برنامه غذایی دانشجویان ازتاریخ  96/6/25لغایت 96/7/ 20
ردیف

ایام هفته

صبحانه

ناهار

شنبه

هفته اول
یکشنبه

شام

نوع 1

زرشک پلو با مرغ وماست

نوع 1

ساالد الویه +میوه

نوع 2

چلو خورشت کرفس

نوع 2

استامبولی +میوه

نوع 1

چلوخورشت قورمه سبزی با ماست +دلستر

نوع 1

خوراک جوجه +میوه

شیر  3+عدد تخم مرغ

هفته سوم

نوع 2

چلو ماهی فیله شده وترشی +دلستر

نوع 1

سبزی پلو با تن ماهی وترشی

نوع 2

کشک بادمجان +میوه

خواهران

خوراک فالفل +میوه+دلستر

نوع 1

هفته اول وسوم

هفته اول
دو عدد پنیر

دوشنبه

+گردو
هفته سوم

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

برادران

نوع 2

چلو گبولی با گوشت وماست

هفته دوم
یکشنبه

هفته چهارم

شیر3+ععد تخم
مرغ

نوع2

هفته دوم وچهارم

هفته دوم

نوع1

چلو جوجه کباب با ماست+دوغ

نوع 2

خورشت قیمه با مرغ+دوغ

نوع2

خوراک آبگوشت +میوه

نوع1

چلو کباب کوبیده با ماست ومیوه

نوع 1

خوراک قارچ+میوه

نوع 2

چلو خورشت بادمجان با گوشت و میوه

نوع2

عدس پلو  +میوه

نوع 1

سبزی پلو با تن ماهی

نوع 1

مرغ سوخاری+دوغ+سبزی

نوع 2

چلو خورشت قیمه با ماست

نوع2

خوراک کنسرو لوبیا +دوغ+سبزی

نوع 1

زرشک پلو با مرغ وماست

نوع 1

ساالد الویه +میوه

نوع 2

چلو خورشت کرفس با ماست

نوع 2

آش +میوه

نوع 1

چلو خورشت قورمه سبزی با ماست +دلستر

نوع1

خوراک جوجه +میوه

نوع 2

چلو ماهی فیله شده وترشی+دلستر

نوع 2

کلم پلو شیرازی +میوه

نوع 1

سبزی پلو با تن ماهی وترشی

خواهران

خوراک مرغ+میوه+دلستر

نوع1
برادران

دوشنبه
دو عدد حلوا شکری

هفته چهارم

وخامه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

سبزی+میوه+دلستر

نوع 1

نوع 1

مربا

خوراک کوکو سیب زمینی یا کوکو

شنسل +میوه

شنبه
شیر+کره

نوع 1

لوبیا پلو شیرازی +میوه+دلستر

نوع 2

چلو خورشت فسنجان با ماست

نوع2

خوراک فالفل +میوه+دلستر
خوراک تخم مرغ گوجه وخیار
شور (مواد اولیه)+میوه+دلستر

نوع 1

چلو جوجه کباب با ماست+دوغ

نوع 1

شنسل مرغ +میوه

نوع 2

خورشت قیمه با مرغ+دوغ

نوع2

خوراک میرزا قاسمی +میوه

نوع 1

چلو کباب کوبیده با ماست ومیوه

نوع 1

خوراک قارچ  +میوه

نوع 2

چلو خورشت بادمجان با گوشت ومیوه

نوع2

ماکارونی  +میوه

نوع 1

سبزی پلو با تن ماهی با ترشی

نوع 1

مرغ سوخاری+دوغ +سبزی

نوع 2

چلو خورشت قیمه با ماست

نوع2

خوراک کنسرو لوبیا +دوغ+سبزی

*با توجه به نوسانات بازار  ،احتمال هرگونه تغییر وجابجایی در برنامه غذایی وجود دارد.
*دوشنبه اول هر برنامه بجای دلستر خرما توزیع می شود

اداره تغذیه دانشجویی

قابل توجه دانشجویان عزیز
از آنجاکه اعتبار کارتهای تغذیه دانشججییا ررردی سجویا
گذشته تا  96/7/15تعیین گردیده است .لذا جهت تمدید تاریخ
اعتبججار کارتهججا رججا در دسججت داشججتن تخییدیججه انت ججا را ججد از
میرخه  96/6/25در ساعا اداری ره اداره تغذیه راز تاریخ
/7/10لغایججت  96/7/13از سججاعت َ11/30لغایججت َ13/30رججه
مسئیل اتیماسیی تغذیه درخیارگاهها مراجعه نمائید(ررزهای
زرج خیارگججاه کججیرر رررزهججای اججرد خیارگججاه م هججری در
غیججراین صججیر از  96/7/15رججه رعججد دججادر رججه اسججت اده از
کار تغذیه ن یاهید رید.

اداره تغذیه معارنت دانشجییی رارهوگی

اطالعیه

اطالعیه

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در نظر دارد کارت هوشمند چندمنظوره (کارت
دانشجویی  ،تغذیه و) ...را جایگزین کارتهای قدیمی نماید لذا در مرحله نخست :
دانشجویان ورودی نیمسال سال تحصیلی  95-96با دردست داشتن کارت دانشجویی
وتغذیه جهت دریافت کارت جدید از  96/6/25در ساعات اداری به مسئول اتوماسیون
تغذیه مراجعه نمایند .
الزم به ذکر است :
جهت ورود به سامانه اتوماسیون تغذیه  ،نام کاربری را باید شماره دانشجویی وارد
نمایند .
کارت تغذیه قدیمی این دسته از دانشجویان از  96/7/5از اعتبار ساقط خواهد بود.

اداره تغذیه دانشجییی

قابل توجه دانشجویان گرامی
را تیجه ره تغییر ساعت رسمی کشیر  ،ساعت تیزیع شام در
خیارگاهها ره شرح ذیل اعالم می گردد.
زما تیزیع
مکا تیزیع

تیضیحا

ناهار

صبحانه رشام

سلف سرریس پردیس

11:30-13:30

17-18

خیارگاه کیرر ر نرگس

11:45 -13:30

18 -20

درم سال پاییز ر زمستا

خیارگاه شهیدم هری

11:45 -13:30

18 -20

)یك ساعت زردتر انجام

خیارگاه ریحانه رمیالد

12:00 -13:00

18- 19

می شید(

رر اساس هماهوگی تیزیع می شید

-----

رقیه مکانهای تیزیع

زما تیزیع شام در نیمه

اداره تغذیه دانشجییی

