قابل توجه دانشجویان ورودی جدید
(نحوه رزرو غذا)
اطالعیه شماره 1

الف) دانشجویان ورودی جدید که موفق به اخذ کارت دانشجویی شدهاند:
 این دانشجویان برای افزایش اعتبار و رزرو غذا براساس دستورالعمل زیر عمل نمایند. -1مراجعه به سایت اتوماسیون تغذیه به آدرس  https://food.razi.ac.irو یا از طریق سایت دانشگاه
رازی (به دو روش زیر).

 -2در ادامه با وارد نمودن نام کاربری :شماره دانشجویی و رمز عبور :کد  7رقمی پشت کارت دانشجویی
عدد تصویر را در قسمت خواسته شده وارد نمایید و روی دکمه ورود کلیک کنید.

کد هفت رقمی

 -3پس از وارد کردن نام کاربری ،رمز عبور و عدد تصویر وارد صفحه زیر خواهید شد.

 -4به این منظور به  )1کارت بانک عضو شتاب و  )2رمز دوم نیاز میباشد .با داشتن کارت بانک عضو
شتاب و رمز دوم همانند شکل زیر وارد سربرگ افزایش اعتبار شوید و روی بانک مورد نظر جهت پرداخت
کلیک کنید.

 -5در صفحه جدید مبلغ شارژ را وارد نموده و روی گزینه تایید کلیک کنید.

 -6در صفحه بعد پس از روئیت مبلغ ،روی گزینه پرداخت کلیک کنید.

 -7در ادامه وارد درگاه بانک جهت پرداخت مبلغ شارژ خواهید شد .الزم است به دقت و بر اساس راهنمایی
صورت گرفته در این قسمت موارد خواسته شده را وارد نمایید و در پایان گزینه پرداخت را انتخاب کنید.
الزم به ذکر است که در ادامه این بخش یک بار دیگر از شما تاییدیه خواسته میشود .با تایید آن عمل
شارژ انجام خواهد شد .پس از آن میتوان بر اساس مقدار شارژ به رزرو غذا اقدام نمود.

 -8رزرو غذا :پس از اطمینان از شارژ کارت تغذیه  ،بر اساس اطالعات موجود در شکل زیر نسبت به رزرو غذا اقدام
نمایید.

با رعایت موارد خواسته شده در تصویر باال رزرو غذا انجام شده و میتوانید با مراجعه به سلف سرویس انتخاب شده،
غذای انتخاب شده را میل فرمایید.
نکته :فقط در صورت ارائه پیام " اطالعات ذخیره شد" رزرو انجام شده و درغیر اینصورت به پیام خطا توجه کنید.

 -9گزارشات رزرو :در این قسمت تمامی فعالیتهای افزایش اعتبار شما قابل پیگیری میباشد.

 -11تغییر کلمه عبور :به منظور تغییر کلمه عبور در صفحه اصلی روی سربرگ تغییر کلمه عبور همانند شکل زیر
کلیک کنید .لطفاً از ارائه کلمه عبورتان به دیگران خودداری کرده و به صورت دورهای نسبت به تغییر آن اقدام نمایید.

توجه :دانشجویان عزیز جهت رزرو غذا با قیمت عادی تا ساعت  11روز قبل فرصت دارند و چنانچه به هر دلیلی در
فرصت مذکور برای رزرو غذا اقدام ننمایند ،بایستی از غذای روز فروش که از ساعت  11صبح در سیستم ارائه می-
شود استفاده کنند.
ب) دانشجویان ورودی جدید که موفق به اخذ کارت دانشجویی نشدهاند:
 این دانشجویان صرفاً تا زمان دریافت کارت دانشجویی جهت دریافت فیش غذا به سلف سرویس مورد نظرخود مراجعه نموده و به صورت نقدی فیش غذا دریافت نمایند.
 این دانشجویان میبایست هرچه سریعتر نسبت به دریافت کارت دانشجویی خود اقدام کرده و در اولینفرصت ممکن نسبت به افزایش اعتبار اینترنتی و رزرو غذا بر اساس دستورالعمل باال عمل نمایند.

