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 عاونت آموزشي مركز قطب مجري آزمون(م)
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 بسمه تعالي

به منظور مشخص كردن شرح وظايف كليه دست اندركاران برگزاري آزمون و تعيين اصول اجرايي تهيه دستورالعمل اين 

ست و رعايت مفاد آئين نامه براي كليه     ستان       شده ا سرپر شگاهها و  همكاران اعم از نمايندگان وزارتخانه ، نمايندگان دان

 حوزه هاي امتحاني الزامي مي باشد.

اميد استتتت با ياري وداوند متعال و با همكاري ، تو  و عنايت كليه عزيزاني كه در ملتتتاوليتهاي ورير اجراي امتحان                 

 ر امتحان باشيم .مي نمايند، شاهد برگزاري هر چه بهتر و موفق ت مشاركت

شكي    -1 شكي و دندانپز سازي و پيش كارورزي   زمان برگزاري امتحانات جامع علوم پايه پز صبح روز    9ساعت  ، دارو

 وواهد بود.   16/12/97 پنجشنبه 

 به شرح زير است : ها تعداد سواالت آزمون -2

                                                          

 پزشكي،دندانپزشكي و پيش كارورزي:آزمون علوم پايه  

 

    150:  تعداد سواالت قرب 

 

    50  :كشوري لنگرتعداد سواالت    

 

    آزمون علوم پايه داروسازي:   

 

         سوال مشترک كشوري 200تعداد سواالت 

 

 (دقيقه 200:يي)مدت زمان پاسخگو 

 

ترين گزينه را انتخاب و در پاسخنامه سواالت وارد    گزينه ارائه شده براي هر سوال صحيح     4داوطلبان بايد از ميان  

سواالت عومت             سخ هايي كه در دفترچه  شود و يا پا سخ داده  سواالتي كه بيش از يك پا سخ هاي غلط ،  كنند. به پا

 گذاري شده باشد، نمره اي تعلق نخواهد گرفت.

 دفترچه سواالت پس از برگزاري آزمون در اوتيار دانشجويان قرار مي گيرد. -3

وارز از كشتتتور        -4 عه  يان تب يه   جامع جهت آزمون   به دانشتتتجو پا قه  30علوم  قت اضتتتتافي داده مي شتتتود   دقي  و

 ) الزم به ذكر است كه اين امتياز شامل دانشجويان ايراني منتقله از وارز كشور نمي شود.(

شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي          -5 له  ساس مصوبه دوازدهمين جل مدت زمان امتحان  29/11/79 در تاريخبر ا

براي دانشجويان جانباز با توجه به وضعيت جلماني آنها بنا به تشخيص كميليون پزشكي يا پزشك معتمد دانشگاه 

شگاه، حداكثر تا        شاهد و ايثارگر دان شجويان  ستاد امور دان صد مدت زمان معمول  25و تائيد  ست   در   قابل افزايش ا

ين افراد را كه به تائيد كميسيون پزشكي يا پزشك معتمد دانشگاه رسيده باشد        دانشگاهها مي بايست ليست ا   كه 

 به هنگام ارسال ليست اسامي دانشجويان به اين مركز ارسال نمايند.

 كليه هزينه هاي مربوط به برگزاري امتحانات بعهده دانشگاه مجري امتحان مي باشد.  -6

  
حد نصاب نمره شوراي عال برنامه ریزي علوم پزشکي  25/3/92مصوبه پنجاه و یکمین جلسه مورخ بر اساس   

درصد  70قبولي در آزمون هاي جامع علوم پایه پزشکي،دندانپزشکي،داروسازي و پیش کارورزي بر اساس 

ورت معاونین و حد نصاب نهایي با مش درصد اول کلیه دانشگاهها محاسبه مي گردد 5میانگین مجموع نمرات 

 آموزشي دانشگاهها و معاونت آموزشي وزارت متبوع تعیین مي گردد. 
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 دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند قبل از برگزاري  

 

 زمون و در زمان هاي مختلف نلبت به اطوع رساني بند فوق اقدامات الزم را مبذول نمايند.آ

 

   تبصره مهم : 

در   معاونت آموزشووي دانشووگاه مركز    در سووايت اينترنتي  16/12/97 در تاريخامتحان سوووا   اوليه كليد   - 1

  .دسترس  رار خواهد گرفت

 

روز شنبه  16ساعت تا  16/12/97 از تاریخي فقط بصورت اینترنت اولیه سواالت امتحان کلید به اعتراض ارسال مهلت -2

اهد اعالم خو دانشگاههاکلیه به پس ازرسیدگي به اعتراضات داوطلبان واستخراج  و نتایج آزمون .دباشمي 18/12/97  مورخ 

 شد.

 

 

 

 

 

 

 

دانشكده هاي علوم پزشكي بايد در جهت حسن اجراي بند فوق الذكر نظار  و پيگيري مقتضي را اعمال دانشگاهها و 

 نمايند.

 

 اعزامي به دانشگاهها آزمون مرکز قطب مجري: وظایف نمایندگان الف 

هماهنگي با ملاولين آموزشي و حراست دانشگاهها ونظارت در امر آماده سازي محل نگهداري سواالت و سالنهاي  -1

محل برگزاري امتحانات و يادآوري موارد الزم جهت رفع نواقص و كمبودهاي احتمالي يكروز قبل از زمان برگزاري امتحان 

. 

ست   قربنماينده مركز  -2 سواالت  موظف ا شروع امتحان حتما در زمارا پاكت  شي     "ن  ضور معاونت آموز با ح

 نمايند.باز و نماينده حراست دانشگاه و يا نماينده ايشان 

مجيد آغاز مي گردد و ستتپس نماينده وزارتخانه و يا دانشتتگاه ضتتمن   ...جللتته امتحان با قرائت آياتي از كوم ا -3

دقيقه قبل از آزمون براي داوطلبان قرائت نمايد. توزيع پاسخنامه و دفترچه   15وو  آمدگوئي ، متن پيوست را 

 سواالت نيز در اين فاصله به هنگام قرائت متن انجام گيرد.

بوده و دانشجویان به  ي همکاروظیفه پاسخگویي به سواالت مرتبط با آزمون بر عهده دانشگاهها

 مراجعه نمایند. قطب مجري آزمونجه مجاز نیستند به مرکز و هیچ
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با نظر نماينده   نچه داوطلبي با تاوير به جللتتته آزمون مراجعه كند ،دقيقه بعد از شتتتروع  آزمون چنا 15تا حداكثر  -4

 حق شركت در جلله آزمون را وواهد داشت.قرب مركز  نماينده و موافقتدانشگاه 

 دقيقه بعد از شروع آزمون پاسخنامه ها و دفترچه سواالت غائبين جمع آوري و به قرنرينه منتقل گردد.   20 -5

داوطلبان  در ساعات مجاز وروز    حق وروز از جلله آزمون را ندارند.  پاياني دقيقه 15 ساعت اول و  يکان داوطلب -6

تحويل داده و در انتهاي جلله از ملاولين آزمون   مراقب وود پس از كنترل صفحات آن  يد دفترچه سواالت را به  با

 تحويل بگيرد.  

 مركز قرب مجري آزموننده اعزامي جامع علوم پايه و پيش كارورزي برعهده نمايحلتتتن نظارت بر اجراي آزمون  -7

 و ساير نهادهاي اجرايي مرتبط موظفند كمال همكاري را داشته باشند.ي همكاربوده و كليه دانشگاهها 

ترتيبي اتخاذ فرمايند تا  ملاولين محترم دانشگاه هاي علوم پزشكي و ودمات بهداشتي درماني دروواست شود        از  -8

اجراي غيراز ملاولين ه شود)ب جلوگيري  "آزمون جداله جلمربوطه دردانشگاه ترم هيات علمي اعضاء مح از حضور 

 آزمون( .

 ظارت دقيق در هنگام برگزاري امتحان و كنترل كليه حوزه ها و سالنهاي امتحانين -9

در صورت وجود اشكال احتمالي در يك و يا چند سوال ، تحت هيچ عنوان تغيير ، تصحيح و حذف در جلله آزمون       -10

 .داوطلبان مي توانند پس از آزمون اشكاالت مشاهده شده را در قالب اعتراض منعكس نمايندذيرد.انجام نپ

سخنامه،     دقيقه قبل از پايان امتحان ، 15 -11 سخ ها به پا وقت پاياني اعوم   ضمن تذكر به داوطلبان در وصوص انتقال پا

شمار  آنها و اعوم آن صندلي وود          شود تا قبل از جمع آوري كامل پاسخنامه ها و  سته  گردد و از داوطلبان ووا

صندلي وود را جهت پيگيريهاي بعدي به         را ترک نكنند. لب  شود برچ له به همه داوطلبان تاكيد  در هنگام ترک جل

 همراه وود ببرند.

شمار   با حضور نمايندگان مركز ، دانشگاه و حراست     ، پاسخنامه ها جمع آوري شده    پس از پايان زمان امتحان -12

سخنامه   شده و در اولين      يبانغاو تعداد آنها  كنترل گردد و پس از مرتب نمودن ، همراه با پا لته بندي و الک مهر  ب

 منتقل و تحويل گردد.قرب  مركزفرصت به 

( در با ي پاسووانامه داوبلبان درگ گرديده اسووت . در         الف یا ب ): نام و نام خانوادگي و شووماره كار  و نود دفتر ه         1تذكر  

 نيز منعكس گردد.    مركز صورتجلسه توسط نماينده در صور  مشاهده اشكال ، ضمن اصالح آن ، مرات  

 

گرفته و به صور   ك و مهر  ()تصویراسكن در حضور نمايندگان حراست و دانشگاه پاسانامه ها  اهدانشگاهكليه ر د :2تذكر 

 تحويل گردد. مركز     مجري آزمون نماينده بهو اصل پاسانامه ها توسط  هشده به نماينده دانشگاه تحويل داده شد

 

 در اوتيار داوطلبان قرار مي گيرد.واتمه جلله آزمون دفترچه سواالت پس از   -13

فرم هاي پيوست بعنوان صورتجلله اجرائي امتحان مي باشد كه الزم است شرح مختصري از انجام امتحان، تعداد           -14

حاضرين و غائبين و همچنين مشخصات غائبين و پاسخنامه هاي دستي در اين فرم درز شده و به امضاء نمايندگان 

 ، دانشگاه و حراست برسد.مركز

ان از صفحه پشت فرم نيز استفاده نموده و كليه موارد مي بايلت به امضاء افراد       در ضمن براي ذكر موارد واص مي تو 

 فوق الذكر برسد.

چنانچه بلتتته بندي و الک و مهر پاستتخنامه ها به هر دليلي تايك ستتاعت پس از واتمه آزمون انجام نشتتود نماينده    -15

 .اعوم نمايد قرب مجري آزمونمراتب را به مركز  35/13حداكثر تا ساعت 
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 :وظيفه نماينده حراست  :ب

اختيارات و وظائف نماينده حراستتت سطستتت  متر يرحرا حراستتت س ييال و ا گر ي  لر   ور   عتتطرت ا و ن ارت و     

حنترل حفاظت  ايطر  ا نماينده يذحطر خطاهد  ط .غير از يطار  مطق ارذحر  ر صتتطرت  روز يلتت ا و ا گگ هرلطنه اظ ار 

  ا  يرحرا  رلرارا آزيطن ارراي  است.ن ر ،است گگ يطضطع از ست

 :حوزه آزمون : مسئوليت ها و وظايف حوزه معاونت آموزشي دانشگاهگ

ست يك هفته قبل از اجراي  -1 ضاي هيات اجرايي ) مراقبين و رابرين و همكاران ديگر( به تفكيك وظايف   آزمونالزم ا ، اع

داوطلب يك نفر  20بلته به فضاي محل امتحان به ازاي هر    انتوسط معاونت آموزشي دانشگاه تعيين گردد. تعداد مراقب    

 تعيين گردد.

سواالت امتحان در كليه مراحل         -2 شگاه جهت تامين امنيت حوزه امتحاني و محل نگهداري  ست دان ست با حرا ضروري ا

 هماهنگي الزم بعمل آيد.

س   -3 لتي داراي كليه امكانات الزم از قبيل نور منا صندلي        محل برگزاري امتحان باي شد و  صوتي با لتم  سي ب ، تهويه و 

داوطلبين با فاصتتله مناستتب ) حداقل يك متر ( از يكديگر قرار گيرد و شتتماره داوطلبي شتتركت كنندگان به ترتيب بر روي  

شود.   صندلي  شود.از هر گونه تردد غير ضرور    براي در محل هاي پر تردد به هيچ وجه صندلي  ها نصب  داوطلب چيده ن

 آزمون جلوگيري شود. در حين برگزاري

 ده و يك دستگاه تكثير مناسب هم در آن محل قرار گيرد.آماده ش "محل نگهداري سواالت قبو-4

در روز    برگزاري آزمون بر استتاس شتتماره داوطلبي در مكان هاي مناستتب نصتتب گرديده و  تابلوهاي راهنماي محل-5

 در مبادي ورودي محل هاي برگزاري آزمون قرار گيرند. تعدادي از كاركنان جهت راهنمايي داوطلبانبرگزاري آزمون 

 به منظور استفاده بهينه از زمان توصيه مي شود پاسخنامه هاي داوطلبان در زمان مناسب بازگشايي و تفكيك گردد.  -6

به منظور جلوگيري از تردد  و همه دست اندركاران حوزه آزمون  دور كارت شناسائي براي رابرين و مراقبين   ص  -7

 .افراد متفرقه

ساعت    -8 سالن هاي امتحاني حدود         9امتحان راس  ست درب هاي ورودي  شروع مي گردد.  لذا الزم ا   45صبح 

 دقيقه قبل از اجراي امتحان باز شود.

داراي كارت هنگام ورود به جللتته عووه بر كارت ورود به جللتته ، الزم استتت كليه دانشتتجويان شتتركت كننده  -9

 به سينه وود نصب نمايند.كارت ورود به جلله را بوده و در زمان برگزاري امتحان ملي دانشجوئي و يا كارت 

تبصره : دانشجويان مهمان ملزم به ارائه شناسنامه عكس دار و يا كارت شناسايي معتبر عكس دار مي باشند. ملاوليت           

 احراز هويت اين دسته از دانشجويان به عهده دانشگاه مي باشد.

 طوالني بودن زمان امتحان جهت تدارک پذيرايي از داوطلبان اقدام الزم بعمل آيد.بايلتي با توجه به  -10

سومي      -11 شوراي ا صوبه مجلس  ووف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر ارتكاب هرگونه عمل ،  1384مرابق م

ي و دستگاهها  علمي ودشه دار سازد و يا استفاده از هرگونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي     

 حافظه دار موجب محروميت و ابرال قبولي در همان سال و محروميت از شركت در آزمون هاي آتي وواهد شد.

 .تلفن همراه قبل از ورود به سالن هاي امتحان وجودعدم  -12

 .صب دستگاه بلوكر در فواصل مناسب در سالن هاي امتحانن -13

 .مربوطه در حوزه ي آزمونحضور يك دستگاه آمبوالنس مجهز اورژانس و پرسنل  -14
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 دفترچه سواالت پس از برگزاري امتحان در اوتيار دانشجويان قرار مي گيرد. -15

 پاستتخ داوطلبان  الگويها توستتط دانشتتگاههاي علوم پزشتتكي مجري آزمون تصتتحيح شتتده و      پاستتخنامه -16

(pattern)شنبه در قالب فايل اكلتتل حداكثر تا روز  )به تفكيك نمره قرب و لنگر (به همراه نمره محاستتبه شتتده 

 به مركز سنجش آموز  پزشكي ارسال وواهد شد.  24/12/97مورخ 

 

 نانچه هر     آموزشي براي سوا     بي از سوا   برح شده توسط ساير   بهاي آمايشي استفاده            -17

سوا        سنجش ذكر نمايند كه از  ستي در زمان اعالم نمرا  به مركز  شند باي   كدام     براي كدام نموده با

 .نموده اندآزمون استفاده 

 

 ي   بل انجام مي شود. هاي تصحيح پاسانامه و توزيع نمرا  سوا   حذفي م ابق آزمون هاي دوره  -18

 

 آزمون سوا    wordتذكر مهم: ضروري مي باشد دانشگاهها در زمان ارسال نمرا  خام به مركز سنجش ، فايل 

 بهمراه كليد نهايي را نيز ارسال نمايند.

 

 آزمون وواهد بود.توسط دانشگاههاي علوم پزشكي مجري  نهايي به داوطلبان  اعوم نتايج -19

 تذکر مهم:

مامي مفاد  ت در راستاي واگذاري امر آزمون هاي جامع علوم پایه و پیش کارورزي به قطب هاي مجري آزمون ضروري است   

توسط حوزه هاي برگزاري    ،برگزاري آزمون هاي جامع ابالغي معاونت محترم آموزشي وزارت متبوع دستورالعمل طراحي و  

 آزمون، تحت نظارت قطب هاي مجري آزمون به طور دقیق و کامل اجرا شود.
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 بسمه تعالي

 وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي

 مركز سنجش آموزش پزشكي 

 16/12/97خ تاري و داروسازي دندانپزشكي -جامع علوم پايه پزشكي  -پيش كارورزي امتحان  

 ..…………………دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 

 آزمون اجرای صورتجلسه(1) شماره فرم

 

 ( صورتجلسه اجرای آزمون1مندرجات فرم شماره )              

 قرنطینه وورود پرسش نامه و پاسخنامه هاي داوطلبان به مخزن فرعي زمان خروج از -1

 زمان گشایش و دسته بندي بسته هاي پرسش نامه و پاسخ نامه  -2

 زمان گشایش  درب هاي ورودي سالن هاي برگزاري آزمون به روي داوطلبان  -3

 زمان توزیع پاسخ نامه ها و پرسش نامه هاي آزمون -4

 افتتاحیهزمان قرائت کالم ا... و متن  -5

 زمان شروع آزمون -6

 زمان جمع آوري پرسش نامه ها و پاسخ نامه هاي داوطلبان غائب  -7

 دریافت امضاء از داوطلبانزمان شروع تطبیق عکس و  -8

 زمان پایان آزمون  -9

   غائبین -ج   حاضرین  –ب  علوم پایه پزشکي:       کل -الف   آمار داوطلبان -10

 غائبین -ج   حاضرین  –ب علوم پایه دندانپزشکي:                 کل-الف                                   

 غائبین -حاضرین                               ج -کل  علوم پایه داروسازي:                    ب-الف                                  

 غائبین -حاضرین                               ج -ب                          کل پیش کارورزي:    -الف                                  

 زمان دسته بندي و تصویر از پاسخ نامه -11

 با ذکر دقیق مشخصات(تخلفات صورت گرفته ) -12

 توضیحات : -13
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 شماره پاکت هاي پلمپ    شماره پاکت هاي پلمپ

 هاحاوي تصویر پاسخ نامه     حاوي اصل پاسخ نامه ها

 
   

  ءامضا محل     :آموزشي قطب  مجري نماینده نام

 ءامضا محل    :قطب مجرينام نماینده دفتر مرکزي حراست 

 ءامضا محل     :ایشان یا نماینده دانشگاه آموزشي معاون نام

 ءامضا محل      : دانشگاه حراست نماینده نام
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 بسمه تعالي        

 بهداشت, درمان و آموزش پزشكيوزارت       

 مركز سنجش آموزش پزشكي    

 16/12/97دوره امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکي چهل و هشتمین 

 ..…………………دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 مخصوص اسامي غايبينصورتجلسه       (2) فرم شماره

 تعداد حاضرين :

 : ذيل (تعداد غائبين ) به شرح 

 شماره داوطلبي نام و نام خانوادگي رديف

 محل امضاء :                     دانشكده يا نماينده ايشان : نام معاون آموزشي
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 بسمه تعالي

 وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي

 مركز سنجش آموزش پزشكي 

 16/12/97تاريخدوره امتحان جامع علوم پايه پزشكي  هشتمينپنجاه و 

 ..…………………دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 مخصوص اسامي غايبينصورتجلسه       (2فرم شماره )

 تعداد حاضرين :

 

 تعداد غائبين ) به شرح ذيل (:

 شماره داوطلبي خانوادگينام و نام  رديف

   

 محل امضاء :                         نام معاون آموزشي دانشكده يا نماينده ايشان :
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 بسمه تعالي

 وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي

 مركز سنجش آموزش پزشكي 

 16/12/97خ تاریپیش کارورزی دوره امتحان  یکمینشصت و 

 ..………………… م پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيودانشگاه عل

 مخصوص اسامي غايبينصورتجلسه                                (                            2فرم شماره )

 تعداد حاضرين :

 

 تعداد غائبين ) به شرح ذيل (:

 شماره داوطلبي و نام خانوادگي نام رديف

   

 محل امضاء :                    نام معاون آموزشي دانشكده يا نماينده ايشان :
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 بسمه تعالي

 وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي

 مركز سنجش آموزش پزشكي 

 16/12/97 خ تاری داروسازيدوره امتحان جامع علوم پایه  نهمین چهل و

 
 ..…………………دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 مخصوص اسامي غايبينصورتجلسه                                (                            2فرم شماره )

 تعداد حاضرين :

 

 ذيل (:تعداد غائبين ) به شرح 

 شماره داوطلبي نام و نام خانوادگي رديف

   

 محل امضاء :                 نام معاون آموزشي دانشكده يا نماينده ايشان :
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 ..…………ساعت  ………………تاريخ    قطب مجری آزمونمركز دريافت محموله سواالت از  -1

 ..…………ساعت  ………………تاريخ   مركز سنجش آموزش پزشكي دريافت محموله سواالت از  -1

 

 

  16/12/97تاريخ داروسازی   ودندانپزشكي   ،پايه پزشكي  جامع علوم ،كارورزیپيش امتحان در  قطب مجریآموزش چك ليست وظايف نمايندگان  

 …………… انشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيد

 
 

 دستورالعمل اجرائي  فرم های صورتجلسه  راهنمای آزمون هبرگ   بليط هواپيما  

 ليست داوطلبين  دفترچه سواالت          پاسخنامه آزمون   پاسخنامه سفيد 

 …………انتقال محموله سواالت به دانشگاه تاريخ  -2
 

 هواپيما اتومبيل         وسيله انتقال :

  قطبمركز استقبال نماينده دانشگاه از نماينده     نامناسب      مناسب  :امكانات رفاهي

 …………ساعت ورود به دانشگاه :               ……………ساعت ورود به شهر : 
 قرنطينه كردن دفترچه سواالت در دانشگاه  -3

 انتقال دفترچه سواالت به داخل گاوصندوق دانشگاه  -الف

 نماينده حراست  نماينده آموزش      قطب مركز نماينده  افراد حاضر:  

 تحويل گرفتن هر دو كليد گاو صندوق   -ج              الك و مهر كردن محل نگهداری سواالت   -ب

 بازديد حوزه امتحاني  -4   
   مناسب بودن فاصله قرار گرفتن صندليها                            شماره دار بودن صندليها يادآوری امكانات پذيرايي 

 ساعتنور             سرمايي                گرمايي                     صوتي                                   كنترل وضعيت :   

    مجری آزمونقطب مركزاعالم شماره تلفن و نمابر حوزه امتحاني به -5

 روز آزمون  -6

 انتقال سواالت از گاو صندوق به محل آزمون:

 نماينده حراست  دانشگاه نماينده آموزش   قطبمركز نماينده افراد حاضر:     

 بازگشايي سواالت پس از تائيد الك و مهر:

 نماينده حراست   دانشگاه نماينده آموزش    قطبمركز نماينده  افراد حاضر : 

 قرائت متن افتتاحيه     قرنطينه كردن سواالت دفترچه سواالت اضافي 

  صبح 9شروع آزمون در ساعت   اننظارت بر عملكرد مراقب 

  20/9 یبانغاجمع آوری پاسخنامه    30/9 و قرنطينه كردن آن  غایبانجمع آوری دفترچه سواالت 
  تكميل صورتجلسه پايان امتحان -7

                           كنترل و رديف كردن پاسخنامه ها  غایباناستخراج پاسخنامه  

                الك و مهر كردن پاسخنامه ها                  غایبانتكميل صورتجلسه آزمون و 

 تاريخ :                ساعت :           :   مركز مجری قطب تحويل محموله برگشتي به -8   
 

 اعالم نقاط ضعف: -9

 

 

 :اعالم نقاط قوت -10

 
 

 :پیشنهادات -11
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 

 متن قرائت قبل از امتحان
صر عج ا       ضرت ولي ع شگاه ح سالم به پي ضرت امام   …با  سالمي    و )ره(تعالي فرجه و روح مقدس ح سالم بر  و شهدای انقالب ا

شود امتحان   .و پيش كارورزی شركت كننده در امتحان جامع علوم پايه  داوطلبانشما  اميدواريم با رعايت نكاتي كه تذكر داده مي 

 را به خوبي به انجام رسانيد.

شجويان كليه -1 سه ، كارتهای دان صب       ورود به جل سينه خود ن سمت چپ  سوزنهائي كه در اختيار آنها قرار مي گيرد در  خود را با 

 كن داشته باشند.پاك همراه خود مداد و  "نمايند و حتما

و ساعت هوشمند) حتي بصورت خاموش(     تلفن همراه كتاب، ونه يادداشت ، جزوه ، بايستي از به همراه آوردن هر گ  دانشجويان  -2

 غيره در جلسه امتحان خودداری نمايند.)حتي به صورت خاموش( و نيكياي الكتروهدستگاهو 

واهد بود. سواالت به صورت چهارجوابي ) تستي ( بوده و داوطلبان الزم است كه صحيح       خصبح   9امتحان ساعت  شروع  زمان  -3

مايند. بدين منظور فقط بايد از مداد پر ن "ترين پاسخخر را در پاسخخهنامه ای كه در اختيار آنها قرار خواهد گرفت با مداد نرم كامال 

مشكي نرم استفاده نموده و چنانچه بيش از يك پاسر به هر سوال داده شود آن سوال تصحيح نهواهد شد. توجه داشته باشيد كه             

 سواالت دارای نمره منفي نمي باشند.

صحيح         سر  سر داده ايد برای انتهاب پا شتباه پا سوالي را ا سر قبلي را كامال   "حتماچنانچه فكر مي كنيد  ستي پا پاك نمائيد و  "باي

 پاك كردن ناقص و كثيف نمودن پاسهنامه موجب اختالل در امر تصحيح كامپيوتری و از دست دادن امتياز مربوطه خواهد شد.

 .دقيقه مي باشد 200و مدت آزمون 200تعداد سواالت آزمون -4

بايد از نوشتن يا عالمت زدن در غير از محل پاسهگوئي در روی ورقه پاسهنامه خودداری نمايند. چنانچه عالئم يا     دانشجويان  -5

 از امتحان محروم مي گردد. دانشجواسمي بر روی ورقه پاسهنامه نوشته شود تقلب محسوب شده و 

بودن مطابقت ندارد موارد را به  ("ب" يا "الف")چنانچه مشخخهصخخات شخخما با مشخخهصخخات ورقه پاسخخهنامه و نوع دفترچه   -6

 مسئولين جلسه اطالع دهيد.

 مهم : اتتذكر 
دانشجويان مي بايستي قبل از شروع پاسهگوئي به سواالت تعداد صفحات و تعداد سواالت پرسشنامه خود را چك نمايند و  -1

چنانچه در تعداد سواالت پرسشنامه و يا تعداد صفحات پرسشنامه مشكلي وجود داشته باشد نسبت به تعويض پرسشنامه خود اقدام 

 مسئوليتي در قبال اشكاالت احتمالي پرسشنامه، نهواهد داشت. وزش پزشكيمركز سنجش آمنمايند در غير اين صورت 

حت تدرخاتمه جلسه فقط پاسهنامه دانشجويان تحويل گرفته خواهد شد . لذا از پاسهگويي در دفترچه سواالت خودداری شود. -2

 اهد شد.از داوطلبان داده نهو هيچ يکهيچ عنوان وقت اضافه برای انتقال پاسر به پاسهنامه به 

  .دقيقه انتهای جلسه كسي حق خروج از جلسه را نهواهد داشت 15ساعت اول و  يکدر مدت  -3

دقيقه مانده به آخر جلسه آزمون درصورت ترك جلسه مي بايست دفترچه  15ساعت اول تا  يکداوطلبان دقت نمايند بعد از  -4

 .و پاسهنامه خود را به مراقب تحويل نمايند

مي توانند موارد اشكال را در فرصت الزم به ذكر است كه درحين امتحان به هيچ سوالي پاسر داده نهواهد شد و دانشجويان   -5

 .منعكس نمايند اينترنتيارسال اعتراضات به صورت 

 دانشجويان عزيز با نام و ياد خداوند بزرگ آزمون را شروع نمائيد. 
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 بسمه تعالي

  

 

 

طور همزمان در دانشگاههاي ب 16/12/97 تاريخپنج شنبه  صبح روز  9ساعت و پيش كارورزي و داروسازي امتحان جامع علوم پايه پزشكي و دندانپزشكي 

شركت كنندگان و ويژگيهاي آزمون اين دوره  نكات مهمي برايحاوي  راهنماعلوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور برگزار مي گردد . اين 

طالعه م "حان كليه مفاد راهنما را دقيقاخواهشمند است قبل از ورود به جلسه امت بوده و مطالعه آن به تمامي داوطلبان شركت در آزمون توصيه مي شود.

 فرمائيد تا مشكلي در نحوه تكميل پاسخنامه و تنظيم وقت امتحان پيش نيايد.

 .دقیقه است 200و زمان پاسخ دهي به سواالت همه ي آزمون یکسان و  200و پیش کارورزي امع علوم پایه ات جتعداد سواالت امتحان-1

و محل تحصيل   ب (  يا) الف  مشخصات خود شامل : نام , نام خانوادگي , شماره كارت , نوع دفترچه       "قبل از شروع پاسخگويي به سواالت امتحان, حتما    -2
نامه  ا باالي پاسخ اطالعات صحيح ر  ،ضمن اطالع به مسئوالن آزمون   ،را كه توسط كامپيوتر در برگ پاسخنامه درج شده است كنترل نموده و در صورت مغايرت      

 در محل مربوطه درج نمائيد.
 براي پاسخ هاي نادرست اين آزمون نمره منفي در نظر گرفته نشده است. -3
 رعايت فرماييد. وارد زير را دقيقاًتصحيح پاسخنامه ها توسط كامپيوتر انجام خواهد شد. لذا براي جلوگيري از هر گونه اشتباه م -4

   غيير پاسخ, جواب قبلي را بطور كامل و با پاك كن پاك نمائيد.تبراي پاسخگويي از مداد مشكي نرم استفاده كنيد و در صورت  -الف
 كرده و از ضربدر زدن يا عالمت گذاري خودداري نمائيد.      سياه براي پاسخ دادن به هر سوال , مطابق شكل , خانه مربوطه را كامالً -ب

 صحيح     غلط              غلط                    غلط   
   .يدخودداري نموده و در صورت بروز هر يك از موارد فوق , مراتب را به مسئوالن جلسه اطالع ده "از تا كردن, چروك و يا خيس شدن پاسخنامه جدا  -ج

ضافه    ست هيچگونه وقت ا سخنامه             الزم به ذكر ا صورت تعويض پا شود و در  شده اند داده نمي  شكل  شركت كنندگاني كه دچار م مراتب بايد  ،به 
 درصورتجلسه برگزاري آزمون ذكر شود, در غير اينصورت پاسخنامه بدون شماره كامپيوتري فاقد ارزش خواهد بود.

ضات   سال اعترا سخنامه اوليه كليد  61/12/97در تاريخ، پس ازاتمام آزمون در تمامي حوزه ها:    ار سايت اينترنتي  آزمون پا شگاه     در  شي دان معاونت آموز
 قرار خواهد گرفت.  مركز قطب

كليه   نمايند به صررورت اينترنتي ارسررال 18/12/97 شررنبه روز 16سرراعت ا ت 16/12/97ه شررنبپنجمي توانند اعتراضررات خود را از روز امتحان  شررركت كنندگان
 .رسيدگي نخواهد شد ،ارسال گرددبعد از مهلت مقرر اعتراضاتي كه 

 به اعتراضاتي كه بعد از زمان مذكور ارسال گردد تحت هيچ شرايطي ترتيب اثر داده نخواهد شد .   
ضات   سيدگي به اعترا ضات  :   چگونگي ر صله كليه اعترا سيدگي قرار        وا سط هيات طراحان و ناظرين مورد ر شده و تو سته بندي  در زمان مقرر جمع آوري و د

 مي گيرد. الزم به ذكر است نتيجه تجديد نظر غير قابل تغيير بوده و مورد رسيدگي مجدد قرار نخواهد گرفت.
 دارد.اي دريافت نظرات و پيشنهادها اعالم ميرا برمركز نمايد و آمادگي اين داوطلبان گرامي آرزوي موفقيت مي در پايان براي
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