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آیتا حا ری میبد -آیت ا العنمی بروجردی(ره) -اراک -اردکان -ارومیه -اصکهان -الاهرات(س) -ای م -بننورد -بارگمهر قاینا -بناب -بو لی
تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان -فناوری های نوین آمل-
سینا همدان -بیرجند -بین المللی امام مینی(ره) قاوین -تبریا -تحصی
تربت حیدریه -تربیت مدرس -تکر  -تهران -جهرم -جیرفت -ح ر معصومه(س) قم -ح ر نرجد(س) رفگننان -حکیم سباواری سباوار-
لیج فارس بو،هر -وار می تهران -دامهان -دریانوردی و لوم دریایی چابهار -را ی کرمانشاه -ابل -ننان -سلمان فارسی کا رون -سمنان-
سیدجمال الدین اسدآبادی -سیگتان تو بلوچگتان، -اهد، -هرکرد، -هیدباهنرکرمان، -هیدبهشتی، -هیدچمران اهوا ، -هیدچمران ،دانشکده
هنر،و،تر، -هیدمدنی آذرباینان، -یرا  -صنعتی اراک -صنعتی ارومیه -صنعتی اصکهان -صنعتی امیرکبیر -صنعتی بیرجند -صنعتی جندی ،اپور-
صنعتی اتم ا نبیاخ بهبهان -صنعتی واجه نصیرالدین وسی -صنعتی سهند تبریا -صنعتی سیرجان -صنعتی ،اهرود -صنعتی ،ریو -صنعتی
،هدای هویاه -صنعتی ،یرا  -صنعتی قم -صنعتی کرمانشاه -صنعتی نو،یروان بابل -صنعتی همدان -مه با بایی -لم و صنعت ایران -لم و
فناوری ما ندران -لوم اقتصادی -لوم کشاور ی و منابع بیعی گرگان -لوم و فنون دریایی رمشهر -فردوسی مشهد -فر انگان سمنان-فگا-
فناوریهای نوین سباوار -قم -کا،ان -کردستان -کشاور ی و منابع بیعی رامین -کشاور ی و منابع بیعی ساری -کو ر بننورد -گرمگار-
گلگتان -گی ن -لرستان -ما ندران -مهندسی فناوری های نوین قوچان -محقق اردبیلی -مراغه -م یر -نهاوند -نیشابور -و یت ایرانشهر -ولی
صرت ( ج) رفگننان -هرماگان -هنراس می تبریا-هنرتهران-هنرتاصکهان -هنر،یرا  -یاسود -یاد
رییسومححتا:

الی بم -منتمع
الی بافت -منتمع الی آمو
الی اسکراین -منتمع آمو
سا مان پژوهشهای لمی و صنعتی ایران -منتمع آمو
الی ،یروان-
الی ،هریا -منتمع آمو
الی سراوان -منتمع آمو
الی رند -منتمع آمو
الی تربت جام -منتمع آمو
آمو
الی اقلید -مرکا آمو
الی استهبان -مرکا آمو
الی گنبدکاووس -مرکا آمو
الی فنی و مهندسی قوچان -منتمع آمو
منتمع آمو
الی مرد-
الی گناباد -مرکا آمو
الی کا،مر -مرکا آمو
الی فیرو آباد -مرکا آمو
الی فنی و مهندسی بویین هرا -مرکا آمو
الی ممگنی -مرکا آما الی ر -مرکا تحقیقا ننوم و ا تر فیایك مراغه -مرکا تحصی تکمیلی
الی مح  -مرکا آمو
مرکا آمو
الی -مؤسگه پژوهشی لوم و
رسانی لوم و فناوری ،یرا  -مؤسگه پژوها و برنامه ریای آمو
لوم پایه ننان -مرکا من قه ای ا
فناوری رنگ -مؤسگه پژوهشی حکمت و فلگکه ایران
رییسومححتاومردشزشهوهو/مآموزشه:
پردید ابوریحان دانشگاه تهران -پردید فارابی دانشگاه تهران-پردید کشاور ی و منابع بیعیکرد -ریایی و کامپیوتر وانگار -فنی و مهندسی
گلپایگان -کشاور ی و منابع بیعی داراب -فنی و مهندسی گلبهار راسان ریوی– کشتی سا ی بندر باس – لوم انگانی آ اد ،هر
رییسومححتاوپژ هشگاه:
بین المللی لاله ،ناسی و مهندسی لاله -پلیمر و پترو،یمی ایران -پژوهشگاه تربیت بدنی و لوم ور ،ی مشهد -حو ه و دانشگاه قم -دانشهای
بنیادی، -یمی و مهندسی ،یمی ایران -لوم انگانی و م العا فرهنگی تهران -لوم و صنایع غذایی راسان -لوم و فناوری ا ا ایران-
م العا فرهنگی و اجتما ی -ملی اقیانوس ،ناسی و لوم جوی -ملی مهندسی ژنتیك و یگت فناوری -مواد و انرژی -هوا و ف ا -تحقیق در
ملیا
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به استح ار میرساند ،این صندوق با همکاری کار،ناسان تهذیه بر ی دانشگاهها و برگااری نشگت-
های کار،ناسی ،نمونه قرارداد تیپ غذای دانشنویی در قالب "قرارداد رید مواد غذایی" و " قرارداد
پخت غذای دانشنویی" تدوین نمود و این قراردادها ی بخشنامه ،ماره  130/5394مورخ 94/04/03
به دبیران ،ورای معاونین منا ق هشت گانه به مننور ا م و ا ذ ننرا پیشنهادی به دانشگاههای
منا ق مربوط ارسال گردید.
یادآور می ،ود ا ماایای استکاده ا این قراردادها می توان به صرفه جویی اقتصادی ،با بردن س ا
ا ا پیمانکاران غذا ،با بردن کیکیت غذای دانشنویی ،افاایا ریایت مندی دانشنویان و  ...ا،اره
نمود.
ا اینرو ،واهشمند است دستور فرمایید یمن بررسی قراردادها در صو اجرا یا دم اجرای
قراردادهای مذکور در سال تحصیلی  94-95آن دانشگاه ،موارد قابل اجرا ،موارد غیرقابل اجرا ،موانع
اجرای قرارداد را با ذکر راهکارهای پیشنهادی در قالب فرم های پیوست (  1الی  )3به این صندوق ارسال
نمایند.

رونوشت :
-تجنابتآقايت کترتسيدفر ونتتقيتزد هتمعاونتمحترمتتسهيلات دانشجوي

