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  »کاربران نھايی«ده از اتوماسيون تغذيه         اراهنماي استف

دانشگاه آزاد اسالمي واحـد  كليه كاربران انجام فرآيند هاي مربوط به دريافت غذا براي نرم افزار اتوماسيون تغذيه جهت 

  : ازكليه ي عملياتي كه شما امكان انجام آنها را داريد عبارتند .استتوليد شده ) اصفهان(خوراسگان

  رزرو غذا .1

  مشاهده ي وضعيت رزرو .2

  صفحه ي تغيير رمز عبور .3

  شارژ حساب .4

  :غذا از دستور العمل  ذيل  پيروي نماييد دريافت براي انجام كليه عمليات مربوط به پروسه

  سايت دانشگاه صفحه ورود

را در نوار آدرس مرورگر رايانـه ي  ) www.khuisf.ac.ir(آدرس سايت دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان  .1

 .خود وارد نماييد

  
سـايت دانشـگاه روي لينـك     اولبراي اينكه بتوانيد صفحه ي ورود اتوماسـيون را مشـاهده نماييـد ،در صـفحه ي      .2

 .خدمات الكترونيك كليك كنيد

  

 

 صفحه ورود اتوماسيون تغذيه

خود را از كاغذ محرمانه مشاهده و در قسمت مربوطـه، بـر روي   يت عبورسا كلمه يو  )كد ملي( نام كاربري  •
در صـورتي كـه در   . (صفحه ي مرورگر وارد كرده و روي دكمه ي ورود كليك كنيد تا وارد اتوماسيون تغذيه شـويد 

 )يدمرحله ي ويرايش اطالعات كلمه ي عبور خود را تغيير داده ايد ،از كلمه ي عبور جديد براي ورود استفاده نماي
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دقت داشـته باشـيد بـراي ورود بـه سيسـتم از رمـز عبـور سـايت اسـتفاده نماييدكلمـه ي ،عبـور كـارت مربـوط              :1تذكر
 .دبه سرويس هايي است كه در آينده ارائه خواهد شد در حفظ آن بكوشي

  غذا رزرو

  .كليك نماييددر نوار پايين صفحه روي دكمه ي زير  براي مشاهده ي منو هاي نرم افزار .1

   

  .سيستم جامع تغذيه زير منوي اطالعات رزرو گزينه ي رزرو غذا را انتخاب نماييد از منوي .2

  

  

  

 

بسته بـه گروهـي كـه     .پس از انتخاب منوي رزرو غذا پنجره اي كه مشاهده مي كنيد پنجره ي رزرو غذا مي باشد .3

ارد ليست غذايي قابل  دسترسي كاربر كاربر به آن دسترسي د مربوط بهكاربر به آن تعلق دارد و رستوراني كه گروه 

رزرو غذا ،تاريخ مورد نظر خود را انتخاب و روي فلش مربوط به كادر موجـود در رديـف    براي .نمايش داده مي شود

براي لغو رزرو كافيست پـس از بـاز   . كليك كنيد)البته در ستون مربوط به رستوران قابل دسترسي شما(همان تاريخ 

  عات داخل آنرا روي عالمـت كردن كادر مذكور اطال  .قرار دهيد

بـه عنــوان  . (غــذا رزرو نماييـد در رسـتوران مربــوط بـه گـروه تغذيــه ي خـود     دقـت داشــته باشـيد    :2تـذكر 
مثال در صورتي كه كاربر دانشـجوي پسـر باشـد ولـي در رسـتوران خـواهران غـذا رزرو نمايـد عـالوه بـر كسـر هزينـه ي             

  )ل غذايي به وي تحويل داده نخواهد شدغذا از شارژ حساب كاربر ،هنگام تحوي

بـديهي اسـت  پـس از زمـان مـذكور      . مي باشدروز قبل  16غذا براي هر روز تا ساعت )و يا لغو رزرو(زمان رزرو :3تذكر  

روز  16تعطـيالت تـا سـاعت    الزم به ذكر است براي روزهـاي بعـد از   .امكان پذير نمي باشد )و يا لغو رزرو(امكان انجام رزرو

روز پنجشـنبه  16تا سـاعت   07/03/90به عنوان مثال براي شنبه مورخ(.موجود مي باشد )و يا لغو رزرو(ي قبل امكان رزروكار

 .)امكان رزرو و يا لغو رزرو مي باشد 05/03/90مورخ
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غـذاي خـودرا   ) كه درباالي فرم گوشه ي سمت چپ نمـايش داده ميشـود  ( كارت تغذيه  موجودي شارژبا توجه به  .4

 .اب كنيد انتخ

  

وده و آنـرا بـه سـمت پـايين     كليك نم سمت راست ) scroll(روي نوار پيمايش براي مشاهده ي صفحات ديگر بر .5

 بكشيد

 

  

  

  

  اهرزرووضعيت 

  .كليك نماييددر نوار پايين صفحه روي دكمه ي زير  براي مشاهده ي منو هاي نرم افزار .1

  

  .، گزينه ي وضعيت رزرو ها را انتخاب نماييدسيستم جامع تغذيه زير منوي اطالعات رزرو از منوي .2

 

 

 

اين منو امكان مشاهده ي كليه فعاليت هاي انجام شده توسط كـاربر را بـه وي مـي     پنجره ي اطالعات موجود در .٣

  ...همراه با تاريخ و رزرو غذا ، لغو رزرو غذا :اطالعاتي از قبيل .دهد



 

4

 

 

 .ي زماني مورد نظر را در باكس هاي مربوطه وارد نماييده براي مشاهده ي وضعيت رزرو  محدود .4

 
 

 .كليك نماييد وضعيتنمايش سپس روي دكمه ي  .5
  

 براي مشاهده ي صفحات بعدي روي اعداد پايين پنجره كليك كنيد .6

  

دم الزم به ذكر است كليه عواقب ناشي از عـ . پس از اتمام عمليات حتماً توسط منوي خروج از نرم افزار خارج شويد .7

 .رعايت اين نكته به عهده ي خود كاربر مي باشد

  الكترونيكيشارژ 

 .كليك نماييددر نوار پايين صفحه روي دكمه ي زير  براي مشاهده ي منو هاي نرم افزار .1

  

  .را انتخاب نماييدشارژ حساب كاربر ، گزينه ي مديريت شارژسيستم جامع تغذيه زير منوي  از منوي .2

  

  
 .شارژ حساب كاربر مشاهده ميشوداطالعات مربوط به  پنجره ي باز شدهدر  .3

سيسـتم جـامع تغذيـه زيـر منـوي مـديريت شـارژ، گزينـه ي شـارژ           از منوي براي انجام عمليات شارژ الكترونيكي .4

  .الكترونيك كارت تغذيه را انتخاب نماييد
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شارژ را در كادر مربوطه وارد نمـوده   مقدار. مشخصات كارت تغذيه ي خود را مشاهده مي كنيددر پنجره ي باز شده  .5

 .و روي دكمه ي پرداخت الكترونيكي كليك نماييد

  

  

  

  

  

  .دقت نماييد مقدار شارژ حتماً به ريال وارد شود:5تذكر

  صفحه ي بانك

رقمـي درج شـده روي    19يا  16در قسمت اول شماره ي .اطالعات حساب شما مي باشد بهپنجره ي جديد مربوط  .1

  .د نمائيدكارت خود را وار

  

  

  

  .را وارد نمائيد خودكارت )رقمي پشت كارت 4تا  3عدد ( cvv2رمز دوم و بعددر قسمت  .2

 

  

 . سپس عبارت داخل كادر را در كادر خالي وارد نمائيد .3

 

  .كنيدسپس روي دكمه ي پرداخت كليك  .4

 

. تائيد پرداخت كليـك كنيـد   در پنجره ي جديد اطالعات مربوط به پرداخت خود را مشاهده مي كنيد روي گزينه ي .5

 .و در صورت كه بخواهيد صفحات قبل رامشاهده نمائيد روي گزينه بازگشت كليك نمائيد

  

  يي مرحله  دكمه روي را برداشته سپسكد رهگيري خود .كنيد مشاهده مي را در پنجره ي جديد كد رهگيري خود .6

 .بعد كليك كنيد
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  صفحه ي تغيير رمز عبور

  .كليك نماييددر نوار پايين صفحه روي دكمه ي زير  نو هاي نرم افزاربراي مشاهده ي م .1

  

در فرم باز شـده، نـام كـاربري خـود را در     .براي تغيير رمز عبور خود روي منوي ويرايش رمز عبوركليك نماييد .2

  .باالي فرم مشاهده مي كنيد

 .مربوطه وارد كنيد كادر دررمز عبور فعلي را  .3

  

 .مربوطه وارد كنيد كادررا در  عبورجديدكلمه ي  .4

 

 .مربوطه وارد كنيد كادري عبورجديد را در  كلمهتكرار  .5

 

  .نماييدروي دكمه ي ثبت كليك  .6
  

  دريافت غذا

دستگاه آماده است تا شـما كـارت خـود را در مقابـل آن      المپ كارتخوان به حالت چشمك زن در آمد اينكه پس از

  .بگيريد 

  .به دريافت غذا خواهيد بود درشما قا به اين معناست كه  نمايش صفحه ي سبز رنگ در نمايشگر .1

  .نمايش صفحه ي قرمز رنگ در نمايشگر به اين معناست كه شما غذا رزرو نكرده ايد .2

همـان  به اين معناست كه كارت تغذيه ي شما براي مرتبـه ي دوم در  نمايش صفحه ي زرد رنگ در نمايشگر .3

  .يد بودهمواجه خوا "راين با پيغام تحويل داده شدبناب"مقابل كارتخوان قرار گرفته است روز،

 .به اين معناست كه شمااز كارت غير فعال استفاده كرده ايدنمايش صفحه ي آبي رنگ در نمايشگر  .4

 .غير مجاز كارت كشيده شده است رستوراننمايش صفحه ي بنفش رنگ در نمايشگر به اين معناست كه در  .5

 

  


