هب انم خداوند جان و خرد کز این ربرت اندیشه رب نگذرد
خداوند انم و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای
مراحل رزرو غذا در سامانه تغذیه جدید :
ابتدا با ورود به کارتابل خود در سامانه سادا به این آدرس https://sada.khansar-cmc.ac.ir/Hermes :
وارد سامانه سادا دانشکده ریاضی وکامپیوتر خوانسار می شوید.
دانشجویان گرامی توجه داشته باشید؛ نام کاربری کد دانشجویی و رمز عبور به صورت پیش فرض کد ملی شما است.

با ورود به سامانه سادا وارد قسمت تغذیه جدید بشوید.

در مرحله دوم با ورود به قسمت پرداخت الکترونیک تغذیه حساب خود در سامانه تغذیه را شارژ نمایید.

با ورود به قسمت « پرداخت الکترونیکی تغذیه» وارد پنجره زیر خواهید شد.
در این مرحله با انتخاب گزینه تغذیه_ بانک ملی حداقل به میزان هزینه یک پرس غذا و یا بیشتر
پرداخت نمایید .در صورت پرداخت هر مبلغی آن مقدار در حساب شما ذخیره می شود و با هر بار رزرو به صورت
الکترونیکی هزینه آن غذا از حساب شما کسر خواهد شد.

توجه داشته باشید در قسمت پرداخت الکترونیک وارد کردن شماره تماس و آدرس ایمیل الزامی می باشد.
در این مرحله میزان اعتبار حساب خود در سامانه تغذیه را تعیین می کنید؛ و با کلیک روی گزینه مرحله بعد وارد درگاه
پرداخت الکترونیک خواهید شد.

درگاه پرداخت الکترونیک سامانه تغذیه سادا دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

پس از شارژ اعتبار شما قادر به رزرو غذا خواهید بود .
مراحل رزور به این ترتیب است که ابتدا با کلیک بر روی آیکن رزرو غذا وارد مرحله اول رزرو غذا خواهید شد.

سپس در قسمت هایی که با فلش ها مشخص شده به ترتیب سلف ،وعده غذایی و تاریخ (ماه و سال) برنامه غذایی را انتخاب
می نمایید.

با انتخاب سلف ،وعده غذایی و تاریخ ،برنامه ماهانه سامانه تغذیه به ترتیب زیر برای شما نمایش داده می شود.
با گلیک بر روی آیکن سبد خرید که در تصویر زیر با فلش قرمز رنگ مشخص شده؛ شما وارد مرحله اصلی رزرو غذا می شوید.

با کلیک روی آیکن سبد در پنجره رزرو غذا شما وارد پنجره زیر می شود.
در این مرحله با کلیک روی عالمت  +که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده آن وعده غذایی برای شما انتخاب می گردد.
در پایان با انتخاب دکمه ثبت ،رزرو غذا انجام می پذیرد.
و در صورت نیاز با کلیک روی آیکن – که با فلش آبی نماش داده شده میتوانید رزرو غذای خود را لغو کنید.
* نکته مهم  :دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که رزرو و لغو رزرو برای هر وعده غذایی تا دو روز از قبل تاریخ سرو آن
وعده غذایی امکان پذیر می باشد.

در قسمت کارنامه تغزیه که در تصویر زیر با فلش قرمز رنگ مشاهده می نمایید می توانید ،مانده حساب و سایر جزئیات کارتابل
تغذیه خود را بررسی نمایید.

* دانشجویان گرامی توجه داشته باشند؛ در هنگام تحویل غذا به همراه داشتن کارت تغذیه(کارت دانشجویی) الزامی است.
* در صورت بروز هر گونه ایراد در مراحل رزرو با شماره  03157995208تماس حاصل فرمایید.

