
 .صفحه( برای داوطلبانی که حوزۀ امتحانی آنان دانشگاه علوم پزشکی اراک است 2)در  1401سال  دستیار تخصصیراهنمای آزمون 

 حوزۀ معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 تعالیباسمه

 
 

 نمايد:موفقیت براي تمامی داوطلبان گرامی، توجه شما را به نكات زير جلب میتوفیق الهی و ضمن آرزوي 

در  زموان هو   طوور بوه  22/2/1401 موور   شنبهپنج صبح روزوزارت بهداشت  تخصصيپذیرش دستیار  آزموندورۀ  چهل و نهمین .1

 شود.برگزار می شدهاعالمي علوم پزشكی هادانشگاه و ديگر علوم پزشكی اراکدانشگاه 

 .شودميشروع صبح  9ساعت  رأس پذیرش دستیار تخصصي آزمون .2

الزامی است و هموراه نداشوتن هور     آزمون: همراه داشتن اصل کارت ملی )يا شناسنامه( و پرينت کارت ورود به جلسه براي شرکت در مهم .3

داوطلبان باید حتماً پرینت کارت ورود به جلسه . شودمی آزمونه و شرکت در ، موجب محرومیت از ورود به جلسادشدهييک از موارد 

به همراه داشته باشند. امکان پرینت و دریافت کارت ورود به جلسه در محل حوزه امتحااني میسار    آزمونرا در روز  آزمون

 نخواهد بود.

به حوزه ممانعوت   آزمونقبل از شروع  دقیقه 15رود داوطلبان خواهد بود و از و آزمونقبل از آغاز  یک ساعت و نیم آزمونشروع فرايند  .4

 خواهد شد.

مداد مشكی نورم،   ،پد الكلی ،ماسکالزم است داوطلبان کارت ورود به جلسه، اصل کارت ملی يا شناسنامه،  آزمونبراي شرکت در جلسه   .5

 را همراه داشته باشند. کنپاکمدادتراش و 

رعايت مسائل بهداشتی، محلی براي تحويل وسوايل اضوافی داوطلبوان در     منظوربهداشتی وزارت متبوع، با توجه به اعالم معاونت بهتذکر:  .6

 شود. لذا داوطلبان بايد وسايل الزم را به همراه داشته باشند و از آوردن وسايل اضافی خودداري نمايند.نظر گرفته نمی

ترونیکي، ساعت و دستبند هوشمند، تلفن همراه )چه خاموش و جزوه، کتاب، وسایل الکداوطلبان از آوردن هرگونوه  : خیلي مهم .7

 جداً خودداري کنند. آزمونبه جلسه  ( و وسایل اضافي دیگرشودميتقلب محسوب  آزمونچه روشن در جلسه 

 گیرد.غلط نمره منفی تعلق می هايپاسخچهارجوابی است. به  تستی صورتبه آزمونسؤاالت  .8

مناسب پاک کند. بديهی است  کنپاکهر سؤال در برگه پاسخنامه، داوطلب بايد پاسخ قبلی را کامالً با در صورت تصمی  به تغییر پاسخ  .9

 است. مسئولیت آن به عهده داوطلبهرگونه خدشه و آسیب به پاسخنامه در تصحیح آن تأثیر داشته و 

 .حوق خوروا از سوالن را ندارنود     آزموون  ییقه پاياندق 15 در و (12تا  9از ساعت  ) آزمونپس از شروع  ساعت 3تا داوطلبان  تذکر مهم: .10

 را ترک کنند. آزمون ۀپس از اعالم مجري جلس، آزمونپس از پايان داوطلبان 

به از طريق فرم اعتراض اينترنتی  منحصراًداوطلبان اعتراضات خود را . گیردمیختیار داوطلبان قرار ها در اپرسشنامه آزمونپس از پايان  .11

 .نمايند ارسالساعت  72از زمان اعالم کلید اولیه به مدت  http://sanjeshp.ir :آدرس

 نکات تکمیلی: .12

 ممنوع است. اکیداًامتحانی  ۀورود فرد همراه داوطلب، به حوز .1

 دانشگاه تعهدي در مورد تأمین پارکینگ اتومبیل و غذا )ناهار( داوطلبان ندارد. .2

 د.شومی ضدعفونيدر همان روز  آزمونهاي مرتبط با محل ، تمامآزمونپیش از شروع  .3

درمان و  بهداشت وزارت ي پزشکيبالین تخصصيپذیرش دستیار آزمون ین دورۀ چهل و نهمدر  کنندهشرکتراهنماي داوطلبان 

 دانشگاه علوم پزشکي اراکدر  1401زشکي سال تحصیلي آموزش پ



 .صفحه( برای داوطلبانی که حوزۀ امتحانی آنان دانشگاه علوم پزشکی اراک است 2)در  1401سال  دستیار تخصصیراهنمای آزمون 

 حوزۀ معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 الزامی است. آزمونعایت نکات بهداشتی در تمام مدت حضور در حوزۀ ر .4

 افزار کافی به همراه داشته باشند.داوطلبان حتماً نوشت .5

 د.کنخود الصاق  ۀرا به سینورود به جلسه کارت بايد پس از استقرار در صندلی خود بالفاصله  داوطلب .6

و شخص  شودمی معرفیبه مراجع قضايی  ، فرد جايگزينآزمونجاي داوطلب اصلی در جلسه ي بهدر صورت حضور فرد ديگر .7

 .شودمیهاي شديدي مواجه مطابق مقررات با محرومیتنیز داوطلب 

تخلف  و است ممنوع از جلسه آزمون ۀکارت ورود به جلس نامه( ونامه و پاسخدن اوراق امتحانی )از قبیل پرسشخارا کر .8

 .هاي سراسري رفتار خواهد شدشود و با فرد متخلف برابر قانون رسیدگی به تخلفات و جرائ  در آزمونمحسوب می

واهد خ خاطی برخوردفرد و با  شودمیتخلف محسوب  شود آزمونبرگزاري  ۀنظمی در حوزبی جام هرگونه عملی که منجر بهان .9

 شد.

ست داوطلب روري اراي اشكاالتی ازجمله عدم وضوح و ... باشد ضچنانكه کارت داوطلب فاقد عكس باشد يا عكس روي کارت دا .10

تن داش همراه، راي اين موردب)و پیگیر رفع نقص باشد. اطالع دهد  رابط تريننزديکپس از استقرار در صندلی خود مراتب را به 

 .(استضروري  دارعكس ۀملی يا شناسنام و کارت شناسايی 4در  3يک قطعه عكس 

 .خودداري کنند اکیداً آزموناز  بعددر قبل و در محوطه محل برگزاري آزمون تجمع  گونههرداوطلبان از  .11

 :تذکر مهم

از شگاه در دان ونآزممسئوالن برگزاري  د.نمرکز سنجش آموزش پزشكی مراجعه کن اينترنتی سايتبراي کسب اطالعات بیشتر به داوطلبان 

 .به داوطلبان هستندگويی و ارائه اطالعات بیشتر آماده پاسخ 086- 34173463و  086 – 34173462 هايتلفنشماره  طريق
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 موقعیت مکاني محل آزمون

 لطفاً اینجا کلیک نمائید

https://goo.gl/maps/sqfiWZFfYK4MveUr7

