راهنمای شركت در سي وششمين دوره آزمون ارتقاء وگواهينامه تخصصي
مورخ 5316/4/51

 .1الزم است کلیه داوطلبان کارت ورود به جلسه را در سمت چپ سینه خود نصب نمایند.
 .2زمان شروع آزمون رأس ساعت  9صبح مورخ 1396 /4/11،می باشد.
الزم است کلیه داوطلبان حداقل 1ساعت قبل از شروع آزمون (ساعت  8صبح)در محل حضور

.3

داشته باشند .درب سالن ساعت  8338صبح بسته خواهد شد.
.4تعداد سؤاالت کلیه رشته ها  118عدد و زمان آزمون  188دقیقه می باشد .تعداد سؤاالت پاتولوژي 288
عدد است و زمان آن 248دقیقه می باشد 2 .عدد سوال اخالق پزشكی در تمامی رشته ها از شماره
 184تا  181و در رشته پرتودرمانی شماره هاي  149و  118و در رشته آسیب شناسی  199و  288می
باشد.
زمان آ زمون جهت دستیاران جانباز رشته هاي تخصصی حداکثر تا  21درصد مدت زمان مقرر

.1

قابل افزایش است.
 .6داوطلب بایستی شماره کارت و مشخصات خود را با شماره صندلی و شماره داوطلبی و پاسخنامه
مطابقت نماید و همچنین پس از شروع آزمون تعداد صفحات دفترچه را کنترل نماید و در صورت
هرگونه مشكل به مراقبین اطالع دهد.
تا دو ساعت بعد از شروع آزمون ( 9الی )11ونیز 11دقیقه پایانی هیچ یک از داوطلبان حق خروج

.7

از جلسه آزمون را ندارد.
.8

داوطلبین ،دربین ساعات 11الی11/41درصورت تمایل می توانند جلسه آزمون را پس از تحویل

پاسخنامه ودفترچه سواالت ترک کنندو دفترچه خودرادر پایان آزمون از مسئولین سالن تحویل
بگیرند.
 .9پاسخنامه ها الزاماً بایستی با مداد سیاه نرم پر شود.
.18

آزمون نمره منفی ندارد.

.11

درصورت وجود اشكال احتمالی در سؤاالت تحت هیچ عنوان تغییر  ،تصحیح و حذف در جلسه

امتحان انجام نمی گیرد و داوطلب می بایست سؤال مربوطه را با ذکر شماره سؤال  ،نام رشته و نوع
اشكال ( زیراکس  ،تایپی  ،علمی و… ) درسایت هاي اعالم شده پشت دفترچه سواالت دستیاري ثبت
نمایند.
.12

به همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

کمیته امتحانات ارتقاء دستیاري دانشكده پزشكی

