بسمه تعالی
دانشگاه جامع علمی کاربردی
مرکز آموزش فرهنگ و هنر واحد  43تهران

دستورالعمل و راهنمای انتخاب واحد در هر ترم تحصیلی
 -1مشاهده جداول گروه های درسی در سایت واحد 33

 -2انتخاب یکی از گروه های درسی  Aو یا Bو یا C

به آدرس uast34.ac.ir

 -3جهت انتخاب واحد وارد سامانه آموزشی سجاد
شوید (مطابق تقویم آموزشی مندرج در سایت واحد
 33به آدرس (www.uast34.ac.ir

 -3ثبت دروس یکی از گروه های  Aو یا  Bو یا Cدر سامانه
سجاد

 -5ثبت و تایید نهایی دروس انتخاب واحد شده در
سامانه سجاد

 -6اخذ پرینت برنامه هفتگی از سامانه سجاد

 -7حضور در کالسهای درسی مطابق برنامه هفتگی
ثبت شده در سامانه سجاد

سئواالت متداول درباره انتخاب واحد:
-1

در زمان انتخاب واحد آیا مجاز به انتخاب از چند گروه درسی  Aو Bو  Cهستم؟ خیر -دانشجو تنها موظف به انتخاب یکی از
گروه های درسی می باشد.و درصورت انتخاب از چند گروه درسی ،انتخاب واحد دانشجو حذف می شود و مسئولیتهای ناشی از آن
برعهده شخص دانشجو خواهد بود.

-2

در زمان ثبت انتخاب واحد عالیمی مانند (!) در کنار برخی از دروس نمایش داده می شود این عالمت نشانه چیست؟ این
عالمت نشانده این می باشد که درس انتخاب شده دارای درس پیشنیاز بوده و دانشجو حتما می بایست درس پیشنیاز را گذرانده
باشد.

-3

من چطور می توانم پیش ثبت نام دروس افتاده را انجام دهم؟ دانشجو با مراجعه به سایت واحد  33به آدرس
 www.uast34.ac.irوارد صفحه پیش ثبت نام دروس شده و دروس افتاده خود را انتخاب نمایند.

-3

ظرفیت برخی از دروس پر شده است و من نمی توانم انتخاب واحد کنم؟ با واحد آموزش تماس بگیرید

1

بسمه تعالی
دانشگاه جامع علمی کاربردی
مرکز آموزش فرهنگ و هنر واحد  43تهران

دستورالعمل و راهنمای انتخاب واحد در هر ترم تحصیلی
-5

آیا می توانم درسی کمتر از تعداد واحدهای ارائه شده انتخاب کنم؟ خیر دانشجو می بایست کل دروس ارائه شده را انتخاب
نماید.و می بایست در زمان حذف و اضافه به واحد آموزش مراجعه و نسبت به حذف دروس اقدام نماید.

-6

من پرداخت شهریه ترم مهرماه خود را واریز کرده ام ولی سیستم سجاد برای من بسته است؟  23ساعت پس از پرداخت
دانشجو ،سیستم سجاد برای دانشجو فعال خواهد شد .درصورتیکه پس از  23ساعت دسترسی به سامانه سجاد فعال نشده باشد
دانشجو می تواند با آموزش تماس بگیرد و اعالم کند که واریزی را انجام داده و مسئول مرتبط دسترسی را برای دانشجو فعال
خواهد نمود.

-7

آیا می توانم تعداد واحد بیشتری در این ترم اخذ کنم؟ در زمان حذف و اضافه دانشجو می بایست به واحد آموزش مراجعه
نماید و درخواست خود را مکتوب ارائه دهد .کارشناس آموزش با بررسی شرایط دانشجو و اینکه آیا دروس مورد درخواستی
دانشجو در ترم تحصیلی جاری ارائه شده است و آیا کالس مورد نظر ظرفیت دارد و با خیر و اینکه پیش نیاز های مرتبط با آن
درس قبال توسط دانشجو گذرانده شده است و یا خیر درصورت مثبت بودن جواب سئواالت فوق ؛ امکان دادن واحد بیشتر به
دانشجو وجود دارد.

تذکرات مهم:
الف) دانشجو در هر ترم تحصیلی می بایست چارت درسی خود را همراه داشته باشد و دروس گذرانده در هر ترم تحصیلی را در فیلد
مخصوص پر نماید ،و در زمان انتخاب واحد ترتیب دروس پیشنیاز و همنیاز را رعایت کند.
ب) درس کارورزی صرفاً در ترم تابستان ارائه میشود و دانشجویان می بایست درس کارورزی را در ترم تابستان بگذرانند در صورتیکه
دانشجویی موفق به گذراندن درس کارورزی در ترم تابستان نشود در ترم بعدی (درصورتیکه مرکز آموزش درس کارورزی را ارائه نماید) به
شرطی می تواند آن درس را اخذ نماید کل واحد های درسی انتخابی دانشجو  12واحد باشد و با  2واحد درس کارورزی ؛ مجموعا  13واحد
شود .و ضمن اینکه فارغ التحصیلی دانشجو یک ترم تحصیلی به تعویق می افتد.
ج) درصورتیکه دانشجو در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحد خود اقدام ننماید؛ با مراجعه به واحد آموزش در تاریخ های اعالم شده مطابق
تقویم آموزشی مندرج در سایت مرکز  33و تکمیل فرم تعهدنامه ثبت نام با تاخیر  ،درخواست کتبی خود را ارائه می نماید و درصورت نظر
مثبت شورای آموزشی؛ انتخاب واحد دانشجو توسط واحد آموزش انجام خواهد شد و دانشجو حق هیچگونه اعتراضی را در رابطه با ساعات و
روزهای کالسی نخواهد داشت .و هرگروهی که دارای ظرفیت خالی باشد برای دانشجو انتخاب می شود.

راهنمای انتخاب واحد و تکمیل اطالعات در سامانه سجاد:
-1ورود به سامانه سجاد به آدرس  edu.uast.ac.irو وارد کردن ،نام کاربری و رمز عبور (نام کاربری :شماره ملی،رمز عبور :به صورت پیش
فرض :شناسنامه +شماره ملی)
-2اطالعات تکمیلی دانشجویان؛طبق مراحل زیر اطالعات خود را تکمیل نمایید.
اطالعات عمومی

اطالعات شغلی

نظام وظیفه

اطالعات خویشاوندی اطالعات تحصیلی وضعیت ایثارگری بارگذاری تصویر
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-3منوی سمت راست انتخاب واحد.
-3انتخاب دروس مختص به رشته خود (که آموزش در اختیار شما قرار داده) ،از قسمت باال با کلیک بر روی فلش آبی رنگ رو به پایین.
 -5با کلیک بر روی گزینه بررسی تطابق ،از تداخل نداشتن درس های اخذ شده مطمئن گردید (رعایت قوانین دروس پیشنیاز بر عهده
دانشجو می باشد).
-6با کلیک بر روی گزینه ثبت ،در صورتی که انتخاب واحد شما بدون مشکل باشد سامانه تایید خواهد کرد.
-7پرداخت شهریه 15درصد حق نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی (ستاد) ،از منوی سمت راست (شهریه) ،موارد قابل پرداخت ،گزینه
15درصد (ستاد) کلیک بر روی فلش سبز رنگ کلیک نمایید ،در صفحه بعد گزینه (اطالعات پرداخت مورد تایید است) را کلیک نموده و وارد
صفحه پرداخت بانک شوید و با استفاده از اطالعات کارت خود ،نسبت به پرداخت شهریه 15درصد ستاد اقدام می نمایید.
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