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 (□خیر □)بله مایحتاج بوفه به صورت اضطراری دارید؟وسیله ی نقلیه جهت تامین 

 در صورت مثبت بودن پاسخ صورت تجهیزات را ذکر کنید.( □خیر □)بله از تجهیزات مورد نیاز برای بوفه برخوردارید؟ 

 تعداد...... □ قفسه    تعداد...... □گاز    تعداد...... □ترازو      ......تعداد □ویترین      ......تعداد □یخچال

 ساعت کاری بوفه چه بازه ای خواهد بود؟

 بازه ی تخفیف به دانشجویان در چه حدودی خواهد بود؟

 طه ذکر نمایید:در صورت داشتن شرایط خاص لطفا شرایط را همراه با پیوست مدارک مربو

 □سایر)ذکر شود با مدرک(                           □فوت والدین                             □تحت پوشش           
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 تعهدات:
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تمامی اطالعات باال با صحت کامل و در کمال صداقت تکمیل شده و شورای صنفی رفاهی دانشجویان می تواند در صورت لزوم  .1

از بین سایر  یک را مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود مغایرت درخواست فردمدارک هر در هر زمان از طول قرارداد 

 حذف خواهد شد. درخواست ها

فراد باعث سلب امتیاز بوفه خواهد شد همچنین عالوه بر آن فرد یا او یا هرگونه فعالیت غیر مجاز دیگر در بوفه  انیتفروش دخ .2

 دانشگاه معرّفی خواهند شد.متخلف به کمیته ی انضباطی 

فروش مواد غذایی بدون مجوز  گذشته ،فروش کاالی خراب یا تاریخ مصرف  پخش موسیقی ، مزاحمت برای تردد دانشجویان ، .3

برخورد نامناسب و عدم تامین به موقع مایحتاج  عدم انضباط ساعت کاری، کم فروشی ، گران فروشی ، وزارت بهداشت،

 ضروری دانشجویان موجب جریمه نقدی و در صورت تکرار موجب سلب امتیاز خواهد شد.

 کاالهای موجود در بوفه بایستی فاکتور خرید معتبر با تاریخ و مهر فروشنده را داشته باشند. .4

 خرید آن کاال باشد. نسبت به قیمت %15سود هیچ یک از کاالها نباید بیشتر از  .5

شورای صنفی رفاهی دانشجویان با ارائه کارت شناسایی خواستار کنترل  رگاه نمایندهده موظف است هصاحب بوفه و یا فروشن .6

 فاکتور های خرید بوفه بود همکاری الزم را مبذول داشته باشد.

 شگاه بوفه سلب امتیاز خواهد شد.در صورت محکومیت صاحب بوفه یا فروشندگان آن در کمیته انضباطی دان .7

 کاالها بایستی از مراکز اصلی و عمده تامین شده و واسطه ها به کمترین حد ممکن برسند. .8

 قرارداد حق واگذاری به غیر را نخواهد داشت.طرف  .9

 ن به عهده ی صاحب بوفه خواهد بود.رعایت نظافت و بهداشت محیط فروشگاه و اطراف آ .10
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