سواالت متداول سيستم جامع آموزشي دانشگاه)سجاد(
از چه مرورگری استفاده شود؟در مرورگر internetexplorer6برخی از قسمت ها کارنمی کند؟
لطفا فقط با مرورگرهای زیر وارد سیستم شوید firefox - internet explorer 8 - chrome - safari
چگونه به سامانه وارد شويم؟
در سامانهedu.uast.ac.ir
کلمه کاربری :کد ملی
رمز عبور :کد ملی و در ادامه شماره شناسنامه است
پذیرفته شدگانی که در ابتدای کد ملی آنها صفر وجود دارد کد ملی را با صفر و شماره شناسنامه را یکبار با صفر و یکبار بدون صففر
امتحان نمایند.
اگر رمز عبور را فراموش کردم چه کار کنم؟
اگر دانشجو یا کارشناس مرکز هستید به مدیر سامانه در مرکز خود مراجعه نمایید.
اگر مدیر مرکز هستید به مدیر سامانه در واحد استانی خود مراجعه نمایید.
مدیران مرکز و واحد استانی میتوانند برای ایجاد رمز جدید برای کاربران از منوی مدیریت کاربران ،تغییر رمز کاربران،کاربر مزبفور را
یافته و برای ایشان رمز جدید تعریف نمایند.
در صورت تايید اشتباه پذيرفته شده چه بايد کرد؟
در بخش پذیرفته شدگان لغو تایید را کلیک نمایید تا به بخش پذیرفته شدگان بررسی نشده بروید.
در صورت ثبت اشتباه مغايرت برای پذيرفته شده چه بايد کرد؟
اگر مغایرت اشتباهی در پرونده پذیرفته ثبت شده باشد ،برای حذف مغایرتهای دانشجو به قسفمت مغفایرت هفا ،ویفرایش مغفایرت،
مراجعه و ‹تیک› مربوط به مغایرتها را برداشته و گزینه تأیید پرونده را انتخاب کنید.
گزینه تأیید پرونده در صورت برداشتن تمام تیکهای مغایرت ظاهر میشود.

مشخصات پذيرفته شدگان در کجا قرار دارد؟
اطالعات پذیرفته شدگان از قبل در سامانه موجود است.

از منوی پذیرفته شدگان میتوانید آن را مشاهده نمایید.

البته باید از منوهای باال ،مقطع مورد نظر (مثال کارشناسی ناپیوسته پودمانی) را انتخاب نمایید.

نحوه تخصیص کد دانشجويی چگونه است؟

از منوی پذیرفته شدگان روی "صدور کد دانشجویی " کلیک نمایید تا شماره دانشجویی تخصیص یابد.
چگونه عکس خود را بارگذاری نمايم؟
روی تصویری که در سمت راست صفحه به همین منظور واقع شده است ،کلیک نمایید.

پس از اتمام زمان هر فعالیت(مثال ثبت نام) چگونه می توان برای جا افتادهها اقدام نمود؟
پس از پایان یافتن زمان ،لطفادرخواست را کتباً برای حوزه معاونت سنجش و خدمات آموزشفی ارسفان نماییفد تفا در ایفن خصفو
تصمیمگیری شود.

الزم به ذکر است ،با توجه به محدودیت موارد مورد پذیرش ،سعی نماییدتادرزمان مقرر فعالیتها را انجام دهید.

نحوه مهمان شدن در دروس چگونه است؟
ابتدا دانشجو درخواست خود را ثبت می نماید ،پس از بررسی مبداومقصد،تأیید یا رد درخواست ،درنهایت انتخاب واحد انجام میشود.
بعد از اینکه درخواست مهمان دروس دانشجو تأیید شد دانشجو لیست درسها را در دروس ارائه شده در صفحه انتخاب واحد مشاهده
و میتواند آنها را انتخاب نماید.
دانشجویانی که درس مهمان گرفته اند و نوع انتخاب واحد مرکز مبدأشان گروهی است ،بعد از وارد شدن به سیستم به قسمت حذف
و اضافه مراجعه نموده ،تا بتوانند دروس مهمان خود را به درس های انتخابی خود اضافه نمایند.
چگونهههه مهههیتهههوان کهههالس ههههای مشهههتر م بهههرای دروس معهههادی بهههی؟ رشهههته ههههام تعريه ه

نمهههود؟

اگر درسی که برایش کالس تعریف میشود دارای درس معادن در رشته دیگری باشد ،در فرم اضافه کردن کالس رشتههفای موجفود
لیست میشوند و قابل انتخاب نمودن هستند .همچنین در ویرایش کالس نیز امکان تبدیل کالس به کالس مشترک وجود دارد البته
اگر به خاطر فراهم نبودن این امکان در گذشته برای کالس مشترک دو کالس تعریف شده می توانید بعد از ویرایش یکی از کالس ها
و تبدیل آن به کالس مشترک ،کالس مجازی با مدرس نامشخص را حفذف کفرده و انتخفاب واحفدها را ویفرایش و کفالس مشفترک
ویرایش شده را انتخاب کنید .بدیهی است ویرایش انتخاب واحد فقط برای انتخاب واحدهایی که کالس مجازی را انتخاب کرده بودند
مورد نیاز است .الزم به ذکر است دروس معادن توسط مدیریت برنامهریزی درسی تعریف شدهاند و اگر تصور میکنید درسفی هسفت
که معادن دارد ولی فرم آن موجود نیست با مدیریت برنامهریزی درسی مسئله را مطرح نمایید.
اکانت مدرسی؟ چگونه ايجاد میشود؟
مدرسینی که کد ملی و شناسنامه خود را در سیستم مدرسان دانشگاه کامل کرده باشند و برایشان درس ارائه شده باشد میتوانند بفا
کد ملی و شناسنامه خود وارد سیستم شوند .بنابراین ضروری است،مدرسانی که اطالعات خود را کامل نکرده اند سریعاً جهت تکمیل
مشخصات در سایت امور مدرسان اقدام نمایند ،در غیر این صورت امکان ورود آنها به سامانه مقدور نخواهد بود .
مدیر و کارشناسان مراکز میتوانند در منوی اطالعات پایه ،مدرسان ،جهت ایجاد نام کاربری و مشاهده مشخصات ناقص جهفت اعفالم
به مدرس ،اقدام کنند.
نحوه معادلسازی دروس چگونه است؟
پس از انجام مراحل قانونی و تأیید معادلسازی توسط کمیته آموزشی مرکز ،کارشناس مرکز می تواند از طریف منفوی معادلسفازی
دانشجو را یافته و معادلسازی دروس را ثبت نماید .
توجه داشته باشید،در انتخاب واحد گروهی اگر در گروه ،دانشجویی باشد که دروس معادلسازی برای ایشان ثبت شده و همان درسها
در انتخاب واحد گروهی هم اخذ شده باشد  ،سیستم درس های معادن را برای فقط همان دانشجو ثبفت نخواهفد کفرد.بنفابراین اگفر
دانشجویی با درس معادلسازی شده در گروه دارید نیازی به انتخاب واحد جداگانه و هیچگونه تغییر و کار اضافی برای ایشان نیست.

توجه :دروس معادلسازی شده برای دانشجویان در انتخاب واحد نمایش داده نمی شود.
سواالت متداول اداره کل سنجش وآزمون
 نتايج پذيرشهای دانشگاه در چه زمانی اعالم میگردد؟نتایج به طور معمون یک ماه پس از اجرای آزمون مقطع کارشناسی ارشد و یا ثبتنام اینترنتی در مقاطع کاردانی و کارشناسی توسط
سازمان سنجش آموزش کشور اعالم میگردد.
 چگونه میتوان به سرفصل دروس امتحانی در آزمون مقطع ارشد دسترسی پیدا کرد؟داوطلبان میتوانند با مراجعه به پرتان دانشگاه جامع علمی ف کاربردی به آدرس WWW.UAST.AC.IR :و انتخاب معاونتهفا از
منوی باالی صفحه ،سپس معاونت آموزشی ،دفتر برنامه ریزی آمفوزش مهفارتی و در نهایفت انتخفاب منفابع و سرفصفل مفواد آزمفون
دورههای ارشد از منوی سمت راست ،به این سرفصلها دسترسی پیدا کنند.
 نحوه پذيرش شاغل به چه صورت میباشد؟از آنجایی که تعریف شاغل در مراکز مختلف متفاوت است ،شاغلین میبایست تعاریف موجود در جدون شاغل را که در دفترچفههفای
پذیرش آورده میشود با دقت مطالعه کنند و با توجه به شرایط شغلی خود مراکز مناسب را انتخاب نمایند.
 نحوه پذيرش اتباع خارجی چگونه است؟براساس مندرجات دفترچههای پذیرش طب آخرین مصوبات وزارت علوم اقدام میگردد.
 -آيا دارندگان مدر

معادی میتوانند در مقاطع باالتر شرکت نمايند؟

طب مصوبه وزارت متبوع آن عده از دارندگان مدرک معادن که بعد از تاریخ  77/9/3در دورههای معفادن شفرکت نمفوده و پذیرفتفه
شدهاند ،ح شرکت در دورههای باالتر را ندارند .
 آيا میتوان بدون شرکت در آزمون کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجوی دانشگاه جامع شد؟بله ،زیرا آزمون ورودی در دانشگاه علمی ف کاربردی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حذف شده است.
 شرايط پذيرش برگزيدگان علمی چگونه است؟کسانی که شرایط الزم در بخشنامه پذیرش برگزیدگان علمی مربوط به وزارت علوم را دارا میباشند مفیتواننفد مفدارک خفود را در
زمان مقرر به کمیته پذیرش برگزیدگان علمی تحویل دهند و تا اعالم نتیجه منتظر بمانند.

 پذيرش در رشتههای نیمهمتمرکز چگونه است؟داوطلبان کدرشتهمحلهای نیمهمتمرکز می بایست مدارک و مشخصات اولیه را ماننفد سفایر داوطلبفان در سفامانه سفازمان سفنجش
آموزش کشور وارد نمایند و پس از اعالم نتیجه اولیه که سه برابر ظرفیت پذیرش میباشد بنا به آنچه که در دفترچفه پفذیرش آمفده
است وارد مرحله دوم شده و در آزمون عملی و یا مصاحبه مرکز آموزشی شرکت نمایند .نتیجه این مرحله در نهایت توسفط سفازمان
سنجش آموزش کشور اعالم میشود.
 آيا برای شرکت در پذيرش دانشگاه جامع محدوديت سنی وجود دارد؟محدودیت سنی وجود ندارد .اما ممکن است برخی مراکز به اقتضای رشته در زمان پفذیرش در شفرایط اختصاصفی خفود منفدر در
دفترچه راهنمای پذیرش محدودیت سنی اعالم نمایند.
 آيا میتوان در دانشگاه جامع و يک دانشگاه ديگر به طور همزمان تحصیل کرد؟خیر .تحصیل همزمان در دو دانشگاه ممنوع است.
 با چه معدلی میتوان در پذيرش کاردانی شرکت کرد؟حداقل معدن  10که در زمان ثبتنام (پس از اعالم قبولی) میبایست مدرک دیپلم و یا گواهی معدندار ارایه شود.
 با چه معدلی میتوان در پذيرش کارشناسی شرکت کرد؟حداقل معدن  12که در زمان ثبتنام (پس از اعالم قبولی) میبایست مدرک کاردانی معتبر ارایه شود.
 آيا کالسهای شاغلی؟ در ساعات خاصی برگزار میگردد؟خیر .فقط مراکزی که در دفترچه ثبتنام برای شاغلین تمهیداتی نظیر برگزاری کالسها در «آخر هفته» و یا «بعد از سفاعت اداری»
در نظر گرفتهاند موظف به رعایت موارد باال هستند و سایر مراکز الزامی ندارند.گرچه معموال حداکثر تالش را جهت مساعدت به عمل
میآورند.
 پذيرش دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در نظام آموزش مهارتی به چه صورت میباشد؟پذیرش دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون و براساس معدن کل دیپلم و کاردانی و نیفز سفهمیههفای آزاد ،شفاغل،
ایثارگران و مصوبات سازمان سنجش میباشد.
 نحوه بررسی مغايرت سهمیه شاغل و آزاد به چه صورتی است؟اگر داوطلب آزاد در سهمیه شاغل پذیرفته شده باشد و یا برعکس ،ثبتنام بالمانع میباشد و فقط داوطلبفانی کفه دارای کفد اشفتغان
بوده و در سهمیه شاغل پذیرفته شدهاند میبایست فرم سهمیه شاغل را تکمیل و ارایه نمایند .ولفی در بقیفه مفوارد مغفایرت سفهمیه
«کانلمیکن» تلقی شده و غیرقابل بررسی میباشد.

 -چند بار در سای در مقاطع مختل

پذيرش انجام میشود؟

کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته 2 :بار در سان(مهر و بهمن) ،کارشناسی ارشد 1 :بار در مهرماه هر سان
 شرايط انتقای دانشجويان خارج به داخل چگونه میباشد؟داوطلب با مراجعه حضوری به وزارت علوم و یا به سایت آن وزارت درخواست انتقان را به دانشگاه های داخل می دهد سپس به یکفی
از دانشگاه های درخواستی از طرف وزارت معرفی می گردد.
 نحوه بررسی مغايرت معدی و نوع ديپلم به چه صورت است؟پس از بررسی معدن کل پذیرفته شده توسط مرکز،معدن صحیح در سامانه ثبت می شود .سپس وضعیت پذیرش مجدد توسط سفتاد
و سنجش بررسی و نتایج بررسی ها در سامانه سجاد در میگردد و نیاز به مراجعه حضوری نمیباشد و تمام پیگیفریهفای دانشفجو
میبایست از مرکز آموزشی صورت گیرد و تا زمان اعالم نتایج در سامانه سجاد ،مرکز میتواند از دانشجویان به صورت مشروط ثبتنام
نماید.
 تفاوت دورههای جديد با نامهای کاردانی فنی و کاردانی حرفهای و مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای با دورههایقبلی با نامهای کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته چیست؟
با توجه به تدوین نظام آموزش مهارتی عناوین و محتوای دورهها بازنگری و تغییر یافته است.
 وضعیت داوطلبان نظام وظیفه آقايان در پذيرشهای دانشگاه جامع چگونه است؟شرایط نظام وظیفه در هر دوره توسط سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی معین مفیگفردد و در بخفش مقفررات وظیففه عمفومی
دفترچههای راهنمای پذیرش در میشود.

