راهنمای آزمون داوطلبان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسالمی رضوی
داوطلب گرامي
با عرض سالم و خيرمقدم و آرزوي توفيق براي جنابعالي ،توجه شما را به چند نكته جلب ميكنيم:
 -1فرایند آزمون در كليه مقاطع فقط در نوبت عصر جمعه مورخه  1317/04/22از ساعت  11/30شروع ميگردد.
 -2آدرس دقيق محل برگزاري آزمون در سایت دانشگاه و همچنين بر روي كارت ورود به جلسه چاپ شده است.
 -3آزمون دیپلمه ها شامل یك دفترچه سؤاالت تستي حاوي  110سؤال و  120دقيقه( 16/00تا  )18/00و آزمون طلبه
ها شامل یك دفترچه سؤاالت تستي حاوي  110سؤال و  120دقيقه(16/00تا  )18/00و آزمون كارشناسي ارشد شامل
یك دفترچه سواالت عمومي و اختصاصي حاوي  180سوال و  110دقيقه ( 16/00تا  ) 18/30كه براي سؤاالت ،چهار
گزینه در نظر گرفته شده است و داوطلب باید صحيحترین گزینه را انتخاب و در پاسخنامه با مداد مشكي نرم پررنگ
عالمتگذاري كند.
نمونه غيرصحيح :

نمونه صحيح :

 -4براي نظم و دقت بيشتر در اجراي آزمون حداقل  20دقيقه قبل از بستهشدن درهاي ورودي سالن ،در محل حضور
داشته باشيد.
-1عصر جمعه دربهاي سالن رأس ساعت  11/11بسته ميشود.
 -6در روز برگزاري آزمون ،همراهداشتن مواد زیر ضروري ميباشد:
 -1-6كارت ورود به جلسه
 -2-6شناسنامه عكسدار یا كارت شناسایي معتبر عكسدار
 -3-6دو یا سه عدد مداد سياه نرم
 -4-6مداد پاككن
 -1-6مدادتراش و خودكار مشكي
 -6-6سنجاق تهگرد براي الصاق كارت ورودي به سينه
 -7از آوردن وسایل اضافي نظير :كيف ،ساك ،كتاب ،جزوه ،تلفنهمراه ،پيجر ،كاغذ و نظایر آن ،اكيداً خودداري
گردد.
 -8با توجه به اطالعيهها و راهنماهاي نصبشده ،در محل آزمون مربوط به خود ،مستقر شوید.
 -1آدرس دقيق محل سكونت و تلفن تماس را پشت كارت ورود به جلسه آزمون بنویسيد و كارت خود را به همراه
دفترچه سؤاالت در پایان آزمون به مسؤولين مربوطه تحویل دهيد.
 -10از جوابدادن به سؤاالتي كه پاسخ صحيح آن را نميدانيد ،خودداري نمایيد؛ زیرا آزمون داراي نمره منفي
ميباشد و به ازاي هر سه جواب غلط ،یك نمره منفي منظور خواهد شد.
 -11نتایج مرحله اول آزمون در دهه اول مردادماه  1317از طریق سایت دانشگاه اعالم و از داوطلبان براي مصاحبه
دعوت به عمل خواهد آمد.
دفتر پذیرش دانشگاه علوم اسالمي رضوي
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