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داوطلبان عزیز:
با سالم به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر(عج) و تبریک  ،تهنیت به مناسبت اعیاد شعبانیه و
درود به روح ملکوتی امام راحل و شهدای انقالب اسالمی و آرزوی سالمتی مقام معظم رهبری و موفقیت
داوطلبان محترم آزمون پذیرش دستیار پزشکی دوره چهل و پنجمین  ،امیدواریم با رعایت نکات ذیل
آزمون خوبی را به انجام رسانید:
 -1در صورت داشتن تلفن همراه ساعت های هوشمند و هر نوع از تجهیزات الکترونیکی  ،الزم است آن را
قبل از شروع آزمون به مسئولین برگزاری آزمون تحویل دهید .در غیر اینصورت حتی صرف همراه داشتن ،
( حتی به صورت خاموش ) نیز تخلف محسوب و نتیجه آزمون داوطلب فاقد اعتبار خواهد بود.
 -2الزم است کلیه داوطلبان کارت ورود به جلسه را در سمت چپ سینه خود نصب نمایند.
-3آزمون از ساعت  9بامداد شروع و در ساعت  13خاتمه می یابد.
 -4قبل از شروع آزمون  ،مشخصات خودتان را با مندرجات روی پاسخنامه کنترل نمائید .شماره و تعداد
صفحات و کیفیت چاپ دفترچه سئواالت را به دقت مالحظه و در صورت هرگونه اشکال و یا عدم تطابق ،
بالفاصله مراتب را با مسئولین برگزاری آزمون مطرح نمائید  .دقت کنید پاسخنامه و دفترچه سئواالت باید از
یک نوع (  ) D ، C ، B ، Aباشد.
 -5تعداد سئواالت  200و زمان پاسخگویی  240دقیقه و آزمون دارای نمره منفی می باشد .
 -6در صورت بروز هرگونه مشکل  ،مراتب را با نزدیک ترین مراقبت در میان بگذارید.
 -7در طی آزمون  ،به هیچ سئوالی پاسخ داده نخواهد شد .در صورت مواجهه با این موارد داوطلب
می بایست اعتراض خود را منحصراً از طریق فرم اعتراض اینترنتی که در سایت موجود می باشد .از ساعت
 12روز شنبه مورخ  1397 /2/8تا ساعت  12روز دوشنبه مورخ  1397/2/10ارسال نماید.
-8در  3ساعت اول و  15دقیقه پایانی آزمون  ،هیچ یک از شرکت کنندگان  ،حق خروج از سالن آزمون را
ندارند .
-9از ساعت  12تا ساعت  ، 12/45خروج از سالن  ،بالمانع است .بدیهی است در طول مدت برگزاری آزمون ،
کلیه داوطلبان در صورت خروج از سالن باید دفترچه سئواالت و پاسخنامه خود را به مسئولین جلسه تحویل
دهند .پس از اتمام آزمون و شمارش پاسخنامه ها  ،دفترچه های سئواالت در خارج از محوطه سالن برگزاری
آزمون در اختیار داوطلبان محترم قرار خواهد گرفت.
 -10بالفاصله بعد از شروع آزمون  :لطفاً صفحات دفترچه خود را از نظر شماره و صفحات کنترل نمائید.
با آرزوی موفقیت
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

