
 تعالی باسمه

  تاکراهنمای استفاده از خدمات رستوران 

 )تنوع، انتخاب و کیفیت(

ترم خوشبختانه با تالش مسووالن محرساند به اطالع دانشجویان گرامی میتحصیلی، ضمن تبریک آغاز سال

محترم آماده ارائه خدمات به دانشجویان  7/7/97یفیت( از کنتخاب و انوع، ت) تاکدانشگاه، رستوران 

 .یدفرمایبه موارد زیر توجه  (جنب رستوران مرکزی) رستوران تاک مندی از خدماتجهت بهرهلطفا، باشد. می

اقدام  2و سلف  (تاکبا نام رستوران  ) 3 نوع در زمان رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه نسبت به انتخاب غذای -1

 .(اثر خواهد بود در غیر این صورت رزرو بال)شود 

برای رزرو غذا در یک وعده استفاده نماید، لذا در زمان  (تاکدانشجویی یا ) یک غذاخوری تواند فقط ازدانشجو می هر -2

 های غذایی هر دو غذاخوری، این مورد را مد نظر قرار دهید.رزرو غذا با مطالعه برنامه

ون اعتبار در اتوماسیو رزرو آن بدون کسر مبلغ از باشد نیازی به افزایش اعتبار نمی تاکبرای رزرو غذا در رستوران  -3

 تغذیه خواهد بود.

 باشدمیپرس  هر به ازای ریال 50000 ،97-98در سال تحصیلی وعده ناهار هر یارانه پرداختی توسط دانشگاه برای  -4

ط اداره تغذیه توس در سیستم اتوماسیون تغذیه تاکاز غذای ارایه شده در رستوران که بعد از تایید و ثبت استفاده دانشجو 

 پرداخت خواهد شد. تاک در وجه رستوران 

توسط خود ، (ریال 50000، بعد از کسر مبلغ یارانه )تاکنظر به اینکه مابقی بهای غذای خریداری شده در رستوران  -5

 باشد.ی ارایه شده ضروری میتوجه به نرخ غذاها ،اخت خواهدپرد تاکدانشجو به صورت نقدی در رستوران 

 ( تعلق خواهد گرفت.تاکرستوران ایی یارانه) غذاهای موجود در برنامه غذایی  مبلغ یارانه به غذاهای اصلی -6

نوع غذای  4در هر وعده ناهار حداکثر  انتخاب نوع غذا در زمان رزرو غذا در این رستوران،با توجه به عدم امکان  -7

، نوع بعدی نوع 4صورت تمام شدن هر کدام از  ، لذا درنامه غذایی(طبق بر)ایی در این رستوران ارایه خواهد شد یارانه

 جایگزین خواهد شد.

و دانشجویی  تاکهایی که رزرو شده ولی مورد استفاده قرار نگرفته باشد )غذاهای نخورده(، در هر دو رستوران وعده -8

 شامل جریمه خواهد شد.

 های دانشگاهاداره امور غذاخوری


