
 به نام خدا

 بهداشت مواد غذاییطرح دوره برای درس: 

 بهداشت عمومیکارشناسی دانشجویان  گروه هدف:

 1400: نیمسال اول زمان ارائه درسی ، ساعت 34: طول دوره ، 2 :تعداد واحد

 سوانا دانغیان: مدرس

 

 هدف کلی درس:

اصول، مفاهیم و اهمیت بهداشت مواد غذایی و چگونگی نگهداری سالم آنها و آشنایی با علل و عوامل آشنایی دانشجویان با 

مقررات و ارزیابی و عملیات بازرسی مواد غذایی در اماکن تهیه و مسمومیت های غذایی و میکروارگانیم های بوجود آورنده آنها، 

 توزیع

 

 :مباحث

 آشنایی با اصول بهداشت مواد غذایی  .1

 آشنایی با میکروارگانیسم های مهمی که موجب فساد و تغییرات شیمیایی مواد غذایی می شوند. .2

 آشنایی با مسمومیت های غذایی .3

 روش های تشخیص مواد غذایی فاسد و مشکوک به قساد .4

 آشنایی با تقلب های غذایی .5

 آشنایی با مقررات و ارزیابی عملیات بازرسی مواد غذایی .6

 ن تهیه و توزیع مواد غذاییآشنایی با بازرسی اماک .7

 

 

 

 

 



 

 

 

 جلسات:  یبند میتقس

 (نیدر کالس )آفال سیجلسه تدر  10 .1

 انترمیو ...( و م یشفاه د،ی)نو یدوره ا یجلسه پرسش و پاسخ و رفع اشکال و آزمون ها 3 .2

 (نیمطالب )آنال رامونیتوسط دانشجو و بحث پ فیجلسه ارائه تکال 4 .3

 

 

 

 

 اهداف اختصاصی:

 دانشجو در پایان ترم باید بتواند:

  کند تعریف را بهداشت مواد غذاییکلیات، اصول، مفاهیم و. 

 را توضیح دهد. اصول نگهداری سالم و بهداشتی مواد غذایی 

 را توضیح دهد.  روشهای سنتی نگهداری مواد غذایی 

  خطرها و فواید مصرف و نیز قوانین مربوط به مصرف آنها را بداند. مواد افزودنیموارد استفاده ،  

  بشناسد. که در بهداشت مواد غذایی اهمیت دارندرا میکروارگانیسمهایی 

  و نحوه برخورد با آنها را بداند.مسمویت های مواد مختلف غذایی علت 

 را که در مواد غذایی رخ می دهند بشناسد. تقلب هاب غذایی 

  شود. آشنا  چگونگی نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک به فساد و تقلببا 

  را بداند.، مسمومیت های ناشی از مصرف شیر فاسد و فرآورده های آن ، بهداشت شیرشیرنحوه نگهداری 

  را فاسد  گوشت، مسمومیت های ناشی از مصرف و فرآورده های آن گوشتانواع ، بهداشت گوشتنحوه نگهداری

 بداندو


