
ی عا   ه 

مای ید ار یل ا    ون  یرو ھار    ژ ی     م    ا     دوم    
   توضيح اوليه

با توجه به راه اندازي بخش خريد الكترونيكي ژتون نهار در سايت سيستم جامع، دانـشجويان متقاضـي بـراي نهـار                   )الف 
 از تـرم دوم  در نتيجـه، .  نهـار خـود اقـدام نماينـد    بايد فقط از اين طريق نسبت به درخواست، خريد و پرداخت بهاي ژتـون        

با توجه به اينكه دريافـت غـذا در محـل سـلف فقـط بـا كـشيدن كـارت                     هيچگونه فروش دستي ژتون انجام نخواهد شد و         
دانـشجويانيكه فاقـد كـارت دانـشجوئي مغناطيـسي          مغناطيسي دانشجوئي در باركُد خوان انجام خواهد شد، بديهي اسـت،            

  .نخواهند داشت را  و نهار سلف سرويس دانشگاه استفاده از ژتون الكترونيكيباشند، امكان
    

 تهيـه و ارسـال       روز قبـل   10بايـد   آمار ليست غذائي دانشجويان براي تهيه مواد اوليه غذا در سلف            با توجه به اينكه       )ب
 هفتـه زودتـر از آن       2 دانشجويان عزيز مي بايست درخواست خريد ژتون غذاي خود را براي هر روز            گردد، لـذا    

  . و از طريق سيستم جامع انجام داده و تثبت نمايندتاريخ
  

پرداخـت هزينـه نهـار نيـز بـه يكـي از         با توجه به اينكه بخش مالي امور تغذيه از ساير قسمت ها تفكيك شده است،                  ) ج
  :روشهاي زير امكانپذير خواهد بود

 معرفي شده در سايت و ارائه اصل فيش به امور مالي جهت              به شماره حساب يكي از بانكهاي      فيش بانكي پرداخت   )1
  ثبت آن در قسمت امور تغذيه دانشجوي مربوطه؛

 و شارژ امور تغذيه دانـشجوي       دستگاه كارتخوان مراجعه به امور مالي و استفاده از كارتهاي بانكي عضو شتاب در              )2
 مربوطه؛

مورد نظر در   يستم جامع و شارژ مستقيم مبلغ        در سايت س   سيستم پرداخت الكترونيكي بانك ملت    استفاده از    )3
 . بدون نياز به حضور دانشجو در امور ماليبخش امور تغذيه،

  

  تذكر
    با توجه به تراكم زياد مراجعات دانشجوئي در ايام ثبت نام و انتخاب واحد و جهت رفاه حال دانشجويان عزيز، بـراي                      )الف 

 براي هر دانشجو در قسمت امور تغذيه در نظر گرفته شده و             ان اعتبار اوليه   توم 3000هفته هاي اول و دوم ترم دوم مبلغ         
بايد پس از هفته دوم هم نسبت به پرداخت بدهي فوق و هم شـارژ   تومان بدهكار گرديده است، كه    3000دانشجو به اندازه    

  .مالي غذا براي هفته هاي آينده اقدام نمايد
  

 6 و    بهمـن  29 و جمعـه      اسـفند  5 و    بهمـن  28، پنجـشنبه     اسفند 4 و   بهمن 27براي خريد غذاي روزهاي چهارشنبه       )ب
 2 بهمن فرصت داريد و براي خريد غذاي ايام ديگر طبق روال ذكر شده بايد از     21 روز پنجشنبه    24 فقط تا ساعت     اسفند،  

  .هفته قبل اقدام نمائيد
  

 از موعد ثبت غذا وجود دارد و پس از آن حتي اگر              روز قبل  14الزم به ذكر است، امكان لغو غذاي انتخاب شده فقط تا             )ج
  .دانشجو غذا را دريافت نكند، مبلغ غذا از حساب مالي وي كسر خواهد شد



ذر ون  ی ژ رو ید ا امای  یا   ل
  :دانشجويان عزيز براي خريد غذا از طريق سيستم جامع مي تواند مطابق دستورالعمل زير اقدام نمايند 

  :وارد سايت سيستم جامع شويد )1
  

 
 
 
 

  :نام كاربري و كلمه عبور خود را وارد كنيد )2

 
 



 
  :وارد پروفايل دانشجوئي خود مي شويد) 3

 
 
 
 
  :بروي قسمت امور تغذيه كليك كرده و خريد ژتون را انتخاب كنيد)  4

 
 
  
  

    



  : آيكون ليست كامل غذاها را انتخاب كنيد"ليست غذا براي"در قسمت  )5

 
 
  

سپس ليست كامل غذا تا مدتي كه از طريق سلف اعالم شده است، قابل مشاهده خواهد بود كه شـما مـي توانيـد                         )6
  :روز و غذاي مورد نظر خود را مشاهده و انتخاب نمائيد

 
 
 
 
  
  



كليك كـرده و    ) آخرين آيكون سمت چپ   (پس از انتخاب روز و غذاي مورد نظر خود، روي آيكون سبد خريد سبز                )7
  : تأئيد كنيد تا غذا براي شما ثبت گرددسپس آنرا

 
 
 
 

كافيست روز  براي اين كار    .  مي توانيد، غذاي خريداري شده را برگشت دهيد         روز قبل از موعد تحويل غذا      14تا   )8
 كليك كنيد   " سبد قرمز رنگ سمت راست     "و غذاي خريداري شده از قبل را انتخاب و بروي آيكون برگشت ژتون              

  .كه در اينصورت مبلغ آن به حساب شما باز مي گردد. ودتا غذا برگشت داده ش

 



ق  ذ از  ون  ی ژ رو ت ا د ای  یا ل یدا م  د ورت ز ا ام بانک     م
  

  .انتخاب نمائيددر قسمت امور تغذيه، بخش پرداخت الكترونيكي ژتون را  )1

 
  
 

  : را انتخاب نمائيد"ملتپرداخت الكترونيكي بانك "در قسمت پرداخت الكترونيكي، آيكون  )2

 
 

    



الزم به ذكر است، مبلغ مورد نظر شما مي تواند          (. مبلغي كه مي خواهيد شارژ مالي بخش تغذيه را انجام دهيد، وارد كنيد             )3
  .) از آن براي خريد غذا استفاده كنيد و در طول ترمهر مبلغ دلخواه باشد، كه به مرور

 
 
 

كـه پـس از تكميـل    . ر مستقيم وارد سايت پرداخت بانك ملت خواهيـد شـد   پس از تأئيد مبلغ مورد نظر، شما بطو        )4
حتمـاً  ( . كليه قسمت هاي مورد نياز و تأئيد آن مبلغ از حساب شما كسر و در پروفايل امور تغذيه شـارژ مـي شـود                       

  .)شماره پيگيري ارائه شده از طرف بانك را يادداشت كنيد

 
 
  
  



  :نكات مهم
در صورت خريـد بـيش از يـك غـذا، سـاير            . (و فقط يك غذا مي تواند خريداري كند       هر دانشجو براي هر روز فقط        )1

  ).فيشهاي غذائي باطل خواهد شد
از تحويل غذا به دانشجويانيكه     و لزوم همراه داشتن كارت مغناطيسي       با توجه به استفاده از دستگاههاي كارتخوان،         )2

 .كارت مغناطيسي نداشته باشند، معذوريم
 .غذا به كمك كارت دانشجوئي مغناطيسي در سايت اطالع رساني خواهد شدروال دريافت ژتون  )3
 .زمانبندي دريافت غذا در سلف بزودي اعالم خواهد شد )4
سيـستم بـصورت      پرس غذا قابل ارائه مي باشد، لذا درصورت تكميل ظرفيت، فروش ژتـون در              600روزانه حداكثر    )5

اي فرصت خريد، نسبت به انجام و ثبت خريد ژتـون نهـار             لذا خواهشمند است، در ابتد    . خودكار متوقف خواهد شد   
 .خود اقدام نمائيد

  
 .موفق باشيد

   


