
 باسمه تعالی

   هفتم الف کالس  7931ماه  فروردین یلیست تغذیه

 رد ربانهم ی تغذهی نوع تغذیه نام خانوادگی  تاریخ روز 
 اولویت با

 لقمه ی سالم
 است

 میوه و کیک کشوری  8/  81 شنبه

 )صبحانه مهمان مدرسه(سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع(   8/  81 یکشنبه

 لقمه سالم قدیری  8/  02 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت الهیاری  8/  08 سه شنبه

 لقمه سالم  انوشه  8/  00 چهارشنبه

 تعطیل -صلی اهلل علیه و آله مبعث پیامبر اکرم  8/  02 شنبه

 )صبحانه مهمان مدرسه(سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع(   8/  02 یکشنبه

 لقمه سالم تارفی  8/  02 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت جوادی  8/  01 سه شنبه

 لقمه سالم  رحمانی  8/  01 ارشنبهچه

 

 

 

 

 تذکرات :
 ی بیش از آمار خودداری گردد. تغذیه تهیه نماید و از به همراه آوردن تغذیه عدد 22آموز به تعداد کل کالس  هر دانش -7

 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 -9

 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 -1

 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 -3

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 -72

 نمانند.

 

 نظامت مدرسه _با تشکر 

 

 

 



 باسمه تعالی

    هفتم ب کالس  7931 ماه فروردین یلیست تغذیه

 رد ربانهم ی تغذهی نوع تغذیه نام خانوادگی  تاریخ روز 
 اولویت با

 لقمه ی سالم
 تاس 

 میوه و کیک طبیعت پور   8/  81 شنبه

 )صبحانه مهمان مدرسه(سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع(   8/  81 یکشنبه

 لقمه سالم کشاورز   8/  02 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت حباب  8/  08 سه شنبه

 لقمه سالم  حجازی     8/  00 چهارشنبه

 تعطیل -صلی اهلل علیه و آله مبعث پیامبر اکرم  8/  02 شنبه

 )صبحانه مهمان مدرسه(سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع(   8 / 02 یکشنبه

 لقمه سالم پور  حمیدان  8/  02 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت حسینیان    8/  01 سه شنبه

 لقمه سالم  خدا رحیمی  8/  01 چهارشنبه

 

 

 تذکرات :
 ی بیش از آمار خودداری گردد. از به همراه آوردن تغذیهتغذیه تهیه نماید و  عدد 22آموز به تعداد کل کالس هر دانش -7

 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 -9

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

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

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

 روز نگردد.  22آموزان کمتر ی زمانی در نوبت ماه به ماه دانشگردد فاصلهی تغذیه، تالش میبا توجه به  تنوع برنامه -1

 د.باشی 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 -3

 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 -72

 نمانند.

 

 نظامت مدرسه _با تشکر 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

   هفتم جکالس   7931 ماه فروردین یلیست تغذیه

 رد ربانهم ی تغذهی نوع تغذیه نام خانوادگی  تاریخ روز 
 اولویت با

 لقمه ی سالم
  است

 میوه و کیک اعتماد نیا   8/  81 شنبه

 )صبحانه مهمان مدرسه(سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع(   8/  81 یکشنبه

 لقمه سالم اشیری  8/  02 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت آزاد   8/  08 شنبهسه 

 لقمه سالم  عالیی  8/  00 چهارشنبه

 تعطیل -صلی اهلل علیه و آله مبعث پیامبر اکرم  8/  02 شنبه

 )صبحانه مهمان مدرسه(سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع(   8/  02 یکشنبه

 لقمه سالم فرقانی  8/  02 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت اشاکیاپ  8/  01 سه شنبه

 لقمه سالم  محمدی دوست  8/  01 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 -7

 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 -9

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

 نفره داشته باشد.بندی انفرادی و تکساندویچی آماده شده و بستهپنیر، تغذیه به صورت برای 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 به ماه دانشی زمانی در نوبت ماه گردد فاصلهی تغذیه، تالش میبا توجه به  تنوع برنامه -1

 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 -3

می؛ لطفاً نوبت فرزند خود را در اول هر ماه و بعد از نصب لیست تغذیه کنترل نمایند تا در موعد مقرر عزیزانمان بدون تغذیه اولیای گرا -72

 نمانند.

 

 نظامت مدرسه _با تشکر 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

   هشتم الفکالس   7931 ماه فروردین یلیست تغذیه

 رد ربانهم ی تغذهی نوع تغذیه نام خانوادگی  تاریخ روز 
 اولویت با

 لقمه ی سالم
  است

 میوه و کیک مرتضوی  8/  81 شنبه

 )صبحانه مهمان مدرسه(سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع(   8/  81 یکشنبه

 لقمه سالم ملکی    8/  02 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت موسوی    8/  08 سه شنبه

 لقمه سالم  جاوید  نوری  8/  00 چهارشنبه

 تعطیل -و آله  صلی اهلل علیهمبعث پیامبر اکرم  8/  02 شنبه

 )صبحانه مهمان مدرسه(سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع(   8/  02 یکشنبه

 لقمه سالم خواه  وطن  8/  02 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت احمدی    8/  01 سه شنبه

 لقمه سالم  الهی   8/  01 چهارشنبه

 

 

 تذکرات :
 ی بیش از آمار خودداری گردد. تغذیه تهیه نماید و از به همراه آوردن تغذیه دعد 11 آموز به تعداد کل کالس هر دانش -7

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

 .آموز به مدرسه فرستاده شوددر صورت غیبت در روز موعود، حتماً تغذیه در نوع و زمان مقرر، توسط ولی دانش -9

 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

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

 روز نگردد.  22آموزان کمتر ی زمانی در نوبت ماه به ماه دانشگردد فاصلهی تغذیه، تالش میبا توجه به  تنوع برنامه -1

 باشد.مصوب آن معذور می ی زمانی و نوعی 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 -3

ه 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 تغذی -72

 نمانند.

 

 نظامت مدرسه _با تشکر 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

   هشتم بکالس   7931 ماه فروردین یلیست تغذیه

 رد ربانهم ی تغذهی نوع تغذیه نام خانوادگی  تاریخ روز 
 اولویت با

 لقمه ی سالم
  است

 میوه و کیک اورعی    8/  81 شنبه

 )صبحانه مهمان مدرسه(سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع(   8/  81 یکشنبه

 لقمه سالم اری بختی  8/  02 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت طباء  بنی  8/  08 سه شنبه

 لقمه سالم  پیسوده    8/  00 چهارشنبه

 تعطیل -صلی اهلل علیه و آله مبعث پیامبر اکرم  8/  02 شنبه

 )صبحانه مهمان مدرسه(سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع(   8/  02 یکشنبه

 لقمه سالم داوود نبی    8/  02 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت حسینی    8/  01 سه شنبه

 لقمه سالم  ذاکری    8/  01 چهارشنبه

 

 

 تذکرات :
 ی بیش از آمار خودداری گردد. تغذیه تهیه نماید و از به همراه آوردن تغذیه عدد 81  آموز به تعداد کل کالسهر دانش -7

 آورده شود.« آموز ترجیحاً به همراه دانش»  حصب 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 -9

 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 بستهی نوبت نانبرا -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 میبا توجه به  تنوع برنامه -1

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

 کالس کوشا باشند.ی هر روز، شهردار کالس در آن روز هم هستند و باید در حفظ بهداشت و نظافت مسئولین تغذیه -3

 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 -72

 نمانند.

 

 نظامت مدرسه _با تشکر 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

  نهم کالس   7931 ماه فروردین یلیست تغذیه

 رد ربانهم ی تغذهی نوع تغذیه ادگی نام خانو تاریخ روز 
 اولویت با

 لقمه ی سالم
  است

 میوه و کیک نظری  8/  81 شنبه

 )صبحانه مهمان مدرسه(سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع(   8/  81 یکشنبه

 لقمه سالم نوروزی    8/  02 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت آزاده  8/  08 سه شنبه

 لقمه سالم  مقدم  یوسفی  8/  00 چهارشنبه

 تعطیل -صلی اهلل علیه و آله یامبر اکرم مبعث پ 8/  02 شنبه

 )صبحانه مهمان مدرسه(سفره اطعام اباعبداهلل الحسین )ع(   8/  02 یکشنبه

 لقمه سالم آقارضی    8/  02 دوشنبه

 شیر و بیسکوییت باقرزاده    8/  01 سه شنبه

 لقمه سالم  بهنیا   8/  01 چهارشنبه

 

 

 تذکرات :
 ی بیش از آمار خودداری گردد. تغذیه تهیه نماید و از به همراه آوردن تغذیه عدد 03 وز به تعداد کل کالس آمهر دانش -7

 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 -9

 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.ر صورت آمادگی، از تغذیهتوانند داولیای گرامی می -6

 روز نگردد.  22آموزان کمتر ی زمانی در نوبت ماه به ماه دانشگردد فاصلهی تغذیه، تالش میبا توجه به  تنوع برنامه -1

 باشد.ی زمانی و نوع مصوب آن معذور میرج از برنامهی خامدرسه 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 -3

د مقرر عزیزانمان بدون تغذیه اولیای گرامی؛ لطفاً نوبت فرزند خود را در اول هر ماه و بعد از نصب لیست تغذیه کنترل نمایند تا در موع -72

 نمانند.

 

 نظامت مدرسه _با تشکر 


