به اطالع کلیه همکاران محترم می رساند جهت انجام رزروغذای روزانه به ترتیب ذیل عمل می نمائید و در صورت هر گونه ابهام در خصوص
سامانه مذکور با شماره داخلی  6412آقای پارسا مسئول امور تغذیه تماس حاصل فرمائید.
الزم به ذکر است جهت ورود به سامانه غذایی  ،ثبت کارت پرسنلی و اثرانگشت همکاران محترم الزامی است.
همکارانی که تاکنون موفق به ثبت کارت پرسنلی و اثر انگشت نشده اند می توانند در ساعات اداری  9الی  44و  41الی  43:51به
 -4ساختمان مرکزی طبقه دوم (رستوران) خانم کاشانی
 -6ساختمان طالقانی طبقه اول (رستوران) خانم خمسه
مراجعه نمایند .
همکاران محترم جهت رزرو غذای خود بصورت روزانه یا هقتگی از  61ساعت قبل طی مراحل زیر اقدام نمایید.
مرحله اول :ورود به سامانه تغذیه به آدرس food.maj.ir
تذکر :حتما با نرم افزار  firefoxو بدون نیاز به اتصال به اینترنت وارد شوید.
مرحله دوم :در این قسمت جهت ورود به سیستم تغذیه ابتدا باید نام کاربری (کد پرسنلی) و سپس رمز عبور (کد ملی) را وارد نمائید.

مرحله سوم :در این قسمت برای رزرو غذا از دو مسیر میتوان عمل کرد .
 -4از مربع گوشه سمت راست باال که با فلش مشخص شده وارد منوی صدور ژتون غذا می شویم و گزینه رزرو غذار پرسنل را انتخاب
می کنیم.
 -6منوی رزرو غذاز پرسنل در وسط صفحه را انتخاب کنیم.

مرحله چهارم  :بعد از ورود به صفحه رزرو غذای پرسنل  ،رستوران و وعده غذایی مورد نظر را انتخاب می کنید

مرحله پنجم  :در این قسمت غذای مورد نظر خود را از اولین ردیف انتخاب کنید و تیک مربع کنار آن را عالمت می زنید.
 در صورتی که تیک مربع رزرو غذا و دورچین عالمت زده نشود غذا و دورچین رزرو نخواهد شد.

مرحله ششم  :در این قسمت بعد از انجام کلیه مراحل باال دکمه رزرو را که با فلش عالمتگذاری شده را می زنیم.

مرحله نهایی :هم اکنون رزرو غذایی همکاران عزیز به اتمام رسیده و جهت حصول اطمینان از رزرو غذا بعد از خروج از سیستم یکبار دیگر
وارد سیستم شده و رزرو غذای خود را مشاهده نمایند.الزم به ذکر است در صورت تکمیل رزرو رنگ آن با سایر موارد متفاوت خواهد بود.

در ضمن جهت صدور فیش غذای روزانه خود  ،در بازه زمانی 44/51الی  45/51با ثبت کارت پرسنلی یا اثر انگشت خود در دستگاه صدور
فیش واقع درسالن غذاخوری اقدام نمایید.
الزم به ذکر است هزینه غذاهای صرف شده بصورت ماهانه از فیش حقوقی همکاران محترم کسر می گردد.



گزارش غذای صرف شده در بازه زمانی معین

جهت مشاهده گزارش غذای صرف شده در یک بازه زمانی معین از مربع گوشه سمت راست باال گزینه گزارشات و سپس گزینه
گزارشات صدور ژتون را انتخاب می کنیم  ،در صفحه جدید دایره کناری گزینه گزارش غذای صرف شده به ازای نفرات را عالمت زده ،
سپس تاریخ مورد نظر و وعده غذایی را انتخاب و گزینه تایید را که با عالمت فلش مشخص شده تیک زده و در آخر گزارش مورد نظر را
مشاهده نمایید.

