راهنمای استفاده از سامانه تغذیه دانشگاه
عالمه طباطبائی

لطفاً جهت استفاده از خدمات تغذیه دانشگاه فایل راهنمای استفاده از سامانه تغذیه را مطالعه فرمائید.

راهنمای استفاده از سامانه تغذیه دانشگاه بشرح زیر می باشد:
 -1از طریق دسترسی صفحه اصلی سایت دانشگاه و اتوماسیون تغذیه وارد سامانه اتوماسیون تغذیه دانشجویان
دانشگاه شوید.
 -2با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور مطابق راهنمای زیر به نرم افزار وارد شوووید .مزم به رکر اسووت در اولی
ورود نام کاربری و رمز عبور عدد شش یا پنج رقمی پ شت کارت می با شد.بعد از اولی ورود ،ن سبت به تغییر
رمز عبور خود اقدام فرمائید
 -3در صورت بروز م شکل و عدم موفقیت در ورود با م سئولی اتوما سیون تغذیه تماس حا صل نموده و یا مراجعه
فرمائید  ،شماره تماس مسئولی اتوماسیون تغذیه دانشگاه بشرح زیر می باشد:
پردیس مرکزی دانشگاه02148392597:
ادبیات 02188692345:داخلی 111
علوم اجتماعی02122227614:
اقتصاد 02188725400:داخلی 247
بیمه اکو02188726049:
تربیت بدنی02148394151:
علوم ریاضی:
 -4زمان رزرو غذا تا ساعت  14هر روز برای  48ساعت بعد مقدور بوده و صرفاً برای روز شنبه تا ساعت  10روز
پنجشنبه قبل امکان پذیر می باشد .لذا از شما دانشجویان عزیز استدعا دارد نسبت به رزرو غذای خویش در
موعد مقرر اقدام فرمائید.
 -5برای دریافت غذا به همراه داشت کارت تغذیه( کارت دانشجویی چند منظوره) الزامی می باشد.

ورود به نرم افزار

نام کاربری را در ای بخش وارد کنید
رمز عبور را در ای بخش وارد کنید

اطالعیه ها

در صورت انتشار هرگونه اطالعیه از طرف مرکز ،پیام ها همراه با موضوع و تاریخ انتشار در تصویر زیر نمایش
داده می شود.

برنامه غذایی به صورت هفتگی نیز در ای بخش بارگذاری می گردد.

تاریخ انتشار پیام

موضوع پیام

پنل کاربری شامل تب های زیر بوده که هرکدام را به تفضیل توضیح خواهیم داد.

.1پیشخوان
 .2افزایش اعتبار بانکی
 .3رزرو غذا
.4پس دادن غذای رزرو شده
 .5روز فروش
 .6پیگیری تراکنش های بانکی
.7عملکرد
 .8گزارش رزرواسیون
پس از ورود به سامانه اتوماسیون تغذیه با صفحه زیر روبرو می شویم :
پیشخوان

در ای قسمت کاربر می تواند یک گزارش از عملکرد کلی مانند تعداد کل غذا های رزرو شده ،میزان کل تراکنش ها را
مشاهده نماید.

افزایش اعتبار

در ای قسمت کاربر میتواند جهت رزرواسیون پنل خودرا شارژ نماید .

در تصویرزیر مشخصات مربوط به تراکنش مالی،مبلغ اعتبار،نام بانک،تاریخ وساعت نمایش داده میشود برای ادامه برروی تایید و ادامه
پرداخت کلیک می کنیم.

در تصویر زیر مشخصات مربوط به کارت را وارد کرده و بر روی پرداخت کلیک می کنیم.

پس از اتمام مراحل پرداخت در صفحه بانک ما به صفحه زیر در سامانه تغذیه هدایت می شوید که نتیجه تراکنش از
سمت بانک به ای صفحه ارسال می شود پس از بررسی اطالعات پرداخت روی گزینه "ثبت و تایید سیستم" کلیک
فرمایید.

پس از بررسی اطالعات پرداخت
روی گزینه ثبت و تایید سیستم کلیک
فرمایید (اجباری)

رزرو عذا

در ای قسمت کاربر با توجه به تنظیماتی که از قبل اپراتور انجام داده مانند  :برنامه غذایی  ،سلف مجاز و .میتواند رزرواسیون خود

را انجام دهد .

 .4بعد از گزینه افزودن به سبد خرید گزینه تایید نهایی را هم میزنیم.

درخواست از طریق ای پیغام نمایش داده می شود.

در صورتی که فردی بخواهد غذای دوم رزرو کند ممک است با ای پیغام روبرو شود:

پس دادن غذای رزرو شده

در صورت تمایل به کنسل کردن غذای رزروی  48ساعت تا قبل از ساعت  2و مطابق تصویر زیر بر روی گزینه قرمز رنگ کلیک
کرده و در تصویر دوم بابت کامل انجام دادن فرآیند گزینه نهایی را بزنید

گزینه منفی بابت پس دادن ژتون غذای رزرو

گزینه تائید نهایی بابت مراحل پس دادن کامل ژتون غذا رزرو

روز فروش

در ای قسمت اگر کاربر به هر دلیل نتوانست در زمان تعیی شده رزرو انجام دهد در صورت فعال بودن ای آیتم توسط اپراتور
میتواند رزرو خود را در همان روز با توجه به تنظیمات و وعده های فعال انجام دهد.

پیگیری تراکنش

در ای قسمت کاربر می تواند گزارشی از لیست تراکنش های مالی خود را مشاهده می نماید .

عملکرد

در ای قسمت فرد می تواند باتعیی بازه زمانی یک گزارش کلی از رزرواسیون ،پس دادن غذا و همچنی افزایش اعتبارات را
مشاهده نماید.

گزارش رزرواسیون

در ای قسمت فرد با توجه به تعیی بازه زمانی و کلیک روی گزینه جستجو می تواند گزارش رزرواسیون خود را با مشخصه های
تاریخ ،وعده  ،غذا ،سلف ،تعداد  ،قیمت  ،ساعت تحویل و  .. .را مشاهده نمایید.

