ساير مقررات
1 .1افراد ميهمان يا همراه دانشجو براي استفاده از غذاي روز
ميتوانند به تاالر شكرانه مراجعه نمايند.
2 .2افرادي كه به صورت هفتگي غذا رزرو كردهاند ،امكان
سفارش مجدد براي غذاي روز فروش نخواهند داشت.
3 .3حداقل اعتبار  20000ريال  و حداكثر  1/000/000ريال
در نظر گرفته شده است.
س دادنژتون در هفته جاري ميسر نيست.
4 .4امكانپ 
5 .5درصورت همراه نداشتن كارت جهت تحويل غذاي هفته
جاري به اپراتوري مراجعه و با ذكر مشخصات ،فيش
فراموشي اخذ نماييد .يادآوري ميشود كه غذاي درخواستي
بايد از قبل سفارش داده شده باشد.
6 .6برنامه غذايي ناهار و شام تا سه هفته از طريق اداره تغذيه
اعالم ميشود كه در موارد خاص امكان تغيير برنامه وجود
دارد.
7 .7سفارش  غذا عالوه بر اينكه از هفتههاي قبل  انجام ميشود،
در هفته جاري نيز براي كل روزها ميتوانيد سري كامل
هفته جاري را با قيمت روزفروش (دو برابر مبلغ عادي) از
دستگاه خريداري نماييد.
8 .8رزرو غذاي هفتگي از شنبه لغايت چهارشنبه از ساعت
 8/30صبح الي  13/30انجام ميشود.
9 .9لطف ًا قبل از خريد يا رزرو غذا اعتبار خود را بازبيني فرماييد.
1010دانشجويان براي تسويه حساب ميتوانند به اپراتور سيستم
اتوماسيون مراجعه و با تحويل كارت تغذيه مبلغ اعتبار مانده
را دريافت نمايند.
نكات مورد توجه
1 .1در حفظ كارت تغذيه دقت نماييد .ضربه زدن ،سوراخ
نمودن ،خم كردن و حرارت دادن آن موجب سوختن تراشه
موجود در بدنه داخلي كارت ميشود و كارت را غيرقابل
استفاده مينمايد.
2 .2در هنگام دريافت غذا  از كثيف و يا چرب شدن كارت
تغذيه خودداري كنيد.
3 .3استفاده از كارت براي شخص ديگر غيرمجاز است.
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4صدور كارت المثني مستلزم صرف زمان و هزينه زيادي
است لذا در حفظ آن بكوشيد.
5از پرس نمودن  كارت جدا ً خودداري فرماييد.
6به منظور جلوگيري از سوء استفاده احتمالي به محض مفقود
شدن كارت مراتب را سريع ًا به اداره تغذيه اطالع دهيد.
7در صورت مفقود شدن كارت دانشجويي -كه به عنوان
كارت تغذيه نيز استفاده ميشود -بايستي به اداره آموزش
مراجعه نمايند.
8از قراردادن كارت دانشجويي در مجاورت كارتهاي
مغناطيسي (عابربانك ،كارت مترو و )...خودداري نماييد.

ساعات توزيع ناهار و شام
توزيع ناهار درسلف دانشجويي :از ساعت  11:30لغايت 13:30
توزيع شام در خوابگاهها :از ساعت   16لغايت 17
توزيع ناهار پنج شنبه در خوابگاه :از ساعت  12لغايت 12:30
تذكر  :با توجه به اينكه امكان خريد غذا تا  3هفته بعد با دستگاه
مقدور شده است براي جلوگيري از اتالف وقت و تجمع در مقابل
باجه اپراتوري و رفاه حال دانشجويان محترم ،خواهشمند است با
افزايش اعتبار ،خريدها را به صورت  3هفتهاي  انجام دهيد.
زمان افزايش اعتبار و تسويه حساب
شنبه لغايت چهار شنبه ساعت  11: 30لغايت 13: 30

آدرس اینترنتی مدیریت امور دانشجویی:

http://www.modares.ac.ir/studentAffair/stdman

آدرس اینترنتی اداره تغذیه:

http://www.modares.ac.ir/studentAffair/stdman/nut
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معاونت دانشجويی

تغذيه
مدیریت امور دانشجویی
ویژه دانشجویان روزانه و شبانه
سال تحصیلی 92-93

اداره تغذیه
اداره تغذيه داراي  3سالن غذاخوري مجزا با نامهاي سلفسرويس
دانشجويي (برادران و خواهران) و تاالر شكرانه است .هر یک از این
سه سالن به نوبه خود و با برنامههاي خاص آماده سرويسدهي و
ارائه خدمات شايسته دانشجويان و دانشگاهیان گرامي میباشند.
سلف سرويس دانشجويي
سلف سرویسهای دانشجویی (برادران و خواهران) از ساعت
 11:30صبح الی  13:30بعد از ظهر از طريق اتوماسيون تغذیه
و با نرخ يارانهاي طبق برنامه غذايي ناهار توزيع ميکنند .طريقه
استفاده از كارت و اتوماسيون در ادامه توضيح داده شده است.
تاالرشكرانه
در اين تاالر همهروزه از ساعت  11:30ناهار (انواع غذاهاي ايراني
و فرنگي) تا ساعت  14:30سرو میشود .در کنار  اين تاالر بوفه
دانشجویی به صورت يكسره از  7:30تا ساعت  18:30با انواع
ساندويچ ،چاي ...،در خدمت دانشگاهیان محترم است.
اداره تغذيه سعي دارد با تهيه بهترين اقالم ممكن و نظارت دقيق
بركار پيمانكاران در اولويت اول سالمت مصرفكنندگان غذا را
تضمين و در مرحله بعد با تهيه غذاهاي اعالمشده در زمان مقرر،
رضايت ایشان را تأمين نمايد تا دانشگاهيان گرامي با آرامش
خاطر به امور جاري خود بپردازند.
دانشجويان عزيز با همكاري و ارائه پيشنهادهاي سازنده خود
میتوانند مسئوالن اداره تغذيه را در این مهم ياري نمايند .شايسته
است دانشجويان محترم ساكن خوابگاه نيز با انعكاس به موقع
پيشنهادها و انتقادات خود جهت رفاه خویش با مسئوالن تغذيه
خوابگاهها همكاري الزم را مبذول فرمايند.
دانشجويان محترم جهت استفاده از غذاي سلف سرويس دانشگاه
الزم است ابتدا كارت دانشجويي خود را كه در سيستم اتوماسيون
تغذيه نيز كاربرد دارد ،دريافت نمايند؛ سپس با نحوه استفاده و
مقررات مربوط به آن آشنا شوند.
صدور كارت تغذيه
همزمان با انجام مراحل ثبت نام ،كارت دانشجویی كه قب ً
ال صادر
شده است تحويل دانشجو ميگردد .الزم است دانشجويان عزیز
براي فعال نمودن بارکد تغذيه به اپراتور سيستم اتوماسيون تغذيه
(مجاور سالن غذاخوري برادران) مراجعه نمايند.
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آشنايي با سيستم مكانيزه تغذيه
افزايش اعتبار
پس از دريافت كارت ،ب ه منظور تأمين اعتبار به اپراتور كامپيوتر
مربوط مراجعه نماييد.
تذكر :دانشجویان عزیز میتوانند با استفاده از سیستم اینترنتی
اتوماسیون تغذیه که لینک آن در پرتال اصلی سایت دانشگاه
موجود است به صورت اینترنتی و از طریق کارتهای عضو شبکه
شتاب اقدام به شارژ کارت تغذیه خود نمایند.
تذكر :دانشجويان ساكن خوابگاه جهت ایجاد امکان دریافت وعده
شام بايد فرم اطالعات مربوط به خوابگاه محل سكونت خود را
از اداره خوابگاهها دريافت و به باجه اپراتور اتوماسيون تغذيه واقع
در جنب ورودي سلف سرويس تحويل نمايند.
رزرو ناهار و شام
1 .1پس از شارژ كارت تغذيه خود در قسمت اپراتوري یا از
طریق شارژ اینترنتی جهت رزرو غذا باید كارت خود را به
قسمت پايين دستگاه نزديك نماييد.
2 .2روي صفحه نمايش دستگاه ،جدول رزرواسيون و ميزان
اعتبار شما نمايش داده ميشود.
3 .3با فشار دادن يكي از دكمههاي هفته جاري ،يك ،دو و یا
سه هفته آينده ،نياز خود را جهت رزرو غذا انتخاب نماييد.
 4 .4وعدههاي غذايي به صورت عدد صفر چشمكزن نمايش
داده ميشود و قابل انتخاب است.
5 .5دكمه وعده روزهاي دلخواه را فشار دهيد تا از حالت
چشمك زن خارج شود و به عدد ( )1تبديل شود.
 6 .6سپس تأييد را فشار دهيد تا غذاهاي رزرو شده ثبت گردد  .
تذكرات مهم
1 .1دكمه انصراف براي پس دادن غذاي رزرو شده طراحي
نشده است و فقط با استفاده از اين دكمه ميتوانيد عمليات
جاري را لغو نماييد.
2 .2عالمت * (درجدول صفحه نمايش دستگاه) به اين معني
است كه شما در آن وعده غذاي خود را صرف نمودهايد.
3 .3در وعدههاي غذايي كه روي صفحه نمايش دستگاه حالت
چشمكزن ندارند ،رزرو غذا ممكن نيست.
4 .4هميشه بعد از رزرو غذا ،دكمه تأييد را براي ثبت اطالعات
فشار دهيد ،در غير اين صورت غذا رزرو نخواهد شد.
5 .5چنانچه اعتبار كم باشد ،سفارش غذا مقدور نخواهد بود و
شما ميتوانيد در دستگاه رزرو غذا از مقدار اعتبار كارت
خود با خبر شويد و براي افزايش اعتبار آن اقدام نماييد.
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6 .6غذا تنها به صورت رزرو هفتگی ارائه میشود و روزفروش
غذا به تعداد بسیار محدود و فقط از ساعت 13:30
درصورت وجود غذای مازاد مقدور خواهد بود.
انصراف و يا تغيير رزرو غذا
شما فقط تا پايان هر هفته ميتوانيد نسبت به انصراف و يا خريد
ژتونهاي ناهار و شام هفته بعد (تا سه هفته) خود اقدام نماييد.
بنابراين در هفته جاري نميتوانيد سفارش غذاي خود را از دستگاه
پس بگيريد.
امكان خريد به صورت روز فروش ناهار و شام
براي دانشجوياني كه امكان رزرو غذا درهفته قبل را نداشتهاند،
براي تهيه غذا در هفته جاري به تعداد بسيار محدودي غذا به
صورت روزفروش در نظر گرفته شدهاست .اين افراد ميتوانند
در هفته جاري يا همان روز اين غذا را خريداري نمايند .بديهي
است درصورت پرشدن اين ظرفيت محدود ،دستگاه به صورت
اتوماتيك اين امكان را حذف مينمايد .لذا سعي كنيد در هفتههاي
قبل غذاي خود را رزرو نماييد.
دريافت غذا
1 .1براي دريافت غذا به سالن غذاخوري مراجعه نماييد.
2 .2كارت خود را به قسمت پايين دستگاه نزديك كنيد چنانچه
غذا رزرو نموده باشيد دستگاه صحت رزرو شما را با يك
ملودي اعالم مينمايد.
3 .3بر اساس شرايط خاص يكي از پيغامهاي زير روي صفحه
نمايش دستگاه نشان داده ميشود:
«ژتون دارد» شما از قبل براي آن وعده غذا رزرو نمودهايد.
«ژتون ندارد» شما براي آن وعده غذا رزرو نكردهايد (كه
در اين حالت صداي بوق ممتد نيز شنيده ميشود)
«كارت نامعتبر»  مشخصات شما در سيستم تعريف نشده.
«خورده شده» شما غذاي آن وعده را خوردهايد.
«سلف نامعتبر» شما براي اين سلف غذا سفارش ندادهايد.
«تاريخ كارت گذشته» مدت اعتبار كارت شما به پايان
رسيده است.
«كانال غير مجاز» شما اجازه استفاده از دستگاه را نداريد.
«كانال غير مجاز» شما اجازه استفاده از دستگاه را نداريد.
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