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بسمه تعالي
 (Ph.D)

ضمن آرزوي توفيق الهي و موفقيت براي تمامي داوطلبان گرامي، توجه شما را به نكات زير جلب مينمايد:
آزمون كتبي در روزهاي پنجشنبه ١٤٠١/٤/٢ و جمعه ١٤٠١/٤/٣ بطور هم زمان در دانشگاههاي علوم پزشكي اعالم شده برگزار ميشود. -١

تذكر: با توجه به برگزاري آزمون در دو روز (٣ نوبت)، داوطلبان به روز و نوبت برگزاري آزمون خود كه بر روي كارت ورود به جلسه آنها درج شده است دقت نمايند.
براي هر رشته (يا مجموعه) امتحاني دو دفترچه تخصصي و عمومي در نظر گرفته شده است. براي رشته آمار زيستي ١٠٠ سؤال تخصصي و مدت ١٥٠ دقيقه،  -٢
رشته فيزيك پزشكي ١٠٠ سؤال تخصصي و مدت ١٥٠ دقيقه، رشتههاي مهندسي پزشكي (بيوالكتريك و رباتيك) ٦٥ سؤال تخصصي و مدت ١٥٠ دقيقه، رشته 
علوم و فناوريهاي تصويربرداري- گرايش تصويربرداري عصبي ٨٠ سؤال تخصصي و مدت ١٥٠ دقيقه، رشته علوم و فناوريهاي تصويربرداري- گرايش سلولي 
مولكولي ١٠٠ سؤال تخصصي و مدت ١٥٠ دقيقه و بقيه رشتهها (يا مجموعه رشتهها) ١٠٠ سؤال تخصصي و مدت ١٠٠ دقيقه در نظر گرفته شده است. 
همچنين يك دفترچه عمومي شامل ٣٠ سؤال استعداد تحصيلي از شماره سؤال ١٠١ تا ١٣٠ و ٣٠ سؤال زبان انگليسي عمومي از شماره سؤال ١٣١ تا ١٦٠ به 
صورت مشترك براي تمام رشتهها، با مجموع مدت زمان ٩٠ دقيقه در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت. بنابراين مدت زمان كل آزمون براي رشتههاي آمار 
زيستي، فيزيك پزشكي، مهندسي پزشكي (بيوالكتريك و رباتيك)، علوم و فناوريهاي تصويربرداري- گرايش تصويربرداري عصبي، علوم و فناوريهاي 

تصويربرداري- گرايش سلولي مولكولي ٢٤٠ دقيقه و بقيه رشتهها (يا مجموعه رشتهها) ١٩٠ دقيقه است.
تذكر: ابتدا دفترچه تخصصي توزيع ميشود و داوطلبان بايد در پايان زمان مربوط به اين بخش، دفترچه تخصصي را كنار گذاشته و در ٩٠ دقيقه پاياني آزمون 
صرفاً به سؤاالت دفترچه عمومي (استعداد تحصيلي و زبان انگليسي عمومي) پاسخ دهند. در غير اينصورت چنانچه در زمان مربوط به آزمون عمومي به سؤاالت 

تخصصي پاسخ داده شود، تقلب محسوب شده و آزمون وي باطل خواهد شد.
٣- زمان برگزاري آزمون رشتههاي نوبت صبح ساعت ٩ و زمان برگزاري آزمون رشتههاي نوبت عصر ساعت ١٥ است. 

مهم: همراه داشتن اصل كارت ملي (يا شناسنامه) و پرينت كارت ورود به جلسه براي شركت در آزمون الزامي است و همراه نداشتن هر يك از موارد ياد شده،  -٤
موجب محروميت از ورود به جلسه و شركت در آزمون مي شود. داوطلبان بايد حتماً پرينت كارت ورود به جلسه آزمون را در روز آزمون به همراه 

داشته باشند. امكان پرينت و دريافت كارت ورود به جلسه در محل حوزه امتحاني ميسر نخواهد بود. 
٥- پيش از شروع هر نوبت آزمون، تمامي محلهاي مرتبط با آزمون ضدعفوني ميشوند. 

شروع فرايند آزمون يك ساعت قبل از آغاز آزمون خواهد بود و از ورود داوطلبان ١٥ دقيقه قبل از شروع آزمون به حوزه ممانعت خواهد شد. -٦
٧- براي شركت در جلسه آزمون الزم است داوطلبان كارت ورود به جلسه، اصل كارت ملي يا شناسنامه، ماسك، مداد مشكي نرم، مدادتراش و پاك كن را همراه 

داشته باشند.
تذكر: با توجه به اعالم معاونت بهداشتي وزارت متبوع، به منظور رعايت مسائل بهداشتي، محلي براي تحويل وسايل اضافي داوطلبان در نظر گرفته نميشود. لذا 

داوطلبان بايد وسايل الزم را به همراه داشته باشند و از آوردن وسايل اضافي خودداري نمايند.
تبصره ١ - خيلي مهم: داوطلبان از آوردن هرگونه جزوه، كتاب، وسايل الكترونيكي، ساعت و دستبند هوشمند، تلفن همراه (چه خاموش و چه روشن در 
جلسه آزمون تقلب محسوب مي شود) و وسايل اضافي ديگر به جلسه آزمون جداً خودداري كنند. در رشتههاي ارگونومي، بهداشت محيط، فيزيك 
پزشكي، بهداشت حرفهاي، علوم و فناوريهاي تصويربرداري- گرايش تصويربرداري عصبي و علوم و فناوريهاي تصويربرداري- گرايش سلولي 
مولكولي، مهندسي پزشكي (هر دو رشته) همراه داشتن ماشين حساب ساده (بدون حافظه و قابليت برنامهريزي) براي بخش تخصصي، بالمانع است. الزم به ذكر 
است داشتن ماشين حساب پيشرفته (داراي قابليت برنامهريزي و حافظه) در جلسه تقلب و تخلف محسوب شده و طبق ضوابط با فرد برخورد خواهد شد. (شماره و 

مدل كليه ماشين حسابها توسط مراقبان ثبت ميشود)

توجه: استفاده از ماشين حساب براي سؤاالت آزمون استعداد تحصيلي ممنوع است.
تبصره ٢- قانون رسيدگي به تخلفات در آزمونها مصوب ١٣٨٤ مجلس شوراي اسالمي: استفاده از هرگونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل الكترونيكي و دستگاههاي 

حافظه دار موجب محروميت از گزينش علمي در آزمون و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد ميشود.
سؤاالت آزمون كليه رشتهها به صورت تستي چهارجوابي است. به هر پاسخ صحيح سه نمره مثبت و به هر پاسخ غلط يك نمره منفي تعلق ميگيرد.  -٨

در صورت تصميم به تغيير پاسخ هر سؤال در برگه پاسخنامه، داوطلب بايد پاسخ قبلي را كامالً با پاك كن مناسب پاك كند. بديهي است هرگونه خدشه و آسيب به 
پاسخنامه در تصحيح آن تأثير داشته و مسئوليت آن به عهده داوطلب است.

در صورت مغايرت اطالعات و مشخصات مندرج بر روي كارت، موارد با خودكار قرمز در كارت ورود به جلسه تصحيح و پس از امضاء به مراقبان تحويل داده شود.  -٩
تذكر مهم: داوطلبان در دو ساعت اول و ١٥ دقيقه پايان آزمون و پس از پايان آزمون، تا تحويل و شمارش پاسخنامهها توسط مراقبان و اعالم بلندگو، حق 

خروج از سالن را ندارند.
كليد اوليه سؤاالت از ساعت ١٨ روز يكشنبه ١٤٠١/٤/٥ بر روي سايت مركز سنجش پزشكي به نشاني sanjeshp.ir قرار ميگيرد و مهلت اعتراض به سؤاالت  -١٠
از روز سهشنبه ١٤٠١/٤/٧ تا روز شنبه ١٤٠١/٤/١١ و از طريق همين سايت خواهد بود. به اعتراضاتي كه خارج از فرم مربوطه، بعد از مهلت تعيين شده و به 

صورت غيراينترنتي ارسال شود رسيدگي نخواهد شد.


