
غذاي دانشجويان دانشگاهرزرو نحوه   

 
 به نام يكتاي عالم

ضمن خوش آمدگويي وعرض تبريك شروع سال تحصيلي جديد خدمت كليه دانشجويان دانشگاه صنعتي اروميه بخصوص دانشجويان جديدالورود،  بدين 
آماده وبه عزيزان تقديم مي گرددترتيب بروشوري با ضمائم الزم جهت آشنايي با نحوه رزرواينترنتي غذا وهمچنين افزايش اعتبار اينترنتي   

 

 رزروغذا : 1- ازطريق دستگاه رزروغذا 2-ازطريق اينترنت

 

دانشجويان عزيز به خاطرداشته باشند كه رزرو غذا يك هفته قبل بايد انجام بگيرد درصورت عدم رزرو ازطرف دانشجو فقط روزشنبه  -1
ازساعت9 الي12 امكان رزرو ازطريق سيستم تغذيه مقدورخواهد بود.(الزم به ذكراست كه سيستم مي تواند رزروراازروزيكشنبه 

 همان هفته انجام دهد)

روزچهارشنبه الي شنبه به علت تعطيل بودن سيستم وشبكه ممكن نخواهد بود 14رزروغذاازساعت  -2  

مراجعه فرمائيد217,219.  149,167جهت ورود به اتومسيون تغذيه به سايت دانشگاه ويا به -3  

عبورشماره كارت ميباشدنام كاربرهمان شماره دانشجويي وكلمه  -4  

 

 

:تذكر  

كه شماره كارت خودرانمي دانند مي توانند ازطريق دستگاه رزرو غذا شماره خودرامشاهده نمايند كه شماره كارت درسمت چپ  دانشجوياني -1
. مشاهده مي شود ،وپايين صفحه نمايش دستگاه  

موجوددرسيستم به عهده خود درغيراينصورت مسئوليت هرگونه تغييراطالعات  پس ازورودبه سيستم اقدام به تغييررمز نمايند  دانشجويان بايد-2
. خواهدبوددانشجو   



.نمائيد استفاده   Internet explorer  حتما از مرورگر وب  -3  

 

   .  4‐  درصورت استفاده ازدستگاه رزروغذاگزينه سلفها بدونه تغييرباقي بماند 

.دانشجووسايراطالعات بايد چك گردد پس ازورودبه محيط، نام  -5  

. درحين رزروغذا ازاينترنت عالوه برتغييرتعدادغذاازصفربه يك،شماره سلف راهم ازصفربه يك تغييردهيد،سپس دكمه تاييدرابزنيد -6
.درغيراينصورت عمليات رزرو صورت نخواهد گرفت   

تغييردهند سپس ناهارپنج شنبه راكه   3ناهاراول شماره سلف راازيك به  دانشجوياني كه روز پنج شنبه كالس دارند مي بايست قبل ازرزرو -7
.دردانشگاه سروخواهدشدانتخاب نماييد   

 

 

 نحوه افزايش موجودي ازطريق اينترنت (افزايش اعتباراينترنتي)

نمايش داده مي شود اعمال نموده ومبلغ بعدازورودبه سيستم تغذيه از تب افزايش اعتباراينترنتي  استفاده كرده سپس مراحلي راكه به ترتيب 
ديموردنظرراافزايش ده  

:تذكر  

. ديازكيبورد مجازي كه درسيستم تعبيه شده استفاده نماي، ري ازهرگونه هك يبراي اجراي فرايند فوق جهت جلوگ  • 

.)باستثناي بانك ملت و تجارت(معتبر و قابل استفاده مي باشد كارت اعتباري تمام بانكها  •   

.  دياستفاده ازكارت اعتباري حتما رمزدوم كارت را داشته باش جهت  • 

. درصورت هرگونه مشكل درتراكنش عمليات مي توانيد به سيستم تغذيه مراجعه فرمائيد  • 

. افزايش اعتبار از طريق سيستم تغذيه مقدور نمي باشد  • 

.مراجعه نمايند اداره امورتغذيه  دانشجويان محترم درصورت برخورد باهرگونه مشكل ميتوانند بامسئولين •  

 

:تهيه وتنظيم      

مهدي كاظمي -نسرين رسولي    )اداره امور تغذيه(معاونت دانشجويي و فرهنگي   


