
 باسمه تعالی

   هفتم الف کالس  9316ماه  اسفند یلیست تغذیه

 نوع تغذیه نام خانوادگی  تاریخ روز  نوع تغذیه نام خانوادگی  تاریخ روز 

 میوه و کیک نصر  21/  21 شنبه میوه و کیک جوادی   21/  5 شنبه

  21/  6 یکشنبه
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

  21/  12 یکشنبه درسه()صبحانه مهمان م
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

 )صبحانه مهمان مدرسه(

 لقمه سالم نعیمی  21/  12 دوشنبه لقمه سالم تارفی  21/  7 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت نقوی  21/  11 سه شنبه شیر و بیسکوییت قدیری  21/  8 سه شنبه

 لقمه سالم  نیلفروشان 21/  12 چهارشنبه لقمه سالم  قلی زاده  21/  1 چهارشنبه

 میوه و کیک آزاده  21/  16 شنبه میوه و کیک کشوری 21/  21 شنبه

  21/  22 یکشنبه
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

  21/  17 یکشنبه )صبحانه مهمان مدرسه(
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

 )صبحانه مهمان مدرسه(

 لقمه سالم  اسماعیلی  21/  18 دوشنبه لقمه سالم گلزاری  21/  21 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت الجوردی  21/  25 سه شنبه

 لقمه سالم  محمدیان  21/  26 چهارشنبه

 

 

 

 

 تذکرات :
 ی بیش از آمار خودداری گردد. تغذیه تهیه نماید و از به همراه آوردن تغذیه عدد 22آموز به تعداد کل کالس  هر دانش -9

 آورده شود.« آموز ترجیحاً به همراه دانش»  صبح 8بایست تا قبل از ساعت تغذیه می -2

 آموز به مدرسه فرستاده شود.در صورت غیبت در روز موعود، حتماً تغذیه در نوع و زمان مقرر، توسط ولی دانش -3

 نمایند.   های شیری مانند شیرعسل و شیرکاکائو تهیهتوانند در نوبت شیر، از سایر فراوردهآموزان میدانش -4

 نفره داشته باشد.بندی انفرادی و تکشده و بسته پنیر، تغذیه به صورت ساندویچی آمادهبرای نوبت نان -5

 های جایگزینِ سالم مانند عدسی، آش، حلیم و نان و پنیر نیز تهیه نمایند.توانند در صورت آمادگی، از تغذیهاولیای گرامی می -6

 روز نگردد.  22وزان کمتر آمی زمانی در نوبت ماه به ماه دانشگردد فاصلهی تغذیه، تالش میبا توجه به  تنوع برنامه -7

 باشد.ی زمانی و نوع مصوب آن معذور میی خارج از برنامهمدرسه به دلیل برقراری نظم، از توزیع تغذیه -8

 ی هر روز، شهردار کالس در آن روز هم هستند و باید در حفظ بهداشت و نظافت کالس کوشا باشند.مسئولین تغذیه -1

فرزند خود را در اول هر ماه و بعد از نصب لیست تغذیه کنترل نمایند تا در موعد مقرر عزیزانمان بدون تغذیه  اولیای گرامی؛ لطفاً نوبت -92

 نمانند.

 

 نظامت مدرسه _با تشکر 

 

 



 باسمه تعالی

    هفتم ب کالس  9316 ماه اسفند یلیست تغذیه

 نوع تغذیه نام خانوادگی  تاریخ روز  نوع تغذیه نام خانوادگی  تاریخ روز 

 میوه و کیک هاشمی  21/  21 شنبه میوه و کیک شهبازی    21/  5 شنبه

  21/  6 یکشنبه
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

  21/  12 یکشنبه درسه()صبحانه مهمان م
 سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

 )صبحانه مهمان مدرسه(

 لقمه سالم آذرمی   21/  12 دوشنبه لقمه سالم حجازی  21/  7 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت آقا بابایی    21/  11 سه شنبه شیر و بیسکوییت پور طبیعت  21/  8 سه شنبه

 لقمه سالم  اورعی   21/  12 چهارشنبه لقمه سالم  عطائی  21/  1 چهارشنبه

 میوه و کیک پایدارحسینی     21/  16 شنبه میوه و کیک کشاورز 21/  21 شنبه

  21/  22 یکشنبه
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

  21/  17 یکشنبه )صبحانه مهمان مدرسه(
 سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

 )صبحانه مهمان مدرسه(

 لقمه سالم  حاجی حسن  21/  18 دوشنبه لقمه سالم محبی    21/  21 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت محسنیان    21/  25 سه شنبه

 لقمه سالم  وارسته  21/  26 چهارشنبه

 

 

 تذکرات :
 ی بیش از آمار خودداری گردد. تغذیه تهیه نماید و از به همراه آوردن تغذیه عدد 22به تعداد کل کالس آموز هر دانش -9

 آورده شود.« آموز ترجیحاً به همراه دانش»  صبح 8بایست تا قبل از ساعت تغذیه می -2

 ز به مدرسه فرستاده شود.آمودر صورت غیبت در روز موعود، حتماً تغذیه در نوع و زمان مقرر، توسط ولی دانش -3

 نمایند.   های شیری مانند شیرعسل و شیرکاکائو تهیهتوانند در نوبت شیر، از سایر فراوردهآموزان میدانش -4

 نفره داشته باشد.بندی انفرادی و تکپنیر، تغذیه به صورت ساندویچی آماده شده و بستهبرای نوبت نان -5

 های جایگزینِ سالم مانند عدسی، آش، حلیم و نان و پنیر نیز تهیه نمایند.رت آمادگی، از تغذیهتوانند در صواولیای گرامی می -6

 روز نگردد.  22آموزان کمتر ی زمانی در نوبت ماه به ماه دانشگردد فاصلهی تغذیه، تالش میبا توجه به  تنوع برنامه -7

 باشد.ی زمانی و نوع مصوب آن معذور میز برنامهی خارج امدرسه به دلیل برقراری نظم، از توزیع تغذیه -8

 ی هر روز، شهردار کالس در آن روز هم هستند و باید در حفظ بهداشت و نظافت کالس کوشا باشند.مسئولین تغذیه -1

رر عزیزانمان بدون تغذیه اولیای گرامی؛ لطفاً نوبت فرزند خود را در اول هر ماه و بعد از نصب لیست تغذیه کنترل نمایند تا در موعد مق -92

 نمانند.

 

 نظامت مدرسه _با تشکر 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

   هفتم جکالس   9316 ماه اسفند یلیست تغذیه

 نوع تغذیه نام خانوادگی  تاریخ روز  نوع تغذیه نام خانوادگی  تاریخ روز 

 میوه و کیک رحیمی  21/  21 شنبه میوه و کیک عالیی  21/  5 شنبه

  21/  6 یکشنبه
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

  21/  12 یکشنبه درسه()صبحانه مهمان م
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

 )صبحانه مهمان مدرسه(

 لقمه سالم زادهسیانیرئ  21/  12 دوشنبه لقمه سالم فرقانی  21/  7 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت سبحانی  21/  11 سه شنبه شیر و بیسکوییت آزاد  21/  8 سه شنبه

 لقمه سالم  سلیمانی 21/  12 چهارشنبه لقمه سالم  اشیری  21/  1 چهارشنبه

 میوه و کیک شریعت زاده  21/  16 شنبه میوه و کیک اعتمادنیا 21/  21 شنبه

  21/  22 یکشنبه
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

  21/  17 یکشنبه )صبحانه مهمان مدرسه(
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

 )صبحانه مهمان مدرسه(

 لقمه سالم  صفایی  21/  18 دوشنبه لقمه سالم بابایی  21/  21 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت جعفرزاده  21/  25 سه شنبه

 لقمه سالم  خیشه  21/  26 چهارشنبه

 

 

 تذکرات :
 ی بیش از آمار خودداری گردد. تغذیه تهیه نماید و از به همراه آوردن تغذیه عدد 12آموز به تعداد کل کالس هر دانش -9

 آورده شود.« آموز ترجیحاً به همراه دانش»  صبح 8بایست تا قبل از ساعت ه میتغذی -2

 آموز به مدرسه فرستاده شود.در صورت غیبت در روز موعود، حتماً تغذیه در نوع و زمان مقرر، توسط ولی دانش -3

 نمایند.   یرکاکائو تهیههای شیری مانند شیرعسل و شتوانند در نوبت شیر، از سایر فراوردهآموزان میدانش -4

 نفره داشته باشد.بندی انفرادی و تکپنیر، تغذیه به صورت ساندویچی آماده شده و بستهبرای نوبت نان -5

 های جایگزینِ سالم مانند عدسی، آش، حلیم و نان و پنیر نیز تهیه نمایند.توانند در صورت آمادگی، از تغذیهاولیای گرامی می -6

 روز نگردد.  22آموزان کمتر ی زمانی در نوبت ماه به ماه دانشگردد فاصلهی تغذیه، تالش میتنوع برنامه با توجه به  -7

 باشد.ی زمانی و نوع مصوب آن معذور میی خارج از برنامهمدرسه به دلیل برقراری نظم، از توزیع تغذیه -8

 و باید در حفظ بهداشت و نظافت کالس کوشا باشند. ی هر روز، شهردار کالس در آن روز هم هستندمسئولین تغذیه -1

 اولیای گرامی؛ لطفاً نوبت فرزند خود را در اول هر ماه و بعد از نصب لیست تغذیه کنترل نمایند تا در موعد مقرر عزیزانمان بدون تغذیه -92

 نمانند.

 

 نظامت مدرسه _با تشکر 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

   هشتم الفکالس   9316 ماه اسفند یلیست تغذیه

 نوع تغذیه نام خانوادگی  تاریخ روز  نوع تغذیه نام خانوادگی  تاریخ روز 

 میوه و کیک ثقفی   21/  21 شنبه میوه و کیک عالیی  21/  5 شنبه

  21/  6 یکشنبه
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

  21/  12 یکشنبه درسه()صبحانه مهمان م
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

 )صبحانه مهمان مدرسه(

 لقمه سالم نژاد  سعیدی  21/  12 دوشنبه لقمه سالم فریرزاده  21/  7 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت شکرزاده    21/  11 سه شنبه شیر و بیسکوییت الهی   21/  8 سه شنبه

 لقمه سالم  اسدی  عرب 21/  12 چهارشنبه لقمه سالم  اشراقی    21/  1 چهارشنبه

 میوه و کیک عرفاتی   21/  16 شنبه میوه و کیک اصفهانی 21/  21 شنبه

  21/  22 یکشنبه
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

  21/  17 یکشنبه )صبحانه مهمان مدرسه(
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

 )صبحانه مهمان مدرسه(

 لقمه سالم  عالیی  21/  18 دوشنبه لقمه سالم پور  اعظم  21/  21 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت بیات    21/  25 سه شنبه

 لقمه سالم  تکّلو    21/  26 چهارشنبه

 

 

 تذکرات :
 ی بیش از آمار خودداری گردد. تغذیه تهیه نماید و از به همراه آوردن تغذیه عدد 11 آموز به تعداد کل کالس هر دانش -9

 آورده شود.« آموز ترجیحاً به همراه دانش»  صبح 8بایست تا قبل از ساعت تغذیه می -2

 آموز به مدرسه فرستاده شود.غیبت در روز موعود، حتماً تغذیه در نوع و زمان مقرر، توسط ولی دانش در صورت -3

 نمایند.   های شیری مانند شیرعسل و شیرکاکائو تهیهتوانند در نوبت شیر، از سایر فراوردهآموزان میدانش -4

 نفره داشته باشد.بندی انفرادی و تکتهپنیر، تغذیه به صورت ساندویچی آماده شده و بسبرای نوبت نان -5

 های جایگزینِ سالم مانند عدسی، آش، حلیم و نان و پنیر نیز تهیه نمایند.توانند در صورت آمادگی، از تغذیهاولیای گرامی می -6

 روز نگردد.  22 آموزان کمتری زمانی در نوبت ماه به ماه دانشگردد فاصلهی تغذیه، تالش میبا توجه به  تنوع برنامه -7

 باشد.ی زمانی و نوع مصوب آن معذور میی خارج از برنامهمدرسه به دلیل برقراری نظم، از توزیع تغذیه -8

 ی هر روز، شهردار کالس در آن روز هم هستند و باید در حفظ بهداشت و نظافت کالس کوشا باشند.مسئولین تغذیه -1

د را در اول هر ماه و بعد از نصب لیست تغذیه کنترل نمایند تا در موعد مقرر عزیزانمان بدون تغذیه اولیای گرامی؛ لطفاً نوبت فرزند خو -92

 نمانند.

 

 نظامت مدرسه _با تشکر 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

   هشتم بکالس   9316 ماه اسفند یلیست تغذیه

 نوع تغذیه نام خانوادگی  تاریخ روز  نوع تغذیه نام خانوادگی  تاریخ روز 

 میوه و کیک عظیمی    21/  21 شنبه میوه و کیک معمره  21/  5 شنبه

  21/  6 یکشنبه
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

  21/  12 یکشنبه درسه()صبحانه مهمان م
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

 )صبحانه مهمان مدرسه(

 لقمه سالم نیا  قاسم  21/  12 دوشنبه لقمه سالم عرفانی  21/  7 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت محبی    21/  11 سه شنبه شیر و بیسکوییت نصیری  21/  8 سه شنبه

 لقمه سالم  محمدی   21/  12 چهارشنبه لقمه سالم  داوود نبی    21/  1 چهارشنبه

 میوه و کیک معمره  21/  16 شنبه میوه و کیک ذاکری   21/  21 شنبه

  21/  22 یکشنبه
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

  21/  17 یکشنبه )صبحانه مهمان مدرسه(
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

 )صبحانه مهمان مدرسه(

 لقمه سالم  نصیری  21/  18 دوشنبه لقمه سالم خواه  وطنرزمی  21/  21 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت آبادی  رضی  21/  25 سه شنبه

 لقمه سالم  عرفانی    21/  26 چهارشنبه

 

 

 تذکرات :
 ی بیش از آمار خودداری گردد. تغذیه تهیه نماید و از به همراه آوردن تغذیه عدد 81  کل کالسآموز به تعداد هر دانش -9

 آورده شود.« آموز ترجیحاً به همراه دانش»  صبح 8بایست تا قبل از ساعت تغذیه می -2

 سه فرستاده شود.آموز به مدردر صورت غیبت در روز موعود، حتماً تغذیه در نوع و زمان مقرر، توسط ولی دانش -3

 نمایند.   های شیری مانند شیرعسل و شیرکاکائو تهیهتوانند در نوبت شیر، از سایر فراوردهآموزان میدانش -4

 نفره داشته باشد.بندی انفرادی و تکپنیر، تغذیه به صورت ساندویچی آماده شده و بستهبرای نوبت نان -5

 های جایگزینِ سالم مانند عدسی، آش، حلیم و نان و پنیر نیز تهیه نمایند.ی، از تغذیهتوانند در صورت آمادگاولیای گرامی می -6

 روز نگردد.  22آموزان کمتر ی زمانی در نوبت ماه به ماه دانشگردد فاصلهی تغذیه، تالش میبا توجه به  تنوع برنامه -7

 باشد.ی زمانی و نوع مصوب آن معذور میی خارج از برنامهمدرسه به دلیل برقراری نظم، از توزیع تغذیه -8

 ی هر روز، شهردار کالس در آن روز هم هستند و باید در حفظ بهداشت و نظافت کالس کوشا باشند.مسئولین تغذیه -1

نمان بدون تغذیه اولیای گرامی؛ لطفاً نوبت فرزند خود را در اول هر ماه و بعد از نصب لیست تغذیه کنترل نمایند تا در موعد مقرر عزیزا -92

 نمانند.

 

 نظامت مدرسه _با تشکر 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

  نهم کالس   9316 ماه اسفند یلیست تغذیه

 نوع تغذیه نام خانوادگی  تاریخ روز  نوع تغذیه نام خانوادگی  تاریخ روز 

 میوه و کیک صنعتی    21/  21 شنبه میوه و کیک حسینی  21/  5 شنبه

  21/  6 یکشنبه
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

  21/  12 یکشنبه درسه()صبحانه مهمان م
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

 )صبحانه مهمان مدرسه(

 لقمه سالم    طاهری  21/  12 دوشنبه لقمه سالم داوری  21/  7 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت عرفانی   21/  11 سه شنبه شیر و بیسکوییت داعی  21/  8 سه شنبه

 لقمه سالم  عقلمند   21/  12 چهارشنبه لقمه سالم  العابدینیزین   21/  1 چهارشنبه

 میوه و کیک فعال    21/  16 شنبه میوه و کیک خواجه وند 21/  21 شنبه

  21/  22 یکشنبه
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

  21/  17 یکشنبه )صبحانه مهمان مدرسه(
سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع( 

 )صبحانه مهمان مدرسه(

 لقمه سالم  مجرد  21/  18 دوشنبه لقمه سالم سیفی    21/  21 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت شریفی    21/  25 سه شنبه

 لقمه سالم     صادقی  21/  26 چهارشنبه

 

 

 تذکرات :
 ی بیش از آمار خودداری گردد. تغذیه تهیه نماید و از به همراه آوردن تغذیه عدد 03 آموز به تعداد کل کالس هر دانش -9

 آورده شود.« آموز ترجیحاً به همراه دانش»  صبح 8بایست تا قبل از ساعت تغذیه می -2

 آموز به مدرسه فرستاده شود.در صورت غیبت در روز موعود، حتماً تغذیه در نوع و زمان مقرر، توسط ولی دانش -3

 نمایند.   و شیرکاکائو تهیه های شیری مانند شیرعسلتوانند در نوبت شیر، از سایر فراوردهآموزان میدانش -4

 نفره داشته باشد.بندی انفرادی و تکپنیر، تغذیه به صورت ساندویچی آماده شده و بستهبرای نوبت نان -5

 های جایگزینِ سالم مانند عدسی، آش، حلیم و نان و پنیر نیز تهیه نمایند.توانند در صورت آمادگی، از تغذیهاولیای گرامی می -6

 روز نگردد.  22آموزان کمتر ی زمانی در نوبت ماه به ماه دانشگردد فاصلهی تغذیه، تالش میبه  تنوع برنامه با توجه -7

 باشد.ی زمانی و نوع مصوب آن معذور میی خارج از برنامهمدرسه به دلیل برقراری نظم، از توزیع تغذیه -8

 ستند و باید در حفظ بهداشت و نظافت کالس کوشا باشند.ی هر روز، شهردار کالس در آن روز هم همسئولین تغذیه -1

 اولیای گرامی؛ لطفاً نوبت فرزند خود را در اول هر ماه و بعد از نصب لیست تغذیه کنترل نمایند تا در موعد مقرر عزیزانمان بدون تغذیه -92

 نمانند.
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