
  تغذیه دانشگاه کاشانراهنماي استفاده از سیستم جدید 
 

  
   

به منظور رفاه حال دانشجویان و افزایش کیفیت و تنوع غذایی، دانشگاه کاشان نسبت به ایجاد دو سلف سرویس 
داراي سه نوع ( رستوران آزادو ) داراي دو نوع غذا با کیفیت تعریف شده توسط صندوق رفاه وزارت علوم( عادي

  .است اقدام نموده) همراه با غذاي فست فوديغذا با تنوع و کیفیت باال
 ساعت قبل می  24قادر به استفاده از سلف عادي و رستوران آزاد با رزرو غذا از کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان

  .از رستوران آزاد خواهند بود  قیمت تمام شده قادر به خرید غذا با باشند و در صورت عدم رزرو 
کارت هاي بانک هاي عضو افزایش اعتبار و رزرو غذا تنها به صورت اینترنتی و با پرداخت هزینه از طریق  :توجه

جهت افزایش اعتبار الزم است کلیه دانشجویان نسبت به دریافت رمز دوم کارت خود از . انجام می گردد شتاب
  ..خودپردازها اقدام نمایند

  مراحل رزرو غدا در سیستم اینترنتی 
 .کارت خود از طریق عابر بانک ها اقدام نمایید رمز دوماز شروع عملیات نسبت به دریافت  قبل - 1
که توسط دانشجویان قابل می باشد عدد شماره یک  رمز ورودو  شماره دانشجوییدانشجویان  نام کاربري - 2

 . .تغیر خواهد بود 
 .گردیدبه صفحه زیر وارد می  Self. Kashanu.ac. irبا وارد نمودن آدرس  - 3

 
خود، به صفحه زیر  رمز عبورو  نام کاربريبعد از وارد نمودن  - 4

 نام، نام خانوادگی و میزان اعتباروارد می گردید که در آن 
 .خود را مشاهده می نمایید

  
مشاهده نمودن در این صفحه شما می توانید ضمن  :توجه

هفته جاري و ، براي وعده هاي غذایی صبحانه، ناهار و شام
  . غذا رزرو نمایید هاي بعد در صورت داشتن اعتبار کافیهفته 

  
 .در همین صفحه می توانید آیتم هاي زیر را مشاهده نمایید -
 در این قسمت می توانید از طریق کارت هاي عابربانک نسبت به افزایش میزان اعتبار خود اقدام ( افزایش اعتبار

 .)نمایید
  عملکرد خود را مشاهده نماییددر این قسمت می توانید گزارشات (گزارش(. 
  در این قسمت می توانید رمز ورود خود را تغییر دهید( تغییر کلمه عبور.( 

 
 

 

  روش افزایش اعتبار 
 .منتقل می گردید مقابلبه صفحه  افزایش اعتباربا انتخاب گزینه  - 1
  میزان اعتباربه صفحه تعیین ) تجارت(با انتخاب بانک عامل  - 2
   کلیه کارت هاي عضو شتابقابل ذکر است که . وارد می شوید) شکل زیر(

  . می توانند براي رزرو غذا استفاده شوند
 تاییدمورد نظر براي شارژ را وارد نموده و  مبلغ شما می توانید مقابلدر صفحه  - 3

 .نمایید تا به صفحه بعد منتقل شوید
 .ریال می باشد 100,000حداقل اعتبار براي شارژ : توجه

 
  

 دریافت می نمایید کد براي رهگیريدر این صفحه شما یک  - 4
  کلیک نمایید تا به صفحه بانک  پرداختبعد از آن روي گزینه  

 .منتقل شوید تجارت
تمامی شرایط و ضوابط «را پر نموده و گزینه  تمامی آیتم ها مقابل در صفحه - 5

را  پرداخت و سپس گزینه. را تیک نمایید »را مطالعه کرده و آن را قبول دارم
 .انتخاب نمایید تا به صفحه وارد شوید

 
 وارد نموده داده شده را در کادر مربوطه  رمز امنیتیابتدا مقابل در صفحه  -6

 . نمایید تا به صفحه بعد وارد شوید تایید و سپس
 

 ابتداییانجام گردد و به صفحه  افزایش اعتبارمنتظر بمانید تا مقابل  در صفحه - 7
 . منتقل شود

 تراکنش«انجام شده است و شما پیغام افزایش اعتباردر این مرحله  - 8
 .را مشاهده خواهید کرد »با موفقیت انجام شد 

   رزرو غذاشما می توانید نسبت به  اعتبار کافیدر صورت داشتن  :توجه 
 .اقدام نمایید

  رزرو غذا 
 جهت طبخ روزانه رابا کلیک نمودن بر روي برنامه غذایی، لیست غذاهاي آماده  - 1
 .به همراه قیمت آن مشاهده نموده و سپس با انتخاب نوع غذا به صفحه قبل باز می گردید 

 سرویس مورد نظر را وارده نموده و با کلیک بر روي گزینهدر این مرحله کد سلف  - 2
   )2و1نوع(براي انتخاب غذا از سلف سرویس عادي. تایید، اطالعات شما ذخیره می گردد 

  دختران سلف)5و4و3نوع(رستوران آزاد ازو براي انتخاب غذا1و پسران سلف  2دختران سلف 
  تنها در یک نوع سلف که شما توجه داشته باشید .را انتخاب خواهند کرد 3سلف و پسران  4
 .می توانید غذا رزرو کنید) رستوران آزادعادي یا ( 

در هر بار دانشجویان می توانند .رزرو غذا اقدام نمایند روز قبل نسبت به 14کلیه دانشجویان بایستی حداکثر تا ساعت : توجه
   .حداکثر تا یک ماه غذاي خود را رزرو نمایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


