
 

 

 

 "راهنمای استفاده از سامانه تغذیه دانشگاه"

: جهت سهولت واطمینان بیشتر در انجام عملیات، بهتر است از مرورگر موزیال فایرفاکس یا کروم استفاده  1نکته 

 نمایید. 

 را اجرا نمایید:دانشجویان وکاربران محترم سامانه اتوماسیون تغذیه خواهشمند است جهت رزرو غذا مراحل زیر 

 Feed.ardakan.ac.irورود به سامانه تغذیه به آدرس   -1

وارد کردن نام کاربری)شماره دانشجویی( و گذرواژه)افرادی که برای اولین بار از این سامانه استفاده می کنند    -2

 باشد(می  کد ملیرمز عبورشان 

 باشد.: الزم به ذکر است کارت دانشجویی همان کارت تغذیه می2نکته

 

 

 



 

 

پس از ورود به سامانه تغذیه در صورتی که اعتبار شما جهت رزرو غذا کم باشد همانند  افزایش اعتبار:  -3

 کرده   ک تصویر زیر روی گزینه افزایش اعتبار کلی

 

بر روی درگاه پرداخت وارد   کو پس از باز شدن پنجره مطابق تصویر زیر مبلغ دلخواه را وارد کرده و پس از کلی

،  CVV2شوید ) در این مرحله داشتن کارت بانکی عضو شبکه شتاب، رمز دوم پویا، بخش پرداخت الکترونیک می 

 .( باشد وتاریخ انقضا کارت بانکی الزامی می

 



 

 

بعد از افزایش اعتبار در این مرحله روی گزینه رزرو غذا در صفحه اصلی همانند تصویر زیر کلیک  رزرو غذا:  -4

 کرده وبرنامه غذایی را مشاهده نمایید.  

  ، باغ درخشانبرادارن وخواهران)سلف مرکزی جهت سرو نهارسپس با انتخاب صحیح سلف سرویس مورد نظر 

وعده  و فرهنگ جهت سرو شام و نهار روز پنج شنبه برادارن(،  پنج شنبه خواهران جهت سرو شام ونهار پیام نور و

غذا اقدام نمایید.)با کلیک بر روی مشاهده وضعیت رزرو غذاها از خرید   نسبت به رزرو)خرید( نوع غذا و غذایی

 خود اطمینان حاصل نمایید.( 

 



 

 

وز شنبه تا ساعت مثال برای ر )باشد.روز قبل آن میسه  14ا ساعت ت: مهلت رزرو وانصراف غذای هر وعده 3نکته

لذا دانشجویان گرامی توجه داشته باشند برای رزرو  ، (غذا وجود داردز چهارشنبه امکان رزرو وانصراف ور  14

وقت دارند در غیر این صورت غذای روزفروش)در صورت   هفته قبل  چهارشنبه روز 14تا ساعت   غذای هفتگی

 موجود( با قیمت آزاد محاسبه خواهد شد. 

زینه بازیابی گذرواژه و وارد  ی گ لیک بر روتوانند با کاند میور خود را فراموش کردهبیانی که رمز ع : دانشجو4نکته

 نسبت به بازیابی رمز عبور خودشان اقدام نمایند.   ( شماره همراهی که ثبت سامانه شدهراه)کردن شماره هم

 

 

 

 

 

 با تشکر                                                                                                    

 معاونت دانشجویی وفرهنگی 

 دانشگاه اردکان                                                                                                          


