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 قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز

اتوماسیون تغذیه و باتوجه به راه اندازي سیستم          
ه اطالع کلیه عزیزان می بامکان رزرو غذا از طریق اینترنت، 

رساند از این پس بدون مراجعه حضوري و به روشهاي 
مشروحه ذیل می توانند نسبت به رزرو غذاي روزانه خود از 

 . هفته هاي قبل اقدام نمایند

  رزرو اینترنتی

شما می توانید به دو روش نسبت به اتصال به شبکه 
ضمنا روش رزرو از ( . اینترنت و رزرو غذا اقدام نمایید

 .)طریق دستگاه نیز در کنار آن نصب گردیده است

 :روش اول

ابتدا صفحه ) از هر نقطه(ال به اینترنتپس از اتص
Internet explorer   را باز کرده و در قسمتAdress 

bar  آدرس زیر را تایپ نمایید. 

 .استفاده نمایید 7با ورژن  Internet explorerاز : نکته

http://sdoc.iust.ac.ir 

 

 :روش دوم

 
دانشگاه رفته معاونت دانشجویی از طریق اینترنت به پرتال 

و در صفحه اصلی آن سیستم انوماسیون تغذیه را انتخاب 
 .نمایید

  http://sta.iust.ac.ir: آدرس پرتال دانشگاه

 دانشجوییدر صفحه باز شده به جاي نام کاربري، شماره 
ورودي جدید دانشجویان کلمه عبور . خود را وارد نمایید

پیشنهاد .(در نظر گرفته شده استشماره دانشجویی  90
می شود در اولین فرصت به روشی که توضیح داده خواهد 

 .)شد رمز خود را تغییر داده و آن را به خاطر بسپارید

 
پس از وارد کردن نام کاربري و کلمه عبور، دکمه ورود را 

در . سپس وارد صفحه رزرو غذا می گردید. فشار دهید
کاربر و مبلغ قسمت سمت راست صفحه اطالعات شخصی 

هفته "موجودي ثبت گردیده است و در زیر آن سه کلید 
رزرو . مشاهده می گردد "هفته بعد"و"هفته جاري"،"قبل

یا (روز چهارشنبه  14براي یک هفته بعد حداکثر تا ساعت 
شما می توانید .(امکان پذیر است) آخرین روز کاري هفته

عملکرد خود را در هفته هاي گذشته و هفته جاري 
 .)مشاهده نمایید

 
با هر . بزنیدرا  "هفته بعد"براي رزرو غذاي هفته بعد کلید 

این کلید برنامه یک هفته بعد نمایش داده روی  بار کلیک
به تاریخ درج شده در مقابل روزهاي هفته دقت .( میشود
 )نمایید

این سیستم قابلیت رزرو غذا تا سه هفته آینده را : نکته
 .دارد

http://sdoc.iust.ac.ir
http://sta.iust.ac.ir
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شما می توانید وعده ناهار را براي روزهاي شنبه تا 
حداکثر تعداد غذاي قابل خرید . چهارشنبه رزرو نمایید

 .پرس می باشد 1ي هر وعده برا

براي رزرو غذا در روز مورد نظر ابتدا تعداد غذا را در مربع 
مربوطه درج نموده و سپس شماره سلف را در مربع مقابل 

ل پس از کنتر) 1شماره سلف =سلف دانشکده.(درج نمایید
توجه داشته باشید براي . را بزنید "تایید"جدول فوق کلید 

تبار کافی داشته باشید در غیر رزرو غذا باید حتما اع
الزم به ذکر است که  .اینصورت رزرو شما ثبت نخواهد شد

اپراتور سیستم انجام در حال حاضر افزایش اعتبار توسط 
در باالي صفحه مشاهده  "ثبت شد"ضمنا پیغام (.می گردد
 )می گردد

 
 :روش تغییر رمز عبور

و رمز در صفحه باز شده سربرگ تغییر رمز را باز کرده 
را  "تایید"فعلی، رمز جدید و تکرار آن را وارد نموده کلید 

 .رمز شما تغییر نموده است. بزنید

با توجه به اینکه کلمه عبور یک کد شخصی است، از قرار 
دادن آن در اختیار دیگران خودداري نموده و هر از چند 

در غیر اینصورت مسئولیت آن . گاهی آن را تغییر دهید
 .ده کاربر می باشدکامال به عه

 

 :کنترل عملکرد

شما می توانید میزان عملکرد مالی  "گزارش"در سربرگ 
کلیه . خود را مشاهده نموده و از صحت آن مطمن شوید

فعالیت هاي تایید شده از قبیل افزایش اعتبار، رزرو، پس 
 .در این قسمت ثبت می گردد. . . دادن غذا و 

 
 :دریافت غذا

غذا همراه داشتن کارت تغذیه الزامی  جهت دریافت: نکته
 .است

کارت خود را در مقابل دستگاه، کمی پایین تر از  .1
اطالعات آن نگه دارید تا دستگاه  LCDصفحه  

 .کارت شما را بخواند

اگر چند کارت در دست دارید، حتما کارتها را یکی  .2
 .یکی جلوي دستگاه بگیرید

داده در صورتی که از قبل بطور صحیح رزرو انجام  .3
و براي همان روز غذا داشته باشید دستگاه یک 

 .بوق خواهد زد

در صورت بروز هرگونه مشگل، به پیغام روي  .4
LCD  دستگاه دقت نموده و با مسئولین توزیع

تفسیر این پیغامها در کنار .(غذا هماهنگ نمایید
 .دستگاه نصب گردیده است

 

 با آرزوي موفقیت براي شما عزیزان

 شجوییمدیریت امور دان

 دانشگاه علم و صنعت ایران


