
 

 موسسه علوم پزشکی سنا 0410سال  مرحله ای 9 سرفصل آزمون های آزمایشی

 بهداشت و ایمنی مواد غذاییرشته 
 جامع  9 و 8و 7مرحله ( 5و 4) مرور  6مرحله (  2و 1) مرور  3مرحله 

 نام درس مرحله اول مرحله دوم مرحله چهارم مرحله پنجم منابع

 اصول نگهداری مواد غذایی -1

عوامل فساد و شرایط نگهداری -2مولف: دکتر حسن فاطمی

 و  تالیف دکتر کرامت اله ایمان دل   مواد غذایی در سردخانه

 دکتر عذرا صادق زاده 

 

نگهداری شیمیایی و تابش دهی مواد 

کتاب  292تا  232از ص -غذایی

عوامل فساد و شرایط نگهداری مواد 

 غذایی در سردخانه

تغلیظ، خشک کردن، 

تخمیر،عمل آوری و 

 121از ص -شور کردن

کتاب عوامل  232تا 

فساد و شرایط 

نگهداری مواد غذایی 

 در سردخانه

آنزیم زدایی، انجماد و 

 خشک کردن انجمادی

 هتا صفح 103از صفحه -

عوامل فساد کتاب  121

و شرایط نگهداری مواد 

 غذایی در سردخانه

 نگهداری مواد غذایی تازه

 ردنکنسرو کردن وعقیم ک

 حرارتی

اصول نگهداری 

 مواد غذایی

 -مولف: دکتر حسن فاطمی شیمی مواد غذایی-1

کنترل کیفی و آزمایش های شیمیایی مواد غذایی تالیف -2

 دکتر ویدا پروانه
3- Food Chemistry, Belitz, II.D, Grosh W, 

Schieberle, P. Springer- veriag Berlin press, 

 کربوهیدراتها

 مواد غذاییرنگ وطعم 

فصل دوم و -ویتامین ها و مواد معدنی

 فصل سوم از کتاب کنترل کیفی 

 لیپیدها

افزودنی ها و ترکیبات 

نامطلوب در مواد 

فصل چهارم و -غذایی

فصل ششم از کتاب 

کنترل کیفی و 

آزمایش های شیمیایی 

 مواد غذایی

فصل اول و -پروتئینها

فصل پنجم از کتاب 

کنترل کیفی و آزمایش 

شیمیایی مواد های 

 -غذایی

آب و پراکندگی اجزاء در 

 سیستم های غذایی

 آنزیمها

شیمی مواد 

 غذایی

 مرتضوی علی ترجمه جی، مدرن، غذایی مواد میكروبیولوژی

 فردوسی پزشكی علوم دانشگاه انتشارات الحق ضیاء و

 مشهد

 و مرتضوی علی ترجمه فریزر موادغذایی، میكروبیولوژی 2-

 مشهد فردوسی پزشكی علوم دانشگاه انتشارات نژاد کاشانی

میكروبیولوژی میوه، سبزی و 

 کنسروهای  غذایی

-میكروبیولوژی سایر مواد غذایی

عوامل غیر باکتریایی بیماریزای مواد 

 غذایی

شناسایی و تشخیص 

 عوامل میكروبی

میكروبیولوژی گوشت، 

شیر و فراورده های 

 -آنها

عوامل موثر بر رشد و 

فعالیت میكروارگانیسم 

 -ها

 

عوامل باکتریایی گرم 

ثبت بیماریزای مواد م

 غذایی

طبقه بندی میكروبهای 

 مهم در مواد غذایی

میکروب شناسی 

 مواد غذایی



 

 . موس .ام و ادامز .آر. ام ، غذایی مواد میكروبیولوژی 3-

 انتشارات . صادقی علیرضا و مرتضوی سیدعلی ترجمه

 دانشگاه

 مشهد فردوسی پزشكی علوم

 اپیدمیولوژی و غذایی مواد در بیماریزا میكروبهای 4-

 دانشگاه انتشارات .رضوپلر دود و .غذایی های مسمومیت

 تهران

5-Fundamental food Microbiology, Ray. B. 

CRC. 2004 
6- Food borne diseases. Cliver, D.O, and 

Riemann, II Academic press 2002. 
7- Dctecting pathogens in food. Meekin, M.C. 

CRC. 2003 

عوامل باکتریایی گرم 

منفی بیماریزای مواد 

 غذایی

 دانشگاه انتشارات . چراغعلی دکتر . غذایی مواد شناسی سم

 ...ا بقیه پزشكی علوم

 انتشارات ، رکنی دکتر غذایی، مواد بهداشت اصول 2-

 تهران دانشگاه

 جهاد انتشارات .کریم دکتر آن های فرآورده و شیر 3-

 تهران دانشگاه دانشگاهی

 و محمدی کالباس، و سوسیس تولید های روش و اصول 4-

 شهیدبهشتی پزشكی علوم دانشگاه انتشارات حسینی

5- Meat Processing kerry and Ledward, CRC. 

2000 
6- Environmcntal Engineering and sanitation. 

Part: food protection. Salvato, J. 

Nemerow.N.L. and Agardy, F.J. 2003 
7- Essential of food safety and sanitation . 

Meswane, D. Rue, N.Linton, R. 2003 
8- Food safety : Contaminants and Toxins 

Dmello J.P 2003 
9- Safety in the agri-food chain. Luming P.A, 

devlieghere, F. and . R Wegningen Academic 

publishers 2006 

اصول و روش های تولید سوسیس و 

 کالباس

کلیات بهداشت  اصول بهداشت مواد غذایی سم شناسی مواد غذایی شیر و فراورده های آن

 مواد غذایی

%111جامع   

پالس زبان 91 –صفر تا صد زبان  -سیاه زبان ارشد جعبه منابع مورد توصیه شده رتبه های برتر:  

 عمومیزبان 



 

 


