
 به اطالع همکاران محترم می رساند

جهت رزرو غذا، پس از ورود به اتوماسیون تغذیه و وارد کردن کد ملی ) بدون اعمال صفر های اول کد ملی( به 

 عنوان نام کاربری و رمز عبور وارد صفحه رزرو خواهید شد.

باید نسبت به رزرو  51چهارشنبه ساعت : رزرو غذا به صورت هفتگی بوده و یک هفته قبل از روز شنبه تا 1تذکر

 غذا اقدام فرمایید.

: این هفته استثناً روز پنج شنبه نیز برای رزرو غذای هفته بعد، برنامه غذایی برای همکاران عزیز فعال 2تذکر

 می باشد.

 «نحوه رزرو غذا » 

  وارد سایت دانشگاه به نشانیc.irwww.uut.a .شوید 

 .در انتهای صفحه ای اصلی با انتخاب سامانه اتوماسیون تغذیه وارد سایت تغذیه خواهید شد 

 

  

http://www.uut.ac.ir/


 آزاد و بوفه دولتی و آموزش رزرو سلف

کد ملی بدون صفر های )به جای شماره دانشجویی(در کادر نام کاربری،  _5

 بدون صفر هاینیز کد ملی )رمز  خود و در کادر زیرین رمز عبور خود اولیه

 را وارد نمایید. (اولیه می باشد 

 
 در صفحه باز شده بر روی هفته بعد کلیک کنید._2

 



 بر روی برنامه غذایی ) در روز و وعده دلخواه ( کلیک کنید. _3

 

مربوط به  3مربوط به سلف دولتی و نوع  2و  5در صفحه باز شده، نوع  _4

می باشد؛ یک نوع غذا را توسط ردیف مربوط به بوفه  4سلف آزاد و نوع 

 انتخاب، انتخاب می کنیم.

 



بعد از انتخاب نوع غذا در لیست برنامه غذایی، نوع غذا در لیست مربوطه  _1

 ثبت می شود.

 
در ردیف سلف، در سمت راست نوع برنامه غذایی انتخاب شده، سلف مرتبط با نوع  _6

)در صورت رزرو  وع غذای انتخابی را وارد کنید.غذای انتخاب شده، سلف مرتبط با ن

( نمی باشد.(5غذای دولتی نیاز به تغییر عدد )

 



در اینجا با  )این قسمت را در صورت رزرو سلف آزاد و بوفه انجام دهید(_7

را وارد  2توجه به این که غذای انتخابی ما، سلف آزاد می باشد، بنابراین عدد 

 را وارد کنید ( 3می کنیم. ) در صورت رزرو غذای بوفه عدد 

  در پایان بعد از انتخاب تمام وعده های دلخواه بر روی دکمه تایید

 کلیک کنید.

 



د، باید در صفحه رزرو نام غذاها و شماره در صورتی که اطالعات ذخیره ش _8

سلف ها قابل مشاهده باشد، در غیر این صورت عملیات رزرو تکمیل نشده 

 است و باید دوباره اقدام کنید.

 


