اداره تغذیه:
اين اداره با  8نفر کارمند و  808نفر نيروی شرکتی طرف قرارداد با بخش خصوص در راستای تأمين غذای دانشجوويا
به شرح زير فعاليت مینمايد:
رئیس اداره تغذیه:

رباب معصوم بگلو

كارشناسان اداره تغذیه:

صفيه محمد خانی -نورالدين باقر پور -حسن رجبی

مسئولین سلفها:





مسئول سلف برق
مسئول سلف شهرک امام
مسئول سلف وليعصر
مسئول سلف مرکزی

اصغر نريمانيا
نادر زينال زاده
يحيی داداشی
مصطفی تازيا

 وظایف و فعالیتها:
 تهيه برنامه غذائی هفتگی ،ماهانه و ايام امتحانات و ايام ماه مبارک رمضا آناليز غذاهای ارائه شده در سلف ها بر اساس استانداردهای مربوطه نظرسنوی از دانشوويا در مورد غذاهای توزيع شده و اعمال نظرات آنها در تهيه برنامه غذايی کنترل و نظارت بر مواد اوليه غذايی و نحوه نگهداری آنها در انبارها و سردخانهها بازديد روزانه از سلف مرکزی برادرا و خواهرا و موتع خوابگاهی شهداء و خوابگاههای وليعصر (عج) و شهرکامام (ره) درمراحل آمادهسازی ،پخت و توزيع غذا درجهت کنترل بهداشتی و کيفی آ
 محاسبه آمار غذاهای توزيع شده و تنظيم صورتوضعيت عملکرد ماهانه پيمانکارا فعالسازی کارتهای دانشوويا  ،تخصيص گروه برای کاربججرا  ،تسجويه حسججججاب دانشوويججججا در شججججرففارغ التحصيلی ،نظارت و بازديد از رستورا های خصوصی (طرح تاک)
 فعالیت غذاخوریها:
واحد غذاخوری ها تهيه ،پخت و توزيع غذای سالم و بهداشتی را بر اساس آمار سيسجتم اتوماسجيو تغذيجه بجر عهجده
دارند .امور تهيه ،طبخ و توزيع غذا و انوام امور نظافت آشپزخانه ها و سالنهای غذاخوری تمام سلف سرويسهای دانشجگاه
به پيمانکارا بخش خصوصی واگذار گرديده است.
رستورا های دولتی و خصوصی که زير نظر مستقيم اداره تغذيه فعاليت می نمايند ،به شرح ذيل است:

 غذاخوری های دولتی
 سلف مرکزی سلف خوابگاه وليعصر (عج) سلف خوابگاه شهرک امام (ره) سلف دانشکده برق رستورانهای خصوصی (طرح تاک):
 رستورا خصوصی سبحا (ويژه برادرا واقع در بازارچه دانشوويی) رستورا خصوصی گلها (ويژه برادرا واقع در طبقه فوقانی سلف مرکزی برادرا ) رستورا خصوصی کيميا (ويژه خواهرا واقع در موتمع خوابگاهی شهدا) -رستورا خصوصی مادر (ويژه خواهرا  ،پشت ساختما امور دانشوويی)

