
  

 "ان پزشکینتخاب واحد دانشجويراهنمای ا"

  

  :نحوه ورود به صحفه انتخاب واحد

  انتخاب واحد  ←ان دانشجوي ويژه  ←رت دانشگاه علوم پزشکی بوشهساي -

  .دکنيوارد  و و يا شماره داوطلبی ی ودر کلمه عبور کد ملیدر نام کاربری شماره دانشجوي -

يد ل کنشناسنامه ای ومشخصات خود را تکمي ی زده واطالعاتاز شده ابتدا روی اطالعات دانشجويکاربری شما بصحفه  -

  . سپس بر روی ثبت اطالعات زده تا انتخاب واحد برای شما فعال گردد

 کد درس، ل آمده است طبق ليست دروس که در ذيک کرده وبرای انتخاب را کليحد ادر سمت راست منوی انتخاب و -

   . را بزنيد تا اطالعات شما ثبت سامانه گرددست موقت دکمه اضافه به لي  وسپس  دس گروه درس را وارد نماييوسپ

  . دم کرد گروه بعدی را انتخاب نماييت اعالعدم ظرفيدر صورتی که در گروه ها  -

 . دييادروس انتخابی را انتخاب واحد ننم ستبه هيچ عنوان دروس به غيراز لي -

انتخاب واحد ) ب کالس  –الف کالس ( واحد بايد طبق کالس های تقسيم بندی شده الزم به ذکر است که انتخاب  -

به طور مثال اگر دانشجويی درسی را از کالس الف انتخاب واحد نمود بقيه دروس نيز به دليل تداخل درس بايد . گردد

 .کالس الف باشد برنامه  از همان

   



-  

  :آموزش تصوِيری  انتخاب واحد  -

  

   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

  :نکاتی در خصوص انتخاب واحد 

  

 . انتخاب واحد كنند می بايستليست دروس جدول ذيل  طبق  دانشجويان فقط -۱

  . در انتخاب دروس عمومي گروه تعيين شده در جدول را انتخاب فرماييد - ۲

را انتخاب   گروه  يک  می بايست  شده است دانشجودر چندين گروه تعريف که  عملی نظری و  دروس - ۳

 . نمايد 

دانشكده پزشكي  كارشناس علوم پايه پس از انتخاب واحد  پرينت انتخاب واحد خود را جهت تاييد به  - ۴

  .تحويل دهيد خانم اعتمادي  

  .در زمان حذف واضافه ارائه می گردددرس دفاع مقدس ک گروه از ي- ۵

          درس را  ۲جود دارد يعني محدوديت در حذف واضافه دروس و، حذف واضافه  مقررضمنا در موعد - ۶

فقط يک مي توان درس ولي تغيير گروه را بدون حذف كردن . ددرس را اضافه كني ۲د حذف كنيد ومي توانن

  .تغيير دادبار 

درس  گزينه حذف. درصورتی که بخواهد درسی را حذف کنيد گزينه پاک کردن از ليست را بزنيد-۷

  .محدوديت دارد

  

  

   



  

  ۱۳۹۶دانشجويان پزشكي ورودي  دروس انتخابي ليست"

  "۹۶ - ۹۷سال تحصيلي  اولنيم سال  در 

 

  توضيحات  واحد  نام درس  گروه  كد درس

درصورتی که بخواهد   ۴۸/۲  مقدمات علوم تشريح  ۲ -۱  ۱۰۱

درسی را حذف کنيد 

گزينه پاک کردن از 

گزينه . ليست را بزنيد

درس  حذف

  .محدوديت دارد

درس ک گروه از ي

در زمان دفاع مقدس 

حذف واضافه ارائه 

  . می گردد

  

  ۳۱/۲  عضالنی -علوم تشريح اسکلتی   ۱-۲  ۱۰۲

  ۸۲/۰  سلولفيزيولوژی   ۱-۲  ۱۱۱

  ۳۵/۰  فيزيولوژی خون  ۱-۲  ۱۱۷

  ۳۳/۲  سلول -بيوشيمی مولکول  ۱-۲  ۱۲۰

  ۵/۱  اصول خدمات سالمت  ۱-۲  ۱۳۳

  ۲  روان شناسی سالمت  ۱-۲  ۱۴۰

  ۵/۰  ک آداب پزشکی ي  ۱-۲  ۱۴۱

  ۲  فناوری اطالعات  ۱-۲-۳-۴  ۲۳۲۳

  ۳  زبان پيش دانشگاه  ۱-۲  ۲۹۰۰۳

  ۲  دفاع مقدس  ۵  ۴۱

      جمع واحد


