قاتل تَجِ داًشجَیاى عشیش
از آنجاکه اػباهاک کاکایهاغ اه ده جاناهجوداد ک جغ ه وا
گ شههب اهها  69/11/15اؼیههیگ گیجدههست ا ه هته ا دیه ا سدههس اههاکد
اػباههاک کاکایهها رهها جک ج ه جاشههبگ اخدیسده انبمههاه ا ههس از وک ه
 69/11/15جک هههاػا اجاکغ ره ه اجاکت اه ده ه

ریا ههها دهههس

ز انا ههسغ لدههخ جک واراا یهها ر ه سههلو ااو ا ههیود اه د ه یادؼ ه
ن ائیسهجک غییادگ صوک از  69/11/15ر رؼس قاجک ره ا هبداجت از
کاک اه د نموا یس روجه

کاد

ز اد

اػ

واراات کوثی

69/11/11 97،716

16تهاد 11

واراات
طییغ

69/11/157117671

1،:61تهاد 16

اجاکت اه د جاناجودی

قاتل تَجِ تواهی رشتِ ّای ٍرٍدی  ٍ55هْز 56
ر اطالع ی ک انس آنس ب ازػزدزانیک اا ک ود وفق ر دادازدگ ن وجد
کاک چ س ظوکت جاناجودی را کاک اه د ناست انس وا ا س ا
یدؼبی را جکج

جاشبگ کاک جاناجودی اه د

یچ

اائیسد انبماه ا س  7اا

پاداد یل ا سدس کاکایاغ اه د ( )69/11/11ر اجاکت اه د یادؼ ن اد س ه
جک غیی اد صوک کاکایاغ قالی از ااکد

کوک غیی ؼبای وا س روجه

*ض اً جاناجوداد وا گ شب رادس نسا ر ا سدس کاکایاغ اه د اقسام ن اد س
ه
اجاکت اه د جاناجودی

تزًاهِ غذایی داًشجَیاى استاریخ  56/11/14لغایت 56/12/10
ردیف

ایام ّفتِ

صثحاًِ

ًاّار

شٌثِ

یکشٌثِ

ّفتِ اٍل
ّفتِ سَم

شیز  3+عذد تخن هزغ

شام

ًَع 1

سرشک پلَ تا هزغ ٍهاست

ًَع 1

ساالد الَیِ +هیَُ

ًَع 2

چلَ کثاب کَتیذُ تا هاست

ًَع 2

استاهثَلی +هیَُ

ًَع 1

چلَخَرشت قَرهِ سثشی تا هاست +دلستز

ًَع 1

خَراک جَجِ +هیَُ

ًَع 2

چلَ هاّی فیلِ شذُ ٍتزشی +دلستز

ًَع 2

کلن پلَ شیزاسی +هیَُ

ًَع 1

سثشی پلَ تا تي هاّی ٍتزشی

خَاّزاى

خَراک هزغ+هیَُ +دٍغ

تزادراى

خَراک فالفل +هیَُ +دٍغ

ًَع 1

ّفتِ اٍل
ّفتِ اٍل ٍسَم

دٍ عذد پٌیز

دٍشٌثِ

+گزدٍ
ّفتِ سَم

ًَ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 کثاب کَتیذُ 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

چلَ خَرشت فسٌجاى تا هاست

سِ شٌثِ

چْارشٌثِ

پٌج شٌثِ

شٌثِ

یکشٌثِ

ًَع 2

چلَ گثَلی تا گَشت ٍهاست

ًَ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 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

اجاکت اه د ؼا ن جاناجودی فی ای

قاتل تَجِ داًشجَیاى گزاهی
را اود ر اهییی اػ ک ی کاوک  7اػ اوزدغ شام جک
واراا یا ر شیح لدخ اػالم ی گیججه
ز اد اوزدغ
کاد اوزدغ

اوضیحا

نا اک

صاحان شام

لف ی دس پیجدس

11:61-16:61

19-1،

واراات کوثی نیگس

11:15 -16:61

1، -16

واراات شییس طییغ

11:15 -16:61

1، -16

دك اػ جدیای انجام

11:11 -16:11

1،- 11

ی شوج

واراات کدحان
رقی کانیاغ اوزدغ

یالج

ری ا ا

ا ای اوزدغ ی شوج

ز اد اوزدغ شام جک نی
ا ( ریاک اارسباد)

ا

-----

اجاکت اه د جاناجودی

