تشًاهِ غزایی داًشجَیاى اصتاسیخ  69/4/7لغایت 69/4/ 31
سدیف

ایام ّفتِ

صثحاًِ

ًاّاس

شٌثِ

ّفتِ اٍل
یکشٌثِ

شام

ًَع 1

صسشک پلَ تا هشغ ٍهاست

ًَع 1

ساالد الَیِ +هیَُ

ًَع 2

چلَ خَسشت کشفس

ًَع 2

استاهثَلی +هیَُ

ًَع 1

چلَخَسشت قَسهِ سثضی تا هاست +دلستش

ًَع 1

خَساک جَجِ +هیَُ

شیش  3+عذد تخن هشغ

ّفتِ سَم

ًَع 2

چلَ هاّی فیلِ شذُ ٍتششی +دلستش

ًَع 1

سثضی پلَ تا تي هاّی ٍتششی

ًَع 2

کشک تادهجاى +هیَُ

خَاّشاى

خَساک فالفل +هیَُ+دلستش

ًَع 1

ّفتِ اٍل ٍسَم

ّفتِ اٍل
دٍ عذد پٌیش

دٍشٌثِ

+گشدٍ
ّفتِ سَم

سِ شٌثِ

چْاسشٌثِ

پٌج شٌثِ

تشادساى

ًَع 2

چلَ گثَلی تا گَشت ٍهاست

ّفتِ دٍم
یکشٌثِ

ّفتِ چْاسم

شیش3+ععذ تخن
هشغ

ًَع2

ّفتِ دٍم ٍچْاسم

ّفتِ دٍم

ًَع1

چلَ جَجِ کثاب تا هاست+دٍغ

ًَع 2

خَسشت قیوِ تا هشغ+دٍغ

ًَع2

خَساک آتگَشت +هیَُ

ًَع1

چلَ کثاب کَتیذُ تا هاست ٍهیَُ

ًَع 1

خَساک قاسچ+هیَُ

ًَع 2

چلَ خَسشت تادهجاى تا گَشت ٍ هیَُ

ًَع2

عذس پلَ  +هیَُ

ًَع 1

سثضی پلَ تا تي هاّی

ًَع 1

هشغ سَخاسی+دٍغ+سثضی

ًَع 2

چلَ خَسشت قیوِ تا هاست

ًَع2

خَساک کٌسشٍ لَتیا +دٍغ+سثضی

ًَع 1

صسشک پلَ تا هشغ ٍهاست

ًَع 1

ساالد الَیِ +هیَُ

ًَع 2

چلَ خَسشت کشفس تا هاست

ًَع 2

آش +هیَُ

ًَع 1

چلَ خَسشت قَسهِ سثضی تا هاست +دلستش

ًَع1

خَساک جَجِ +هیَُ

ًَع 2

چلَ هاّی فیلِ شذُ ٍتششی+دلستش

ًَع 2

کلن پلَ شیشاصی +هیَُ

ًَع 1

سثضی پلَ تا تي هاّی ٍتششی

خَاّشاى

خَساک هشغ+هیَُ+دلستش

ًَع1
تشادساى

دٍشٌثِ
دٍ عذد حلَا شکشی

ّفتِ چْاسم

ٍخاهِ

سِ شٌثِ

چْاسشٌثِ

پٌج شٌثِ

سثضی+هیَُ+دلستش

ًَع 1

ًَع 1

هشتا

خَساک کَکَ سیة صهیٌی یا کَکَ

شٌسل +هیَُ

شٌثِ
شیش+کشُ

ًَع 1

لَتیا پلَ شیشاصی +هیَُ+دلستش

ًَع 2

چلَ خَسشت فسٌجاى تا هاست

ًَع2

خَساک فالفل +هیَُ+دلستش
خَساک تخن هشغ گَجِ ٍخیاس
شَس (هَاد اٍلیِ)+هیَُ+دلستش

ًَع 1

چلَ جَجِ کثاب تا هاست+دٍغ

ًَع 1

شٌسل هشغ +هیَُ

ًَع 2

خَسشت قیوِ تا هشغ+دٍغ

ًَع2

خَساک هیشصا قاسوی +هیَُ

ًَع 1

چلَ کثاب کَتیذُ تا هاست ٍهیَُ

ًَع 1

خَساک قاسچ  +هیَُ

ًَع 2

چلَ خَسشت تادهجاى تا گَشت ٍهیَُ

ًَع2

هاکاسًٍی  +هیَُ

ًَع 1

سثضی پلَ تا تي هاّی تا تششی

ًَع 1

هشغ سَخاسی+دٍغ +سثضی

ًَع 2

چلَ خَسشت قیوِ تا هاست

ًَع2

خَساک کٌسشٍ لَتیا +دٍغ+سثضی

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

اداسُ تغزیِ داًشجَیی

قاتل تَجِ داًشجَیاى گشاهی
بب تًجٍ بٍ اضبفٍ ضدن مزاکشتًسیع غذا در داوطکدٌ
پزستبری ،بیمبرستبن ضُید محمدی ي خًابگبَُبی بیه الملل
ياس طزفی تًسیع غذا در مزاکش تحت پًضص در سمبن معیه
ببید صًرت پذیزد بٍ اطالع می رسبود َزگًوٍ تغییز
يجببجبیی غذا فقط تب سبعت  103300دقیقٍ بزای ريس جبری
امکبن پذیز می ببضد .

ادارٌ تغذیٍ داوطجًیی

قاتل تَجِ داًشجَیاى داًشکذُ پشستاسی
در آغبس کبر سلف بٍ دلیل بزخی وببسبمبویُب ارائٍ غذا اس طزیق پزیىت اسبمی
ویش امکبن پذیز بًد .اس تبریخ  69/1/22دریبفت غذا فقط بب ارائٍ کبرت تغذیٍ
ي اس طزیق دستگبٌ تحًیل امکبن پذیز است ي داوطجًیبوی کٍ بٍ َزدلیل کبرت
خًد را فزامًش ومبیىد بب تمبس بب ادارٌ تغذیٍ ي ابطبل غذا در سیستم ي
کسزمبلغ  1100تًمبن بٍ عىًان جزیمٍ فزامًضی کبرت ي َمبَىگی بب مسئًل
تًسیع غذا می تًاوىد غذای خًد را دریبفت ومبیىد .

ادارٌ تغذیٍ داوطجًیی

اطالعیِ

اطالعیِ

بىب بٍ َمبَىگی َبی بٍ عمل آمدٌ مقزر گزدید غذای اضبفٍ
خًابگبَُب بٍ ومبیىدگبن ضًرای صىفی تحًیل دادٌ ضًد لذا
داوطجًیبن عشیش در صًرتی کٍ بٍ دلیل تبخیز سمبوی قبدر بٍ
دریبفت غذا وگزدود می تًاوىد غذای خًد را اس مسئًل ضًرای
صىفی دریبفت ومبیىد يبٍ َیچ عىًان جُت دریبفت صبحبوٍ ي ...بٍ
ادارٌ تغذیٍ مزاجعٍ وىمبیىد .

ادارٌ تغذیٍ داوطجًیی

قاتل تَجِ داًشجَیاى گشاهی
تا آسصٍی قثَلی طاعات ٍعثادات شوا عضیضاى
سحشی

دسهاُ هثاسک سهضاى ساعات تَصیع

ٍافطاسی دس هکاًْای تَصیع غزای داًشجَیی تِ
ششح ریل هی تاشذ.
صهاى
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