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 مقدمه 

این وین گردیده است. در فااده شما تدتراهنمایی را که پیش رو دارید، آموزش نحوه استفااده  از ستامانه  اتوماسیون تغذیه کالینان است که جهت اس

آشنایی بسیار کمی با رایانه دارند، آنچه حتی شده است تا با بیانی ساده و روان به همراه تصاویر و جداول مورد نیاز، برای کاربرانی که سعی  راهنما

  مه باشند، فهترایانه داشری با تاست هرچه کاربران آشنایی و تسلط بیش مداده شود . آنچه مسلیح باید بدانند توضاین سیستم را که  برای کار و اداره 

ر دچار تو یادگیری مطالب این راهنما نیز به مراتب آسانتر خواهد بود و با توجه به حساسیت نظارت بر رزرواسیون و توزیع تغذیه در دانشگاهها کم

 از این سامانه خواهند شد.   حمشکالت ناشی از عدم اسفااده صحی

ه بهینه از سامانه اتوماسیون تغذیه یاری دهد با نظرات و دفاترم را در جهت استاین راهنما شما کاربر مح عالوه بر آنکه مطالب  مبه هرحال امیدواری

یها و نواقص آن یاری فرمایید. پیشاپیش از زحمات و تالشهای همکارانی که ما را در تهیه و تدوین تپیشنهادات سازنده خود ما را در جهت رفع کاس

 .  مصمیمانه تشکر و قدردانی مینمایی اند، این راهنما یاری نموده

 تعاریف پایه: 

 :گاههای تحویل غذا میباشد. تگاه همان دستمنظور از دس دستگاه 

 :سلفهای آزاد مراکز  رستوران 

 :ریف و به گروهها نسبت داده شود. عنامحدود ت تعدد  منظور از سلفها مکانهای توزیع غذای دانشگاه است که میتواند به سلفها 

 ورود به سامانه 

در آدرس بار مرورگر خود  79.127.36.34:81 این سامانه به صورت کامل تحت وب طراحی شده است .دانشجویان عزیز می توانند با وارد کردن 

اجرا کنید و با  باشد را Firefoxیا  chromeر است ته سامانه کافی است مرورگری که بهحه ورود به نرم افزار را مالحظه کنند. و برای ورود بصف،

 حه ورود به سامانه را بازکنید.  صفواردکردن آدرس سایت یا آی پی آدرسی که برای آن سامانه در نظر گرففه شده است 

 ی میتوانید وارد سامانه شوید. تجهت ورود به سامانه از طریق نام کاربری و رمز عبور و کد امنی

 میباشد. صورت کامل  شماره دانشجویی شما به کد کاربری :

 ماً تغییر دهید. تاست .که در اولین ورود ح 1صورت پیش فرض  به رمز عبور :

بایست  به اطالع دانشجویان عزیز میرساند ،رزرو غذای شما رایگان بوده و بابت غذا هیچ هزینه نقدی در سامانه پرداخت نخواهید کرد. لذا شما می

 خاب کنید. تدر نظر گرففن هزینه یا مبلغ را انفه ، بدون توعده غذایی خود و روز موردنظر ه فقط

 ها:  اطالعیه

شده است، بر اساس تاریخ و موضوع اطالعیه مشاهده کرده و با کلیک کردن  ثبت تمهایی که در سامانه توسط راهبران سیس کاربران میتوانند اطالعیه

 ن کامل اطالعیه نمایش داده میشود. تبر روی هر اطالعیه م



  
  

شده برای کاربران متفاوت خواهد  های تعریف پس از ورود به سامانه در صفحه اصلی منوهای کاربری سامانه مشاهده میشود که بر اساس دسترسی

 بود. در این راهنما تمامی آیتمهایی که برای راهبران سیستم و کاربران موجود است را آموزش خواهیم داد. 

  

 بخش اول :کالینان من 

  همراه نفتل و عبور کلمهتغییر 

  

 

 تغییر کلمه عبور : 

 همراه خود را تغییر دهید.  فندر این قسمت میتوانید رمز ورود به سامانه و شماره تل

روی دکمه تغییر کلمه عبور :جهت تغییر کلمه عبور در کادرهای فوق کلمه عبور قبلی و کلمه عبور جدید و تکرار کلمه عبور جدید را وارد کنید و بر 

 تأیید کلیک نمایید تا رمز ورود شما به سامانه تغییر کند. 

 
انجام شود باید بانک اطالعاتی   حبرای اینکه خدمات پیامکی صحی  مرائه میدهیخدمات و امکاناتی از طریق پیامک به کاربران ا  تغییر تلفن همراه : 

درصورتیکه شماره همراه کاربری تغییر کرده باشد کاربر میتواند در این قسمت شماره همراه  مه باشیتهای موبایل افراد داش جامع و صحیحی از شماره

  شود. ه مند بهرامکی جدید خود را به شماره قبلی تغییر دهد تا از خدمات پی

    

  



 بخش دوم 

 :  رزرو و خرید هفتگی غذا

.در این بخش افراد میتوانند وعده غذایی و روزی که میخواهند غذا ستم رزرو غذا داشته باشنداین بخش مختص کاربرانی است که میخواهند از سی

 رزرو کنند را تیک بزنند. 

 
  

  

 پایان


