
رزرو غذا برای دانشجویان راهنمای  

و در صورت بسته شدن سیستم اقدام نمایند  صبح 10ساعت  پنج شنبهباید از یک هفته قبل تا روز  ،دانشجویان محترم جهت رزرو غذا *

 قادر به رزرو غذای هفته آینده نخواهند بود.

.طریق پنل کاربری دانشجو امکان پذیر می باشد، از یک هفتهلغو رزرو غذا و برگشت وجه پول به کیف پول صرفاً *   

 

غذا :و دریافت رزرو  مراحل  

.وارد سایت شویدبا نام کاربری )شماره دانشجویی( و رمز عبور ) کد ملی (     Saba.tvu.ac.ir سایت  از طریقابتدا    1-  

 

 

مبلغ مورد نیاز خود اقدام نمایید.سپس در صورت نداشتن اعتبار از طریق گزینه افزایش اعتبار نسبت به شارژ  -2  

 

 

 

 



، سلف مورد نظر خود را انتخاب کرده و غذادر صورت موفقیت آمیز بودن شارژ حساب خود در صفحه اصلی از طریق گزینه رزرو  -3

وارد منوی غذا شوید . در این صفحه منوی غذای هفته جاری نمایش داده می شود  که با زدن کلید سبز رنگ سمت چپ به منوی غذای 

و بعد از انتخاب وعده های مورد نظر کلید تایید را بزنید .هفته بعد رفته   

 

 

 

 

 

 



دانشگاه شوید . دقت داشته باشید که گزینه اول   Samad.app سپس جهت تحویل غذا در روزی که رزرو دارید وارد سایت  -4  

انتخاب شده باشد . فنی و حرفه ای    

نوع غذا و وعده غذایی نمایش رزرو آن روز،  نداشت در صورت ،به صفحه مورد نظر با شماره دانشجویی و کد ملی خود بعد از وارد شدن

. در زمان دریافت بارکد به وعده مورد می توانید غذای خود را تحویل بگیردداده می شود که با زدن دکمه فراموشی و دریافت بارکد 

د .دادن صفحه به سمت چپ غذای شام نمایان خواهد شنظر خود دقت فرمائید به طور مثال اگر وعده شام مدنظر می باشد با حرکت   

 

،   همچنین در صورتی که دانشجو دارای گوشی هوشمند نبوده و یا گوشی خود را همراه نداشته باشد با تخصیص رمز دوم از سامانه صبا

از روی تبلت تحویل غذا گزینه دریافت با رمز دوم را انتخاب و غذای خود را دریافت نماید . الزم بذکر است نگهداری از این  می تواند

 رمز بر عهده دانشجو می باشد و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال سوء استفاده از این رمز را بر عهده ندارد .

 

 

 

 


