
به منظور تکمیل فرآیند ثبت ، ۱۳۹۹با عرض سالم و تبریک به مناسبت موفقیت شما در آزمون کنکور سراسری سال 

 نام شما عزیزان در دانشکده پرستاری حضرت زهرا)س( آباده خواهشمند است نکات زیر توجه فرمائید.

تسهیالت رفاهی )دریافت وامهای دانشجویی و ....( نسبت به ارائه جهت تخصیص خوابگاه و سایر  .1

تعهد نامه باز پرداخت تسهیالت دریافتی از صندوق رفاه دانشجویان به امور دانشجویی اقدام نمائید. 

منوی  a.irhttp://abadeh.mefdمیتوانید با مراجعه به آدرس: جهت اخذ فرم مربوطه 

زیر منوی صندوق رفاه و وامهای دانشجویی فرم را دریافت نمائید و پس از تکمیل به ، دانشجویی

 دانشکده تحویل دهید.

به امور دانشجویی  منحصرا ارائه شماره حساب بانک تجارتجهت دریافت وامهای دانشجویی  .2

 الزامی است.

 اقدامات زیر را انجام دهید:جهت رزرو غذا  در صورت لزوم به حضور در دانشکده .3

  با مراجعه به سامانهhttp://jetonhosp.sums.ac.ir هفتهردغذاورزر به نسبت 

 نمایند.  امداقدبع

  جهت ورود به سامانه نام کاربری : شماره دانشجویی و رمز عبور : کد ملی و انتخاب نام

 .رستاری آباده و منوی دانشجو وارد سامانه شونددانشکده پ

  .پس از ورود به سامانه از منوی افزایش اعتبار نسبت به شارژ اعتبار اقدام نمایند 

 به گزینه افزایش اعتبار با ثبت مشخصات کارت بانکی خود در سامانه درگاه بانک  با مراجعه

 اقدام نمایند.. (24۳00807۱84شناسه پرداخت کننده )نسبت به ثبت 

 .پس از شارژ نسبت به رزرو غذا جهت هفته بعدی اقدام نمایند 

  صبح 7چهارشنبه ساعت توجه داشته باشید زمان رزرو غذا جهت هفته بعدی تا روز 

و رزرو غذا جهت هفته جاری به هیچ وجه  خواهد بود و پس از آن سامانه بسته خواهد شد.

رو غذا و لینک سامانه تغذیه بر روی سایت اطالع رسانی )راهنمای رز امکانپذیر نخواهد بود.

 وجود دارد.( http://abadeh.mefda.irمعاونت فرهنگی دانشجویی)مفدا( به آدرس : 

 الزامی است. زیر جهت ورود به خوابگاه همراه داشتن وسایل شخصی .4

 ملحفه، بالشت، تشک، پتو 

 ظروف غذا 

 طوا 

  ظروف مواد ضدعفونی کننده 

  الزامی است. استفاده از ماسکدر صورت نیاز به حضور در دانشکده و خوابگاه ها 

http://abadeh.mefda.ir/
http://jetonhosp.sums.ac.ir/%20نسبت
http://abadeh.mefda.ir/

