كاربرِ "كارشناس مركز" نام كاربری و كلمه عبور خود را بعد از ورود به سامانه جامع آموزشي دانشگاه به نشاني
 http://www.edu.uast.ac.irدر محل نشان داده شده در شکل وارد نماید.
نکته  :نام كاربری و كلمه عبور به صورت پیش فرض به ترتیب "كد ملي" و "كد ملي  +شماره شناسنامه" مي باشد .كاربر ميتواند بعد از
اولین ورود خود به سامانه نسبت به تغییر كلمه عبور اقدام نماید( .نام كاربری تغییر نخواهد كرد)
توجه  :ارقام كد ملي بدون خط فاصله وارد شود.
در منو باال یا نوار كمک ،دسترسي هایي تعبیه شده است كه از همه بخشهای سامانه و در هر بخش قابل دسترسي است.
صفحه اصلي  :با كلیک بر روی آن دقیقا به صفحه ابتدایي كه بعد از وارد شدن در سیستم رویت مي شود ،منتقل مي شویم.
مركز پشتیباني  :كاربر با كلیک بر روی آن به سیستم تیکت(سیستم پشتیباني) هدایت مي شود .تیکت سیستمي است كه كاربر ميتواند
سوال های خود در خصوص سامانه را به كارشناسان مربوط برساند و پاسخ آن را در ایمیل خود دریافت نماید.
شماره های مركز پاسخگویي :با كلیک بر روی آن لیست كارشناسان سجاد جهت راهنمایي تلفني در ساعات اداری به نمایش در مي آید.
راهنما  :راهنمای استفاده از سجاد را در اختیار كاربر قرار مي دهد.
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راهنماي كلي كاربر

همانطور كه در شکل نشان داده شده است ،این قسمت ها حاوی اطالعات كلي در مورد خود كاربر بوده و تغییر رمز و خروج از سامانه از
همین قسمت قابل دسترسي است.
انجام تنظیمات آموزشي
همچنین تنظیمات آموزشي برای دوره جاری نیز از منو باالی صفحه قابل دسترسي مي باشد كه در این جا كاربر مي تواند با انجام تنظیمات
مورد نظر خود و انتخاب نوبت پذیرش و نوع دوره و مقطع و  ...اطالعات مخصوص به همان دوره را دریافت نماید.
منوی سمت راست دسترسي به موارد زیر را به یک گروه كاربری كارشناس مركز ارائه مي دهد:

پذيرش
بررررای برررت نرررام دانشرررجویان جدیرررد الررروروددر بررردو ورود  ،برررر اسررراس دسرررتورالعمل ارسرررالي از سررروی دانشرررگاه جرررامع
علمي – كاربردی و پس از مطالعه مفاد دقیق دستورالعمل ابالغي براساس مراحل زیر اقدام نمایید.
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جستجوي پذيرفته شده جديد جهت انجام مراحل ثبت نام
از منوی سمت راست صرفحه كارشرناس مركرز منروی پرذیرش بره فهرسرت پذیرفتره شردگان وارد مري شروید .بعرد از آن سرال تحصریلي،
نیمسررال و نرروع دوره و مقطررع مربوطرره را انتخرراب مرري كنرریم و پررس از آن كررل پذیرفترره ش ردگان در آن مركررز و اطالعررات مربرروط برره
ایشان قابل دسترسي مري باشرد .بعرد از آن برا كلیرک برر روی كرد ملري پذیرفتره شرده اطالعرات مربروط بره ایشران قابرل مشراهده اسرت
كه كارشرناس مركرز مو ري مري باشرد ایرن مشخصرات را برا مسرتندات ارا یره شرده از سروی دانشرجو مطابقرت دهرد و درصرورت وجرود
مغایرت در منروی پذیرفتره شردگان بررسري نشرده (كره متعاقبرا تويرید داده خواهرد شرد) ،نرام دانشرجو جسرتجو شرده و در مشخصرات
فررردی بررا انتخرراب گزینرره ویرررایش مشخصررات و بررارگزاری اطالعررات مربوطرره ،نسرربت برره ویرررایش آن اقرردام نمایررد كرره پررس از تاییررد،
پذیرفته شده به دانشجو تبدیل مي شود.
درصررورت وجررود مغررایرت مو ر(ذكرشررده در دسررتورالعمل بررت نررام) ،مسررتندات مرررتبط در سررامانه بررار گررذاری مرري شررود كرره در ایررن
هنگام داوطلب پس از تايید معدل توسط سازمان سنجش به دانشجو تبدیل مي شود.

گزارش پذيرفته شدگان جديد
جهت دریافت گزارش از كلیه پذیرفته شدگان یک ورودی در مركز در فايل اكسل ،به منو پذیرش ،فهرست پذیرفته شدگان وارد شده و پس
از تنظیم سال ،نیم سال ورود،نوع دوره و مقطع تحصیلي روی گزینه سبز رنگ "گزارش پذیرفته شدگان مركز" كلیک مي نماییم.
3

دريافت لیست سنجش
جهت دریافت لیست سنجش از كلیه پذیرفته شدگان مركز در ورودی خاص از منو پذیرش به فهرست پذیرفته شدگان وارد شده و پس از
انجام تنظیمات باالی صفحه و با كلیک بر روی گزینه دریافت فایل سنجش ،لیست سنجش مربوطه را دانلود مي نماییم .
نكته :در بت نام ورودی جدید ،این لیست پس از مشخص كردن نام دانشجو و بررسي مشخصات مندرج در لیست سنجش و مطابقت با
مشخصات دانشجو و پس از تایید كارشناس مربوطه در پرونده فیزیکي دانشجو نگهداری مي شود.
تايید و تبديل وضعیت پذيرفته شده به دانشجو
پس از بررسي مشخصات پذیرفته شده در آیکون فهرست پذیرفته شدگان و ویرایش مشخصات غیر مو ر برای تبدیل ويعیت پذیرفته شده به
دانشجو از منو پذیرش به پذیرفته شدگان بررسي نشده وارد مي شویم .پس از جستجوی نام پذیرفته شده و بررسي مشخصات فردی ،روی
دكمه تایید كلیک مي نماییم كه به این ترتیب فرد پذیرفته شده به دانشجو تبدیل مي شود.

مراحل انجام :بعد از كلیک كردن روی عالمت دایره زیر ستون رد /تأیید برای یک پذیرفته مشخص ،به صفحه زیر منتقل مي شوید.
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*درخصوص پذیرفته شدگاني كه دارای مغایرت مو ر مي باشند پس از تایید مغایرت توسط سازمان سنجش پذیرفته شده به صورت خودكار
در لیست دانشجویان قرار مي گیرند .
فهرست مغايرت ها
گزارش مغایرت های درج شده در سامانه سجاد از طریق منو پذیرش ،فهرست مغایرت ها قابل دسترسي مي باشد.
تایید و یا رد مغایرت های مو ر و پیگیری مغایرت های غیر مو ر از این منو امکان پذیر مي باشد.
5

*بهتر است مغایرت درج شده در سامانه  ،پس از بررسي توسط سازمان سنجش پرینت تهیه شده و پس از مهر و امضاء در پرونده
فیزیکي دانشجو نگهداری شود.
فهرست دانشجويان
پس از تبدیل ويعیت پذیرفته شده به دانشجو جهت دریافت فهرست دانشجویان از منوی پذیرش

فهرست

دانشجویان

دانشجویان وارد مي شویم و با تنظیم سال تحصیلي،نیم سال ،نوع دوره و مقطع مورد نظر فهرست دانشجویان مركز قابل دسترسي مي باشد
كه با كلیک بر روی نام دانشجو ،دسترسي به صفحه اطالعات هر دانشجو نیز میسر مي شود.
گزارش تكمیل مشخصات
دانشجویان مو ي هستند برای تکمیل مشخصات خود پس از وارد نمودن رمز عبور و نام كاربری نسبت به تکمیل مشخصات خود اقدام
نمایند .كارشناس مركز مي تواند جهت آگاهي از گزارش تکمیل مشخصات توسط دانشجویان از منوی پذیرش
فهرست دانشجویان

دانشجویان

به گزارش تکمیل مشخصات وارد شده پس از انجام تنظیمات آموزشي باالی صفحه نسبت به دریافت فایل اقدام

نمایند.
تولید كد دانشجويي
پس از تبدیل ويعیت پذیرفته شده به دانشجو و قرار گرفتن نام دانشجو در لیست فهرست دانشجویان مركز از منو پذیرش
فهرست دانشجویان

دانشجویان

تولید كد دانشجویي (با انجام تنظیمات آموزشي باالی صفحه) نسبت به تولید كد دانشجویي برای

دانشجویان جدید اقدام مي نماییم.
تايید عكس دانشجويان
قبل از ارسال كارت دانشجویي برای چاپ ،به منوی پذیرش

دانشجویان

تایید عکس دانشجویان وارد شده و تنظیمات آموزشي

باال ی صفحه و رشته مورد نظر را انتخاب مي كنیم و در صورتي كه عکس دانشجو مشکل نداشت مي توانیم برای چاپ كارت دانشجویي
اقدام نماییم .
كارت دانشجويي
از منوی پذیرش

دانشجویان

كارت دانشجویان

انتخاب رشته تحصیلي

انتخاب آیکون جستجو

دریافت

فایل كارت دانشجویي وارد شده فایل مربوطه را آماده نموده و برای چاپ كارت دانشجویي اقدام مي نماییم.
*برای دریافت كارت دانشجویي المثني نیز پس از تکمیل فرم "درخواست صدور كارت المثني" توسط دانشجو و تحویل به آموزش ،براساس
مراحل باال اقدام مي گردد با این تفاوت كه در این مرحله روی گزینه "دریافت فایل كارت دانشجویي(المثني)" كلیک مي نماییم.
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جستجوي پذيرفته شده
چنانچه بخواهیم نام و نام خانوادگي یا كد ملي یک دانشجو را در میان كلیه دانشجویان جستجو كنیم ،به منوی پذیرش  ،جستجوی
پذیرفته شده وارد مي شویم و نام خانوادگي یا كد ملي دانشجو را درج كرده و جستجو را مي زنیم.
دريافت ريز نمرات
جهت دریافت ریز نمرات دانشجو الزم است با انجام تنظیمات آموزشي باالی صفحه" سال تحصیلي ( ،ورودی دانشجو) نیم سال ( ورودی
دانشجو ) و نوع دوره و مقطع تحصیلي دانشجو " از منوی سمت راست صفحه
دانشجویان

جستجوی نام دانشجو

ويعیت تحصیلي

پذیرش

دانشجویان

فهرست

دریافت ریز نمرات اقدام نماییم.

پرينت كارنامه نیم سال
پس از انجام تنظیمات آموزشي باالی صفحه " سال تحصیلي ( دوره دانشجوی ) نیم سال ( ورودی دانشجو ) نوع دوره و مقطع تحصیلي
دانشجو" از منوی پذیرش

دانشجویان

فهرست دانشجویان

جستجوی نام دانشجو

ويعیت تحصیلي

مشخصات ( بسته به نیم سال مورد نیاز ) اقدان مي نماییم.
ثبت وضعیت ترم آخر براي دانشجو
چنانچه دانشجو در نیم سال آخر تحصیلي باشد و نهایتا با اخذ  42واحد فارغ التحصیل شود كارشناس مربوطه بایستي پس از انجام تنظیمات
آموزشي باالی صفحه بر اساس سال ورود و نیم سال ورود دانشجو و مشخص نمودن نوع دوره و مقطع دانشجو از منوی پذیرش
دانشجویان

فهرست دانشجویان وارد شده و با جستجوی نام دانشجوی مورد نظر وارد قسمت ويعیت تحصیلي شود .با ورود به

صفحه كارنامه دانشجو ويعیت ترم آخر بت مي گردد تا دانشجو امکان اخذ  42واحد درس را ( با شرط فارغ التحصیلي ) داشته باشد .
*دانشجویي كه ترم آخر بت مي شود در سامانه دفتر گسترش در منوی سرانه مركز در آمار در شرف فارغ التحصیل قرار مي گیرد.
معرفي به استاد
بر اساس آیین نامه معرفي به استاد چنانچه دانشجویي شرایط اخذ درس به صورت معرفي به استاد را داشته باشد پس از انجام تنظیمات
آموزشي باالی صفحه بر اساس سال و نیم سال ورود دانشجو و مشخص نمودن نوع دوره و مقطع ایشان از منوی پذیرش
فهرست دانشجویان

ويعیت تحصیلي

دانشجویان

معرفي به استاد وارد شده و پس از كلیک بر روی آن صفحه ای باز مي شود كه پس از

ورود نام درس ،مدرس و نیم سال روی گزینه بت كلیک مي شود و پس از برگزاری امتحان معرفي به استاد مدرس مربوطه مي تواند نمره
درس را از طریق صفحه مدرسي خود وارد نماید.
نکته :چنانچه در زمان بت درس معرفي به استاد ،پیغامي تحت عنوان " ويعیت ترم آخر برای دانشجو بت شود " اهر شود ،مي بایست
براساس راهنمای بت ويعیت ترم آخر برای دانشجو اقدام شود.
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بررسي فارغ التحصیلي
بایستي ابتدا دسترسي كارشناس دانش آموختگان ،توسط مدیر مركز ایجاد شود .این قسمت فقط با دسترسي مدیر مركز و كارشناس
دانش آموختگان قابل دسترسي مي باشد.
اخراج
 .1در صورتي كه دانشجو در دو نیمسال تحصیلي اعم از متوالي و یا متناوب مشروط شده و معدل كل كمتر از  11كسب نماید ،از نظر آموزشي
اخراج میباشد و مركز آموزش مو ي به بت اخراج در سامانه جامع آموزشي دانشگاه میباشد.
 .4در صورتي كه دانشجو ،دو ترم مشروط با معدل كل باالی  11و كمتر از  14باشد  ،مركز آموزش مو ي به ارسال پرونده دانشجو برای
تصمیم گیری به شورای آموزشي و كمیسیون موارد خاص واحد استاني مي باشد .در صورت عدم تایید ادامه تحصیل دانشجو ،واحد استاني
نسبت به بت اخراج آموزشي در سامانه جامع آموزشي دانشگاه اقدام مي نماید.
 .3تصمیمگیری در مورد دانشجویان اخراجي با بیش از دو ترم مشروطي بر عهده كمیسیون مواردخاص دانشگاه میباشد.
 .2اگر دانشجو بدون اطالع و عذر موجه ،بیش از یک نیمسال عدم مراجعه داشته باشد ،توسط مركز آموزش اخراج مي گردد .در صورت
مراجعه دانشجو بعد از مدت زمان مذكور ،مركز آموزش مي بایست پرونده ایشان را برای بررسي بازگشت به تحصیل ،به شورای آموزشي و
كمیسیون موارد خاص واحد استاني ارسال نماید كه در صورت تأیید ،واحد استاني نسبت به بت بازگشت به تحصیل دانشجو در سامانه اقدام
مي نماید.
برای بازگشت به تحصیل دانشجوی اخراجي جهت تسویه حساب بایستي نامه نگاری با استان صورت پذیرد .پس از انجام تنظیمات آموزشي
باالی صفحه بر اساس سال و نیمسال دوره دانشجو و نوع دوره مقطع ایشان  ،از منوی پذیرش ،دانشجویان ،فهرست دانشجویان
نسبت به بت ويعیت اخراج اقدام مي نماییم.
انتخاب واحد
برای انتخاب واحد در هر نیمسال انجام مراحل زیر يروری مي باشد:
 -1ارایه درس = برای این منظور كارشناس مركز با انتخاب گزینه انتخاب واحد و بعد از آن ارایه درس ،بایستي در ابتدا نسبت به ارایه
دروس و واحد های آن نیمسال اقدام نماید .
**مراحل ارایه دروس :
 -1انتخاب گزینه انتخاب واحد
 -4كلیک بر روی گزینه ارایه دروس
 -3انتخاب سال تحصیلي و نیمسال تحصیلي مورد نظر
 -2انتخاب نوع دوره و مقطع تحصیلي كه برای آن درس ارایه مي شود
 -5انتخاب رشته مورد نظر
 -6انتخاب نوع درس و كلیک روی دكمه جستجو
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تويید  :بعد از مراحل باال دروس انتخابي مربوط به رشته مورد نظر قابل مش اهده است كه البته اگر در آیکون نوع درس  ،درس خاصي
انتخاب شده باشد فقط آن دروس قابل مشاهده مي باشند .مثال اگر در گزینه نوع درس  ،دروس عمومي انتخاب شود پس ار جستجو فقط
دروس عمومي قابل مشاهده مي باشد .جهت مشاهده كلیه دروس مربوط به آن رشته در گزینه نوع دروس ،گزینه "لطفاٌ انتخاب كنید "
انتخاب شود .در مورد رشته های پودماني با انتخاب رشته و نام پودمان مورد نظر دروس رشته قابل مشاهده مي باشد.
برای ارایه درس مورد نظر مثال درس اندیشه اسالمي  1آیکون " ايافه كردن كالس " انتخاب شده با كلیک بر روی عالمت
صفحه ارایه درس باز مي شود كه با تکمیل موارد خواسته شده در نهایت انتخاب گزینه ثبت 

درس مذكور بت مي گردد.

**در مورد دروسي كه در دوبخش زماني در هفته(مثال شنبه و دوشنبه ) تشکیل مي شود ،پس از تکمیل موارد خواسته شده از گزینه
ايافه كردن استفاده مي كنیم.

برای ارایه سایر دروس نیز مراحل باال دوباره تکرار مي شود .
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* خالصه مراحل ارایه دروس  :انتخاب واحد
نوع درس

جستجو

ايافه كردن درس

ارایه درس

انتخاب سال تحصیلي

تکمیل صفحه ارایه درس

نیمسال

نوع دوره

مقطع

رشته

بت

بعد از اینکه كلیه دروس مورد نظر و انتخابي مدیر گروه در نیمسال مربوطه ( با رعایت پیش نیاز ) در سامانه بت گردید دانشجو مي تواند در
تاریخ های اعالم شده از سوی دانشگاه جامع كه در منوی ( اطالعات پایه گزینه تقویم آموزشي قابل مشاهده است) نسبت به انتخاب واحد
دروس نیمسال خود اقدام نماید .در صورتي كه دانشجو ترم اول و جدید الورود باشد مركز مي تواند به صورت گروهي انتخاب واحد نماید .
مشترك كردن دروس
برای مشترك كردن دروس با سرفصل مشترك در یک مقطع و دوره همسان ،طبق مراحل یاد شده در ارایه دروس اقدام نموده و پس از
مشاهده صفحه ارایه درس ،در قسمت ارایه بصورت مشترك برای رشته ها ،ابتدا رشته و گروهي(پودمان یا ترم) را كه مي خواهیم درس برای
آن مشترك كنیم انتخاب كرده و در ردیي مقابل آن درس مذكور را انتخاب كرده و بعد گزینه

را انتخاب مي كنیم به این صورت درس

مذكور بایستي در لیست دروس برای انتخاب واحد دانشجویان كه درس برای آن ها ارایه نشده مشترك شده و قابل مشاهده باشد.
11

اضافه كردن ظرفیت كالسها
در صورتي كه كالسي از نظر رفیت تکمیل شده باشد اما طبق نظر شورای آموزشي نیاز به ايافه كردن رفیت كالس به هر دلیلي باشد
برطبق مراحل ارایه درس عمل كرده و بعد از مشاهده صفحه درس مربوطه در قمست رفیت ،رفیت آن را افزایش مي دهیم.

تغییر تاريخ امتحان
بر اساس تقویم آموزش دانشگاه جامع علمي – كاربردی طبق مراحل ارایه درس عمل كرده و پس از مشاهده صفحه ارایه درس در قسمت
تاریخ امتحان ،ساعت و تاریخ صحید را وارد مي نماییم.
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تغییر مدرس درس ارايه شده
بر طبق نظر شورای آموزش چنانچه نیاز به تغییر نام مدرس باشد ،با انجام مراحل ارایه درس ،با مشاهده صفحه ارایه درس ،قسمت مدرس كد
ملي مدرس جدید را وارد نموده و بعد از آن كلید بت را انتخاب مي كنیم  .بدین طریق نام استاد مربوطه تغییر مي نماید.
نكته :ساعت برگزاری كالس بعد از انتخاب واحد به هیچ وجه قابل تغییر نمي باشد مگر آنکه انتخاب واحد كلیه دانشجویان موجود در آن
كالس حذف شده و دوباره بت شوند.
نكته :درصورت بت نمره توسط مدرس امکان تغییر نام مدرس وجود ندارد.
انتخاب واحد گروهي
انتخاب واحد گروهي صرفاً نحوه انتخاب واحد دانشجويان ترم اول را تعیین مي كند و انتخاب واحد برای دانشجویان قدیمي به صورت
فردی توسط دانشجو صورت مي پذیرد .از منوی سمت راست با انتخاب گزینه "انتخاب واحد" و كلیک بر روی انتخاب واحد گروهي
صفحه ای نمایش داده مي شود كه از شما مي خواهد نحوه انتخاب واحد گروهي مركز را تعیین نماییم با انتخاب سال و نیم سال تحصیلي
اگر گزینه" توسط مركز به صورت ایجاد گروهي از دانشجویان و انتخاب دروس" را تعیین نماییم و بعد روی گزینه نحوه انتخاب واحد گروهي
مركز كلیک كنیم ،بایستي مراحل زیر صورت پذیرد:

با انتخاب گزینه گروه بندی دانشجویان و بعد از آن آیکون ايافه كردن ،صفحه جدیدی باز مي شود كه در آن با انتخاب رشته تحصیلي مورد
نظر و كلیک بر روی جستجو ،اسامي دانشجویان جدید الورود را در آن نیمسال مي بینیم كه با انتخاب دانشجویان مورد نظر و ایجاد گروه
جدید و ايافه نمودن موارد انتخاب شده به آن و بعد از آن انتخاب عنوان گروه ،افراد انتخاب شده به گروه مورد نظر انتقال مي یابند بعد از
انجام این مرحله دوباره به انتخاب واحد گروهي بر مي گردیم و با انتخاب گزینه
انتخاب واحد دانشجويان گروه بندي
شده
گزینه انتخاب واحد
و پس از آن رشته تحصیلي نام گروه های و تعداد دانشجویان گروه بندی نشده را مي بینیم كه با انتخاب
مي توان برای دانشجویان گروه انتخاب واحد نمود كه بعد از انتخاب دروس و بت موقت و بعد از آن انتخاب گزینه

اعمال انتخاب واحد براي دانشجويان
گروه

انتخاب واحد برای ایشان اعمال مي شود.
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ويرايش انتخاب واحد
چنانچه دانشجویي كه پس از اتمام مهلت انتخاب واحد ،نیازمند ویرایش آن باشد ،در زماني كه دسترسي ویرایش انتخاب واحد برای مراكز باز
است ،با انتخاب گزینه انتخاب واحد وارد انتخاب واحد های انجام شده مي شویم و با انتخاب سال تحصیلي ،نیم سال و نوع دوره و مقطع
دانشجو و جستجوی نام دانشجو مورد نظر انتخاب واحد ایشان را ویرایش مي نماییم و پس از ویرایش ،با انتخاب گزینه بت ویرایش تکمیل
مي گردد.

انتخاب واحد مهمان
چنانچه دانشجویي در یک نیمسال (به غیر از نیمسال پذيرش) درخواست مهمان به مركزی را داشته باشد ،پس از درج درخواست خود در
سامانه سجاد(در صفحه اینترنتي خود دانشجو بخش درخواست ها) و موافقت مركز مبدا با درخواست ایشان در شورای آموزشي مركز مقصد
بررسي شده و پس از تایید درخواست دانشجو توسط مركز مقصد در انتخاب واحد مهمان نام دانشجو با انتخاب سال و نیم سال ،نوع دوره و
انتخاب واحد مهمان )
انتخاب واحد های انجام شده
مقطع قابل مشاهده مي باشد  ( .انتخاب واحد

رتبه بندی دانشجویان ممتاز و خروجي دانشجویان مشروط
برای دریافت رتبه بندی دانشجویان ممتاز و یا آگاهي از تعداد دانشجویان مشروط مركز در هر ورودی ،با انجام تنظیمات آموزشي باالی
دریافت فایل excel
انتخاب واحد های انجام شده
صفحه (سال ورود ،نیمسال ورود ،نوع دوره و مقطع) از منوی انتخاب واحد
وارد شده و پس از دریافت فایل اكسل مي توانیم معدل ها را از كوچک به بزرگ و یا بالعکس سورت بندی نماییم.
دریافت ریزنمرات به صورت گروهي
انتخاب واحد های انجام شده وارد شده و با انتخاب
جهت دریافت ریزنمرات نیمسالي ،از منوی سمت راست گزینه انتخاب واحد
سال ،نیمسال تحصیلي ،نوع دوره و مقطع تحصیلي و همینطور انتخاب رشته تحصیلي ،منوی دریافت ریزنمرات فعال شده و پس از آن با
انتخاب این گزینه ،ریزنمرات یک رشته به صورت گروهي قابل دریافت مي باشد.
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معادلسازي
چنانچه دانشجویي در مقطع قبلي دروسي را گذرانده باشد و خواستار معادل سازی آنها باشد ،مي بایست درخواست خود را به صورت كتبي
به آموزش تحویل نماید .كارشناس مربوطه فرم پذیرش واحد های درسي به همراه ریز نمرات گذرانده شده دانشجو را جهت بررسي و اعالم
نظر به شورای آموزشي مركز ارجاع مي دهد .پس از بررسي مدیر گروه و موافقت شورای آموزش مركز جهت معادل سازی دروس ،كارشناس
مربوطه مي تواند اقدام به بت دروس مذكور در سامانه سجاد نماید .برای این منظور ابتدا سال تحصیلي و نیم سال ورودی دانشجو ،نوع دوره
و مقطع دانشجو انتخاب شده و بعد از آن از منوی سمت راست صفحه گزینه انتخاب واحد ،معادلسازی انتخاب مي شود .در این صورت كلیه
دانشجویان آن ورودی و مقطع برای معادلسازی قابل مشاهده هستند كه با جستجوی نام دانشجو ،دانشجوی مورد نظر را جستجو كرده و بر
صفحه معادلسازی
 ،لیست دروس معادلسازی شده مشاهده مي شود كه با انتخاب گزینه
روی گزینه معادلسازی
اضافه كردن
قابل مشاهده مي باشد كه كاربر مي تواند نام درس جدید و نمره درس جدید را كه با رنگ سبز مشخص شده وارد نماید .در قسمت قرمز
رنگ اطالعات خواسته شده مربوط به درس معادل قدیم گذرانده شده توسط دانشجو درج مي گردد و گزینه بت انتخاب مي شود.
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درخواست هاي انتقال  ،مهمان و تغییر رشته
دانشجویان با توجه به قوانین و مقررات و تاریخ های اعالم شده در تقویم آموزشي هر نیم سال مي توانند با اكانت (كاربری) خود در سامانه
سجاد در قسمت درخواست ها ،نسبت به درج درخواست (انتقال و مهمان) اقدام نمایند (درخواست تغییر رشته صرفا مختص تابستان
مي باشد) و پس از تایید توسط شورای آموزشي مركز مبدا  ،مركز مقصد مي تواند در شورای آموزشي خود طبق قوانین و مقررات اعالمي
درخواست ها را بررسي نماید و نسبت به رد یا تایید درخواست ها اقدام نماید.
درخواست های مربوط به مهمان و انتقال (به غیر از انتقال به مراكز استان تهران) صرفا نیازمند تایید مبدا و مقصد مي باشد و درخواست های
تغییر رشته عالوه بر تایید مبدا ،نیازمند تایید در شورای آموزشي و كمیسیون موارد خاص واحد استاني نیز مي باشند.
نکته :صرفا تغییر رشته درمورد د انشجویاني كه تعداد آنها به حدنصاب اعالمي برای تشکیل كالس از سوی دانشگاه جامع نرسد ،دربدو ورود
امکانپذیر مي باشد.
(نحوه انتخاب واحد دانشجوی مهمان قبالً تويید داده شده است).
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درخواست هاي تجديد نظر
درخواسررت هررای تجدیررد نظررر در نمرررات هررر نرریم سررال صرررفا توسررط مرردرس مربوطرره قابررل بررسرري مرري باشررد برررای مشرراهده
اعتررراض هررای بررسرري نشررده توسررط اسرراتید از منرروی سررمت راسررت صررفحه ،گزینرره آمرروزش را انتخرراب كرررده و پررس از آن بررر روی
درخواست های تجدید نظر كلیک مري نمراییم ،پرس از آن صرفحه تجدیرد نظرر هرا بره صرورت كلري قابرل مشراهده مري باشرد كره بررای
چک كردن ويعیت كلیه اعتراض ها در یک نریم سرال مري تروان نریم سرال مرورد نظرر را انتخراب نمرود .برا انتخراب نتیجره درخواسرت و
انتخرراب یکرري از گزینرره هررای تاییررد ،رد  ،بررسرري نشررده مرري ترروان مرروارد را برره تفکیررک مررورد بررسرري قرررار داد .يررمناً امکرران جسررتجو
اعتراض با استفاده از درس ،مدرس و یا دانشجویي خاص نیز میسر مي باشد.
(این منو فقط در دسترسي مركرز وجرود دارد امرا رسيیدگي بره درخواسرت هرای رد یرا تاییرد صررفاً توسرط مردرس مربوطره امکانپرذیر
مي باشد ).در صرورتي كره اعترراض اعرالم شرده از سرو ی مردرس خراص یرا دانشرجوی خراص یرا درس خاصري مرورد نظرر باشرد بایسرتي
در محل مورد نظر وارد نمود.
درخواست هاي انصراف
برای بررسي درخواست های انصراف دانشجویان ،از منوی سمت راست صفحه منوی آموزش را انتخاب كرده و بعد از آن بر روی آیکون
انصراف كلیک مي كنیم و با جستجوی نام دانشجو درخواست انصراف قابل مشاهده مي باشد .پس از جستجو و یافتن نام دانشجو با كلیک بر
روی اطالعات صفحه انصراف دانشجو قابل مشاهده مي باشد كه درصورت تایید یا رد درخواست گزینه مورد نظر انتخاب شده و در صورت
وجود تويیحات در قسمت مورد نظر درج مي گردد .
نكته :پس از تایید درخواست انصراف توسط مركز آموزشي ،بازگشت به ويعیت در حال تحصیل صرفاً از طریق واحد استاني و با درخواست
مکتوب مركز امکان پذیر مي باشد.
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درخواست هاي مرخصي
برای بررسي درخواست های مرخصي دانشجویان از منوی سمت راست صفحه از آیکون آموزش به درخواست های مرخصي وارد مي شویم و
پس از آن از طریق جستجوی نام دانشجو یا با انتخاب نیمسال درخواست مرخصي مي توان درخواست های مورد نظر را مشاهده نمود و با
كلیک بر روی آیکون

نسبت به تایید یا رد درخواست مورد نظر اقدام نمود.

نکته  :درج درخواست مرخصي از سوی دانشجو فقط برای نیمسال جاری مي باشد اما مركز مي تواند با دسترسي كارشناس مركز در منوی
درخواست ها نسبت به درج درخواست مرخصي برای
ويعیت تحصیلي
فهرست دانشجویان
دانشجویان
پذیرش
سایر نیمسال ها اقدام نماید.
لیست حضور و غیاب كالس
جهت دریافت لیست حضور و غیاب كالسي از منوی سمت راست صفحه ،گزینه آموزش را انتخاب و بعد از آن با جستجوی نام درس یا
مدرس مربوطه ،كالسهای مدرس مورد نظر قابل مشاهده مي باشد كه برای این منظور بر روی فهرست حضور و غیاب كلیک كرده و لیست
حضور و غیاب دریافت مي گردد(حتما بایستي نیم سال و سال تحصیلي چک شود)
نكته :امکان دریافت لیست حضور و غیاب توسط مدرس هم وجود دارد.
لیست شماره تماس دانشجويان
جهت دریافت لیست شماره تماس كالسي ،از منوی سمت راست صفحه گزینه آموزش را انتخاب و بعد از آن با جستجوی نام درس یا مدرس
مربوطه ،كالسهای مدرس مورد نظر قابل مشاهده مي باشد كه برای این منظور بر روی فهرست شماره تماس دانشجویان كلیک كرده و لیست
شماره تماس دریافت مي گردد (حتما بایستي نیم سال و سال تحصیلي چک شود)
فهرست نمرات و حضور و غیاب امتحان
از طریق روش فوق ،دریافت ،با كلیک بر روی فهرست نمرات ،لیست حضور و غیاب امتحان ،مي توان نسبت به دریافت فایل مذكور اقدام
نمود (نمیسال و سال تحصیلي چک شود)
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** " بت حذف شورایي  ،حذف پزشکي  ،غیبت  3/16غیر موجه  ،موجه  ،حذف ايطراری و  ".........این موارد صرفاً در زمان مجاز اعالم شده
درتقویم آموزشي قابل مشاهده و بررسي مي باشد.
برای بت موارد ذكر شده از منوی سمت راست صفحه پس از كلیک بر روی آیکون آموزش ،فهرست كالس ها ،سال و نیم سال تحصیلي را به
نیمسال جاری تغییر مي دهیم .سپس به جستجوی نام درسي كه مي بایست یکي از ويعیت های فوق در آن بت شود ،مي پردازیم .پس از
كلیک مي نماییم .با انتخاب گزینه تنظیمات ويعیت آموزشي امتحان نسبت به
مشاهده درس مورد نظر روی آیکون تنظیمات امتحان
انتخاب ويعیت امتحان دانشجو اقدام و بعد از آن آیکون بت را كلیک مي نماییم با انجام این مراحل ،ويعیت امتحاني دانشجو به مورد
دلخواه قابل تغییر مي باشد  .دقت فرمایید ورود ويعیت های فوق در سامانه صرفاً در زمانهایي است كه در تقویم آموزشي درج شده است.
نكته :پس از كلیک بر روی گزینه بت یکي از ويعیت های فوق شامل حذف ايطراری ،حذف كمیسیون ،حذف پزشکي ،غیبت در امتحان و
( ...به غیر از حذف  3/16موجه و غیرموجه كه توسط مدرس نیز قابل درج مي باشد) امکان تغییر ويعیت میسر نمي باشد.
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اختصاص شماره صندلي
درخصوص اختصاص شماره صندلي برای برگزاری امتحانات پس از انجام تنظیمات آموزشي باالی صفحه ،از منوی آموزش سمت راست
بت شماره صندلي و مکان امتحان وارد
تنظیمات امتحان
ورود نام مدرس و نام درس
فهرست كالسها
صفحه
مي شویم.
نكته :نحوه صدور شماره صندلي امتحان مي تواند به صورت تصادفي – دستي یا ترتیبي انجام شود.
دريافت گزارش دروس ارايه شده در مركز
برای دریافت آن با انتخاب سال و نیم سال در منوی سمت راست وارد منوی انتخاب واحد

ارایه درس مي شویم و بعد با انتخاب رشته

(نوع رشته فرقي نمي كند) و كلیک بر روی آیکون جستجو و بعد از آن "گزارش دروس ارایه شده مركز" مي توانیم فایل كلیه دروس ارایه
شده در مركز را داشته باشیم .
دريافت برنامه امتحاني مركز
با انجام مراحل باال  ،فقط در نهایت برنامه امتحاني مركز انتخاب مي شود به این ترتیب مي توانیم برنامه امتحاني مركز را در نیم سال مذكور
به تفکیک روز و ساعت داشته باشیم.
تقويم آموزشي
برای آگاهي دانشجویان و كارشناسان از زمان انجام كلیه امور آموزشي مي توان از منوی سمت راست صفحه آیکون تقویم آموزشي را انتخاب
نمود و بعد با توجه به انتخاب سال و نیم سال تحصیلي و مقطع و نوع دوره دانشجو ،نسبت به دریافت تقویم آموزشي اقدام نمود.
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درخواست گواهي
درصورتي كه دانشجویان نیاز به گواهي اشتغال به تحصیل دارند ،مي توانند از منوی سمت راست صفحه قسمت "اطالعات پایه" وارد
درخواست گواهي شده و درخواست خود را بت نمایند .پس از آن ،كارشناس مركز با ورود به صفحه مربوطه مي تواند نام دانشجوی متقايي
را در قسمت نام فرستنده درج كرده و درخواست دانشجو را مالحظه نماید.

جستجوي مدرس
برای یافتن مدرس خاص كه تاكنون با مركز همکاری نداشته است مي توان از منوی سمت راست ،آیکون اطالعات پایه
جستجوی مدرس
را انجام داد .

مدرسان

را انتخاب نمود و بعد از آن با جستجوی كد مدرسي ،كد ملي ،استان و یا رشته تحصیلي مي توان جستجوی مدرس

فهرست مدرسان وارد مي شویم و بعد از آن
مدرسان
برای جستجوی مدرسي كه با مركز همکاری داشته است به اطالعات پایه
مي توانیم با جستجو نام استاد ،اطالعات موبوط به یک استاد را به صورت یک خط ببینیم كه بعد از آن با كلیک بر روی كد ملي ،كلیه
اطالعات مدرس مورد نظر قابل دسترسي مي باشد.
ارزيابي مدرس ( با دسترسي مدير مركز )
ارزیابي مدرس از منوی اطالعات پایه
مدرس قابل مشاهده است.

مدرسا ن

فهرست مدرسان كلیک برروی كد ملي

كلیک برروی نتایج ارزیابي

* در ارزیابي مدرس ورود هم سال و هم نیم سال تحصیلي مورد نظر ،يروری است.
ارزیابي مدرس به دو روش قابل مشاهده مي باشد -1:نمودار تعداد آرا بر اساس سوال  .4نمودار میانگین آرا در هر سوال
در روش اول :بر اساس تعداد نفراتي كه به هرسوال پاسخ داده اند( از كل دانشجویان ) محاسبه مي گردد،كه در این روش حداقل و حداكثر
آرا هم مشخص مي باشد .در ارزیابي مدرس عالوه بر نمایش كلي به تفکیک هر سوال میزان پاسخگویي و نظرات با رنگ مشخص شده است.
در قسمت افقي نمودار بر اساس میزان درصد پاسخگویي به هر سوال حداقل و حداكثر آرا هم به دست مي آید.
در روش دوم :در این نمودار میزان نمرات مربوطه به هر سوال به صورت كلي مشخص مي شود و فقط یک نمره معرف هر سوال است .نمودار
افقي نمایانگر امتیاز مربوطه به هر سوال است و در خروجي نهایي ،نمره كل به معني معدل نهایي ارزیابي كلیه دروس مدرس در همان
نیمسال است.

گزارش هاي آموزشي
برای دریافت گزارش گیری در حوزه های مختلي به شرح زیر استفاده مي شود .
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 رشته ها كالس ها انتخاب واحد مدرسین فعال دانشجویان ایثارگربرای این منظور از منوی سمت راست وارد گزینه گزارش ها شده و بعد از آن آیکون مورد نظر را انتخاب مي نماییم.
گزارش گیري در مورد دانشجويان
در این گزارش گیری با توجه به راهنمای باالی صفحه و انتخاب سال و نیم سال تحصیلي ورود دانشجو ،تعداد دانشجویان ،ويعیت به تفکیک
نیم سال های تحصیلي قابل دسترسي مي باشد .با انتخاب گزینه خروجي اكسل مي توانیم گزارش گیری را در نیم سال های مختلي به
صورت اكسل دریافت نماییم.
گزارش گیري تعداد مغايرت ها
در این گزارش گیری با توجه به راهنمای باالی صفحه با محدود كردن فیلد های مورد دلخواه برای تفکیک در گزارش گیری امکان گزارش
گیری دقیق تری در خصوص تعداد مغایرت ها وجود دارد .به عنوان مثال چنانچه فقط گروه تحصیلي انتخاب شود و در قسمت بعدی نام
گروه به عنوان مثال فرهنگ و هنر وارد شود ،تتها مغایرت ها در همین زیر گروه به صورت كلي در یک مركز نشان داده مي شود .اما با
انتخاب سال تحصیلي ،نوع دوره ،مقطع و رشته های تحصیلي در قسمت باال و ورود اطالعات در قسمت پایین و انتخاب آیکون جستجو
مي توانیم گزارش گیری مغایرت های موجود در یک مركز را در یک زیر گروه خاص در سال تحصیلي و نوع دوره و مقطع خاصي داشته
باشیم و با انتخاب خروجي اكسل گزارش با فرمت اكسل در اختیار ما قرار مي گیرد.
گزارش گیري در مورد رشته ها
با توجه به اطالعات و راهنمای باالی صفحه و انتخاب گزینه تعداد رشته ها و رشته های مربوط به نیم سال تحصیلي خاص مي توانیم
رشته های ارایه شده در مركز را با ذكر عنوان نوع دوره و مقطع و نام گروه داشته باشیم .مثال با انتخاب گزینه تعداد رشته ها و بعد از آن با
انتخاب رشته های مربوط به نیم سال تحصیلي  24-4مي توانیم تمام رشته هایي كه مركز در آن نیم سال پذیرش داشته است را ببینیم
چنانچه گزینه رشته و دانشجو كلیک شود ،كلیه رشته های موجود در مركز قابل مشاهده مي باشد.
گزارش گیري در مورد كالسها
این بخش شامل دو قسمت تایید كالسها و ويعیت نمره در باالی صفحه مي باشد .با انتخاب تایید كالسها و همینطور محدود كردن
دسترسي در گروه تحصیلي ،نوع دوره ،مقطع ،سال تحصیلي ،رشته های تحصیلي و ورود اطالعات درخواستي مي توانیم ويعیت تایید
كالسهای موجود در مركز را از سوی مدرس گزارش گیری نماییم.
گزارشگیري وضعیت نمره همانند آیکون گزارشگیری تایید كالسها با وارد كردن كلیه اطالعات خواسته شده امکان مشاهده ويعیت نمره
تمامي كالسها به تفکیک نام درس و استاد و یا رشته و یا نیم سال تحصیلي خاص وجود دارد با توجه به عدم ورود اطالعات مربوطه به كلیه
رشته ها ،فعال امکان گزارش گیری ويعیت نمره به تفکیک رشته وجود ندارد.
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گزارشگیري انتخاب واحد
با توجه به راهنمایي های باالی صفحه و وارد كردن اطالعات درخواستي مي توانیم آمار گزارش تعداد پذیرفته شدگان به تعداد دانشجو شده ،
تعداد دانشجو فعال ،تعداد نفرات اتتخاب واحد شده را در یک نیم سال خاص بدست آوریم.
گزارشگیري مدرسین فعال
فهرست مدرسین فعال هر مركز نیز با خروجي اكسل از این منو قابل گزارش گیری مي باشد.
گزارشگیري دانشجويان ايثارگر
برای گزارش گیری دانشجویان ایثارگر در مركز با استفاده از راهنمای موجود در باالی صفحه مي توان نسبت به دریافت فایل اكسل اقدام
نمود .با كلیک بر روی تعداد ذكر شده ،در زیر هر عنوان ریز اطالعات مربوط به هر بخش قابل دریافت مي باشد.
دريافت سرفصل رشته ها
برای دسترسي سریع به سرفصل كلیه رشته های علمي – كاربر دی با انتخاب گزینه پیوندها از منوی سمت راست و بعد از آن انتخاب گزینه
سرفصل دروس مصوب دانشگاه جامع علمي – كاربردی وارد سایت دانشگاه مي شویم و با انتخاب یکي از گزینه ها با توجه به نیاز مي توان به
سرفصل مورد نظر دسترسي پیدا كرد .
نكته :سرفصل كلیه رشته هایي كه با عنوان كارداني فني ،كارداني حرفه ای ،كارشناسي حرفه ای و مهندسي فناوری مشخص شده است در
سرفصل دروس مصوب جدید قابل دسترسي مي باشد و با توجه به مغایرت موجود در اعالم پیش نیاز برخي از دورس بهتر است از فایل اكسل
برای بررسي پیش نیاز ها استفاده شود.
سرفصل دروس مصوب جدید
سرفصل دروس مصوب
خالصه روند انجام مراحل به عنوان مثال پیوند ها
دریافت سرفصل
انتخاب رشته
انتخاب زیر گروه آموزشي و مقطع مورد نظر
دسترسي به پرتال دانشگاه جامع علمي – كاربردي
برای ورود به پرتال دانشگاه جامع مي توان به یکي از دو روش زیر عمل كرد:
 -1درج آدرس www. uast .ac . ir
 -2ورود به آیکون پیوند ها در صفحه كارشناس مركز و بعد از آن انتخاب ورود به پرتال دانشگاه جامع علمي-كاربردی
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