فرآیىد ثبت وام َ دریافت کد مدرضی شامل  3مرحلً می باشد:
-1متقاضی تدریص:مراجعً بً آدرش ایىتروتی َ َ www.edu.uast.ac.irرَد اطالعات در ضاماوً
-2بررضی رئیص مرکس :مشاٌدي اطالعات متقاضیان َ تایید متقاضی (با اعالم زمان مراجعً برای مصاحبً) یا رد متقاضی
( با ذکر دلیل) کً ایه وتایج بً ایمیل مدرش ارضال می گردد.
-3بررضی َاحد اضتاوی :مشاٌدي اطالعات متقاضیان َ تایید متقاضی(بررضی کلیً آیتمٍا،مجُز وٍاد َ درَش دفاع مقدش)
یا رد متقاضی( با ذکر دلیل) کً ایه وتایج بً ایمیل مدرش ارضال می گردد .تایید َاحد اضتاوی بً مىسلً صدَر کد مدرضی
می باشد.

ساَىمای تکمیل اطالعات دس ساماوٍ سجاد تًسط متقاضی تذسیس:
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*مشاحل ثثت مطخصات فشدی ي اسسال

مذاسک سا اص مشحلٍ 1تا  6طی کشدٌ
سپس ثثت وُایی

)1مشحلٍ اعتثاس سىجی تا ياسد ومًدن تلفه َمشاٌ ،پست الکتشيویک ي کذ ملی دس صًستیکٍ اص قثل اطالعاتی دس ساماوٍ
خًد اظُاسی تشای فشد ثثت وطذٌ تاضذ ،تًسط ساماوٍ ضىاسایی ضذٌ ي متىاسة تا يضعیت يی ،پیامی تٍ ایطان ومایص
دادٌ می ضًد.

)2دس مشحلٍ يسيد"اطالعات فشدی" يسيد کلیٍ اطالعات الضامی است.

)3دس مشحلٍ يسيد "اطالعات تحصیلی" َشفشد می تًاوذ سًاتق مشتًط تٍ مقاطع تحصیالت عالی خًد سا حذاکثش تا 11
مقطع دس ساماوٍ ثثت ومایذ .
 دسایه مشحلٍ جضئیات مذسک کاسضىاسی ي کاسضىاسی اسضذ سا کامل ياسد وماییذ ي تمامی مذاسک
(کاسضىاسی –کاسضىاسی اسضذ) سا اسکه ي اسسال وماییذ.
 ثثت وام متقاضیان داسای مذسک کاسضىاسی اسضذ تا معذل تاالی  15امکان پزیش است.
 ثثت وام فقط دس صًست مطاتقت مذسک کاسضىاسی ي کاسضىاسی اسضذ امکان پزیش می تاضذ.

)4دس مشحلٍ يسيد " سًاتق آمًصضی " دقت ضًد  ،دسصًستیکٍ گضیىٍ " مذسس دسس معاسف " اوتخاب ضًد  ،دس مشحلٍ
اوتخاب مشکض آمًصضی  ،تىُا دسيس مشتًط تٍ معاسف ومایص دادٌ می ضًد.

)5مشحلٍ يسيد " عکس پشسىلی" عکس سوگی صمیىٍ سفیذ ،فشمت  JPGسایض  111کیلًتایت تاس گزاسی ضًد.

)6دس مشحلٍ " دسخًاست تذسیس" َش فشد متقاضی تذسیس تایذ حتماً یک مشکض سا تٍ عىًان مشکضی کٍ تقاضای تذسیس
يی دس آن مشکض تشسسی می ضًد  ،دس ساماوٍ اوتخاب ومایذ.
 متقاضیان محتشم الص م است دسيس تخصصی دسخًاستی خًد سا،مطاتق تا گشایص تحصیلی خًد دسخًاست
وماییذ.
 جُت مطاَذٌ سشفصل سضتٍ َای مشکض تٍ آدسس  mahramuast.ac.irتخص آمًصش لیىک چاست سضتٍ َای
تحصیلی مشاجعٍ وماییذ.

 )7تاییذ دسخًاست  :دس پایان مشاحل يسيد اطالعات تایذ صحت اطالعات ياسدٌ ضذٌ تًسط ثثت کىىذٌ دس ساماوٍ تأییذ
ضًد.تعذ اص مشحلٍ تأییذ صحت اطالعات  ،کذ سَگیشی تٍ فشد اسائٍ می ضًد ي اص طشیق پست الکتشيویکی ویض تشای يی
اسسال می گشدد .الصم است جُت پیگیشی َای تعذ کذ مزکًس تٍ خاطش سپشدٌ ضًد.

لطفا تٍ وکات صیش تًجٍ فشماییذ

 پشيوذٌَای متقاضیان تذسیس فقط  2مشتثٍ دس سال تشسسی میگشدوذ .مشحلٍ ايل اص اتتذا مشداد ماٌ ضشيع ي تا
ویمٍ ضُشیًس ماٌ ادامٍ داسد ي مشحلٍ ديم اص اتتذای آرس ماٌ تا  15دیماٌ میتاضذ.
 ثثت وام ي اسسال اطالعات تٍ مشکض تٍ مىضلٍ تأییذ وُایی ي دسیافت کذ مذسسی ومی تاضذ.
 دسیافت کذ مذسسی ویض تٍ مىضلٍ لضيم استفادٌ اص آن مذسس تًسط مشکض ومی تاضذ.

