راھﻨﻤﺎی ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺟﮭﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺗﮭﯿﮫ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﮫ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ  ،ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ
 ،/http://ib.sbmu.ac.irﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻤﺎء ﺑﮫ ادرس
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮدﯾﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﮫ آدرس

 /http://medical.sbmu.ac.ir/samawebﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.
رﻣﺰ درس

ﻧﺎم درس

روزھﺎی ﮐﻼس

ﮐﺪﮔﺮوه

 – 1در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺣﺮوف ﺗﺼﻮﯾﺮ را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ) ﻓﻘﻂ از  tabﯾﺎ ﻣﺎوس ﺟﮭﺖ ﺣﺮﮐﺖ در ﭘﻨﺠﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد(.
 – 2ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮی )ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ( ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل  944 3150 01 :را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 – 3ﮐﻠﻤﮫ ﻋﺒﻮر )ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ( ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ).در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﯿﺪ(
 – 4ﮐﻠﯿﺪ ورود ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ )ﻋﻤﻠﮑﺮد(؛ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ اﺑﺘﺪا اطﻼﻋﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﻓﯿﻠﺪھﺎی ﺧﺎﻟﯽ
را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده )ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﮫ ﺟﮭﺖ ﺛﺒﺖ ﮐﺎراﮐﺘﺮھﺎ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ( و ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪدا
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﮫ رﻓﺘﮫ و ﮐﻠﯿﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ اطﻼﻋﺎت را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺳﭙﺲ وارد ﻓﺮم اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد) ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ( ﺷﺪه وطﺒﻖ ﺟﺪول ذﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 – 5در ﭘﻨﺠﺮه اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ اﺑﺘﺪا در ﮐﺎدر ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﮐﺪ درس ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ) :ﮐﺪ درس  ( 3154280وارد ﻧﻤﻮده و
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  tabﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮوه درس رﻓﺘﮫ و ﮔﺮوه ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺎ  tabﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺎﻓﮫ ﺑﮫ ﻟﯿﺴﺖ رﻓﺘﮫ و ﮐﻠﯿﮏ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل:
ﮐﺪ درس :

3154280

ﮔﺮوه درس :
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 – 6ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﺗﻤﺎم دروس ﺟﺪول  ،و ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﮭﺮﯾﮫ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ  ،ﮐﻠﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ را ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -7ﮔﺰارﺷﮕﯿﺮی از ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﮫ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ :ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮫ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﮫ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺑﺮای اراﺋﮫ ﺑﮫ آﻣﻮزش)ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﺗﻤﺎم درﺳﮭﺎ(
 +ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮫ ﺟﮭﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﻤﻮل ﺧﻮاﺑﮕﺎه ھﺴﺘﻨﺪ)ﺗﺮم اول(
 –8دﮐﻤﮫ ﺧﺮوج از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روز اﻓﺰون ﺷﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮی ﻋﺰﯾﺰ را آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ

