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مدیریت خدمات
دانشجویی
با عنایت به اهمیت موضوع مراکز خدمات رفاهی دانشجویی رعایت نکات ذیل از طرف مستاجرین الزامی است:

 -1مستاجر موظف است که :
 همه روزه از ساعت  7/30صبح الی  22به صورت پیوسته و بدون وقفه ارائه خدمات نماید. مواد غذایی استاندارد و با کیفیت مطلوب را در تنوع مناسب به دانشجویان عرضه نماید و نسبت به گندزدایی سبزیجات خاا باا ماواد گنادزداا مناساباهتما ورزد.
 در محیط کار خویش ،حداکثر تالش را در جهت حفظ بهداشت و نظافت به عمل آورد و کلیه موازین و مقررات مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزشپزشکی و نیز ضوابط و آیین نامه هاا صنفی مربوط را رعایت نماید.
 نیروا کار مجرب و داراا صالحیت که داراا گواهینامه معتبر پایان دوره ویژه بهداشت عمومی اصناف وکارت سالمت هستند را به کار گیرد. درصورت از دست دادن صالحیت هاا مقرر در این قرارداد ،بالفاصله مراتب را کتبا به مدیریت امور حقوقی اعال نماید. -2کلیه کاالها و مواد غذایی عرضه شده توسط مستاجر ،بایستی داراا تاریخ انقضاء بوده و در مدت زمان مجاز براا مصرف ارائه شوندوضمنا"فاروش هرناوع
ماده غذایی بصورت فله اا ممنوع می باشد.
 -3در صورت طبخ و ارائه غذاهاا گر و سرد اعم از ساندویچ ،پیتزا و  ...مستاجر موظف به داشتن کارت بهداشت می باشد .ارائاه ایان کاارت در هن اا عقاد
قرارداد اجاره الزامی است.
 -4کارت سالمت مستاجرو کلیه کارگران باید در محل کسب موجود بوده و در هن ا مراجعه بازرس بهداشتی ارائه گردد و نسبت به تمدیاد تااریخ آن قبال از
رسیدن تاریخ انقضاا کارت اقدا گردد.
 -5جواز کسب مستأجر باید در معرض دید دانشجویان قرار گیرد.
 -6مستأجر و کلیه کارگران وا موظفند کلیه موارد بهداشت فردا و نظافت عمومی محل کار خود را رعایت نموده و به تذکراتی که از طرف باازرس بهداشات
داده میشود عمل نمایند.
 -7کلیه تهیه کنندگان مواد غذایی مانند آشپزان که با مواد غذایی ارتباط مستقیم دارند موظف به پوشیدن روپوش سفید و کاله و همچنین موظف به استفاده از
دستکش در حین انجا کار میباشند.
 -8اشخاصی که به نحوا با طبخ و تهیه و توزیع مواد غذایی سروکار دارند در حین کار شخصاً حق دریافت بهاا کاالا فروخته شاده را از مشاترا نخواهناد
داشت.
 -9مستاجر اقرار و اعتراف نمود که خود و پرسنل ،به هیچ یک ا ز بیماریهاا مسرا مبتال نبوده و اعتیاد به مواد مخدر نداشته و مشروبات الکلای مصارف نمای
نماید.
 -10استعمال دخانیات توسط مستأجر و کارگران در حین کار ممنوع است.
 -11مستأجر موظف است جهت ایمنی محیط کار کپسول اطفاء حریق با شارژ مرتب و جعبه کمکهاا اولیاه ششاامل بساب زخام ،گااز اساتریل ،باناد ،پمااد
سوخت ی و )...تهیه نماید.
 -12مستأجر موظف است در صورت سلب صالحیت مقرر در این قرارداد از هر کدا از پرسنل ،بالفاصله نسبت به جای زین نمودن نیروا واجد شرایط در اسرع
وقت اقدا نماید.
 -13استفاده ازجوش شیرین درطبخ نان ممنوع است ونانوایها موظفندازمخمرهاا مناسب استفاده نمایند
 -14در صورت تخلف مستاجر یاکارگران وا از موازین بهداشتی مدیریت خدمات دانشجویی میتواند با در نظر گرفتن نوع وشریط تخلف نسبت به ادامه یا فسخ
قرارداد اقدا نماید.
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