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:ي دريافت كارتنحوه•

و مراجعـه امور دانشـجوييي ادارهبهي آموزشي صادره توسط ادارهنامهبا در دست داشتن معرفيو پس از تكميل ثبت نام كـرده
مياز طريق دستگاه كارت،مبلغي را بابت كارت به پس از دريافت؛ كنيدخوان پرداخت  شـما سـرويس سـلف واحد كارت با مراجعه

و تم وارد سيس ميسلف به. شودانتشارات -چاپ مـي دانشجويي روي اين كارت كارت،حراست دانشگاهي ادارهدر نهايت با مراجعه
و بدين ترتيب كارتگردد شد؛ و انتشارات در يك كارت تجميع خواهد .هاي دانشجويي، سلف سرويس

:راهنماي سيستم اتوماسيون تغذيه•

 ورود به سيستم:الف

:سايت اتوماسيون تغذيه دو روش وجود داردورود به براي

عبـارتو بـر روي وارد شويد kgut.ac.irبه آدرس هاي پيشرفتهو فناوريصنعتي سايت دانشگاه تحصيالت تكميليبه:روش اول
.اتوماسيون تغذيه كليك كنيد

.وارد شويد به بخش اتوماسيون تغذيه nut.kgut.ac.irبا رفتن به آدرس به صورت مستقيم: روش دوم

و براي كاركنان شماره( نام كاربريبا واردكردن پس از انجام مراحل باال به( رمز عبورو)ي كارتبراي دانشجويان شماره دانشجويي
مي1عدد صورت پيش فرض و قابل تغيير به رمز دلخواه و)باشدتعريف شده است به،وروديكليك بر روي گزينهو عبارت امنيتي

.سيستم اتوماسيون تغذيه وارد خواهيد شد
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 تغيير رمز عبور:ب

شد عبورتغيير كلمهدر نوار بااليي وارد قسمتي چهارمبا كليك بر روي گزينه .خواهيد

.توانيد رمز كارت خود براي ورود به سيستم اتوماسيون تغذيه را تغيير دهيدبا وارد نمودن اطالعات خواسته شده مي
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 رزرو غذا:ج

شدبا كليك بر روي گزينه .ي اول در نوار بااليي وارد قسمت رزرو غذا خواهيد

ته باشيد كه سيستم دقت داش.باشدكافي براي رزرو تعداد وعده هاي مورد نظركه خود را چك كنيد ميزان اعتبار، رزرو غذا قبل از
.را انتخاب نماييدهاي ديگر در صورت تمايل هفته.جاري را انتخاب نموده استي هفته به صورت پيش فرض،
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و در ستون .ي غذايي كليك كنيدبر روي عبارت برنامه،نوع غذاحال در تاريخ مورد نظر

ميصفحه،ي غذاييپس از كليك بر روي عبارت برنامه كهاي باز آن شود ا توانيـدمي از طريق نتخـاب نـوع غـذاي دلخـواه خـود را
.نماييد
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از،پس از انتخاب نوع غذا .تغيير دهيد1به0حتما دقت داشته باشيد كه عدد سلف را

و پيغام ذخيرهييد كليك كرده تا اطالعات وارد شدهتأي بر روي گزينه،موردنظرپس از انتخاب غذا در روزهاي "اطالعات ذخيـره شـد"گردد

	 داد� ��د��.
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ميي خاصي هستيدمايل به لغو وعدهكه توجه داشته باشيد، در صورتي ، اقدامتعدادروز قبل، از طريق صفر نمودن13توانيد حداكثر تا ساعت،
.نماييد

 افزايش اعتبار:د

و كد امنيتي)Pin2(ي شتاب كه رمز دوم عضو شبكههاي يكي از بانك اعتباريداشتن كارت جهت افزايش اعتبار اينترنتي،: توجه
)CVV2 (شده باشد، الزامي استآن فعال.

شد افزايش اعتباردر نوار بااليي وارد قسمتي دومبا كليك بر روي گزينه .خواهيد
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.ي بعد برويدبه مرحلهبانك ملي با انتخاب درگاه

م راومبلغ .وارد نماييدبه ريال رد نظر جهت افزايش اعتبار
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و در نهايت بر روي گزينـهي بعد رفتهمرحلهييد مقدار افزايش اعتبار به پس از تا ي پرداخـتو اطالعات حساب خود را وارد نموده
.كليك كنيد

خودر نهايت اعتبار اوليه .را مشاهده خواهيد كرددو ميزان اعتبار فعلي
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 گزارش:ه

شد گزارشدر نوار بااليي وارد قسمتي سومبا كليك بر روي گزينه .خواهيد

ميدر اين .كارت خود را از تاريخ صدور تاكنون مشاهده نماييدتوانيد عملكرد قسمت

 موجود در سلفاز طريق دستگاه رزرو غذا•

غذا،توانيد از طريق دستگاه رزرو موجود در سلف سرويسمي،ي اينترنتي نشديداگر به هر دليلي موفق به رزرو غذا از طريق سامانه
.رزرو نماييدي آينده را تا حداكثر سه هفته

تا ابتدا كارت خود را مقابلاين كار، براي تعبيـه شـده بـر روي از طريـق كليـدهاي سپس.ي غذايي باز شودپنجرهدستگاه گرفته
و وعده،دستگاه مروز مي دو عدد. رد نظر خود را انتخاب كنيدوي  مربـوط بـه باشد كـه عـدد بـااليي به صورت ستوني قابل انتخاب

و عدد پاييني به انتخاب سلف .استنوع غذا مربوط
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مي به اينكه دانشگاه با توجه بهو عدد بااليي را تغيير نداده،باشدداراي يك سلف سرويس مـورد نوع غـذاي عدد پاييني را با توجه
.نماييد تعييندكمه هاي مربوط به انتخاب غذا از طريقي خود،عالقه
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و اگـر مايـل بـه تغييـر آن هسـتيد، پيش فرضه صورتبغذا كه دستگاه رزرو توجه داشته باشيد  روي يك هفته بعد تنظيم شـده
.انتخاب نماييدي مورد نظر را توسط دكمه هاي مشخص شده در شكلهفته
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.ي تأييد زده شود تا اطالعات شما ذخيره گردددر نهايت دقت كنيد كه حتما دكمه
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و اطالعـات دستگاه با سرور ارتباط در غير اينصورت. باشيد كه چراغ ارتباط روشن باشددر زمان كار با دستگاه توجه داشته نداشته
.وارد شده توسط شما، ذخيره نخواهد شد
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 رزرو صبحانه•
و شرايط آن در هر ماه، بازه� ميي زماني رزرو صبحانه .گرددتوسط دانشگاه اعالم
مي تنها� .هاي شرح داده شده، نسبت به رزرو صبحانه اقدام نمايندتوانند با روشدر اين بازه متقاضيان
قابل رزرو را انتخـاب قسمت رزرو غذا، فقط روز تعريف شدهي صبحانهوعدهكافي است در جهت رزرو صبحانه كامل يك ماه،�

.نماييد


