
 1صفحه 

 نام خداه ب

 4001 متمركز( سال)نيمه« Ph.D»دكتري  ورودي دوره در آزمون شركت راهنماي
 

 نماید:توجه شما را به موارد زیر جلب مي، موفقیت شما در این آزمون و آرزوي با سالم ؛گراميمتقاضي 

 

 پاسخنامه درباره مهمي نكات -الف

داده درج شده است، یك پاسخنامه  «ج»به همراه بسته حاوي دفترچه سوال كه توضیحات آن در بند متقاضیان به براي درج پاسخ سواالت، در جلسه آزمون 

متمركز( )نیمه« Ph.D»رشته امتحاني وي در آزمون ورودي دوره دكتري  ، كد و نامخانوادگي، نام، شماره داوطلبنامدر مستطیل باالي پاسخنامه  كه خواهد شد

 نمائید:درج شده است. نمونه قسمتي از پاسخنامه در این صفحه چاپ شده است كه بایستي پس از مالحظه آن به نكات زیر توجه  1400سال 

بر داوطلبي مندرج  روي آن را با شمارهبر داوطلبي و مشخصات مندرج  به محض دریافت بسته مربوط و قبل از بازنمودن، ابتدا باید شمارهمتقاضي  -1

، تفاوتمشاهده و در صورت  نیستاختالفي آنها هیچ شود بینكند تا مطمئن خود مقایسه  كارت شركت در آزمون همچنین مندرج درو  صندليروي 

 شود. برطرف ید تا مشكلداده و پیگیري نما اطالعآزمون  در جلسه مراقب نزدیكترین را به موضوعفوراً 

اقدام به بازنمودن پوشش پالستیكي نموده در زمان مقرر و با اعالم بلندگو الزم است  ،حاوي سوال و پاسخنامهپس از اطمینان از صحت مندرجات بسته  -2

ده خارج نمودن پاسخنامه امتحاني و دفترچه سوال، كد دفترچه سوال را با كد درج شده در قسمت باالي پاسخنامه مقایسه نموده و در صورت مشاهو با 

همچنین در قسمت مربوط به قبل از شروع سوال و  سپس مشخصات خود را در ذیل پاسخنامه ؛كترین رابط یا مراقب اطالع دهداختالف موضوع را به نزدی

به منزله  و جدول ابتداي دفترچه سوال الزم به توضيح است عدم تكميل جدول ذيل پاسخنامهدرج و محل مربوط را امضاء نماید. دفترچه در 

 در جلسه آزمون تلقي خواهد شد. متقاضيعدم حضور 

هاي و یا دایره پاسخنامه بااليمستطیل )در سایر محلها  و یا عالمتگذاري از نوشتنپاسخنامه  در رويشده  مشخصغیر از محلهاي به باید  متقاضي -3

و برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در  معرفيمتخلف عنوان فرد به  ، در غیراینصورتنمایدجداً خودداري ( ي پاسخنامهچهار گوشهموجود در 

 رفتار خواهد شد. آزمونهاي سراسري با وي

 

 پاسخ دادن به سواالت نحوه -ب

)نه خودكار، نه مداد كپي وسیله مداد سیاه نرم پررنگ گیرد فقط به را كه در پاسخنامه براي هر سوال در نظر مي محل مخصوص جوابباید  متقاضي -1

 2و 3، 1، 4هاي فرضي به ترتیب پاسخ 4و 3، 2، 1هاي هاي شمارهبه نمونه پاسخنامه ذیل كه در آن به سوال ،پركند. براي اطالع از طرز پركردنو . . .( 

: مثالً) پاسخنامه در دیگر نحو هر به كههایي پاسخ. شودداده شده است توجه شود. جوابها فقط در پاسخنامه با پركردن محل مخصوص مشخص مي

 .بود نخواهد گذاريو غیره( و یا در دفترچه آزمون عالمتگذاري و یا نوشته شود قابل تصحیح و نمره  یا و × عالمت

 روي آن خودداري گردد. بر اثري یا و عالمت هرگونه گذاشتن یا و تاكردن كردن، كثیف از شودخوان تصحیح ميچون پاسخنامه به وسیله ماشین عالمت -2

منفي منظور خواهد شد.  ( نمره1) غلط یك هر پاسخ براي و یا تصادفي حدسي پاسخهاي كردنمنظور خنثيو به مثبت ( نمره3سه ) صحیح هر پاسخ براي -3

ق و یا مثبت تعل منفي نمره جواب بدون سوالهاي ندهند زیرا به جواب سوال آن دانند بهرا اصاًل نمي سوالي صحیح شود اگر پاسخمي توصیه متقاضیان به بنابراین

 .خواهد گرفت تعلق منفي نمره یك سوال آن خواهد شد و به پاسخها، غلط محسوب شود همه داده پاسخ از یك بیش سوالي گیرد و اگر بهنمي
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تذكر خيلي مهم:

هاي مربوط به گزینه انتخابي خود را در پاسخنامه با مداد سیاه نرم پررنگ بطور كامل سیاه )مشكي( كنند. بدیهي است گرامي الزم است مستطیل متقاضیان

ه صورت صحیح خواهد بود. نحوه عالمتگذاري بمتقاضي درصورتیكه قسمتي از مستطیل مورد نظر به صورت كامل سیاه نشده باشد در این مورد مسئولیت به عهده 

 لحاظ نخواهد شد. متقاضي. ضمناً در صورت عالمتگذاري و مشخص نمودن پاسخ در دفترچه سوال، هیچ گونه امتیازي براي مشخص شده است در نمونه باال
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 هاي آزمون، تعداد سواالت و مدت زمان پاسخگويي به آنهادفترچه -ج

پاسخنامه  همراه با( 1)دفترچه شماره  خصصيدروس تدو بسته نایلوني داده خواهد شد كه بسته اول حاوي سواالت  متقاضیان همهدر جلسه آزمون به 

نسبت به  بایستمي متقاضیان كه باشد( مي2)دفترچه شماره  و زبان انگلیسي عمومي استعداد تحصیليدروس آزمون و بسته دوم حاوي سواالت آزمون 

 اقدام نمایند.  همان پاسخنامههاي مذكور در ز دفترچهپاسخگویي به سواالت هریك ا

پاسخگویي و زمان  هاي امتحانيهریك از كدرشتهمندرج در دفترچه شماره یك آزمون مربوط به  صصيخدروس تسواالت تعداد  خصصي:تآزمون  -1–ج

  :باشدمي زیربه آنها به شرح جدول 

 هاي آزمايشي مختلف و مدت زمان پاسخگويي به آنهاهاي امتحاني گروهرشتهجدول مربوط به تعداد سواالت دروس تخصصي هريك از 

گروه 

 آزمايشي
 نام رشته امتحاني )كد(

تعداد 

 سواالت 

زمان 

 پاسخگويي

 علوم انسانی

 60 (2168)کد المللی نفت و گازمدیریت قراردادهای بین

120 

 75 (2173حسابداری)کد
(، آب و 2106(، ژئومورفولوژی)کد2105ریزی روستایی)کد(، جغرافیا و برنامه2104)کد ریزی شهریو برنامه(، جغرافیا 2103سیاسی)کدجغرافیای 

 ـ فیزیولوژی ورزشیعلوم ورزشی (، 2115ـ مدیریت ورزشی)کدعلوم ورزشی (، 2108(، سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی)کد2107هواشناسی)کد
ـ بیومكانیك علوم ورزشی (، 2118)کدشناسی ورزشیو روان ـ رفتار حرکتیعلوم ورزشی (، 2117شناسی ورزشی)کدـ آسیبعلوم ورزشی (، 2116)کد

(، آموزش 2145(، تكنولوژی آموزشی)کد2144شناسی تربیتی)کد(، روان2143(، مدیریت آموزشی)کد2142ریزی درسی)کد(، برنامه2119ورزشی)کد
(، علم اطالعات 2150شناسی)کد(، روان2149گیری)کد(، سنجش و اندازه2148(، مشاوره)کد2147ان استثنایی)کدشناسی و آموزش کودک(، روان2146عالی)کد
(، 2164(، مدیریت صنعتی)کد2163(، مدیریت دولتی)کد2162)کدو راهبردی مدیریت بازرگانی (،2161جهان )کدمجموعه مطالعات  (،2153شناسی)کدو دانش

، آینده (، کارآفرینی2167اطالعات)کدمدیریت فناوری (، 2166)کدیابی و ایمنی ترافیك پیشگیری از جرم، جرم مدیریت(، 2165)کدو اطالعات  رسانهمدیریت 
 (2178( و مطالعات زنان)کد2177(، محیط زیست )کد2176)کد شناسی(، باستان2171(، مالی)کد2170(، گردشگری)کد2169)کدپژوهی و مدیریت تكنولوژی 

80 

(، علوم 2123(، تاریخـ  تاریخ ایران قبل از اسالم)کد2122اسالم)کد بعد از(، تاریخـ  تاریخ ایران 2121تاریخـ  تاریخ اسالم)کد(، 2112علوم اقتصادی)کد
(، ادیان و 2130فقه و مبانی حقوق اسالمی)کد(، 2129علوم قرآن و حدیث)کد(، 2127(، مددکاری اجتماعی)کد2126(، جمعیت شناسی)کد2125اجتماعی)کد

فلسفه تعلیم و (، 2138(، فلسفه علم)کد2136(، فلسفه)کد2134(، فقه شافعی)کد2133کالم)کد فلسفه و(، 2132(، تاریخ و تمدن ملل اسالمی)کد2131عرفان)کد
(، حقوق نفت و 2157)کد(، حقوق خصوصی2156الملل عمومی)کد(، حقوق بین2155شناسی)کد(، حقوق جزا و جرم2154حقوق عمومی)کد(، 2141تربیت)کد

 (2180( و مدرسی معارف اسالمی)کد2175(، علوم ارتباطات)کد2160)کدو روابط بین الملل (، علوم سیاسی2158گاز)کد

90 

 100 (2110)کدی( و زبان و ادبیات عرب2101زبان و ادبیات فارسی)کد

 علوم پایه

ـ  شیمی فیزیك)کد ـ  شیمی آلی)کد2211شیمی ـ  شیمی معدنی)کد2213شیمی ـ شیمی تجزیه)کد(، 2212(، شیمی (، شیمی 2214(، شیمی
ـ  نانو فیزیك)کد2235(، فیزیك دریا)کد2233(، ریاضی )کد2232(، آمار)کد2219(، هواشناسی)کد2215کاربردی)کد (، 2237(، علوم و فناوری نانو
ـ لرزه شناسی)کد2239(، فوتونیك)کد2238فیزیك)کد ـ گرانی سنجی)کد2241ـ زلزله شناسی)کد (، ژئوفیزیك2240(، ژئوفیزیك  (، علوم 2243(، ژئوفیزیك 

ـ نانو شیمی)کد  (2247( و علوم کامپیوتر)کد2246(، بیوانفورماتیك)کد2244و فناوری نانو 

45 

150 
 60 (2218و فیتوشیمی)کد (2217شیمی ـ شیمی دارویی)کد ، (2216شیمی ـ شیمی پلیمر)کد

های شناسی آب(، زمین2203شناسی رسوبی)کدشناسی سنگ(، زمین2202شناسی نفت)کد(، زمین2201شناسی)کدچینهشناسی و شناسی فسیلزمین
(، 2209شناسی اقتصادی)کد(، زمین2208شناسی پترولوژی)کد(، زمین2206محیطی)کدشناسی زیست(، زمین2205شناسی مهندسی)کد(، زمین2204)کدزیرزمینی

گیاهی شناسی (، زیست2221شناسی )کدـ سیستماتیك و بومگیاهی شناسی (، زیست2220)کد فیزیولوژی -گیاهی شناسی (، زیست2210شناسی تكتونیك)کدزمین
ـ فیزیولوژی )کدزیست شناسی (، 2222ـ سلولی و تكوینی )کد ـ بیوسیستماتیك )کدزیست شناسی (، 2223جانوری  ـ زیست شناسی (، 2224جانوری  سلولی جانوری 

ـ سلولی و مولكولی)کد(، زیست2225دتكوینی)کو  (، 2230(، بیوفیزیك)کد2229(، میكروبیولوژی)کد2228(، ژنتیك مولكولی)کد2227(، بیوشیمی)کد2226شناسی 
 ( 2248شناختی)کد( و علوم 2245(، ریز زیست فناوری)کد2236شناسی دریا)کد(، زیست2231زیست فناوری میكروبی)کد

100 

 فنی و مهندسی
 45 (2339به استثناء کدرشته امتحانی  2372تا  2301)از کدرشته امتحانی های امتحانیرشتهکلیه 

150 
 70 (2339مهندسی پلیمر)

کشاورزی و 
 منابع طبیعی

 120 80 (2450تا  2401)از کدرشته امتحانی های امتحانیکلیه رشته

 120 90 (2508تا  2501)از کدرشته امتحانی های امتحانیکلیه رشته هنر

 120 90 (2726تا  2701)از کدرشته امتحانی های امتحانیکلیه رشته دامپزشكی

 120 90 (2809تا  2801)از کدرشته امتحانی های امتحانیکلیه رشته زبان

و زبان سوال(  30)استعداد تحصیلي  دروس سواالتشامل آزمون دفترچه شماره دو  آزمون استعداد تحصيلي و زبان انگليسي عمومي: -2-ج

 .اقدام نمایندآنها به پاسخگویي درخصوص دقیقه  90 در مدتبایست ميمتقاضیان  همهباشد كه ميسوال(  30)انگلیسي عمومي 

 بر روي جلد دفترچه آزمون وي درجمتقاضي سازي شده و شماره داوطلبي، نام خانوادگي و نام هر شخصيمتقاضیان  ال آزمونوهاي سدفترچه :نكته مهم

 خواهد شد.متقاضیان  نایلوني تحویلصصي در یك بسته ختپاسخنامه و دفترچه سواالت دروس . مي باشندها داراي تنوع گردیده است. این دفترچه

 درخصوص معدل مهم يادآوري -د

، براساس اطالعاتي كه توسط شخص (ارشدمعدل مدرك كارشناسي و معدل مدرك كارشناسي)متقاضیان  مندرج در كارت شركت در آزمون هايمعدل

 «ه»بند هاي مندرج در كارت ورودي خود را با توجه به الزم است معدلمتقاضیان  لذا ،است نام اینترنتي ارائه شده، درج گردیدهبه هنگام ثبتمتقاضي 

( موفق نشده 12/9/99 لغایت 2/9/99) آزمون مذكورنام براي شركت در در زمان ثبتاي متقاضيبررسي و چنانچه دفترچه راهنماي ثبت نام  2صفحه 
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و ورود سازمان  این رسانياطالعدرگاه مراجعه به تواند با نام درج نماید، ميثبتتقاضانامه ارشد خود را بنا به دالیلي در است كه معدل مقطع كارشناسي

 نسبت به اصالح معدل واقعي خود اقدام نماید.  ،اطالعات كارت آزمونبه مرحله ویرایش 
 

 تاريخ، زمان و محل برگزاري آزمون -ه

هاي ورودي حوزه هايبگردد. درآغاز ميصبح )هشت(  8:00ساعتاز آزمون  فرآیند برگزاري .شودميبرگزار  15/12/99 همعجصبح روز متقاضیان  همهآزمون  -1

با توجه  پس از بسته شدن در سالنهاي امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد.متقاضیان  )هفت و سي دقیقه( بسته خواهد شد، لذا از ورود 7:30ساعت  رأس امتحاني

 باز خواهد شد.متقاضیان  صبح به روي و سي دقیقه( شش) 6:30ساعت هاي امتحاني از هاي حوزهبه شرایط ویژه ناشي از بیماري كرونا، درب

الزم است منحصراً به حوزه امتحاني مربوط كه بر روي كارت متقاضیان  لذا ؛بر روي كارت شركت در آزمون درج گردیده است آزمون برگزاري محل -2

در حوزه امتحاني حضور نداشته باشند از ورود آنان به  مقررشركت در آزمون آنان درج شده مراجعه نمایند. بدیهي است چنانچه به هر دلیل در ساعت 

 د.یشود محل برگزاري آزمون و مسیر تردد خود را یك روز قبل از تاریخ اجراي آزمون شناسایي نمایهمچنین توصیه مي .حوزه ممانعت بعمل خواهد آمد
 

 مهم خيلي تذكرات –و

 گردد كه با دقت مطالب مندرج بر روي جلد دفترچه سوال را مطالعه و مطابق آن نسبت به پاسخگویي سواالت اقدام نمایند. تاكید ميمتقاضیان  به -1

، مداد پاكپررنگ نرم عكسدار، چند مداد سیاه باید كارت ملي و یا شناسنامه، بر كارت شركت در آزمون عالوه آزمون حضور در جلسهبرايمتقاضیان  -2

 باشند. داشته نیز به همراه و ماسك سنجاق ،، مداد تراشكن

پیجر، ماشین حساب، ، جزوه، هرگونه نت و یادداشت، ، كتابدستي، ساكدستيمانند كیفدر بند فوق(  مندرج )بجز وسایل اضافي وسایل از آوردن -3

متقاضیان  بعمل آید. به اكیداً خودداري امتحان جلسه ... به و دستبند هوشمند انگشترهوشمند، ، ساعت هوشمند،خاموش(بصورت )حتي همراه تلفن

بدل كردن هر وسیله )از قبیل  و ضمناً رد .برداري و یادداشت نمودن جواب پاسخها براي اطالع خود جداً پرهیز نمایندگردد حتي از نتاكیداً توصیه مي

خارج كردن اوراق امتحاني )از قبیل كارت شركت در آزمون، دفترچه سوال و پاسخنامه( از جلسه امتحان لوازم التحریر و ...( در جلسه آزمون و همچنین 

كه محلي براي با توجه به این رفتار خواهد شد.برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري و با فرد متخلف به عنوان تخلف تلقي

شود كه به هیچ وجه این قبیل وسایل اضافي را همراه خود به تقاضا ميمتقاضیان  شود، ازبیني نميي امتحاني پیشهانگهداري وسایل اضافي در حوزه

 هاي امتحاني هیچگونه مسئولیتي در قبال نگهداري آنها نخواهند داشت.زیرا حوزه محل حوزه امتحاني نیاورند

باشد، لذا حي گردیده كه براي پاسخگویي به سواالت دروس ذیربط نیاز به ماشین حساب نمياي طراهاي امتحاني به گونهاز آنجائیكه سواالت رشته -4

جلسه و از ورود ماشین حساب به  باشدنميهاي امتحاني نیاز به ماشین حساب گردد براي پاسخگویي به سواالت هریك از رشتهكید ميأتمتقاضیان  به

اعم از اینكه از آن استفاده ي در جلسه آزمون ماشین حساب به همراه داشته باشد، او چنانچه متقاضيت بعمل خواهد آمد آزمون )از هر نوع آن( ممانع

 متخلف شناخته شده و با وي برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رفتار خواهد شد. نماید یا استفاده ننماید 

در جلسه آزمون  ... همراه و تلفن، دستبند هوشمندهوشمند،  انگشتر ساعت هوشمند،هرگونه وسایل ارتباطي و الكترونیكي از قبیل پیجر، همراه داشتن  -5

 خواهد شد.و محرومیت از شركت در آزمون سال آینده حتي بصورت خاموش طبق قانون رسیدگي به تخلفات منجر به حذف از گزینش در آزمون 

شود و با خارج نمودن اوراق امتحاني از قبیل پاسخنامه، دفترچه سوال و یا كارت شركت در آزمون از جلسه امتحان به عنوان تخلف محسوب مي -6

 هاي سراسري رفتار خواهد شد.متخلف برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمونمتقاضي 

مندرج در كارت شركت در آزمون و یا زبان خارجي ( جسمي حركتيو  ، كم شنواناشنواكم بینا،  نوع معلولیت )نابینا،، یتدر رابطه با عكس، جنس متقاضي چنانچه -7

هاي مربوط مستقر در حوزه نقص رفع باجه به 14/12/99 شنبهپنجروز  17:00حداكثر ساعت تا  13/12/99چهارشنبه روز  از است ، الزمنمایدمغایرتي مشاهده مي خود

 مراجعه هدیسازمان درج گرد این رسانياطالع درگاهنشریه پیك سنجش و همچنین  11/12/99به تاریخ اطالعیه منتشره روز دوشنبه 2جدول شماره كه آدرس آن در 

نام اینترنتي انجام ثبت به شركت در آزمون با توجهكارت  با سایر مندرجات در رابطهدر صورتي كه  است گردد. بدیهي اقدام آن اصالح به از بررسي، نسبت د تا پساینم

سازمان نسبت به اصالح آن  درگاه اینبراساس توضیحات مندرج در ذیل كارت شركت در آزمون و از طریق لینك مربوط در  است د، الزمینمایمي مشاهده شده، اشكالي

 اقدام گردد.

  :و ایثارگران رزمندگان سهمیه -8

متقاضي سهمیه  ،نام اینترنتي و با توجه به ضوابطكه در تقاضانامه ثبت متقاضیانيآن دسته از  ناميثبت در آزمون در مقابل سهمیهدر كارت شركت  -8-1

 قید شده است. عنوان سهمیه تأیید شده  ،اند و سهمیه آنان مورد تأیید ارگان ذیربط قرارگرفتهشده

متقاضي استفاده از سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران، متقاضیان  شركت در آزمون شما وجود دارد برايچنانچه مغایرتي در سهمیه ثبت نامي كارت  -8-2

 رساني ایناطالع درگاهمنحصرًا به  15/12/99رزمندگان سپاه پاسداران، وزارت جهاد كشاورزي و ستاد كل نیروهاي مسلح جهت اعالم مغایرت حداكثر تا تاریخ 

نسبت به اصالح موارد اقدام نمائید تا در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، درگاه سازمان )قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در 

 باشد.ونه اعتراضي قابل قبول نميبعد از برگزاري آزمون سهمیه مورد نظر براي شما اعمال گردد. در غیر اینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهید شد و هیچ گ



 4صفحه 

اند ولي سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد متقاضي استفاده از سهمیه بوده ،كه در مرحله اول ثبت ناممتقاضیاني گردد ضمناً تأكید مي

حداكثر تا تاریخ ن شدن وضعیت سهمیه خود ضمن ویرایش اطالعات كارت آزمون )سهمیه ایثارگري( براي بررسي و روشتأیید قرار نگرفته است، 

گردد. در غیر بدیهي است در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان ذیربط، سهمیه درخواستي اعمال ميبه ارگانهاي ذیربط نیز مراجعه نمایند.  16/12/99

 باشد.شد و هیچ گونه اعتراضي قابل قبول نمي ندصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهاین

از طریق سیستم پاسخگویي  22/12/99 در صورت بوجود آمدن هرگونه مشكل در فرآیند برگزاري براي آنها الزم است، حداكثر تا تاریخمتقاضیان  -9

 بود.اینترنتي با این سازمان مكاتبه نمایند . بدیهي است درخواست هاي واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسي و پیگیري نخواهد 
 

 نظرخواهي فرم سواالت به پاسخگويي -ز

پس از دریافت فرم و درج شماره داوطلبي خود در الزم است متقاضیان  خواهد شد، دادهمتقاضیان  به نظرخواهي فرم برگ ، یكآزمون جلسه در ابتداي

 این كه ذكر استبه نمایند. الزماقدام  دقیقه 10صورت دقیق و خوانا، نسبت به پاسخگویي به سواالت آن در همان فرم و در مدت محل مخصوص به 

 نخواهد داشت.  آزمون در نتایج ثیريأته هیچگون نظرات
 

 پرسشنامه ارزيابي محل برگزاري آزمون سواالت به پاسخگويي -ح

معتبرترین منبع  هاي برگزاري آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوانبا توجه به اینكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كیفي حوزه

دارد، خواهشمند است نسبت به تكمیل نمودن پرسشنامه ارزیابي حوزه امتحاني خود در آزمون ورودي دوره ها اخذ داده و اطالعات براي ارزیابي حوزه

 .این سازمان اقدام نمائید درگاهیق بصورت اینترنتي از طر 22/12/99لغایت  15/12/99از تاریخ  1400)نیمه متمركز( سال « Ph.D»دكتري 
 

 آزمونمتقاضيان  نكات بهداشتي ويژه -ط

صبح روزهاي برگزاري  6:30زمان مناسب منزل تا حوزه امتحاني را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور یابید. حوزه برگزاري آزمون از ساعت  -1

 آزمون آماده حضور شما خواهد بود.

 خود را به دقایق پایاني موكول ننمایید.براي پیشگیري از تجمع، حضور  -2

 مورد در محل آزمون جدا خودداري نمایید.از تردد بي -3

 فاصله مناسب )حداقل یك متر( را حفظ نمایید.متقاضیان  هنگام ورود و خروج به حوزه با دیگر -4

 انیپا تا آزمون يبرگزار حوزه به ورود يابتدا از ،بیني تا زیر چانه(الیه معمولي )بدون فیلتر( و استفاده صحیح از آن )از باالي  3همراه داشتن ماسك  -5

 .باشديم يالزام يامتحان حوزه از خروج و آزمون يبرگزار

 مجاور جدا خودداري نمایید.متقاضیان  در زمان استقرار در محل صندلي از صحبت كردن با سایر -6

 جدا خودداري نمایند. ها با چشم، دهان و بیني در حین آزموناز تماس دست -7

 هنگام عطسه یا سرفه كردن از دستمال كاغذي استفاده نمایید. در صورتي كه دستمال وجود نداشت از قسمت داخلي آرنج استفاده كنید. -8

 صحبت نمایید.در صورت داشتن سوال ضروري از عوامل اجرایي در طول برگزاري آزمون حتما با رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسك اقدام به  -9

 به پیامهایي كه حاوي نكات اجرایي و بهداشتي است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش مي شود با دقت گوش كرده و به آن عمل كنید. -10

وده خودداري نم... و بهداشتي سرویس شیرآالت و هادرب دستگیره ها،صندلي نظیر شودمي لمس اغلب سعي كنید از تماس دست با سطوحي كه -11

 و از دستمال كاغذي استفاده كنید.
 

رعايت  فراموش نکنیم هركدام از ما مسئول سالمتي خود هستیم و در قبال سالمتي ديگران نیز بايد متعهد و پاسخگو باشیم. بنابراين الزم است ضمن

سسات مجری آزمون نهايت وآموزش كشور و ماصول بهداشت فردی، حتماً با ماسک سه اليه معمولي در حوزه ازمون حاضر شويم. سازمان سنجش 

 باشد.گرامي ميمتقاضیان  انها مستلزم خواست و همکاری شمآاند كه موفقیت تالش خود را برای حفظ سالمتي شما در اين آزمون بکار گرفته


