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تاریخ

سحری
نوع یک

افطاری
نوع 2

دسر

نوع یک

نوع دو

92/2/22

استامبولی با ماست +دلستر

سبزی پلو با تن ماهی

ساالد الویه

سوپ +میوه

92/2/22

زرشک پلو با مرغ وماست

دمپخت گوشت باماست موسیر

مرغ سوخاری

خرما +ژله

92/2/29

چلو خورشت قیمه با ماست

چلو جوجه کباب با ماست

خوراک لوبیا

آش +دلستر

92/2/03

چلو خورشت قورمه سبزی با ماست

چلو کباب کوبیده با ماست

خوراک فالفل

شله زرد +میوه

92/2/03

لوبیا پلو شیرازی با دوغ

عدس پلو با ماست

چلوخورشت فسنجان

زولبیا بامیه +میوه

92/0/3

چلو خورشت قیمه با بادمجان

چلو گبولی با ماست

شامی کباب

حلیم +دوغ

92/0/2

با قال پلو با گوشت وماست

چلوقلیه ماهی با ترشی

ماکارونی با ماست

پنیر وگردو +میوه

92/0/0

استامبولی با ماست و دلستر

سبزی پلو با تن ماهی

کشک بادمجان

سوپ +میوه

92/0/4

زرشک پلو با مرغ وماست

دمپخت گوشت باماست موسیر

خوراک قارچ

حلوا شکری+ژله

92/0/5

چلو خورشت قیمه با ماست

چلو جوجه کباب با ماست

خوراک لوبیا

آش+دلستر

92/0/6

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو کباب کوبیده با ماست

شنسل مرغ

شله زرد +میوه

92/0/2

لوبیا پلو شیرازی با دوغ

عدس پلو با ماست

چلوخورشت فسنجان

حلیم +میوه

92/0/2

چلو خورشت قیمه با بادمجان

چلو گبولی با ماست

شامی کباب

92/0/9

با قال پلو با گوشت

چلو ماهی فیله با ترشی

ماکارونی با ماست

شیر وتخم مرغ +میوه

92/0/33

استامبولی با ماست با دلستر

سبزی پلو با تن ماهی با ترشی

ساالد الویه

سوپ +میوه

92/0/33

زرشک پلو با مرغ

دمپخت گوشت با ماست موسیر

مرغ سوخاری

خرما  +دلستر

92/0/32

چلو خورشت قیمه

چلو جوجه کباب با ماست

خوراک لوبیا

92/0/30

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو کباب کوبیده با ماست

خوراک فالفل

شله زرد +میوه

92/0/34

لوبیا پلو شیرازی با دوغ

عدس پلو با ماست

چلوخورشت فسنجان

حلیم +میوه

92/0/35

چلو خورشت قیمه با بادمجان

چلو گبولی با ماست

شامی کباب

زولبیابامیه +ژله

92/0/36

با قال پلو با گوشت

چلو قلیه ماهی با ترشی

ماکارونی

پنیر وگردو +دلستر

92/0/32

استامبولی با ماست ودلستر

سبزی پلو با تن ماهی با ترشی

کشک بادمجان

سوپ+میوه

92/0/32

زرشک پلو با مرغ

دمپخت گوشت با ماست موسیر

خوراک قارچ

زولبیا بامیه +دلستر

92/0/39

چلو خورشت قیمه

چلو جوجه کباب با ماست

خوراک لوبیا

آش +ژله

92/0/23

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو کباب کوبیده با ماست

شنسل مرغ

شله زرد  +میوه

92/0/23

لوبیا پلو شیرازی با دوغ

عدس پلو با ماست

چلوخورشت فسنجان

حلیم +دوغ +مواد اولیه ساالد

92/0/22

چلو خورشت قیمه با بادمجان

چلو گبولی با ماست

شامی کباب

خرما +گرمک

92/0/20

با قال پلو با گوشت

چلو ماهی فیله با ترشی

ماکارونی

کیک یزدی  +میوه

زولبیا

آش

بامیه +میوه

 +دوغ  +مواد اولیه ساالد

اداره تغذیه دانشجویی

ق ابل توجه دانشجويان گرامي
ضمه تبسیك فسا زسيدن ماٌ مبازک زمضان يآزشيي
قبًلی طاعات يعبادات شماعصیصان  ،بدیىًسيلٍ ساعات
تًشیع سحسي يافطازي بٍ شسح ذیل اعالم ميگسدد .

مکان توزیع

افطاری

سحری

نرگس
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سلف مرکسی پردیس
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اداره تغذيه امور دانشجويي

قابل توجه تمامی رشته های ورودی ;?و مهر <?
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

قابل توجه کلیه دانشجویان
به اطالع میرساند :
بنا به دستور العمل ارسالی ازوزارتخانه از آغاز سال تحصیلی جدید قیمت هر وعده ناهار وشام از 33333لایر به
32333لایر و وعده صبحانه 0333لایر تغیر یافت ولذا قیمت ژتون اضطراری که بنا به مصوبه شورای
دانشجویی سه برابر ژتون هفتگی تعیین گردیده است نیزبه هرپرس 00333لایر تغییر می یابد
نکته :هزینه هر بار توزیع صبحانه معادل سه وعده صبحانه ( )32333لایر می باشد .
اداره تغذیه معاونت دانشجویی

اداسٌ تغزیٍ مؼايوت داوشجًیی يفشَىگی

قابل توجه دانشجویان گرامی
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

