
  بسمه تعالي

   پرسشهاي متداول

  چگونه از شما داوطلبي خود اطالع پيدا كنم؟-1

  *اگر شما پذيرفته شده از سنجش هستيد ، مي توانيد با مراجعه به كارنامه  اعالمي  از سايت سنجش از شماره داوطلبي خود مطلع شويد.

مراجعه نموديد بايد  )هيات علمي و ...مهمان، انتقالي، فرزندان "معرفي نامه از وزارت علوم هستند و شامل (*اگر از طريق غير از سنجش 
  از شماره داوطلبي(شماره پرونده) خود مطلع شويد. عمل در فايل راهنما پس از ثبت اطالعات در سيستم جامع آموزشالطبق دستور 

  

  اگر از طريق سايت سنجش موفق به اخذ شماره داوطلبي نگرديدم ، چگونه از شماره داوطلبي خود مطلع شوم؟ -2

دانشجوي ورودي جديد از طريق كنكور سرارسري مي باشيد، در صورت فراموشي كد داوطلبي مي چنانچه 
به كد داوطلبي خود دست يابيد در غير اينصورت جهت رفع هر گونه اشكال در  سايت سنجشتوانيد از طريق 

  به فرم فرامومشي كد داوطلبي مراجعه نماييد. اين آدرسورود از 

در اين پردازش با ورود اطالعات مي توانيد كد داوطلبي را دريافت كنيد.درصورت عدم شناسايي شما توسط سيستم مي توانيد درخواست 
همراه و ايميل ثبت كنيد.اين درخواست به كارشناس ارجاع داده مي شود و در اولين فرصت با شما از طريق  خود را با ورود شماره تلفن

  پيامك و يا تلفن اطالع رساني خواهد شد.

  

  چيست؟ "رسيد پستي تاييديه تحصيلي"منظور از مرحله -3

  :  گردد تكميل زير شرح به نياز مورد فيلدهاي تحصيلي تاييديه بخش در است الزم مرحله اين در

 يكي به آن تصوير داشتن همراه با) قديم نظام( ديپلم يا و) جديد نظام( دانشگاهي پيش تحصيلي ارزش رسيد تهيه جهت است الزم: الف
  .   نماييد مراجعه كشور سراسر پستي هاي باجه از

 تاييديه رسيد شماره" فيلدهاي در را آن تاريخ و شماره ايد، نموده درخواست را خود تحصيلي تاييديه كه صورتي در بعد مرحله در: ب
 پذيرش توانيد مي اينكه با نگردد، مشخص فيلد دو اين مقادير چنانچه كه باشيد داشته توجه. نماييد وارد "رسيد تاريخ " و "تحصيلي

  .  شد خواهد انجام مشروط صورت به شما پذيرش ولي نماييد، تكميل را خود

  

  فيلدهاي مختلف ،مانند شهر محل تولد و...كه بايد كد وارد كنم  چگونه اين كد را پيدا كنم؟براي تكميل اطالعات   -4

در مورد فيلدهايي كه كد دريافت مي كنند يك عالمت سوال و يك كادر بزرگ در مقابل آن قرار دارد براي جستجو مي توانيد در كادر 
تايپ كرده و سپس با كليك بر روي عالمت سوال به عبارت مورد نظر خود را  ٪بزرگتر قسمتي از كلمه مورد نظر خود را همراه با عالمت 

  پيدا كنيد . 



يك نمايد تا شهر اهواز به نمايش لرا تايپ كرده و روي عالمت ؟ ك "اهو ٪ "كافي است كه عبارت   "اهواز "بطور مثال براي يافتن شهر 
  ن ، در كادر مربوطه نمايش داده مي شود.در آيد .با كليك بر روي آن ، شهر مورد نظرهمراه با كد آ

  

  چگونه نسبت به تصحيح آن اقدام كنم؟اگر اطالعاتي در فرمها اشتباه بود و قابل ويرايش نبود -5

شما مي توانيد پس از پذيرش نهايي و حضوري به آموزش دانشكده خود مراجعه و درخواست تصحيح اطالعات خود را به كارشناس 
  د.مربوطه اعالم فرمايي

  

  كليك مي كنم سيستم خطا مي دهد. " اتمام پذيرش غيرحضوري "وقتي روي -6

  اين بمعناي آن است كه شما تمام مراحل پذيرش غير حضوري را بطور كامل انجام نداده ايد.

اطالعات مادر خود را  " اطالعات خانواده دانشجو "شما در قسمت  "اطالعات مادر را وارد نكرده ايد"بطور مثال اگر با خطايي با مضمون 
  وارد نكرده ايد.

  

  با چه كارت بانكي مي توانم پرداخت انجام بدهم؟-7

  با هر كارت بانكي كه عضو شبكه شتاب باشد مي توانيد پرداخت انجام دهيد.

  

  ،چكاري انجام بدهم؟فايل من در ارسال مدارك آپلود نمي شود-8

  باشد. jpg,jpeg.پسوند فايل مورد نظر بايد باشد "كيلو بايت  250"فايل انتخابي حداكثر  حجم

  

  بعضي از مدارك من دوصفحه يا بيشتر هستند براي ارسال آنها چكار كنم؟-9

كليك كنيد مي توانيد  ايجاد اما در صفحه ارسال مدارك درصورتي كه برروي لينك ترجيحا مدارك خود را در قالب يك فايل ارسال كنيد.
  فايل جديد ارسال كنيد.

  بعضي از فرمهاي تعهد با تاخير باز مي شوند. -10

  با كمي صبر اين فايلها باز مي شوند و شما مي توانيدبعد از مطالعه آنها را تائيد كنيد.

  

  اگر بعد از كليك بر روي دكمه ذره بين فايل مورد نظر با خطا همراه شد چكار كنم؟-11

  شكل برطرف شود.يك بار از سيستم خارج شده و مجدد وارد سامانه شويدتا م


