راهنمای استفاده و رزرو از اتوماسیون تغذیه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

برای مراجعه به بخش اتوماسیون تغذیه می توانید از سایت اصلی دانشگاه به آدرس
 www.azaruniv.ac.irاستفاده کنید که بعد از وارد شدن به سایت دانشگاه با توجه به شکل زیر
وارد بخش مربوطه شوید.

یا اینکه می توانید مستقیما وارد آدرس  www.dinning.azaruniv.ac.irشوید که در هر دو حالت
با صفحه زیر مواجه خواهید شد.

در بخش " کد کاربری " شماره دانشجویی وارد شود و در بخش " کلمه عبور " نیز کد ملی را باید
وارد شود البته هر دانشجو می تواند بعدا کلمه عبور خود را از پنل مربوط به خود تغییر دهد.
هر دانشجو بعد از وارد کردن اطالعات مربوط به" کد کاربری " و" کلمه عبور " وارد پنل مربوط
به خود می شود.

تنظیمات پنل سمت راست هر دانشجو به شکل زیر می باشد.

هر دانشجو در این بخش از سه قسمت اصلی " اطالعات رزرو " و " موجودی
حساب " و " کیف پول " استفاده خواهد کرد.
بخش " اطالعات رزرو " شامل قسمت های زیر می باشد:
رزرو غذا  :از این قسمت برای مشاهده لیست غذاهای موجود جهت رزرو
استفاده خواهد کرد .دانشجویان عزیز توجه داشته باشید که جهت رزرو
وعده های غذایی مورده نظر  27ساعت قبل اقدام به رزرو کنید.
لغو رزرو  :مثال دانشجویی یک وعده غذایی رزرو کرده حاال بنا به دالیلی
فرصت استفاده از آن وعده غذایی را ندارد به همین دلیل باید  72ساعت
قبل از موئد آن وعده ،آن را از قسمت لغو رزرو لغو کند که اگر اقدام به
این کار نکند برای آن وعده غذایی مبلغی بعنوان جریمه غذایی برای آن
دانشجو تعلق می گیرد.
برنامه غذایی  :هر دانشجو بعد از رزرو وعده های غذایی می تواند برنامه
غذایی خود را در این بخش مشاهده کند.
نحوه رزرو غذا بدینصورت می باشد دانشجو از قسمت " اطالعات رزرو " وارد بخش " رزرو غذا "
خواهد شد که در اینصورت لیست برنامه غذایی بصورت شکل زیر قابل مشاهده می باشد.

با توجه به شکل باال از قسمت مربوطه وعده غذایی مورد نظر را انتخاب کنید سپس با توجه به
لیست غذاهای آن وعده غذایی ،تیک غذای مورده نظر را بزنید حاال بعد از انجام این مراحل
گزینه " رزرو " باید انتخاب شود.
توجه  :دانشجویان جدید الورود توجه داشته باشند تا زمانیکه کارت دانشجویی خود را از بخش
حراست دریافت نکرده اند می توانند ازوعده های غذایی رزرو شده خود استفاده کنند.
هر دانشجو می تواند از بخش " موجودی حساب " اقدام به افزایش اعتبار کارت تغذیه خود بکند،
برای این منظور وارد بخش " پرداخت بر خط (  " ) Onlineشوید که در اینصورت با صفحه زیر
مواجه خواهید شد.

بخش " بانک " به همان صورت دست نخورده باقی خواهد ماند و در بخش " مبلغ قابل پرداخت "
مبلغی را که مد نظرتان هست را وارد کنید اما توجه داشته باشید که حداکثر مبلغی را که می توانید
جهت افزایش اعتبار وارد کنید  24444تومان می باشد .هر دانشجو می تواند از بخش " تراکنش
مالی " تراکنش های اخیر خود را مالحظه کند.
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان جهت رفاه حال دانشجویان اقدام به راه اندازی رزرو بلیط قطار
بصورت الکترونیکی کرده بدینصورت که دیگر دانشجویان عزیز برای استفاده از قطار دانشگاه نیاز
به پرداخت هزینه بلیط قطار بصورت نقدی نمی باشد .دانشجویان عزیز می توانند وارد اتوماسیون
تغذیه بشوند و از قسمت " کیف پول " وارد بخش " شارژ کیف پول (  " )Onlineشوند که در اینصورت
با صفحه زیر مواجه خواهند شد.

بخش " بانک " به همان صورت باقی خواهند ماند و از طریق بخش " مبلغ شارژ کیف پول " هر مبلغ
دلخواهی که مد نظرتان هست را می توانید وارد کنید اما توجه داشته باشید که همانند بخش تغذیه
حداکثر مبلغ وارده در این بخش نیز  24444تومان می باشد .بعد از انجام تراکنش مربوطه هنگام
استفاده از قطار باید کارت دانشجویی خود را همراه داشته باشید.
توجه  :دانشجویان عزیز توجه داشته باشید که از بخش " شارژ کیف پول " جهت افزایش اعتبار بخش
" تغذیه" خود استفاده نکنید که در اینصورت مبلغ مربوطه غیره قابل برگشت می باشد.

با سپاس – اداره تغذیه دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
تلفن مستقیم 420 – 52572344 :
تلفن داخلی 7753 :

