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 :مقدمه

ترين ارکان اصلي اقتصاد مقاومتي است و تامین منابع مالي خدمات دانشجويي از  مديريت منابع يکي از اصلي

يکي از . اند به آن اهتمام داشتهمهمترين موضوعاتي است که مديران دانشگاههای علوم پزشکي کشور در سالهای اخیر 

. محورهای اصلي خدمات رساني به دانشجويان در دانشگاه های علوم پزشکي کشور، موضوع تغذيه دانشجويي است

ها و ضوابط و ای، همچنین ساماندهي دستورالعملهای سلیقهگیریها و جلوگیری از اقدامات و تصمیم  سازی رويه يکسان

از اهداف اصلي تدوين اين . های دانشجويي موجب تسهیل امور در اين بخش مهم خواهد بود یقوانین حاکم بر غذاخور

 .باشد مذکور، ميپرداختن به موضوع آيین نامه 

 تعاریف – 1ماده 

 پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت :وزارت -1-1

کز و موسسات آموزشي درماني و مرا -های علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ها و دانشکده دانشگاه :دانشگاه -1-2

 تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

 به اشتغال است و شده پذيرفته تحصیل جهت دانشگاه آموزشي مقررات اساس بر شخصي که :دانشجو -1-3

 . باشد دانشگاه آموزشي ساختار تايید مورد تحصیل نامبرده

در يکي از  و دهششرايط سکونت در خوابگاه  ائزقوانین دانشگاه ح  مطابق که دانشجويي: خوابگاهی دانشجوي -1-4

 .ساکن باشد( اعم از ملکي و غیر ملکي)دانشجويي دانشگاه  های خوابگاه

 و( کمیته دبیر)تغذيه  اداره رئیس ،(کمیته رئیس)دانشجويي دانشگاه  کمیته ای متشکل از مدير :تغذیه کمیته -1-5

از نمايندگان دانشجويان دانشگاه از  و دو نفر( عضو)ته تغذيه به انتخاب ريیس کمی اداره يک نفر از کارشناسان

 ( يک نفر دانشجوی دختر و يک نفر دانشجوی پسر)اعضای شورای رفاهي دانشجويان 

معاونت دانشجويي و فرهنگي  مسئوالن ساير دانشجويي دانشگاه از مدير تشخیص بنابر و لزوم صورت در :تبصره

 .آمد خواهد به عمل کمیته دعوت اين در دانشگاه برای حضور

های دانشجويي که پس از احراز شرايط شاغل به است برای استفاده از غذای غذاخوری کارتي :تغذیه کارت  -1-6

 .دشو دانشجو صادر مي هر تحصیل بودن در دانشگاه ذيربط به صورت فردی برای
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که شامل خدمات ( غیره ، خوابگاه وشناسايي دانشجو، تغذيه)ای های چند منظورهها کارتدر برخي از دانشگاه :تبصره

 . دشومختلف دانشجويي است صادر مي

نسبت به رزرو غذا  که دانشجوياني برای دانشگاه غذای غذاخوری دانشجويي از مجوز استفاده: فراموشی ژتون  -1-7

 .ندارند همراه به را ژتون تغذيه يا کارت ولي قبال اقدام نموده

 رزرو قبال را غذا که دانشجوياني برای دانشگاه ذای غذاخوری دانشجوييغ از مجوز استفاده  :روز فروش ژتون -1-8

 .اند ننموده

ها بر آيین نامه جامع مديريت دانشگاه21 ماده 3 شورايي است که مطابق بند :شوراي تخصصی دانشجویی -1-9

 در ( 28/1/2311ابالغ مورخ )شورايعالي انقالب فرهنگي  21/21/2381مورخ  486اساس مصوبه جلسه

 .دشوها تشکیل مينشگاهدا

ای در معاونت دانشجويي و فرهنگي که رسیدگي و پیگیری و اجرای امور مربوط اداره :اداره تغذیه دانشجویی -1-11

ها و استانداردهای رفاهي تعیین شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي به تغذيه دانشجويان بر مبنای شاخص

 .باشد ی آن ميوزارت، به عهده

 .دارد عهده به را دانشجويي تخلفات پیگیری و بررسي که است شورايي :اطی دانشجویانانضب شوراي -1-11

که  است دانشگاهي واحد هر دانشجويان منتخب نمايندگان از متشکل ساختاری  :دانشجویان رفاهی شوراي -1-12

 .شوند مي انتخاب دانشجويان رفاهي شورای نامه آيین چارچوب در و انتخابات طريق از آن اعضای

های دانشگاهی قیمت تمام شده يک وعده غذای ناهار و شام دانشجويي در کلیه میانه :مت تمام شده غذاقی -1-13

ی غذاست که توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي های دخیل در تهیهی مولفهعلوم پزشکي با احتساب کلیه

 .هر ساله تعیین و ابالغ خواهد شد وزارت 

 :بط با امور تغذیه دانشجوییاشخاص و نهادهاي مرت  -2ماده 

 :اشخاص و نهادهای مرتبط با امور تغذيه دانشجويي عبارتند از  -1-2

 معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه -

 مدير امور دانشجويي دانشگاه   -
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 (رئیس اداره  تغذيه، کارشناسان تغذيه و بهداشت، پرسنل اداری و خدماتي)اداره تغذيه دانشجويي  -

 :عبارتست از کشور پزشکي علوم های دانشگاه ه دانشجوييتغذي وظايف اداره -2-2

 تهیه و تدوين شرايط اختصاصي قراردادها و مناقصه های مرتبط با تغذيه دانشجويي -

 تهیه برنامه غذايي هفتگي يا ماهانه در غذا خوری های دانشجويي -

 بي نیازهاتهیه، تدوين و ارائه آمار و اطالعات مرتبط با امور تغذيه دانشجويان و ارزيا -

 ريزی و نظارت بر اتوماسیون تغذيه دانشجويي برنامه -

 تغذيه دانشجويان کارت پیگیری امور مربوط به -

  نظارت بر کلیه امور پرسنل و اماکن تحت پوشش اداره تغذيه -

 کیفیت و کمیت مراحل تهیه، آماده سازی، طبخ و توزيع غذای دانشجويان بر نظارت -

 ذيربط  ارائه گزارش عملکرد به مديران -

شامل )اطالع رساني مناسب به دانشجويان در زمینه قوانین، فعالیتها و فرآيندهای مرتبط با تغذيه دانشجويان  -

 .....( اتوماسیون تغذيه، برنامه غذايي، رعايت اصول بهداشتي، عملکرد اداره تغذيه و 

نالیز نتايج و تصمیم گیری انجام نظرسنجي از دانشجويان و ثبت نتايج به صورت حداقل ترمي يک بار و آ -

 براساس نتايج جهت بهبود وضعیت تغذيه دانشجويان 

 آموزش محورهای مختلف بهداشتي به کارکنان سالن های غذاخوری -

  تحلیل وضعیت تغذيه دانشجويي و شناسايي نقاط قابل بهبود -

 ارائه راهکارهايي اجرايي در زمینه بهبود وضعیت تغذيه دانشجويان -

آماده سازی، صدور و تايید صحت کارت بهداشتي صادر شده برای کلیه دست اندرکاران تهیه،  مسئولیت پیگیری -

 .طبخ و توزيع غذای دانشجويي به عهده ريیس اداره تغذيه مي باشد

شرايط الزم برای تصدی رياست اداره تغذيه، عالوه بر شروط عمومي برای بکارگیری پرسنل دولت، دارا بودن  -2-3

 . باشد سال کار مفید در غذاخوری های دانشجويي مي 1ك لیسانس تغذيه و ترجیحا حداقل مدر

 2011ها و استانداردهای تعريف شده توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت، به ازای هر با توجه به شاخص -2-4

 .ي استنفر دانشجو، حضور حداقل يک نفر کارشناس تغذيه درآشپزخانه ها و غذاخوری های دانشجويي الزام

 .حضور يک نفرکارشناس بهداشت محیط در اداره تغذيه دانشجويي الزامي است -2-5
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محلهای تعیین شده جهت توزيع غذای دانشجويي با  دانشجويي صرفاً تغذيه اداره خدمات وارائه فعالیت حوزه  -2-6

 انشجويي ود معاونت های تحت پوشش  تايید کمیته تغذيه، انبار های مواد غذايي، آشپزخانه ها و غذاخوری

 .بود خواهد فرهنگي دانشگاه

های دانشجويي در صورت تصويب کمیته تغذيه و تايید معاون دانشجويي و فرهنگي  شام در خوابگاه توزيع -2-7

 .خواهد بود پذير دانشگاه امکان

 غذای و تحويل رزرو اتوماسیون سیستم به غذاخوری های سالن تجهیز جهت موظف است دانشگاه تغذيه اداره -2-8

 .نمايند اقدام ويي با نسخه به روز شده نرم افزاردانشج

خوری پیگیری و های غذااداره تغذيه دانشگاه موظف است جهت تجهیز انبار مواد غذايي، آشپزخانه ها و سالن -2-9

 .اقدام نمايد

دانشگاه اقدام  سايت در اختصاصي اينترنتي پايگاه موظف است نسبت به پیگیری و ايجاد دانشگاه تغذيه اداره -2-01

  .مايندن

 برنامه  اهداف، آن، کارکنان و تغذيه اداره معرفي شامل اطالعاتي سايت به روز بوده و الزم است محتوای : 1تبصره

  . باشد تغذيه هایآموزش و غذا، اتوماسیون دسترسي به سیستم غذايي،

 .است تهیه نرم افزار نظرسنجي آنالين تغذيه جهت نصب در سايت دانشگاه الزامي : 2تبصره

  :کارت تغذیه-3ماده 

 .پس از احراز مشغول به تحصیل بودن امکان پذير خواهد بود صدور کارت تغذيه برای هر دانشجو، -3-1

در  که حساب دانشگاه شماره به وجه واريز از طريق تنها که بوده دانشجو عهده بر تغذيه کارت صدور هزينه  -3-2

 .بود هدخوا پذير امکان مي گیرد قرار وی اختیار

هزينه صدور کارت تغذيه، در کمیته تغذيه دانشگاه معین مي شود و پس از تايید و ابالغ معاون دانشجويي و   -3-3

 .فرهنگي دانشگاه به اداره تغذيه، قابل اجرا مي باشد

بر عهده  آن از سوءاستفاده يا شدن مفقودپاسخگويي درخصوص  و تغذيه کارت نگهداری و حفظ مسئولیت  -3-4

 .باشد دانشجو مي
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قصور در حفظ کارت تغذيه خود، چنانچه کارت مفقودی به هر دلیل توسط هر شخصي مورد دانشجو در صورت  -3-5

سوءاستفاده قرار گیرد، مشمول جرايمي خواهد شد که توسط کمیته تغذيه دانشجويي دانشگاه پیشنهاد و به تصويب 

 .شورای دانشجويي خواهد رسید

کارت تغذيه توسط هر فردی به جز صاحب کارت استفاده شود، عالوه بر جرائم مطروحه در بند  در صورتي که -3-6

به مدت يک ماه برای هر وعده غذايي قیمت تمام شده غذا نیز از او اخذ خواهد شد و در صورت تکرار، « 3-5»

 . يک نیم سال از مزايای کارت تغذيه محروم خواهد شد

ساعت مراتب را بصورت مکتوب  68تغذيه، دانشجو موظف است حداکثر ظرف مدت درصورت مفقود شدن کارت  -3-7

 .به اداره تغذيه گزارش دهد

تواند مي« 5-3»دهد، ضمن اعمال جريمه مربوط بند  اطالع موقع به را خود کارت شدن مفقود دانشجو چنانچه  -3-8

  .گردد مطابق قوانین اين آيین نامه برخوردار غذای دانشگاه از

امکان   در مکاني که هنگام رزرو غذا انتخاب نموده و مقرر ساعات در تغذيه، کارت ارائه با دانشجو به غذا تحويل -3-9

 .است پذير

اداره تغذيه دانشگاه موظف است تا تحويل کارت تغذيه به دانشجو، پیش بیني و تمهیدات الزم برای تغذيه  -3-11

 .ددانشجويان جديدالورود اتخاذ نماي

 

 :ارایه سرویس تغذیه-4ماده 

صبحانه، نهار و )نامه حداکثر از سه وعده غذايي اصلي  تواند با رعايت ضوابط آيین هر دانشجوی خوابگاهي مي  -1-4

 .دانشجويان غیر خوابگاهي فقط مجاز به استفاده از وعده ناهار هستند. دشوبرخوردار ( شام

بضاعت را پس از بررسي و تصويب کمیته تغذيه دانشجويان و تايید معاون  يتواند غذای دانشجويان ب دانشگاه مي -1-4

 .دانشجويي و فرهنگي دانشگاه، رايگان نمايد
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پرداز از قبیل دانشجويان پرديس بین المللي،  دانشجويان شهريهارايه غذا به  صدور کارت تغذيه يا به هر نحو-3-4

 وجود امکانات و تصويب کمیته تغذيه دانشجويي صورت ن شبانه دربورسیه، دانشجويان غیر ايراني غیر از دانشجويا

  .با پرداخت قیمت تمام شده غذا بالمانع استدانشگاه و 

  . مستثني بوده، تابع ضوابط راجع به دانشجويان روزانه مي باشند 6-3دانشجويان شبانه از ماده -4-4

دانشگاه فقط با پرداخت قیمت تمام شده از امکانات سالن توانند برای استفاده از غذای  دانشجويان میهمان مي -0-4

 .غذاخوری دانشجويي استفاده نمايند

ارائه غذا به اساتید، کارکنان و خانواده دانشجويان متاهل از محل اعتبارات مربوط به سرانه دانشجويي و فرهنگي   -6-4

 . باشد ممنوع مي

 .ها يا مراکز درماني ندارد تغذيه به دانشجويان در بیمارستاناداره تغذيه دانشجويان، تعهدی برای ارايه  -7-4

 رزرو را خود حداقل غذای يک هفته بتواند دانشجو که ای امکان رزرو غذا را تعريف نمايدگونه به بايد اداره تغذيه -8-4

 .نمايد

 تفاده از غذای رزرو شدهلغو اس برای الزم و حداقل مدت زمان ساعت 21 غذا رزرو برای الزم حداقل مدت زمان -9-4

 .است نظر مورد وعده غذای از پیش ساعت 68

 .تغییر است قابل تغذيه دانشجويي کمیته تصمیم و به شرايط بسته زمان اين  -11-4

 مراجعه نمايد یسالن غذاخور به و باشد کرده فراموش را تغذيه کارت نموده ولي رزرو دانشجويي غذا چنانچه  -11-4

 را خود غذای و شد خواهد برخوردار« فراموشي ژتون»تحت عنوان امتیازی از نموده،ذا انتخاب که هنگام رزرو غ

 .کند مي دريافت

 به ماه هر در ژتون فراموشي حداکثر دو بار. جريمه ژتون فراموشي معادل دو برابر ژتون عادی تعیین مي شود -12-4

 .ز دانشجو دريافت خواهد شدو پس از آن قیمت تمام شده غذا ا گیرد مي تعلق دانشجو هر

دانشجويان در صورت رزرو غذا و عدم دريافت آن، تا دو بار در هر ماه معادل دو برابر قیمت ژتون به ازای هر  -13-4

شوند و پس از آن معادل قیمت تمام شده غذا جريمه و مبلغ جريمه از اعتبارکارت تغذيه آنها کسر  وعده، جريمه مي

 .خواهد شد
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 .تغذيه مکلف است در زمینه تبعات ناشي از عدم دريافت غذای رزرو شده به دانشجويان اطالع رساني نمايداداره -14-4

 .نمايد استفاده« ژتون روز فروش» عنوان تحت ای گزينه از تواند مي باشد، ننموده رزرو غذا دانشجويي چنانچه  -15-4

 بوده مهیا غذاخوری های پاياني توزيع غذا درسالن ساعت منی در و مازاد غذای وجود صورت در تنها امکان، اين: تبصره

 .بود خواهد غذا ژتون مصوب قیمت معادل سه برابر آن هزينه و

   تعیین شده و معاونت ( ده ماه)تامین اعتبارات مربوط به تغذيه دانشجويان فقط برای دو ترم تحصیلي -16-4

 .باشند يه دانشجويان در ترم تابستاني نميها موظف به تامین تغذ فرهنگي دانشگاه  و دانشجويي 

 رسمي تعطیالت و روزهای جمعه در غذا به غیر از ايام امتحانات دانشجويي و ايام ماه مبارك رمضان، ارائه -17-4

 .باشد کشور امکان پذير نمي

ه هر پرس غذا میانگین قیمت تمام شد% 21نرخ ژتون هر پرس غذای دانشجويي اعم از روزانه و شبانه معادل -18-4

 .دشومي باشد که هر ساله توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت تعیین و ابالغ مي 

 :غذاخوري هاي دانشجویی دانشگاه  استاندارد هاي تغذیه در -5ماده 

 .کیلو کالری باشد 3211و حداکثرنبايد بیشتر از  1111میزان کالری روزانه ارائه شده به دانشجويان حداقل   -5-1

 :به شرح ذيل الزامي است ها توزيع درشت مغذی -5-2

 ( ترجیحا کربوهیدرات های کمپلکس)از کربوهیدرات ها« کالریدرصد  41-00» -

 از پروتئین ها « درصد کالری 20-21» -

  )غیراشباع چند و غیراشباع تک ترجیحا چربیهای) ها از چربي« درصد کالری 31-10» -

 22 های دانشجويي، ترجیحا بیش از توجه نمايند، در برنامه غذايي روزانه غذاخوری ادارات تغذيه دانشجويان بايد  -5-3

 .شودواحد روغن و چربي لحاظ ن 1 واحد گوشت و حبوبات و 1واحد نان و غالت، 

سبزيجات در برنامه هفتگي تغذيه دانشجويان الزامي  واحد 3 و میوه جات واحد 3 لبنیات، واحد 3تامین حداقل  -5-4

 . است



 بسمه تعالي
               

 

 

  دفتر وزري                                                                                                                                   

 

مصوبات مربوط به تغذيه دانشجويان  و مقررات ،«کشور تغذيه و غذا امنیت عالي شورای»ضوابط  کلیه رعايت -6 هماد

 .ده است الزم االجرا مي باشدشاستانداردها و شاخص های مرتبط با امور تغذيه دانشجويي که از سوی وزارت ابالغ  و

ور العمل اجرايي آن به عهده معاونت دانشجويي و فرهنگي نظارت بر حسن اجرای اين آيین نامه و دست  -7ماده  

 .باشد دانشگاه مي

به امضای مقام عالي وزارت رسید و از زمان  12/22/2311بند در تاريخ  00تبصره و 0ماده،  8اين آيین نامه در  – 8ماده 

 .االجراست ابالغ به مدت يکسال شمسي به طور آزمايشي الزم

 
 


