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آشنایی با رشته علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)

مقدمه

اشتغال دانشجویان علوم و صنایع غذایی

علوم غذایی عبارت از مجموعه ای مرتب و منظم از دانش و فهم ماهیت ،ترکیب ورفتار مواد غذایی تحت شرایط
مختلف است .علوم پایه و فزیک و شیمی و زیست شناسی و از علوم جدیدتر بیوشیمی و میکروبیولوژی همگی در علوم
غذایی مورد استفاده قرار می گیرند.
شناسایی اجزای تشکیل دهنده یک رژیم غذایی  ،ذخیره و نگهداری مواد غذایی با حداقل نقصان ارزش غذایی در
حوزه علوم غذایی است و استفاده از این اطالعات جهت تولید ،فرآوری ،نگهداری و حمل و نقل در حوزه مهندسی
صنایع غذایی است .در واقع یک متخصص صنایع غذایی با تحصیالت عالی در علوم پایه و علوم مربوطه به مواد
غذایی در امر تولید ،طراحی ،فراوری ،نگهداری و حمل و نقل مواد غذایی فعالیت می نمایند.
نیاز روز افزون جامعه به غذا و رشد بی رویه جمعیت و کاهش منابع غذایی ،همچنین حجم باالی ضایعات بخش
کشاورزی و نیز عدم استفاده بهینه از فرآورده های جانبی این بخش یکی از مهمترین مسائلی است که توجه
دولتمردان ،اندیشمندان و محققان را به خود معطوف داشته است .در این راستا ،لزوم استفاده بهینه از منابع غذایی
موجود و به کارگیری روشهای مطلوب نگه داری و جلوگیری از ضایعات بی رویه محصوالت کشاورزی ،تأمین منابع
جدید غذایی ،بسته بندی مناسب به منظور حفظ و بهبود کیفیت محصوالت و … از جمله مواردی است که اهمیت آن
بر هیچکس پوشیده نیست.

فارغ التحصیالن کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی پس از پایان تحصیالت ،بسته به تواناییهای فردی و علمی خود ،می
توانند مسوولیتهای متفاوتی نظیر :مدیریت تولید کارخانجات،مسئولیت فنی ،مسئولیت آزمایشگاهها ،انجام فعالیتهای تحقیق
و توسعه ،ساخت محصوالت جدید ،افزایش تولید ،کاهش ضایعات ،بسته بندی و ارائه مشاوره علمی به واحدهای تولیدی و ...
را بر عهده گیرند.
بر اساس قانون ،هر کارگاه یا کارخانه تولید مواد غذایی پیش از آغاز فعالیت خود باید پروانه مسئول فنی را از وزارت بهداشت
دریافت کند و برای تهیه آن الزم است یک متخصص علوم و صنایع غذایی به عنوان مسئول فنی معرفی شود.

هدف از رشته علوم و صنایع غذایی
هدف از این رشته ،تربیت نیروهای متخصصی است که بتوانند در زمینه هایی چون اجرای عملیات تبدیل مواد غذایی،
نگه داری محصوالت کشاورزی ،کنترل کیفیت ،کمک به طراحی و بهینه سازی خطوط تولید در کارخانه های مورد
نظر فعالیت کرده هدایت ،نظارت و مسوولیت فنی واحدهای تولید فرآورده های مختلف غذایی را بعهده گیرند .رشد و
توسعه جوامع و پیشرفت علوم و صنعت ،سبب پیدایش عادات و سبک های نوین غذایی شده ،به گونه ای که نیاز به
تنوع محصوالت و پیدایش فرآورده های جدید غذایی و کمک غذایی به شکل روز افزونی احساس می گردد .بدین
سبب رابطه مستقیم رشته صنایع غذایی با سالمت مردم و توجه خاص دولت و مردم به کمیت و کیفیت غذایی جامعه
و ایجاد کارخانجات جدید صنایع غذایی و … ،همگی دالیل بارزی هستند که اهمیت این رشته تحصیلی را نشان می
دهند.
امنیت غذایی جزو مهمترین اهرمهای استراتژی ملی برای استقالل و خود کفایی است .استفاده بهینه از مواد غذایی و
کاهش ضایعات آنها و مدیریت صحیح بر منابع آن و نیز استفاده از علوم و فنون روز به منظور حفظ کیفیت و افزایش
عمر نگهداری مواد غذایی نیازمند نیروهای متخصص و کار آزموده در این زمینه است .بدیهی است نیل به این هدف
جز با در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص که تواناییهای خود را در محیط آموزش و علمی مناسب کسب نکرده
باشد ،امکانپذیر نخواهد بود .لذا ضروری است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند در امور مربوط به مدیریت ،برنامه
ریزی ،نظارت ،آموزش و تحقیق در امور فوق خدمت کنند.
عالوه بر اهمیت حیاتی ایمنی در صنایع غذایی ،امروزه این صنایع همانند بسیاری از صنایع دیگر ،باید قادر باشند تا
مسیر بسی پیچیده و سختی را برای ارضای تنوعطلبی مصرفکنندگان و همچنین رقابت در بازار دینامیک صنعتی و
صادرات ملی طی نمایند .در جهان امروز استفاده از مجموعه آخرین دانشها و یافتههای بشری و بهینهسازی آنها،
افزایش راندمان و بهرهوری را در این صنعت به ارمغان آورده است .این روشها باعث گردیده تا فرآیندهای صنایع
غذایی ویژگیهای بخصوصی را پیدا نماید .اهم این ویژگیها عبارتند از:
 -1بهبودکیفیت
 -2تضمینکیفیت
 -3باالبردنظرفیتتولید
 -4کاهشمصرفانرژی
 -5پایینآوردندخالتنیرویانسانیدرفرآوریصنایعغذاییبهمنظورکاهشانواعآلودگیهابهجهتتضمین
امنیتغذایی
 -6کاهشضایعات
 -7افزایشراندمانوبهرهوری

تفاوت رشته علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی با سایر رشته های مشابه
در مورد تفاوت این رشته با رشته های مهندسی علوم و صنایع غذایی و مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی ،گفته
می شود که :
رشته علوم و صنایع غذایی به کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی می پردازد .در این رشته دانشجویان در
·
دانشگاه های وابسته به گروه پزشکی تحصیل می کنند.
مهندس شیمی گرایش صنایع غذایی در زمینه ی طراحی دستگاه های تولید مواد غذایی ،خصوصیات دستگاه
·
های فوق ،خطوط تولید و ارتباط بین دستگاه ها مطالعه می نماید .دانشجویان این رشته در گروه های غیرپزشکی
تحصیل می کنند.
مهندس کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی نحوه تبدیل و نگه داری محصوالت کشاورزی به صورت
·
فرآورده های قابل مصرف و با کیفیت خوب را مطالعه و بررسی می کند .دانشجویان این رشته هم مشابه مهندسی
شیمی در گروه های غیرپزشکی تحصیل می کنند.
اگرچهازنظراطالعاتعلمیکهدانشجوطیتحصیلمیآموزدواشتغالبعدیآنها،اختالفیبینرشتهصنایع
غذایی(گرایشکنترلکیفیوبهداشتی)ومهندسیکشاورزیگرایشعلوموصنایعغذاییوجودندارد؛امااختالفو
شایدبتوانگفتمزیتبسیارمهمدرادامهتحصیلوبخصوصمقطعدکتریمیباشدکهدانشجویانگرایشکنترل
کیفیوبهداشتیمیتوانندعالوهبرادامهتحصیلدررشتهخودشاندرگرایشهایدیگروابستهبه گروهپزشکینیز
ادامهتحصیلدهند.اینرشتههاعبارتنداز:
 oعلومتغذیه
 oعلوموصنایعغذایی
 oمهندسیکشاورزیعلوموصنایعغذایی
 oنانوفناوریپزشکی
 oسیاستهایغذاوتغذیه
oانفورماتیکپزشکی( مجازبرایتمامیرشتههایارشدعلومپزشکی)
 oسالمتدربالیاوفوریتها( مجازبرایتمامیرشتههایارشدعلومپزشکی)
 oسالمتورفاهاجتماعی( مجازبرایتمامیرشتههایارشدعلومپزشکی)
oاپیدمیولوژی( مجازبرایتمامیرشتههایارشدعلومپزشکی)

وضعیت صنایع غذایی در ایران
صنایع غذایی ایران صنعت نوپایی به شمار می رود .این صنعت در کشور ما می تواند با توجه به شرایط آب و هوایی و تنوع و
کیفیت مطلوب کشاورزی و منابع آبی فراوان در ایران دارای اهمیت و مزایای فراوانی باشد .اما متاسفانه به علت عدم مطالعه
صحیح و تولید علمی ،ایران در بازار عظیم مواد غذایی و تجارت بین المللی آن از جایگاه شایسته ای برخوردار نیست؛ این در
حالی است که بیشترین مزیت نسبی کشور برای واردشدن به عرصه تجارت بین المللی مربوط به صنایع غذایی می شود.
امروزه جهت بهبود شرایط صنعت غذای کشور حمایت زیادی از شرکت های دانش بنیان می شود .این شرکت ها در اکثر
موارد از طریق دانشگاه ها و اساتید متخصص ایجاد و اداره می شوند .ایده های نوی دانشجویان و اساتید به شکل علمی تولید
می گردد و بر اساس شرایط علمی و منطبق بر ذائقه مصرف کنندگان وارد بازار می شود.
اهداف گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده پزشکی نیشابور
رشته علوم و صنایع غذایی دانشکده پزشکی نیشابور ،رشته ای نوپا است .اما حضور تعداد زیادی از کارخانه های تولید کننده
مواد غذایی و تعامالت خوب و مناسب با این تولیدکنندگان می تواند باعث تولید محصوالت جدید و با کیفیت بهتر شود.
هدف گروه صنایع غذایی دانشکده پزشکی نیشابور استفاده از روش های نوین تدریس و آماده کردن دانشجویان برای
تحصیالت تکمیلی بدون دغدغه و استفاده از کالس ها و کتاب های جانبی است .همچنین تالش زیادی برای ایجاد شرکت
دانش بنیان و استفاده از ایده های خالقانه دانشجویان می شود .با توجه به اینکه نیشابور بعد از مشهد به عنوان قطب تولید
مواد غذایی استان به شمار می رود و حتی جایگاه مناسبی در تولیدات غذایی کشور دارد؛ آشنا کردن دانشجویان با کارخانجات
و تولید محصوالت جدید در شرکت دانش بنیان ،عالوه بر بهبود صنعت غذا ،آن ها را برای اشتغال در مراکز تولیدی و حتی
ایجاد شرکت های دانش بنیان آماده می کند.

گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده پزشکی نیشابور حضور شما را به عرصه
تولیدکنندگان غذای کشور خوش آمد می گوید .امید است با همکاری و همفکری
شما دانشجویان عزیز گام های موثری جهت بهبود وضعیت غذای کشور
برداشته شود.

