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بسمه تعالی
برگه راهنماي داوطلبان امتحان پیش کارورزي ،جامع داروسازي ،ارتقاي دانش آموختگان داروسازي ،علوم پایه پزشکی و
دندانپزشکی اسفند ماه 9322

ممان برگاار زممون ريش كارورم

بح روم رنج شنبه مور  99/41/41ساعت 803:

بح و زممون علوا رايزه راشزك عصزر

همان روم ساعت  41بعد ام ظهر و زممون يامع داروسام (  48:واحد ) ،اريقا دانش زموختگزان داروسزام
مور  99/41/41ساعت 803:

زبح روم يمعزه

بح و زممون علوا رايه دندانپاشك عصر يمعه ساعت  41بعد امظهر خواهد بود.

اين راهنما حاو نكا مهم برا شركت كنندگان و ويژگيها زممون اين دوره بوده و ماالعه زن به يمام داوطلبان شركت
در زممون يو يه م شود .خواهشمند است قبل ام ورود به يلله امتحان كليه مفاد راهنما را دقيقاً ماالعه فرمائيد يا مشكل
در نحوه يكميل راسخنامه و ينظيم وقت امتحان ريش نيايد.
 -4داوطلبان ام يكلاعت و نيم قبل ام شرع زممون در محل زممون ح ور داشته باشند و درها حومه رأس ساعت  8041دقيقزه
در زممون ها

بح و  43011دقيقه در زممون ها نوبت عصر بلته و ام ورود داوطلبان بعد ام اين ساعت يلوگير خواهد

شد.
 -1دانشجويان علاوه بر ،ارائه كار ورود به يلله زممون ،ملاا به ارائه شناسنامه عكس دار و يا كزار شناسزاي معتبزر
عكس دار م باشند .ام ورود داوطلبان بدون كار شناساي معتبر و كار ورود به يلله يلوگير خواهد شد.
 -3دانشجويان ام همراه زوردن هر گونه يبلت  ،هندمفر  ،ياوه  ،كتاب ،كاغذ ،ماشين حلاب ،يلفن همراه و ساعت هوشمند( حت
بصور خاموش) و دستگاهها الكترونيك (حت به

ور خاموش)  ،خودكار ،مداد (در زممون ها الكترونيك ) و غيره در

يلله امتحان خوددار نمايند.
 -1زممون شامل  1::سوار چهارگاينه ا است ،مد ممان زممون  1::دقيقه م باشد.
 -1داوطلبان در ممان شروع زممون مشخصا داوطلب و ناا زممزون خزود را بزا مشخصزا درج شزده در دفترچزه سزوالا و
را سخنامه در زممون ها كاغذ و با مشخصا درج شده در بالا
چک نمايند و در

فحه

نرا افاار زممزون در زممزون هزا الكترونيزک

ور ويود هر گونه اشتباه در نوع دفترچه سوالا  ،موارد را به ملتولين يلله اطلاع دهند.

 -6برا راسخ ها نادرست اين زممون نمره منف در نظر گرفته نشده است.
 -7يصحيح راسخنامه ها كاغذ يوسع كامپيوير انجاا خواهد شد .لذا برا يلوگير ام هر گونزه اشزتباه مزوارد ميزر را دقيقزاً
رعايت فرماييد.
الف -برا راسخگوي ام مداد مشك نرا استفاده كنيد و در

ور يغيير راسخ ,يواب قبل را باور كامل و با راک كن راک نمائيد.

ب -برا راسخ دادن به هر سوار  ,ماابق شكل  ,خانه مربوطه را كاملاً سياه كزرده و ام ضزربدر مدن يزا علامزت گزذار خزوددار
نمائيد.
غلع 

غلع 

حيح 

ج -ام يا كردن ,چروک و يا خيس شدن راسخنامه يدا" خوددار نموده و در

ور بروم هر يزک ام مزوارد فزوق  ,مرايزب را بزه

ملتولان يلله اطلاع دهيد.
 -8داوطلبان مجام به همراه بردن دفترچه سوالا زممون نم باشزند و مز بايلزت دفترچزه سزوالا را در هنگزاا يزرک يللزه
زممون به مراقببين يحويل دهند .و دفترچه ها به داوطلبان عود داده نخواهد شد .
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كليد اوليه و دفترچه سوالا ،

بح روم شنبه مور  99/41/46در سايت اينترنت مركا سنجش به نشزان  sanjeshp.irدر

دسترس قرار خواهد گرفت.
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 -4:مهلت ارسار اعتراض به كليد سوالا  ،فقع ام طريق سايت مركا سنجش زمزومش راشزك  ،ام 8
 99/41/46يا ساعت 8

زبح روم شزنبه مزور

بح روم دو شنبه مور  99/41/48م باشد .به اعتراضاي كه بعد ام ممان اعلاا شزده و ام راه هزا

ديگر ارسار گردد ،رسيدگ نخواهد شد.
در رايان برا داوطلبان گرام زرمو موفقيت م نمايد و زمادگ اين مركا را برا دريافت نظرا و ريشنهادها اعلاا م دارد.
مرکز سنجش آموزش پزشكی
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