
 )ویژه کاربران سیستم تغذیه( اتوماسیون امور تغذیه سامانهراهنماي استفاده از 

 :این سامانه که مشتمل بر نه بخش 

 رزرو غذا -1

 خرید روز فروش غذا -2

 اعتبار افزایش -3

 انتقال اعتبار -4

 گزارش عملکرد -5

 گزارش اعتبار فرستاده شده -6

 گزارش اعتبار دریافتی -7

 تغییر رمز دوم -8

 قفل نمودن کارت -9

 .ربران اتوماسیون امور تغذیه می باشد که مفصالً در مورد آن توضیح خواهیم دادمختص کا



 

 مقدمه
 .خود را وارد نمایید و وارد صفحه اصلی شوید) 2شکل (و رمز عبور ) 1شکل (جهت ورود به سامانه، باید نام کاربري 

 )3شکل . (اطالعیه هاي مهم نیز در صفحه آغازین جهت نمایش مشاهده می شود

 توجه***
 .نام کاربري دانشجویان، شماره دانشجویی آنها می باشد -1

 .حتماً بعد از اولین ورود، جهت جلوگیري از سوء استفاده هاي احتمالی، کلمه عبور خود را تغییر دهید -2

 

 

 



 رزرو غذا -1
 .می تواند غذاي مورد نیاز خود را رزرو نماید گزینهاین  از طریق براي رزرو یک غذا، کاربر

 :دو روش صورت می پذیردبه این کار 
 )1شکل . (از صفحه اول گزینه رزرو غذا را انتخاب نمایید -1
 )2شکل . (را انتخاب نمایید رزرو غذا گزینه، تغذیه سامانهاز منوي  -2

 



 :ذیل را مشاهده می نماییدموارد وارد می شوید و ) 1شکل (اکنون به فرم رزرو غذا 
 .ودي حساب کاربر را نمایش می دهدموج) : 2شکل (موجودي 

 )مراجعه به افزایش اعتبار(. از طریق این گزینه می توان موجودي حساب را افزایش داد): 3شکل (افزایش اعتبار 
 .سلف هایی که به گروه کاربري اختصاص داده شده است قابل نمایش و انتخاب هستند): 4شکل (سلف 

 .قابل مشاهده می باشدبعدي و  قبلیجاري، رزروهاي هفته  وضعیت): 5شکل (مشاهده وضعیت رزروها 
براي رفتن به . غذاهاي هفته جاري نمایش داده می شود وعده وبا کلیک نمودن روي این گزینه، ): 6شکل (هفته جاري 

را ) 7شکل (هفته جاري  راست، فلش سمت و براي رفتن به هفته قبل) 8شکل (هفته جاري  چپهفته بعد، فلش سمت 
 .نمایید یککل

در این جدول قابل نمایش  غذاهاي اختصاص یافته به هر وعدهتاریخ رزروها، وعده هاي غذایی و ): 9شکل (جدول رزرو 
 .است

 

 

 

 



 مراحل رزرو غذا
داشتن اعتبار کافی براي رزرو غذا مراحل ذیل را دنبال نمایید در غیر اینصورت موجودي حساب خود را افزایش در صورت 
 :سنمایید سپ

 .ابتدا هفته مورد نظر خود را انتخاب نمایید  -1

 )1شکل . (سلف ها انتخاب نماییدسلف مورد نظر را از لیست  -2

بردن اشاره گر ماوس روي آن غذا قیمت  باروز و وعده مورد نظر فعال باشد می توانید  دری در صورتی که غذای -3
 )3شکل . (نمایید برداشتن تیک غیر فعالو با  و با گذاشتن تیک، آن را انتخاب )2 شکل(غذا را ببینید 

در صورتی که مجاز به انتخاب بیشتر از یک غذا باشید می توانید نوع غذاهاي خوب را تعویض و یا از یک نوع غذا  -4
 از بیشتر شده انتخاب غذاهاي تعداد مجموع((در غیر اینصورت با هشدار  انتخاب نمایید را تعداد بیشتر از یک

 .مواجه می شوید)) .باشد می وعده این در ماش گروه مجاز تعداد

در وعده شام در تمام هفته انتخاب شود از لیست وعده مورد  2الً همه غذاهاي شماره درصورتی که می خواهید مث -5
نظر شماره غذاي مورد نظر را انتخاب نمایید سپس مشاهده می کنید که همه غذاهاي همان شماره بصورت 

 )4شکل ( .اتوماتیک انتخاب می شوند

و با برداشتن پس از انتخاب کردن غذاهاي مورد نظر، جمع مبالغ غذاهاي انتخاب شده از موجودي کسر می شود  -6
 )5شکل ( .که در موجودي قابل نمایش استتیک مجددا موجودي کسر شده اضافه می شود 

 )6شکل . (براي تایید نهایی غذاهاي مورد نظر تایید را کلیک نمایید -7



 غذا فروش خرید روز -2
بخواهد وعده ي غذایی براي روز کاربر در یک روز غذایی رزرو نکرده باشد و بعد از گذشتن موعد رزرو، در صورتی که 

بوده بیشتر  عاديالزم بذکر است هزینه غذاي روز فروش از رزرو . جاري تهیه کند، می تواند از طریق این گزینه اقدام نماید
 .ي تعریف شده باشد کاربر می تواند اقدام به تهیه روز فروش اقدام کندو اگر روز فروشی براي روز جار

 :این کار به دو روش صورت می پذیرد
 )1شکل . (را انتخاب نماییدغذا روز فروش خرید از صفحه اول گزینه  -1
 )2شکل . (را انتخاب نماییدخرید روز فروش غذا گزینه  ،تغذیه سامانهاز منوي  -2



 :ه موارد ذیل را مشاهده می نماییددر پنجره باز شد
 .نام سلفی که غذاي روز فروش در آن صرف می شود نوشته شده است :سلف
 .که داراي روز فروش هستند، مشخص شده استغذایی  هاي وعده :وعده

 .در این ستون قابل مشاهده می باشدنوع و نام غذاي روز فروش  :، نام غذا نوع غذا
الزم بذکر است که . شروع و پایان خرید روز فروش در این ستون قابل نمایش می باشدساعت  :ساعت شروع و پایان

در بازه زمانی مشخص شده اقدام به خرید نمایند در غیر اینصورت  کاربرانی که قصد تهیه روز فروش را دارند باید حتماً
 .سیستم اجازه تهیه و رزرو روز فروش را نمی دهد

 .ي روز فروش مورد نظر قابل مشاهده استدر این ستون قیمت غذا :قیمت
 .در این ستون می توانید مقدار باقیمانده غذاي روز فروش را مشاهده نمایید :تعداد باقیمانده

غذاي روز فروش مورد نظر، این گزینه فعال می شود و می توانید تعداد غذاي روز پس از عالمتگذاري  :انتخابی دتعدا
 .ب نماییدفروش مورد نظر خود را انتخا

 .نظر روي گزینه تایید کلیک نماییدپس از انتخاب غذاي روز فروش مورد  :تایید

 



 افزایش اعتبار -3
 .دبراي افزایش اعتبار حساب، کاربر می تواند از طریق این گزینه اقدام نمای

 :این کار به دو روش صورت می پذیرد
 )1شکل . (از صفحه اول گزینه افزایش اعتبار را انتخاب نمایید -1
 )2شکل . (گزینه افزایش اعتبار را انتخاب نمایید ،از منوي سامانه تغذیه -2



رمز اینترنتی که توسط ( ت بانکی عضو شتاب و رمز دومداراي یک کار باید حتماً، کاربر موجوديافزایش اینترنتی  براي
 .دباش) شعب بانک صادر کننده واگذار می شود

 :و در صورت دارا بودن شرایط  )1شکل ( را با دقت مطالعه نمایید توضیحات الزم در این پنجره
در صورتی که مبلغ مورد نظر انتخاب گردد، رنگ آن آبی پر الزم بذکر است  .انتخاب نمایید مورد نظر خود را مبلغ -1

 )2شکل ( .رنگ می شود

 )3گزینه ( .گزینه پرداخت را کلیک نمایید -2

 



 .گزینه انتخاب را کلیک نماییدبزنید و  در پنجره بعدي بانک مجاز را تیک



 .پرداخت الکترونیک بانک مورد نظر ظاهر شودکمی صبر نمایید تا پنجره 
 :انکی مشخصات ذیل را وارد نماییددر پنجره ب

 )1شکل ( .رقم می باشد که روي کارت بانکی درج گردیده است 16شماره کارت شامل  :شماره کارت
 )2شکل ( .رقم می باشد که پشت یا روي کارت بانکی درج گردیده است 4یا  3کد اعتبارسنجی که شامل  : cvv 2کد 

 )3شکل ( .این رمز صرفاً ار طریق دستگاه هاي خودپرداز فعال می شود و با رمز کارت شما متفاوت است :رمز دوم کارت
 )4شکل ( .دیده استتاریخ انقضاي کارت پشت یا روي کارت درج گر :تاریخ انقضاي کارت

پیشامد هرگونه مشکل بتوانید هرچه سریعتر از طریق بانک پیگیري تا در صورت ( متن توضیحات بانک را مطالعه فرمایید
 )5شکل . (و تیک قبول شرایط را بگذارید) نمایید

 )6شکل . (واریز می گردد مشخص شده است کاربرنام دانشگاهی که بحساب آن پول  :نام فروشنده
 )7شکل . (حتماً دقت فرمایید که مبلغ درج شده در این ستون با مبلغ انتخابی شما یکی باشد ):ریال(غ پرداختی مبل

انجام نمی دهید، براي امنیت بیشتر درصورتی که پرداخت الکترونیکی را از طریق کامپیوتر شخصی خود  :توجه * **
 )8شکل ( .وارد نمایید ،د مجازي موجود در صفحه پرداختکلی با استفاده ازگردد که اطالعات کارت را پیشنهاد می



 انتقال اعتبار -4
 .بخواهد براي کاربر دیگري مقداري اعتبار جهت استفاده ارسال نماید از این گزینه استفاده می شود کاربریک زمانی که 

 :این کار به دو روش صورت می پذیرد
 )1شکل . (نمایید انتقال اعتبار را انتخاباز صفحه اول گزینه  -1
 )2شکل ( .را انتخاب نمایید گزینه انتقال اعتبار ،تغذیه سامانهاز منوي  -2

 
 



 گزارش عملکرد -5
رزرو یا کنسل غذا، مبلغ کسر یا مستردد شده بابت : از قبیلبراي مشاهده گزارش عملکرد خود در سیستم تغذیه  کاربر

 .دن گزینه استفاده نماید از ایمی توان ...اعتبار ورزرو یا کنسل غذا، افزایش، انتقال یا دریافت 
 :این کار به دو روش صورت می پذیرد

 )1شکل . (را انتخاب نمایید گزارش عملکرداز صفحه اول گزینه  -1
 )2شکل . (را انتخاب نمایید گزارش عملکرد، گزینه گزارشات سامانهاز منوي  -2



که قابل مشاهده می باشد را عالمتگذاري نموده و از گزینه هاي درخواستی در پنجره ظاهر شده، کاربر می تواند هر یک 
 .مشاهده نمایدبا فیلترهاي درخواستی گزارش مورد نظر خود را 

 .گیري مشخص شده است مشخصات کاربر و بازه زمانی مورد نظر جهت گزارش) 1شکل (در این قسمت 
 )2شکل ( .گزارش مورد نظر خود را رویت نماییدبا عالمتگذاري هر یک از موارد درخواستی می توانید 

گزارشات ماه هاي گذشته را )) ماه قبلی((گزارشات ماه جاري و با کلیک نمودن روي )) ماه جاري((با کلیک نمودن روي 
 )3شکل . (می توانید مشاهده نمایید

انید صفحه مورد نظر خود را تعداد کل آیتم ها و صفحات مشخص شده و با کلیک نمودن روي هر یک از صفحات می تو
فحه صمی توانید به اولین و آخرین صفحه و یا ) بعدي/ قبلی(و ) آخرین/اولین(مشاهده نمایید و یا با کلیک نمودن روي 

 )4شکل . (قبل و یا بعد بروید

 



 گزارش اعتبار فرستاده شده -6
تواند ند از این گزینه می یگر فرستاده را مشاهده ککنون به کاربران دد گزارش اعتبارهایی که تاکاربر براي اینکه بتوان

 . داستفاده نمای
 :این کار به دو روش صورت می پذیرد

 )1شکل . (را انتخاب نمایید اعتبار فرستاه شدهاز صفحه اول گزینه گزارش  -1
 )2شکل . (را انتخاب نمایید ه شدهدگزارش اعتبار فرستا، گزینه گزارشات سامانه هااز منوي  -2



 :در پنجره ظاهر شده مشخصات ذیل قابل مشاهده می باشد
 )1شکل (تعداد کل اعتبارهاي ارسالی به کاربران دیگر 

 )2شکل (زمان و تاریخ  ارسال اعتبار  -مبلغ ارسال شده -نام کاربري، نام و نام خانوادگی دریافت کننده:از قبیلی مشخصات

 )3شکل . (ا در قالب فایل اکسل و یا پی دي اف دریافت نمایدهمچنین کاربر می تواند گزارش اعتبار ارسالی ر



 گزارش اعتبار دریافتی -7
 می تواند از این گزینهرا مشاهده کند  دریافت کردهکاربران دیگر  ازد گزارش اعتبارهایی که تاکنون کاربر براي اینکه بتوان

 . استفاده نمایند
 :این کار به دو روش صورت می پذیرد

 )1شکل . (را انتخاب نمایید دریافتیحه اول گزینه گزارش اعتبار از صف -1
 )2شکل . (را انتخاب نمایید دریافتی، گزینه گزارش اعتبار گزارشات سامانه هااز منوي  -2

 



 :در پنجره ظاهر شده می توانید مشخصات ذیل را مشاهده نمایید
 )1شکل (زمان و تاریخ دریافت اعتبار  -مبلغ دریافت شده -کنندهنام کاربري، نام و نام خانوادگی ارسال :از قبیلی مشخصات

 )2شکل . (را در قالب فایل اکسل و یا پی دي اف دریافت نماید دریافتیهمچنین کاربر می تواند گزارش اعتبار 
 



 تغییر رمز دوم -8
ن یدر ا دیرا به همراه نداشته باشا کارت خود ید و یشود که کارت خود را گم کرده باش یاستفاده م یمواقع يرمز دوم برا
 .دیافت نمائیل غذا دریخود را از دستگاه تحو ين رمز غذاید با استفاده از ایتوان یصورت م

 :ذیل اقدام نماییدبه دو روش براي فعال نمودن یا تغییر رمز دوم 
 )1شکل . (را انتخاب نماییدتغییر رمز دوم از صفحه اول گزینه  -1
 )2شکل . (را انتخاب نمایید تغییر رمز دومتغذیه، گزینه از منوي سامانه  -2



 )1شکل . (را به دقت بخوانیددر پنجره ظاهر شده موارد نوشته شده 
 )2شکل ( .رقم باشد وارد نمایید 8تا  4رمز مورد نظر خود را که می تواند بین 

 )3شکل . (وارد نمایید خود را مجدداًمورد نظر رمز دوم 
 .کلیک کنید)) ذخیره((خود روي گزینه براي تأیید رمز 



 قفل نمودن کارت -9
. داستفاده نمایمی تواند ران، از این امکان فقط در صورت مفقود شدن کارت خود، براي جلوگیري از سوء استفاده دیگکاربر 

 .در صورت قفل شدن کارت، کاربر نمی تواند از دستگاه هاي سیستم تغذیه استفاده نماید
 :به دو روش ذیل اقدام نمایید ودن کارتقفل نمبراي 

 )1شکل . (را انتخاب نمایید قفل نمودن کارتاز صفحه اول گزینه  -1
 )2شکل . (را انتخاب نماییدقفل نمودن کارت از منوي سامانه تغذیه، گزینه  -2



 )1شکل . (اطالعیه هاي ثبت شده را مطالعه نماییددر پنجره ظاهر شده ابتدا بدقت 
 )2شکل . (تمایل به ادامه مراحل قفل نمودن کارت روي گزینه قفل کردن کارت کلیک کنیددر صورت 

 
مواجه )) موفقیت قفل شد کارت تغذیه شما با ((شما با موفقیت قفل شود در صفحه بعدي با پیغام  تدر صورتی که کار
 .خواهید شد



 )ویژه کاربران سیستم تغذیه( اتوماسیون امور تغذیه سامانهراهنماي استفاده از 

 :این سامانه که مشتمل بر نه بخش 

 رزرو غذا -1

 خرید روز فروش غذا -2

 اعتبار افزایش -3

 انتقال اعتبار -4

 گزارش عملکرد -5

 گزارش اعتبار فرستاده شده -6

 گزارش اعتبار دریافتی -7

 تغییر رمز دوم -8

 قفل نمودن کارت -9

 .ربران اتوماسیون امور تغذیه می باشد که مفصالً در مورد آن توضیح خواهیم دادمختص کا



 

 مقدمه
 .خود را وارد نمایید و وارد صفحه اصلی شوید) 2شکل (و رمز عبور ) 1شکل (جهت ورود به سامانه، باید نام کاربري 

 )3شکل . (اطالعیه هاي مهم نیز در صفحه آغازین جهت نمایش مشاهده می شود

 توجه***
 .نام کاربري دانشجویان، شماره دانشجویی آنها می باشد -1

 .حتماً بعد از اولین ورود، جهت جلوگیري از سوء استفاده هاي احتمالی، کلمه عبور خود را تغییر دهید -2

 

 

 



 رزرو غذا -1
 .می تواند غذاي مورد نیاز خود را رزرو نماید گزینهاین  از طریق براي رزرو یک غذا، کاربر

 :دو روش صورت می پذیردبه این کار 
 )1شکل . (از صفحه اول گزینه رزرو غذا را انتخاب نمایید -1
 )2شکل . (را انتخاب نمایید رزرو غذا گزینه، تغذیه سامانهاز منوي  -2

 



 :ذیل را مشاهده می نماییدموارد وارد می شوید و ) 1شکل (اکنون به فرم رزرو غذا 
 .ودي حساب کاربر را نمایش می دهدموج) : 2شکل (موجودي 

 )مراجعه به افزایش اعتبار(. از طریق این گزینه می توان موجودي حساب را افزایش داد): 3شکل (افزایش اعتبار 
 .سلف هایی که به گروه کاربري اختصاص داده شده است قابل نمایش و انتخاب هستند): 4شکل (سلف 

 .قابل مشاهده می باشدبعدي و  قبلیجاري، رزروهاي هفته  وضعیت): 5شکل (مشاهده وضعیت رزروها 
براي رفتن به . غذاهاي هفته جاري نمایش داده می شود وعده وبا کلیک نمودن روي این گزینه، ): 6شکل (هفته جاري 

را ) 7شکل (هفته جاري  راست، فلش سمت و براي رفتن به هفته قبل) 8شکل (هفته جاري  چپهفته بعد، فلش سمت 
 .نمایید یککل

در این جدول قابل نمایش  غذاهاي اختصاص یافته به هر وعدهتاریخ رزروها، وعده هاي غذایی و ): 9شکل (جدول رزرو 
 .است

 

 

 

 



 مراحل رزرو غذا
داشتن اعتبار کافی براي رزرو غذا مراحل ذیل را دنبال نمایید در غیر اینصورت موجودي حساب خود را افزایش در صورت 
 :سنمایید سپ

 .ابتدا هفته مورد نظر خود را انتخاب نمایید  -1

 )1شکل . (سلف ها انتخاب نماییدسلف مورد نظر را از لیست  -2

بردن اشاره گر ماوس روي آن غذا قیمت  باروز و وعده مورد نظر فعال باشد می توانید  دری در صورتی که غذای -3
 )3شکل . (نمایید برداشتن تیک غیر فعالو با  و با گذاشتن تیک، آن را انتخاب )2 شکل(غذا را ببینید 

در صورتی که مجاز به انتخاب بیشتر از یک غذا باشید می توانید نوع غذاهاي خوب را تعویض و یا از یک نوع غذا  -4
 از بیشتر شده انتخاب غذاهاي تعداد مجموع((در غیر اینصورت با هشدار  انتخاب نمایید را تعداد بیشتر از یک

 .مواجه می شوید)) .باشد می وعده این در ماش گروه مجاز تعداد

در وعده شام در تمام هفته انتخاب شود از لیست وعده مورد  2الً همه غذاهاي شماره درصورتی که می خواهید مث -5
نظر شماره غذاي مورد نظر را انتخاب نمایید سپس مشاهده می کنید که همه غذاهاي همان شماره بصورت 

 )4شکل ( .اتوماتیک انتخاب می شوند

و با برداشتن پس از انتخاب کردن غذاهاي مورد نظر، جمع مبالغ غذاهاي انتخاب شده از موجودي کسر می شود  -6
 )5شکل ( .که در موجودي قابل نمایش استتیک مجددا موجودي کسر شده اضافه می شود 

 )6شکل . (براي تایید نهایی غذاهاي مورد نظر تایید را کلیک نمایید -7



 غذا فروش خرید روز -2
بخواهد وعده ي غذایی براي روز کاربر در یک روز غذایی رزرو نکرده باشد و بعد از گذشتن موعد رزرو، در صورتی که 

بوده بیشتر  عاديالزم بذکر است هزینه غذاي روز فروش از رزرو . جاري تهیه کند، می تواند از طریق این گزینه اقدام نماید
 .ي تعریف شده باشد کاربر می تواند اقدام به تهیه روز فروش اقدام کندو اگر روز فروشی براي روز جار

 :این کار به دو روش صورت می پذیرد
 )1شکل . (را انتخاب نماییدغذا روز فروش خرید از صفحه اول گزینه  -1
 )2شکل . (را انتخاب نماییدخرید روز فروش غذا گزینه  ،تغذیه سامانهاز منوي  -2



 :ه موارد ذیل را مشاهده می نماییددر پنجره باز شد
 .نام سلفی که غذاي روز فروش در آن صرف می شود نوشته شده است :سلف
 .که داراي روز فروش هستند، مشخص شده استغذایی  هاي وعده :وعده

 .در این ستون قابل مشاهده می باشدنوع و نام غذاي روز فروش  :، نام غذا نوع غذا
الزم بذکر است که . شروع و پایان خرید روز فروش در این ستون قابل نمایش می باشدساعت  :ساعت شروع و پایان

در بازه زمانی مشخص شده اقدام به خرید نمایند در غیر اینصورت  کاربرانی که قصد تهیه روز فروش را دارند باید حتماً
 .سیستم اجازه تهیه و رزرو روز فروش را نمی دهد

 .ي روز فروش مورد نظر قابل مشاهده استدر این ستون قیمت غذا :قیمت
 .در این ستون می توانید مقدار باقیمانده غذاي روز فروش را مشاهده نمایید :تعداد باقیمانده

غذاي روز فروش مورد نظر، این گزینه فعال می شود و می توانید تعداد غذاي روز پس از عالمتگذاري  :انتخابی دتعدا
 .ب نماییدفروش مورد نظر خود را انتخا

 .نظر روي گزینه تایید کلیک نماییدپس از انتخاب غذاي روز فروش مورد  :تایید

 



 افزایش اعتبار -3
 .دبراي افزایش اعتبار حساب، کاربر می تواند از طریق این گزینه اقدام نمای

 :این کار به دو روش صورت می پذیرد
 )1شکل . (از صفحه اول گزینه افزایش اعتبار را انتخاب نمایید -1
 )2شکل . (گزینه افزایش اعتبار را انتخاب نمایید ،از منوي سامانه تغذیه -2



رمز اینترنتی که توسط ( ت بانکی عضو شتاب و رمز دومداراي یک کار باید حتماً، کاربر موجوديافزایش اینترنتی  براي
 .دباش) شعب بانک صادر کننده واگذار می شود

 :و در صورت دارا بودن شرایط  )1شکل ( را با دقت مطالعه نمایید توضیحات الزم در این پنجره
در صورتی که مبلغ مورد نظر انتخاب گردد، رنگ آن آبی پر الزم بذکر است  .انتخاب نمایید مورد نظر خود را مبلغ -1

 )2شکل ( .رنگ می شود

 )3گزینه ( .گزینه پرداخت را کلیک نمایید -2

 



 .گزینه انتخاب را کلیک نماییدبزنید و  در پنجره بعدي بانک مجاز را تیک



 .پرداخت الکترونیک بانک مورد نظر ظاهر شودکمی صبر نمایید تا پنجره 
 :انکی مشخصات ذیل را وارد نماییددر پنجره ب

 )1شکل ( .رقم می باشد که روي کارت بانکی درج گردیده است 16شماره کارت شامل  :شماره کارت
 )2شکل ( .رقم می باشد که پشت یا روي کارت بانکی درج گردیده است 4یا  3کد اعتبارسنجی که شامل  : cvv 2کد 

 )3شکل ( .این رمز صرفاً ار طریق دستگاه هاي خودپرداز فعال می شود و با رمز کارت شما متفاوت است :رمز دوم کارت
 )4شکل ( .دیده استتاریخ انقضاي کارت پشت یا روي کارت درج گر :تاریخ انقضاي کارت

پیشامد هرگونه مشکل بتوانید هرچه سریعتر از طریق بانک پیگیري تا در صورت ( متن توضیحات بانک را مطالعه فرمایید
 )5شکل . (و تیک قبول شرایط را بگذارید) نمایید

 )6شکل . (واریز می گردد مشخص شده است کاربرنام دانشگاهی که بحساب آن پول  :نام فروشنده
 )7شکل . (حتماً دقت فرمایید که مبلغ درج شده در این ستون با مبلغ انتخابی شما یکی باشد ):ریال(غ پرداختی مبل

انجام نمی دهید، براي امنیت بیشتر درصورتی که پرداخت الکترونیکی را از طریق کامپیوتر شخصی خود  :توجه * **
 )8شکل ( .وارد نمایید ،د مجازي موجود در صفحه پرداختکلی با استفاده ازگردد که اطالعات کارت را پیشنهاد می



 انتقال اعتبار -4
 .بخواهد براي کاربر دیگري مقداري اعتبار جهت استفاده ارسال نماید از این گزینه استفاده می شود کاربریک زمانی که 

 :این کار به دو روش صورت می پذیرد
 )1شکل . (نمایید انتقال اعتبار را انتخاباز صفحه اول گزینه  -1
 )2شکل ( .را انتخاب نمایید گزینه انتقال اعتبار ،تغذیه سامانهاز منوي  -2

 
 



 گزارش عملکرد -5
رزرو یا کنسل غذا، مبلغ کسر یا مستردد شده بابت : از قبیلبراي مشاهده گزارش عملکرد خود در سیستم تغذیه  کاربر

 .دن گزینه استفاده نماید از ایمی توان ...اعتبار ورزرو یا کنسل غذا، افزایش، انتقال یا دریافت 
 :این کار به دو روش صورت می پذیرد

 )1شکل . (را انتخاب نمایید گزارش عملکرداز صفحه اول گزینه  -1
 )2شکل . (را انتخاب نمایید گزارش عملکرد، گزینه گزارشات سامانهاز منوي  -2



که قابل مشاهده می باشد را عالمتگذاري نموده و از گزینه هاي درخواستی در پنجره ظاهر شده، کاربر می تواند هر یک 
 .مشاهده نمایدبا فیلترهاي درخواستی گزارش مورد نظر خود را 

 .گیري مشخص شده است مشخصات کاربر و بازه زمانی مورد نظر جهت گزارش) 1شکل (در این قسمت 
 )2شکل ( .گزارش مورد نظر خود را رویت نماییدبا عالمتگذاري هر یک از موارد درخواستی می توانید 

گزارشات ماه هاي گذشته را )) ماه قبلی((گزارشات ماه جاري و با کلیک نمودن روي )) ماه جاري((با کلیک نمودن روي 
 )3شکل . (می توانید مشاهده نمایید

انید صفحه مورد نظر خود را تعداد کل آیتم ها و صفحات مشخص شده و با کلیک نمودن روي هر یک از صفحات می تو
فحه صمی توانید به اولین و آخرین صفحه و یا ) بعدي/ قبلی(و ) آخرین/اولین(مشاهده نمایید و یا با کلیک نمودن روي 

 )4شکل . (قبل و یا بعد بروید

 



 گزارش اعتبار فرستاده شده -6
تواند ند از این گزینه می یگر فرستاده را مشاهده ککنون به کاربران دد گزارش اعتبارهایی که تاکاربر براي اینکه بتوان

 . داستفاده نمای
 :این کار به دو روش صورت می پذیرد

 )1شکل . (را انتخاب نمایید اعتبار فرستاه شدهاز صفحه اول گزینه گزارش  -1
 )2شکل . (را انتخاب نمایید ه شدهدگزارش اعتبار فرستا، گزینه گزارشات سامانه هااز منوي  -2



 :در پنجره ظاهر شده مشخصات ذیل قابل مشاهده می باشد
 )1شکل (تعداد کل اعتبارهاي ارسالی به کاربران دیگر 

 )2شکل (زمان و تاریخ  ارسال اعتبار  -مبلغ ارسال شده -نام کاربري، نام و نام خانوادگی دریافت کننده:از قبیلی مشخصات

 )3شکل . (ا در قالب فایل اکسل و یا پی دي اف دریافت نمایدهمچنین کاربر می تواند گزارش اعتبار ارسالی ر



 گزارش اعتبار دریافتی -7
 می تواند از این گزینهرا مشاهده کند  دریافت کردهکاربران دیگر  ازد گزارش اعتبارهایی که تاکنون کاربر براي اینکه بتوان

 . استفاده نمایند
 :این کار به دو روش صورت می پذیرد

 )1شکل . (را انتخاب نمایید دریافتیحه اول گزینه گزارش اعتبار از صف -1
 )2شکل . (را انتخاب نمایید دریافتی، گزینه گزارش اعتبار گزارشات سامانه هااز منوي  -2

 



 :در پنجره ظاهر شده می توانید مشخصات ذیل را مشاهده نمایید
 )1شکل (زمان و تاریخ دریافت اعتبار  -مبلغ دریافت شده -کنندهنام کاربري، نام و نام خانوادگی ارسال :از قبیلی مشخصات

 )2شکل . (را در قالب فایل اکسل و یا پی دي اف دریافت نماید دریافتیهمچنین کاربر می تواند گزارش اعتبار 
 



 تغییر رمز دوم -8
ن یدر ا دیرا به همراه نداشته باشا کارت خود ید و یشود که کارت خود را گم کرده باش یاستفاده م یمواقع يرمز دوم برا
 .دیافت نمائیل غذا دریخود را از دستگاه تحو ين رمز غذاید با استفاده از ایتوان یصورت م

 :ذیل اقدام نماییدبه دو روش براي فعال نمودن یا تغییر رمز دوم 
 )1شکل . (را انتخاب نماییدتغییر رمز دوم از صفحه اول گزینه  -1
 )2شکل . (را انتخاب نمایید تغییر رمز دومتغذیه، گزینه از منوي سامانه  -2



 )1شکل . (را به دقت بخوانیددر پنجره ظاهر شده موارد نوشته شده 
 )2شکل ( .رقم باشد وارد نمایید 8تا  4رمز مورد نظر خود را که می تواند بین 

 )3شکل . (وارد نمایید خود را مجدداًمورد نظر رمز دوم 
 .کلیک کنید)) ذخیره((خود روي گزینه براي تأیید رمز 



 قفل نمودن کارت -9
. داستفاده نمایمی تواند ران، از این امکان فقط در صورت مفقود شدن کارت خود، براي جلوگیري از سوء استفاده دیگکاربر 

 .در صورت قفل شدن کارت، کاربر نمی تواند از دستگاه هاي سیستم تغذیه استفاده نماید
 :به دو روش ذیل اقدام نمایید ودن کارتقفل نمبراي 

 )1شکل . (را انتخاب نمایید قفل نمودن کارتاز صفحه اول گزینه  -1
 )2شکل . (را انتخاب نماییدقفل نمودن کارت از منوي سامانه تغذیه، گزینه  -2



 )1شکل . (اطالعیه هاي ثبت شده را مطالعه نماییددر پنجره ظاهر شده ابتدا بدقت 
 )2شکل . (تمایل به ادامه مراحل قفل نمودن کارت روي گزینه قفل کردن کارت کلیک کنیددر صورت 

 
مواجه )) موفقیت قفل شد کارت تغذیه شما با ((شما با موفقیت قفل شود در صفحه بعدي با پیغام  تدر صورتی که کار
 .خواهید شد


