بسمه تعالی

اطالعیه شمریه 1

یاهنمر آزمون
«« برا اطالع داوطلبرن چهل و پنجمین دویه آزمون پذیرش دستیری دانشگره علوم پزشکی مرزندیان »»

چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بطور همزمان با ساایر دنشگاهاههاع وماوز پز اشی گاور
ساوت  9صبح روز پنجگنبه  1397/2/6در حوزه نمتحاشی دنشگهاه وموز پز اشی مازشاارنن باه آدر

ساری

ا

کیلومتر  18جرده فرح آبرد ( دییر ) ا مجتمع دانشگرهی پیرمبر اعظم (ص ) برگزنر می گردد نز دنوطمباان محتارز تضا اا
می ود مونرد ذیل رن روایت شماینا.
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ارت ر ت در جمسه آزمون روزهااع ساه انبه و چهار انبه ماور  4و  1397/2/5نز طریا
نینترشتی  http://sanjeshp.irقابل دستر

ساایت

و پرینت می با ا و میه دنوطمبان می بایست جهت ر ت

در جمسه آزمون والوه بر پرینت ارت ورود به جمسه ارت ناسایی معتبار وشاد دنر دیهار ع شیاز باه
همرنه دن ته با نا ( ارت ممی یا ناسنامه یا ارت شظاز پز شی ) .
 -2با توجه به آدر

محل برگزنرع آزمون ( رو ی پیوست ) پیگنهاد می گردد روز قبل نز برگزنرع آزماون

محل حوزه خود رن ناسایی شموده و سعی گردد حانقل  2ساوت قبل نز روع آزماون در حاوزه مربوطاه
حضور دن ته با نا .
 -3نز آشجا ه همرنه دن تن هر گوشه حافظه جاشبی جزوه  ،تاب  ،گو ی تمفن همرنه  ،ساوت هاع هو امنا و
یف در جمسه آزمون ممنوع بوده و نمشاان شههاانرع ااونزز ماذ ور در محال برگازنرع آزماون موجاود
شمی با ا ،اذن به همرنه دن تن نین گوشه وسایل در جمسه نمتحان تضمب محسوب می ود .
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ماره ارت و شوع دفترچه ما بر روع پاسخنامه درج اه نست  ،قبال نز اروع آزماون دقات نیاا
دفترچه سونالت و پاسخنامه متعم به ما با او در صورت هر گوشه مغایرت به مسئوالن جمساه آزماون
نطالع دهیا .

 -5برنع پاسخهویی به سونالت نز ماند مگشی شرز نستفاده نیا و در صورت تمایل به تغییر پاسخ هاا  ،جاونب
قبمی رن به دقت و بطور امل با پاک ن پاک شماینا .
 -6آقایان نز ماره دنوطمبی  78655تا ماره  78973در دنشگشاه پز شی
 -7خاشمها نز ماره دنوطمبی  78974تا ماره  79321در دنشگشاه دنروسازع و بهان ت

بر آیزو موفقیت
معرونت آموزشی دانشگره

