
 20/5/99مورخ  درمانی و بالينی شرکتی)خرید خدمات( جذب نيرویای آزمون مراهن
 

 را بطور کامل شناسایی نمائید.(محل روز قبل از آزمون  گردد( زمان و مکان برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه درج شده است )پیشنهاد می 1

، از برگزاری آزمون بسته می شود قبل ساعت 1 سالن های آزمونزار می گردد. درب برگ صبح 10:00س ساعت رأ نوبت صبحدر  20/5/99مورخ  دوشنبهروز ( آزمون 2

 در غیر اینصورت از ورود به جلسه جلوگیری بعمل خواهد آمد. ،در محل حوزه حضور بهم رسانیداز آزمون  قبل ساعت 1 لذا

 .به همراه داشتن کارت ملی و یا شناسنامه الزامی می باشد (3

 .ارائه اصل فیش واریزی مبلغ آزمون در روز آزمون ضروری می باشد (4

دانشگاه هیچ ، در صورت مفقودی وسایل مذکور در جلسه آزمون ( از به همراه آوردن هرگونه وسایل مانند کیف، تلفن همراه، ماشین حساب و سایر وسایل خودداری شود.5

 مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

نمائید تا مورد بررسی و اصالح و امضاء صحیح آن را در پشت کارت یادداشت  ،دریافت کارت ورود به جلسه آزمون در صورت وجود مغایرت مشخصات با خودکار( پس از 6

 رار گیرد. ق

 شته باشید.پاک کن، یک عدد مداد تراش و یک عدد سنجاق ته گرد همراه دامداد عدد مداد مشکی نرم پررنگ، یک عدد  2( جهت آزمون 7

 هرگونه اطالع رسانی در خصوص نتایج آزمون ، زمان و مکان مصاحبه متعاقباً اطالع رسانی می گردد.( 8

 در طول مدت فرآیند برگزاری آزمون ضرروی می باشد.  استفاده از ماسک( با توجه به لزوم رعایت اصول بهداشتی 9

 نکاتی در مورد آزمون:

  می باشد. دقیقه 100 آزمون( زمان پاسخگویی به 1

هر چند یکی از آن ها صحیح باشد، آن پاسخ به هر لحاظ غلط تلقی  و محل پاسخ یک گزینه پر شده باشد،اگر برای یک سوال د .ح داردر سوال فقط یک پاسخ صحیه( 2

 خواهد شد.

 .دارد( آزمون نمره منفی 3

 جواب را در پاسخ نامه به شکل صحیح وارد کنید. نحوه پر کردن صحیح پاسخنامه به شکل ذیل می باشد. ،( پس از اطمینان از صحیح بودن پاسخ4

 غلط             غلط        غلط  غلط               صحیح                                            

 

د زیرا منحصراً پاسخنامه ها تصحیح و مالک عمل قرار ئواالت خودداری نمائید )از درج عالمت بر روی دفترچه سپررنگ بطور کامل پر کنی( پاسخنامه را با مداد مشکی نرم 5

 خواهد گرفت(

ورود به  ه وسیله سنجاق کارت( پس از ورود به جلسه آزمون با توجه به شماره کارت ورود به جلسه محل صندلی خود را پیدا کرده و بر روی صندلی خود استقرار یابید و ب6

 سمت چپ سینه خود نصب نمائید و شماره کارت خود را با شماره پاسخنامه و شماره صندلی خود مطابقت نمائید.به جلسه را 

 ( از نوشتن هرگونه جمله یا کلمه یا عالمت بر روی پاسخنامه به جز پرکردن خانه های پاسخنامه جداً خودداری نمائید.7

 بیق عکس با چهره شما توسط مسئول مربوطه جمع آوری می گردد.( کارت ورود به جلسه پس از تط8

ضمن اینکه پیگرد قانونی خواهد داشت، موجب محرومیت شما  ، ( عدم رعایت مقررات جلسه و عدم تحویل پاسخنامه و دفترچه سواالت و یا هرگونه دخل و تصرف در آن9

 آزمون خواهد شد.در 

اطالع رسانی خواهد گردید. لذا خواهشمند است از مراجعه حضوری ویا تماس  zums.ac.irاز طریق سایت دانشگاه به آدرس آزمون  اولیه( اسامی پذیرفته شدگان 10

 با آرزوی موفقیت شما                                              تلفنی در این خصوص خودداری نمائید.                                  

 20/5/99مورخ پذیرش نيروی شرکتی مون کميته برگزاری آز


