راهنماي آزمون استخدام قراردادي مورخ  79/23/32،32دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان سمنان

 - 1صدور کارت ورود به جلسه آزمون در روز یکشنبه مورخ  19/11/11لغایت  19/11/11از طریق سایت دانشگاه به
آدرس http://Azmoon.semums.ac.ir :امکان پذیر می باشد .الزم به ذکر است امکان صدور کارت ورود
به جلسه آزمون در روز آزمون امکان پذیر نمی باشد.
 - 1درب سالنهاي آزمون  30دقيقه قبل از برگزاري آزمون بسته می شود ،لذا راس ساعت  5:18در محل حوزه حضور بهم
رسانيد .در غير اینصورت از ورود به جلسه جلوگيري بعمل خواهد آمد( .پيشنهاد می گردد روز قبل از آزمون محل را
بطور کامل شناسایی نمائيد)
 – 3از به همراه آورن هر گونه وسایل مانند کيف ،تلفن همراه  ،ماشين حساب و سایر وسایل خودداري شود .دانشگاه در خصوص
نگهداري وسايل فوق هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
-4به همراه آوردن اصل كارت ملي و اصل فيش بانكي الزامي مي باشد.

 – 8پس از دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ،در صورت وجود مغایرت در مشخصات ،با خودکار ،صحيح آن را در پشت
کارت یادداشت نموده پایان آزمون  ،تحویل ناظرین آزمون دهيد تا مورد بررسی قرار گيرد.
 – 6جهت آزمون  2عدد مداد مشکی نرم پررنگ  ،یك عدد مداد پاك کن  ،یك عدد مداد تراش و یك عدد سنجاق ته گرد و
یك عدد خودکار به همراه داشته باشيد.

ن كاتي رد مورد آزمون :
 - 1آزمون در رشته هاي تخصصی فاقد سواالت عمومی و در رشته نگهبان فاقد سواالت تخصصی می باشد
 - 1زمان پاسخگوئی به سواالت عمومی(جهت رشته شغلی نگهبان)  85دقيقه و زمان پاسخگویی به سواالت تخصصی (سایر
مشاغل)  85دقيقه می باشد

 - 3آزمون فاقد نمره منفی می باشد.
 - 4هر سئوال فقط یك پاسخ صحيح دارد اگر براي یك سئوال ،دو محل پاسخ یك گزینه پر شده باشد ،هر چند یکی از آنها
صحيح باشد  ،آن پاسخ به هر لحاظ غلط تلقی خواهد شد.
 - 8پس از اطمينان از صحيح بودن پاسخ جواب را در پاسخ نامه به شکل صحيح وارد کنيد .نحوه پرکردن صحيح پاسخ نامه به
شکل ذیل می باشد.
صحيح

غلط

غلط

غلط

غلط
o

 – 6پاسخنامه را با مداد مشكي نرم پررنگ بطور كامل پر كنيد(از درج عالمت بر روي دفترچه سئواالت خودداري نمایئد
زیرا منحصراً پاسخنامه ها تصحيح و مالك عمل قرار خواهد گرفت)

 – 9پس از ورود به جلسه آزمون با توجه به شماره کارت ورود به جلسه محل صندلی خود را پيدا کرده و برر روي صرندلی خرود
استقرار یابيد و به وسيله سنجاق کارت ورود به جلسه را به سمت چپ سينه خود نصب نمائيرد و شرماره کرارت خرود را برا شرماره
پاسخنامه و شماره صندلی خود مطابقت نمائيد( .افراد چپ دست پس از ورود به سالن مراتب به ناظرین آزمون اطرال ترا اقردام
الزم صورت گيرد).
 – 5از نوشتن هر گونه جمله یا کلمه یا عالمت بر روي پاسخنامه به جز پرکردن خانه هاي پاسخنامه جداً خودداري نمایئد.
 – 1کارت ورود به جلسه پس از تطبيق عکس با چهره شما توسط مسئول مربوطه جمع آوري می گردد.
 -15عدم رعایت مقرر ات جلسه و عدم تحویل پاسخنامه و دفترچه سئواالت و یا هرگونه دخل و تصرف در آن ضمن اینکه پيگرد
قانونی خواهد داشت ،موجب محروميت شما در آزمون خواهد شد.
 – 11نتایج آزمون بر روي سایت دانشگاه به آدرس  http://Azmoon.semums.ac.irاعالم خواهد شد .
زمان و مكان آزمون :
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مكان آزمون

سمنان کيلومتر  8جاده دامغان  -پردیس آموزشی پژوهشی

تاریخ آزمون

پنج شنبه 19/11/13

ساعت آزمون

 1صبح

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
سمنان کيلومتر  8جاده دامغان  -پردیس آموزشی پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

با آرزوي موفقيت
كميته ربگزاري آزمون استخدا مي
دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا شتي ردماني استان سمنان
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