باسمه تعالی

اطالعیه
به منظوررفاه حال دانشجویان محترم ونیز ارتقاءسطح خدمات دانشجویی در بخش تغذیه،مجموعه پذیرایی پردیسان به
همت بخش خصوصی به عنوان رستوران آزاد(مکمل)راه اندازی وآماده ارائه خدمات می باشد.

نکات مهم:
-1رستوران آزاد توسط بخش خصوصی اداره می شود واداره تغذیه دانشگاه صرفا نظارت بهداشتی برفرآیندارائه خدمات دراین مکان را
عهده دار می باشد.
-2گزینه رستوران آزاد(مکمل)به فهرست غذا خوری های مندرج در اتوماسیون تغذیه اضافه شده است.
-3غذا های رستوران آزاد در وعده ناهار با  00/000ریال تخفیف ودر وعده شام با  30/000ریال تخفیف عرضه می شود.
 -4قیمت غذا های قابل عرضه دررستوران مکمل مطابق نرخ نامه مربوط محاسبه می شود وبر این اساس مابه التفاوت تخفیف تعیین
شده وقیمت تمام شده غذا،توسط متصدی رستوران از مراجعین اخذ خواهد شد.
-0دانشجویانی که اقدام به انتخاب رستوران آزاد در روزهای مورد نظر خودرا می نمایند مجاز به استفاده از خدمات غذا خوری دانشجویی
نمی باشند ( .دانشجویان مخیرند از بین خدمات غذا خوری دانشجویی ورستوران آزاد در وعده های ناهار وشام صرفا یکی را انتخاب
نمایند).
-6برای رستوران آزاد غذای خاصی تعریف نشده ومتقاضیان صرفا می توانند از بین غذا های موجودرستوران ،غذای مورد نظر خود راا
نتخاب وسفارش دهند.
-7دانشجویان محترم قبل از انتخاب گزینه رستوران آزاد ،مالحظات مندرج در این اطالعیه را مد نظر قرارداده وسپس اقدام به انتخاب
نمایند.بدیهی است در این مورد انصراف از انتخاب وبازگشت به منوی غذا خوری دانشجویی در وعده مورد نظر مقدور نمی باشد.
-8تخفیف هروعده صرفا برای همان وعده معتبراست وقابل ذخیره برای وعده ها یاروزهای بعدازآن نخواهدبود.
-9فهرست نرخ غذا های قابل عرضه در رستوران آزاد(برابر نرخ های مصوب اتحادیه مربوط)،جهت اطالع در سایت معاونت دانشجویی
بارگذاری شده است.
-10استفاده ازتخفیف ویژه دانشجویی صرفا برای روزهای شنبه تا چهارشنبه برمبنای رزرو قبلی می باشد وبر این اساس نرخ غذا در
روزهای پنج شنبه وجمعه به صورت کامل وبدون تخفیف از دانشجویان اخذ خواهد شد.
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