فرم معرفی دروس نظری و عملی – دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

بسوِ تؼالی
هؼزفی درس  :هذیزیت خذهات غذایی
داًطکذُ .:تْذاشت

گزٍُ آهَسضی :تغذیِ ً-یوسال تحصیلی اٍل 1395-96
٭ًام ٍ ضوارُ درس  :هذیزیت خذهات غذایی
()4225

٭رٍس ٍ ساػت بزگشاری :شٌثِ ّا 14 -16
رشتِ ٍهقغغ :کارشٌاسی تغذیِ ٍرٍدی هْزهاُ
1393

٭هحل بزگشاری:داًشکذُ تْذاشت

٭تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ (ًظزی/ػولی) ٍ 2:احذ ًظزی
٭درٍس پيص ًياس :هثاًی رٍاًشٌاسی ،تغذیِ اساسی  ،2 ٍ 1جاهؼِ شٌاسی پششکی

٭ًام هسٍَل درس :تْزٍس اتزاّین سادُ کز
٭آدرس دفتز :داًشکذُ تْذاشت

٭تلفي ٍ رٍسّای تواس:
ایام ّفتِ()09111700960
Email:ebrahimzadeh1358
@gmail.com

٭ّذف کلی درس:
در پایاى دٍرُ اًتظار هيزٍد دا ًطجَ بِ اصَل ػلن تغذیِ ضٌاخت ٍ آضٌایی داضتِ باضذ ٍبِ اّويت هَاد هغذی
اًزصی سا پی ببزد.
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ّذف کلی درس:
درپایاى ایي ٍاحذ درسی  ،داًطجَ بایذ بتَاًذ بزًاهِ ّای خذهات غذایی را در هزاکش هختلف بزًاهِ ریشی کزدُ
ٍتْيِ ٍتَسیغ غذا بزای گزٍّْای هختلف را ساسهاًذّی ،بزًاهِ ریشی ٍ ّذایت کٌذ.
اّذاف داًطی:
 سيستن خذهات غذادّی گزٍّی را ضزح دّذ. هفاّين سيستن خذهات غذادّی گزٍّی را تَصيف کٌذ. اجزای هذیزیت اس طزیق رٍش سيستوی را ضزح دّذ. اجزای هذیزیت بِ سیز سيستن باسار -فزآیٌذ -اًبار ٍ تَسیغ را تَصيف کٌذ. استاًذارد هلی – بيي الوللی( بْذاضتیً -ظارتی ٍ تغذیِ ای) را ضزح دّذ. اجزای هذیزیت در بخطْای هختلف تغذیِ گزٍّی ( بْذاضتی -آهَسضی – ًظاهی – تفزیحی ٍتزابزی) راضزح دّذ.
 ضزح درس :با تَجِ بِ ایٌکِ یکی اس ًقطْای حزفِ ای کارضٌاساى تغذیِ ٍ رصین ضٌاسی ،هذیزیت ٍبزًاهِ ریشی تْيِ ٍتَليذ غذا ٍ تأهيي کيفيت در هزاکش تْيِ غذای گزٍّی هی باضذ ،آضٌایی با اصَل
هذیزیت در هزاحل هختلف تْيِ ٍ تَسیغ غذای سالن ٍ ایوي در هزاکشی ًظيز بيوارستاًْا ،کارخاًِ ّا،
هزاکش ًگْذاری سالوٌذاى  ،خطَط َّایی ٍ هذارس ٍ سلف سزٍیس ادارات ٍداًطگاّْا ضزٍری است.
سزفصل(43ساػت):
 تؼاریف هذیزیت ٍ اصَل هذیزیت ًيزٍی اًساًی اصَل ٍ ا ًَاع سيستوْا ٍ سیز سستوْای خذهات غذاییبزًاهِ ریشی ٍ تْيِ هٌَی غذایی -ساسهاًذّی ،بزًاهِ ریشی ٍ ًظارت تَليذ( خزیذ ،اًبارداری،کيفيت تَليذ ٍرٍضْای تَسیغ غذا)
آضٌایی با اصَل ٍ استاًذاردّای هلی ٍ بيي الوللی بْذاضت ٍایوٌی کارکٌاى -آضٌایی با اصَل طزاحی ساختواى ٍ آرایص(  )Lay Outاجشای داخلی هزاکش خذهات غذایی گزٍّی.
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٭هٌابغ اصلی درس (ػٌَاى کتاب ً ،ام ًَیسٌذُ  ،سال ٍ هحل اًتطارً ،ام ًاضز ،ضوارُ فصَل
یا صفحات هَرد ًظز در ایي درس -در صَرتی کِ هطالؼِ ّوِ کتاب یا ّوِ هجلذات آى بِ
ػٌَاى هٌبغ ضزٍری ًباضذ)
.
 اصَل هذیزیت بخص غذا .دکتز حسيي حاجياى فزفزآیٌذّای هذیزیت خذهات غذایی در بيوارستاًْای کطَر .دفتز بْبَد تغذیِ جاهؼِ ٍ گزٍُ باليٌیدفتز هذیزیت بيوارستاًی ٍ تؼالی خذهات باليٌی.
- West BB, Wood L. Food service in Instuitions. Mac Millan Publishing Company
New York.

٭ًحَُ ارسضيابی داًطجَ ٍ بارم هزبَط بِ ّز ارسضيابی :
ا -در عَل دٍرُ(،تکالیف .،پزسش ٍ پاسخ ٍ اًجام تکالیف کالسی)%20 :
ارائِ یک هقالِ در سهیٌِ کزتَّیذراتْا ٍ%20 .......
اهتحاى پایاى تزم %50 :
حضَر در کالس ٍ رػایت ًظن ٍ اًضثاط %10
٭سياست هسٍَل دٍرُ در هَرد بزخَرد با غيبت ٍ تاخيز داًطجَ در کالس درس
کسز ً ./25وزُ تِ اسای ّز جلسِ غیثت غیز هَجِ
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جذٍل سهاى تٌذی ارائِ تزًاهِ درس هذیزیت خذهات غذایی ًیوسال اٍل سال تحصیلی 95-96
ردیف

ػٌَاى

هذرس

تاریخ

ساػت

1

95/7/3

16-18

2

95/7/10

"

3

95/7/17

"

4

95/7/24

"

5

95/8/1

"

ساسهاًذّی ،تزًاهِ ریشی ٍ ًظارت تَلیذ(
کیفیت تَلیذ)

"

6

95/8/8

"

تزًاهِ ریشی ٍ تْیِ هٌَی غذایی ٍ اًَاع
هٌَّای غذایی

"

آهادگی السم
داًشجَیاى قثل اس
شزٍع کالس

هغالؼِ هغالة
هزتَعِ ٍ آهادگی
تؼاریف هذیزیت ٍ اصَل هذیزیت
تْزٍساتزاّین جْت ارائِ هغالة
ًیزٍی اًساًی
سادُ کز جلسِ قثل تِ صَرت
خالصِ ٍ شزکت در
تحث گزٍّی
اصَل هذیزیت ًیزٍی اًساًی در
تخش خذهات غذایی

"

ا ًَاع سیستوْا ٍ سیز سستوْای
خذهات تخش غذایی
ساسهاًذّی ،تزًاهِ ریشی ٍ ًظارت تَلیذ(
خزیذ ،اًثارداری ،رٍشْای تَسیغ غذا)

"

"

"

"

"

"

"

7

95/8/15

"

اصَل ٍ استاًذاردّای هلی ٍ تیي الوللی
تْذاشت ٍایوٌی کارکٌاى

"

"

8

95/8/22

"

اصَل تْذاشت هحیظ ٍ تجْیشات

"

"

9

95/8/29

"

اصَل GMP

"

"
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10

95/9/6

"

اصَل کٌتزل ًقاط تحزاًی در
سیستن خذهات غذایی

"

11

95/9/13

"

اصَل عزاحی ساختواى ٍ آرایش( Lay
 )Outاجشای داخلی هزاکش خذهات غذایی
گزٍّی ٍ جذب)

"

"

12

95/9/20

"

هذیزیت در هزاحل هختلف تْیِ ٍ تَسیغ
غذای سالن ٍ ایوي تیوارستاًْا،

"

"

13

95/9/27

"

هذیزیت در هزاحل هختلف تْیِ ٍ تَسیغ
غذای سالن ٍ ایوي در کارخاًِ ّا

"

"

14

95/10/4

"

هذیزیت در هزاحل هختلف تْیِ ٍ تَسیغ
غذای سالن ٍ ایوي در هزاکش ًگْذاری
سالوٌذاى ٍ هذارس

"

15

" 95/10/11

هذیزیت در هزاحل هختلف تْیِ ٍ
تَسیغ غذای سالن ٍ ایوي در خغَط
َّایی

"

16

95/10/18

هذیزیت در هزاحل هختلف تْیِ ٍ تَسیغ
غذای سالن ٍ ایوي در سلف سزٍیس
ادارات ٍداًشگاّْا

"

"

17

 94/10/25بازدید

تاسدیذ اس هزکش خذهات غذایی
شزکت ًفت گچساراى

"

"

"

٭تاریخ اهتحاى هياى تزم 95/8/29:
٭تاریخ اهتحاى پایاى تزم:؟؟؟؟؟؟؟؟؟(95/11/ساػت  8صثح)

"

"

"
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٭سایز تذکز ّای هْن بزای داًطجَیاى:
 -1حضَر تِ هَقغ در کالس الشاهی است.
ٍ-2رٍد هَتایل رٍشي ٍ استفادُ اس آى در کالس درس هجاس ًوی تاشذ.
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