به نام خداوند جان و خرد

ضمن تبریک و خیر مقدم به دانشجویان ورودی مهر(ترم اول ) و بهمن  98رشته پزشکی ،ضمن اعالم روز و تاریخ ثبت
نام در ذیل  ،جهت تکمیل پرونده عالوه بر ارائه مدارک خود به بایگانی  ،برای تعیین گروه کالس و تهیه تائیدیه انتخاب واحد شخصا
به واحد ثبت نام علوم پایه دانشکده پزشکی مراجعه نمائید.
 خواهران  :ورودی مهر روز یکشنبه مورخ  )32395/32422( 98/06/31و ورودی بهمن شنبه مورخ )32396/32423( 98/07/06-برادران:ورودی مهرروز دوشنبه مورخ  )32395/32422( 98/07/01و ورودی بهمن یکشنبه مورخ)32396/32423( 98/07/07

ضمنا در تاریخ ذکرشده در باال جهت معاینه سالمت پزشکی به واحد امور دانشجویی مراجعه فرمائید .
تاریخ شروع کالسها برای ورودی مهر  98روز شنبه مورخ  98/07 /06می باشد.
انتخاب واحد دانشجویان روزانه در ترم اول تحصیلی توسط آموزش ثبت می گردد..
دانشجویان جدیدالورود (ورودی مهر ) 98پس از تعیین گروه توسط واحد علوم پایه آموزش می توانند به وب سایت انتخاب واحد برای تهیه تائیدیه انتخاب
واحد وارد شوند .الزم است نسبت به تهیه پرینت یک نسخه تائیدیه انتخاب واحد و ارائه به واحد آموزش جهت درج در پرونده بعد از تشکیل کالس اقدام
نمائید.

 نحوه انتخاب واحد و تهیه تائیدیه آن تحت وب سایت دانشجویان :درهر نیمسال تحصیلی ( طبق گروه اخذ شده از واحد علوم پایه آموزش) به سایت انتخاب واحد تحت وب دانشکده پزشکی به ادرس
 http://medical.sbmu.ac.irمراجعه نموده و با توجه به برنامه درسی پزشکی عمومی ارائه شده در وب سایت دانشکده
پزشکی به آدرس  ، http://msp.sbmu.ac.irموارد ذیل را به ترتیب انجام دهید.

 – 1در پنجره باز شده حروف تصویر را وارد نمایید ( فقط از  tabیا ماوس جهت حرکت در پنجره استفاده شود).
 – 2کد کاربری (شماره دانشجویی ) خود را بطور مثال  981315001 :را وارد نمایید.
 – 3کلمه عبور (شماره شناسنامه ) خود را وارد نمایید.
 – 4کلید ورود به سیستم را کلیک نمایید.
در سمت راست (عملکرد)؛ در صورت نبودن فرم انتخاب واحد ابتدا اطالعات دانشجویی را کلیک کرده و فیلدهای خالی را تکمیل
نموده (به قسمت باالی صفحه جهت ثبت کاراکترها دقت نمایید) و ثبت اطالعات را کلیک نمائید و سپس مجددا به پایین صفحه
رفته و کلید تایید اطالعات را کلیک نمائید و سپس وارد فرم انتخاب واحد در قسمت عملکرد( باال سمت راست ) شده وطبق
جدول ذیل انتخاب واحد خود را با توجه به گروه دریافتی ثبت نمایید.
 – 5در پنجره انتخاب واحد ابتدا در کادر مستطیل شکل کد درس بطور مثال ( :کد درس  ) 3154280وارد نموده و سپس با
 tabبه قسمت گروه درس رفته و گروه خود را وارد نمایید و با  tabبه قسمت اضافه به لیست رفته و کلیک نمایید .بطور
مثال:
کد درس :

31540141

گروه درس :

1

اضافه به لیست

 – 6بعد از ثبت تمام دروس جدول  ،کلید ثبت نهایی را حتما کلیک نمایید تا اطالعات ثبت شده شما را ذخیره نماید.
 -7گزارشگیری از تائیدیه انتخاب واحد :یک نسخه تائیدیه انتخاب واحد برای ارائه به آموزش(بعد از ثبت تمام درسها)  +یک
نسخه جهت دانشجویانی که مشمول خوابگاه هستند(ترم اول)
 –8دکمه خروج از برنامه را بزنید تا از برنامه انتخاب واحد خارج شوید.
موفقیت روزافزون شما دانشجوی عزیز را آرزومندم.

دکتر فاطمه بیتاژیان
(حوزه مدیریت آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی)

ترم اول ورودی مهر98

نیمسال اول  98-99شروع کالس  98/07/06 :پایان کالس 98/11/02 :

رمز درس

نام درس

گروه درس

تعداد
واحد

31540101

مقدمات علوم تشریح

با توجه به گروه دانشجو(  )1-2-3-4-5-6ثبت گروه درس انجام پذیرد

2/5

31540120

بیوشیمی مولکول سلول

با توجه به گروه دانشجو(  )1-2-3-4-5-6ثبت گروه درس انجام پذیرد

2/2

31540111

فیزیولوژی سلول

تمامی دانشجویان گروه  1را ثبت نمایند .

0.8

31540124

ژنتیک پزشکی1

تمامی دانشجویان گروه  1را ثبت نمایند .

1

31540141

آداب پزشکی1

گروه  1و یا گروه  2ثبت گردد

1

31540017

*زبان انگلیسی عمومی

گروه  1و یا گروه  2و یا گروه  3ثبت گردد

3

31540001

اندیشه اسالمی 1

با توجه به گروه دانشجو ( )1-2-3-4ثبت گروه درس انجام پذیرد .

2

31540016

ادبیات فارسی

دانشجویان گروه 1یا 2فقط گروه  1را ثبت نموده و
دانشجویان گروه3یا 4فقط گروه  3را ثبت نمایند .

3

31540007

آئین زندگی(اخالق کاربردی)

با توجه به گروه دانشجو ( )1-2-3-4ثبت گروه درس انجام پذیرد .

2
17/5

جمع واحدها
توجه مهم:

 دانشجویان جدیدالورود (ورودی مهر )98پس از تعیین گروه توسط واحد علوم پایه آموزش  ،می توانند به وب سایت انتخاب واحدبرای تهیه تائیدیه انتخاب واحد وارد شوند .الزم است نسبت به تهیه پرینت یک نسخه تائیدیه انتخاب واحد پس از زمان شروع کالسها و
ارائه به واحد آموزش جهت درج در پرونده اقدام نمائید.
* زبان انگلیسی عمومی ) گروه  A = 1و گروه B = 2

و گروه ) C = 3

دانشجویان پردیس خودگردان ورودی  98رشته پزشکی:

در تاریخ  6و  1398/07/ 7مدارک ذیل به واحد امور مالی ارائه گردد.
مشخصات سفته قابل ارائه دانشجویان پردیس خودگردان ورودی  98رشته پزشکی :
 -1یک عدد سفته به مبلغ پانصد میلیون لایر
 -2پشت سفته جهت ضمانت حتما به امضاءیکی از موارد ذیل :
 کارمند شاغل به همراه فیش حقوقی و حکم کارگزینی در صورت داشتن جواز کسب کپی جواز کسب و امضاء پشت سفته درصورت داشتن شرکت خصوصی  :اساسنامه شرکت که نام ضامن در آن قید شده باشد و امضاء پشت سفته-

کپی کارت جانبازی فرزندان جانباز باالی %25

