راهنمای کار با سامانه تغذیه دانشکده فنی و مهندسی میانه
 - 1ابتدا وارد سایت دانشکده فنی و مهندسی میانه شده و بر روی گزینه اتوماسیون تغذیه کلیک کنید .


می توانید به صورت مستقیم نیز از لینک روبرو وارد سامانه تغذیه شوید http://samad-mi.tabrizu.ac.ir/loginpage.rose :

 - 2سپس در صفحه مربوط به سامانه تغذیه اطالعات کاربری را وارد کرده و سپس می توانید وارد سامانه شوید.


نام کاربری به صورت پیش فرض شماره دانشجویی شما و رمز عبور کد ملی دانشجو می باشد.

 - 3اکنون شما وارد سامانه شده اید ،در سامانه امکانات مختلفی در دسترس دانشجویان قرار داده شده است.

 - 4ابتدا دانشجویان جهت رزرو غذا باید حساب کاربری خود را شارژ کنند که برای کار باید بر روی گزینه افزایش اعتبار کلیک کنید.

 - 5سپس در صفحه باز شده با استفاده از یکی از دو روش موجود مبلغ شارژ حساب را انتخاب کرده و سپس بر روی گزینه پرداخت کلیک کنید.


انتخاب مبلغ مورد نظر از میان مبالغ پیش فرض تعیین شده



وارد کردن میزان شارژ حساب به دلخواه (مبلغ به ریال است)

 - 6پس از کلیک بر روی گزینه پرداخت کمی صبر کنید و سپس پس از باز شدن لیست درگاه پرداخت اینترنتی ،درگاه مورد نظر را انتخاب کرده و
سپس بر روی گزینه انتخاب کلیک کنید.

 -7سپس صفحه پرداخت باز شده و می توانید با استفاده از کارت های عضو شبکه شتاب حساب خود را شارژ کنید.








در صورت داشتن هر یک از کارت های عضو شبکه شتاب می توانید نسبت به افزایش اعتبار خود در سیستم تغذیه اقدام نمائید.
به منظور افزایش اعتبار باید اطالعات زیر را در مورد کارت بانکی خود در اختیار داشته باشید ،در غیر اینصورت قادر به افزایش اعتبار نخواهید
بود
شماره کارت :این شماره  16رقمی بوده و روی کارت به صورت برجسته هک شده است
 CCV2این مورد یک عدد سه یا چهار رقمی بوده و روی یا پشت کارت بانکی هک می گردد
رمز عبور (PIN2):به این مورد "رمز عبور اینترنتی" یا "رمز دوم" نیز می گویند ،باید توجه داشته باشید که این رمز با رمز کارت بانکی که
برای ورود به دستگاه های خودپرداز )(ATMاستفاده می کنید متفاوت می باشد
چنانچه رمز عبور اینترنتی را در اختیار ندارید می توانید با مراجعه به شعبه ی صادر کننده ی کارت خود و یا یکی از دستگاه های خودپرداز
بانک صادر کننده کارت خود نسبت به دریافت رمز عبور اینترنتی(رمز دوم) کارت خود اقدام نمائید
تاریخ انقضای کارت :این تاریخ نیز روی کارت بانکی شما درج شده است

 -8پس از پرداخت شما مجددا به صفحه سامانه منتقل خواهید شد که بالفاصله رسید خرید شما نمایش داده خواهد شد ،نمایش رسیده نشان
دهنده موفق بودن عملیات افزایش اعتبار می باشد.

راهنمای رزرو غذا در اتوماسیون تغذیه
 -1پس از شارژ حساب دانشجو باید اقدام به رزرو غذا نماید که برای اینکار در منوی اصلی سامانه بر روی گزینه رزرو غذا کلیک کنید :
برای رزرو غذا حتما باید  48ساعت قبل از وعده غذایی مورد نظر اقدام کنید.

 -2برای رزرو وعده های غذایی صبحانه و شام که در خوابگاه صرف می شود گزینه سلف را بر روی "خوابگاه" تنظیم نمایید و سپس با انتخاب وعده
غذایی مورد نظر و روز های مختلف اقدام به رزرو غذا نمایید.



الزم به ذکر است که پس از انتخاب وعده های غذایی در طول هفته حتما باید گزینه تایید را انتخاب کنید تا رزرو شما ثبت نهایی شود.
سپس برای رزرو ناهار نیز گزینه سلف را بر روی "مرکزی میانه" تنظیم کرده و به همین صورت اقدام به رزرو غذا نمایید.

 -3پس از اتمام رزرو و انتخاب گزینه تایید جهت مشاهده نمای کلی وعده های رزرو شده شما در طول هفته بر روی گزینه مشاهده وضعیت رزرو
کلیک نمایید.

 - 4پس از رزرو غذا شما می توانید با استفاده از کارت دانشجویی خود در سلف اقدام به اخذ غذا نمایید در صورتی که کارت دانشجویی خود را
فراموش کنید و به همراه نداشته باشید برای دریافت غذا حتما باید از طریق رمز دوم اقدام نمایید .


برای دریافت رمز دوم در صفحه اصلی سامانه بر روی گزینه "تغییر رمز دوم " کلیک نمایید.

 -5سپس می توانید با رعایت نکات زیر یک رمز دوم برای خود انتخاب کنید .و سپس گزینه "ذخیره" را انتخاب کنید.







رمز دوم برای مواقعی استفاده می شود که کارت خود را گم کرده باشید و یا کارت خود را به همراه نداشته باشید
در این صورت می توانید با استفاده از این رمز غذای خود را از دستگاه تحویل غذا دریافت نمائید.
توجه داشته باشید که تعداد دفعات استفاده از این رمز محدود و مستلزم صرف هزینه می باشد
برای انتخاب رمز دوم فقط می توانید از ارقام  0تا  9استفاده نمائید.
رمز دوم باید بین  4تا هشت رقم باشد
در صورت لو رفتن رمز دوم کلیه مسئولیت های آن بهده خود کاربر می باشد.

 - 6در صورت نیاز به انتقال اعتبار خود به حساب کاربری دانشجوی دیگر دانشکده فنی و مهندسی میانه می توانید در صفحه اصلی گزینه "انتقال اعتبار" را
انتخاب کنید :

 -7سپس با استفاده از شماره دانشجویی دانشجوی مورد نظر و وارد کردن مبلغ دلخواه پس از کلیک بر روی گزینه ادامه و مشاهده مقصد انتقال را تایید نموده و
به پایان برسانید.



کارمزد انتقال اعتبار برای شما مبلغ  1000ریال خواهد بود.

