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 بْذاضت داًطکذُ

 6تزم  صٌبیغ غذایی گزایؼ کٌتزل کیفیت کبرؽٌبعی  داًؾجَیبى  هخبطببى:          2 هَاد غذایی  کٌتزل کیفیت ػٌَاى درس : 

 10-12ؽٌجِچْبرؽٌجِ  رٍسّبی  سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فراگیر:                ٍاحذ تئَری2ٍاحذ   2 تؼذادٍاحذ:

 دکتز رضب هحوذی  هذرس:                           10-12  جِ ّب ؽٌ یک: زهبى ارائِ درس

                            1کٌتزل کیفیت هَاد غذایی    درس پیص ًیبز:

 ّذف کلی درس :

ب رؽتِ ای اعت کِ ثِ عَر هغتقین ثؽبخِ کٌتزل کیفیت ثْذاؽتی  ّوبى عَر کِ اس اعن رؽتِ تحصیلی پیذاعت، رؽتِ صٌبیغ غذایی

آى هؼوَال در ادراُ  هؼبًٍت ّبی غذا ٍ دارٍ ، ادارُ اعتبًذارد هَاد غذایی ٍ صٌبیغ هختلف  صٌؼت در ارتجبط اعت ٍ داًؼ آهَختِ ّبی آى 

ثب هفبّین اٍلیِ کٌتزل کیفیت ٍ چگًَگی ًظبرت ٍ ّوچٌیي آؽٌبیی ثب آؽٌبیی داًؾجَیبى  ،ایي درط اس ّذفؽًَذ.  هی لیتبهؾغَل ثِ فؼ

اعت.  سرعی ّبی هَجَد  هبًٌذ ثبسرعی هصزف کٌٌذُ گزا، هحصَل گز ٍ ّوچٌیي ثب اصَل ٍ هجبًی ارسیبثی حغی ثِ عَر کبهلاًَاع ثب

تغلظ السم ٍ کبفی داؽتِ  ٍ تجشیِ هَاد غذایی جْت درک هفبّین ثیؾتز اس ایي درط ًیبس اعت کِ داًؾجَ اس درٍط ؽیوی هَاد غذایی

 ثبؽذ.

 

 جلسِ اٍل

 اصَل ػوَهی ٍ کبرثزدّبی ًوًَِ گیزی ٍ رٍؽْبی ًوًَِ گیزیهقذهِ ای ثز ي ، ضزٍرت ایي درط ٍ هتحبى گزفتًحَُ  تذریظ،  ا

 اّذاف کلی

ٍ چگًَگی اعتفبدُ اس جذاٍل  ٍ عزفصل ّبی هؾخص ؽذُ ثزای تذریظ در عی دٍرُ کٌتزل کیفیت آهبری آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب درط

 اػذاد تصبدفی

 اّذاف ٍیژُ

 درطثِ اّویت  اؽزاف داًؾجَیبى

 هؼزفی هٌبثغ هَجَد جْت تذریظ ٍاحذ هذکَر

 ًحَُ تذریظ ٍ اهتحبًبت گزفتِ ؽذُ

 اؽٌبیی ثب رٍؽْبی ًوًَِ گیزی -
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 :در پبیبى داًطجَ 

 عز فصل ّب را هی ؽٌبعذ  -1

 هٌبثغ را هی ؽٌبعذ -2

 ثب درٍط ارائِ ؽذُ در ّز جلغِ آؽٌب هی ؽَد. -3

 ثب ًحَُ تذریظ آؽٌب هیؾَد -4

 آؽٌب هی ؽَداًَاع ًوًَِ گیزی  در پبیبى ثب ٍ -5

 جلسِ دٍم

 هفبّین اعبعی در کٌتزل کیفیت  

 کلی اّذاف

 رٍؽْبی ثبسرعی ًوًَِ ایآؽٌبیی ثب 

 اّذاف ٍیژُ

 ثبسرعی داخلی ٍ خبرجیتؼزیف   -

 فبکتَرّبی هَرد ًیبس ثزای ثبسرعی ًوًَِ ای-

 تؼزیف ثبسرعی ًوًَِ ای یک هزحلِ ای   -

 ocػولکزد  هٌحٌی هؾخصِآؽٌبیی ثب   -

 جذاٍل اعتبًذاردآؽٌبیی ثب  -

  داًطجَ  جلسِ در پبیبى

ٍ اعتفبدُ  فبکتَرّبی هَرد ًیبس ثزای ثبسرعی ًوًَِ ای یک ، دٍ، چٌذ هزحلِ ای ٍ ًیش هفَْم ثبسرعی ًوًَِ ای یک هزحلِ ایهْوتزیي ثب  

 آؽٌب خَاّذ ؽذثِ عَر کلی  اس جذاٍل اعتبًذارد

 جلسِ سَم

 ٍ ریغک هصزف کٌٌذُ  (AQL)ػ کیفیت قبثل پذیز 

 کلیاّذاف 

 LTPDهفَْم کیفیت قبثل پذیزػ ٍ هفَْم ثزرعی 

 اّذاف ٍیژُ

 تؼزیف کیفیت قبثل پذیزػ  -
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 LTPDثب هفَْم آؽٌبیی  -

 تجوؼی آؽٌبیی ثب جذٍل پَاعي-

 

 داًطجَ  ایي جلسِ در پبیبى

ٍ ًیش اعتفبدُ اس جذاٍل ثب عزس رٍیِ ، زد ٍ درصذ اقالم هؼیَةحل هغبئلی ثب هفَْم کیفیت قبثل پذیزػ ٍ رعن هٌجٌی هؾخصِ ػولک ثب 

 آؽٌب خَاّذ ؽذگیزی 

 چْبرمجلسِ 

 رٍػ هیبى یبثی )رٍػ ایٌتزپَلیت(

 اّذاف کلی

 هیبًِ یبثی ٍ ًوًَِ گیزی دٍ هزحلِ ایآؽٌبیی ثب 

 اّذاف ٍیژُ

 آؽٌبیی ثب رٍػ هیبًِ یبثی   -

 ًوًَِ گیزی دٍ هزحلِ ایآؽٌبیی ثب اصَل   -

 :داًطجَ جلسِ در پبیبى

 ؽذ  ٌذآؽٌب خَاّحل هغبئل هزثَعِ ثب هفَْم هیبًِ یبثی ٍ ًیش ًوًَِ گیزی دٍ هزحلِ ای ثب 

 جلسِ پٌجن

 هحبعجِ حجن ًوًَِ ٍ ػذد پذیزػ ثب اعتفبدُ اس جذاٍل کبهزٍى

 اّذاف کلی 

 ٍ تْیِ عزح ّبی جفت ًوًَِ گیزی آؽٌبیی ثب جذاٍل کبهزٍى

 اّذاف ٍیژُ

 کبرثزد جذٍل کبهزٍىثب آؽٌبیی  -

 ٍ حل هغبئل هزثَط ثِ جذاٍل کبهزٍى  ثزرعی -

 تْیِ عزح ّبی جفت ًوًَِ گیزی-

 :داًطجَ جلسِ در پبیبى

 خَاّذ ؽذآؽٌب جذاٍل کبهزٍى ثب عزس هحبعجِ ًوًَِ ٍ ػذد پذیزػ ثب هثبل ّبی کبرثزدی اس 
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 جلسِ ضطن

  AOQ هتَعظ کیفیت خزٍجی 

 کلیاّذاف 

 عظ کیفیت خزٍجیآؽٌبیی ثب هتَ  -

 اّذاف ٍیژُ

 AOQهفَْم هتَعظ کیفیت خزٍجی  ثزرعی   -

 ٍ هحبعجِ آى  AOQدثزرعی کبرثز -

 راثغِ ثبسرعی اصالح ؽذُ ٍ کبالی هؼیَة -

 داًطجَ  ایي جلسِ در پبیبى

 آؽٌب خَاّذ ؽذثبسرعی اصالح ؽذُ هتَعظ کیفیت خزٍجی ٍ ًیش ثب ثب هثبل ّبی کبرثزدی اس 

 جلسِ ّفتن

 AOQL هفَْم

 کلیاّذاف 

  AOQLهفَْم  ثزرعی  -

  اّذاف ٍیژُ

 AOQLچگًَگی اعتفبدُ اس جذٍل -

 AOQتفبٍت آى ثب -

 داًطجَ  ایي جلسِ در پبیبى

  .آؽٌب خَاّذ ؽذ  AOQ ٍ حل هغبئل هزثَط ثِ آى ٍ ًیش تفبٍت آى ثب  AOQL هفَْم ثب 

 

 

 

 جلسِ ّطتن

 جذاٍل ثبسرعی ٍ جذاٍل داج ٍ رٍهیٌگ

 کلیاّذاف 
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 AOQLثزرعی ٍ هؼزفی جذاٍل داج ٍ رٍهیٌگ ٍ ًیش ثزرعی جذاٍل ثبسرعی ٍ هؼزفی فزهَل  -

 اّذاف ٍیژُ

 جذاٍل ثبسرعیثب  آؽٌبیی -

 AOQLفزهَل آؽٌبیی ثب   -

 جذاٍل داج ٍ رٍهیٌگآؽٌبیی ثب  -

 LTPDحل هغبئل هزثَط ثِ هحبعجِ -

 :داًطجَ ایي جلسِ در پبیبى

  LTPD ٍ حل هغبئل هحبعجِ ی  AOQLل داج ٍ رٍهیٌگ ٍ ًیش ثب حل هغبئل هزثَط ثِ هحبعجِ ی جذاٍل ثبسرعی ٍ جذاٍثب هفبّین 

 ثب کبرثزد آًْب 

 آؽٌب خَاّذؽذ

 جلسِ ًْن

 (ASN) هتَعظ تؼذاد ًوًٍَِ  (ATI)هتَعظ کل  ثبسرعی 

 کلیاّذاف 

 ػوَهی  ثب هتَعظ کل ثبسرعی ٍ هتَعظ تؼذاد ًوًَِ ٍ آؽٌبیی ثب جذاٍل عغح ثبسرعی آؽٌبیی -

 اّذاف ٍیژُ

 هتَعظ کل ثبسرعیآؽٌبیی ثب  -

 هتَعظ تؼذاد ًوًَِ آؽٌبیی ثب   -

 هزاحل عغح ثبسرعی )عغح ًزهبل، عغح تٌگ تز ؽذُ، عغح کبّؼ یبفتِ(آؽٌبیی ثب     -

 جذٍل عغح ثبسرعی ػوَهیآؽٌبیی ثب   -

 چگًَگی اعتفبدُ اس جذاٍل عغح ثبسرعی-

 :داًطجَ ایي جلسِ در پبیبى

فَْم هتَعظ کل ثبسرعی ٍ هتَعظ تؼذاد ًوًَِ ثزای ثبسرعی یک هزحلِ ای ٍ دٍ هزحلِ ای ٍ ثب هزاحل عغح ثبسرعی ٍ ًیش چگًَگی هثب 

 آؽٌب خَاّذ ؽذاعتفبدُ اس جذاٍل عغح ثبسرعی ٍ ًیش ثب حل هغبئل هزثَط ثِ ثبسرعی دٍ هزحلِ ای ثب هفَْم ٍ کبرثزد آًْب 
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 جلسِ دّن

 SPC ت پیَعتِ ًوًَِ گیزی ثِ صَر 

 کلیاّذاف 

 هفَْم ًوًَِ گیزی ثِ صَرت پیَعتِ ٍ آؽٌبیی ثب ًوًَِ گیزی پیَعتِ چٌذ عغحی ثزرعی 

 اّذاف ٍیژُ

 CSPآؽٌبیی ثب   -

 CSP-Tآؽٌبیی ثب   -

   CSP-2آؽٌبیی ثب  -

 :داًطجَ ایي جلسِ در پبیبى

ٍ رٍػ اعتفبدُ اس  AOQLغحی ٍ ًیش حل هغبئل هزثَط ثِ هفَْم ًوًَِ گیزی ثصَرت  پیَعتِ ٍ ًوًَِ گیزی پیَعتِ چٌذ ع ثب  

 آؽٌب خَاّذ ؽذجذٍل آى 

 

 جلسِ یبزدّن

 ارسیبثی حغی 

 کلیاّذاف 

 ثب هفَْم ارسیبثی حغی ٍ رٍؽْبی آًبلیش حغیآؽٌبیی   -

 اّذاف ٍیژُ

 تؼزیف ارسیبثی حغیآؽٌبیی ثب   -

 ٍیضگی ّبی هبدُ غذایی آؽٌبیی ثب  -

 تؼبریف ٍیضگی ّبی هبدُ غذایی -

 ثب رٍؽْبی آًبلیش حغیآؽٌبیی  -

 آؽٌبیی ثب هْن تزیي جٌجِ ّبی ارسیبثی حغی-

 :داًطجَ ایي جلسِ در پبیبى

ٍ تؼبریف ٍیضگی ّبی هبدُ غذایی ٍ رٍؽْبی آًبلیش حغی ٍ ًیش هْن تزیي جٌجِ ّبی ارسؽیبثی حغی) ؽبهل  ثب هفَْم ارسیبثی حغی 
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 آشنا خواهد شد.ویتف طعم، لمس( ر

 دٍازدّن جلسِ

 اداهِ ارسیبثی حغی

 کلیاّذاف 

 اًَاع ثبفت ٍ هشُ ّبی اصلی ٍ هؼزفی هقیبط ّبآؽٌبیی ثب  -

 اّذاف ٍیژُ

 هؼزفی اًَاع ثبفت هَاد غذایی-

 هؼزفی اًَاع هشُ ّبی اصلی -

 هقیبط ّب) ؽبهل هقیبط اعوی، رتجِ ای ٍ فبصلِ ای(آؽٌبیی ثب   -

 :داًطجَ ایي جلسِ در پبیبى

 اًَاع ثبفت ٍ اًَاع هشُ ّبی اصلی هَاد غذایی ٍ ًیش ثب هقیبط ّب ٍ کبرثزد آًْب آؽٌب خَاّذ ؽذ.ثب 

 

 سیسدّنجلسِ 

 ارسیبثی حغیاداهِ 

 کلیاّذاف 

 آسهَى ّبی اهبری تجشیِ ٍ تحلیل ارسیبثی حغیآؽٌبیی ثب 

 اّذاف ٍیژُ

 آىآسهَى ّبی حغی هصزف کٌٌذُ گزا ٍ اًَاع آؽٌبیی ثب    -

 آسهَى حغی هحصَل گزا ٍ اًَاع آى  آؽٌبیی ثب -

 اًَاع آسهَى ّبی تفبٍت-

 آؽؾٌبیی ثب تفبٍت آسهَى تزجیح دٍتبیی ٍ عِ تبیی-

 :داًطجَ ایي جلسِ در پبیبى

آسهًَْبی حغی هصزف کٌٌذُ گزا )ؽبهل آسهَى تزجیح، پذیزػ ٍ لذت ثخؾی (ٍ آسهَى حغی هحصَل گزا) ؽبهل آسهَى تفبٍت،   ثب 

جِ ثٌذی ؽذت یک ٍیضگی ، اهتیبس ثٌذی یک ٍیضگی ،ٍ تجشیِ ٍ تحلیل تَصیفی (ٍ اًَاع آسهَى ّبی تفبٍت )ؽبهل آسهَى عِ تبیی، رت

  آؽٌب خَاّذ ؽذهقبیغِ دٍتبیی ٍ آسهَى دٍتزیَ( 
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 چْبردّن جلسِ 

 اداهِ ارسیبثی حغی 

 کلیاّذاف 

 عزاحی تغْیالت هَرد ًیبس آسهَى حغیثب  آؽٌبیی 

 ٍیژُاّذاف 

 تغْیالت دائوی آسهَى حغیثب آؽٌبیی  -

 تجْیشات هَرد ًیبس ثزای اًجبم آسهَى حغیآؽٌبیی ثب    -

 تغْیالت هَقتی آسهَى حغی آؽٌبیی ثب  -

 عزاحی یک آسهبیؾگبُ عبدُ آسهَى حغی -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 ذ.تغْیالت هَرد ًیبس آسهَى حغی ؽبهل دائوی ٍ هَقت آؽٌب خَاّذ ؽ ثب عزاحی

 پبًسدّنجلسِ 

 ارسیبثی حغی 

 کلیاّذاف 

 آؽٌبیی ثب تؾکیل گزٍّْبی ارسیبثی حغی

 اّذاف ٍیژُ

 چگًَگی ػضَگیزی ارسیبثْبآؽٌبیی ثب  -

 جذاکزدى ارسیبثْب ثزای گزٍّْبی ارسیبثی آهَسػ دیذُآؽٌبیی ثب    -

 چگًَگی آهَسػ ارسیبثْبآؽٌبیی ثب   -

 ثْبثب ثزرعی ٍ کٌتزل کبر ارسیبآؽٌبیی   -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 ثب چگًَگی تؾکیل گزٍّْبی ارسیبثی حغی ٍ رٍؽْبی ایجبد اًگیشُ در آًْب تب ثزرعی ٍ کٌتزل کبر ارسیبثْب آؽٌب خَاّذ ؽذ.
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 ضبًسدّنجلسِ  

 ارسیبثی حغی

 کلیاّذاف 

 ثزگشاری آسهَى ّبی حغیثب  آؽٌبیی 

 اّذاف ٍیژُ

 آسهَى حغیًوًَِ ثزداری هَاد غذایی در آؽٌبیی ثب  -

 تْیِ ًوًَِ ّب در آسهَى حغیآؽٌبیی ثب    -

 ارائِ ًوًَِ ّب در آسهَى حغیآؽٌبیی ثب   -

 ثب اعتفبدُ اس ًوًَِ ّبی هزجغآؽٌبیی   -

 داًطجَ  جلسِ در پبیبى

 چگًَگی ثزگشاری آسهَى ّبی حغی آؽٌب خَاّذ ؽذ.  ثب

 

 هٌببغ:

 1389، اًتؾبرات ػلن ٍ صٌؼت، تبلیف دکتز کبظن ًقٌذریبى ، کٌتزل کیفیت آهبری 

 1393کٌتزل کیفیت آهبری،  تزجوِ دکتز رعَل ًَرالٌغبء، اًتؾبرات ػلن ٍ صٌؼت، 

 

 رٍش تذریس:

 اعتفبدُ اس پبٍر پَیٌت هزثَط ثِ ّز قغوت

 ؽزکت داًؾجَیبى در ارائِ ثزخی اس هغبلت ثِ صَرت تکی ٍ یب گزٍّی.

 َضَػبت هختلف درعی ٍ ٍرٍد آًْب ثِ ثحث ػلوی اس عزیق پزعؼ ٍ پبعخدر راثغِ ثب ه عزح پزعؾْبی هختلف اس داًؾجَیبى

 پزعؼ اس داًؾجَیبى در راثغِ جلغِ قجل کِ تذریظ ؽذُ -

 دقیقِ 5هزٍر جلغِ قجل ثِ هذت  -

 ٍسبیل آهَزضی :

 ٍعبیل کوک آهَسؽی هَرد ًیبس: کبهپیَتز ٍ ٍیذئَ پزٍصکتَر، ًزم افشار پبٍرپَیٌت، دعتگبُ پزسًتز
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 سبػت تبریخ

 ////////////////////// ////////////////////// %20 تغتی هیبى ترمآزهَى 

پزعؼ ٍ پبعخ  کَئیس

 ؽفبیی

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

 /////////////////////// ////////////////////// %75 تؾزیحی آزهَى پبیبى ترم

 

 :هقررات کالس

 حضَر ثِ هَقغ در کالط

 رػبیت اًظجبط ٍ ػذم غیجت غیز هَجِ

 احتزام ثِ کالط در عبػت درط

 :اًتظبرات از داًطجَ

هزثَط ثِ اصَل ًوًَِ گیزی ٍ اًَاع ثبسرعی ّبی هصزف کٌٌذُ گزا ٍ هحصَل اًتظبر هی رٍد کِ در پبیبى داًؾجَیبى ثب هْوتزیي هغبئل 

ٍ در پبیبى تحصیل ثتَاًٌذ ثِ ػٌَاى هغئَل فٌی ثب ایي قَاًیي آؽٌب ثبؽذگزا ٍ ّوچٌیي ثب اعتبًذارد ّبی ایشٍ در ایي سهیٌِ آؽٌب ؽًَذ تب 

 اقذاهبت کٌتزلی السم را ثِ ػول آٍرد. 

 

 

 

 داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هسئَل         ًبم ٍ اهضبی هذرس:             ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:       

 تبریخ تحَیل                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :
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 کٌترل کیفیت تئَری جذٍل زهبًبٌذی درس

                                 

 جلسِ

 هذرس هَضَع ّر جلسِ              تبریخ

1  
 

کبرثزدّبی ًوًَِ گیزی ٍ رٍؽْبی ًوًَِ ًحَُ  تذریظ،  اهتحبى گزفتي ، ضزٍرت ایي درط ٍ 

 گیزی

 دکتز هحوذی

 دکتز هحوذی هفبّین اعبعی در کٌتزل کیفیت آهبری  2

3  
 

 دکتز هحوذی ٍ ریغک هصزف کٌٌذُ (AQL)کیفیت قبثل پذیزػ 

 رٍػ هیبى یبثی )رٍػ ایٌتزپَلیت(  4

 

 دکتز هحوذی

 دکتز هحوذی حبعجِ حجن ًوًَِ ٍ ػذد پذیزػ ثب اعتفبدُ اس جذاٍل کبهزٍىه  5

 دکتز هحوذی AOQهتَعظ کیفیت خزٍجی   6

7  

 

 دکتز هحوذی AOQLهفَْم 

 دکتز هحوذی جذاٍل ثبسرعی ٍ جذاٍل داج ٍ رٍهیٌگ  8

 دکتز هحوذی (ASN) هتَعظ تؼذاد ًوًٍَِ  (ATI)هتَعظ کل  ثبسرعی   9

 دکتز هحوذی SPC زی ثِ صَرت پیَعتِ ًوًَِ گی  10

 دکتز هحوذی ارسیبثی حغی   11

12  
 

 اداهِ ارسیبثی حغی

 

 دکتز هحوذی

13  
 

 ارسیبثی حغی اداهِ ثحث 

 

 دکتز هحوذی

 دکتز هحوذی ث  ارسیبثی حغیاداهِ ثح  14

15 
 

 اداهِ ثحث ارسیبثی حغی 

 

 دکتز هحوذی

 

16  
 

 اداهِ ثحث ارسیبثی حغی

 

 وذیدکتز هح

  عویٌبر ارسیبثی حغی  17

 


