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 نمايد:توجه شما را به نكات زير جلب می آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان گرامی، ضمنبا سالم و 

 :8931پزشكی سال  هايگروهكارشناسی ارشد  آزمون زمان

نوبت در  ،هر دو روزدر  آزمون. دو نوبت صبح و عصر در 78/4/89روز جمعه مورخ  و 72/4/89مورخ  شنبهپنجروز  :زدو رو

 از شروعقبل و نیم یک ساعت  داوطلبان الزم است .شودمیشروع  51ساعت  رأسو در نوبت عصر  9ساعت  رأسصبح 

و داوطلبان  استدقيقه  561ها رشته ۀبراي كليبه سؤاالت گويی زمان پاسخمدت حضور یابند. آزمون، در محل برگزاری آزمون

 خروج از جلسه را ندارند. ۀپايانی، اجاز ۀدقيق 51اول و  ۀدقيق 91در 

 ورود فرد همراه داوطلب، به حوزۀ امتحانی اکیداً ممنوع است.

 در مورد تأمين پاركينگ اتومبيل و غذا )ناهار( داوطلبان ندارد.دانشگاه تعهدي 

 :در دانشگاه علوم پزشکی اراک 89هاي پزشكی سال كارشناسی ارشد گروه آزمونمحل برگزاري 

، ساختمان مجتمع دانشگاهی پيامبر اعظم )ص(اميرالمؤمنين )ع(، حضرت بيمارستان جنب ، ميدان بسيج، سردشت ،اراک

 .علوم پزشكی اراکي هادانشكده

 :8931های پزشکی سال کارشناسی ارشد گروه آزموننکاتی در مورد سؤاالت 

داوطلبان حق خروج از  ،زمان آزمون انتهايدقيقه  51دقيقه اول و  91 و باشددقيقه می 561 هارشتهگوئی براي كليه پاسخ زمانمدت .5

 جلسه آزمون را ندارند.

نمره و براي هر پاسخ غلط يك نمره منفی تعلق  3بوده و به هر پاسخ صحيح تستی چهارجوابی  صورتبه هارشتهآزمون كليه  سؤاالت .7

 گيرد.پاسخ داده شود، يك نمره منفی تعلق می 7، سؤالبراي يك  كهدرصورتیفقط يك پاسخ داده شود.  سؤال. به هر گيردمی

هرگونه  كن پاک نمايد. بديهی استبا پاک كامالًبايست پاسخ قبلی را وطلب میدر برگه پاسخنامه، دا سؤالدر صورت نياز به تغيير پاسخ هر 

 .باشدمیداشته و مسئوليت آن به عهده داوطلب  تأثيرپاسخنامه در تصحيح آن  خدشه و آسيب به

  / نمونه غلط / نمونه غلط /نمونه غلط نمونه صحيح نمونه صحيح انتخاب گزينه درست:

، 3×4 دار داوطلب، يك قطعه عكسبراي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن كارت ورود به جلسه، كارت ملی يا شناسنامه عكس  .3

الزم به ذكر است تبادل هرگونه وسايل و  .كن و سنجاق )جهت الصاق كارت به سينه( الزامی است، پاکمدادتراشنرم، مداد مشكی 

 باشد.زمون ممنوع میدر طول جلسه آ التحريرلوازمحتی 
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ست بر بایکنند که میاند برای هر رشته کارت مجزایی دریافت میکرده نامثبتنکته مهم: داوطلبانی که در دو گروه امتحانی 

 بر روی کارت اقدام کرده و در جلسه امتحان مربوطه همراه داشته باشند. شدهاعالماساس زمان و مکان 

 -الف. خواهد آمدبه جلسه آزمون ممانعت به عمل زير  كارت را به سينه خود الصاق نمايد. از ورود داوطلبانداوطلب پيش از ورود به حوزه 

کارت ملی یا شناسایی )فاقد کارت ورود و کارت  -اند. ببر روي كارت مراجعه كرده شدهدرجحوزه و رشته  جزبهبه حوزه امتحانی 

 .( باشندشناسنامه

واضح نبودن عكس و ...  ازجملهباشد يا عكس روي كارت داراي اشكاالتی چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس می .4

دار به نماينده مركز سنجش آموزش و كارت شناسايی ملی يا شناسنامه عكس 3×4 همراه داشتن يك قطعه باشد ضروري است بامی

 موده و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.پزشكی مستقر در حوزه امتحانی مراجعه ن

در جلسه آزمون كه مشخصات: نام و نام خانوادگی، شماره  كنندهشركتنواقص احتمالی مربوط به مشخصات داوطلبان: كليه داوطلبان   .1

با كليه مدارک مورد نياز بايست پس از برگزاري آزمون باشد، میصحيح نمی هاآنشناسنامه يا كارت ملی، معدل و شماره تماس 

اكيداً به داوطلبان توصيه شود به دليل مخدوش شدن پاسخنامه از  حضوري به مركز سنجش آموزش پزشكی مراجعه نمايند. صورتبه

 .هرگونه تصحيح روي پاسخنامه سؤاالت خودداري نمايند

محلی برای دریافت کیف و موبایل و سایر وسایل در نظر گرفته نشده؛ لذا داوطلبان از آوردن هرگونه وسایل نظر به اینکه   .6

خاموش(،  صورتبههرگونه كاغذ، جزوه، كتاب، كاغذ، تلفن همراه )حتی همراه بودن  .نمایند خودداری، جداً 4موارد بند  جزبه

(، شدهاعالمهاي رشته جزبه) حسابماشين، سيم، بیmp4 ،mp3)از قبيل پيجر، الكترونيكی و مخابراتی ، هرگونه وسيله محاسباتی

ا ب تقلب بوده و منزلهبهجلسه آزمون  ديگر دركيف و وسايل اضافی  ،خاموش( صورتبهحتی  ...و ساعت هوشمند، دستبند هوشمند 

 خاطی مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكی و  غيرمجاز: استفاده از هرگونه وسيله 5384مصوب  هاآزمونتبصره مهم: قانون رسيدگی به تخلفات در 

سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محروميت از شركت  همانموجب محروميت از گزينش علمی در آزمون  دارحافظههاي دستگاه

 .شودمیا ده سال بعد در آزمون از يك ت

حضور فرد ديگري بجاي داوطلب اصلی در جلسه آزمون، فرد جايگزين به مراجع قضايی تحويل گرديده و شخص داوطلب  كهدرصورتی  .2

 هاي شديدي مواجه خواهد شد.مطابق مقررات با محروميت

شود و با فرد متخلف پاسخنامه(، كارت ورود به جلسه آزمون ممنوع بوده و تخلف محسوب می از قبيلخارج نمودن اوراق امتحانی )  .8

 سراسري رفتار خواهد شد. هايآزمونبرابر قانون رسيدگی به تخلفات و جرائم در 

یزیک فمجموعه  -ارگونومیهای رشتهبه اعالم دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكی، بهداشت و تخصصی داوطلبان  با توجه  .9

کی مهندسی پزش -بیوالکتریک() یپزشکمهندسی  -بهداشت محیطمجموعه  -تصویربرداری پزشکی فناوری -پزشکی

يزي، رهاي پيشرفته و داراي امكانات برنامهحسابماشينباشند. استفاده از هرگونه می حسابماشينبه استفاده از  ( مجازمواد)زیست

 كهدرصورتی. باشندمیخود در جلسه آزمون  مورداستفاده حسابماشينها ملزم به ثبت مشخصات داوطلبان اين رشتهباشد. ممنوع می

جاز می حسابماشين نوع برخورد خواهد شد. هاآزمونبدوي رسيدگی به تخلفات  هيئتمتخلف محسوب شده و طبق قوانين  مغايرت،

 باشد.شرح جدول ذيل می به
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 های مجازاز برای رشتهمج هایحسابماشین

 مدل نام ردیف

5 CASIO كاسيو FX 3600 

7 CASIO كاسيو FX 82 MS 

3 CASIO كاسيو FX 991 MS 

4 CASIO كاسيو FX 82 ES PLUS 

1 CASIO كاسيو FX 991 ES PLUS 

6 SHARP شارپ EL 531 WH 

2 PARS HESAB 4600 پارس حساب PLUS II 

8 CITIZEN زنسيتی SR 135 N 

 

هاي امتحانی و با توجه به شماره داوطلبی و آدرس حوزه كردهشود كه مندرجات برگه راهنما را دقيقاً مطالعه به داوطلبان توصيه می  .51

 نمايند. شناسايیكه بر روي كارت شركت در آزمون درج گرديده است حوزۀ امتحانی خود را 

 .خواهد شدنظمی در حوزه برگزاري گردد تخلف محسوب شده و با خاطی بشدت برخورد انجام هرگونه عملی كه منجر به ايجاد بی  .55

، كليد نهايی، زمان اعالم كارنامه علمی و انجام انتخاب سؤال، زمان ارسال اعتراض و بررسی مجدد هاكليه رشته سؤاالتكليد اوليه   .57

 است. شدهاعالمزير  بنديزمانرشته محل و بقيه موارد در جدول 

 

 بندیزمانل جدو

 گیردعصر به بعد در سامانه قرار می 81کلیه موارد ساعت  

 تاريخ

 32/4/81لغایت  32/4/81 برگه راهنما و ساير اطالعات مربوط به اجراي آزمون -توزيع كارت ورود به جلسه آزمون

 32/4/81 و 31 و جمعه( شنبه 5هاي صبح و عصر روزهای برگزاري آزمون )طي نوبت

 38/4/81 كلید اولیهاعالم 

 اينترنتي صورتبهمهلت ارسال اعتراض به سؤاالت آزمون فقط 

 8/5/81 لغایت 38/4/81

 عصر 81 ساعت

 28/4/81لغایت  sanjeshp.ir 38/4/81استعداد درخشان در سامانه ارشد/کارشناسی ارشد/  نامثبت

 استعداد درخشان نامهآیینزمان مراجعه متقاضیان واجد شرايط استفاده از 

 )با آزمون و بدون آزمون( به دانشگاه محل تحصیل

 81/5/81لغایت  8/5/81

 82/5/81لغایت  8/5/81 استعداد درخشان نامهآیینمهلت ارسال اسامي واجدين شرايط استفاده از 
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الذكر و طی زمان فوقتواند درخواست خود را داوطلب می ،شدهاعالمبر اساس كليد  سؤاالتبه هر يك از  وجود اعتراض كهدرصورتی  .53

 هايی كه پس از انقضاياينترنتی ارسال نمايد. بديهی است به درخواست صورتبه، فقط آزمون سؤالمندرج در انتهاي دفترچه فرم  در

 شود.ترتيب اثر داده نمی وجههيچبهدستی ارسال گردند  صورتبهمهلت و يا 

در جدول  يادشدهبايست در زمان یم ،نامثبتواجدين شرايط استفاده از تسهيالت استعداد درخشان بر اساس دفترچه راهنماي  .54

 استعداد درخشان اقدام نمايند. نامثبت، نسبت به بنديزمان

در آخر تيرماه، جهت  نامثبتو پس از  )با آزمون و بدون آزمون( استعداد درخشان نامهآيينمتقاضيان واجد شرايط استفاده از اسامی   .51

و  دتأييجهت  واجد شرايطشد. الزم است متقاضيان  ارسال خواهد نامثبتبه دانشگاه محل تحصيل مندرج در فرم تقاضانامه  تأييد

. بديهی كننددانشگاه محل تحصيل خود مراجعه  همراه مدارک مورد نياز، به به مردادماه 31لغایت  3 از تاريخمعرفی از طريق دانشگاه، 

ات زمان مقرر، مكاتبتاريخ و اينترنتی طی  صورتبهاز سوي دانشگاه  تأييدعدمو يا اسامی واجدين شرايط  عدم معرفیاست در صورت 

 گيرد.نمی به عهدهمركز سنجش آموزش پزشكی مسئوليتی را نبوده و  رسيدگیقابلبعدي 

 کر مهم:ذت
پيشاپيش مدارک خود را به دانشگاه ارائه دهد، به داوطلبان  بايستمینظر به اينكه جهت معرفی توسط دانشگاه، داوطلب واجد شرايط  -الف

 د.نآورده و مدارک مورد نياز را آماده نماي به عملپيگيري الزم را از دانشگاه  اكنونهمشود از توصيه می

در جدول  یادشدهدر زمان  با سایر داوطلبان زمانهمبايست می استعداد درخشان نامهآيينمتقاضيان واجد شرايط استفاده از  -ب

 باشند ومجاز به انتخاب رشته محل می يادشدهاين افراد فقط در زمان  نسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام نمایند.، بندیزمان

داوطلب جهت استفاده از اين سهميه صورت خواهد گرفت و سامانه براي انتخاب رشته  تأييداز طريق دانشگاه فقط معرفی مبنی بر  متعاقباً

 خواهد شد. غيرفعالحل م

 توسط دانشگاه محل تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی آزمون( و بدون)با آزمون 

 8/5/81 نهايياعالم كلید 

 88/5/81 اعالم کارنامه علمی مرحله اول -های پذیرنده و ظرفیت پذیرشاعالم اسامی دانشگاه

 )کلیه داوطلبان و داوطلبان سهمیه استعداد درخشان( انجام انتخاب رشته محل

 لغایت 88/5/81

 33/5/81صبح  81 ساعت

 31/5/81 ارتش )جهت برگزاري مرحله دوم( – هللابقیه -اعالم اسامي متقاضیان دانشگاه شاهد 

 28/5/81 ارتش - هللابقیه -برگزاري مرحله دوم متقاضیان دانشگاه شاهد 

 31/2/81 کارنامه نهایی – شدگانپذیرفتهاعالم اسامي نهايي 

 32/2/81 هادانشگاهدر  شدگانپذیرفته نامثبت

چک  دائما  سامانه  لذا اعالم خواهد شد. ، مراتب از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکیشدهاعالمهای هرگونه تغییر در تاریخ کهدرصورتی

 شود
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 باشد، از طريقنمره علمی و رتبه داوطلب در بين داوطلبان آن رشته می دهندهنشانعلمی اوليه كه  كارنامه بعد از برگزاري آزمون،  .82

دقيق  كارنامه و مطالعه رؤيتدر جدول، اعالم خواهد شد. داوطلبان پس از  يادشدهرهگيري( در زمان  همين سامانه )با وارد نمودن كد

 بايست نسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام كنند.و انتخاب رشته محل، می نامثبتمفاد دفترچه راهنماي 

از  پیش، داوطلبان نامثبتدر فرم  شدهدرجبا توجه به اهميت معدل در محاسبه نمره، در صورت نياز به تصحيح معدل  بسیار مهم:  .31

امکان ویرایش معدل وجود  باریکو فقط باشند. می تصحیح و ویرایش معدل خوددریافت کارت ورود به جلسه، ملزم به 

 دارد

به  اين مركز، هاي بعدياطالعيههمچنين  جهت اطالع از آخرين اخبار وجهت اطالع از هرگونه تغييرات، الزم است طی هر هفته   .58

 سامانه اينترنتی مركز سنجش آموزش پزشكی مراجعه شود.

 باشد.می 5نوبت برگزاري آزمون به شرح جدول شماره   .59
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