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 : آزمون های آزمایشی نخبگان به صورت حضوری و غیرحضوری برگسار می گردد.توجه

 آزمون مرحله 10
 بهداشت و ایونی هواد غذایی رشته

98-97 
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 هزحله آسهوى پاییش و سهستاى  5

 نام درس

 

 %اول هطالة(52)آسهوى اول  

3/99/99 

 آسهوى دوم  

 %دوم هطالة(52)

1/19/99 

 آسهوى سوم

99/19/99 

 آسهوى چهارم  

 %سوم هطالة(52)

97/11/99 

 آسهوى پنجن 

 هطالة( %چهارم52)

95/19/99 

 

هیکزوب شناسی 

 هواد غذایی

فصل اٍل:طبقِ بٌذی ببکتزی ّب ٍ 

خصَصیبت آًْب، فصل دٍم:قبرچ 

 ابتذای هبیکَتَکسیي ّبّب تب 

اس ابتذای هبیکَتَکسیي ّب تب آخز فصل،فصل سَم:عَاهل 

درًٍی ٍ بیزًٍی غذا هَثز بز رضذ ببکتزی ّب، فصل 

چْبرم:رٍش ّبی ضٌبسبیی هیکزٍة ّب، فصل پٌجن:فسبد 

فزاٍردُ ّبی غذایی تب ابتذای هیکزٍبیَلَصی فزاٍردُ ّبی 

 لبٌی

 %05جامع 
 اول مطالب

هیکزٍبیَلَصی فزاٍردُ ّبی اس ابتذای 

لبٌی تب آخز فصل، فصل ضطن:رٍش ّبی 

هختلف ًگْذاری هَاد غذایی تب ابتذای 

 بستِ بٌذی آسپتیک

اس ابتذای یستِ بٌذی آسپتیک تب 

آخز فصل، فصل ّفتن:بیوبری ّبی 

 ببکتزیبیی ًبضی اس هَاد غذایی

 

 شیوی هواد غذایی
 فصل سَم: سیستن ّبی کلَئیذی فصل دٍم:لیپیذ ّب، فصل اٍل: کزبَّیذرات ّب

 %05جامع 

 اول مالب

فصل چْبرم:پزٍتئیي ّب، فصل 

پٌجن:ٍیتبهیي ّب، فصل ضطن:طعن هَاد 

 غذایی، فصل ّفتن:هَاد هعذًی

فصل ّطتن:هکبًیسن ٍاکٌص ّبی 

قَُْ ای ضذى،فصل ًْن:آة، فصل 

دّن:رًگ هَاد غذایی، فصل 

یبسدّن:افشٍدًی ّبی هَاد غذایی، 

 دٍاسدّن:آًشین ّبفصل 

اصول نگهداری 

 هواد غذایی

عَاهل هَثز در فسبد هَاد 

غذایی،ًگْذاری هَاد غذایی 

 تبسُ،آًشین سدایی،اًجوبد

عقین کزدى حزارتی،غلیظ کزدى،خطک کزدى تب ابتذای اثز 

 بز هبدُ غذایی

 
 %05جامع 

 اول مطالب

اداهِ ی خطک کزدى تب آخز 

فصل،خطک کزدى اًجوبدی،تخویز،عول 

آٍری ٍ ضَر کزدى،ًگْذاری ضیویبیی 

 هَاد غذایی

تببص دّی،تکٌَلَصی جذیذتز + 

کتبة عَاهل فسبد ٍ ضزایط 

ًگْذاری هَاد غذایی در سزدخبًِ 

 دکتز ایوبًذل

کلیات تهداشت و 

 ایونی هواد غذایی

)سن شناسی هواد 

دکتز  -غذایی

 چزاغعلی(

سالهت هَاد غذایی ٍ اّویت 

هَاد ًظبرت بز آى،آالیٌذُ ّبی 

 غذایی

آالیٌذُ ّبی فیشیکی ٍ ضیویبیی هَاد غذایی،بیوبری ّبی 

 ًبضی اس غذا،ٍاکٌص ّبی ایوًََلَصی بِ غذا
 %05جامع 

 اول مطالب

عَاهل هَثز در بْذاضت هَاد 

غذایی،رٍش ّبی هَجَد بزای کٌتزل 

آلَدگی ّبی هَاد غذایی،ًظبم تجشیِ ٍ 

 تحلیل خطز ٍ ًقبط کٌتزل بحزاًی

حل تْیِ ٍ آهبدُ بْذاضت در هزا

سبسی هَاد غذایی،کٌتزل هیکزٍبی 

غذاّبی کٌسزٍ ضذُ،دارٍّبی 

داهی،کبربزد بیَتکٌَلَصی در 

 تَلیذ هَاد غذایی

کلیات تهداشت و 

 ایونی هواد غذایی

)اصول تهداشت 

دکتز  -هواد غذایی

عفًَت ّب ٍ هسوَهیت ّبی 

 غذایی

هَاد هسوَهیت ّب ٍ خطزات ًبضی اس بقبیبی دارٍّب ٍ 

 ضیویبیی،فسبد هَاد غذایی تب ابتذای عَاهل التشاهی
 %05جامع 

 اول مطالب

اداهِ فسبد هَاد غذایی تب آخز 

فصل،رٍش ّبی ًگْذاری هَاد غذایی ٍ 

اثزات بْذاضتی آًْب تب ابتذای تکٌَلَصی 

 تْیِ کٌسزٍ

اداهِ ی فصل رٍش ّبی ًگْذاری 

هَاد غذایی ٍ اثزات بْذاضتی آًْب 

 تب آخز کتبة
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 رکنی(

کلیات تهداشت و 

 ایونی هواد غذایی

)اصول و روش 

های تولید 

سوسیس و 

 کالثاس(

تبریخچِ سَسیس ٍ 

کبلببس،تبریخچِ تَلیذ سَسیس ٍ 

کتبببس در ایزاى،هصزف سَسیس 

 ٍ کبلببس در ایزاى

تعزیف سَسیس ٍ کبلببس،رًٍذ ببسار،فزهَالسیَى 

 فزاٍردُ،هزاحل تَلیذ،فزاٍردُ ّبی جذیذ
 %05جامع 

 لباول مطا

هذیزیت کیفیت ٍ ایوٌی سَسیس ٍ 

 کبلببس
 استبًذاردّبی هلی ایزاى

 

 سببى

 1-اینتر اکشن

Developing-سطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing-سطح متوسط 

 
 %05جامع 

 اول مطالب

 3-اینتر اکشن
 تافل

Develophng- سطح پیشرفته 
ESM1-ESM2 
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 هزحله آسهوى بهار و تابستاى 5

 نام درس

 

 آزمون ششم

17/1/97 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

11/9/97 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

11/3/97 

 آزمون نهم

95/3/97 

 آزمون دهم

8/1/97 

هیکزوب شناسی 

 هواد غذایی

 
 %05جامع 

 مطالب دوم

فصل اٍل:طبقِ بٌذی ببکتزی ّب ٍ خصَصیبت آًْب، فصل دٍم:قبرچ ّب تب ابتذای 

 ّب هبیکَتَکسیي

اس ابتذای هبیکَتَکسیي ّب تب آخز فصل،فصل سَم:عَاهل درًٍی ٍ بیزًٍی غذا 

هَثز بز رضذ ببکتزی ّب، فصل چْبرم:رٍش ّبی ضٌبسبیی هیکزٍة ّب، فصل 

 پٌجن:فسبد فزاٍردُ ّبی غذایی تب ابتذای هیکزٍبیَلَصی فزاٍردُ ّبی لبٌی

 اس ابتذای هیکزٍبیَلَصی فزاٍردُ ّبی لبٌی تب آخز فصل،

فصل ضطن:رٍش ّبی هختلف ًگْذاری هَاد غذایی تب 

 ابتذای بستِ بٌذی آسپتیک

اس ابتذای یستِ بٌذی آسپتیک تب آخز فصل، فصل 

 ّفتن:بیوبری ّبی ببکتزیبیی ًبضی اس هَاد غذایی

 % 055جامع  % 055جامع 

 

 شیوی هواد غذایی

 
 %05جامع 

 مطالب دوم

 فصل اٍل: کزبَّیذرات ّب
 ّب، فصل سَم: سیستن ّبی کلَئیذیفصل دٍم:لیپیذ 

فصل چْبرم:پزٍتئیي ّب، فصل پٌجن:ٍیتبهیي ّب، فصل 

 ضطن:طعن هَاد غذایی، فصل ّفتن:هَاد هعذًی

فصل ّطتن:هکبًیسن ٍاکٌص ّبی قَُْ ای ضذى،فصل 

ًْن:آة، فصل دّن:رًگ هَاد غذایی، فصل 

 یبسدّن:افشٍدًی ّبی هَاد غذایی، فصل دٍاسدّن:آًشین ّب

 % 055جامع  % 055جامع 

اصول نگهداری هواد 

 غذایی

 
 %05جامع 

 مطالب دوم

عَاهل هَثز در فسبد هَاد غذایی،ًگْذاری هَاد غذایی تبسُ،آًشین 

 سدایی،اًجوبد

 عقین کزدى حزارتی،غلیظ کزدى،خطک کزدى تب ابتذای اثز بز هبدُ غذایی

اداهِ ی خطک کزدى تب آخز فصل،خطک کزدى 

ٍ ضَر کزدى،ًگْذاری  اًجوبدی،تخویز،عول آٍری

 ضیویبیی هَاد غذایی

تببص دّی،تکٌَلَصی جذیذتز + کتبة عَاهل فسبد ٍ 

 ضزایط ًگْذاری هَاد غذایی در سزدخبًِ دکتز ایوبًذل

 % 055جامع  % 055جامع 

کلیات تهداشت و 

 ایونی هواد غذایی

)سن شناسی هواد 

دکتز  -غذایی

 چزاغعلی(

 %05جامع 
 مطالب دوم

 غذایی ٍ اّویت ًظبرت بز آى،آالیٌذُ ّبی هَاد غذاییسالهت هَاد 

آالیٌذُ ّبی فیشیکی ٍ ضیویبیی هَاد غذایی،بیوبری ّبی ًبضی اس غذا،ٍاکٌص 

 ّبی ایوًََلَصی بِ غذا

عَاهل هَثز در بْذاضت هَاد غذایی،رٍش ّبی هَجَد 

بزای کٌتزل آلَدگی ّبی هَاد غذایی،ًظبم تجشیِ ٍ 

 حزاًیتحلیل خطز ٍ ًقبط کٌتزل ب

بْذاضت در هزاحل تْیِ ٍ آهبدُ سبسی هَاد 

غذایی،کٌتزل هیکزٍبی غذاّبی کٌسزٍ ضذُ،دارٍّبی 

 داهی،کبربزد بیَتکٌَلَصی در تَلیذ هَاد غذایی

 % 055جامع  % 055جامع 

کلیات تهداشت و 

 ایونی هواد غذایی
 %05جامع 

 مطالب دوم
 هسوَهیت ّبی غذاییعفًَت ّب ٍ 

هسوَهیت ّب ٍ خطزات ًبضی اس بقبیبی دارٍّب ٍ هَاد ضیویبیی،فسبد هَاد 

اداهِ فسبد هَاد غذایی تب آخز فصل،رٍش ّبی ًگْذاری 

هَاد غذایی ٍ اثزات بْذاضتی آًْب تب ابتذای تکٌَلَصی 
 % 055جامع  % 055جامع 
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 مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان: 

 91342342543-الهیجان 91333338992-رشت    99372223756و  66992938 -  66992961 -تهران         

)اصول تهداشت هواد 

 دکتز رکنی( -غذایی

 تْیِ کٌسزٍ غذایی تب ابتذای عَاهل التشاهی

هَاد غذایی ٍ اثزات اداهِ ی فصل رٍش ّبی ًگْذاری 

 بْذاضتی آًْب تب آخز کتبة

کلیات تهداشت و 

 ایونی هواد غذایی

)اصول و روش های 

تولید سوسیس و 

 کالثاس(

 %05جامع 
 مطالب دوم

تبریخچِ سَسیس ٍ کبلببس،تبریخچِ تَلیذ سَسیس ٍ کتبببس در 

 ایزاى،هصزف سَسیس ٍ کبلببس در ایزاى

سَسیس ٍ کبلببس،رًٍذ ببسار،فزهَالسیَى فزاٍردُ،هزاحل تعزیف 

 تَلیذ،فزاٍردُ ّبی جذیذ

 هذیزیت کیفیت ٍ ایوٌی سَسیس ٍ کبلببس

 استبًذاردّبی هلی ایزاى
 % 055جامع  % 055جامع 

 

 ستاى

 
 %05جامع 

 مطالب دوم

 0-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 

 ،تافل  3-اکشن اینتر

Developingسطح پیشرفته 

ESM1  ـESM2 

 % 055جامع  % 055جامع 


