قاتل تَجِ داًشجَیاى عشیش
اس آوجاکٍ اعتبار کارتُای تغذیٍ داوشجًیان يريدی سنىًا گذشنتٍ تنا
 95/12/15تعییه گزدیدٌ است .
لذا جُت تمدید تاریخ اعتبنار کارتُنا نا در دسنت داشنته تهییدینٍ اوت نا
ياحد اس مًرخٍ 95/11/16لغایت  95/12/11در ساعا اداری ٍ ادارٌ
تغذینننٍ ینننا زاسنننا جنننديم سماوبىننندی نننٍ مسن ن ًم اتًماسنننیًن تغذینننٍ
در خًا گاَُا مزاجعٍ ومائید در غیزایه صًر اس  95/12/15نٍ عند
قادر ٍ استفادٌ اس کار تغذیٍ و ًاَید ًد.

ديشىبٍ 12/2ي95/12/9
خًا گاٌ

ساعت 20-22

کًثز

چُارشىبٍ 11/20ي11/27ي12/4ي95/12/11
ساعت12:30 -14

خًا گاٌ

چُارشىبٍ  11/20ي 11/27ي12/4ي95 /12/11

مطُزی

َمشمان ا تًسیع شام
ادارٌ تغذیٍ معايوت داوشجًیی يفزَىگی

تزًاهِ غذایی داًشجَیاى استاریخ  95/11/32لغایت 95/13/ 32
ردیف

ایام ّفتِ

صثحاًِ

ًاّار
ًَع 1

سرشک پلَ تا هزغ ٍهاست

ًَع 1

ساالد الَیِ +هیَُ

ًَع 3

چلَ خَرشت کزفس

ًَع 3

آش +هیَُ

ًَع 1

سثشی پلَ تا تي هاّی ٍتزشی+دلستز

ًَع 1

خَراک جَجِ +هیَُ

ًَع 3

چلَ هاّی فیلِ شذُ ٍتزشی +دلستز

ًَع 3

کلن پلَ شیزاسی +هیَُ

هزتا

ًَع 1

چلَخَرشت قَرهِ سثشی تا هاست

خَاّزاى

خَراک فالفل +هیَُ+دلستز

تزادراى

لَتیا پلَ شیزاسی +هیَُ+دلستز

دٍ عذد حلَا

ًَع 3

چلَ قلیِ هاّی تا تزشی

شٌثِ

ّفتِ اٍل

شام

شیز +کزُ

یکشٌثِ
ّفتِ سَم

شیز  2+عذد تخن هزغ

ًَع 1

ّفتِ اٍل ٍسَم

ّفتِ اٍل
دٍشٌثِ
ّفتِ سَم

شکزی +خاهِ

سِ شٌثِ

چْارشٌثِ

پٌج شٌثِ

یکشٌثِ

ّفتِ دٍم
ّفتِ چْارم

ًَع3

ّفتِ دٍم ٍچْارم

ّفتِ دٍم
دٍشٌثِ

ًَع1

چلَ جَجِ کثاب تا هاست+دٍغ

ًَع 3

خَرشت قیوِ تا هزغ+دٍغ

ًَع3

خَراک آتگَشت +هیَُ

ًَع1

چلَ کثاب کَتیذُ تا هاست ٍهیَُ

ًَع 1

خَراک قارچ+هیَُ

ًَع 3

چلَ خَرشت تادهجاى تا گَشت ٍ هیَُ

ًَع3

عذس پلَ  +هیَُ

ًَع 1

سثشی پلَ تا تي هاّی

ًَع 1

هزغ سَخاری+دٍغ+سثشی

ًَع 3

چلَ خَرشت قیوِ تا هاست

ًَع3

خَراک کٌسزٍ لَتیا +دٍغ+سثشی

ًَع 1

سرشک پلَ تا هزغ ٍهاست

ًَع 1

ساالد الَیِ +هیَُ

ًَع 3

چلَ خَرشت کزفس تا هاست

ًَع 3

استاهثَلی +هیَُ

ًَع 1

سثشی پلَ تا تي هاّی ٍتزشی +دلستز

ًَع1

خَراک جَجِ +هیَُ

ًَع 3

چلَ هاّی فیلِ شذُ ٍتزشی+دلستز

ًَع 3

کشک تادهجاى +هیَُ

ًَع 1

چلَ خَرشت قَرهِ سثشی تا هاست

خَاّزاى

خَراک هزغ+هیَُ+دلستز

سِ شٌثِ

چْارشٌثِ

پٌج شٌثِ

ًَع1
تزادراى

+گزدٍ
ّفتِ چْارم

سثشی+هیَُ+دلستز

ًَع 1

ًَع 1

دٍ عذد پٌیز

خَراک کَکَ سیة سهیٌی یا کَکَ

خَراک شٌسل +هیَُ

شٌثِ

شیز  2+عذد تخن هزغ

ًَع 1

ًَع 3

چلَ خَرشت فسٌجاى تا هاست

ًَع3

خَراک فالفل +هیَُ+دلستز
خَراک تخن هزغ گَجِ ٍخیار
شَر (هَاد اٍلیِ)+هیَُ+دلستز

ًَع 1

چلَ جَجِ کثاب تا هاست+دٍغ

ًَع 1

شٌسل هزغ +هیَُ

ًَع 3

خَرشت قیوِ تا هزغ+دٍغ

ًَع3

خَراک هیزسا قاسوی +هیَُ

ًَع 1

چلَ کثاب کَتیذُ تا هاست ٍهیَُ

ًَع 1

خَراک قارچ  +هیَُ

ًَع 3

چلَ خَرشت تادهجاى تا گَشت ٍهیَُ

ًَع3

هاکارًٍی  +هیَُ

ًَع 1

سثشی پلَ تا تي هاّی تا تزشی

ًَع 1

هزغ سَخاری+دٍغ +سثشی

ًَع 3

چلَ خَرشت قیوِ تا هاست

ًَع3

خَراک کٌسزٍ لَتیا +دٍغ+سثشی

*تا تَجِ تِ ًَساًات تاسار  ،احتوال ّزگًَِ تغییز ٍجاتجایی در تزًاهِ غذایی ٍجَد دارد.
*دٍشٌثِ اٍل ّز تزًاهِ تجای دلستز خزها تَسیع هی شَد

ادارُ تغذیِ داًشجَیی

قاتل تَجِ داًشجَیاى گزاهی
ا تًجٍ ٍ اضافٍ شدن مزاکشتًسیع غذا در داوشکدٌ
پزستاری  ،یمارستان شُید محمدی ي خًا گاَُای یه الملل
ياس طزفی تًسیع غذا در مزاکش تحت پًشش در سمان معیه
اید صًر پذیزد ٍ اطالع می رساود َزگًوٍ تغییز
يجا جایی غذا فقط تا ساعت  10:3:0دقیقٍ زای ريس جاری
امکان پذیز می اشد .
ادارٌ تغذیٍ داوشجًیی

