*راهنماي آزمون پذیرش دانش آموز بهورزي مورخ * 1400/8/21
* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند *
شایسته است متقاضیان محترم شركت كننده در آزمون  1400/8/21موارد ذیل را دقیقا رعایت فرمایند.



مكان برگزاري آزمون  :آزمون دریک نوبت صبح در بیرجند  ،بلوار آوینی  ،میدان راه و شهرسازي  ،بلوار دانشگاه  ،دانشگاه پیام نور
استان خراسان جنوبی سالن امتحانات خواهد بود( .پیشنهاد می نماید روز قبل از آزمون محل را بطور كامل شناسایی نمایید).



زمان برگزاري آزمون  :آزمون صبح روز جمعه مورخ  1400/8/21و ساعت شروع فرآیند هاي آزمون  7/30صبح خواهد بود  .درب
سالن آزمون  30دقیقه قبل از برگزاري آزمون بسته می شود ،لذا در موعد مقرر در محل حوزه برگزاري آزمون حضور بهم رسانید در
غیر اینصورت از ورود به جلسه آزمون جلوگیري بعمل خواهد آمد.



از به همراه آوردن هر گونه وسایل مانند كیف ،تلفن همراه ،ماشین حساب و سایر وسایل اكیداخودداري شود .در غیر اینصورت دانشگاه
هیچ گونه مسئولیتی در قبال وسایل داوطلبین نخواهد داشت .



پس از دریافت كارت ورود به جلسه آزمون در صورت وجود مغایرت  ،مشخصات صحیح آن را با خودكار در پشت كارت یادداشت
نمائید تا مورد بررسی و اصالح قرار گیرد.



جهت آزمون  2عدد مداد مشكی نرم پررنگ ،یک عدد مداد پاك كن ،یک عدد مداد تراش و یک عدد سنجاق ته گرد و ماسک
همراه داشته باشید.
تذكر  : 1همراه داشتن كارت ورود به جلسه و كارت ملی یا گواهی نامه یا شناسنامه یا گذر نامه به منظور شناسایی و ارائه تعهد نامه
تکمیل شده جهت ورود به سالن آزمون الزامی می باشد.
تذكر  : 2با توجه به شیوع بیماری كرونا  ،حضور در جلسه ی آزمون با رعایت كامل پروتکل های بهداشتی صورت خواهد
پذیرفت لذا رعایت كامل پروتکل های صادره از سوی ستاد ملی پیشگیری بیماری كرونا ،و همراه داشتن ماسک الزامی خواهد
بود.

نكاتی در مورد آزمون:
 -1آزمون داوطلبین داراي مدرك تحصیلی دیپلم داراي یک دفترچه عمومی (تعداد  60سوال) خواهد بود .
 -2آزمون داوطلبین داراي مدرك تحصیلی كاردانی و كارشناسی داراي یک دفترچه عمومی (تعداد  60سوال) و یک
دفترچه اختصاصی (تعداد  45سوال) خواهد بود .
 -3زمان پاسخگویی به  60سوال عمومی  50دقیقه و به  45سوال تخصصی  45دقیقه خواهد بود.
 -4هر سئوال فقط یک پاسخ صحیح دارد اگر براي یک سئوال دو محل پاسخ پر شده باشد ،هر چند یكی از آنها صحیح باشد،
آن پاسخ به هر لحاظ غلط تلقی خواهد شد.
 -5سواالت عمومی با ضریب یک (  )1و سواالت تخصصی با ضریب دو ( )2محاسبه خواهد شد.
 -6آزمون نمره منفی دارد( .یک ( )1نمره منفی به ازاي هر  3پاسخ غلط محاسبه خواهد شد) .
 -7پس از اطمینان از صحیح بودن پاسخ جواب را در پاسخ نامه به شكل صحیح وارد كنید .نحوه پر كردن صحیح پاسخ نامه به
شكل ذیل می باشد.
 -8توجه « فرم توسط دستگاه خوانده می شود  .كل گزینه مورد نظر را با مداد مشكی طوري پر كنید كه گزینه هاي داخل آن
دیده نشود  ( .مطابق مثال زیر ) مثالهایی از موارد غیر قابل قبول براي دستگاه :
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 -9پاسخنامه را با مداد مشكی نرم پررنگ بطور كامل پر كنید(از درج عالمت بر روي دفترچه سئواالت خودداري نمایید زیرا
منحصراً پاسخنامه ها تصحیح و مالك عمل قرار خواهد گرفت).
 -10آن دسته از داوطلبینی كه ت صویر چهره آنان در كارت ورود به جلسه واضح نمی باشد مكلفند ضمن به همراه داشتن سایر
مدارك الزم  ،یک قطعه عكس  3*4جدید تمام رخ نیز ارائه نمایند .در غیر این صورت از ورود ایشان به سالن آزمون جلوگیري به
عمل خواهد آمد.
 -11پس از ورود به جلسه آزمون با توجه به شماره داوطلبی در كارت ورود به جلسه محل صندلی خود را پیدا كرده و بر روي
صندلی خود استقرار یابید و بوسیله سنجاق كارت ورود به جلسه را به سمت چپ سینه خود نصب نمایید و شماره كارت خود را با
شماره پاسخنامه و شماره صندلی خود مطابقت نمایید.
 -12از نوشتن هر گونه جمله یا كلمه یا عالمت بر روي پاسخنامه به جز پركردن خانه هاي پاسخنامه جداً خودداري نمایید.
 -13كارت ورود به جلسه پس از تطبیق عكس با چهره شما توسط مسئول مربوطه جمع آوري می گردد.
 -14عدم رعایت مقررات جلسه و عدم تحویل پاسخنامه و دفترچه سئواالت و یا هر گونه دخل و تصرف در آن ضمن اینكه پیگرد
قانونی خواهد داشت ،موجب محرومیت شما در آزمون خواهد شد.
 -15با عنایت به اینكه فرآیند هاي بعدي شامل اعالم نتیجه اولیه  ،مصاحبه و اعالم نتایج نهایی آزمون  ،از طریق سایت اینترنتی
ثبت نام  ،ارسال پیامک به شماره همراه اعالمی داوطلب خواهد بود لذا داوطلبان می بایستی ضمن مرور پیامک هاي دریافتی خود و
مراجعه به سایت ثبت نام به صورت روزانه  ،بررسی الزم را انجام داده تا سیستم پیامک تبلیغاتی آنان مسدود نباشد  .ضمنا در صورت
عدم مراجعات بعدي حسب مورد  ،پس از ارسال پیامک و مهلت تعیین شده  ،مراتب به منزله انصراف داوطلب تلقی خواهد گردید.
 -16هر گونه تغییر در اعالم نتایج و یا فرآیند آزمون از طریق سایت ثبت نام اطالع رسانی خواهد گردید.

یادآوري مهم  :شركت كلیه داوطلبین در آزمون پذیرش دانش آموز بهورزي دانشگاه علوم پزشكی
بیرجند  ،به صورت مشروط خواهد بود و كلیه مراحل بعدي از جمله معرفی جهت مصاحبه تخصصی و
اعالم نتایج نهایی آزمون بر اساس مفاد آگهی و به ترتیب اولویت هاي قانونی مندرج در آگهی انجام
خواهد گردید و صرفا شركت داوطلبین در آزمون هیچ گونه تعهدي براي دانشگاه علوم پزشكی بیرجند
ایجاد نخواهد نمود .

تذكر خیلی مهم :

داوطلب گرامی  ،چنانچه به بیماري كرونا مبتال هستید و یا عالئم بیماري مذكور

كه توسط ستاد ملی پیشگیري كرونا منتشر شده را دارا می باشید شماره ملی خود را به سر شماره
 3000484834پیامک نمائید تا شرایط شركت در آزمون جهت شما فراهم گردد.

با آرزوی موفقیت
کمیته برگزاری آزمون مورخ 1400/8/21
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