
غذ غذ/ اداره  ون  وما م ا فاده از   وه ا
  نحوه استفاده از سيستم اتوماسيون تغذيه 

دانشجويان پس از دريافت كارت دانشجويي هوشمند خود درصورت تمايل به استفاده از غذاي 
  :دانشجويي به ترتيب زير اقدام نمايند

ف غذ : ا   :وه شارژ کارت 

  ) :شبكه شتاب ( تغذيه از طريق اينترنت افزايش اعتبار كارت - 1

و تايپ نام كاربري و كلمه عبور، گزينه افزايش  http://food.iums.ac.irبا مراجعه به آدرس 
اعتبار را انتخاب كرده و پس از تايپ مبلغ مورد نياز، آن را تأييد نموده و سپس روي گزينه 

خود را  ccv2رقمي روي كارت شتاب و رمز اينترنتي و  16سپس شماره . پرداخت كليك كنيد
  .نماييدوارد نموده و سپس مجددًا گزينه پرداخت را انتخاب 

  واريز مبلغ به بانك ملت و ارائه فيش واريزي به كاربر اتوماسيون - 2

    http://food.iums.ac.irرزرو اينترنتي غذا از طريق وب سايت - 3

امكان مراجعه مستقيم به كاربر اتوماسيون و افزايش اعتبار كارت تغذيه توسط كارت  -4
  pos)دستگاه (بانكي

ھم    : ذ 
          تا  حداكثر( توجه داشته باشيد رزرو غذا براي هفته بعد فقط از روز شنبه تا سه شنبه

هر هفته ميسر مي باشد و هرگونه تغيير در رزرو هفته بعد، تا ) روز سه شنبه 24ساعت 
روز سه شنبه امكان پذير است و درصورت عدم اقدام به رزرو غذا در اين روزها  24ساعت 

  . امكان رزرو غذا در روز چهارشنبه وجود نخواهد داشت

         و غذا براي هفته آينده تا پايان روز دوشنبه در صورت تعطيلي روز چهارشنبه مهلت رزر
  . خواهد بود 



          دقت كنيد مبلغ اعتبارموجود دركارت شما كمتر از مبلغ وعده هايي كه مي خواهيد رزرو
  .شود، نباشد و حتماً به موقع نسبت به شارژ كارت خود اقدام نماييد

          هفته بعد را دارنددستگاههاي اتوماسيون قابليت رزرو غذا تا سه.  

در هنگام . ( امكان پذير است  http://food.iums.ac.irرزرو اينترنتي غذا از طريق وب سايت - 2
  . )دقت فرماييد رزرو اينترنتي حتماً به تاريخ و مكان رزرو غذا

تهيه ژتون فراموشي از طريق سيستم هاي وب كيوسك نصب شده در سلف سرويس ها امكان  -3
  .پذير مي باشد

در صورت فراموش كردن رزرو غذا در طول هفته در دانشكده ها ارائه غذاي روزفروش در سلف -4
  .برابر قيمت عادي غذا امكان پذير خواهد بود 3با قيمت ) در صورت مازاد بودن غذا( ها

  .در صورت رزرو اشتباه ، در دانشكده هاي ديگر امكان خريد روزفروش وجود نخواهد داشت - 5

ذا : ب ل  و   :وه 
   دانشجويان گرامي مي توانند غذايي را كه رزرو كرده اند درمحل و زمان مقرر با استفاده از

  . دستگاه تحويل غذا، دريافت نمايند

  سلفي كه رزرو انجام گرفته قابل تحويل استوعده غذايي رزرو شده فقط در همان.  

  دانشجويان ساكن خوابگاه ها درصورت تمايل جهت رزرو صبحانه وشام مي بايست از طريق
  .اينترنت اقدام به رزرو صبحانه و شام نمايند

ذا : ج وز    :زمان 
  :ساعت توزيع ناهار  - 1

  .مي باشد 14الي  30/11در سلف سرويس ها از ساعت  

  ساعت توزيع صبحانه و شام در خوابگاهها    -2

   و درشش ماهه  20الي 18وعده صبحانه وشام به طور همزمان در شش ماهه اول سال از ساعت
 .توزيع مي گردد 19تا 17دوم سال از ساعت 


