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  ،سایت موسسه به آدرس ذیل رفته ابتدا به وب

http://www.pooyesh.ac.ir  

  .نماییم و روي لینک اتوماسیون تغذیه کلیک می

  

  

  

  

  

  

  

 .مراجعه کنید http://89.165.72.142و یا مستقیماً به آدرس 

  

  نکاتی در مورد شارژ کردن حساب تغذیه

 شارژ از طریق افزایش اعتبار شتاب .1

  »افزایش اعتبار شتاب«با کلیک روي گزینه 

  .شود اطالعاتی که در سایت بانک از کاربر درخواست می

  : شماره کارت: أ

  .رقمی است4عدد، 4وي کارت درج شده است، این عدد به صورت رقمی که ر16عددي 

 

 

http://www.pooyesh.ac.ir/
http://89.165.72.142/
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  .شود اي همانند صفحه باال نمایش داده می در هر دو صورت صفحه

  .باشد شماره کارت دانشجویی شما می: کد کاربر

  .کد ملی شما است: کلمه عبور

 

 

 

 

 

 

  

  

  .کنیدورود کلیک  بر روي دکمهاطالعات داده شده را وارد کنید و
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  :شود اي مانند زیر نمایش داده می صفحه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .توانید غذا را رزرو کنید با تیک زدن کنار هر روز و کلیک بر روي دکمه ثبت می

مبلغ اعتبار شما «قبل از رزرو باید حتماً حساب خود را شارژ نمایید در غیر اینصورت با پیغام : نکته

  .شوید میمواجه » کافی نیست
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  .صفحه مرورگر خود جداً اجتناب کنید Backدر طول فرآیند شارژ کارت تغذیه از زدن دکمه * 

  .اي به شکل زیر باید نمایش داده شود صفحه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، 5، 4، 3، 2توانید مبالغ  میبا کلیک بر روي این گزینه 

.هزار تومان را انتخاب کنید10  

تومان به عنوان کارمزد 200دقت کنید که با هر تراکنش مبلغ 

.شود از حساب پرداختی شما توسط بانک کسر می  

جهت رفتن به سایت بانک سامان براي شارژ 

.حساب خود روي این گزینه کلیک کنید  
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تکمیل فرآیند «دکمه پس روي . بینید تراکنش با موفقیت انجام شده است در صورتی که صفحه باال را می

 .کلیک کرده تا صفحه زیر باز شود» خرید
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  نکاتی در مورد شارژ کردن حساب تغذیه

 شارژ از طریق افزایش اعتبار شتاب .1

اطالعاتی که در سایت بانک از کاربر درخواست »افزایش اعتبار شتاب«با کلیک روي گزینه 

  : شود می

  : شمار کارت: أ

  رقمی است4عدد 4روي کارت درج شده است؛ این عدد به صورت رقمی که 16عددي. 

  : رمز دوم یا رمز اینترنتی: ب

 باشد ها قابل دریافت می هاي خودپرداز بانک از طریق پایانه) رمز دوم(معموالً رمز اینترنتی.  

 هایی که قابلیت پرداخت از طریق اینترنت را ندارند، معموالً پس از اختصاص رمز دوم از  کارت

هاي خودپرداز  ها این امکان را در پایانه البته برخی از بانک(شوند  طریق خودپرداز فعال می

  .شود شدن توسط شعب بانک انجام می  دهند و باید درخواست فعال نمی

 هاي خصوصی معموالً رمز دوم همان رمز کارت است در بانک.  

  :CVV2: ج

  درج شده استرقمی است که پشت کارت یا روي کارت 3معموالً عدد.  

  رقمی است که روي کارت و باالي شماره کارت درج 4در کارت بانک صادرات، معموالً عدد

  .شده است

  رقمی است که پشت کارت چاپ شده است4در کارت بانک ملی، معموالً عددي.  

  :تاریخ انقضا: د

 معموال روي کارت درج شده است.  

 طریق دستگاه خودپرداز، در رسید چاپی که از ها پس از تغییر رمز دوم از  در برخی از بانک

  .شود شود، تاریخ انقضا نیز درج می دستگاه خارج می

 سال به سال صدور، سال 3هایی که تاریخ صدور روي کارت درج شده، با افزودن  در کارت

  . است رماه انقضا همان ماه صدو. آید انقضا به دست می
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 اري است و در موارد نمایش خطا، تالش براي الزم به ذکر است که معموال این مورد اختی

  .تواند سودمند باشد پرداخت با خالی گذاشتن این مورد می

  : چند توصیۀ مهم

مواجه » باشد پارامترهاي ارسالی اشتباه می«هایی که در سایت بانک با پیغام خطاي  کارت .1

ـ اطمینان ... و شوند و از صحت اطالعات وارد شده ـ اعم از شماره کارت، تاریخ انقضا می

 .هاي خودپرداز رمز اینترنتی خود را تغییر دهند دارند، الزم است یکبار از طریق دستگاه

هاي سامان، ملت، اقتصاد نوین، ملی کشاورزي، صادرات،  الزم به ذکر است که کارت بانک .2

دـ فعال شده باشد اي که در باال ذکر ش آنها ـ به شیوه  که رمز اینترنتی... پاسارگاد، رفاه، سرمایه و

 .قابلیت پرداخت از طریق دروازه پرداخت بانک پارسیان و سامان را دارند

توانند از کارت آشنایان و بستگان براي پرداخت استفاده کنند و هیچ اصراري بر  کاربران می .3

 .بودن نام کاربر و مالک کارت نیست یکسان

داشتن (پرداخت اینترنتی استفاده کنند ها جهت  هاي هدیه بانک توانند از کارت دانشجویان می .4

 .)رمز دوم ضروري است

 :اند قابل توجه کاربرانی که از دروازه پرداخت بانک سامان براي وجه استفاده کرده .5

وجه کسر شده از کارت کاربرانی که وجه از کارتشان کسر شده باشد ولی در این سایت پیام 

ساعت، به 48اند، به صورت خودکار حداکثر تا  همربوط به موفقیت تراکنش مالی را دریافت نکرد

چه طبق صورتحساب دریافتی از کارت خود اطمینان دارید که  کارت باز خواهد گشت؛ چنان

وجه به کارت عودت داده نشده است با مراجعه به سایت 

http://sep.ir/internetConflict.aspx هاي  و پرکردن موارد خواسته شده یا با شماره تلفن

  .بانک سامان تماس بگیرید 021ـ  88342419و  88342416ـ  88342413

شماره تلفن مذکور متعلق به بانک سامان بوده و صرفاً پاسخگوي مسائل و مشکالت : تذکر

  .و درگاه پرداخت سامان است 5مطرح شده در بند

http://sep.ir/internetConflict.aspx
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  پیام کوتاهسامانۀ دستورالعمل استفاده و رزرو غذا توسط 

  )،(تایپ شماره کارت تغذیه همراه با  .1

  )،(تایپ رمز عبور کارت تغذیه با .2

  ) ،(همرا با ... ) ،  3، سه هفته بعد 2، دو هفته بعد 1مثالً یک هفته بعد(تایپ شمارة هفته  .3

  )23شماره سلف ) (،(تایپ شماره سلف موردنظر همراه با  .4

  )براي وعده ناهار b(تایپ حروف  .5

به منزلۀ عدم رزرو براي هر روز هفته ) صفر( 0به منزلۀ رزرو غذا و یا عدد ) یک( 1تایپ عدد  .6

  .باشد می

   09191970291ارسال پیام به شماره .7

بعد از ارسال . هاي بعد باید یک پیام جدید ارسال شود براي هفته. باشد هر پیام کوتاه براي یک هفته می

 .تظر پاسخ باشیدمن

  :مثال 

 

 

 0011230 23   b1101100  
و وعدة ناهار  23در هفتۀ جاري و در سالن شماره  123با رمز عبور  1001در مثال باال شماره کارت 

  .روزهاي شنبه و یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه را رزرو کرده است

   

، ، ، ، 
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  استفاده از سیستم اتوماسیون تغذیه نکات مهم جهت

گیرد،  کلیه مراحل شارژ و تحویل غذا با کارت دانشجویی که در اختیار شما می باشد، انجام می .1

بنابراین دانشجو باید در حفظ و نگهداري آن نهایت دقت را به عمل آورند و در صورت مفقود 

تومان 5000د کارت باشد، مبلغ شدن کارت عالوه بر مدت زمانی که باید در انتظار چاپ مجد

 .شود هزینه دریافت می

باشد و کلمه عبور، شماره  جهت ورود به سیستم اتوماسیون کد کاربري، شمارت کارت شما می .2

 .شماست ملی

 .خود را به لحاظ امنیتی تغییر دهید Passwordحتماً پس از اولین ورود  .3

حساب پرداختی شما توسط بانک کسر تومان به عنوان کارمز از 200چون با هر تراکنش مبلغ  .4

 .شود مبالغ باالتري را انتخاب کنید شود، لذا پیشنهاد می می

 .تواند رزرو کند هر دانشجو در یک روز بیش از یک وعده غذا نمی  .5

پس از این زمان سیستم به صورت اتوماتیک بسته . (باشد زمان رزرو و تغییر غذا تا دو روز قبل می .6

 .باشد تا یک ماه قابل رزرو می همچنین غذا.) شود می

 .ونه مسئولیتی در قبال تحویل غذا نداردگدر صورت به همراه نداشتن کارت، موسسه هیچ  .7

در پرداخت اینترنتی رسید دیجیتالی و شماره تراکنش خود را حتما یادداشت نمایید؛ چنانچه پیام  .8

ساعت به  72تا 24خطا دریافت نمودید، اگر مبلغی از کارت شما برداشت شده باشد ظرف مدت 

توانید براي حل مشکل خود با مراجعه به  صورت می در غیر این. شود حساب شما برگشت داده می

و پرکردن موارد خواسته شده یا با شماره  http://sep.ir/internetConflict.aspxت سای

  .بانک سامان تماس بگیرید 021ـ  88342419و  88342416ـ  88342413هاي  تلفن

  

  ـ ویرایش اول 91واحد تغذیه ـ اردیبهشت 

 

http://sep.ir/internetConflict.aspx

