
 

 

  گرامي دانشجويان

 زمان در ذيل نكات رعايت و مجموعه اين دقيق مطالعه با وب طريق از واحد انتخاب انجام به توجه با

 ابانتخ اينترنت طريق از روز شبانه از ساعت هر در دانشگاه محل در حضور به نياز بدون واحد، انتخاب

 .دهيد انجام را خود واحد

آماده نمودن ليستت درو  انتخابي جتت انتخاب واحد از رو  جدو  درو  اراهه شده نيمسا    -1

 اراهه شده در سيستم دانشجويي(-)نصب در برد آموزش

آماده نمودن شتتماره در  و د گروه مربوب به دروستتي  ه بايد انتخاب نماهيد از رو  جدو    -2

 درو  اراهه شده نيمسا  

 رعايت پيشنياز درو  انتخابي -3

 امتحان تداخل عدم -4

 واحد( 22) انتخابي واحد تعداد سقف رعايت -5

 (واحد 14) مشروب دانشجويان جتت انتخابي واحد تعداد سقف رعايت -6

 .باشد مي ضرور  احتمالي مشكالت رفع جتت وب طريق از واحد انتخاب تاييديه دريافت -7

 

 

 

 معرفي  د گروه درو 



  12  - ارشناسي هوشبر 

 14 - ارشناسي ناپيوسته هوشبر  

 55 - ارشناسي اتاق عمل

 52 – ارشناسي ناپيوسته اتاق عمل 

 45 - ارشناسي علوم آزمايشگاهي

 44- ارشناسي ناپيوسته علوم آزمايشگاهي

 47- ارداني علوم آزمايشگاهي

 55 -پزشكي ارداني فوريتتا  

 57 – ارشناسي ناپيوشته فوريتتا  پزشكي 

 26 - ارشناسي پرتوشناسي 

 نحوه انتخاب واحد از طریق وب

دانشجويان مي توانند طبق برنامه اعالم شده 

آموزش در تاريختا  مقرر  به آدر  وب 

 www.medsab.ac.irسايت دانشگاه  

 مراجعه و طبق مراحل ذيل انتخاب 

 واحد نمايند.

 
 

 

آدر  وب سايت    internet explorerوار آدر  مرورگر وب ترجيحاً پيش فرض ويندوز   ندر  -1

 راتايپ نماهيد وبه سيستم دانشجويي وارد شويد. www.medsab.ac.irدانشگاه 

 

پس از ورود به ستيستتم دانشتجويي در قسمت مشخد شده نام  اربر  )شماره دانشجويي( و رمز     -2

 عبور )شماره شناسنامه( خود را وارد نماهيد.

http://www.medsab.ac.ir/
http://www.medsab.ac.ir/


 

د شودر صورتي  ه نام  اربر و رمز خود را صحيح وارد  رده باشيد مشخصات شما نمايش داده مي  -3

و مي توانيد از گزينه ها  مورد نظر منو  ستتمت راستتت انتخاب نماهيد و به صتتلحه عمليات مورد نظر  

 راهنمايي شويد.

 

رو  گزينه انتخاب واحد در سمت راست پنجره مرورگر  ليك نماهيد تا پنجره ا  نمايش داده شود  -4

در اين پنجره در صتورتي  ه دانشتجو از قبل ليست درو  انتخابي خود را به همراه شماره در  و  د   

ه )تا يد مي گردد   رده باشتند مي توانند مشتخصات درو  را در اين پنجره تايپ نمايند.  گروه تتيه 

 دانشجويان حتماً درو  مورد نظر خود را از قبل آماده نمايند.(  

 

در صورتي  ه دانشجويان درو  انتخابي خود را به همراه نداشته باشند مي توانند رو  پيوند درو   -5

ت راستت  ليك  رده تا ليستت درو  به همراه مشخصات آن هاهر شود.   اراهه نيمستا  در منو  ستم  

 سپس درو  مورد نظر خود را انتخاب نماهيد.

 

پس از ثبت شماره در  و  د گروه د مه اضافه به ليست را  ليك نماهيد چنانچه در انتخاب درو   -6

 صالح فرماهيد.اشتباه نموديد با استلاده از د مه حذف از ليست يا ويرايش ليست آن را ا

 

 پس از اطمينان يافتن از درست بودن انتخاب درو  مورد نظر د مه ثبت نتايي را  ليك نماهيد. -7

در صورتي  ه تمام مراحل ذ ر شده را به گونه صحيح انجام داده باشيد درو  شما به همراه تعداد  -5

تا يد مي گردد  ه شتتتما حتماً يك برا تاييديه واحدها  اخذ شتتتده ثبت و نمايش داده مي شتتتود و 

 واحد پرينت بگيريد.انتخاب 

 

 



 تذ رات:

درصورتي  ه انتخاب واحد اينترنتي انجام ندهيد تنتا در صورت تصويب شورا  آموزشي مجاز  -1تذ ر 

 به انتخاب واحد حضور  خواهيد بود.

 

چنانچه در زمان انتخاب واحد اينترنتي به مشكل آموزشي برخورد نموديد مي توانيد درساعت  -2تذ ر 

 آقا  متند  شجاع يا آموزش دانشكده تما  حاصل نماهيد.( با 5-13ادار )

 

ضتمناً در صورت بروز هرگونه مشكل در انتخاب واحد وب  ه قادر به رفع آن نباشيد ميتوانيد   -3تذ ر 

با در دستتت داشتتتن تاييديه انتخاب واحد اينترنتي خود طبق برنامه اعالم شتتده آموزش در زمان رفع   

 و اقدام به برطرف نمودن مشكل خود نماهيد. اشكاالت به دانشكده مراجعه

 

 

 مويد باشيدو موفق 


