قاتل تَجِ داًطجَیاى گزاهی
با توجه به موافقت معاونت محتزم دانشجویی مبنی
بزخدمت رسانی درجهت رفاه دانشجویان درایام
امتحانات  ،سلف سزویس درروسهای جمعه مورخ
10/10و /10/11و 59/10/22دروعده ناهار فعال بوده
وکسانیکه متمایل به رسرو در وعده های مذکور بوده
با مزاجعه به دستگاههای رسرو یا اس طزیق سایت نسبت
به رسرو خود اقدام نمایند.

اداره تغذیه دانشجویی

قاتل تَجِ داًطجَیاى گزاهی
با توجه به درخواست شما عشیشان و موافقت معاونت محتزم
در خصوص رسرو غذا در هفته جاری  ،اداره تغذیه در
نظز دارد به منظور ارائه فزصتی دیگز در جهت رفاه
دانشجویان  ،کسانیکه به هزدلیل موفق به رسرو غذای
هفته آینده خود نشده اند .فقط در روس شنبه هز هفته نسبت
به رسرو  24ساعت به بعد خود اقدام نمایند.

اداره تغذیه دانشجویی

تزًاهِ غذایی داًطجَیاى استاریخ  92/10/22لغایت 92/11/ 21
ردیف

صثحاًِ

ایام ّفتِ

ضام

ًاّار
ًَع 1

سرضک پلَ تا هزغ ٍهاست

ًَع 1

ساالد الَیِ +هیَُ

ًَع 2

چلَ خَرضت کزفس

ًَع 2

آش +هیَُ

سثشی پلَ تا تي هاّی ٍتزضی+دلستز

ًَع 1

خَراک جَجِ +هیَُ

ًَع 2

چلَ هاّی فیلِ ضذُ ٍتزضی +دلستز

ًَع 2

کلن پلَ ضیزاسی +هیَُ

هزتا

ًَع 1

چلَخَرضت قَرهِ سثشی تا هاست

ًَع  1خَاّزاى

خَراک فالفل +هیَُ+دلستز

ًَع  1تزادراى

لَتیا پلَ ضیزاسی +هیَُ+دلستز

دٍ عذد حلَا ضکزی

ًَع 2

چلَ قلیِ هاّی تا تزضی

ضٌثِ

ّفتِ اٍل
یکطٌثِ
ّفتِ سَم

ضیز +کزُ
ضیز  3+عذد تخن
هزغ

ّفتِ اٍل ٍسَم

ّفتِ اٍل
دٍضٌثِ
ّفتِ سَم

ًَع 1

+خاهِ

ًَع2

خَراک کَکَ سیة سهیٌی یا کَکَ
سثشی+هیَُ+دلستز

ًَع1

چلَ جَجِ کثاب تا هاست+دٍغ

ًَع 1

فیلِ سَخاری +هیَُ

ًَع 2

خَرضت قیوِ تا هزغ+دٍغ

ًَع2

خَراک کٌسزٍ لَتیا +هیَُ

چْارضٌ

ًَع1

چلَ کثاب کَتیذُ تا هاست ٍهیَُ

ًَع 1

خَراک قارچ+هیَُ

تِ

ًَع 2

چلَ خَرضت تادهجاى تا گَضت ٍ هیَُ

ًَع2

عذس پلَ  +هیَُ

ًَع 1

سثشی پلَ تا تي هاّی

ًَع 1

هزغ سَخاری+دٍغ+سثشی

ًَع 2

چلَ خَرضت قیوِ تا هاست

ًَع2

آتگَضت +دٍغ+سثشی

ًَع 1

سرضک پلَ تا هزغ ٍهاست

ًَع 1

ساالد الَیِ +هیَُ

سِ ضٌثِ

پٌج ضٌثِ

ضٌثِ

ّفتِ دٍم
یکطٌثِ
ّفتِ چْارم

ضیز  3+عذد تخن
هزغ

ّفتِ دٍم ٍچْارم

ّفتِ دٍم
دٍضٌثِ

چْارضٌ
تِ
پٌج ضٌثِ

ًَع 1

سثشی پلَ تا تي هاّی ٍتزضی +دلستز

ًَع1

خَراک جَجِ +هیَُ

ًَع 2

چلَ هاّی فیلِ ضذُ ٍتزضی+دلستز

ًَع 2

کطک تادهجاى +هیَُ

ًَع  1خَاّزاى

خَراک هزغ+هیَُ+دلستز

ًَع 1

چلَ خَرضت قَرهِ سثشی تا هاست

ًَع1
تزادراى

دٍ عذد پٌیز +گزدٍ
ّفتِ چْارم

سِ ضٌثِ

ًَع 2

چلَ خَرضت کزفس تا هاست

ًَع 2

استاهثَلی +هیَُ

ًَع 2
ًَع 1

چلَ خَرضت فسٌجاى تا هاست

ًَع2

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

چلَ جَجِ کثاب تا هاست+دٍغ

ًَع 1

ضٌسل هزغ +هیَُ

خَرضت قیوِ تا هزغ+دٍغ

ًَع2

خَراک کٌسزٍ لَتیا +هیَُ

چلَ کثاب کَتیذُ تا هاست ٍهیَُ

ًَع 1

خَراک قارچ  +هیَُ

چلَ خَرضت تادهجاى تا گَضت ٍهیَُ

ًَع2

هاکارًٍی  +هیَُ

ًَع 1

سثشی پلَ تا تي هاّی تا تزضی

ًَع 1

هزغ سَخاری+دٍغ +سثشی

ًَع 2

چلَ خَرضت قیوِ تا هاست

ًَع2

خَراک هیزسا قاسوی +دٍغ+سثشی

ًَع 2
ًَع 1
ًَع 2

*تا تَجِ تِ ًَساًات تاسار  ،احتوال ّزگًَِ تغییز ٍجاتجایی در تزًاهِ غذایی ٍجَد دارد.

*دٍضٌثِ اٍل ّز تزًاهِ تجای دلستز خزها تَسیع هی ضَد
ادارُ تغذیِ داًطجَیی

قاتل تَجِ داًطجَیاى عشیش در تواهی هقاطع ٍ رضتِ ّای تحصیلی داًطگاُ علَم پشضکی
ّزهشگاى ضزکت در پایص سالهت رٍاى تا پزسطٌاهِ  CAQالشاهی است.
شرکت در پایش سالمت روان با پرسشنامه  CAQالسامی است.
باسالم و احترام؛
با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پسشکی  ،تمام دانشجویان ملسم به شرکت در پایش سالمت
روان با پرسشنامه  CAQمی باشند  ،خواهشمند است برای ثبت نام و تکمیل پرسشنامه به آدرس ذیل مراجعه
فرمائید.
http://5.63.15.31/consul/default.aspx

