راهنمای رزرو غذا از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 )1با استفاده از لینک اتوماسیون تغذیه در وب سایت دانشگاه (لینک زیر) می توانید وارد سامانه اتوماسیون تغذیه اعضای دانشگاه شوید.
http://food-reserve.kaums.ac.ir/Login.aspx
 )2دانشجویان ورودی قبل از سال  94در کادر نام کاربری « شماره کارت تغذیه » و در کادر کلمه عبور عدد «  » 1را وارد نمایند  ،و
دان شجویان ورودی سال  94و بعد از سال  94در کادر نام کاربری « شماره کارت تغذیه » و در کادر کلمه عبور « شماره ملی » را
وارد نموده و عبارت مشاهده شده در ت صویر کد امنیتی را در کادر مربوطه وارد نمایید و کلید ورود را بزنید و صبر کنید تا به صفحه ای
اصلی سامانه اتوماسیون تغذیه وارد شوید .
توجه  :پس از اولین ورود به سیستم ،رمز ورود خود را به رمز دلخواه خود تغییر دهید .

در صورت عدم موفقیت در ورود به سامانه :
 در صورتی که عدم ورود به سامانه ناشی از خطای ورود اشتباه نام کاربری یا رمز عبور باشد جهت رفع آن می توانید از ساعت  11الی 14
با داخلی  508دانشگاه (خانم غایبی) تماس گرفته یا به واحد مربوطه واقع در سلف مرکزی دانشگاه ( خانم غایبی ) مراجعه فرمائید.
 در صورتی که برای ورود به صفحه ای ابتدایی سامانه خطایی رویت نمودید یا حین استفاده از سامانه تغذیه با مشکلی مواجه شدید و
یا در حین رزرو اینترنتی غذا یا افزایش اعتبار و شااارا اینترنتی کارت تغذیه خود با مشااکنت فنی مواجه شاادید .می توانید در
ساعات اداری داخلی  577دان شگاه ( آقای مهندس غنمی ) تماس گرفته یا به صووورت حضوووری به مرکز آمار و فر آوری اط عات
دان شگاه  -واحد سخت افزار واقع در طبقه زیریر دان شکده پز شکی مراجعه نمایید تا ایراد مربوطه برر سی و راهنمایی الزم در آن زمینه را
دریافت نمایید  .و در ساعت غیر اداری مشک ت فنی مشاهده شده را طی تماس با شماره موبایل ( 09133631469آقای مهندس غ می)
اط ع رسانی نمایند.

در صفحه اصلی سیستم ذیل می توانید مبلغ اعتبار کارت تغذیه خود را افزایش داده (شارژ کارت تغذیه از طریق گزینه افزایش اعتبار) و یا
غذای وعده ی مورد نظرتان مطابق لیست موجود در برنامه غذایی رزرو نمایید .البته در صورتیکه مبلغ موجودی در حساب کارت تغذیه شما
کافی باشد.

 )3نحوه ی رزرو اینترنتی غذا
 -1-3ابتدا با استفاده از آیتمهای « هفته قبل  ،هفته جاری  ،هفته بعد » هفته مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
 -2-3در پاییر صفحه نام و شماره سلف های موجود ذکر شده است .سلف مد نظر برای دریافت غذا را در لیست مورد اشاره انتخاب نمایید.
(در لیست سلف ها به صورت پیش فرض سلف مرکزی دانشگاه انتخاب گردیده است و دانشجویان با توجه به خوابگاهی که در آن اسکان دارند
مجاز به انتخاب برخی سلف ها خواهند بود و به تبع دانشجو می تواند غذای هر وعده خود را طبق سلف انتخاب شده فقط در همان مکان
دریافت نماید)
 -3-3برای رزرو غذا  ،در وعده غذای روز مورد نظر گزینه ی برنامه غذایی را کلیک کرده و از منوی ظاهر شده نوع غذای مورد نظرتان را
انتخاب نمایید.

 -4-3پس از انتخاب غذا برای ثبت آن در سیستم کلید « تایید» را بزنید .و به پیام نمایش داده شده در باالی صفحه دقت نمایید .در صورتیکه
پیام « اط عات ذخیره شد » نمایش داده شود یعنی عملیات با موفقیت انجام شده است.

 -4نحوه ی انصراف از غذای رزرو شده

ابتدا تیک آن وعده ی غذایی را برداشته و سپس کلید « تایید» بزنید .در حال حاضر امکان انصراف از غذای رزرو شده هر وعده تا 48
ساعت قبل تاریخ آن وعده غذایی امکان پذیر می باشد.

 )5نحوه ی افزایش اعتبار اینترنتی کارت تغذیه :
 -1-5روی گزینه افزایش اعتبار کلیک کرده تا فرم زیر نمایش داده شود سپس بر روی آیکر بانک رفاه کارگران کلیک کنید.
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مبلغ مورد نظر خود را به ریال وارد کرده و روی گزینه تایید کلیک کنید

 -3-5سپس گزینه پرداخت را زده و منتظر بمانید تا به سیستم پرداخت الکترونیکی بانکی وصل شوید.

 -4-5بعد از چک کردن نام پذیرنده اط عات مربوطه به کارت عابربانک خود را وارد کرده و روی گزینه پرداخت کلیک کنید.

 -5-5برای تکمیل شارژ اینترنتی و انتقال مبلغ برداشته شده از حساب بانکی به حساب کاربری تغذیه شما در برنامه ،قبل از اتمام " زمان باقی مانده "روی گزینه ی
"تکمیل خرید و انتقال به سایت پذیرنده" کلیک نمایید ( .اگر بعد از کلیک یا قبل آن پیغامی مشاهده شد روی گزینه  continueکلیک نمایید)
توجه  :در صورت عدم کلیک بر روی گزینه باال مبلغ وارد شده از حساب شما برداشت شده ولی به اعتبار کارت تغذیه شما افزوده نمی شود.
 در صورتی که به هر دلیل مبلغ از حساب بانکی شما برداشت ولی به حساب کاربری تغذیه شما افزایش اعتبار نگردید ایر مبلغ نهایتاً تا  72ساعت بعد از
انجام تراکنش ناموفق مجدداً به حساب بانکی شما مرجوع خواهد گردید.

 -6-5پس از نمایش صفحه پایانی ذیل و رؤیت مبلغ اعتبار قبلی و مبلغ اعتبار فعلی و افزایش اعتبار مبلغ ،شارژ اینترنتی کارت تغذیه تکمیل شده است.

 -6عمکرد دانشجو  :روی گزینه گزارش کلیک کنید تا فرم زیر نمایش داده شود در ایر صفحه می توانید تمامی کار های انجام شده خود
را ببینید .تاریخ مورد نظر خود را وارد رده سپس گزینه نمایش را بزنید تا کار های انجام شده خود را مشاهده کنید.

 -7تغییر رمز عبور :روی گزینه "تغییر کلمه عبور" کلیک کرده در قسمت اول رمز فعلی را وارد کرده و در دو قسمت بعدی کلمه عبور جدید مد نظر خود را وارد
نموده و سپس گزینه تغییر را کلیک کنید تا تغییرات اعمال گردد.

