
 :دسيافت غزا

خوود   دست داشته كاست داوشجًييبا در  -1

 بوي لووسر لو هاي ًوواك د و واذى ه اووا خو ب وواى   

 . م  جعي وماايذ

با وزداك كو د  كوارد د و ويواو خوود بوي       -2

دلت اى كارد خو   د خل لوسر لو هاي او  ك    

 .خود ر  دراافت وماانذ

صوًست   دس سلف داوشكذٌ دسيافت غزا دس

  :ست داوشجًييكا وذاشته ي يا فشامًشي

  ز ط اق  انت وت ه رد لاماوي رزره ا   شواذ -1

ه كوووذ  شوووذىه رد منووووك كوووذ ف  موشوووو  -2

 .ف  موشو ر  دراافت ه ااد شت وماايذ

 بووي لووسر لوو هاي م  جعووي كوو دى ه كووذ     -3

ف  موشو ر  ه رد دلت اى كارد خو   تحوال او    

 . وماايذ ه ا  ك خود ر  دراافت كنيذ

 

ذ فشامًشي محذيد تذيُي است تعذاد ك

تًدٌ تىاتشايه مي تايست دس تٍ َمشاٌ 

داشته كاست داوشجًيي خًد دقت الصم 

 .سا مثزيل داسيذ
 

 
 عاقبت رزرو كردن

 

 
 عاقبت رزرو نكردن

 

ي اگٍ ميخًاي گشىٍ ومًوي ايه مطالة س

 !!!جذي تگيش

http://dining.ut.ac.ir 
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 مور دانشجويياداره كل ا                          

 اداره تغذيه                                    
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بوٍ  ي خًش آمد گوًي   ضمه تبزيك سالم؛     

ومواد آموًسش   "داوشگاٌ تهزان بٍ شما مىاسبت يريد 

ديه يسيلٍ وحوًٌ  ، بي بشرگتزيه داوشگاٌ كشًر "عال 

تًضوي   بٍ اختصار ي دريافت غذا ( رسري)پيش خزيد 

   .ميشًددادٌ 

 : غزا( سصسي)پيش خشيذ مشاحل اوجام 

لوواماوي تي اووي د و وو اى تٌوو    بووي  هد بووي هر -1

 .http://dining.ut.ac.irآدرس 

 ه  "شمارى د و ويواو "وام كارب ك در قسمت  -2

 .ر ه رد وماايذخود"كذ مسو"در قسمت رمز عبور

در منوك رزره ا   با توجي بوي ميوز    عتبوار     -3

هعوذى ًواك   بو  ك  موو تو ويوذ    ،خود مالو حساب

 قوذ م بوي   ًواك آانوذى   واًار، شام ه صبحاوي ًفتوي 

 .پيش خ اذ ا   ومااذ

 

 

 

 

 

 

 

تشاي  :افضايش اعتثاس/ پشداخت قيمت غزا 

 :پشداخت َضيىٍ غزا الصم است تٍ طشيق ريل اقذام گشدد

تايذ اص داوشگاٌ  كاست تاوكي سا  :كارد باواوتٌيي  -1

ضومىا اص َوش    .ص قثل داشتٍ تاشيذيا اي  تحًيل تگيشيذ

 .مي تًاويذ استفادٌ كىيذعضً شتاب ت تاوكي كاسوًع 

 .هرهد بي لاات -2

رهك لينوك   فوز اش   در منوك كوارب ك خوود    -3

 . عتبار كسيك وماايذ

در قسمت  فز اش  عتبار د و اذى ه اوا هعوذى    -4

در قسوومت ًمچنووي   .ر   وتخوواب وماايووذدلخووو ى 

پي نٌادك خود ر   وتخاب اا ه رد وماايوذ  رقم مبسغ، 

 .ه دكمي درگاى ااو  ز باوك ًا ر   وتخاب وماايذ

در صفحي باوك  بتذ  شمارى رهك كارد لوسي   -5

Cvv2* هتوواراا  وايووواك   **، رمووز دهم  انت وتوووو

ر  ه رد ومووودى گزانووي تاايووذ ر   وتخوواب  ***كووارد

كنيذ ه بعذ  ز آ  بي طور پيولتي پييام ًواك د دى  

ضومنا توجوي وماايوذ كوي پييوام      .ذى ر  تاايذ كنيذش

 .د دى شود((  فز اش  عتبار شما موفايت آميز بود))
َشكاست عضً شتاب موي تًاويوذ اص   تاكيذ مي شًد تا استفادٌ اص 

طشيق دي دسگاٌ مًجًد دس سايت تغزيٍ توٍ حسواب داوشوكذٌ    

صي ي ويوا . پًل ياسيض وماييذ تشاي واَاس ي حساب خًاتگاٌ تشاي شام

تٍ مشاجعٍ حضًسي ي ياسيض پًل تٍ حساب داوشكذٌ ي يا داوشوگاٌ  

 .ي ويض خًاتگاٌ ويست

 

 

 

 

 

 

 

 ز ط اوق  بناب  ا  د و ويواا  عزاوز موو تو ونوذ     

ه بوا   ودىر  رزره ومو دلخو ى خوود   انت وت ا  ك 

حساب ًاك خود در ً  باواو حساب تي اي شمارى

 . ذخود ر  در د و اذى ًا ه خو ب اى شارژ وماان
*Cvv2  : ٌدس . تاشوذ  يسقمي پشت َش كاست تاوكي م 4يا  3شماس

سقمي دسج وشذٌ توًد    4يا  3صًستي كٍ دس پشت كاست ايه كذ 

اختيواس   َاي خًدپشداص تاوكي كٍ كاست آن سا دستٍ دستگاٌ يذميثا

 .داسيذ مشاجعٍ ومًدٌ ي ايه كذ سا دسيافت كىيذ

ستگاٌ َاي خًدپشداصي پس اص مشاجعٍ تٍ د: سمض ديم ايىتشوتي** 

پس اص يسيد تٍ خًدپشداص  ذداسيذ مي تاي ن سا دساختياسآكٍ كاست 

سقمي  21تا  5سمض ديم ايىتشوتي شذٌ ي يك عذد  تغييشياسد مىًي 

 .سا دس آن ياسد كشدٌ ي تخاطش تسپاسيذ

ضاي مًجًد تش سيي كاست سا قتاسيخ او: تاسيخ اوقضاي كاست * **

سال   5كٍ تاسيخ اوقضا قيذ وشذٌ تًد گًيىذ، دس سيي كاست َاي 

 .تٍ تاسيخ صذيس اضافٍ شًد
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