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 بسمه تعالی

 طبخ و توزيع غذاو  خريد مواد غذايی مناقصه ی شرايط عموم

 دانشگاه دامغان

 مربوطه های  قراردادنشگاه دامغان مطابق با شرایط پیمان و دا   طبخ و توزيع غذا و خريد مواد غذايیموضوع مناقصه عبارتست از  -1

چا  تضامین شاده    یاا   ضمانتنامه بانکیصورت به ریال است كه باید میلیون(  دو میلیارد و دویست و پنجاه) ۰۰۰.۰۰۰.25۰.2مبلغ تضمین شركت در مناقصه  -2

 می باشد. 16۰۰4۰612۰۰ملی دانشگاه  ناسهو ش 611614414144اقتصادی دانشگاه كد  به دانشگاه تسلیم شود. "الف"در پاكت   بانکی

 ی شود.سپرده برنده نفر اول شركت در مناقصه كه ظرف مدت ی  هفته پس از اعالم نتیجه مناقصه حاضر به تنظیم قرارداد نباشد به نفع موسسه ضبط م -1تبصره 

و الباقی ی  هفته پس از باز شدن پاكات مناقصاه مساترد مای      سپرده نفرات دوم و سوم برنده مناقصه تا پس از انعقاد قرارداد نزد دانشگاه باقی خواهد ماند -2تبصره

 گردد.

 و با هماهنگی قبلی بازدید نماید. قراردادپیشنهاد دهنده می تواند قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل اجرای  -4

 نونی موجود لحاظ نمایند.پیشنهاد دهندگان بایستی در مبلغ پیشنهادی خود حقوق كارگران را با توجه به مصوبات و مقررات قا -6

 كلیه هزینه های انجام مناقصه و انعقاد قرارداد به عهده برنده مناقصه می باشد. -5

 هیچ گونه پیش پرداختی به پیمانکار پرداخت نمی شود. -4

 .( درصد كل قرارداد به عنوان حسن انجام تعهدات ضمانت نامه بانکی دریافت می گردد1۰)ده -۷

 "ج"و  "ب"و  "اله  "سه پاکت جداگانهه  محتوی و كلیه اسناد و مدارک مناقصه باید به مهر و امضا پیشنهاد دهنده رسیده و در ی  پاكت دربسته الک و مهر شده   -۸

 روی پاكت اصلی ضروری است(. سربرگ مناقصه الصاقشود. )به آدرس دانشگاه ارسال  یا با پست سفارشی  است تحویلبه شرح موارد ذیل  الک و مهر شده

  زیر باشد:مدارک و اسناد به آن الصاق شده است باید محتوی  سربرگ پاكت الفكه  "الف"پاكت   -1

 تهیه گردد.  2تضمین شركت در مناقصه كه باید طبق شرح مندرج در بند  (1-1

 یر باشد:به آن الصاق شده است باید محتوی مدارک و اسناد ز سربرگ پاكت بكه  "ب"پاكت   -1۰

 مناقصهعمومی شرایط امضاء و مهر شده فرم  (1۰-1

    طبخ و توزيع غذا و خريد مواد غذايیهای نمونه قراردادامضاء و مهر شده فرم  (1۰-2

  (1)فرم شماره برگ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتی (1۰-4

 (2)فرم شماره فرم تعهدنامه اجرا و پذیرش تعهدات اسناد پیمان  (1۰-6

  از اداره كار و امور اجتماعی شركتالزم  صالحیتتأیید مدارک  (1۰-5

 رونوشت اساسنامه و آگهی درمورد امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور و آخرین روزنامه رسمی (1۰-4

 پرس در وعده  5۰۰ترجیحا با سابقه پخت حداقل  مشابه قبلی ی  رزومه از سوابق كاری و فعالیتهای (1۰-۷

 اجرای قرارداد مداركی دال بر توان مالی)صورت گردش وجوه نقدی سال قبل( و توانایی (1۰-۸
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 به آن الصاق شده است باید محتوی مدارک و اسناد زیر باشد: سربرگ پاكت جكه  "ج"پاكت   -11

 )بعد از تکمیل فایل اكسل پیشنهاد قیمتها آن را پرینت و مهر و امضاء نمایید(هاپیشنهاد قیمتمهر و امضاء شده  فرمهای (11-1

مواد غذایی و طبخ و مناقصه خرید "و عبارت  نام شركتالزم است روی سی دی  تکمیل شده پیشنهاد قیمت. فايل اکسليک عدد سی دی حاوی  (11-2

كه مالک تعیین برنده  سرعت بخشی در محاسبات مد نظر مناقصه گزارصرفا جهت درج شود. فایل اكسل پیشنهاد قیمتها  "۸1سال  توزیع غذای

در اين را بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارش افزوده اقالم درخواست شده قیمت الزم است  پیمانکاران محترم آماده شده است. مناقصه است 

بعد از تکمیل فايل اکسل کلیه فرمهای آن را پرينت و مهر و امضاء  و از انجام هرگونه تغییر ديگر در اين فايل اجتناب نمايند. فايل وارد

 نبايد وجود داشته باشد.فرمهای پرينت شده هیچ گونه مغايرتی بین قیمتهای وارد شده در اين فايل و نمايید. طبیعی است که 

  پیشنهاد قیمت تعهدات (11-4

 می باشد. ۰5/۸141/ ۰5شنبه مورخ روز  41ساعت مهلت تسلیم پیشنهادات   -12

 می باشد. دفتر معاونت اداری و مالی -دانشگاه دامغان -میدان دانشگاه   -پیشنهادات دبیرخانه دانشگاه دامغان به آدرس دامغان یا ارسال پستی محل تسلیم  -14

 ادامه خواهد شد. 11ماه  شهریور 15اجرای قرارداد از تاریخ مبادله قرارداد آغاز و تا تاریخ  -16

مطلقاً ترتیا  ارار    به پیشنهاد مشروط و مبهم و بر اساس درصد اضافه یا نسبت به حداقل قیمت داده شده و فاقد سپرده و پیشنهاداتی كه بعد از موعد واصل شود -15

 داده نخواهد شد.

به صورت كتبی از طارف هار یا  از پیشانهاد      . حضور ی  نفر نماینده معرفی شدهخواهد شدبازگشایی  ۰۷/۰5/1۸شنبه دوروز پیشنهادات دریافت شده در  -14

 دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادات  بالمانع است.

دانشگاه مجاز می باشد صرفاً شركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شركت كننده و ایجاد تکلیف و یا سل  اختیار برای دانشگاه دامغان نمی نماید و  -1۷

رد  رر در آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاههای منطقه البرز جنوبی و با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه، هر ی  از پیشانهادها را قباول یاا   در چهارچوب ضوابط مق

 نماید.

 می باشد.رعایت كلیه قوانین و مقررات و آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاههای منطقه البرز جنوبی و نظام فنی و اجرائی كشور الزامی  -1۸

وزارت كار و امور  ۷/12/۸1مورخه  12124هیأت وزیران و دستورالعمل شماره  5/1/۸1مورخه  -ه 2۷5۰4/ت ۸424/4 رعایت مفاد تصوی  نامه شماره -11

 .الزامی است. مصوبه فوق الذكر مربوط به تایید صالحیت شركتها 4ماده  6اجتماعی موضوع تبصره 

یاا مسالول اداره تغذیاه باه شاماره تلفان         ۰24-4522۰۰14 تلفان شماره دفتر معاونت اداری و مالی به با ند بیشتر می توانشركت كنندگان جهت كس  اطالعات 

 تماس حاصل فرمایند.  ۰112641۸524
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 طبخ و توزیع غذاقرارداد 

 : طرفین قرارداد 1ماده 
فی  ..........................هیأت محترم وزيران و مجوز جلسه  5/9/28هـ مورخ  20573/ت 32323اين قرارداد به استناد تصويب نامه شماره 

 واز يک طرف  که در اين قرارداد کارفرما نامیده می شوند، تقی قربانیان............. به نمايندگی آقای دکتر محمد مابین دانشگاه .................

................... به نمايندگی آقايان شرکت ................................. به شماره ثبت ................... شناسه ملی ........................ کد اقتصادی .......

هیات مديره شرکت به نشانی شرکت : .................................... کد پستی ................... و ....................... به ترتیب بعنوان مدير عامل و ريیس 

 .منعقد می گرددوند، به شرح زير ............................تلفن ............................و .........................که دراين قرارداد پیمانکار نامیده می ش
 (.شرکت )پیمانکار( ضمیمه قرارداد است ات شرکت و اساسنامه)تصوير آخرين آگهی تغییر

 : موضوع قرارداد )موضوع و محل اجرای قرارداد( 2ماده
 تمامی امور مربوط به  پخت و پخش غذا به شرح زير است:شامل موضوع قرارداد 

مواد اولیه )اعم از پاك  سازیساعت قبل از پخت( و آماده 02تمامی امور مربوط به نگهداری ) پیش نگهداری به مدت  (8-2

 کردن، شستشو، پوست کندن، خردکردن و گندزدايی و ....( جهت پخت غذا .

ساير محلهايی که مورد تأيید کارفرما  دانشگاه وپخت غذا مطابق تمامی قوانین و استاندارد های کشور در آشپزخانه های  (2-2

 است.

 های مورد نظر کارفرما .و ساير محل الغدير دانشگاهانجام تمامی امور مربوط به پخش غذا، دسر و ...... در غذا خوری   (3-2

انجام تمامی امور خدماتی و نظافتی درآشپزخانه و غذاخوری های ياد شده و ساير اماکن مربوط مطابق آيین نامه بهداشتی   (4-2

 مورد نظر کارفرما 

 د: مدت قراردا3ماده 

 مدت قرارداد از تاريخ               لغايت        بمدت      ماه و       روز است. 

 : آخرين روز قرارداد با پايان نیمسال دوم تحصیلی )مطابق تقويم آموزشی دانشگاه( و به تشخیص کارفرما قابل تغییر است.8تبصره 

 ن، اين قرارداد متناسب با نیاز کارفرما قابل تعديل و تمديد است.: در صورت نیاز کارفرما به ارائه غذا در طول تابستا2تبصره 

 : در ايام تعطیالت عمومی، دانشگاهی و پیش بینی نشده، دانشگاه تعهدی مبنی بر سفارش غذا ندارد. 3تبصره 

 : مبلغ قرارداد 4ماده 

  .................ريال تعیین گرديد.روف( .....( مبلغ کل قرارداد: )به عدد( ........................ريال)به ح8-4

 درصد مبلغ کل قرارداد است. 25( کارفرما با رعايت آيین نامه مالی و معامالتی دانشگاه مجاز به افزايش يا کاهش، تا 2-4

 و تعیین مبلغ ضمانت حسن انجام تعهدات است. صرفاً برای برآورد حجم کار فوقمقادير (3-4

 کار: ضمانت حسن انجام 5ماده 
به صورت ضمانت نامه بانکی در زمان را  ..............................( جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات قرارداد، پیمانکار موظف است مبلغ 8-5

 د از اتمام قرارداد باشد.ماه بع 3عقد قرارداد تحويل دانشگاه نمايد. اعتبار ضمانت نامه بايد از زمان شروع قرارداد تا 

ارائه مفاصاحساب ازسازمان تأمین اجتماعی وديگر مراجع ذيربط  پايان مدت قرارداد و درصورت در سپرده حسن اجرای تعهدات( 2-5

 پیمانکار مسترد خواهد شد. با کار فرما، به و همچنین تسويه حساب کامل)طبق قانون( 

توسط پیمانکار )ذکر شده در قرارداد(، کارفرما مجاز است وجه ضمانت نامه را به نفع خود  در صورت اجرا نشدن هر يک از تعهدات( 3-5

 ضبط و کارسازی نمايد و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.
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 : تعهدات کارفرما 6ماده 
 طی يک صورتجلسه به پیمانکار امانت دهد.  را موجود خود کارفرما موظف است لوازم، تجهیزات، ظروف آشپزخانه و اماکن( 8-3

انگاری پیمانکار و يا عوامل وی خساراتی به تأسیسات و تجهیزات کارفرما وارد شود، هزينه جبران تبصره: در مواردی که به دلیل سهل

 بانکی پیمانکار کسر نمايد. نامهخسارت به عهده پیمانکار بوده و کارفرما مجاز است از اولین پرداخت و يا هرگونه مطالبات و ضمانت

 های پخش غذا و دسر و تغییرات احتمالی را به صورت مکتوب به پیمانکار اعالم نمايد. ( کارفرما بايد ساعت2-3

 ساعت قبل، آمار غذا را به پیمانکار اعالم نمايد. 24( کارفرما بايد 3-3

وهای مختلف و افزايش تعداد دانشجويان بیش از آمار تعیین شده در دانشجويی، ارد ها، مراسم: آمار  پخت و پخش غذای همايشتبصره 

 ساعت قبل، به پیمانکار اطالع داده خواهد شد. 87 قرارداد حداقل

 روز قبل به پیمانکار ابالغ نمايد. 2( کارفرما بايد برنامه غذايی را تهیه و تنظیم نموده و حداقل 4-3

جام مراحل قانونی، حداکثر تا مدت را طبق قرارداد از محل اعتبارات تخصیص يافته و پس از ان های انجام خدمات( کارفرما بايد هزينه5-3

تأيید تصوير لیست پرداخت حقوق و رسید بیمه و مالیات کارکنان پیمانکار که به بعد از دريافت و ماه پس از تايید صورت وضعیت يک 

 پرداخت نمايد.  رسیده باشد،سازمانهای ذيربط 

 فرما بايد فهرست غذاها و آنالیز آن را به پیمانکار ابالغ نمايد. ( کار3-3

 شود.تبصره: هرگونه تغییر در طول مدت قرارداد، نوع، آنالیز غذا توسط کارفرما به پیمانکار ابالغ می

 د.( کارفرما بايد يک نفر را به عنوان نماينده تام االختیار خود به صورت مکتوب به پیمانکار معرفی نماي0-3

( کارفرما بايد فردی را به عنوان کارشناس با مدرك رسمی دانشگاهی مرتبط )تغذيه، صنايع غذايی، بهداشت محیط و ...(، به پیمانکار 2-3

 همکاری نمايد.ايشان پیمانکار موظف است در طول مدت قرارداد با معرفی نمايد. 

 افراد )حقیقی يا حقوقی( را به عنوان ناظر به پیمانکار معرفی  نمايد. ( کارفرما بايد حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد، فرد يا9-3

کارفرما می تواند جهت تنوع بخشی به برنامه غذايی دانشجويان و همچنین افزايش رضايت مندی آنها در هر کدام از بوفه های  (87-3

بپردازد. طبیعی است کیفیت غذای قابل ارايه باعث جلب  زير نظر خود به ارايه غذا با تعرفه اعالم شده از طرف صندوق رفاه دانشجويان

رضايت دانشجويان و افزايش آمار غذايی سلف سرويس خواهد شد و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نسبت به ارايه غذا توسط سايرين 

 برای دانشگاهیان در خارج از چارچوب اين قرارداد ندارد.

کار کارکنان پیمانکار، مدارك الزم از قبیل گواهی های عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد، مهارت کار از  ( کارفرما بايد پیش از شروع به88-3

که سازمان فنی و حرفه ای، عدم ابتال به بیماری سل، هپاتیت، ايدز و سالمت بهداشتی)کارت بهداشت( افراد را کنترل نمايد، به طوری

 شود. حسن شهرت صالحیت فنی و بهداشتی کارکنان محرز

 ( کارفرما بايد نسبت به نصب کنتور فرعی جهت محاسبه هزينه حامل های انرژی )برق و گاز(، آب و تلفن اقدام نمايد.82-3

 : تعهدات پیمانکار7ماده 

 نیروی انسانی
و با  حداقل مدرك لیسانس، ( پیمانکار متعهد می شود به منظور حسن انجام تعهدات اين قرارداد، نماينده تام االختیار )واجد شرايط8-0

 تجربه کافی( خود را کتباً به کارفرما معرفی نمايد. نماينده پیمانکار موظف است در تمام ساعات کار در محل حاضر باشد.

هر وجود نماينده پیمانکار باعث سلب مسؤولیتی که بر اساس اين قرارداد بر عهده پیمانکار است نمی شـــود و پیمانکــــار در : تبصره

 حال مسؤول اجرای کامل مواد و شرايط قرارداد است.

(پیمانکار متعهد می شود کارکنان مورد نیاز برای انجام خدمات موضوع قرارداد را به تعداد و ترکیبی که از طرف کارفرما اعالم می 2-0

 شود به هزينه خود استخدام نمايد.

طوريکه حسن شهرت ه ارائه نمايد بذکر شده را  3-88مدارکی که در بند  ،ودکارکنان خ پیش از شروع به کار است موظفپیمانکار ( 3-0

 .محرز گردد کارکنان فنی و بهداشتی _ و صالحیت اخالقی

ملزم به نصب کارت بر روی  کارکناننمايد و  صادر کارت شناسايی عکس دار( پیمانکار موظف است برای شناسايی کارکنان خود 4-0

 هستند.روپوش )در سمت چپ( 
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( پیمانکار بايد کارکنان خود را ملزم نمايد تمامی مقررات مربوط به تردد و ثبت حضور و غیاب وضع شده از سوی کارفرما را رعايت 5-0

 نمايند.

به منظور افزايش بهره وری و ارايه کیفی خدمات سلف سرويس به دانشجويان پیمانکار موظف است مبلغی عالوه بر حقوق و ( 3-0

به نیروهايی که کارفرما از آنها رضايت بیشتری دارد پرداخت نمايد که عینا اين مبلغ از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می دستمزد 

 شود.

 باشد. پیمانکارمی عهده به قرارداد حین در دانشجوئی های سرويس سلف و آشپزخانه نشانی آتش های کپسول شارژ( 0-0

پیمانکار لذا  معامالتی دانشگاهها خواهد بود.  مقررات مالی و مشمول قوانین و ،آنها اشاره نشده است مواردی که دراين قرارداد به( 2-0

موظف است در تمامی مدت قرارداد، چنانچه موردی که در متن قرارداد پیش بینی نشده است ولیکن به تشخیص کارفرما جهت تسهیل 

 د را با نظر و تشخیص کارفرما انجام دهد.و يا ارتقاء کیفیت ارايه خدمات ضروری به نظر می رس

پرداخت نمايد و  به کارفرمابابت اجاره مکان سلف و استهالك مکان  يالر 8507770777مبلغ  ماهیانهپیمانکار موظف است ( 9-0

  پیمانکار کسر خواهد گرديد. صورت حساب ماهانهدرصورت عدم واريز از 

اعتبار دانشگاه در تهیه مواد استفاده ننمايد. در صورت تخلف خسارتهای ناشی از آن برعهده پیمانکار متعهد می گردد از نام و ( 87-0

 پیمانکار می باشد.

جلسه رسیدگی به درخواستهای پیمانکار در هفته پايانی هر ماه تشکیل می گردد. لذا پیمانکار موظف است درخواستهای مد نظر ( 88-0

 هر ماه به نماينده کارفرما تحويل نمايد. ام 27خود را به صورت کتبی قبل از روز 

پیمانکار طرف قرارداد متعهد می گردد درصورت داشتن مجوز از کارفرما ظروف يکبارمصرف، انواع نوشیدنی و ... را با قیمت های ( 82-0

 مندرج در اسناد مناقصه به فروش رساند.

  همکاری نمايد. 3-2شده در بند کارشناس ذکر با پیمانکار موظف است در طول مدت قرارداد ( 83-0

روز قبل از شروع قرارداد، لیست کارکنان خود را به همراه مدارك درخواستی جهت بررسی صالحیت 87( پیمانکار موظف است 84-0

 آنان، به کارفرما تحويل نمايد .

 تأيید کارفرما انجام دهد.هر گونه تغییر و يا جابجايی کارگران را با اطالع و هماهنگی و پیمانکار موظف است ( 85-0

( پیمانکار مسؤول اعمال و رفتار کارکنان خود است و چنانچه کارفرما در طول مدت قرارداد در مواردی کارکنان شاغل در موضوع 83-0

 قرارداد را نامناسب تشخیص  دهد، پیمانکار بايد سريعاً نسبت به جايگزين نمودن ايشان اقدام نمايد.

 د. کارگیرهب پخت و پخش در امر را نیروهای خدماتی و نظافتی   نبايد پیمانکار ( 80-0

کارکنان را  ساير مايحتاج متعارف( پیمانکار موظف است تمامی هزينه های رفاهی شامل تغذيه، سرويس اياب و ذهاب، لباس کار و 82-0

 تأمین نمايد. 

 .جلوگیری نمايدبه هنگام شب در محل کار  خودکنان بیتوته کار، از تحت هر شرايطپیمانکار موظف است ( 89-0

آموزش های تخصصی و حرفه ای الزم و مستمر  برای کارکنان خود، آنها را ملزم پیمانکار موظف است ضمن برگزاری دوره های ( 27-0

 نمايد در کالسهای آموزش بهداشت که توسط حوزه معاونت دانشجويی برگزار می گردد، شرکت نمايند.

و بنابر نظر کارفرما نسبت به تأمین  با کارفرما هماهنگی نمايد قبالً کنانروز کار 3برای مرخصی بیش از نکار موظف است( پیما28-0

 نیروی جايگزين اقدام نمايد.

 نظارت وبايد در اين راستا شوند و است ترتیبی اتخاذ نمايد کارکنان تحت امر به موقع در محل کار خود حاضر  وظفپیمانکار م( 22-0

 داشته باشد. ايشانسرکشی مستمر بر نحوه عملکرد 

پیمانکار موظف است تمامی کارکنان و ابواب جمعی خود، شامل مدير عامل، حسابدار، سرکارگر، انباردار، راننده و اشخاص ثالثی ( 23-0

که های متناسب قرار دهد به طوریرا که در محل کارحضور دارند و يا تردد می نمايند، به لحاظ احتمال بروز حوادث، تحت پوشش بیمه 

بديهی است کارفرما در اين راستا هیچ گونه مسؤولیت و تعهدی نخواهد  در صورت بروز حادثه کفاف جبران تمامی غرامت را بنمايد.

 داشت.

ش توسط کارفرما و کارکنان ادعايی  در مورد به کارگیری خودهیچگونه  ،با اتمام مدت قرارداد يا فسخ آنشود، ( پیمانکار متعهد می24-0

 .ازاين بابت هیچ گونه تعهدی متوجه کارفرما نخواهد بودنداشته باشد، بديهی است 
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کارگیری کارگران بدون ای الزم و مستمر را به کارکنان ارائه نموده و از بهپیمانکار موظف است آموزش های تخصصی و حرفه( 25-0

 وء سابقه شغلی و اخالقی و بدون تأيید کارفرما خودداری نمايدتجربه، اخراج شده توسط کارفرما، دارای س

پیمانکار موظف است طبق نظر کارفرما لباس کار مناسب، متحدالشکل، مرتب و تمیز )اونیفورم مخصوص پخت غذا و اونیفورم ( 23-0

امی وسايل بهداشتی )مانند مخصوص پخش غذا( چکمه و کفش مناسب، روپوش، کاله سفید، دستکش، دمپايی، پیش بند، ماسک و تم

ر صابون و حوله و ..( و ايمنی و حفاظتی فردی به تعداد کافی برای تمامی کارکنان خود تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. کارکنان پیمانکا

یز به عهده در حین انجام کار ملزم به استفاده از وسايل فوق و رعايت دقیق نظافت شخصی هستند. شستشو و نظافت وسايل مزبور ن

 پیمانکار است.

ماه حقوق کارکنان خود را داشته باشد و موظف است که حقوق کارکنان خود را  3( پیمانکار بايد توان مالی پرداخت حداقل 20-0

از طريق  تواند در صورت مطلع شدن رأساً از مطالبات پیمانکار و ياصورت دانشگاه میحداکثر تا پنجم هر ماه پرداخت نمايد و در غیر اين

 .ضبط و کارسازی ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار به نفع دانشگاه، نسبت به پرداخت حقوق اين افراد اقدام نمايد
چنانچه پیمانکار در طول مدت پیمان، دستمزد و مزايای کارکنان خود را در موعد مقرر به هر دلیل پرداخت ننمايد و در اين ( 22-0

ح به نفع کارکنان مربوطه صادر گردد، مبلغ مربوط از اولین پرداخت و يا هرگونه مطالبات و ضمانتنامه خصوص آرائی از مراجع ذيصال

 بانکی پیمانکار کسر و مستقیماً حسب حکم صادره، به کارکنان ذينفع و يا به مراجع ذيصالح اجرائی پرداخت خواهد شد.   

ق و رسید بیمه و مالیات کارکنان خود را که به تأيید سازمان تأمین ( پیمانکار مکلف است ماهانه تصوير لیست پرداخت حقو29-0

   اجتماعی و دارايی رسیده باشد، به کارفرما ارائه نمايد.

حقوق و مزايای قانونی کارگران خود اعم از  اين قرارداد تمامی 3-88و طبق بند قانون کار  30و  2مطابق ماده  بايدیمانکار ( پ37-0

افه کاری، تعطیل کاری، حق شیفت، عیدی، پاداش، لباس، بن خوار و بار و غیره را منحصراًبه حساب بانکی آنان نزد حقوق و دستمزد، اض

 .يکی از بانکهای معتبر واريز نمايد و به هريک از کارگران خود فیش حقوقی )به تفکیک موارد پرداختی( تحويل نمايد

تحت  مطالبات کارکنان و مفاصا حساب بیمه، مالیات ايان قرارداد تسويه حسابپ صورت فسخ، لغو و ياپیمانکار موظف است در (38-0

 پوشش خود را به کارفرما ارائه نمايد.

 اپراتور با و زده جمع تحويل غذا دستگاه صفحه روی بر موجود رقم با را دريافتی ژتون غذا توزيع از بعد است موظف پیمانکار( 32-0

 دريافت نمايد. ورسید کرده چک ها خوابگاه مسئول يا ها سرويس درسلف تغذيه اتوماسیون

تحويل گردد. پیمانکار موظف است در خصوص تعیین توزيع  و يا اپراتور  اتوماسیون بعد از ساعت ناظر کارفرما به  اضافه غذای( 33-0

 همکاری الزم  را داشته باشد. ، ...( با نمايندگان کارفرما بدون دريافت دستمزد تکلیف غذاهای مازاد )توزيع  بین دانشجويان

 .پذيردمی توزيع غذا در سلف اساتید و کارکنان فقط باظروف چینی انجام ( 34-0

پیمانکار موظف است بعد از ساعت توزيع غذا، غذاهای باقیمانده را بدون دورچین های قابل برگشت بین دانشجويان به صورت ( 35-0

 رايگان توزيع نمايد.

است روزانه در وعده های غذايی تعدادی غذا جهت رستوران آزاد در محل سلف سرويس که با غذای ارائه شده  پیمانکار موظف( 33-0

 ارائه دهد.داد حاصل شده رذکر شده در قرا  ی که براساس قیمت مواد غذايیبرای دانشجويان متفاوت و متنوع و با کیفیت بهتر و با قیمت

 موجود غذاهای لیست به مواد غذايی موجود در قراردادقیمت  با را جديد غذای کارفرما سفارش صورت در است موظف پیمانکار( 30-0

 . نمايد اضافه

 اصلی غذا همراه که ... و دست ساز سبزی ، د دست سازساال ، برنج شیر ، زرد شله ، فرنی ، آش ، سوپ مانند جانبی غذاهای( 32-0

 .  می گیرد تعلق آن به اعالم شده دستمزد سوم فقط يک  و شده تلقی اصلی غذای جزء گردد می ارائه

 و نموده بینی پیش را الزم تمهیدات قبل از ،زپ و پخت جهت مايع گاز نبود يا شهری گاز قطع صورت در است موظف پیمانکار( 39-0

 .باشد داشته آماده طور به پز و پخت جهت ديگر لوازم و شده شارژ مايع گاز کپسول

به عبارت ديگر در صورت حساب آن  .دبو نخواهد جداگانه الزحمه حق پرداخت مستلزم غذايی های وعده از يکی با صبحانه توزيع( 47-0

 روز مبلغ بند دستمزد و موارد ديگر از آنالیز غذايی صبحانه حذف می شود.

هزينه   ... و عدسی دارد مانند آشپز به نیاز که باشد گرم صبحانه توزيع و طبخ به مجبور پیمانکار ، اعالمی برنامه طبق چنانچه( 48-0

 .دگرد می پرداخت پیمانکار به غذا
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 امضاء سفید های حساب تسويه اخذ از و نمايد ارائه کارفرما به را کارگران با تنظیمی قرارداد از نسخه يک است موظف پیمانکار( 42-0

 نمايد. خودداری جداً

 شود. ضد عفونی غذايی وعده هر در پرکلرين مانند گندزدا مواد با نظافت از پس بايد دانشجويان غذای سرو ظروف( 43-0

 وعده هر در است پیمانکارموظف ( چنگال و قاشق و سینی ) نیست آشپزخانه ظروف با غذا توزيع که هايی خوابگاه يا مکان در( 44-0

 .لیتر( 8 نفر 277 تا 857 هر ازای به ) نمايد خوابگاه مسئول تحويل ظرفشويی مايع

تشکیل  مقام مجاز( رسیدگی به هر گونه شکايت از نحوه برخورد و رفتار پیمانکار يا کارکنان وی در کمیته ای که با نظر کارفرما يا 45-0

انجام خواهد شد. پیمانکار يا کارکنان وی موظف اند در صورت نیاز در جلسات اين کمیته شرکت کرده و رای صادره اين کمیته  می شود

 اجرا نمايد.را پذيرفته و 

( پیمانکار و کارکنان وی موظفند تحت هر شرايطی شئونات اخالقی را در رفتار خود با کارفرما، ناظر قرارداد و کارشناسان و ناظرين 43-0

اداره تغذيه رعايت کرده و از برخورد نامناسب، توهین و نهمت به هريک اجتناب نمايد. در صورت عدم رعايت اين نکات و شکايت هريک 

 اقدام خواهدشد.  و تخلفاتجرايم  فهرستاز عوامل کارفرما، موضوع در کمیته رسیدگی به شکايات بررسی و بر اساس نتیجه مطابق 
 

 بهداشت :

( پیمانکار موظف است گزارش بیماری کارکنان خود را به کارفرما ارايه نمايد و از فعالیت کارکنانی که دارای زخم باز بوده و يا 40-0

 يکی از بیماری های واگیردار و انگلی باشند، تا بهبود کامل در امر پخت و پخش جلوگیری نمايد.  مبتال به

پیمانکار و کارکنان وی موظف هستند در فرآيند آماده سازی مواد اولیه، پخت و پخش غذا تمامی اصول بهداشتی را مطابق آيین ( 42-0

  نامه بهداشتی رعايت نمايند .

شب( کلیه آشپزخانه و پشت  27-28ظهر،  84-85صبح ،  0-2بار در ساعات ) 3ف است به صورت روزانه حداقل پیمانکار موظ( 49-0

 خط توزيع را با مواد شوينده تمیز نمايد.

پیمانکار موظف است بعد اتمام کار با تخته کار آماده سازی گوشت،سطح آن را بااليه ای از نمک )به طوريکه سطح کامال با نمک ( 57-0

 شانده شود( تا استفاده بعدی بپوشاندپو

پیمانکار با ترتیبی اتخاذ نمايد که میزها بالفاصله بعد از برخاستن  است. الزامی غذا توزيع زمان در سرويس سلف میزهای نظافت( 58-0

 افراد سر میز برای نشستن گروهی ديگر تمیز شوند.

 وعده هر از بعد را غذا توزيع اماکن و سرويسها، اتاقهای اتوماسیون سلف آشپزخانه، داخل نظافت امور گردد می متعهد پیمانکار( 52-0

 گردد. موکول بعد روز به نبايد نظر مورد مکانهای نظافت و دهد انجام غذايی

 و آشپزخانه ورودی محوطه یغذاخور ی مربوط به آشپزخانه،تمامی فضاهای و سم پاشی ضدعفون ،موظف است نظافت مانکاریپ( 53-0

 نامه بهداشتی انجام دهد مطابق آيینرا  ، سرويس های بهداشتی و ساير اماکن مربوط دانشجويی سرويسهای سلف

بار نسبت به سمپاشی کل سلف تحت نظارت ناظر سلف سرويس اقدام نمايد و تايیديه از  2پیمانکار موظف است سالیانه حداقل  (54-0

 .ناظر دريافت نمايد

 .است پیمانکار عهده به بهداشتی دانشگاه کارشناسان نظر طبق مناسب نوع انتخاب و سم مقدار تهیه (أ

 سرويس سلف و فعالیت آشپزخانه و پخت با همزمان که گیرد صورت طريقی به قسمت مسئولین هماهنگی با سمپاشی زمان (ب

 .نباشد

 و باشد داشته در پی را انسان برای عوارض کمترين که باشد طريقی به بايد پاشی سم دفعات و روش ، مصرف مورد سم نوع (ج

 .نگردد مشاهده محل در جوندگان و موذی حشرات از اثری هیچگونه

 جهت سمپاشی به تکرار موظف پیمانکار ، کارفرما تشخیص به جوندگان و حشرات مشاهده و سمپاشی تاثیر عدم صورت در (د

 به پرداختی از مربوطه های هزينه و خصوصی اقدام بخش طريق از راساً کارفرما توسط اينصورت غیر در .باشد می مشکل رفع

 گردد. می کسر پیمانکار

 و پخت محل بهداشتی های سرويس برای دستشويی مايع و نظافت جهت الزم وسايل و (اه )شوينده کننده پاك مواد تهیه( 55-0

 گیرد. نمی تعلق آن بهمجزايی  هزينه و بوده پیمانکار عهده به دستمال و دمکنی جهت متقال پارچه همچنین
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و حمل آن آشپزخانه و سالنهای غذاخوری در داخل و ضايعات غذا به صورت تفکیک شده جمع آوری زباله  موظف است مانکاریپ( 53-0

 مطابق آيین نامه بهداشتی انجام دهد .را ین شده از سوی کارفرما یمکانهای تع به

جلوگیری نموده و در ساير اماکن مربوط انبارها، سردخانه ها و در ( پیمانکار موظف است از ورود حیوانات، حشرات، جوندگان و ... 50-0

 آوری يا امحاء آنان اقدام نمايد.صورت مشاهده، نسبت به جمع

خودداری  و ساير اماکن مربوط غذاخوریسالنهای ، از استعمال دخانیات درمحلهای آشپزیوی موظفند کارکنان  ( پیمانکار و52-0

 جلوگیری مؤثر دراين امر به عهده پیمانکار است. .نمايند
 ی و ساير اماکن مربوطهغذاخور تجهیزات و لوازم مربوط به آشپزخانه، تمامی یضدعفون ، شستشو وموظف است نظافت مانکاریپ( 59-0

 نامه بهداشتی  انجام دهد . مطابق آيینرا 

است به منظور رعايت موارد بهداشتی و ايمنی از ورود افراد متفرقه به داخل فضای آشپزخانه جلوگیری نمايد. در (  پیمانکار موظف 37-0

 از فضای آشپزخانه صرفا با مجوز کارفرما مقدور است. صورت لزوم بازديد

لزامی است و مسؤولیت وقوع هرگونه حادثه يا صدمه ( رعايت مقررات ايمنی و بهداشت کار، برای تمامی کارکنان پیمانکار ا38-0

ه احتمالی به پیمانکار، کارکنان، اشخاص ثالث و اموال آنان در زمان انجام کار در رابطه با موضوع قرارداد و جبران خسارات وارده به عهد

 ه شخص ثالث محسوب می گردند.پیمانکار است و کارفرما در اين مورد تعهدی ندارد، دانشجويان، استادان و کارکنان دانشگا

و ساير لوازم و تجهیزات گازی برقی،سیسات أنکات ايمنی در خصوص استفاده صحیح از ت هستند موظف و عوامل وی پیمانکار ( 32-0

 .استولیت ناشی از عدم رعايت اين بند به عهده پیمانکار ؤرا رعايت نموده و مسآشپزخانه و غذاخوری 

غذا فراهم  پخشهای کمک های اولیه همراه با مواد و وسايل مورد نیاز آن را در آشپزخانه و محل جعبه است وظفپیمانکار م( 33-0

 نامه بهداشتی آن را به روز نگه دارد.و همواره مطابق آيین نمايد

بايد  مانکار بوده وبه عهده پی شاغل در موضوع قرارداد فوت کارکنان و منجر به جرح، نقص عضووادث حعواقب ناشی ازهر گونه ( 34-0

را پیگری نمايد و از اين بابت هیچ مسؤولیتی  حادثه و عمراز کار افتادگی، بیمه  عوايد برقراریبابت تشريفات اداری  و الزم  اقدامات

 .متوجه کارفرما نخواهد بود

ديد ا را در تابلوهای مناسب، در معرض ههای بهداشتی کارکنان شاغل در آشپزخانه و غذاخوری( پیمانکار موظف است تمامی کار35-0

 نصب نمايد.

 سایر تعهدات پیمانکار 
( پیمانکار موظف است قبل از شروع موضوع قرارداد، به همراه نماينده کارفرما از سالنهای غذاخوری، آشپزخانه، سرويس های 33-0

های مورد نظر و تمامی تجهیزات، تأسیسات، محلبهداشتی مربوطه و محلهای مرتبط با موضوع قرارداد، بازديد به عمل آورده و 

 دستگاهها، امکانات، وسايل، ابزار موجود در آنها را طی صورتجلسه )به تفکیک سالم و معیوب( تحويل بگیرد.

 را ندارد.و جابجايی امکانات موجود پیمانکار حق هیچ گونه دخل و تصرف در محل آشپزخانه، سالن  پخش غذا تبصره : 

و پس از اتمام ، نهايت دقت را به عمل آورد  0-34در بند تمامی موارد ذکر شده و نگهداری نکار موظف است در حفظ پیما( 30-0

قرارداد تمامی آنها را همانگونه که تحويل گرفته، عیناً تحويل کارفرما نمايـــد و چنانچه در زمان اجرای موضوع قرارداد خسارتی از 

رما وارد گردد، پیمانکار ملزم به تأمین ضرر و زيان و خسارت وارده خواهد بود. در غیر اينصورت طريق کارکنان پیمانکار به کارف

 تواند میزان خسارت وارده را از مطالبات و يا ضمانت نامه پیمانکار کسر نمايد. کارفرما می

مورد سیستم اتوماسیون تغذيه، ( پیمانکار موظف است با هماهنگی کارفرما در خصوص کسب اطالعات و آموزشهای الزم در 32-0

تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده در موضوع قرارداد اقدام نمايد و مسؤولیت عواقب ناشی از عدم اطالع پیمانکار و کارکنان وی از 

 نحوه استفاده موارد فوق به عهده پیمانکار است.

ر،نحوه اجرای شرايط کا ،حوه دسترسی به آنها، تسهیالت محلی از موقعیت و چگونگی محل کار، وسايل و ن موظف استپیمانکار ( 39-0

به ، آگاهی کامل موضوع قرارداددر اجرای صحیح وبه موقع  موثر عوامل یغذاو تمام پخشو  پختبرای تهیه و ضروری  هر گونه خدمات

از  همطالبه وجوه اضافو  اعتراضهر گونه  نخواهد بود و ویولیت سؤبه هیچ وجه رافع مموارد باال پیمانکار از  نداشتن .آگاهیدست آورد

 .اين بابت پذيرفته نخواهد شد 
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عمومی حاکم  عدمشمول قوانین ومقررات مالی ومعامالتی دانشگاهها وقوا ،مواردی که دراين قرارداد به آنها اشاره نشده است (07-0

 برقراردادها و توافق طرفین خواهد بود.

مناقصه و ساير پیوستهای مربوط که همگی به تأيید پیمانکار رسیده، جزء الينفک اين قرارداد بوده و ( شرايط عمومی و اختصاصی 08-0

 پیمانکار ملزم به رعايت آن است.

 ( پیمانکار تحت هیچ شرايطی حق استنکاف از اجرای موضوع قرارداد را نخواهد داشت.02-0

روز ماه بعدی تنظیم و جهت تأيید به نماينده کارفرما ارائه  پنجمینثر تا های هر ماه را حداک( پیمانکار موظف است صورت وضعیت03-0

نمايد. صورت وضعیت مربوط به هر ماه پس از اجرای مراحل اداری الزم پرداخت خواهد شد در هر صورت پیمانکار بايد توانايی مالی 

مانکار، پرداخت صورت حساب آن ماه را به همان میزان به تاخیر در انجام به موقع اقدامات توسط پیادامه تعهدات خود را داشته باشد. 

 تاخیر خواهد انداخت.

مدت در طول و ... را ها، مراسم دانشجويی، اردوهای مختلف غذای همايش( پیمانکار موظف است با اعالم کارفرما پخت و پخش 04-0

موضوع قرارداد بدون کسب مجوز کتبی از  غذا خارج ازپخت و پخش پیمانکار مجاز به به نحو احسن انجام دهد. بديهی است  قرارداد

 . یستکارفرما ن

اولیه و ساير مواد مصرفی و تجهیزات و لوازم مربوط را صرفاً جهت اجرای موضوع قرارداد و در محلهای  مواد( پیمانکار موظف است 05-0

در هر صورت مسؤولیت  را ندارد. هاو يا فروش آنکور موارد مذارج نمودن تعیین شده استفاده نمايد و به هیچ عنوان حق جابجايی و خ

 حفظ و نگهداری مواد و تجهیزات ياد شده به عهده پیمانکار است.

است بر اساس برنامه غذايی، آنالیز و آمار غذای ارائه شده توسط کارفرما، نسبت به آماده سازی، پخت و پخش  پیمانکار موظف( 03-0

 برنامه غذايی و آنالیز و آمار غذاها را نخواهد داشت .حق هیچگونه دخل و تصرف و تغییر  غذا اقدام نمايد. بديهی است پیمانکار

بنا به هر دلیلی که با موافقت کارفرما انجام شود، بايد آنالیز قیمتی آن محاسبه و در قیمت تمام : در تغییر اوزان غذايی يا نوع آن تبصره

 شده غذا لحاظ گردد.

(پیمانکار مسؤول اجرای تمامی تعهدات خود نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع قرارداد بوده و کارفرما هیچ 00-0

 تعهدی دراين خصوص ندارد.

نسبت به کنترل ثبت غذای خورده موظف است  انکاريل غذا به دانشجويان منوط به ارائه کارت و يا تحويل ژتون بوده و پیم( تحو02-0

شده توسط دانشجويان و تحويل ژتون دقت الزم را داشته باشد. بديهی است آمار غذای خورده شده مطابق با گزارشهای اتوماسیون تغذيه 

 و يا شمارش ژتون خواهد بود. 

تواند مورد پیمان را به هیچ نحوی از انحاء و تحت هیچ يک از عقود و الزامات حقوقی حتی صلح، نمايندگی، اجاره،  ( پیمانکار نمی09-0

 جعاله، عاريه و يا عقد وکالت بدون اجازه کتبی دانشگاه و  به هر صورت و عنوان، کلی و جزئی به ديگری واگذار،انتقال يا محول نمايد.

روز کتباً به همراه مستندات مربوط به کارفرما اعالم  5هر گونه تغییر در وضعیت شرکت را ظرف مدت است  پیمانکار موظف( 27-0

 نمايد.

نمايد که مشمول قانون منع مداخله وزراء، نمايندگان،کارکنان دولت در معامالت دولتـــی مصــــوب ( پیمانکار اعالم و اقرار می28-0

قضايی و دولتی نیست و چنانچه خالف آن ثابت همچنین جزء افراد ممنوع المعامله به حکم مراجع قضايی و شبهو  8330دی ماه  23

 شود، کارفرما می تواند عالوه بر فسخ قرارداد و ضبط سپرده، خسارت مربوط را از پیمانکار دريافت نمايد.

اطالع کامل حاصل نموده و با علم و اطالع کامل از جزئیات اين  ( پیمانکار اقرار می نمايد که از کمیت و کیفیت مفاد قرارداد22-0

 قرارداد را امضاء نموده و تمامی حقوق ناشی از جهل و عدم اطالع را از خود ساقط می نمايد.

نکار قانون تأمین اجتماعی تمامی کارکنانی که برای انجام امور پیمان در خدمت هستند، کارگران پیما 32( با توجه به ماده 23-0

شوند. تمامی مسؤولیت های ناشی از قانون کار و ساير قوانین موضوعه کشور و يا هر نوع حقوق و مزايای قانونی کارگران محسوب می

قانون کار مبری است. در صورت بروز  84ماده  8مزبور به عهده پیمانکار است و کارفرما از هرگونه مسؤولیتی جز در اجرای مفاد تبصره 

 دث يا سانحه برای کارکنان پیمانکار در حین انجام وظیفه، مسؤولیت هزينه درمانی و خسارت قانونی به عهده پیمانکار است.هر گونه حوا

( پرداخت تمامی کسور قانونی که به مبلغ و موضوع اين قرارداد در طول مدت قرارداد و پس از اتمام آن تعلق می گیرد به عهده 24-0

 پیمانکار است.
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تمامی مفاد قرارداد را به نحو احسن اجرا نمايد. بديهی است در صورت هرگونه استنکاف پیمانکار و عوامل است  کار موظفپیمان( 25-0

 وی از اجرای هر يک از مفاد قرارداد مشمول جرايم مصرح در اين قرارداد خواهد شد.

جبران هر گونه ضرر و نگهداری نمايد و صحیح شتی و به صورت بهدارا است مواد اولیه خام و آماده سازی شده  پیمانکار موظف( 23-0

 زيان که در اثر نگهداری غیراصولی و غیر بهداشتی به وجود آيد متوجه پیمانکار خوهد بود. 

و در تمامی تجهیزات مورد استفاده در موضوع قرارداد، اقدام نمايد  عملکرد دقیق و دوره ایکنترل نسبت به است  پیمانکار موظف( 20-0

 . ه کارفرما اطالع دهدب در اسرع وقت هرگونه اشکالوجود صورت 

و پیمانکار می بايست تمهیدات الزم جهت  خوابگاهها می باشد محل در سحر و افطار هنگام در رمضان مبارك ماه در غذا توزيع( 22-0

میم کارفرما براين باشد که توزيع سحری همزمان با حمل و توزيع غذا در خوابگاهها را تحت نظر نماينده کارفرما بیانديشد. چنانچه تص

افطار در سلف سرويس اتفاق افتد پیمانکار می بايست غذا سحری را در ظرف يکبار مصرف)هزينه ظرف يکبار مصرف بر عهده پیمانکار 

 است( در اختیار دانشجويان قرار دهد.

به بسته بندی غذای مورد نیاز دانشجويان با اخذ هزينه بسته بندی پیمانکار متعهد می گردد در صورت درخواست کارفرما نسبت ( 29-0

 يال اقدام نمايد. ر8577و دستمزد با قیمت 

 پخت و پخش
غذابرای پیمانکار الزامی است و در صورت تخلف با پیمانکار طبق پخت و پخش ( رعايت تمام قوانین شرع مقدس اسالم در مورد 97-0

 مقررات رفتار خواهد شد.

پیمانکار موظف است از نیروهای مسلمان، ايرانی، مجرب و متخصص استفاده نمايد. ضمناً پخش غذای خواهران دانشجو بايد ( 98-0

 توسط کارکنان زن صورت گیرد.

( پیمانکار موظف است جهت آنالیزها و آزمونهای احتمالی در هر وعده غذايی يک پرس کامل مربوط به آن وعده را در اختیار 92-0

 ا قراردهد. کارفرم

( پیمانکار موظف است عالوه براجرای تمامی آيین نامه های پیوست قرارداد، تمامی بخشنامه ها و مقررات و ضوابط بهداشتی 93-0

مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ارگانهای نظارتی ذيربط در خصوص موضوع قرارداد را معتبر دانسته و ملزم به اجرا و 

 می باشد. رعايت آنها

هر گونه مواد و يا غذای تهیه شده را غیر قابل مصرف تشخیص دهد، غذای تهیه شده  کارفرماکه در صورتی( پیمانکار موظف است 94-0

 را پس از تنظیم صورت جلسه معدوم نموده و مشابه همان غذا و يا غذای ديگر را که مورد تائید نماينده پیمانکار باشد فوراً و مجدداً به

 نمايد. پخشينه خود تهیه و هز

های غذاخوری بدون هماهنگی کارفرما ( پیمانکار موظف است از وارد نمودن هر گونه غذای تهیه شده از خارج به داخل سالن95-0

 خودداری نمايد.

 و توزيع  تأمینبت به نسکار موظف است پیمان(  در صورتی که به هر دلیل غذای پخته شده به میزان آمار توزيع نگردد )کسر غذا( 93-0

 نخواهد داشت.در اين خصوص حق مطالبه هزينه اضافی را فوراً اقدام نمايد و طبق نظر کارفرما  غذا

 يکی از غذاهای ذيل تعیین می گرددبرای وعده های ناهار و شام جايگزين مربا( و -کره-جايگزين وعده صبحانه )شیرتبصره: 

  (نصف تن ماهی برنج و  يک سیخ جوجه و يابرنج و -يک سیخ کبابو  برنج  _تن ماهی کامل –دوسیخ جوجه -)دوسیخ کباب 

 ( پیمانکار موظف است نسبت به تهیه خودرو مسقف مناسب جهت حمل غذا به تعداد الزم اقدام نمايد.90-0
انتقال غذای پخته شده تا محل پخش را و  غذاخوریوارده به  ليوسا ريو سا يیبار و مواد غذا هیحمل و تخل( پیمانکار موظف است 92-0

 به نحو احسن اجرا نمايد.

دار دارای مجوز دامپزشکی استفاده  از خودرو يخچال های دامی و مواد فاسد شدنیبرای حمل فرآورده( پیمانکار موظف است 99-0

 .نمايد

نماينده کارفرما انجام و تايیديه الزم را از وی دريافت پیمانکار متعهد می گردد تحويل مواد غذايی خريداری شده را در حضور ( 877-0

 شب و در ايام تعطیالت دانشگاه ممنوع می باشد. 9نمايد. دريافت بعد از ساعت 
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 ضایعات
ضايعات غیر بازيافتی )زباله( را مطابق آيین نامه بهداشتی  جمع آوری و تفکیک نموده و با نظر کارفرما به ( پیمانکار موظف است 878-0

 مکان مناسب انتقال دهد. 

( جمع آوری و تفکیک نموده و با نظر 2ضايعات بازيافتی را مطابق آيین نامه بهداشتی )پیوست شماره  ( پیمانکار موظف است872-0

 کارفرما به مکان مناسب انتقال دهد. 

 کالً متعلق به کارفرما است. ضايعات بازيافتیاز فروش تبصره: تمامی عوايد حاصل 

اقدام الزم مطابق با نظر کارفرما يا ملزم به نگهداری صحیح و  مانکاریو پمتعلق به کارفرما است مازاد  یغذاو تمامی مواد اولیه  (873-0

 نمايندگان وی است. 

 ماشین آالت و تجهیزات
 سرويس سلف و آشپزخانه مسؤولیت حفاظت، تعمیر و نگهداری از تمامی تأسیسات، تجهیزات، وسايل، ابزار و لوازم مربوط در( 874-0

 ، صفر زير باالو سردخانه ، گازها ، اجاق کن سرد المنت(، )تعويض گرمکن ، کن پوست زمینی سیب ، گوشت چرخ از اعم دانشجوئی های

ساز، دستگاههای تصفیه آب و ....در طول  يخ ، کن خرد ، سبزی پز کباب ، کن خالل ، صندوقی فريزر ، ايستاده ويترينی های يخچال

مدت قرارداد بر عهده پیمانکار است. تعويض المپهای سوخته آشپزخانه بر عهده پیمانکار می باشد. اين موارد به صورت ماهیانه چک 

 ب کسرخواهد شد.از صورتحسادرصد آن  27هزينه انجام شده بعالوه خواهد شد و در صورت معیوب بودن وسايل توسط دانشگاه تعمیر و 

اولیه و ساير مواد مصرفی و تجهیزات و لوازم مربوط را صرفاً جهت اجرای موضوع قرارداد و در  موادپیمانکار موظف است ( 875-0

در هر صورت  را ندارد. هاو يا فروش آنموارد مذکور ارج نمودن محلهای تعیین شده استفاده نمايد و به هیچ عنوان حق جابجايی و خ

 .حفظ و نگهداری مواد و تجهیزات ياد شده به عهده پیمانکار است مسؤولیت

و صرفاً بايد اين اقالم را بابت اجرای موضوع ندارد  انجام موضوع قرارداد،از  ریحق استفاده از تجهیزات تحويلی را برای غ ( پیمانکار873-0

 قرارداد به کار گیرد.

هماهنگی کارفرما همکاری الزم با تمامی نیروهای تأسیسات، آتش نشانی، اورژانس، ( پیمانکار موظف است در مواقع لزوم و با 870-0

 کاران و ساير عوامل فنی به عمل آورد. سرويس
پیمانکار موظف است قبل از شروع قرارداد جهت انجام موضوع قرارداد کلیه وسايل و ابزار مصرفی آشپزی شامل: چاقو، ساطور، ( 872-0

آبگردان، آبکش، قوطی بازکن، رنده، مصقل، تیز کردن تیغه چرخ گوشت  و ... و همچنین کلیه وسايل و ابزار مصرفی مالقه، کفگیر، 

 سالنهای سلف شامل قاشق، چنگال، نمکدان، پارچ، سماق پاش و ...را جهت استفاده پرسنل و دانشجويان تامین نمايد.

  .تعويض نمايدبازديد و در صورت نیاز آب سالن های غذاخوری را ماه فیلتر های تصفیه   یمانکار موظف است هر( پ879-0

 تواند نمی و بوده قرارداد اجرای به موظف پیمانکار آنها از استفاده امکان عدم و آشپزخانه تجهیزات برای مشکل بروز صورت در( 887-0

کمبود تجهیزات  باشد. می پیمانکار با وسايل جايگزينی و نمايد خودداری قرارداد اجرای از تجهیزات تعمیر عدم و مشکل بهانه به

آشپزخانه دانشگاه دلیلی بر اجرای ناصحیح قرارداد و تحويل غذای کم کیفیت يا بی کیفیت به دانشگاهیان نبوده و پیمانکار موظف است 

 در آشپزخانه مستقر نمايد.جهت اجرای صحیح قراداد و تحويل غذای با کیفیت باال در صورت نیاز تجهیزات الزم را تهیه و 

تهیه وسايلی همچون اسکرابر، دستگاه گوشت بر و پاتیلهای استیل شستشوی برنج و سیخ های کباب و غیره قبل از شروع تبصره : 

 قرارداد توسط پیمانکار الزامی می باشد

 بپردازد. ( پیمانکار موظف است تخلیه چربی گیرهای آشپزخانه ها را انجام دهد و هزينه آن را888-0

 : نظارت8ماده 
( در هر مرحله از فرآيند آماده سازی مواد اولیه و  پخت و پخش غذا، کارفرما و مراجع ذيصالح قانونی )خارج از دانشگاه( به منظور 8-2

مواد اولیه و غذا  توانند حتی بدون اطالع پیمانکار و عوامل آن در هر زمان و مکان و هر مرحله از تولید، کمیت و کیفیتنظارت دقیق، می

و همچنین فرآيند های مربوط به آماده سازی مواد اولیه و پخت و پخش غذا را کنترل نمايد. بديهی است پیمانکار موظف است همکاری 

 های الزم را در اين خصوص بعمل آورد.



 

88 
 امضاء و مهر                                     امضاء و مهر                                                           امضاء و مهر                                          امضاء و مهر                     

 پیمانکار                                                     مدیر امور حقوقی                                 دانشجویی           مدیر  ناظرقرارداد:               : معاون دانشجوییکارفرما     

 

از تمامی دوره ای صورت پیمانکار به به منظور نظارت دقیق بر حسن اجرای تعهداتناظرين کارفرما موظفند ( نماينده کارفرما يا 2-2

سازی مواد اولیه، پخت و پخش غذا، نظافت تمامی اماکن و ... بازديد و بازرسی نموده و گزارش فرآيندهای مربوط به نگهداری و آماده

ز طرف کارفرما، در خصوص بازديد را تهیه و به کارفرما و پیمانکار ارائه نمايند. بديهی است پیمانکار موظف است در زمان تعیین شده ا

 رفع نواقص و ايرادهای وارده، اقدامات الزم را بعمل آورد.

شود. اين  محسوب میبعنوان مسؤول فنی پیمانکار و يکی از ناظرين کارفرما  3–2بند ( کارشناس مرتبط معرفی شده موضوع 3-2

کارشناس بايد در تمامی فرآيندهای مربوط به نگهداری و آماده سازی مواد اولیه،  پخت و پخش غذا، نظافت تمامی اماکن و ... مطابق 

شرح وظايف معین شده، نظارت مستقیم و مستمر داشته باشد و گزارشهای خود را جهت بهبود روند امور به پیمانکار و کارفرما ارائه 

 نمايد. 

 : جرایم و اخطارها9اده م
( آيین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای 8( در مواردی که پیمانکار مرتکب يکی از اعمال بندهای شش گانه ماده )8-9

ديد با اجرايی مصوب هیأت وزيران گردد، حق فسخ قرارداد برای دانشگاه محفوظ بوده و دانشگاه به مدت پنج سال مجاز به عقد قرارداد ج

 پیمانکار نیست .

 به صورت سامانه اداری به ايشان اطالع داده خواهد شد.هر گونه اخطار کتبی از سوی کارفرما به پیمانکار، ( 2-9

تعهدات  یدر اجرا پیمانکار، کارشناس ناظر يا کارشناس کنترل کیفی و تايید ناظر يا کارفرما یکه بر اساس گزارش کتبدر صورتی( 3-9

کارفرما مجاز است نسبت به کسر مبالغ مربوط از  و تخلفات ميهرست جرامطابق فو قصور داشته باشد  یکوتاه یو کیف یر کمخود از نظ

 اولین صورت حساب پیمانکار و يا از محل ضمانت نامه حسن انجام تعهدات وی اقدام نمايد.

کارکنانش و يا ساير عوامل مرتبط با موضوع قرارداد )اشخاص ثالث(، پیمانکار ملزم به جبران هر گونه خسارت ناشی از عمل خود يا ( 4-9

تواند به تشخیص خود رأساً خسارات وارده را تعیین و به نحو مقتضی اقدام نمايد و پیمانکار حق هر گونه در محیط کار بوده و کارفرما می

 .اعتراضی را از خود سلب می نمايد

رعايت شئونات اخالقی و  نحوه برخورد با پیمانکار در  مشخص شود ،سیدگی به شکاياترای کمیته ردر صورتی که بر اساس ( 5-9

با او رفتار فهرست جرايم و تخلفات ، مطابق استکوتاهی يا قصور داشته کارکنان و کارشناس ناظرين اداره تغذيه، ناظر قرارداد و کارفرما 

 خواهد شد.

تواند چنانچه و پیوستهای آن پیش بینی شده و رأساً مجاز به اعمال آنها است، می کارفرما بجز جرائمی که در جزئیات قرارداد( 3-9

پیمانکار هر يک از مفاد و شرايط قرارداد )که بطور خاص ضمانت اجرای تخلف از آنها وضع نشده است( را بموقع و منظم انجام ندهد، 

تواند یدر صورت تکرار م ،مانکاریپاز آخرين صورت وضعیت  مائجرتعیین و کسر  ضمنرأساً نسبت به انجام امور معطله اقدام نموده و 

 .فسخ يکجانبه قرارداد اقدام نمايد اي قیتعل بهنسبت 

 

 : فسخ قرارداد11ماده 
( در صورت تحقق هر يک از موارد زير کارفرما می تواند با اخطار کتبی و با ذکر مهلت ... روزه قرارداد را فسخ نمايد. همچنین 8-87

صورت پیمانکار حق هرگونه اعتراض به مراجع . در اينمین حسن انجام کار پیمانکار اقدام نمايدانسبت به ضبط تضرما مجاز است کارف

 قانونی را از خود سلب می نمايد:

 موضوع قراردادتأخیر در شروع انجام خدمات هرگونه  (أ

 حقوقی(بدون اجازه قبلی و کتبی کارفرما واگذاری قرارداد به شکل جزئی يا کلی به شخص ثالث )اعم از حقیقی يا (ب

در صورت اعالم يا اثبات ورشکستگی پیمانکار از سوی محاکم قضايی بطوريکه موجب توقف يا کندی اجرای موضوع قرارداد  (ج

 شود.

 موضوع قرارداد برای کارفرما محرز گردد.جهت انجام در صورتی که عدم توانايی فنی، تخصصی و مالی پیمانکار  (د

 رکت پیمانکارانحالل ش (ه
 هستند. 0-09موضوع بند های قانونی پیمانکار و يا شرکای وی مشمول ممنوعیتمشخص شود  (و
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 .88موضوع ماده  عدم ارائه خدمات در مدت قرارداد بدون اجازه کارفرما و بدون علل قهری (ز

 عدم انجام هر يک از تعهدات توسط پیمانکار طبق مفاد و شرايط قرارداد. (ح

( آيین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای 8نکار مرتکب يکی از اعمال بندهای شش گانه ماده )در مواردی که پیما (ط

 اجرايی مصوب هیأت وزيران گردد.

 است. کارفرما ،احراز وقوع هر يک از حاالت اين بندمرجع : 8تبصره

کوششهای الزم جهت  تمامیپیمانکار مکلف است بالفاصله هر يک از حاالت اين بند فسخ گردد، اساس : در صورتی که قرارداد بر 2تبصره

ل يفسخ قرارداد و نیز الغاء تعهدات خود در قبال اشخاص ثالث را بعمل آورده و صرفاً اعمالی را که برای حفظ و نگهداری اموال و وسا

زيان و خسارات ناشی از خاتمه دادن  انجام دهد.هرگونه ادعای پیمانکار که به منظور مطالبه ضرر و ،مربوط به قرارداد ضروری است

 قرارداد و يا فسخ آن مطرح گردد، قابل رسیدگی نبوده و وجهی از اين بابت به وی تعلق نخواهد گرفت.

هیچیک از عبارات و مطالب مندرج در اين ماده به اختیارات کارفرما در مورد استفاده وی از ساير حقوق و اختیاراتی که عالوه : 3تبصره 

 ، خدشه و خللی وارد نخواهد ساخت.باشدحقوق و اختیارات مذکور در اين ماده دارا میبر 

پیمانکار حق فسخ قرارداد را به طور يک طرفه ندارد و در صورتی که به هر عنوان تمايل به ادامه همکاری نداشته باشد، بايد ( 2-87

کتبی وی را اخذ نمايد. همچنین پیمانکار موظف است تعهدات خود را تا حداقل يک ماه قبل موضوع را کتباً به کارفرما اعالم و موافقت 

انجام مناقصه مجدد و عقد قرارداد با پیمانکار جانشین به طور کامل ادامه دهد. در اين صورت، پیمانکار متعهد به جبران کلیه خسارتهای 

نیز به نفع دانشگاه ضبط و کارسازی خواهد شد، پیمانکار  وارده طبق نظر و تشخیص کارفرما بوده و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات وی

 حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی در اين خصوص ندارد.

در اين صورت چنانچه نمايد. اقدام و کتبی )دو هفته ای( قبلی  رسانی با اطالع ،کارفرما حق دارد نسبت به فسخ يک جانبه قرارداد( 3-87

ضمیمه و ضمائم آنها و قوانین و وی و يا تأخیر و عدم اجرای هر يک از مفاد قرارداد، عواملر و فسخ قرارداد در نتیجه قصور پیمانکا

تضمین حسن انجام کار را به نفع خود کارفرما ضمن فسخ قرارداد،مقررات خاص دانشگاه و ساير قوانین و مقررات مرتبط کشور باشد،

 و مطالبات پیمانکار استیفاء هاتضمینجايگزين را بنا به تشخیص خود از اموال، و خسارات ناشی از فسخ و تمهید قرارداد کارسازی کرده

 نظر کارفرما در اين خصوص قطعی بوده و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد. نمايد. بديهی است

 : شرایط  پیش بینی نشده )فورس ماژور(11ماده 

از آن وقايع، از حیطه اختیار و کنترل هر يک از طرفین قرارداد خارج بوده و زمان شود که جلوگیری فورس ماژور به وقايعی اطالق می

 حدوث آنها، قابل پیش بینی نبوده و انجام هر گونه عمل منطقی برای مقابله با آنها غیرممکن باشد. 

های یل و طغیانهای غیرعادی، خشکسالیجنگ اعم از اعالم شده يا نشده، انقالب و اعتصابات عمومی، شیوع بیماريهای واگیردار، زلزله، س

 شود.دار، که ناشی از قصور در کار پیمانکار نباشد جزء حوادث قهری محسوب میهای دامنهسابقه و همچنین آتش سوزیبی

چنین  چنانچه عدم انجام کار يا تأخیر در تعهدات متقبله از ناحیه هر يک از طرفین قرارداد، بعلت وجود شرايط فورس ماژور باشد،

شرايطی هیچگونه حقی را برای هر يک از طرفین در مورد طرح ادعای خسارات در نتیجه ايجاد صدمه يا تعديل قیمت قرارداد و يا انجام 

 که برای هر يک از طرفین قرارداد تعیین گرديده، ايجاد نخواهد کرد. ورد توافقتعهدات م

 : حل اختالف و مرجع حل اختالف12ماده 
هرگونه ابهام يا اختالف در تفسیر يا اجرای اين قرارداد، هیأتی  شامل نمايندگان طرفین و نماينده دفتر حقوقی دانشگاه در صورت بروز 

به موضوع رسیدگی و آن را حل و فصل خواهند نمود و در صورتی که طرفین به توافق نرسیدند موضوع از طريق مراجع قانونی ذيصالح 

 ذکور برای هر دو طرف الزم االجراء است.پیگیری خواهد شد و رأی مراجع م

 : محل اقامت قانونی طرفین13ماده 
 ( اقامتگاه قانونی طرفین مطابق ماده يک اين قرارداد است.8-83

کتباً به طرف روز،  5ظرف مدت حداکثر مدت قرارداد تغییر دهد بايد موضوع را طول هرگاه يکی از طرفین نشانی خود را در ( 2-83

 اعالم نمايد.  مقابل
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ه و ديابالغ شده تلقی گرد مکاتباتبه نشانی قبلی ارسال خواهد شد و تمام  مکاتبات،کلیه موقعرسانی به در صورت عدم اطالع( 3-83

 عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود.

 :14ماده 

 رای ارزش واحد هستند. نسخه دا نسخه تنظیم می گردد که هر 4است که در بند  843ماده و 84اد مشتمل براين قرارد
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ی دانشجویی شتی غذا  آنیی انهم بهدا
 

 

 

 
 معاونت دانشجویی

 ۸۹ تابستان
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 آیین نامه بهداشتی غذای دانشجویی

 بهداشت فردی:

 تمامی  کارکنان موظفند کارت بهداشت معتبر داشته باشند. -1

 کارکنان خود تهیه نماید.پیمانکار موظف است جایگاه و امکانات مناسبی جهت قراردادن لباس  -2

 کارکنان موظفند اصول بهداشت فردی را کامالً رعایت نموده و به دستورهای کارشناس ناظر عمل نماید.   -3

 کارکنان  باید دارای پوشش کاله، دستکش، کفش مناسب و روپوش تمیز و بهداشتی باشند.  -4

 بهداشت محیط:

 استفاده از مواد ضدعفونی کننده جهت وسایل کار، ظروف غذاخوری، محیط کار و مواد غذایی الزامی است.  -1

 استفاده از مواد پاک کننده استاندارد الزامی است.  -2

 ظروف باید در ظرفشویی سه مرحله ای )شستشو، ضدعفونی، آب کشی( با توسط دستگاههای اتوماتیک شسته شود.  -3

 ستشو با وسیله تمیز و عاری از آلودگی خشک گردد. ظروف باید پس از ش -4

 از استفاده مجدد ظروف استفاده شده قبل از شستشو خودداری گردد. -5

ایجاد محل هایی با سکوبندی مناسب یا پالت برای نگهداری پیاز ، سیب زمینی، نان خشک و نمک سنگ و وجود سردخانه های مناسب مواد  -6
 غذایی الزامی است.

 ایر حشرات و جوندگان به هیچ وجه نباید در محیط پخت و پخش و انبارهای مواد غذایی باشند. پشه، مگس و س -7

 سمپاشی محیط آشپزخانه و رستوران و انبار مواد غذایی به طور منظم در زمان های مناسب )تعطیالت بین دو ترم و تابستان( انجام شود.  -8

 ومینیوم یا فوم گیاهی استفاده شود.برای بسته بندی مواد غذایی از ظروف یک بار مصرف آل -9

 بهداشت مواد غذایی:

 مواد غذایی موجود در انبار و سردخانه دارای کیفیت مناسب، شماره پروانه و تاریخ مصرف معتبر باشد. -1

 اصول بهداشتی در پاک کردن مواد غذایی خصوصاً سبزیها، حبوبات و برنج رعایت شود.  -2

 ویج هنگام آماده سازی جدا شود. جوانه و قسمتهای سبز سیب زمینی و ه -3

 در صورت استفاده از میوه ها و سبزیها، انگل زدایی و ضدعفونی صورت گیرد. -4

 برای پخت سبزیها ابتدا آب را جوش آورده و سپس سبزی به آب جوش اضافه و پخته شود.  -5

 رارت داده شود(. تا حد امکان از سرخ کردن مواد غذایی پرهیز شود. ) سبزیها فقط تا زمان تغییر رنگ ح -6

 سازی(اصول بهداشتی در پاک کردن و شستشوی گوشت و مرغ رعایت شود. )پیوست شیوه نامه آماده -7

 ساعت قبل از استفاده در یخچال باالی صفر درجه سانتیگراد نگهداری شود. 24تا  12برای استفاده از مواد غذایی منجمد، مواد  -8

 که های کوچک تقسیم شود تا حرارت به عمق آن برسد.گوشت و سایر مواد غذایی تا حد امکان به ت -9

 درجه سانتیگراد یا پایین تر نگهداری شود.  -18گوشت و مرغ باید در سردخانه با دمای  -11

 از مصرف دوباره روغنی که یک بار حرارت دیده خودداری شود. -11

 روغن مخصوص سرخ کردن استفاده شود. هنگام تفت دادن مواد غذایی در روغن، حرارت کم باشد و برای سرخ کردن حتماً از  -12

 چنانچه آب پخت مواد آب پز شده، باید دور ریخته شود از آب کمتری استفاده شود.  -13

ساعت  3درجه( بیشتر از  71غذا بالفاصله بعد از پخت، مصرف شود. حداکثر زمان بین پخت و پخش غذا، در شرایط مناسب )درجه حرارت  -14
 نباشد. 

 از تماس مواد غذایی خام و پخته جداً خودداری گردد.  -15

 افزودن سبزی به برنج پس از آبکش کردن برنج صورت گیرد.  -16
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در پخت خورش ها از ادویه، لیمو عمانی و آب لیمو استفاده گردد، مصرف نمک محدود گردد و افزودنیهای غیرمجاز به هیچ وجه استفاده  -17
 نشود. 

 بهداشت انبار و سردخانه:

 در ظروف دردار نگهداری شود.( اد غذایی )حبوبات و غالتمو -1

 نظافت انبار و سردخانه به طور مرتب انجام شود.  -2

 مواد غذایی در انبار باید بر روی پالت نگهداری شود.   -3

 مواد غذای خام و پخته درون ظرف دردار جداگانه نگهداری شود.  -4

 شستشو شوند.  تمامی یخچالها و فریزرها به طور مرتب برفک زدایی و -5

 نظافت و بهداشت وسایل خنک کننده و سردخانه ها رعایت شود.  -6

 کارکنان برای ورود به سردخانه از کفش مخصوص استفاده نمایند.  -7

 از انباشتن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در فریزر، سردخانه و انبار اکیداً خودداری شود.  -8

مواد غذایی حتی االمکان در قطعات کوچکتر و یا با مقدارهای کمتر در سردخانه نگهداری گردد به گونه ای که سرمای الزم به عمق  -9
 آن نفوذ کند. 

 بهداشت ابزار و دستگاههای آشپزخانه:

 د داشته باشد.ابزار آشپزخانه طوری در محل قرار داده شوند که امکان دسترسی به تمام قسمتهای آن جهت نظافت وجو -1

 وسایل مورد نیاز آشپزخانه از جنس مناسب و بهداشتی انتخاب گردد و استانداردهای الزم را دارا باشد.  -2

 سطح میزها بدون درز و ترک بوده و با استیل ضدزنگ یا پالستیکهای مخصوص قابل تعویض پوشیده شود.  -3

 ر محکم و صاف بوده و بدون خلل و فرج باشد.در صورت استفاده از سطوح چوبی، چوب مورد استفاده باید بسیا -4

 تخته گوشت خردکنی بایستی همواره تمیز و بهداشتی نگه داشته شود.  -5

 تمام سطوح پس از پایان کار به وسیله آب و یک ماده ضدعفونی کننده کامالً تمیز شود.  -6

 تمامی ابزار کار شامل دیگ، آبکش، سیخ های کباب و ... پس از پایان کار تمیز شده و در محل مناسب قرار گیرد.  -7

در صورت استفاده از ظروف مسی مانند دیگ و آبکش باید به طور مرتب آنها را قلع اندود نمود و از کاربرد ظروف مسی زنگ زده جداً  -8
 خودداری شود. 

تگاهها مانند چرخ گوشت، خرد کن، همزن و ... کامالً دقت نموده و آنها را پس از پایان کار تمیز و ضدعفونی در تمیزی و بهداشت دس -9
 کرده و تنها موقع استفاده، قطعات آنها را وصل نمود.

 محل آماده سازی مواد خام، از محل پخت غذا جدا باشد .  -11

 اشته باشد.حوضچه مخصوص شستشوی سبزیجات و مرغ به طور جداگانه وجود د -11

 سرویسهای بهداشتی :

 توالت و دستشویی ها می بایست همواره تمیز و پاکیزه باشد.  -1

 توالت باید دارای سطل زباله درپوش دار، قابل شستشو، تمیز و مجهز به کیسه زباله باشد.  -2

 دفع زباله باید به نحو مناسب و به دور از ریخت و پاش صورت گیرد.  -3

 ولید دور شود . زباله ها روزانه از محل ت -4

 کارگر نظافتچی هنگام جمع آوری زباله بایستی دارای وسایل ایمنی )ماسک، دستکش و .. .( باشد.  -5

 ها باید در مبدأ تفکیک گردد )زباله خشک شامل کاغذ، نان خشک، پالستیک، حلب و ... از زباله تر جدا شود(زباله -6

 د. کارکنان باید حتماً از دمپایی مخصوص استفاده نماین -7
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 جعبه کمکهای اولیه:

های اولیه کامل را اطالق های مورد نیازیست که باید در جعبه کمکهای اولیه وجود داشته باشد تا بتوان به آن عنوان جعبه کمکفهرست زیر حداقل
 نمود:

 

 مواد شیمیایی
  و سرم فیزیولوژی بتادینمحلول 

 سفید)ضد عفونی کننده( الکل 
  محرک تنفسی( آمونیاکمحلول( 
 )محلول)ضد عفونی کننده 
 سوختگی ژل 

  آدرنالینآمپول 
 کیت مارگزیدگی 
 انتی شوک 

  پودرORS 

 داروها
 آسپرین 
 استامینوفن 
  بروفنقرص 
  اسهالقرصهای ضد 
  سرما خوردگیقرصهای ضد 

 آنتی هیستامین 
  تهوعقرصهای ضد 
 دیازپام رکتال 
 ( روغن بادامداروهای ملین) 
 قرص هیوسین 

  پالزیلیا  متوکلوپرامیدقرص 
 پماد سوختگی 
 پماد گزیدگی حشرات 
 الینآدرن 

 وسایل
 پنبه استریل 
 گاز یا تنزیب استریل در ابعاد مختلف 
 های مختلفباند یا نوار در اندازه 
  و پماد تتراسیکلین جنتامایسینپماد 
 ژل شوینده 
 )درجه تب )ترمومتر 
 قیچی جراحی 
 قیچی بانداژ 
 موچین، انبرک یا پنست 
 و  5و 2های آماده برای تزریق ضروری در اندازه سرنگ

 سانتیمتر مکعبی 11
 بندی کوچک و بزرگ )آتل(تخته شکسته 
 باند سه گوش و باند نواری 
 کیف یخ یا کمپرس سرد آنی 
 رد()مبارزه با سرما یا د کیسه آب گرم 
 چسب زخم 

  لوکوپالست یا نوار چسب که برای بستن و ثابت نگه
 رود.داشتن پانسمان بکار می

 )پودر تالک )برای دستکش، ماساژ، نوزاد 
 (پماد ایکتیول )برای باز کردن دمل و کورک 
 گیالس مدرج 
 شوییگیالس چشم 
 برس 
 کوچک آیینه 
 کبریتو  حولهو  صابون 
 دستکش استرلیزه 
 قرصهای تصفیه آب 
 باند زخم 
 زانو بند 
 سوت 

 بخیهسوزنو  نخ 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A2%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B3%D8%A8_%D8%B2%D8%AE%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D9%87
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 فهرست تخلفات و جرایم

 طبخ و توزعی غذا قرارداد 

 

 

 

 
 معاونت دانشجویی  

 ۸۹ تابستان
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 :( کیفیت غذا1

 جریمه )ریال( شرح ردیف

1 
عدم مطلوبیت برنج )عدم پختگی، زنده بودن و یا وارفتگی برنج، سوختگی برنج، شور یا بی نمک 

 شکل ظاهری، رنگ، طعم و بوی نامناسب( بودن،
111,111,7 

2 
 

عدم مطلوبیت خورشت: ) عدم پختگی)مواد گوشتی ، سبزیجات ، حبوبات و ... (، ، شور یا بی نمک 
بودن، تلخ یا تندی، سوختگی، شکل ظاهری، رنگ، طعم و بوی نامناسب )در اثر نداشتن پیاز داغ و 

استفاده نکردن از چاشنی در خوراکها و خورشت ها و سوپ ها، جا زعفران، چاشنی ها، سرخ نشدن(، 
 نیفتادن خورشت، مشاهده هسته لیموی گندیده در لیموی امانی آماده پخت )هر پرس(

111,111,7 

3 
پخته نبودن  کباب ها ) پخته نبودن )مواد گوشتی، سبزیجات، حبوبات و .(، شور یا بی نمک بودن، 

 هر سیخ -شکل ظاهری، رنگ، طعم و بوی نامناسب(، بافت کبابتلخ یا تندی، سوختگی، 
 گوجه (  4گوجه ) برای هر سیخ شامل 

111,111,7 

 111,111,7 سرد بودن غذا در ساعات پخش غذا 4

 111,111,7 توزیع نان نامطلوب ) بیات شده و کپک زده(  با نظر کارشناس 5

 ( کمیت غذا:2

 کمیت غذا عبارت است از عدم استفاده از مواد غذایی اصلی و فرعی طبق جدول آنالیز غذایی 
 جریمه کسری %51رعایت نکردن اوزان جدول مواد غذایی اصلی و فرعی = اعالم مقدار جریمه مواد کسری +  (1

 غذاییبرداشت مواد غذایی اصلی بدون اطالع ناظر و به کارگیری آن به ازای قیمت روز آن ماده  (2

 (بهداشت مواد غذایی:3

 جریمه )ریال( شرح ردیف

 111,111,8 شستشوی نامناسب مواد پروتئینی )ماهی، گوشت، مرغ( 1

 111,111,7 گرم نمودن روغن یا حلب روغن )هر مورد(  2

 111,111,6 ضد عفونی نکردن سبزیجات که به صورت خام استفاده می شود  3

 111,111,13 انجماد مواد پروتئینیرعایت نکردن اصول رفع  4

 111,111,7 ساعت برای شستشو و آماده سازی 3نگهداری مواد پروتئینی رفع انجماد شده در فضای آزاد بیش از  5

 111,111,7 اسپری ننمودن و یا بازگذاشتن درب و پنجره  ه مگس در رستوران به علت ام شی یامشاهد 6

 111,111,5 نامناسب بی کیفیتتوزیع غذا در ظروف بسته بندی  7

8 
 استفاده از مواد غذایی ریخته شده درکف آشپزخانه 

  در صورتیکه قابل شستشو نباشد 

 در صورتیکه شستشو و رفع عیب نشود 
111,111,7 

 مسمومیت گروهی دانشجویان و دیگر استفاده کنندگان ) پس از تأییدیه مراجع مورد تأیید کارفرما ( 9

جبران خسارات وارده ) 
از جمله هزینه های 

 درمان و ...( 
و جریمه حداقل دو 

برابر هزینه تمام شده 
 آمار آن وعده غذایی
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 :تجهیزات (4

 جریمه )ریال( شرح ردیف
 111,111,7 سردخانه ها )شامل سردخانه های زیر صفر و باالی صفر( و سردخانه پیشخوان عدم نظافت  1

 111,111,7 یخ سازها و آبسرد کن ها عدم نظافت  2

3 
چرخ گوشت، سیب زمینی پوست کن، سبزی خرد کن و دستگاه خالل کن وسایل عدم نظافت  

 مشابه 
111,111,7 

4 
سازی گوشت، ظروف کمکی کنار چرخ گوشت، میزهای کمکی، ابزار میز، تخته آمادهعدم نظافت 

 قصابی قبل از شروع به کار و پایان کار
111,111,7 

 111,111,7 میزهای سالن آماده سازی )هر کدام(عدم نظافت  5

 111,111,7 دیگ، تشت و ظرف پخت غذاعدم نظافت  6

 111,111,7 قاشق، چنگال، لیوان و سینی غذاخوری عدم نظافت  7

 111,111,7 سینک ظرفشوییعدم نظافت  8

 111,111,7 رومیزی و میز غذاخوری به ازای هر موردعدم نظافت  9

 111,111,7 دیوارها و شیشه های سالن غذاخوریعدم نظافت  11

 111,111,7 جاق گاز و رگالتور، گرم خانه هر دستگاه عدم نظافت ا 11

 111,111,7 هودعدم نظافت  12

 111,111,7 نمکدان، جای نان، گلدان، سماق پاش و پارچ آب به ازای هر موردعدم نظافت  13

 111,111,7 باالبر حمل مواد غذایی و آسانسورهای وسط سالن )هر کدام(عدم نظافت  14

 111,111,5 ها  استفاده نکردن از دمپایی مجزا برای ورود به سردخانه 15

 111,111,7 ها ) هر مورد( تمیز نبودن ماشین های حمل مواد غذایی به سلف سرویس ها و خوابگاه 15

 111,111,7 شستشوی وسایل نظافت )جارو، تی ( در ظرف آماده سازی و پخت غذا و سینک ظرفشویی  16

 111,111,11 روزه( 7قرارداد)بابت هر بازه  7بخش ماشین آالت و تجهیزات  ماده  تهیه به موقع تجهیزاتعدم  17

 111,111,7 عدم تعمیر به موقع تجهیزات و ماشین آالت نیازمند تعمیر به ازای هر یک هفته  18

 پخت و پخش غذا: ( 5

 جریمه )ریال( شرح ردیف

1 
 تمام شدن غذا قبل از زمان مقرر در اثر بی توجهی پیمانکار )هرپرس( 

 )رعایت نکردن وزن هر پرس غذا،کنترل نکردن آمار اتوماسیون یا فیش و ...( 
111,111,7 

 111,111,7 پخش  نکردن غذای موجود در ساعات مجاز )بدون مجوز( 2

 111,111,7 ترک نمودن محل کار افراد پشت سلف سرویس در ساعات پخش غذا )هر مورد( 3

 111,111,7 (پرس)هر  پخش )کف گیر، مالقه، آب گردان و ...(استفاده نکردن از ابزار مناسب برای  4

 111,111,7 برای پخت )هر مورد( ) سردیگها و ...(مناسبنا کردن از ابزار استفاده  5

 111,111,7 تغییر در برنامه غذایی بدون اطالع اداره تغذیه  6

 111,111,7 (به ازای هر پرس)تغییر در برنامه دسر بدون اطالع اداره تغذیه  6

 111,111,7 پخش غذاسینی به اندازه کافی در ابتدا  لیوان وحداقل به تعداد غذای رزرو شده و  نبودن قاشق، چنگال 7

 111,111,7 دقیقه به ازای هر پرس 31تا  15دیر رسیدن غذا به خوابگاه و یا سلف سرویس ها بیش از  8

 111,111,7 کمبود  کارکنان توزیع کنندهدقیقه در صف به علت  15معطلی افراد بیش از  9
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 ( وجود اشیاء خارجی در غذای پخته شده: 6

 جریمه )ریال( شرح )هر مورد( ردیف
 111,111,11 فضله موش یا فضوالت حیوانی   1

 111,111,7 الرو و  مگس و حشرات   2

3 
 خرده شیشه، میخ، سوزن و منگنه، سیم ظرفشویی  

 دید کارفرما و تشخیص پزشک معتمد توسط پیمانکار پرداخت شود.هزینه درمان با صالح
111,111,11 

 111,111,7 ریگ و سنگ ریزه 4

 111,111,7 اجزاء حرام گوشت )مغز حرام گوشت(  5

 111,111,7 ته سیگار  6

 111,111,7 و مقوا  کاغذتکه  7

 111,111,7 مو ، پوست ، پر مرغ و ... (  ضایعات گوشتی ) 8

 

 گردد.عالوه بر جریمه مذکور کل غذای ظرف معدوم و هزینه های مربوط از پیمانکار کسر می 
 

 ( تقلب در مواد غذایی:7

 جریمه )ریال( شرح ردیف

1 
مخفی نمودن مواد غذایی پخته شده، نگهداری و یا اخفاء گوشت پیاز زده، مرغ و گوشت چرخ 

 شده به خصوص با سس، سوپ مانده

استفاده مجدد عدم اجازه 
در آن مکان و 

 جریمه 111,111,7

 111,111,11 اضافه نمودن مواد غذایی مانده به غذای روز بدون اطالع ناظر 2

 111,111,6 مصرف بیش از اندازه چاشنی و ادویه جات به منظور خنثی نمودن کیفیت نامطلوب مواد 3

 جایگزینی مواد غذایی برخالف جدول آنالیز غذا  4
111,111,7 

عدم تأیید کارکرد همان 
 روز ) صالحدید کارفرما(

 111,111,13 اضافه نمودن مواد غیر مجاز به غذا  5

 111,111,5 استفاده دوباره از روغن استفاده شده 6

 111,111,12 آماده سازی گوشت و مرغ به صورت ناصحیح  7

 111,111,12 جداسازی اجزای با کیفیت مواد مثل فیله و یا راسته گوشت  8

 111,111,12 پخت مواد غذایی که قبالً به تأیید کارشناس نرسیده باشد )هر مورد(  9

 111,111,15 استفاده ازمواد تاریخ مصرف گذشته به ازای هر مورد 11

 111,111,11 اضافه و کم آمدن غذا به دلیل پخش نامناسب 11
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 ( نگهداری و حمل نادرست مواد غذایی:8

 مبلغ جریمه )ریال( شرح ردیف

1 
رعایت نکردن اصول بهداشتی در حمل و نقل و نگهداری مواد غذایی در ظروف بدون در و 

 پوشش مناسب )هر مورد(
111,111,6 

 111,111,7 نگهداری مواد غذایی خام و پخته در کنار هم 2

 111,111,7 نگهداری و صیفی جات در سردخانه کنار مواد پروئینی 3

 111,111,11 ماندن مواد غذایی روزانه به علت رعایت نکردن آنالیز مواد غذایی در انبار روزانهاضافه  4

 111,111,7 نگهداری مواد شیمیایی در مجاورت مواد غذایی 5

6 
سازی نشده در سردخانه نگهداری نکردن مواد غذایی فاسد شدنی در یخچال و یا گوشت آماده

 ها و جای مناسب *
111,111,7 

 111,111,12 گوشت و مواد پروتئینی دوبارهانجماد  7

 111,111,7 نگهداری مواردی که مورد تأیید کارشناس نبوده در انبارهای مواد غذایی دانشگاه 8

 111,111,7 سود زدایی ظروف استیل در مجاورت مواد غذایی خصوصاً در ساعت پخت غذا 9

 111,111,7 توزیع غذا به ازا هر موردرعایت نکردن حداقل فاصله زمانی بین پخت و  11

 111,111,7 ( و وسایل پخت و پز در انبار  )هر مورد(FIFOچینش نامنظم مواد غذایی) 11

 

 پیمانکار موظف به مرتب چیدن مواد اولیه در انبار است.

 سازی و به سردخانه منتقل گردد.آماده* تمام مواد پروتئینی کشتار روز )گرم(، در همان روز ورود به انبار اداره تغذیه می بایست 

 (  کارکنان:9

 مبلغ جریمه )ریال( شرح ردیف

 111,111,7 ارائه اطالعات ناصحیح به ناظر )متناسب با مورد( 1

 111,111,7 عدم توجه به تذکرات ناظر )متناسب با مورد( 2

 111,111,12 از انبار و بررسی آمارها عدم همکاری مناسب سرآشپز یا نماینده با ناظر در رابطه با برداشت ها 3

 111,111,7 برخورد نامناسب کارکنان با مراجعین  4

 111,111,12 برخورد نامناسب کارکنان با ناظرین تغذیه 5

 111,111,5 اجازه ورود افراد متفرقه بدون هماهنگی به تمامی اماکن پخت و پخش 6

 111,111,7 سرویس خوابگاه های خواهران )هر مورداستفاده نکردن از کارکنان خانم در سلف  7

8 
نداشتن حضور کارکنان آشپزخانه و سلف سرویس به تعداد کافی متناسب با آمار )مطابق با 

 استاندارد نیروی انسانی پیوست قرارداد( به ازای هر نفر در هر روز
111,111,7 

 111,111,7 االختیار به ازای هر روزنداشتن حضور فعال و مؤثر پیمانکار یا نماینده تام  9

 عدم رعایت شئونات اخالقی)توهین و تهمت و ...( در برخورد با کارکنان اداره تغذیه، ناظر قرارداد 11
  ات 111,111,5بین 

111,111,15 
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  :( بهداشت محیط11

 مبلغ جریمه )ریال( شرح ردیف
 111,111,5 سالن آماده سازیخالی بودن ظروف مایع صابون در سرویس های بهداشتی و دستشویی  1

 111,111,11 وجود موش در اثر رعایت نکردن مسائل بهداشتی و دفع زباله  2

 111,111,7 وجود سوسک و حشرات بر اثر رعایت نکردن مسائل بهداشتی و دفع زباله 3

 111,111,7 ها )هر کدام(ظرف زباله و تخلیه نکردن به موقع آن 4

 111,111,7 پخش در پایان هر مرحله از کار آشپزیپخت و  ینظافت سالن ها 5

 111,111,7 نظافت سالن های غذاخوری )هرکدام(  6

 111,111,7 دیوارها و شیشه های سالن غذاخوری 7

 111,111,5 شستشو نکردن روزانه سرویس های بهداشتی 8

 

  :( آموزش11

 مبلغ جریمه )ریال( شرح ردیف

 111,111,1هر نفر   آموزشی تغذیه و بهداشتشرکت ننمودن در کالسهای  1

 

 

 ( رعایت بهداشت فردی کارکنان رستوران :12

 شرح ردیف
مبلغ جریمه 

 )ریال(

 111,111,7 نداشتن کارت بهداشت معتبر و مدارک مورد نیاز به درخواست کارفرما مطابق قرارداد )هر مورد( 1

2 
دستها بعد از استفاده از سرویس بهداشتی )به ازای هر استفاده نکردن از مایع دستشویی و شستشوی صحیح 

 نفر(
111,111,7 

 111,111,7 فعالیت با دستهای زخمی و باند پیچی شده و دخالت در آماده سازی پخت غذا )به تشخیص ناظران( 3

 111,111,5 شستشوی لباس در محیط آشپزخانه  4

 111,111,7 شستشوی لباس کار در ظروف پخت غذا 5

 111,111,7 کثیف بودن لباس فرم و یا استفاده از لباس مندرس و پاره شده )هر مورد( 6

 111,111,11 )هر مورد(استفاده نکردن از لباس فرم مورد تایید و توافق  7

8 
استفاده نکردن از لوازم شخصی مخصوص کار )دستکش، چکمه، کفش مخصوص و ...( یا استفاده از لوازم 

 )هر مورد(مندرس و کثیف فوق 
111,111,7 

 111,111,5 رعایت نکردن بهداشت سر و صورت و ناخن )هر مورد( 9

 111,111,7 استعمال دخانیات در آشپزخانه و سالن های غذاخوری و محل پخش غذا و راهرو های ورودی )هر مورد( 11

11 
سازی و پخت و پخش آمادههای بهداشتی برای ها و سرویساستفاده از کارکنان نظافتچی دستشویی

 موادغذایی
111,111,7 

 111,111,7 چشیدن غذا و داخل نمودن مجدد مالقه و قاشق در ظرف غذا  12

 111,111,5 شستشوی دست و صورت در سینک ظرف شویی 13
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 111,111,7 استفاده نکردن از دستکش التکس و کاله مخصوص در هنگام آماده سازی، پخت و پخش غذا )هر مورد( 14

 111,111,5 استفاده نکردن از ماسک دهان بند در زمان پخش غذا  15

 111,111,5 استفاده از انگشتر، ساعت مچی، در تمامی مراحل )آماده سازی، پخت و پخش غذا( 16

 111,111,7  استفاده نکردن از دمپایی مجزا جهت ورود به سرویس های بهداشتی 17

 111,111,7 هنگام پخش غذا استفاده از تلفن همراه در 18

 111,111,5 خوردن غذا و ناخنک زدن پشت کانتر سرو غذا 19

 111,111,11 استفاده از کارگران بیمار در محیط آشپزخانه و غذاخوری )به تشخیص ناظر( 21

 111,111,13 استفاده از کارگران مبتال به بیماری تبخال در هنگام پخش غذا 21

 
  استفاده از لباس کار مناسب هستند.سالن کارها موظف به 

  گرددمیفعالیت در زمان سرما خوردگی ممنوع است و از ورود فرد بیمار به محیط آشپزخانه و غذاخوریها جلوگیری. 

 .پیمانکار موظف است اقدامات الزم را قبل از شروع به کار  کارکنان در مورد رعایت بهداشت فردی و غیره را فراهم نماید 

 ز کارگران مبتال به بیماری تبخال در هنگام پخش ممنوع است.استفاده ا 

 .جریمه در نظر گرفته شده بابت هر تخلف می تواند به میزان جریمه نقدی از تعداد کارکرد آن روز، توسط اداره تغذیه کسر گردد 

  ه و اعمال خواهد شد و پیمانکار در صورت تکرار تخلفات ، مبالغ جریمه ها مطابق نظر کارفرما به صورت تصاعدی محاسب :1تذکر

   حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد . 

 تشخیص و تأیید کلیه موارد فوق، صرفاً به عهده ناظرین و نمایندگان کارفرما است و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را  : 2تذکر

 در این خصوص ندارد.

 : جریمه سایر تخلفات که در لیست گنجانده نشده با نظر کارفرما محاسبه و اخذ خواهد شد و پیمانکار حق هیچگونه  توجه

 اعتراضی را در این خصوص ندارد.



 «پيشنهاد قيمت تعهدات» 

                                                                                   
از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات شرايط مناقصه، شرايط خصوصيي  پس  امضاء كننده زير

قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، تعهد نامه عدم شمول قيانون منيم مداخ يه     مطالعه و  ومناقصه و پيمان، تعهدنامه اجرا 

و پس از بازديد كامل  طبخ و توزیع غذاو  خرید مواد غذایی های  كارمندان در معامالت دولتي و به طور ك ي تمامي مدارك و اسناد مناقصه

موضوع مناقصه فيو  را   آمادگي خود جهت اجرای ،شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهای مورد مناقصهاز محل كار و با اطالع كامل از 

 طبق فهرسيت مقيادير تیمييل شيده پيوسيت     قيمتهای پيشنهادی خود را و اعالم براساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه 

 دارد. اعالم مي پيشنهاد قيمت( پرينت شده )شامل سي دی و فرمهای 

نرم افزار بير اسياس    ل محاسباتجمم كقيمت كل پيشنهادی شركتها كه تأييد كميسيون معامالت دانشگاه،  و* بعد از تأييد ارزيابي پيشنهادها 

، مالك  تعييي  برنيده مناقصيه خواهيد بيود.      است طبخ و توزیع غذاو  خرید مواد غذایی در هردو مناقصه  قيمتهای پيشنهادی مناقصه گران

 قيمتهای كل در روز بازگشايي و از طريق نرم افزار و براساس قيمتهای پيشنهادی شركتها محاسبه و اعالم مي گردد.

 چه اي  پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه:  نچناضمناً * 

مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضمي  انجام تعهدات حداكثر اسناد و مدارك پيمان را بر اساس مراتب  -الف         

 ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه )به استثنای روزهای تعطيل( تس يم نمايم.

تجهيزات الزم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نميايم و ك ييه كارهيای     اقالم مصرفي و، هاظرف مدت مقرر در پيمان -ب          

 پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.هر دو موضوع 

  : تأييد مي نمايم كههمچني   * 

 ك يه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اي  پيشنهاد محسوب مي شود.      -1

 اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي برای واگذاری كار به هر يك از پيشنهادها ندارد. -2

موضيوع  د به امضاء و مبادله پيمان و تس يم تضمي  اجرای تعهد، تضيمي   عهبه منظور ت تحت عنوان تضمي  شركت در مناقصه و -3

   .امتقديم داشته "الف"را به نفم كارفرما در پاكت  شرايط مناقصه 2بند 

هر گونه  مشاهده در صورت پیشنهاد قیمت و فایل اکسل پیشنهاد قیمتها وجود ندارد.  پرینت و تایید شدههیچ گونه مغایرتی بین فرم  -4

 مي تواند شركت را از فرآيند مناقصه حذف نمايد. مغايرت دستگاه مناقصه گزار

 

 ................................:تاريخ

 ...........................................شرکت نام پيشنهاد دهنده:

 ......................................نام و نام خانوادگي و سمت و امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده : 



(۸۹-۸۹ تحصیلی سالدانشگاه دامغان)درغذاها و دورچینهای توزیع شده  تقریبیآمار  

ن کیفیت غذای از آنجا که تحقق این آمار به مسایل زیادی همچو. است فقط جهت اطالع مناقصه گران محترم اعالم شدهبه صورت تقریبی بوده و تذکر: آمار فوق 

 ارایه شده و برنامه های در دست مطالعه صندوق رفاه دانشجویان و کارفرما  بستگی دارد لذا کارفرما هیچ گونه تعهدی در قبال تحقق این آمار  ندارد.

 تقریبی تعداد نام غذا
 )ریال( 9۷قیمت سال میانگین حدود 

 قیمتها تا سه رقم گرد شده است

 44۰۰۰ 4924 استامبولی پلو باگوشت

 75۰۰۰ 31432 باقلی پلو با مرغ

 74۰۰۰ 75455 چلو جوجه کباب

 43۰۰۰ 3۰۰۰ چلو جوجه کباب)مجلسی(

 4۰۰۰۰ 4929 چلو کوبیده مرغ

 375۰۰۰ 97۰ چلوجوجه با کوبیده)مجلسی(

 2۰۰۰۰ 5214 چلوخورشت آلو

 59۰۰۰ 9131 چلوخورشت رنگین کمان

 5۰۰۰۰ 3۰432 چلوخورشت فسنجان با مرغ

 45۰۰۰ 34415 چلوخورشت قورمه سبزی

 75۰۰۰ 4224 چلوخورشت قیصی با مرغ

 2۰۰۰۰ 429 چلوخورشت قیمه بادمجان

 42۰۰۰ 11199 چلوخورشت قیمه سیب زمینی

 21۰۰۰ 5391 چلوخورشت کرفس

 44۰۰۰ 3951 چلوخورشت لوبیا سبز

 55۰۰۰ 12455 چلوکباب کوبیده

 335۰۰۰ 37۰ چلوکباب کوبیده)مجلسی(

 42۰۰۰ 4577 چلوگوشت

 51۰۰۰ 14271 زرشک پلوبامرغ

 55۰۰۰ 17۰ زرشک پلوبامرغ)مجلسی(

 24۰۰۰ 5539 سبزی پلوباماهی قزل آال

 24۰۰ 99۰31 سوپ جو

 52۰۰۰ 91443 شویدپلوباتن

 25۰۰۰ 1543 پلوباگوشتسبزی 

 325۰۰۰ 1۰۰ شویدپلوباگوشت)مجلسی(

 43۰۰۰ 2512 عدس پلو

 44۰۰۰ 9۰5۰1 لوبیا پلو

 45۰۰۰ 9337 ماش پلوبامرغ

 79۰۰۰ 34931 مانی پلو با مرغ

 47۰۰۰ 1455 مانی پلو باگوشت



(۸۹-۸۹ تحصیلی سالدانشگاه دامغان)درغذاها و دورچینهای توزیع شده  تقریبیآمار  

ن کیفیت غذای از آنجا که تحقق این آمار به مسایل زیادی همچو. است فقط جهت اطالع مناقصه گران محترم اعالم شدهبه صورت تقریبی بوده و تذکر: آمار فوق 

 ارایه شده و برنامه های در دست مطالعه صندوق رفاه دانشجویان و کارفرما  بستگی دارد لذا کارفرما هیچ گونه تعهدی در قبال تحقق این آمار  ندارد.

 تقریبی تعداد نام غذا
 )ریال( 9۷قیمت سال میانگین حدود 

 قیمتها تا سه رقم گرد شده است

 42۰۰۰ 3413 مرجو خورشت

 44۰۰۰ 4954 نخودپلو با مرغ

 7۰۰۰۰ 4792 سبزی پلو با شنیتسل

 53۰۰۰ 9123 خوراک کتلت

 11۰۰۰ 4۰53 خوراک کشک بادمجان

 13۰۰۰ 1471 خوراک کوکو سبزی

 13۰۰۰ 9773 خوراک کوکو سیب زمینی

 94۰۰۰ 911 خوراک لوبیاچیتی

 75۰۰۰ 2۰15 خوراک مرغ

 54۰۰۰ 491 خوراک همبرگر

 22۰۰۰ 54۰ دوسیخ کباب کوبیده

 394۰۰۰ 7۰ دوسیخ کباب کوبیده)مجلسی(

 44۰۰۰ 39524 شنیتسل مرغ

 19۰۰۰ 111۰ فالفل

 45۰۰۰ 3459 کتلت مرغ با نخود

 94۰۰۰ 975 کوکوی بادمجان

 15۰۰۰ 33915 ماکارانی با سویا

 45۰۰۰ 724۰ ماکارانی با گوشت

 4۰۰۰۰ 151۰ میرزا قاسمی

 43۰۰۰ 3543 نازخاتون

 15۰۰۰ 3۰359 یک سیخ جوجه

 74۰۰۰ 7943 یک سیخ کباب

 14۰۰۰ 3۰944 قارچخوراک لوبیا با 

 91۰۰۰ 7۰۰5 املت+چای

 37۰۰۰ 4215 پنیر+تخم مرغ+چای

 11۰۰۰ 945 پنیر+خرما+چای

 4۰۰۰۰ 9375 پنیر+کره+چای

 12۰۰۰ 95۰7 خیار+گوجه+پنیر+چای

 72۰۰۰ 199 شیر کاکائو+کره+عسل

 75۰۰۰ 57 شیر+مربا+کره+چای



(۸۹-۸۹ تحصیلی سالدانشگاه دامغان)درغذاها و دورچینهای توزیع شده  تقریبیآمار  

ن کیفیت غذای از آنجا که تحقق این آمار به مسایل زیادی همچو. است فقط جهت اطالع مناقصه گران محترم اعالم شدهبه صورت تقریبی بوده و تذکر: آمار فوق 

 ارایه شده و برنامه های در دست مطالعه صندوق رفاه دانشجویان و کارفرما  بستگی دارد لذا کارفرما هیچ گونه تعهدی در قبال تحقق این آمار  ندارد.

 تقریبی تعداد نام غذا
 )ریال( 9۷قیمت سال میانگین حدود 

 قیمتها تا سه رقم گرد شده است

 31۰۰۰ 5255 عدسی+چای

 15۰۰۰ 944۰ عسل+کره+چای

 44۰۰۰ 9547 کره+حلواشکری+چای

 75۰۰۰ 9953 کره+شیر+عسل+چای

 74۰۰۰ 3545 کره+مربا+شیرکاکائو

 15۰۰۰ 9۰43 مربا+کره+چای

 95۰۰۰ 3۰3۰ نیمرو+چای

 34۰۰۰ 35355 سبزی بسته بندی  تک نفره

 9۰۰۰ 93۰53 سس قرمز تکنفره

 4۰۰۰ 3۰435 گرمی گیاهی ۰۱کره 

 7۰۰۰ 11723 گرمی 0۱گوجه کبابی

 4۰۰۰ 75953 لیمو ترش

 5۰۰۰ 43431 ماست ساده

 3۰۰۰۰ 5745 ماست موسیر

 34۰۰۰ 5۰997 گرمی با سس ۰۱۱ساالد بسته بندی 

 35۰۰۰ 12919 ساالد شیرازی

 3۰۰۰۰ 5434۰ سی سی ۰۶۱دوغ لیوانی 

 5۰۰۰ 3۰۰۰ خیارشور متوسط

 5۰۰۰ 322۰1 عدد ۳خرما 

 4۰۰۰ 414 سوپ ورمیشل

 9۰۰۰ 455553 نان لواش

 3۰۰۰ 144423 لیوان یکبارمصرف غذا

 9۰۰۰ 94۰13 گرمی ۵۱گوجه خام 

 2۰۰۰ 995 فرنی

 3۰۰۰۰ 9522 شیر برنج

 7۰۰۰ 1951 شله زرد

 31۰۰۰ 9۰392 آش رشته با کشک

 7۰۰۰ 477 لرزان

 9۰۰۰ 5559 سس انار

 5۰۰۰ 14291 عددی 0قند 



(۸۹-۸۹ تحصیلی سالدانشگاه دامغان)درغذاها و دورچینهای توزیع شده  تقریبیآمار  

ن کیفیت غذای از آنجا که تحقق این آمار به مسایل زیادی همچو. است فقط جهت اطالع مناقصه گران محترم اعالم شدهبه صورت تقریبی بوده و تذکر: آمار فوق 

 ارایه شده و برنامه های در دست مطالعه صندوق رفاه دانشجویان و کارفرما  بستگی دارد لذا کارفرما هیچ گونه تعهدی در قبال تحقق این آمار  ندارد.

 تقریبی تعداد نام غذا
 )ریال( 9۷قیمت سال میانگین حدود 

 قیمتها تا سه رقم گرد شده است

 4۰۰۰ 145۰3 لیوان کاغذی

 3۰2۰۰۰ 90۰2 چای فله)کیلو(

 2۰۰۰ 3۰149 گرمی ۳۱پنیر تک نفره 

 9۰۰۰ 9195 چای کیسه ای

 7۰۰۰ 474۰ سبد کاال

 



 

 

 

 وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 دانشگاه دامغان
 

یی   خرید مواد غذا

 «۸۹متن قرارداد سال » 

 

 

 

 

 
 معاونت دانشجویی  

 ۸۹ تابستان
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 مواد غذایی قرارداد خرید

 : طرفین قرارداد: 1ماده 
 ……… هیأت محترم وزيران و مجوز جلسه  5/9/28هـ مورخ  20573/ت 32323اين قرارداد به استناد تصويب نامه شماره 

که در اين قرارداد کارفرما نامیده می شود، از  محمد تقی قربانیانمايندگی آقای دکتر به ن مابین دانشگاه دامغان  فی .……………

يان ....... به شماره ثبت ................... شناسه ملی ................... کد اقتصادی............................ به نمايندگی آقاشرکت ..................... ويک طرف 

.......................... کد پستی .............................. و ............................ به ترتیب بعنوان مدير عامل و رئیس هیات مديره شرکت به نشانی شرکت : 

 .منعقد می گرددشوند. به شرح زير می ............................ تلفن ............................ و ............................که دراين قرارداد پیمانکار نامیده

 گردد(.یمه قرارداد می)تصوير آخرين آگهی تغییرات شرکت و اساسنامه شرکت )پیمانکار( ضم

 : موضوع قرارداد )موضوع و محل اجرای قرارداد( 2ماده
اولیه الزم برای پخت و پخش صبحانه، ناهار و شام و ساير اقالم مصرفی مورد استفاده در  موادعبارت است از خريد و تحويل تمامی 

 تحويل آنها به پیمانکار پخت غذا.  های دانشگاه وآشپزخانه و غذاخوری

 : مدت قرارداد3ماده 
 مدت قرارداد از تاريخ               لغايت        بمدت      ماه و       روز است. 

 : آخرين روز قرارداد با پايان نیمسال دوم تحصیلی )مطابق تقويم آموزشی دانشگاه( و به تشخیص کارفرما قابل تغییر است. 8تبصره 

 ارائه غذا در طول تابستان، اين قرارداد متناسب با نیاز کارفرما قابل تعديل و تمديد است.: در صورت نیاز کارفرما به  2تبصره 

 دانشگاهی و پیش بینی نشده، دانشگاه تعهدی مبنی بر سفارش خريد ندارد.  ،ت عمومی: در روزهای تعطیال 3تبصره 

 : مبلغ قرارداد 4ماده 
 در شروع قرارداد بصورت تخمینی مبلغ ............................ريال است. باتوجه به اسناد مناقصه ( مبلغ کل قرارداد 8-4

، براساس مقادير مواد اولیه غذايی مصرف شده در سال تحصیلی قبل، صرفاً جهت تعیین مبلغ 4-8( مبلغ کل قرارداد مندرج در بند 2-4

افزايش و يا کاهش مقادير مورد نیاز در طول سال تحصیلی  ضمانت حسن انجام تعهدات قرارداد برآورد شده است. بديهی است در صورت

 حجم کل قرارداد، افزايش يا کاهش يابد. %25تواند پس از تصويب در کمیسیون معامالت دانشگاه از محل مبلغ فوق می 92-90

)مطابق درخواست کارفرما(، غذا به پیمانکار طبخ و توزيع( صورت وضعیت مالی هر ماه، بر اساس مبلغ مواد اولیه تحويلی پیمانکار 3-4

 محاسبه خواهد شد.

 گردد. میو تحويل توسط پیمانکار تهیه در اسناد مناقصه  ست. اين فرمپیشنهاد قیمتها( مبنای محاسبه قیمت مواد اولیه، فرم 4-4

تمامی موادی است که در اقالم اقالم غیراصلی: شامل  .اهــی، فیله مرغ، مرغ گرم هستند( اقالم اصلی شامل: گوشت، برنج، روغن، م5-4

 اصلی تعريف نشده است.

رصد کاهش د 5 درصد افزايش و يا  87 چنانچه نسبت به قیمت بازار در ابتدای قرارداد  بیش از اصلی اقالم( تعديل قیمت تمامی 3-4

قیمتهای قابل محاسبه و اعمال است.  پیمانکار و تصمیم کمیسیون معامالت دانشگاه کتبی با درخواست و  92ديماه  85در  داشته باشد،

 حاظ خواهد شد.ل 92جديد در صورتحسابها از ابتدای بهمن ماه 

 : ضمانت حسن انجام کار5ماده 
به صورت ضمانت نامه بانکی در زمان عقد  .......................... را ( جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات قرارداد، پیمانکار موظف است مبلغ8-5

 ماه بعد از اتمام قرارداد باشد . 3از زمان شروع قرارداد تا  قرارداد، تحويل کارفرما نمايد. اعتبار ضمانت نامه بايد

 و ، اداره کل امور مالیاتیپايان مدت قرارداد و درصورت ارائه مفاصاحساب ازسازمان تأمین اجتماعی در تسپرده حسن اجرای تعهدا( 2-5

 پیمانکار مسترد خواهد شد. با کار فرما، به و همچنین تسويه حساب کامل)طبق قانون( ديگر مراجع ذيربط 
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قرارداد(، کارفرما مجاز است وجه ضمانت نامه را به نفع خود ضبط در صورت عدم اجرای هر يک از تعهدات پیمانکار )ذکر شده در ( 3-5

 و کارسازی نمايد و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

 : تعهدات کارفرما 6ماده 
قانونی، جام مراحل را طبق قرارداد، از محل اعتبارات تخصیص يافته و پس از انمصرف شده در هر ماه ، مبلغ مواد اولیه بايدکارفرما ( 8-3

تصوير لیست پرداخت حقوق و رسید بیمه و مالیات کارکنان بعد از دريافت  وماه پس از تايید صورت وضعیت  حداکثر تا مدت يک

 پرداخت نمايد. رسیده باشد،سازمانهای ذيربط پیمانکار که به تأيید 

 .پیمانکار ابالغ نمايدبه  قبلساعت  02حداقل برنامه غذايی را تهیه و تنظیم نموده و  بايدکارفرما  (2-3

مواد اولیه به طور مستمر بر کیفیت و کمیت آنها نظارت نمايد و پیمانکار مکلف به خريد و تحويل کارفرما بايد در طول فرايند ( 3-3

 همکاری است.

 ايد.( کارفرما بايد يک نفر را به عنوان نماينده تام االختیار خود به صورت مکتوب، به پیمانکار معرفی نم4-3

( کارفرما بايد فردی را به عنوان کارشناس با مدرک رسمی دانشگاهی مرتبط )تغذيه، صنايع غذايی، بهداشت محیط و ...( به پیمانکار 5-3

 همکاری نمايد. ايشانپیمانکار موظف است در طول مدت قرارداد با  معرفی نمايد.

 افراد )حقیقی يا حقوقی(را به عنوان ناظر به پیمانکار معرفی  نمايد. حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد يا ( کارفرما بايد3-3

تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجرای قرارداد و رعايت مقررات عمومی، شرايط اختصاصی از قبیل تغییر يا ( کارفرما می0-3

در حکم  اد الحاق نمايد که پس از اطالع و ابالغ به پیمانکارداند، به اين قرارداضافه شدن مقدار، نوع و شیوه تهیه مواد اولیه را که الزم می

 اصل قرارداد است.

 مقدار مندرج در قرارداد است. %25( کارفرما با رعايت آيین نامه مالی و معامالتی دانشگاه، مجاز به افزايش يا کاهش مورد قرارداد تا 2-3

 هزينه حامل های انرژی )برق و گاز(، آب و تلفن اقدام نمايد.کارفرما بايد نسبت به نصب کنتور فرعی جهت محاسبه ( 9-3

کارفرما می تواند جهت تنوع بخشی به برنامه غذايی دانشجويان و همچنین افزايش رضايت مندی آنها در هـر کـدام از بوفـه هـای     ( 87-3

طبیعی است کیفیت غذای قابل ارايـه باعـج جلـب    زير نظر خود به ارايه غذا با تعرفه اعالم شده از طرف صندوق رفاه دانشجويان بپردازد. 

رضايت دانشجويان و افزايش آمار غذايی سلف سرويس خواهد شد و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نسبت به ارايه غذا توسط سـايرين  

 برای دانشگاهیان در خارج از چارچوب اين قرارداد ندارد.

 

 تعهدات پیمانکار : 7ماده 
شود به منظور حسن انجام تعهدات اين قرارداد نماينده تام االختیار )واجد شرايط و با تجربه کافی( خود را کتباً هد می( پیمانکار متع8-0

 به کارفرما معرفی نمايد. 

ر هر شـــود و پیمانکــــار دوجود نماينده پیمانکار، باعج سلب مسؤولیتی که بر اساس اين قرارداد بر عهده پیمانکار است نمی تبصره: 

 حال مسؤول اجرای کامل مواد و شرايط قرارداد است.

شود کارکنان مورد نیاز برای انجام خدمات موضوع قرارداد را به تعداد و ترکیبی کافی، به هزينه خود استخدام ( پیمانکار متعهد می2-0

پیمان در خدمت هستند، کارگران پیمانکار محسوب قانون تأمین اجتماعی تمامی کارکنانی که برای انجام امور  32نمايد. با توجه به ماده 

های ناشی از قانون کار و ساير قوانین موضوعه کشور و يا هر نوع حقوق و مزايای قانونی کارگران مزبور، به شوند و تمامی مسؤولیتمی

 عهده پیمانکار  بوده و کارفرما از هر گونه مسؤولیتی مبری است. 

مدارک الزم از قبیل گواهی های عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد، مهارت کار کارکنان خود  پیش از شروع به کار است موظفپیمانکار ( 3-0

که از سازمان فنی و حرفه ای، عدم ابتال به بیماری سل، هپاتیت، ايدز و سالمت بهداشتی )کارت بهداشت( افراد را کنترل نمايد، به طوری

 رکنان محرز شود.حسن شهرت صالحیت فنی و بهداشتی کا

ملزم به نصب کارت بر روی  کارکناننمايد و  صادر کارت شناسايی عکس دار( پیمانکار موظف است برای شناسايی کارکنان خود، 4-0

 هستند.)در سمت چپ(  لباس کار
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از سوی کارفرما را رعايت  ( پیمانکار بايد کارکنان خود را ملزم نمايد تمامی مقررات مربوط به تردد و ثبت حضور و غیاب وضع شده5-0

 نمايند.

 غذايی سالم و دارای شرايط بهداشتی مواد بهداشتی، موازين و مقررات رعايت بر عالوه که شود تهیه اماکنی از بايد غذايی اولیه مواد( 6-7

غذايی شرکتهای خاصی را بر  . در اين خصوص کارفرما برای تهیه برخی از موادنمايند عرضهو دارای استاندارد الزم  مطلوب کیفیت با را

طبق جدول پیوست مد نظر دارد که پیمانکار بايد جهت تهیه اين مواد از آن شرکتها اقدام نمايد. کارفرما در تعیین نام يک شرکت برای 

 يک ماده غذايی مختار است.

روز قبل از شروع قرارداد، لیست کارکنان خود را به همراه مدارک درخواستی، جهت بررسی صالحیت آنان 87( پیمانکار موظف است 0-0

 به کارفرما تحويل نمايد . 

 هرگونه تغییر و يا جابجايی کارگران را با اطالع و هماهنگی و تأيید کارفرما انجام دهد.پیمانکار موظف است ( 2-0

ر کارکنان خود بوده و چنانچه کارفرما در طول مدت قرارداد در مواردی کارکنان شاغل در موضوع ( پیمانکار مسؤول اعمال و رفتا9-0

 ، پیمانکار بايد سريعاً نسبت به جايگزين نمودن ايشان اقدام نمايد.دهد قرارداد را نامناسب تشخیص 

 .جلوگیری نمايدحل کار به هنگام شب در م کنان خودبیتوته کار، از تحت هر شرايطپیمانکار موظف است ( 87-0

نظارت و بايد در اين راستا شوند و به موقع در محل کار خود حاضر  ،است ترتیبی اتخاذ نمايد کارکنان تحت امر وظفپیمانکار م( 88-0

 داشته باشد. ايشانسرکشی مستمر بر نحوه عملکرد 

پیمانکار موظف است تمامی کارکنان و ابواب جمعی خود، شامل مدير عامل، حسابدار، سرکارگر، انباردار، راننده و اشخاص ثالثی ( 82-0

را که در محل کار حضور دارند و يا تردد می نمايند، به لحاظ احتمال بروز حوادث، تحت پوشش بیمه های متناسب قرار دهد به طوريکه 

بديهی است در هر حالتی مسؤولیت جبران هزينه درمانی و خسارت قانونی به اف جبران تمامی غرامت را بنمايد. در صورت بروز حادثه کف

 عهده پیمانکار بوده و کارفرما در اين راستا هیچ گونه مسؤولیت و تعهدی نخواهد داشت.

وسیله اياب و ذهاب، ت رفاهی )مسکن يا خوابگاه، و امکاناتهیه و تامین تمامی امکانات رفاهی  کارکنان پیمانکار مانند تغذيه ( 83-0

 یمانکارو پبه عهده پیمانکار بوده  و ساير مايحتاج متعارف  کارکنان (های مربوط به حوادث کارطبق قانون کار و هزينه حقوق و مزايا

یمت تمام شده محاسبه و پرداخت موظف است در صورت استفاده نیروهايش از امکانات و غذای غذاخوری دانشگاه هزينه مربوط را طبق ق

 نمايد.

ش توسط کارفرما و کارکنان ادعايی در موردبه کارگیری خودهیچگونه  ،با اتمام مدت قرارداد يا فسخ آنشود، پیمانکار متعهد می( 84-0

ازاين بابت يهی است نداشته باشد و صرف کار در محیط دانشگاه هیچ گونه رابطه استخدامی برای وی و کارکنانش ايجاد نمی شود، بد

 .هیچ گونه تعهدی متوجه کارفرما نخواهد بود

کارگیری کارگران بدون ای الزم و مستمر را به کارکنان ارائه نموده و از به( پیمانکار موظف است آموزش های تخصصی و حرفه85-0

 کارفرما خودداری نمايد.تجربه، اخراج شده توسط کارفرما، دارای سوء سابقه شغلی و اخالقی و بدون تأيید 

،اموال با کارفرما و تسلیم مفاصا حساب از مراجع ذيربط قانونی هایظف است ضمن تسويه حسابوپیمانکار م ،با اتمام مدت قرارداد( 83-0

 نمايد.صورت صحیح و سالم تحويل هب شده را گرفته امانت

 23له وزراء، نمايندگان،کارکنان دولت در معامالت دولتـــی مصـــوب مشمول قانون منع مداخ نمايد،اعالم و اقرار میپیمانکار ( 80-0

نیست و چنانچه خالف آن ثابت شود،  قضايی و دولتیجزء افراد ممنوع المعامله به حکم مراجع قضايی و شبهو همچنین  8330دی ماه 

 کارفرما می تواند عالوه بر فسخ قرارداد و ضبط سپرده، خسارت مربوطه را از پیمانکار دريافت نمايد.

( پیمانکار موظف است گزارش بیماری تمامی عوامل خود را به کارفرما ارايه نمايد و از فعالیت کارکنانی که دارای زخم باز بوده و يا 82-0

 ال به يکی از بیماری های واگیردار و انگلی باشند، تا بهبود کامل جلوگیری نمايد. مبت

( پیمانکار و کارکنان وی موظف  هستند در فرآيند خريد و تحويل مواد اولیه، تمامی اصول بهداشتی و موارد ذکر شده در آيین نامه 89-0

 بهداشتی غذای دانشجويی را رعايت نمايند.
 را ی مربوط به نگهداری و انبار مواد غذايی و ساير اماکن مربوطتمامی فضاهای و سم پاشی ضدعفون ،وظف است نظافتم مانکاریپ( 27-0

 انجام دهد. مطابق اصول بهداشتی و موارد ذکر شده در آيین نامه بهداشتی غذای دانشجويی
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جلوگیری نموده و در ساير اماکن مربوط ، سردخانه ها و انبارهادر ( پیمانکار موظف است از ورود حیوانات، حشرات، جوندگان و ...28-0

 صورت مشاهده نسبت به جمع آوری يا امحاء آنان اقدام نمايد.

 آن هاو محوطه اطراف ساير اماکن مربوط انبارها، سردخانه ها و از استعمال دخانیات دروی موظفند کارکنان  ( پیمانکار و22-0

 امر به عهده پیمانکار است. جلوگیری مؤثر دراين ،خودداری نمايند

(  پیمانکار موظف است به منظور رعايت موارد بهداشتی و ايمنی از ورود افراد متفرقه به داخل فضای انبارها، سردخانه ها و ساير 23-0

 از اين فضاها صرفاً با مجوز کارفرما مقدور است.  اماکن مربوطه جلوگیری نمايد. در موارد لزوم، بازديد

گونه حادثه يا صدمه  ايت مقررات ايمنی و بهداشت کار برای تمامی کارکنان پیمانکار الزامی است و مسؤولیت وقوع هر( رع24-0

 احتمالی به کارکنان، اشخاص ثالج و اموال آنان در زمان انجام کار در رابطه با موضوع قرارداد و جبران خسارات وارده به عهده پیمانکار

 گردند.د تعهدی ندارد، دانشجويان، استادان و کارکنان دانشگاه شخص ثالج محسوب میاست و کارفرما در اين مور

ساير اماکن انبارها، سردخانه ها و سیسات أنکات ايمنی در خصوص استفاده صحیح از ت هستندموظف و عوامل وی پیمانکار ( 25-0

 .استاين بند به عهده پیمانکار  نکردن را رعايت نموده و مسئولیت ناشی از رعايتمربوطه 

انبارها، سردخانه در با تاريخ مصرف معتبر  ی کمک های اولیه همراه با مواد و وسايل مورد نیاز آن رااست جعبه وظفپیمانکار م( 23-0

 . فراهم نمايدساير اماکن مربوط ها و 

بايد  به عهده پیمانکار بوده و شاغل در موضوع قرارداد انفوت کارکن و منجر به جرح، نقص عضووادث حعواقب ناشی از هر گونه ( 20-0

را پیگری نمايد و از اين بابت هیچ مسؤولیتی  حادثه و عمراز کار افتادگی، بیمه  عوايد برقراریبابت تشريفات اداری و الزم  اقدامات

 .متوجه کارفرما نخواهد بود

ساير اماکن مربوطه را در تابلوهای انبارها، سردخانه ها و ن شاغل در ( پیمانکار موظف است تمامی کارت های بهداشتی کارکنا22-0

 مناسب، در معرض ديد نصب نمايد.

( در صورتی که کارفرما، اماکنی را برای انبار کردن و نگهداری مواد اولیه، در اختیار پیمانکار قرار دهد، پیمانکار موظف است قبل از 29-0

های مورد نظر و ساير اماکن مربوط بازديد به عمل آورده و محلانبارها، سردخانه ها و نده کارفرما از شروع موضوع قرارداد به همراه نماي

 تمامی تجهیزات، تأسیسات، دستگاهها، امکانات، وسايل، ابزار موجود در آنها را طی صورتجلسه تحويل بگیرد.

 را ندارد.ساير اماکن مربوط و جابه جايی امکانات موجود ها و انبارها، سردخانهپیمانکار حق هیچ گونه دخل و تصرف در محل تبصره : 

، نهايت دقت را به عمل آورد و پس از اتمام 0-29در بند تمامی موارد ذکر شده پیمانکار موظف است در حفظ و نگهداری ( 37-0

در زمان اجرای موضوع قرارداد خسارتی از قرارداد تمامی آنها را همانگونه که تحويل گرفته عیناً تحويل کارفرما نمايـــد و چنانچه 

صورت طريق کارکنان پیمانکار به کارفرما وارد گردد، پیمانکار ملزم به تامین ضرر و زيان و خسارت وارده خواهد بود. در غیر اين

 تواند میزان خسارت وارده را از مطالبات و يا ضمانت نامه پیمانکار کسر نمايد.کارفرما می

. مطالبه نمايدکامل آنها را از کارفرما  مقداردهد که برآورد بوده و به پیمانکار حق نمی جهتتقريبی در قرارداد صرفاً  غمبالدرج ( 38-0

مطابق  که به تأيید کارفرما رسیده باشد منوط به آندر پايان هر ماه ماهانه پرداختها فقط از طريق تنظیم صورت وضعیت صورت در هر 

 گیرد.می انجام شرايط قرارداد

 .نخواهد داشت مربوط به موضوع قرارداد را اضافی بابت انجام خدمات حق مطالبه هیچگونه مبلغ ،پیمانکار در طول مدت قرارداد( 32-0

تجديد نظر نموده و و نوع و میزان مواد اولیه تواند در برنامه غذايی میجهت رعايت مصالح دانشگاه کارفرما ( در صورت لزوم، 33-0

 مستثنی است. 3- 2اين حالت از شمول بند  ت را به پیمانکار ابالغ نمايد و پیمانکار موظف است طبق برنامه ابالغی اقدام کند.تغییرا

های ها، مراسمغذای همايش( پیمانکار موظف است با اعالم کارفرما نسبت به خريد و تحويل مواد اولیه مورد نیاز جهت پخت 34-0

 به نحو احسن اقدام نمايد. قراردادمدت در طول و ... ، اردوهای مختلف دانشجويی

پیمانکار موظف است مواد غذايی قابل برگشت را بعد از اتمام فرايند توزيع غذا از پیمانکار طبخ و توزيع غذا  تحويل گیرد . بـديهی   (35-0

 .کسر خواهد گرديدپیمانکار از صورتحساب هزينه خريد اين مواد است 

روز ماه بعدی تنظیم و جهت تأيید به نماينده کارفرما ارائه  پنجمینهای هر ماه را حداکثر تا ظف است صورت وضعیت( پیمانکار مو33-0

نمايد. صورت وضعیت مربوط به هر ماه پس از اجرای مراحل اداری الزم پرداخت خواهد شد. در هر صورت پیمانکار بايد توانايی مالی 



 

3 

 امضاء و مهر                                     امضاء و مهر                                                           امضاء و مهر                                          امضاء و مهر                     

 پیمانکار                                                     مدیر امور حقوقی                                   دانشجویی           مدیر  ناظرقرارداد:                کارفرما                           

تاخیر در انجام به موقع اقدامات توسط پیمانکار، پرداخت ادامه تعهدات خود را داشته باشد. و ماه کلیه هزينه ها  3پرداخت حداقل 

 صورت حساب آن ماه را به همان میزان به تاخیر خواهد انداخت.

ی شده بهداشت فيتعر یاستانداردهااعالم شده از سوی کارفرما و با رعايت برند  ، تمامی مواد را با شرايط وپیمانکار موظف است( 30-0

 اقدام نمايد. آنها نسبت به تغییربايد ، فرمااقالم مذکور، با نظر کار و شرايط در صورت تغییر کیفیت نمايد،تأمین 

اولیه، ساير مواد مصرفی، تجهیزات و لوازم تهیه شده را صرفاً، برای اجرای موضوع قرارداد و در محلهای  مواد( پیمانکار موظف است 32-0

در هر صورت مسؤولیت  را ندارد. هاو يا فروش آنموارد مذکور ارج نمودن تعیین شده نگهداری نمايد و به هیچ عنوان حق جابجايی و خ

 عهده پیمانکار است.حفظ و نگهداری مواد و تجهیزات ياد شده به 

اعالم شده از سوی کارفرما ها راطبق آمار و تنوع نان در برنامه غذايی، الزاماً از نانوايی پیمانکار موظف است نان مصرفی غذاخوری( 39-0

 مین نمايد.أت

و  وهیم رینظ یفاسد شدن يیغذاو مواد ساعت قبل از پخت  02حداقل  یبا فاصله زمانرا  هیموظف است تمامی مواد اول مانکاری( پ47-0

 .دينما ليو تحو یداريخریل، تعط ریو غ لیتعط روزهایدر تمام ساعت قبل از پخت  82قل را حدا و .... جاتيسبز

از زمان  درصد 05قل که حدا دينما یداريخر را طوری "بهترين زمان برای مصرف"تمامی مواد اولیه دارای موظف است  مانکاریپ( 48-0

 باشد. محصول، باقی ماندهدرج شده روی 

 تبصره: در موارد خاص با تأيید کارفرما، اين عدد قابل تغییر است

بارگیری،  نهيهزتمامی مواد اولیه خريداری شده را در محل های اعالم شده از سوی کار فرما، تحويل دهد و موظف است  مانکاریپ( 42-0

 . استرمانکایبر عهده پ، تخلیه و نگهداری تا زمان تحويل حمل

 ( پیمانکار مسؤول ايفای تمامی تعهدات خود نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و دانشگاه هیچ تعهدی در اين خصوص ندارد.43-0

تواند مورد پیمان را به هیچ نحوی از انحاء و تحت هیچ يک از عقود و الزامات حقوقی حتی صلح، نمايندگی، اجاره، ( پیمانکار نمی44-0

عاريه و يا عقد وکالت بدون اجازه کتبی دانشگاه و به هر صورت و عنوان به طور کلی و جزيی به ديگری واگذار، انتقال يا محول جعاله، 

 نمايد.

روز کتباً به همراه مستندات مربوط به کارفرما اعالم  5هر گونه تغییر در وضعیت شرکت را ظرف مدت است  پیمانکار موظف( 45-0

 نمايد.

نمايد که از کمیت و کیفیت مفاد قرارداد اطالع کامل حاصل نموده و با علم و اطالع کامل از جزئیات اين قرارداد کار اقرار می( پیمان43-0

 نمايد.را امضا نموده و تمامی حقوق ناشی از جهل و عدم اطالع را از خود ساقط می

گیرد به عهده ر طول مدت قرارداد و پس از اتمام آن تعلق می( پرداخت تمامی کسور قانونی که به مبلغ و موضوع اين قرارداد د40-0

 پیمانکار است.

تمامی مفاد قرارداد را به نحو احسن اجرا نمايد. بديهی است در صورت هرگونه استنکاف پیمانکار و عوامل است  پیمانکار موظف( 42-0

از مطالبات  را خسارات وارده ومواد  هیته یهانهياقدام و تمامی هز مواد هینسبت به ته ساًأکارفرما روی از اجرای هر يک از مفاد قرارداد، 

 و پیمانکار مشمول جرايم مصرح در فهرست تخلفات و جرايم اين قرارداد خواهد شد. خواهد نمود کسرمانکاریپ

، نحوه اجرای شرايط کار ،از موقعیت و چگونگی محل کار، وسايل و نحوه دسترسی به آنها، تسهیالت محلی موظف استپیمانکار  (49-0

را به ، آگاهی کامل موضوع قرارداددر اجرای صحیح و به موقع  موثر عوامل یتمام ، تحويل و نگهداریبرای تهیهضروری  هرگونه خدمات

 .دست آورد

هر نظر و به نحو  مهارت و توان الزم جهت انجام موضوع قرارداد را از،یآمادگ ت،یکه صالح دينمایاقرار و اعتراف م مانکاریپ( 57-0

 است. بدست آورده رامحوله  فيکامالز موضوع قرارداد و شرح وظا یدارا بوده و آگاه ستهيمطلوب و شا

ی اقالم مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را بر عهده گرفته و پیمانکار موظف است کارفرما پرداخت مالیات بر ارزش افزوده( 58-0

 آن اقدام نمايد. نسبت به انجام مراحل قانونی

قانون تأمین  32مطابق بند )ب( قراردادهای خريد و فروش بخش سوم حاالت خاص قراردادهای غیر عمرانی، از ماده ( 52-0

اجتماعی، موضوع قرارداد حاضر، صرفاً بابت خريد مواد اولیه بوده که با ارائه فاکتور و بدون کار اضافی صورت خواهد گرفت و 

 نیست. مشمول کسر حق بیمه
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قرارداد را اين  2ماده در راستای انجام تعهدات خود و به جهت حفظ کمیت و کیفیت مواد اولیه تمامی مفاد موظف است پیمانکار (53-0

 بطور کامل رعايت نمايد.

حقوق و به منظور افزايش بهره وری و ارايه کیفی خدمات سلف سرويس به دانشجويان پیمانکار موظف است مبلغی عالوه بر ( 54-0

دستمزد به نیروهايی که کارفرما از آنها رضايت بیشتری دارد پرداخت نمايد که عینا اين مبلغ از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می 

 شود.

 باشد. پیمانکارمی عهده به قرارداد حین در دانشجوئی های سرويس سلف و آشپزخانه نشانی آتش های کپسول شارژ( 55-0

متعهد می گردد از نام و اعتبار دانشگاه در تهیه مواد استفاده ننمايد. در صورت تخلف خسارتهای ناشی از آن برعهده پیمانکار ( 53-0

 پیمانکار می باشد.

و در سردخانه و انبارها اين مواد توسط نماينده دانشگاه ضبط و معدوم و خارج از برند درصورت وجود مواد غذايی تاريخ گذشته ( 50-0

 یز طبق جدول جرايم پیوست لحاظ خواهد شد.جريمه آن ن

جلسه رسیدگی به درخواستهای پیمانکار در هفته پايانی هر ماه تشکیل می گردد. لذا پیمانکار موظف است درخواستهای مد نظر ( 52-0

 ام هر ماه به نماينده کارفرما تحويل نمايد. 27خود را به صورت کتبی قبل از روز 

گردد تحويل مواد غذايی خريداری شده را در حضور نماينده کارفرما انجام و تايیديه الزم را از وی دريافت  پیمانکار متعهد می( 59-0

 شب و در ايام تعطیالت دانشگاه ممنوع می باشد. 9نمايد. دريافت بعد از ساعت 

 امضاء سفید های حساب تسويه اخذ از و نمايد ارائه کارفرما به را کارگران با تنظیمی قرارداد از نسخه يک است موظف پیمانکار (37-0 

 نمايد. خودداری جداً

 به کارفرماو استهالک مکان های نگهداری مواد غذايی بابت اجاره مکان يالر 8707770777مبلغ  ماهیانهانکار موظف است پیم( 38-0

 .پیمانکار کسر خواهد گرديد صورت حساب ماهانهپرداخت نمايد و درصورت عدم واريز از 

( رسیدگی به هر گونه شکايت از نحوه برخورد و رفتار پیمانکار يا کارکنان وی در کمیته ای که با نظر کارفرما يا رئیس موسسه 32-0

انجام خواهد شد. پیمانکار يا کارکنان وی موظف اند در صورت نیاز در جلسات اين کمیته شرکت کرده و رای صادره اين  می شودتشکیل 

 و اجرا نمايد.کمیته را پذيرفته 

( پیمانکار و کارکنان وی موظفند تحت هر شرايطی شئونات اخالقی را در رفتار خود با کارفرما، ناظر قرارداد و کارشناسان و ناظرين 33-0

اداره تغذيه رعايت کرده و از برخورد نامناسب، توهین و نهمت به هريک اجتناب نمايد. در صورت عدم رعايت اين نکات و شکايت هريک 

 اقدام خواهدشد.  و تخلفاتجرايم  فهرستما، موضوع در کمیته رسیدگی به شکايات بررسی و بر اساس نتیجه مطابق از عوامل کارفر

 : مشخصات و شرایط نگهداری و حمل و نقل مواد اولیه 8ماده 
به عمل آمده و تمامی با توجه به حساسیت و جايگاه ويژه غذای دانشجويی، بايد در خريد و حمل و نقل مواد اولیه، نهايت دقت  ( 8-2

ها و قوانین اداره نظارت بر مواد غذايی و سازمان دامپزشکی و نامهسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران، آيینؤاستانداردهای م

 استانداردهای داخلی کارفرما رعايت شود همچنین بايد در تمامی خريدها تأيید کارشناس تغذيه )کنترل کیفیت( لحاظ شود. 

درج  اعالم قیمت شرايط نگهداری و ... در فرمشرايط تولید، شخصات مواد اولیه، شامل قیمت، برند، وزن، نوع بسته بندی، کیفیت، م( 2-2

 و بعنوان جزء الينفک قرارداد، مورد توافق طرفین قرار گرفت.

می مطلوب عرضه  تیفیرا با ک يیمواد غذا ،یبهداشت نيمقررات و مواز تيشود که عالوه بر رعا هیته یاز اماکن ديبا هیمواد اول( 3-2

 .ی باشندبهداشت ی تايید صالحیتاستاندارد و دارا، سالم، مرغوبخريداری شده بايد  هیمواد اول. درهر حال تمامی ندينما

 اشد.خشک و سوخته نب ،دهیبه هم چسب ،ریشود که خم یخنک و بسته بند ی،زمان بند یقيتا مصرف به طر دينان از هنگام خر (4-2

. پیمانکار است پیمانکاربه عهده پیمانکار طبخ و توزيع  نماينده اولیه تا قبل از تحويل بهلیت هرگونه فساد و آلودگی مواد ومسؤ( 5-2

به صورت و ...(  2های بهداشتی و استانداردهای نگهداری مواد غذايی )پیوست شماره مطابق آيین نامهرا  مواد اولیهموظف است کلیه 

 .بهداشتی نگهداری نمايدصحیح و 

نگهداری مواد غذايی در سردخانه بايد به صورت گروههای جداگانه و در مکانهای مختلف سردخانه صورت گیرد. اين گروهها شامل  (3-2

 .استگروه گوشت و تخم مرغ، گروه شیر ولبنیات، گروه میوه وسبزی 
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پوشش پالستکی بايد نگهداری سبزی به صورت نشسته و ضدعفونی نشده در سردخانه ممنوع است و سبزی موجود در سردخانه ( 0-2

  داشته باشد.

  نگهداری مواد اولیه گوشتی خارج شده از حالت انجماد و نیز سبزيجات فرآوری شده در سردخانه ممنوع می باشد.( 2-2

 ه توسط دمپايی جداگانه ای که در ورودی سردخانه منظور شده، صورت گیرد. به سردخان افراد ورود و خروج( 9-2

 نظافت و بهداشت کف و ديوارهای انبار و سردخانه به صورت روزانه صورت گیرد. ( 87-2

 ،ترمواد قديمیاره وبه نحوی که هم انجام گیرد first in - first outطبق قانون انبارها و سردخانه نحوه چیدمان مواد غذايی در ( 88-2

 زودتر از انبار خارج شود. 

تا  شودباشد که حداقل ضخامت و قطر بسته بندی لحاظ  ایگونهری در سردخانه به انحوه بسته بندی مواد غذايی جهت نگهد( 82-2

  به صورت يکسان در سطح وعمق ماده غذايی نفوذ کند. همچنین از چیدن وانباشتن مواد روی هم در سردخانه اجتناب شود.  سردی

 های دامی و مواد فاسد شدنی الزامی است.دار دارای مجوز دامپزشکی برای حمل فرآوردهاستفاده از خودرو يخچال( 84-2

جهت  آنهاتحت هیچ شرايطی نبايستی از ايت بهداشت خودرو های مورد استفاده اقدام نموده و بايد نسبت به نظافت و رعتبصره: پیمانکار 

 استفاده نمايد. ،و ضايعات يا هرگونه کاربری ديگر حمل زباله

.... را تهیه و به پیمانکار بايد ابزار و وسايل الزم جهت بارگیری و تخلیه بهینه مواد اولیه، از قبیل تسمه نقاله، گاری و جک پالت و..( 85-2

 کار گیرد.

  : باشد می ذيل شرح به دهد انجام و گرفته نظر در بايد اولیه مواد مورد در پیمانکار که مالحظاتی( 83-2
 ، شیرين جوش ، ، گردغوره سماق گلپر، ، خشک نعناع ، مخلوط ادويه ، زردچوبه ، قرمز فلفل ، سیاه فلفل : شامل جات ادويه (أ

 و بنـدی  بسـته  بصـورت  بايد و مناسب داشته طعم و مزه که بطوری گردد می مصرف غذا نوع به توجه با که ... و هل ، وانیل

 باشند. (... و مصرف تاريخ ساخت، )پروانه بهداشتی شرايط دارای

 ، فرنگی تره ، ، بامیه کرفس ، کاهو سبز، لوبیا ، سبز باقال ، بادمجان ، حلوايی کدو سبز، کدو ، فرنگی هويج : شامل سبزيجات (ب

 سـبزی  ، سـبز  فلفل ، ای فلفل دلمه ، سبز نخود ، پیازچه اسفناج، جعفری، ، )لبو( پخته چغندر ، شلغم ، ( گل و برگ ) کلم
 مقـدار  غـذايی  آنالیز جداول در که ... و نخود سبز ، شويد ، پلويی سبزی ، کوکو سبزی ، قورمه سبزی ، آش سبزی ، خوردن

 .بايد از کارخانه معتبر تهیه شود دشو می محاسبه شده پاک صورت به آنها

يـد  با کـه  می باشـد  .... و زردآلو ، آلوزرد هلو، ، شلیل ، گالبی ، سیب انواع ، شیرين لیمو ، نارنگی ، پرتقال : شامل جات میوه (ج

میوه های مشابه زردآلو )ازلحاظ   ،عدد يک میوه های مشابه سیب )از لحاظ اندازه(بوده و به هر نفر  مطلوب کیفیتدارای 

فصـل توسـط   بـه  توجـه   نوع میوه بـا  شود. توزيعگرم  877عدد  و میوه های ريزتر مانند گیالس حداقل  3اندازه( حداقل 

در صـورت مطلـوب    .نسبت به تهیه میوه با شرايط ذکر شده و توزيـع آن متعهـد اسـت   پیمانکار  ونماينده کارفرما تعیین 

شده و عدم تايید نماينده کارفرما)مرجع تشخیص کیفیت میوه( از توزيع میوه در وعده غذايی جلوگیری نبودن میوه تهیه 

به عمل آمده و کل مبلغ میوه همان وعده به عنوان جريمه از صورت حساب پیمانکار کسر خواهد شـد. بـه جهـت توزيـع     

میت میوه به دوشکل ديگر نیز به انجام می رسـاند  مطلوب میوه به دانشجويان، کارفرما نظارت خود را عالوه بر کیفیت و ک

که در صورت رعايت نکردن هرکدام از موارد با توجه به جدول پیوسـت قـرارداد جريمـه منظـور خواهـد شـد.  اوال نـاظر        

کارفرما در هر زمان از توزيع می تواند نسبت به وزن نمودن میوه های در حال توزيع اقدام نمايد. دوما مبلـغ میـوه هـای    

مازاد از توزيع آمار اعالم شده از اتوماسیون از صورت حساب پیمانکار کسر و باقیمانده میـوه بـه صـالحديد کارفرمـا بـین      

 دانشجويان توزيع خواهد شد. 
که به  استخوان بدون و سال دو زير گوساله گوشتران سردست يا راسته  غذاها تمام در قرمز گوشت از منظور: قرمز گوشت (د

 گوسفندی و استخوان با قرمز گوشت که صورتی در باشد. میرسیده،  و مراکز بهداشت و دامپزشکی کارفرما مايندهنتايید 
گردد که درصورت استفاده نیاز بـه   می اضافه غذايی جداول استخوان در بدون قرمز گوشت وزن به درصد 27 باشدمد نظر 

  مجوز کارفرما می باشد.
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 بـه  غـذايی  در جـداول  موجود مقدار به گردد می تهیه بهداشتی و سالم که شده وتمیز پرکنده مرغ گوشت سینه و ران بايد (ه
 و بقیه قسمت ها از غذاها حذف گردد. برسد غذا مصرف

 طـوری  به شود تازه يا منجمد با تاريخ تولید کمتر از دو ماه خريداری صورت به بايد پیمانکار توسط شده تهیه ماهی و مرغ (و
 تـا  807 مقدار به تازه و سالم آال قزل باشد.ماهی دامپزشکی اداره تائید مورد و باال به گرم 8277وزن  با سالم و تازه مرغ که

 شود. داده عدد يک نفر هر به که طوری به باشد کرده پاک گرم 277 که میانگین گرم 227

 2777 تـا  8277مـرغ   هر وزن میانگین که اين به توجه با گردد پیمانکار تحويل و تهیه کارفرما طريق از مرغ که صورتی در (ز
 گوشـت  گـرم  477 مقـدار  ، گرم 857 میزان به ( استخوان بدون مرغ ) کباب جوجه سازی آماده و تهیه جهت باشد می گرم
 .شود گرفته نظر در ( استخوان با ) مرغ

 و اسـتفاده  غـذايی  مـاده  آن فرمـا از تواند با نظر کار  می پیمانکار گردد اضافه غذايی جداول در غذايی ماده دارد ضرورت اگر (ح
  شود. اقدام کارفرما توسط آن هزينه پرداخت و محاسبه به نسبت تا اعالم را آن قیمت و مقدار

 کیلويی دارای تايیديه بهداشتی الزم خريداری شود. 2کشک مورد استفاده می بايست در بسته بندی های حداکثر  (ط

 غذايی وزن اين مواد بعد از آماده سازی برای پخت است. مالک کارفرما در وزنهای ذکر شده در جداول (ی

پیمانکار موظف است مواد اولیه و مصرفی خود را با توجه به نام و نشانهای تجاريی که توسـط کارفرمـا تعیـین مـی شـود       (ک

 تهیه نمايد.  

وست نسبت به تعريف يک کارفرما می تواند بر اساس قیمت مواد اولیه ذکر شده توسط پیمانکار در جدول آنالیز غذايی پی (ل

 غذا با آنالیز غذايی جديد اقدام نمايد.  

 : نظارت9ماده 
( در هر مرحله از فرآيند تهیه، تحويل و نگهداری مواد اولیه کارفرما و مراجع ذيصالح قانونی )خارج از دانشگاه( به منظور نظارت 8-9

ان و مکان و هر مرحله، کیفیت و کمیت مواد اولیه را کنترل نمايند، توانند حتی بدون اطالع پیمانکار و عوامل آن، در هر زمدقیق می

 های الزم را در اين خصوص بعمل آورد.بديهی است پیمانکار موظف است، همکاری

از تمامی به صورت دوره ای به منظور نظارت دقیق بر حسن اجرای تعهدات پیمانکار کارفرما موظفند  ناظرين( نماينده کارفرما يا 2-9

 فرآيند های مربوط به نگهداری و نظافت تمامی اماکن مربوط بازديد و بازرسی نموده و گزارش بازديد را تهیه و به کارفرما ارائه نمايند.

بديهی است پیمانکار موظف است در زمان تعیین شده از طرف کارفرما اقدامات الزم را در خصوص رفع نواقص و ايرادهای وارده بعمل 

 آورد.

بايد در تمامی فرآيند های  ناظرين کارفرمابه عنوان يکی از ناظرين کارفرما محسوب می شود.  3–5رشناس تغذيه موضوع بند ( کا3-9

مربوط به انتقال و نگهداری مواد اولیه مطابق شرح وظايف معین شده، نظارت مستقیم و مستمر داشته باشد و گزارشهای خود را برای 

  د.نارائه نمايبهبود روند امور به کارفرما 

 : جرایم، اخطارها و جبران خسارت11ماده 
( آيین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای 8( در مواردی که پیمانکار مرتکب يکی از اعمال بندهای شش گانه ماده )8-87

ت پنج سال مجاز به عقد قرارداد جديد با اجرايی مصوب هیأت وزيران گردد، حق فسخ قرارداد برای دانشگاه محفوظ بوده و دانشگاه به مد

 پیمانکار نیست.
 به صورت سامانه اداری به ايشان اطالع داده خواهد شد.هر گونه اخطار کتبی از سوی کارفرما به پیمانکار، ( 2-87

تعهدات  یدر اجرا مانکارپی، کارشناس ناظر يا کارشناس کنترل کیفی و تايید ناظر يا کارفرما یکه بر اساس گزارش کتبدر صورتی( 3-87

کارفرما مجاز است نسبت به کسر مبالغ مربوط از  و تخلفات ميهرست جرامطابق فو قصور داشته باشد  یکوتاه یو کیف یخود از نظر کم

 اولین صورت حساب پیمانکار و يا از محل ضمانت نامه حسن انجام تعهدات وی اقدام نمايد.

کارفرما راساً رسد انجام ندهد، موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی که به تأيید کارفرما می( در صورتی که پیمانکار خدمات 4-87

 .خواهد نمود کسرمانکاریمواد را عالوه بر خسارات وارده از مطالبات پ هیته یها نهيمواد اقدام و تمامی هز هینسبت به ته
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مورد تخلف و تقلب بوده و عالوه بر  واد اولیهم تمامیملزم به پرداخت مبلغ  ،پیمانکار در صورت تخلف يا تقلب در موضوع قرارداد( 5-87

 خسارات وارده به کارفرما را جبران نمايد. بايدتمامیپیگیری قانونی و فسخ قرارداد 

اد )اشخاص پیمانکار ملزم به جبران هر گونه خسارت ناشی از عمل خود يا کارکنانش و يا ساير عوامل مرتبط با موضوع قرارد( 3-87

تواند به تشخیص خود رأساً خسارات وارده را تعیین و به نحو مقتضی اقدام نمايد و پیمانکار حق ثالج(، در محیط کار بوده و کارفرما می

 .نمايدهر گونه اعتراضی را از خود سلب می

کارفرما بجز جرائمی که در جزئیات قرارداد و پیوستهای آن پیش بینی شده و رأساً مجاز به اعمال آنها است، حق دارد چنانچه ( 0-87

پیمانکار هر يک از مفاد و شرايط قرارداد )که بطور خاص ضمانت اجرای تخلف از آنها وضع نشده است( را بموقع و منظم انجام ندهد، 

تواند یدر صورت تکرار م ،مانکاریپاز آخرين صورت وضعیت  مائجرتعیین و کسر  ضمنر معطله اقدام نموده و رأساً نسبت به انجام امو

 .فسخ يکجانبه قرارداد اقدام نمايد اي قیتعل بهنسبت 

 : فسخ قرارداد11ماده 
زه قرارداد را فسخ نمايد. همچنین رو 85ند با اخطار کتبی و با ذکر مهلت توا( در صورت تحقق هر يک از موارد زير کارفرما می8-88

. در اينصورت پیمانکار حق هر گونه اعتراض به مراجع مین حسن انجام کار پیمانکار اقدام نمايدانسبت به ضبط تضکارفرما مجاز است 

 قانونی را از خود سلب می نمايد:

 موضوع قراردادتأخیر در شروع انجام خدمات هر گونه  (أ

 جزئی يا کلی به شخص ثالج )اعم از حقیقی يا حقوقی(بدون اجازه قبلی و کتبی کارفرماواگذاری قرارداد به شکل  (ب

در صورت اعالم يا اثبات ورشکستگی پیمانکار از سوی محاکم قضايی بطوريکه موجب توقف يا کندی اجرای موضوع قرارداد  (ج

 شود.

 قرارداد، برای کارفرما محرز گردد.موضوع جهت انجام در صورتی که عدم توانايی فنی، تخصصی و مالی پیمانکار  (د

 انحالل شرکت پیمانکار (ه

 هستند. 0-80موضوع بند های قانونی پیمانکار و يا شرکای وی مشمول ممنوعیتمشخص شود  (و

 . 82موضوع ماده  عدم ارائه خدمات در مدت قرارداد بدون اجازه کارفرما و بدون علل قهری (ز

 بق مفاد و شرايط قرارداد.عدم انجام هر يک از تعهدات توسط پیمانکار ط (ح

( آيین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای 8در مواردی که پیمانکار مرتکب يکی از اعمال بندهای شش گانه ماده ) (ط

 اجرايی مصوب هیأت وزيران گردد.

 است. کارفرما ،احراز وقوع هر يک از حاالت اين بندمرجع : 8تبصره

الزم جهت فسخ  تمام تالشهر يک از حاالت اين بند فسخ گردد، پیمانکار مکلف است بالفاصله اساس بر  : در صورتی که قرارداد2تبصره

عمل آورده و صرفاً اعمالی را که برای حفظ و نگهداری اموال و وسائل مربوط ه قرارداد و نیز الغاء تعهدات خود در قبال اشخاص ثالج را ب

ادعای پیمانکار که به منظور مطالبه ضرر و زيان و خسارات ناشی از خاتمه دادن قرارداد و يا  به قرارداد ضروری است انجام دهد.هر گونه

 فسخ آن مطرح گردد، قابل رسیدگی نبوده و وجهی از اين بابت به وی تعلق نخواهد گرفت.

از ساير حقوق و اختیاراتی که عالوه هیچیک از عبارات و مطالب مندرج در اين ماده به اختیارات کارفرما در مورد استفاده وی : 3تبصره 

 ، خدشه و خللی وارد نخواهد ساخت.استبر حقوق و اختیارات مذکور در اين ماده دارا 

( پیمانکار حق فسخ قرارداد را به طور يک طرفه ندارد و در صورتی که به هر عنوان تمايل به ادامه همکاری نداشته باشد، بايد 2-88

کتباً به کارفرما اعالم و موافقت کتبی وی را اخذ نمايد. همچنین پیمانکار موظف است تعهدات خود را تا  حداقل يک ماه قبل موضوع را

انجام مناقصه مجدد و عقد قرارداد با پیمانکار جانشین به طور کامل ادامه دهد. در اين صورت، پیمانکار متعهد به جبران تمامی 

ه و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات وی نیز به نفع دانشگاه ضبط و کارسازی خواهد خسارتهای وارده طبق نظر و تشخیص کارفرما بود

 شد، پیمانکار حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی در اين خصوص ندارد.

در اين صورت چنانچه نمايد.  اقدامکتبی )دو هفته ای( و قبلی  رسانی با اطالع ،کارفرما حق دارد نسبت به فسخ يک جانبه قرارداد( 3-88

ضمیمه و ضمائم آنها و قوانین و وی و يا تأخیر و عدم اجرای هر يک از مفاد قرارداد، عواملفسخ قرارداد در نتیجه قصور پیمانکار و 

به نفع تضمین حسن انجام کار را کارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد،مقررات خاص دانشگاه و ساير قوانین و مقررات مرتبط کشور باشد،
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تضمینات و مطالبات پیمانکار و خسارات ناشی از فسخ و تمهید قرارداد جايگزين را بنا به تشخیص خود از اموال، کارسازیخود 

 نظر کارفرما در اين خصوص قطعی بوده و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد. . بديهی استکنداستیفاء

 اژور(: شرایط پیش بینی نشده ) فورس م12ماده 
شود که جلوگیری از آن وقايع، از حیطه اختیار و کنترل هر يک از طرفین قرارداد خارج بوده و زمان فورس ماژور به وقايعی اطالق می

 حدوث آنها، قابل پیش بینی نبوده و انجام هر گونه عمل منطقی برای مقابله با آنها غیرممکن باشد. 

های و اعتصابات عمومی، شیوع بیماريهای واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیرعادی، خشکسالیجنگ اعم از اعالم شده يا نشده، انقالب 

 شود.دار، که ناشی از قصور در کار پیمانکار نباشد جزء حوادث قهری محسوب میهای دامنهسابقه و همچنین آتش سوزیبی

ر يک از طرفین قرارداد، بعلت وجود شرايط فورس ماژور باشد، چنین از ناحیه ه مورد توافقچنانچه عدم انجام کار يا تأخیر در تعهدات 

شرايطی هیچگونه حقی را برای هر يک از طرفین در مورد طرح ادعای خسارات در نتیجه ايجاد صدمه يا تعديل قیمت قرارداد و يا انجام 

 کرد. که برای هر يک از طرفین قرارداد تعیین گرديده، ايجاد نخواهد مورد توافقتعهدات 

 : حل اختالف و مرجع حل اختالف13ماده 
نمايندگان طرفین و نماينده دفتر حقوقی دانشگاه،  در صورت بروز هرگونه ابهام يا اختالف در تفسیر يا اجرای اين قرارداد، هیأتی شامل

طريق مراجع قانونی ذيصالح به موضوع رسیدگی و آن را حل و فصل خواهند نمود. در صورتی که طرفین به توافق نرسیدند موضوع از 

 پیگیری خواهد شد و رأی مراجع مذکور برای هر دو طرف، الزم االجراء است.

 : محل اقامت قانونی طرفین14ماده 
 ( اقامتگاه قانونی طرفین مطابق ماده يک اين قرارداد است.8-84

کتباً به طرف روز،  5ظرف مدت حداکثر موضوع را مدت قرارداد تغییر دهد بايد طول هرگاه يکی از طرفین نشانی خود را در ( 2-84

 اعالم نمايد.  مقابل

ه و ديابالغ شده تلقی گرد ،مکاتباتو تمام  به نشانی قبلی ارسال خواهد شد مکاتبات موقع، تمامیرسانی به( در صورت عدم اطالع3-84

 عذر عدم اطالع مسموع نخواهد بود. 

 نسخ قرارداد :15ماده 
 نسخه دارای ارزش واحد است.گردد که هر نسخه تنظیم می 4بند  است که در  884ماده و  85مل بر قرارداد مشت اين
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ی دانشجویی شتی غذا  آنیی انهم بهدا
 

 

 

 
 معاونت دانشجویی

 ۸۹ تابستان
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 آیین نامه بهداشتی غذای دانشجویی

 بهداشت فردی:

 تمامی  کارکنان موظفند کارت بهداشت معتبر داشته باشند. -1

 پیمانکار موظف است جایگاه و امکانات مناسبی جهت قراردادن لباس کارکنان خود تهیه نماید. -2

 کارکنان موظفند اصول بهداشت فردی را کامالً رعایت نموده و به دستورهای کارشناس ناظر عمل نماید.   -3

 کارکنان  باید دارای پوشش کاله، دستکش، کفش مناسب و روپوش تمیز و بهداشتی باشند.  -4

 بهداشت محیط:

 استفاده از مواد ضدعفونی کننده جهت وسایل کار، ظروف غذاخوری، محیط کار و مواد غذایی الزامی است.  -1

 استفاده از مواد پاک کننده استاندارد الزامی است.  -2

 سه مرحله ای )شستشو، ضدعفونی، آب کشی( با توسط دستگاههای اتوماتیک شسته شود. ظروف باید در ظرفشویی  -3

 ظروف باید پس از شستشو با وسیله تمیز و عاری از آلودگی خشک گردد.  -4

 از استفاده مجدد ظروف استفاده شده قبل از شستشو خودداری گردد. -5

، سیب زمینی، نان خشک و نمک سنگ و وجود سردخانه های مناسب مواد  ایجاد محل هایی با سکوبندی مناسب یا پالت برای نگهداری پیاز -6
 غذایی الزامی است.

 پشه، مگس و سایر حشرات و جوندگان به هیچ وجه نباید در محیط پخت و پخش و انبارهای مواد غذایی باشند.  -7

 )تعطیالت بین دو ترم و تابستان( انجام شود.  سمپاشی محیط آشپزخانه و رستوران و انبار مواد غذایی به طور منظم در زمان های مناسب -8

 برای بسته بندی مواد غذایی از ظروف یک بار مصرف آلومینیوم یا فوم گیاهی استفاده شود. -9

 بهداشت مواد غذایی:

 مواد غذایی موجود در انبار و سردخانه دارای کیفیت مناسب، شماره پروانه و تاریخ مصرف معتبر باشد. -1

 ک کردن مواد غذایی خصوصاً سبزیها، حبوبات و برنج رعایت شود. اصول بهداشتی در پا -2

 جوانه و قسمتهای سبز سیب زمینی و هویج هنگام آماده سازی جدا شود.  -3

 در صورت استفاده از میوه ها و سبزیها، انگل زدایی و ضدعفونی صورت گیرد. -4

 برای پخت سبزیها ابتدا آب را جوش آورده و سپس سبزی به آب جوش اضافه و پخته شود.  -5

 تا حد امکان از سرخ کردن مواد غذایی پرهیز شود. ) سبزیها فقط تا زمان تغییر رنگ حرارت داده شود(.  -6

 (سازیاصول بهداشتی در پاک کردن و شستشوی گوشت و مرغ رعایت شود. )پیوست شیوه نامه آماده -7

 ساعت قبل از استفاده در یخچال باالی صفر درجه سانتیگراد نگهداری شود. 24تا  12برای استفاده از مواد غذایی منجمد، مواد  -8

 گوشت و سایر مواد غذایی تا حد امکان به تکه های کوچک تقسیم شود تا حرارت به عمق آن برسد. -9

 یا پایین تر نگهداری شود.  درجه سانتیگراد -18گوشت و مرغ باید در سردخانه با دمای  -11

 از مصرف دوباره روغنی که یک بار حرارت دیده خودداری شود. -11

 هنگام تفت دادن مواد غذایی در روغن، حرارت کم باشد و برای سرخ کردن حتماً از روغن مخصوص سرخ کردن استفاده شود.  -12

 چنانچه آب پخت مواد آب پز شده، باید دور ریخته شود از آب کمتری استفاده شود.  -13

ساعت  3درجه( بیشتر از  71غذا بالفاصله بعد از پخت، مصرف شود. حداکثر زمان بین پخت و پخش غذا، در شرایط مناسب )درجه حرارت  -14
 نباشد. 

 از تماس مواد غذایی خام و پخته جداً خودداری گردد.  -15

 ن سبزی به برنج پس از آبکش کردن برنج صورت گیرد. افزود -16
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در پخت خورش ها از ادویه، لیمو عمانی و آب لیمو استفاده گردد، مصرف نمک محدود گردد و افزودنیهای غیرمجاز به هیچ وجه استفاده  -17
 نشود. 

 بهداشت انبار و سردخانه:

 در ظروف دردار نگهداری شود.( مواد غذایی )حبوبات و غالت -1

 فت انبار و سردخانه به طور مرتب انجام شود. نظا -2

 مواد غذایی در انبار باید بر روی پالت نگهداری شود.   -3

 مواد غذای خام و پخته درون ظرف دردار جداگانه نگهداری شود.  -4

 تمامی یخچالها و فریزرها به طور مرتب برفک زدایی و شستشو شوند.  -5

 ها رعایت شود. نظافت و بهداشت وسایل خنک کننده و سردخانه  -6

 کارکنان برای ورود به سردخانه از کفش مخصوص استفاده نمایند.  -7

 از انباشتن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در فریزر، سردخانه و انبار اکیداً خودداری شود.  -8

ونه ای که سرمای الزم به عمق مواد غذایی حتی االمکان در قطعات کوچکتر و یا با مقدارهای کمتر در سردخانه نگهداری گردد به گ -9
 آن نفوذ کند. 

 بهداشت ابزار و دستگاههای آشپزخانه:

 ابزار آشپزخانه طوری در محل قرار داده شوند که امکان دسترسی به تمام قسمتهای آن جهت نظافت وجود داشته باشد. -1

 الزم را دارا باشد. وسایل مورد نیاز آشپزخانه از جنس مناسب و بهداشتی انتخاب گردد و استانداردهای  -2

 سطح میزها بدون درز و ترک بوده و با استیل ضدزنگ یا پالستیکهای مخصوص قابل تعویض پوشیده شود.  -3

 در صورت استفاده از سطوح چوبی، چوب مورد استفاده باید بسیار محکم و صاف بوده و بدون خلل و فرج باشد. -4

 تخته گوشت خردکنی بایستی همواره تمیز و بهداشتی نگه داشته شود.  -5

 تمام سطوح پس از پایان کار به وسیله آب و یک ماده ضدعفونی کننده کامالً تمیز شود.  -6

 تمامی ابزار کار شامل دیگ، آبکش، سیخ های کباب و ... پس از پایان کار تمیز شده و در محل مناسب قرار گیرد.  -7

فاده از ظروف مسی مانند دیگ و آبکش باید به طور مرتب آنها را قلع اندود نمود و از کاربرد ظروف مسی زنگ زده جداً در صورت است -8
 خودداری شود. 

در تمیزی و بهداشت دستگاهها مانند چرخ گوشت، خرد کن، همزن و ... کامالً دقت نموده و آنها را پس از پایان کار تمیز و ضدعفونی  -9
 قع استفاده، قطعات آنها را وصل نمود.کرده و تنها مو

 محل آماده سازی مواد خام، از محل پخت غذا جدا باشد .  -11

 حوضچه مخصوص شستشوی سبزیجات و مرغ به طور جداگانه وجود داشته باشد. -11

 سرویسهای بهداشتی :

 توالت و دستشویی ها می بایست همواره تمیز و پاکیزه باشد.  -1

 رپوش دار، قابل شستشو، تمیز و مجهز به کیسه زباله باشد. توالت باید دارای سطل زباله د -2

 دفع زباله باید به نحو مناسب و به دور از ریخت و پاش صورت گیرد.  -3

 زباله ها روزانه از محل تولید دور شود .  -4

 کارگر نظافتچی هنگام جمع آوری زباله بایستی دارای وسایل ایمنی )ماسک، دستکش و .. .( باشد.  -5

 باید در مبدأ تفکیک گردد )زباله خشک شامل کاغذ، نان خشک، پالستیک، حلب و ... از زباله تر جدا شود(ها زباله -6

 کارکنان باید حتماً از دمپایی مخصوص استفاده نمایند.  -7
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 جعبه کمکهای اولیه:

های اولیه کامل را اطالق آن عنوان جعبه کمکهای مورد نیازیست که باید در جعبه کمکهای اولیه وجود داشته باشد تا بتوان به فهرست زیر حداقل

 نمود:

 مواد شیمیایی

  و سرم فیزیولوژی بتادینمحلول 

 فونی کننده(سفید)ضد ع الکل 
  محرک تنفسی( آمونیاکمحلول( 
 )محلول)ضد عفونی کننده 
 ژل سوختگی 

  آدرنالینآمپول 
 کیت مارگزیدگی 
 انتی شوک 

  پودرORS 

 داروها
 آسپرین 
 استامینوفن 
  بروفنقرص 
  اسهالقرصهای ضد 
  سرما خوردگیقرصهای ضد 

 آنتی هیستامین 
  تهوعقرصهای ضد 
 دیازپام رکتال 
 ( روغن بادامداروهای ملین) 
 قرص هیوسین 

  پالزیلیا  متوکلوپرامیدقرص 
  سوختگیپماد 
 پماد گزیدگی حشرات 
 آدرنالین 

 وسایل
 پنبه استریل 
 اد مختلفگاز یا تنزیب استریل در ابع 
 های مختلفباند یا نوار در اندازه 
  و پماد تتراسیکلین جنتامایسینپماد 
 ژل شوینده 
 )درجه تب )ترمومتر 
 قیچی جراحی 
 قیچی بانداژ 
 موچین، انبرک یا پنست 
 11و  5و 2های آماده برای تزریق ضروری در اندازه سرنگ 

 سانتیمتر مکعبی
 بندی کوچک و بزرگ )آتل(تخته شکسته 
 باند سه گوش و باند نواری 
 کیف یخ یا کمپرس سرد آنی 
 مبارزه با سرما یا درد( کیسه آب گرم( 
 چسب زخم 

  لوکوپالست یا نوار چسب که برای بستن و ثابت نگه
 رود.داشتن پانسمان بکار می

 )پودر تالک )برای دستکش، ماساژ، نوزاد 
 )پماد ایکتیول )برای باز کردن دمل و کورک 
 گیالس مدرج 
 شوییگیالس چشم 
 برس 
 کوچک آیینه 
 کبریتو  حولهو  صابون 
 دستکش استرلیزه 
 قرصهای تصفیه آب 
 باند زخم 
 زانو بند 
 سوت 

 بخیهسوزنو  نخ 

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A2%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B3%D8%A8_%D8%B2%D8%AE%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D9%87
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 فهرست تخلفات و جرایم

ییقرارداد خرید  مواد غذا

 

 

 

 

 
 معاونت دانشجویی

 ۸۹ تابستان
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 ( کیفیت مواد :1

 جریمه )ریال( شرح ردیف

 111,7.111 خرید نان نامطلوب ) بیات شده و کپک زده(  با نظر کارشناس 1

 

 : ( عدم نظافت تجهیزات2

 جریمه )ریال( شرح ردیف

 111,111,7 ها )شامل سردخانه های زیر صفر و باالی صفر( و سردخانه پیشخوان سردخانه 1

 111,5.111 ها  به سردخانه استفاده نکردن از دمپایی مجزا برای ورود 2

 

 ( وجود اشیاء خارجی درمواد گوشتی:3

 جریمه )ریال( شرح )هر مورد( ردیف

 111,111,7 ضایعات گوشتی )نخ، مو ، پوست ، پر مرغ و ... (  1

 

 ( تقلب در مواد غذایی:4

 جریمه )ریال( شرح ردیف

 111,111,12 آماده سازی گوشت و مرغ به صورت ناصحیح  1

 111,111,12 جداسازی اجزای با کیفیت مواد مثل فیله و یا راسته گوشت  2

 111,111,15 خرید مواد تاریخ مصرف گذشته به ازای هر مورد  3

 

 ( تأخیر در تأمین مواد اولیه:5

 جریمه )ریال( شرح ردیف
 111,111,15 کاالی اصلی) گوشت، مرغ، ماهی، برنج و روغن( 5تأخیر در تأمین مواد اولیه 1

 111,111,11 تأخیر در تأمین مواد کنار غذایی 2

 111,111,7 تأخیر در تأمین مواد سایر اقالم 3
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 مواد غذایی:نادرست ( نگهداری و حمل 6

 شرح ردیف
مبلغ جریمه 

 )ریال(

1 
رعایت نکردن اصول بهداشتی در حمل و نقل و نگهداری مواد غذایی در ظروف بدون در و پوشش 

 مورد(مناسب )هر 
111,111,6 

 111,111,7 نگهداری مواد غذایی خام و پخته در کنار هم 2

 111,111,7 نگهداری و صیفی جات در سردخانه کنار مواد پروئینی 3

 111,111,7 نگهداری مواد شیمیایی در مجاورت مواد غذایی 4

5 
نشده در سردخانه ها و سازی نگهداری نکردن مواد غذایی فاسد شدنی در یخچال و یا گوشت آماده

 جای مناسب *
111,111,7 

 111,111,12 گوشت و مواد پروتئینی دوبارهانجماد  6
 111,111,7 نگهداری مواردی که مورد تأیید کارشناس نبوده در انبارهای مواد غذایی دانشگاه   7

 

 پیمانکار موظف به مرتب چیدن مواد اولیه در انبار است.

 سازی و به سردخانه منتقل گردد.کشتار روز )گرم(، در همان روز ورود به انبار اداره تغذیه باید آماده* تمام مواد پروتئینی 

 (  کارکنان:7

 مبلغ جریمه )ریال( شرح ردیف

 111,111,7 ارائه اطالعات ناصحیح به ناظر )متناسب با مورد(  1

 111,111,7 عدم توجه به تذکرات ناظر )متناسب با مورد(  2
 111,111,12 عدم همکاری مناسب با ناظر در رابطه با برداشت ها از انبار و بررسی آمارها 3
 111,111,7 برخورد نامناسب کارکنان با مراجعین 4
 111,111,12 برخورد نامناسب کارکنان با ناظرین 5
 111,111,5 اجازه ورود افراد متفرقه بدون هماهنگی به تمامی اماکن نگهداری و تحویل 6
 111,111,7 نداشتن حضور فعال و مؤثر پیمانکار یا نماینده تام االختیار به ازای هر روز 7

 عدم رعایت شئونات اخالقی)توهین و تهمت و ...( در برخورد با کارکنان اداره تغذیه، ناظر قرارداد 8
  ات 111,111,5بین 

111,111,15 
 

  :( بهداشت محیط8

 مبلغ جریمه )ریال( شرح ردیف
 111,111,11 وجود موش در اثر رعایت نکردن مسائل بهداشتی و دفع زباله  1

 111,111,7 وجود سوسک و حشرات بر اثر رعایت نکردن مسائل بهداشتی و دفع زباله 2

 111,111,7 ها )هر کدام(ظرف زباله و تخلیه نکردن به موقع آن 3

 111,111,5 های بهداشتیتمیز نکردن روزانه سرویس 4
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 ( رعایت بهداشت فردی کارکنان :9

 شرح ردیف
مبلغ جریمه 

 )ریال(
 111,111,7 نداشتن کارت بهداشت معتبر و مدارک مورد نیاز به درخواست کارفرما مطابق قرارداد )هر مورد( 1

 111,111,7 نفر(استفاده نکردن از مایع دستشویی و نشستن صحیح دستها بعد از استفاده از سرویس بهداشتی )به ازای هر  2

 111,111,7 فعالیت با دستهای زخمی و باند پیچی شده و دخالت در آماده سازی )به تشخیص ناظران ( 3

 111,111,5 شستشوی لباس در محیط آشپزخانه 4

 111,111,7 شستشوی لباس کار در ظروف پخت غذا 5
 111,111,7 )هر مورد(کثیف بودن لباس فرم و یا استفاده از لباس مندرس و پاره شده  6

 111,111,11 )هر مورد(استفاده نکردن از لباس فرم مورد تایید و توافق  7

8 
استفاده نکردن از لوازم شخصی مخصوص کار )دستکش، چکمه، کفش مخصوص و ...( یا استفاده از لوازم 

 مندرس و کثیف فوق )هر مورد(
111,111,7 

 111,111,5 )هر مورد( رعایت نکردن بهداشت سر و صورت و ناخن 9

 111,111,7 های غذاخوری و محل پخش غذا و راهرو های ورودی )هر مورد(استعمال دخانیات در آشپزخانه و سالن 11

 111,111,7 سازیهای بهداشتی جهت آمادهاستفاده از کارکنان نظافتچی دستشویی ها و سرویس 11

 111,111,5 شستشوی دست و صورت در سینک ظرف شویی 12

 111,111,7 های بهداشتیاستفاده نکردن از دمپایی مجزا برای ورود به سرویس 13
 111,111,11 استفاده از کارگران بیمار )به تشخیص ناظر( 14

 111,111,13 استفاده از کارگران مبتال به بیماری تبخال  15

 
 .سالن کارها موظف به استفاده از لباس کار مناسب هستند 

 زمان سرما خوردگی ممنوع است و از ورود فرد بیمار به محیط آشپزخانه و غذاخوریها جلوگیری می گردد. فعالیت در 

 .پیمانکار موظف است اقدامات الزم را قبل از شروع به کار  کارکنان در مورد رعایت بهداشت فردی و غیره را فراهم نماید 

  پخش ممنوع است.استفاده از کارگران مبتال به بیماری تبخال در هنگام 

  تواند به میزان جریمه نقدی از تعداد کارکرد آن روز، توسط اداره تغذیه کسر گردد.جریمه در نظر گرفته شده بابت هر تخلف می 

 

  در صورت تکرار تخلفات ، مبالغ جریمه ها مطابق نظر کارفرما به صورت تصاعدی محاسبه و اعمال خواهد شد و پیمانکار حق  :1تذکر

   اعتراضی را در این خصوص ندارد .  هیچگونه

 تشخیص و تأیید کلیه موارد فوق، صرفاً به عهده ناظرین و نمایندگان کارفرما است و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را در این  : 2تذکر

 خصوص ندارد . 

 : جریمه سایر تخلفات که در لیست گنجانده نشده با نظر کارفرما محاسبه و اخذ خواهد شد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را  توجه

 در این خصوص ندارد.



   1فرم شماره   

 

 باسمه تعالي
 

 تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله 

 22/01/0331كارمندان در معامالت دولتي مورخ 

 

 مواد غذایي و طبخ و توزیع غذاخرید مربوط به مناقصه:   

ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمنددان دوتدت   پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تأييد مي نمايد كه مشمول 

ثبات برسد كارفرما يا مناقصه گداار قد    ا هنمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع ب 1331در معامالت دوتتي مصوب دي ماه  سال 

 .مين شركت در مناقصه را ضبط نمايددارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تض

قبول و تأييد مي گردد كه هر گاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه  فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار پيمان مربدو   همچنين 

اثبات برسدد يدا چنانچده افدرادي راكده مشدمول       ه را امضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پيمان )تا تحويل موقت ( ب

در اين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را بده ننهدا محدول كندد كارفرمدا قد        ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند 

اي خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ پيمدان و تدأخير ا در   

 .يص كار فرما مي باشدوارده با تشخ. تعيين مياان خسارت كار را از اموال او اخذ نمايد

اين پيشنهاد  دهنده متعهد مي شود چنانچه  در قين ا راي پيمان به دتيل تغييرات و يا انتصابات در دسدتااه دوتدت مشدمول قدانون     

اد مذبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع كار فرما برساند تا طب  مقررات به پيمان خاتمه داده شود بديهي است چنانچه ايدن  پيشدنه  

دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها كارفرما ق  دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانت نامده هداي مربدو  را ضدبط     

ن پيشدنهاد دهندده وصدول    نمايد بلكه خسارت  ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در ا راي كار را نيا بنا به تشخيص خود از امدوال ايد  

 .خواهد نمود

يشنهاد دهنده اعالم مي دارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفدين از قدانون فدوق نگداهي كامدل دارد و در صدورت تخلد         پمضافاً 

 مستح  مجازاتهاي مربوطه مي باشد.

 

 

 ........................:تاریخ

 

 .................................نام پيشنهاد دهنده :

 

 .................................تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز 

 



   2فرم شماره   

 

 پيمان تعهدنامه اجرا و پذيرش تعهدات اسناد

 

 ووا و تعهد مي نمايد كه از متن قوانين، مصووبا،، ئيوين ناموه ووا و راوتورا عمل      ،اين شركت با امضاء و مهر ذيل اين برگ

رر ارتبوا  بوا ايون     مطلع بوره و مداركي كوه  طبخ و توزیع غذاو   خرید مواد غذایی هایپيمانوا رر خصوص عقد بخشنامه

، موورر قبووا ايون شوركت     مربوطه و ضوابط فني و حقوقي ها،  شرايط عمومي پيمانواقراررارگررر نظير متن تهيه مي هاپيمان

 گررر.و نيز اجرای كامل ئنها تواط اين شركت تقبل و تعهد مي  وای الزمبوره و تمامي مسئو يت

 

 :پيمانكار 

 

 :پيمانكارامضاء  مهر و

 



 (جسربرگ پاکت )

 
 

 وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 دانشگاه دامغان
 

 «ج» محتویات پاکت 
 «پیشنهاد قیمت » 

 

 طبخ و توزیع غذاو  خرید مواد غذایی مناقصه

 

 نام و مهر شرکت:.................................

 

 
 دانشجوییمعاونت 

 89 تابستان
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