
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

  بهداشتدانشکدۀ 

 بهداشت و ایمنی مواد غذاییگروه 

 «اولترم تحصیلی »

 کد

 درس 

 شماره

 درس 
 درس نام

 کد  تعداد واحد

 پیش نیاز
 نوع درس

 عملی نظری

 جبرانی ---- 5/0 5/0 سیستم های اطالع رسانی پزشکی 1223001 01

 جبرانی ---- - 2 میکروب شناسی موادغذایی 1223007 07

 جبرانی ---- - 2 شیمی موادغذایی 1223008 08

 جبرانی ---- - 2 اصول تغذیه انسان 1223006 06

 جبرانی ---- - 2 اصول نگهداری مواد غذایی 1223009 09

 جبرانی ---- - 2 شناسی سم اصول 1223005 05

 جبرانی 11 - 2 موادغذایی برداری نمونه های روش 1223019 19

 اختصاصی اختیاری ----  2 اپیدمیولوژی  و ارزیابی خطر 1223023 23

 جمع
5/14 5/0 

---- ---- 
15 

 

 «ترم تحصیلی دوم»

کد 

 درس

شماره 

 درس
 نام درس

 کد  تعداد واحد

 پیش نیاز
 نوع درس

 عملی نظری

24 1223024 
در شرایط  مواد غذاییایمنی بهداشت و 

 اضطراری
 اختصاصی اختیاری 10-09-07-06 - 2

 اختصاصی اجباری 07-10 1 1 سیستم های مدیریت ایمنی غذا 1223018 18

 اختصاصی اجباری 08-10 1 2 ایمنی شیمیایی مواد غذایی 1223013 13

 اختصاصی اجباری 07-08 - 2 ایمنی و کیفیت گوشت و فرآورده ها 1223015 15

 اختصاصی اجباری 07-03 1 2 ایمنی و کیفیت میکروبی موادغذایی 1223012 12

 اختصاصی اجباری 07-08 1 1 بهداشت و ایمنی شیر و فرآورده ها 1223014 14

 جمع
10 4 ---- ---- 

14 

 

 



 «ترم تحصیلی سوم»

 کد

 درس

 شماره

 درس
 نام درس

 کد  تعداد واحد

 پیش نیاز
 نوع درس

 عملی نظری

 اختصاصی اجباری 03 - 2 ایمنی و کیفیت آب آشامیدنی 1223028 28

 اختصاصی اجباری 05-08 - 2 مواد غذایی آلودگی محیطی 1223017 17

 اختصاصی اجباری 07-08 - 2 ایمنی غالت، میوه و سبزی 1223016 16

 جبرانی ---- - 2 یهتجز یمیش 1223004 04

 اجباریاختصاصی  ---- 1 - سمینار 1223020 20

 اختصاصی اجباری ---- 1 - پروژه 1223021 21

 ---- ---- 3 - (1) پایان نامه 1223022 22

 جمع
8 5 ---- ---- 

13 

 

 «ترم تحصیلی چهارم»

کد 

 درس
 کد  تعداد واحد عنوان واحد درسی شماره درس

 پیش نیاز
 نوع درس

 اختصاصی اجباری  3 - (2پایان نامه ) 1223022 22

 

 

 نام و نام خانوادگی مدیر گروه آموزشی

 دکتر مجید امین زارع


