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دانشکده بهداشت 

آهَصش ًحَُ اًتخاب ٍاحذ تحت ٍب 
 

داًطجَياى گشاهي  

تا تَجِ تِ اًجام اًتخاب ٍاحذ اص عشيق ٍب تا هغالؼِ دقيق ايي هجوَػِ ٍ سػايت ًكات ريل دس صهاى اًتخاب ٍاحذ، تذٍى ًياص 

. تِ حضَس دس هحل داًطگاُ دس ّش ساػت اص ضثاًِ سٍص اص عشيق ايٌتشًت اًتخاب ٍاحذ خَد سا اًجام دّيذ

 

 :آهادُ ًوَدى ليست دسٍس اًتخاتي جْت اًتخاب ٍاحذ اص سٍي جذٍل دسٍس اسائِ ضذُ ًيوسال تِ ضشح ريل  -1

ضوٌا   ( داًطكذُ هَسد ًظش ٍ تشم– اعالع سساًي –ساهاًِ اهَس آهَصضي - ٍسٍد تِ سايت داًطگاُ ػلَم پضضكي سثضٍاس

 . دس تشد آهَصش ًيض ًصة گشديذُ است

آهادُ ًوَدى ضواسُ دسس ٍكذ گشٍُ هشتَط تِ دسٍسي كِ تايذ اًتخاب ًوائيذ اص سٍي جذٍل دسٍس اسائِ ضذُ ًيوسال   -2

 سػايت پيطٌياص دسٍس اًتخاتي -3

 ػذم تذاخل اهتحاى -4

 ( ٍاحذ20)سػايت سقف تؼذاد ٍاحذ اًتخاتي -5

 ( ٍاحذ14)سػايت سقف تؼذاد ٍاحذ اًتخاتي جْت داًطجَياى هطشٍط  -6

 ٍاحذ 24 تِ تاال دس ًيوسال قثل هي تَاًٌذ تا 17 تِ تؼذ دس صَست داضتي هؼذل 2الصم تِ ركش است داًطجَياى اص تشم  -7

 .اًتخاب ًوايٌذ

 داًطجَياى دس تشم قثل اص كاسآهَصي دس ػشصِ ًيض دس صَست اتوام كليِ دسٍس ٍ ػذم هطشٍعي دس ًيوسال قثل  -8

 17 ٍاحذ دس صَست ًذاضتي هؼذل 20تشاي ثثت ٍاحذ ّاي هاصاد تش ).  ٍاحذ دسسي اًتخاب ٍاحذ ًوايٌذ24هي تَاًٌذ تا 

 . تِ تاال تايستي دس سٍص سفغ اضكال سضتِ خَد تِ آهَصش داًطكذُ هشاجؼِ ًوايٌذ

ًذاضتي  ) ٍاحذ دس تشم قثل20 ٍاحذ  دس صَست ػذم اخز تيص اص 5حذاكثش تؼذاد ٍاحذ دسسي تا كاسآهَصي دس ػشصِ  -9

 .ٍ اتوام كليِ دسٍس هي تاضذ  ( تِ تاال 17هؼذل 

 .دسيافت تاييذيِ اًتخاب ٍاحذ اص عشيق ٍب جْت سفغ هطكالت احتوالي ضشٍسي هي تاضذ -10

 

هؼشفي كذ گشٍُ دسٍس 
 

   96-                                كاسضٌاسي اسضذ تْذاضت هحيظ 38-كاسضٌاسي اسضذ آهَصش تْذاضت 

 62-                                كاسضٌاسي پيَستِ تْذاضت حشفِ اي 92-كاسضٌاسي پيَستِ تْذاضت هحيظ 

 98-                             كاسضٌاسي ًاپيَستِ تْذاضت هحيظ 32-كاسضٌاسي پيَستِ تْذاضت ػوَهي 

 95-                          كاسداًي تْذاضت هحيظ 35-كاسضٌاسي ًاپيَستِ تْذاضت ػوَهي 

 70-                                              كاسداًي تْذاضت هثاسصُ تا تيواسيْا 60-كاسداًي تْذاضت خاًَادُ

 65-كاسداًي تْذاضت حشفِ اي 
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 ًحَُ اًتخاب ٍاحذ اص عشيق ٍب
 

 

 

 

 

آدسس ٍب سايت داًطگاُ    internet explorerدس ًَاس آدسس هشٍسگش ٍب تشجيحاً پيص فشض ٍيٌذٍص   - 1

www.medsab.ac.irساتايپ ًوائيذ ٍتِ سيستن اهَس آهَصضي  ٍاسد ضَيذ .  

 

  کلیک نمودن بر روی امور آموزشی از قسمت آموزش و تحصیالت تکمیلی–ورود به سایت دانشگاه علوم پسشکی سبسوار 

 

 

داًطجَياى هي تَاًٌذ عثق تشًاهِ اػالم ضذُ آهَصش دس تاسيخْاي هقشس  تِ آدسس ٍب سايت داًطگاُ  
www.medsab.ac.ir 

 .هشاجؼِ ٍ عثق هشاحل ريل اًتخاب ٍاحذ ًوايٌذ

http://www.medsab.ac.ir/
http://www.medsab.ac.ir/
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خَد سا  (ضواسُ هلي )ٍ سهض ػثَس  (ضواسُ داًطجَيي)پس اص ٍسٍد تِ ساهاًِ آهَصش  دس قسوت هطخص ضذُ ًام كاستشي - 2

. ٍاسد ًوائيذ

 

دس صَستي كِ ًام كاستش ٍ سهض خَد سا صحيح ٍاسد كشدُ تاضيذ هطخصات ضوا ًوايص دادُ هي ضَد ٍ هي تَاًيذ اص گضيٌِ ّاي - 3

. هَسد ًظش هٌَي سوت ساست اًتخاب ًوائيذ ٍ تِ صفحِ ػوليات هَسد ًظش ساٌّوايي ضَيذ

 

سٍي گضيٌِ اًتخاب ٍاحذ دس سوت ساست پٌجشُ هشٍسگش كليك ًوائيذ تا پٌجشُ اي ًوايص دادُ ضَد دس ايي پٌجشُ دس صَستي كِ - 4

داًطجَ اص قثل ليست دسٍس اًتخاتي خَد سا تِ ّوشاُ ضواسُ دسس ٍ كذ گشٍُ تْيِ كشدُ تاضٌذ هي تَاًٌذ هطخصات دسٍس سا دس 

   (.تاكيذ هي گشدد كِ داًطجَياى حتواً دسٍس هَسد ًظش خَد سا اص قثل آهادُ ًوايٌذ).ايي پٌجشُ تايپ ًوايٌذ

 

دس صَستي كِ داًطجَياى دسٍس اًتخاتي خَد سا تِ ّوشاُ ًذاضتِ تاضٌذ هي تَاًٌذ سٍي پيًَذ دسٍس اسائِ ًيوسال دس هٌَي - 5

. سپس دسٍس هَسد ًظش خَد سا اًتخاب ًوائيذ. سوت ساست كليك كشدُ تا ليست دسٍس تِ ّوشاُ هطخصات آى ظاّش ضَد

 

پس اص ثثت ضواسُ دسس ٍ كذ گشٍُ دكوِ اضافِ تِ ليست سا كليك ًوائيذ چٌاًچِ دس اًتخاب دسٍس اضتثاُ ًوَديذ تا - 6

. استفادُ اص دكوِ حزف اص ليست يا ٍيشايص ليست آى سا اصالح فشهائيذ

 

. پس اص اعويٌاى يافتي اص دسست تَدى اًتخاب دسٍس هَسد ًظش دكوِ ثثت ًْايي سا كليك ًوائيذ- 7
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دس صَستي كِ توام هشاحل ركش ضذُ سا تِ گًَِ صحيح اًجام دادُ تاضيذ دسٍس ضوا تِ ّوشاُ تؼذاد ٍاحذّاي اخز ضذُ ثثت - 8

 .تاكيذ هي گشدد كِ ضوا حتواً يك تشگ تاييذيِ اًتخاب ٍاحذ پشيٌت تگيشيذٍ ًوايص دادُ هي ضَد ٍ 

  

: تزكشات

 دسصَستي كِ اًتخاب ٍاحذ ايٌتشًتي اًجام ًذّيذ تٌْا دس صَست تصَية ضَساي آهَصضي هجاص تِ اًتخاب ٍاحذ حضَسي -1تزكش 

. خَاّيذ تَد

 

تا  آهَصش  (8-13) چٌاًچِ دس صهاى اًتخاب ٍاحذ ايٌتشًتي تِ هطكل آهَصضي تشخَسد ًوَديذ هي تَاًيذ دسساػت اداسي-2تزكش 

. داًطكذُ تواس حاصل ًوائيذ

 

 ضوٌاً دس صَست تشٍص ّشگًَِ هطكل دس اًتخاب ٍاحذ ٍب كِ قادس تِ سفغ آى ًثاضيذ هيتَاًيذ تا دس دست داضتي -3تزكش 

تاييذيِ اًتخاب ٍاحذ ايٌتشًتي خَد عثق تشًاهِ اػالم ضذُ آهَصش دس صهاى سفغ اضكاالت تِ داًطكذُ هشاجؼِ ٍ اقذام تِ تشعشف 

. ًوَدى هطكل خَد ًوائيذ

. هَفق ٍهؤيذ تاضيذ
 


