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وحوه درخواست
دوره های آموزشهای عالی تحصیالت تکمیلی بیه سطوح تحصیلی( تک پودمان )
در ساماوه ساتب

 )1وحوه ورود به ساماوه:
 )1- 1کلیِ کاستشاى هی تایست تشای دستشسی تِ ساهاًِ تِ آدسس  http://sateb.uast.ac.irهشاجؼِ ًوایٌذ.
 )2- 1کلیِ ٍاحذ ّای استاًی تا استفادُ اص ًام کاستشی ٍ کلوِ ػثَس ساهاًِ ساتة هی تَاًٌذ ٍاسد ساهاًِ ضًَذ.
توجه ٍ :1احذّا استاًی دس صَست ًیاص تِ ّشگًَِ تـییش دستشسی اص قثیل فشاهَضی سهض ػثَس ،اضافِ ضذى ًام
کاستشی جذیذ ٍ  ...هی تایست اص عشیق دفتش فٌاٍسی اعالػات ٍ استثاعات داًطگاُ اقذام ًوایٌذ.
 )3- 1هؤسسات آهَصش ػالی ػلوی -کاستشدی هی تایست ًام کاستشی ٍ کلوِ ػثَس خَد سا اص دفتش فٌاٍسی اعالػات ٍ
استثاعات داًطگاُ دسیافت ًوایٌذ.
 )4- 1هشاکض ػلوی کاستشدی هی تایست ًام کاستشی ٍ کلوِ ػثَس سا اص ٍاحذ استاًی هشتَعِ دسیافت ًوایٌذ.
 )5- 1سایش هتقاضیاى (تِ ؿیش اص هشاکض آهَصش ػلوی کاستشدی) اص عشیق فشم ثثت ًام هٌذسج دس ساهاًِ هیتَاًٌذ ًسثت
تِ ثثت اعالػات اٍلیِ اقذام ًوایٌذ .
توجه :1اعالػات اٍلیِ سایش هتقاضیاى تَسظ ٍاحذ استاًی تشسسی ٍ دس صَست احشاص صالحیت تاییذ هیضَد.

 )2ثبت و بررسی اطالعات تکمیلی:
 )1- 2تواهی هتقاضیاى (هشاکض آهَصش ػلوی کاستشدی ٍ سایش هتقاضیاى) هیتایست تواهی اعالػات تکویلی هَسد ًظش
ضاهل :آدسسً ،طاًی ٍب سایت ،تلفي ،ایویل ،سشتشگً ،وًَِ اهضاء سئیس ٍ ّوچٌیي اعالػات هشتَط تِ
فضاّای آهَصضی ضاهل :کالس ،کاسگاُ ،آصهایطگاُ ،هحَعِ ٍ  ...سا دس ساهاًِ ثثت ًوایٌذ.
 ٍ )2- 2احذّای استاًی ًسثت تِ تشسسی ٍ ساستی آصهایی اعالػات ثثت ضذُ کلیِ هتقاضیاى اقذام هیًوایٌذ .
 )3- 2کلیِ هتقاضیاى هی تایست صهیٌِ فؼالیت هشتثظ خَد سا اًتخاب ًوایٌذ.
 )4- 2دفتش گستشش آهَصش ػالی هْاستی داًطگاُ جاهغ ػلوی کاستشدی ًسثت تِ تأییذ یا سد صهیٌِ فؼالیت دسخَاستی
اقذام هی ًوایذ.

 )3درخواست صدور مجوز:
 )1- 3تواهی هتقاضیاى پس اص تاییذ اعالػات اٍلیِ ،تکویلی ،فضای آهَصضی ٍ صهیٌِّای فؼالیت هیتَاًٌذ دٍسُّای
هصَب دفتش تشًاهِ سیضی دسسی تشاساس صهیٌِ فؼالیت اًتخاتی دس ساهاًِ هطاّذُ ًوایٌذ.
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توجه  :1جضئیات تشًاهِ ّای دسسی هصَب تشای هتقاضیاى قاتل هطاّذُ است.
 )2- 3هتقاضیاى پس اص اًتخاب تشًاهِ هصَب هی تایست ًسثت تِ تکویل اعالػات ریل دس ساهاًِ اقذام ًوایٌذ:
 )1- 2- 3حذاکثش ٍ حذاقل تؼذاد پزیشش
 )2- 2- 3تؼییي ضشیة ضْشیِ تِ هٌظَس افضایص یا کاّص آى
توجه  :1ضْشیِ هصَب ّش دٍسُ تَسظ ساهاًِ ًوایص دادُ هیضَد ٍ هتقاضی دس صَست لضٍم هیتَاًذ تا
استفادُ اص ایي ضشیة هثلؾ ضْشیِ سا تـییش دّذ.
توجه  :2دس صَست تؼییي ضشیة ضْشیِ تِ ؿیش اص ضشیة یک ،فشم دالیل تَجیْی تَسظ هتقاضی
هیتایست تکویل ضَد.
 )3- 2- 3اًتخاب فضای آهَصضی اص لیست فضاّای تاییذ ضذُ قثلی
 )4- 2- 3هتقاضی هی تایست اعالػات هذسس ّش دسس سا هغاتق فشمّای هَجَد دس ساهاًِ تکویل ًوایذ.
ٍ )3- 3احذّای استاًی هیتایست حذاکثش عی 14سٍص دسخَاستّای دٍسُ هشاکض آهَصضی ٍ سایش هتقاضیاى آى استاى سا
تا تَجِ تِ ضشایظ هٌذسج دس تشًاهِ هصَب ،تشسسی ٍ ًسثت تِ اػالم ًظش هطَستی اقذام ًوایذ.
توجه  :1دس صَست ػذم تشسسی دسخَاست تَسظ ٍاحذ استاًی حذاکثش عی  14سٍص یا ػذم تأییذ ٍاحذ استاًی
دسخَاست تِ عَس خَدکاس تشای دفتش گستشش داًطگاُ اسسال هیضَد.
توجه  :2دس صَستیکِ هتقاضی اص هشاکض ٍاتستِ تِ هؤ سسات آهَصش ػالی ػلوی –کاستشدی تاضذ اتتذا دسخَاست
تشای هؤسسِ اسسال ضذُ ٍ هؤسسِ حذاکثش عی هذت  7سٍص دسخَاست سا تشسسی ٍ اػالم ًظش هیًوایذ .دس صَست
ػذم تشسسی دسخَاست دس ایي هذت دس ساهاًِ دسخَاست تِ صَست اتَهاتیک تشای ٍاحذ استاًی هشتَط اسسال هی
ضَد ٍ دس صَست هخالفت تَسظ هؤسسِ ریشتظ ،دسخَاست هتقاضی کاى لن یکي تلقی هیضَد.
 )4- 3دفتش گستشش داًطگاُ حذاکثش عی هذت  11سٍص دس کاسگشٍُ تخصصی دٍسُّای آهَصش ػالی تحصیالت تکویلی
تیي سغَح تحصیلی دٍسُ هَسد تقاضا سا تشسسی ٍ ًتیجِ سا دسساهاًِ ثثت هیًوایذ .
توجه  :1دسصَست سد قغؼی دٍسُ دس کاسگشٍُ هزکَس دسخَاست هتقاضی کاى لن یکي تلقی هی گشدد .
توجه  :2دسصَست ًی اص تِ اصالح دسخَاست هتقاضی هی تایست هَاسد اصالحی هذ ًظش کاسگشٍُ سا دسساهاًِ دسج
ًوایذ ٍ دسخَاست هجذدا تِ کاسگشٍُ اسسال هیضَد.
 )5- 3دفتش تَدجِ ،تطکیالت ٍ تحَل اداسی داًطگاُ حذاکثش عی  11سٍص هیتایست ًسثت تِ تؼییي ضْشیِ ًْایی دٍسُ
اػالم ًظش ًوایذ.
 )6- 3دس صَست هَافقت اٍلیِ کاسگشٍُ تخصصی ٍ ثثت ضْشیِ تَسظ دفتش تَدجِ ،تطکیالت ٍ تحَل اداسی هتقاضی
هیتایست جْت اهضاء تؼْذ ًاهِ تِ اداسُ کل اهَس هالی داًطگاُ هشاجؼِ ًوایذ.
توجه  :1تذیْی است تا صهاًیکِ ًظش دفاتش گستشش ٍ تَدجِ ،تطکیالت ٍ تحَل اداسی دس ساهاًِ ثثت ًطَد
دسخَاست هتقاضی تِ هشحلِ تؼذی اسجاع دادُ ًویضَد.
 )7- 3اداسُ کل اهَس هالی داًطگاُ حذاکثش عی  7سٍص هیتایست ًسثت تِ ثثت تؼْذًاهِ دس ساهاًِ ساتة اقذام ًوایذ.
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توجه  :1تذیْی است تا صهاًی کِ هطخصات تؼْذًاهِ تَسظ اداسُ کل اهَس هالی دس ساهاًِ ثثت ًطَد دسخَاست
هتقاضی تِ هشحلِ تؼذی اسجاع دادُ ًویضَد.
 )8- 3پس اص ثثت تؼْذًاهِ دس ساهاًِ ،دفتش گستشش ًسثت تِ صذٍس هجَص قغؼی ،اتالؽ آى تِ هتقاضی ٍ ثثت دس ساهاًِ
اقذام هی ًوایذ.
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