
 ((اطالعیه اداره تغذیه))

 

 دانشجوی گرامی:

 جهت استفاده از سلف دانشجویی مراحل زیر باید طی شود.

 مراجعه فرمایید. http://food.znu.ac.irکارت تغذیه به آدرس سایت  غذا و شارژ ریالی جهت رزرو -1

 

 نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور کد ملی میباشد.  -2

آندسته از دانشجویانی که ابتدای کد ملی خود عدد صفر دارند هنگام وارد کردن رمز عبور از ثبت عدد صفر   توجه

 خودداری کنند.

 

          : 21314151صحیح                                              :0031214151نادرست 

 

دانشجویان میتوانند از طریق وارد نمودن نام کاربری و رمز ثبت نام به صورت غیر حضوری باشد  یکهدر صورتتوجه

نسبت به افزایش اعتبار ریالی کارت تغذیه و رزرو غذا ابتدا  (http://food.znu.ac.irعبور در سامانه  اتوماسیون تغذیه )

الزامی  دوم پویا(( رمز الزم بذکر است که که جهت انجام افزایش اعتبار داشتن کارت عضو شتاب ) دارای نمایند)اقدام 

ود کد ملی رمز فراموشی دانشجویان جدید الورو در روزهای اول مراجعه حضوری میتوانند از طریق  رمز فراموشی )میباشد.

( نسبت به دریافت غذای خود اقدام نمایند و در اسرع وقت نسبت به فعال میباشد ) بدون درج عدد صفر در اول کد ملی(

 به صورت حضوری به واحد اتوماسیون تغذیه مراجعه فرمایند. تغذیه  سازی کارت 

 میباشد.الزم بذکر است که کارت دانشجویی به منزله کارت تغذیه  توجه      

 

 موجود میباشد. http://food.znu.ac.irراهنمای استفاده از سامانه تغذیه در سایت  -3

 نمایید.   استفاده   Firefoxاز  مرورگر حتما  هیاعتبار درسامانه تغذ شیجهت افزا -4

 

 نسبت به رزرو غذا اقدام فرمایند.دانشجویان گرامی پس از شارژ اعتبار کارت غذا میتوانند  -5

 

اره تلفن مدر صورت داشتن هر گونه سوال در این خصوص میتوانید از روز شنبه تا چهار شنبه در ساعات اداری با ش -6

 ) واحد اتوماسیون تغذیه( تماس حاصل نمایید. 33052774-024
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http://food.znu.ac.ir/
http://food.znu.ac.ir/


 

 

 

 

 

 

 

   

ففعال سازلللییکارت دانشجو افتیدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دریافت کارت دانشجویی

در ایام ثبت نام:  مراجـعه به واحــــد 

جویی واقع در محل ـــدانش تصدور کار

 سالن ثبت نام از دانشجویان جدید الورود

در ســایر زمـانها : مراجـعه بـه واحـد 

ان ـدورکارت واقع طبقه همکف  ساختمص

 مـرکـــزی دانشــگاه

در ایام ثبـت نام : مراجـعه به واحــــد 

در محل سالن ثبت  اتوماسیون تغذیه واقع

جدید الورود انینام از دانشجو  

در ســایر زمـانها : مـراجعـه به واحـد 

  ساختمان ضلع جنوبیواقع  اتوماسیون تغذیه

دانشــگاه یمـرکـــزسلف   

عه به کارشناس اداره تغذیه جهت مراج

غذافعال سازی کارت   



 



 



 


