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 :رساند می عزیز دانشجویان اطالع به بدینوسیله

درخواست حذف  ،تحصیل به اشتغال گواهی درخواست های آموزشی از جمله صدور  صدور روند در تسهیل جهت 

 اندازی راهدر سامانه آموزشی سما  ها درخواست مدیریت سیستم ... ترم و درخواست بررسی مشکل آموزشی و 

 سامانه به مراجعه با توانند می و ... تحصیل به اشتغال گواهی صدور و درخواست جهت بعد به این از لذا است، شده

 مدیریت بخش  https://sama.ubonab.ac.ir/SamaWeb/Login.aspxدانشگاه بناب به آدرس:  سما

 ید.نمای اقدامخود  درخواستثبت  به نسبت ها درخواست

 مدیریت سامانه طریق از را کار انجام مراحل توانند می سامانه در درخواست ثبت از پس دانشجویان است ذکر به الزم

. نمایند اقدام فرم نهایی برگه دریافت جهت ،سامانه در مراحل اتمام مشاهده از پس و نمایند پیگیری ها درخواست

 .است شده داده نشان درخواست نحوه پیوست هایتصویر در دانشجویان راهنمایی جهت همچنین

 مراحل ثبت درخواست

   https://sama.ubonab.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx        :از طریق لینک پس از ورودی به سامانه سما -1

 مدیریت عبور، وارد سامانه سما شده در منوی سمت راست، بر روی گزینهبا وارد کردن نام کاربری و رمز 

 زیر مراحل با شماره گذاری نمایش داده شده است( ویراتص در) .کلیک نمائید درخواست

 

 درخواستهای جدیدبا کلیک بر روی مدیریت درخواست صفحه ای باز می شود که در سمت چپ صفحه گزینه  -2

درخواست   ثبتبا کلیک بر روی گزینه  روی آن لیست درخواست ها نمایش داده می شود.بر کلیک قرار دارد که با 

 مورد نظر خود، مراحل بررسی درخواست را مالحظه خواهید نمود.

 

https://sama.ubonab.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx
https://sama.ubonab.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx


 

 

2 

ید. صفحه ای باز می شود که باید بر یکلیک نمادرخواست گواهی اشتغال به تحصیل  ثبتگزینه برای مثال بر روی  -3

که در وسط صفحه نمایش داده می شود کلیک نمائید تا بتوانید متن درخواست خود  ثبت درخواستگزینه روی 

 . وارد کنیدرا 

به متن پرسش و جواب های متداول که به ثبت بهتر درخواست ثبت درخواست گزینه قبل از کلیک بر روی  توجه:

  مایید.نشما کمک می کند توجه 

 
 

 

متن وارد شده در این قسمت، درخواست شما در این قسمت شما می توانید متن درخواست خود را وارد نمایید.  -4

گروه و یا مدیر آموزشی می نویسید( مدیر )به مانند درخواست کتبی است که برای خطاب به مسئول مربوطه می باشد.

ه باشید در صورت اجباری بودن فیلد های بعدی توجه داشتاین متن در فرم نهایی درخواست نمایش داده نمی شود. 

 اسناد و فرم های مورد نیاز که به صورت ترتیب شماره در تصویر نمایش داده شده است باید تکمیل گردد. 

در صورتی که برای ثبت درخواست الحاق سند و یا فرم اجباری نباشد، جهت نهایی کردن درخواست خود، بر روی 

درخواست شما نیازمند ارسال اسناد و پیوست های الزم است، قبل  اگرکلیک نمایید.  تکمیل درخواستگزینه 

و ، بر روی اسناد مورد نیاز و یا فرم های مورد نیاز کلیک نموده تکمیل درخواستاز کلیک بر روی گزینه 

 های الزم را الحاق نمایید.پیوست
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 توجه: 
  تکمیل نمایید. فیلد مذکور، به عنوان متن درخواست  ملکافیلد متن درخواست دانشجو را به دقت و با جزئیات

 دانشجو، مورد بررسی قرار می گیرد. 

 بهتر است اسناد در قالب فایل pdf بوده و در صورت امکان، چند سند را بصورت یک فایل pdf  ای صفحه چند

 بارگزاری نمایید.

 ،ماکزیمم حجم هر سند KB 300  .می باشد. دقت شود که اسناد باید خوانا باشند 

 
در فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل، سازمان درخواست کننده) اداره و یا سازمانی که گواهی برای آن صادر  -5

بعد از ثبت متن درخواست  می شود( حتما باید با قید نام اداره و نام شهرستان مورد نظر ثبت گردد. )مانند تصویر زیر(

 کلیک نمایید. ثبت درخواستالحاق اسناد و فرم های مورد نیاز بر روی گزینه و 

 

 
 

 

کلیک نمایید تا درخواست  تکمیل درخواستگزینه بعد از ثبت درخواست صفحه ای باز می شود که باید بر روی  -6

 . ارسال گرددشده و برای مسئول مربوطه  نهایی شما ثبت
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 گردد.مراحل درخواست خود مطلع وضعیت و در این قسمت می توانید بعد از تکمیل و ثبت نهایی درخواست از   -7

 
 

نتیجه فرم نهایی خود را  دریافتگزینه شما می توانید با کلیک بر روی  ،بعد از بررسی و تایید مسئولین مربوطه -8

 .دریافت نمایید

 

از روند   پیگیریگزینه شما می توانید در صفحه مدیریت درخواست با کلیک بر روی  وری است کهآالزم به یاد

 د.آگاه شویخود بررسی درخواست 

 اداره آموزش دانشگاه بناب


