توافقنامه سطح خدمت تغذيه دانشجويان علوم پزشكي
كد18062584000 :
1 .مقدمه
يكي از مهمترين خدمات ارائه شده به دانشجويان در هر دانشگاهي ،تغذيه دانشجويي مي باشد .رعايت قوانين استفاده از
تغذيه دانشجويي ،مسايل بهداشتي ،كيفيت غذا ،بهداشت مواد غذايي ،آشپزخانه و سلف سرويسهاي دانشجويي ،مهمم-
ترين وظايف هر دانشگاه در حوزه تغذيه دانشجويي هستند.
2 .هدف
به منظور ارتقاي خدمات با كيفيت و افزايش سطح رضايتمندي دانشجويان اين توافقنامه منعقد ميگردد.
3 .مسئوليت
تهيه و تدوين شرايط اختصاصي قراردادها و مناقصه هاي مرتبط با تغذيه دانشجويي
تهيه برنامه غذايي هفتگي يا ماهانه در غذا خوريهاي دانشجويي
تهيه ،تدوين و ارائه آمار و اطالعات مرتبط با امور تغذيه دانشجويان و ارزيابي نيازها
برنامهريزي و نظارت بر اتوماسيون تغذيه دانشجويي
پيگيري امور مربوط به كارت تغذيه دانشجويان
نظارت بر كليه امور پرسنل و اماكن تحت پوشش اداره تغذيه
نظارت بر كيفيت و كميت مراحل تهيه ،آماده سازي ،طبخ و توزيع غذاي دانشجويان
ارائه گزارش عملكرد به مديران ذيربط
اطالعرساني مناسب به دانشجويان در زمينه قموانين ،فعاليمتهما و فرآينمدهاي ممرتبط بما تغذيمه دانشمجويان (شمامل
اتوماسيون تغذيه ،برنامه غذايي ،رعايت اصول بهداشتي ،عملكرد اداره تغذيه و )...

انجام نظرسنجي از دانشجويان و ثبت نتايج به صورت حداقل ترمي يكبار و آناليز نتايج و تصميمگيمري براسما

نتمايج

جهت بهبود وضعيت تغذيه دانشجويان
آموزش محورهاي مختلف بهداشتي به كاركنان سالنهاي غذاخوري
تحليل وضعيت تغذيه دانشجويي و شناسايي نقاط قابل بهبود
ارائه راهكارهايي اجرايي در زمينه بهبود وضعيت تغذيه دانشجويان
.4تعهدات متقابل خدمتگيرنده و دستگاه اجرايي
الف :تعهدات دستگاه اجرايي
شخصي كه بر اسا

مقررات آموزشي دانشگاه جهت تحصيل پذيرفته شده است و اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تاييد

ساختار آموزشي دانشگاه باشد دانشجو محسوب ميشود كه ميتواند از امكانمات تغذيمهاي طبم سمنوات تعيمين شمده
استفاده نمايد.
دانشجويي كه مطاب قوانين دانشگاه حائز شرايط سكونت در خوابگاه شده و در يكي از خوابگاههاي دانشجويي دانشمگاه
(اعم از ملكي و غيرملكي) ساكن باشد ميتواند از امكانات تغذيهاي دانشگاه كمه بمرايش فمراهم مميگمردد بطمور كاممل
استفاده نمايد.
صدور كارت تغذيه براي هر دانشجو ،پس از احراز مشغول به تحصيل بودن امكانپذير خواهد بود.
اداره تغذيه معاونت فرهنگي و اموردانشجويي رسيدگي و پيگيري و اجراي امور مربوط به تغذيه دانشمجويان بمر مبنماي
شاخصها و استانداردهاي رفاهي تعيين شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت را عهدهدار ميباشد.
ب) تعهدات خدمت گيرنده:
مسئوليت حفظ و نگهداري كارت تغذيه و پاسخگويي درخصوص مفقود شدن يا سوءاستفاده از آن بر عهده دانشجو ممي-
باشد.
دانشجو در صورت قصور در حفظ كارت تغذيه خود ،چنانچه كمارت مفقمودي بمه همر دليمل توسمط همر شخصمي ممورد
سوءاستفاده قرار گيرد ،مشمول جرايمي خواهد شد كه توسط كميته تغذيه دانشمجويي دانشمگاه پيشمنهاد و بمه تصمويب
شوراي دانشجويي خواهد رسيد.

در صورتي كه كارت تغذيه توسط هر فردي به جز صاحب كارت استفاده شود ،عالوه بر جرائم مطروحه در بند قبمل ،بمه
مدت يک ماه براي هر وعده غذايي قيمت تمامشده غذا نيز از او اخذ خواهد شمد و در صمورت تكمرار ،يمک نميمسمال از
مزاياي كارت تغذيه محروم خواهد شد.
غذاي رزروشده مختص دانشجو ميباشد و دانشجو ح واگذاري غذا به سايرين را ندارد.
.5هزينهها و پرداخت:
ميانهي قيمت تمامشده يک وعده غذاي ناهار و شام دانشجويي در كليه دانشگاههاي علوم پزشمكي بمااحتسماب كليمهي
مولفههاي دخيل در تهيهي غذاست كه توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت هرساله تعيين و ابالغ و به دانشگاهها
اعالم خواهد شد .هر ساله توسط وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشكي قيمت ژتون براي هر دست غذا (شام و ناهار و
صبحانه) تعيين و به كليه دانشگاهها ابالغ ميگردد.
.6دوره عملكرد:
دانشگاه موظف است به كليه دانشجويان (از لحاظ آموزشمي و سمنوات دانشمجو محسموب مميشموند) غمذا ارائمه دهمد.
دانشجويان نيز ميتوانند طب منوي ارائه شده و در زمان مشخص شده و پرداخت هزينمه مربوطمه از غمذاي رزرو شمده
استفاده كنند .قراردادهاي مناقصه معموال ساليانه منعقد ميگردد و برنده مناقصه در صورت رضايت كارفرما تما يكسمال
ميتواند در قالب قرارداد مشخص به فعاليت بپردازد.

