
 انی که حوزۀ امتحانی آنان دانشگاه علوم پزشکی اراک است برای داوطلب ١۴٠٠های پزشکی سال گروه  ارشد کارشناسیراهنمای آزمون 

 حوزۀ معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 

  تعاليباسمه
  
  
  

هم بارگذاري شده است.    در سايت اين دانشگاه  و  سنجش موجود استمركز  راهنماي كامل آزمون در سايت  

  . موارد زير نكات تكميلي است

  نكات تكميلي:
 امتحاني اكيداً ممنوع است.   ةورود فرد همراه داوطلب، به حوز  .١

 هار) داوطلبان ندارد. دانشگاه تعهدي در مورد تأمين پاركينگ اتومبيل و غذا (نا .٢

 عايت نكات بهداشتي در تمام مدت حضور در حوزة آزمون الزامي است.ر .٣

 افزار كافي به همراه داشته باشند.  داوطلبان حتماً نوشت  .۴

 .دكنخود الصاق    ةرا به سينورود به جلسه  كارت  بايد پس از استقرار در صندلي خود بالفاصله    داوطلب .۵

شود و با فرد متخلف برابر قانون رسيدگي به  و تخلف محسوب مي   استممنوع    از جلسهنامه)  نامه و پاسخ قبيل پرسش   دن اوراق امتحاني (ازخارج كر .۶

 هاي سراسري رفتار خواهد شد. تخلفات و جرائم در آزمون 

داوطلب پس از استقرار در چنانكه كارت داوطلب فاقد عكس باشد يا عكس روي كارت داراي اشكاالتي ازجمله عدم وضوح و ... باشد ضروري است   .٧

به   را  مراتب  خود  دهد    رابط  تريننزديك صندلي  باشد.  اطالع  نقص  رفع  پيگير  مورد،  (و  اين  عكس    همراهبراي  قطعه  و كارت    ٤در    ٣داشتن يك 

  .) است ضروري    دارعكس   ةملي يا شناسنام  شناسايي

  : تذكر مهم
به  داوطلبان   پزشكي مراجعه كن  اينترنتي  سايتبراي كسب اطالعات بيشتر  آزمون    د.ن مركز سنجش آموزش  از  در دانشگاه  مسئوالن برگزاري 

  .به داوطلبان هستندگويي و ارائه اطالعات بيشتر آماده پاسخ ٠٨٦- ٣٤١٧٣٤٦٣و  ٠٨٦ – ٣٤١٧٣٤٦٢ هايتلفنشماره  طريق
  

  در دانشگاه علوم پزشكي اراك:٤٠٠١-١١٤٠يلي در سال تحص هاي پزشكي وزارت بهداشتارشد گروه كارشناسيمحل برگزاري آزمون آدرس 

بسيج،  اراك،   ميدان  (ع)،    جنب سردشت،  اميرالمؤمنين  حضرت  (ص)بيمارستان  اعظم  پيامبر  دانشگاهي  ساختمان مجتمع   ،
  .هاي علوم پزشكي اراكدانشكده

    
  
  
  

 

 ١٤٠٠- ١٤٠١سال تحصيلي  در    بهداشت  وزارت  پزشكي  هاي گروه  ارشد كارشناسيدر آزمون    كنندهشركتراهنماي داوطلبان  

  
  موقعيت مكاني محل آزمون

  لطفاً اينجا كليك نمائيد


