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زمان ومحل توزیع کارت آزمون:
نوع آزمون

زمان توزیع کارت

علوم پایه پزشکی

از ساعت  7صبح روز آزمون

علوم پایه دندانپزشکی

روزهای سه شنبه وچهارشنبه51و61/51/51

محل توزیع کارت
آموزش دانشکده پزشکی
آموزش دانشکده دندانپزشکی

علوم پایه داروسازی

روزچهارشنبه61/51/51

آموزش دانشکده داروسازی

پیش کارورزی

صبح روز آزمون

مرکز مهارتهای بالینی

 محل ورود دانشجویان در روز آزمون ،درب شرقی دانشگاه واقع در خیابان هزار جریب میباشد ،وبا توجه به برگزاریآزمون پیش کارورزی در مرکز مهارتهای بالینی ،دربهای دندانپزشکی وبیمارستان الزهرا نیز برای ورود دانشجویان باز
خواهد بود.
 -ورود دانشجویان به پارکینگ دانشگاه با خودرو شخصی بال مانع می باشد.

 محل برگزاری آزمون های جامع علوم پایه پزشکی ،دندانپزشکی وداروسازی در دانشکده پزشکی و آزمون پیشکارورزی به صورت الکترونیکی در مرکز مهارت های بالینی می باشد.
 زمان شروع آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی و الکترونیکی پیش کارورزی اسفند  61رأسساعت  9صبح روز پنجشنبه مورخ  96/71/71می باشد .
 دربهای سالن امتحانی ساعت  8/54بسته خواهدشد. کلیه دانشجویان می بایست با دردست داشتن کارت آزمون وکارت دانشجویی قبل از ساعت  8/51در محل آزمونحاضرباشند.

 دانشجویان اتباع خارجی بایستی برای ورود به جلسه آزمون ،عالوه بر داشتن کارت آزمون ،گذرنامه معتبر همراه داشتهباشند.
 تعداد سواالت آزمون  122و مدت آزمون  122دقیقه می باشد.در آزمون جامع علوم پایه برای پاسخگویی ،منحصراً از مداد مشکی نرم استفاده شود وتحت هیچ شرایطی پاسخنامه با
خودکار یا روان نویس پر نشود.
 دانشجویان شرکت کننده در آزمون جامع علوم پایه حتماً مداد ،مداد تراش و مداد پاکن همراه داشته باشند . همراه داشتن مداد یا خودکار برای دانشجویان شرکت کننده در آزمون الکترونیکی پیش کارورزی بالمانع است ولیهمراه داشتن کاغذ ممنوع است.
 همراه داشتن هر گونه یادداشت ،جزوه ،ماشین حساب ،تلفن همراه و دستگاههای الکترونیکی(حتی به صورت خاموش)و  ...در جلسه آزمون ممنوع می باشد ودر صورت مشاهده ،برابر ضوابط اقدام خواهد شد.
 برای پاسخ های نادرست دراین آزمون نمره منفی در نظر گرفته نمی شود.کلید اولیه سئواالت امتحان از ساعت  51روز پنجشنبه مورخ  96/71/71در درگاه اینترنتی معاونت آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به نشانی www.edu.mui.ac.irدر دسترس قرار خواهد گرفت.
 در حین امتحان به هیچ سؤالی پاسخ داده نخواهد شد و دانشجویان می توانند موارد اشکال را در فرصت ارسالاعتراضات ( از تاریخ  96/71/71تا ساعت پنج بعد از ظهر روز شنبه مورخ  )96/71/79بصورت اینترنتی به
نشانی www.edu.mui.ac.irمنعکس نمایند .به اعتراضاتی که خارج از این فرم و بعد از مهلت مقرر ارسال گردد ،
رسیدگی نخواهد شد.

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

