
 

 بْذاضت داًطکذُ

 داًطجَیبى کبرضٌبسی پیَستِ بْذاضت ػوَهی هخبطببى:                      : بْذاضت هَاد غذایی          ػٌَاى درس

 42-41ّوِ رٍسُ  سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فزاگیز:ٍاحذ                                                    2: تؼذادٍاحذ

 هٌْذس هؼیي بطیزی هذرس:                      41-42ضٌبِ ّب سبػت  سهبى ارائِ درس:  

 ًذارد درس ٍ پیص ًیبس:

 

 ّذف کلی درس :

سؿتِ ثْذاؿت ػوَهی اص جولِ سؿتِ ّبیی اػت کِ داًـجَیبى آى دس ّوِ صهیٌِ ّبیی کِ هشثَط ثِ ػالهت، پیـگیشی، دسهبى، 

یبٍسًذ. دس ایي ساػتب سؿتِ ٍ ّذفی کِ ثؼیبس هْن ثِ ًظش هی سػذ دسع ثْذاؿت هؼبئل ثْذاؿتی ٍ غیشُ اػت ثبیذ اعالػبتی ثذػت ث

هَاد غزایی اػت. ّذف اص ایي دسع آؿٌبیی داًـجَیبى ثب هْن تشیي هؼبئلی اػت کِ دس ساثغِ ثب ایوٌی ٍ ثْذاؿت هَاد غزایی دس 

 ِ ٍ ّوچٌیي دس كٌؼت غزا ٍجَد داسد.ػغح جبهؼ

 

 ّذاف کلی جلسبت :ا

سُ داًـجَیبى ثب اًَاع غزا، هیکشٍاسگبًیؼن ّبی هْن دس فؼبد ٍ آلَدگی غزا، ثیوبسی ّبی هشثَط ثِ غزا، ًوًَِ ثشداسی ٍ دس ایي دٍ

َاد غزایی، اًَاع اػتبًذاسدّب ثبصسػی، ثْذاؿت ٍ کٌتشل کیفی غزاّبی پش خغش، ػبصهبى ّبی تؼییي کٌٌذُ دس ساثغِ ثب اػتبًذاسدّبی ه

 ًَذ.هَادغزایی ٍ.... آؿٌب هیـ

 جلسِ اٍل:-4

 هقذهِ، ضشٍست، اّویت ٍ ّذف دسع

 :ف کلی اّذا

 آؿٌبیی داًـجَیبى ثب دسع ثْذاؿت هَاد غزایی ٍ آگبّی اص دسٍع ٍ ػشفلل ّبی هـخق ؿذُ ثشای تذسیغ دس عی دٍسُ

 اّذاف ٍیژُ:

 اؿشاف داًـجَیبى ثِ اّویت هَاد غزایی ٍ ثْذاؿت آى

 زایی یب كٌبیغ غزاییآؿٌبیی ثب سؿتِ ثْذاؿت ٍ ایوٌی هَاد غ

 هؼشفی هٌبثغ هَجَد جْت تذسیغ ٍاحذ هزکَس

 

 :در پبیبى داًطجَ 



 ؿٌبػذهی ػش فلل ّب سا  -1

 ٌبػذهٌبثغ سا هی ؿ -2

 ؿَد.هی ثب دسٍع اسائِ ؿذُ دس ّش جلؼِ آؿٌب  -3

 جلسِ دٍم: -2

 اكَل ثْذاؿت هَاد غزایی

 ف کلی:اّذا

 تؼبسیف ٍ تقؼین ثٌذی غزاّب

 کٌتشل کیفیت هَاد غزایی سٍؽ ّبی کٌتشل ثْذاؿتی ٍ

 خغشات فیضیکی، ؿیویبیی ٍ ثیَلَطیک دس هَاد غزایی

 اّذاف ٍیژُ:

 آؿٌبیی ثب اًَاع خغشات تْذیذ کٌٌذُ هٌبثغ غزایی هختلف ٍ ساُ ّبی پیـگیشی اص آًْب

 :هی تَاًذ در پبیبى داًطجَ

 اًَاع غزا ّب ٍ تقؼین ثٌذی آًْب سا ؿشح دّذ. -1

 تشل کیفیت هَاد غزایی سا تَضیح دّذ.سٍؽ ّبی کٌتشل ثْذاؿتی ٍ کٌ -2

 خغشات فیضیکی، ؿیویبیی ٍ ثیَلَپضیک سا ثیبى کٌذ. -3

 جلسِ سَم:

 ّبی غزاییهیکشٍ اسگبًیؼن ّبی هْن دس هَاد غزایی ٍ هؼوَهیت

 اّذاف کلی:

 ًؼبى ؿًَذ.آؿٌبیی ثب هْن تشیي هیکشٍ ثبکتشی ّب هخوشّب ٍ کپک ّبی کِ هی تَاًٌذ ثبػث ثشٍص هؼوَهیت یب ػفًَت دس ا

 اّذاف ٍیژُ:

 ػَاهل ایجبد کٌٌذُ ثیوبسی ًبؿی اص غزاآؿٌبیی ثب 

 آؿٌبیی ثب هیکبًیؼن ػفًَت ّب ٍ هؼوَهیتْبی هَاد غزایی

 ،آئشٍهًَبع ،ؿیگال ،ػبلوًَال ،اؿٌبیی ثب هیکشٍثْبی اػتبفیلَکَکَع اٍسئَع، ثبػیلَع ػشئَع، کوپیلَثبکتش، لیؼتشیب، کلؼتشیذیَهْب

 آػپشطیلَع )ًبم ثیوبسی، ػالئن، دسٍُ کوَى، هْوتشیي ػزاّبی هشتجظ، دسهبى ٍ پیـگیشی( ،ذاکبًذی ،ٍیجشیَ

 در پبیبى داًطجَ هیتَاًذ:

 ػَاهل ایجبد کٌٌذُ ثیوبسی ًبؿی اص غزا سا ًبم ثجشد. -1



 هکبًیؼن ػفًَتْب ٍ هؼوَهیت ّبی هَاد غزایی سا ؿشح دّذ. -2

 َکَکَع اٍسئَع، ثبػیلَع ػشئَع، کوپیلَثبکتش، لیؼتشیب، کلؼتشیذیَهْب،هْن تشیي هؼبئل دس ساثغِ ثب هیکشٍثْبی اػتبفیل -3

ػبلوًَال، ؿیگال، آئشٍهًَبع، ٍیجشیَ، کبًذیذا، آػپشطیلَع )ًبم ثیوبسی، ػالئن، دسٍُ کوَى، هْوتشیي ػزاّبی هشتجظ، دسهبى 

 ٍ پیـگیشی( سا ؿشح دّذ.

 جلسِ چْبرم:

 اكَل ًگْذاسی ثْذاؿتی هَاد غزایی

 :اّذاف کلی

 آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی ػٌتی ٍ ًَیي دس صهیٌِ ًگْذاسی هَاد غزایی ٍ ساّکبسّبی افضایؾ صهبى هبًذگبسی اًَاع غزاّب

 :اّذاف ٍیژُ

آؿٌبیی ثب سٍؿْبی ًگْذاسی اكَلی هَاد غزایی هبًٌذ حشاست، اًجوبد، اؿؼِ دّی، ؿَس کشدى، ػشد کشدى، دٍد دادى، تغلیظ، اػتفبدُ اص 

 شٍٍیَ، اػیذی کشدى، کٌؼشٍاػیَى، اػتفبدُ اص ًگْذاسًذُ ّبگبصّبی ثی اثش، هبک

 در پبیبى داًطجَ هی تَاًذ:

اًَاع سٍؿْبی ًگْذاسی هَاد غزایی هبًٌذ حشاست، اًجوبد، اؿؼِ دّی، ؿَس کشدى، ػشد کشدى، دٍد دادى، تغلیظ، اػتفبدُ اص گبصّبی ثی 

 اسًذُ ّب سا ؿشح دّذ.اثش، هبکشٍٍیَ، اػیذی کشدى، کٌؼشٍاػیَى، اػتفبدُ اص ًگْذ

 جلسِ پٌجن:

 ثْذاؿت ؿیش ٍ فشاٍسدُ ّبی لجٌی

 اّذاف کلی

 آؿٌبیی ثب ؿیش ثِ ػٌَاى یک غزای هْن اص ًظش ایوٌی ٍ تغزیِ ای ّوچٌیي ػبیش تشکیجبت هَجَد دس آى.

 :اّذاف ٍیژُ

 یش اػت.ؿ یآؿٌبیی ثب هبّیت ؿیش کِ ؿبهل پشٍتئیي، قٌذ، آًضین، چشثی، هَاد هؼذًی ٍ ٍیتبهیٌْب

 آؿٌبیی ثب هیکشٍثیَلَطی ؿیش

 در پبیبى داًطجَ ببیذ:

 ثب هبّیت ؿیش ؿبهل پشٍتئیي، قٌذ، آًضین، چشثی ٍ غیشُ اؿٌب ثبؿذ. -1

 هْوتشیي هیکشٍاسگبًیؼوْبی هشثَط ثِ ؿیش ٍ فشاٍسدُ ّبی آًشا ثـٌبػذ. -2

 جلسِ ضطن

 ثْذاؿت ؿیش ٍ فشاٍدُ ّبی لجٌی

 اّذاف کلی:



 ٍ هیکشٍثی ؿیش ٍ فشاٍدُ ّبی آىثْذاؿت ٍ کٌتشل ؿیویبیی 

 اّذاف ٍیژُ:

 دٍؽ. ٍ ثؼتٌی ،پٌیش ،هبػت ،آؿٌبیی ثب ثْذاؿت ٍ کٌتشل ؿیویبیی ٍ هیکشٍثی ؿیش ٍ هحلَالت ثش پبیِ آى هثل خبهِ

 آؿٌبیی ثب ثیوبسی ّبی هٌتقلِ اص عشیق فشاٍسدُ ّبی لجٌی.

 در پبیبى داًطجَ ببیذ:

 .ٍ فشاٍسدُ ّبی آى سا ثـٌبػذ سٍؽ ّبی کٌتشل ؿیویبیی ٍ هیکشٍثی ؿیش

 .ثیوبسی ّبی هٌتقلِ اص عشیق ؿیش ٍ فشاٍسدُ ّبی لجٌی ػالئن آًْب ٍ ساُ ّبی پیـگیشی اص آًْب سا ثیبى کٌذ

 جلسِ ّفتن

 ثْذاؿت گَؿت ٍ فشاٍسدُ ّبی گَؿتی

 اّذاف کلی

 جبت هَجَد دس آى.آؿٌبیی ثب گَؿت ثِ ػٌَاى یک غزای هْن اص ًظش ایوٌی ٍ تغزیِ ای ّوچٌیي ػبیش تشکی

 :اّذاف ٍیژُ

 آؿٌبیی ثب هبّیت گَؿت کِ ؿبهل پشٍتئیي، قٌذ، آًضین، چشثی، هَاد هؼذًی ٍ ٍیتبهیٌْبی گَؿت اػت.

 آؿٌبیی ثب هیکشٍثیَلَطی گَؿت

 آؿٌبیی ثب اًَاع فشاٍسدُ ّبی گَؿتی

 در پبیبى داًطجَ ببیذ:

 ٌب ثبؿذ.ثب هبّیت ؿیش ؿبهل پشٍتئیي، قٌذ، آًضین، چشثی ٍ غیشُ اؿ -1

 سا ثـٌبػذ. هْوتشیي هیکشٍاسگبًیؼوْبی هشثَط ثِ ؿیش ٍ فشاٍسدُ ّبی آى -2

 ثب اًَاع فشاٍسدُ ّبی گَؿتی آؿٌبیی داؿتِ ثبؿذ. -3

 جلسِ ّطتن

 ثْذاؿت گَؿت ٍ فشاٍسدُ ّبی گَؿتی

 اّذاف کلی

 ثْذاؿت ٍ کٌتشل ؿیویبیی ٍ هیکشٍثی گَؿت ٍ فشاٍدُ ّبی آى

 اّذاف ٍیژُ

 کٌتشل ؿیویبیی ٍ هیکشٍثی گَؿت ٍ هحلَالت ثش پبیِ آى. آؿٌبیی ثب ثْذاؿت ٍ

 آؿٌبیی ثب ثیوبسی ّبی هٌتقلِ اص عشیق فشاٍسدُ ّبی گَؿتی.

 آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی فشاٍسی ثْذاؿتی فشاٍسدُ ّبی گَؿتی.



 در پبیبى داًطجَ ببیذ:

 سٍؽ ّبی کٌتشل ؿیویبیی ٍ هیکشٍثی گَؿت ٍ فشاٍسدُ ّبی آى سا ثـٌبػذ. -1

 هٌتقلِ اص عشیق گَؿت ٍ فشاٍسدُ ّبی گَؿتی ػالئن آًْب ٍ ساُ ّبی پیـگیشی اص آًْب سا ثیبى کٌذ. ثیوبسی ّبی -2

 جلسِ ًْن

 ثبصسػی ثْذاؿتی گَؿت

 اّذاف کلی

 .آؿٌبیی ثب پشٍػِ ثْذاؿتی کـتبس

 گَؿت ٍ ًحَُ قضبٍت دس هَسد آى ّب.کٌتشل ثْذاؿتی 

 اّذاف ٍیژُ:

 کـتبسی اص ًظش هبکشٍػکپی،هیکشٍثی، ٍیشٍػی ٍ اًگلی. ثبصسػی ثْذاؿتی ٍ کٌتشل الؿِ گَؿت ّبی

 در پبیبى داًطجَ ببیذ بب:

 پشٍػِ ثْذاؿتی کـتبس آؿٌب ثبؿذ. -1

 ثبصسػی ثْذاؿتی الؿِ حیَاى ثؼذ اص رثح سا ثذاًذ. -2

 جلسِ دّن

 ثبصسػی ثْذاؿتی ػبیش هَاد غزایی

 اّذاف کلی

 ثْذاؿت ٍ کٌتشل اًَاع غزاّبی پش هلشف دس جبهؼِ

 ژُاّذاف ٍی

 ثْذاؿت ٍ کٌتشل اًَاع غزا هثل تخن هشؽ، هبکبسًٍی، ػَیب، هبّی، كذف، سٍغي، کٌؼشٍّب ٍ غیشُ.

 ثشسػی آلَدگی ّبی هیکشٍثی ٍ ؿیویبیی ثشخی اص غزا ّب هبًٌذ تخن هشؽ، هبکبسًٍی، ػَیب، هبّی، كذف، سٍغي، کٌؼشٍّب ٍ غیشُ

 :داًطجَ در پبیبى ببیذ

ذاؿت ٍ کٌتشل کیفیت غزاّبیی هبًٌذ تخن هشؽ، هبکبسًٍی، ػَیب، هبّی، كذف، سٍغي، ثب سٍؽ ّبی اكَلی دس ساثغِ ثب ثْ .1

 کٌؼشٍّب ٍ غیشُ آؿٌب ثبؿذ.

 ثب آلَدگی ّبی هیکشٍثی ٍ ؿیویبیی غزاّبی هزکَس آؿٌب ثبؿذ. .2

 

 ّنیبسدجلسِ 



 افضٍدًی ّبی غزایی

 اّذاف کلی

 غزایی، کبسثشد، حذٍد هلشف ٍ هخبعشات آى. آؿٌبیی ثب اًَاع افضٍدًی ّبی

 اّذاف ٍیژُ

آؿٌبیی ثب اًَاع افضٍدًی ّبی عجیؼی ٍ هلٌَػی ؿبهل ؿیشیي کٌٌذُ ّب، اهَلؼیفبیشّب، تثجیت کٌٌذُ ّب، سًگ ّب، ًگْذاسًذُ ّب، اًتی 

 هیکشٍثیبل ّب، عؼن دٌّذُ ّب، اػیذ ٍ ثبصّبی خَساکی، گبصّب ٍ غیشُ.

 دًی ّبی ػوذی ٍ غیش ػوذی.آؿٌبیی ثب اًَاع افضٍ

 داًطجَ در پبیبى ببیذ:

ًَاع افضٍدًی ّبی عجیؼی ٍ هلٌَػی ؿبهل ؿیشیي کٌٌذُ ّب، اهَلؼیفبیشّب، تثجیت کٌٌذُ ّب، سًگ ّب، ًگْذاسًذُ ّب، اًتی . ا1

 هیکشٍثیبل ّب، عؼن دٌّذُ ّب، اػیذ ٍ ثبصّبی خَساکی، گبصّب ٍ غیشُ سا ثـٌبػذ.

 بی ػوذی ٍ غیش ػوذی آؿٌب ثبؿذ.ثب اًَاع افضٍدًی ّ. 2

 ّنجلسِ دٍاسد

 تقلت دس هَاد غزایی

 اّذاف کلی

 هؼشفی اًَاع تقلجبت دس هَاد غزایی ٍ اًگیضُ هتقلجبى ثشای ایي کبس.

 اّذاف ٍیژُ

ت ٍ خـکجبس تٌقالآؿٌبیی ثب اًَاع تقلجبت دس گَؿت ٍ فشاٍسدُ ّبی گَؿتی، ؿیش ٍ فشاٍسدُ ّبی لجٌی، آثویَُ ّب، سة، ػؼل، ادٍیجبت، 

 ٍ غیشُ.

 ساُ ّبی تـخیق ثؼضی اص تقلجبت.

 :داًطجَ در پبیبى ببیذ

اًَاع تقلجبت دس اًَاع غزاّبی هختلف هثل گَؿت ٍ فشاٍسدُ ّبی گَؿتی، ؿیش ٍ فشاٍسدُ ّبی لجٌی، آثویَُ ّب، سة، ػؼل،  -1

 ادٍیجبت، تٌقالت ٍ خـکجبس ٍ غیشُ سا ثـٌبػذ.

 زاّبی هختلف اسائِ دّذ.ساُ کبسّبیی ثشای تـخیق تقلت دس غ -2

 ّنجلسِ سیشد

 چگًَگی ًوًَِ ثشداسی اص هَاد غزایی هـکَک ثِ تقلت

 اّذاف کلی

آؿٌبیی داًـجَیبى ثب سٍؽ ّبی اكَلی ًوًَِ ثشداسی ٍ اسػبل هَاد غزایی هختلف ثِ آصهبیـگبُ جْت ثشسػی ٍ تبییذ اكل یب تقلجی 



 ثَدى آى.

 اّذاف ٍیژُ

 .اسی هَاد جبهذ هبیغ ٍ گبصآؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی ًوًَِ ثشد

 .آؿٌبیی ثب سٍؽ ّبی ًوًَِ ثشداسی هَاد غزایی ثِ كَست فلِ ٍ ثؼتِ ثٌذی

 .آؿٌبیی ثب اًَاع ٍػبیل ًوًَِ ثشداسی

 .آؿٌبیی ثب اًَاع ظشٍف ًوًَِ ثشداسی 

 :داًطجَ در پبیبى ببیذ

 بؿذ.اعالػبتی دس ساثغِ ثب چگًَگی ًوًَِ ثشداسی هَاد جبهذ هبیغ ٍ گبص داؿتِ ث -1

 اعالػبتی دس ساثغِ ثب چگًَگی ًوًَِ ثشداسی هَاد غزایی ثِ كَست فلِ ٍ ثؼتِ ثٌذی داؿتِ ثبؿذ. -2

 ثب اًَاع ٍػبیل ٍ ظشٍف ًوًَِ ثشداسی آؿٌب ثبؿذ. -3

 ّنچْبردجلسِ 

 ػیؼتن ّبی هذیشیت ٍ تضویي کیفیت ٍ کٌتشل هَاد غزایی ٍ اػتقشاس آى ّب دس هحیغْبی كٌؼتی.

 اّذاف کلی

 اكَل هذیشیت کٌتشل هَاد غزایی ٍ اػتقشاس آى ّب دس هحیغْبی كٌؼتی.آؿٌبیی ثب 

 اّذاف ٍیژُ

 ISO , HACCP, GMP, GHP آؿٌبیی ثب اػتبًذاسدّبی

 ًحَُ اجشا ٍ اػتقشاس ایي اػتبًذاسدّب دس ٍاحذّبی تَلیذی.

 در پبیبى داًطجَ ببیذ:

 آؿٌب ثبؿذ.ISO , HACCP, GMP, GHP ثب اًَاع اػتبًذاسد ّبی .1

 َُ اػتقشاس ٍ اجشای اػتبًذاسدّبی هزکَس دس ٍاحذّبی  تَلیذ، تَصیغ ٍ خذهبت آؿٌب ثبؿذ.ثب ًح .2

 جلسِ پبًشدّن

 اػتبًذاسدّبی هلی ٍ قَاًیي ثیي الوللی کٌتشل هَاد غزایی

 اّذاف کلی

 اؿٌبیی ثب ػبصهبى ّبیی کِ دس ساثغِ ثب کٌتشل هَاد غزایی ثِ ٍضغ قَاًیي هلی ٍ ثیي الوللی هی پشداصًذ

 ّذاف ٍیژُا

 ISO آؿٌبیی ثب اػتبًذاسدّبی



 CODEXآؿٌبیی ثب اػتبًذاسدّبی

 FDAآؿٌبیی ثب اػتبًذاسدّبی

 IDFآؿٌبیی ثب اػتبًذاسدّبی

 در پبیبى داًطجَ ببیذ :

 آؿٌب ثبؿذ. ISO, CODEX, FDA & IDF ثب اًَاع اػتبًذاسدّبی

 جلسِ ضبًشدّن

 ثْذاؿت اهبکي ٍ کبسکٌبى غزاخَسی

 اّذاف کلی

 .داًـجَیبى ثب اًَاع آالیٌذُ ّبی هحیغی ٍ سٍؽ پبیؾ ثْذاؿتی افشاد ٍ فضبی غزاخَسی ّبآؿٌبیی 

 اّذاف ٍیژُ

 ؿٌبػبیی اًَاع هخبعشات هَجَد دس اهبکي تْیِ ٍ تَصیغ غزا.

 سٍؽ ّبی پبیؾ هخبعشات هحیغی ٍ اًؼبًی اهبکي غزاخَسی.

 ثْذاؿت پشػٌل دس اهبکي هزکَس.

 در پبیبى داًطجَ ببیذ:

 ذّبی هَجَد اص عشف هحیظ ٍ پشػٌل دس هحل عجخ ٍ تَصیغ غزا آؿٌب ثبؿذ.ثب تْذی

 ؿبخق ّبی ثْذاؿتی پشػٌل هـغَل دس اهبکي تْیِ ٍ تَصیغ ٍ اًجبس هَاد غزایی سا ثـٌبػذ.

 جلسِ ّفذّن

 ػویٌبس کالػی

 

 هٌببغ:

 1379تْشاى، هَػؼِ فشٌّگی ًَس داًؾ،  ثْذاؿت هَاد غزایی، دکتش داٍد فشجی صادُ االى،

  1391، هتشجن دکتش ػلی هشتضَی، اًتـبسات داًـگبُ هـْذ، هیکشٍثیَلَطی هَاد غزایی فشیضیش

 1389هیکشٍثیَلَطی هَاد غزایی آداهض، هتشجن دکتش ػلی هشتضَی، اًتـبسات داًـگبُ هـْذ، 

 1385ؿیش ٍ فشاٍسدُ ّبی آى، دکتش گیتی کشین، اًتـبسات جْبد داًـگبّی تْشاى، 

 1386ت، دکتش ًَسدّش سکٌی، تْشاى، داًـگبُ تْشاى، ػلَ ٍ كٌبیغ گَؿ

 1390آییظ،  ًـش دیوبى، تشجوِ ثبثک قٌجشصادُ، ؿیوی هَاد غزایی

 1389، پشٍیي ػـشت آثبدی، حؼي کبکَیی، ًـش هشص داًؾ،کٌتشل کیفیت آهبسی



 1391اكَل تکٌَلَطی ًگْذاسی هَاد غزایی، حؼي فبعوی، اًتـبسات ػْبهی خبف، 

 رٍش تذریس:

 (LECTUREسایِ هغبلت ثِ كَست ؿفبیی.)ا

 اسایِ تجشثیبت ػولی آصهبیـگبّی ٍ كٌؼتی دس ساثغِ ثب هَضَػبت هشتجظ.

 ؿشکت داًـجَیبى دس اسائِ ثشخی اص هغبلت ثِ كَست تکی ٍ یب گشٍّی.

 پشػؾ ٍ پبػخدس ساثغِ ثب هَضَػبت هختلف دسػی ٍ ٍسٍد آًْب ثِ ثحث ػلوی اص عشیق  عشح پشػـْبی هختلف اص داًـجَیبى

 ٍسبیل آهَسضی :

 ٍػبیل کوک آهَصؿی هَسد ًیبص: کبهپیَتش ٍ ٍیذئَ پشٍطکتَس، ًشم افضاس پبٍسپَیٌت.

 

 سٌجص ٍ ارسضیببی

سْن اس ًوزُ کل)بز حسب  رٍش آسهَى

 درصذ(

 سبػت تبریخ

پشػؾ ٍ پبػخ  کَئیش

 ؿفبیی

5% ////////////////////// /////////////////// 

 //////////////////// ////////////////////// %20 کتجی تزمآسهَى هیبى 

 ///////////////////// ///////////////////// %10 ػخٌشاًی ارائِ سویٌبر

 /////////////////////// ///////////////////// %5 //////////////////// حضَر فؼبل در کالس

 /////////////////////// ////////////////////// %60 کتجی تـشیحی آسهَى پبیبى تزم

 

 :هقزرات کالس

 حضَس ثِ هَقغ دس کالع

 سػبیت اًظجبط ٍ ػذم غیجت غیش هَجِ

 احتشام ثِ کالع دس ػبػت دسع

 :اًتظبرات اس داًطجَ

تَلیذ، اًجبس، تَصیغ ٍ دس ًْبیت اًتظبس هی سٍد اص داًـجَ کِ ثؼذ اص اتوبم دٍسُ ثب هْن تشیي هؼبئل هَجَد دس ساثغِ ثب اّویت، ػالهت، 

هلشف غزا آؿٌب ثبؿٌذ. ّوچٌیي دس ساثغِ ثب سػبیت اكَل اخالقی ٍ ثْذاؿتی افشاد هشتجظ ٍ ّوچٌیي هؼبئل هشثَط ثِ اهبکي غزا سا 

 ثذاًذ.



 داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذرس:             ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هسئَل

 :                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :تبریخ تحَیل



 بْذاضت هَاد غذایی جذٍل سهبًبٌذی درس

 هذرس هَضَع ّز جلسِ تبریخ جلسِ

1  
 

 هٌْذع ثـیشی هقذهِ ٍ هؼشفی

2  
 

 هٌْذع ثـیشی ییاكَل ثْذاؿت هَاد غزا

3  
 

ّبی هَاد غزایی ٍ هؼوَهیت هیکشٍ اسگبًیؼن ّبی هْن دس

 غزایی

 هٌْذع ثـیشی

4  
 

 هٌْذع ثـیشی اكَل ًگْذاسی ثْذاؿتی هَاد غزایی

5  
 

 هٌْذع ثـیشی ثْذاؿت ؿیش ٍ فشاٍدُ ّبی لجٌی

6  
 

 هٌْذع ثـیشی ثْذاؿت ؿیش ٍ فشاٍدُ ّبی لجٌی

7  
 

 هٌْذع ثـیشی ثْذاؿت گَؿت ٍ فشاٍسدُ ّبی گَؿتی

8  
 

 هٌْذع ثـیشی ٍسدُ ّبی گَؿتیثْذاؿت گَؿت ٍ فشا

9  
 

 هٌْذع ثـیشی ثبصسػی ثْذاؿتی گَؿت

10  
 

 هٌْذع ثـیشی ثبصسػی ثْذاؿتی ػبیش هَاد غزایی

11  
 

 هٌْذع ثـیشی افضٍدًی ّبی غزایی

12  
 

 هٌْذع ثـیشی تقلت دس هَاد غزایی

13  
 

 هٌْذع ثـیشی چگًَگی ًوًَِ ثشداسی اص هَاد غزایی هـکَک ثِ تقلت

14  
 

ػیؼتن ّبی هذیشیت ٍ تضویي کیفیت ٍ کٌتشل هَاد غزایی ٍ 

 اػتقشاس آى ّب دس هحیغْبی كٌؼتی.

 هٌْذع ثـیشی

15 
 

 هٌْذع ثـیشی اػتبًذاسدّبی هلی ٍ قَاًیي ثیي الوللی کٌتشل هَاد غزایی 

16  
 

 هٌْذع ثـیشی ثْذاؿت اهبکي ٍ کبسکٌبى غزاخَسی

17  
 

 هٌْذع ثـیشی ػویٌبس

 


