
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باسمه تعالی
 

 پزشکيدستیار تخصصي پذيرش آزمون دوره و ششمین چهل راهنماي

 (ناداوطلب اطالع )براي7931 ماهاسفند 

 در دانشاااهها   بطور همزماان  2/22/97 شنبهروز پنج صبح 9 ساعت دستیار تخصصي پذيرش آزمون دوره ششمین و چهل

 باز و در ساعت صبح 8 ساعت رأس آزمون برگزار  سالن ها  بگردد. دربرگزار مي درماني بهداشتي و خدمات پزشكي علوم

 شارتت  داوطلباان  تماامي  و به بوده دوره اين آزمون درخصوص مهمي نكات راهنما حاو  خواهد شد. اين بسته دقیقه 54/8

 . رمايندحتماً آنرا مطالعه فشودمي توصیه تننده

و  پاسوخنامه  تکمیول  در نحووه  فرمائید تا مشکلي مطالعه مفاد راهنما را دقیقاً كلیه امتحان جلسه از ورود به قبل خواهشمند است

 نیايد.پیش امتحان وقت تنظیم
 

 

 

 

درصاورت  وساود اشاكار در     ،آزماون  پس از دريافت تاارت ورود باه سلساه     -2

ماي  ،نام پدروشماره شناسانامهدداوطلبان  مشخصات شناسنامه ا )نام،نام خانوادگي

خاود  ،تارت داوطلباي  و امضاا  و تايیاد پاس از رفا   نقا     و پايان آزمون  دربايد 

 .بدهندتحويل مراقب آزمون را
افوراد   شخصي از وسايل و نگهداري حفاظت ، امکاناتاينکه به با توجه -2

ساعت هواي   ، همراه تلفن داشتن همراه باشد لذا از بهنمي فراهم متقاضي

و تجهیوزات الکترونیکوي   و نوع وسوائل  (، هر Smart watchهوشمند)

و  نمووده  دداري، خوو آزموون  در جلسوه  و جزوه ، كتابيادداشت هرگونه

و بر اساس مصوبه مجلس شوراي محسوب تقلب وسايل اين داشتن همراه

  اسالمي با داوطلب برخوردخواهد شد.

از  . قبال اسات  شاده  درج پاساخنامه  شاما باررو    دفترچه و نوع تارت شماره -3

شاما باشاد در    باه  متعلق و پاسخنامه سؤاالت دفترچه تنید ته دقت آزمون شروع

 صاحیح  ، اطالعاتآزمون مسئوالن به اطالع ، ضمنمغايرت هرگونه مشاهده صورت

 ، ناوع پاساخاويي  به از شروع نمائید. قبل درج مربوطه در محل پاسخنامه را باال 

تعاداد   دهیاد. سا س   خود تطبیق پاسخنامه با نوع دA,B,C,D)خود را  دفترچه

، در تارده  خاود را تنتارر   سؤاالت دفترچه چاپ و تیفیت داد سؤاالت، تعصفحات

 نمايیاد. پاس   را مطل  آزمون سلسه مسئوالن و اشكالي نق  وسود هرگونه صورت

 شد.  نخواهد  يرفتهذپدر اين زمینه  اعتراضي هیچاونه آزمون از پايان

 باه  پاسخاويي باشد و مدتمي ابيچهار سو سؤار 222 شامل دوره اين مونآز -5

 باه  وارد گاردد، بناابراين   مربوطاه  . سوابها بايد در پاساخنامه  است دقیقه 252 آن

 . نخواهادگرفت  تعلاق  ا شاود نماره  مي داده سؤاالت در دفترچه پاسخ ته موارد 

 بهتارين  شاده  ارائاه  ها گزينه در میان را ته گزينه تنها يك، هر سؤار برا  -4

هار   و به مثبت هنمر سه، درست هر پاسخ نمايید. به ، انتخاباست ممكن پاسخ

 يوك  داده شاده، باه هار سائوار    بیش از يك پاسخ موارد  ته ويا  نادرست پاسخ

 گیرد. مي تعلق منفي نمره

 

از  سلاوگیر   خواهد شد. لاذا بارا     یوتر انجامتام ها توسطپاسخنامه تصحیح -6

 فرمايید:   ، موارد زير را دقیقاً رعايتاشتباه هرگونه

 تنیاد و در صاورت   اساتفاده  نرم از مداد مشكي سؤاالت به پاسخاويي برا  - الف

 مايید.  ن پاك تنبا پاك و بطور تامل دقت را به قبلي ، سوابتغییر پاسخ به تمايل

را  مربوطااه ، خانااه شاكل  ، مطااابقهار سااؤار  بااه دادن پاسااخ بارا   - ب

 نمايید.  خوددار  گذار يا عالمت زدن و از ضربدر تردهسیاهتامالً

   صحیح  √  غلط      غلط      غلط

 صاورت و درنماوده  دار ساداً خاود  پاسخنامهشدن و ياخیس،چروكتردناز تا - ج

 دهید.  اطالع سلسه مسؤوالن را به ، مراتبفوقموارداز يكز هربرو

 كننودگاني  شركت به اياضافه وقت هیچگونه ذكر است به الزم -د

  شود.نمي اند دادهشده مشکل دچار كه

 

 را صارفاً از به سائواالت آزماون   خود  توانند اعتراضاتمي تنندگان شرتت

از   http://sanjeshp.ir اينترنتاي مندرج در ساايت   اعتراض فرم طريق

 ارساار  7/22/97 شنبهسه  روز 22ساعت تا 5/22/97 شنبه روز28ساعت 

ارائه شده از سااير   اعتراضات از پذيرش مرتز سنجش است بديهي نمايند.

 . معذور است داوطلبان توسط راهها

 در ساايت  5/22/97ماور   شانبه  روز 28سااعت از سؤاالتاولیه كلید   

 خواهد بود.  دسترسي قابل   http://sanjeshp.ir اينترنتي
   

  را از نظر علمي داوطلب آزمون ته مقررات خالف عمل هرگونه ارتكاب   

 وسايل غیرمجاز از قبیل وسیله هرگونه از دار سازد و يا استفادهخدشه

دار حافظه ها و دستااه الكترونیكي ارتباط

تساب  توسه : مقتضي است تلیه افراد شرتت تننده درآزمون باه منظاور   

ع از آخرين برنامه ها  مرتز سنجش آموزش پزشكي حاداقل هرساه   اطال

  روز يكبار به سايت اين مرتز مراسعه نمايند .
  مي نمايیم . موفقیت آرزوي گرامي داوطلبان براي درپايان 

 
 مركز سنجش آموزش پزشكي                

 


