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  ١                        ايده گستر پويشگر شركت
 

  بسمه تعاىل

  تم تغذيه دانشگاه تهراناستفاده از سيس و  ونحوه رزر

بايد به سايت براي رزرو غذا  -اعم از دانشجو و كارمند –كاربران 

مراجعه كنند و براي  dining.ut.ac.irاتوماسيون تغذيه به آدرس 

استفاده كارت كارمندي يا ذا از سلف ها از كارت دانشجويي و حويل غت

  .مي كنند

در سلف ها و خوابگاه هاي دانشگاه تهران، دستگاهي نصب   

با زدن كارت مي توانند  -در صورت رزرو -گرديده است كه كاربران

  .وعده خود را تحويل نمايند

پس . انجام مي شودافزايش اعتبار در اين سيستم بصورت اينترنتي 

ضو يكي از كارت هاي بانكي و يا موسسات مالي ع الزم است، كاربران

  . شتاب را داشته باشند
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  ٢                        ايده گستر پويشگر شركت
 

 ورود به سيستم .1

بر بايد شماره دانشجويي ركا )Login(براي ورود به سيستم   .1,1

براي كارمندان و  –و يا شماره پرسنلي  -انبراي دانشجوي–

به عنوان نام كاربري و كدملي را به عنوان رمز عبور  -اساتيد

 .وارد نمايد

رقمي وارد گردد، بدون  10كدملي بايد به صورت كامل يعني  .1,2

 خط تيره

 .رمز عبور قابل تغيير مي باشد .1,3
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  ٣                        ايده گستر پويشگر شركت
 

 رزرو غذا .2

 .وارد صفحه رزرو غذا مي شودكاربر بعد از ورود به سايت،  .2,1

باشد، در اين صفحه وعده هايي كه كاربر قادر به رزرو مي  .2,2

 .نشان داده شده است

پرديس هاي دانشگاه تهران محل سرو وعده ها، در  .2,2,1

گاه هاي بمتفاوت مي باشد؛ بطور مثال صبحانه در خوا

تهران سرو مي شود ولي در پرديس ابوريحان صبحانه 

 .در سلف اصلي سرو مي شود

نمايش در آن وعده با انتخاب محل ارائه غذا، موجودي كاربر  .2,3

 .ده مي شوددا

كاربران تا مبلغ مشخصي مي توانند به دانشگاه  .2,3,1

 .بدهكار باشند

 .را انتخاب مي كنيد 1براي رزرو هر وعده، شماره  .2,4
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  ٤                        ايده گستر پويشگر شركت
 

 .كمه تائيد را مي زنيدرزرو وعده هاي مورد نظر دعد از ب .2,5

در تائيد از كاربري سوالي كمه تائيد، بعد از زدن دسيستم  .2,6

 .رزرو مي پرسد
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  ٥                        ايده گستر پويشگر شركت
 

 فراموشيدريافت كد  .3

را فراموش كند، با مراجعه با  در صورتيكه كاربر كارت خود .3,1

سايت و منوي دريافت كد فراموشي، كدي را دريافت مي كند 

بازدن كد براي پوز و در صورت رزرو داشتن مي تواند  كه 

 .غذاي خود را تحويل بگيرد

 .كاربر بايد كد را بر روي پوز وارد نمايد .3,2

فقط مي توان از آن يك بار  رقمي مي باشد و 12اين كد  .3,3

 .استفاده كرد
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  ٦                        ايده گستر پويشگر شركت
 

براي دريافت كد فراموشي محدوديت در نظر گرفته شده  .3,4

 بار در هر ترم 15است؛ 
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  ٧                        ايده گستر پويشگر شركت
 

 افزايش اعتبار .4

همانطور كه قبال توضيح داده شد، براي افزايش اعتبار بايد  .4,1

كاربر يكي از كارت هاي بانكي و يا موسسات مالي عضو 

 .شبكه شتاب را داشته باشد

سيستم مانند خريد اينترنتي مي باشد،  افزايش اعتبار در اين .4,2

 .پس كاربر بايد موارد زير را داشته باشد

بر روي  ورقمي مي باشد  16شماره كارت، كه   .4,2,1

 .كارت حك شده است

4,2,2. Cvv2 ،معموال در پشت  چهار رقمي مي باشد و

 .كارتها نوشته شده است

نوشته نشده بود، زمانيكه رمز  Cvv2در صورتيكه   .4,2,3

عبور اينترنتي را از عابر بانك دريافت كنيد، در پرينت 

 .چاپ مي گردد Cvv2داده شده 
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  ٨                        ايده گستر پويشگر شركت
 

 رمز عبور  .4,2,4 pin2رمز عبور اينترنتي مدنظر است ، .

عابر بانك  – براي دريافت آن كاربر بايد به عابر بانك

ي خود تمراجعه نمايد و رمز اينترن -صادر كننده كارت

 .ا دريافت نمايدر

بايد به هر كدام از محل هاي تحويل غذا به صورت  كاربر .4,3

 .جداگانه پول واريز نمايد

يكه زبانها در صوربدانشكده بطور مثال دانشجوي   .4,3,1

براي ناهار به دانشكده و براي ساكن كوي باشد، بايد 

 .پول واريز نمايدشام به كوي 

مبلغ خود را حويل غذا، كاربر ميزان بعد از انتخاب محل ت .4,4

 .انتخاب مي كند

تجارت و  –براي افزايش اعتبار مي توان از هر دو درگاه بانك  .4,5

  .استفاده كرد -اقتصاد نوين
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  ٩                        ايده گستر پويشگر شركت
 

  

  سامانه پرداخت اينترنتي در زير آمده استنمونه اي از 
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  ١٠                        ايده گستر پويشگر شركت
 

 هم گروهي .5

  گروه چيست؟

اين امكان براي اين در نظر گرفته شده است كه كاربر به كاربر و يا 

كاربران ديگر اين اجازه را مي دهد كه بجاي او غذا را تحويل 

 .معموال اين امكان براي خوابگاه ها در نظر گرفته شده است.بگيرند

بطور مثال همانطور كه در شكل زير مي بينيد آقاي سعيد ابراهيمي 

يعني آقاي ابراهيمي به آقايان علي . گروه خود را انتخاب كرده است

ي احمدي و محسن احمدي اجازه داده است كه با احمد زاده و مهد

  .استفاده از كارت خودشان غذاي او را بگيرند
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  ١١                        ايده گستر پويشگر شركت
 

براي اينكه اين افراد بتوانند غذا همديگر را بگيرند بايد هر كدام : 1نكته 

به صورت جدا شماره دانشجويي يكديگر را در قسمت همگروهي خود 

  .وارد كنند

ست كه  اعضا يك گروه ميتوانند  با از مزاياي همگروهي اين ا: 2نكته 

استفاده از يك كارت دانشجويي غذاي همه اعضا و يا چند نفر از اعضا 

  .را بگيرند
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  ١٢                        ايده گستر پويشگر شركت
 

  نحوه تحويل غذا در هم گروهي

وقتي يكي از اعضا گروه كارت دانشجويي خود را به دستگاه تحويل غذا 

 -اندنزديك كند ليست كساني كه به او اجازه تحويل غذا را داده 

  .بر روي صفحه نمايش نشان داده مي شود - همانند شكل زير
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  ١٣                        ايده گستر پويشگر شركت
 

دانشجو با استفاده از كليدهاي باال و پايين مي تواند ليست اعضا را 

بر مي تواند با استفاده از دو كليدي كه در شكل زير نشان ركا. ببيند

  .داده مي شود همه اعضا و يا بعضي از آنها را انتخاب كند

  

   

با استفاده از اين دكمه و دكمه هاي باال و 

پايين مي توان هر كدام از اعضا را بطور 

 جداگانه انتخاب كرد

اين دكمه تمامي اعضا  با زدن

 گروه انتخاب مي شوند
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  ١٤                        ايده گستر پويشگر شركت
 

تعداد غذاي با انتخاب اعضا توسط كاربر، بر روي صفحه نمايش وعده و 

  .تحويلي نشان داده مي شود

  

  

  

  

اگر كاربر براي بار دوم كارت خود را به سيستم نزديك كند در : نكته

صورتيكه كسي از اعضا باقي مانده باشد دوباره ليست نشان داده مي 

و در غير . شود و با زدن كليد لغو مي توان آخرين وعده تحويلي را ديد

عضا باقي نمانده باشد آخرين ليست اين صورت يعني اگر كسي از ا

  .تحويلي نشان داده مي شود

اگر شخصي يكي از اعضا گروهش غذاي او را تحويل گرفته باشد : نكته

با زدن كارت خود مي تواند شخص تحويل گيرنده و زمان تحويل غذا را 

  .مشاهده كند


