
 حوزۀ معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 تعالیباسمه

 

 
 .شودیمدرمانی کشور برگزار  -هداشتی بخدمات  علوم پزشـکی و یهادانشگاهدر  زمانهمطور  به 1400/12/19روز پنجشنبه مورخ  بحص  9زمون رأس ساعت آ .1

 .نیاید و تنظیم وقت آزمون پیش نامهپاسخل میتک همفاد راهنما را دقیقاً مطالعه فرمایید تا مشکلی در نحو هکلی خواهشمند است قبل از ورود بـه جلسـه آزمـون، .2

 .، مجاز به ترک جلسه نیستنددقیقه پایانی آزمون 15اول و  ساعت کیاست. داوطلبان در  قهیدق 100و زمان پاسخگویی  عدد 100تعداد سؤاالت آزمون  .3

 .باشندیم دارعکسایی معتبر و یا کارت شناس دارعکسداوطلبان عالوه بر ارائه کارت آزمون، ملزم به ارائه شناسنامه  .4

در صورت مغایرت، ضمن اطالع به  کنترل کرده و را کارت شمارةآزمون، حتماً مشخصات خود شامل: نام، نام خانوادگی،  سؤاالتقبل از شروع پاسخگویی به  .5
 .محل مربوطه درج کنید در نامهپاسخ یمسئوالن آزمون، اطالعات درست را باال

  .ردیگینممنفی تعلق  مرةن ،نادرست یهاپاسخبه  .6

 د.رماییفدقیقاً رعایت  ـر رااشتباه، مـوارد زی هرگونهبرای جلوگیری از  نیبنابرا ؛توسط رایانه انجام خواهد شد هانامهپاسختصحیح  .7

 ک کنیدپا به طور کامل کنمدادپاکو در صورت تغییر پاسخ، جواب قبلی را با کرده رای پاسخگویی از مداد مشکی نرم استفاده ب. 

  خودداری کنید یگذارعالمتکـرده و از ضـربدر زدن یـا سـیاه مربوطه را کـامالً  خانةبه هر سؤال،  دادنپاسخبرای. 

  تب را به مسئوالن جلسه اطالع دهیداین موارد، مرا جداً خودداری نموده و در صـورت بـروز هـر یـک از نامهپاسخاز تا کردن، چروک و یا خیس شدن. 

 دستی صادر نخواهد شد نامةپاسخرد بند باال، مواردی مشابه موا و در شودینمداده  اندشدهکه دچار مشکل  کنندگانشرکتبه  یااضافهوقت  ونهگچیه. 

 همراه، تلفن ،یدست فیک ادداشت،ی تاب،ک جزوه، هرگونه داشـتن همـراه. ـدییفرما خـودداری جداً آزمون برگزاری سالن داخل به یاضاف لهیوس هرگونه آوردن از 
 . شودیم محسوب تقلب آزمون جلسة در رهیغ و ـکیالکترون لیوسا هوشمند، ساعت

 نکات تکمیلی:
 ممنوع است. اکیداًامتحانی  ةورود فرد همراه داوطلب، به حوز .1

 د.شومی ضدعفونیدر همان روز  آزمونهای مرتبط با محل ، تمامآزمونپیش از شروع  .2

 الزامی است. آزمونعایت نکات بهداشتی در تمام مدت حضور در حوزة ر .3

 کافی به همراه داشته باشند.کن و تراش( )مداد، پاکافزار داوطلبان حتماً نوشت .4

 د.کنخود الصاق  ةرا به سینورود به جلسه کارت باید پس از استقرار در صندلی خود بالفاصله  داوطلب .5

ا ابق مقررات بمطنیز و شخص داوطلب  شودمی معرفی، فرد جایگزین به مراجع قضایی آزمونی داوطلب اصلی در جلسه جادر صورت حضور فرد دیگری به .6
 .شودمیهای شدیدی مواجه محرومیت

با فرد متخلف برابر شود و حسوب میو تخلف م است ممنوع از جلسه آزمون ةکارت ورود به جلس نامه( ونامه و پاسخدن اوراق امتحانی )از قبیل پرسشخارج کر .7
 های سراسری رفتار خواهد شد.قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون

 خواهد شد. طی برخوردخافرد و با  شودمیتخلف محسوب  شود آزمونبرگزاری  ةنظمی در حوزبی جام هرگونه عملی که منجر بهان .8

 :تذکر مهم
  د.نمرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کن اینترنتی سایتبرای کسب اطالعات بیشتر به داوطلبان 

 .به داوطلبان هستندگویی و ارائه اطالعات بیشتر آماده پاسخ 086- 34173463 تلفنشماره  از طریقدر دانشگاه  آزمونمسئوالن برگزاری 

: 19/12/1400 مورختوجیهی بدو خدمت ویژه کارکنان مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محل برگزاری  آدرس

های ده، ساختمان دانشکمجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم )ص(بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین )ع(،  جنبسردشت، میدان بسیج، اراک، 

 .علوم پزشکی اراک

  

 

 

 

 

کارکنان مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ۀتوجیهی بدو خدمت ویژآزمون کننده در راهنمای داوطلبان شرکت
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 موقعیت مکانی محل آزمون

 لطفاً اینجا کلیک نمائید

https://goo.gl/maps/sqfiWZFfYK4MveUr7

