قابل توجه دستیاران تخصصی (کلیه رشته ها):
 -1به اطالع کلیه دستیاران محترم رشته های تخصصی می رساند سی و هفتمین دوره آزمون ارتقا و گواهینامه
تخصصی رأس ساعت  9صبح روز پنجشنبه مورخ  1397/4/21برگزار می گردد.
 -2سؤاالت آزمون برای کلیه رشته های تخصصی به جز رشته آسیب شناسی و طب اورژانس  150و مدت پاسخگویی
 180دقیقه است .در رشته طب اورژانس تعداد سؤاالت  150و مدت پاسخگویی  200دقیقه و در رشته آسیب
شناسی تعداد سؤاالت  200و مدت پاسخگویی  240دقیقه خواهد بود.
 -3دستیاران شرکت کننده در آزمون می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در تاریخ چهارشنبه مورخ
 1397/4/20از ساعت  8صبح لغایت  15جهت دریافت کارت ورود به جلسه به معاونت آموزش تخصصی و فوق
تخصصی دانشکده پزشکی مراجعه نمایند .دستیارانی که در تاریخ مذکور موفق به دریافت کارت ورود به جلسه
نشوند می توانند صبح روز پنجشنبه مورخ  1397/4/21از ساعت  7/30در محل ساختمان تدبیر جنب دانشکده
دندانپزشکی (محل برگزاری آزمون) کارت ورود به جلسه خود را دریافت نمایند.
 -4درب های ورود به جلسه امتحان رأس ساعت  8/45صبح بسته خواهد شد .بنابراین الزم است داوطلبان طوری
برنامه ریزی نمایند که در زمان مقرر در محل آزمون حضور داشته باشند.
 -5به همراه داشتن کتاب ،جزوه ،تلفن همراه و هرگونه وسایل الکترونیک و سایر وسایل شخصی در جلسه امتحان
ممنوع است و از ورود این وسایل به محل آزمون جلوگیری خواهد شد.
 -6الزم است کلیه دستیاران کارت ورود به جلسه خود را همراه آورده و در زمان برگزاری آزمون در قسمت راست سینه
نصب نمایند .همچنین دستیاران محترم کارت شناسایی معتبر جهت ورود به جلسه آزمون همراه داشته باشند.
 -7کلید سؤاالت آزمون که در منطقه هفتم آمایشی کشور طراحی شده است (سؤاالت شماره  1تا  ،50شماره  101تا
 148و شماره  199تا  200در رشته آسیب شناسی و سؤاالت شماره  1تا 73و شماره  149تا  150در سایر رشته ها
به غیر از رشته های با طراحی سوال متمرکز)بعد از ساعت  16روز پنجشنبه مورخ  1397/4/21بر روی سایت
معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس  edu.mui.ac.irقرار خواهد گرفت .بدیهی است کلید تمامی سؤاالت طراحی
شده توسط وزارت متبوع در موعد مقرر بر روی سایت سازمان سنجش آموزش پزشکی کشور قرار می گیرد.
 -8جمع آوری اعتراضات به سؤاالت آزمون از ساعت  16روز پنجشنبه مورخ  1397/4/21لغایت ساعت  16روز شنبه
مورخ  1397/4/23از طریق سایت معاونت آموزشی به آدرس  edu.mui.ac.irصورت خواهد پذیرفت .بدیهی است
به اعتراضاتی که خارج از این فرآیند و به صورت کاغذی ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .در مورد سؤاالت
طراحی شده توسط وزارت متبوع الزم است اعتراضات مربوطه به طور مستقیم در سایت مرکزی وزارت به آدرس
 http://sanjeshp.irوارد شود .جهت سهولت دسترسی دستیاران محترم لینک مربوط به سایت وزارت در سایت
معاونت آموزشی این دانشگاه قرار داده شده است.
 -9محل برگزاری آزمون برای دستیاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سالن تدبیر جنب دانشکده
دندانپزشکی می باشد و کروکی آن در ادامه آمده است.

