مراحل افزایش اعتبار و رزرو غذا از طریق اینترنت
 .1ابتدا وارد سایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج به نشانی www.kiau.ac.ir :شوید.
 .2از سمت راست صفحه اصلی  ،منو دانشجویان را انتخاب نمایید.

.3

سامانه تغذیه و رزرو غذا را انتخاب می نمایید.

 .4دانشجویان مشغول به تحصیل در مجتمع امیرالمومنین به سامانه تغذیه مجتمع دانشگاهی (عالمت قرمز) و دانشجویان دانشکده کشاورزی به
سامانه تغذیه دانشکده کشاورزی (عالمت آبی ) وارد شوند.

.5

بعد از انتخاب یکی از دو گزینه مرحله چهارم به سیستم جامع اتوماسیون دانشگاهی وارد شوید .الزم به ذکر است که موارد ذیل را میبایست حتماً مدنظر داشته باشید.

 .5-1در این مرحله قبل از درج اطالعات می بایست زبان دستگاه خود را به به التین تغییر دهید.
 .5-2نام کاربری همان شماره مندرج بر روی کارت تغذیه می باشد.
 .5-3رمز عبور به طور پیش فرض برای تمامی کارت ها عدد یک می باشد .بنابراین توصیه می شود در اولین ورود خود به سامانه رمز دلخواه خود را جایگزین کنید.
 .5-4مرحله آخر وارد نمودن کد تصویری می باشد و کلیک روی گزینه ورود می باشد.
تذکر  :دانشجویانی که شماره کارت تغذیه آنها  5رقمی میباشد .برای ورود به سامانه می بایست عدد  09یا  01را به ابتدا شماره کارت تغذیه خود اضافه نمایند.

 .6برای افزایش اعتبارمطابق موارد ذیل اقدام نمایید.
 .6-1تب مربوطه را انتخاب نمایید.
 .6-2درگاه بانک ملی را انتخاب نمایید ( .قابل پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب )
 .6-3مبلغ مورد نظر را در وارد نمایید سپس آیکون «تایید» کلیک نمایید.
 .6-4پس از انتخاب گزینه « پرداخت»  ،با استفاده از کلیه کارت های عضو شتاب که دارای رمز دوم می باشند به درگاه بانک ملی برای پرداخت الکترونیکی وارد می شوید.

 .7طریقه رزو غذا

ردیف

نام سلف

مکان

 .7-1در تب رزو غذا ،ابتدا از منوی سمت راست گزینه «هفته بعد» را انتخاب نمایید.

1

سلف شماره 1

خواهران والیت

 .7-2سلف خود را بین  6سلف موجود مطابق جدول روبرو انتخاب می نمایید.

2

سلف شماره 2

برادران جنب زمین های ورزشی

 .7-3شماره سلف انتخاب شده در مرحله قبل را در ستون سلف قید نمایید.

3

سلف شماره 3

کارکنان

4

سلف شماره 4

برادران والیت

5

سلف شماره 5

خواهران جنب سوله ورزشی خواهران

6

سلف شماره 6

اساتید

 .7-4روی برنامه غذایی کلیک نمایید .پنجره جدیدی باز خواهد شد .
 .7-5بر روی گزینه انتخاب کلیک نمایید.
 .7-6پس از انتخاب روز های مورد نظر بر روی آیکون «تایید» کلیک نمایید.

 .7-7در آخرین مرحله نوع غذای روزهایی که انتخاب نموده اید می بایست مطابق شکل شماره  7-7در جدول قید شده و مبلغ غذا از حساب شما
کسر شده باشد .در اینصورت وعده ناهار روزهای درخواستی شما در هفته رزو خواهد شد.
تذکر  :تعداد غذای روز فروش بسیار محدود بوده و حتی در بعضی از ایام نیز ارائه نمی گردد .همچنین مبلغ آن دوبرابر غذای از پیش رزو شده می باشد.

