ردیف

عٌبٍیي فعبلیتهب

هسئَل هستقین

1

ثیوِ حَادث گزٍّی،خذهبت درهبًی داًشجَیبى

آقبی هیالد سرًگی

2

ثیوِ سبختوبى خَاثگبّْبی داًشجَیی

کبرشٌبس اهَرداًشجَیی

3

فعبلیت کبرداًشجَیی

4

شَرای تخصصی داًشجَیی

5

اهَرشَرای صٌفی داًشجَیبى

6

ثي ٍحَالِ کتبة

1

اهَرٍام ثٌیبدعلَی

خبًن رقیه احودی

2

ثجت اطالعبت هشخصبت داًشجَیبى سبکي درخَاثگبّْبی داًشجَیی

کبرشٌبس هسَل اهَرداًشجَیی

3

صذٍر ٍثجت تعْذًبهِ ّبی داًشجَیی

4

اهَرتسَیِ فبرغ التحصیالى ٍثبیگبًی

1

پیگیزی اهَرثخشٌبهْبی ٍهصَثبت ٍسارتی صبدرُ اسصٌذٍق رفبُ داًشجَیبى

خبًن الهبم کز

صذٍر فزم هیشاى ثذّی ثزای کلیِ داًشجَیبى

کبرشٌبس اهَرداًشجَیی

2
3

پیگیزی اهَرکلیِ ٍاهْبی داًشجَیی(ٍام تحصیلیٍ،ام هسکيٍ،ام ضزٍریٍ،دیعِ هسکي ٍ،ام
اعتجبرخزیذکبالٍ،ام تجصزُ  2شْزیِ ٍ)..

4

ثجت ًبم اس داًشجَیبى جذیذ الَرٍد ٍ اخذ تعْذ هحضزی ٍ افتتبح حسبة ثبًکی

5

اسکي ٍارسبل تعْذًبهِ ّب

1

ًظبرت ثز تْیِ  ،طجخ ٍ تَسیع غذا در هحل سلف سزٍیس ٍ خَاثگبّْبی داًشگبُ

خبًن ًیلَفز هلکی

2

ًظبرت ثز اهز ثْذاشت هحیطْبی طجخ ٍ تَسیع غذا

کبرشٌبس اهَرتغذیه

3

ًظبرت در تْیِ ٍ ارائِ کبرت ثْذاشتی پزسٌل در اهز تْیِ ٍ طجخ غذا

4

کٌتزل ثْذاشتی هَاد غذایی ٍ تبریخ تَلیذ ٍ اًقضبء آًْب

آقبی حسیي سعفزاًیه
هسئَل سلف سزٍیس
داًشجَیی

5

6

1
2

ثزًبهِ ریشی ٍ تْیِ ثزًبهِ غذایی هٌبست ثب تَجِ ثِ فصَل سبل ٍ هیشاى کبلزی  ،پزٍتئیي ،

آقبی احسبى رًگ ریش

کزثَّیذرات ،چزثی ٍاغلت ریشهغذی ّبی هَرد ًیبس داًشجَیبى ثب تَجِ ثِ استبًذاردّبی جْبًی

هسَل اتَهبسیَى

سیستن اتَهبسیَى تغذیِ داًشجَیی( اًجبم خذهبت هزثَط ثِ رسرٍ غذاشبهل صذٍرکبرت تغذیِ،کٌتزل
اعتجبرکبرتْبی تغذیِ،فزٍش صتَى آسادٍ)..

کٌتزل ثز سزٍیس ّبی خَاثگبّْب ثِ داًشگبُ ،داًشکذُ ّب ،ثیوبرستبًْب ،هسیزّبی داخل شْز ٍ
ثبلعکس
کٌتزل ثز سزٍیس ّبی درخَاستی اس داًشکذُ ّب ٍکلیِ ٍاحذّبی تبثعِ ثِ هزاکش تعییي شذُ در
درخَاست ّب

3

ارائِ ثزًبهِ ریشی هٌبست جْت سزٍیس ّبی داًشجَیی ثب ّوبٌّگی داًشکذُ ّب ٍ ثیوبرستبى ّب

4

حضَر فیشیکی ّوِ رٍس در هجتوع ّب جْت رفت ٍ ثزگشت سزٍیس ّبی داًشجَیی

آقبی قبسن رٍشٌی
هسئَل اهَرًقلیه
داًشجَیی

