سواالت پرتکرار فرآیند جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه
سامانه جامع سازمان امور دانشجویان (سجاد)

تاریخ آخرین ویرایش:

/ /

نسخه سند1 :

-1با وجود اینکه از منوي ویرایش پروفایل،اطالعات مقاطع تحصيلي قبلي خود را وارد کرده ام ولي هنگام ثبت درخواست اطالعات

پيشين من بازیابي نمي شود.

اگر مقطع شما براي شرکت در جشنواره کارشناسي مي باشد نياز به بازیابي اطالعات پيشين ندارید.اگر هم مقاطع باالتر مي باشيد در

صورت بازیابي نشدن اطالعات این بخش،ابتدا باید اطالعات مقطع جاري را ثبت نمایيد.

-2بنده دانشجو مي باشم و تمام شرایط را هم دارا مي باشم ولي سامانه اجازه ثبت درخواست را به من نمي دهد.

ابتدا باید از منوي ویرایش (تکميل )پروفایل  ،اطالعات شخصي و مقاطع تحصيلي خود را طبق راهنما وارد نمایيد و یا ویرایش
کنيد <سپس طبق آیين نامه اگر داراي شرایط هستيد اقدام به ثبت درخواست خود نمایيد.
-3براي ثبت درخواست دانشجوي نمونه سامانه اجازه ثبت نام به من نمي دهد و پيام خطاي تکراري بودن کد ملي و شماره تماس را مي
دهد.

شما پيش از این ثبت نام انجام داده اید و نياز به ثبت نام دوباره نيست اگر گذرواژه را فراموش کرده اید ،از منوي ورود >گزینه "رمزتان
را گم کرده اید" را انتخاب نمایيد و گذرواژه خود را بازیابي نمائيد.اگر باز هم موفق نشدید اسکن کارت ملي خود را بفرستيد تا بررسي
شود.
-4در هنگام ثبت نام در مرحله ثبت مقاطع تحصيلي متاسفانه در ميان رشته هاي تحصيلي  ،رشته یا گرایش من وجود ندارد.راهکار
موردنظر چيست؟
ليست رشته و گرایش ها مطابق ليست اعالمي سازمان سنجش است.در انتخاب نوع دانشگاه و رشته دقت نمائيد.مثال اگر فني حرفه ایي
هستيد نوع دانشگاه و رشته را فقط از فني حرفه ایي انتخاب نمایيد.در انتخاب پيوسته و یا ناپيوسته بودن مقاطع هم دقت شود.اگر مدرك
پيش دانشگاهي دارید کارشناسي پيوسته و کارشناسي ارشد ناپيوسته را انتخاب کنيد.
-5آیا دانشجویان دانشگاه آزاد هم ميتوانند دراین سامانه براي جشنواره دانشجوي نمونه ثبت درخواست نمایند؟
بله مي توانند.
-6آیا عالوه بر دانشجویان وزارت علوم  ،دانشجویان علوم پزشکي و وزارت بهداشت نيز ميتوانند براي شرکت در جشنواره در این سامانه
ثبت نام نمایند؟

خير-نمي توانند .فقط دانشجویان زیر نظر وزارت علوم مي توانند از طریق این سامانه در جشنواره شرکت نمایند.
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