ثسمٍ تؼبلی
داوطگبٌ ػلًم پشضکی ي خذمبت ثُذاضتی درمبوی اريمیٍ

مؼبيوت آمًسضی

وکبت قبثل تًجٍ داوطجًیبن در خصًظ ثزگشاری آسمًن
 -1داوطجًیبن مًظفىذیک ربغ قجل اس ضزيع امتحبوبت در محل حضًر یبثىذ.
السامی است.
َ -2مزاٌ داضته کبرت داوطجًیی جُت ضزکت در کلیٍ امتحبوبت
َ -3مزاٌ داضته کتبة ،جشيٌ  ،تلفه َمزاٌ  ،مجبدلٍ مبضیه حسبة ي لًاسم التحزیز ي  .......در جلسٍ امتحبن ممنوع می ثبضذ،
در صًرت مطبَذٌ ،ثزاثز مقزرات اقذامخًاَذ ضذ.
 -4داوطجًیبنگزامی ثبیذ قجل اس ضزيع امتحبن ثٍ لیست وصت ضذٌدر يريدی محل آسمًنمزاجؼٍ ي طجق ضمبرٌ اختصبظ دادٌ
ضذٌ در صىذلی خًد مستقز ضًوذ.

یکجلسٍ در طًل تزم) یب غیجت مًجٍ ثیص اس حذ مجبس داضتٍ ثبضىذ حق ضزکت در
 -5داوطجًیبوی کٍ غیجت غیز مًجٍ (حتی 
جلسٍامتحبن را نداشته ،ي ومزٌ داوطجً در آن درسصفر مىظًر خًاَذ ضذ.
 -6اظُبر ػذم اطالع اس سمبن ثزگشاری امتحبن ،مًرد قجًل وجًدٌ ي ػذم حضًر در جلسٍ ثٍ َز دلیل غیجت تلقی خًاَذ ضذ.
 -7پس اس ضزيع امتحبن داوطجًیی کٍ ثب تأخیز يارد جلسٍ می گزدد ،در صًرتی می تًاوذ در امتحبن ضزکت ومبیذ کٍ َیچ
داوطجًیی جلسٍ را تزک وکزدٌ ثبضذ(.حذاکثز تب یک رثغ ثؼذ اس ضزيع امتحبن)
 -8در صًرتی کٍ داوطجًیی در ایبم امتحبوبت در ثیمبرستبن ثستزییب مجتال ثٍ ثیمبری حبدثبضذ ،مًضًع را همان روز ثٍ رئیس
ادارٌ آمًسش داوطکذٌ اطالع ي گًاَی پشضکی مزثًطٍ را ريس ثؼذ ثٍ ایطبن تحًیل ومبیىذ .در غیز ایه صًرت غیجت آوبن
غیر موجهتلقی خًاَذ ضذ.
 -9اػالم ومزات مًقت ي قطؼی ي درخًاست تجذیذ وظز داوطجًیبن صزفبً اس طزیقسامانه سما اوجبم خًاَذ ضذ .لذا اس مزاجؼٍ
حضًری ثٍ ادارٌ آمًسش در ایه خصًظ خًدداری کىیذ.
ثزخًردي داوطجً ثٍ کمیتٍ اوضجبطی داوطگبٌ مؼزفی خًاَذضذ.
،
راستبیرتقبء اػتجبر امتحبوبت ثب َزگًوٍ تخلف
ا
 -10در
گزدد
 -11رػبیت ضئًوبت اسالمی ي پًضص مىبست حیب ي ػفت ػمًمی در ضأن داوطجًیی ثٍ تمبمی ػشیشان تًصیٍ می .
با عنایت به اینکه اجزای هقزرات به نفع عووم است لذا اس کلیه دانشجویاى فهین انتظار دارین به صورت
داوطلبانه با مجزیاى هحتزم ،نهایت هوکاری را هبذول فزهایند.
کمیته نظارت بر برگساری آزمون های دانشگاه

