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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

  :  نام درس

کنترل اماکن تهیه، توزیع و 
 نگهداری مواد غذایی

 واحد  2تعداد واحد: 

 عملی( 5/0 –تئوری  5/1)

 رشته تحصیلی: 

کارشناسی مهندسی 
 بهداشت محیط

 مقطع تحصیلی دانشجویان: 

 کارشناسی

 محل برگزاری: 

 آنالین -حضوری

 مدرس: 

دکتر ناصح پهلوانی 
 )استادیار تغذیه بالینی(

 نیمسال تحصیلی:

 1400-01نیمسال دوم 

  نام دانشکده:

 بهداشت

  گروه آموزشی:

 حیطمبهداشت 

 وز و ساعت برگزاری: ر

تا  10سه شنبه ها: ساعت 
12 

 

تلفن و روزهای 
 تماس: 

05152286275 

 آدرس دفتر:

 دانشکده بهداشت

 آدرس ایمیل:

PahlavaniN1@thums.ac.ir 

 

استاندارده های ملی و بین آشنایی دانشجویان با نحوه نمونه برداری از گروه های مختلف مواد غذایی، شناخت آئین نامه ها و :  هدف کلی درس:

،  انجام آزمایشات شیمیایی و  میکروبی در تعیین کیفیت مواد غذایی و آلودگی تجهیزات و اماکن تهیه و و شناخت تقلبات مواد غذایی المللی

 توزیع مواد غذایی

 اهداف اختصاصی درس: 

  و ماهیت بیماری های ناشی از مواد غذایی بهداشت مواد غذایی باشنایی آ -1
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 و اهمیت آن  فن آوری و روش های نگهداری مواد غذایی و کنترل بهداشتی انبار کردن و تاثیر شرایط محیطی بر مواد غذایی باشنایی آ -2
 او اهمیت آنه های مجاز و غیر مجاز مواد  غذاییافزودنی  باشنایی آ -3
 انواع روشهای بهداشتی ضد عفونی تجهیزات و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی باشنایی آ -4

 و اهمیت آن در کنترل بهداشتی مواد غذایی (بحرانی کنترل نقاط در خطر تحلیل و تجزیه) HACCP اصول باشنایی آ -5

 .... و ها ارگاهتکش لبنی، های فرآورده تهیه و مراکز غذایی مواد توزیع و تهیه اماکن با مرتبط استانداردهای و ها نامه آئین و قوانین باشنایی آ -6

 نان، بهداشتی بازرسی لبنی، های فرآورده بهداشتی استانداردهای ،شیر استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون های روش آن از منتقله بیماریهای شیر، بهداشتی بازرسیبا آشنایی  -7
 اد غذایی در بهداشت مو همیت آنهااو  غذایی مواد نگهداری شرایط و سردخانه از استفاده خوراکی و همچنین آبزیان گوشتی، های فرآورده و گوشت

  غذایی مواد توزیع و تهیه اماکن در تهویه و نحوه دفع زباله باشنایی آ -8

 : در بخش عملی*

  ....( و گوشت نان، شیر،) غذایی مواد انواع از برداری نمونه شنایی باآ -9

  غذایی مواد توزیع و تهیه اماکن و وسایل سطوح، از برداری نمونهآشنایی با  -10

 غذایی های افزودنی گیری اندازه و همچنین ....( و نسبی رطوبت خاکستر، ،pH خالص، وزن نمک، میزان رنگ،: )شامل غذایی مواد آلودگی تشخیص آزمایشاتآشنایی با  -11
 به طور عملی در آزمایشگاه غذایی مواد در ها هورمون بیوتیک و آنتی سموم، باقیمانده و ...( و اکسیدان آنتی رنگها، ها، نگهدارنده)

  :منابع اصلی درس٭

- Salvato J, Nemerow, N (2003), “Environmental Engineering”, John Wiley& Sons; 5 edition. 

- Newstow, D (2016), Food Safety Management Programs: Applications, Best Practice, and Compliance, CRC Press; Reprint edition 

- Selamat, J Iqbal. S (2016), “Food Safety: Basic Concepts, Recent Issues, and FutureCallenges”, Springer; q1st ed. 

- Ray, B (2013), “Fundament food Microbiology”, CRC Press; 5 edition. 

  

 (، اصول بهداشت مواد غذایی، انتشارات دانشگاه تهران1391رکنی نوردهر )  -

 

 (، بهداشت مواد غذایی، انتشارات نوردانش دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج(.1387فرج زاده آالن داود )
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 (، مبانی شیمی مواد غذایی،  انتشارات آییژ.1394دمان جان، مترجم: بابک قنبرزاده ) -

 

 (، کنترل کیفی و آزمایش های شیمیایی مواد غذایی، انتشارات دانشگاه تهران.1392ویدا )پروانه  -

 

 ندارد :درس یفرع منابع

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، حل مسئله: سیتدر روش

حضور منظم و فعال در کالس+ شرکت در بحث های گروهی+ پاسخگویی به سواالت و حل تمرین +شرکت در امتحانات میان  مسوولیت های فراگیران:

 ترم و پایانی

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

 نمره 4 بارم:                                    الف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(:                                   

 نمره 16 بارم:                 ب( پایان دوره:                                                                                                               

 

 دانشجو در کالس درس: سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر٭

 

 مشاوره با دانشجو جهت حل مشکل و علت غیبت، تذکر، کسر نمره، در صورت لزوم محروم کردن از امتحان نهایی
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 ...........کنترل اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذاییجدول زمان بندی ارائه برنامه درس....

 ...........1400-01نیسمال دوم سال تحصیلی 

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

مطالعه منابع معرفی 

 شده
 10-12 غذایی مواد بهداشت تعریف دکتر پهلوانی

اسفند   3
1400 

1 

مروری بر مطالب 

جلسه گذشته، مرور 

کلی منابع معرفی شده 

جهت آمادگی در درک 

 مطالب جدید

 10-12 نگهداری مواد غذایی در انبار و سردخانهشرایط  دکتر پهلوانی
اسفند   11

1400 
2 

آمادگی جهت پاسخ به 

سواالت )کوئیز از 

جلسه قبل( و پاسخ به 

 تمرینات داده شده

 HACCP 12-10قوانین مرتبط با مواد غذایی و اصول  دکتر پهلوانی
اسفند   17

1400 
3 
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مروری بر مطالب 

جلسه گذشته، مرور 

معرفی شده کلی منابع 

جهت آمادگی در درک 

 مطالب جدید

 10-12 غذایی مواد نگهداری اماکن در تهویه و روشنایی دکتر پهلوانی
اسفند  24

1400 
4 

مروری بر مطالب 

جلسه گذشته، مرور 

کلی منابع معرفی شده 

جهت آمادگی در درک 

 مطالب جدید

 10-12 بهداشت شیر، پنیر، کره و خامه دکتر پهلوانی

16 

فروردین 

1401 

5 

آمادگی جهت پاسخ به 

سواالت )کوئیز از 

جلسه قبل( و پاسخ به 

 تمرینات داده شده

 دکتر پهلوانی
بهداشت، گوشت، مرغ، ماهی، میوه ها، سبزیجات 

 و نان
12-10 

23 

فروردین 

1401 

6 

مرور کلی مطالب قبلی 

ارائه شده در جلسات 

 گذشته

 دکتر پهلوانی
 مواد فساد و آلودگی در موثر عوامل شناخت

 غذایی
12-10 

30 

فروردین 

1401 

7 

مروری بر مطالب 

جلسه گذشته، مرور 

کلی منابع معرفی شده 

 دکتر پهلوانی
 مواد فساد و آلودگی در موثر عوامل شناخت

 غذایی
12-10 

6 

اردیبهشت 

1401 

8 



 

6 

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

جهت آمادگی در درک 

 مطالب جدید

آمادگی جهت پاسخ به 

سواالت )کوئیز از 

قبل( و پاسخ به جلسه 

 تمرینات داده شده

 10-12 غذایی مواد بهداشت در مهم های میکروارگانیسم دکتر پهلوانی

20 

اردیبهشت 

1401 

9 

مرور کلی مطالب قبلی 

ارائه شده در جلسات 

 گذشته

 10-12 روش های نگهداری مواد غذایی دکتر پهلوانی

27 

اردیبهشت 

1401 

10 

مروری بر مطالب 

مرور جلسه گذشته، 

کلی منابع معرفی شده 

جهت آمادگی در درک 

 مطالب جدید

 دکتر پهلوانی
روش های نگهداری مواد غذایی و آشنایی با 

 افزودنی های مواد غذایی
12-10 

خرداد  3

1401 
11 

مرور کلی مطالب قبلی 

ارائه شده در جلسات 

 گذشته

 دکتر پهلوانی
شستشو و گندزدایی ظروف و محیط تهیه مواد 

 غذایی
12-10 

خرداد  10

1401 
12 
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بر اساس نظرات 

 مدرس همکار 
 مدرس همکار

 نان، شیر،) غذایی مواد انواع از برداری نمونه

 و وسایل سطوح، از برداری نمونهو ....(  و گوشت

 غذایی مواد توزیع و تهیه اماکن

عملی 

 آزمایشگاهی

تعیین 

تاریخ 

برگزاری 

کالسهای 

عملی پس 

از 

هماهنگی 

با مدرس 

 آزمایشگاه

13 

بر اساس نظرات 

 مدرس همکار
 مدرس همکار

: شامل غذایی مواد آلودگی تشخیص آزمایشات

 خاکستر، ،pH خالص، وزن نمک، میزان رنگ،)

 ....( و نسبی رطوبت

عملی 

 آزمایشگاهی
 14 

بر اساس نظرات 

 مدرس همکار
 مدرس همکار

 ها، نگهدارنده) غذایی های افزودنی گیری اندازه

 گیری اندازهو ...(  و اکسیدان آنتی رنگها،

 مواد در ها هورمون بیوتیک، آنتی سموم، باقیمانده

 غذایی

عملی 

 آزمایشگاهی
 15 

بر اساس نظرات 

 مدرس همکار
 مدرس همکار

 میزان) نان کیف کنترل به مربوط آزمایشات

 و سوختگی درصد  خمیری، درصد ،pH  نمک،

 مواد در شاخص و  میکروبی آزمایشات و ....(

عملی 

 آزمایشگاهی
 16 
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 کلیفرم شمارش و میکروبی کلی شمارش) غذایی

 (ها

بر اساس نظرات 

 مدرس همکار
 مدرس همکار

 و مختلف غذایی مواد کارخانه مورد سه از بازدید

 آنها آزمایشگاههای همچنین

عملی 

 آزمایشگاهی
 17 

 

                                                                  اعالم می گرددپس از هماهنگی با دانشجویان تاریخ امتحان میان ترم:        ٭

 1401تیرماه  18 تاریخ امتحان پایان ترم:٭

 -سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 

 

 


