
راهنماي رزرو غذا از طريق سيستم اتوماسيون تغذيه

.دشويسامانه اتوماسيون تغذيه وارد سايت دانشگاه وب اتوماسيو ن تغذيه در سامانهلينكبا استفاده -1

، عبارت مشاهده شده در تصوير كد امنيتي را در محل دانشجويانجهت »كدملي«به عنوان نام كاربري و كلمه عبور» دانشجوييشماره « وارد كردن با -2

با شماره تلفن در صورت عدم موفقيت در ورود ،(دهيدمي كلمه عبور خود را تغيير ،بعد از اولين ورودد مربوطه وارد كرده و كليد ورود را مي زني

).مراجعه فرمائيدشگاه دانبه آموزشياتماس حاصل نموده و 32627958

)در صورتيكه موجودي حساب شما كافي باشد. (غذاي مورد نظرتان را رزرو نماييداعتبار خود را افزايش داده و در صفحه زير مي توانيد -3

.انتخاب نماييدهفته مورد نظرتان را »هفته بعد « ابتدا با استفاده از آيتم-4

.ناهار روز مورد نظرتان كليد برنامه غذايي را كليك كرده و از منوي ظاهر شده غذاي مورد نظرتان را انتخاب نماييدبراي رزرو غذا ، در ستون وعده-5

. در پايين صفحه نام و شماره سلف هاي موجود ذكر شده است-6



در صورتيكه پيام . و به پيام نمايش داده شده در باالي صفحه دقت نماييد. را بزنيد» تاييد« پس از انتخاب غذاهاي دلخواهتان براي ثبت آنها در سيستم كليد -7
.ليات با موفقيت انجام شده استنمايش داده شود يعني عم» اطالعات رزرو ذخيره شد « 

.بزنيد»تاييد« كليد  ابتدا تيك آن را برداريد و سپس: غذاي رزرو شدهانصراف ازبراي -8

بانك مورد نظر خود را انتخاب كرده و كليك كنيدروي گزينه افزايش اعتبار كليك كرده تا فرم زير نمايش داده شود سپس:افزايش اعتبار اينتر نتي -9

مبلغ مورد نظر خود را به ريال وارد كرده و روي گزينه تاييد كليك كنيد-10



و سپس گزينه پرداخت را زده و به بانك وصل شويد-11

بعد از چك كردن نام پذيرنده اطالعات فوق را وارد كرده و روي گزينه پر داخت كليك كنيد-12

تاريخ مورد نظر در اين صفحه مي توانيد تمامي كار هاي انجام شده خود را ببينيدروي گزينه گزارش كليك كنيد تا فرم زير نمايش داده شود :عمكرد دانشجو-13
خود را وارد رده سپس گزينه نمايش را بزنيد تا كار هاي انجام شده خود را مشاهده كنيد



روي گزينه تغيير كلمه عبور كليك كرده در منوي باز شده دو عدد گزينه نمايش داده مي شود گزينه اول رمز :تغيير رمز عبور و رمز فيش فراموشي -14

ده مي شودعبور براي وارد شدن به اتوماسيون تغذيه مي باشد و گزينه دوم رمز فيش فراموشي مي باشد كه براي گرفتن غذا از دستگاه بدون كارت استفا

بار وارد كرده و سپس گزينه تغيير  را كليك كنيد تا تغييرات اعمال گردد2كنيد سپس كلمه عبور جديد خود را روي گزينه رمز عبور كليك

تغيير را كلمه عبور گزينهبراي تغيير يا فعال كردن فيش فراموش روي گزينه رمز فيش فراموشي كليك كنيد تا فرم زير باز گردد بعد از وارد كردن كلمه عبور و تكرار

كليك كنيد تا كلمه عبور شما ذخيره گردد

.استالزاميدر محل تحويل غذا براي تحويل غذا داشتن كارت تغذيه -15

.مقدور مي باشدروز سه شنبه13تا ساعت براي هفته آيندهو انصراف از غذاامكان رزرو -16


