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 راهنماي استفاده از سيستم تغذيه

 آموزش عالي شهاب دانشمؤسسه 

 09پاييز -سومويرايش 
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 ابتدا به سايت مؤسسه به آدرس زير رفته 

http://www.shahabdanesh.ac.ir 

 و روي لينک اتوماسيون تغذيه کليک مي نماييم.

 

 و يا مستقيماً به ادرس زير برويد.

http://89.165.107.17/ 

 

http://www.shahabdanesh.ac.ir/
http://www.shahabdanesh.ac.ir/
http://89.165.107.17/
http://89.165.107.17/
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 نند صفحه باال نمايش داده مي شود.صفحه اي همادر هر دو صورت 

  شما مي باشد.دانشجويي کد کاربر: شماره کارت 

  است.کلمه عبور: شماره دانشجويي شما 

 
 نماييد.اطالعات داده شده را وارد کنيد و بر روي دکمه ورود کليک 
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 زير نمايش داده مي شودصفحه اي مانند 

 

 با تيک زدن کنار هر روز و فشار دادن دکمه ثبت مي توانيد غذا را رزو نماييد 

مبلغ اعتبار شما کافي "در غير اينصورت با پيغام  حساب خود را شارژ نماييدحتماً )نکته: قبل از رزو بايد 

 (مي شويد مواجه "نيست
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 صفحه مرور گرد خود جداً اجتناب کنيد Backدر طول فرآيند شارژ کارت تغذيه از زدن دکمه *

 

 صفحه اي به شکل زير بايد نمايش داده شود.

 

-4-3 – 2مي توانيد مبالغ  با کليک بروي اين گزينه  

 .را انتخاب نماييدهزار تومان  01و5

تومان به عنوان کارمزد  211چون با هر تراکنش مبلغ

از حساب پرداختي شما  توسط بانک کسر مي شود 

 را انتخاب نماييد. پيشنهاد مي شود مبالغ باالتري لذا

جهت رفتن به سايت بانک سامان براي شارژ حساب خود 

 روي اين گزينه کليک نماييد.
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 "تکميل فرايند خريد"در صورتي که صفحه باال را مي بينيد تراکنش با موفقيت انجام شده و سپس روي دکمه 

 صفحه زير باز شودکليک کرده تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

افزايش يافت و مي توانيد با  اعتبار کنيد مشاهده ميهمانطور که 

 غذاي خود را رزور کنيد. ،کليک بر روي روز غذاي هفتگي
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 حساب تغذيهشارژ کردن در مورد نکاتي 

 

 افزايش اعتبار شتاباز طريق شارژ  -1

  "افزايش اعتبار شتاب"گزينه با کليک روي 

 :اطالعاتي که در سايت بانک از کاربر درخواست مي شود

 :الف: شماره کارت

 .رقمي است 4عدد،  4رقمي که روي کارت درج شده است؛ اين عدد بصورت  11عددي  «   

 

 :ب: رمز دوم يا رمز اينترنتي

 .هاي خودپرداز بانک ها قابل تنظيم است معموال رمز اينترنتي) يا رمز دوم(، از طريق پايانه «   

هاي  رمز دوم از طريق پايانه (هايي که قابليت پرداخت روي اينترنت ندارند، معموال پس از تنظيم) تغيير کارت «   

دهند و بايد درخواست  هاي خودپرداز نمي ر پايانهشوند) البته برخي از بانک ها اين امکان را د خودپرداز فعال مي

 )فعال شدن از توسط شعب بانک انجام شود

 .هاي خصوصي معموال رمز دوم همان رمز کارت است در بانک «   

 

 :CVV2 :ج

 .رقمي است که پشت کارت يا روي کارت درج شده است 3معموال عددي  «   

 .قمي است که روي کارت و باالي شماره کارت درج شده استر 4در کارت بانک صادرات، معموال عددي  «   

 .رقمي است که پشت کارت چاپ شده است 4در کارت بانک ملي، معموال عددي  «   

 

 :د: تاريخ انقضا

 .معموال روي کارت درج شده است «   

از دستگاه خارج مي ها پس از تغيير رمز دوم از طريق دستگاه خودپرداز، در رسيد چاپي که  در برخي بانک «   

 .شود شود، تاريخ انقضا نيز درج مي

سال به سال صدور، سال انقضا بدست  5هايي که تاريخ صدور روي کارت درج شده، با افزودن  در کارت «   

 .آيد. ماه انقضا همان ماه صدور است مي

الش براي پرداخت با خالي الزم به ذکر است که معموال اين مورد اختياري است. در موارد نمايش خطا، ت «   

 .گذاشتن اين مورد مي تواند سودمند باشد
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  :چند توصيه

شوند و از صحت  مواجه مي -باشد پارامترهاي ارسالي اشتباه مي-هايي که در سايت بانک با پيغام خطاي  کارت -1

هاي خودپرداز رمز  طريق دستگاهاطالعات وارده) شماره کارت، تاريخ انقضا و ...( اطمينان دارند، الزم است يکبار از 

 .اينترنتي خود را تغيير دهند

هاي سامان، ملت، اقتصاد نوين، ملي، کشاورزي، صادرات، پاسارگاد، رفاه،  الزم به ذکر است که کارت بانک -2

ت از هايي که در باال به آن اشاره شد( فعال شده باشد قابليت پرداخ شان) به شيوه سرمايه و ... که رمز اينترنتي

  .طريق دروازه پرداخت بانک پارسيان و سامان را دارند

توانند از کارت آشنايان و بستگان براي پرداخت استفاده کنند و هيچ اصراري بر يکسان بودن نام  کاربران مي -3

 .کاربر و مالک کارت نيست

  .ها جهت پرداخت اينترنتي استفاده کنيد هاي هديه بانک توانيد از کارت مي -4

 اند براي پرداخت وجه استفاده کرده سامانکاربراني که از دروازه پرداخت بانک  -5

پيام مربوط به   وجه کسر شده از کارت کاربراني که وجه از کارتشان کسر شده باشد ولي در اين سايت

ساعت، به کارت بازخواهد  84اند، بصورت خودکار حداکثر تا  موفقيت تراکنش مالي را دريافت نکرده

شت. چنانچه طبق صورتحساب دريافتي از کارت خود اطمينان داريد که وجه به کارت عودت داده گ

و پر کردن موارد خواسته  http://sep.ir/InternetConflict.aspxبا مراجعه به سايت نشده است 

 .تماس بگيريد بانک سامان 44884880و  44884888 -44884888هاي  با شماره تلفنيا شده 

 

بوده و صرفا پاسخگوي مسايل و مشکالت مطرح شده در بند  بانک سامانتذکر: شماره تلفن فوق الذکر متعلق به 

 .است درگاه پرداخت سامانو  5

  

http://sep.ir/InternetConflict.aspx
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 از طريق کارت شارژشارژ  -4

مايلند از طريق کارت شارژ مبلغ خود را شارژ )قطعي اينترنت( ضرورت بنا بهکه اين روش مخصوص افرادي است 

 کنند.

و پسورد را تهيه نموده و سپس با وارد  رکارت محتوي يوز است که دانشجو يکشارژ از اين طريق به اين صورت 

 حساب شارژ مي شود. و کردهرا وارد  اطالعات خواسته شده صفحه کارت شارژ کردن در
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 نکات مهم جهت استفاده از سيستم اتوماسيون تغذيه

که در اختيار شما مي باشد انجام مي گيرد. لذذا دانشذجو بايذد در     کارت دانشجوييبا شارژ و تحويل غذا کليه مراحل  -1

حفظ و نگهداري آن نهايت تالش خود را بنمايد در صورت مفقود شدن کارت عالوه بر مدت زماني کذه بايذد در انتظذار    

 شود. هزينه دريافت مي تومان 99998چاپ مجدد کارت باشد، مبلغ 

 ي، شماره کارت شما مي باشد و کلمه عبور، شماره دانشجويي شما است.کد کاربرجهت ورود به سيستم اتوماسيون  -2

 حتماً پس از اولين ورود پسورد خود را به لحاظ امنيتي تغيير دهيد. -3

يشنهاد تومان به عنوان کارمزد از حساب پرداختي شما  توسط بانک کسر مي شود لذا پ 222چون با هر تراکنش مبلغ -4

 مي شود مبالغ باالتري را انتخاب نماييد.

 .قابل تهيه مي باشداينترنت( يقطع)هزار تومان در صورت ضرورت  12و  5،  2کارت شارژ به مبالغ  -5

هيچگونه مسئوليتي به عهده آن و همچنين در قبال مفقود شدن  نمي شودکارت شارژها به هيچ عنوان پس گرفته  -1

 .نمي باشدمؤسسه 

 هر دانشجو در يک روز بيش از يک وعده غذا نمي تواند رزو کند. -7

مي باشد.)پس از اين زمان سيستم به طور اتوماتيک بسته  چهارشنبه هفته قبل48تا ساعت غذا و تغيير زمان رزو  -8

 غذا تا يک ماه قابل رزور مي باشد. مي شود.(

 در قبال تحويل غذا ندارد. در صورت به همراه نداشتن کارت ، موسسه هيچ گونه مسئوليتي -9

در پرداخت اينترنتي رسيد ديجيتالي و شماره تراکنش خود را حتماً يادداشت نماييد در صورتي که پيام خطا دريافت  -12

ساعت به حساب شما برگشت داده مي شود.  72تا  24نموديد چنانچه مبلغي از کارت  شما برداشت شده باشد ظرف مدت 

وانيرررد برررراي حرررل مشرررکل خرررود برررا مراجعررره بررره سرررايت   ت در غيرررر ايرررن صرررورت مررري 

http://sep.ir/InternetConflict.aspx  44884888هاي  با شماره تلفنو پر کردن موارد خواسته شده يا- 

 .تمررررررررراس بگيريرررررررررد بانرررررررررک سرررررررررامان 44884880و  44884888
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