
 ه علوم پزشکی سبزوار((گادانش 97-98اول تقویم دانشگاهی نیمسال ))
 

 جهت انتخاب واحد ملزم به رعایت نکات ذیل می باشند.محترم کلیه دانشجویان 

 انتخاب واحد دانشجویان از طریق اینترنت درتاریخ های اعالم شده ذیل الزامی می باشد. :1 مورد

 می باشد. (فقط جهت دانشجویانی که نامه شورا دارند )انتخاب واحد احتمالی فقط جهت رفع اشکاالتتاریخ های اعالم شده حضوری  :2مورد

 ازدانشجو انتخاب واحد به عمل نخواهد آمد. به صورت اینترنتی در صورت عدم انجام انتخاب واحد در زمان مقرر :3مورد

تماس مربوطه  با آموزش دانشکده( 8-15خورد نمودید می توانيد درساعت اداری)چنانچه در زمان انتخاب واحد اینترنتی به مشکل آموزشی بر :4مورد

 .فرمائيدحاصل 

 پس از انتخاب واحد از طریق اینترنت حتماً تأییدیه انتخاب واحد خود را پرینت بگیرید. : 5 مورد
 24/6/97     شروع کالسها: 

 بصورت تمام وقت و 32/6/79لغایت  01/6/79 خنند از تاریکليه دانشجویان محترم می توا)تاریخ انتخاب واحد اینترنتی(

 بصورت اینترنتی انتخاب واحد نمایند. www. Medsab.ac.irبا استفاده از سایت  
 

 

 ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان مهمان وانتقال به تفکیك رشته 

 ه شورا دارند(فقط جهت دانشجویانی که نام )تاریخ رفع اشکاالت انتخاب واحد بصورت حضوری
 ساعت تاریخ روز دانشکده پزشکی دانشکده پيراپزشکی دانشکده پرستاری دانشکده بهداشت

 8 –13 17/6/97 شنبه  یپروتز دندان یشگاهیعلوم آزما یپرستار  یحرفه ا بهداشت

 8 –13 18/6/97 یکشنبه  یپزشک اتاق عمل ارشد یکارشناس ارشد کارشناسی

 8 –13 19/6/97 شنبه دو  ییماما یپزشک یها یتفور -- بهداشت عمومی

 یهوشبر -- يط مح بهداشت

 پرتوشناسی

 8 –13 20/6/97 سه شنبه ارشد یکارشناس

 

 20/10/97  :پایان کالسها                           24/6/97 :شروع کالسها

 12/7/97 لغایت  7/7/97: )اینترنتی(حذف واضافه

 8/11/97 لغایت    22/10/97 امتحانات:            26/9/97لغایت  25/9/97حذف اضطراری:                               

 فقط جهت دانشجویانی که نامه شورا دارند( بصورت حضوری )زمان حذف واضافه
 ساعت تاریخ روز دانشکده پزشکی دانشکده پيراپزشکی دانشکده پرستاری دانشکده بهداشت

 8 –13 8/7/97 یکشنبه  یپروتز دندان یشگاهیلوم آزماع یپرستار  یحرفه ا بهداشت

 8 –13 9/7/97 شنبه دو   یپزشک اتاق عمل ارشد یکارشناس ارشد کارشناسی

 8 –13 10/7/97 سه شنبه ییماما یپزشک یها یتفور -- بهداشت عمومی

 یهوشبر -- يط مح بهداشت

 پرتوشناسی

 8 –13 11/7/97 چهارشنبه ارشد یکارشناس

 گروهها(مدیران محترم توسط کارآموزی مطابق برنامه اعالم شده  )شروع 

 دکتر علیرضا قربانی

    موزشی و تحصیالت تکمیلیآمدیر امور 
   رونوشت :

                                                                                                                                               ریاست محترم دانشگاه جهت استحضار         -

 استحضار   جهتی آموزشمحترم  معاونت -

 دستورات مقتضیو استحضار  جهت  و فرهنگی معاونت محترم دانشجویی -

 جهت حضور در زمانهای مقرر و اساتيد مشاور دانشکده ها هگرومحترم وهماهنگی با مدیران   ت استحضارجه(جوین-پيراپزشکی-پزشکی-پرستاری ومامایی - هداشتبروسای محترم دانشکده) -

 و اقدام الزم جهت اطالعامور آموزشی دانشکده ها ادارهمسئول محترم  -

 و اقدام الزم و پذیرش جهت اطالعثبت نام اداره مسئول محترم  -

 و اقدام الزم مسئول محترم اداره امتحانات جهت اطالع -

 الزم و همکاریجهت اطالع مسئول محترم امور اداری  -

 اقدام الزم جهت اطالع و جناب آقای مهندس شجاع  -

   شماره:

 اترخی:

 


