راهنمای استفاده از سامانه سیدا

 -1ورود به سامانه ی سیدا
جهت ورود به سامانه ی یکپارچه دانشگاهی (سیدا) کافیست وارد لینک  https://seeda.mazust.ac.irشده و در بخش نام کاربری
(کدملی) و در بخش کلمه ی عبور (شماره دانشجویی) خود را وارد کنید .و سپس دکمه ی ورود به سامانه را بزنید.
هشدار  :لطفا جهت امنیت بیشتر ،به محض ورود به سامانه نسبت به تغییر کلمه ی عبور خود اقدام نمایید.

 -2فراموشی کلمه عبور
در صورتی کلمه ی عبور خود را فراموش نموده اید می توانید روی گزینه ی فراموشی رمز عبور بزنید و در صفحه ی باز شده نسبت
به تغییر رمز اقدام نمایید .در این صفحه نام کاربری و شماره موبایل خود را وارد کرد و روی دکمه ی بازیابی رمز کلیک می نمایید.
پیامکی برای شما ارسال خواهد شد که حاوی رمز عبور جدید شما خواهد بود.
تذکر  :در صورت عدم موفقیت در این بخش می توانید با بخش فناوری اطالعات دانشگاه تماس بگیرید.

 -3ورود به سامانه ی فرم الکترونیک
پس از ورود به سامانه ی سیدا  ،روی گزینه ی فرم الکترونیک کلیک کنید.

 -4پر کردن فرم ثبت نام دانشجویان ورودی 1400
در صفحه ی باز شده سه گزینه مشاهده خواهید کرد :
 -1-4فرم های جدید :
د ر این قسمت فرم های مربوط به شما که باید پر و ارسال نمایید بنمایش در خواهد آمد که سه فرم زیر خواهد بود.
 -2-4فرم های نقص شده :
در این بخش در صورتی که فرم هایی که پر و ارسال نموده اید دارای نقص باشند پس از بررسی توسط کارشناسان نقص خورده و
به این بخش کارتابل شما برگشت داده خواهند شد.
 -3-4فرم های شما :
در این بخش شما فرم هایی که پر و ارسال نموده اید خواهید دید .و همچنین وضعیت آن ها را می بینید.

-

فرم های مورد نظر که باید توسط شما پر شود را مشاهده می نمایید.
در این بخش از قسمت عملیات روی آیکون ذره بین کلیک کنید و سپس در فرم پر شده گزینه های مورد نظر را پر کرده و گزینه ی
ارسال فرم را کلیک کنید.

-

فرم ثبت نام دانشجویان نو ورود 1400

-

فرم پایش سالمت دانشجویان ورودی 1400

-

فرم فیش ارسال بسته پستی

 -5مشاهده ی فرم های پر شده

 -6بر طرف کردن نقص فرم ثبت نام

