ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
»راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی رزرو ﻏﺬا و ﺷﺎرژ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻐﺬﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ«
 (۱از ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺴﻤﺖ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻐﺬﯾﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 (۲ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﺻﻔﺤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰﺗﺎن را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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 (۳ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﻐﺬﯾﻪ آﯾﮑﻮن ﺗﻐﺬﯾﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 (۴ﺟﻬﺖ ﺷﺎرژ رﯾﺎﻟﯽ ﮐﺎرت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮد ﻗﺴﻤﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎز را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
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 (۵ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺮروی آرم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 (۶ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب آﯾﮑﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را درج و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 (۷ﻣﺒﻠﻎ وارد ﺷﺪه ﮐﻨﺘﺮل و دوﺑﺎره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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 (۸ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺘﺎب دارای رﻣﺰ دوم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و
 CVV2ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺎرژ اﻋﺘﺒﺎری را اداﻣﻪ و ﻃﺒﻖ ﻃﯿﻖ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺷﻤﺎره  ١۶رﻗﻤﯽ روی ﮐﺎرت ﻋﻀﻮ ﺷﺘﺎب
رﻣﺰ دوم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ )ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ  ۵رﻗﻢ ﺑﺎﺷﺪ(
ﻋﺪد  CVV2درج ﺷﺪه روی ﮐﺎرت را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﻣﺤﻞ درج ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺘﺒﺎر از روی ﮐﺎرت

درج ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮطﮫ

ﺗﺎﯾﯿﺪ
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(۹

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎرژ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،ﺟﻬﺖ رزرو ﻏﺬا ﻃﺒﻖ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی زﯾﺮ ﻣﻨﻮی
رزرو ﻏﺬا را اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رزرو ﻏﺬای ﻫﻘﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

»ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺬاﺧﻮری ﻫﺎ و ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ«
ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﻬﺮﯾﺎر )داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ(  :ﺷﻤﺎره ۱
ﻏﺬاﺧﻮری ﮐﻮﺛﺮ )داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری( :ﺷﻤﺎره ۶

ﻏﺬاﺧﻮری ﻣﺮﮐﺰی )ﺟﺪﯾﺪ( :ﺷﻤﺎره ۳

ﺧﻮاﺑﮕﺎه دﺧﺘﺮاﻧﻪ آزادی )اول ﮔﻠﮕﺸﺖ( :ﺷﻤﺎره ۷

ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن :ﺷﻤﺎره ۵

ﺧﻮاﺑﮕﺎه دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻓﺠﺮ )خ راه آﻫﻦ( :ﺷﻤﺎره ۲

ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن :ﺷﻤﺎره ۴

ﺧﻮاﺑﮕﺎه دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﮐﻮﺛﺮ )اﻧﺘﻬﺎی ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ( :ﺷﻤﺎره ۶
ﺧﻮاﺑﮕﺎه دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻬﺎر )ﻧﺼﻒ راه( :ﺷﻤﺎره ۹

ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺗﻤﺪن )خ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ( :ﺷﻤﺎره ۱۱

ﺗﺬﮐﺮ :ﻣﻮﻗﻊ رزرو ﻏﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺪرج در ﮐﻨﺎر روزﻫﺎی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻏﺬاﺧﻮری ﯾﺎ ﺧﻮاﺑﮕﺎه )ﺑﺸﺮح زﯾﺮ( ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و از درﺳﺖ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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