
 

 نانیکال هیتغذاتوماسیون استفاده از سامانه  یراهنما

 )ویژه دانشجویان(

 

  سامانه هالف( ورود ب

گردد که از این کارت به عنوان کارت تردد یک عدد کارت دانشجویی صادر مینام اولیه آموزشی برای هر دانشجو پس از ثبت

اتوماسیون تغذیه لازم است از شماره دانشجویی مندرج بر روی این جهت استفاده از سامانه  شود.و کارت تغذیه استفاده می

  کارت استفاده شود.

جهت ورود به سامانه اتوماسیون تغذیه لازم است از طریق مرورگر مورد استفاده به یکی از دو روش زیر وارد صفحه اصلی 

 سامانه شوید:

 سیستم اتوماسیون تغذیهو انتخاب  www.iju.irورود به سایت اصلی دانشگاه به آدرس الکترونیکی  روش اول:

 در مرورگربصورت مستقیم  http:// jeton.iju.irوارد کردن آدرس الکترونیکی  روش دوم:

نام کاربری و کلمه عبور جهت در این صفحه لازم است شود که ای نمایش داده میپس از انتخاب یکی از دو روش فوق صفحه

 ورود به سامانه را وارد کنید. 

پس از اولین ورود به سامانه لازم است که  .باشدمی 1پیش فرض عدد  به صورتو کلمه عبور  یینام کاربری شماره دانشجو

 .رمز عبور خود را تغییر دهید و آن را به خاطر بسپارید

کز فناوری مرمواجه شدید جهت رفع آن به  یا با مغایرتی در مشخصات خود "ه عبور اشتباه استمنام کاربری یا کل"در صورتیکه با پیغام : نکته 

 مراجعه نمایید. اطلاعات
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 یاطلاعات شخصاز منوی پروفایل من  دیتوانیمن م نانیقسمت کال در ورود به پنل کاربری خود در سامانه تغذیه،پس از 

های رسیده از واحد و پیامخود  یهاپرداخت ستیل ،ها)عملکردها(تراکنش خود را مشاهده کنید و همچنین امکان مشاهده

 توانید اقدام به تغییر کلمه عبور خود نمایید.تغذیه را دارید. همچنین از همین قسمت می

 ( رزرو غذاج

 

در صورت  .شودنمایش داده می صفحه مربوط به رزرو غذا برای شما "رزرو و خرید هفتگی غذا"برای رزرو غذا با انتخاب 

د.)چنانچه اعتبار کافی ندارید اقدام به خرید غذا نمایی ،های دلخواهتوانید بسته به تاریخ و وعدهداشتن اعتبار کافی می

 ار اینترنتی که نحوه انجام آن در ادامه خواهد آمد استفاده کنید(توانید از افزایش اعتبمی

 نام دانشجو

 شماره دانشجویی

 نام دانشجو
 

 شماره دانشجویی
 

 شماره دانشجویی
 

 نام دانشجو

 دانشجوییشماره 



 

ش به صورت پیرا انتخاب کنید. دقت کنید  هفته مورد نظر "انتخاب تاریخ"از بخش ابتدا برای خرید هر وعده کافی است 

است از قسمت تاریخ  های آتی کافیکنید. برای انتخاب هفتهفرض رزرو مربوط به هفته جاری را در این صفحه مشاهده می

 هفته مورد نظر را انتخاب کنید. ،قبلهفته در بالای جدول رزرو، با انتخاب دکمه رفتن به هفته بعد یا 

در جدول مربوط به رزرو غذا سه ستون اصلی مربوط به رزرو وعده غذایی قابل مشاهده است)صبحانه، ناهار و شام(.  :نکته

 قابل رزرو باشد. هفتهناهار آن وعده را انتخاب کرده باشند تا " ناهار"ستون دانشجویان لازم است دقت کنند که 

سپس از منوی و  انتخاب شودرزرو آن روز  √با علامت  کلیک کنید تا ،اول مربوط به روزدر ستون برای رزرو هر روز ابتدا 

یک وعده غذایی و یا با انتخاب عدد  1دد غذا، غذای مدنظر آن روز را انتخاب کرده و در نهایت در ستون تعداد با انتخاب ع

  رزرو نمایید. ، دو وعده غذای آن روز را2

پایین جدول هفتگی را بزنید تا در بالای جدول هفتگی  "ذخیره"حتماً پس از انتخاب غذاهای مورد نظر کلید  نکته مهم:

اطلاعات شما  در سیستم مرکزی ثبت نخواهد برای شما نمایش داده شود. در غیر اینصورت  "اطلاعات ذخیره شد"پیغام 

ضمناً توجه داشته باشید برای رزرو غذا باید حتماً اعتبار کافی داشته باشید در  شد و دانشگاه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

 غیر اینصورت رزرو شما ثبت نخواهد شد.

 

اقدام  دیتوانیم تمیآ نیاز ا دیا رزرو نکرده ار ییکه از قبل آن وعده غذا یروز در صورت یغذا دیجهت خر :روزفروش دیخر

 .دییروزفروش حداکثر تا دو پرس نما دیبه خر

 

 شیاز قسمت کد ف دیتوانیغذا از دستگاه، م لیجهت تحو ییدر صورت به همراه نداشتن کارت دانشجو :یفراموش شیکد ف

ژتون با مراجعه به دستگاه  افتی. سپس جهت دردیینما افتیرا در یوعده جار یفراموش شی، فنانیدر سامانه کال یفراموش

 افتیخود را در یاز سامانه، غذا یافتی( دستگاه و وارد کردن کد دریوشفرام شی) فF4شده در سلف و زدن دکمه  هیتعب

 .دیکن

 

 

 

 



 

 ج( افزایش اعتبار اینترنتی 

یکی از بانکهای عضو شبکه شتاب الزامی است. به منظور پرداختهای ، داشتن کارت خودپرداز جهت افزایش اعتبار اینترنتی 

( را از طریق یکی از شعب بانک عامل کارت و یا cvvو کد امنیتی آن ) ز است که رمز دوم کارت بانکی خودالکترونیکی نیا

 دستگاه خودپرداز همان بانک فعال نمایید.

افزایش اعتبار "و سپس  را انتخاب نموده سمت راست صفحهدر  "پرداخت اینترنتی" منوی ،پس از ورود به سامانه-1

 را انتخاب کنید. "اینترنتی

  .نمایید بر روی درگاه پرداخت مورد نظر کلیک سپس و ،فزایش اعتبار هستید را وارد کردهمبلغی که مایل به ا -3

در صورت بروز مشکل در روند افزایش اعتبار  که شودا اعلام میبه شم )شماره فاکتور( یک شماره رهگیری ییدأپس از ت-4

 های بعدی مورد نیاز است، پس آن را به خاطر بسپارید.جهت پیگیری

ده رد خواسته شاطبق مو، اطلاعات بانکی خود را ه سامانه پرداخت الکترونیکیبا کلیک بر روی دکمه پرداخت و اتصال ب-5

 .نتخاب نماییدکرده و گزینه پرداخت را اوارد 

، پیغامی به شما نمایش داده می شود که و کامل شدن فرایند افزایش اعتباردر صورت وارد کردن صحیح اطلاعات کارت -6

بیانگر انجام کامل و موفقیت آمیز میزان اعتبار مالی قبلی و میزان اعتبار مالی جدید کارت تغذیه شما را نمایش می دهد و 

 بود.افزایش اعتبار خواهد 

ه عبور میا فراموش نمودن کلیادآوری می شود که در صورت برخورد با هرگونه مشکل در سیستم های خرید ژتون و شارژ کارت تغذیه اینترنتی 

 دانشگاه مراجعه فرمایید. مرکز فناوری اطلاعاتبه  با همراه داشتن کارت شناسایی جهت رفع آن

 نام دانشجو

 شماره دانشجویی


