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نخســتین جشــنواره رویــش تغذیــه بیمارســتانی با شــعار تغذیه 

ــه  ــزار تغذی ــی از نرم اف ــور رونمای ــالم به منظ ــه س ــالم، جامع س

بیمارســتانی کــه بــرای نخســتین بــار در کشــور طراحی شــده 

و قدردانــی از دســت اندرکاران اصــاح و بهبــود رونــد کیفیــت 

غــذا برگــزار شــد.

در ایــن جشــنواره کــه شــبانگاه چهارشــنبه 18 اســفند 95 در 

ســالن اجتماعــات دانشــگاه برگــزار شــد، دکتــر توکلــی معــاون 

ــع دانشــگاه در ســخنانی  توســعه مدیریــت و برنامه ریــزی مناب

ضمــن تبریــک روز جهانــی رژیــم درمانگــران و تغذیــه دانــان 

گفــت: دومیــن چهارشــنبه ماه مــارس مصادف با 18 اســفندماه 

بــه نــام روز جهانــی رژیم درمانگــران و تغذیــه دانــان نام گذاری 

شــده کــه تقــارن ایــن روز بــا برگــزاری ایــن جشــنواره را بــه 

ــال نیــک می گیریــم. ف

ــت:  ــکی گفـ ــه در پزشـ ــت تغذیـ ــر اهمیـ ــد بـ ــا تأکیـ وی بـ

ـــه  ـــن مقول ـــه ای ـــکی ب ـــای پزش ـــددی از کتاب ه ـــث متع مباح

ـــان الزم  ـــه و درم ـــد تغذی ـــان می ده ـــه نش ـــاص دارد ک اختص

ـــد. ـــزوم یکدیگرن و مل

معـــاون توســـعه دانشـــگاه بـــا بیـــان اینکـــه در ســـال 94، بیـــش 

تغذیه سالم، جامعه سالم

نخستین جشنواره رویش تغذیه بیمارستانی 
برگزار شد
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ـــر 8 میلیـــون پـــرس  ـــرای توزیـــع بالغ ب از 32 میلیـــارد تومـــان ب

غـــذا در ســـطح دانشـــگاه هزینـــه شـــده اســـت افـــزود: در ســـال 

95، اگـــر قـــرار بـــود 14 درصـــد افزایـــش هزینه هـــا را بـــه 

ـــان  ـــارد توم ـــه 38 میلی ـــک ب ـــم نزدی ـــه کنی ـــغ اضاف ـــن مبل ای

ـــود  ـــود بهب ـــد و باوج ـــای جدی ـــق قرارداده ـــه طب ـــد ک می ش

کیفیـــت و کمیـــت حاصل شـــده حـــدود 6 میلیـــارد تومـــان 

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــه صرفه جوی ـــن زمین در ای

وی بــا اشــاره به طراحــی نرم افزار تغذیــه بیمارســتانی گفت: دو 

کارگــروه فنــی و اجرایــی به منظور بهبــود قراردادهــای تغذیه ای 

در معاونــت توســعه دانشــگاه تشــکیل شــد کــه یکــی از نتایــج 

آن ارتقــا کیفیــت تغذیــه و طراحــی تغذیــه متناســب بــا نیــاز 

بیمــاران توســط کارشناســان تغذیــه بود.

دکتــر توکلــی ایــن نرم افــزار را در ســطح دانشــگاه ها و کشــور 

منحصربه فــرد دانســت و افــزود: اطاعــات موردنیــاز بــه نرم افزار 

ــزار غــذا را براســاس اصــول اســتاندارد  ــه می شــود و نرم اف ارائ

تعریــف و تبدیــل بــه صورتحســاب نهایــی می کنــد.

معاون توســعه دانشــگاه با اشــاره به رفــع اشــکاالت قراردادهای 

قبلــی گفــت: ایرادهایــی کــه ازنظــر منــوی غیراصولــی، مطلوب 

نبــودن غــذا و زیــان دهــی مالــی کــه در ایــن زمینــه وجــود 

داشــت در قراردادهــای جدیــد برطــرف شــد.

وی افــزود: براســاس قراردادهــای جدید، در مــواد اولیه و ظروف 

طبــخ غــذا تغییراتــی ایجــاد شــد تــا غــذا باکیفیــت مطلــوب و 

اســتاندارد در بیمارســتان ها توزیــع شــود.

دکتــر توکلــی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه بــه تغذیــه نــگاه علمــی 

دارد افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه پــس از ســالیان ســال بــه ایــن 

جنبه پرداخته شــده کارشناســان تغذیه براســاس تجربه و دانش 

خــود می تواننــد مــا را در پیشــبرد بهتــر ایــن کار یــاری کنند.

در ادامــه مراســم دکتــر جعفریان، رییس دانشــگاه ضمن تشــکر 

ــاوت  ــرش متف ــت: نگ ــن عرصــه گف ــکاران در ای ــاش هم از ت

به کارهــای روزمــره یکــی از نیازهــای ماســت کــه امــروز شــاهد 

نمونــه موفــق آن در دانشــگاه هســتیم.

دکتــر جعفریــان با تأکیــد دوباره، بــر نگرش متفــاوت به کارهای 

روزمــره افــزود: افــراد شــاغل براســاس اســتانداردهای از پیــش 

تعیین شــده ای کــه بــرای مشاغلشــان وجــود دارد کار می کننــد 

امــا کســانی در حرفــه خــود موفــق هســتند کــه فکــر می کننــد 

بهتــر از ایــن هــم می شــود عمــل کــرد.

ــه کاری کــه  ــت توســعه، ب ــح کــرد: همــکاران معاون وی تصری

به صــورت روزمــره انجــام می شــد جــور دیگــری نــگاه کردنــد 

ــه  ــول قابل ارائ ــه محص ــود را ب ــای خ ــدند ایده ه ــق ش و موف

تبدیــل کننــد.

دکتــر جعفریــان بــا بیــان اینکه طبیعی اســت شــروع هــر کاری 

بــا چالش هایــی همــراه اســت افــزود: با همــکاری بیمارســتان ها 

ــی در  ــود محسوس ــرف و بهب ــائل برط ــعه مس ــت توس و معاون

کیفیــت غــذا حاصــل شــد.

رییــس دانشــگاه تغذیه بیمارســتان را دارای دو جنبه دانســت و 

گفــت: یــک جنبه تهیه غــذای ســالم و مطلوب بــرای بیماران و 

کارکنــان اســت و دیگــری که بســیار اهمیــت دارد جنبــه روانی 

اســت کــه در خاطرات افــراد از بیمارســتان باقــی می مانند.

وی افــزود: اگرچــه تغذیــه ارتبــاط مســتقیمی با فرآینــد درمان 

نــدارد امــا یکــی از عوامــل مهــم و تعیین کننــده بــرای بیمــاران 

و همراهــان محســوب می شــود چراکــه در ذهنیت آنان نســبت 

بــه کل سرویســی کــه ارائــه می شــود باقــی می مانــد.

دکتـــر جعفریـــان بهبـــود کیفیـــت تغذیـــه بیمارســـتان ها را 

ـــض  ـــر تعوی ـــاوه ب ـــت: ع ـــرد و گف ـــی ک ـــل محســـوس ارزیاب قاب

ظـــروف طبـــخ غـــذا، در کیفیـــت و منـــو غذایـــی تغییـــرات قابـــل 
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ـــل اجـــرای  ـــه در اوای ـــد ک محسوســـی ایجادشـــده اســـت هرچن

ـــرای  ـــوص ب ـــذا بخص ـــم غ ـــه حج ـــبت ب ـــی نس ـــرح، اعتراضات ط

همـــکاران شـــیفت شـــب وجـــود داشـــت امـــا به طورکلـــی 

ماحظـــات تغذیـــه بیمـــاران توســـط همـــکاران دانشـــکده 

ـــود  ـــن بهب ـــز ای ـــان نی ـــرای کارکن ـــود و ب ـــت می ش ـــه رعای تغذی

ـــی دارد. ـــه انگیزش ـــت جنب کیفی

رییــس دانشــگاه در پایــان ســخنان خــود بــا مقایســه تغذیــه 

بیمارســتان های دانشــگاهی در ایــران و ســایر کشــورها گفــت: 

در اغلــب کشــورها تغذیه پرســنل بیمارســتان ها رایگان نیســت 

و سرویســی کــه بــه بیمــاران غــذا ارائــه می دهــد کامــًا مجــزا 

از ســرویس پرســنل اســت و کارکنــان غــذای خــود را از بخــش 

خصوصــی خریــداری می کننــد.

بـرای  دانشـگاه  بیمارسـتان های  در  تغذیـه  ارائـه  افـزود:  وی 

بازدیدکننـدگان خارجـی باعـث تعجـب اسـت و آن را به عنوان 

خدمـت لوکـس تلقـی می کننـد.

در ایـن جشـنواره به صورت نمادین کیک نرم افزار تغذیه توسـط 

رییـس دانشـگاه بریده شـد و از مدیران و کارشناسـان برتر این 

حـوزه قدردانی بـه عمل آمد.

همچنین نمونه غذا سرآشـپزان بیمارسـتان های مختلف توسـط 

داوران برنامـه تلویزیونـی دسـت پخت ارزیابـی و سـه سرآشـپز 

انتخاب شـد. برتر 

اســتندآپ کمــدی و نمایــش کمــدی از دیگــر برنامه هــای ایــن 

جشــنواره بــود کــه در قالــب طنــز بــه مســائل حــوزه تغذیــه 

پرداختند.

بیستمین جلسه دوره چهارم شورای دانشگاه برگزار شد

بررسي گزارش عملکرد استقرار 
نظام ارزشیابی دانشکده ها


