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 تعالیباسمه

پزشکی،  ۀعلوم پای هایرشتهدکتری پژوهشی  و Ph.D در آزمون دکتری تخصصی کنندهشرکتراهنمای داوطلبان  ۀبرگ

 1041-1044و تخصصی، دندانپزشکی و داروسازی سال تحصیلی  بهداشت
 :نمایدمیطلبان گرامی، توجه شما را به نکات زیر جلب ضمن آرزوی توفیق الهی و موفقیت برای تمامی داو

 .شودمیبرگزار  شدهاعالمعلوم پزشکی  هایدانشگاهدر  زمانهم طورهب 1٠١١/٠/٧ دوشنبه و 1٠١١/٠/٦ کشنبهی 1٠١١/٠/٥،آزمون کتبی در روزهای شنبه. 1

درج شده است  هاآنرگزاری آزمون خود که بر روی کارت ورود به جلسه داوطلبان به روز و نوبت ب (وبتن ٥) با توجه به برگزاری آزمون در سه روز :تذکر

ؤال تخصصی و س 1١١ امتحانی دو دفترچه تخصصی و عمومی در نظر گرفته شده است. برای رشته آمار زیستی (مجموعه یا) رشتهبرای هر  .دقت نمایند
 ؤال تخصصی و مدتس ٦٥ (رباتیکو  بیوالکتریک) مهندسی پزشکی هایرشتهدقیقه، 1٥١ سؤال تخصصی و مدت1١١ رشته فیزیک پزشکی دقیقه،1٥١ مدت
 هایفناوریدقیقه، رشته علوم و 1٥١ سؤال تخصصی و مدت٠١ گرایش تصویربرداری عصبی -تصویربرداری هایفناوریعلوم و  دقیقه، رشته1٥١

قیقه در د 1١١ ؤال تخصصی و مدتس 1١١(هارشتهمجموعه  یا) هارشتهدقیقه و بقیه 1٥١ ؤال تخصصی و مدتس 1١١ مولکولی گرایش سلولی -تصویربرداری
 .نظر گرفته شده است

 تا ١٣١ ؤال زبان انگلیسی عمومی از شماره سؤالس ٠١ و ١٣٠ تا ١٠١ ؤال استعداد تحصیلی از شماره سؤالس ٠١ همچنین یک دفترچه عمومی شامل

کل آزمون برای  زمانمدتدقیقه در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت. بنابراین 1١١ زمانمدت، با مجموع هارشتهمشترک برای تمام  صورتبه ١7٠

تصویربرداری عصبی، علوم و  گرایش -تصویربرداری هایفناوریو  علوم( رباتیکو  بیوالکتریک) پزشکیزیستی، فیزیک پزشکی، مهندسی  آمار هایرشته
 .دقیقه است٠١١(هارشتهمجموعه  یا) هارشتهقه و بقیه دقی٠٥١ گرایش سلولی مولکولی -تصویربرداری هایفناوری

قیقه پایانی د 1١١ و داوطلبان باید در پایان زمان مربوط به این بخش، دفترچه تخصصی را کنار گذاشته و در شودمیدفترچه تخصصی توزیع  ابتدا :تذکر

چنانچه در زمان مربوط به آزمون عمومی  این صورتپاسخ دهند. در غیر  (عمومیتحصیلی و زبان انگلیسی  استعداد) صرفاً به سؤاالت دفترچه عمومی آزمون
 .تخصصی پاسخ داده شود، تقلب محسوب خواهد شد به سؤاالت

 .ستا ١١ نوبت عصر ساعت هایرشتهزمان برگزاری آزمون  و ٩ نوبت صبح ساعت هایرشتهزمان برگزاری آزمون . ٠

پرینت کارت ورود به جلسه برای شرکت در آزمون الزامی است و همراه نداشتن هر یک از موارد  و( شناسنامه یا) ملیهمراه داشتن اصل کارت  :مهم. 4

داوطلبان باید حتماً پرینت کارت ورود به جلسه آزمون را در روز آزمون  .شودمیموجب محرومیت از ورود به جلسه و شرکت در آزمون  ،یادشده

 .کارت ورود به جلسه در محل حوزه امتحانی میسر نخواهد بودداشته باشند. امکان پرینت و دریافت  به همراه

 .شوندمی ضدعفونی مرتبط با آزمون هایمحلپیش از شروع هر نوبت آزمون، تمامی . ١

 .شدقبل از شروع آزمون به حوزه ممانعت خواهد  قیقهد ١١ قبل از آغاز آزمون خواهد بود و از ورود داوطلبان یک ساعت و نیم شروع فرایند آزمون. ٦

را  کنپاک، مداد مشکی نرم، مدادتراش و ماسک برای شرکت در جلسه آزمون الزم است داوطلبان کارت ورود به جلسه، اصل کارت ملی یا شناسنامه،. ٧

 .داشته باشند همراه

. شودنمیاضافی داوطلبان در نظر گرفته  رعایت مسائل بهداشتی، محلی برای تحویل وسایل منظوربهبا توجه به اعالم معاونت بهداشتی وزارت متبوع،  :تذکر

 .داوطلبان باید وسایل الزم را به همراه داشته باشند و از آوردن وسایل اضافی خودداری نمایند لذا

خاموش و  چه) همراهجزوه، کتاب، وسایل الکترونیکی، ساعت و دستبند هوشمند، تلفن  داوطلبان از آوردن هرگونه م:خیلی مه -١ تبصره

ارگونومی،  هایرشتهبه جلسه آزمون جداً خودداری کنند. در  وسایل اضافی دیگر و( شودمیجلسه آزمون تقلب محسوب  چه روشن در

گرایش تصویربرداری عصبی و علوم و  -ریتصویربردا هایفناوری، علوم و ایحرفهپزشکی، بهداشت  بهداشت محیط، فیزیک

حافظه و  بدون) ساده حسابماشینهمراه داشتن  (رشتهدو  هر) پزشکیمولکولی، مهندسی  گرایش سلولی -تصویربرداری هایفناوری

در جلسه  (حافظهو  ریزیبرنامهقابلیت  دارای) پیشرفته حسابماشیناست داشتن  بخش تخصصی، بالمانع است. الزم به ذکر برای( ریزیبرنامهقابلیت 

 (شودمیتوسط مراقبان ثبت  هاحسابماشینمدل کلیه  و شماره) .تقلب و تخلف محسوب شده و طبق ضوابط با فرد برخورد خواهد شد

 .است ممنوع برای سؤاالت آزمون استعداد تحصیلی حسابماشیناستفاده از  :توجه

از قبیل وسایل الکترونیکی و  غیرمجازجلس شورای اسالمی: استفاده از هرگونه وسیله م 1٠٠٠ قانون رسیدگی به تخلفات در آزمونها مصوب -2 تبصره

موجب محرومیت از گزینش علمی در آزمون و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال  دارحافظه هایدستگاه
 .شودمیبعد 

 .گیردمیتستی چهارجوابی است. به هر پاسخ صحیح سه نمره مثبت و به هر پاسخ غلط یک نمره منفی تعلق  صورتبه هارشتهسؤاالت آزمون کلیه . ٠
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. بدیهی است هرگونه خدشه و کند پاکمناسب  کنپاکدر صورت تصمیم به تغییر پاسخ هر سؤال در برگه پاسخنامه، داوطلب باید پاسخ قبلی را کامالً با 
 .است مسئولیت آن به عهده داوطلبآن تأثیر داشته و  پاسخنامه در تصحیح آسیب به

به مراقبان تحویل  ءموارد با خودکار قرمز در کارت ورود به جلسه تصحیح و پس از امضادر صورت مغایرت اطالعات و مشخصات مندرج بر روی کارت، . 9

توسط مراقبان و اعالم  اهپاسخنامه ایان آزمون، تا تحویل و شمارشدقیقه پایان آزمون و پس از پ1٥ اول و داوطلبان در دو ساعت :تذکر مهم .داده شود

 .خروج از سالن را ندارند بلندگو، حق

 فیزیولوژی :از اندعبارترگزار خواهد شد ( ب١4٠٠/4/٦ صبح یکشنبه نوبت) الکترونیک صورتبه هاآنکه آزمون  هاییرشته. 1١

، شناسیشنواییپزشکی،  تغذیه، علوم تشریحی، نانوفناوری پزشکی، فارماکولوژی پزشکی، اخالق، علوم ایمقایسهپزشکی، فیزیولوژی ورزشی، علوم بیومدیکال 
 .اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، گفتاردرمانی و ارگونومی

  :در دانشگاه علوم پزشکی اراک 9913های پزشکی سال گروه دکترای تخصصی آزمونمحل برگزاری 
 .ی علوم پزشکی اراکها، ساختمان دانشکدهمجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم )ص(امیرالمؤمنین )ع(، حضرت بیمارستان  جنبسردشت، میدان بسیج،  ،اراک

همراه داشتن کارت ورود به جلسه، کارت ملی یا شناسنامه  از شیوع بیماری کرونا، شرایط ناشیگرفتن  و با در نظر آزمونبرای شرکت در جلسه  .1
تبادل  است الزم به ذکر .کن و سنجاق )جهت الصاق کارت به سینه( الزامی است، مداد مشکی نرم، مدادتراش، پاک٠*٠دار، یک قطعه عکس عکس

 ممنوع است. آزمونالتحریر در طول جلسه هرگونه وسایل، حتی لوازم
 د.کنرا به سینه خود الصاق ورود به جلسه کارت پس از استقرار در صندلی خود بالفاصله  دبای داوطلب .٠
مطابق مقررات نیز و شخص داوطلب  شودمی معرفی، فرد جایگزین به مراجع قضایی آزمونجای داوطلب اصلی در جلسه در صورت حضور فرد دیگری به .٠

 .شودمیهای شدیدی مواجه با محرومیت

و با فرد متخلف برابر  شودمی محسوببوده و تخلف  ممنوع آزمونپاسخنامه(، کارت ورود به جلسه  پرسشنامه ودن اوراق امتحانی )از قبیل کرخارج  .٠
 سراسری رفتار خواهد شد. هایآزمونقانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در 

 رد خواهد شد.خاطی برخوفرد تخلف محسوب شده و با  شود آزموننظمی در حوزه برگزاری انجام هرگونه عملی که منجر به ایجاد بی .٥

 ورود فرد همراه داوطلب، به حوزه امتحانی اکیداً ممنوع است. .٦
 دانشگاه تعهدی در مورد تأمین پارکینگ اتومبیل و غذا )ناهار( داوطلبان ندارد. .٧

 :تذکر مهم
پس از استقرار در صندلی ضروری است داوطلب  عدم وضوح و ... باشد یا عکس روی کارت دارای اشکاالتی ازجمله فاقد عکس باشدچنانکه کارت داوطلب 

.( و شخص باشدمیضروری  دارملی یا شناسنامه عکس و کارت شناسایی ٠در  ٠داشتن یک قطعه عکس  خود مراتب را به رابط مربوط خود اطالع دهد )همراه
 طریق رابط مربوط پیگیر رفع نقص باشد.داوطلب از 

- ٠٠1٧٠٠٦٠و  ١٠٦ – ٠٠1٧٠٠٦٠ هایتلفنهمچنین شماره  مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنید. سامانه اینترنتیبرای کسب اطالعات بیشتر به 
 گویی و ارائه اطالعات بیشتر است.احد دستیاری و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آماده پاسخو ١٠٦

 گاه علوم پزشکی اراکشدان آزمون حوزۀ معاونت آموزشیمرکز 


