سواالت پرتکرار فرآیند عمومی و ثبت نام

تاریخ آخرین ویرایش:

سامانه جامع سازمان امور دانشجویان (سجاد)

/ /
نسخه سند1 :

-1من رمز خود را فراموش كرده ام .چگونه ميتوانم رمز جدید بگيرم؟
اگر پيش از این ثبت نام انجام داده اید و رمز را فراموش كرده اید ،در قسمت ورود به سامانه گزینه (رمزتان را گم كرده اید)
را انتخاب و رمز جدید انتخاب كنيد.
-2من گذرواژه خود را فراموش كرده ام و تلفن همراه قبلی ام در دسترس نيست .چگونه می توانم گذرواژه جدید بگيرم؟
اگر پيش از این ثبت نام انجام داده اید  ،با هر شماره موبایلی كه بنام خود شما باشد امکان بازیابی گذرواژه وجود دارد.
-3پيامك تاييد براي تلفن من ارسال نمی شود و یا پس از منقضی شدن زمان ارسال ميشود چگونه ميتوانم ثبت نام خود را
تکميل نمایم؟
اگر موفق نشدید از گزینه تماس استفاده نمائيد.پيش از اینکه گزینه پيامك یا تماس را كليك نمائيد باید كد امنيتی را وارد
كنيد و سپس گزینه تماس را كليك كنيد.
-4نام دانشگاه من و یا نام رشته و گرایش در ليست نيست ویا مطابقت ندارد.
ليست رشته و گرایش ها مطابق ليست دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش است.طبق راهنمایی زیر اقدام نمایيد اگر باز هم
موفق نشدید عنوان دقيق دانشگاه و یا رشته و گرایش و مقطع خود را در بخش پشتيبانی سامانه اعالم نمایيد(.راهنمایی  :در
انتخاب رشته دقت نمایيد و دقيقا طبق نوع دانشگاه خود رشته را انتخاب كنيد.مثال اگر علمی كاربردي هستيد فقط از رشته
هاي علمی كاربردي انتخاب نمایيد.در انتخاب پيوسته و یا ناپيوسته بودن مقاطع هم دقت شود .جزئيات ترتيب مقاطع تحصيلی
در چارت راهنماي مقاطع تحصيلی كه در باالي صفحه ورود مقاطع تحصيلی است تشریح شده است).
 -5من ثبت نام خود را در سامانه سجاد انجام داده ام ولی كد پيگيري دریافت نکرده ام.
پس از ثبت نام اوليه > باید از منوي ورود با نام كاربري و گذرواژه وارد سامانه شوید <و از منوي خدمات درخواست خود
را ثبت نمائيد > و سپس كد پيگيري دریافت نمائيد.
-6براي ويرايش مقاطع تحصيلی چگونه ميتوانم اقدام كنم؟
از منوي ویرایش پروفایل > بخش مقاطع تحصيلی > طبق فایل راهنما مقاطع تحصيلی خود را از باالترین مقطع گذرانده
شده و یا شاغل به تحصيل تا پایين ترین مقطع تکميل نمایيد .مقطع دیپلم اجباري نيست .
 -7چگونه ميتوانم اطالعات پروفایل خود را ویرایش نمایم؟
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براي ویرایش اطالعات پروفایل ,مقاطع تحصيلی و یا ایميل ابتدا از منوي ویرایش (یا تکميل) پروفایل اقدام نمایيد  .این گزینه
پس از ورود به سامانه ،در گوشه باال سمت راست صفحه قرار دارد.
-8چگونه درخواست خود را ویرایش كنم ؟
اگر درخواست شما در مرحله بررسی دانشگاه می باشد با دانشگاه تماس بگيرید تا گزینه نياز به بازبينی را براي شما فعال
نمایند .در آنصورت امکان ویرایش براي شما فراهم خواهد شد .پس از آن روي كد پيگيري آبی رنگ درخواست ثبت شده
خود كليك نمایيد.اصالحات را روي همان درخواست ثبت شده انجام دهيد و در انتها گزینه بروزرسانی را كليك نمایيد.
(درخواست جدیدي ثبت نکنيد (.دقت نمایيد گزینه هایی مثل رشته ،گرایش  ،تاریخ و  ..امکان ویرایش پس از ثبت درخواست
ندارند بنابراین در چنين مواردي دانشگاه باید درخواست را عدم تایيد نماید تا درخواست جدیدي ثبت نمایيد).
-9من قبال با شماره موبایل خود ثبت نام كرده ام آیا ميتوانم با شماره خود براي دیگران هم ثبت نام نمایم؟
خير -با هر شماره موبایل و آدرس ایميل تنها یك بار امکان ثبت نام هست .
-10درهنگام ثبت نام سامانه پيام خطا ميدهد كه با این كد ملی قبال ثبت نام انجام شده است و اجازه ثبت نام به من نميدهد.باید
چکار كنم؟
نيازي به ثبت نام دوباره نيست.از منوي ورود به سامانه <گزینه (رمز خود را گم كرده ام) <را انتخاب و با ورود شماره
موبایل <رمز جدید انتخاب كنيد.
-11من کد ملي خود را اشتباه وارد كرده ام آیا امکان ویرایش كد ملی وجود دارد؟
خير -در صورت ثبت اشتباه كد ملی امکان ویرایش كد ملی نيست و متقاضی باید با كد ملی درست خود دوباره ثبت نام
نماید.

