
  به نام خدا
  ١٣٩٨ در سال )MHLEهاي زبان انگليسي عمومي وزارت بهداشت (برگزاري آزموني عمومي اطالعيه

پرسش درك  ٣٠پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل ( ١٠٠) داراي MHLEآزمون زبان انگليسي عمومي وزارت بهداشت (
ي بدون نمرهنمره ( ١٠٠پرسش درك مطلب نوشتاري) و  ٣٠پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و  ٤٠مطلب شنيداري، 

  ) است.منفي
  شود:نوبت به شرح زير برگزار مي شش، در ١٣٩٨در سال  MHLEآزمون 

  دوره
آغاز ثبت نام و 

  ويرايش
  )١٨:٠٠(ساعت 

پايان ثبت نام و 
  ويرايش

  )٢٤:٠٠(ساعت 

 آغاز توزيع كارت
  
  )١٨:٠٠(ساعت 

  برگزاري آزمون
 
  )٠٩:٠٠(ساعت 

  توزيع كارنامه
  
  )١٨:٠٠(ساعت 

٠٨/٠٢/٩٨  ٢٩/٠١/٩٨  ٢٧/٠١/٩٨  ٢١/٠١/٩٨  ٢٠/١٢/٩٧  ٥٢  
٢٦/٠٥/٩٨  ١٧/٠٥/٩٨  ١٥/٠٥/٩٨  ٠٩/٠٥/٩٨  ١٦/٠٤/٩٨  ٥٣  
٢٨/٠٧/٩٨  ١٨/٠٧/٩٨  ١٦/٠٧/٩٨  ١٠/٠٧/٩٨  ١٢/٠٦/٩٨  ٥٤  
٢٣/٠٩/٩٨  ١٤/٠٩/٩٨  ١٢/٠٩/٩٨  ٠٦/٠٩/٩٨  ١١/٠٨/٩٨  ٥٥  
٠٥/١١/٩٨  ٢٦/١٠/٩٨  ٢٤/١٠/٩٨  ١٨/١٠/٩٨  ٢٣/٠٩/٩٨  ٥٦  
٢٤/١٢/٩٨  ١٥/١٢/٩٨ ١٣/١٢/٩٨  ٠٧/١٢/٩٨  ١٢/١١/٩٨  ٥٧  

  
  نكات مهم:

آغاز نام نويسي همان دوره، به  ها، ممكن است آزمون در بيش از يك حوزه برگزار شود كه هنگامدورهدر برخي از  .١
) Examinees’ Guideداوطلبان (راهنماي بر روي  نشاني دقيق مكان برگزاري آزمون آگاهي داوطلبان خواهد رسيد.

 درجيا بر روي كارت ورود به جلسه گيرد، كه همراه با كارت ورود به جلسه در اختيار شركت كنندگان قرار مي
 شود.مي

نويسي  حوزه، نامهر در صورت تكميل ظرفيت هاي در نظر گرفته شده براي پايان نام نويسي، قطعي نيست و تاريخ .٢
 باال، متوقف خواهد شد. هاي اعالم شده در جدولزودتر از تاريخبراي آن حوزه 

(يا شناسنامه) الزامي  كارت مليو اصل  كارت ورود به جلسههمراه داشتن پرينت ي آزمون، براي ورود به جلسه .٣
 .شودهمراه نداشتن هريك از اين مدارك، موجب محروميت از ورود به جلسه و شركت در آزمون ميو  است

بوده و درستي آن از طريق سايت مركز سنجش  Certification Codeبه نام  كُد ويژههر كارنامه داراي يك  .٤
) قابل استعالم است؛ Check Certificate Validity، بخش: »دريافت و تأييد كارنامه«آموزش پزشكي (در پيوند 

واهد نخكنندگان جهت ارائه به مراجع گوناگون، صادر ي چاپ شده يا گواهي ديگري براي شركتكارنامهبنابراين، 
 توانند به همين روش، از درستي كارنامه اطمينان حاصل كنند.ها، ...) ميها، سازمانمراجع گوناگون (دانشگاه شد.



ي آزمون، امكانات در حوزهي خود پرينت تهيه فرماييد؛ ي آزمون از كارت ورود به جلسهپيش از مراجعه به حوزه .٥
(يا شناسنامه) همراه نداشته  كارت مليو  كارت ورود به جلسهه از ورود افرادي كو  ي كارت موجود نيستتهيه

 .باشند به سالن برگزاري آزمون، جلوگيري خواهد شد
 ٠٨:٤٥درهاي حوزه رأس ساعت هاي برگزاري آزمون، لزوم برقراري نظم و حفظ سكوت و آرامش در سالنبه دليل  .٦

 .جلوگيري خواهد شدجداً بسته و از ورود افرادِ ديرآمده، 
؛ پيش از اقدام به نام نويسي، از قطعيت نيستهاي بعدي داري براي دورهيا نگهي نام نويسي قابل برگشت هزينه .٧

 تصميم خود اطمينان حاصل فرماييد.
 روش نام نويسي:

ي روشن (كه در سال جاري گرفته شده پرسنلي تمام رخ با زمينه عكس: داوطلبان بايد يك قطعه مداركسازي آماده )الف
ي خود را اسكن نموده و هنگام نام نويسي، از طريق همين سايت به مركز سنجش شناسنامهي اول صفحه وكارت ملي باشد)، 

  آموزش پزشكي ارسال كنند.
  باشد. كيلوبايت ٣٠٠تا  ٢٠حجم و  jpg فرمتهريك از تصاوير ارسالي بايد با  توجه:

  شود:و به روش زير انجام مي اينترنتيصورت  به نام نويسي )ب
 )الفاسكن و آماده كردن مدارك (طبق مندرجات بند  .١
 www.sanjeshp.irي اينترنتي ورود به صفحه .٢
 »MHLEآزمون زبان «انتخاب پيوند  .٣
 »Send Documents & Register«كليك روي پيوند  .٤
طبق دستورالعمل  ريال ٧٥٠٠٠٠ ي نام نويسي، پرداخت هزينه»ي نام نويسيپرداخت الكترونيكي هزينه«انتخاب پيوند  .٥

 هاي بانكي عضو شتاب)سايت (با استفاده از كارت
 ي نام نويسيبازگشت به صفحه .٦
شود؛ كساني فعال مي» Registration«ي به صورت جداگانه و تك تك (پس از ارسال مدارك، دكمه مداركارسال  .٧

" Registration"و لينك  ندارند مداركي اند، نيازي به ارسال دوبارهدوره هاي پيشين نام نويسي كرده بودهكه در 
 )براي آنها فعال است

  براي هر مدرك » نوع سند ارسالي«هنگام ارسال مدارك بايد عنوان درست مدرك ارسالي را از قسمت
 انتخاب و سپس آن را ارسال كنيد:

 عكس پرسنلي  Personal Photo  
 كارت ملي  National Card  
 شناسنامه  ID Card  

 
 )Registration Formي فرم نام نويسي (و مشاهده» Registration«ي كليك روي دكمه .٨
دريافت ( Registration Codeو دريافت ) فقط با استفاده از حروف الفباي انگليسي(تكميل فرم نام نويسي  .٩

  .)به معني انجام نشدن نام نويسي است كُد نام نويسينكردن 



  .با استفاده از حروف الفباي فارسي پر شوند، حذف خواهند شد فرم هايي كه :١توجه 
ي آزمون، انجام نام نويسي و داشتن ي انصراف از شركت در آزمون است و پرداخت هزينهعدم ارسال مدارك به منزله :٢توجه 

ده و مجوز شركت در )، بدون ارسال هر يك از مدارك فوق االشاره، فاقد اعتبار بوRegistration Codeكُد نام نويسي (
رم ندارند ولي بايد فمدارك ي اند، نيازي به ارسال دوبارهآزمون نيست. كساني كه در دوره هاي پيشين نام نويسي كرده بوده

  را دريافت كنند. Registration Codeنويسي را كامل و نام
ي مراحل بعدي، از ؛ كليهكوشا باشيد) Registration Code( كُد نام نويسيداري از در نگهفرم را چاپ نموده و  :٣توجه 

  شود.ي اين كُد انجام ميتا دريافت كارنامه به وسيلهدريافت كارت ورود به جلسه 
 

هاي زماني اعالم شده در جدول باال به سايت اينترنتي مركز سنجش آموزش داوطلبان بايد در بازه توزيع كارت ورود به جلسه:
 در اختيار راهنما يك برگي آزمون را دريافت كنند. همراه با كارت ورود به جلسه، پزشكي مراجعه و كارت ورود به جلسه

  ي آن ضروري است.گيرد كه مطالعهكنندگان قرار ميشركت
ي يا ي آزمون، آن را همراه با كارت ملو براي ورود به حوزه ي آزمون را چاپ كردهرود به جلسهداوطلبان بايد كارت و

  .ي خود ارائه كنندشناسنامه
 

sanjeshp.ir >>> آزمون زبان MHLE >>> Get Admission Card 
  

هاي اعالم شده در جدول باال به سايت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي توانند در تاريخداوطلبان مي دريافت كارنامه:
  ي اينترنتي خود را دريافت كنند.مراجعه و كارنامه

  .صادر نخواهد شد كنندگاني چاپ شده يا گواهي ديگري براي شركتكارنامه
  

sanjeshp.ir >>> آزمون زبان MHLE >>> Show Exam Result 
  

درستي آن از طريق سايت مركز  كه باشدمي Certification Codeبه نام  كُد ويژهداراي يك  ي اينترنتيهر كارنامه :نكته
  است.سنجش آموزش پزشكي قابل استعالم 

sanjeshp.ir >>> آزمون زبان MHLE >>> Check Certificate Validity 
  ي شما اطمينان حاصل كنند.توانند به همين روش، از درستي كارنامهها، ...) ميها، سازمانمراجع گوناگون (دانشگاه :توجه

  
  

 مركز سنجش آموزش پزشكي


