
فالح  : ی بهداشت هحیط         نام استاد شناسکار: واحد  رشته تحصیلی نین: باسرسی و کنتزل بهداشتی هواد غذایی تعداد واحد : عنواى درس 

ساعت  40/1:     هدت سهاى جلسه  اول : شواره جلسه هؼارفِ ، تیاى ؽزح درط ٍّذف درط ، تیاى عزفصل ، کلیاتی در هَرد ًوًَِ تزداری اس گزٍّْای هختلف هَاد غذایی : هدف کلی درس 

آهادگی السم )رفتار ٍرٍدی اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط 

 –داًؾجَ قثل اس ؽزٍع کالط 

 ( آغاسیي ارسؽیاتی

سهاى خالصِ هحتَی درط 

 (دقیقِ  )

رٍػ 

تذریظ 

ٍعایل کوك 

آهَسؽی 

فؼالیتْای ارسؽیاتی در حیي تذریظ 

فزاگیزاى 

ارسؽیاتی 

تكویلی 

ًوًَِ اّذاف : داًؾجَ تایذ تتَاًذ

تزداری اس گزٍّْای هختلف هَاد 

 را ًام تثزد  غذایی

اًَاع رٍؽْای ًوًَِ تزداری هَاد 

.  غذایی را تیاى کٌذ 

 

 

 

 

تْذاؽت 

هَادغذایی را 

تؼزیف کٌذ اًَاع 

رٍؽْای ًوًَِ 

تزداری هَاد 

غذایی را هختصزاً 

.  ًام تثزد 

 

 

 

 

 

 

 

ّذف اسهوكي اعت تِ طَر هؼوَل   15

یا هؾكَک تِ فغاد تاؽذ  

ًوًَِ تزداری هوكي اعت  هیكزٍتی 

.  ٍؽیویایی تاؽذ 

تصَرت  70
عخٌزاًی ٍ 

تحث 
 گزٍّی

- کاهپیَتز
ٍیذئَ 

پزٍصکتَر 
ٍایت تزد 

 هاصیك 

پزعؼ ٍ 
پاعخ 

ؽفاّی 
 

سهاى  

دقیقِ  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؽزکت در 
تحث ّای 

 گزٍّی

اهتحاى 

پایاى تزم  

 

 

 1387داًؾگاُ تْزاى، هَعغِ اًتؾارات ٍ چاج، : تْزاى- دکتز گیتی کزین/ آسهَى ّای هیكزٍتی هَاد غذایی- 1کتاب  :هٌثغ اصلی  •

 .1387داًؾگاُ تْزاى، هَعغِ اًتؾارات ٍ چاج، : تْزاى - ٍدٍد رضَیلز/ هیكزٍی ّای تیواریشا در هَاد غذایی ٍ اپیذهیَلَصی تیواری ّای غذایی- 2 •

 .1380ًؾز ػلَم کؾاٍرسی، : تْزاى- دهي، تزجوِ تاتك قٌثزسادُ. جاى ام/ ؽیوی هَاد غذایی- 3 •

 

:  هٌاتغ عایتْای کوك کٌٌذُ 

 



فالح  :ی بهداشت هحیط   نام استادشناسکار: واحد  رشته تحصیلی نین : باسرسی و کنتزل بهداشتی هواد غذایی تعداد واحد : عنواى درس 

دوم  : شواره جلسه (رٍػ ّای کزٍهاتَگزافی، اعپكتزٍفتَهتزی، پالسیوتزی، رفزکتَهتزی ٍ غیزُ)آؽٌایی تا رٍػ ّای هذرى تجشیِ ٍ اًذاسُ گیزی ؽیویایی هَاد غذایی : هدف کلی درس 

  ساعت 40/1:     هدت سهاى جلسه 

اّذاف ٍیضُ در 

پایاى کالط 

آهادگی )رفتار ٍرٍدی 

السم داًؾجَ قثل اس 

 ارسؽیاتی –ؽزٍع کالط 

 ( آغاسیي

سهاى خالصِ هحتَی درط 

 (

دقیقِ 

 )

ٍعایل کوك رٍػ تذریظ 

آهَسؽی 

ارسؽیاتی در حیي 

تذریظ 

ارسؽیاتی تكویلی فؼالیتْای فزاگیزاى 

داًؾجَ تایذ تتَاًذ 

رٍػ ّای هذرى 

تجشیِ ٍ اًذاسُ 

گیزی ؽیویایی 

را ًام هَاد غذایی 

تثزد ٍ ُ رٍػ را 

هختصزاً تَضیح 

دّذ  

 

 

 

 

 

 

 

ًوًَِ اّذاف : 

تزداری اس 

گزٍّْای هختلف 

 را ًام هَاد غذایی

تثزد  

اًَاع رٍؽْای 

ًوًَِ تزداری 

هَاد غذایی را 

 . تیاى کٌذ 

 

 

 

 

 

رٍػ ّای هذرى تجشیِ ٍ   15

اًذاسُ گیزی ؽیویایی هَاد 

رٍػ ّای ؽاهل   غذایی

کزٍهاتَگزافی، 

اعپكتزٍفتَهتزی، 

یوتزی، رفزکتَهتزی رپال

 اعاطهی تاؽذ 

جذب ،  کزٍهاتَگزافی

عطحی هَاد ٍ تَسیغ آًْا در 

 . دٍ فاس هی تاؽذ

تصَرت عخٌزاًی ٍ   70
 تحث گزٍّی

ٍیذئَ - کاهپیَتز
پزٍصکتَر ٍایت تزد 

 هاصیك 

پزعؼ ٍ 
پاعخ 

ؽفاّی 
 

سهاى  

دقیق15

  ُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؽزکت در 
 تحث ّای گزٍّی

اهتحاى پایاى تزم  

 1387داًؾگاُ تْزاى، هَعغِ اًتؾارات ٍ چاج، : تْزاى- دکتز گیتی کزین/ آسهَى ّای هیكزٍتی هَاد غذایی- 1کتاب :هٌثغ اصلی  •

 .1387داًؾگاُ تْزاى، هَعغِ اًتؾارات ٍ چاج، : تْزاى - ٍدٍد رضَیلز/ هیكزٍی ّای تیواریشا در هَاد غذایی ٍ اپیذهیَلَصی تیواری ّای غذایی- 2 •

 .1380ًؾز ػلَم کؾاٍرسی، : تْزاى- دهي، تزجوِ تاتك قٌثزسادُ. جاى ام/ ؽیوی هَاد غذایی- 3 •

 

:   هٌاتغ عایتْای کوك کٌٌذُ 
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                                                                  فالح :  بهداشت هحیط    نام استاد شناسیکار: واحد   رشته تحصیلی نین : باسرسی و کنتزل بهداشتی هواد غذایی تعداد واحد : عنواى درس 

    ساعت 40/1:   سوم   هدت سهاى جلسه :    شواره جلسه  ًاى، هغائل ٍ هؾكالت تْذاؽتی ًاؽی اس آى:  هدف کلی درس 

اّذاف ٍیضُ در 

پایاى کالط 

آهادگی السم )رفتار ٍرٍدی 

داًؾجَ قثل اس ؽزٍع 

 ( آغاسیي ارسؽیاتی –کالط 

خالصِ هحتَی 

درط 

سهاى 

 (دقیقِ  )

ٍعایل کوك رٍػ تذریظ 

آهَسؽی 

ارسؽیاتی در حیي 

تذریظ 

ارسؽیاتی تكویلی فؼالیتْای فزاگیزاى 

داًؾجَ تایذ 

هزاحل ٍاًَاع تتَاًذ

رٍؽْای تْیِ ًاى 

 ، را ًام تثزد 

هغائل ٍ هؾكالت 

تْذاؽتی ًاؽی اس 

 راتیاى کٌذ راُ آى

ّای کٌتزل 

تْذاؽتی آى را 

هختصزاً  تَضیح 

.  دّذ

  

 

 

 

 

 

 

رٍػ ّای هذرى 

تجشیِ ٍ اًذاسُ 

گیزی ؽیویایی 

را ًام هَاد غذایی 

تثزد ٍ ُ رٍػ را 

هختصزاً تَضیح 

دّذ  

 

 

 

 

تْیِ آرد اس گٌذم ٍ  15

ػول آٍری خویز ٍ 

آهادُ عاسی خویز ٍ 

پخت ًاى هی تاؽذ 

ٍ ّوچٌیي هی تَاى 

اس طزیق عٌتی یا 

صٌؼتی ًاى تَلیذ 

.  کزد 

تصَرت عخٌزاًی ٍ   70
 تحث گزٍّی

ٍیذئَ - کاهپیَتز
پزٍصکتَر ٍایت تزد 

 هاصیك 

پزعؼ ٍ 
پاعخ 

ؽفاّی 
 

سهاى  

دقیقِ  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؽزکت در 
 تحث ّای گزٍّی

اهتحاى پایاى تزم  

 1387داًؾگاُ تْزاى، هَعغِ اًتؾارات ٍ چاج، : تْزاى- دکتز گیتی کزین/ آسهَى ّای هیكزٍتی هَاد غذایی- 1کتاب :هٌثغ اصلی  •

 .1387داًؾگاُ تْزاى، هَعغِ اًتؾارات ٍ چاج، : تْزاى - ٍدٍد رضَیلز/ هیكزٍی ّای تیواریشا در هَاد غذایی ٍ اپیذهیَلَصی تیواری ّای غذایی- 2 •

 .1380ًؾز ػلَم کؾاٍرسی، : تْزاى- دهي، تزجوِ تاتك قٌثزسادُ. جاى ام/ ؽیوی هَاد غذایی- 3 •

 



فالح : کارشناسی بهداشت هحیط   نام استاد : واحد  رشته تحصیلی نین : باسرسی و کنتزل بهداشتی هواد غذایی  تعداد واحد : عنواى درس 

  ساعت 40/1:    چهارم   هدت سهاى جلسه :شواره جلسه  .(تجشیِ ٍ تحلیل خطز درًقاط کٌتزل تحزاًی ) HACCPاصَل عیغتن : هدف کلی درس 

اّذاف ٍیضُ در 

پایاى کالط 

آهادگی السم )رفتار ٍرٍدی 

داًؾجَ قثل اس ؽزٍع 

 ( آغاسیي ارسؽیاتی –کالط 

خالصِ هحتَی 

درط 

سهاى 

 (دقیقِ  )

ٍعایل کوك رٍػ تذریظ 

آهَسؽی 

ارسؽیاتی در حیي 

تذریظ 

ارسؽیاتی تكویلی فؼالیتْای فزاگیزاى 

داًؾجَ تایذ تتَاًذ 

تجشیِ ٍ تحلیل 

خطز درًقاط 

 را کٌتزل تحزاًی

تؼزیف کٌذ  

 

 

 

 

 

 

 

هزاحل تتَاًذ

ٍاًَاع رٍؽْای 

تْیِ ًاى را ًام 

 ، هغائل ٍ تثزد 

هؾكالت 

تْذاؽتی ًاؽی اس 

 راتیاى کٌذ راُ آى

ّای کٌتزل 

تْذاؽتی آى را 

ًام تثزد  

 

 

 

 

 

 

 

 عیغتن  15

HACCP  جْت

ؽٌاعائی ٍ کٌتزل، 

خطزّائی کِ اس ًظز 

غذائی  ایوٌی هَاد

اّویت دارًذ 

طزاحی ؽذُ اعت  ،

ٍّذف اصلی آى 

ایجاد ایوٌی در هَاد 

ایي  .غذائی اعت

عیغتن یك رٍػ 

قاًًَوٌذ ، ػلوی ٍ 

ػولی تزای 

ارسیاتی ٍ  ؽٌاعائی ،

 کٌتزل خطزّا در

ػول  طی تْیِ ،

آٍری عاخت ٍ 

 .اعتفادُ اس غذا 

تصَرت عخٌزاًی ٍ  70
 تحث گزٍّی

ٍیذئَ - کاهپیَتز
پزٍصکتَر ٍایت تزد 

 هاصیك 

پزعؼ ٍ 
پاعخ 

ؽفاّی 
 

سهاى  

دقیقِ  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؽزکت در 
 تحث ّای گزٍّی

اهتحاى پایاى تزم  

 1387داًؾگاُ تْزاى، هَعغِ اًتؾارات ٍ چاج، : تْزاى- دکتز گیتی کزین/ آسهَى ّای هیكزٍتی هَاد غذایی- 1کتاب  :هٌثغ اصلی  •

 .1387داًؾگاُ تْزاى، هَعغِ اًتؾارات ٍ چاج، : تْزاى - ٍدٍد رضَیلز/ هیكزٍی ّای تیواریشا در هَاد غذایی ٍ اپیذهیَلَصی تیواری ّای غذایی- 2 •

 .1380ًؾز ػلَم کؾاٍرسی، : تْزاى- دهي، تزجوِ تاتك قٌثزسادُ. جاى ام/ ؽیوی هَاد غذایی- 3 •

:  هٌاتغ عایتْای کوك کٌٌذُ 



هدف فالح                        : کارشناسی بهداشت هحیط   نام استاد : یک واحد   رشته تحصیلی : باسرسی و کنتزل بهداشتی هواد غذایی تعداد واحد : عنواى درس 

   ساعت 40/1:   پنجن     هدت سهاى جلسه : شواره جلسه  هَاد ًگْذارًذُ ؽیویایی-  افشٍدًی ّای هَاد غذایی ٍ اّویت آًْا:کلی درس

اّذاف ٍیضُ در 

پایاى کالط 

آهادگی السم )رفتار ٍرٍدی 

داًؾجَ قثل اس ؽزٍع 

 ( آغاسیي ارسؽیاتی –کالط 

خالصِ هحتَی 

درط 

سهاى 

 (دقیقِ  )

ٍعایل کوك رٍػ تذریظ 

آهَسؽی 

ارسؽیاتی در حیي 

تذریظ 

ارسؽیاتی تكویلی فؼالیتْای فزاگیزاى 

داًؾجَ تایذ 

افشٍدًی اًَاع تتَاًذ

ّای هَاد غذایی 

هَاد ًگْذارًذُ ٍ

ًام   را ؽیویایی

تثزد ٍاّذاف 

اعتفادُ اس آًْا را 

.  تیاى کٌذ 

 

 

 

 

 

 

 

تجشیِ ٍ تحلیل 

خطز درًقاط 

 را کٌتزل تحزاًی

 .تؼزیف کٌذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هَاد  15

ٍافشٍدًی ,ًگْذارًذُ

هیایی یهَاد ػ ّا 

طثیؼی یا هصٌَػی 

را تِ  ّغتٌذ کِ آًْا

 رًگ، ،غذایی هَاد

 ًوًَِ ّای سیغت

هحیطی، هَاد 

اضافِ ... دارٍیی ٍ

هی کٌٌذ تا ایي هَاد 

را اس فغاد ًاؽی اس 

ٍ یا  هیكزٍتْا رؽذ

فغاد ًاؽی اس 

 تغییزات ؽیویایی

 هحافظت ًوایٌذ
 آًتی 

تصَرت عخٌزاًی ٍ  70

تحث گزٍّی 

ٍیذئَ - کاهپیَتز

پزٍصکتَر ٍایت تزد 

هاصیك  

پزعؼ ٍ 

پاعخ 

ؽفاّی 

 

سهاى  

دقیقِ  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؽزکت در 

تحث ّای گزٍّی 

اهتحاى پایاى تزم  

 1387داًؾگاُ تْزاى، هَعغِ اًتؾارات ٍ چاج، : تْزاى- دکتز گیتی کزین/ آسهَى ّای هیكزٍتی هَاد غذایی- 1کتاب :هٌثغ اصلی  •

 .1387داًؾگاُ تْزاى، هَعغِ اًتؾارات ٍ چاج، : تْزاى - ٍدٍد رضَیلز/ هیكزٍی ّای تیواریشا در هَاد غذایی ٍ اپیذهیَلَصی تیواری ّای غذایی- 2 •

 .1380ًؾز ػلَم کؾاٍرسی، : تْزاى- دهي، تزجوِ تاتك قٌثزسادُ. جاى ام/ ؽیوی هَاد غذایی- 3 •

:  هٌاتغ عایتْای کوك کٌٌذُ 
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فالح : ی بهداشت هحیط    نام استاد شناسکار: واحد  رشته تحصیلی نین : باسرسی و کنتزل بهداشتی هواد غذایی  تعداد واحد : عنواى درس 

  ساعت 40/1:    ششن     هدت سهاى جلسه :   شواره جلسه  اعتاًذاردّا، قَاًیي ٍ هقزرات هَاد غذایی:هدف کلی درس

اّذاف ٍیضُ در 

پایاى کالط 

آهادگی السم )رفتار ٍرٍدی 

داًؾجَ قثل اس ؽزٍع کالط 

 (رسؽیاتی آغاسیي ا –

سهاى خالصِ هحتَی درط 

 (

دقیقِ 

 )

ٍعایل کوك رٍػ تذریظ 

آهَسؽی 

فؼالیتْای ارسؽیاتی در حیي تذریظ 

فزاگیزاى 

ارسؽیاتی تكویلی 

 داًؾجَ تایذ تتَاًذ

  اًَاع 

اعتاًذاردّا، قَاًیي 

هْوی کِ ٍ هقزرات 

 هَاد غذاییدر هَرد 

ٍجَد دارد را تؼزیف 

کٌذ ٍ  

 

 

 

 

 

 

افشٍدًی اًَاع 

ّای هَاد غذایی 

هَاد ًگْذارًذُ ٍ

ًام   را ؽیویایی

تثزد ٍاّذاف 

اعتفادُ اس آًْا را 

 . تیاى کٌذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

هؤعغِ اعتاًذارد ٍ  15

تحقیقات صٌؼتی ایزاى هی 

تَاًذ تا رػایت هَاسیي پیؼ 

تیٌی ؽذُ در قاًَى تِ 

هٌظَر حوایت اس هصزف 

کٌٌذگاى، حفظ عالهت ٍ 

ایوٌی فزدی ٍػوَهی، 

حصَل اطویٌاى اس کیفیت 

هحصَالت ٍ هالحظات 

سیغت هحیطی ٍ اقتصادی، 

اجزای تؼضی اس اعتاًذاردّا 

را تا تصَیة ؽَرای ػالی 

یذکِ اعتاًذارد اجثاری ًوا

در هَرد ّز دعتِ یا گزٍُ 

هَاد غذایی اعتاًذارد ّای 

 خاصی ٍجَد دارد 

تصَرت عخٌزاًی ٍ  70

تحث گزٍّی 

ٍیذئَ - کاهپیَتز

پزٍصکتَر ٍایت تزد 

هاصیك  

پزعؼ ٍ 

پاعخ 

ؽفاّی 

 

سهاى  

دقیقِ  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؽزکت در 

تحث ّای 

گزٍّی 
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