تشًاهِ غزایی داًشجَیاى اصتاسیخ  97/2/1لغایت 97/2/27
سدیف

ایام ّفتِ

صثحاًِ

ًاّاس

شٌثِ

ّفتِ اٍل
یکشٌثِ

ًَع 1

تاقالپلَتاگَشت ٍهاست

ًَع 1

ساالد الَیِ+گَجِ ٍخیاسشَس

ًَع 2

سثضی پلَ تا تي هاّی ٍتششی

ًَع 2

استاهثَلی تا هاست+هیَُ

ًَع 1

صسشک پلَ تا هشؽ ٍهاست  +دلستش

ًَع 1

خَساک جَجِ +هیَُ

شیش  3+ػذد تخن هشؽ
ّفتِ سَم
ّفتِ اٍل

دٍشٌثِ

شام

ّفتِ اٍل ٍسَم

ّفتِ سَم

دٍ ػذد پٌیش +گشدٍ

ًَع 2

ػذس پلَ تا هاست

ًَع 2

کلن پلَ شیشاصی +هیَُ

ًَع 1

چلَ گثَلی تا گَشت ٍهاست

ًَع 1

شٌسل هشؽ +هیَُ ٍ دٍؽ

ًَع 2

سثضی پلَ تا تي هاّی ٍتششی

ًَع1

چلَ جَجِ کثاب تا هاست+دلستش

ًَع2
ًَع 1

سِ شٌثِ

خَاّشاى
ًَع 1
تشادساى

چْاسشٌثِ

پٌج شٌثِ

ًَع 2

خَسشت قیوِ تا آلَ +دلستش

ًَع1

چلَ کثاب کَتیذُ تا هاست

ًَع 1

خَساک کٌسشٍ لَتیا +هیَُ

ًَع 2

دهپخت گَشت تا هاست هَسیش

ًَع2

چلَ خَسشت کشفس  +هیَُ

ًَع 1

لَتیا پلَ شیشاصی تا هشؽ ٍهاست

ًَع 1

ساگَی گَشت+دٍؽ

ًَع 2

چلَ خَسشت فسٌجاى تا هاست

ًَع2

چیکي استشٍگاًف +دٍؽ

ًَع 1

تاقالپلَتاگَشت ٍهاست

ًَع 1

ساالد الَیِ+گَجِ ٍخیاسشَس

ًَع 2

چلَ کثاب کَتیذُ تا هاست ٍهیَُ

ًَع1

خَساک جَجِ +هیَُ+دٍؽ

ًَع 1

یکشٌثِ
ّفتِ چْاسم

ّفتِ دٍم ٍچْاسم

ّفتِ دٍم
دٍشٌثِ
ّفتِ چْاسم

شیش3+ػؼذ تخن هشؽ

ًَع 2

هشتا

ًَع 1

دٍ ػذد حلَا شکشی
ٍخاهِ

چلَ هاّی تاتششی

ًَع 2

صسشک پلَ تا هشؽ ٍهاست  +دلستش

چلَ قلیِ هاّی تا تششی +دلستش

ًَع 2

چلَ گثَلی تا گَشت ٍهاست

ًَع1

سثضی پلَ تا تي هاّی ٍتششی

ًَع 2

ًَع 1

سِ شٌثِ

ًَع 1

چلَ جَجِ کثاب تا هاست+دلستش

ًَع 2

چلَ خَسشت تادهجاى تاهاست+دلستش

خَاّشاى
ًَع
1تشادساى

چْاسشٌثِ

پٌج شٌثِ

خَساک فالفل +هیَُ

ًَع2

شٌثِ

ّفتِ دٍم

خَساک تخن هشؽ ،گَجِ ٍخیاسشَس+هیَُ

شاهی کثاب +هیَُ

ًَع 2

شیش+کشُ

خَساک هشؽ +هیَُ ٍ دٍؽ

خَساک کَکَسیة صهیٌی +هیَُ+دٍؽ

شٌسل هشؽ +هیَُ
خَساک هیشصا قاسوی +هیَُ

خَساک فالفل+هیَُ+دٍؽ

سثضی پلَ تا تي هاّی ٍتششی+دٍؽ

ًَع 2

شاهی کثاب+دٍؽ

ًَع 1

چلَ کثاب کَتیذُ تا هاست

ًَع 1

خَساک کٌسشٍ لَتیا +هیَُ ٍیژُ

ًَع 2

دهپخت گَشت تا هاست هَسیش

ًَع2

هاکاسًٍی تا هاست +هیَُ ٍیژُ

ًَع 1

لَتیا پلَ شیشاصی تا هشؽ ٍهاست

ًَع 1

هشؽ سَخاسی +هَاد اٍلیِ ساالد+هیَُ

ًَع 2

چلَ خَسشت قَسهِ سثضی تا هاست

ًَع2

خَساک قاسچ+هَاد اٍلیِ ساالد+هیَُ

*تا تَجِ تِ ًَساًات تاصاس  ،احتوال ّشگًَِ تغییش ٍجاتجایی دس تشًاهِ غزایی ٍجَد داسد.
*دٍشٌثِ اٍل ّش تشًاهِ تجای ًَشیذًی خشها تَصیغ هی شَد

اداسُ تغزیِ داًشجَیی

اطالػیِ

اطالػیِ

قاتل تَجِ داًشجَیاى گشاهی
اداسُ تغزیِ دس ًظش داسد تِ هٌظَس تْثَد خذهات سساًی تِ شوا ػضیضاى ،هشحلِ
دٍم تَصیغ قٌذ ٍشکش ٍ سٍغي تِ صَست هجضا تَصیغ ًوایذ .ػضیضاًی کِ تٌْاهایل تِ
دسیافت یکی اص اقالم هزکَس تاشٌذ هی تَاًٌذ هادُ غزایی هَسد ًظش خَد سا هطاتق
تشًاهِ ریل سصسٍ ًوایٌذ .
اقالم غزایی

َضیىٍ پشداختی

سٍغي

 20000سیال

قٌذ ٍشکش

 21000سیال

صمان سصسي
 97/1/11لغایت 97 /1/22

ٍ سٍص 90/1/22
 97/1/11لغایت 97 /1/30

ٍ سٍص 97/2/1

صمان تًصیغ
 97/1/31صهاى تَصیغ شام

 97/2/7صهاى تَصیغ شام

*الصم تِ رکش است صهاى سصسٍ ٍ تحَیل قاتل توذیذ ًوی تاشذ .
اداره تغذیه دانشجویی

قاتل تَجِ تواهی سشتِ ّای ٍسٍدی  ٍ92هْش 90
بٍ اطالع می سساوذ آوذستٍ اصػضیضاویکٍ تا کىًن مًفق بٍ جایگضیه ومًدن
کاست چىذ مىظًسٌ داوشجًیی با کاست تغزیٍ وشذٌ اوذ خًاَشمىذ است َش چٍ
سشیؼتش با دسدست داشته کاست داوشجًیی يتغزیٍ ي تائیذیٍ اوتخاب ياحذ  ،تا
پایان مُلت تمذیذ کاستُای تغزیٍ( )96/12/10بٍ اداسٌ تغزیٍ مشاجؼٍ ومایىذ .
دس غیش ایىصًست کاستُای قبلی اص تاسیخ مزکًس غیش مؼتبش خًاَذ بًد.
*ضمىاً داوشجًیان سىًات گزشتٍ بایذ وسبت بٍ تمذیذ کاستُای تغزیٍ اقذام ومایىذ
.
اداسٌ تغزیٍ 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

اداسٌ تغزیٍ مؼايوت داوشجًیی يفشَىگی

قاتل تَجِ داًشجَیاى گشاهی
با تًجٍ بٍ تغییش ساػت سسمی کشًس  ،ساػت تًصیغ شام دس
خًابگاَُا بٍ ششح ریل اػالم می گشدد.
صمان تًصیغ
مکان تًصیغ

تًضیحات

واَاس

صبحاوٍ يشام

سلف سشيیس پشدیس

11:30-13:30

16-17

خًابگاٌ کًثش ي وشگس

11:45 -13:30

17 -19

ايل سال( بُاس ي تابستان)

خًابگاٌ شُیذمطُشی

11:45 -13:30

17 -19

یك ساػت دیشتش اوجام

خًابگاٌ سیحاوٍ يمیالد

12:00 -13:00

17- 18

می شًد

بش اساس َماَىگی تًصیغ می شًد

-----

بقیٍ مکاوُای تًصیغ

صمان تًصیغ شام دس ویمٍ

اداسٌ تغزیٍ داوشجًیی

