مراجعین محترم جهت شارژ کارت غذا میتوانید به آدرس سایت دانشگاه زنجان ( http://www.znu.ac.irقسمت
خدمات الکترونیکی  -سامانه اتوماسیون تغذیه) یا به آدرس اینترنتی http://food.znu.ac.irمراجعه فرمائید.

قبل از ورود به سامانه اتوماسیون تغذیه جهت شارژ کارت تغذیه داشتن کارت عضو شتاب الزامی میباشد.

قابل ذکر است که جهت گرفتن کد  cvv2و رمز دوم کارت و تاریخ انقضاء کارت عضو شتاب به عابر بانکهایی که
کارت شما مطعلق به آن بانک است مراجعه فرمایئد.

پس از باز شدن سامانه سیستم اتوماسیون تغذیه کلمه و رمز عبور خود را وارد کنید بدهی است برای دانشــــــــجویان
ورودی جدید نام کاربری شماره دانشجویی و کلمه عبور عدد یک میباشد که در اولین ورود به سایت تغذیه کلمه
عبور خور را تغییر دهید.

پس از دادن نام کاربری و کلمه عبور و فعال شدن سامانه اتوماسیون تغذیه ابتدا روی گزینه افزایش اعتبار کیلیک
کنید تا صفحه بعدی باز شود.

پس از باز شدن صفحه روی آرم بانک ملی کیلیک کنید .

سپس مبلغی که میخواهید شارژ کنید در جدول وارد نمایید .قابل ذکر است حداقل مبلغ افزایش اعتبار اینترنتی 0111لایر
و حداقل  001111لایر میباشد .پس از وارد کردن مبلغ دکمه تائید را کیلیک کنید.

در پنجره باز شده مبلغ و شماره فاکتور را نمایش میدهد که روی دکمه پرداخت کیلیک کنید تا مرحله بعدی فعال شود

در پنجره باز شده که سایت درگاه خرید اینترنی بانک ملی است ابتدا شماره  01رقمی کارت عابر که عضو شتاب
است وارد کنید بعد کد  cvv2را وارد کنید ودر مرحله بعدی رمز دوم کارت را وارد کنید و سپس تاریخ انقضاء کارت
عابر خود را وارد کنید و بعد تیک تمام شرایط و ضوابط را مطالعه کرده و قبول دارم را بزنید سپس دکمه پرداخت را
کیلیک کنید.

در مرحله آخر مبلغ به حساب کارت تغذیه واریز شده است الزم به توضیح است که شماره فاکتور و کد پیگری را
یاداشت فرمائید تا در صورت نیاز پیگره های الزم به عمل آید.
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