اطالعیه شمریه 1

بسمه تعالی
یاهنمر آزمون

«« برا اطالع داوطلبرن آزمون کریشنرسی ایشد گروه پزشکی سرل  97دانشگره علوم پزشکی مرزندیان »»

آزمون ارشد گروه پزشکی بطور همزمان با ساارر ااشگاهاهیاع وماوز پزشاکی گاور ار صاح و ورار پشنگاشح
 1397/4/14وصح و ورر جمع  1397/4/15ار حوزه امتحاشی ااشگهاه وموز پزشکی مازشدران ب آارس  :ساری

ا

کیلومتر  18جرده فرح آبرد ( دییر ) ا مجتمع دانشگرهی پیرمبر اعظم (ص ) برگزار می گراا از ااوطمحاان محتارز اضا اا
می شوا موارا ذرل را روارت شمارشد.
-1

ااارش شاار ت ار جمزاا آزمااون از اااارر

 97/4/ 10لغاراات  97/4/ 15از طرراا

سااارت ارشترشتاای

 http://sanjeshp.irقابل استرس و پررشت می باشد و می ااوطمحان مای بارزات جیات شار ت ار
جمز آزمون والوه بر پررشت ارش وروا ب جمز

ارش ششاساری معتحر وکس اار ارهر ع شیز با هماراه

ااشت باششد ( ارش ممی را ششاسشام ) .
 -2با اوج ب آارس محل برگزارع آزمون ( رو ی پیوست ) پیگشیاا می گراا روز قحل از برگزارع آزماون
محل حوزه خوا را ششاساری شمواه و سعی گراا حداقل  2ساوت قحل از شروع آزماون ار حاوزه مربوطا
حضور ااشت باششد .
 -3آزمون شوبت صح راس ساوت  9صح و شوبت ورر ساوت  15بعد از ظیر شروع می شوا .
 -4از آشنا

همراه ااشتن هر گوش حافظ جاشحی جزوه  ،تاب  ،گوشی  ،امفن همراه و یا

و سااوت هااع

هوشمشد ار جمز آزمون ممشوع بواه و امکان شهیدارع لوازز مذ ور ار محال برگازارع آزماون موجاوا
شمی باشد ،لذا ب همراه ااشتن ارن گوش وسارل ار جمز امتحان اضمب محزوب می شوا .
 -5شماره ارش و شاز رشت امتحاشی شما بر روع پاسخشام ارج شده است  ،قحل از شروع آزمون اقت شیاد
افترچ سواالش و پاسخشام متعم ب شما باشدو ار صورش هر گوش مغاررش ب مزئوالن جمزا آزماون
اطالع اهید .
 -6براع پاسخهوری ب سواالش از مداا مگکی شرز استفااه شید و ار صورش امارل ب اغییر پاس هاا  ،جاواب
قحمی را ب اقت و بطور امل با پاک ن پاک شمارشد .

بر آیزو موفقیت
معرونت آموزشی دانشگره

