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 6ترم: علوم و صنایع غذایی رشته و مقطع تحصیلی: عملی:                   •تئوری:      1تعداد کل واحد: کالس درسعرصه آموزشی: ومیت های غذاییممس و بهداشت  موضوع درس:
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 یوسفی تدوین کننده : غذایی های مسمومیت انواع و غذای مواد آلودگی های راه ،یغذای مواد های کننده آلوده انواع با  دانشجویان آشناییهدف کلی درس:

 ارزشیابی و فعالیتهای تکمیلی رسانه و وسیله -نحوه ارائه درس حیطه دانشجو در پایان هر جلسه درس قادر خواهد بود(هدف رفتاری هر جلسه درس رئوس مطالب

 مقدمه و آشنایی   1

 

 آموزشیاسالید  شناختی ت حادتعریف سم، مسمومیت مزمن و مسمومی آشنایی با

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 

مسمومیت و   2

 عفوت غذیی

 دانشجو قادر خواهد بود تفاوت مسمومیت و عفونت غذایی را توضیح دهد

 

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

انواع سموم و   3

تعاریف سم 

 شناسی

 LD50و طبقه بندی سوم از نظر  LD50 ،TD50آشنایی با 

 پاسخ و دز بین رابطهآشنایی با 

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

های ورود راه  4

سموم به بدن و 

 هامتابولسیم آن

 آموزشیاسالید  شناختی آشنایی با مسیرهای مواجهه و متابولیسم ترکیبات سمی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

متابولیسم سموم   5

 هاو دفع آن

 آشنایی با متابولسیم و دفع ترکیبات سمی
 
 

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 کالسیفعالیت 

 



 و ها مسمومیت  6

 ناشی های عفونت

 میکروبی عوامل از

 )باکتری و قارچ(

 آموزشیاسالید  شناختی اشنایی با انواع عفونت و مسمومیت های غذایی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

 های مسمومیت  7

میکروبی  غیر

سموم گیاهی، )

و  جانوری

 ها(آلرژن

 آموزشیاسالید  شناختی آشنایی با انواع سموم گیاهی و طبیعی و مسمومیت ناشی از این سموم

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

 های مسمومیت  8

میکروبی )  غیر

فلزات سنگین و 

سمو ناشی از 

فراوری مواد 

 (یغذای

های مواد ناشی از فلزات سنگین و سموم ناشی از فراوری مسمومیتآشنایی با 

 غذایی

 آموزشیاسالید  شناختی

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی

 

جمع بندی   9

مطالب، رفع 

 اشکال

 سمینار کالسی

 آموزشیاسالید  شناختی 

 و تبادل نظر کالسی توضیحات شفاهی

 

 پرسش و پاسخ مطالب جلسه قبل

 فعالیت کالسی
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