
 اطالعیه سلف سرویس دانشجویی دانشگاه جیرفت

 

در دانشگاه حتماً باید به آن توجه تغذیه مواردی که دانشجویان در ارتباط با بحث 

 فرمایند:

امکان پذیر قبل  دو روز 11ساعت برای تمامی روزهای هفته تا  غذا و کنسل رزرو -1

 می باشد.

ماه تا دو مرتبه هنگام تحویل غذا در همراه نداشتن کارت دانشجویی در صورت  -1

ریال جهت دریافت  111111بدون هزینه و از مرتبه سوم به بعد دانشجو باید مبلغ 

 غذا پرداخت نماید.

تا دو وعده در رزرو غذا توسط دانشجو و عدم مراجعه جهت تحویل غذا در صورت  -3

ریال بابت هر  111111و از مرتبه سوم به بعد، دانشجو باید مبلغ  ماه بدون هزینه

 وعده خورده نشده پرداخت نماید.

برابر قیمت غذای دانشجویی امکان  1با پرداخت هزینه معادل دانشجویان سنواتی  -4

 رزرو غذا را خواهند داشت.

  



  :ی رزرو غذای دانشجویینحوه

 دانشجویان با مراجعه به سایت اتوماسیون تغذیه به

)شماره  و وارد کردن کد کاربری https://dining.ujiroft.ac.ir  آدرس

کد ملی( نسبت به افزایش موجودی به صورت پیش فرض )رمز عبور دانشجویی( و 

سلف مرکزی دختران و سلف خود اقدام کرده و سپس سالن مورد نظر خود را )

دو  11)تا ساعت  ساعت قبل 44 و غذای مورد نظر خود را( انتخاب مرکزی پسران

 .رزرو نمایند قبل( روز

 ساعات توزیع غذا

 .باشدمی 4:31 الی  0:31 از ساعت صبحانهساعت توزیع 

 .باشدمی 13:45 الی  54:11 ساعت توزیع ناهار از ساعت

 .باشدمی 14:31 الی 13:31 ساعت توزیع شام از ساعت

از طریق سایت تغییر در ساعت توزیع، الزم به ذکر است     

 .به اطالع دانشجویان خواهد رسید /https://dining.ujiroft.ac.ir اتوماسیون

  :های اداره تغذیهشماره تماس

 101داخلی  134-43340131اداره تغذیه : - 

  

https://dining.ujiroft.ac.ir/
https://dining.ujiroft.ac.ir/


 )سامانه مدیریت امور دانشجویی( طریق اپلیکیشن سمادنحوه رزرو غذا از 

 

برای دریافت اپلیکیشن سماد می توانید از کافه بازار، موتور جستجوگر گوگل و یا از 

 طریق سایت دانشگاه اقدام نمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

رمز عبور به صورت پیش شماره دانشجویی و  کد کاربریدر این اپلیکیشن  -

 می باشد. کد ملیفرض 

را در گوشی خود دانلود و نصب کنید تا از این  برنامه کنیم اینپیشنهاد می -

 داشته باشد.تری به خدمات دانشجویی تر و سریعپس، دسترسی راحت

 


