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 مقدمه :

 ن تغذیهآو به تبع    مین، حفظ و ارتقای معیشتأ وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمهمترین    یکی از         

دانشکده  دانشگاه/  پزشکی کشور می دانشجویان  علوم  این مهم   که   باشد های  به  و  أ ت  ، پیش شرط رسیدن  منابع  مین  به  مدیریت 

ها و جلوگیری  سازی رویهاست. همگن  رسانی به دانشجویانخدمات  یمحورهامهمترین  از  یکی    و  ترین ارکان توسعهاصلی  عنوان

تصمیم و  اقدامات  سگیریاز  و  آنی  دستورالعمللیقههای  ساماندهی  همچنین  غذاخوری ای،  بر  حاکم  قوانین  و  ضوابط  و  های  ها 

 باشد. نامه پرداختن به موارد مذکور، میاین آیین هدف از تدوین لذا، دانشجویی موجب تسهیل امور در این بخش خواهد بود. 

 

 تعاریف – 1ماده 

 رود:وح زیر به کار میی مشرنامه در معاناصطالحات مورد استفاده در این آیین

 می باشد. پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارتمنظور  :وزارت   -1-1 

سزات آموزشزی سؤمانی و مراکزز و های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمودانشکده  دانشگاه  کلیه  :دانشکده/دانشگاه -2-1

 باشد.می پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتحت 

در یکزی از مقزا ع دانشزگاهی  تحصزیل جهت ه/ دانشکدهدانشگا آموزشی مقررات اساس بر که است  یشخص :انشجود -3-1

 .  باشدمی دانشکده /دانشگاه آموزشی ساختار ییدأ ت مورد تحصیل نامبرده به اشتغال است و  شده پذیرفته

در یکزی از  و خوابگاه گردیده شرایط سکونت در حائز، نامه اسکانآیین مطابق کهاست   دانشجویی   :خوابگاهی دانشجوي -4-1

 باشد.می)اعم از ملکی و غیر ملکی( ساکن  دانشکده /دانشجویی دانشگاه   هایخوابگاه

 .باشدنامه میهمین آیین 2منظور شورای مندرج در ماده   تغذیه: شوراي   -5-1

با   جویان دانشگاه/دانشکدهدانش  سال تحصیلی توسط دبیر شورای صنفیهر  در ابتدای    تغذیه  شورای  اعضای دانشجویی  :1تبصره 

 گردد.میمعرفی شورا به رییس  کشورهایدانشگاه/ دانشکدهنامه شوراهای صنفی دانشجویان و دستیاران توجه به آیین

 و فرهنگزی عاونت دانشزجوییم مسئوالن سایر از ،دانشکده /دانشجویی دانشگاه مدیر تشخیص بر بنا و لزوم صورت در :2تبصره 

  آمد. خواهد به عمل دعوت )بدون حق رای( شورا این در نظر برای حضوریا کارشناسان صاحب  دانشگاه/ دانشکده
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 ،ذیزربط دانشزکده /در دانشگاه است که پس از احراز شرایط شاغل به تحصیل بودن کارتی :چند منظوره  هوشمند  کارت -6-1

 ( ..شجویی )شناسایی دانشزجو، تغذیزه، خوابگزاه وخدمات مختلف داناستفاده از  به منظور دانشجو هر به صورت فردی برای

 .گرددصادر می

نسبت به رزرو غذا  که دانشجویانی برای دانشکده /دانشگاه غذای غذاخوری دانشجویی از مجوز استفاده : فراموشی قبض -7-1

 .گرددصادر می  ،ندارند همراه به قبض یا هوشمند چند منظوره کارتولی    اقدام نموده  قبالً

 رزرو قزبال را غذا که دانشجویانی برای دانشکده /دانشگاه غذای غذاخوری دانشجویی از مجوز استفاده   :وشفرروز   قبض -8-1

 .گرددصادر می  اندننموده

پیگیزری و  ،رسزیدگیمسئولیت که  مدیریت دانشجویی /و فرهنگی ای در معاونت دانشجوییاداره :اداره تغذیه دانشجویی -1-9

ها و استانداردهای رفاهی تعیین شزده توسزط معاونزت فرهنگزی و بر مبنای شاخصویان اجرای امور مربوط به تغذیه دانشج

 .دارد  ، به عهدهرا دانشجویی وزارت

 

رسزیدگی، پیگیزری و اجزرای امزور   تغذیه ندارند مسزئولیتکه در ساختار تشکیالتی خود اداره  ی  هایدانشکده  /دانشگاه   :  تبصره

 .باشددانشجویی می امور  ه مدیریتآن به عهد مربوط به تغذیه دانشجویان

شورایی است مشتمل بر یکی از شوراهای بدوی، تجدید نظر یا مرکزی دانشجویان که  :انضباطی دانشجویان شوراي    -10-1

وارد رسیدگی بر تصمیم گیری در امور انضبا ی    ،نامه اجرایی آیین نامه انضبا ی دانشجویانضوابط مندرج در شیوه با ترکیب و

 د. شومی

 دانشزگاهی واحزد هزر دانشزجویان منتخب نمایندگان از متشکل :  ساختاریو دستیاران  دانشجویان صنفی شوراي    -11-1

-دانشگاه/دانشزکده و دسزتیاران دانشجویان صنفی شورای نامه آیین چارچوب در و انتخابات  ریق از آن که اعضای است

 شوند.می انتخاب ،کشورهای  

    /در کلیزه دانشزگاه دانشزجویی شزام /ناهزار /صزبحانه   ی شزامل:قیمت یک وعزده غزذای :شجوییقبض غذاي دانقیمت -12-1

تعیزین هر ساله وزارت  که توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی  باشدمی  غذا  های دخیل در تهیهلفهمؤ  با احتساب کلیهها  دانشکده

 .خواهد شدو ابالغ 
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بااا    "شوراي تغذیه"شورایی تحت عنوان  ،  ا و نظارت بر امور تغذیه دانشجوییریزي ، اجربرنامهبه منظور     -2ماده  

 گردد:  ترکیب اعضاي ذیل تشکیل می

 (شورا ییس)ر  دانشگاه/دانشکده  معاون دانشجویی و فرهنگی -

 (شورادبیر)دانشکده   /دانشگاه دانشجویی مدیر -

 شورایا دبیریس ئرو معرفی  تغذیه به انتخاب  رهادا یک  نفر از کارشناسانیا  دانشجویان تغذیه اداره مسئول/ رییس -

 دانشگاه/دانشکده ریزیمدیریت، منابع و برنامه یک نفر نماینده از معاونت توسعه -

 باشد.می  (دانشجوی پسرنفردانشجوی دختر و یک نفر یک ترجیحا شورای صنفی مرکزی دانشجویان ) اعضایز ا ردو نف -

 فی مدیر حقوقی دانشگاه/ دانشکدهیک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب و معر -

 

 تغذیه عبارتست از:شوراي وظایف    -1-2

 های دانشجویی تصویب برنامه غذایی هفتگی یا ماهانه در غذاخوری  -

ر خصزو  وضزعیت کمزی و کیفزی تنظیم صورتجلسزات برگزارشزده دو حداقل یک بار در ماه   تغذیهجلسات شورای    برگزاری  -

 یدانشجوی هایآشپزخانه /هاغذاخوری

 اجرایی در زمینه بهبود وضعیت تغذیه دانشجویان تصویب پیشنهادات -

 و پیشنهادات ارائه شده توسط دانشجویانبررسی و پیگیری شکایات، انتقادات   -

 

 شود دانشجویی عبات است از: وظایف اداره تغذیه   -2-2

 شجوییهای مرتبط با تغذیه دانرایط اختصاصی قراردادها و مناقصهتهیه و تدوین ش      -

 تغذیه شورایبه  های دانشجوییخوریمه غذایی هفتگی یا ماهانه در غذابرنا  و پیشنهاد تهیه -

 تهیه، تدوین و ارائه آمار و ا العات مرتبط با امور تغذیه دانشجویان و ارزیابی نیازها -

 ریزی و نظارت بر اتوماسیون تغذیه دانشجوییبرنامه -

 دانشجویان نظورهچند مهوشمند کارت پیگیری امور مربوط به -

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

 سازی،  بخ و توزیع غذای دانشجویانتهیه، آمادهنگهداری، مراحل و بهداشت کمیت کیفیت،  بر نظارتبازدید و  -

 ارائه گزارش عملکرد اداره تغذیه به مدیران ذیربط   -

     )از جملزه نصزب پوسزتر در فضزاهای دانشزجویی، سزایت هزا  ، فعالیتفرآیندهاه  رسانی مناسب به دانشجویان در زمینا الع -

و فرآیندهای مرتبط با تغذیه دانشجویان )شامل اتوماسیون تغذیه، برنامه غذایی، رعایزت اصزول بهداشزتی، عملکزرد و ....(  معاونت  

 اداره تغذیه و .....(  
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 یک بار و آنالیز و تصمیم گیری براساس نتایج جهزت   هر فصلت حداقل  انجام نظرسنجی از دانشجویان و ثبت نتایج به صور -

  بهبود وضعیت تغذیه دانشجویان

 

 ویی.سازی،  بخ و توزیع غذای دانشجکارت بهداشتی برای کلیه دست اندرکاران تهیه، آمادهتهیه پیگیری  -

 های دانشجوییو آشپزخانه های غذاخوریسالنکارکنان  نظارت بر بهداشت  -

 وضعیت تغذیه دانشجویی و شناسایی نقاط قابل بهبود تحلیل -

 در زمینه بهبود وضعیت تغذیه دانشجویان رائه پیشنهادات اجراییا -

دانشجویی با نسخه به روز شزده نزرم  غذای و تحویل  رزرو اتوماسیون سیستم به غذاخوری هایسالن تجهیزپیگیری  -

 افزار

 .هاهای توزیع غذای خوابگاهو اتاق های غذاخوری سالنها، آشپزخانهسازی صنعتیتجهیز انبار مواد غذایی،  پیگیری  -

  .دانشکده /دانشگاه سایت در اختصاصی اینترنتی پایگاه و ارتقاء  ایجاد پیگیری، -

 

-مربو زه مزیواحزد و  به عهده دانشکده مراکز درمانی  /هاها در محل دانشکدههای غذاخوری و آشپزخانهتجهیز سالن:  1  تبصره 

 باشد.

و  :  2تبصره  تغذیه  اداره  معرفی  با  ارتباط  در  ا العاتی  شامل  و  بوده  روز  به  همواره  باید  تغذیه  اداره  )سایت(  اینترنتی  پایگاه 

های تغذیه و سیستم دریافت پیشنهادات کارکنان آن، اهداف، برنامه غذایی، دسترسی به سیستم اتوماسیون غذا و آموزش

 و انتقادات باشد. 

 الزامی است. دانشکده / دانشگاه مانه تغذیهافزار نظرسنجی تغذیه جهت نصب در ساتهیه نرم    :3تبصره  

 شرایط الزم برای تصدی ریاست اداره تغذیه، عالوه بر شروط عمومی بزرای بکزارگیری پرسزنل دولزت، دارا بزودن حزداقل  -3-2

 باشد.  دانشجویی می هایسال کار مفید در غذاخوری 2و ترجیحا   تغذیه/ صنایع غذایی  کارشناسی  مدرك

 

میزانگین ) پرس پخت غذا 2000تا  دانشجویی تعریف شده توسط معاونت فرهنگی و  ها و استانداردهایبا توجه به شاخص -2-4

حضزور یزک نفزر ، پزرس پخزت غزذا  2000بزر  پرس مازاد    1500به ازای هر    کارشناس تمام وقت تغذیه ویک نفر  حضور    روزانه(

فضزاها و بزه منظزور نظزارت بزر تمزامی  دانشزکده  /در اداره تغذیزه دانشزگاهبر کارشناس قبلی    کارشناس تمام وقت تغذیه عالوه

دانشزگاه/ دانشزکده   مدیر ذیزربطای و موردی به  فرایندهای اجرایی دخیل در امر تغذیه دانشجویی و تنظیم و ارائه گزارشات دوره

 .الزامی است
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 الزامی است.ر اداره تغذیه دانشجویی دیک نفر کارشناس بهداشت محیط حداقل حضور   -5-2

ارائه فعالیت حوزه -6-2 محل تغذیه اداره خدمات و  تایید  دانشجویی صرفاٌ  با  دانشجویی  غذای  توزیع  تعیین شده جهت  های 

آشپزخانه  شورای غذایی،  مواد  انبارهای  غذاخوری تغذیه،  و  پوششها  تحت  فرهنگی    دانشجویی معاونت های  دانشگاه/  و 

 بود. خواهد دانشکده

 

  :چند منظورههوشمند  کارت  -3ماده 

هوشمند  کارت شدن مفقود باشد و در صورتبه عهده دانشجو می چند منظوره هوشمند کارت نگهداری و حفظ مسئولیت   -1-3

ت این کزار .سه روز اداری مراتب را به صورت مکتوب به اداره تغذیه اعالم نمایدمدت  باشد ظرف  دانشجو موظف می  ،چند منظوره

 باشد.قابل واگذاری به غیر نمی

 

صزدور کزارت  هزینهدهد، ضمن پرداخت  ا الع موقع به را خود هوشمند چندمنظوره کارت شدن مفقود دانشجو چنانچه   -2-3

  گردد. نامه برخوردارمطابق قوانین این آیین غذای دانشگاه/ دانشکده تواند ازمیالمثنی، هوشمند چند منظوره 

 در مکانی که هنگام رزرو غذا انتخزاب نمزوده و مقرر ساعات در چند منظوره هوشمند کارت ارائه با دانشجو به غذا تحویل  -3-3

 .است امکان پذیر

به دانشزجو، پزیش بینزی و تمهیزدات  چند منظوره هوشمند وظف است تا تحویل کارتم اداره تغذیه دانشگاه/ دانشکده -4-3

 ود اتخاذ نماید.الزم را برای تغذیه دانشجویان جدیدالور

 تغذیه:  خدماتارایه  -4ماده 

گزردد. مزیهزار و شزام( برخزوردار  انامه از سه وعده غذایی اصلی )صبحانه، نهر دانشجوی خوابگاهی با رعایت ضوابط آیین-1-4

نت در شزرایط الزم جهزت سزکو  "هزای دانشزجوییمقررات عمومی و انضبا ی خوابگاه  اسکان و"نامه  دانشجویانی که برابر آیین

هزای ملکزی، اسزتیجاری و حزدودیت فضزای خوابگزاهی در خوابگاهدلیزل مه  ولی صرفا برا دارند  های دانشگاه/ دانشکده  خوابگاه

 دریافززت سززه وعززده غززذایی نیززز مشززمول  ییززد مززدیریت امززور دانشززجوییأ پززس از ت کن نیسززتندخززودگردان سززا

 باشند.می

را پزس از (  کمیتزه امزداد ،از جمله بهزیستی)تحت پوشش نهادهای حمایتی   نشجویانداتواند غذای  می  دانشکده  /دانشگاه  -2-4

   و فرهنگی رایگان نماید.   معاون دانشجویی  نهایی  ییدتأ بررسی و  

تزابع دستیاری و تحصیالت تکمیلزی    مازاد ظرفیت،،  های خودگردانپردیسمهمان، انتقالی، شبانه،  دانشجویان  ارائه غذا به    -3-4

  باشد.  روزانه میضوابط دانشجویان 
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نهادهزا در صزورت وجزود هزا، سزازمانبورسیه یا به هر نحو ارایه غذا به دانشجویان  چند منظوره هوشمند کارتصدور  تبصره : 

 بالمانع است.    تمام شدهقیمت   با  دانشکده /تغذیه دانشگاه شورایو تصویب   امکانات

بزا را داشزته باشزد هل أ ان متبه اساتید، کارکنان و خانواده دانشجوی غذا در صورتی که دانشگاه/دانشکده امکان تأمین و ارائه -4-4

   باشد.میدریافت قیمت تمام شده بالمانع  

 ها یا مراکز درمانی ندارد.اداره تغذیه دانشجویان، تعهدی برای ارایه تغذیه به دانشجویان در بیمارستان  -5-4

 نماید. رزرو را خود حداقل غذای یک هفته بتواند دانشجو که را تعریف نماید ای امکان رزرو غذاگونه به باید اداره تغذیه -6-4

 ساعت 48 لغو استفاده از غذای رزرو شده برای الزم و حداقل مدت زمان ساعت 72 غذا رزرو برای الزم حداقل مدت زمان -7-4

 .تغییر است قابل دانشجوییتغذیه  شورای تصمیم و به شرایط بسته زمان است، این نظر مورد وعده غذای از پیش

قبض تحت عنزوان  امتیازی از باشد کرده فراموش را چند منظوره هوشمند کارت نموده ولی رزرو دانشجویی غذا چنانچه   -8-4

   کند.می دریافت افت هزینه اضافییبدون در را خود غذای و شد خواهد فراموشی« برخوردار

غذا استفاده نمایزد و  رزرو  می تواند مجددا از خدمات  افت آن، تا دو بار در هر ماهدانشجویان در صورت رزرو غذا و عدم دری  -9-4

   غذا خواهد شد.  قیمت تمام شدهبه ازای هر وعده عدم دریافت غذا ملزم به پرداخت  بار سوم درصورت تکرار

 .رسانی نمایدجویان ا العذای رزرو شده به دانشاداره تغذیه مکلف است در زمینه تبعات ناشی از عدم دریافت غ  -10-4

 نماید. فروش« استفاده روز قبض   عنوان تحت ایگزینه از تواندمی باشد، ننموده رزرو غذا دانشجویی چنانچه   -11-4

 هزینه و بوده مهیا غذاخوری هایپایانی توزیع غذا درسالن دقیقه 15 در و مازاد غذای وجود صورت در تنها امکان، این:   تبصره 

 بود. خواهد غذا قبض مصوب قیمت برابر دو  معادل آن

مین منزابع أ به شرط تییدیه معاونت آموزشی دانشکده مربو ه و أ پس از ارائه گواهی تارائه غذا به دانشجویان ترم تابستانی    -12-4

 مالی بالمانع می باشد.

کشزور  رسزمی تعطزیالت و جمعااهوزهزای ر در غزذا به غیر از ایام امتحانات دانشجویی و ایام ماه مبارك رمضزان، ارائزه -13-4

 .باشدپذیر نمیامکان

 (و شزام ناهزار غزذایی) صزبحانه، وعدهسه      شنبهپنج در روزهای و مراکز آموزشی  در صورت تعطیلی دانشگاه/ دانشکده  تبصره:

 صرفا به دانشجویان خوابگاهی ارائه خواهد شد.

بایسزت متناسزب بزا میها  منوی غذایی باشد. همچنین دانشگاه/ دانشکده2حداقل    بایدهای ناهار و شام  در وعده  ارائه غذا  -14-4

 غذای نیم پرس پیش بینی و ارائه نمایند. یاننیاز و تقاضای دانشجو
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روزیر
  

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

و حداکثرنباید بیشزتر  2200حداقل روزانه ئه شده به دانشجویان ارا وعده های سه گانه)صبحانه، ناهار و شام(  میزان کالری   -1-5

 کیلو کالری باشد. 3100از 

 ها به شرح ذیل الزامی است:توزیع درشت مغذی  -2-5

 ( های پیچیدهترجیحا کربوهیدرات  ها)ی« از کربوهیدراتکالردرصد   55  - 60  -

 ها درصد کالری« از پروتئین 15-10  -

  )غیراشباع چند و غیراشباع تک های)ترجیحا چربی هاچربی درصد کالری« از  25 -30  -

واحد نان و   11های دانشجویی، ترجیحا بیش ازتغذیه دانشجویان باید توجه نمایند، در برنامه غذایی روزانه غذاخوری  هادار   -3-5

 واحد روغن و چربی لحاظ نگردد.  6و واحد گوشت و حبوبات   6غالت،  

 سبزیجات در برنامه هفتگی تغذیه دانشجویان الزامی است.  واحد 3و جاتمیوه واحد 3 لبنیات واحد  3مین حداقلأ ت  -4-5

دانشزجویان و  مصزوبات مربزوط بزه تغذیزه و مقزررات ،«سزالمت و امنیزت غزذایی عالی شورای ضوابط   کلیه رعایت  -6ماده  

 باشد.ابالغ گردیده است الزم االجرا می که از سوی وزارتای مرتبط با امور تغذیه دانشجویی هاستانداردها و شاخص

 برابر مقررات اقدام خواهد گردید.  3-1نامه بویژه بند در صورت تخلف دانشجو از مفاد این آیین -7ماده    

 باشد.می  دانشکده  /دانشگاه  و فرهنگی معاونت دانشجوییبه عهده  نامه نظارت بر حسن اجرای این آیین  -8ماده 

وزیزر محتزرم بهداشزت، درمزان و  تصویببه  1399در تاریخ   /   /  که   تدوین گردیده است تبصره    9اده و  م  8در  نامه  آییناین  

 باشد.است و جایگزین آیین نامه قبلی میاالجرا ابالغ الزم تاریخو از  هرسید آموزش پزشکی
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