
  »»دانشگاه صنعتي شاهرود  برگه جدول نظارتي و جرايم در آشپزخانه دانشجويي«« جدول جرائم  - 11-1
 

 جريمه (ريال) شرح رديف

ج، شور يا بي عدم مطلوبيت برنج (عدم پختگي، زنده بودن و يا وارفتگي برنج، سوختگي برن 1
 000/20هر پرسبه ازاي نمك بودن، شكل ظاهري، رنگ، طعم و بوي نامناسب)

2 
 

و ... )،  عدم مطلوبيت خورشت و خوراك ها: ( عدم پختگي(مواد گوشتي ، سبزيجات ، حبوبات
امناسب ، شور يا بي نمك بودن، تلخ يا تندي، سوختگي، شكل ظاهري، رنگ، طعم و بوي ن
ي در (در اثر نداشتن پياز داغ و زعفران، چاشني ها، سرخ نشدن)، استفاده نكردن از چاشن

ا و خورشت ها و سوپ ها، جا نيفتادن خورشت، مشاهده هسته ليموي گنديده در خوراكه
 ليموي اماني آماده پخت (هر پرس)

  000/30هر پرس به ازاي

3 
ا بي نمك پخته نبودن  كباب ها ( پخته نبودن (مواد گوشتي، سبزيجات، حبوبات و .)، شور ي
  -باببودن، تلخ يا تندي، سوختگي، شكل ظاهري، رنگ، طعم و بوي نامناسب)، بافت ك

 
  000/30هر پرس به ازاي

(به ازاي هر مورد ) سرد بودن غذا در ساعات پخش غذا 4  000/000/2 

آماده سازي مواد اوليهعدم دقت در  5  000/000/5 -000/000/20  
 000/10/ 000 - 000/000/3 توزيع نان نامطلوب ( بيات شده و كپك زده)  با نظر كارشناس 6

لام اناليز)عدم كيفيت غذا ناشي از رعايت نكردن آناليز غذايي( حذف ، اضافه يا كم بودن اق 7  000/000/10-000/000/30  
همراه غذا(ميوه، ماست،دورچين ها، سوپ ، نوشيدني ها . ...)كيفيت نامناسب  8   000/20هر پرس به ازاي 

 
 

) کميت غذا: ٢  
 

 كميت غذا عبارت است از عدم استفاده از مواد غذايي اصلي و فرعي طبق جدول آناليز غذايي 
جريمه كسري (در صورت تكرار تا  %50+  قيمت روز كل ماده غذاييرعايت نكردن اوزان جدول مواد غذايي اصلي و فرعي =  )1

 قابل افزايش مي باشد.) 100%

 برابر ارزش هر پرس + تامين غذاي جايگزين5كسر آمدن غذاي اصلي در صورتيكه غذا به دانشجو نرسد= به ازاي هر نفر   )2

 .برابر ارزش هر پرس 2كسر آمدن غذا اصلي از آمار اعلام شده اتوماسيون= به ازاي هر نفر )3

 .برابر ارزش هر پرس 5به ازاي هر نفرمدن اقلام همراه غذاي اصلي در صورتيكه به دانشجو نرسد= كسر آ )4

 .برابر ارزش هر پرس 2كسر آمدن  اقلام همراه غذا از آمار اعلام شده اتوماسيون= به ازاي هر نفر  )5

  
  
  
 
 
  
 

كيفيت توسط كارشناس، آمادگي تامين توجه : پيمانكار موظف است در صورت عدم تاييد غذاي آماده شده به دليل عدم 
  را داشته باشد.   كارشناسان غذاي جايگزين مورد تاييد

  
  
  
 
  



  بهداشت مواد غذايي: )3
  جريمه (ريال)  شرح رديف

  000/000/10  شستشوي نامناسب كليه اقلام غذايي (برنج، ماهي، گوشت، مرغ، ميوه، حبوبات،و....)  1
 000/000/1  گرم نمودن روغن يا حلب روغن (هر مورد)   2

  000/000/10  ضد عفوني نكردن سبزيجات كه به صورت خام استفاده مي شود   3
 000/000/20 – 000/000/10  رعايت نكردن اصول رفع انجماد مواد پروتئيني  4

شستشو و  ساعت براي 3نگهداري مواد پروتئيني رفع انجماد شده در فضاي آزاد بيش از   5
 000/000/20  آماده سازي

مشاهده حشرات در رستوران به علت سمپاشي يا اسپري ننمودن و يا بازگذاشتن درب و   6
 000/000/2به ازاي هر مورد   پنجره 

 000/000/5  توزيع غذا در ظروف بسته بندي نامناسب بي كيفيت  7

8  
  استفاده از مواد غذايي ريخته شده دركف آشپزخانه 

  در صورتيكه قابل شستشو نباشد 

 در صورتيكه شستشو و رفع عيب نشود  
000/000/5 – 000/000/10 

ورد تأييد مسموميت گروهي دانشجويان و ديگر استفاده كنندگان ( پس از تأييديه مراجع م 9
 كارفرما )

جبران خسارات وارده ( از جمله هزينه 
 هاي درمان و ...) 
ام برابر هزينه تم سهو جريمه حداقل 

آن وعده غذايي كل شده آمار  
 

) عدم نظافت تجهيزات: 4  

 جريمه (ريال) شرح رديف
  000/000/5به ازاي هر مورد  سردخانه ها (شامل سردخانه هاي زير صفر و بالاي صفر و يخچال هاي ديفراست)  1
  000/000/1 به ازاي هر مورد يخ سازها و آبسرد كن ها  2
ايل مشابه چرخ گوشت، سيب زميني پوست كن، سبزي خرد كن و دستگاه خلال كن وس 3   000/000/5به ازاي هر مورد  

ابزار  سازي گوشت، ظروف كمكي كنار چرخ گوشت، ميزهاي كمكي،ميز ، تخته آماده 4
 000/000/3به ازاي هر مورد   قصابي قبل از شروع به كار و پايان كار

آماده سازي (هر كدام)ميزهاي  كار سالن  5  000/000/1  
 000/000/1 به ازاي هر مورد ديگ، تشت و ظرف پخت غذا 6

  000/000/3 – 000/000/1 به ازاي هر مورد قاشق، چنگال، ليوان، پارچ و سيني غذاخوري  7
 000/000/2 به ازاي هر مورد سينك و اتاق ظرفشويي  8

 000/500 به ازاي هر مورد روميزي و ميز غذاخوري 9

 000/000/2 ديوارها و شيشه هاي سالن غذاخوري 10

 000/000/1 به ازاي هر مورد اجاق گاز و رگلاتور،  11

  000/000/1 به ازاي هر مورد هود و كباب پزها 12
 000/500 به ازاي هر مورد نمكدان، جاي نان، 13

 000/000/3 بالابر حمل مواد غذايي و آسانسورهاي وسط سالن (هر كدام) 14

  000/000/2 استفاده نكردن از دمپايي مجزا جهت ورود به سردخانه ها   15
ها تميز نبودن ماشين هاي حمل مواد غذايي به سلف سرويس ها و خوابگاه 16   3/000/000   به ازاي هر مورد 

شستشوي وسايل نظافت (جارو، تي ) در ظرف آماده سازي و پخت غذا و سينك  17
  000/000/3 ظرفشويي 



، پخت و پخش غذا:       ر) تأخير د5  

تبصره: پيمانکار موظف است مواد اوليه ناهار و شام هر وعده راحداکثر تا ساعت ١٠صبح روز قبلبطور 
اهد کامل به رویت ناظر مربوطه برساند و رسيد دریافت نماید. در غير اینصورت مشمول جرایم مربوطه خو

:شد  
 

 جريمه (ريال) شرح رديف
 000/500به ازاء هر دقيقه تاخير در توزيع غذا ( از ابتدا تا انتهاي توزيع غذا  به هر دليل)  1

 0000/000/1 ترك نمودن محل كار افراد پشت سلف سرويس در ساعات پخش غذا (هر مورد) 2

  000/500 موردبه ازاي هر  استفاده نكردن از ابزار مناسب براي پخش (كف گير، ملاقه، آب گردان و ...) 3
 000/500 استفاده نكردن از ابزار مناسب براي پخت (هر مورد) 4

پخش غذا در طولنبودن قاشق، چنگال، ليوان و سيني به اندازه كافي در ابتدا و  5  000/000/5 

(كل آناليز مواد) عدم تحويل مواد اوليه در زمان مقرر 6  000/000/30  

از  مواد اوليه در زمان مقرر هر قلم عدم تحويل و روئيت  7  
برابر ارزش روز آن ماده  3

  غذايي
( از ابتدا تا انتهاي توزيع غذا  به هر دليل)تاخير در توزيع همراه غذاي اصلي  8  000/300به ازاء هر دقيقه 

  
  

  
  وجود اشياء خارجي در غذاي پخته شده:) 6
  

  

 جريمه (ريال) شرح (هر مورد) رديف
  000/000/30 فضله موش يا فضولات حيواني   1
 000/000/20 لارو و  مگس و حشرات   2

 خرده شيشه، ميخ، سوزن و منگنه، سيم ظرفشويي   3
رداخت شود.ديد كارفرما و تشخيص پزشك معتمد توسط پيمانكار پهزينه درمان با صلاح  000/000/10  

 000/000/20 – 000/000/5 ريگ و سنگ ريزه 4

 000/000/10 اجزاء حرام گوشت (مغز حرام گوشت)  5

 000/000/20 ته سيگار  6

 000/000/10 – 000/000/5 ضايعات ( پلاستيك، مقوا، نخ، مو ، پوست ، پر مرغ و ... )   8

 
 گردد.علاوه بر جريمه مذكور كل غذاي ظرف معدوم و هزينه هاي مربوط از پيمانكار كسر مي 

  
  
  
  
  
 

 



مواد غذايي:) تقلب در 7  

 

  

  

  نگهداري و حمل نادرست مواد غذايي: )8
  مبلغ جريمه (ريال)  شرح رديف

نگهداري مواد غذايي در ظروف بدون در و  رعايت نكردن اصول بهداشتي در حمل و نقل و  1
  000/000/3  پوشش مناسب (هر مورد)

  000/000/4  نگهداري مواد غذايي خام و پخته در كنار هم  2
 5000/000  نگهداري و صيفي جات در سردخانه كنار مواد پروتئيني  3

 000/000/5  انبار روزانه اضافه ماندن مواد غذايي روزانه به علت رعايت نكردن آناليز مواد غذايي در  4

 10/000/000  نگهداري مواد شيميايي در مجاورت مواد غذايي  5

سازي نشده در نگهداري نكردن مواد غذايي فاسد شدني در يخچال و يا گوشت آماده  6
  سردخانه ها و جاي مناسب *

000/000/10 – 000/000/30 

  000/000/30 – 000/000/10  انجماد غير اصولي گوشت و مواد پروتئيني  7
 000/000/2  ) و وسايل پخت و پز در انبار  (هر مورد)FIFOچينش نامنظم مواد غذايي(  8

 
 پيمانكار موظف به مرتب چيدن مواد اوليه در انبار است.

 به سردخانه منتقل گردد.سازي و * تمام مواد پروتئيني كشتار روز (گرم)، در همان روز ورود به انبار اداره تغذيه مي بايست آماده

 

 جريمه (ريال) شرح رديف
غ و مخفي نمودن مواد غذايي پخته شده، نگهداري و يا اخفاء گوشت پياز زده، مر 1

000/000/30- 000/000/10 گوشت چرخ شده به خصوص با سس، سوپ مانده و غيره  

  20/000/0005 – 0/000/000 اضافه نمودن مواد غذايي مانده به غذاي روز بدون اطلاع ناظر 2

نامطلوب  مصرف بيش از اندازه چاشني و ادويه جات به منظور خنثي نمودن كيفيت 3
 000/000/10 مواد

يه تغيير در برنامه غذايي  ( اعم از غذاي اصلي و همراه غذا)  بدون اطلاع اداره تغذ 4  000/000/10 -  000/000/30 

 000,000,10 اضافه نمودن مواد غير مجاز به غذا  5

 000/000/20 استفاده دوباره از روغن استفاده شده 6

بسته به ارزش ماده غذايي عدم رعايت مارك معتبر ومورد تاييد در قرارداد 7  000/000/10 -000/000/40 

  000/000/20 جداسازي اجزاي با كيفيت مواد مثل فيله و يا راسته گوشت  8
 000/000/40 – 000/000/10   بسته به ارزش ماده غذايي استفاده ازمواد تاريخ مصرف گذشته  9

  000/000/5به ازاي هر قلم   نگهداري مواد غذايي متفرقه و غير مارك معتبر در انبار و سردخانه ها  10
  000/000/30 – 000/000/10  نگهداري مواد غذايي تاريخ مصرف گذشته در انبار به هر دليل  11

برابر ارزش روز آن ماده غذايي  سه  غذايي كه به رويت ناظر نرسيده استاستفاده و توزيع مواد   12
  به طور كامل

  000/000/40 – 000/000/10   و گول زدن ناظرتقلب در وزن كشي مواد اوليه   13



  )  كاركنان:9

  

  
  
  

  : ) بهداشت محيط10  
 

  
  مبلغ جريمه (ريال)  شرح رديف

 000/000/5  خالي بودن ظروف مايع صابون در سرويس هاي بهداشتي و دستشويي سالن آماده سازي  1

 20/000/000  وجود موش در اثر رعايت نكردن مسائل بهداشتي و دفع زباله   2

 000/000/20 – 000/000/10  وجود سوسك و حشرات بر اثر رعايت نكردن مسائل بهداشتي و دفع زباله  3

 2/000/000  ها (داخل سالن و آشپزخانه) هر موردظرف زباله و تخليه نكردن به موقع آن  4

 000/000/10 – 000/000/5  پخت و پخش در پايان هر مرحله از كار آشپزيي نظافت سالن ها  5

 000/000/10 – 000/000/5  نظافت سالن هاي غذاخوري (هركدام)   6

 000/000/2  (هر كدام) ديوارها و شيشه هاي سالن غذاخوري  7

 10/000/000  شستشو نكردن روزانه سرويس هاي بهداشتي  8

  000/2000  آشپزخانه و سالن هاي غذاخورينظافت درهاي ورودي   9
  000/000/10- 000/000/5  عدم تخليه به موقع فنس هاي جمع آوري زباله و كارتن هاي خالي و ضايعات و روغن سوخته  10
  000/000/10- 000/000/5  عدم نظافت آب راهها   11

 
 

آموزش )١١  
 

    

  مبلغ جريمه (ريال)  شرح رديف
  000/000/40 – 000/000/10 ارائه اطلاعات ناصحيح به ناظر (متناسب با مورد) 1
  000/000/30 – 000/000/10 عدم توجه به تذكرات ناظر (متناسب با مورد) 2

ار و رابطه با برداشت ها از انبعدم همكاري مناسب سرآشپز يا نماينده با ناظر در  3
  10/000/000 بررسي آمارها

  000/000/20  - 000/000/5 برخورد نامناسب كاركنان  و توزيع كنندگان با دانشجو  4
  000/000/20 – 000/000/10 برخورد نامناسب كاركنان با ناظرين تغذيه 5
و پخش اجازه ورود افراد متفرقه بدون هماهنگي به تمامي اماكن پخت 6  10/000/000  
)داستفاده نكردن از كاركنان خانم در سلف سرويس خوابگاه هاي خواهران (هر مور 7  000/000/2 

مار (مطابق عدم حضور كاركنان آشپزخانه و سلف سرويس به تعداد كافي متناسب با آ 8
 000/000/3 با استاندارد نيروي انساني پيوست قرارداد) به ازاي هر نفر در هر روز

ر هر سلفنداشتن حضور فعال و مؤثر پيمانكار يا نماينده تام الاختيار به ازاي هر روز د 9  000/000/5  

 مبلغ جريمه (ريال) شرح رديف

آموزشي تغذيه و بهداشتشركت ننمودن در كلاسهاي  1 000/000/2به ازا هر نفر    



) رعايت بهداشت فردي كاركنان رستوران :12  

  مبلغ جريمه (ريال)  شرح رديف
 5/000/0000  نداشتن كارت بهداشت معتبر و مدارك مورد نياز به درخواست كارفرما مطابق قرارداد (هر مورد)  1

شستشوي صحيح دستها بعد از استفاده از سرويس بهداشتي (به ازاي استفاده نكردن از مايع دستشويي و   2
 000/000/3  هر نفر)

 000/000/2  فعاليت با دستهاي زخمي و باند پيچي شده و دخالت در آماده سازي پخت غذا (به تشخيص ناظران)  3

 000/000/2  شستشوي لباس در محيط آشپزخانه   4

  3/000/000  شستشوي لباس كار در ظروف پخت غذا  5
 000/000/2  كثيف بودن لباس فرم و يا استفاده از لباس مندرس و پاره شده (هر مورد)  6

 000/000/1  (هر مورد)استفاده نكردن از لباس فرم مورد تاييد و توافق   7

استفاده نكردن از لوازم شخصي مخصوص كار (دستكش، چكمه، كفش مخصوص و ...) يا استفاده از لوازم   8
 000/000/1  و كثيف فوق (هر مورد)مندرس 

 000/000/2  رعايت نكردن بهداشت سر و صورت و ناخن (هر مورد)  9

 000/000/3  استعمال دخانيات در آشپزخانه و سالن هاي غذاخوري و محل پخش غذا و راهرو هاي ورودي (هر مورد)  10

سازي و پخت و پخش راي آمادههاي بهداشتي بها و سرويساستفاده از كاركنان نظافتچي دستشويي  11
 000/000/3  موادغذايي هر مورد

 000/000/1  چشيدن غذا و داخل نمودن مجدد ملاقه و قاشق در ظرف غذا هر مورد  12

 000/000/1  شستشوي دست و صورت در سينك ظرف شويي هر مورد  13

 000/000/2  و پخش غذا (هر مورد) استفاده نكردن از دستكش لاتكس و كلاه مخصوص در هنگام آماده سازي، پخت  14

 000/000/2  استفاده نكردن از ماسك دهان بند در زمان پخش غذا هر مورد  15

 1/000/000  استفاده از انگشتر، ساعت مچي، در تمامي مراحل (آماده سازي، پخت و پخش غذا) هر مورد  16

  2/000/000  هر مورد استفاده نكردن از دمپايي مجزا جهت ورود به سرويس هاي بهداشتي  17
 3/000/000  استفاده از تلفن همراه در هنگام پخش غذا هر مورد  18

 000/000/2  خوردن غذا و ناخنك زدن پشت كانتر سرو غذا هر مورد  19

 000/000/5  استفاده از كارگران بيمار در محيط آشپزخانه و غذاخوري (به تشخيص ناظر) هر مورد  20

 000/000/10 – 000/000/3  در هنگام پخش غذا هر مورد و كليه بيماري هاي واگير دار مبتلا به بيماري تبخالاستفاده از كارگران   21

  هستند.مورد تاييد كارشناس سالن كارها موظف به استفاده از لباس كار مناسب 

  گردد.و از ورود فرد بيمار به محيط آشپزخانه و غذاخوريها جلوگيري مي بودهممنوع  هرگونه بيماريفعاليت در زمان 

 و غيره را فراهم نمايد. پيمانكار موظف است اقدامات لازم را قبل از شروع به كار  كاركنان در مورد رعايت بهداشت فردي 

 .استفاده از كارگران مبتلا به بيماري تبخال در هنگام پخش ممنوع است 

  گرفته شده بابت هر تخلف مي تواند به ميزان جريمه نقدي از تعداد كاركرد آن روز، توسط اداره تغذيه كسر گردد.جريمه در نظر 

 
  در صورت تكرار تخلفات ، مبالغ جريمه ها مطابق نظر كارفرما به صورت تصاعدي محاسبه و اعمال خواهد شد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي  :1تذكر

     برابر جريمه افزايش خواهد يافت) 3بار تكرار يك تخلف ميزان  3د . (بطور مثال را در اين خصوص ندار

 تشخيص و تأييد كليه موارد فوق، صرفًا به عهده ناظرين و نمايندگان كارفرما است و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را در اين خصوص ندارد : 2تذكر. 

  نشده با نظر كارفرما محاسبه و اخذ خواهد شد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را در اين خصوص  جريمه ساير تخلفات كه در ليست گنجانده : 3تذكر
 ندارد.

 
 

 


