


 

 99-99ی یک مرحله ای خرید مواد اولیه سلف دانشجویي سال تحصیلي شرایط عمومي شرکت در مناقصه           2فرم شماره 

  : ((فال ))محتویات پاکت       

بانک تجارت شعبه نيروي هوایي تبریز بابت تضمين دانشگاه نزد  0800070005  به حساب شماره   (ریال 2، 000، 000، 000) دو میلیارد ریال ضمانت نامه یا فيش بانکي به مبلغ

  .شرکت در مناقصه که در صورت برنده شدن و استنکاف از انعقاد قرارداد یا اثبات فقد شرایط در هر مرحله به نفع دانشگاه ضبط مي گردد
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 98-99در سال تحصیلی  مواد اولیه سلف دانشجوییخرید قرارداد  

 :مقدمه

........................... مناقصه به شماره جلسه صورتو مجوز وزيران محترم هیأت  5/9/28مورخه  80573/ت 32383شماره  نامه تصويب استناد به قرارداد اين
بعنوان خريدار  ..................... آقاي نمايندگی به شهید مدنی آذربايجان ما بین دانشگاه فی معامالتی دانشگاه - مالیمحترم سیون یکم  ......................مورخه 

  ............................ تصاديکد اق .......................... ملی شناسه و ................. شماره ثبت به به عنوان فروشنده ................................... شرکت و طرف يک از
 به شود می نامیده فروشنده قرارداد اين در که............... ..............................................................آدرس به ...................بعنوان  ....................به نمايندگی آقاي 

 .گردد می منعقد زير شرح

 محل اجرای قراردادو  موضوع   - 1 ماده

 . ه ايشانيا نمايندناظر و براي صبحانه، ناهار و شام و تحويل آنها به  خريدارطبق درخواست  درجه يکخريد و تحويل مواد اولیه 

 .می باشدد داراي مهر استاندار شده و سوا مرغوب، ،سالم ،جه يکمنظور از در -1تبصره

مجاز است به میزان اقالم اختصاص  خريدار ،اختصاص يابد خريدارانه اي و يا غیر يارانه اي به ياربه صورت ايی مواد اولیه غذکه در صورتی  -2تبصره

 درصد حجم قرارداد می باشد. 85در کاهش يا افزايش  خريداريافته از میزان سفارش خريد کسر نمايد. اين اقالم مجزا از اختیار 

 قرارداد مدت  - 2 ماده

 .می باشد 70/70/8399 لغايت   83/73/92 تاريخ از قرارداد شروع

 قابل تغییر است. خريدار( و به تشخیص خريدارتحصیلی )مطابق تقويم آموزشی  شروع و پايان سالبا  زمانهمآخرين روز قرارداد شروع و پايان  -1 تبصره

 .باشدمی تمديد قابل ذکورم قرارداد تابستان، در طوليی غذاي مواد اولیهمین امبنی بر ت خريداربا اعالم  -2تبصره 

به تهیه غذا در اين  خريداردر صورت تصمیم  تعهدي مبنی بر سفارش خريد ندارد. خريداردانشگاهی و پیش بینی نشده،  در تعطیالت عمومی -3تبصره 

 موظف به تهیه به موقع مواد اولیه می باشد. فروشندهايام، 

 

 پرداخت نحوه قرارداد و مبلغ - 3 ماده

در جدول  فروشندهتوسط ارائه شده قیمت تحصیلی گذشته و اولیه در سال میزان مصرف مواد اساس بر بصورت تخمینی و قرارداد کل پايه مبلغ  .3-1
 . تگرف قرار خريدار و فروشنده توافق مورد ريال  ............................................. مبلغ، به 92-99براي سال تحصیلی شماره يک، پیوستی 

 صورت در است بديهی. است شده برآورد انجام تعهدحسن میزان تضامین من جمله تضمین  تعیین جهت صرفاً تخمینی بوده وقرارداد  کل مبلغ - تبصره

يا يش حجم کل قرارداد، افزا %85 تا تواندمی مبلغ فوق اصلی، اقالم قیمت تغییر نیز و 92-99تحصیلی سال طول در نیاز مورد مقادير کاهش يا و افزايش
 قرار دهد. خريدارتضمین در اختیار  ،مکلف است به میزان مبلغ افزايش يافته فروشندهدر صورت افزايش حجم قرارداد  يابد.کاهش 

، و بر اساس جداول آنالیزغذايی دانشگاه خريدارمطابق درخواست ، فروشندهمبلغ مواد اولیه تحويلی مقدار و صورت وضعیت مالی هر ماه، بر اساس  .3-2
 پرداخت خواهد شد.به و محاس

دانشگاه مجاز در  ،در پرداخت محقق شود و يا در مواردي که به حکم قانون ،در صورتی که در نتیجه وقوع عوامل خارج از اراده دانشگاه تاخیر -1 تبصره

 گیرد.رداد تعلق نمیصدور حکم، هیچ گونه خسارتی مازاد بر اصل بدهی به طرف قرا حتی در صورت باشد،اخذ مهلت جهت پرداخت بدهی 
مصرف افزايش و يا کاهش در صورت نیاز به  کسر خواهد شد. فروشنده کارکرد ماهانه يا مطالباتبه انبار از  )قابل استفاده( کلیه اقالم برگشتی -2تبصره 

قرارداد  8-3بند  %85و با رعايت سقف  فروشندهرد التفاوت در کارک، مابهناظر قرارداد و ابالغ از طريق خريداراولیه، پس از تنظیم صورتجلسه از طرف مواد 
 قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

 .تعیین گرديده است)در اسناد مناقصه(  فروشندهداد توسط در زمان عقد قرارکه  مت مواد اولیه، فرم شماره يک استمبناي محاسبه قی .3-3
تشخیص  خريداردر هر صورت، در هر زمان که  تهیه نمايد.قرارداد،  8-3بند صره تببا رعايت و تواند برخی از اقالم را به تشخیص خود می خريدار .3-4

 هاي مصوب قرارداد خواهد بود.ملزم به اقدام بر اساس قیمت فروشندهسفارش دهد و  فروشندهتواند اين اقالم را نیز از طريق دهد، می
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هاي اعالمی بانک مرکزي، با لحاظ ماهــی و مرغ( بر اساس شاخص در صورت کاهش يا افزايش قیمت اقالم اصلی )شامل گوشت، برنج، روغن، .3-5 
التفاوت، محاسبه و اعمال خواهد شد. کاهش يا افزايش احتمالی قیمت ساير اقالم، قرارداد، مابه 8-3ماه شهريور به عنوان ماه پايه، و با رعايت مفاد بند 

 مشمول اين تبصره  نخواهد بود.
پیش بینی نشده است با قیمت توافقی )بر  8ده موظف است در صورت نیاز خريدار به مواد اقالمی که در فرم شماره در طول اجراي قرارداد فروشن .3-6

 اساس قیمت عمده فروشی بازار( تهیه نمايد. در اين صورت عین فاکتور اين اقالم محاسبه به فروشنده پرداخت خواهد شد. 

 .شدخواهد ه استثناي موارد ذکر شده پرداخت نبدر طول اجراي قرارداد هیچ گونه تعديل  -تبصره 

 فروشنده تعهدات  - 4 ماده
 دانشگاهشود به منظور حسن انجام تعهدات اين قرارداد نماينده تام االختیار )واجد شرايط و با تجربه کافی( خود را کتباً به متعهد می فروشنده .4-1

 معرفی نمايد. 

 قرارداد است.  مفادول اجراي کامل ئدر هر حال مس فروشندهو کند نمی دهفروشنرفع مسئولیت از  فروشندهوجود نماينده  -تبصره

 تعريف استانداردهاي رعايت ضمن نیاز، مورد اقالم و مواد خريد در گرددمی متعهد فروشنده دانشجويی، غذاي اهمیت و حساسیت به توجه با  .4-2

و تأيید  لحاظ را ناظر قرارداد يا نماينده وي کارشناسی نظرات ،(3و8) شماره پیوست جدول در شده درج معتبر مشخصات و مارک و بهداشتی شده
 .کتبی آن را اخذ نمايد

 .معمول داردالزم را همکاري  8-0ذکر شده در بند در طول مدت قرارداد با کارشناس  موظف است فروشنده .4-3
ا اتمام مدت قرارداد، پیمانکار موظف است ضمن تسويه ببوده و  خريدارحفاظت از اموال امانت گرفته شده از استفاده صحیح و مسئول  فروشنده .4-4

تعمیرات کلی و  صورت صحیح و سالم تحويل نمايد.اموال امانت گرفته شده را به و تسلیم مفاصا حساب از مراجع ذيربط، خريدارهاي قانونی با حساب
 باشد.می فروشندهو وسايل امانت داده شده در طول مدت قرارداد بر عهده جزئی تجهیزات 

و  8330دي ماه  83دولت در معامالت دولتـــی مصـــوب  عوامل نمايد، مشمول قانون منع مداخله وزرا، نمايندگان،اعالم و اقرار می فروشنده .4-5
وه بر فسخ تواند عالمی خريدارقضايی و دولتی نیست و چنانچه خالف آن ثابت شود، همچنین جزء افراد ممنوع المعامله به حکم مراجع قضايی و شبه

فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه مانع از ساير اقدامات قانونی اعم از  دريافت نمايد. فروشندهقرارداد و ضبط سپرده، خسارت مربوطه را از طرفه يک
 متخلف نیست. فروشندهحقوقی و کیفري به طرفیت 

ع هرگونه حادثه يا صدمه احتمالی به اشخاص ثالث و اموال آنان ولیت وقوالزامی است و مسئ فروشندهرعايت مقررات ايمنی و بهداشت کار براي  .4-6
دانشجويان، استادان  .در اين مورد تعهدي ندارد خريداراست و  فروشندهدر زمان انجام کار در رابطه با موضوع قرارداد و جبران خسارات وارده به عهده 

 گردند. شخص ثالث محسوب میشوند یو اشخاصی که به صورت اتفاقی به دانشگاه وارد مدانشگاه  عواملو 
در موضوع قرارداد به عهده پیمانکار بوده و بايد اقدامات الزم بابت  عواملهرگونه عواقب ناشی از حوادث منجر به جرح، نقص عضو و فوت  .4-7

 .نخواهد بود خريدارؤولیتی متوجه ري نمايد و از اين بابت هیچ مسیتشريفات اداري و برقراري عوايد بیمه از کار افتادگی، حادثه و عمر را پیگ
دهد که مقدار سفارش کامل باشند و به فروشنده حق نمیصرفاً جهت مشخص شدن مبلغ واحد کاالها می 8درج مقادير تقريبی درجدول پیوستی  .4-8

را سفارش دهد و فروشنده ملزم  8پیوستی تعداد از هرکاال مطابق جدول  باشد به هر میزان و هرآنرا از خريدار مطالبه نمايد و همچنین خريدار مجاز می
 منوط به آن که به تأيید، رت وضعیت ماهانه در پايان هر ماهها فقط از طريق تنظیم صودر هر صورت پرداختباشد. می به تهیه و تحويل آن مقدار

 گیرد.مطابق شرايط قرارداد انجام می ،رسیده باشد قرارداد ناظر کتبی
 اضافی بابت انجام خدمات مربوط به موضوع قرارداد را نخواهد داشت. گونه مبلغرداد، حق مطالبه هیچپیمانکار در طول مدت قرا .4-9
تواند در برنامه غذايی و نوع و میزان مواد اولیه تجديد نظر نموده و تغییرات را به پیمانکار ابالغ جهت رعايت مصالح می خريداردر صورت لزوم،  .4-11

 برنامه ابالغی اقدام کند.نمايد و پیمانکار موظف است طبق 
-ها، مراسمنسبت به خريد و تحويل مواد اولیه مورد نیاز جهت پخت غذاي همايش، خريدارو ابالغ  دانشگاهبا اعالم  صرفاًموظف است  فروشنده .4-11

اردي به صورت مشخص و مکلف است در چنین مو خريدار هاي دانشجويی، اردوهاي مختلف و ... در طول مدت قرارداد به نحو احسن اقدام نمايد.
  مکتوب در خصوص اقالم مصرفی سند صادر نمايد.
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 خريداربه نماينده و انجام مراحل اداري روز ماه بعد تنظیم و جهت تأيید هفتمین هاي هر ماه را حداکثر تا موظف است صورت وضعیت فروشنده .4-12 
 ارائه نمايد. 

 ( و با رعايت استانداردهاي تعريف شده8شماره  جدول پیوستی) خريدارم شده از سوي موظف است، تمامی مواد را با شرايط و برند اعال فروشنده .4-13
در غیر  ، بايد نسبت به تغییر آنها اقدام نمايد.خريدارتأمین نمايد، در صورت تغییر کیفیت و شرايط اقالم مذکور، با نظر   3طبق جدول پیوستی  بهداشتی

 .اين صورت مطابق جدول جرايم جريمه خواهد شد
حق جابجايی و خارج نمودن موارد مذکور و يا  فروشندههیچ عنوان بوده به  فاً براي اجراي موضوع قراردادصر فروشندهتهیه مواد اولیه توسط  .4-14

 فروش آنها را ندارد. 

اد يا نماينده ناظر قرارداد با نظارت ناظر قرارد (0)مطابق فرم پیوستی  انبارورود وخروج  هايفرمرا در  مشخصات مواد غذايیفروشنده موظف است  .4-15
 ( جريمه خواهد شد.8ثبت نمايد و درصورت مغايرت موجودي انبار مطابق جدول جرايم )جدول پیوستی شماره 

 تأمین نمايد. خريدارطبق آمار و تنوع نان در برنامه غذايی، الزاماً از نانوايی اعالم شده از سوي  ها راموظف است نان مصرفی غذاخوري فروشنده .4-16

و مواد غذايی فاسد شدنی نظیر میوه و سبزيجات و ....  مصرفساعت قبل از  02موظف است تمامی مواد اولیه را با فاصله زمانی حداقل  روشندهف .4-17
وده نم خريدارنماينده تحويل با نظارت کارشناس تغذيه در تمام روزهاي تعطیل و غیر تعطیل، خريداري و  مصرفقبل از  ،ي زمانی مناسبفاصلهدر را 
 نمايد. تائید کتبی آن را اخذ و

هزينه بارگیري، بديهی است ، تحويل دهد و خريدارهاي اعالم شده از سوي در محلموظف است تمامی مواد اولیه خريداري شده را  فروشنده .4-18
 است.  فروشندهتخلیه تا زمان تحويل بر عهده  و حمل

 و حقوقی بوده و دانشگاه هیچ تعهدي در اين خصوص ندارد. ول ايفاي تمامی تعهدات نسبت به اشخاص حقیقیئمسفروشنده  .4-19
تواند مورد پیمان را به هیچ نحوي از انحاء و تحت هیچ يک از عقود و الزامات حقوقی حتی صلح، نمايندگی، اجاره، جعاله، عاريه و يا نمی فروشنده .4-21

 يی به ديگري واگذار، انتقال يا محول نمايد.و به هر صورت و عنوان به طور کلی و جز خريدارعقد وکالت بدون اجازه کتبی 
در غیر اين  اعالم نمايد. خريدارروز کتباً به همراه مستندات مربوط به  5موظف است هر گونه تغییر در وضعیت شرکت را ظرف مدت فروشنده  .4-21

 قابل استناد نیست. خريدارصورت، تغییرات در برابر 
مفاد قرارداد اطالع کامل حاصل نموده و با علم و اطالع کامل از جزئیات اين قرارداد را امضا نموده  نمايد که از کمیت و کیفیتاقرار می فروشنده .4-22

 نمايد.و تمامی حقوق ناشی از جهل و عدم اطالع را از خود ساقط می
اجراي هر يک از مفاد قرارداد،  از فروشندهموظف است مفاد قرارداد را به نحو احسن اجرا نمايد. بديهی است در صورت هرگونه استنکاف فروشنده  .4-23

مشمول جرايم  فروشندهکسر خواهد نمود و  فروشندههاي تهیه مواد و خسارات وارده را از مطالبات اقدام و هزينهمواد،  نسبت به تهیه رأساً خريدار
 )فهرست تخلفات و جرايم(  اين قرارداد خواهد شد. 8رح در پیوست شماره صم

یت و چگونگی محل کار، وسايل و نحوه دسترسی به آنها، تسهیالت محلی، شرايط کار، نحوه اجراي هرگونه خدمات موظف است از موقعفروشنده  .4-24
 تمامی عوامل موثر در اجراي صحیح و به موقع موضوع قرارداد، آگاهی کامل را به دست آورد.و تحويل  و ضروري براي تهیه

مهارت و توان الزم جهت انجام موضوع قرارداد را از هر نظر و به نحو مطلوب و شايسته  ی،نمايد که صالحیت، آمادگاقرار و اعتراف می فروشنده .4-25
 ز موضوع قرارداد و شرح وظايف محوله را بدست آورده است.اکامل  دارا بوده و آگاهی

اين قرارداد را بطور کامل  0موظف است در راستاي انجام تعهدات خود و به جهت حفظ کمیت و کیفیت مواد اولیه تمامی مفاد ماده فروشنده  .4-26
 رعايت نمايد.

، خريداربه تشخیص  که نمايد خريداري طوري را وغیره.... کنسرو، ، دوغ، کرهحبوبات انواع نظیر نشدنی فاسد غذايی اقالم است موظف فروشنده .4-27
 .باشد ماه به زمان انقضاء آنها باقی مانده 3يا  نگذشته و آن تولید زمان از ماه  3 حداکثر

با در صورت ضرورت  درصد بیشتر از آمار سفارش شده اقالم قابل نگهداري خريداري ودر انبار نگهداري نمايد تا 85ه موظف است حداقل دشنفرو .4-28
 مصرف گردد.تائید ناظر قرارداد 

 خريدارولیه الزم را تحويل ، مواد انمايد که اگر به دلیل سهل انگاري، کم کاري، فراموشی، ناتوانی مالی و هر دلیل ديگريتعهد می فروشنده .4-29
 کسر خواهد شد. فروشندهبرابر ارزش ريالی فاکتور خريداري شده از مطالبات  5/8خود اقدام به تأمین اقالم نمايد،  خريدارننمايد و 
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ها رعايت آنالیز گوشتا وههبخصوص در خريد انواع دسر، میو ،موظف است در خريد مواد اولیه آنالیز اعالمی را براي هر نفر رعايت نموده فروشنده .4-31 

 فروشندهتحويل نمايد و از اين بابت هیچ گونه هزينه اضافی به  میوه و دسررا رعايت نمايد در غیر اين صورت بايد به تعداد آمار سفارش شده گرم  5±
 پرداخت نخواهد شد.

 مجاز خريدارنمايد،  عدول يا و کوتاهی قرارداد موضوع اياجر يا و فروشنده تعهدات جمله از قرارداد مفاد از دلیلی هر به فروشنده صورتیکه در .4-31

 تعلیق به وضعیت ماهانه نسبت صورت از وارده خسارات کلیه کسر از پس تکرار، صورت در (،8جدول شماره ) اساس بر فروشنده جريمه ضمن است

 غیر قابل اعتراض است.از حیث اعالم تخلف قطعی بوده و  خريدار. تشخیص نمايد اقدام قرارداد يکجانبه فسخ يا
-می خساراتموظف به جبران  فروشندهدر غیر اينصورت  هاي جاري دستگاه، حفظ اسرار و نکات ايمنی می باشد.موظف به رعايت نظام فروشنده .4-32

 باشد.
( از روز رسمی و غیررسمی تعطیل ت اداري )ايام غیراخود فقط در ساعنیاز  مواد غذايی و لوازم مورد و خروج  ورودست نسبت به موظف ا فروشنده .4-33

شده به سلف عودت داده خواهد  در غیر اين صورت اقالم وارداقدام نمايد. حراست دانشگاه از مجوز کسب و  خريداربا تائید نماينده  رشنبهشنبه تا چها
 کسرخواهد شد. فروشنده مطالباتتا پنج میلیون تومان جريمه و از  کي صورت تکرار رد و شد

ناشی از اين قرارداد داشته باشند و جهت  فروشندهچنانچه افرادي ادعايی مبنی بر بدهی دهد که از بابت اين قرارداد، ار اجازه میبه خريد فروشنده .4-34
روزکاري نتیجه  0 موظف است تا فروشندهگزارش نموده و  فروشندهه د دانشگاه درخواست وي را بننمايدريافت بدهی به دانشگاه درخواست کتبی ارائه 

 پرداخت خواهد نمود.  کسر و فروشندهمیزان بدهی را از مطالبات  خريدارگزارش نمايد در غیر اين صورت  خريداره را ب

 

 مشخصات و شرايط حمل و نقل مواد اولیه  -  5 ماده
ی استانداردهاي مؤسسه با توجه به حساسیت و جايگاه ويژه غذاي دانشجويی، بايد در خريد و حمل و نقل مواد اولیه، نهايت دقت به عمل آمده و تمام

رعايت شود  دانشگاهها و قوانین اداره نظارت بر مواد غذايی و سازمان دامپزشکی و استانداردهاي داخلی نامهاستاندارد و تحقیقات صنعتی ايران، آيین
 همچنین بايد در تمامی خريدها تأيید کارشناس تغذيه )کنترل کیفیت( لحاظ شود. 

شماره يک )مشخصات و قیمت مواد اولیه( جدول و ... در بسته بندي، کیفیت، شرايط تولید  قیمت، برند، وزن، نوعمشخصات مواد اولیه، شامل  .5-1
 درج و بعنوان جزء الينفک قرارداد، مورد توافق طرفین قرار گرفت.

نمايند. درهر حال کیفیت مطلوب عرضه می مواد اولیه بايد از اماکنی تهیه شود که عالوه بر رعايت مقررات و موازين بهداشتی، مواد غذايی را با .5-2
 باشند. (3پیوست شماره )تمامی مواد اولیه خريداري شده بايد سالم، مرغوب، استاندارد و داراي تايید صالحیت بهداشتی

 نباشد. و بیاتکپک زده  سوخته خشک، ، به هم چسبیده،يخمیر بايستی خريداري و تحويلی نان .5-3

موظف است کلیه مواد اولیه را  فروشندهاست.  فروشندهبه عهده  خريدارنماينده مواد اولیه تا قبل از تحويل به  مسؤولیت هرگونه فساد و آلودگی .5-4
 نمايد. تحويل( 3)پیوست شماره هاي بهداشتی مطابق آيین نامه

 است. هاي دامی و مواد فاسد شدنی الزامیدار داراي مجوز دامپزشکی براي حمل فرآوردهدرو يخچالاستفاده از خو .5-5

و  هاي مورد استفاده اقدام نموده و تحت هیچ شرايطی نبايستی از آنها جهت حمل زبالهپیمانکار بايد نسبت به نظافت و رعايت بهداشت خودرو -تبصره

 ضايعات يا هرگونه کاربري ديگر، استفاده نمايد.
 از قبیل تسمه نقاله، گاري و جک پالت و...... را تهیه و به کار گیرد.بايد ابزار و وسايل الزم جهت بارگیري و تخلیه بهینه مواد اولیه،  فروشنده .5-6

 

 

 كارفرما تعهدات - 6 ماده

 مدارک کامل ارائه از پس ماهسه  تا حداکثر قرارداد، 3 ماده اساس بررا  فروشنده توسط شده خريداري غذايی مواد مبلغ است موظف خريدار .6-1

 ايجاد نخواهد کرد. خريدارگونه تعهدي بر پرداخت بدهی، هیچتاخیر در  .نمايد پرداخت وي وجه در فروشنده توسط
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 ساعت قبل 80فاهی و به صورت ش (ساعت قبل 02) روز دو برنامه غذايی را تهیه و تنظیم نموده و صورت مواد اولیه مورد نیاز را، يدبا خريدار .6-2 
موظف است آمار اعالمی را از يا از طريق نماينده معرفی شده  ، شخصاًفروشنده. ، جهت خريد به پیمانکار ابالغ نمايدبه صورت کتبی تاريخ مصرف

 تحويل بگیرد.   خريدارنماينده 
 مکلف به همکاري است. فروشندهبايد در طول فرايند خريد و تحويل مواد اولیه به طور مستمر بر کیفیت و کمیت آنها نظارت نمايد و  خريدار .6-3
 معرفی نمايد. فروشندهاالختیار خود به  بايد يک نفر را به عنوان نماينده تام خريدار .6-4

 نمايد.میمعرفی  فروشندهفردي را به عنوان کارشناس با مدرک رسمی دانشگاهی مرتبط )تغذيه، صنايع غذايی، بهداشت محیط و ...( به  خريدار .6-5

 نمايد.معرفی  فروشندهبه ه عنوان ناظر را ب فرد يا افراد )حقیقی يا حقوقی( ،حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد بايد خريدار .6-6

شدن کم  و اضافه، قبیل تغییرتواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجراي قرارداد و رعايت مقررات عمومی، شرايط اختصاصی از می خريدار .6-7
در حکم اصل قرارداد  فروشندهه بکتبی و ابالغ  اعالم داند، به اين قرارداد الحاق نمايد که پس از مقدار، نوع و شیوه تهیه مواد اولیه را که الزم می

 . است

موظف است نسبت به انجام  فروشندهي اقالم مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را بر عهده گرفته و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خريدار .6-8
 مراحل قانونی آن اقدام نمايد.

 تعهدات اجراي تضمین  - 7 ماده

 سپرده حساب به نقداً دادقبل از انعقاد قرار را قرارداد کل شده بینی پیش مبلغ %5 است وظفم فروشنده قرارداد، تعهدات اجراي تضمین جهت .7-1

 شروع زمان از نامه ضمانت اعتبار نمايد. دانشگاه تحويل قرارداد عقد زمان دريا چک تضمینی بانکی  بانکی نامه ضمانت صورت به يا و واريز دانشگاه

و  تمديد به نسبت است مجاز دانشگاه مقرر موعد در ،فروشنده توسط حساب تسويه عدم صورت در و بود خواهد دقراردا اتمام از بعد ماه 3تا  قرارداد
 .نمايد اقدام ضمانت مبلغ اخذ يا

 موجب که خسارات بروز يا و است نشده بینی پیش قرارداد متن در که تخلفی گونه هر بروز صورت در قرارداد، مدت درتمامی است مجاز خريدار .7-2

 ضبط خود نفع به را سپرده يا ضمانت نامه ريالی مبلغ رسمی، ابالغ يا و قضايی و اداري تشريفات گونه هیچ به نیاز بدون شود، دانشگاه حقوق یعتضی

 .نمايد

  .می باشد( )جهت اطالع فروشندهنماينده  ، نماينده امور حقوقی وخريدارنماينده متشکل از اي مرجع تعیین میزان خسارت وارده کمیته  - تبصره

 با کامل حساب تسويه همچنین و ذيربط مراجع و ها اداره با حساب تسويه ارائه صورت در و قرارداد مدت پايان در کار تعهدات اجراي تضمین .7-3

 .شد خواهد مسترد فروشنده به دانشجويی امور مديريت

 قرارداد موضوع اجتماعی تأمین قانون 32 ماده از مرانیع غیر قراردادهاي خاص حاالت سوم بخش فروش و خريد قراردادهاي )ب( بند مطابق .7-4

 و کسورات از منظور و باشدبیمه نمی حق کسر مشمول و گرفت خواهد صورت اضافی کار بدون و فاکتور ارائه با که بوده اولیه مواد خريد صرفاً حاضر
 . باشدمی روشندهفعهده  به کالً آن پرداخت که بوده مالیات کسورات صرفاً قانونی، ذيربط مراجع و هااداره با حساب تسويه

موظف است قیمت  فروشندهوارد گردد،  دانشگاهخساراتی به  فروشندهدر صورتی که به دلیل سهل انگاري و کم کاري و امثال آنها از طرف  .7-5
دانشگاه حق برداشت میزان خسارت را از  گردد به دانشگاه پرداخت نمايد، در غیر اينصورتمحاسبه شده آن را که از سوي ناظر قرارداد تعیین می

 مطالبات شرکت خواهد داشت.
 .ندارد حقوقی( يا حقیقی از اعم)اً ئجز يا کالً ديگر اشخاص به را قرارداد موضوع واگذاري حق فروشنده .7-6

 .دارد کامل و دقیق اطالع قرارداد پیوست ضمائم و قرارداد موضوع کار انجام محل مقتضیات و کار مشخصات از نموده اعالم فروشنده .7-7

 

 اختالف حل مرجع  - 8 ماده

اعم از اينکه در قرارداد پیش بینی شده يا نشده باشد يا اختالف در نحوه اجرا يا استنباط موضوع   قرارداد طرفین مابین فی اختالف هرگونه بروز صورت در 
ي صادره با موضوع را بررسی کند و آرا فروشندهمعاونت دانشجويی و  نماينده دانشگاه،  حقوقی نماينده دانشگاه،  رياست نماينده از مرکب کمیسیونی در

 .نخواهند داشت اعتراضی گونه هیچ حق طرفین و بود خواهد االجرا امضاء اکثريت، الزم
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 نظارت - 9 ماده

نبوده و ايشان نشجويی نظارت قائم به شخص مدير امور دا .باشد می دانشگاه دانشجويی امور مديريت عهده بر قرارداد اين اجراي برحسن نظارت  .9-1
 موظف به اطاعت از دستور ناظر می باشد. فروشنده نمايد، و معرفی فروشنده به را اينماينده فروشندهتعهدات  اجراي بر نظارت جهت تواندمی

ظور نظارت ن( به مخريدارتايید  پس از-و مراجع ذيصالح قانونی )خارج از دانشگاه دانشگاه ، نمايندهمواد اولیه تحويل و ر مرحله از فرآيند تهیهدر ه .9-2
بديهی است میت مواد اولیه را کنترل نمايند. و عوامل آن، در هر زمان و مکان و هر مرحله، کیفیت و ک فروشندهتوانند حتی بدون اطالع دقیق می

 هاي الزم را در اين خصوص بعمل آورد.پیمانکار موظف است، همکاري
هاي مربوط به بصورت روزانه از تمامی فرآيند فروشندهظفند به منظور نظارت دقیق بر حسن اجراي تعهدات مو خريداريا ناظرين  خريدارنماينده  .9-3

ارائه نمايند. بديهی است پیمانکار موظف است در زمان  فروشندهو  خريداربازديد و بازرسی نموده و گزارش بازديد را تهیه و به  تحويل خريد و
 ت الزم را در خصوص رفع نواقص و ايرادهاي وارده بعمل آورد.اقداما دانشگاهتعیین شده از طرف 

مواد اولیه  تحويل و خريدهاي مربوط به شود. اين کارشناس بايد در تمامی فرآيندمحسوب می خريدارکارشناس تغذيه به عنوان يکی از ناظرين  .9-4
 ارائه نمايد. خريدارو  فروشندهد را براي بهبود روند امور به هاي خومطابق شرح وظايف معین شده، نظارت مستقیم و مستمر داشته باشد و گزارش

 

 

 جرايم، اخطارها و جبران خسارت - 11 ماده
( آيین نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايی مصوب 8مرتکب يکی از اعمال بندهاي شش گانه ماده ) فروشندهدر مواردي که  .11-1

بديهی است  نیست. فروشندهبه مدت پنج سال مجاز به عقد قرارداد جديد با  خريدارمحفوظ بوده و  ريدارخهیأت وزيران گردد، حق فسخ قرارداد براي 
 می تواند ضمن فسخ قرارداد خسارات ناشی از اين تخلف را از محل مطالبات و تضمین طرف قرارداد وصول کند. خريدار

يا نماينده وي تحويل داده  فروشندهدر مقابل اخذ رسید به  خريدارسط نماينده به پیمانکار، بايد شخصاً تو خريدارهر گونه اخطار کتبی از سوي  .11-2
 ارسال شود. شود و يا بوسیله پست سفارشی به نشانی موجود در قرارداد

در اجراي تعهدات خود از نظر کمی و کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد مطابق فهرست  فروشندهکه بر اساس گزارش کتبی ناظر، در صورتی .11-3
انجام  تضمینو يا از محل  فروشندهمجاز است نسبت به کسر مبالغ مربوط از اولین صورت حساب  خريدار( 8جرايم و تخلفات )جدول پیوستی شماره  

 تعهدات وي اقدام نمايد.
هر يک  فروشندهرد چنانچه هاي آن پیش بینی شده و رأساً مجاز به اعمال آنها است، حق دابجز جرائمی که در جزئیات قرارداد و پیوست خريدار .11-4

و  را انجام داده از مفاد و شرايط قرارداد )که بطور خاص ضمانت اجراي تخلف از آنها وضع نشده است( را بموقع و منظم انجام ندهد، رأساً امور معطله
 يکجانبه قرارداد اقدام نمايد.تواند نسبت به تعلیق يا فسخ ، در صورت تکرار میفروشندهضمن تعیین و کسر جرائم از آخرين صورت وضعیت 

در صورت تخلف يا تقلب در موضوع قرارداد، ملزم به پرداخت مبلغ تمامی مواد اولیه مورد تخلف و تقلب بوده و عالوه بر پیگیري قانونی  فروشنده .11-5
 را جبران نمايد. دانشگاهتمامی خسارات وارده به  و فسخ قرارداد بايد

ش و يا ساير عوامل مرتبط با موضوع قرارداد )اشخاص ثالث(، در محیط کار عواملسارت ناشی از عمل خود يا ملزم به جبران هر گونه خ فروشنده .11-6
حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب  فروشندهتواند به تشخیص خود رأساً خسارات وارده را تعیین و به نحو مقتضی اقدام نمايد و می خريداربوده و 

 نمايد.می
، پیمانکار در اجراي تعهدات خود از نظر کمی يا کیفی، کوتاهی يا خريدارو تأيید  ان اداره تغذيهساس گزارش کتبی کارشناسر صورتی که بر اد .11-7

 ( با او رفتار خواهد شد.8قصور داشته باشد، مطابق فهرست جرايم و تخلفات )جدول پیوستی شماره  
 

 طرفین اقامتگاه  - 11 ماده
 غیر در و برسانند طرف ديگر اطالع به کتباً را مراتب تغییر، صورت در باشند می متعهد طرفین از يک هر و گرديده اشاره مقدمه در طرفین اقامتگاه
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 .است معتبر اوراق ابالغ نظر از اشاره شده در قرارداد آدرس اينصورت 

 فسخ قرارداد  - 12 ماده
مجاز است  خريدارروزه قرارداد را فسخ نمايد. همچنین  80تواند با اخطار کتبی و با ذکر مهلت می خريداردر صورت تحقق هر يک از موارد زير  .12-1

حق هر گونه اعتراض به مراجع قانونی  فروشندهضبط تضامین پیمانکار اقدام نمايد. در اينصورت و يا  فروشندهجبران خسارت از محل کارکرد نسبت به 
 را از خود سلب می نمايد:

 رارداد( هر گونه تأخیر در شروع انجام خدمات موضوع ق88-8-8
 خريداربدون اجازه قبلی و کتبی  ( واگذاري قرارداد به شکل جزئی يا کلی به شخص ثالث )اعم از حقیقی يا حقوقی(88-8-8
 از سوي محاکم قضايی بطوريکه موجب توقف يا کندي اجراي موضوع قرارداد شود. فروشنده( در صورت اعالم يا اثبات ورشکستگی 88-8-3
 محرز گردد. خريدارجهت انجام موضوع قرارداد، براي  فروشندهم توانايی فنی، تخصصی و مالی ( در صورتی که عد88-8-0
 فروشنده( انحالل شرکت 88-8-5
 هاي قانونی هستند.و يا شرکاي وي مشمول ممنوعیت فروشنده( مشخص شود 88-8-3
 . 88موضوع ماده و بدون علل قهري  خريدار( عدم ارائه خدمات در مدت قرارداد بدون اجازه 88-8-0
 طبق مفاد و شرايط قرارداد. فروشنده( عدم انجام هر يک از تعهدات توسط 88-8-2
( آيین نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايی مصوب 8مرتکب يکی از اعمال بندهاي شش گانه ماده ) فروشنده( در مواردي که 88-8-9

 هیأت وزيران گردد.

 است. خريدارز وقوع هر يک از حاالت اين بند، مرجع احرا -1تبصره

مکلف است بالفاصله تمام تالش الزم جهت فسخ قرارداد و نیز  فروشندهدر صورتی که قرارداد بر اساس هر يک از حاالت اين بند فسخ گردد،  -2تبصره

 اموال و وسائل مربوط به قرارداد ضروري است انجام دهد. الغاء تعهدات خود در قبال اشخاص ثالث را به عمل آورده و صرفاً اعمالی را که براي حفظ
که به منظور مطالبه ضرر و زيان و خسارات ناشی از خاتمه دادن قرارداد و يا فسخ آن مطرح گردد، قابل رسیدگی نبوده و وجهی از  فروشندهگونه ادعاي هر

 اين بابت به وي تعلق نخواهد گرفت.

در مورد استفاده وي از ساير حقوق و اختیاراتی که عالوه بر حقوق و  خريدارب مندرج در اين ماده به اختیارات يک از عبارات و مطال هیچ -3تبصره 

 اختیارات مذکور در اين ماده دارا است، خدشه و خللی وارد نخواهد ساخت.
همکاري نداشته باشد، بايد حداقل يک ماه قبل  حق فسخ قرارداد را به طور يک طرفه ندارد و در صورتی که به هر عنوان تمايل به ادامه فروشنده .12-2

موظف است تعهدات خود را تا انجام مناقصه مجدد و عقد قرارداد  فروشندهاعالم و موافقت کتبی وي را اخذ نمايد. همچنین  خريدارموضوع را کتباً به 
بوده و  خريدارمامی خسارتهاي وارده طبق نظر و تشخیص متعهد به جبران ت فروشندهجانشین به طور کامل ادامه دهد. در اين صورت،  فروشندهبا 

 وي نیز به نفع دانشگاه ضبط و کارسازي خواهد شد، پیمانکار حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی در اين خصوص ندارد. تضامین
اف، لغو، فسخ قرارداد و .... موضوع در صورت عدم همکاري يا تمايل به عدم همکاري به هر نحو از انحاء يا تحت هر عنوان از قبیل استعفاء، انصر .12-3

می بايست تا پايان قرارداد بکار خود ادامه و مسئولیتهاي ناشی از آن را  فروشندهمورد موافقت قرار گیرد، در غیر اينصورت  خريدارمی بايست از طرف 
ديگر  فروشندهافی مبلغ قرارداد در واگذاري آن به مجاز است میزان خسارات، مابه التفاوت اض خريداربپذيرد. در صورت عدم همکاري تحت هر عنوان 

 برداشت نمايد. فروشندههاي و ... را با نظر ناظرين قرارداد تعیین و از محل مطالبات يا تضمینات يا سپرده

چنانچه فسخ قرارداد در  حق دارد نسبت به فسخ يک جانبه قرارداد، با اطالع رسانی قبلی و کتبی )دو هفته اي( اقدام نمايد. در اين صورت خريدار .12-4
ضمیمه و ضمائم آنها و قوانین و مقررات خاص دانشگاه و ساير  نتیجه قصور پیمانکار و عوامل وي و يا تأخیر و عدم اجراي هر يک از مفاد قرارداد،

کارسازي و خسارات ناشی از فسخ و  تضمین حسن انجام کار را به نفع خود حق دارد ضمن فسخ قرارداد، خريدار قوانین و مقررات مرتبط کشور باشد،
در اين خصوص قطعی بوده  خريدارکند. بديهی است نظر تضمینات و مطالبات پیمانکار استیفاء تمهید قرارداد جايگزين را بنا به تشخیص خود از اموال،

 و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد. 
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 در و گرديده منعقد 8330 ماه دي مصوب دولتی معامالت در دولت عوامل مداخله منع قانون رعايت با قرارداد اقرار می نمايد اين فروشنده - 13 ماده 

 .شد خواهد رفتار متخلف با مقررات برابر عالوه بر ضبط ضمانت نامه امر، اثبات خالف صورت

 نسخ قرارداد – 14 ماده

بوده و براي طرفین و قائم مقام  واحد ارزش داراي نسخه چهار که هرنسخه تنظیم، امضاء و مبادله گرديد  0اين قرارداد در تاريخ مثبوت مابین طرفین در 
  قانونی آنها الزم االجراء می باشند. 

                     

           

 فروشنده                                                                                                                                    خريدار                    

              

  معاون دانشجويی دانشگاه  

 

 

 

 رونوشت : 

o  امور دانشجوئی جهت اطالع واقدام الزم  محترممديرکل 

o   معاونت دانشجويی جهت اطالع و اقدام الزم محترمامور مالی

o برنامه ، بودجه و تشكيالت جهت اطالع و اقدام الزم   محترم مدير

o   امور مالی جهت اطالع و اقدام الزم محترم مدير

o  حراست جهت اطالع محترم  مدير

o امور حقوقی جهت اطالع محترمدير م 
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تحصیلی 
یی رد سلف ربای سال   99-99مبلغ پاهی و پیشنهاد قیمت رب اساس مقادری سال قبل ربای خرید مواد اولیه غذا

 (1جدول ویپست شماره )

 مارک شرح کاال ردیف
 واحد

 

 مقادیر

 مبلغ کل تمام شدهقیمت  حدودی

یهادو  1   - kg 35 طبق قرار داد   

گاو)قلم استخوان  2 )  kg  1   

   248 طبق قرارداد kg  اسفناج  3

یاهتازه س  انجیر  4   kg 1 طبق قرارداد   

   212 طبق قرارداد kg  انگور  5

گرم 91هر نفر  یانگین)ماهری  6 ) -  kg 1 طبق قرار داد   

وتطرا -بقاء - یک یک آبغوره  7 یترل     1 طبق قرار داد 

طراوت -بقاء - یک یک آبلیمو  8 یترل     879 طبق قرار داد 

پرتقال یپاکت آبمیوه  9    1 طبق قرار داد عدد آناناب 

پرتقال یپاکت آبمیوه  11    1 طبق قرار داد عدد تک دانه 

پرتقال یپاکت آبمیوه  11 یچسن ا     1 طبق قرار داد عدد 

   1 طبق قرارداد kg  آتشی  12

یسوخار آرد  13   - kg 117 طبق قرار داد   

گندم آرد  14   - kg 1 طبق قرار داد   

نخود آرد  15   - kg 34 طبق قرار داد   

   1 طبق قرارداد kg   آلو  16

خشک آلوچه  17   - kg 524 طبق قرار داد   

   1 طبق قرارداد kg   آناناسی  18

خردشده  پاک شده بادمجان  19   - kg 21416 طبق قرار داد   

سوا شده بادمجان  21   - kg 1 طبق قرار داد   

تر باقالی  21   - kg 1 طبق قرار داد   

خشک)پخله خشک باقالی  22 )  - kg 41 طبق قرار داد   

پاک شده یخورشت بامیه  23   - kg 21 طبق قرار داد   

بو برگ  24   - kg 1 طبق قرار داد   

متوسط یرانیا برنج  25  نیالتحفه گ -طارم -یهاشم -با فکر 

یاهس دم-  

kg 1 طبق قرارداد   

آش برنج  26  -  kg 777 طبق قرار داد   

پاکستان برنج  27 بهار نارنج -ارغوان   kg 1 طبق قرارداد   

یهند برنج  28 مژده  -یوشاوارهدار -محسن-یکمال ملک 

 طبعت

kg 571723 طبق قرار داد   

تامسون سواشده  پرتقال  29  
 - kg 51181 طبق قرار داد   

یگرم 111 پنیر  31 میهن-پگاه –کاله     1 طبق قرار داد عدد 
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یگرم 31ای   پنیرخامه  31  یهنم-پگاه -کاله      151342 طبق قرار داد عدد 

خشک یرس پودر  32  -  kg 1 طبق قرار داد   

مصرف یکبار پیاله  33    1 طبق قرار داد عدد  - 

   71218 طبق قرار داد kg  -  پیاز  34

یمرغ )سالم و بدون شکستگ تخم  35  -  kg بق قرار دادط  21941   

   11218 طبق قرار داد kg ناصر ترشی  36

یگرم 121 یماه تن  37 یلتونش یالنهتحفه ش     1 طبق قرار داد عدد 

یگرم 181 یماه تن  38 یلتونش یالنهش     5111 طبق قرار داد عدد 

یگرم 91 یماه تن  39 یلتونش یالنهتحفه ش     1 طبق قرار داد عدد 

یگرم181ماهی تن  41  6511 طبق قرار داد عدد تحفه 

 

  

پاک شده جعفری  41   -  kg 400 طبق قرار داد   

پاک  وخرد شده جعفری  42  -  kg 250 طبق قرار داد   

   889 طبق قرار داد kg  - جو  43

گوشت چربی  44  -  kg 748 طبق قرار داد   

یگرم 51حلواشکری  45 عقاب -یمرغس     141417 طبق قرار داد عدد 

یرمگ 111عسل لیوانی  خامه  46 نکوهسارا -میهن –پگاه -کاله      111111 طبق قرار داد عدد 

یگرم 111لیوانی  خامه  47 نکوهسارا- میهن –پگاه -کاله      1 طبق قرار داد عدد 

   1 طبق قرار داد kg  - خربزه  48

   11871 طبق قرار داد kg تازه  خرما  49

   1 طبق قرارداد kg  خرمالو  51

بادام خالل  51  -  kg ادطبق قرار د  7   

سوا شده خیار  52  -  kg 31139 طبق قرار داد   

   21385 طبق قرار داد kg نول خیارشور  53

   21 طبق قرار داد kg  - دارچین  54

دوال یبرگ251 یفله ا یکاغذ دستمال  55    1 طبق قرار داد عدد  - 

تازه دنبه  56  -  kg 1 طبق قرار داد   

یتریل یلیم 251 دوغ  57 انکوهسار-یلرسوتچ-یشملیا     331531 طبق قرار داد عدد 

یرینش ذرت  58 یکپ   kg 1 طبق قرار داد   

مرغ )گرم( ران  59 یآراز مرغ  بسته بند-آذر    kg 21612 طبق قرار داد   

یانار بسته بند رب  61    211 طبق قرار داد kg اروم آدا 

یانار فله ا رب  61  -  kg 1 طبق قرار داد   

گوجه  رب  62 سانیا–-طراوت   kg داد طبق قرار  41733   

خام رشته  63 ینهترخ   kg 168 طبق قرار داد   

64  
سوپ رشته تک -مانا -یراسم   kg 69 طبق قرار داد   

یفرنگ رشته  65  -  kg 1 طبق قرار داد   

یشلورم رشته  66  -  kg 1 طبق قرار داد   

یخوراک روغن  67 الدن -نازگل -بهار    kg 11887 طبق قرار داد   

یسرخ کردن روغن  68 الدن -ازگلن -بهار    kg 71889 طبق قرار داد   

پاک شده ریحان  69   -  kg 1 طبق قرار داد   
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سواشده زردآلو  71   -  kg 153 طبق قرار داد   

   116 طبق قرار داد kg  - زردچوبه  71

   153 طبق قرار داد kg  - زرشک  72

عباس زاده -ینبهرام  زعفران  73  g 11276 طبق قرار داد   

یکسبز درجه  زیتون  74 طراوت - یتامزک   kg 1 طبق قرار داد   

یکدرجه  یاهس زیتون  75 طراوت - یتکامز   kg 1 طبق قرار داد   

مرغ یلهف یتاارم یگرم251اماده  یهالو ساالد  76 یتاارم     81819 طبق قرارداد عدد 

یگرم 111آماده فصل  ساالد  77  -  kg 71671 طبق قرار داد   

یگرم 211آماده  ساالدالویه  78 مرغ یلهگرم  ف 512 یناسالو     1 طبق قرارداد عدد 

یگرم 251آماده  ساالدالویه  79 مرغ یلهگرم  ف 251 یناسالو     1 طبق قرار داد عدد 

یگرم 112آماده  ساالدالویه  81 یتاارم     1 طبق قرار داد عدد 

آش سبزی  81   kg 1511 طبق قرارداد   

آش پاک و خرد شده سبزی  82 یتشده براساس اصول بهداش یهته   kg 351 طبق قرار داد   

(ید)شوییپلو سبزی  83 یتشده براساس اصول بهداش یهته   kg 151 طبق قرار داد   

( پاک و خرد شدهید)شوییپلو سبزی  84 یتشده براساس اصول بهداش یهته   kg 111 طبق قرار داد   

پاک شده یخوردن سبزی  85 یتشده براساس اصول بهداش یهته   kg 1 طبق قرار داد   

یه سبزقورم سبزی  86 یتشده براساس اصول بهداش یهته   kg 3111 طبق قرارداد   

پاک و خرد شده یقورمه سبز سبزی  87 یتشده براساس اصول بهداش یهته   kg 12161 طبق قرار داد    

کوفته سبزی  88 یتشده براساس اصول بهداش یهته   kg 1 طبق قرار داد   

کوفته پاک خرد شده سبزی  89 یتشده براساس اصول بهداش یهته   kg 68 طبق قرار داد   

کوکو پاک وخرد شده سبزی  91 یتشده براساس اصول بهداش یهته   kg 21 طبق قرار داد   

گوجه تک نفره سس  91 طراوت -اروم آدا-مهرام     131119 طبق قرار داد عدد 

تک نفره یونزما سس  92 طراوت -اروم آدا-مهرام     1 طبق قرار داد عدد 

فله یونزما سس  93 طراوت -دااروم آ-مهرام   kg 1 طبق قرار داد   

)پک تک نفره( سماق  94    1 طبق قرار داد عدد  - 

فله سماق  95  - kg 61 طبق قرار داد   

کوکتل مرغ سوسیس  96 تهران -ممتاز  -بشارت    kg 1 طبق قرار داد   

   262 طبق قرار داد kg سبحان سویا  97

زرد سیب  98  -  kg 31363 طبق قرار داد   

هقرمز سواشد سیب  99  -  kg 41148 طبق قرار داد   

   1 طبق قرار داد kg  - سیر  111

111  
   1 طبق قرار داد kg  - سیرتازه

مرغ سینه  112 آراز-آذر    kg 1 طبق قرار داد   

زمینی  پاک شده سیب  113  -  kg 11812 طبق قرار داد   

زمینی  پاک و خرد شده سیب  114  -  kg 111272 طبق قرار داد   

کباب شامی  115  -  kg قرار داد طبق  1   

   415 طبق قرار داد kg  - شکر  116

سوا شده شلیل  117  -  kg 1 طبق قرار داد   

مرغ آماده شنسل  118 یکاپت -بشارت  -ممتاز   kg 1 طبق قرار داد   
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پاک  و خرد شده  تازه شوید  119   -  kg 974 طبق قرار داد   

خشک شده شوید  111   -  kg 1 طبق قرار داد   

یس یس 211 یوانیل شیر  111  کوهساران. -پگاه-یلرسوتچ 

یهنم  

   1 طبق قرار داد عدد

یهبام شیرینی  112   kg 579 طبق قرارداد   

211شیرپاکتی  113  cc یلر1 سوتچ یهنکوهساران 1م-پگاه    331239 طبق قرار داد عدد 

   1 طبق قرارداد عدد  طالبی  114

یوانیل یبستن یکیپالست ظرف  115  -  kg 1 طبق قرار داد   

ینفر یکتک خانه  یومیآلومن یغذا ظرف  116    1 طبق قرار داد عدد  - 

   1 طبق قرار داد عدد  -  ینفر یکدوخانه  یومیآلومن یغذا ظرف  117

یالهپ یکبارمصرف ظرف  118    1 طبق قرار داد عدد  - 

سوپ یکبارمصرف ظرف  119    1 طبق قرار داد عدد  - 

یکاسه ا یکبارمصرف ظرف  121    1 طبق قرار داد عدد  - 

هپاک شد عدس  121  -  kg 827 طبق قرار داد   

یگرم 51 عسل  122 طراوت - بک بک – یزانبرگ ر     71129 طبق قرار داد عدد 

تهران -بشارت -ممتاز فالفل  123    1 طبق قرارداد عدد 

دلمه ای فلفل  124  -  kg 548 طبق قرار داد   

یاهس فلفل  125  -  kg 1 طبق قرار داد   

مرغ )گرم( فیله  126 ته بس یآذر و آراز مرغ فله ا 

یبند  

kg 91975 طبق قرار داد   

مرغ )منجمد( فیله  127 بسته  یآذر و آراز مرغ فله ا 

یبند  

kg 1 طبق قرار داد   

تازه قارچ  128   kg 984 طبق قرار داد   

خشک کالباس  129 تهران -بشارت -ممتاز   kg 1 طبق قرار داد   

   1 طبق قرار داد kg  - کاهو  131

ینیچ کاهو  131  -  kg 1 طبق قرار داد   

آماده کتلت  132    1 طبق قرار داد kg  -ظرفام 

سواشده  کدو  133  -  kg 1 طبق قرار داد   

ینیزم یبس کراکت  134  -  kg 1 طبق قرار داد   

135  
پاک شده کرفس  -  kg 1211 طبق قرار داد   

پاک و خرد شده کرفس  136  -  kg 311 طبق قرار داد   

یعما کشک  137   - kg 1 طبق قرار داد   

یپلو کشمش  138   - kg 418 طبق قرار داد   

یدسف کلم  139   - kg 168 طبق قرار داد   

قرمز کلم  141   - kg 1 طبق قرار داد   

یگرم 351عدس  کنسرو  141 یاسان- یک یک -اروم ادا     1 طبق قرارداد عدد 

یگرم 381عدس  کنسرو  142 یاسان- یک یک -اروم ادا     1 طبق قرار داد عدد 

یگرم 411عدس  کنسرو  143 یاسان- یک یک -اروم ادا     1 طبق قرارداد عدد 

یگرم 351با قارچ  یالوب کنسرو  144 یاسان- یک یک -اروم ادا     135 طبق قرارداد عدد 

یگرم 381با قارچ  یالوب کنسرو  145 یاسان- یک یک -اروم ادا     1 طبق قرار داد عدد 

یگرم 411با قارچ  یالوب کنسرو  146 یاسان- یک یک -اروم ادا     1 طبق قرارداد عدد 

آماده ینیزم یبس وکوک  147    1 طبق قرار داد   
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آماده کوکوسبزی  148   -  kg 1 طبق قرار داد   

پاک وخرد شده کوکوسبزی  149  -  kg 1 طبق قرار داد   

گرم 91هر نفر  یانگین)مکوماج  151 ) -  kg 1 طبق قرار داد   

سواشده کیوی  151   - kg 21226 طبق قرار داد   

پاک سوا شده کدو  152  -  kg دطبق قرار دا  99   

یوانیگرمی ح11 کره  153 پگاه یشکل     1481991 طبق قرار داد عدد 

یوانیگرمی ح21 کره  154 پگاه  یشکل     241134 طبق قرار داد عدد 

   1 طبق قرار داد عدد -  گالینا  155

یترل  - گالب  156    27 طبق قرار داد 

سوا شده گالبی  157   kg 1 طبق قرارداد   

سبز گوجه  158   kg 1 طبق قرارداد   

سوا شده یفرنگ گوجه  159   - kg 111379 طبق قرار داد   

161  
(یگرم چرب31گرم گوشت و 71چرخ شده گرم گوساله نر )به نسبت  گوشت یشده دام پزشک یدروز و تائ   kg 3111 طبق قرارداد   

یشده دام پزشک یدروز و تائ  یگرم گوساله  نر خالص خورشت گوشت  161  kg 4111 طبق قرار داد   

منجمد )بغل ران(گوساله  گوشت  162 ییماتابو -ین)برتیلمنجمد برز   kg 4111 طبق قرار داد   

گوساله منجمد )سر دست( گوشت  163 ییماتابو -ین)برتیلمنجمد برز   kg 4111 طبق قرار داد   

گوساله منجمد)ران( گوشت  164 ییماتابو -ین)برتیلمنجمد برز   kg 4111 طبق قرار داد   

گرم)ران( یگوسفند گوشت  165 یشده دام پزشک دیروز وتائ   kg 1 طبق قرارداد   

)دنده(یگوسفند گوشت  166 یشده دام پزشک یدروز وتائ   kg 184 طبق قرار داد   

سوا شده گیوی  167   kg 1 طبق قرارداد   

   21322 طبق قرار داد kg -  لپه  168

سبز خرد شده پاک شده لوبیا  169   - kg 718 طبق قرار داد   

یدسف لوبیا  171   - kg 211 طبق قرار داد   

قرمز لوبیا  171   - kg 1 طبق قرار داد   

172  
چیتی لوبیا   - kg 11317 طبق قرار داد   

خشک یامان لیمو  173   - kg 117 طبق قرار داد   

تازهلیموترش   174   - kg 535 طبق قرار داد   

یکیپالست یکبارمصرف لیوان  175    1 طبق قرار داد عدد -  

یکاغذ یکبارمصرف لیوان  176 ادطبق قرار د عدد -    1   

   1 طبق قرار داد عدد دلستر ماءالشعیر  177

یگرم 111تک نفره ماست  178 پگاه -کوهساران -یلرسوتچ     511912 طبق قرار داد عدد 

یفله ا ماست  179 پگاه -کوهساران -یلرسوتچ   kg 21827 طبق قرار داد   

تک نفره یرموس ماست  181 پگاه-کوهساران-یلرسوتچ     1 طبق قرار داد عدد 

یاسپاگت ماکارونی  181 یارش -تک -مانا  -زرماکارون   kg 1 طبق قرار داد   

(یدهبر-ی)لوله ایفرم ماکارونی  182 یارش -تک -مانا  -زرماکارون   kg 11912 طبق قرار داد   

منجمد یاپ یالت ماهی  183 یدام پزشک یدمورد تائ یواردات   kg 1 طبق قرار داد   

یگرم211بدون سر(  یقزل آال)شکم خال ماهی  184   - kg بق قرار دادط  51345   

یگرم51 مربا  185 طراوت -یزانبرگ ر     31461 طبق قرار داد عدد 

)گرم ( کامل مرغ  186 دهکده بسته  -آراز مرغ -آذر  

یبند  

kg 6111 طبق قرار داد   
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یرانی)منجمد( ا مرغ  187  یآذر بسته بند-آراز    kg 1 طبق قرار داد   

ختگرم پاک شده و آماده پ مرغ  188 دهکده بسته  -آراز مرغ -آذر  

یبند  

kg 115311 طبق قرار داد    

یلیمنجمد برز مرغ  189 یلیبرز   kg 1 طبق قرار داد   

گردو مغز  191   - kg 312 طبق قرار داد   

سوا شده موز  191   - kg 1 طبق قرار داد   

سوا شده نارنج  192   - kg 1 طبق قرار داد   

سوا شده نارنگی  193   - kg 21383 طبق قرار داد   

ادهمرغ آم ناگت  194 یکاپت -بشارت  -ممتاز   kg 1 طبق قرار داد   

یگرم 111کوچک  یباگت فرانسو نان  195    1 طبق قرار داد عدد -  

یبربر نان  196    1 طبق قرار داد عدد وزن چانه ها بر حسب اتحادیه 

یروغن نان  197    1 طبق قرار داد عدد وزن چانه ها بر حسب اتحادیه 

یلیزنجب نان  198 گرم91 یانگینوزن هرعدد م   kg 421 طبق قرارداد   

سنگک نان  199    1 طبق قرار داد عدد وزن چانه ها بر حسب اتحادیه 

لواش نان  211    5131441 طبق قرار داد عدد وزن چانه ها بر حسب اتحادیه 

یزرفر نایلون  211    1 طبق قرار داد عدد  - 

یفرنگ نخود  212  -  kg 361 طبق قرار داد   

ادا اروم– یاسان-طراوت نخودفرنگی  213  kg 1 طبق قرار داد   

تازه پاک شده  خرد شده نعناع  214  -  kg 59 طبق قرار داد   

خشک نعناع  215  -  kg 17 طبق قرار داد   

برنج یساندنخ ی)برا یبهداشت نمک  216  - kg  161195 طبق قرار داد   

یخوراک نمک  217  -  kg 11181 طبق قرار داد   

تک نفره نوشابه  218 یپپس -زمزم  دادطبق قرار  عدد   1   

خانواده نوشابه  219 یپپس -زمزم     1 طبق قرار داد عدد 

   7 طبق قرار داد kg  - هل  211

سواشده هلو  211  -  kg 1 طبق قرار داد   

درصد 61آماده  همبرگر  212 ممتار -بشارت     1 طبق قرار داد عدد 

   51698 طبق قرار داد kg  - هندوانه  213

سوا شده هویج  214  -  kg 1 طبق قرار داد   

سوا شده خرد شده ویجه  215  -  kg 71657 طبق قرار داد   

216  
       

       )ریال( جمع کل قرارداد 

 

 

 

 



 

   44 از   15یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

 

 2ویپست شماره  فهرست تخلفات و جرایم

 ( کیفیت مواد :1

 

 جریمه )ریال( شرح ردیف

.( خرید مواد غذایی نامطلوب )گوشت نامرغوب، نان کپک زده و 1 ذایی وعده + مبلغ مقدار ضایع شده با نظر ناظر قرارداددرصد قیمت کل ماده غ 21درصد 11از    

 

 : تجهیزات بهداشت( 2
 

 جریمه )ریال( شرح ردیف

1 
ه ها )شامل سردخانه های زیر صفر و باالی صفر( و سردخانسردخانهعدم نظافت 

  پیشخوان
درصد صورت وضعیت ماهیانه با نظر ناظر قرارداد 2/1درصد تا  15/1از   

ها ردن از دمپایی مجزا برای ورود به سردخانهاستفاده نک 2 یا نظر ناظر قرارداد رصد حداقل مبلغ بند قبلد 2/1درصد تا  1/1از    

درصد صورت وضعیت ماهیانه با نظر ناظر قرارداد 2/1درصد تا  15/1از  نظافت کف انبار و سردخانه 3  

اهیانه با نظر ناظر قرارداددرصد صورت وضعیت م 1.2درصد تا  15/1از  چیدمان صحیح کاال 4  

رمرتبطمنظم بودن وسایل وتجهیزات انبار و عدم نگهداری کارتن خالیو وسایل غی 5 درصد صورت وضعیت ماهیانه با نظر ناظر قرارداد 2/1درصد تا  15/1از    

ه با نظر ناظر قرارداددرصد صورت وضعیت ماهیان 2/1درصد تا  15/1از  انتقال سریع کاالی دریافتی به انبار و سردخانه 6  

درصد صورت وضعیت ماهیانه با نظر ناظر قرارداد 2/1درصد تا  15/1از  انتقال صحیح مواد غذایی 7  

نقضاءعدم نگهداری کاالی برگشتی  و تاریخ گذشته  وتحویل براساس تاریخ ا 8 درصد صورت وضعیت ماهیانه با نظر ناظر قرارداد 2/1درصد تا  15/1از    

ای سردخانه توسط انباردارثبت دم 9 درصد صورت وضعیت ماهیانه با نظر ناظر قرارداد 2/1درصد تا  15/1از    

درصد صورت وضعیت ماهیانه با نظر ناظر قرارداد 2/1درصد تا  15/1از  حذف به موقع برفک سیستم سرمایش سردخانه 11  

ت ماهیانه با نظر ناظر قرارداددرصد صورت وضعی 2/1درصد تا  15/1از  روشن بودن هواکش و کولر 11  

درصد صورت وضعیت ماهیانه با نظر ناظر قرارداد 2/1درصد تا  15/1از  اعالم به موقع ورود کاال و مواردناقص به واحد کنترل 12  

ر قرارداددرصد صورت وضعیت ماهیانه با نظر ناظ 2/1درصد تا  15/1از  نگهداری کاالی فله در کیسه، بسته و یا ظروف در بدار 13  

درصد صورت وضعیت ماهیانه با نظر ناظر قرارداد 2/1درصد تا  15/1از  تحویل اقالم غذایی به آشپزخانه بر اساس وزن تعریف شده 14  
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ر زمان دریافت و تحویل کاالفروشنده یا نماینده فروشنده دحضور  15  ددرصد صورت وضعیت ماهیانه با نظر ناظر قراردا 2/1درصد تا  15/1از    

16   

 

 ( وجود اشیاء خارجی درمواد گوشتی: 3

 

 جریمه )ریال( شرح )هر مورد( ردیف

تیک و ...(وجود اشیایی که در توزین یا کیفیت مواد غذایی تأثیر دارد. )کارتن، پالس 1 درصد صورت وضعیت ماهیانه با نظر ناظر قرارداد 1.1درصد تا  1.12از    

 

 ( تقلب در مواد غذایی:4
حشر ردیف  جریمه )ریال( 

1 
عدم تطبیق مواد خریده شده با 

 موادسفارش داده شده

درصد کل مبلغ ماده 21درصد تا  5در صورت قابل استفاده بودن ماده غذایی از   

درصد کل مبلغ آن ماده با نظر ناظر قرارداد 11درصد تا  2در صورت غیرقابل استفاده بودن ماده غذایی و مرجوع شدن از   

2 
اده غذایی مورد سفارش با اختالط م

 موردی مشابه آن 

درصد کل مبلغ ماده 35تا  11در صورت قابل استفاده بودن ماده غذایی از   

درصد کل مبلغ آن ماده با نظر ناظر قرارداد 21تا  5 در صورت مرجوع شدن از   

3 
و یا  خرید مواد تاریخ مصرف گذشته

 نزدیک به اتمام
با نظر ناظر قرارداد -درصد کل مبلغ آن ماده 14تا  11عودت ماده غذایی و از   

4 
ته عدم رعایت میانگین وزنی مرغ های بس

گرم 1811الی  1411بندی   
 با نظر ناظر قرارداددرصد ارزش مرغ های خریداری شده روز  31تا  11جریمه از 

5 
در خرید 11-11عدم رعایت میانگین +

 دسرها
 با نظر ناظر قراردادریداری شده روز درصد ارزش مرغ های خ 31تا  11جریمه از 

 

 مواد اولیه: تحویل( تأخیر در 5
 

 جریمه )ریال( شرح ردیف

1 
کاالی  5مواد اولیه تحویلتأخیر در 

 اصلی)گوشت، مرغ، ماهی، برنج و روغن(

جودرصد قیمت غذایی که به علت تأخیرپخت نشده است+ جبران هزینه ژتون دانش 51تا  21در صورت تغییر غذا از  

نظر ناظر قراردادبا  -درصد قیمت غذا  25تا  5در صورت عدم تغییر غذا از   

مواد کنار غذایی تحویلتأخیر در  2 راردادنظر ناظر قبا  -کنار غذایی آن وعده + جبران هزینه تعداد کنارغذایی ارائه نشده درصد کل قیمت 21تا  5در صورت تغییر از    



 

   44 از   17یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

ممواد سایر اقال تحویلتأخیر در  3  نظر ناظر قراردادبا  قیمت ماده غذایی بیشتراز درصد 31درصد تا  11از    

 دنظر ناظر قراردابا  درصد قیمت ماده غذای 21درصد تا  11از  تأخیر در عودت مواد غذایی مرجوعی 4

5 
خرید مواد اولیه به علت عدم تهیه 

خریدارتوسط  فروشنده  
 دنظر ناظر قراردابا  ه غذایدرصد بیشتر از  قیمت ماد 31درصد تا  11از 

 مواد غذایی:نادرست ( نگهداری و حمل 6

 

 مبلغ جریمه )ریال( شرح ردیف

1 

 

 حمل غیراصولی مواد غذایی 

حمل مواد غذایی آالیش نشده مواد غذایی خام و (

 پاک سازی نشده(در کنار موادی که بدون فرایند

 )نان، خیارشور و...( برای مصرف توزیع می شود. 

درصد ارزش  51تا  21حمل نادرست موجب غیرقابل استفاده شدن مواد شود: عودت ماده غذایی + از  اگر

 ماده غذایی

با نظر ناظر قرارداد درصد ارزش ماده غذایی 31تا  5اگر قابل استفاده باشد: از   

 

 :نحوه همکاری فروشنده با ناظر قرارداد یا نماینده ناظر  (  7

 

ریال(مبلغ جریمه ) شرح ردیف  

 .با نظر ناظر قرارداد درصد قیمت ماده غذایی که در مورد آن اطالعات نادرست داده شده است 5تا  5/1از  ارائه اطالعات ناصحیح به ناظر )متناسب با مورد(  1

2 
نده فروشنده با ناظر و یا نمایعدم همکاری مناسب عوامل 

 ناظر قرارداد
خریدارروز با نظر درصد بهای صورت وضعیت آن  5 تا 5/1از   

3 
یا  یا نماینده تام االختیار فروشندهدر دسترس نبودن 

اقالم مورد نیاز  تحویلعدم اهتمام برای   
با نظر ناظر قرارداد درصد بهای صورت وضعیت آن روز 25تا  5از   

 

  موارد فوق، صرفاً به عهده ناظران و نمایندگان کارفرما است.  تمامی: تشخیص و تأیید 1تذکر 

 

  محاسبه و دریافت خواهد شد. خریدار: جریمه سایر تخلفات که در فهرست گنجانده نشده به پیشنهاد کارشناس و با نظر 2تذکر 

 

 مرجع تشخیص و تأیید موارد تخلف، ناظرین و نمایندگان خریدار می باشد. 3تذکر : 

 



 

   44 از   18یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

 

 3ماره جدول ویپست ش                                                       

یی  رداه و شاخص اهی  الزامی مواد غذا  استاندا

 گوشت قرمز:
 کشتار روز )گرم( با تأيید نماينده دانشگاه است. برزيلی و يا گوشت گوساله وشت گوساله منجمدگ استفاده، مورد گوساله گوشت -8

 د.ي کشتار باشگوشت گوساله گرم مورد قبول، بايد مهمور به مهر بازرسان دامپزشکی در لحظه -8

 کشتار باشد. يدر لحظه یمهمور به مهر بازرسان دامپزشک ديگرم مورد قبول، با فندگوشت گوس -3

-يدیتول يها( از مارکو قلوه گاه لهیف ،مغز ران، راسته يشده )قسمت ها يبه صورت بسته بند ديمنجمد مورد قبول باسفند گوشت گو -0
 يکشتار و بسته بند يدار در لحظه تیو مراجع صالح یهر بازرسان دامپزشکممهور به م ديانقضا بوده و با خيتار يمعتبر و دارا يها

 باشند. 
5-  

هاي معتبر و هاي تولیديهاي مغز ران، راسته و فیله( از مارکبندي شده )قسمتگوشت گوساله منجمد مورد قبول بايد به صورت بسته -3
 ي کشتار و بسته بندي باشند. دار در لحظهمراجع صالحیت داراي تاريخ انقضا بوده و بايد ممهور به مهر بازرسان دامپزشکی و

+ و 0در دماي کمتر از  ،هاي سردخانه داري کامیوني مورد نظر بايد به وسیلهحمل و نقل گوشت هاي گرم و منجمد بسته بندي شده -0
 در شرايط بهداشتی انجام شده باشد.  

 شده الزامی است:  دارا بودن ساير مشخصات زير براي گوشت قرمز بسته بندي -2

 نام و نشانی واحد تولیدي -
 مشخصات گوشت -

 وزن گوشت -

 تاريخ تولید و انقضا  -

 

منابع مورد تایید    شرح  ردیف  مشخصات الزم 

 گوشت قرمز

(سر دست و قلوه گاه -تاره جوان با استخوان و بدون استخوان )ران کشتارگاه هاي مورد تايید سازمان دامپزشکی تازه  

یدامپزشک سازمان ديیمورد تا يارگاه هاکشت منجمد  ماه است. 3حداکثر زمان سپري شده از کشتار    

 

 هیچگونه خون مردگی، امعا و احشا و زوايد ديگر يا ذرات خارجی قابل رؤيت و يا خونابه در بسته بندي گوشت نبايد مشاهده گردد.  -9



 

   44 از   19یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

ه و بوي آن نیز تغییر پیدا نکرده باشد. در صورتی که به هر دلیلی در هنگام فرستادن به سردخانه، رنگ گوشت بايد حالت طبیعی داشت -87 

تواند براي مصرف مناسب نیست، می -برخالف دارا بودن تاريخ انقضا -کارشناس مواد غذايی احساس کند گوشت بسته بندي شده 

ساير اقالم پروتئینی نظیر گوشت مرغ و ها نمايد. )اين وضعیت در مورد ي برهان و هر توضیح ديگر اقدام به عودت گوشتبدون اقامه
 ماهی نیز صادق است.( 

 گوشت منجمد بايد فاقد آثار سوختگی ناشی از انجماد )لکه هاي با رنگ سفید گچی يا خاکستري( و يا قارچ زدگی باشد.  -88
 

 گوشت مرغ:
 .گوشت مرغ مورد استفاده، کشتار روز با تأيید نماينده دانشگاه و يا گوشت مرغ منجمد است -8

گوشت مرغ )گرم و منجمد( مورد قبول به صورت بسته بندي شده ران و سینه بدون پوست و بدون بال و فیله ي مرغ و داراي تاريخ  -8
 تولید و انقضا  و محصول واحدهاي تولیدي معتبر باشد. 

  ران و سینه ي مرغ بايد به رنگ صورتی شفاف و درخشنده و بدون هر گونه بو و طعم غیر طبیعی باشد. -3

 هیچ گونه خون مردگی، تیرگی و خراش يا جراحت نبايد در گوشت هاي مرغ بسته بندي شده وجود داشته باشد.  -0

 فیله( الزامی است:  -سینه -دارا بودن ساير مشخصات زير براي گوشت مرغ بسته بندي شده )ران -5

نام و نشانی واحد تولیدي  -  

مشخصات گوشت -                    

وزن گوشت  -  

تاريخ تولید و انقضا -        

 مشخصات الزم منابع مورد تایید واحد شرح  ردیف

مرغ     

 يا جوجه

هاي مورد تايید سازمان دامپزشکیکشتارگاه کیلوگرم تازه گرمی بسته بندي شده 077سینه(  و جوجه  -گرمی )ران 8277تا  8377مرغ در اوزان    

گرملویک منجمد یسازمان دامپزشک ديیمورد تا يهاکشتارگاه   
بسته گرمی  077و جوجه ( نهیس -)ران یگرم 8277تا  8377مرغ در اوزان 

ماه 0حداکثر زمان سپري شده از زمان تولید  شده يبند  

 

 انجماد مرغ تازه اکیداَ ممنوع است.  -3

روز و مرغ منجمد با بسته بندي  3،  درجه سانتیگراد 0عمر ماندگاري مرغ تازه با بسته بندي کامل يا بسته بندي شده در دماي صفر تا  -0
 ماه تا يک سال بسته به استاندارد شرکت تولید کننده است.  9،  درجه سانتیگراد 82کامل در دماي منفی 

 

 ماهی:
هاي معتبر و داراي تاريخ تولید و ماهی مورد قبول به صورت بسته بندي شده )بدون ضايعات( يا به صورت تازه صید شده از شرکت -8

 قضا است. ان

 ماهی مورد نظر بايد رنگ روشن و درخشان داشته و بدون هرگونه بوي غیر طبیعی و کدري بوده و بافت نرم يا شل نداشته باشد.  -8



 

   44 از   21یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

اين حق را خواهد داشت که ماهی ها را به طور تصادفی در محیط آشپزخانه آزمايش کند و در صورتی  خريداري ناظر کارشناس تغذيه -3 
به هر دلیلی ماهی مورد نظر فاقد صالحیت و ارزش براي مصرف است، بدون ذکر هیچ دلیلی ماهی هاي بسته  که تشخیص دهد بنا

 بندي شده را عودت دهد.  

 درج عاليم مشخصات ماهی، تاريخ تولید و انقضا و وزن بسته بر روي برچسب واحد تولیدي الزامی است.  -0

 

 مشخصات الزم منابع مورد تایید واحد شرح ردیف

اهیم  

رمگ لویک تازه ورکش التیش ديیمورد تا يشرکت ها    

 منجمد
رمکیلو گ وارداتی ورشرکت هاي مورد تايید شیالت کش  ماه است( 0کیلو گرمی )حداکثر زمان سپري شده از زمان تولید  87در بسته هاي حداکثر    

رمکیلو گ داخلی ورشرکت هاي مورد تايید شیالت کش  ماه است( 8کیلو گرمی )حداکثر زمان سپري شده از زمان تولید  87در بسته هاي حداکثر    

 

 تخم مرغ :
تخم مرغ خوراکی مورد قبول در اندازه ي درشت و به صورت بسته بندي شده از واحد هاي تولیدي معتبر و داراي تاريخ تولید و انقضا  -8

 می باشد.

 مشخصات و ويژگی هاي تخم مرغ مورد نظر: -8

 ف کننده تازه باشد.بايد هنگام عرضه به مصر -
 عاري از هر گونه بوي خارجی و گنديدگی باشد. -

 شکل ظاهري آن بیضوي بوده و سطح پوسته ي خارجی صاف و يکنواخت باشد. -

 پوسته ي خارجی آن عاري از هر گونه ترک يا شکستگی باشد. -

 ضخامت پوسته در تمام قسمت ها يکنواخت باشد. -

 انی رشد قابل مالحظه اي نداشته باشد.عاري از لکه ي خونی بوده و يا جسم روي -

 گرم باشد.  35ي وزنی آن درشت و وزن هر عدد آن بیشتر از رده -
 عددي تخم مرغ بايد سالم، محکم، تمیز، خشک و عاري از بو و آلودگی باشد. 37بسته ها و شانه هاي  -3
 بسته ها و شانه ها بايد از جنس مقواي پرس شده و يک بار مصرف باشد.  -0

 ي وزنی يکنواخت باشند. هايی که در کارتن هاي مخصوص بسته بندي شده اند الزاماً بايد از نظر رنگ و رده تخم مرغ -5

در کارتن ها برچسب نشانه گذاري بايد بر روي کاال بر روي شکاف دو لبه و به طور محکم چسبانده شود به طوري که با باز شدن در  -3
 کارتن برچسب مذکور سالم نماند. 

 صول بايد عاليم زير درج شده باشد:بر روي مح -0

 نام و نشانی واحد تولیدي يا عالمت تجاري تولید کننده -
 تاريخ تولید و بسته بندي  -

 طبقه بندي کاال )درشت( -

 شمار تخم مرغ موجود در هر کارتن -

 تاريخ پايان زمان مصرف  -

 شرايط مناسب نگهداري -



 

   44 از   21یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

  .است کیلو 88 حدود مرغ، تخم حاوي کارتن وزن بهترين -2 
 

 ی حیوانی:کره
ي گاوي پاستوريزه و بسته بندي شده در شرايط بهداشتی، داراي تاريخ تولید و انقضا و تولید شده در ي حیوانی تهیه شده از خامهکره -8

 کارخانجات معتبر مورد قبول است.  

 که باشد. اي تا زرد کهربايی و فاقد هر گونه خال يا لرنگ کره بايد طبیعی بوده و حد آن بین سفید خامه -8

 کره بايد داراي طعم طبیعی بوده و عاري از هر گونه مزه و عطر نامناسب غیر طبیعی، ترشیدگی، تندي، پنیري و غیره باشد.  -3

ي تست هاي باکتريايی اشرشیا کلی، کلی فرم درصد بوده و در صورت انجام آزمايشات شیمیايی نتیجه 27میزان چربی محصول حدود  -0
 ورئوس منفی باشد.  ها و استافیلوکوکوس ا

 باشد. و بر حسب نیاز در اوزان مورد نیاز می -ي خارجی آلو مینیومی استکه اليه-نوع بسته بندي به صورت لفاف دو اليه  -5

 بر روي لفاف محصول بايد مشخصات زير درج شده باشد: -3

 ي سازندهعالمت تجاري و نام کارخانه 
 )مواد افزودنی )نمک يا مواد رنگی 

 ي گاويي حیوانی پاستوريزه تهیه شده از خامهکره درج عبارت 

 تاريخ تولید و انقضاي مصرف 

 ي ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیي پروانهشماره 

  وزن خالص 

 شرايط نگهداري 

 استفاده از کره گیاهی )مارگارين( ممنوع است.   -0

 ماست:
درصد( به صورت پاستوريزه و هموژنیزه در بسته  5/8صد چربی معین )کم چرب يا ي گوسفند يا گاو با درماست تهیه شده از شیر تازه -8

 بندي مناسب داراي تاريخ تولید و انقضا از واحدهاي تولیدي معتبر مورد قبول است.  

نامطبوع يا رنگ ماست سفید تا سفید شیري بوده و بايد بافت نرم و قوام پايداري داشته باشد و عاري از هر گونه طعم تلخی و بوي  -8
 ناخالصی ظاهري باشد. 

3- PH  باشد.  8/0و  0/3ماست هنگام مصرف بايد بین 

 بهتر است از ماست بدون نشاسته استفاده شود. -0

در هر گرم کمتر  0به توان  87در صورت انجام آزمايشات شیمیايی بايد باکتري هاي اختصاصی ماست زنده بوده و تعداد آن از حدود  -5
 عدد باشد.  87و تعداد کپک هاي غیر بیماري زا کمتر از  877ي غیر بیماري زا در هر گرم کمتر از نباشد و تعداد مخمرها

 درج مشخصات زير بر روي ظروف ماست الزامی است:  -3

 ي سازندهنام يا عالمت تجاري کارخانه -
 درصد(  5/8ي کم چربی )واژه -

 نوع شیر مصرفی )گاوي يا گوسفندي(  -

 وزن خالص -

 روز بعد از تاريخ تولید( يا ذکر روز و ماه 87کثر تاريخ مصرف )حد ا -

 ي ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیي پروانهشماره -



 

   44 از   22یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

 کشک : 

هاي لبنی کشک بهتر است از محصوالت کارخانه هايی باشد که تنها تولید کننده کشک هستند و از کشک تولید شده در کارخانه -8
 استفاده نشود.  

ه صورت تغلیظ شده و تهیه شده در شرايط بهداشتی داراي تاريخ تولید و انقضا و بسته بندي شیشه اي يا ظروف کشک مورد قبول ب -8
 پلی استیرين با پوشش آلومینیومی از واحد هاي تولیدي معتبر است. 

 رنگ کشک سفید خامه اي تا کرم  و طعم آن کمی ترش و شور و داراي بوي طبیعی و بافت يکنواخت است.  -3

 درصد باشد.   87درصد بوده و میزان آب کمتر از  83ئین کشک نبايد کمتر از پروت -0

ي تست کلی فرم، اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس منفی بوده و تعداد کپک و در صورت انجام آزمايشات میکروبی بايد نتیجه -5
 باشد. 3به توان  87مخمر در هر گرم کمتر از 

 دقیقه در آب جوشانده شود.  87مدت کشک بايد قبل از مصرف حتما به  -3

 باشد: درج مشخصات زير بر روي ظروف کشک الزامی می -0

 ي سازندهنام يا عالمت تجاري کارخانه -

 وزن خالص -

 تاريخ تولید و انقضا -

 ي ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ي پروانهشماره -
 

 دوغ:
 از واحدهاي تولیدي معتبر است.  PET ه شده در شرايط بهداشتی در بطري هاي دوغ مورد قبول به صورت تازه و بدون گاز و تهی -8

 رنگ دوغ بعد از به هم زدن بايد سفید يا سفید شیري بوده و طعم و بوي طبیعی و مخصوص به خود باشد.   -8

 دوغ بايد عاري از هر گونه ناخالصی ظاهري و بوي نامطبوع باشد.  -3

 باشد.  5/0یشتر از دوغ هنگام مصرف نبايد ب PHحداکثر  -0

 درصد نباشد.  8درصد و حداکثر میزان نمک طعام بیشتر از  8چربی دوغ بايد حدوداً  -5

ي تست هاي اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس و کپک بايد منفی و باکتر هاي کلی فرم کمتر در صورت آزمايش میکروبی نتیجه -3
 عدد در هر میلی لیتر باشد.  87از 

و يا لیوان بسته بندي شده در بسته بندي شرينک شده بدون نشتی و  PETوف محکم پلی اتیلن ترفتاالت به صورت دوغ بايد در ظر -0
 ها ارائه گردد. پارگی بطري

 مشخصات زير بايد بر روي برچسب محصول قید شده باشد: -2

 نام محصول و عالمت تجاري واحد تولیدي -
 وزن خالص  -

 شت و درمان و آموزش پزشکیي ساخت از وزارت بهداي پروانهشماره -

 ذکر ساير مواد افزودنی مجاز بر روي برچسب الزامی است.  -
 

 برنج ایرانی:
 برنج مورد قبول از انواع ممتاز و بسته بندي شده به صورت بهداشتی از واحدهاي تولیدي معتبر است.   -8

 3تا  3/8یلی متر نبوده و نسبت درازاي دانه به قطر آن بین م 5دانه هاي برنج بايد بلند باشد به اين معنا که در ازاي هر دانه کمتر از  -8
 میلی متر باشد. 

 برنج بايد داراي رنگ طبیعی و عطر و بوي مخصوص به خود باشد.  -3



 

   44 از   23یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

 نمونه ها بايد عاري از آفات انباري زنده يا عاري از کپک زدگی بوده به طوري که با چشم غیر مسلح ديده شود. -0 

 زير است:مشخصات دانه برنج به صورت  -5

  درصد 80حداکثر رطوبت 

  درصد  5حداکثر دانه هاي شکم سفید 

  درصد  0حداکثر دانه هاي شکسته 

  درصد  8حداکثر دانه هاي خرد شده 

  درصد  8حداکثر دانه هاي زرد 

  درصد  8حداکثر دانه هاي داراي خط قرمز 

  درصد   5/7حداکثر مواد خارجی 

 کیلوگرم باشد.  85ي برنج نبايد بیش از ده باشد. وزن هر بستهبرنج بايد در کیسه هاي نو بسته بندي ش -3
 درج مشخصات زير بر روي بسته بندي برنج الزامی است: -0

 نوع کاال -

 ي کاالدرجه -

 وزن خالص برحسب کیلوگرم -

 نام يا نشانی مخصوص تولید کننده -

 برنج هندی : 
 ی از واحدهاي تولیدي معتبر است.  برنج مورد قبول از انواع ممتاز و بسته بندي شده به صورت بهداشت -8

 برنج بايد داراي رنگ طبیعی و عطر و بوي مخصوص به خود باشد.  -8

 نمونه ها بايد عاري از آفات انباري زنده يا عاري از کپک زدگی بوده به طوري که با چشم غیر مسلح ديده شود. -3

 مشخصات دانه برنج به صورت زير است: -0

  درصد 80حداکثر رطوبت 

 درصد  0نه هاي شکسته حداکثر دا 

  درصد  8حداکثر دانه هاي خرد شده 

  درصد  8حداکثر دانه هاي زرد 

  درصد   5/7حداکثر مواد خارجی 

 کیلوگرم باشد.  85ي برنج نبايد بیش از برنج بايد در کیسه هاي نو بسته بندي شده باشد. وزن هر بسته -5
 درج مشخصات زير بر روي بسته بندي برنج الزامی است: -3

 ع کاالنو -
 ي کاالدرجه -

 وزن خالص برحسب کیلوگرم -

 نام يا نشانی مخصوص تولید کننده -
 تاريخ تولید و انقضا -

 آرد سوخاری:
آرد سوخاري مورد قبول به صورت بسته بندي شده در شرايط بهداشتی و داراي تاريخ تولید و انقضا و تهیه شده از واحدهاي تولیدي  -8

 معتبر داخلی است.



 

   44 از   24یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

ي يد کرم روشن يا قهوه اي روشن بوده و عطر و طعم مخصوص به خود را داشته و عاري از هر گونه بو و مزهرنگ آرد سوخاري با -8 
 نامطبوع باشد.

 ي آنها باشد. آرد سوخاري بايد عاري از هر نوع آلودگی اعم از آفت، مرض و سموم مترشحه -3

 درصد است.  0حداکثر رطوبت مجاز براي آرد سوخاري  -0

 درصد باشد.  9ي نبايد کمتر از پروتئین آرد سوخار -5

 درصد باشد.  8چربی حداکثر درصد وزنی در آرد سوخاري نبايد بیش از  -3

 مقدار افالتوکسین نبايد از يک میکروگرم در کیلوگرم تجاوز کند.  -0

یاف مصنوعی براي بسته بندي آرد سوخاري بايد از کیسه هاي تمیز و مناسب از جنس کرباس و يا متقال يا گونی يا کیسه هاي ال -2
 کیلوگرم باشد.  87تا  5استفاده شده باشد. وزن هر کیسه در بسته هاي بزرگ بايد 

 درج عاليم زير بر روي محصول الزامی است:  -9

 نوع کاال -
 وزن خالص بر حسب کیلوگرم -

 نام ونشانی يا عالمت تجاري و نشانی واحد تولیدي -

 تاريخ تولید و انقضا  -

 ي فراوردهي مصرفی براي تهیهي اولیهماده -

 ي ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیي پروانهشماره -
 

 ماکارونی:
ماکارونی مورد قبول به صورت بسته بندي و تولید شده در شرايط بهداشتی، داراي تاريخ تولید و انقضا از واحدهاي تولیدي معتبر و  -8

 ترجیحاً غنی شده است. 

 زنده بوده و داراي رنگ طبیعی )زرد کهربايی( و بوي مخصوص به خود باشد. ماکارونی بايد عاري از هر نوع آفت  -8

 محصول بايد عاري از هر نوع مواد خارجی و شن باشد.  -3

 براي مصرف اولويت دارد.  Bمحصول غنی شده با کلسیم، آهن، ويتامین هاي گروه  -0

نفوذ آلودگی و شکستگی حفظ کند. براي اين منظور بسته  نوع بسته بندي فرآورده بايد به گونه اي باشد که آن را از تبادل رطوبت، -5
 هاي سلوفانی و پلی اتیلن مورد قبول است. 

 درج عاليم زير بر روي بسته بندي ماکارونی الزامی است: -3

 نام محصول -
 نشانی و عالمت تجاري تولید کننده  -

 نام مواد مصرفی -

 وزن خالص -

 و آموزش پزشکیي ساخت از وزارت بهداشت و درمان ي پروانهشماره -
 

 ی سوپ:رشته
شد. استانداردهاي اين فرآورده نیز همانند ماکارونی بوده و بايد به صورت بسته بندي شده از کارخانجات معتبر داخلی تهیه شده با  

 

 



 

   44 از   25یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

 استاندارد کلی حبوبات: 

  ،( مواد خارجی )نظیر خار و خاشاک، قارچ ها يا باکتري ها و غیرهتمام حبوبات بايد عاري از هر نوع آفت )شامل هر گونه حشرات
دار، نارسی خود ي حشرات بالي تغذيهي حشرات مرده، قطعات گیاهی، شن و سنگريزه(، آفت زدگی )وجود سوراخ خروجی و حفرهالشه

 دانه، غیر يکنواختی، چروکیدگی، فساد دانه به خاطر فعالیت زيستی يا اتواکسیداسیون و تغییر رنگ آن( باشند. 

 لوبیا:

ي درشت و به صورت بسته بندي انواع لوبیاي مورد نظر شامل لوبیاي قرمز، لوبیا چیتی و لوبیا سفید و لوبیاي چشم بلبلی بايد در اندازه -8
 شده در شرايط بهداشتی و تولیدي کارخانجات بسته بندي معتبر باشد. 

 لوبیا بايد عاري از آفت زنده باشد. -8

 درصد باشد.  3صد و آسیب ديدگی بیشتر از در 8میزان آفت زدگی نبايد بیش از   -3

 درصد باشد.  87میزان رطوبت نبايد بیش از  -0

 پخت تشخیص و با صالحديد کارشناس ناظر قابل عودت است( وجود دانه هاي ناپز از عوامل ناپذيرفتنی است. ) بعد از اولین -5

 صورت زير باشد:گرم بايد به  877ي لوبیا در انواع آن بر حسب تعداد دانه در هر اندازه -3

 دانه نباشد. 337لوبیا سفید:  کمتر از  -
 دانه نباشد. 337لوبیا قرمز:  کمتر از  -

 دانه نباشد. 835لوبیا چیتی:  کمتر از  -

 دانه نباشد. 037لوبیا چشم بلبلی: کمتر از  -

 باشد. بسته بندي لوبیا در بسته هاي پالستیکی محکم يا متقالی قابل قبول می -0
 

 عدس:

 ول به صورت بسته بندي شده در شرايط بهداشتی و تولیدي کارخانجات بسته بندي معتبر است. عدس مورد قب -8

 عدس بايد عاري از آفت زنده باشد.  -8

 درصد باشد.  8میزان آفت زدگی و آسیب ديدگی نبايد بیتشر از  -3

 درصد باشد.  8میران نارسی نبايد بیشتر از  -0

 درصد باشد.  87میران رطوبت نبايد بیشتر از  -5

 عدس بسته بندي شده در بسته بندي هاي کنفی يا کیسه اي متقالی يا پالستیکی و عاري از آلودگی و بوي غیر طبیعی باشد.  -3

 نخود:

 ي ممتاز به صورت بسته بندي شده در شرايط بهداشتی و تولیدي کارخانجات بسته بندي معتبر است. نخود مورد قبول در رده -8

با رنگ طبیعی و يک دست باشد؛ با توجه به اين که رنگ نخود ممتاز روشن تر از رنگ ديگر  جنس مورد پذيرش بايد محصول سال، -8
 نخودها می باشد. 

 عدد است.  887گرم نخود درجه يک ممتاز حداکثر  877تعداد دانه ها در هر  -3

 درصد است.  8مقدار دانه هاي نارس، چروکیده، آب ديده و شکسته حداکثر  -0

 درصد تجاوز کند.  87از  حداکثر رطوبت نخود نبايد -5

 وجود دانه هاي ناپز از عوامل ناپذيرفتنی است. ) بعد از اولین پخت تشخیص و با صالحديد کارشناس ناظر قابل عودت است( -3

 87بسته بندي نخود بايد در کیسه هايی با جنس چتايی، متقال، گونی، الیاف مصنوعی )مثل پلی اتیلن( بوده و وزن هر کیسه بیشتر از  -0
 لوگرم نباشد. کی



 

   44 از   26یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

 لپه: 

 لپه ي مورد قبول از نوع درجه يک و به صورت بسته بندي شده در شرايط بهداشتی و تولیدي کارخانجات بسته بندي معتبر است.  -8

 لپه بايد داراي رنگ طبیعی و بوي مخصوص به خود باشد.  -8

  نمونه بايد عاري از کپک زدگی ظاهري که با چشم غیر مسلح قابل رؤيت است، باشد. -3

 عدد می باشد.  8877گرم نمونه حدودا  877تعداد دانه در هر  -0

 در نمونه ي مورد نظر دانه هاي فاسد و بذر علف هرز نبايد وجود داشته باشد.  -5

 بسته بندي شده در بسته بندي هاي کنفی يا کیسه اي متقالی يا پالستیکی و عاري از آلودگی و بوي غیر طبیعی باشد.  -3

 باقاالی خشک سبز:

االي خشک مورد قبول از نوع درجه يک و به صورت بسته بندي شده در شرايط بهداشتی و تولیدي کارخانجات بسته بندي معتبر باق -8
 است. 

 درصد تجاوز نکند.  8محصول مورد نظر بايد عاري از آفت زنده بوده و میزان آفت زدگی از  -8

 درصد باشد.  5میزان آسیب ديدگی نبايد بیشتر از  -3

ايد از نظر اندازه حتی المقدور يکنواخت باشد و میزان غیر يکنواختی آن از نظر شکل و اندازه حتی المقدور يکسان باشد و باقاال خشک ب -0
 درصد تجاوز نکند.  5میزان غیر يکنواختی آن از نظر رنگ و شکل عرضه از 

 درصد باشد.  87میزان رطوبت نمونه نبايد بیشتر از  -5

 ي کنفی يا کیسه اي متقالی يا پالستیکی و عاري از آلودگی و بوي غیر طبیعی باشد. بسته بندي شده در بسته بندي ها -3
 

 روغن مایع :
کیلوگرمی عرضه  80انواع روغن مايع مورد قبول عبارت اند از روغن مايع ذرت، آفتاب گردان، کانوال و سويا که در بسته بندي هاي  -8

 شده و محصول کارخانجات معتبر هستند.

 د نظر بايد هنگام باز شدن در آن رنگ و بوي طبیعی داشته و غلیظ نشده و يا ناخالصی پیدا نکرده باشد. روغن مايع مور -8

 روغن مايع هاي گفته شده صرفاً براي پختن برنج و در تهیه و پخت غذاها در شرايط معمولی )غیر سرخ کردن( کاربرد دارد.  -3

درصد باشد و مقدار اسیدهاي  88نبايد بیشتر از  Saturated Fatty Acidsدر روغن مايع ذرت مقدار اسیدهاي چرب اشباع شده  -0
 درصد باشد. 52کمتر از   Poly Unsaturated Fatty Acidsچرب غیر اشباع يا دوگانه 

 اکی واالن در هر کیلوگرم 5حداکثر پر اکسید مجاز در روغن مايع حداکثر مجاز  -5
   دارند.   براي مصرف اولويت HACCPمحصوالت داراي استاندارد  -3

 بر روي برچسب محصول بايد عاليم زير درج شده باشد: -0

 ي سازندهنام محصول و عالمت تجاري و نشانی کارخانه -
ي اسیدهاي چرب اشباع و غیر اشباع و ساير اطالعات تغذيه اي ي درصد تفکیک شدهترکیبات موجود در روغن به اضافه -

 Nutritional Informationمحصول 

 محصول شرايط نگهداري -

 تاريخ تولید و انقضا  -

 وزن خالص بر حسب کیلوگرم  -

 ي ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ي پروانهشماره -
 



 

   44 از   27یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       
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 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

 روغن مایع مخصوص سرخ کردنی: 
 کیلوگرمی و محصول کارخانجات می باشند.   80روغن مايع مخصوص سرخ کردنی مورد قبول عرضه شده در بسته بندي هاي  -8

مخصوص سرخ کردنی بايد هنگام باز شدن در آن رنگ و بوي طبیعی داشته و غلیظ نشده و عاري از هر گونه ناخالصی روغن مايع  -8
 باشد. 

 مورد استفاده قرار گیرد.  Fryingي طبخ سرخ کردن و يا تفت دادن روغن مايع مخصوص سرخ کردنی صرفاً بايد براي شیوه -3

درصد  5درصد و مجموع ايزومرهاي ترانس بیشتر از  88نبايد بیشتر از  Saturated Fatty Acidsمقدار اسیدهاي چرب اشباع شده  -0
 باشد. 

 اکی واالن در هر کیلوگرم  5حداکثر پر اکسید مجاز در  روغن مايع حداکثر مجاز  -5

 مقدار آنتی اکسیدان ها در روغن مايع سرخ کردنی بايد در حد مجاز باشد.  -3

 مصرف اولويت دارند.   براي HACCPمحصوالت داراي استاندارد  -0

 بر روي برچسب محصول بايد عاليم زير درج شده باشد: -2

 ي سازندهنام محصول و عالمت تجاري و نشانی کارخانه -
ي اسیدهاي چرب اشباع و غیر اشباع و ساير اطالعات تغذيه اي ي درصد تفکیک شدهترکیبات موجود در روغن به اضافه -

 Nutritional Informationمحصول 

 يط نگهداري محصولشرا -

 تاريخ تولید و انقضا  -

 وزن خالص بر حسب کیلوگرم  -

 ي ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیي پروانهشماره -

 

 رب گوجه فرنگی:
 87رب گوجه فرنگی مورد قبول به صورت تهیه شده در شرايط بهداشتی و بسته بندي در قوطی هاي فلزي با ورق فوالدي ترجیحاً -8

 می داراي تاريخ تولید و انقضا از واحدهاي تولیدي معتبر باشد.کیلوگر

 و بادکردگی در نباشد.  قوطی يا حلب مورد استفاده سالم بوده و داراي ضرب خوردگی -8

در زمان باز کردن قوطی فلزي محصول، رنگ رب بايد قرمز طبیعی بوده و هیچ گونه کدري و سیاهی يا آثار ريسه هاي کپک در آن  -3
 نشود. مشاهده 

 رب گوجه فرنگی بايد داراي طعم مخصوص به خود بوده و عاري از هر گونه طعم سوختگی، تلخی و يا طعم خارجی باشد.  -0

 رب گوجه فرنگی نبايد داراي ذرات سیاه رنگ قابل رؤيت با چشم غیر مسلح باشد.  -5

 شد. رب گوجه فرنگی نبايد حاوي حشره، تخم، الرو، شفیره يا قطعاتی از بدن حشره با -3

 براي مصرف اولويت دارند.  HACCPمحصوالت داراي استاندارد  -0

 نباشد.  82میزان بريکس رب گوجه کمتر از  -2

 درج مشخصات زير بر روي برحسب محصول الزامی است:  -9

 نام و نوع فرآورده -
 ي سازندهنام يا عالمت تجارتی و نشانی کارخانه -

 نام مواد افزوده شده -

 کیلوگرمی( 87وزن خالص برحسب کیلوگرم ) -

 تاريخ تولید و انقضاي مصرف و سري ساخت -
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 ي ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیي پروانهشماره - 

 

 ها:ها و سبزیاستاندارد میوه
  گیرد. ها، بسته بندي و نشانه گذاري میوه ها و سبزي ها مورد بررسی قرار میدر اين قسمت تعیین ويژگی

 ا:اصطالحات عمومی میوه ه
 :ي صدمات مکانیکی به هنگام برداشت و بسته بندي محصول. عبارتست از پارگی، ترک خوردگی يا له شدگی پوست و گوشت میوه در نتیجه آسیب دیدگی 

 :عبارتست از عدم رشد کافی میوه که رنگ طبیعی را به دست نیاورد.  نارسی 

 ي نارسی آن است.  هندهدر مورد توت فرنگی سبز بودن تمام يا قسمتی از میوه نشان د -

  :وه اثر ناشی از عوامل متعددي مانند آفتاب زدگی، سم پاشی و غیره است که به صورت تغییر رنگ قسمتی از پوست قابل رؤيت بوده و از کیفیت میسوختگی

 کاهد. می

  :عبارت از وجود لکه هاي رنگی )بیشتر قرمز قهوه اي( بر روي میوه. لب شتری 

 :گردد. تست از صدمات مکانیکی که عالوه بر آسیب رساندن به پوست میوه سبب پاره شدن بافت خارجی و درونی آن میعبار ترك خوردگی 

 :نبودن دم میوه در اثر برداشت يا بسته بندي نادرست. بی دمی 

  :هاي ناشی از تگرگ روي سطح خارجی میوه به صورت لکه هاي خاص.زيانتگرگ زدگی 

 :ی از اثر مستقیم نور خورشید و يا خشکی در روي پوست نور نديده که اختالف رنگ با ساير نقاط میوه دارد.هاي ناشزيان لكه سفیدی 

 :گردد.به عنوان مثال اگر گوشت طالبی سبز رنگ نباشد، از نظر گوشت بد رنگ محسوب می بد رنگی گوشت 

 :گويند. جدا شدن حبه ها از خوشه را می ریزش دانه 

 ها: اصطالحات عمومی سبزی

  :آيد. عبارتست از وجود الیاف يا رشته هاي چوبی در هويج که اکثرا به علت تاخیر در برداشت به وجود میخشبی 

 :عبارتست از حالتی که در اثر تمرکز بیش از حد کلروفیل تمام يا قسمتی از سیب زمینی سبز رنگ شده باشد.  سبز رنگی 

 سانتی متر باشد.  85ی در تره فرنگی که نبايد کمتر از حداقل طول قسمت سفید خوراکی سفید: طول ساقه 

 فقدان رنگ سبز طبیعی که ناشی از برداشت دير يا کمبود مواد غذايی است.ها: فقدان رنگ سبز طبیعی در سبزی 

 :داشتن بو و طعم و عطر مخصوص به خود.   بو و طعم و عطر 

  :و محصول حالت خشبی داشته باشد.ساقه در سبزيجات بیشتر از حد مجاز رشد کرده طول ساقه 

  :بزرگترين بُعد برگ بر حسب سانتی متر است که هر چه بیشتر باشد برگ قطورتر و نامرغوب تر است.   طول برگ 

 

 ها: اصطالحات مشترک میوه ها و سبزی

  :ي زنده در سطح خارجی يا داخلی میوه و سبزي. ها، کرم ها يا نماتدهاي ها، ويروسهاي زنده، قارچ ها، باکترعبارتست از وجود حشرات، کنهآفت 

  :عبارتست از وجود آثار فعالیت آفات در داخل يا خارج میوه و سبزي که با چشم غیر مسلح قابل رؤيت باشد. آفت زدگی 

  :شود.به آثار ناشی از فعالیت قارچ روي میوه گفته میكپك زدگی 

  :گويند. سبزيجات را نرمی میعدم استحکام کافی در بافت میوه و بعضی از نرمی 

  :شود و از کیفیت میوه اي( که روي پوست )يا غالف در مورد باقاال و لوبیا و نخود( ظاهر میهاي رنگی )بیشتر قرمز قهوهعبارتست از وجود خالخال زدگی

  کاهد.   می

 :عبارتست از وجود گل و خاک و ساير مواد خارجی روي میوه و سبزي.  آلودگی 

 میوه يا سبزي تغییر کرده  حالتی است که قسمت آبدار میوه در اثر سردي هوا دچار انجماد شده و در نتیجه وضع فیزيکی و ارگانولپتیکی )حسی( گی:یخ زد

 باشد. 
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   :عبارتست از يکدست نبودن میوه موجود در محموله از نظر رقم، انداره، شکل و رنگ. عدم یكنواختی 

  :دن تمام يا قسمتی از نسج گوشت میوه يا سبزي. عبارتست از فاسد شگندیدگی 

  :عبارتست از وجود هر گونه مواد غیر از میوه و سبزي مانند زوايد گیاهی از قبیل دم، برگ، شاخه، شن و سنگريزه و ...مواد خارجی 

 :شود و باعث ماندن بعد از برداشت ايجاد میخشک شدن و پالسیدن که در اثر تابش شديد آفتاب يا سم پاشی نادرست و يا زياد  خشكیدگی و چروكیدگی

 شود. از بین رفتن شادابی میوه و سبزي می

 :عبارتست از نرم شدن گوشت میوه و سبزي که ممکن است در اثر فشار و رسیدگی بیش از حد و خرابی روي گوشت میوه ايجاد شود.  لهیدگی 

 :روي میوه يا سبزي که در هنگام رشد براي کنترل آفات به مصرف رسیده باشد.  ي سموم دفع آفات نباتیعبارتست از مانده باقی ماندن سموم 

 :عبارتست از نداشتن رنگ طبیعی و يکنواخت رقم مورد نظر در میوه و سبزي. بد رنگی 

  :در نتیجه میوه در اثر فشار جزيی گردد و شود که در اثر نگهداري زياد يک اليه نیمه خشبی در زير پوست خیار ايجاد میبه حالتی اطالق میپنبه ای شدن

 فرو خواهد رفت. 

  :شود که در اثر وجود برخی از مواد شیمیايی میوه يا سبزي طعم طبیعی خود را از دست داده است و تلخ مزه شده است.  به حالتی اطالق میتلخی 

 

 آفات و آسیب های میوه جات:

 نارنگی موز پرتقال كیوی سیب موضوع

يعار عاري آفت زنده کل میوه ها %5کمتر از  عاري عاري   

%8حداکثر  آفت زدگی %8حداکثر    - - عاري 

%2حداکثر  آسیب ديدگی %8حداکثر    - - - 

%3حداکثر  بد شکلی  - - - - 

%2حداکثر  عدم يکنواختی %5حداکثر    حتی االمکان يکدست - عاري 

%5حداکثر  آلودگی  - - عاري - 

%8حداکثر  - مواد خارجی  - - - 

محتوي %8حداکثر  عاري - - لهیدگی  عاري 

%3حداکثر  نارسی محتوي %5حداکثر  عاري عاري   ترش نباشد 

سطح میوه %5حداکثر  - - خال زدگی  
سطح  %8حداکثر 

 میوه
سطح میوه %8حداکثر   

%5حداکثر  چروکیدگی %3حداکثر    -  - 

%8حداکثر  سوختگی    -  

 - - - - - گنديدگی

 - - - عاري - دم

تعداد میوه %3حداکثر  - - يخ و سرما زدگی تعداد میوه %3حداکثر  -   

 - - عاري - - سوراخ شدگی
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%0حداکثر  - - ضرب ديدگی  محتوي %5حداکثر  -   

%8حداکثر  خراشیدگی و ترک خوردگی محتوي %87حداکثر   محتوي %5حداکثر    - - 

محتوي %5حداکثر  - - - بريدگی محتوي %5حداکثر    

یکپک زدگ  - - - - - 

 

 ها:ها و صیفیمشخصات سبزی
 

زفلفل سب قارچ خوراكی پیاز هویج موضوع  سیر سیب زمینی بادمجان 

 عاري عاري عاري عاري عاري عاري عاري آفت زنده

%8حداکثر  آفت زدگی %8حداکثر   %8حداکثر  -  %8حداکثر   %8حداکثر   %8حداکثر    

%8حداکثر  آسیب ديدگی %8حداکثر   %8کثر حدا - -  %8حداکثر   %0حداکثر    

%8حداکثر  بد شکلی %8حداکثر  - - -   - - 

%3حداکثر  عدم يکنواختی %8حداکثر  - -   - - - 

%5حداکثر  آلودگی %5حداکثر   %5حداکثر  عاري -  %5حداکثر    - 

%5حداکثر  - مواد خارجی %5حداکثر  - عاري -  %8حداکثر    

%8حداکثر  -  - لهیدگی  - - - 

یگنديدگ  - عاري - - - عاري - 

 - عاري - - - عاري - خال زدگی

%8حداکثر  - - - - آفتاب زدگی  - - 

%3حداکثر  - - - - نرمی %8حداکثر  -   

%8حداکثر  - چروکیدگی %3حداکثر  - -  %8حداکثر    - 

 - - - - - - - سوختگی

%8حداکثر  - - عاري - يخ و سرما زدگی  - عاري 

گیخراشیدگی و ترک خورد %8حداکثر  - - -   - - - 

%8حداکثر  - - - بريدگی  - - - 

%5/7حداکثر  خشبی بودن  - - - - - - 
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%8حداکثر  - - - - بد رنگی   - - 

%0حداکثر  - سبز و جوانه زده %0حداکثر  - - -  %2حداکثر    

 

 

 بندی میوه ها و سبزی ها:درجه

 

: )بر حسب تعداد درصد(نارنج  

راشیدگیخ نرمی بد رنگی ضرایب  خال زدگی 

1 7 7 7 7 

5تا  2 3تا    - - 

3 87-5  5-3 3تا   3تا    

 درجه بندی: 

  0-5ي يک: جمع ضرايب منفی درجه

  3-0ي دو: جمع ضرايب منفی درجه

   2-88ي سه: جمع ضرايب منفی درجه

 

)بر حسب تعداد درصد( به:  

 سوختگی پالستیكی ضریب

1 8 8 

درصد 3-8 2  - 

درصد 0-3 3  8-8  

 درجه بندی: 

8-3ي يک: جمع ضرايب منفیدرجه  

0-5ي دو: جمع ضرايب منفی درجه  

   3-2ي سه: جمع ضرايب منفی درجه
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)بر حسب تعداد درصد(  لیمو ترش:  

 نرمی خال زدگی خراشیدگی ضریب

1 7 7 7 

5تا  2 0تا   5تا    

3 0-5  87-0  0-5  

 درجه بندی: 

3-0ي يک: جمع ضرايب منفیدرجه  

5-0ي دو: جمع ضرايب منفی درجه  

   2-9ي سه: جمع ضرايب منفی درجه

دگی. ناموزونی، نارسی، گنديدگی، لک زدگی، ترک خوردگی پوست يا له شدگی، آلودگی، خشکیدگی و آفت ز :عوامل ناپذیرفتنی  

 

)بر حسب تعداد درصد(   خیار:  

كیپالستی بد رنگی بد شكلی آسیب دیدگی آفت زدگی ضریب نودپنبه ای ب   تلخی 

1 8 7 8 7 7 7 8 

2 8-8  8-7  8-8  8-7  8-7  8-7  8-8  

3 3-8  8-8  3-8  8-8  8-8  8-8  3-8  

 درجه بندی: 

3-0ي يک: جمع ضرايب منفیدرجه  

2-83ي دو: جمع ضرايب منفی درجه  

   80-82ي سه: جمع ضرايب منفی درجه

 عوامل ناپذیرفتنی:

   لهیدگی، شکستگی، خیار بذري )بیش از حد رسیده(
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)بر حسب تعداد درصد(  گوجه فرنگي:  

 ناصافی نارسی پالستیكی آفتاب زدگی آفت زدگی ضریب

1 7 7 7 7 7 

2 8-7  3-7  8-7  3-7  5-7  

3 8-7  3-3  0-8  3-3  87-5  

 درجه بندی: 

5-3ي يک: جمع ضريب درجه  

0-88ي دو: جمع ضريب درجه  

  88-85ي سه: جمع ضريب درجه

 عوامل ناپذیرفتنی:

کنواختی و هم شکلی، از يک رقم نبودن، گنديدگی و لهیدگی، ترک خوردگی، آفت زنده، لکه هاي سفید و خاکستري. عدم ي  

 

 پیاز: )بر حسب تعداد درصد( 

 سوختگی آسیب دیدگی دوقلو نرمی بد شكلی شمعی ضریب

1 7 7 7 7 7 7 

2 3-7  8-8  7 8-7  8-7  8-7  

3 5-3  5-8  8-7  8-8  0-8  0-8  

 

 

  درجه بندی:

0-9ي يک: جمع ضريب درجه  

87-85ي دو: جمع ضريب درجه  

   83-88ي سه: جمع ضريب درجه



 

   44 از   34یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

 عوامل ناپذیرفتنی: 

 آلودگی، قارچ زدگی، آفت زدگی، از يک رقم نبودن. 

 

 ی منجمد:و خرد شده سبزی پاک شده

 محصول کارخانجات معتبر مورد قبول است. سبزي خرد شده، پاک شده و منجمد به صورت بسته بندي و داراي تاريخ تولید و انقضا و -8

سبزي مورد نظر بايد عاري از هر گونه مواد خارجی مانند شن و ماسه و ... و همینطور عاري از فضوالت پرندگان، حشرات زنده، مرده  -8
 يا قطعات بدن آنها و نیز فاقد هر نوع کپک زدگی باشد.  

میز و سالم و از جنس موادي باشد که در محصول هیچ گونه تأثیري نداشته بسته بندي محصول بايد غیر قابل نفوذ و در ظروف ت -3
 باشد. 

 بر روي بر چسب محصول بايد مشخصات زير درج شده باشد: -0

 نام محصول، نام تجارتی و يا عالمت تجارتی واحد تولیدي -
 ي ساختي شناسايی يا شمارهشماره -

 وزن خالص به گرم -

 تاريخ بسته بندي و انقضا  -

 ي ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیپروانهي شماره -
 

 قارچ خوراکی:
اي و به صورت بسته بندي شده و تهیه شده در شرايط بهداشتی و داراي تاريخ تولید و انقضا و قارچ خوراکی مورد قبول از نوع دکمه -8

 محصول واحدهاي تولیدي معتبر است. 

رم متمايل به قهوه اي بوده و بوي طبیعی مخصوص به خود داشته باشد و عاري از هر گونه قارچ مورد نظر بايد داراي رنگ سفید تا ک -8
 ي قابل رؤيت با چشم غیر مسلح و نیز کپک باشد. پالسیدگی، خراشیدگی و له شدگی، لزج شدن و هر نوع آفت زنده يا مرده

اي مشخص شده مورد هاي قهوهکالهک با پیدايش لکه هايی که رسیدگی بیش از حد دارند يعنی با باز شدن کالهک تغییر رنگقارچ -3
 قبول نیستند. 

ي ساخت از وزارت ي پروانهبر روي برچسب محصول بايد نام و نشانی واحد تولیدي، وزن خالص محصول، تاريخ تولید و انقضا و شماره -0
 بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی درج شده باشد.

 

 

 نمک یُد دار:
ه صورت بسته بندي و تهیه شده در شرايط بهداشتی در بسته هاي حداکثر يک کیلوگرمی و محصول نمک يُد دار خوراکی ب -8

 کارخانجات معتبر مورد قبول است. 

 باشد.  %8میزان رطوبت بايد حداکثر  -8

 است.  %8هاي بدون زيان حداکثر مواد نامحلول و ناخالصی -3

 به نور، آفتاب و گرما و رطوبت باشد.  نوع بسته بندي بايد از نوع بسته هاي غیر قابل نفوذ نسبت -0

 بر روي برچسب محصول بايد عاليم زير درج شده باشد: -5

 نام و نشانی واحد تولیدي و عالمت تجاري آن -



 

   44 از   35یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

 عبارت نمک يد دار  - 

 وزن خالص بر حسب گرم -

 ي ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیي پروانهشماره -

 نمک تصفیه شده:

اکی به صورت بسته بندي و تهیه شده در شرايط بهداشتی در بسته بندي مجاز و محصول کارخانجات معتبر مورد نمک تصفیه شده خور -8
 قبول است. 

 . باشد %8 حداکثر بايد رطوبت میزان -8

 .است  %8 زيان بدون هايناخالصی و نامحلول مواد حداکثر -3

 . باشد رطوبت و گرما و آفتاب نور، به نسبت نفوذ قابل غیر هاي بسته نوع از بايد بندي بسته نوع -0

 

 :باشد شده درج زير عاليم بايد محصول برچسب روي بر -5

 نام و نشانی واحد تولیدي و عالمت تجاري آن -
 عبارت نمک تصیه شده  -

 وزن خالص بر حسب گرم -

 ي ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیي پروانهشماره -

 تبصره 

ارت بسیار توزيع غذا و به عنوان نمک روي میز، می توان استفاده نمود. زيرا اين نوع نمک نسبت به نور و حراز نمک يد دار تنها در سالنهاي 
 حساس بوده و در صورت استفاده در پخت و پز سبب تجزيه يدات پتاسیم و ايجاد تريبات مضر می شود. 

 

 

 آبلیمو:
بهداشتی و داراي تاريخ تولید و انقضا و محصول کارخانجات تولیدي آبلیموي مورد قبول در بسته بندي مناسب و تهیه شده در شرايط  -8

 معتبر است. 

 آبلیمو بايد داراي طعم مخصوص لیمو ترش بوده و عاري از هر گونه طعم خارجی و تلخی باشد. -8

 آبلیمو بايد بوي مخصوص به خود را داشته و عاري از بوي ناشی از فساد و گنديدگی و اکسید شدن باشد.  -3

 هر نوع مواد رنگی و نگهدارنده به آبلیمو مجاز نیست.  افزودن -0

 میلی گرم درصد است.  87محصول  Cحداقل ويتامین  -5

 درج عاليم زير بر روي برچسب محصول مورد نظر الزامی است:  -3

 نام و نشانی تولید کننده يا عالمت تجاري آن -
 نوع مواد افزوده شده -

 وزن خالص -

 تاريخ تولید و انقضا  -

 ي ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکینهي پرواشماره -

 بهتر است پاستوريزه باشد. -
 



 

   44 از   36یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

 آبغوره: 
ي مورد قبول به صورت پاستوريزه شده و داراي تاريخ تولید و انقضا و بسته بندي شده در ظروف مناسب )ترجیحاَ شیشه اي ( و آبغوره -8

 محصول واحدهاي تولیدي معتبر است. 

 و طعم مربوط به آبغوره باشد و هیچگونه بوي خارجی و نامطبوع نداشته باشد. آبغوره بايد داراي بو  -8

آبغوره بايد عاري از هر گونه کپک زدگی و مواد خارجی از قبیل شن و ماسه و حشرات )تخم، الرو و اجزاي بدن( آنها باشد و عاري از  -3
 قطعات پوسته، هسته، برگ و ساقه باشد.  

 کمرنگ شفاف باشد.  رنگ آبغوره بايد تقريبا قرمز -0

 آبغوره بايد شفاف بوده و اثري از ذرات پراکنده در آن ديده نشود.  -5

 درصد بیشتر باشد.  3میلی لیتر آبغوره نبايد از  877مقدار رسوب حاصله از  -3

 باشد. میلی لیتر  877گرم در  5/8-5/3ي آبغوره بر اساس اسید تارتاريک تعیین شده و مقدار آن بايد بین میزان اسیديته -0

 میلی لیتر باشد.  877گرم در  5/8-8ي صاف شده بايد بین میزان عصاره در آبغوره -2

 میلی لیتر آبغوره بیشتر باشد.  877گرم در  5/8مقدار قندهاي احیا کننده نبايد از  -9

 میلی لیتر آبغوره بیشتر باشد. 877گرم در  85/7میزان نمک نبايد از   -87

 ( ppm 877میلی لیتر آبغوره باشد ) 877میلی گرم در  87بغوره ي تقطیر شده نبايد بیشتر از میزان انیدريد سولفوروي کل در آ  -88

 مشخصات زير بايد به صورت خوانا بر روي برچسب محصول درج شده باشد:  -88

 نام و نشانی تولید کننده و يا عالمت تجاري آن -
 نوع مواد افزوده شده -

 وزن خالص -

 تاريخ تولید و انقضا -

 ي ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیي پروانهشماره -
 

 ترشی ها:
ها شامل سیر ترشی، ترشی لیته، ترشی مخلوط به صورت تهیه شده در شرايط بهداشتی و پاستوريزه شده ترجیحا تک نفره و انواع ترشی -8

 دهاي تولیدي معتبر مورد قبول است.  داراي تاريخ تولید و انقضا و بسته بندي شده در ظروف مورد قبول وزارت بهداشت محصول واح

بايد کامال سالم و عاري از هر گونه فساد ظاهري )لهیدگی يا صدمات  هاي مختلف گیاهی(ها )اندامي مورد استفاده در ترشیمواد اولیه -8
 ها باشد. مکانیکی( و فساد ناشی از میکروارگانیسم

 ستانداردهاي مربوط به سرکه باشد. ها بايد مطابق با اي مورد مصرف در ترشینمک و سرکه -3

 استفاده از کارامل به منظور ايجاد رنگ در سیرترشی مجاز نیست.  -0

 ها در اين فرآورده مجاز نیست.استفاده از نگهدارنده -5

 ي سموم دفع آفات نباتی نبايد از حد تعیین شده توسط مراجع ذيصالح بیشتر شود.باقی مانده -3

 ترشی ها بايد مطابق با استاندارد زير باشد: درصد ترکیبات شیمیايی موجود در -0

درصد 8-0اسیديته ي کل بر حسب اسید استیک:  -  

-  PH   :5/3-3  

%0: مک )حد اکثر(ن -  

%55: مواد آبکش شده در ترشی مخلوط )حداقل(وزن  -  



 

   44 از   37یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

   %57: مواد آبکش شده در ترشی ساده )حداقل(وزن  - 

%90 : )حداقل(پري  -  

8/7، آرسنیک 5/7، سرب 3/7سب گرم در لیتر )حداکثر(: مسبر حذرات سنگین  -  

 عدد است.  877ابل قبول در يک گرم نمونه در هر مورد ق مخمر و کپک تعداد میکروبی آزمايش انجام صورت در -2

 ی باشد.ي خارجي خود بوده و عاري از هر گونه عطر و طعم و مزهاين فرآورده بايد داراي رنگ و بوي طبیعی مواد تشکیل دهنده -9

 .ظروف بسته بندي بايد از جنس مورد قبول استاندارد باشد -87

 درج عاليم زير بر روي محصول الزامی است: -88

 

 نام و نوع کاال -
 نام تجارتی کاال و نام واحد تولیدي -

 تاريخ تولید و انقضا  -

 ها مواد تشکیل دهنده و افزودنی -

 وزن خالص بر حسب گرم  -

 داشت و درمان و آموزش پزشکیي ساخت از وزارت بهي پروانهشماره -

 

 

 خیار شور:
خیار شور مورد قبول ترجیحاَ درجه يک و به صورت پاستوريزه شده و داراي تاريخ تولید و انقضا و بسته بندي شده در ظروف مورد قبول  -8

 وزارت بهداشت محصول واحدهاي تولیدي معتبر است. 

 لمی، درسته و با پوست باشد.خیار مورد استفاده براي خیار شور بايد تمیز، سالم، ق -8

رود بايد برابر با استانداردهاي مربوطه بوده و حداکثر مقدار مجاز استفاده از آن به ي اين فرآورده به کار میاي که براي تهیهسرکه -3
 گرم در صد گرم محصول نباشد.  8اي باشد که میزان آن بر حسب اسید استیک بیشتر از گونه

 گرم درصد بیشتر شود.  87ی )بر حسب کلرور سديم( نبايد از حداکثر مقدار نمک خوراک -0

گرم  5افزودن سیر، فلفل سبز يا قرمز، کرفس، گشنیز، جعفري، نعناع، ترخون و برگ مو مجاز است مشروط به آن که مقدار کل آن از  -5
 درصد وزن خالص بیشتر نشود.

 افزودن هر نوع افزودنی ديگر به خیار شور غیر مجاز است.  -3

 شور بايد داراي رنگ سبز زيتونی و يا سبز متمايل به زرد و يا زرد زيتونی باشد.  خیار -0

 رنگ آب نمک در فرآورده بايد شفاف باشد. -2

 درصد کمتر باشد. 97پري ظرف نبايد از  -9

 خیار شور بايد ترد و شکننده بوده وسط آن توپر و بدون آب باشد.  -87

 وده و عاري از هر گونه طعم و عطر بوي خارجی نامطبوع باشد. خیار شور بايد داراي عطر و طعم مخصوص به خود ب -88

88- PH  باشد. 5/0محصول بايد حداکثر 

 تجاوز کند.  ppm827مجموع فلزات سنگین در محصول نهايی نبايد از  -83

 .ظروف بسته بندي بايد از جنس مورد قبول استاندارد باشد -80
 باشند.  در اولويت مصرف می HACCPواحدهاي تولیدي داراي استاندارد  -85



 

   44 از   38یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

 درج عاليم زير بر روي محصول الزامی است: -83 

  ممتاز عبارت درج و کاال نام -
 د تولیديواح نام و کاال تجارتی نام -

   انقضا و تولید تاريخ -

 هاافزودنی و دهنده تشکیل مواد -

   نگهداري شرايط -

  ايران استاندارد عالمت -

  زشکیپ آموزش و درمان و بهداشت وزارت از ساخت يپروانه يشماره -
 

 شوری مخلوط:
شوري مخلوط مورد قبول به صورت پاستوريزه شده و داراي تاريخ تولید و انقضا و بسته بندي شده ترجیحاَ تک نفره و از واحدهاي  -8

 تولیدي معتبر است. 

 ب نمک قرار دارد. ي کرفس، سیر و غیره که در آّاند از گل کلم، هويج، خیار، ساقههاي مورد استفاده در شور مخلوط عبارتفراوده -8

ي ياد شده بايد کامال سالم بوده و عاري از هر گونه فساد ظاهري )لهیدگی، صدمات مکانیکی و فساد ناشی از مواد اولیه -3
 ها( باشد. میکروارگانیسم

 اجزاي متشکله در اين محصول حتی المقدور بايد يکسان باشند.  -0

 و ماسه، خار و خاشاک، گیاهان سمی، فضوالت حیوانی، الرو و تخم حشرات باشد. اين فرآورده بايد عاري از مواد خارجی از قبیل شن  -5

ي خود بوده و عاري هر گونه طعم و بوي نامطبوع خارجی شور مخلوط مورد نظر بايد داراي طعم و بوي طبیعی مواد تشکیل دهنده -3
 باشد.  

 استفاده از نگهدارنده در اين فرآورده مجاز ناست.  -0

 درصد کمتر باشد.  95ز پري ظرف نبايد ا -2

9- PH  باشد.  5/3-5/0محصول بايد بین 

 گرم درصد باشد.  0مقدار نمک بر حسب کلرور سديم بايد حداکثر  -87

 .ز جنس مورد قبول استاندارد باشدظروف بسته بندي بايد ا -88
 درج عاليم زير بر روي محصول الزامی است: -88

 کاال نوع و نام -
 تولیدي واحد نام و کاال تجارتی نام -

  انقضا و تولید ريختا -

  هاافزودنی و دهنده تشکیل مواد -

 وزش پزشکی آم و درمان و بهداشت وزارت از ساخت يپروانه يشماره -

 سس مایونز و سس ساالد:
سس مايونز و سس ساالد مورد قبول به صورت کم چرب، داراي تاريخ تولید و انقضا و بسته بندي شده و از واحدهاي تولیدي معتبر  -8

 است.

 بايد عاري از مواد خارجی از قبیل گرد و خاک، قطعات حشرات، شیشه، فلز، کاغذ و غیره باشد. سس  -8

 سس بايد عاري از بوي ناشی از اکسید شدن، بوي نامطبوع پیه آب کرده و ترشیدگی ناشی از فساد باشد.  -3

 . سس غیر يکنواخت )اصطالحا روغن انداخته و به صورت دو فاز در آمده( مورد قبول نیست -0



 

   44 از   39یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

 روغن مورد استفاده براي سس بايد تصفیه شده، بی بو و مطابق استانداردهاي روغن مايع باشد.  -5 

 هاي ظاهري و فیزيکی:ويژگی -3

  :سس مايونز 

 رنگ ظاهري: سفید مايل به کرم -

 حالت ظاهري: نیم جامد -

 قوام: صاف و همگن و بدون بريدگی -

 :سس فرانسوي 

 يا نارنجی رنگ ظاهري: قرمز کمرنگ متمايل به صورتی -

 حالت ظاهري: نیم سیال -

 قوام: يکنواخت -

0- PH  است.  5/0محصوالت فوق حدود 

 در صورت انجام آزمايش میکروبی بايد نتايج زير حاصل شود )بر حسب گرم نمونه(: -2

87777و در سس فرانسوي حداکثر  8777هاي مزوفیل: در سس مايونز حداکثر شمارش کلی باکتري  

عدد 87نوع  انتروباکترياسه: در هر دو  

 اشرشیا کلی: در هر دو نوع منفی 

گرم نمونه نبايد وجود داشته باشد. 85سالمونال: در هر دو نوع در   

عدد 877کپک: در هر دو نوع   

عدد  877مخمر: در هر دو نوع   

 هاي مجاز عبارت اند از:افزودنی -9

 امولسیفايرها: مثل دي گلیسريد اسیدهاي چرب -
 هاي پتاسیم، سديم و کلسیمک و نمکغلظت دهنده ها: اسید آلژنی -

 ها: مثل کربوکسی متیل و متیل اتیل صمغ -

 هاي سديم و پتاسیم آنها: اسید سوربیک و نمکنگهدارنده -

 و توکوفرول طبیعی يا مصنوعی  BHAو  BHTها: اسید اسکوربیک، آنتی اکسیدان -

 تهیه شده باشند. 3-اسیدهاي چرب امگا هاي حاويمحصوالت مورد نظر بايد کم چرب بوده و ترجیحا با تخم مرغ -87

 دارند در اولويت مصرف قرار دارند.  HACCPمحصوالت تهیه شده در واحدهايی که استاندارد  -88

 درج عاليم زير بر روي محصول الزامی است: -88

 تولیدي واحد نشانی و نام کاال، نام -

   انقضا و تولید تاريخ -

 هاافزودنی و دهنده تشکیل مواد -

   نگهداري شرايط -

  ايران استاندارد عالمت -

   پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت از ساخت يپروانه يشماره -
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..............پيوست ..............................  

 زرد چوبه: 

هاي نايلونی يا ي مورد نظر به صورت تهیه شده در شرايط بهداشتی، داراي تاريخ تولید و انقضا و بسته بندي شده در بستهزرد چوبه -8
 بر است.  مقوايی محکم و محصول واحدهاي تولیدي معت

زرد چوبه درسته و گرد آن بايد عاري از کپک و حشرات زنده و مرده و قطعات بدن آنها و آلودگی حاصل از جوندگان که قابل رؤيت با  -8
 چشم غیر مسلح است باشد. 

 اي مخصوص به خود باشد. ي درسته يا سايیده بايد داراي رنگ و عطر و طعم ادويهزرد چوبه -3

هاي تمیز و سالم و خشک بسته بندي شده و جنس آن به گونه اي باشد که بر روي ايیده )گرد( بايد در بستهي درسته و سزرد چوبه -0
 کیلوگرم است.  5هاي فرار )اسانس( حفظ کند. حداکثر وزن مورد قبول فرآورده بی اثر باشد و آن را از جذب رطوبت و کاهش روغن

ي ه، نام و نشانی تولید کننده، وزن خالص بر حسب گرم، تاريخ تولید و شمارهبر روي بسته بندي محصول بايد نام و نوع فرآورد -5
 ي ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی درج شده باشد. پروانه

 زرشک
زرشک مورد قبول به صورت تهیه و بسته بندي شده در شرايط بهداشتی، داراي تاريخ تولید و انقضا و محصول واحدهاي تولیدي  -8

 تبر است.  مع

 زرشک بايد عاري از آفت زنده وشن و ماسه و مواد خارجی ديگر بوده و داراي رنگ و بوي طبیعی باشد.  -8

 درصد بیشتر باشد.  83میزان رطوبت زرشک نبايد از  -3

 درصد تجاوز کند.  8درصد و میزان نارسی از  5/8میزان لهیدگی نبايد از  -0

ي ساخت ي پروانهام و نشانی تولید کننده، وزن خالص بر حسب گرم، تاريخ تولید و شمارهبر روي بسته بندي محصول بايد نام کاال، ن -5
 از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و عالمت استاندارد ايران درج شده باشد. 

 زعفران:
محصول واحدهاي تولیدي معتبر زعفران مورد قبول به صورت تهیه و بسته بندي شده در شرايط بهداشتی، داراي تاريخ تولید و انقضا  -8

 است.  

 عوامل ناپذيرفتنی عبارت اند از: -8

 شن و ريگ وجود -
 ه و خامهکالل مورد در نخ وجود -

  باشد رؤيت قابل مسلح غیر چشم با که کپک و قارچ وجود -

  آنها از بخشی يا و رشد مراحل از يک هر در زنده انباري هايکنه و حشرات وجود -

م و با دوام، سالم و پاکیزه و غیر قابل نفوذ بسته بندي شود. جنس اين ظروف بايد به گونه اي باشد که زعفران بايد در ظروف محک -3
 چیزي به آن اضافه نکرده يا جزيی از آن را جذب نکند.

 دارند، در اولويت مصرف قرار دارند.  HACCPهاي تهیه شده در واحدهايی که استاندارد زعفران -0

ام کاال )اسم گیاه شناسی با ذکر دسته، خامه و کالله(، نام و آدرس بسته بندي کننده، وزن خالص بر بر روي برچسب محصول بايد ن -5
 حسب گرم، نام کشور صادر کننده،تاريخ بسته بنديو تاريخ انقضا ذکر گردد. 

 فلفل سیاه:
و محصول واحدهاي تولیدي معتبر  فلفل سیاه مورد قبول به صورت تهیه و بسته بندي شده در شرايط بهداشتی، داراي تاريخ تولید -8

 است.  
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..............پيوست ..............................  

هاي فلفل سیاه بدون افزودن اي مايل به خاکستري تا سیاه متغیر است. فلفل سیاه سايیده از سايیدن دانهرنگ فلفل مورد نظر از قهوه -8 
 آيد. ي ديگري به آن به دست میهیچ ماده

 شدگی باشد.  اين فرآورده بايد عاري از بو و طعم خارجی مانند بوي نا و تند -3

فلفل سیاه بايد عاري از کپک ها و حشرات زنده، مرده و قطعات بدن حشرات و آلودگی جوندگان قابل رؤيت با چشم مسلح و غیر  -0
 مسلح باشد.

 فلفل سیاه بايد در ظروف محکم و با دوام، سالم و پاکیزه و غیر قابل نفوذ بسته بندي شود. جنس اين ظروف بايد به گونه اي باشد که -5
 چیزي به آن اضافه نکرده يا جزيی از آن را جذب نکند. 

ي بر روي بسته بندي محصول بايد نام کاال، نام و نشانی تولید کننده، وزن خالص بر حسب گرم يا کیلوگرم،  تاريخ تولید و شماره -3
 شد. ي ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و عالمت استاندارد ايران درج شده باپروانه

 دارچین:
دارچین مورد قبول به صورت تهیه و بسته بندي شده در شرايط بهداشتی، داراي تاريخ تولید و انقضا و محصول واحدهاي تولیدي معتبر  -8

 است.  

طعم و عطر دارچین بايد تازه و مشخص و مخصوص به منشا مربوطه باشد و نبايد داراي عطر و طعم خارجی از جمله کپک زدگی و  -8
 باشد.   بوي نا

دارچین مورد نظربايد عاري از کپک ها و حشرات زنده، مرده و قطعات بدن حشرات و آلودگی جوندگان قابل رؤيت با چشم غیر مسلح  -3
 باشد.   

 ي کلوخه شده و مرطوب مورد قبول ناست. درصد باشد. در نتیجه فرآورده 88حداکثر درصد وزنی رطوبت در محصول بايد  -0

ها بايد به کیلوگرمی بسته بندي شود. جنس بسته 5هاي محکم، سالم و پاکیزه و غیر قابل نفوذ و در اوزان حداکثر هدارچین بايد در بست -5
 گونه اي باشد که چیزي به دارچین اضافه نکرده يا جزيی از آن را جذب نکند.  

ي گرم يا کیلوگرم، تاريخ تولید و شماره بر روي بسته بندي محصول بايد نام کاال، نام و نشانی تولید کننده، وزن خالص بر حسب -3
 ي ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و عالمت استاندارد ايران درج شده باشد. پروانه

 زنجبیل:
زنجبیل مورد قبول به صورت پودر و تهیه و بسته بندي شده در شرايط بهداشتی، داراي تاريخ تولید و انقضا و محصول واحدهاي  -8

 ي معتبر است.  تولید

 بو و طعم زنجبیل بايد مشخص  و مخصوص به خود بوده و عاري از طعم خارجی، تندي و تلخی و بوي کپک زدگی باشد.  -8

زنجبیل مورد نظر بايد عاري از کپک ها و حشرات زنده، مرده و قطعات بدن حشرات و آلودگی جوندگان قابل رؤيت با چشم غیر مسلح  -3
 باشد.   

 کیلوگرم است.  8ي مورد نظر حداکثر يد در بسته هاي تمیز و غیر قابل نفوذ بسته بندي گردد. وزن بستهپودر زنجبیل با -0

ي بر روي بسته بندي محصول بايد نام کاال، نام و نشانی تولید کننده، وزن خالص بر حسب گرم يا کیلوگرم، تاريخ تولید و شماره -5
 ش پزشکی و عالمت استاندارد ايران درج شده باشد. ي ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزپروانه

 خرما:

ي درشت و محصول واحدهاي هاي مقوايی، در اندازهخرماي مضافتی مورد قبول از نوع ممتاز و به صورت بسته بندي شده در جعبه -8
 تولیدي معتبر  است.

 ار و داراي شهد خوش طعم است. هاي درشت به رنگ بنفش تیره متمايل به سیاه گوشت دخرماي مضافتی داراي میوه -8
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 عدد خرما وجود داشته باشد.  05گرم آن  577ي خرماي مضافتی مورد نظر بايد نسبتا درشت بوده، بدين معنا که در هر اندازه -3 

 آثار يا عوامل زير نبايد در خرماي مضافتی مورد نظر ديده شود: -0

 است.(  شکرک زدگی )قند موجود در خرما به صورت متبلور شده در آمده -

 لک زدگی )بروز عارضه اي که در اثر عوامل زيست محیطی نا مناسب يا فعالیت کنه ها به وجود آمده است.( -

 ي آن نمايان شده است.( لهیدگی )خرما حالت نرم و شل پیدا کرده و هسته -

 نارسی )خرما در مرحله اي از رشد متوقف شده و خشکیده يا چروکیده شده است.(  -

 ا رنگ طبیعی خود را از دست داده است.( تغییر رنگ )خرم -

 وجود آفت زنده در هر يک از مراحل زندگی -

 وجود خاک، اشیاء فلزي، سنگريزه و شیشه به هر میزان -

 استشمام بوي تخمیر و ترشیدگی -

 ها هاي قابل رؤيت قارچوجود پرگنه -

 انیکی، رطوبت و آفات انباري حفظ کند. اي باشد که محتوي بسته را در برابر صدمات مکهاي خرما بايد به گونهبسته -5

 عاليم زير بايد بر روي خرما درج شده باشد: -3

 نوع خرما )مضافتی هسته دار(  -

 عبارت ممتاز -

 محل نولید و وزن خالص -

 عبارت محصول ايران -

 تاريخ تولید و تاريخ مصرف -

 کشمش:

ه بندي شده در شرايط بهداشتی، داراي تاريخ تولید ي يک و به صورت تهیه و بستي پلويی مورد قبول از نوع درجهکشمش خشک شده -8
 و انقضا و محصول واحدهاي تولیدي معتبر است.  

 رنگ کشمش مورد نظر از زرد کهربايی تا خرمايی متغیر است.  -8

 کشمش بايد عاري از آفت زنده باشد.  -3

 درصد بیشتر باشد.  83میزان رطوبت نبايد از  -0

 رصد باشد. د 5/8میزان کشمش نارس نبايد بیش ار  -5

 درصد بیشتر باشد.  5میزان کشمش لهیده نبايد از  -3

 درصد بیشتر باشد.  85میزان کشمش شکرک زده نبايد از  -0

 رود بايد نو، تمیز، خشک و بدون بو باشد. وسايلی که براي بسته بندي به کار می -2

 ل قبول است. کیلوگرمی قاب 87کیاوگرم و يا کارتن  8هاي سلوفانی تا بسته بندي کشمش در بسته -9

 شود. محتوي هر بسته بايد از نظر اندازه، رنگ و رقم يکنواخت باشد؛ در غیر اينصورت مخلوط تلقی می -87

 هاي کشمش درج شده باشد:عاليم زير بايد بر روي بسته بندي -88

 نام کاال -

 نوع کاال -

 درجه و يکنواختی -

 تاريخ نولید و وزن خالص )بر حس کیلوگرم(  -



 

   44 از   43یصفحه  
 

 مهر و امضای خریدار      قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.       

 همهر و امضای فروشند

 باسمه تعالی
 

 تاريخ .................................................

 شماره ..................................................

..............پيوست ..............................  

 عبارت محصول ايران - 

 ي ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آمورش پزشکیي پروانهرهشما -

 مغز گردو:

ي يک نیمه و به صورت تهیه و بسته بندي شده داراي تاريخ تولید و انقضا و محصول واحدهاي مغز گردوي مورد قبول از نوع درجه -8
 تولیدي معتبر است.  

ي غیر طبیعی به خصوص بوي نا، تندي و طعم تلخی فاقد هر نوع مزه ي طبیعی بوده ومغز گردو بايد داراي رنگ روشن و بو و مزه -8
 باشد. 

 مغز گردو بايد عاري از آفات زنده باشد.  -3

 درصد باشد.  0میران رطوبت مغز گردو نبايد بیشتر از  -0

 درصد بیشتر باشد.  5میزان نارسی و چروکیدگی نبايد از  -5

 کیلوگرمی مورد قبول است.  87تا  5در اوزان ي مومی بسته بندي گردو در کارتن داراي پوشش ورقه -3

 هاي موجود در يک بهر بايد از نظر بسته بندي، اندازه، وزن و محتويات آن يکسان باشد. ي بستهکلیه -0

 مشخصات زير بايد بر روي کارتن مغز گردو درج شده باشد: -2

 نام کاال -

 وزن خالص برحسب کیلوگرم -

 نام صادر کننده يا بسته بندي کننده -

 رت محصول ايرانعبا -

 تاريخ تولید و انقضا -

 شرايط نگهداري محصول -
 تذكر:

 در تمامی موارد باال، در صورت وجود استاندارد ملی رعایت آن عالوه بر موارد مذكور، الزامی است. 
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 4جدول ویپست شماره 

 كاال ورودفرم نمونه  
  

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

  

 

 ورودیچک لیست کنترل کاالی 

  

  

  
 واحد کنترل کیفیت        پذیرش کاال    

 

 مارک  نام کاال ردیف
تاریخ ورود به 

 انبار
 تعداد/ وزن

مورد 

 تائیداست 

تاریخ 

 کاال ءقضانا
 توضیحات

 توضیحات   مورد تائیداست  تعداد/ وزن تاریخ ورود به انبار مارک  نام کاال 1

 توضیحات   مورد تائیداست  تعداد/ وزن رتاریخ ورود به انبا مارک  نام کاال 2

 توضیحات   مورد تائیداست  تعداد/ وزن تاریخ ورود به انبار مارک  نام کاال 3

 توضیحات   مورد تائیداست  تعداد/ وزن تاریخ ورود به انبار مارک  نام کاال 4

 حاتتوضی   مورد تائیداست  تعداد/ وزن تاریخ ورود به انبار مارک  نام کاال 5
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