اطالعیِ

اطالعیِ

دز زاستای اجسای طسح جایگصیه ومًدن کازت
چىد مىظًزٌ بٍ جای کازتُای قدیمی ،
داوشجًیان يزيدی ویمٍ ديم  95با دزدست
داشته کازت تغریٍ ي داوشجًیی اش تازیخ
 96/6/20لغایت  96/9/1بٍ ادازٌ تغریٍ
داوشجًیان ياقع دز پسدیس داوشگاٌ مساجعٍ
يکازت جدید دزیافت ومایىد .
ادازٌ تغریٍ داوشجًیی

قاتل تَجِ کلیِ داًشجَیاى
به اطالع میرساند :
بنا به دستور العمل ارسالی ازوزارتخانه از آغاز سال تحصیلی جدید قیمت هر وعده ناهار وشام از 00111لایر به
02111لایر و وعده صبحانه 0111لایر تغیر یافت ولذا قیمت ژتون اضطراری که بنا به مصوبه شورای
دانشجویی سه برابر ژتون هفتگی تعیین گردیده است نیزبه هرپرس 00111لایر تغییر می یابد
نکته :هزینه هر بار توزیع صبحانه معادل سه وعده صبحانه ( )00111لایر می باشد .
اداره تغذیه معاونت دانشجویی

ادازٌ تغریٍ معايوت داوشجًیی يفسَىگی

تزًاهِ غذایی داًشجَیاى استاریخ  69/8/20لغایت 69/6/19

ردیف

ایام ّفتِ

صثحاًِ

ًاّار

شٌثِ

ّفتِ اٍل
یکشٌثِ

شام

ًَع 1

سرشک پلَ تا هزغ ٍهاست

ًَع 1

ساالد الَیِ +هیَُ

ًَع 2

چلَ خَرشت کزفس

ًَع 2

استاهثَلی +هیَُ

ًَع 1

چلَخَرشت قَرهِ سثشی تا هاست +دلستز

ًَع 1

خَراک جَجِ +هیَُ

شیز  3+عذد تخن هزغ

ّفتِ سَم

ًَع 2

چلَ هاّی فیلِ شذُ ٍتزشی +دلستز

ّفتِ اٍل

ًَع 1

سثشی پلَ تا تي هاّی ٍتزشی

ًَع 2

کلن پلَ شیزاسی +هیَُ

خَاّزاى

خَراک هزغ+هیَُ +دٍغ

تزادراى

خَراک فالفل +هیَُ +دٍغ

ًَع 1

ّفتِ اٍل ٍسَم

دٍ عذد پٌیز

دٍشٌثِ

+گزدٍ
ّفتِ سَم

ًَع 2

چلَ خَرشت فسٌجاى تا هاست

ًَع2

خَراک تخن هزغ گَجِ ٍخیار
شَر (هَاد اٍلیِ)+هیَُ +دٍغ

ًَع1

چلَ جَجِ کثاب تا هاست+دلستز

ًَع 1

شٌسل هزغ +هیَُ

ًَع 2

خَرشت قیوِ تا هزغ +دلستز

ًَع2

خَراک هیزسا قاسوی +هیَُ

ًَع1

چلَ کثاب کَتیذُ تا هاست ٍهیَُ

ًَع 1

خَراک قارچ+هیَُ

ًَع 2

چلَ خَرشت تادهجاى تا گَشت ٍ هیَُ

ًَع2

هاکارًٍی  +هیَُ

ًَع 1

سثشی پلَ تا تي هاّی

ًَع 1

هزغ سَخاری+دٍغ+سثشی

ًَع 2

چلَ خَرشت قیوِ تا هاست

ًَع2

خَراک کٌسزٍ لَتیا +دٍغ+سثشی

ًَع 1

سرشک پلَ تا هزغ ٍهاست

ًَع 1

ساالد الَیِ +هیَُ

ًَع 2

چلَ خَرشت کزفس تا هاست

ًَع 2

آش +هیَُ

ّفتِ دٍم

شیز+کزُ

ًَع 1

چلَ خَرشت قَرهِ سثشی تا هاست +دلستز

ًَع1

خَراک جَجِ +هیَُ

ّفتِ چْارم

شیز3+ععذ تخن هزغ

ًَع 2

چلَ هاّی فیلِ شذُ ٍتزشی+دلستز

ًَع 2

کشک تادهجاى +هیَُ

ّفتِ دٍم

هزتا

ًَع 1

سثشی پلَ تا تي هاّی ٍتزشی

سِ شٌثِ

چْارشٌثِ

پٌج شٌثِ

شٌثِ

یکشٌثِ

ًَع 1

ًَع 1
خَاّزاى

ّفتِ دٍم ٍچْارم

ًَع1
تزادراى

دٍشٌثِ
دٍ عذد حلَا شکزی

ّفتِ چْارم

ٍخاهِ

سِ شٌثِ

چْارشٌثِ

پٌج شٌثِ

ًَع 2

چلَ گثَلی تا گَشت ٍهاست

ًَع2

خَراک فالفل +هیَُ +دٍغ
لَتیا پلَ شیزاسی +هیَُ +دٍغ
خَراک کَکَ سیة سهیٌی یا کَکَ
سثشی+هیَُ+دٍغ

ًَع 1

چلَ جَجِ کثاب تا هاست +دلستز

ًَع 1

شٌسل هزغ +هیَُ

ًَع 2

خَرشت قیوِ تا هزغ+دلستز

ًَع2

خَراک آتگَشت +هیَُ

ًَع 1

چلَ کثاب کَتیذُ تا هاست ٍهیَُ

ًَع 1

خَراک قارچ  +هیَُ

ًَع 2

چلَ خَرشت تادهجاى تا گَشت ٍهیَُ

ًَع2

عذس پلَ +هیَُ

ًَع 1

سثشی پلَ تا تي هاّی تا تزشی

ًَع 1

هزغ سَخاری+دٍغ +سثشی

ًَع 2

چلَ خَرشت قیوِ تا هاست

ًَع2

خَراک کٌسزٍ لَتیا +دٍغ+سثشی

*تا تَجِ تِ ًَساًات تاسار  ،احتوال ّزگًَِ تغییز ٍجاتجایی در تزًاهِ غذایی ٍجَد دارد.

*دٍشٌثِ اٍل ّز تزًاهِ تجای ًَشیذًی خزها تَسیع هی شَد

ادارُ تغذیِ داًشجَیی

قاتل تَجِ داًشجَیاى گزاهی
با تًجٍ بٍ تغییس ساعت زسمی کشًز  ،ساعت تًشیع شام دز
خًابگاَُا بٍ شسح ذیل اعالم می گسدد.
شمان تًشیع
مکان تًشیع

تًضیحات

واَاز

صبحاوٍ يشام

سلف سسيیس پسدیس

11:30-13:30

16-17

خًابگاٌ کًثس ي وسگس

11:45 -13:30

17 -19

ايل سال( بُاز ي تابستان)

خًابگاٌ شُیدمطُسی

11:45 -13:30

17 -19

یك ساعت دیستس اوجام

خًابگاٌ زیحاوٍ يمیالد

12:00 -13:00

17- 18

می شًد

بس اساس َماَىگی تًشیع می شًد

-----

بقیٍ مکاوُای تًشیع

شمان تًشیع شام دز ویمٍ

ادازٌ تغریٍ داوشجًیی

