
 آموزش نحوه انتخاب واحد تحت وب
 دانشجويان گرامي 

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

 نياز به حضور در محل دانشگاه در هر ساعت از شبانه روز از طريق اينترنت انتخاب واحد خود را انجام دهيد.

آماده نمودن ليست دروس انتخابي با کد درس وکد گروه مربوطه جهت انتخااب واحاد از روج جادور دروس ارا اه      -1

 شده نيمسار به تفكيک دانشكده ها ودروس عمومي)ارا ه شده در سامانه امور آموزش(

 رعايت پيشنياز دروس انتخابي -2

 عدم تداخل امتحان و کالس -3

 د(واح 22رعايت سقف تعداد واحد انتخابي) -4

 واحد( 14رعايت سقف تعداد واحد انتخابي جهت دانشجويان مشروط ) -5

 نحوه انتخاب واحد از طريق وب
دانشجويان مي توانند طبق برنامه اعالم شده آموزش در تاريخهاج مقرر  به آدرس وب سايت دانشگاه  

www.medsab.ac.ir ذيل انتخاب واحد نمايند. مراجعه و طبق مراحل 

 

آدرس وب ساااايت دانشاااگاه    internet explorerدر ناااوار آدرس مرورگااار وب ترجيحاااا  پاااي   ااار  وينااادوز    -1

www.medsab.ac.ir                             راتايااام نما ياااد و در قسااامت ساااامانه هااااج الكترونيكاااي      ساااامانه هااااج آموزشاااي

 سامانه امور آموزش وارد شويد.

 
 

جدور دروس ارا ه شده نيمسار به تفكياک دانشاكده           اطالع رساني         پس از ورود به سامانه امور آموزش       -2

 آماده نمودن ليست دروس انتخابي مورد نظربر اساس ترم     ها و دروس عمومي  
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 در قسمت مشخص شده نام کاربرج )شماره دانشجويي( و رمز عبور )شماره شناسنامه( خود را وارد نما يد. -3

 

 در صورتي که نام کاربر و رمز خود را صحيح وارد کرده باشيد مشخصات شما نماي  داده مي شود . -4

 

در سمت راست پنجره مرورگر کليک نما ياد تاا پنجاره اج نمااي  داده شاود در ايان پنجاره در         انتخاب واحدروج گزينه  -5

صورتي که دانشجو از قبل ليست دروس انتخابي خود را به هماراه شاماره درس و کاد گاروه تهياه کارده باشاند ماي توانناد          

ي گردد که دانشجويان حتما  دروس مورد نظر خود را از قبل آماده )تاکيد ممشخصات دروس را در اين پنجره تايم نمايند.

 نمايند.(  

 

در صورتي که دانشجويان دروس انتخابي خود را به همراه نداشته باشند مي توانناد روج پيوناد دروس ارا اه نيمساار در      -6

ورد نظر خود را انتخااب  منوج سمت راست کليک کرده تا ليست دروس به همراه مشخصات آن ظاهر شود. سپس دروس م

 نما يد.

 

پس از ثبت شماره درس و کد گروه دکمه اضا ه به ليست را کليک نما يد چنانچه در انتخاب دروس اشتباه نمودياد باا    -7

 استفاده از دکمه حذف از ليست يا ويراي  ليست آن را اصالح  رما يد.

 

 ظر دکمه ثبت نهايي را کليک نما يد.پس از اطمينان يا تن از درست بودن انتخاب دروس مورد ن -8

 

در صورتي که تمام مراحل ذکر شده را به گونه صحيح انجام داده باشيد دروس شما به همراه تعداد واحدهاج اخاذ شاده    -9

 تاکيد مي گردد که شما حتما  يک برگ تاييديه انتخاب واحد پرينت بگيريد.ثبت و نماي  داده مي شود و 

  

 تذکرات:

صورتي که انتخاب واحد اينترنتي انجام ندهيد تنها در صورت تصاوي  شاوراج آموزشاي مجااز باه انتخااب واحاد        در -1تذکر 

 حضورج خواهيد بود.

 

( باا  8-15چنانچه در زمان انتخاب واحد اينترنتي به مشكل آموزشي برخاورد نمودياد ماي توانياد درسااعت ادارج)      -2تذکر 

 ا يد.کارشناس آموزش دانشكده خود تماس حاصل نم

 

ضمنا  در صورت بروز هرگونه مشكل در انتخاب واحد وب که قادر به ر ع آن نباشيد ميتوانيد باا در دسات داشاتن     -3تذکر 

تاييديه انتخاب واحد اينترنتي خود طبق برنامه اعالم شده در زمان ر ع اشكاالت به آموزش دانشكده مراجعاه و اقادام باه    

 برطرف نمودن مشكل خود نما يد.

 ومؤيد باشيد. مو ق
 


