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د. شوبرگزار ميبه روش کاغذي  اراكدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي در   42/01/0211 جمعه صبح روز  9ساعت رأس آزمون 

آن بهه داوطلبهان شهرکت در آزمهون      يمطالعهه   شرکت کنندگان بوده و و نكات مهمي برايهاي آزمون اين دوره حاوي ويژگي راهنمااين 

تكميهل   ييد تا مشكلي در نحهوه يمطالعه فرما مفاد راهنما را دقيقاً يکليه آزمون، يخواهشمند است قبل از ورود به جلسه شود.توصيه مي

 پيش نيايد. آزموننامه و تنظيم وقت پاسخ
ی پایانی آزمون، مجاز به ترک جلسه دقیقه 01ساعت اول و  یک. داوطلبان در دقیقه است 021گویی عدد و زمان پاسخ 011تعداد سؤاالت آزمون  .0

 نیستند.

 همراه داشته باشند. کنپاكمشکی نرم و  مدادداوطلبان حتماً با خود  .4

در  رایانهرا كه توسط  آزمونو محل  ،كارت یشماره ،نام خانوادگی ،مشخصات خود شامل: نام حتماً آزمون،گویی به سواالت قبل از شروع پاسخ .3
نامه در محل مربوطه را باالی پاسخ درستاطالعات  ،ضمن اطالع به مسئوالن آزمون ،و در صورت مغایرت كردهكنترل  ،امه درج شده استنپاسخ
 .كنیددرج 

 .گیردتعلق میمنفی  ینمره سؤاالت آزمونبه  .2
 :رعایت فرمایید موارد زیر را دقیقاً ،برای جلوگیری از هر گونه اشتباه بنابراینانجام خواهد شد.  رایانهها توسط نامهتصحیح پاسخ .5

 كنیدطور كامل پاک ه ب كنپاکمدادجواب قبلی را با  ،غییر پاسختگویی از مداد مشکی نرم استفاده و در صورت برای پاسخ. 

  كنیدخودداری دیگری ضربدر یا عالمت زدن كرده و از  سياه مربوطه را كامالً یخانه ،الؤبه هر سبرای پاسخ دادن. 

 مراتو  را بوه مسوئوالن جلسوه      ،مووارد این خودداری نموده و در صورت بروز هر یک از  نامه جداًیا خیس شدن پاسخچروک  ،از تا كردن
 .یداطالع ده

 مواردي مشابه موارد بنهد  شود و در اند داده نميکنندگاني که دچار مشكل شدهبه شرکت ايگونه وقت اضافه هيچ

 .ي دستي صادر نخواهد شدنامهباال، پاسخ

همراه داشتن هرگونه جزوه، کتاب، يادداشت، کيف ی اضافی به داخل سالن برگزاری آزمون جداً خودداری فرماییود.  از آوردن هرگونه وسیله .6

 شود.ي آزمون تقلب محسوب ميهوشمند، وسايل الكترونيک و غيره در جلسهدستي، تلفن همراه، ساعت 

-از ورود افراد بدون ماسک به محل برگزاری آزمون جلوگیری میصورت استفاده كنند.  ماسکداوطلبان برای ورود به سالن برگزاری آزمون باید از  .7

 .شود

ی خوود را هموراه   شناسهنامه یا  کارت مليو اصل  ورود به جلسه کارتداوطلبان برای ورود به سالن برگزاری آزمون باید پرینت  .8

 .شوداز ورود افراد بدون هر یک از این موارد اكیداً جلوگیری میداشته و ارائه كنند. 

 /https://reg.mobiniranian.irاز طریق سایت اینترنتی روز بعد آزمون 02ساعت كلید اولیه آزمون : ارسال اعتراضات .9
 .اعالم خواهد شد

اعتراضاتی كه  به آدرس اعالم شده ارسال كنند. فقط به صورت اينترنتي ی زمانی باالدر بازه االت و كلید،ؤنسبت به س توانند اعتراضات خود رامی شركت كنندگان

ت طراحان و أو دسته بندی شده و توسط هی آوریدر زمان مقرر جمع واصلهاعتراضات  یكلیه رسیدگی نخواهد شد. ،شودارسال و بعد از مهلت مقرر خارج از این فرم 
 غیر قابل تغییر بوده و مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهد گرفت.)كلید نهایی( تجدید نظر  یگیرد. الزم به ذكر است نتیجهن مورد رسیدگی قرار میاناظر

دانشگاه علهوم پزشهكي   )ص( م ع دانشگاهي پيامبر اعظمنين، مجتمؤاراك، سردشت، ميدان بسيج، پشت بيمارستان اميرالم نشاني حوزه:

 دوم ۀت آموزشي، طبقان معاوناراك، ساختم
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