
 

 

 اطالعیٍ ادارٌ تغذیٍ

 :داوشجًی گزامی 

 استفادٌ اس سلف داوشجًیی بزای داوشجًیان جدیدالًريد مزاحل سیز باید طی شًد:جُت 

 .مزاجعٍ فزمائید www.food.znu.ac.irیک َفتٍ پس اس ثبت وام آمًسشی )ثبت وام ایىتزوتی ( بٍ سایت  -1

 را يارد کىید. کدملیپس اس مزاجعٍ در کادر وام کاربزی شمارٌ داوشجًیی ي در کادر رمش عبًر  -2

 پس اس ايلیه يريد جُت پیشگیزی اس َزگًوٍ سًء استفادٌ احتمالی حتما رمش عبًر خًد را تغییز دَید -3

 عتبار کارت تغذیٍ اقدام فزمائید.پس اس يريد بٍ ساماوٍ تغذیٍ وسبت بٍ افشایش ا -4

 ساعت قبل امکاوپذیز است(. 72ایش اعتبار کارت تغذیٍ وسبت بٍ رسري غذا اقدام ومایید )امکان رسري غذا تا اس افشپس  -5

درصًرت داشته َزگًوٍ سًال در ایه خصًص می تًاوید اس ريس شىبٍ تا چُارشىبٍ در ساعات اداری با شمارٌ  -6

 ()ياحد اتًماسیًن تغذیٍ تماس حاصل ومائید. 724-33752774تلفه
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http://www.food.znu.ac.ir/


 

(قسمت  http://www.znu.ac.irمراجعين محترم جهت رزرو غذا  ميتوانيد به آرس سايت دانشگاه زنجان 
 مراجعه فرمائيد. http://food.znu.ac.irخدمات  الکترونيکی -  سامانه اتوماسيون تغذيه) يا به آدرس اينترنتی

 

پس از باز شدن سامانه سيستم اتوماسيون تغذيه  کلمه و رمز عبور خود را وارد کنيد بدهی است برای دانشــــــــجويان 
ميباشد که  در اولين ورود به سايت تغذيه  کلمه عدد کد ملی و کلمه عبور شماره دانشجويیورودی جديد نام کاربری 
 عبور خور را تغيير دهيد.
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پس از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور پنچره زير با زخواهد شد که ميتوانيد رزرو غذا يا شارژ کارت تغذيه انجام 
 دهيد.

 

طريقه رزرو غذا به اين صورت است که  ابتدا هفته مورد نظر را انتخاب کنيد الزم به توضيح است که تاريخ هر  -1
 روز دربرنامه وارد شده است لطفا در انتخاب هفته خود دقت کنيد.

پس از انتخاب هفته مورد نظر در هر وعده (صبحانه- ناهار- شام)  گزينه برنامه غذايی را باز کنيد و و نوع غذا  -2
 را انتخاب کنيد.(نوع يک يا دو)

 سپس سلف مورد نظر را انتخاب کنيد . -3
 پس از انتخاب سلف مورد نظردکمه تائيد راکيليک  کرده  تا رزرو غذای شما ثبت کردد. -4

 (انتخاب نوع غذا)
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 ( انتخاب سلف )

 

الزم به توضيح است که برای کنسل کردن غذای رزرو شده ابتدا عدد صفر را جدول رزرو غذا  قسمت سلف و تعداد 
غذای انتخابی تايپ کرده و  سپس دکمه تاييد را کيليک کنيد تا غذای رزرو شده کنسل شود ومبلغ رزرو شده به حساب 

 کارت تغذيه عودت شود.
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غذا   کارتراهنمای شارژ اینترنتی 

 

(قسمت  http://www.znu.ac.irمراجعين محترم جهت شارژ کارت غذا ميتوانيد به آدرس سايت دانشگاه زنجان 
 مراجعه فرمائيد. http://food.znu.ac.irخدمات  الکترونيکی -  سامانه اتوماسيون تغذيه) يا به آدرس اينترنتی

 

 قبل از ورود به سامانه اتوماسيون تغذيه جهت شارژ کارت تغذيه داشتن کارت عضو شتاب الزامی ميباشد.

 

 که عابر بانکهايی  و تاريخ انقضاء کارت عضو شتاب به رمز دوم کارت و  cvv2قابل ذکر است که جهت گرفتن کد 
 است مراجعه فرمايئد.بانک کارت شما مطعلق به آن 

 

پس از باز شدن سامانه  سيستم اتوماسيون تغذيه  کلمه و رمز عبور خود را وارد کنيد بدهی است برای دانشــــــــجويان 
 ميباشد که  در اولين ورود به سايت تغذيه  کلمه عدد يک و کلمه عبور شماره دانشجويیورودی جديد نام کاربری 
 عبور خور را تغيير دهيد.
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پس از دادن  نام کاربری و کلمه عبور و فعال شدن  سامانه اتوماسيون تغذيه  ابتدا  روی گزينه افزايش اعتبار کيليک 
 کنيد تا صفحه بعدی باز شود.
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  پس از باز شدن صفحه روی آرم بانک ملی کيليک کنيد .

 

 

 

سپس  مبلغی که ميخواهيد شارژ کنيد در جدول وارد نماييد. قابل ذکر است حداقل مبلغ افزايش اعتبار اينترنتی 
  ريال ميباشد.  پس از وارد کردن مبلغ دکمه تائيد را کيليک کنيد.790000ريال و حداقل 1000
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 در پنجره باز شده مبلغ و شماره فاکتور را نمايش ميدهد که روی دکمه پرداخت کيليک کنيد تا مرحله بعدی فعال شود

 

 رقمی کارت عابر که عضو شتاب است 16در پنجره باز شده که سايت  درگاه خريد اينترنی بانک  ملی است ابتدا شماره 
 را وارد کنيد ودر مرحله بعدی رمز دوم کارت را وارد کنيد و سپس تاريخ  انقضاء کارت عابر  cvv2وارد کنيد  بعد کد 

خود را وارد کنيد و بعد تيک تمام شرايط و ضوابط را مطالعه کرده و قبول دارم را بزنيد سپس دکمه پرداخت را کيليک 
 کنيد.
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در مرحله آخر مبلغ به حساب کارت تغذيه واريز شده است الزم به توضيح است که شماره فاکتور و کد پيگری را 
 ياداشت فرمائيد تا در صورت نياز پيگره های الزم به عمل آيد.

 

 

 

 

 

 پايان 
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