فرآیىذ اجرایی مراحل اوتخبة ياحذ ایىتروتی داوشجًیبن شبغل بٍ تحصیل

شريع اوتخبة ياحذ ایىتروتی

 - 1يارد شذن بٍ آدرس ایىتروتی اوتخبة ياحذ تحت ية
 - 2يارد کردن کذ کبربری ي رمس عبًر
 - 3يارد شذن بٍ قسمت اوتخبة ياحذ

ثبت شمبرٌ درس ي گريٌ
درس ارائٍ شذٌ در ویمسبل

خیر

آیب شمبرٌ درس ي گريٌ درس
درست ثبت شذٌ است ؟

بلی
 - 1ثبت وُبیی اوتخبة ياحذ
- 2چبپ فرم تبییذیٍ اوتخبة ياحذ

پبیبن

فرآیىذ اجرائی مراحل اوتخبة ياحذ ایىتروتی داوشجًیبن شبغل بٍ تحصیل در داوشگبٌ علًم پسشکی شُرکرد :

َذف :

افشایؼ ،عزعت در اًجبم اًتخبة ٍاحذ ٍدر راعتبی اعتفبدُ اس تکٌَلَصی جذیذ  ،صزفِ جَیی در کبغذ ٍ
ّوچٌیي صزفِ جَی در ٍقت داًؾجَیبى در سهبى اًتخبة ٍاحذ دعتی .
مذارک ي اطالعبت مًرد ویبز :
ّز داًؾجَ ثزای ٍرٍد ثِ عیغتن ًزم افشاری اًتخبة ٍاحذ تحت ٍة ًیبس ثِ کذ داًؾجَیی ٍ کلوِ عجَر خَد هی
ثبؽذ کِ کذ داًؾجَیی ّوبى ؽوبرُ داًؾجَیی داًؾجَ ٍ کلوِ عجَر ثزای اٍلیي ارتجبط ؽوبرُ ؽٌبعٌبهِ ّز
داًؾجَ هی ثبؽذ .کِ داًؾجَ هی تَاًذ ثعذ اس ٍارد ؽذى ثِ پزٍ فبیل خَد اقذام ثِ تعَیض کلوِ عجَر خَد ًوبیذ .
ثعذ اس ٍرٍد ثِ عیغتن ٍ ٍارد ؽذى در صفحِ اصلی ثزًبهِ اًتخبة ٍاحذ  ،لیٌک ّبیی در

عوت راعت

صفحِ ظبّز هی ؽَد کِ داًؾجَ هی تَاًذ لیٌک اًتخبة ٍاحذ را کلیک کٌذ ٍ ثب ٍارد ًوَدى ؽوبرُ درط ثِ
ّوزاُ گزٍُ آى درط ٍ عپظ ثجت ًْبیی درٍط اًتخبة ؽذُ اًتخبة ٍاحذ ًوبیذ.
فرم َبی مًرد استفبدٌ :

در فزآیٌذ اًتخبة ٍاحذ تحت ٍة داًؾجَیبى  ،فزم اعتفبدُ ّ ،وبى فزم هزثَط ثِ درٍط ارائِ ؽذُ ًیوغبل هی
ثبؽذ کِ ؽبهل ًبم درط  ،ؽوبرُ درط  ،گزٍُ درط ،تبریخ اهتحبى  ،سهبى تؾکیل کالط ٍ ًبم اعتبد هی ثبؽذ .
شرح مراحل اوجبم کبر :

ثزای ٍارد ؽذى ثِ صفحِ اًتخبة ٍاحذ تحت ٍة اثتذا پظ اس ٍرٍد ثِ ایٌتزًت  ،داًؾجَیبى اس دٍ راُ هی تَاًٌذ ثِ
ثزًبهِ اصلی اًتخبة ٍاحذ ٍارد ؽًَذ .
1

ٍ-ارد کزدى  I Pثزًبهِ در ًَار آدرط هزٍر گز کبهپیَتز خَد .

2

ٍ-ارد ؽذى ثِ عبیت داًؾگبُ علَم پشؽکی ؽْزکزد  ،عپظ ثِ قغوت لیٌک ثزًبهِ

ًزم افشاری عوب ٍ

آى را کلیک ًوبیٌذ .
پظ اس ٍرٍد ثِ ثزًبهِ ًَ ،ع کبرثزی  ،حتوبً داًؾجَ اًتخبة ؽَد  .عپظ ثب ٍارد کزدى ؽوبرُ داًؾجَیی ٍ
کلوِ عجَر هی تَاى ثِ صفحِ اصلی اًتخبة ٍاحذ ٍارد ؽذ .
ثعذ اس ٍرٍد ثِ عیغتن ٍ ظبّز ؽذى صفحِ اصلی  ،در قغوت عوت راعت صفحِ ثزرٍی لیٌک اًتخبة ٍاحذ
کلیک کزدُ ٍ ٍارد صفحِ اًتخبة ٍاحذ هی ؽَد  .درٍط پیؾٌْبدی هَرد تأ ییذ داًؾجَ ثِ ّوزاُ گزٍُ
آى درط در ًیوغبل هَرد ًظز  ،تَعط داًؾجَ در قغوت ؽوبرُ درط ٍ گزٍُ درط ثجت هی ؽَد .
آخزیي هزحلِ ثجت درٍط  ،ثجت ًْبیی هیجبؽذ  ٍ ،تبسهبًی کِ داًؾجَ ثجت ًْبیی اًجبم ًذادُ ّیچ درعی
ثجت ًخَاّذ ؽذ  .ثعذ اس ثجت ًْبیی درٍط داًؾجَ هی تَاًذ در قغوت

تأ ییذیِ اًتخبة ٍاحذ  ،اس

اًتخبة ٍاحذ خَد پزیٌت ثگیزد .
تذکز  :چٌبًچِ درٍط ٍارد ؽذُ اس ًظز کذ درط  ،گزٍُ درعی  ،تذاخل عبعت در درٍط ٍ اهتحبى ٍ
تکزاری ثَدى هؾکل داؽتِ ثبؽذ ،اًتخبة ٍاحذ داًؾجَ ثجت ًْبیی ًوی گزدد.

مسئًلیت ي اختیبرات َر یک از عًامل :

- 1هغئَلیت آهَسػ داًؾکذُ در ارعبل عٌَاى درٍط پیؾٌْبدی ًین عبل ثِ صَرت ًبم ٍ ؽوبرُ درط ،
ؽوبرُ گزٍُ درعی  ،تبریخ اهتحبى  ،سهبى تؾکیل کالط ٍ ًبم اعتبد ثِ

ادارُ کل آهَسػ داًؾگبُ

- 2هغئَلیت هزکش کبهپیَتز هعبًٍت آهَسػ جْت ثجت درٍط ارعبل ؽذُ در

ثزًبهِ ًزم افشاری .

- 3هغئَلیت هز کش کبهپیَ تز ارعبل هجذد تک تک درٍط ثجت ؽذُ در قغوت درٍط تحت ٍة در
ثزًبهِ ًزم افشاری .
- 4فعبل ًوَدى ًیوغبل تحصیلی هزثَط ثزای کلیِ داًؾجَیبًی کِ در آى ًیوغبل هجبس ثِ اًتخبة ٍاحذ هی
ثبؽٌذ،تَعط هزکش کبهپیَتز ادارُ کل اهَسػ .
- 5ارعبل درٍط ارائِ ؽذُ ًیوغبل تَعط هزکش کبهپیَتز ادارُ کل آهَسػ ثِ هعبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ
جْت قزاردادى در عبیت اصلی داًؾگبُ ثِ هٌظَر اطالع رعبًی داًؾجَیبى.
- 6پبعخگَیی ثِ هؾکالت داًؾجَیبى اس قجیل اؽکبل در ٍارد ؽذى ثِ ثزًبهِ یب اؽکبل در ٍارد ًوَدى کلوِ
عجَر ٍ یب ؽوبرُ درط  ،تَعط هزکش کبهپیَتز ادارُ کل آهَسػ .
- 7تعییي سهبى ثٌذی اًتخبة ٍاحذ تحت ٍة تَعط ؽَرای آهَسؽی داًؾگبُ ٍ اجزای آى تَعط هزکش
کبهپیَتز ادارُ کل آهَسػ .
وًع فه آيری مًرد استفبدٌ در ريش اوتخبة ياحذ تحت ية :

 – 1اعتفبدُ اس ایٌتزًت
 -2اعتفبدُ اس هزٍر گز ایٌتزًت اکغپلَرر ( ) enternet explorerجْت ٍرٍد ثِ ثزًبهِ افشاری
 -3اعتفبدُ اس ًزم افشار .sama
مذت زمبن اوجبم کبر :
 ) 1اس حذٍد یک هبُ هبًذُ ثِ ؽزٍع ًیوغبل تحصیلی ثب ّوبٌّگی آهَسػ داًؾگبُ ٍ داًؾکذُ ّب ٍ هزکش کبهپیَتز
اجزای هقذهبت فزاّن ٍ اعالم هی گزدد .
 ) 2اجزای ثزًبهِ سهبى ثٌذی اًتخبة ٍاحذ کِ در تبریخ هؾخص ؽذُ اثتذای ّز ًیوغبل ثِ هذت حذاکثز  4رٍس اس
عبعت  8صجح تب عبعت  12ؽت اًجبم هی ؽَد .

