سواالت پرتکرار فرآیند صدور کميسيون بررسي موارد خاص (تمدید
سنوات تحصيلي ،درخواست دفاع از پایان نامه ،مرخصي تاریخ آخرین ویرایش:
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سامانه جامع سازمان امور دانشجویان (سجاد)
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نسخه سند1 :

-1چگونه ميتوانم درخواست كميسيون موارد خاص خود را ثبت نمايم؟
لطفا ابتدا ثبت نام خود را تا مرحله آخر تكميل نماييد >سپس از منوي خدمات >بخش اداره كل دانشجويان داخل >درخواست
كميسيون موارد خاص را ثبت كنيد.
 -2شرايط ثبت درخواست كميسيون موارد خاص چيست؟
دقت نماييد در منوي ويرايش پروفايل >بخش مقاطع تحصيلي بايد يك مقطع دانشگاهي با وضعيت بجز دانش آموخته داشته
باشيد .دانشجوي وزارت بهداشت و يا دانشگاه آزاد نيز نباشيد .همچنين دانشجويان پيام نور ،علمي كاربردي و فرهنگيان نيز فعال
از طريق خود دانشگاه بايد براي كميسيون اقدام نمايند .
-3مدت زيادي است كه درخواست خود را ثبت نموده ام ولي همچنان در حال بررسي است.
در منوي كارتابل و در بخش توضيحات درخواست مربوطه ،گردش كار و روند رسيدگي به درخواست توضيح داده شده است.اگر
به درخواست شما رسيدگي نشده است بايد از دانشگاه پيگيري نماييد.
- 4امكان ثبت درخواست جديد را ندارم و پيام خطا ميدهد.
امكان ثبت هم زمان  2درخواست در سامانه نيست و بايد درخواست اول به نتيجه نهايي برسد و راي صادر شود تا سامانه اجازه
ثبت درخواست ديگري را بدهد.از دانشگاه براي به نتيجه رسيدن درخواست پيشين پيگيري نماييد.
 -5گزينه فيش واريزي در فرايند كميسيون موارد خاص چيست؟
فيش واريزي اجباري(ستاره دار)نيست .مگر اينكه خود دانشگاه درخواست پرداخت مبلغ بدهد و شماره حساب اعالم كند(.با
دانشگاه در اين خصوص تماس بگيريد).
 -6آيا ثبت درخواست كميسيون موارد خاص هزينه دارد؟
براي ثبت درخواست در ابتدا پرداخت هيچ هزينه ايي نياز نيست.در مراحل بعدي اگر درخواست به شوراي استاني و يا شوراي
مركزي ارسال شود پرداختها به صورت سيستمي است و فقط از طريق درگاه بانك و لينك داخل سامانه سجاد انجام ميشود.
-7براي ويرايش درخواست خود چگونه اقدام نمايم؟
براي ويرايش درخواست بايد از طريق دانشگاه اقدام نماييد.
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