
  

   

الزم به توضیح . جهت استفاده دانشجویان عزیز از غذاي سلف سرویس بایستی اقدام به شارژ اولیه کارت تغذیه نمایند 

   است که دانشجویان جدید الورود قبل از حضور در دانشگاه  بایستی نسبت به رزرو غذا اقدام نمایند

که  اینترنتی اکانت تغذیه خود اقدام نمایند اعتباراقدام به افزایش بایستی موجودي  ، ابتدا  جهت رزرو غذادانشجویان 

  :در ادامه نحوه افزایش اعتبار توضیح داده شده است 

 مراحل  شارژ کارت تغذیه :  

 azaruniv.eduمراجعه به سایت دانشگاه به آدرس  -1

 کلیک نمایید روي لینک اتوماسیون تغذیهدانشجویان بدر قسمت خدمات الکترونیکی  -2

  

  

  

  

 راهنماي شارژ اینترنتی و نحوه رزرو غذاي دانشجویی



 

 )خود وارد نمایید کد ملیو کلمه عبور را  شماره دانشجویینام کاربري را (ورود به سیستم تغذیه  -3

 

 

نمایید و مبلغ مورد نظر جهت افزایش اعتبار را وارد نموده سپس روي دگمه پرداخت برروي پرداخت برخط کلیک  -4

 :کلیک نمایید

 

 مبلغ مورد نظر را باکس مربوطه وارد نموده و دگمه پرداخت را کلیک نمایید



                توجه نمایید که افزایش اعتبار با کلیه کارتهاي عضو شتاب که داراي رمز دوم می باشد قابل انجام است

...  

  

  

  .شما شارژ شودمشخصات کارت بانکی خود را وارد نموده تا کارت تغذیه  -5



  مرحله رزرو غذا:  

با توجه به عدم فروش ژتون کاغذي ، . و غذا نماییدبایستی اقدام به رزربعد از افزایش اعتبار اینترنتی                     

    تمامی دانشجویان بایستی یک هفته قبل از حضور در دانشگاه اقدام به رزرو غذا نمایند

 .ک رزرو غذا کلیک نمایید ، ابتدا روي لینجهت رزرو غذا  -1

موقع رزرو غذا  بایستی سالن مورد نظر خود را انتخاب نموده و روي دگمه جستجو کلیک نمایید تا غذاهاي قابل  -2

 سرو آن سلف براي شما نمایش  داده شود

 انتخاب نموده و دگمه جستجو را را  " 2سلف مرکزي نوع"و یا  "1سلف مرکزي نوع"؛  جهت رزرو وعده ناهار

  کلیک نمایید

 ؛ دانشجویان براین اساس که در کدام خوابگاه ساکن هستند ؛ میتوانند  جهت رزرو وعده صبحانه و شام

بعنوان مثال چنانچه در خوابگاه ساختمان سفید (آن سالن را انتخاب نموده و دگمه جستجو را کلیک نمایند 

تا صبحانه و شام )روي دگمه جستجو کلیک نموده  سکونت دارید ، بعد از انتخاب خوابگاه ساختمان سفید

  هایی که قابل رزرو برایتان هستند به نمایش در بیاید

  

 
 



دانشجویان می توانند با گذاشتن تیک هر کدام از غذاها و با کلیک روي دگمه رزرو غذا اقدام به ثبت غذا براي 

 خود نمایند

  

لغو غذا کلیک نموده و همانند مرحله رزرو غذا اقدام به لغو آن  جهت لغو غذاي رزروي هم در سامانه تغذیه ، روي لینک

  نمایند

  

  .  دانشجویان جهت استفاده از سلف سرویس بایستی حتما کارت تغذیه خود را همراه داشته باشند

غذا  تا از بابت سرو دانشجویان جدید الورود در زمان حضور در دانشگاه بایستی کارت دانشجویی خود را دریافت نمایند

  . مشکلی نداشته باشند

  

  

  

 با تشکر 

  مدیریت اموردانشجویان 

  اداره تغذیه

  




