
 «1»صفحه شماره 

 

 :آموزش استفاده از سیستم تغذیه دانشجویی

 .مراجعه نمایید http://food.wtiau.ac.ir به آدرسبا استفاده از مرورگر فایرفاکس ،  -1

و  2مواجه شدید ، مطابق عکس  1بعد از وارد نمودن آدرس مذکور با پیغامی مانند عکس در صورتی که   -2

 عمل نمایید : 3

 

نمودن شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و شماره ملی خود به عنوان رمز عبور می دانشجویان با وارد  -3

 .توانند وارد سیستم شوند

 



 «2»صفحه شماره 

 

با کلیک بر روی قسمت افزایش اعتبار ، حساب خود را به میزان دلخواه از طریق پرداخت الکترونیکی  -4

 شارژ نمایید.

رزرو غذا کلیک نمایید و طبق برنامه غذایی ارائه شده ، جهت رزرو غذای هفته آینده خود بر روی گزینه  -5

 غذای خود را رزرو نمایید.

، می توانید با ورود به  روز فروش تعریف شودغذای از سوی مدیر تغذیه برای یک روز ، در صورتی که  -6

 .نماییدسفارش غذای خود را در همان روز ثبت قسمت خرید روز فروش ، 

 

 سیستم تغذیه:رزرو  و کنسل در قوانین 

خود را  غذای هفته بعدهر هفته فرصت خواهند داشت تا  دوشنبهروز  42ساعت تمامی دانشجویان تا  -1

برای  و یا کنسل به بعد امکان رزرو دوشنبه روز42ساعت از نمایند.  و یا کنسل رزرواز طریق سیستم 

کنسل شود ، عیناً به  دوشنبهلغ غذایی که تا روز بم الزم به ذکر است که )وجود نخواهد داشت.هفته بعد 

 (حساب دانشجو مرجوع خواهد شد.

 به صورت روزانه می باشد.  یک غذاهر دانشجو مجاز به رزرو و دریافت  -2

جهت کنسل کردن غذای رزو شده کافی است تیک های مربوطه را برداشته و دکمه تأیید فشرده 

 شود.

در صورتی که دانشجو برای دریافت غذای رزرو شده خود در موعد مقرر به سلف مربوطه مراجعه نکند ،  -4

 هزینه غذای رزرو شده مرجوع نخواهد شد.

 

 تحویل غذا:

به سلف مربوطه در می توانند  فقطدانشجویان جهت دریافت غذای رزرو شده خود در موعد مقرر  -1

 نمایند.ساختمان محل تحصیل خود مراجعه 

 انجام خواهد گرفت. اصل کارت دانشجوییتحویل غذا تنها توسط  -2


