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 مدیریت خدمات غذایینام درس :  

 97-98نیمسال اول سال تحصیلی  تاریخ برگزاری : ترم 1 طول دوره :

 دانشکده بهداشت محل برگزاری : 2 تعداد واحد :

 2و1تغذیه اساسی  -جامعه شناسی پزشکی -روانشناسیمبانی  پیش نیاز : دکتر امراله شریفی گروه مدرسین :

  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 کارشناسی علوم تغذیه                                                     

   منابع :

West BB, Wood L. Food service in institutions. MacMillan Publishing Company 

New York. Last edition 

فرآیندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستان های کشور. دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 

 بهداشت

 ه جامعه وزارت بهداشتیدستورالعمل مدیریت تغذیه در بحران. دفتر بهبود تغذ

 تجارب کاری مدرس

  
 

  ف کلی :اهدا

 خدمات غذاییمدیریت و کاربرد آشنایی دانشجویان با مفاهیم و تعاریف : .1

 اهداف اختصاصی : 

  دلی، به اهداف رفتاری زیر دست یابدر راستای هر هدف ک پس از طی دوره باید بخش اول: دانشجو

 را شرح دهد. انواع سیستم های مختلف غذاییقادر باشد  .1

 .زیرساختها، تجهیزات و کارکنان الزم را برای سرویس های مختلف غذایی برآورد کندقادر باشد  .2

 .یک نمونه قرارداد برون سپاری تنظیم کند و صورت وضعیت خدمات غذایی پیمانکاری را تهیه کندقادر باشد  .3

 .اصول تغذیه در بحران و نحوه تامین جیره غذایی در بحران ها و بالیا را شرح دهدقادر باشد  .4

 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

 دکتر شریفی گروهی غذائی خدمات مختلف سیستمهای تشریح و تعریف 2-4 02/07/97 1

 دکتر شریفی غذایی خدمات سازماندهی و ، تجهیزاتها زیرساخت 2-4 09/07/97 2

 دکتر شریفی غذایی خدمات سازماندهی و ، تجهیزاتها زیرساخت 2-4 16/07/97 3

 شریفیدکتر  غذایی خدمات مدیریت کارکنان 2-4 23/07/97 4

 دکتر شریفی ایمنی و بهداشت در اماکن ارائه خدمات غذایی 2-4 30/07/97 5

 دکتر شریفی انواع منو های غذایی 2-4 07/08/97 6

 دکتر شریفی آنالیز غذاهای رایج ایرانی 2-4 14/08/97 7

 دکتر شریفی نحوه تنظیم قرارداد جهت برون سپاری خدمات غذایی 2-4 21/08/97 8

 دکتر شریفی تهیه صورت وضعیت 2-4 29/08/97 9

 دکتر شریفی فرآیندهای خدمات غذایی در بیمارستان 2-4 05/09/97 10

 دکتر شریفی بازدید از کیترینگ 2-4 12/09/97 11

 دکتر شریفی بازدید از کیترینگ 2-4 19/09/97 12

 شریفیدکتر  انواع حوادث و بالیا و اهمیت تغذیه در بحران 2-4 26/09/97 13

 دکتر شریفی محاسبه جیره غذایی در حوادث و بالیا 2-4 03/10/97 14

 دکتر شریفی غربالگری و شناسایی گروه های آسیب پذیر در بحران و بالیا 2-4 10/10/97 15

 دکتر شریفی سمینار کالسی و مرور 2-4 17/10/97 16

   امتحان پایان ترم   17
 بازدید میدانی -فعالیت کالسی -پاسخپرسش و  -سخنرانی: روش تدریس 

 



 سیاست ها و قوانین کالس :

 

  : ایف و تکالیف دانشجوظو

 فعال در بحث ها مشارکت -ارائه فعالیت و تکالیف کالسی تعیین شده -حضور به موقع در کالس درس             

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

 نمره پایان ترم )تشریحی( 14 -و تهیه گزارش بازدید میدانی نمره میان ترم و فعالیت کالسی 6                

 تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم :

 طبق برنامه آموزش               
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 منابع اصلی :
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 فرآیندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستان های کشور. دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت
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