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مديريت منابع يكي از اصلي ترين اركان اصلي اقتصاد مقاومتي است و تامين منابع مالي خدمات دانشجويي از   مقدمه :

دانشگاه  مديران  كه  است  موضوعاتي  اند.  مهمترين  داشته  اهتمام  آن  به  اخير  هاي  سال  در  كشور  پزشكي  علوم   هاي 

يكي از محورهاي اصلي خدمات رساني به دانشجويان در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، موضوع تغذيه دانشجويي 

  .است

  .به منظور ارتقاي خدمات با كيفيت و افزايش سطح رضايتمندي دانشجويان اين توافقنامه منعقد مي گردد هدف :

 مسئولیت : 
 پيگيري امور مربوط به كارت تغذيه دانشجويان  -

   رنامه ريزي و نظارت بر اتوماسيون تغذيه دانشجوييب -

تهيه برنامه غذايي هفتگي   عات مرتبط با امور تغذيه دانشجويان و ارزيابي نيازها ل تهيه، تدوين و ارائه آمار و اط -

  يا ماهانه در غذا خوري هاي دانشجويي

 شجویانتغذيه دانتهيه و تدوين شرايط اختصاص ي قراردادها و مناقصه هاي مرتبط با  -

 ريزي و نظارت بر اتوماسيون تغذيه دانشجو  برنامه -

 نظارت بر كليه امور پرسنل و اماكن تحت پوشش اداره تغذيه -

 جویان بر كيفيت و كميت مراحل تهيه، آماده سازي، طبخ و توزيع غذاي دانش نظارت -

يج به صورت حداقل ترمي يك  انجام نظرسنجي از دانشجويان و ثبت نتا  جهت بهبود وضعيت تغذيه دانشجويان -

 بار و آناليز نتايج و تصميم گيري براساس 

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی : 

شخص ي  كه  بر  اساس مقررات  آموزش ي  دانشگاه جهت  تحصيل  پذيرفته  شده     :تعهدات دستگاه اجرایی-الف

به تحصيل نامبرده مورد تاييد ساختار آموزش ي دانشگاه باشد دانشجو محسوب مي شود كه مي تواند   است  و اشتغال

 . از امكانات تغذيه اي طبق سنوات تعيين شده استفاده نمايد

دانشجويي كه مطابق قوانين دانشگاه حائز شرايط سكونت در خوابگاه شده و در يكي از خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه  

ساكن  باشد  مي  تواند  از  امكانات تغذيه  اي  دانشگاه كه  برايش  فراهم  مي  گردد  بطور  )اعم  از  ملكي  و غير  ملكي(  

كامل استفاده نمايد. اداره  تغذيه  معاونت  فرهنگي  و  امور  دانشجويي  رسيدگي  و پيگيري  و  اجراي  امور مربوط به   

عيين شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت  تغذيه  دانشجويان بر  مبناي شاخص ها و استانداردهاي رفاهي ت

 را عهده دار مي باشد. 



رزرو و پرداخت هزينه ژتون غذا توسط دانشجو از يك هفته قبل طبق منوي اعلم     : تعهدات خدمت گیرنده  -ب

شده توسط اداره تغذيه بايد انجام گردد. غذاي رزرو شده مختص دانشجو مي باشد و دانشجو حق واگذاري غذا به  

 سايرين را ندارد.

 

 هزینه ها و پرداخت ها :

ميانه ي قيمت تمام شده يك وعده غذاي ناهار و شام دانشجويي در كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي با احتساب كليه ي  

به   و  ابلغ  و  تعيين  ساله  هر  وزارت  فرهنگي  و  دانشجويي  معاونت  توسط  كه  غذاست  ي  تهيه  در  دخيل  هاي  مولفه 

ها اعلم خواهد شد. هر ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي قيمت ژتون براي هر دست غذا  دانشگاه 

ژتون   با پرداخت هزينه  ابلغ مي گردد كه دانشجويان متقاض ي  ها  كليه دانشگاه  به  و  تعيين  ناهار و صبحانه(  و  )شام 

ت ما به التفاوت هزينه تمام شده هر دست غذا طبق قرارداد به  توانند از اين مزايا استفاده كنند. الزم به ذكر اسمي

 .شركت پيمانكار طبخ و توزيع غذاي برنده مناقصه پرداخت مي گردد

 دوره عملکرد : 

طبق منوي ارائه شده و در زمان    دانشگاه موظف است به كليه دانشجويان غذا ارائه دهد. دانشجويان نيز مي توانند

مشخص شده  و  پرداخت  هزينه  مربوطه  از  غذاي  رزرو  شده  استفاده  كنند.  قرارداد  هاي مناقصه  معموال  ساليانه   

منعقد  مي  گردد  و برنده مناقصه در صورت رضايت كارفرما تا يكسال مي تواند در قالب قرارداد مشخص به فعاليت  

 .بپردازد

 . رائه غذا به دانشجويان متقاض ي خاتمه مي يابدبا ااين خدمت  خاتمه توافقنامه :
 

 


