
 دانشجویان گرامی به منظور رزرو غذای دانشجویی به توضیحات زیر توجه فرمایید.

بروید در در قسمت سامانه های الکترونیکی بر روی سامانه  eyc.ac.irابتدا به سایت اصلی دانشگاه به آدرس 

 تغذیه کلیک نمایید.

 

ورود به سپس در صفحه باز شده در صورتی که قبال کارت هوشمند دانشجویی دریافت نموده اید، به قسمت 

تغذیه بروید. سامانه

 



جویی و نام کاربری و کلمه عبور خود را که همان شماره دانش ،پس از وارد شدن به صفحه ورودی سامانه تغذیه

 بزنید. کدملی است وارد نمایید و دکمه ورود به سیستم را

 

پرداخت برخط پس از ورود به سامانه تغذیه در صورتی که اعتبار کافی برای رزرو غذا ندارید باید از طریق 

 30000نسبت به افزایش موجودی اقدام نمایید. الزم به ذکر است مبلغ هر وعده غذا برای دانشجویان  )آنالین(

 پس از مشخص کردن مبلغ پرداختی بر روی دکمه پرداخت کلیک نمایید. ریال می باشد.

 



 سپس به صفحه زیر منتقل می شوید، بر روی دکمه بله کلیک نمایید.

 پرداختشوید. اطالعات خواسته شده را وارد نمایید و بر روی دکمه در این صورت به صفحه بانک منتقل می

 کلیک نمایید.

 

 

 



 شوید، بر روی دکمه تکمیل خرید کلیک نمایید.تقل میسپس به صفحه زیر من

 

سپس به صفحه زیر منتقل می شوید، بهتر است کد رهگیری را یادداشت نمایید تا در صورت بروز مشکل از 

 کلیک نمایید. سیستم اتوماسیون تغذیه سماآن استفاده نمایید. بر روی دکمه 

 

 

 



 کلیک نمایید.رزرو غذا به منظور رزرو غذا در منوی سمت راست بر روی 

را انتخاب نموده و بر روی دکمه جستجو کلیک نمایید سپس  دانشجویاندر قسمت سالن در صفحه باز شده 

بزنید و بر روی دکمه رزرو کلیک نمایید.چنانچه  را تیک مربوط به روزهایی که می خواهید غذا رزرو کنید

به دلیل این باشد که در انتخاب  دمی توان داده نشودبرنامه غذایی برای شما در برخی روزهای هفته نمایش 

د شما در آن روز درسی اخذ نشده است.واح

 

صفحه زیر منتقل  کلیک نمایید. سپس بهلغو غذا در منوهای سمت راست بر روی  جهت لغو غذای رزرو شده

سالن دانشجویان را  شوید. در این صفحه چنانچه می خواهید غذایی که قبال رزرو نموده اید را حذف نماییدمی

 را بزنید. غذا لغو رزروو دکمه  بزنید را روز مورد نظرتیک مربوط به  انتخاب نموده، دکمه جستجو را بزنید و



 

 .د بودیروز سرو غذا قادر به لغو غذای رزرو شده نخواهروز قبل از  3از توجه داشته باشید که 

 کلیک نمایید. خروجبرای خروج از سامانه تغذیه در منوی سمت راست بر روی گزینه 

الزم به ذکر است که در هنگام دریافت غذای دانشجویی حتما باید کارت هوشمند دانشجویی را به همراه 

 فت غذای دانشجویی نخواهید بود.داشته باشید در غیر اینصورت قادر به دریا

 نکات مهم:

دانشجو جهت رزرو غذا قبل از هر کاری باید نسبت به افزایش اعتبار مالی خود در سامانه تغذیه اقدام  .1

 .نماید

 .ریال می باشدهزینه هر وعده غذا برای دانشجو مبلغ   .2

باشد و بنابراین در روزهایی که امکان دریافت غذا، فقط در برنامه هفتگی دانشجو امکان پذیر می   .3

 .دانشجو درسی اخذ ننموده است امکان رزور غذا برای او وجود نخواهد داشت

 .می باشد و در ساعات دیگر دانشجو قادر به دریافت غذا نخواهد بود 15تا  11:45ساعت سرو غذا از   .4

 .خواهد بود روز قبل از روز سرو غذا قادر به رزرو غذا 3دانشجو از یک هفته قبل تا   .5

 .روز قبل از روز سرو غذا قادر به لغو غذای رزرو شده نخواهد بود 3دانشجو از  .6

 .هر دانشجو در هر روز تنها یک غذا می تواند رزرو کند  .7
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