
داوطلبی خود اطالع پیدا کنم؟رهچگونه از شما-1

*اگر شما پذیرفته شده از سنجش هستید ، می توانید با مراجعه به کارنامه  اعالمی  از سایت سنجش از شماره داوطلبی خود مطلع شوید.

مراجعه نمودید باید )هیات علمی و ...مهمان، انتقالی، فرزندان "معرفی نامه از وزارت علوم هستند و شامل (*اگر از طریق غیر از سنجش 
از شماره داوطلبی(شماره پرونده) خود مطلع شوید.عمل در فایل راهنما پس از ثبت اطالعات در سیستم جامع آموزشالطبق دستور 

اگر از طریق سایت سنجش موفق به اخذ شماره داوطلبی نگردیدم ، چگونه از شماره داوطلبی خود مطلع شوم؟-2

دانشجوي ورودي جدید از طریق کنکور سرارسري می باشید، در صورت فراموشی کد داوطلبی می چنانچه 
به کد داوطلبی خود دست یابید در غیر اینصورت جهت رفع هر گونه اشکال در سایت سنجشتوانید از طریق 

به فرم فرامومشی کد داوطلبی مراجعه نمایید.این آدرسورود از 

در این پردازش با ورود اطالعات می توانید کد داوطلبی را دریافت کنید.درصورت عدم شناسایی شما توسط سیستم می توانید درخواست 
همراه و ایمیل ثبت کنید.این درخواست به کارشناس ارجاع داده می شود و در اولین فرصت با شما از طریق خود را با ورود شماره تلفن

پیامک و یا تلفن اطالع رسانی خواهد شد.

چیست؟"رسید پستی تاییدیه تحصیلی"منظور از مرحله -3

:  گرددتکمیلزیرشرحبهنیازموردفیلدهايتحصیلیتاییدیهبخشدراستالزممرحلهایندر

یکیهبآنتصویرداشتنهمراهبا) قدیمنظام(دیپلمیاو) جدیدنظام(دانشگاهیپیشتحصیلیارزشرسیدتهیهجهتاستالزم: الف
.  نماییدمراجعهکشورسراسرپستیهايباجهاز

تاییدیهرسیدشماره"فیلدهايدرراآنتاریخوشمارهاید،نمودهدرخواستراخودتحصیلیتاییدیهکهصورتیدربعدمرحلهدر: ب
ذیرشپتوانیدمیاینکهبانگردد،مشخصفیلددواینمقادیرچنانچهکهباشیدداشتهتوجه. نماییدوارد"رسیدتاریخ"و"تحصیلی

.  شدخواهدانجاممشروطصورتبهشماپذیرشولینمایید،تکمیلراخود

فیلدهاي مختلف ،مانند شهر محل تولد و...که باید کد وارد کنم  چگونه این کد را پیدا کنم؟براي تکمیل اطالعات  -4

در مورد فیلدهایی که کد دریافت می کنند یک عالمت سوال و یک کادر بزرگ در مقابل آن قرار دارد براي جستجو می توانید در کادر 
تایپ کرده و سپس با کلیک بر روي عالمت سوال به عبارت مورد نظر خود را ٪بزرگتر قسمتی از کلمه مورد نظر خود را همراه با عالمت 

پیدا کنید . 

یک نماید تا شهر اهواز به نمایش لرا تایپ کرده و روي عالمت ؟ ک"اهو ٪"کافی است که عبارت  "اهواز "بطور مثال براي یافتن شهر 
ن ، در کادر مربوطه نمایش داده می شود.در آید .با کلیک بر روي آن ، شهر مورد نظرهمراه با کد آ

چگونه نسبت به تصحیح آن اقدام کنم؟اگر اطالعاتی در فرمها اشتباه بود و قابل ویرایش نبود -5

شما می توانید پس از پذیرش نهایی و حضوري به آموزش دانشکده خود مراجعه و درخواست تصحیح اطالعات خود را به کارشناس 
د.مربوطه اعالم فرمایی



کلیک می کنم سیستم خطا می دهد."اتمام پذیرش غیرحضوري"وقتی روي -6

این بمعناي آن است که شما تمام مراحل پذیرش غیر حضوري را بطور کامل انجام نداده اید.

اطالعات مادر خود را "اطالعات خانواده دانشجو"شما در قسمت "اطالعات مادر را وارد نکرده اید"بطور مثال اگر با خطایی با مضمون 
وارد نکرده اید.

با چه کارت بانکی می توانم پرداخت انجام بدهم؟-7

با هر کارت بانکی که عضو شبکه شتاب باشد می توانید پرداخت انجام دهید.

،چکاري انجام بدهم؟فایل من در ارسال مدارك آپلود نمی شود-8

باشد.jpg,jpeg.پسوند فایل مورد نظر باید باشد"کیلو بایت 250"فایل انتخابی حداکثر حجم

بعضی از مدارك من دوصفحه یا بیشتر هستند براي ارسال آنها چکار کنم؟-9

کلیک کنید می توانید ایجادترجیحا مدارك خود را در قالب یک فایل ارسال کنید.اما در صفحه ارسال مدارك درصورتی که برروي لینک
فایل جدید ارسال کنید.

بعضی از فرمهاي تعهد با تاخیر باز می شوند.-10

با کمی صبر این فایلها باز می شوند و شما می توانیدبعد از مطالعه آنها را تائید کنید.

اگر بعد از کلیک بر روي دکمه ذره بین فایل مورد نظر با خطا همراه شد چکار کنم؟-11

شکل برطرف شود.یک بار از سیستم خارج شده و مجدد وارد سامانه شویدتا م


