
 راهنمای استفاده از سیستم رزرواسیون سلف آزاد

 

 
 

از لینک موجود ، جهت وارد شدن به سیستم رزرواسیون سلف آزاد گرامی  و همکاران دانشجویان

 .استفاده نماییدوبسایت دانشگاه بخش فوتر در 

 

یستم رزرواسیون سلف آزاد همانطور که در تصویر باال هم مشاهده می نمایید، صفحه اصلی س

بارگزاری می شود . جهت ورود به پنل کاربری باید از گزینه های ورود یا رزرواسیون موجود در منو 

 استفاده کنید .

 

 

 

 



د نام کاربری و رمز عبور با زدن گزینه های ورود یا رزرواسیون وارد صفحه الگین می شوید که بای

 تان را وارد نمایید .

 

 

پنل کاربری خود شده و بطور پیش فرض به صفحه بعد از وارد کردن مشخصات کاربری شما وارد 

 رزرواسیون منتقل می شوید .

 

 

 



مشخص ثب شده اند  جهت رزرو  ی که از سوی مدیریت سلفیلیست غذاهادر صفحه رزرواسیون 

 جهت رزرو اقدام نمایید.   RESERVE سبز رنگ  شده است که شما می توانید با انتخاب گزینه

نمایش داده میشود که    No Reserveنوان در صورت کمبود اعتبار این گزینه به رنگ قرمز و با ع

 باید موجودی اعتبار خود را افزایش دهید .

نفر  57می شود که برای  دادهنمایش  به رنگ آبی  در ستون سهمیه پرشده تعداد رزروهای هر روز

به رنگ قرمز درآمده و این ستون  57 نفراز  و هزینه بصورت سهمیه  رزرو انجام میدهندکه اولی 

می تواند از سهمیه  بار 1توجه : هر دانشجو در هر روز فقط ) هزینه بصورت آزاد محاسبه خواهد شد .

 (استفاده نماید

 

منوی مدیریت رزرواسیون گزینه لیست رزروهای از  می توان جهت نمایش لیست رزروهای هر کاربر

 کرد .دسترسی پیدا  صورت گرفته رزروهای  لیست به ، من

 

 

می توان از منوی مدیریت اعتبار گزینه افزایش اعتبار را انتخاب کرد  کاربری  شارژ حساب جهت 

پرداخت را انتخاب کرده تا به درگاه و گزینه نمود وارد ا به ریال رو در فرم مربوطه میزان مبلغ شارژ 

 ظر به حساب شما اضافه گردد.مبلغ مورد ن ،پرداختی منتقل شوید و پس از انجام تراکنش

 

 



شارژ حساب کاربری  ، و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاهالزم به ذکر است که برای همکاران 

 بصورت دستی توسط مدیریت سلف انجام خواهد شد .

 

 کاربری از گزینه خروج استفاده نمایید . سپس جهت خروج از پنل

 

 

 

 با آرزوی موفقیت .

 

 


