
 
 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پزشکی

واحد آزمونها – ی و فوق تخصصی صصمعاونت تخ  
 

 بسمه تعالی

  1397داوطلبان محترم آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ اردیبهشت ماه 

  ضمن آرزوي موفقیت براي شما توجه شما را به نکات زیر جلب می نماییم.

 اردیبهشت ماه برگزار میشود.  13صبح پنجشنبه  9آزمون راس ساعت  - 1

 صبح دربهاي آزمون باز می شود. 8:30ساعت  - 2

 درب هاي ورودي بسته خواهد شد. 8:45یعنی ساعت دقیقه قبل از شروع آزمون  15از  - 3

 صبح آزمون تمام خواهد شد.  11دقیقه بوده و راس ساعت  120مدت آزمون  - 4

 الزم است کلیه داوطلبان کارت ورود به جلسه خود را روي سینه نصب نمایند.  - 5

همراه داشتن تلفن همراه و کیف دستی در آزمون ممنوع است. در صورت همراه داشتن این اقالم الزم است قبل از  - 6

داوطلب از ادامه  برگزاري آزمون به مسئولین برگزاري تحویل دهید. در غیر این صورت این مورد تخلف محسوب شده و

 آزمون محروم می شود. 

همراه با این برگ راهنما در روز آزمون یک برگ فرم تعهدنامه ارسالی از دبیرخانه شوراي آموزشی پزشکی و تخصصی  - 7

همچنین می توانید این  ارائه خواهد شد که خواهشمند است تکمیل نموده و در پایان آزمون به مراقبین تحویل نمائید.

 سامانه آزمون دانشکده پزشکی دریافت نموده و تکمیل نمایید و روز آزمون با خود به همراه بیاورید. فرم را از

تحویل مراقبین خود و فرم تعهدنامه تکمیل شده پس از اتمام آزمون لطفا دفترچه سواالت آزمون را به همراه پاسخنامه  - 8

 دهید.

وج داوطلبان از سالن ممنوع بوده و باید منتظر بمانید تا پایان صبح خر 10:45ساعت پایانی آزمون یعنی از ساعت  ربعدر  - 9

به  10:45آزمون اعالم شود و سپس  پاسخنامه ها و دفترچه سواالت توسط مراقبین جمع آوري خواهد شد. لذا از ساعت 

 بعد صندلی خود را ترك ننمائید.

 چه ها از محل آزمون ممنوع می باشد.دفترچه سواالت آزمون حتما باید به مراقبین تحویل شود و خروج دفتر - 10

 چنانچه هر مشکلی در حین آزمون پیش آمد با بلند کردن دست خود به مراقب اطالع دهید. - 11

 قبل از شروع آزمون پاسخنامه و دفترچه سواالت خود را بررسی نمائید :  - 12

  اشکالمگر به ندرت در مواردي که پشت و رو می باشد (سوال و  100حاوي اکثر رشته ها  دردفترچه سواالت 

 )  رنگی چاپ شده است.بصورت 

  دفترچه سواالت و پاسخنامه حاوي مشخصات شما می باشد. چنانچه دفترچه یا پاسخنامه متعلق به شما نیست

 سریعا به مراقب خود اطالع دهید.

 مطابقت دهید. ،همچنین نوع دفترچه خود را با رشته اي که ثبت نام نموده اید 
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  با بلند کردن دست خود به مراقب خود ضمن رعایت خونسردي و حفط نظم جلسه در صورت هرگونه مغایرت

 اطالع دهید تا سریعا رسیدگی شود.

 آزمون نمره منفی ندارد. - 13

 با توجه به اینکه پاسخنامه ها توسط کامپیوتر تصحیح میشود لذا : - 14

 :گزینه ها را با مداد نرم و مشکی و بطور کامل طبق تصویر زیر پر نمائید  

  

 

  

  در صورت عالمت زدن گزینه اشتباه، ابتدا آنرا بطور کامل و تمیز با پاك کن پاك نمائید و سپس گزینه دیگري

 را عالمت بزنید.

 .چنانچه بیشتر از یک گزینه عالمت زده شود، پاسخ غلط در نظر گرفته خواهد شد 

 .لطفا پاسخنامه را مخدوش ننمائید 

اردیبهشت ماه فرصت دارند اعتراض  14روز جمعه  12داوطلبان تا  ساعت در سایت قرارداده میشود.  12کلید ساعت  - 15

ارسال نمایند. جهت اینکار الزم است ابتدا با نام کاربري (کد  azmoon.tums.ac.irخود را بصورت آنالین در وبسایت 

 سال نمایند.ملی) و کلمه عبور(شماره شناسنامه) وارد سایت شده و سپس از محل تعیین شده اعتراض خود را ار

اردیبهشت ماه از طریق سامانه آزمون  14 جمعهشب روز  10ساعت  پس از بررسی اعتراضات نتایج نهایی آزمون کتبی  - 16

 اعالم خواهد شد.  azmoon.tums.ac.irدانشکده پزشکی به آدرس 

 می باشد.  100از  60حد نصاب قبولی در آزمون کتبی کسب نمره  - 17

درصورت قبولی در آزمون کتبی بر اساس تاریخ ها و ساعت هاي مندرج در سامانه فوق با در دست داشتن مدارك  - 18

 شناسایی معتبر و نیز رزومه آموزشی و پژوهشی خود به محل آزمون شفاهی رشته خود مراجعه نمائید. 

  در آزمون پیش رو را داریم.  در پایان براي تمامی داوطلبان گرامی آرزوي موفقیت                      

  فلوشیپ دانشکده پزشکیپذیرش دستیار آزمون  ستاد برگزاري

 


