باسمه تعالي

راهنمای ثبت نام الکترونیکي پذيرفته شدگان سال  1398دانشگاه صنعتي سجاد
ضمن عرض تبريك به پذيرفته شدگان در دانشگاه صنعتی سجاد و آرزوي توفيق براي اين عزيزان ،نكات ذيل را در مورد چگونگی ثبت نام
الكترونيكی به اطالع می رساند:
گام اول  :وارد سايت با آدرس  https://pooya.sadjad.ac.ir/educ/registration/شده و شماره داوطلبی و کد ملی خود (بدون
صفر اول) را وارد کرده و گزينه جستجو را انتخاب نماييد.

گام دوم  :پس از بازشدن صفحه نام کاربري و رمز عبور مطابق زير به شما داده می شود.

گام سوم :به سيستم اتوماسيون پويا درآدرس  http://pooya.sadjad.ac.irمراجعه کرده و پس از ورود نام کاربري و رمز عبوردريافت
شده از مرحله دوم وارد صفحه زير می شويد که از شما درخواست می شود رمز عبور خود را تغيير دهيد

گام چهارم :با مراجعه مجدد به سيستم اتوماسيون پويا با رمز جديد تنظيم شده در گام قبلی وارد صفحه شخصی خود شده از سمت
راست صفحه منوي پرونده را باز کرده و بر روي گزينه اطالعات شخصی پرونده الكترونيك کليك نماييد.پس از باز شدن صفحه زير
نسبت به تكميل اطالعات فردي  ،تحصيلی  ،خانوادگی  ،رفاهی  ،ايثارگري و ارسال مدارک اقدام نماييد.

گام پنجم :پس از ارسال مدارک در سربرگ "تاييد نهايی" اطالعات را مجدد بررسی و در صورت صحيح بودن ،اطالعات را نهايی نماييد.
در ص ورت صحت انجام کار پس از تاييد نهايی سيستم به شما رسيد ثبت نام خواهد داد .رسيد نشان داده شده در شكل زير را در روز
ثبت نام حضوري به همراه داشته باشيد.

نکات بسیار مهم:
 -1توجه داشته باشيد چنانچه مواردي که حتما بايستی پر شوند و در فرمها با عالمت ستاره مشخص شده اند را وارد نكرده باشيد اطالعات
شما تاييد نميشود و به شما پيام خطا نمايش داده ميشود .در اين حالت بايد مواردي که وارد نكرده ايد ثبت نموده و دوباره تاييد نماييد.
 -2در صورتيكه اطالعاتی که قابل ويرايش نيستند با اطالعات شما مغاير ميباشد اطالعات خود را تاييد کرده و در روز ثبت نام حضوري
مشكل را با مسئول ثبت نام درميان بگذاريد.
 -3توجه نماييد پس از هر صفحه که تكميل ميشود بايد آن را ذخيره نماييد و سپس وارد صفحه بعدي شويد
- -4در صفحه ارسال مدارک دقت نماييد که تمام موارد خواسته شده را ارسال نماييد.
 -5در قسمت اطالعات تحصيلی چنانچه دانشجوي انصرافی يا اخراجی هستيد با فعال کردن گزينه قطع تحصيل اطالعات مربوطه را تكميل
نماييد.

