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 پیوست دو 

 دستورالعمل ارائه صبحانه در بوفه های دانشجویی دانشگاه

( 10:30الی  7ارائه هر شش منوی زیر در زمان تعیین شده برای صبحانه ) منوی صبحانه اجباری: -1

در بوفه ها با قیمت های تعیین شده برای هر منوی غذایی به منظور اجرا توسط مسئولین بوفه   

 دانشکده های مذکور الزامی خواهد بود، که جدول آن بشرح زیر می باشد.

 «جدول منوی صبحانه اجباری در دانشکده ها»

 ردیف
 نوع غذا

 ترکیبات غذا
قیمت 
 )ریال(

1 
یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم نان بربری یا نصف  نان  لواشیک عدد  املت با گوجه فرنگی

 دو عدد گوجه فرنگی ،عدد تخم مرغ  2، نان تافتون
35000 

2 
یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم نان بربری یا نصف  نان  لواشیک عدد  املت با رب گوجه فرنگی

 قاشق رب گوجه فرنگی  1 ،عدد تخم مرغ  2نان تافتون،
30000 

3 
یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم نان بربری یا نصف  نان  لواشیک عدد  تخم مرغ نیمرو

 رو با دو عدد تخم مرغنان تافتون ،نیم
25000 

4 
یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم نان بربری یا نصف  نان  لواشیک عدد  تخم مرغ آبپز

 یک عدد تخم مرغ آبپزنان تافتون، 
15000 

5 
یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم  نان بربری یا نصف  نان  لواشیک عدد  نان و پنیر و چای شیرین

گرم  10کنفره کیسه ای، آب جوش، تکنفره، چای تگرم پنیر  30 نان تافتون،
 یک عدد ظرف یکبار مصرف، شق چای خورییک عدد قا +شکر

15000 

6 
یا یک سوم نان سنگک یا یک سوم  نان بربری یا نصف  نان  لواشیک عدد  نان و پنیر و شیر

 ، یک عدد ظرف یکبار مصرفنفرهتکنفره، شیر تکگرم پنیر  30 نان تافتون،
22000 
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مسئولین بوفه ها موظف هستند که الزاماً یکی از منوهای این  منوی صبحانه انتخابی اجباری: -2

گروه را جهت وعده صبحانه به اختیار خود و مطابق  استقبال دانشجویان گرامی و با لحاظ داشت 

 ایجاد تنوع روزانه سرو نمایند که این منو شامل جدول ذیل خواهد بود.

 «جدول منوی صبحانه انتخابی اجباری»

 قیمت  رکیبات غذات نوع غذا ردیف
 ) ریال (

نان  یک سوم یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا خوراک عدسی 1

 گرم( 200خوراک عدسی) ، بربری یا نصف نان تافتون

30000 

نان یک سوم یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا  خوراک لوبیا 2

 گرم( 200خوراک لوبیا)، بربری یا نصف نان تافتون

30000 

نان  یک سوم یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا انواع آش 3

 گرم( 200آش )، انواع بربری یا نصف نان تافتون

30000 

نان یک سوم یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا  حلیم 4

 گرم( 200حلیم)، بربری یا نصف نان تافتون

45000 

 

نبوده و با امتیازات اعتباری برای مسئولین بوفه های همراه  : این منو اجباریمنوی صبحانه اختیاری -3

است و همچنین به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان، افزایش میزان درآمد بوفه داران و نشان دادن 

مهارت و توانمندی آنها لحاظ گردیده است.منوی مذکور به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در رضایت 

ران بوده و در واگذاری های بعدی و همچنین مساعدت های آتی به آنها تاثیرگذار خواهد دانشگاه از بوفه دا

 بود که این منو شامل جدول ذیل خواهد بود.
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 «جدول منوی صبحانه اختیاری»

 ردیف
 نام غذا

 ترکیبات غذا
 قیمت 
 ) ریال (

1 

نان و پنیر و 

 گردو

ری نان بربیک سوم یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا 

گرم گردو بسته بندی  40گرم پنیر تکنفره،  30 ،یا نصف نان تافتون

 شده

40000 

2 

نان و پنیر و 

 خیار و گوجه

ری نان بربیک سوم یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا 

گرم، گوجه  100گرم پنیر تکنفره، خیار  30،  یا نصف نان تافتون

 گرم 50فرنگی

15000 

3 
 ونان و پنیر 

 کره و عسل

ری نان بربیک سوم یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا 

 گرمی، عسل تکنفره10گرم پنیر تکنفره، کره  30،  یا نصف نان تافتون

20000 

4 
سوسیس 

 تخم مرغ

ری نان بربیک سوم یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا 

 مرغگرم سوسیس +یک  عدد تخم  150 +یا نصف نان تافتون

30000 

5 
ری نان بربیک سوم یک عدد نان  لواش یا یک سوم نان سنگک یا  خامه عسل

 ، خامه تکنفره صد گرمی، عسل تکنفره یا نصف نان تافتون

25000 

 

                                              

 

 


