
  

 
 

 

  ترکیبی یا مجازی( COURSE PLAN)وره طرح د

 

 
 

 :معرفی درس

با توجه به اینکه یکی از مسئولیت های حرفه ای فارغ التحصیالن رشته علوم تغذیه و رژیم شناسان، مدیریت و 

برنامه ریزی تهیه و تولید غذا و تامین کیفیت در مراکز تهیه غذای گروهی می باشد، آشنایی با اصول مدیریت 

هها، مراکز سالمندان، و ایمن در مراکزی مانند بیمارستانها، پرورشگادر مراحل مختلف تهیه و توزیع غذای سالم 

 .دانش و مهارتی ضروری در این رشته محسوب می گردد....کارخانجات و
 

 :عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد 

 اصول و انواع سیستمها و زیر سیستمهای خدمات غذایی -

 برنامه ریزی و تهیه منوی غذایی -

 ( خرید، انبارداری، کیفیت تولید و روشهای توزیع غذا)هی، برنامه ریزی و نظارت تولید غذا سازماند -

 آشنایی با اصول و استانداردهای ملی و بین المللی بهداشت و ایمنی کارکنان، محیط و تجهیزات -

 اصول مدیریت نیروی انسانی -

 تنظیم بودجه و گزارشهای مالی -

 

 علوم تغذيه/ كارشناسی :مقطع و رشته تحصیلی      علوم تغذيه         :   گروه آموزشی                                          بهداشت:    دانشکده 

 2 :  تعداد واحد مدیریت خدمات غذایی :  نام درس

 عملی  -نظری :نوع واحد 

 12-10ساعت  شنبه: روز و ساعت برگزاری کالس ، جامعه شناسی پزشکی2و1مبانی روانشناسی، تغذیه اساسی : پیش نیاز

 دانشکده بهداشت اوز :مکان برگزاری

                                  مریم رنجبر زاهدانی دکتر            :  مسئول برنامه 

             مریم رنجبر زاهدانی دکتر         (:به ترتیب حروف الفبا) مدرسین

 مریم رنجبر زاهدانی : تهیه و تنظیم 

 10/11/1401:بازنگری /تدوین تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 

 ف كلیاهدا 

برنامه های خدمات غذایی را در مراکز مختلف تهیه و توزیع  انتظار میرود دانشجو بتوانددر پایان این درس 

  .غذا و بویژه مراکز درمانی برای گروههای مختلف سازماندهی، برنامه ریزی و هدایت کند

 

  اهداف اختصاصی 

 

  :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 را شرح دهداصول تئوری و عملی مدیریت خدمات غذایی در مراکز مدیریت، تهیه و توزیع غذا 

 توصیف کند طراحی و تدوین فضای استاندارد در مراکز مدیریت،تهیه و توزیع غذا را 

 را شرح دهد انتخاب و به کار گیری ابزار و وسائل مناسب در مراکز مدیریت، تهیه و توزیع غذا

 .را توصیف کند و مالی در مراکز مدیریت، تهیه و توزیع غذا منابع انسانی

 .با منوهای غذایی و تدوین آنها در مراکز مدیریت ، تهیه و توزیع غذا آشنا شود

مراحل خرید، انتقال، انبار سازی، طبخ،  نگهداری غذای آماده و توزیع مواد غذایی در مراکز تهیه و توزیع غذا را 

 .شرح دهد

 .ت بر تهیه و توزیع غذا در در مراکز مدیریت،تهیه و توزیع غذا آشنا شودبا نحوه نظار

 .نحوه کنترل و اجرای استانداردهای بهداشتی در مراکز مدیریت ، تهیه و توزیع غذا را توصیف نماید

را ( تغذیه ای -نظارتی-بهداشتی) بین المللی -ملیهای استاندارد و سایر ISO 22000و  HACCPاصول 

 .شرح دهد

 

  اهداف اختصاصی 

1- 

 مدیریت خدمات غذایی مفاهیم مقدماتی توضیح و منابع و درس اهداف دانشجویان،معرفی با آشنایی

 یح نکات مهم برای شروع فعالیت بخش غذائیتعریف و تشر

 :بتواند این جلسه بایددانشجو  در پایان  

شرح  مراکز درمانی و بیمارستان رامدیریت خدمات غذایی در مراکز تغذیه گروهی و بویژه در اهمیت 

 دهد

 توضیح دهد رابخش غذائی  در نکات مهم برای شروع فعالیت 

2-  

 مدیر خدمات غذائیشرح وظایف  توضیح اجرای مدیریت از طریق روش سیستمی و آشنایی با 

 خدمات غذایی سازماندهی و ها زیرساخت

 :بتواند این جلسه بایددانشجو  در پایان 



 .نماید ارائه از وظائف مدیر خدمات غذائی نمونه هاییاجرای مدیریت به روش سیستمی را توضیح دهد و  

 توضیح دهدرا  خدمات غذایی سازماندهی و ها زیرساخت

 

3-  

 در مراکز بهداشتی و درمانی غذایی خدمات مدیریت کارکنان و شرح وظائف کارشناس تغذیه آشنایی باتعریف و 

 بیمارستان درمانی و  -مراکز بهداشتی در غذایی خدمات ارائه فرآیند جریان

 :دانشجو  در پایان این جلسه باید بتواند

 داشتی و درمانی را توضیح دهد در مراکز بهکارکنان مسئول و شرح وظائف مصوب کارشناسان تغذیه         

 را توضیح دهد بیمارستان درمانی و  -مراکز بهداشتیکلیه مراحل فرایند ارائه خدمات غذایی در          

 

4-   

آشنایی با تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز در بخش غذا شامل یخچال ها و سرد خانه ها، اجاق گازها، بخارپزها، 

 .....مخلوط کن و

 طراحی و تدوین منوی غذایی، رژیم های غذایی درمانی و میان وعده ها ضوابط

 : این جلسه  بادانشجو  در پایان 

 .تجهیزات ضروری در بخش تغذیه آشنا می گردد

را  ها طراحی و تدوین منوی غذایی، رژیم های غذایی درمانی و میان وعدهقوانین و ضرورتهای الزم در 

 نماید می تشریح

 

5-  

 ضوابط انبارداری و نگهداری مواد غذایی

 جهت تهیه منوی غذایی ضوابط آماده سازی مواد غذایی

 :دانشجو  در پایان این جلسه باید بتواند 

گوشت، لبنیات، سبزیجات، ) قوانین و مقرارت مربوط به انبارداری و ذخیره اقالم مختلف مواد غذایی 

 را توضیح دهد... ( خشکبار و

لبنیات، گوشت، ) الزامات بهداشتی و تغذیه ای و مراحل آماده سازی اقالم مختلف مواد غذایی 

 ت تهیه و تولید غذا را توضیح دهدجه... ( سبزیجات، خشکبار و

 

6-  

  ضوابط طبخ غذا

 ضوابط بسته بندی، توزیع و جمع آوری پسماند غذا

 :دانشجو  در پایان این جلسه باید بتواند           

 ضوابط مربوط به طبخ اجزای مختلف منوی غذایی را تشریح نماید 

 .بسته بندی، توزیع و جمع آوری پسامندهای غذایی را توضیح دهدالزامات مربوط به 

 



7-  

سلف )ضوابط خدمات غذایی رستورانو  ضوابط مهمانداری و نحوه سرو غذا، میان وعده ها و نوشیدنی ها

 )سرویس

 (تغذیه ای -نظارتی-بهداشتی) بین المللی -استاندارد ملیو  ضوابط بهداشت و ایمنی 

 :این جلسه باید بتوانددانشجو  در پایان  

و همچنین خدمات غذایی در سلف   مهمانداری و نحوه سرو غذا، میان وعده ها و نوشیدنی هامقررات مرتبط با  

 سرویس را توضیح دهد

را در مراحل مختلف تولید غذا در آشپزخانه را توضیح  بین المللی -استاندارد ملیو   مقررات بهداشت و ایمنی

 دهد

 

8-  

 فرایند مدیریت خدمات غذایی ارزشیابی و پایش

 تنظیم بودجه و گزارشهای مالیو  فرآیندها  اصالح و مشکالت پیگیری

 ISO 22000و  HACCPآشنایی با اصول 

 :دانشجو  در پایان این جلسه باید بتواند 

 غذایی را توضیح دهد خدمات ممیزی و پایش 

،  و با نحوه ی تنظیم بودجه و توضیح دهدمدیریت مشکالت احتمالی در مراحل مختلف خدمات غذایی را 

 . مدیریت مالی آشنا شود

 .را شرح دهد ISO 22000 و HACCP اصول

  

 واحد عملی -16 -9

 : اهداف اختصاصی

 مواد غذاییطراحی فضای فیزیکی و چیدمان اجزا و ابزار مناسب برای مراکز تهیه و توزیع 

 کار با ابزارهای تهیه و فراوری مواد غذایی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

ر با نرم افزارهای برآورد، سفارش، نظارت و کنترل آمار مواد اولیه و غذای واحدهای مختلف در مراکز تهیه و کا

 توزیع مواد غذایی

 ل ها و کترینگ هابازدید از مراکز تهیه و توزیع غذا در بیمارستان ها، هت

 

 

 روش آموزش 
 

 تركیبی                                          مجازی                                      حضوری

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی : 



  ،و استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و سایر امکانات  و کامپیوتراسالید کالس درس، وایت برد

 فضای مجازی 

 منابع درسی 

 خیر   بلی       مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟/آیا کتاب 

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:   

 نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپمشخصات کتاب شامل عنوان، 
های مشخص  صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 
Parker Pukett R. Food Service for health care Institutions. John Wiley 

and sons 

 

کلیه فصول مرتبط با عناوین 

 جلسات و  اهداف ذکر شده 

Loman N. Scanlon Catering management. Publisher: Wiley 

 
کلیه فصول مرتبط با عناوین 

 جلسات و  اهداف ذکر شده

Mohini S, Surjeet M. Catering management: an integrated approach. 

New age international lt publisher. 
کلیه فصول مرتبط با عناوین 

 جلسات و  اهداف ذکر شده

استانداردهای منتشر شده توسط سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت و سایر 

 ISO22000 انداردهایتو اس HACCP سازمانهای بین المللی در خصوص اصول

 

 

 نحوه دسترسی دانشجویان به مقاله مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *محتوانوع 
 /مشخصات شامل عنوان و مؤلفین

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ



 

 

  عالوه بر ...( مانند فیلم، مجموعه اسالید و )در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری

، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 :آن را ضمیمه نمایید فایل

 .است... و  های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع را به عنوان ...( مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و )در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری

در سامانه قسمتی جداگانه برای . )، مشخصات کامل آن را ذکر کنید به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 .(این موارد در نظر گرفته شده است

1 ...................................................................................................................................................................................................................... 

2 ...................................................................................................................................................................................................................... 

3 ...................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته آیا برای درس خود. 1

 ها را ذکر کنیددر صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون. 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

نیازسنجی در برنامه 

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
  

 

 

 

 

    

    

    

    

    



 

 های دانشجويان تکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر  بلی   اید؟میان ترم در نظر گرفته/آیا برای درس خود پروژه پایان ترم . 1

 :در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید           

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا یدر طراح اگر. ، وجود دارد(رهمزمانیغ)اتاق بحث  یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لیدر صورت تما. دینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

  (فورم)اتاق بحث 

: بحث موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
تکلیفشرح   

مهلت پاسخ دادن 

 دانشجویان
مهلت فیدبک 

 دادن مدرس
هدف از ارائه 

 تکلیف

 
تکلیف اول 

 کالسی

یک نمونه منوی   در این تکلیف از دانشجویان خواسته خواهد شد که

غذایی معمولی با در نظر گرفتن کلیه ی شرایط جهت پرسنل یک 

بیمارستان  و یک نمونه منوی غذایی رژیمی برای بیماران مبتال به دیابت 

 تنظیم نمایند

در طول ترم 

 اعالم خواهد شد

 
مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

 

 

دانشجویان خواسته خواهد شد که در صورت مساعد بودن در این تکلیف از  تکلیف دوم 

شرایط و امکان حضور به آشپزخانه ی یکی از بیمارستانهای شهر سکونت 

 .خود سر زده و شرایط موجود را با شرایط استاندارد مقایسه نمایند

در طول ترم 

 اعالم خواهد شد

 
مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه



 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی
 6 آزمون میان ترم

 11 آزمون پایان ترم

 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها
 

 

 مقررات 

      بر اساس مقررات آموزشی: حداقل نمره قبولی                                             

 بر اساس مقررات آموزشی:            دفعات مجاز غیبت در کالس تعداد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 مديريت خدمات غذايی   درس زمانبندی جدول

 
 

ساعت  تاریخ ارائه

 ارائه

 موضوع جلسه

 مدرس
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

22/11/1411 

 
12-11 

 با دانشجویان،معرفی آشنایی

 و توضیح منابع و اهداف درس

مفاهیم مدیریت  مقدماتی

تعریف و و   خدمات غذایی

یح نکات مهم برای شروع تشر

 فعالیت بخش غذائی

مریم دکتر 

 رنجبر 
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

29/11/1411 

12-11 

توضیح اجرای مدیریت از طریق 

روش سیستمی و آشنایی با 

مدیر خدمات شرح وظایف 

 غذائی

 سازماندهی و ها زیرساختو 

 غذایی خدمات

مریم دکتر 

 رنجبر
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

6/12/1411 
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شرح وظائف  آشنایی باتعریف و 

 کارکنننان و کارشننناس تغذیننه

در  غننذایی خنندمات منندیریت

و  مراکننز بهداشننتی و درمننانی  

 خندمات  ارائنه  فرآینند  جرینان 

 -در مراکننز بهداشننتی  غننذایی

 بیمارستان درمانی و 

مریم دکتر 

 رنجبر
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

13/12/1411 

12-11 

آشنایی با تجهینزات و ابزارهنای   

مورد نیاز در بخنش غنذا شنامل    

یخچال ها و سرد خانه ها، اجاق 

گازهننا، بخارپزهننا، مخلننوط کننن 

 .....و

ضوابط طراحی و تدوین منوی و 

غذایی، رژیم های غذایی درمانی 

 و میان وعده ها

مریم دکتر 

 رنجبر
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

21/12/1411 

12-11 

نگهننداری ضننوابط انبننارداری و 

ضننوابط آمنناده  و  مننواد غننذایی

جهنت تهینه    سازی مواد غذایی

 منوی غذایی

مریم دکتر 

 رنجبر
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 



19/1/1412 

12-11 

ضوابط بسنته  و  ضوابط طبخ غذا

بننندی، توزیننع و جمننع آوری   

 پسماند غذا
مریم دکتر 

 رنجبر
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

26/1/1412 

12-11 

ضوابط مهمانداری و نحوه سنرو  

غذا، میان وعده هنا و نوشنیدنی   

ضننوابط خنندمات غننذایی  و  هننا

و  )سننلف سننرویس )رسننتوران

و  و ایمننننیضننوابط بهداشنننت  

) بننین المللننی -اسننتاندارد ملننی

 (تغذیه ای -نظارتی-بهداشتی

مریم دکتر 

 رنجبر
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

2/2/1412 

12-11 

ارزشیابی فرایند  و پایش

و  مدیریت خدمات غذایی

 اصالح و مشکالت پیگیری

و تنظیم بودجه و  فرآیندها

 گزارشهای مالی

 ISO و HACCP اصول

22000 

مریم دکتر 

 رنجبر
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

از 

تا 16/2/1412

21/2/1412 

- 

 بازدید و کارگاههای عملی 

مریم دکتر 

 رنجبر
 حضوری

 

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

 

به صورت مجازی برگزار ( جلسه 2-0) درصد کالس ها  03الزم به ذکر است که بسته به شرایط تا : *

 . خواهد گردید که در زمان مناسب قبل از برگزاری کالس مجازی،  به اطالع دانشجویان رسانده خواهد شد

  


