
 

 رسانی دستگاهجهت ارائه روی پایگاه اطالعخدمت زیر خدمت/ اطالعاتفرم 
 

 

 

  

 18062584100:  شناسه خدمت تغذیه دانشجویان علوم پزشکی : عنوان خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)           (G2B) خدمت به کسب و کار       (         G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

 پذیرش دانشجو و صدور کارت تغذیه به آنان ثبت نام و :  شرح خدمت

 کارت دانشجویی-گواهی ثبت نام دانشجو  -کارت تغذیه-لیست دریافتی از اداره آموزش مدارک مورد نیاز:

ت
ت خدم

جزییا
 

 ساعت 1به ازای هر دانشجو در هر بار تحویل کارت تغذیه   / فصلی خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 14لغایت  7همه روزهای  کاری هفته از ساعت  ساعات ارائه خدمت:

 بار 1 حضوری بار مراجعه تعداد

)ریال( به  هزینه ارایه خدمت

 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

 17000یال بابت هرر پرس صبحانه، ر 8800 

ریال بابت  17000ریال بابت هر پرس ناهار،  

 ریال 7700، نیم پرس و نیم بها  هر پرس شام

4634159715 

 بانک ملت

 بنام درآمد های اختصاصی معاونت فرهنگی و دانشجویی

ت
نحوه دسترسی به خدم

 

    کلیک روی نماد کاربر را هدایت کنبا  )پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی اینترنتی    http://jeton.fums.ac.ir  

 )آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی(                         پست الکترونیک:     

    07153316321(       با کلیک روی نماد نمایش داده شود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا)در صورت وجود : تلفن گویا یا مرکز تماس          

 -  )پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه( تلفن همراه    

    10007312220995      (نمایش داده شودشماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد ) پیام کوتاه- 

 - )لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     

http://jeton.fums.ac.ir/


 نمودار جریان فرایند صدور کارت تغذیه-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیر                                              

 بله                                     

 

 

 

 

 

 

حضور دانشجو در اداره تغذیه جهت 

 دریافت کارت

دانشجویان در سایت تغذیه   ثبت کلیه اطالعات

 توسط مسئول اتوماسیون

 پرداخت مبلغ اولیه جهت دریافت کارت خام 

 ویرایش و انتقال اطالعات دانشجویی بر روی کارت

 انجام افزایش اعتبار اولیه جهت رزرو غذا

آیا افزایش از طرق سایت 

کارت بانکی و از طریق دستگاه پوزافزایش ارائه  ؟انجام می شود

 اعتبار انجام میگیرد

ورود به سایت اتوماسیون تغذیه و وارد نمودن نام 

 کاربری و پسورد

انتخاب گزینه افزایش اعتبار و ثبت اطالعات مندرج بر 

 روی کارت بانکی  و افزایش اعتبار

کارت تغذیه فعال و آماده 

 میباشدرزرو غذا 

 

کارت تغذیه فعال و آماده 

 رزرو غذا میباشد

 



 

 آدرس محل خدمت:

 اداره تغذیه دانشگاه، سلف سرویس مرکزی دانشگاه

 شماره تماس ارائه دهنده خدمت:

53316308-071 

 ارائه خدمت:روش 

 اینترنتی -حضوری

 مدارک مورد نیاز:

 گواهی ثبت نام دانشجو 

 کارت دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


