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 جريمه (ريال) شرح رديف
  000/20هر پرس به ازاي كيفيت نامناسب همراه غذا(ميوه، ماست،دورچين ها، نوشيدني ها . ...) 1

ناس مواد اوليه (بر حسب نظر كارش و تطابق با جدول نشان هاي مورد تاييد عدم كيفيت 2
 تغذيه)

000/000/10– 000/000/30  
  

 
 

) 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%

  
 
  

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

 000/000/2به ازاي هر مورد   به علت سمپاشي يا اسپري ننمودن و يا بازگذاشتن درب و پنجره  انبارمشاهده حشرات در   1

) عدم نظافت تجهيزات: 4  

(ريال)جريمه  شرح رديف  
  000/000/5به ازاي هر مورد  سردخانه ها (شامل سردخانه هاي زير صفر و بالاي صفر)  1
انبارديوارها و شيشه هاي  2  000/000/2 

  000/000/2 استفاده نكردن از دمپايي مجزا جهت ورود به سردخانه ها   3
شستشوي وسايل نظافت (جارو، تي ) عدم   4  000/000/3  

) تأخير درتحويل مواد اوليه، پخت و پخش غذا:      5  

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  
 

(ريال)جريمه  شرح رديف  
(كل آناليز مواد) عدم تحويل مواد اوليه در زمان مقرر 1  000/000/30  

از  مواد اوليه در زمان مقرر هر قلم عدم تحويل و روئيت  2  
برابر ارزش روز آن ماده  3

  غذايي

  
  
  

  



تقلب در مواد غذايي: )6  

 

  

  

  نگهداري و حمل نادرست مواد غذايي: )7
  (ريال)مبلغ جريمه   شرح رديف

رعايت نكردن اصول بهداشتي در حمل و نقل و نگهداري مواد غذايي در ظروف بدون در 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  غذايي روزانه به علت رعايت نكردن آناليز مواد غذايي در انبار روزانهاضافه ماندن مواد   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.

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

  
  
  
  
  
  
 

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

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

بسته به ارزش ماده غذايي عدم رعايت مارك معتبر ومورد تاييد در قرارداد 2  000/000/10 -000/000/40 

  000/000/20 جداسازي اجزاي با كيفيت مواد مثل فيله و يا راسته گوشت  3
 000/000/40 – 000/000/10   بسته به ارزش ماده غذايي استفاده ازمواد تاريخ مصرف گذشته  4

  000/000/5به ازاي هر قلم   نگهداري مواد غذايي متفرقه و غير مارك معتبر در انبار و سردخانه ها  5
  000/000/30 – 000/000/10  نگهداري مواد غذايي تاريخ مصرف گذشته در انبار به هر دليل  6

برابر ارزش روز آن ماده غذايي  سه  استفاده و توزيع مواد غذايي كه به رويت ناظر نرسيده است  7
  به طور كامل

  000/000/40 – 000/000/10   و گول زدن ناظرتقلب در وزن كشي مواد اوليه   8



  )  كاركنان:8

  

  
  
  

  : ) بهداشت محيط9  
 

  
  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  بصورت روزانه و سردخانه انبارظافت عدم ن  5

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

 000/000/2  (هر كدام) انبارديوارها و شيشه هاي   7

 
 

آموزش )٠١  
 

    

  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 عدم همكاري مناسب سرآشپز يا نماينده با ناظر در رابطه با برداشت ها از انب 3
  10/000/000 بررسي آمارها

  000/000/20 – 000/000/10 برخورد نامناسب كاركنان با ناظرين تغذيه 4
نگهداري مواد غذايياجازه ورود افراد متفرقه بدون هماهنگي به تمامي اماكن  5  10/000/000  
ر هر سلفنداشتن حضور فعال و مؤثر پيمانكار يا نماينده تام الاختيار به ازاي هر روز د 6  000/000/5  

 مبلغ جريمه (ريال) شرح رديف

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



: انبار) رعايت بهداشت فردي كاركنان 11  

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

استفاده از سرويس بهداشتي (به ازاي استفاده نكردن از مايع دستشويي و شستشوي صحيح دستها بعد از   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  كثيف بودن لباس فرم و يا استفاده از لباس مندرس و پاره شده (هر مورد)  4

 000/000/1  (هر مورد)استفاده نكردن از لباس فرم مورد تاييد و توافق   5

استفاده نكردن از لوازم شخصي مخصوص كار (دستكش، چكمه، كفش مخصوص و ...) يا استفاده از لوازم   6
 000/000/1  مندرس و كثيف فوق (هر مورد)

 000/000/2  رعايت نكردن بهداشت سر و صورت و ناخن (هر مورد)  7

 000/000/3  استعمال دخانيات   8

  2/000/000  هر مورد انبار و سردخانهاستفاده نكردن از دمپايي مجزا جهت ورود به   9
 000/000/5  (به تشخيص ناظر) هر مورد انبار مواد غذايياستفاده از كارگران بيمار در محيط   10

 
  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  3را در اين خصوص ندارد . (بطور مثال 

 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. 

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

 
 

 


