
 تهیه وتنظیم : دشمن گیر

 و بوفه قوانین و آموزش رزرو سلف دولتی

 «قوانین » 

  ز ا هفته آتیبرای هر هفته، هفته ی قبل آن باید رزرو انجام شود. بدین منظور می باشد که برای رزرو

 فرصت رزرو خواهید داشت. هفته جاری 41تا روز چهارشنبه ساعت  شنبه

  باشد یم ریامکان پذ ییکارت دانشجوفقط با ارائه  ناهار در دانشگاه و شام در خوابگاهپخش. 

  11:91الی  43:91 از ساعت در خوابگاه و پخش شام 41:41الی  41پخش ناهار در دانشگاه از ساعت    

 می باشد.

  غذای رزرو شده اعالم شده، هیچ گونه مسئولیتی در قبال تحویل  پس از ساعت مقرراداره امور تغذیه

 نخواهد داشت. و اتمام آن

  جریمهمشمول  برای بیشتر از سه بار هر ماهغذای هر وعده و تحویل نگرفتن غذا در  رزرودر صورت 

 خواهد بود.

  بر روی سایت قرار خواهد انجام می گیرد و منوی آن  دوشنبهدر روزهای  بار 4هفته  1هر  رزرو صبحانه

ت ته رزرو توسط سرپرسگرفت و پخش صبحانه نیز در خوابگاه ها در روز های شنبه و یکشنبه ی بعد از هف

خوابگاه انجام خواهد گرفت و بعد از روزهای مقرر شده، سرپرست خوابگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال 

 نخواهد داشت. صبحانه رزرو شدهتحویل 

 «نحوه رزرو غذا » 

  وارد سایت دانشگاه به نشانیwww.uut.ac.ir .شوید 

  بهدر انتهای صفحه ای اصلی با انتخاب سامانه اتوماسیون تغذیه وارد سایت تغذیه 

 خواهید شد. /http://185.88.255.4نشانی

 

  

http://www.uut.ac.ir/
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 آزاد و بوفه دولتی و آموزش رزرو سلف

 در کادر نام کاربری، شماره دانشجویی خود و در کادر زیرین رمز عبور خود _1

 را وارد نمایید. می باشد( 1)رمز به صورت پیش فرض عدد 

 در صفحه باز شده از منو سمت راست صفحه بر روی رزرو غذا کلیک کنید. _2
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 در قسمت باالی صفحه ی باز شده بر روی هفته بعد کلیک کنید. _3

 پس از باال آمدن تقویم هفته بعد، بر روی روز دلخواه کلیک کنید. _4
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غذا کلیک کرده و غذای ی دلخواه، بر روی منوی کشویی در وعده غذای _5

 مورد نظر را انتخاب کنید.

 پس از انتخاب غذای مورد نظر بر روی افزودن به سبد خرید کلیک کنید. _6
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  3را به سلف  1در صورت رزرو غذای بوفه، از منوی کشویی سلف، سلف 

 تغییر داده سپس بر روی افزودن به سبد خرید کلیک نمایید.

ن به سبد خرید، وارد تب سبد غذا شده و روی پس از زدن دکمه افزود _7

 دکمه تایید نهایی سبد خرید کلیک کنید.
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پس از تایید نهایی سبد خرید، دکمه تایید نهایی غیر فعال شده و در باالی  _8

صفحه پیام ثبت شدن وعده غذایی مورد نظر در تاریخ مورد نظر قابل مشاهده 

 خواهد بود.

کلیک کردن بر روی دکمه غذاهای رزرو شده، در هر هفته با در نهایت  _9

 غذاهای رزروی خود را می توانید مشاهده کنید.

 


