
 فزم نیاسسنجی خذمات تغذیه ای

 1331سال 

 

 دانشجوی گزامی

 

 باتکمیل این فزم درتذوین بزنامه غذایی خود مشارکت داشته و به افشایش تنوع غذایی کمک کنیذ .

 

ؿزاّایی کِ هَسد پسٌذ  هحذٍدیتهحذٍدیتْای خاص ، فشٌّگْای ؿزایی هتفاٍت  ، آهاسپخت تاال ، اهکاًات هَخَد ، تِ دلیل 

 : دسّشّفتِ( ًاّاسٍشام  ) اکثشیت هی تاشذ ٍ لضٍم تشًاهِ سیضی تشای دٍاصدُ ٍػذُ ؿزایی

تشًاهِ سیضی ؿزایی تِ طَسی کِ سضایت اکثشیت افشاد ساخلة کٌذ ، تسیاس دشَاساست . اها هشاسکت شوا دستکویل ایي  -1

 ن ساصد .پشسشٌاهِ اهکاى سسیذى تِ حذاکثش سضایتوٌذی سا فشاّ

  چلَخَسشت صسشک پلَتاهشؽ ، چلَکثاب کَتیذُ ، چلَخَخِ کثاب ، چلَخَسشت قیوِ سیة صهیٌی ، ؿزاّایی اصقثیل  -2

، تٌاتشایي دسفشم ًیاص حذاقل یکثاسدسّفتِ اسایِ هی شَدتِ دلیل ایٌکِ هَسد پسٌذ اکثشیت افشاد هی تاشذ ، قَسهِ سثضی ، 

 سٌدی دسج ًشذُ اًذ .

شوا دسفشم ّای ًیاصسٌدی ، تشاساس ستثِ تٌذی اًدام شذُ تَسط داًشگاُ دسسالْای گزشتِ ، تاتْشُ گیشی اص ًظشات  -3

سا  رتبه اولػلَم پضشکی ػلَم پضشکی هشْذ ، تشًاهِ ؿزایی ایي داًشگاُ اصًظشهیضاى تٌَع ؿزایی ، دستیي داًشگاّْای 

 کسة کشدُ است .

 .اضافِ هی شَدسیال 000/100واُ ؿزای سایگاى تِ اسصش یک تکویل کٌٌذگاى ایي فشم تِ قیذ قشػًِفشاص 50اػتثاسکاست تـزیِ تِ

 خَد سارکشًواییذ . خْت توایل تِ ششکت دسقشػِ کشی شواسُ داًشدَیی

 ...............: ) شواسُ داًشدَیی ) خْت اختصاص خایضُ تکویل فشم.................................... 

 باسپاس                                                                                                               

 مذیزیت اموردانشجویی –اداره تغذیه 

 مشخصات :

  سال ٍسٍد.................................

 سشتِ ٍ هقطغ تحصیلی :..........................................................                      هشد         خٌس : صى

       ؿیشخَاتگاّی    ّیخَاتگا...................................حل سکًَت:..................................................................................ه

 ًام خَاتگاُ :.................................................................... 

 تَهی........................................... )شْش هحل سکًَت اصلی رکششَد. (        



 

 : فزم نیاسسنجی وعذه ناهار 1فزم شماره 

 

 ُتکویل ًواییذ  سا 2دسصَستیکِ ساکي خَاتگاُ ّستیذ ، فشم شواس. 

 

 اػالم ًواییذ : ×دسهاُ تاصدى ػالهتسا لطفاً تؼذاد دفؼات هَسد ًظشّشؿزا

 

 :1خذٍل شواسُ

 هخالفن دٍتاسدسهاُ یکثاسدسهاُ ًَع ؿزا سدیف

    چلَکثاب تشگ 1

    سثضی پلَتاهاّی 2

    سثضی پلَتاکٌسشٍ هاّی 3

    تاقالی پلَتاگَشت 4

    تاقالی پلَتاهشؽ 5

    چلَخَسشت کشفس 6

    چلَخَسشت َّیح 7

    چلَخَسشت آلَاسفٌاج 8

    چلَخَسشت فسٌداى 9

    چلَخَسشت کذٍ 10

    چلَخَسشت تادهداى 11

    هاکاسًٍی 12

    استاهثَلی پلَتاگَشت 13

    ػذس پلَتاگَشت 14

    لَتیاپلَ 15

    قیوِ پلَ 16

    کتلت 17

 

 



آهاسپخت ٍ... سا دسًظش تگیشیذ  –لطفاً دسپیشٌْاد ؿزا ػَهال هؤثش دساهکاى اسایِ اصقثیل قیوت  ): خارج اسلیستغذاهای پیشنهادی 

 ( :تِ طَس هثال اسایِ ؿزاّایی اص قثیل هیگَ، پیتضا ٍ... هقذٍس ًوی تاشذ .

 

 

 

 

 : فزم نیاسسنجی وعذه شام 2فزم شماره 

 

 : 1خذٍل شواسُ 
 هخالفن دٍتاسدسهاُ یکثاسدسهاُ ًَع ؿزا سدیف

    چلَکثاب تشگ 1

    سثضی پلَتاهاّی 2

    سثضی پلَتاکٌسشٍ هاّی 3

    تاقالی پلَتاگَشت 4

    تاقالی پلَتاهشؽ 5

    چلَخَسشت کشفس 6

    چلَخَسشت َّیح 7

    چلَخَسشت آلَاسفٌاج 8

    چلَخَسشت فسٌداى 9

    چلَخَسشت کذٍ 10

    چلَخَسشت تادهداى 11

    هاکاسًٍی 12

    استاهثَلی پلَتاگَشت 13

    ػذس پلَتاگَشت 14

    لَتیاپلَ 15

    قیوِ پلَ 16

    کتلت 17

    ساالد الَیِ 18

    کٌسشٍقاسذ ٍلَتیا 19

    خَساک هشؽ سَخاسی 20

    ًاگت هشؽ 21

    سَتِ هشؽ 22

        + آب پض+ گَخِ + خیاسشَس تخن هشؽ آب پض+ سیة صهیٌی 23

 سَج )فقط شام ( +

   

    آش شلِ قلوکاس 24
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 2خذٍل شواسُ 
 

 هخالفن دٍهاُ یکثاس یکثاسدسهاُ ًَع ؿزا سدیف

    طاهثَى 25

    خَساک سَسیس سیة صهیٌی 26

    خَساک سَسیس تخن هشؽ 27

    ّوثشگش 28

    هیشصاقاسوی 29

    حلین تادهداى 30

    کشک تادهداى 31

    کَکَ سیة صهیٌی 32

    کَکَسثضی 33

    شٌیتسل هشؽ 34

    چیکي استشٍگاًف 35

 

 : 3خذٍل شواسُ 

 ًظشی ًذاسم تَصیغ ًیوِ آهادُ تَصیغ آهادُ ًَع ؿزا سدیف

    ًاگت هشؽ 37

    ّوثشگش 38

    سیة صهیٌی سَسیس 39

    شٌیتسل 40

 



 :4شواسُ خذٍل
 

 آیاتاتَصیغ صثحاًِ تِ صَست ّفتگی هطاتق خذٍل صیش هَافقیذ ؟ 

 

 ًظشی ًذاسم      خیش        تلِ 

 

 هقذاس/تؼذاد ًَع هادُ ؿزایی سدیف

 1 شیشیک لیتشی استشلیضُ 1

 1 گشهی200پٌیش 2

 2 گشهی15کشُ 3

 1 گشهی25هشتا 4

 1 گشهی25ػسل  5

 1 گشهی50حلَاشکشی 6

 2 هشؽتخن  7

 1 شکالت صثحاًِ 8

 1 کیک 9

  کل هثلؾ ّفتگی ) سیال (  10

 

 

 ؿزاّای پیشٌْادی خاسج اص لیست : لطفاً دسپیشٌْاد ؿزا ػَاهل هؤثش دساهکاى اسایِ اص قثیل قیوت ، آهاسپخت ٍ... سا دسًظش تگیشیذ .

 تِ طَسهثال اسایِ ؿزاّایی اص قثیل هیگَ ، پیتضا ٍ... هقذٍس ًوی تاشذ .


