
سمه تعالیب  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 

  (طرح ملي كوويد) 1400سال  تخصصپزشكان مو  پرستاران ويژه  ICUبخش نظري دوره در آزمون كنندگان شركت  قابل توجه

 

براي سالمتي ي علم و آگاهي و اميد  با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه        
  : بخش نظري دوره هايداوطلبان عزيز، ضوابط و شرايط برگزاري آزمون 

  1سطح  وي يس يدر آ ژهيو يمراقبت ها يرستارپ  - 1
  2يو سطح  يس يدر آ ژهيو يمراقبت ها يپرستار  - 2
 نيمتخصصبراي  ژهيو و يعاد يدر بخشها يبستر Covid – 19 يو بحران ديمتوسط، شد مارانيب تيريمد  - 3

   :شرح زير اعالم ميگردد به 

  

  و شركت در آزمون:مهارت آموزان مدارك الزم براي ثبت نام و  شرايط ثبت نام

  تكميل دقيق فرم ثبت نام اينترنتي  -

  (گواهي آرمان) سامانه آرمانرائه گواهي شركت در دوره نظري از ا ‐ 

  تصوير كارت ملي -

  عكس پرسنلي اسكن شده  -

  هزار ريال از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي 900هزينه آزمون به مبلغ پرداخت  -

 انتخاب محل آزمون در يكي از حوزه هاي ذكر شده در فرم ثبت نام -

          

يق فقط به صورت اينترنتي از طر 23/2/1400تا  19/2/1400  بت نام آزمون، ارسال مدارك و دريافت كد رهگيري از تاريخث     
گيرد. همزمان با تكميل فرم ثبت نام، داوطلبان بايد نسبت به ارسال مدارك اسكن  صورت ميwww.Sanjeshp.ir  سايت

كامل بودن مدارك و احراز شرايط شركت در  الذكر اقدام نمايند. در صورت فقط به صورت اينترنتي به آدرس فوق شده خود
 را ي چاپ شده از فرم ثبت نام نسخه ثبت نام نهايي،آزمون، كارت ورود به جلسه صادر خواهد شد. داوطلبان موظفند پس از 

الزم به توضيح است كه هيچ گونه مدركي به صورت حضوري يا كتبي يا .براي مراحل بعدي آزمون نزد خود محفوظ نگه دارند
  .رسال از طريق پست و يا اتوماسيون اخذ نخواهد شدا



 همچنين به مداركي كه با پست الكترونيكي ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. بنابراين، داوطلبان ملزم هستند كليه مدارك

 نمي ت نام مدارك ارسالاسكن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اينترنتي ارسال نمايند. براي افرادي كه در هنگام ثب
  .كنند و يا ناقص ارسال ميكنند، كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد

ريال)  هزار نهصد(ريال  900000مبلغ  دنظري دوره طرح ملي كووي كتبي بخش آزمون در هر بار ي ثبت نام هزينه -
اقدام نمايد. الزم  ريال) 900000نسبت به خريد اعتبار (به مبلغ  عه به سايت مركز سنجشاست. داوطلب بايد با مراج

 .عنوان قابل استرداد نيست به ذكر است وجه پرداختي به هيچ

 
آن  ي كامل فرم ثبت نام  براي جلوگيري از هر گونه اشتباه در تكميل فرم ثبت نام، داوطلبان بايستي بعد از مطالعه -

  .تكميل نمايند را
داوطلبان هنگام تكميل فرم ثبت نام دقت الزم را مبذول نمايند. بديهي است هرگونه سهل انگاري در اين  الزم است -

ورود اطالعات مربوط به داوطلب در رايانه خواهد شد. ضمناً كد رهگيري دريافتي را جهت  امر موجب اختالل در
 .ند و از فرم ثبت نام خود پرينت بگيرندي خود يادداشت نماي پاسخنامه دريافت كارت ورود به جلسه، كارنامه و

 
  .و فقط به صورت اينترنتي است  23/2/1400تا   19/2/1400مهلت نام نويسي و ارسال مدارك از تاريخ  -
خواهد يا كاغذي و به شيوه الكترونيك  7/3/1400صبح روز جمعه  9ساعت زمان برگزاري آزمون كتبي  -

 بود.

توسط  15/2/1400صرفا  افرادي مجاز به ثبت نام درآزمون خواهند بود كه اسامي آنها حداكثر تا تاريخ  -
  دانشگاه مربوطه به مركز ملي آموزش مهارتي و حرفه اي علوم پزشكي اعالم شده باشد. 

  :نگي برگزاري آزمون چگو

دانشگاه  آرمان سامانه  كه از طريقمحتواي بخش نظري داوطلبان مجاز به شركت در آزمون بخش نظري، بعد از مطالعه        
آزمون شركت خواهند كرد.  بخش نظري ، در آزموناستدر دسترس  )https://arman.vums.ac.ir(علوم پزشكي مجازي 

، توسط يا كاغذي نمره منفي، به شيوه الكترونيك بدون اي و مركز و به صورت سؤاالت چهارگزينهتبه طور مبخش نظري كتبي 
ي و ورود آزمون شرط قبول از نمره %60حداقل كسب برگزار ميگردد. ها  در دانشگاهها/ دانشكده آموزش پزشكيسنجش  مركز

داوطلباني كه موفق به كسب حد نصاب قبولي نشوند مي توانند با ثبت نام مجدد (و پرداخت هزينه  به بخش عملي خواهد بود.
  آزمون شركت نمايند.در دو نوبت بعدي ثبت نام)  

. 


