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

 مهر و امضای پیمانکار       

 باسمه تعالی

 

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

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

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

 (( 29-22دانشجوئي سال تحصیلي    پخت و توزیع غذای مناقصه  تجدید تقاضانامه شرکت در))                   

 معاون محترم اداري و مالي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

 باسالم و احترام ؛ 

مناقصه یک مرحله  تجدیدرابطه با  آذربايجان درآن دانشگاه در روز نامه ي  8931مرداد ماه  22عطف به آگهي مورخ 
  29-22دانشجوئي سال تحصیلي   پخت و توزیع غذا انتخاب پیمانکاراي 

 به استحضارمي رساند: 

متن فرم قرارداد، توضيحات نماینده ي آن دانشگاه در جریان جلسه توجيهي و بازدید حضوري و شرایط مرقوم در فرم  
 ارگرفت.در این شرکت به دقت مورد مطالعه و بررسي قر 2شماره ي 

لذا با آگاهي کامل از مسؤوليت هاي فني، علمي، مالي، اداري و حقوقي و شرایط اختصاصي موضوع مناقصه و با پذیرش 
تقاضاي واگذاري امور مزبور را براساس  2شرایط اعالمي آن دانشگاه و با تقدیم مدارک مورد درخواست در فرم شماره 

 دارم. ت به این شرک«  ج» قيمت پيشنهادي در پاکت 

 

 باآرزوي توفيق الهي

 ......................................................................مناقصه گر:

 مهر.........................................................................شرکت:

 صاحبان امضاء:

 امضاء ...............................................................سمت...............................................................نام  و نام خانوادگي:

 امضاء ..................................................................سمت. .............................................................نام  و نام خانوادگي:

 

 ............................................. کدپستي: ...........................................................................................................................آدرس 

 ................................................................................................................................................................ تلفن تماس :
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 (29-22سال تحصیلي ئي دانشجو پخت و توزیع غذا مرحله ای یک  ی مناقصهتجدید شرایط عمومي شرکت در               2فرم شماره 

 

 « :الف » محتويات پاکت 

دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه نيروي هوایي تبریز بابت تضمين شرکت در مناقصه که در  (0400000000)(به حساب شماره ريال 524، 000، 000/-)مانت نامه یا فيش بانکي به مبلغ ض

 مي گردد. ه نفع دانشگاه ضبطاز انعقاد قرارداد یا اثبات فقد شرایط در هر مرحله بصورت برنده شدن و استنکاف 

 در صورت ارائه ضمانت نامه بانکي، زمان اعتبار آن نبايد کمتر از سه ماه باشد.تذکر:

 « :ب » محتويات پاکت 

 .و همچنين گواهي سالمت و ایمنيA4تصویرگواهي صالحيت از مراجع ذي صالح قانوني در انداره  -8

 .A4ه رسمي در انداره تصویر آگهي تأسيس شرکت چاپ شده در روزنام -2

 .A4تصویر آخرین تغييرات و تصميمات شرکت چاپ شده در روزنامه رسمي در انداره  -9

 .A4تصویر شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاء مجاز شرکت در یک برگ در انداره  -4

 .A4تصویرکد اقتصادي و گواهي ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده در یک برگ در انداره  -5

 سوابق کار اجرائي حداقل یک سال سابقه کار در ارتباط با موضوع آگهي و گواهي حسن انجام کار از مؤسسات طرف قرارداد. -6
 اسناد. 2و  8مندرج در صفحه ي  2و 8مهر و امضاء شده فرم هاي قرارداد و فرم شماره   -7

 «:ج » محتويات پاکت 

 اسناد با خود کارآبي و بدون قلم خوردگي. 0-14اد و فرمهاي قيمت پيشنهادي مندرج درصفحات تکميل و امضاء و مهر شده تمام صفحات فرم قرارد -1

 بهاي قيمت پيشنهادي که بايد به امضاي دارندگان حق امضاء رسيده و ممهور به مهر شرکت باشد. -2

)درصورت اختالف ميان مبلغ عددي و حروفي ، کمترين ام حروف نوشته شود. : قيمت هاي پيشنهادي حتماًًًً در فرم قرارداد و فرم هاي مربوط به پيشنهاد قيمت با تمتذکرمهم

 عدد مالک قرار خواهد گرفت(

 

 توضيحات: 
 مناقصه شرکت داده نمي شود. تجدید متقاضي که مدارک ارسالي او ناقص یا مخدوش یا معلق و مشروط به شرایط دیگري باشد در  -8

دانشگاه حضور دانشويي امور در دفتر مدير 03/30/89مورخ   چهارشنبهروز  11ساعت حل موضوع قرارداد رأس جهت شركت در جلسه توجيهي و بازديد از م -2

 است. الزامي در جلسه توجيهي شرکت داشته باشيد. 
 مي باشد. 00/00/00مورخ چهارشنبه روز  11دانشگاه تا ساعت آخرین مهلت تحویل پاکت به دبيرخانه مرکزي  -9

 تقاضا هایي که پس از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.  به تقاضا یاتوجه :

را ارائه نماید و درصورت عدم ارائه یا هرگونه ایراد در تمام یا هریک از آنها ضمانت نامه شرکت به نفع «  ب» متقاضي متعهد است هرموقع که دانشگاه بخواهد اصول اسناد مذکور در محتویات پاکت  4-

 ضبط و مطابق مقررات اقدام خواهدشد. دانشگاه

 (.29دانشجویي و توزیع غذا پختتجدید مناقصه  )و پس از مهر موم روي آن نوشته شود. چسبانده را در یک پاکت گذاشته و درب آن را  «ج » و « ب » ، «الف » پاکت هاي  -5

واقع در نشاني مناقصه گزار تشکيل خواهد شد و نماینده ي  در محل اتاق جلسه معاون اداري و مالي دانشگاه 11ت ساع 00/00/00مورخ  چهارشنبهجلسه بررسي پيشنهادهاي شرکت کنندگان روز -6

 مناقصه گران مي توانند با ارائه معرفي نامه کتبي فقط در مرحله قرائت قيمت هاي پيشنهادي در جلسه حضور داشته باشند.
 دها مختار خواهد بود.مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پيشنها -7
 برابر مقررات اقدام خواهدشد.مناقصه مکلف است است حداکثر ظرف مدت یک هفته با انجام مراحل مقدماتي نسبت به انعقاد و امضاء قرارداد اقدام نماید در غير این صورت تجدید  برنده  -1
مناقصه خواهد بود و برنده ي مناقصه باید ظرف مدت پنج روز نسبت به پرداخت آن اقدام  نماید در غير این صورت یک و نيم دید تجمناقصه برابر فاکتور به عهده ي برنده ي  تجدید هزینه انتشارآگهي -3

 ( برابر آن از اولين دریافتي برنده ي کسرخواهد شد. 5/8)
  مورد است و در غير این صورت براساس آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاه عمل خواهد شد. 9آئين نامه مالي و معامالتي  3ماده حد اقل نصاب الزم براي پيشنهادهاي رسيده به استناد  -81

 در صورت تعارض مقررات عمومي با آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه، آيين نامه مالي دانشگاه حاكم بر قرارداد خواهد بود. -11

 و تماماً مورد قبول و پذيرش مي باشد. شرايط و توضيحات فوق الذکر به دقت مطالعه و بررسي گرديد

 مهروامضاء....................................  نام شرکت::.................................................... سمت........................................................نام ونام خانوادگي:
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 «مناقصه يک مرحله ايتجديد برگ تحويل و ثبت اسناد شرکت در » 
 ((29-22دانشجوئي سال تحصیلي   پخت و توزیع غذا انتخاب پیمانکار)) 

 محترم اداري و مالي دانشگاه  معاون

 باسالم و احترام؛ 

 يک مرحله اي ي همناقصتجدید  شهيد مدني آذربایجان در رابطه بادانشگاه  31ماه  مرداد 22مورخ  آگهيعطف به 

به پيوست یک طغري پاکت حاوي اسناد مربوط به  29-22دانشجوئي سال تحصیلي   پخت و توزیع غذاپيمانکار  انتخاب
 تکميل شده است، ارسال مي گردد.........................................................مناقصه مذکور که در شرکت 

 ت را مطلع دارند.خواهشمند است از نتيجه این شرک
 

 .........................................................شرکت

 

 نام ونام خانوادگي

........................................................................ 

 ........................................................................سمت 

 امضاء و مهر          
 

 
 «يک مرحله اي  ي مناقصه تجديد گواهي تحويل اسناد شرکت در»

 29-22دانشجوئي سال تحصیلي  پخت و توزیع غذا

اسناد مذکور توسط شرکت .......................................................... به نمایندگي آقاي/ خانم  بدينوسيله گواهي مي شود :

 16/16/8931مورخ ......................................... در یک طغري پاکت سر بسته و الک و مهر شده در ساعت .............. روز ................ ..........

 اصغر رضائيتحویل دبيرخانه مرکزي دانشگاه گردید و تحت شماره ي ........................... به ثبت رسيده است.

 رخانه   مرکزي دانشگاهمسؤول دبي

                                                                               امضاء و مهر                                                                                                                                                                                                                               

 دبيرخانه
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 29-22دانشجوئي سال تحصیلي  پخت و توزیع غذافرم قرارداد  

بمه شماار     .............................و مجموز لسهمه    وزيمرا   محتمر   هیمتت   5/9/28مورخمه   80573/ت 32383 شماار   نامه تصويب استناد به قرارداد ينا

 نااينمگیی  بمه  شگهید مگدني ربریایجگا     دانشگاا   بمین  مما  فمی  معامالتی دانشماا   - مالیمحتر  هیو  یکا  ........................مورخه   ........................

کمگ   ...................... مسمی  شناسمه  و ..............  شاار  ثبت به ........................ شرکت و طرف يک از کارفرماعنوا  به ..................................

  ................................................................................................. آدرس بمه  پیمانکاربعنوا   .........................به نااينگیی آقای   .......................اقتصادی  

 .یردد می منعقگ زير شرح به شود می نامیگ  پیاانکار قرارداد اين در که

 و محل ر  موضوع قرارداد .1-ماد 

به شرح می باشگ که  کارفرمادر سسف دانشجويی و خوابااههای دانشاا ، و محسهايی که مورد درخواست و تتيیگ تاامی امور مربوط به  پخت و پخش غذا 

   زير است:

سازی مواد اولیه )اعم از پما  کمرد ، شهتشمو، پوسمت کنمگ ،      ساعت قبل از پخت و آماد  82یش ناهگاری به مگت و پ می امور مربوط به ناهگاریتاا .1-1

 .و ....( لهت پخت غذا خردکرد 

هايی که ممورد  ساير محل و در آشپزخانه، يیدانشجو یپخت غذافراينگ مواد و  یسازنامه آماد  و یشهای کشور و پخت غذا مطابق تاامی قوانین و استانگارد .1-9

 است. کارفرماتتيیگ 

 .کارفرماهای مورد نظر و ساير محل ا خوری هادر غذو غیر   اامی امور مربوط به پخش غذا، دسر، میو انجا  ت  .1-3

 .کارفرمابق آيین نامه بهگاشتی مورد نظر مطا و فضاهای متعسقه و ساير اماکن مرتبطانجا  تاامی امور خگماتی و نظافتی درآشپزخانه و غذاخوری های   .1-4
 

 مدت قرارداد  .9-ماد 

 .می باشگ 04/04/9211لغايت     32/06/9218   تاريخ از قرارداد شروع

 قابل تغییر است. کارفرماو به تشخیص بود  با شروع و پايا  سال تحصیسی )مطابق تقويم آموزشی دانشاا ( هازما  شروع و پايا  قرارداد  -9 تبصره

 قابل تعگيل و تاگيگ است. کارفرمابه ارائه غذا در طول تابهتا ، اين قرارداد متناسب با نیاز  کارفرمادر صورت نیاز  -3 تبصره

 نگارد. پختدانشااهی و پیش بینی نشگ ، دانشاا  تعهگی مبنی بر سفارش  ،تعطیالت عاومی ايا در  -2 تبصره
 

 و نحو  پرداخت مبلغ قرارداد .3-ماد 

 .. .......................................................................)به حروف(  ريال ...............................................)به عگد( مبسغ کل قرارداد:  .3-1

 . ................ ...............................................روف( ريال )به ح ............................................... )به عگد(  مبسغ  ماهانه قرارداد برای الرای ماد  يک: .3-9

حقمو    نحو  پرداخت کارکرد پیاانکار بگين صورت است که پیاانکار الز  است در پايا  هرما  صورت وضعیت آ  ما  را به هارا  مگار  الزمه )لیهت .3-3

 .پذيرد انجا تا مراحل اداری پرداخت  تايیگ ناظر قرارداد برسانگ....( را به  شگ  وقبل تائیگ  ما ما  لاری و لیهت بیاه 

( کهمب  3شاار  )پیوست  ماهانه در هاا  ما  را به پیوست فر  ارزيابی >(=97) 97 پیاانکار لهت دريافت کامل صورت وضعیت هرما  بايگ امتیاز باالی .3-4

درصگ از صورت وضعیت ماهانمه   87تا  گاکثرح 97، متناسب با میزا  کهر امتیاز از 97اتر از به ازای هر امتیاز ک باشگ 97اصسه زير ناايگ. درصورتی که امتیاز ح

 خواهگ شگ. نیز از صورت وضعیت ماهانه کهر 8مبسغ لرياه اعاال شگ  براساس لگول پیوستی شاار  در صورت لرياه موردی، ضاناً  پیاانکارکهر خواهگ شگ.

در فمر  ارزيمابی ماهانمه     ( محاسبه و8است که میاناین امتیاز کهب شگ  طبق  فر  ارزيابی روزانه )پیوست شاار   نحو  محاسبه امتیاز ماهانه به اين صورت .3-5

 درج خواهگ شگ. 

داد درصگ مبسغ کل قرارداد اسمت. در صمورت افمزايش حجمم قمرار      85نامه مالی و معامالتی دانشاا  مجاز به افزايش يا کاهش، تا با رعايت آيین کارفرما -9تبصرره  

 قرار دهگ. کارفرماپیاانکار مکسف است به نهبت مبسغ افزايش يافته تضاین در اختیار 

اخمذ مهسمت    در صورتی که در نتیجه وقوع عوامل خارج از اراد  دانشاا  تاخیر در پرداخت محقق شود و يا در مواردی که به حکم قانو  دانشاا  مجاز در -3تبصرره  

 .ییردهیچ یونه خهارتی مازاد بر اصل بگهی به طرف قرارداد تعسق نای صگور حکم، ولو بعگ از لهت پرداخت بگهی است
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میزا  حقو  کاریرا  مطابق ضريب افزايش ساالنه براسماس   8399در صورت افزايش حقو  سالیانه کاریرا  ؛ مطابق میزا  افزايش حقو  اعالمی در سال  -3تبصر  

( مشغول به کار ههتنگ  محاسبه  و پرداخت خواهگ شگ. )اين افزايش تنها شمامل حقمو    8399ارديبهشت، خرداد،  تیر ما  ،  کاریرانی که در ما  های )فروردينتعگاد 

 شود(.کاریرا  می
 

 غذا توزیع و پخت نحو   .4-ماد 

 بهگاشت از اعم بخ،ط بر حاکم ضوابط کسیه وآنالیز مواد غذای  در شگ  درج ريدامق و موارد کسیه است موظف پیاانکار طبخ، فرآينگ انجا  در .4-1

 .ناايگ رعايت را تجهیزات و غذا محیط، کارکنا ، فردی

 لگول آنالیز مواد غذايی قبل از پخت به صورت مکتوب در اختیار پیاانکار قرار می ییرد. تبصره:

 صبحانه توزيع وابااهها ودر خ 37/89الی  37/80و توزيع شا  از ساعت های غذاخوری در محل سالن 37/88الی  85/88توزيع ناهار از ساعت  .4-9

 همر  رد .تیرف خواهگ صورت کارفرمابه تشخیص و خوابااهها  سیهر کد شا  توزيع بادر خوابااهها و يا هازما   صبح  9الی  37/3ساعت از

 .باشگبود  و پیاانکار مسز  به الرا می اعاال قابل نظر دانشاا  با ا، محل توزيع و يا هریونه تغییرات غذ توزيع ساعات صورت

 از آ  توزيع و طبخ چاونای و لگول و يابگ می تغییر شرعی اوقات براساس سحری و افطار توزيع و طبخ ساعات رمضا  مبار  ما  ايا  در .4-3

 .باشگ می آ  الرای به مسز  پیاانکار و شگ خواهگ ابالغ (تغذيه ادار ) کارفرما سوی

 قط توسط آشپز توزيع ناود  و از حضور افراد متفرقه نظیر راننگ  و کاریر و غیر  ماانعت به عال آيگ.در زما  توزيع غذا، پیاانکارموظف است غذا را ف -تبصر 

خواباا  خواهرا  از توزيع کننگ  خانم استفاد  کنمگ در صمورتیکه ايمن ممورد      سسف پیاانکار موظف است برای توزيع وعگ  شا  و صبحانه در .4-4

-بر اساس توافق مشخص برای پرداخت حق ،نشجويا  دختر ساکن در هاا  خواباا  با تايیگ ناظر قرارداداز داتوانگ نباشگ پیاانکار می پذيرامکا 

مطابق آيین بهگاشمتی   کننگ بايگ تاا  شرايط و قوانین بهگاشتیلهت توزيع غذا استفاد  کنگ، دانشجويانی که در توزيع غذا هاکاری می ،الزحاه

 ضروری است(. بهگاشتی الز  و را رعايت کننگ )تهیه کارت اين قرارداد

 نایمت  و هما  تن کنهروها، انواع از نوع هرل: شام ،شونگ می تعريف "یناهگار قابل" قرارداد اين در که غذاهايی مواد است موظف پیاانکار .4-5

غمذايی   مواد انبار به را آ  مابقی و ناايگ استفاد  ،)شگ  خورد ( است شگ  توزيع که غذائی نهبت تعگاد به فقط بايهتی غذايی، مواد اولیه مرغ،

 .ناايگ تحويل

 .نگارد کارفرما از کتبی مجوز کهب بگو  قرارداد موضوع عاسیات از غیر موارد در غذا توزيع و طبخ به مجاز پیاانکار .4-6

 و کایمت  بما  و و بهته بنگی شگ  بهگاشتی صورت به را شا  و ناهار صبحانه، برای توزيعی نا  است موظف پیاانکار کارفرمابنا به تشخیص  .4-7

 .ناايگ توزيعو ناهگاری ذيصالح مرالع طرف از شگ  اعال  استانگاردهای کیفیت

 پیمانکار تعهدات  .5-ماد 

ه شمکل کمامالً   ب ها آشپزخانه به دانشجويی امور ذخیر  محسهای و انبارها از کارفرما توسط تحويسی غذايی اقال  نقل و حال و تخسیه بارییری، .5-1

 .باشگ می پیاانکار عهگ  به ،ص حال غذاهای مخصوبهگاشتی و با ماشین

تحويل و یزارش کتبی مواد تحويل یرفته شمگ    کارفرمايا شخص تعیین شگ  از طرف  کارفرمارا از نااينگ   غذايی مواد است موظف پیاانکار .5-9

روز  ودر ناهمگاری  بهگاشتی موازين و اصول با رعايت کامل را تحويسیبرسانگ. هاچنین پیاانکار موظف است مواد  کارفرمارا به تايیگ نااينگ  

 .وتائیگکتبی آ  را اخذ ناايگ برای پخت و پز استفاد  کارفرمامقگار اعالمی از طرف نااينگ  اساس  پخت بر

 و روانمی  لهمای و  تنگرستی یواهی بهگاشت، های کارت قرارداد، اول در و بکار شروع از قبل بايگ وی امر تحت نیروهای کسیه و پیاانکار .5-3

هگ و هزينه آ  به عهگ  پیاانکار ممی  د ارائه کارفرما به را آ  کپی رويت، قابل های محل در نصب ضان و ناود  تهیه را اعتیاد عگ  یواهی

 باشگ.

 بمه  قابل رويمت  صورت به و سینه روی بر کارتها الصا  به مسز  را آنها و تهیه شناسايی کارت کاریرا ، کسیه برای شودمی متعهگ پیاانکار .5-4
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 شوينگ ، مواد از اعم غذاخوری سالنهای و آشپزخانه نیاز مورد بهگاشتی مواد و لواز  کسیه کارت بهگاشتی کارکنا  و تهیه .ناايگ رلوع ارباب 

 حولمه  و ممايع  صابو  مناسب، زباله سطل ،گشیسن زباله، کیهه کنی، باز لوله اسیگ ناک، لوهر کن،خشک چکاه، لارو، انواع کننگ ، پا 

 پیاانکمار  عهگ  بر تااماً بهگاشتی استانگاردهای برابر اختیار، در تجهیزات و سطح با متناسب نیاز مورد میزا  به کارکنا  مربوطه برای انفرادی

 دو تحويمل  ضمان  در .ناايمگ  تهیه را استانگارد و فنی تجهیزات کارکنا ، از يک هر کار نوع با متناسب یرددمی متعهگ و پیاانکار باشگ می

در  کارکنا  برای اتیکت تهیه و انفرادی حوله و بنگ پیش کال ، دستکش، دمپايی، غذا، توزيع و پز و پخت مخصوص مناسب رکادست لباس

تخسمف   آ  رعايمت  عمگ   و است ضروری کاریرا  از هريک به قرارداد طول در نیاز صورت در آ  تتمین و بکار شروع از قبل قرارداد اول

درصگ باال سری از مطالبات پیاانکمار   85خود اقگا  ناود  و با  کارفرما ،درصورت عگ  تهیه پیاانکار گ.باش می مهئول پیاانکار و شگ  محهوب

 کهر خواهگ ناود.

)از لاسمه حقمو ،    پیاانکار موظف است کسیه قوانین و مقررات کار را تااماً الرا کنگ و حق و حقو  کارکنا  را طبق طرح طبقه بنگی مشاغل .5-5

در صورت عگ  رعايت موارد فو  و اخالل در ارائه خگمات، ضان لرياه پیاانکمار طبمق فمر      پرداخت ناايگ. (و ....  کار پايا سنوات،مزايا، 

حقو  کارکنا  را پرداخت و  ، کسیه حقپیاانکار تضامیناز محل  موظف است کارفرما، (8)لگول پیوستی شاار  لگول لرايم پیوست قرارداد

 ناايگ.

 گ وناايم  نظمارت  آنهما  کماری اضمافه  و کاریرا  حقو  پرداخت نحو  به نهبت است کسفم کارفرما قرارداد، وعموض حهاسیت به توله با .5-6

 .باشگ می پیاانکار عهگ  بر ولود، صورت در کاریاضافه پرداخت

نماظر قمرارداد يما    به  را مراتبکتباً  ،)کاریرا  وغیر ( خويش امر تحت نیروهای در تحول و تغییر یونه هر قبل از یرددمی متعهگ پیاانکار .5-7

 .ناايگ توسط ناظر اقگا  و پس از تايیگ اعال  نااينگ  وی

فر ننفر، يک  88...( به تعگاد متناسب با حجم کار حگاقل نیروی فنی و خگماتی )سرآ شپز، آشپز، کاک آشپز، کاریر و  است موظف پیاانکار .5-9

نفمر   3نفر آشمپز ،  3، ( ستار يا پنج   های چهارو هتل های درله يکرستورا  ماهر )دارای مگر  و یواهینامه معتبر و سابقه کار در سرآشپز

اسامی و شرح وظايف هر يک از آنها را به صورت کتبی حمگاقل تما د  روز    نفر کاریر ماهر در اختیار داشته باشگ و لیهت 80کاک آشپز و 

اعال  کنگ. در صورت عگ  تايیگ برخی از نیروها، پیاانکار موظف به معرفمی  به ناظر قرارداد يا نااينگ  ايشا   تايیگقبل از شروع قرارداد، لهت 

 باشگ. ساعت می 82نفر لايازين ظرف مگت 

نفردر ما ،  به ازای تعگاد افراد کاهش يافته حق حقو  آنها نیز طبق قانو  کار  88پیاانکار الاز  می دهگ در صورت کاهش تعگاد کاریرا  از  .5-2

 . شودکهر و مابقی طبق کارکرد پرداخت  نکارپیاااز کارکرد ماهانه 

 استفاد  ناايگ. داد يا نااينگ  ویشگ  ناظر قرار تايیگاریرا  تبصر : پیاانکار موظف است در شروع کار، از ک

ود  و رسمیگ   ل امور دانشجويا  تحويل نام روز بعگ از بکارییری افراد به ادار  ک 87موظف است يک نهخه از قرارداد منعقگ با کاریرا  را حگاکثر تا  پیاانکار : تبصر 

 .يافت کنگرد

 پرس بود  است. 557.777 حگود آمار توزيعی سال قبل ، میاناینورد حجم کارآبر لهت : تبصر 

 یونه تعهگی نگارد.در اين خصوص هیچ کارفرمانا  خود را تتمین ناايگ و صبحانه و ناهار کارک ،پیاانکارموظف است طبق قوانین کار .5-11

با تايیگ ناظر قرارداد و کارشناس تغذيه لهت پخت تحويل  ،را براساس نوع غذای وعگ  ناهار سهم کاریرا  مواد خا حگاقل طبق آنالیز،  :  پیاانکار موظف است تبصر 

و از  حهاب شمگ  لرياه گ  غذا برای هر نفر در مراحل بعگ پنج برابر مبسغ تاا  ش در مرحسه دو  سه برابر و در غیر اين صورت در مرحسه اول دو برابر و ،سرآشپز ناايگ

 صورت حهاب پیاانکار کهر خواهگ شگ. 

ها متوله در غیر اينصورت کسیه خهارتها و مهئولیت ،کارییری اشخاص بازنشهته )کشوری و لشکری( امتناع ناايگشود از بپیاانکار متعهگ می .5-11

 باشگ.پیاانکار می
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بمگو  قیمگ و    سمريعاً  داد تشخیص نامناسب را قرارداد موضوع در شاغل کارکنا  مواردی در ماکارفر که درصورتی رددییم متعهگ پیاانکار .5-19 

و رعايمت   خمگمت  ییرنمگیا   با کارکنا  مناسب برخورد و اسالمی شئونات و اخالقی نکات کسیه رعايت مهئولیت لذا .ناايگ تعويضشرط 

 .است پیاانکار متوله ، مهتقیااًبهگاشت فردی

 ناايگ. خودداری و توزيع طبخ امر در نظافتی و خگماتی نیروهای بکارییری از یرددیم متعهگ پیاانکار .5-13

و پیاانکار مسز  به تعبیه آ  در محل همای توزيمع و    گباشمی پیاانکار برعهگ  های آتش نشانیو شارژ کپهول اولیه کاکهای لعبه وسايل تهیه .5-14

 لبرا  خهارت وارد  به عهگ  پیاانکار است.در غیر اين صورت در صورت بروز حوادث  طبخ غذا می باشگ.

 بهگاشمت  ادار  تتيیمگ  زما  تا واییردار، بیااريهای به ابتالء نیز و بگ  در باز زخم داشتن صورت در غذا توزيع متصگيا  و آشپزخانه پرسنل .5-15

 .باشنگ نای درآشپزخانه فعالیت به مجاز دانشاا 

و خشمک  با مايع ظرف شمويی اسمتانگارد   )شهتشو  غذاخوری ظروف نظافت و غذايی وادم کرد  پا  و شهتشو در یرددمی متعهگ پیاانکار .5-16

در صمورتی کمه عمگ  رعايمت ايمن      داری ناايگ. دخو "از ناهگاری ظروف نشهته،  لگا ،بود  دقیق ها سالن نظافت و آشپزی ظروف ،کرد (

مسز  به لبمرا    پیاانکار، (8پیوست شاار  لگول) ایاهضضان اعاال لرياه بر اساس لگاول موضوع مولب بروز اعتراضات دانشجويی شود، 

 کسیه خهارات وارد  خواهگ بود.

 و ساير تائیگ ادار  تغذيه، ادار  بهگاشت و درما  دانشاا  ادر صورت مشاهگ  مهاومیت غذايی در اثر استفاد  از غذاهای ارائه شگ  در رستوا  يا خوابااهها )ب -تبصر  

 .خواهگ شگ (8شاار پیوست  لگول) اساس دستورالعال مشاول لرياهبر  هئول بود  و مسز  به لبرا  خهارت می باشگ ومراکز درمانی( پیاانکار م

 امکما   يما  و شود تحایل دانشاا  به زيانی يا و خهارت معین موعگ در خود کاریرا  با قرارداد انعقاد در پیاانکار کوتاهی نتیجه در چنانچه .5-17

 .باشگمی پیاانکار برعهگ  آ  لبرا  باشگ، داشته ولود مختسف های ازما س طرف از آينگ  در زيا  طرح

الزحاه خگمات، هاه ماهها در طول مگت قرارداد )به استثناء تیر ما  و شهريور ما ( بصورت ما  کامل لحاظ ممی شمود. بنمابراين    در محاسبه حق .5-19

-شهريور پرداخت حمق  های فروردين، تیر واما در ما  داخت ناايگ.طول قرارداد بصورت کامل پرپیاانکار موظف است حقو  کارکنا  را در 

 شا  با پیاانکار پرداخت خواهگ شگ.با میزا  هاکاری متناسب کاریرا الزحاه 

 و باشگ می قانو  کار به مربوط مقررات و قوانین کسیه و مشاغل بنگی طبقه طرح رعايت به مسز  امانی، نیروی بکارییری صورت در پیاانکار .5-12

 ارائمه ( دلیسمی  همر  هبم  ( دانشاا  با حهاب تهويه هناا  به يا و قرارداد پايا  درو  بود نخواهگ دانشاا  متوله تعهگی یونه هیچ بابت اين زا

 .است الزامی از طرف پیاانکار نیروها حهاب تهويه و بیاه مفاصاحهاب

 آشمامیگنی،  آب ظروف، شهتشوی میزها، روی از ظروف آوری لاع توزيع، قبیل از غذا سرويس به مربوط امور کسیه است موظف پیاانکار .5-91

و  متعمارف  و مخصوص ظروف در ساا  و فسفل ناک، قاشق و چناال تایز، قبیل از غذاخوری میزهای روی نیاز مورد لواز  ساير و مخسفات

 تغییمر  توزيمع،  سماعت  انتهای و ابتگا در هک بطوری دهگ انجا  توزيع ساعات تاا  در کافی پرسنل با و مشخص شگ  در آنالیز تعگاد به را نا 

 .باشگ نگاشته ولود خگمات ارائه در کیفی محهوسی و کای

 سازی، آماد  اوقات تاا  درو يا توسط نااينگ  تا  االختیار خود  شخصاً قرارداد اين تعهگات و کار انجا  حهن منظور به شودمی متعهگ پیاانکار .5-91

و يما نماظرا     کارفرمانااينگیا   به احتاالی مشکالت و مهائل پاسخاوی لحظه هر در و باشگ اشتهد حضور کار محل در توزيع و پز و پخت

 .باشگشگ   انتخاب آشپزخانه در عاسیاتی کاریرا  بین از نبايگیردد که نااينگ  پیاانکار . در ضان متذکر میگنباش کارفرما

 از استفاد  با است موظف پیاانکار و باشگ داشته غذا هایصف تراکم بر کامل تنظار بايگ هاوار  وی طرف از شگ  تعیین نااينگ  و پیاانکار .5-99

  .ناايگ لسوییری طوالنی صف ايجاد از شگ  تعیین هایمحل کسیه در غذا سرو لهت مجرب کادر

  .ناايگ هاکاری کارفرما طرف از شگ  معرفی محیط بهگاشت و تغذيه ناظرين با یرددمی متعهگ پیاانکار .5-93

 بررسمی  به منظمور  ساعت 88 مگت به ناونه عنوا  به را وعگ  آ  به مربوط غذای کامل پرس يک غذايی وعگ  هر در است موظف پیاانکار .5-94
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 .ناايگ ناهگاری يخچال در احتاالی اعتراضات 

 قراردادها بر حاکم عاومی قواعگ و ها دانشاا  معامالتی و مالی مقررات و قوانین مشاول است، نشگ  اشار  آنها به قرارداد اين در که مواردی .5-95

 .بود خواهگ طرفین توافق و

 لمرايم  لمگول  فمر   اسماس  بمر  ايشما ،  لريامه  ضان است مجاز کارفرما ناايگ، عگول قرارداد مفاد از دلیسی هر به پیاانکار صورتیکه در .5-96

در هر حال،  .ناايگ اقگا  جانبه قرارداديک فهخ يا تعسیق به نهبت وارد  کسیه خهارات کهر از تکرار، پس صورت در قرارداد، (8)شاار پیوستی

 بر اساس مفاد قرارداد ادامه دهگ. کارفرماتا عقگ قرارداد لگيگ پیاانکار موظف است به هاکاری با 

کسیه کهورات قانونی از قبیل مالیات و بیاه در تاا  مگت قرارداد به عهگ  پیاانکار می باشگ به نحوی که همر مما  قبمل از پرداخمت صمورت       .5-97

اصل رسمیگ آ  بمه حهمابگاری تحويمل      بعگ از تايیگ ناظر قرارداد ت قرارداد، بايهتی حق بیاه و مالیات مربوط توسط پیاانکار پرداخت ووضعی

 یردد.

 مربوطمه در برابمر وزارت  قانو  تتمین التااعی و ساير قوانین و مقمررات  -در زمینه قانو  کار پیاانکاردر قبال مطالبات نیروی انهانی  کارفرما .5-99

 التااعی و ساير مرالع ذيربط و ذيصالح هیچاونه مهئولیت مهتقیای نگارد.کار و امور 

عفا، انصراف، لغمو يما   از قبیل استپیاانکار، در صورت عگ  هاکاری يا در صورت تاايل به عگ  هاکاری به هر نحو از انحاء يا تحت هر عنوا   .5-92

در غیر اينصورت پیاانکار می بايهت تا پايا  قرارداد به کار خمود   ؛فقت قرار ییردمورد موا کارفرماموضوع می بايهت از طرف فهخ قرارداد، 

خهارت، مابه التفماوت مبسمغ   از بابت مجاز است  کارفرمارا بپذيرد، در صورت عگ  هاکاری تحت هر عنوا  ادامه دهگ و مهئولیت ناشی از آ  

 ناايگ. را ضبطهای پیاانکار سپرد  و امینتضمی شود  قرارداد تعیین ناظر يا ناظرينا نظر بکه  قرارداد در وایذاری آ  به پیاانکار ديار و ... 

اعال  ناايگ. ابمراز ايمن بنمگ از     پیاانکارحگاقل يک ما  قبل مراتب را کتباً به بايگ  ،گبه هر عنوا  مايل به هاکاری نباش کارفرمادر صورتی که  .5-31

 است. 82-5بنگ  مطابق با کارفرمالانب پیاانکار منوط به موافقت 

 پیاانکمار  ،به دانشماا  خهمارتی وارد یمردد   نیروی انهانی مجری قرارداد  و پیاانکار طرفدر صورتی که به دلیل سهل انااری و امثال آ  از  .5-31

رداشمت  درغیر اينصورت دانشاا  حمق ب  .یردد به دانشاا  پرداخت ناايگکه از سوی ناظر قرارداد تعیین می مبسغ خهارت وارد  رااست  موظف

 خواهگ داشت.را  پیاانکارمیزا  خهارت را از مطالبات 

هاچنین والگ شرايط از نظر عگ  سوء پیشمینه   بنگ های موضوع قرارداد نیروی انهانی کاردا ، متخصص، متعهگ و با پیاانکار متعهگ است متناسب .5-39

 . هاچنین  اسمامی و خگمات موضوع قرارداد به کار ییردجم متناسب با نوع وحرا   کارفرما مهارت مورد نیازدارای  داری وامانت ،حهن شهرت

 ارائه ناايگ. دانشاا  حراست بهاطالعات الز  تاامی نیروهای تحت امر خود را لهت اعال  نظر 

کمه در  پیاانکار موظف است تاامی کارکنا  و ابواب لاعی خود، شامل مگير عامل، حهابگار، سرکاریر، انباردار، راننگ  و اشمخاص ثمالثی را    .5-33

و  ، آتمش سموزی  من لاسه حموادث  محل کارحضور دارنگ و يا تردد می نااينگ، به لحاظ احتاال بروز حوادث، تحت پوشش بیاه های متناسب

در اين راستا هیچ یونه  دانشاا که در صورت بروز حادثه کفاف لبرا  تاامی غرامت را بناايگ. بگيهی است قرار دهگ به طوری مهئولیت مگنی

 .انعقاد قرارداد منوط به اخذ بیمه های مذکور می باشد و تعهگی نخواهگ داشت. مهؤولیت

کارییری کاریرا  بگو  تجربه، اخمراج  ای الز  و مهتار را به کارکنا  ارائه ناود  و از بهپیاانکار موظف است آموزش های تخصصی و حرفه .5-34

 خودداری ناايگ. کارفرمایگ ، دارای سوء سابقه شغسی و اخالقی و بگو  تتيدانشاا شگ  توسط 

لبماس  مخصموص پخمت غمذا و     لبماس متحگالشمکل  لباس کار مناسب، متحگالشکل، مرتمب و تایمز )   کارفرماپیاانکار موظف است طبق نظر  .5-35

، ماسمک و تامامی وسمايل    سا  بنگ ،مخصوص پخش غذا( چکاه و کفش مناسب، روپوش، کال  سفیگ، دستکش، دمپايی، پیش بنگمتحگالشکل 

به تعگاد کافی برای تاامی کارکنا  خود تهیمه و در اختیمار آنما  قمرار دهمگ.       ،.( و ايانی و حفاظتی فردی.)ماننگ صابو  و حوله و . بهگاشتی

ه کارکنا  پیاانکار در حین انجا  کار مسز  به استفاد  از وسايل فو  و رعايت دقیق نظافت شخصی ههتنگ. شهتشو و نظافت وسايل مزبور نیز بم 
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 نکار است.عهگ  پیاا 

ما  حقو  کارکنا  خود را داشته باشگ و موظف است که حقو  کارکنا  خود را حگاکثر تا پمنجم   دوپیاانکار بايگ توا  مالی پرداخت حگاقل  .5-36

ازی رأساً از مطالبات پیاانکار و يا از طريق ضمبط و کارسم   ،توانگ در صورت مطسع شگ می کارفرماصورت هر ما  پرداخت ناايگ و در غیر اين

 پیاانکمار ت ادرصگ باالسری از مطالب 85و با  ضاانت نامه بانکی حهن انجا  کار به نفع دانشاا ، نهبت به پرداخت حقو  اين افراد اقگا  ناايگ.

 کهر ناايگ.

ن خصوص آرائی از چنانچه پیاانکار در طول مگت پیاا ، دستازد و مزايای کارکنا  خود را در موعگ مقرر به هر دلیل پرداخت نناايگ و در اي .5-37

 مرالع ذيصالح به نفع کارکنا  مربوطه صادر یردد، مبسغ مربوط از اولین پرداخت و يا هریونه مطالبات و ضاانتنامه بمانکی پیاانکمار کهمر و   

 مهتقیااً حهب حکم صادر ، به کارکنا  ذينفع و يا به مرالع ذيصالح الرائی پرداخت خواهگ شگ.   

تصوير لیهت پرداخت حقو  و رسیگ بیاه و مالیات کارکنا  خود را که به تتيیگ سازما  تتمین التااعی و دارايمی  پیاانکار مکسف است ماهانه  .5-39

 ارائه ناايگ.حهابگاری معاونت دانشجويی رسیگ  باشگ، به 

، میمزا   روزانمه  جساعت ورود خرواریرا  ناايگ و هاچنین موظف است را تحويل ک هرما  حقو  پرداختی پیاانکار موظف است ماهانه فیش .5-32

و کاریرا  را ضایاه لیهت حقو  و بیاه ماهیانه ناود  و تحويل ادار  تغذيمه  ما   هرکپی مرخص های روزانه و ساعتی و  ساعت اضافه کاری

 نهايی ارائه نخواهگ شگ. و ماهانهحهاب  گ در غیر اينصورت تا تحويل مگار  فو   تهويهحهابگاری معاونت دانشجويی بنااي

تحت پوشش خود را  مطالبات کارکنا  و مفاصا حهاب بیاه، مالیات پايا  قرارداد تهويه حهاب صورت فهخ، لغو و يار موظف است درپیاانکا .5-41

 ارائه ناايگ. کارفرمابه 

و يا مبمتال بمه   ارايه ناايگ و از فعالیت کارکنانی که دارای زخم باز بود   ناظر قراردادپیاانکار موظف است یزارش بیااری کارکنا  خود را به  .5-41

 يکی از بیااری های واییردار و اناسی باشنگ، تا بهبود کامل در امر پخت و پخش لسوییری ناايگ. 

 پیاانکار و کارکنا  وی موظف ههتنگ در فرآينگ آماد  سازی مواد اولیه، پخت و پخش غذا تاامی اصول بهگاشتی را مطابق آيین نامه بهگاشمتی  .5-49

 .رعايت نااينگ

 و سسف سرويس هما  پاشی کسیه آشپزخانه هانهبت به سم و يا در موارد ضرورت )به تشخیص کارفرما( است هر دوما  يک بار یاانکار موظفپ .5-43

 مورد تايیگ کارفرما باشگ. عامل ساپاشی بايگ )توسط شرکتهای معتبر و والگ صالحیت( اقگا  ناايگ. زير نظر مهئولین مربوطه

مکانهمای   و حال آ  بهآشپزخانه و سالنهای غذاخوری در داخل ضايعات غذا به صورت تفکیک شگ  و لاع آوری زباله  موظف است اانکاریپ .5-44

 .بق آيین نامه بهگاشتی  انجا  دهگرا مطا کارفرماین شگ  از سوی یتع

ود  و در صمورت  انبارها، سردخانه ها و ساير اماکن مربوط لسموییری نام  در پیاانکار موظف است از ورود حیوانات، حشرات، لونگیا  و ...  .5-45

 آوری يا امحاء آنا  اقگا  ناايگ.مشاهگ ، نهبت به لاع

لسموییری   .خودداری نااينگ و ساير اماکن مربوط سالنهای غذاخوری، محسهای آشپزی از استعاال دخانیات دروی موظفنگ کارکنا   پیاانکار و .5-46

 اين امر به عهگ  پیاانکار است. مؤثر در

مطمابق  را  ی و سماير امماکن مربوطمه   غذاخور تجهیزات و لواز  مربوط به آشپزخانه، تاامی یضگعفون شو و، شهتموظف است نظافت اانکاریپ .5-47

 انجا  دهگ. نامه بهگاشتیآيین

 پیاانکار موظف است به منظور رعايت موارد بهگاشتی و ايانی از ورود افراد متفرقه به داخل فضای آشپزخانه لسوییری ناايگ. در صورت لمزو   .5-49

 مقگور است. کارفرمابا مجوز  فضای آشپزخانه صرفاً از بازديگ

ذا پیاانکار موظف است توزيع غذا را به نحوی انجا  دهگ که با آنالیز اعالمی از طرف کارفرما مطابقت داشته و حگاقل به تعگاد سفارش شمگ  غم   .5-42

 در صورتباشگ. از پخت، پیاانکار مسز  به هاکاری می در صورت دستور کارفرما به اعاال تغییر در آنالیز در زما  توزيع و يا قبلتوزيع شود. 
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 متعسق به کارفرما است و کارفرما مختار است تصایاات الز  را اعاال ناايگ.تاا  آ  بعگ از اتاا  آمار سفارشی،  غذای مانگ ولود  

هریونمه حادثمه يما صمگمه احتامالی بمه        رعايت مقررات ايانی و بهگاشت کار، برای تاامی کارکنا  پیاانکار الزامی است و مهؤولیت وقوع .5-51

است و پیاانکار، کارکنا ، اشخاص ثالث و اموال آنا  در زما  انجا  کار در رابطه با موضوع قرارداد و لبرا  خهارات وارد  به عهگ  پیاانکار 

شمخص  قی با دانشاا  ارتباط پیگا می کننگ و اشخاصی که به طور اتفاکارکنا  دانشاا  هگی نگارد، دانشجويا ، استادا ، در اين مورد تع کارفرما

 یردنگ.ثالث محهوب می

و ساير لمواز  و تجهیمزات آشمپزخانه و    یازی برقی،سیهات تنکات ايانی در خصوص استفاد  صحیح از ت ههتنگ موظف و عوامل وی پیاانکار  .5-51

 .تاسولیت ناشی از عگ  رعايت اين بنگ به عهگ  پیاانکار ؤرا رعايت ناود  و مهغذاخوری 

الز   بايگ اقگامات به عهگ  پیاانکار بود  و شاغل در موضوع قرارداد فوت کارکنا  و منجر به لرح، نقص عضووادث حعواقب ناشی ازهر یونه  .5-59

 دانشماا  ری ناايگ و از اين بابمت همیچ مهمؤولیتی متولمه     یرا پیا حادثه و عاراز کار افتادیی، بیاه  عوايگ برقراریبابت تشريفات اداری  و 

   .خواهگ بودن

های بهگاشتی مربوطمه و  از سالنهای غذاخوری، آشپزخانه، سرويس کارفرماپیاانکار موظف است قبل از شروع موضوع قرارداد، به هارا  نااينگ   .5-53

 .محسهای مرتبط با موضوع قرارداد، بازديگ به عال آورد

 را نگارد. بگو  اخذ تايیگ کتبی از کارفرما غذا و لابجايی امکانات مولود پیاانکار حق هیچ یونه دخل و تصرف در محل آشپزخانه، سالن  پخش :تبصر 

، نهايت دقت را به عال آورد و پس از اتاا  قرارداد تاامی آنها را هااناونمه  ظ و ناهگاری تاامی موارد ذکر شگ پیاانکار موظف است در حف .5-54

ی )به غیر از مواردی که بگلیل انقضای های تعایرات. کسیه هزينهناايمممگ کارفرماتحويل بعگ از سرويس کامل و صحیح سالم که تحويل یرفته، 

باشگ و پیاانکار موظمف بمه تعایمر در    تجهیزات امانت داد  شگ  بر عهگ  پیاانکار می با تايیگ کارفرما(-عار مفیگ دستاا ، غیر قابل تعایر باشگ

درصگ کل هزينه را از محمل مطالبمات و يما     85گا  ناود  و تاا  هزينه باضافه توانگ شخصا اقمی کارفرماباشگ. در غیر اينصورت اسرع وقت می

وارد یردد، پیاانکمار   دانشاا چنانچه در زما  الرای موضوع قرارداد خهارتی از طريق کارکنا  پیاانکار به  های پیاانکار کهر ناايگ.ضاانت

توانگ میزا  خهارت وارد  را از مطالبات و يا ضاانت نامه می کارفرماينصورت مسز  به تتمین ضرر و زيا  و خهارت وارد  خواهگ بود. در غیر ا

 تعهگ پیاانکار از حیث ناهگاری اموال و استرداد آنها تعهگ به نتیجه می باشگ. پیاانکار کهر ناايگ.

 ، ثبت  فراموشمی،  ريق کارت دانشجويینحو  تحويل غذا به دانشجويا  از ط با اشنايی صدر خصوادار  تغذيه پیاانکار موظف است با هااهنای  .5-55

 .اقگا  ناايگ در سیهتم اتوماسیو  تغذيه (Restaurant) رستورا  یبرنامه تحويل غذادر 

همر یونمه   نحمو  المرای    ر،شرايط کا ،و  دسترسی به آنها، تههیالت محسیاز موقعیت و چاونای محل کار، وسايل و نح موظف استپیاانکار  .5-56

 .به دسمت آورد ، آیاهی کامل موضوع قراردادبه موقع  در الرای صحیح و موثر عوامل یغذاو تاام پخشو  پخت برای تهیه وضروری  خگمات

از اين بابت پذيرفتمه   همطالبه ولو  اضافو  اعتراضهر یونه نخواهگ بود و  ویولیت ئهبه هیچ وله رافع مموارد باال پیاانکار از  نگاشتن آیاهی

 .نخواهگ شگ

اصی مناقصه و ساير پیوستهای مربوط که هاای به تتيیگ پیاانکار رسیگ ، لزء الينفک اين قرارداد بود  و پیاانکار مسز  شرايط عاومی و اختص .5-57

 به رعايت آ  است.

در غیر اين صورت، تضماین المرای تعهمگ دريمافتی از      پیاانکار تحت هیچ شرايطی حق استنکاف از الرای موضوع قرارداد را نخواهگ داشت. .5-59

 بط خواهگ شگ. ضبط ضاانت نامه مانع از مطالبه و دريافت خهارات از پیاانکار نخواهگ بود.پیاانکار ض

ارائه ناايگ. صورت  کارفرماهای هر ما  را حگاکثر تا سومین روز ما  بعگی تنظیم و لهت تتيیگ به نااينگ  پیاانکار موظف است صورت وضعیت .5-52

در هر صورت پیاانکار بايگ توانايی ممالی   .اخت خواهگ شگدو شرايط اين قرارداد پر ز الهر ما  پس از الرای مراحل اداری وضعیت مربوط به 

 ادامه تعهگات خود را داشته باشگ. 
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به نحمو   قراردادمگت در طول ها، مراسم دانشجويی، اردوهای مختسف و ... را غذای هاايش توزيعپخت و  کارفرماپیاانکار موظف است با اعال   .5-61 

 . یهتن کارفرماموضوع قرارداد بگو  کهب مجوز کتبی از  غذا خارج از توزيعپخت و پیاانکار مجاز به بگيهی است احهن انجا  دهگ. 

را صرفاً لهت الرای موضوع قرارداد و در محسهای تعیین شگ   هاولیه و ساير مواد مصرفی و تجهیزات و لواز  مربوط موادپیاانکار موظف است  .5-61

در هر صورت مهؤولیت حفمظ و ناهمگاری    را نگارد. هاو يا فروش آنموارد مذکور ارج ناود    حق لابجايی و خاستفاد  ناايگ و به هیچ عنوا

 مواد و تجهیزات ياد شگ  به عهگ  پیاانکار است.

ا اقگا  ناايگ. ، نهبت به آماد  سازی، پخت و پخش غذکارفرمااست بر اساس برنامه غذايی، آنالیز و آمار غذای ارائه شگ  توسط  پیاانکار موظف .5-69

 .لیز و آمار غذاها را نخواهگ داشتبرنامه غذايی و آناحق هیچاونه دخل و تصرف و تغییر  بگيهی است پیاانکار

همیچ تعهمگی درايمن     کارفرمما ول الرای تاامی تعهگات خود نهبت به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع قرارداد بود  و ئپیاانکار مه .5-63

 خصوص نگارد.

نهبت به کنترل ثبمت  موظف است  انکاربه دانشجويا  منوط به ارائه کارت، ثبت فراموشی توسط دانشجو يا تحويل ژتو  بود  و پیا تحويل غذا .5-64

غذای خورد  شگ  توسط دانشجويا  و تحويل ژتو  دقت الز  را داشته باشگ بطوری که روزانه آمار خورد  شگ  هر وعگ  را بمه تفکیمک محمل    

ا( وتعگاد فراموشی ثبت شگ   به ادار  تغذيه اعال  ناايگ. بگيهی است آمار غمذای خمورد  شمگ  مطمابق بما یزارشمهای       های توزيع )ايهتاا  ه

 اتوماسیو  تغذيه و يا شاارش ژتو  خواهگ بود.

اخمذ مجموز،   . در صمورت  نیهت غذاخوری طیدر مح ر یو غ يیمواد غذا چاونهیمجاز به عرضه و فروش ه کارفرمابگو  اخذ مجوز از  پیاانکار .5-65

 خواهگ شگ. نییتع کارفرماآنها، با نظر  اتیفروش و ق یقابل عرضه برا يیمواد غذا

توانگ مورد پیاا  را به هیچ نحوی از انحاء و تحت هیچ يک از عقود و الزامات حقوقی حتی صسح، نااينگیی، الار ، لعاله، عاريه و پیاانکار نای .5-66

 انتقال يا محول ناايگ. به هر صورت و عنوا ، کسی و لزئی به دياری وایذار، و  کارفرمايا عقگ وکالت بگو  الاز  کتبی 

در غیمر   اعال  ناايمگ.  کارفرماروز کتباً به هارا  مهتنگات مربوط به  5است هر یونه تغییر در وضعیت شرکت را ظرف مگت  پیاانکار موظف .5-67

 قابل استناد نیهت. کارفرمااين صورت تغییر در برابر 

دی مما    83ناايگ که مشاول قانو  منع مگاخسه وزراء، نااينگیا ،کارکنا  دولت در معامالت دولتمممی مصمممموب   و اقرار میپیاانکار اعال .5-69

توانمگ  می کارفرماقضايی و دولتی نیهت و چنانچه خالف آ  ثابت شود، و هاچنین لزء افراد مانوع الاعامسه به حکم مرالع قضايی و شبه 8330

فهخ و ضبط تضامین مانع اقمگامات حقموقی و کیفمری بمه      رارداد و ضبط سپرد ، خهارت مربوط را از پیاانکار دريافت ناايگ.عالو  بر فهخ ق

 طرفیت متخسف نیهت.

 امضماء پیاانکار اقرار می ناايگ که از کایت و کیفیت مفاد قرارداد اطالع کامل حاصل ناود  و با عسم و اطالع کامل از لزئیات اين قرارداد را  .5-62

 ناود  و تاامی حقو  ناشی از لهل و عگ  اطالع را از خود ساقط می ناايگ.

شمونگ.  قانو  تتمین التااعی تاامی کارکنانی که برای انجا  امور پیاا  در خگمت ههتنگ، کاریرا  پیاانکار محهموب ممی   32با توله به ماد   .5-71

و يا هر نوع حقو  و مزايای قانونی کاریرا  مزبور به عهمگ  پیاانکمار    تاامی مهؤولیت های ناشی از قانو  کار و ساير قوانین موضوعه کشور

از هریونه مهؤولیتی مبری است. در صورت بروز هر یونه حوادث يا سانحه برای کارکنا  پیاانکمار در حمین انجما  وظیفمه،      کارفرمااست و 

 مهؤولیت هزينه درمانی و خهارت قانونی به عهگ  پیاانکار است.

به عهمگ  پیاانکمار   کال کهور قانونی که به مبسغ و موضوع اين قرارداد در طول مگت قرارداد و پس از اتاا  آ  تعسق می ییرد  پرداخت تاامی .5-71

 است.

است تاامی مفاد قرارداد را به نحو احهن الرا ناايگ. بگيهی است در صورت هریونه استنکاف پیاانکار و عوامل وی از الرای  پیاانکار موظف .5-79

 اد قرارداد مشاول لرايم مصرح در اين قرارداد خواهگ شگ.هر يک از مف
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 ی الرا ناايمگ به یونه ا يیدانشجو یمواد و پخت غذا ینامه آماد  ساز و يی را مطابق شیمواد غذا پخشو  یمراحل فرآوراست  پیاانکار موظف .5-73 

 نشود.آ   یها یمغذ زيو ر يیکه باعث کاهش ارزش غذا

يی بمه صمورت بهگاشمتی و    دانشجو یمواد و پخت غذا ینامه آماد  ساز و ا  و آماد  سازی شگ  را مطابق شیاست مواد اولیه خ پیاانکار موظف .5-74

 لبرا  هر یونه ضرر و زيا  که در اثر ناهگاری غیراصولی و غیر بهگاشتی به ولود آيگ متوله پیاانکار خوهگ بود. ناهگاری ناايگ و صحیح 

و در صمورت  تاامی تجهیزات مورد استفاد  در موضوع قمرارداد، اقمگا  ناايمگ     عاسکرد دور  ای دقیق وکنترل است نهبت به  پیاانکار موظف .5-75

  ناظر قرارداد، نهبت به رفع آ  اقگا  ناايگه باطالع  ضان در اسرع وقت هریونه اشکالولود 

تخسف با پیاانکار طبق مقررات رفتمار   رعايت تاا  قوانین شرع مقگس اسال  در مورد پخت و پخش غذابرای پیاانکار الزامی است و در صورت .5-76

 خواهگ شگ.

 استفاد  ناايگ.  )با تايیگ کارفرما( پیاانکار موظف است از نیروهای ايرانی، مجرب و متخصص .5-77

الرای تاامی آيین نامه های پیوست قرارداد، تاامی بخشنامه ها و مقررات و ضموابط بهگاشمتی مصموب وزارت     پیاانکار موظف است عالو  بر .5-79

ت و درما  و آموزش پزشکی و اریانهای نظارتی ذيربط در خصوص موضوع قرارداد را معتبر دانهته و مسز  به الرا و رعايمت آنهما ممی    بهگاش

 باشگ.

هر یونه مواد و يا غذای تهیه شگ  را غیر قابل مصرف تشخیص دهگ، غذای تهیه شمگ  را پمس از    کارفرماکه در صورتیپیاانکار موظف است  .5-72

باشگ فوراً و مجگداً به هزينه خود تهیمه و   کارفرماسهه معگو  ناود  و مشابه هاا  غذا و يا غذای ديار را که مورد تائیگ نااينگ  تنظیم صورت ل

 ناايگ. پخش

 خودداری ناايگ. کارفرماهای غذاخوری بگو  هااهنای پیاانکار موظف است از وارد ناود  هر یونه غذای تهیه شگ  از خارج به داخل سالن .5-91

 تتمین)کهر غذا( محهوب شگ  و نهبت به  در صورتی که به هر دلیل غذای پخته شگ  به میزا  آمار اعالمی توزيع نارددار موظف است کیاانپ .5-91

 .نخواهگ داشتدر اين خصوص حق مطالبه هزينه اضافی را ، فوراً اقگا  ناايگ و مابقی غذاو توزيع 

 اسب لهت حال غذا به تعگاد الز  اقگا  ناايگ.پیاانکار موظف است نهبت به تهیه خودرو مهقف من .5-99

انتقال غذای پخته شگ  تا محل پخش را به نحو احهمن  و  غذاخوریوارد  به  ليوسا ريو سا يیبار و مواد غذا هیحال و تخسپیاانکار موظف است  .5-93

 الرا ناايگ.

 .ناايگدار دارای مجوز دامپزشکی استفاد  از خودرو يخچال های دامی و مواد فاسگ شگنیبرای حال فرآورد پیاانکار موظف است  .5-94

تعهمگ   اسمت.  اانکاریدر طول مگت قرارداد بر عهگ  پمربوط  ل، ابزار و لواز يوسا زات،یتجه تتسیهات، از تاامی یمهؤولیت حفاظت و ناهگار .5-95

 باشگ.انکار میهای تعایر و ناهگاری موارد فو  بر عهگ  پیاکسیه هزينه پیاانکار ماهیتاً تعهگ به نتیجه می باشگ.

و صرفاً بايگ اين اقال  را بابت الرای موضوع قمرارداد بمه   نگارد  انجا  موضوع قرارداد،از  ریحق استفاد  از تجهیزات تحويسی را برای غ پیاانکار .5-96

 کار ییرد.

کارا  و انی، اورژانس، سرويسهاکاری الز  با تاامی نیروهای تتسیهات، آتش نش کارفرماپیاانکار موظف است در مواقع لزو  و با هااهنای  .5-97

 ساير عوامل فنی به عال آورد.

 را انجا  دهگ و هزينه آ  را بپردازد. هاروها و فاضالب، آبییرهای آشپزخانه هاتخسیه چربیبه تشخیص کارفرما پیاانکار موظف است  .5-99

تبذيردر مراحمل   هریونه اسراف و ه نظارت ناود  وت به نحو  نظافت، پا  سازی سبزيجات، و آماد  سازی مواد اولیبهپیاانکار موظف است ن .5-92

 آماد  سازی غذا خودداری ناايگ.

در غیر ايمن صمورت   و تحويل بایرد  کارفرمااز نااينگ  پیاانکار موظف است به تعگاد آمار سفارش شگ  بر اساس آنالیز اعالمی دسر و میو  را  .5-21

 اين بابت هیچ یونه هزينه اضافی به پیاانکار پرداخت نخواهگ شگ. دسر لايازين ناايگ و و از موظف است به تعگاد کهر، میو  و
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در صورت بروز هر یونه مشکل، پرسنل موظف اسمت از   .را نگارنگ ا دانشجويا  وکارمنگا پرسنل توزيع وکاریرا  سسف الاز  بحث و لگل ب .5-21 

برساننگ در غیر ايمن صمورت عواقمب احتامالی مهمتقیااً متولمه        کارفرمابه اطالع ناظر يا نااينگ  فورا طريق پیاانکار مورد را برای رسیگیی، 

 پیاانکار خواهگ بود.

محاسبه می شود. بنابراين الز  است پیاانکار هاماهنای   کارفرماتعگاد و مقگار اقال  قابل بریشت و غذای نخورد  يا مازاد توسط ناظر يا نااينگ   .5-29

در خصوص غذای مازاد مال  عال خواهگ  کارفرماشته باشگ. در هر حال اظهار نظر نااينگ  دا کارفرماالز  را در اين خصوص با ناظر يا نااينگ  

 بود.

پیاانکار موظف به لبرا  خهارات احتاالی در غیر اينصورت . می باشگ دانشاا  ی دستاا ، حفظ اسرارپیاانکار موظف به رعايت نظا  های لار .5-23

 .باشگمی

 ،کما  يما در صمورت عمگ  ام    ت مصرفی پخت غذا با هزينه پیاانکار بر عهگ  پیاانکمار اسمت.  در صورت قطعی یاز شهری تامین یاز و سوخ .5-24

از اين بابت هزينمه ای اضمافی    .تبی کارفرما غذا را در محل ديار طبخ و در محل های مشخص شگ  توزيع ناايگپیاانکار موظف است با تايیگک

 به پیاانکار پرداخت نخواهگ شگ.

بگهی های خود به اشخاص ثالت ناشی از اين قراداد می باشگ. چنانچه افرادی ادعايی مبنی بر بگهی پیاانکمار ناشمی از   پیاانکارمتعهگ به پرداخت  .5-25

  و اين قرارداد داشته باشنگ و لهت دريافت بگهی به دانشاا  درخواست کتبی ارائه ناايگ دانشاا  درخواست وی را به به پیاانکار یزارش ناود

روزکاری نتیجه را به کارفرما یزارش ناايگ در غیر اين صورت پیاانکار به کار فرما الاز  می دهگ میزا  بمگهی را   0پیاانکار موظف است تا 

 .از مطالبات پیاانکار کهر ودر وله طسبکار پرداخت ناايگ

 از اخمذ مجموز   بمگو   را انهآشمپزخ  تجهیزات و مواد ساير و شگ  پخته غذايی مواد ناود  خارج حق وی امر تحت نیروهای کسیه وپیاانکار  .5-26

 .نگارد دانشاا 

 کارفرما تعهدات  .6-ماد 

 اين مکا  قبل از انعقاد قرارداد به رويت پیاانکار رسیگ  است. دهگ. در اختیار پیاانکار قراررا بايهتی مکا  پخت و توزيع غذا  کارفرما .6-1

کار و با رعايت ساير موارد قانونی قرارداد در وله پیاانکار  پس از تتيیگ حهن انجا  )در صورت فعال بود  آشپزخانه(مبسغ قرارداد را  کارفرما .6-9

ممورد قبمول پیاانکمار     کارفرمما از سموی   ،پیاانکارر  مثبته از طرف اما  پس از ارائه کامل مگ دوناايگ و تعويق در پرداخت تا پرداخت می

 اشگ. در هر صورت پیاانکار بايگ توانايی مالی ادامه تعهگات خود را داشته ب باشگ.می

 .ناايگ ابالغ پیاانکار به قبل سه روز حگاقل را غذايی برنامه است موظف کارفرما .6-3

پیاانکمار، شخصماً يما از    ، آمار غذا را به پیاانکار اعال  ناايمگ.  ساعت قبل به صورت کتبی 88فاهی و ساعت قبل به صورت ش 82گ باي کارفرما .6-4

، در غیر اينصورت مهمئولیت عواقمب ناشمی از آ  بمر     تحويل بایرد کارفرماز نااينگ  موظف است آمار اعالمی را ا ،طريق نااينگ  معرفی شگ 

 باشگ.عهگ  پیاانکار می

 بابت الار  بهای سسف ها و تجهیزات آشپزخانه، هزينه ای از پیاانکار دريافت نخواهگ کرد. کارفرما .6-5

 وب به پیاانکار اعال  ناايگ.های پخش غذا و دسر و تغییرات احتاالی را به صورت مکتبايگ ساعت کارفرما .6-6

 شود.به پیاانکار ابالغ می نااينگ  کارفرماتوسط  کتباً ،هریونه تغییر در طول مگت قرارداد، نوع، آنالیز و روش پخت غذا - تبصر 

الاموی مصمرف بهینمه    بر رعايت اصول  کارفرماباشگ و های انرژی )شامل آب، بر  و یاز( مرتبط با قرارداد بر عهگ  کارفرما میهزينه حامل .6-7

 انرژی طبق ابالغ دستاا  نظارتی )دفترامور فنی دانشاا ( از طرف پیاانکار، نظارت کامل و دقیق خواهگ داشت.

 رعايت الاوی مصرف بر عهگ  پیاانکار بود  و در صورت عگ  رعايت بر اساس لگول مربوطه لرياه خواهگ شگ. -تبصره

 نظارت دستاا  .7-ماد 
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ه شخص مگير امور دانشجويی نبمود  و  نظارت قائم بالبته . باشگ می دانشاا  دانشجويی امور مگيريت عهگ  بر راردادق اين الرای برحهن نظارت .7-1 

پیاانکار موظف به اطاعت از دستور ناظر می  ايگ، ونا معرفی پیاانکار به را اینااينگ  ،پیاانکار تعهگات الرای بر نظارت لهت توانگمیايشا  

 باشگ.

و مرالع ذيصالح قانونی )خارج از دانشماا ( بمه منظمور نظمارت      دانشاا فرآينگ آماد  سازی مواد اولیه و  پخت و پخش غذا،  در هر مرحسه از .7-9

تواننگ حتی بگو  اطالع پیاانکار و عوامل آ  در هر زما  و مکا  و هر مرحسه از تولیگ، کایت و کیفیت مواد اولیه و غذا و هاچنمین  دقیق، می

به آماد  سازی مواد اولیه و پخت و پخش غذا را کنترل ناايگ. بگيهی است پیاانکار موظف است هاکماری همای الز  را در    های مربوطفرآينگ

 اين خصوص بعال آورد.

ط صورت روزانه از تاامی فرآينگهای مربوبه منظور نظارت دقیق بر حهن الرای تعهگات پیاانکار بهموظفنگ  کارفرماناظرين يا  کارفرمانااينگ   .7-3

 کارفرماسازی مواد اولیه، پخت و پخش غذا، نظافت تاامی اماکن و ... بازديگ و بازرسی ناود  و یزارش بازديگ را تهیه و به به ناهگاری و آماد 

، ، در خصوص رفمع نمواقص و ايرادهمای وارد    کارفرماو پیاانکار ارائه نااينگ. بگيهی است پیاانکار موظف است در زما  تعیین شگ  از طرف 

 اقگامات الز  را بعال آورد.

  ضمینت .9-ماد 

 بمه  يما  و ناود  واريز دانشاا  سپرد  حهاب به نقگاً را قرارداد کل درصگ 5 مبسغ است موظف پیاانکار قرارداد، تعهگات الرایتضاین  لهت .9-1

 سه تا قرارداد شروع زما  از امهن ضاانت اعتبارگ. نااي کارفرما تحويل قرارداد عقگ زما  در چک تضاینیو  بانکی نامه ضاانت رصويکی از 

 يما  و به تاگيگ نهبت است مجاز کارفرما مقرر موعگ  در پیاانکار توسط حهاب تهويه عگ  صورت در و بود خواهگ قرارداد اتاا  از بعگ ما 

 .ناايگ اقگا  تضاین مبسغ اخذ

 یونه هیچ به نیاز بگو  شود،می دانشاا  حقو  تضییع مولب که تخسفی یونه هر بروز صورت در قرارداد، مگت تاامی در است مجاز کارفرما .9-9

 .ناايگ ضبط خود به نفع را سپرد  يا نامه ضاانت ريالی مبسغ رسای، ابالغ يا و قضايی و اداری تشريفات

 طبمق ) يمربط ذ مرالع ديار و التااعی تتمین سازما  از حهاب مفاصا ارائه صورت در و قرارداد مگت پايا  رد تعهگات الرای ضاانت نامه .9-3

 .شگ خواهگ مهترد پیاانکار به دانشجويی معاونت با کامل حهاب تهويه هاچنین و   (قانو

 

 پشتیباني و ناهداری، سرویس  .2-ماد 

 کار طی به آماد  و سالم آشپزخانه بصورت مولود در تجهیزات و وسايل یرفتن تحويل به موظف قرارداد ابتگای در و کار شروع در پیاانکار .2-1

 ممی باشمگ در   موظف پیاانکار و شگ خواهگ تسقی قطعی تحويل منزله به بکار شروع از بعگ ،تجهیزات یرفتن تحويل عگ  .اشگب می صورتجسهه

 .عال خواهگ شگ 9ماد   8 بنگگ در غیر اينصورت هااننگ باش کوشا آشپزخانه تجهیزات ناهگاری و حفظ

 پمزی،  بمرنج  همای ديگ پزها، کبابو   ها سردخانه از اعم غذاخوری یسالنها و آشپزخانه مکانیکی و برقی تجهیزات است موظف پیاانکار .2-9

در غیر  ناايگ دقت آ  حفظ و ناهگاری و در ناود  استفاد  صحیح نحو به را است تحويل یرفته کارفرما طرف از که را غیر  و پزی خورشت

 اينصورت ضرر و زيا  وارد  محاسبه و از حق الزحاه پیاانکار کهر خواهگ شگ.

 موظف پیاانکار ،به هر دلیل آنها به خهارت شگ  وارد يا و تحويسی و ابنیه تجهیزات ،کاال شگ  مفقود نیز و فو  بنگ رعايت عگ  صورت در  .2-3

 رأساً است مجاز کارفرما خگمات، کیفی ارائه و کای اخالل از ماانعت منظور به صورت،. در غیر اينناايگ لبرا  را وارد  خهارت عیناً است

  .اقگا  ناايگ پیاانکار الزحاه حق ازباالسری  %87با احتهاب  شگ  هزينه مبسغ کهر با آنها تعایر يا و تجهیزات خريگ به نهبت

همای تحمويسی بمر    نظافت ابنیه و ساختاا  .بود خواهگ پیاانکار عهگ  بر آشپزخانه و غذاخوری های سالن در فاضالب مهیرهای یرفتای رفع .2-4

 می باشگ.دانشاا  مور فنی اعهگ   ها برابنیه و ساختاا  ناهگاری صحیح ت برنظارعهگ  پیاانکار بود  و 
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 موظمف  و بمود   پیاانکمار  عهگ  به( سردخانه ولود صورت رد) هاسردخانه و آشپزخانه های دستاا  کسیه کارکرد نحو  بر نظارت مهئولیت .2-5 

 مهئولیت بنابراين گ.برسان کارفرما اطالع به  را ناايگ و نتیجه آ برطرف  وقت اسرع در را شگ  ياد موارد احتاالی عیب و خرابی هریونه است

 .باشگ می عهگ  پیاانکار بر انبار در مولود مواد ساير نیز و سردخانه در مولود مرغ و یوشت لاسه از غذايی مواد کسیه و ناهگاری حفظ

 حوادث بروز صورت در و است پیاانکار عهگ  بر تااماً ربوطهم کارکنا  آموزش و بود  حفاظتی و ايانی نکات کسیه رعايت به مسز  پیاانکار .2-6

 مهمتقیااً  وارد  خهمارت  پرداخمت  ضمان پیاانکار  ...( و عضو قطع یاز، انفجار) از قبیل  ايانی نکات رعايت عگ  يا انااری سهل از ناشی

 گ.باش کارکنا  می کار قوانین پاسخاوی

 بصورت غذا حال مخصوص بهگاشتی باربر و خودرو داشتن ،داد نخواهگ قرار پیاانکار اختیار در نقسیه وسیسه عنوا  هیچ به کارفرما که آنجا از .2-7

 همای  غذاخوری و ها به خواباا  دانشاا  داخل از تجهیزات و مواد انتقال ماننگ امور ساير و پشتیبانی تگارکاتی، امور لهت وقت تاا  و سالم

 .است الزامی بالعکس و دانشاا  بیرو  خودیردا  های خواباا  و اقااری

 غمذاخوری  همای سالن و آ  در مولود تجهیزات و ها محل تاا  و توزيع وپز، پخت سازی، آماد  تهیه، محسهای نظافتی و بهگاشتی امور انجا  .2-9

 و زهما می هما، صمنگلی  هما، هما، شیشمه  پنجمر   درها، شهتشو، قابل ديوارهای کامل ییریلکه ضگعفونی، و نظافت یردییری، شهتشو، از اعم

 کننمگ   تائیگ و ناظر کارفرما و بود  پیاانکار عهگ  به مهتار صورت به و تااماً و محوطه سسف انبارها و راهروها حاا  بهگاشتی، هایسرويس

 .بود خواهگ فو  امور انجا 

 ناايگ. کارفرماشو ناود  و تحويل و شهت پايا  قرارداد، آشپزخانه سسف را به طور کامل از تاريخ بعگ از سه روز کاری پیاانکار موظف است: تبصر  

 چمر   تیغمه  کن، پوست تیغه بازکن، کنهرو رومیزی، کارد، انواع رنگ ، انواع چاقو، انواع دمکش، نظیر توزيع و طبخ فرآينگ تجهیزات خريگ .2-2

در  کمه  لموازمی  و وسمايل سماير   و، تیغه رنگ  کن  یوشت سطل متقال، آباردا ، روغن، صافی ییر، کف مالقه، دستی، کن پوست یوشت،

 .باشگ می پیاانکار عهگ  بر تااماً شود، خراب يا و مهتهسک مصرف اثر در توانگ می غذا پز و پخت لريا 

 جرایم و اخطارها  .11-ماد 

وب ( آيین نامه پیشایری و مبارز  با رشو  در دستااههای الرايی مص8ر مواردی که پیاانکار مرتکب يکی از اعاال بنگهای شش یانه ماد  )د .11-1

 .گ قرارداد لگيگ با پیاانکار نیهتبه مگت پنج سال مجاز به عق کارفرمامحفوظ بود  و  کارفرماهیتت وزيرا  یردد، حق فهخ قرارداد برای 

داد   به پیاانکار يا نااينگ  وی تحويلدر مقابل اخذ رسیگ  کارفرمابه پیاانکار، بايگ شخصاً توسط نااينگ   کارفرماهر یونه اخطار کتبی از سوی  .11-9

 شود.در قرارداد ارسال  مولودو يا بوسیسه پهت سفارشی به نشانی شود 

و قصمور   یکوتماه  یو کیف یکا از نظر براساس مفاد قرارداد تعهگات خودتاا   یدر الرا پیاانکارناظر،  یدر صورتیکه بر اساس یزارش کتب .11-3

است نهبت به کهر مبالغ مربوط از اولین صورت حهاب پیاانکار و  مجاز کارفرما (8)لگول شاار  و تخسفات ميلراهرست مطابق فداشته باشگ 

 يا از محل ضاانت نامه حهن انجا  تعهگات وی اقگا  ناايگ.

 پیاانکار مسز  به لبرا  هر یونه خهارت ناشی از عال خود يا کارکنانش و يا ساير عوامل مرتبط با موضوع قرارداد )اشخاص ثالث(، در محیط .11-4

توانگ به تشخیص خود رأساً خهارات وارد  را تعیین و به نحو مقتضی اقگا  ناايگ و پیاانکار حق هر یونه اعتراضمی را از  می اکارفرمکار بود  و 

 خود سسب می ناايگ.

، پیاانکار در الرای تعهگات خود از نظر کای يا کیفی، کوتاهی کارفرمادر صورتی که بر اساس یزارش کتبی کارشناس کنترل کیفی و تتيیگ  .11-5

 با او رفتار خواهگ شگ. ( 8)لگول شاار  و تخسفات ميهرست لرايا قصور داشته باشگ، مطابق ف

توانگ چنانچه پیاانکار هر يک از بجز لرائای که در لزئیات قرارداد و پیوست آ  پیش بینی شگ  و رأساً مجاز به اعاال آنها است، می کارفرما .11-6

لرای تخسف از آنها وضع نشگ  است( را باوقع و منظم انجا  نگهگ، رأساً نهبت بمه انجما  اممور    مفاد و شرايط قرارداد )که بطور خاص ضاانت ا

 بهتوانگ نهبت یدر صورت تکرار م ،اانکاریپاز آخرين صورت وضعیت  (8)مطابق لگول شاار  مائلرتعیین و کهر  ضانمعطسه اقگا  ناود  و 
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 .فهخ يکجانبه قرارداد اقگا  ناايگ اي قیتعس 

 اختالف حل مرجع  .11-ماد 

اعم از اينکه در قرارداد پیش بینی شگ  يا نشگ  باشگ يا اختالف در نحو  الرا يا استنباط موضوع   قرارداد طرفین مابین فی اختالف هریونه بروز صورت در

ی آرا موضوع را بررسی کنمگ و  رانکاپیانااينگ  و  نااينگ  معاونت دانشجويی ، دانشاا  حقوقی نااينگ  ، دانشاا  رياست نااينگ  از مرکب کایهیونی در

 .نگارنگ اعتراضی یونه هیچ حق طرفین و بود خواهگ االلرا الز ، تبا امضاء اکثري صادر 

 طرفین اقامتاا    .19-ماد 

 غیمر  در و برسماننگ  طرف ديار اطالع به کتباً را مراتب تغییر، صورت در باشنگ می متعهگ طرفین از يک هر و یرديگ  اشار  مقگمه در طرفین اقامتاا 

 .است معتبر اورا  ابالغ نظر از قبسی آدرس اينصورت

 نسخ قرارداد .13-ماد 

 قائم مقما   و طرفین برای بود  و واحگ ارزش دارای نهخه چهار هرکه  یرديگ مبادله و امضاء تنظیم، نهخه 8طرفین در  مابین مثبوت در تاريخ قرارداد اين

  . باشنگ می االلراء الز  آنها قانونی

                               

                                                                                                                                    کارفرما                پیمانکار                    

                 ....................... ردکت                                        

                                                                                           

                      معاو  دانشجویي دانشاا                                                                                                              

 

  

                                        

 

 

 

 

 رونوشت :

o  امور دانشجوئی جهت اطالع واقدام الزم  محترممديرکل 

o   معاونت دانشجويی جهت اطالع و اقدام الزم محترمامور مالی

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

o   امور مالی جهت اطالع و اقدام الزم محترم مدير

o  حراست جهت اطالع محترم  مدير

o  امور حقوقی جهت اطالع محترممدير 
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 (1فهرست تخلفات و جرایم)ویپست شماره

 کیفیت غذا

 

 جريمه )ريال( شرح رديف

1 
نمک )عدم پختگي، زنده بودن و يا وارفتگي برنج، سوختگي برنج، شور يا بي: برنج پخت عدم مطلوبيت

 م و بوی نامناسب(بودن، شکل ظاهری، رنگ، طع

درصد  01تا  11از 

قيمت كل غذای 

نامطلوب توزيع شده به 

 ازای هر جز

با نظر كارشناس

0 

 

مواد گوشتي، سبزيجات، حبوبات و ... ، شور يا بي نمک  )عدم پختگي خورشت:پخت عدم مطلوبيت 

ن پياز داغ و بودن، تلخ يا تندی، سوختگي، شکل ظاهری، رنگ، طعم و بوی نامناسب )در اثر نداشت

ها، جا ها و سوپها و خورشتها، سرخ نشدن(، استفاده نکردن از چاشني در خوراکزعفران، چاشني

 گنديده در ليموی اماني آماده پختنيفتادن خورشت، مشاهده هسته ليموی 

3 
، تلخ يا تندی، (، شور يا بي نمک بودن..پخته نبودن )مواد گوشتي، سبزيجات، حبوبات و . :هاكباب پخته نبودن

 گوجه( 4هر سيخ شامل ) گوجه سيخ -سوختگي، شکل ظاهری، رنگ، طعم و بوی نامناسب(، بافت كباب

 پخش غذاهنگام سرد بودن غذا  4

 (و... نان نامطلوب )بيات شده و كپک زده ارائه 0

درصد  01تا  11از 

وعده +  نانقيمت كل 

 مبلغ مقدار ضايع شده

 

 کمیت غذا:
 :غذايي اصلي و فرعي طبق جدول آناليز غذاييعبارت است از عدم استفاده از موادكميت غذا 

 مبلغ جريمه )ريال( شرح رديف

1 
غذايي طبق  مواد وزنرعايت نکردن 

 جدول آناليز

درصد قيمت كل ماده غذايي وعده + مبلغ مقدار تخلف شده در صورت عدم  01تا  11از 

 امکان جبران 

 با نظر كارشناس -مت كل ماده غذايي وعده در صورت امکان جبراندرصد قي 01تا   11از 

0 
غذايي اصلي بدون اطالع  برداشت مواد

 ناظر و به كارگيری آن

به ازای قيمت روز شده  تخلفوعده + مبلغ مقدار  ماده غذاييدرصد قيمت كل  01تا  11از 

 آن ماده غذايي

در صورت  وعده ماده غذاييكل  درصد قيمت 01تا  11از در صورت عدم امکان جبران 
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 با نظر كارشناس -امکان جبران

 درصد قيمت كل غذای وعده پس از اصالح فرايند 01تا  11از  جريمه ،جبران غذای كم آمده  (اضافه و كم آمدن غذاپخش نامناسب غذا ) 3

 بهداشت مواد غذایی:
 جريمه )ريال( شرح رديف

1 

مواد پروتئيني ی مواد غذايي )رعايت نکردن اصول بهداشتي شست و شو

ضد عفوني نکردن سبزيجات كه به صورت خام ، )ماهي،گوشت، مرغ(

 .استفاده مي شود

قيمت كل ماده غذايي وعده در صورت  درصد 01تا  1از 

 اصالحعدم امکان 

قيمت كل ماده غذايي وعده در صورت  درصد 11تا  1از 

 با نظر كارشناس -اصالح امکان

0 

رفع انجماد مواد صول بهداشتي آماده سازی مواد غذايي )رعايت نکردن ا

نگهداری مواد پروتئيني رفع انجماد شده در فضای آزاد بيش از ، پروتئيني

 (حلب روغن با گرم نمودن روغن، شوو  ساعت برای شست 3

3 
غذايي ريخته استفاده از موادرعايت نکردن اصول بهداشتي هنگام پخت )

 (شده دركف آشپزخانه

كل ماده غذايي در صورت عدم  قيمت درصد11تا  1ز ا

 با نظر كارشناس اصالحامکان 

 صورت وضعيت روزانهدرصد قيمت  01تا  1از  آشپزخانه و غذاخوریدر  حشرات، جوندگان و حيوانات...مشاهده  4

5 
 (بندیبسته غيربهداشتي )توزيع وغذا در ظروف  ارائه

 

در صورت  روزانهصورت وضعيت يمت قدرصد  11تا  1از 

 اصالحعدم امکان 

صورت وضعيت روزانه در صورت درصد قيمت  5تا  1از 

 با نظر كارشناس -صالحامکان ا

6 
مسموميت گروهي دانشجويان و ديگر استفاده كنندگان )پس از تأييديه 

 (فرمامراجع مورد تأييد كار

 01تا   5و جريمه های درمانهزينه مانندخسارات وارده ) جبران

 با نظر كارشناس(هزينه تمام شده آمار آن وعده غذايي رصدد

 در مواد غذاییتقلب 
 

 جريمه )ريال( شرح رديف



 

   92 از   12یصفحه  

 

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

 مهر و امضای پیمانکار       

 باسمه تعالی

 

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

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

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

 

1 

غذايي پخته مواداستفاده از مواد غذايي ناسالم و غيربهداشتي برای غذا )

، نگهداری و يا اخفاء گوشت پياز زده، مرغ و گوشت چرخ شده قبلي شده

، استفاده دوباره از روغن استفاده شده ،سوپ ماندهو  به خصوص با سس

مصرف بيش از اندازه چاشني و ادويه جات به منظور خنثي نمودن 

استفاده ، اضافه نمودن مواد غير مجاز به غذا، كيفيت نامطلوب مواد

جداسازی اجزای با كيفيت مواد مثل فيله و ، ازمواد تاريخ مصرف گذشته

 و عدم استفاده آنها( يا راسته گوشت

بهای صورت وضعيت روزانه و عدم درصد  01تا  1 از

در صورت عدم امکان پرداخت صورت وضعيت آن روز 

 اصالح

در صورت  بهای صورت وضعيت روزانهدرصد  01 تا 1 از

 با نظر كارشناساصالح امکان 

 غذايي برخالف جدول آناليز غذاجايگزيني مواد 0

ت هزينه بهای ماده غذايي و عدم پرداخدرصد  01تا  11از 

 اصالحدر صورت عدم امکان آن غذا 

در صورت امکان  بهای ماده غذاييدرصد  01تا  11از 

 اصالح با نظر كارشناس

3 
 تأييد كارشناس بدونغذايي پخت مواد

 پخت غذا غير از موضوع قرارداد
 با نظر كارشناسدرصد قيمت آن ماده غذايي  01تا  1از 

 غذایی نگهداری نادرست مواد
 مبلغ جريمه )ريال( شرح رديف

1 

 غذاييرعايت نکردن اصول بهداشتي در نگهداری مواد

، غذايي در ظروف بدون در و پوشش مناسبنگهداری مواد)

نگهداری صيفي ، غذايي خام و پخته در كنار همنگهداری مواد

نگهداری نکردن ، ئينيتجات در سردخانه كنار مواد پرو

گوشت نگهداری  ،غذايي فاسد شدني در يخچالمواد

نگهداری مواد شيميايي در  ، هاسازی نشده در سردخانهآماده

، فعاليت با مواد پر ريسک در كنار مواد غذاييمجاورت مواد

و ترتيب چيدن مواد اوليه غذايي و رعايت نکردن اصول 

 ر و ...( انباخروج آنها از 

ماده غذايي  جريمه قيمت كلدرصد  01تا  11جايگزيني آن ماده غذايي و از 

 در صورت غير قابل استفاده بودن

 درصد قيمت  01تا  5از 

با نظر  كل ماده غذايي مورد خطر واقع شده در صورت امکان استفاده

 كارشناس

 انجماد غيراصولي گوشت و مواد پروتئيني 0
جريمه قيمت كل ماده غذايي در صورت غير  درصد 01تا  11جايگزيني آن ماده غذايي و از 

 استفاده بودن قابل

 وجود اشیاء خارجی در غذای پخته شده
 

 جريمه )ريال( شرح )هر مورد( رديف

1 
وجود اشيايي كه موجب آسيب جسمي به مصرف كننده مي 

 و... ( خرده شيشه، ميخ، سوزن و منگنه، سيم ظرفشوييشود )

-هخسارات وارده )از جمله هزين جبراندرصد صورت وضعيت روزانه و  01 تا 11از 

فرما و تشخيص پزشک ديد كاربا صالحتعلق يافته كه  و ساير تعهدات های درمان

 با نظر كارشناس.(شود تعيين ميمعتمد 
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 مهر و امضای کارفرما       قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.

 مهر و امضای پیمانکار       

 باسمه تعالی

 

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

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

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

 
 

0 

وجود اشيايي كه از نظر بهداشتي، عرفي و يا شرعي مجاز يا 

اجزاء ، فضله موش يا فضوالت حيوانيپسنديده نيست )وجود 

ضايعات گوشتي  و غدد لنفاویمغز حرام مانند  حرام گوشت

و يا اجساد حشرات مانند پوست، پر مرغ غيرقابل مصرف مانند 

 كاغذتکه ، ريگ و سنگ ريزهساير اشيامانند ...،مگس و ، الرو

 (نخ،مو، و ...، و مقوا

درصد  111تا  درصد 01در  صورت غير قابل استفاده بودن وعده غذايي بين 

 ه مکفي توسط پيمانکار قيمت غذا ضمن الزام به تهيه غذا يا مواد اولي

 قيمت غذا درصد 51 تا 5در صورت قابل استفاده بودن غذا، بين 

 با نظر كارشناس

  

 تخلفات مربوط به عدم رعایت نظافت محیط و تجهیزات
 جريمه )ريال( شرح رديف

1 
های زير صفر و باالی صفر( و سردخانه ها )شامل سردخانهسردخانه

 ربوط)دمپايي و ...(و تجهيزات و لوازم م پيشخوان
 ارشناسكدرصد صورت وضعيت روزانه با نظر  01 تا 1از 

0 

يخ سازها رعايت نکردن موارد بهداشتي در نظافت تجهيزات شامل 

چرخ گوشت، سيب زميني پوست كن، سبزی  ،و آب سرد كن ها

سازی ميز، تخته آماده، خرد كن و دستگاه خالل كن وسايل مشابه

چرخ گوشت، ميزهای كمکي، ابزار  گوشت، ظروف كمکي كنار

ديگ، تشت  ،ميزهای سالن ،قصابي قبل از شروع به كار و پايان كار

 ا و سيني ها و سالنها ... (و ظرف پخت غذ

 درصد صورت وضعيت روزانه به ازای هر مورد 01تا  1از 

 با نظر كارشناس

 

 تخلفات مربوط به کارکنان
 مبلغ جريمه )ريال( شرح رديف

 به ناظر )متناسب با مورد( درستاطالعات ناارائه  1
درصد قيمت ماده غذايي كه درباره آن اطالعات نادرست داده  5تا  1از 

 با نظر كارشناسشده است.

 درصد بهای صورت وضعيت آن روز با نظر كارفرما 5تا  1.5از  عدم همکاری مناسب عوامل پيمانکار با ناظران، كاركنان دانشگاه و سايرين  0

 درصد بهای صورت وضعيت آن روز با نظر كارشناس 01تا  0از  االختيار به ازای هر روزنداشتن حضور فعال و مؤثر پيمانکار يا نماينده تام 3

4 
حضور كاركنان آشپزخانه و سلف سرويس به تعداد كافي متناسب با  عدم

 حداقل نفرات

ب در صورتي برابر هزينه دستمزد روزانه بر حسب محل كار نيروی غاي 0

 كه اختالل جدی در كار ايجاد نشود 

برابر هزينه دستمزد روزانه بر حسب محل كار نيروی غايب در  5تا  3

 با نظر كارشناسصورتي كه اختالل جدی در كار ايجاد شود
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 مهر و امضای کارفرما       قرائت شد؛ تماماً مورد قبول است.

 مهر و امضای پیمانکار       

 باسمه تعالی

 

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

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

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

 

 از انبار و ارائه آمار الزمرابطه با برداشت عدم همکاری مناسب با ناظر در 5

شده  تخلفوعده + مبلغ مقدار  اده غذاييمدرصد قيمت كل  01تا  11از 

 در صورت عدم امکان جبران  به ازای قيمت روز آن ماده غذايي

 -در صورت امکان جبران وعده ماده غذاييدرصد قيمت كل  01تا  11از 

 با نظر كارشناس

 ی صورت وضعيت آن روز با نظر كارفرمادرصد بها 5تا   0/1از  اجازه ورود افراد متفرقه بدون هماهنگي به تمامي اماكن پخت و پخش 6

 رعایت بهداشت فردی کارکنان 
 

 مبلغ جريمه )ريال( شرح رديف

1 
فرما مطابق نداشتن كارت بهداشت معتبر و مدارک مورد نياز به درخواست كار

 قرارداد )هر مورد(

درصد بهای صورت وضعيت روز به ازای هر نفر در هر  5تا  0/1از 

 سبا نظر كارشنا روز

0 

چشيدن غذا و داخل ، استعمال دخانيات، بهداشت سر و صورت و ناخنرعايت نکردن بهداشت فردی )

، شستشوی دست و صورت در سينک ظرف شويي، نمودن مجدد مالقه و قاشق در ظرف غذا

 (شستشوی لباس كار در ظروف پخت غذا، شستشوی لباس در محيط آشپزخانه

 به ازای هر مورد يت آن روزدرصد بهای صورت وضع 11تا   5/1از 

 با نظر كارشناس

3 

 های واگيردار قابل تشخيص )به تشخيص ناظر(به كارگيری كارگران دارای بيماری

سازی و پخت های بهداشتي برای آمادهها و سرويساستفاده از كاركنان نظافتچي دستشويي

 و پخش موادغذايي

با  نفرازای هر به  درصد بهای صورت وضعيت آن روز 01تا  5/1از 

 نظر كارشناس با نظر كارشناس

 

4 

و دستکش عدم استفاده از لباس مناسب و يا لوازم شخصي مخصوص كار )مانند 

ماسک دهان و  التکس و كاله مخصوصاتيکت ساقبند و وسابل كمک های اوليه، 

يا استفاده از لوازم  و بند هنگام پخت و پخش غذا، چکمه، كفش مخصوص و ...

خوردن غذا و ناخنک زدن پشت كانتر سرو رعايت نکردن موارد بهداشتي ) ( وكثيف

استفاده از انگشتر، ساعت مچي، در ، استفاده از تلفن همراه در هنگام پخش غذا، غذا

 (تمامي مراحل پخت و پخش غذا

 به ازای هر مورد درصد بهای صورت وضعيت آن روز 11تا  5/1از 

 با نظر كارشناس

 پخش غذا تأخیر در پخت و 
 

 مبلغ جريمه )ريال( شرح رديف

1 

كنترل آمار  در توجهيتمام شدن غذاقبل از زمان مقرر در اثر بيتأخير در پخش غذا )

 ترک نمودن محل كار، پخش نکردن غذای موجود در ساعات مجاز ،اتوماسيون يا فيش

و يا  دير رسيدن غذا به خوابگاه، افراد پشت سلف سرويس در ساعات پخش غذا توسط

دقيقه در صف به علت  15معطلي افراد بيش از ، دقيقه 31تا  15سلف سرويس ها بيش از 

 و ...(  نبودن قاشق،چنگال، ليوان و سيني به اندازه كافي، كمبود كاركنان توزيع كننده

و  درصد بهای صورت وضعيت آن روز 01تا   5/1از 

با نظر  پرداخت نکردن هزينه تعداد توزيع نشده

 اسكارشن
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 )كف گير، مالقه، آب گردان و ...( تو پخش استفاده نکردن از ابزار مناسب برای پخ 0 
درصد بهای صورت وضعيت آن روز با نظر  5تا 5/1از 

 كارشناس

درصد بهای صورت وضعيت آن روز 51تا  5/1از  دسر بدون اطالع اداره تغذيهو تغيير در برنامه غذايي 3

 درصد كاركرد همان روز 5تا  1از  قع توزيع غذا توسط كارگرانسرو غذا و نوشيدني در مو 4

 درصد كاركرد آن روز 11 تا 1 و خراب و نشسته  - 15+ و 15توزيع ناهماهنگ دسر  5

 آموزش و سایر
 مبلغ جريمه )ريال( شرح رديف

 های آموزشي تغذيه و بهداشتشركت ننمودن در كالس 1
 تمزد ماهيانه برای كارگران درصد دس 4در هر جلسه به ازا هر نفر

دستمزد ماهيانه سر آشپز درصد 11كمک آشپز و  درصد دستمزد ماهيانه برای 6و 

 درصد باالسری 15توسط دانشگاه با  شارژ عدم شارژ كپسول آتش نشاني 0

 پرداخت كاركرد همان ماه عدم رعايت الگوی مصرف انرژی 3

 

  صرفاًً به عهده ناظران و نمايندگان کارفرما است.  موارد فوق، تمامي: تشخيص و تأييد 1تذکر 

 

  جريمه ساير تخلفات که در فهرست گنجانده نشده به پيشنهاد کارشناس و با نظر کارفرما محاسبه و دريافت خواهد شد.2تذکر : 
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ی دانشجویی  شتی غذا  (2)ویپست شماره آنیی انهم بهدا

 یهداشت فردی: 

 ت بهداشت معتبر داشته باشند.تمامی  کارکنان موظفند کار -1

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

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

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

 یهداشت محیط: 

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

 استفاده از مواد پاک کننده استاندارد الزامی است.  -2

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

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

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

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

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

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

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

 یهداشت مواد غذایي:

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

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

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

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

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

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

 و شستشوی گوشت و مرغ رعایت شود. اصول بهداشتی در پاک کردن  -7

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

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

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

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

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

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

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

 س مواد غذایی خام و پخته جداً خودداری گردد. از تما -15
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 افزودن سبزی به برنج پس از آبکش کردن برنج صورت گیرد.  -16 

  در پخت خورش ها از ادویه، لیمو عمانی و آب لیمو استفاده گردد، مصرف نمک محدود گردد و افزودنیهای غیرمجاز به هیچ وجه استفاده نشود. -17

 یهداشت انبار و سردخانه: 

  در ظروف دردار نگهداری شود.( ایی )حبوبات و غالتمواد غذ -1

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

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

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

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

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

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

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

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

 یهداشت ایزار و دستااههای رشپزخانه: 

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

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

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

 شد.در صورت استفاده از سطوح چوبی، چوب مورد استفاده باید بسیار محکم و صاف بوده و بدون خلل و فرج با -4

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

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

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

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

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

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

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

 سرویسهای یهداشتي : 

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

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

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

 زباله ها روزانه از محل تولید دور شود .  -4

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

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

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

های ه کمکن به آن عنوان جعبهای مورد نیازیست که باید در جعبه کمکهای اولیه وجود داشته باشد تا بتوافهرست زیر حداقل
 اولیه کامل را اطالق نمود:

 مواد شیمیایي

  و سرم فیزیولوژی بتادینمحلول 
 سفید)ضد عفونی کننده( الکل 
  محرک تنفسی( آمونیاکمحلول( 
 )محلول)ضد عفونی کننده 
 ژل سوختگی 
  آدرنالینآمپول 
 کیت مارگزیدگی 
 انتی شوک 
  پودرORS 

 داروها

 آسپرین 
 استامینوفن 
  بروفنقرص 
  اسهالقرصهای ضد 
  سرما خوردگیقرصهای ضد 
 آنتی هیستامین 
  تهوعقرصهای ضد 
 دیازپام رکتال 
 ( روغن بادامداروهای ملین) 
 قرص هیوسین 
  پالزیلیا  متوکلوپرامیدقرص 
 پماد سوختگی 
 پماد گزیدگی حشرات 
 آدرنالین 

 وسایل

 پنبه استریل 
 اد مختلفگاز یا تنزیب استریل در ابع 
 های مختلفباند یا نوار در اندازه 
  و پماد تتراسیکلین جنتامایسینپماد 
 ژل شوینده 
 )درجه تب )ترمومتر 
 قیچی جراحی 
 قیچی بانداژ 
 موچین، انبرک یا پنست 
 سانتیمتر مکعبی 11و  5و 2های آماده برای تزریق ضروری در اندازه سرنگ 
 بندی کوچک و بزرگ )آتل(تخته شکسته 
 باند سه گوش و باند نواری 
 کیف یخ یا کمپرس سرد آنی 
 مبارزه با سرما یا درد( کیسه آب گرم( 
 چسب زخم 
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 توضیحات امتیاز شرح ردیف

  11 (4رعایت شرایط طبخ غذا )طبق فرم پیوست شمار   1

  11 (4رعایت شرایط توزیع غذا )طبق فرم پیوست شمار   0

  9 (4یهداشت سالن  و محیط زیست )طبق فرم پیوست شمار   3

  5 (4شت کار )طبق فرم پیوست شمار  یهدا 4

  7 (4شست و شوی کامل دستااهها پس از اتمام کار )طبق فرم پیوست شمار    5

 10 (4انبار و سرد خانه )طبق فرم پیوست شمار   6

 

 

  7 (4)طبق فرم پیوست شمار   نکات ایمني  7

  5 رعایت حداقل تعداد نیروی کار تعریف شد  در قرارداد 8

 1 دفع حشرات  و حیوانات سالنها و رشپزخانه و موثر پاشيسم 9

 

 

  5 رعایت الاوی مصرف انرژی 11

  5 خروج رني محصوالت تایید نشد  توسط  نمایند  دانشاا  11

10 

پرداخت یه موقع حقوق و فیش حقوقي کارگرا ) یک یار در رخر ما ( یه ازاء هرروز تاخیردر پرداخت 

 گردد.متیاز کسر ميا 9حقوق و فیش حقوقي  
12  
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 دانشاا  شهید مدني ربریایجا                            

 
  جمع     تاریخ

 …….......………(   نام چک کنند :..……….......……………چک لیست کنترل غذا خوری )

 رعایت شرایط طبخ غذا

         ا یود  کارت یهداشت تمام پرسنلدار 1

         عدم تردد افراد غیر مسئول در رشپزخانه و عدم فعالیت کارکنا  خدماتي سالن در رشپزخانه 9

         عدم استفاد  از اناشتر ، ساعت مویایل و سایر لوازم شخصي حین رماد  سازی و طبخ 3

         طبخ عدم خورد  و رشامید  حین رماد  سازی و 4

         نصب عنوا  وظیفه کاری اتیکت کارکنا  5

         رعایت دستور العمل رماد  سازی و طبخ و توزیع 6

         شست و شوی سبزیجات و میو  ها طبق دستورالعمل 7

         عدم استفاد  از وسایل و ظروف کثیف در رماد  سازی غذا 9

         کف رشپزخانه و منظم یود  وسایل و تجهیزات شست و شو و نظافت روزانه  2

         مشاهد  اشیاء خارجي در غذا 11

         کمیت غذا و دسر توزیع شد  11

 رعایت شرایط توزیع غذا

         گرم یود  غذای توزیعي و نکشید  غذای اضافي روی پیشخوا  19
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