قاتل تَجِ داًشجَیاى گزاهی
با تًجٍ بٍ مًافقت مؼايوت محتطم زاوشجًیی مبىی
بطذسمت ضساوی زضجُت ضفاٌ زاوشجًیان زضایام
امتحاوات  ،سلف سطيیس زضضيظَای جمؼٍ مًضخ
4/1ي /4/8ي 97/4/15زضيػسٌ واَاض فؼال بًزٌ
يکساویکٍ متمایل بٍ ضظضي زض يػسٌ َای مصکًض
بًزٌ با مطاجؼٍ بٍ زستگاَُای ضظضي یا اظ ططیق
سایت وسبت بٍ ضظضي ذًز اقسام ومایىس.
ازاضٌ تغصیٍ زاوشجًیی

تزًاهِ غذایی داًشجَیاى استاریخ  97/3/66لغایت 97/4/33
ردیف

ایام ّفتِ

صثحاًِ

ًاّار

شٌثِ

ّفتِ اٍل
یکشٌثِ

ًَع 3

تاقالپلَتاگَشت ٍهاست

ًَع 3

ساالد الَیِ+گَجِ ٍخیارشَر+هیَُ ٍدٍغ

ًَع 6

سثشی پلَ تا تي هاّی ٍتزشی

ًَع 6

استاهثَلی تا هاست+هیَُ ٍدٍغ

ًَع 3

سرشک پلَ تا هزغ ٍهاست  +دلستز

ًَع 3

خَراک جَجِ +هیَُ

شیز  3+عذد تخن هزغ
ّفتِ سَم
ّفتِ اٍل

ّفتِ اٍل ٍسَم

دٍشٌثِ

ّفتِ سَم

دٍ عذد پٌیز +گزدٍ

سِ شٌثِ

چْارشٌثِ

پٌج شٌثِ

جوعِ

ًَع 6

عذس پلَ تا هاست +دلستز

ًَع 6

کلن پلَ شیزاسی +هیَُ

ًَع 3

چلَ گثَلی تا گَشت ٍهاست

ًَع 3

شٌسل هزغ +هیَُ ٍ دٍغ

ًَع 6

سثشی پلَ تا تي هاّی ٍتزشی

ًَع3

چلَ جَجِ کثاب تا هاست+دلستز

ًَع 6

چلَ خَرشت قیوِ تادهجاى +دلستز

ًَع6

ًَع3

چلَ کثاب کَتیذُ تا هاست

ًَع 3

خَراک کٌسزٍ لَتیا +هیَُ ٍیژُ

ًَع 6

دهپخت گَشت تا هاست هَسیز

ًَع6

چلَ خَرشت کزفس  +هیَُ ٍیژُ

ًَع 3

سرشک پلَ تا هزغ ٍهاست

ًَع 3

ًَع 6

چلَ خَرشت فسٌجاى تا هاست

ًَع6

ًَع 3

چلَ خَرشت قَرهِ سثشی تا هاست

ًَع 6

چلَ قلیِ هاّی تا تزشی

ًَع 3
شٌثِ
ًَع 6

ّفتِ دٍم

شیز+کزُ

ًَع 3

یکشٌثِ
ّفتِ چْارم

ّفتِ دٍم ٍچْارم

ّفتِ دٍم
دٍشٌثِ
ّفتِ چْارم

سِ شٌثِ

چْارشٌثِ

پٌج شٌثِ

جوعِ

شام

شیز3+ععذ تخن هزغ

هزتا
دٍ عذد حلَا شکزی ٍخاهِ

ًَع 6

ًَع 3
ًَع 6

تاقالپلَتاگَشت ٍهاست

چلَ هاّی تاتزشی

سرشک پلَ تا هزغ ٍهاست  +دلستز

عذس پلَ تا هاست +دلستز

ًَع6

خَراک هزغ +هیَُ ٍ دٍغ

ًَع 3خَاّزاى

خَراک تخن هزغ ،گَجِ ٍخیارشَر+هیَُ

ًَع 3تزادراى

خَراک فالفل +هیَُ
راگَی گَشت +هیَُ

ًَع 3

ًَع3

ًَع 6

سثشی پلَ تا تي هاّی ٍتزشی

ًَع 6

ساالد الَیِ+گَجِ ٍخیارشَر+هیَُ ٍدٍغ

خَراک جَجِ +هیَُ

ًَع 6

چلَ خَرشت تادهجاى تاهاست+دلستز

چیکي استزٍگاًف +هَاد اٍلیِ ساالد

ًَع 6

چلَ گثَلی تا گَشت ٍهاست

ًَع 3

اٍلیِ ساالد

چلَ کثاب کَتیذُ تا هاست ٍهیَُ ٍ دٍغ

ًَع3

چلَ جَجِ کثاب تا هاست+دلستز

خَراک کَکَ سیة سهیٌی+هیَُ +هَاد

ًَع 3خَاّزاى
ًَع 3تزادراى

کلن پلَ شیزاسی +هیَُ

شٌسل هزغ +هیَُ ٍ دٍغ
خَراک هیزسا قاسوی +هیَُ ٍ دٍغ
خَراک فالفل+هیَُ
سثشی پلَ تا تي هاّی ٍتزشی+هیَُ

ًَع 6

خَراک کَکَ سیة سهیٌی+هیَُ

ًَع 3

چلَ کثاب کَتیذُ تا هاست

ًَع 3

خَراک کٌسزٍ لَتیا +هیَُ ٍیژُ

ًَع 6

دهپخت گَشت تا هاست هَسیز

ًَع6

هاکارًٍی تا هاست +هیَُ ٍیژُ

ًَع 3

سرشک پلَ تا هزغ ٍهاست

ًَع 3

هزغ سَخاری +هَاد اٍلیِ ساالد

ًَع 6

چلَ خَرشت قَرهِ سثشی تا هاست

ًَع6

خَراک قارچ+هَاد اٍلیِ ساالد

ًَع 3

چلَ خَرشت قیوِ تا هاست

ًَع 6

چلَ قلیِ هاّی تا تزشی

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

قاتل تَجِ تواهی رشتِ ّای ٍرٍدی  ٍ95هْز 96
بٍ اطالع می ضساوس آوسستٍ اظػعیعاویکٍ تا کىًن مًفق بٍ جایگعیه ومًزن
کاضت چىس مىظًضٌ زاوشجًیی با کاضت تغصیٍ وشسٌ اوس ذًاَشمىس است َط چٍ
سطیؼتط با زضزست زاشته کاضت زاوشجًیی يتغصیٍ ي تائیسیٍ اوتراب ياحس  ،تا
پایان مُلت تمسیس کاضتُای تغصیٍ( )96/12/10بٍ ازاضٌ تغصیٍ مطاجؼٍ ومایىس .
زض غیط ایىصًضت کاضتُای قبلی اظ تاضید مصکًض غیط مؼتبط ذًاَس بًز.
*ضمىاً زاوشجًیان سىًات گصشتٍ بایس وسبت بٍ تمسیس کاضتُای تغصیٍ اقسام ومایىس
.
ازاضٌ تغصیٍ زاوشجًیی

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

ازاضٌ تغصیٍ مؼايوت زاوشجًیی يفطَىگی

قاتل تَجِ داًشجَیاى گزاهی
با تًجٍ بٍ تغییط ساػت ضسمی کشًض  ،ساػت تًظیغ شام زض
ذًابگاَُا بٍ شطح شیل اػالم می گطزز.
ظمان تًظیغ
مکان تًظیغ

تًضیحات

واَاض

صبحاوٍ يشام

سلف سطيیس پطزیس

11:30-13:30

16-17

ذًابگاٌ کًثط ي وطگس

11:45 -13:30

17 -19

ايل سال( بُاض ي تابستان)

ذًابگاٌ شُیسمطُطی

11:45 -13:30

17 -19

یك ساػت زیطتط اوجام

ذًابگاٌ ضیحاوٍ يمیالز

12:00 -13:00

17- 18

می شًز

بط اساس َماَىگی تًظیغ می شًز

-----

بقیٍ مکاوُای تًظیغ

ظمان تًظیغ شام زض ویمٍ

ازاضٌ تغصیٍ زاوشجًیی

