دستورالعمل اجرايي امتحان جامع ( 180واحدی) و ارتقا و ارزشیابي دانش آموختگان خارج از کشور داروسازی ،علوم پايه پزشكي،دندانپزشكي و پیش کارورزی
اسفند ماه 1400

بسمه تعالي
برگه راهنماي داوطلبان امتحان پیش کارورزي ،جامع داروسازي ،ارتقا و ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور داروسازي،
علوم پايه پزشكی و دندانپزشكی اسفند ماه 1400

اين راهنما حاوي نكات مهمي براي شركت كنندگان و ويژگيهاي آزمون اين دوره بوده و مطالعه آن به تمامي داوطلبان شركت در
آزمون توصيه مي شود .خواهشمند است قبل از ورود به جلسه امتحان كليه مفاد راهنما را دقيقاً مطالعه فرمائيد تا مشكلي در
نحوه تكميل پاسخنامه و تنظيم وقت امتحان پيش نيايد.
زمان برگ زاري آزمون پيش كارورزي صبح روز پنج شنبه مورخ  1400/12/12ساعت  8:30صبح و آزمون علوم پايه پزشكي
عصر همان روز ساعت  14بعدازظهر برگزار خواهد بود .همچنين آزمون جامع داروسازي(  180واحدي) و ارتقا و ارزشيابي
دانش آموختگان خارج از كشور داروسازي صبح روز جمعه مورخ  1400/12/13ساعت  8:30صبح و آزمون علوم پايه
دندانپزشكي عصر روز جمعه ساعت  14بعد از ظهر خواهد بود.
 -1داوطلبان از يكساعت قبل از شرع آزمون در محل آزمون حضور داشته باشند و درهاي حوزه رأس ساعت  8:15دقيقه در
آزمون هاي صبح و  13:45دقيقه در آزمون هاي نوبت عصر بسته و از ورود داوطلبان بعد از اين ساعت جلوگيري خواهد شد.
 -2دانشجويان عالوه بر ،ارائه كارت ورود به جلسه آزمون ،ملزم به ارائه شناسنامه عكس دار و يا كارت شناسايي معتبر عكس دار
مي باشند .از ورود داوطلبان بدون كارت شناسايي معتبر و كارت ورود به جلسه جلوگيري خواهد شد.
 -3داوطلبان بايستي از به همراه آوردن هر گونه تبلت  ،هندزفري  ،جزوه  ،كتاب ،كاغذ  ،تلفن همراه و ساعت هوشمند( حتي
بصورت خاموش) و حافظه جانبي و ساير وسايل ارتباطي ،الكترونيكي و رايانهاي (حتي بصورت خاموش) در جلسه امتحان
خودداري نمايند .بديهي است همراه داشتن اين اقالم تخلف محسوب شده و وفق مقررات با متخلفين برخورد خواهد شد.
تبصره :با توجه به نوع سواالت آزمون ها  ،کاغذ سفید مهرشده توسط دانشگاه در اختیار داوطلبان قرار مي گیرد و
داوطلبان مي بایست در زمان خروج از سالن آزمون ،کاغذها را به مراقبین تحویل نمایند.داوطلبان مي توانند مداد یا
خودکار به همراه داشته باشند.
 -4بر اساس بند  4مصوبات بيست و پنجمين جلسه ي شوراي سنجش و پذيرش دانشجوي وزارت متبوع مووورخ 1400/4/28
براي جانبازان و معلولين با توجه به وضعيت جسماني آنها ،زمان آزمون حداكثر تا  25درصد مدت زمووان قووانوني آزمووون
قابل افزايش است  .تشخيص و تائيد كميسيون پزشكي يا پزشك معتمد دانشگاه در اين خصوص مورد نياز است.
 -5بر اساس بند  5مصوبات بيست و پنجمين جلسه ي شوراي سنجش و پذيرش دانشجوي وزارت متبوع مووورخ 1400/4/28
به دانشجويان تبعه خارج از كشور كه تحت عنوان دانشجوي بين الملل مشغول به تحصيل شده انوود  ( .دانشووجوياني كووه از
مسيري به جز آزمون هاي سراسري سازمان سنجش و وزارت بهداشت پووذيرش شووده انوود) در صووورت عوودم اسووتفاده از
سواالت انگليسي ،زمان آزمون حداكثر تا  25درصد وقت قانوني آزمون قابل افزايش است( .الزم به ذكر است كه اين امتياز
شامل دانشجويان ايراني منتقله از خارج كشور نمي شود).
 -6آزمون شامل  200سوال چهارگزينه اي است ،مدت زمان آزمون  200دقيقه مي باشد.
 -7براي پاسخ هاي نادرست اين آزمون نمره منفي در نظر گرفته نشده است.
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 -8داوطلبان در زمان شروع آزمون مشخصات داوطلبي و نام آزمون خود را با مشخصات درج شووده در دفترچووه سووواالت و
پا سخنامه در آزمون هاي كاغذي و با مشخصات درج شده در باالي صفحه ي نرم افزار آزمون در آزمون هاي الكترونيك
چك نمايند و در صورت وجود هر گونه اشتباه در نوع دفترچه سواالت  ،موارد را به مسئولين جلسه اطالع دهند.
 -9در نرم افزار آزمون در انتهاي ساقه هر سؤال سمت چپ دكمه بررسي مجدد وجود دارد كه در صورت انتخاب آن ،زمينووه
سؤال مورد نظرتغيير رنگ داده مي شود و در مرور سؤاالت نيز مشخص مي گردد كه ميتوانيوود دوبوواره بووه آن مراجعووه و
پاسخ دهيد.
 -10جهت مرور پاسخ ها در نرم افزار آزمون از گزينه مرور در پايين صفحه استفاده نمائيد.
 -11عملكرد داوطلب ان بصورت آنالين در سرور مركزي ذخيره مي شود و در صورتيكه صفحه آزمون به هر دليلي بسته شووود
داوطلب مي تواند مجدداً با وارد كردن نام كاربري بدون هيچ اسووترس وارد آزمووون شووده و آزمووون را ادامووه دهوود .زمووان
باقيمانده و گزينه هاي انتخاب شده قبلي  ،ذخيره شده و از بين نمي رود.
 -12در اين آزمون امكان عدم انتخاب  ،تغيير و حذف گزينه انتخابي در نرم افزار آزمون وجود دارد.
 -13تحت هيچ عنوان وقت اضافه به هيچ يك از داوطلبان داده نخواهد شد.
 -14تصحيح پاسخنامه هاي كاغذي توسط كامپيوتر انجام خواهد شد .لذا براي جلوگيري از هر گونه اشتباه موارد زير را دقيقواً
رعايت فرماييد.
الف -براي پاسخگويي از مداد مشكي نرم استفاده كنيد و در صورت تغيير پاسخ ,جواب قبلي را بطور كامل و با پاك كن پاك نمائيد.
ب -براي پاسخ دادن به هر سوال  ,مطابق شكل  ,خانه مربوطه را كامالً سووياه كوورده و از ضووربدر زدن يووا عالمووت گووذاري خووودداري
نمائيد.
غلط ✓

غلط 

صحيح ◼

ج -از تا كردن ,چروك و يا خيس شدن پاسخنامه جدا" خودداري نموده و در صورت بووروز هوور يووك از موووارد فووور  ,مراتووب را بووه
مسئوالن جلسه اطالع دهيد.
 -15داوطلبان مجاز به همراه بردن دفترچه سواالت آزمون نمي باشند و مي بايست دفترچه سواالت را در هنگام ترك جلسه آزمووون
به مراقببين تحويل دهند .و دفترچه ها به داوطلبان عودت داده نخواهد شد .
 -16كليد اوليه و دفترچه سواالت ،صبح روز شنبه مورخ  1400/12/14در سايت اينترنتي مركز سنجش به نشوواني sanjeshp.irدر
دسترس قرار خواهد گرفت.
 -17مهلت ارسال اعتراض به كليد سواالت  ،فقط از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي ،از روز شنبه مووورخ 1400/12/14
تا ساعت  8صبح روز دو شنبه مورخ  1400/12/16ميباشد .به اعتراضاتي كووه بعوود از زمووان اعووالم شووده و از راه هوواي ديگوور
ارسال گردد ،رسيدگي نخواهد شد.
در پايان براي داوطلبان گرامي آرزوي موفقيت مينمايد و آمادگي اين مركز را براي دريافت نظرات و پيشنهادها اعالم ميدارد.

مرکز سنجش آموزش پزشكي
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