سیستم رزرو غذا
جهت بهره مندی از خدمات تغذیه سلف سرویس های دانشجویی ،کلیه
دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه و انجام مراحل انتخاب واحد
 ،با دردست داشتن مدارک ذیل به واحد اتوماسیون تغذیه مراجعه
تا اطالعات آنها در سیستم جامع اتوماسیون تغذیه ثبت و سپس کارت
تغذیه آنها صادر گردد.

مدارک مورد نیاز برای صدور کارت تغذیه:
*برگه انتخاب واحد برای سال تحصیلی جدید
*یک قطعه عکس 4*3
*واریز هزینه صدور کارت تغذیه به حساب شماره 2178435130006
نزد بانک ملی
*تکمیل برگه درخواست صدور کارت تغذیه
هزینه صدور کارت تغذیه متعاقبا توسط اتوماسیون تغذیه اعالم
خواهد شد.
پس از طی مراحل فوق و ارائه مدارک مورد نیاز کلیه دانشجویان
ابتدا بصورت اینترنتی اقدام به شارژ کارت خود نموده سپس وارد
برنامه اتوماسیون تغذیه و برنامه غذایی آن شده و با انتخاب
نوع غذا و وعده غذایی(شام،ناهار،صبحانه) غذای مورد نظر را
رزرو کند.
*مطابق با آیین نامه تغذیه وزارت بهداشت و درمان  ،وعده های
شام و صبحانه فقط به دانشجویان ساکن خوابگاه تعلق می گیرد.
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*کلیه دانشجویانی که به خوابگاه معرفی شدند جهت فعال سازی
امکان رزرو شام و صبحانه  ،پس از معرفی به خوابگاه مورد نظر
نام خوابگاه را به واحد اتوماسیون تغذیه اعالم نمایند.
*کلیه فعالیتهای واحد اتوماسیون تغذیه اعم از شارژ کارت تغذیه
و رزرو غذا بصورت اینترنتی انجام می شود لذا دانشجویان گرامی
ضمن دقت در انجام کلیه مراحل رزرو غذا از گرفتن تائیدیه نهایی
و رزرو غذا  ،اطمینان حاصل نمایند .در صورت بروز هر گونه مشکل
و یا عدم امکان رزرو غذا به واحد اتوماسیون تغذیه مراجعه
نمایند.
*در هنگام رزرو غذا در انتخاب سلف سرویس مورد نظر دقت الزم را
بعمل آورند تا هنگام تحویل غذا دچار مشکل نشوند.
*نظر به اینکه کلیه برنامه ریزیهای غذایی سلف سرویس های
دانشجویی با مشارکت و اعالم نظر نماینده شورای صنفی دانشجویان
انجام می شود لذا کلیه دانشجویان اعم از خوابگاهی و غیر
خوابگاهی هر گونه نظری در خصوص برنامه های غذایی سلف سرویس
دارند به نماینده شورای صنفی خود در دانشکده یا خوابگاه
مراجعه نمایند و نظرات خود را به آنها انعکاس دهند.
*در حفظ و نگهداری کارت تغذیه دقت نمایید چرا که صدور کارت
تغذیه المثنی مستلزم طی فرایند اداری و پرداخت هزینه اضافی
می باشد.
*شام و صبحانه دانشجویان ساکن خوابگاه در خوابگاههای دانشجویی
آنها توزیع می گردد.
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