
 .ابتدا میبایست مطابق تصویر زیر با وارد نمودن شماره دانشجویی و کلمه عبور خود بهمراه عبارت امنیتی وارد سیستم شوید

 

 .از منوهاي باال از قسمت سامانه تغذیه همانند تصویر ذیل گزینه همگروهی را انتخاب فرمایید
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 مراحل اضافه نمودن همگروهی1.1
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از منوهاي باال از قسمت سامانه تغذیه همانند تصویر ذیل گزینه همگروهی را انتخاب فرمایید 

1.1             

در صفحه اي که مشاهده می فرمایید به سادگی شماره دانشجویی همگروه خود را وارد نموده و ذخیره را کلیک نمایید



اضافه و وارد نمودن شماره دانشجویی آنها 

 

کاربري خود شده و از منوي سامانه تغذیه همگروهی 

 

اضافه و وارد نمودن شماره دانشجویی آنها  پس از ذخیره نمودن می توانید باقی اعضاي گروه را با کلیک نمودن بر روي
 .همانند لیست زیر اضافه فرمایید

 تایید همگروهان جهت تشکیل گروه

کاربري خود شده و از منوي سامانه تغذیه همگروهی  کاربرانی که به لیست همگروهی خود افزوده اید نیز میبایست وارد پنل
 .برگزینند را همانند تصویر ذیل

پس از ذخیره نمودن می توانید باقی اعضاي گروه را با کلیک نمودن بر روي
همانند لیست زیر اضافه فرمایید

تایید همگروهان جهت تشکیل گروه          2 - 

کاربرانی که به لیست همگروهی خود افزوده اید نیز میبایست وارد پنل
را همانند تصویر ذیل



 

. سپس می توانند براي ابقا در گروه گزینه تایید و در صورتی که نسبت به ترك گروه تصمیم گیرند حذف را انتخاب نمایند
 .همچنین قابل ذکر است پس از تایید می توانند اعضاي جدید به گروه اضافه نمایند

  

  اداره تغذیه دانشگاه
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