راهنماي داوطلبان شرکتکننده در آزمون زبان  MHLEسال ( 99دورۀ  )06در دانشگاه علوم پزشکی اراک

باسمهتعالی
با سالم و آرزوي موفقيت براي داوطلبان گرامي آزمون زبان ،موارد زیر به اطالع ميرسد:
 زمان برگزاری شصتمین دورۀ آزمون زبان  MHLEدر دانشگاه علوم پزشکی اراک:
آزمون ،صبح روز پنجشنبه مورخ  99/66/61رأس ساعت  8:3:شروع ميشود.
داوطلبان الزم است حداقل یک ساعت قبل از شروع آزمون ،در محل برگزاري آزمون حضور یابند.
 نکات مهم در مورد شصتمین دورۀ آزمون زبان  MHLEدر دانشگاه علوم پزشکی اراک:
.1

مدتزمان پاسخگویي به سؤاالت  9:دقيقه است.

.2

آزمون بهصورت الکترونيک با پرسشهاي چهارگزینهاي و بدون نمره منفي برگزار ميشود.

.3

براي شركت در جلسۀ آزمون ،همراه داشتن «كارت ورود به جلسه و كارت ملي يا شناسنامۀ عكسدار و سنجاق (جهت الصاق كارت به
سينه)» الزامي است .ورود داوطلبان فاقد كارت ورود به جلسه و كارت شناسایي ملي یا شناسنامه به جلسۀ آزمون ممنوع است.

.4

جهت پيشگيري از هرگونه شيوع احتمالي بيماري كرونا ،داوطلبان استامپ به همراه داشته باشند.

.5

بر اساس پروتکل بهداشتي ابالغي ،از امانتداري وسایل داوطلبان خودداري ميشود؛ بنابراین داوطلبان ،وسایل اضافي با خود به همراه نياورند.

.6

با هدف پيشگيري از هرگونه شيوع احتمالي بيماري كرونا ،داوطلبان از هرگونه تجمع در قبل یا بعد از برگزاري آزمون در ورودي یا مجاورت مركز
آزمون اكيداً خودداري كنند.

.7

همراه داشتن كاغذ ،قلم ،خودكار ،كيف دستي ،تلفن همراه ،پيجر ،سيدي پلير ،یا دیگر وسایل الکترونيکي ممنوع است .گفتني است تبادل هرگونه
وسایل و نوشتافزار در طول جلسۀ آزمون كامالً ممنوع است.

.8

محل برگزاري آزمون قبل از شروع آزمون ،ضدعفوني ميشود ولي با توجه به شرایط ناشي از شيوع بيماري كرونا ،داوطلبان حتماً ماسک به همراه
داشته باشند .توصيه ميشود داوطلبان دستکش و پد الکلي نيز به همراه داشته باشند .رعایت نکات بهداشتي در تمام مدت حضور در حوزۀ آزمون الزامي
است.

.9

هرگونه اشکال در مشخصات شناسنامهاي( ،نام و نام خانوادگي ،نام پدر و شماره شناسنامه) را بر روي كارت ورود به جلسه با خودكار قرمز اصالح نموده
و به مراقبان تحویل دهيد .در صورت نياز ،خودكار قرمز در اختيار داوطلب قرار ميگيرد.

 .16بستۀ پذیرایي به صورت بهداشتي در اختيار داوطلبان قرار ميگيرد ولي داوطلبان ميتوانند ليوان شخصي به همراه داشته باشند.
 .11ورود فرد همراه داوطلب ،به حوزۀ امتحاني اكيداً ممنوع است و دانشگاه تعهدي در مورد تأمين پاركينگ اتومبيل داوطلبان ندارد.
 محل برگزاری شصتمین دورۀ آزمون زبان  MHLEدر دانشگاه علوم پزشکی اراک:
اراک ،سردشت ،میدان بسیج ،جنب بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین (ع) ،مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ،ساختمان
معاونت آموزشی دانشگاه ،مرکز آزمون الکترونیک.

موقعیت مکانی محل آزمون

لطفاً اینجا کلیک نمائید
در پایان ،به اطالع میرساند آزمون زبان  MHLEدر حوزۀ امتحانی دانشگاه علوم پزشکی اراک ،در محیطی کامالً استاندارد،
مجهز و بهداشتی برگزار میشود؛ بنابراین با کمال آرامش در جلسۀ آزمون حضور یابید .مسئوالن برگزاری آزمون از طریق شماره
تلفنهای  684 – 71437143و  684- 71437147آمادۀ پاسخگویی و ارائۀ اطالعات بیشتر به شما هستند.
مرکز آزمون حوزۀ معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

