
                      دانشجویان محترم قابل توجه 

اندازی  راه  رسماً  97 آبان ماه 1روز شنبه   امیر کبیر استان البرزاتوماسیون تغذیه کالینان پردیس 

 شده است .

  

 اتوماسیون تغذیه و در صورت داشتن ژتون از طریق  (هر سه وعده صبحانه، ناهار، شام )غذا 97 اول آبان از روز شنبه 

   غذای هر وعده توزیع میشود.

قابل توجه دانشجویان عزیز رزرو ناهار برای دانشجویان ترددی  و ناهار و شام برای دانشجویان خوابگاهی 

 فعال می باشد .

 فرآیند رزرو غذا 

شماره دانشجویی، رمز : و وارد نمودن نام کاربری  امیر کبیر استان البرزپردیس کالینان پردیس با ورود به  سامانه 

 عبور عدد یک وارد صفحه شخصی خود شوید 

 ساعت قبل از سرو 48 آذرماه در سیستم بارگزاری شده، رزرو غذا تا سی ام با توجه به اینکه برنامه غذایی تا تاریخ 

 امکانپذیر میباشد. 

      هر روز برای غذا رزرو 00:23م شده که بتوان تا ساعت جهت رفاه حال شما دانشجویان عزیز، سیستم طوری تنظی

 و یا لغو نمود. 

 در صورت رزرو نکردن غذا امکان سرویس دهی وجود ندارد.

جهت جلوگیری از اسراف و تبذیر دقیقًاً برابر آمار ثبت شده در سیستم،  خرید مواد خام غذایی و طبخ غذا صورت 

  .میپذیرد

ی بعمل آید چنانچه دانشجویی عمداً یا سهواً غذایی را در هر یک از وعدهها رزرو نماید ولی هنگام رزرو غذا دقت کاف

صفحه شخصی وی مسدود و امکان  حداکثر سه مرتبهدر موعد مقرر به سلف مراجعه ننموده و غذا را دریافت ننماید 

 دسترسی و رزرو برای آینده وی سلب میگردد. 

  

 فرآیند دریافت غذا 

صورتیکه، غذای وعدهی فرا رسیده را از قبل رزرو نموده باشید با مراجعه به سلف غذاخوری و قرار دادن انگشت در 

خود در جایگاه مخصوص اثر انگشت از قسمت چاپگر دستگاه،  ژتون برای شما صادر میشود که با تحویل فیش غذا 

 ده غذایی و تاریخ ، غذا تحویل داده میشود. در قسمت پیشخوان توزیع غذا ، در صورت معتبر بودن ژتون صحت وع



هر چه سریع تر به دفتر سرای دانشجویی در * چنانچه دانشجویی تا کنون موفق به ثبت اثر انگشت خود نشده است 

 ساختمان ارغوان مراجعه نماید . 

  

   

 ساعات توزیع غذا  

 صبحانه  ناهار  شام 

45:19-19   45:12-45:11  7- 7:30 

 لطفاً : 

 در وعده غذایی ناهار با لباس رسمی وارد سلف غذاخوری شوید.  *

 متناسب با غذا، ظروف غذاخوری بهمراه داشته باشید.  *

 

  


