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  "ایمنی مواد غذایی  "

  
کارشناسی  تحصیلی: يرشتهو قطع م            تغذیه گروه آموزشی:      بهداشت دانشکده:
 تغذیه بهداشتی در ارشد علوم

  پیش نیاز: اصول بهداشت و مسمومیت مواد غذایی
(  8-01 :ساعت  یکشنبه : زمان برگزاري کالس: روز       د: نظرينوع واح واحد         1 واحد: تعداد

مکان برگزاري:          نفر 7 تعداد دانشجویان:     دکتر شیدفر)( 12-10دکتر آریائیان) و دوشنبه 
  دانشکده بهداشت

  آریائیان، دکتر شیدفر دکتر (به ترتیب حروف الفبا):مدرسین    آریائیان دکتر مسئول درس:
  

دانشجویان با عوامل بیماریزا، مکانیسم بیماري زایی،  روشهاي  بیشتر اهداف: آشنایی
نقش سازمانهاي بین المللی و داخلی در ایمنی غذایی بین انتقال و کنترل مواد غذایی،  

  سموم  غذایی، آالینده هاي غذایی ،المللی و داخلی و چگونگی ارتقاء ایمنی غذا در کشور
  

  هاي تدریس:شیوه
  پرسش و پاسخ    برنامه ریزي شدهسخنرانی       سخنرانی

ـــر   PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئله(    بحث گروهی ـــادگیري مبتنـــی ب ی
 TBL(تیم(

  -------------عملی در آزمایشگاه----سایر موارد (لطفاً نام ببرید) 
  

  
  کمک آموزشی:   7

      پروژکتور اسالید    تخته و گچ    وایت برد
  سایر موارد  (لطفاً نام ببرید)

   Powerpoint  کامپیوتر و استفاده از مولتی مدیا از جمله 
  

  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
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  درصد نمره 60آزمون پایان ترم  
  درصد 15کنفرانس کالسی     
  درصد نمره -20طرح سوال و جواب از متون  منابع درس آزمون میان ترم یا  

  نمرهدرصد  5شرکت فعال در کالس 
  
  

  نوع آزمون
  

 -صــــــــحیح  جور کردنی           ايچندگزینه        پاسخ کوتاه     تشریحی
    غلط

 سایر موارد (لطفا نام ببرید)
  امتحان پایان ترم - 

  کنفرانس کالسی -
  اخذ گزارش پروژه انجام شده توسط دانشجو -

  
 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس

  مربوط استاد  تاریخ  عنوان مطالب  جلسه
 آریائیان دکتر  29/6/94  تعاریف  1
  دکتر شیدفر  30/6/94  مسمومیت و عفونت هاي غذایی  2
یمنی نقش سازمانهاي بین المللی و داخلی در ا  3

چگونگی ارتقاء  غذایی بین المللی و داخلی و
 HACCP -ایمنی غذا در کشور

 دکتر آریائیان  5/7/94

 دکتر شیدفر  6/7/94 مسمومیت و عفونت هاي غذایی  4
 دکتر آریائیان  12/7/94 بهداشت و کنترل مواد غذایی  5
 دکتر شیدفر  13/7/94 مسمومیت و عفونت هاي غذایی  6
 دکتر آریائیان  19/7/94 آالینده هاي غذایی  7
 دکتر شیدفر  20/7/94 سموم  غذایی  8
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  ارزیابی:
 

  غذایی، چهر ، تهرانمنابع: فرج زاده االن داود، اصول تغذیه و بهداشت مواد 
  

  حلم سرشت پریوش، دل پیشه اسماعیل،  بهداشت مواد غذایی، نور دانش تهران
  

  جزوات سازمان بهداشت و خواربار جهانی
  

  مقاالت جدید مرتبط با درس
  

  جزوات اداره استاندارد ایران
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


