
مراکز عرضه مواد در  ( HACCP)بحرانی  لسیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنتر: طرح درس 

 غذایی

  

  

  

  

  

  

  

 :مقدمه

غذا منتقل می شوند، کنترل و مدیریت   ایجاد کننده مسمومیتهای غذایی، خصوصا عوامل خطر ناشی از محیط که ازطریقعوامل 

مباحث و طراحی و مدلسازی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط  کنترل بحرانی  کنترل آنها و روشهای نگهداری مواد غذایی 

 .اصلی و مورد توجه هستند 

  

 :اهداف کلی 

 اهداف کلی در این درس شامل 

  بهداشت مواد غذایی تعاریف و مبانی       (1 .1

 به زنجیره غذا   و راه ورود آنها  و میکروبی در غذا  شیمیاییبیولوزیکی ،  عوامل خطر      (2 .2

 در مراکز عرضه  و طراحی و مدلسازی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط و  کنترل بحرانی اصول مدیریت      (3 .3

  HACCPو  GMPمواد غذایی در غالب 

 :اهداف رفتاری  

 .را داشته باشندبهداشت مواد غذایی اطالع داشته و قدرت تجزیه و تحلیل در مورد  بهداشت مواد غذایی  باید از فراگیران ( 2 

باید حساسیت بیشتری نسبت به عوامل خطر احتمالی موجود در غذا داشته و عوامل شیمیایی و میکروبی و راه ورود  فراگیران ( 3

 . آنها به غذا را بشناسند

طراحی و مدلسازی سیستم تجزیه و مدیریتی   باید ضمن آشنائی با اصول کنترل و بهداشت مواد غذایی با سیستم فراگیران( ۴

 .در این رابطه آشنا باشندنترل بحرانی تحلیل خطر و نقاط  ک

  

  :روش تدریس 

 . تدریس در کالس با استفاده از امکانات کمک آموزشی و تهیه اسالید صورت می گیرد

 عملی  –نظری : نوع درس 

 محیط بازرسین بهداشت : فراگیران 

 مهندس طیبه الهی  :اسامی مدرسین

  03 :ساعات حضور 

 03: فراگیران تعداد 

 : مسوول درس

 



 :  نحوه ارزشیابی

 میگیردبرگزار شده صورت  در کارگاهاز مطالب عنوان شده کتبی  به شکل  فراگیران ارزشیابی ( 1

 ردیمی گ صورت به شکل چهار گزینه  ارزشیابی ( 2

. 

 :سیاست ها و قوانین درس

 .اعالم می گردد کارگاه جلسه ابتدای سرفصل مطالب و مراجع مورد استفاده در   (1

 : مکان 

 ضمیمه می باشد :منابع 

  

در  ( HACCP)سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی اشنایی با   برنامه کارگاه آموزشی   

 مراکز عرضه مواد غذایی

 

  

 مدرس  موضوع  تاریخ  ردیف 

مهندس محسن    بر بهداشت مواد غذایی ای مقدمه   1

 فرهادی 

به   و راه ورود آنها  و میکروبی در غذا  شیمیاییمخاطرات  بیولوزیکی ،   2

 زنجیره غذا

 

طراحی و مدلسازی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط و   ،اصول  3

و  GMPمواد غذایی در غالب  در مراکز عرضه  کنترل بحرانی

HACCP  

 

مهندس طیبه 

 الهی 

  

   

  :مشخصات همکاران  

 کارشناس مسئول بهداشت محیط  - آموزش پزشکی  وکارشناس ارشد بهداشت محیط  :طیبه الهی   مهندس  خانم-1

 


