
 برای داوطلبانی که حوزۀ امتحانی آنان دانشگاه علوم پزشکی اراک استشکی های پزگروه ارشد کارشناسیآزمون تکمیلی راهنمای 

 حوزۀ معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 تعالیباسمه
 
 
 

هم بارگذاری شده است.  در سایت این دانشگاه و سنجش موجود استمرکز راهنمای کامل آزمون در سایت 

 .موارد زیر نکات تکمیلی است

 نکات تکمیلی:
 امتحانی اکیداً ممنوع است. ۀورود فرد همراه داوطلب، به حوز .1

 هار( داوطلبان ندارد.دانشگاه تعهدی در مورد تأمین پارکینگ اتومبیل و غذا )نا .2

 عایت نکات بهداشتی در تمام مدت حضور در حوزۀ آزمون الزامی است.ر .3

 رمایید.فودداری خبا توجه به ضرورت پیشگیری از بیماری کووید و با هدف رعایت کامل بهداشت فردی، لطفاً از همراه داشتن وسایل اضافی  .4

اکسن وپرینت کارت  داوطلبان حتماًاز معاونت بهداشت وزارت بهداشت، ابالغی  ،هاآزمونا توجه به پروتکل بهداشتی ب .5

 خود را همراه داشته باشند. کرونای 

 همراه داشته باشند.  ( بهکن، تراشاک)مداد نرم پررنگ، پافزار کافی داوطلبان حتماً نوشت .6

 .دکنخود الصاق  ۀرا به سینورود به جلسه کارت باید پس از استقرار در صندلی خود بالفاصله  داوطلب .7

ن قانوف برابر شود و با فرد متخلو تخلف محسوب می استممنوع اکیداً  ۀ آزموناز جلسنامه( نامه و پاسخدن اوراق امتحانی )از قبیل پرسشخارج کر .8

 های سراسری رفتار خواهد شد.رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون

ستقرار در اپس از  چنانکه کارت داوطلب فاقد عکس باشد یا عکس روی کارت دارای اشکاالتی ازجمله عدم وضوح و ... باشد ضروری است داوطلب .9

ارت کو  4در  3ه عکس داشتن یک قطع همراهبرای این مورد، )و پیگیر رفع نقص باشد. اطالع دهد  رابط تریننزدیکصندلی خود مراتب را به 

 .(استضروری  دارعکس ۀملی یا شناسنام شناسایی

 :تذکر مهم

از نشگاه در دامون مسئوالن برگزاری آز د.نمرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کن اینترنتی سایتبرای کسب اطالعات بیشتر به داوطلبان 

 .به داوطلبان هستندگویی و ارائه اطالعات بیشتر آماده پاسخ 086- 34173463و  086 – 34173462 هایتلفنماره ش طریق

 

 در دانشگاه علوم پزشکی اراک: های پزشکی وزارت بهداشتارشد گروه کارشناسیمحل برگزاری آزمون آدرس 

، ساختمان مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم )ص(، بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین )ع( جنبسردشت، میدان بسیج، اراک، 

 .های علوم پزشکی اراکدانشکده
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