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راحل استفاده از سامانھ یکپارچھ تحت وب تغذیھ دانشگاه تھرانم

ناطمینان از ثبت شدن کد ملي دانشجویا.١
در صورت عدم ورود دانشجو بھ سایت (با توجھ بھ شماره دانشجویی و کد ملی) بھ امور دانشجویی 

توماسیون دانشکده مراجعھ شود. ضمنا اسامی دانشجویان فاقد کد ملی در بورد امور و یا واحد ا
دانشجویی نصب شده است.

،كارت پرسنلیاطمینان از سالم بودن کارت ھوشمند دانشجویي.٢
دانشجویانی کھ کارت دانشجویی آنھا مفقود و یا شکستھ شده است و یا بھ ھر علتی فاقد کارایی می 

تھرانالمثنی بھ مرکز انفورماتیک دانشگاهدانشجویی تر جھت دریافت کارت باشد ھر چھ سریع
مراجعھ نمایند.

د.مراجعھ نمایننیروی انسانی دانشگاهبھالمثنیارکنان دانشکده جھت دریافت کارت پرسنلیک

http://dining.ut.ac.irورود بھ سایت .٣
شماره دانشجویينام كاربري دانشجویان                 دانشجویان 

کد ملی دانشجو                          رمز عبور دانشجویان 

شماره پرسنلی                        نام کاربری کارکنان                ت علمیئکارکنان و ھی
کد ملی کارکنان و ھیئت علمیرمز عبور کارکنان                

)ATMودپرداز(دریافت رمز دوم کارت بانکي جھت انجام خرید اینترنتي از طریق دستگاھھای خ.۴
حسابیکی از شعب دارای

راحل دریافت رمز دوم برای دانشجویان و کارکنانی کھ در بانک تجارت دارای م
می باشند(تجارت کارت)حساب

ATM  بانک تجارت  سایر خدماتسایر خدمات تعیین رمز دوم اینترنتی
و تاریخ انقضا  می باشد)cvv2دارای (کھدریافت رسید

 مراحل دریافت رمز دوم برای دانشجویان و کارکنانی کھ در سایر بانکھای عضو
شتاب ، دارای حساب(عابر کارت) می باشند

 مراجعھ بھ یکی از دستگاھھایATMبانک دارای حساب۵(یک عدد تعیین رمز دوم
سید و نگھداری آن نزد خوددریافت ررقمی)  ١٢الی 

نحوه افزایش اعتبار 
مبلغ ، انتخاب نام دانشکدهکلیک بر روی لینک افزایش اعتبارورود بھ سایت تغذیھ

نمودن وارد مورد نظر و کلیک بر روی لینک رفتن بھ درگاه پرداخت الکترونیکی وجھ
، )اریتب(کد اعcvv2کد، رقمی درج شده بر روی کارت عابر)١۶(شماره ره کارتشما

و یا در رسید بانکی کھ ( یا بر روی کارتتاریخ انقضای کارتو )pin2(رمز عبوررمز دوم
ایید گزینھ قبولی تمامی شرایط ت)می دارید موجود استبرای رمز دوم اینترنتی دریافت 

یک بر روی دکمھ پرداختکل کلیک بر روی دکمھYes
http://dining.ut.ac.irرزرو غذا از طریق سایت .۵

انتخاب ھفتھ مورد انتخاب دانشکده ورود بھ سایت تغذیھنحوه رزرو غذا :
تاییدد نظرانتخاب روزھای منظر 

یک ھفتھ قبل و حداقل دانشجویان و کارکنان محترم برای رزرو غذا می بایست 
غذای نسبت بھ رزرو٢۴:٠٠ساعت تا در روزھای شنبھ ، یکشنبھ و دوشنبھ

اقدام نمایند.ھفتھ آینده خود


