
 
  امور رفاهی دانشگاه تهران منابع انسانی و اداره کل

 بسمه تعالی
 

 با سالم و احترام
بـه استحـضار همکـاران محتـرم      فرارسیدن عید سعید فطر و با آرزوي قبولی طاعات و عبادات ضمن تبریک 

ر این اساس رزرو غـذا و  ب. رساند سامانه رزرو اینترنتی غذاي کارکنان در باشگاه کارکنان نصب و راه اندازي گردید          می
واریز وجه غذاي کارمندي به صورت اینترنتی از طریق سایت تغذیه دانشگاه امکان پذیر بوده و براي انجام ایـن امـور             

 .به باشگاه نخواهد بود نیازي به مراجعه حضوري
کاران محتـرم  خواهشمند است با مطالعه دقیق راهنماي استفاده از این سامانه، موارد ذیل به اطالع کلیه هم        

 .آن واحد رسانده شود
هاي ادبیـات و علـوم انـسانی،       کارکنان سازمان مرکزي و دانشکده    (ها و واحدهاي فاقد سلف غذاخوري          دانشکده -الف

 .، امکان استفاده از غذاي کارمندي این سامانه را دارند)حقوق و علوم سیاسی، محیط زیست و جغرافیا
بـراي ورود بـه سـامانه و    ) بانک هاي عـضو شـتاب   ( ره کارت ملی و کارت بانکی  دارا بودن شماره پرسنلی ، شما     -ب

 .رزرو غذا الزامی است
توزیع غذاي کارمندي باشگاه کارکنـان در روزهـاي          با توجه به پایان ماه مبارك رمضان از نیمه هفته،          -ج

ذا در سامانه جدیـد     و رزرو غ   شود   به صورت روز فروش انجام می      1/6/91  و چهارشنبه  31/5/91سه شنبه   
 . قابا اجرا خواهد بود 4/6/91 از تاریخ  از طریق اینترنت

 .به کارت هاي جدید منتقل خواهد شد  مانده وجوه کارت هاي قدیم تغذیه با مراجعه حضوري همکاران-د
 کـل   سـایت اداره  از طریـق وب      رزرو اینترنتـی   اتوماسیون تغذیه و   توانند براي ورود به سامانه      متقاضیان می 

 .به بخش باشگاه کارکنان مراجعه نمایند ir.ac.ut.refah://http به نشانی منابع انسانی و امور رفاهی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :دریافت غذا
 با در دست داشتن کارت پرسنلی خـود بـه            -1

 . باشگاه کارکنان مراجعه نمایید
ی خـود بـه      با نزدیک کردن کـارت پرسـنل       -2

دستگاه کارت خـوان داخـل سـلف ، سـرویس         
 .غذاي خود را دریافت نمایند

دریافت غذا در باشگاه در صورت نداشـتن و یـا    
 : فراموشی کارت پرسنلی

 از طریــق اینترنــت وارد ســامانه رزرو غــذا -1
 .شوید

ــد   -2 ــده و ک ــی ش ــد فراموش ــوي ک  وارد من
 .فراموشی را دریافت و یاداشت نمایید

گاه مراجعه کرده و کـد فراموشـی را          به باش  -3
وارد دستگاه کارت خوان تحویل غـذا نماییـد و     

 . غذاي خود را دریافت کنید
 

بدیهی است تعداد کد فراموشی محدود بوده 
بنابراین می بایست در به همراه داشتن کارت 

 .پرسنلی خود دقت الزم را مبذول دارید
 

 

 
 

 

                               
 
 

 اداره کل منابع انسانی
 و امور رفاهی

       باشگاه کارکنان دانشگاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 : غذا) رزرو(مراحل انجام پیش خرید 
 ورود به سامانه تغذیـه دانـشگاه تهـران بـه         -1

 .http://dining.ut.ac.irآدرس 
 و   "شماره پرسـنلی  " در قسمت نام کاربري      -2

خـودراوارد  "کـد ملـی  "در قسمت رمـز عبـور   
 .نمایید

 در منوي رزرو غذا با توجه به میزان اعتبـار           -3
 مالی حساب خود، می توانید براي وعده  ناهـار         

هاي آینده اقدام به پـیش      هفته هفته جاري و یا     
 به معنی انتخـاب  1انتخاب عدد .خرید غذا نماید  

وعده غذایی و عدد صفر به منزله عدم انتخـاب          
 .می باشد

 
 
 
 
 
 
 

بـراي   : افزایش اعتبار  /پرداخت قیمت غذا    
پرداخت هزینه غذا الزم است بـه طریـق ذیـل           

 :اقدام گردد

در ایـن سـامانه از هـر نـوع کـارت            :   کارت بانکی   -1
 .بانکی عضو شتاب می توانید استفاده کنید

 . ورود به سایت-2
 در منوي کاربري خود روي لینک  افزایش اعتبار          -3

 .کلیک نمایید
ــگ -4 ــشکده ، باش ــسمت دان ــان  و در  در ق اه کارکن

قسمت مبلغ، رقم پیـشنهادي خـود را وارد نماییـد و       
 .دکمه درگاه یکی از بانک ها را انتخاب نمایید

 در صفحه بانک ابتـدا شـماره روي کـارت سـپس         -5
Cvv2*وتـــاریخ انقـــضاي **، رمـــز دوم اینترنتـــی 

 را وارد نموده گزینه تایید را انتخاب کنید و          ***کارت
یوسـته پیغـام هـاي داده شـده را          بعد از آن به طور پ     

افـزایش  ((ضمنا توجه نمایید کـه پیغـام        . تایید کنید 
 .داده شود)) اعتبار شما موفقیت آمیز بود

تاکید می شود با استفاده از هرکارت عضو شتاب می          
توانید از طریق دو درگاه موجود در سایت تغذیـه بـه            

 و نیـازي . حساب باشگاه براي ناهار پول واریز نماییـد       
 .به مراجعه حضوري و واریز پول نیست

 
 

بنابراین همکاران عزیـز مـی تواننـد از طریـق           
اینترنت غذاي دلخواه خود را رزرو نمـوده و بـا           

حساب هاي خود در هـر بـانکی حـساب          شماره
 . تغذیه خود را  شارژ نمایند

*Cvv2  : رقمی پشت هر کـارت  4 یا 3شماره 
کـارت  در صورتی که در پشت      . بانکی می باشد  

  رقمی درج نشده بود میباید بـه         4 یا   3این کد   
 هاي خودپرداز بانکی که کارت آن را در       دستگاه

اختیار دارید مراجعه نموده و این کد را دریافت         
 .کنید
ــی**  ــز دوم اینترنت ــه : رم ــه ب ــس از مراجع پ

دســتگاه هــاي خــودپردازي کــه کــارت آن را 
ــه   دراختیــار داریــد مــی بایــد پــس از ورود ب

داز وارد منوي تغییر رمـز دوم اینترنتـی         خودپر
 رقمـی را در آن وارد  12 تـا    5شده و یک عـدد      

 .کرده و بخاطر بسپارید
تــاریخ انقــضاي : تــاریخ انقــضاي کــارت *** 

موجود بر روي کارت را گوینـد، در روي کـارت           
  سـال بـه      5هاي که تاریخ انقضا قید نشده بود        

 .تاریخ صدور اضافه شود


