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 تعالیباسمه

زشکی، پ ۀعلوم پای هایرشتهدکتری پژوهشی  و Ph.D در آزمون دکتری تخصصی کنندهشرکتداوطلبان  یلیمکتراهنمای 

 کارا یکشزپ مولع هاگشناد رد 1401و تخصصی، دندانپزشکی و داروسازی سال تحصیلی  بهداشت
 :نمایدمیضمن آرزوی توفیق الهی و موفقیت برای تمامی داوطلبان گرامی، توجه شما را به نکات زیر جلب 

  :کی اراکدر دانشگاه علوم پزش 1041 های پزشکی سال گروه دکترای تخصصی آزمونحل برگزاری م

 مجتمع دانشگاهیامیرالمؤمنین )ع(، حضرت بیمارستان  جنبسردشت، میدان بسیج،  ،اراک
 .راکعلوم پزشکی ا یهاهدانشکد نامتخاس ای (ع) قداص ماما، ساختمان پیامبر اعظم )ص(

رت ملی ه جلسه، کابارت ورود کهمراه داشتن  از شیوع بیماری کرونا، گرفتن شرایط ناشی و با در نظر آزمونبرای شرکت در جلسه  .1
کن و سنجاق )جهت الصاق کارت به سینه( الزامی ، مداد مشکی نرم، مدادتراش، پاک3*4دار، یک قطعه عکس یا شناسنامه عکس

 ممنوع است. آزمونلسه التحریر در طول جتبادل هرگونه وسایل، حتی لوازم است م به ذکراست. الز
 د.نکرا به سینه خود الصاق ورود به جلسه کارت پس از استقرار در صندلی خود بالفاصله  دبای داوطلب .2
و شخص  شودمی معرفیگزین به مراجع قضایی ، فرد جایآزمونجای داوطلب اصلی در جلسه در صورت حضور فرد دیگری به .3

 .شودمیهای شدیدی مواجه مطابق مقررات با محرومیتنیز داوطلب 

و با فرد  شودمی محسوبلف بوده و تخ ممنوع نومزآ نایاپ زا لبق پاسخنامه( پرسشنامه ودن اوراق امتحانی )از قبیل خارج کر .4
 سری رفتار خواهد شد.سرا هایآزمونمتخلف برابر قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در 

واهد اطی برخورد خخفرد تخلف محسوب شده و با  دشو آزموننظمی در حوزه برگزاری انجام هرگونه عملی که منجر به ایجاد بی .5
 شد.

 ورود فرد همراه داوطلب، به حوزه امتحانی اکیداً ممنوع است. .6
 ان ندارد.دانشگاه تعهدی در مورد تأمین پارکینگ اتومبیل و غذا )ناهار( داوطلب .7

 :تذکر مهم
پس طلب ی است داوضرور دعدم وضوح و ... باش یا عکس روی کارت دارای اشکاالتی ازجمله چنانکه کارت داوطلب فاقد عکس باشد

ملی یا  و کارت شناسایی 4ر د 3داشتن یک قطعه عکس  از استقرار در صندلی خود مراتب را به رابط مربوط خود اطالع دهد )همراه
 د..( و شخص داوطلب از طریق رابط مربوط پیگیر رفع نقص باشباشدمیضروری  دارکسشناسنامه ع

 – 34173462 هایتلفن همچنین شماره مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنید. سامانه اینترنتیبرای کسب اطالعات بیشتر به 
 ست.یی و ارائه اطالعات بیشتر اگولی دانشگاه آماده پاسخاحد دستیاری و تحصیالت تکمیو 086- 34173463و  086

 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز آزمون حوزۀ معاونت آموزشی


