
 دکتری دانشجویان ویژه انگلیسی زبان آزمون برگزاری دریافت کارت ورود به جلسه نحوه – 2اطالعیه شماره 

 آزمون در شرکت جهت بهداشتی الزامات اعالم وو  ایران صنعت و علم دانشگاه

 

 در آزمون که رساندمی ایران صنعت و علم دانشگاه دکتری دانشجویان ویژه انگلیسی زبان آزمون در کنندگان شرکت اطالع به

 به ورود هایب در و آغاز 14:45 ساعت از آزمون برگزاری فرآیند. شودمی برگزار 1399اسفند ماه  20  مورخ چهارشنبه روز عصر

برگزاری  محل در ورودی هایب در شدن بسته از قبل بایستمی متقاضیان لذا شد، خواهد بسته 14:15 ساعت در برگزاری جلسه

می باشد و  علم وصنعت ایران تمامی شرکت کنندگان، ساختمان علوم پایه دانشگاه محل برگزاری آزمون .باشند حاضر آزمون

 فقط از درب های ضلع غربی ساختمان وارد شوند. 14:15تا  13:45شرکت کنندگان می توانند از ساعت 

 نشانی به سامانه گلستان روی بر پرینت و مشاهده برای 1399اسفند ماه  18 شنبهدو روز از متقاضیان آزمون در شرکت کارت

golestan.iust.ac.ir فوق شرح به شده تعیین تاریخ در باید امتحان جلسه در شرکت برای ،آزمون متقاضیان .گرفت خواهد قرار 

 آدرس براساس و تهیه پرینت نسخه یك خود آزمون در شرکت کارت از حساب کاربری اطالعات نمودن وارد با و مراجعه سامانه به

 در شرکت کارت پرینت داشتن همراه آزمون جلسه در شرکت برای. نمایند مراجعه محل برگزاری آزمون به ،فوق الذکر زمان و

 .است الزامی آن ارائه و عكسدار شناسنامه اصل یا و ملی کارت اصل چنین هم و آزمون

 

 یادآوری های مهم

 شناسنامه اصل یا و ملی کارت اصل ،آزمون در شرکت کارت پرینت داشتن همراه آزمون، جلسه در حضور زمان در -1

 .است الزامی عكسدار

 .باشدمی عصر 14:45 ساعت از آزمون برگزاری فرآیند -2

 درهای شدن بسته از قبل است الزم متقاضیان لذا شد، خواهد بسته14:15 ساعت رأسمحل برگزاری آزمون    ورودی بدر -3

 .باشند حاضر محل در آزمون جلسه به ورود

 بدون) الیه سه ماسك ، پاکن مداد مدادتراش، پررنگ، نرم سیاه مداد چند باید آزمون جلسه در حضور برای متقاضی هر -4

 می محسوب تخلف آزمون جلسه در موارد این کردن بدل و رد. باشد داشته همراه به سوزن یا و سنجاق یك و( فیلتر

 .شود

 هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، ساعت همراه، تلفن پیجر، جمله از اضافی وسایل آوردن از باید متقاضیان -5

 داشتن همراه به. نمایند خودداری اکیداً آزمون جلسه به آن نظایر و یادداشت و نُت هرگونه حساب،ماشین کتاب، جزوه،

 به رسیدگی قانون براساس ذیربط متقاضیان با و تلقی تخلف و تقلب عنوان به بند این در مندرج وسایل از کدام هر

  شد. خواهد ها رفتار آزمون در جرایم و تخلفات

 شد. خواهد آزمون در گزینش از محرومیت موجب آزمون جلسه در خاموش بصورت حتی همراه تلفن داشتن همراه به  -6

 .آورید بعمل را الزم همكاری متولی فرد با عكس تطبیق و بدنی بازرسی برای  -7

 دستی، ساك دستی، کیف حساب، ماشین همراه، تلفن جمله از اضافی وسایل هرگونه گرفتن تحویل از آزمون حوزه -8

 و کارت پرینت اطالعیه در شده اعالم موارد از غیر به شود می توصیه اکیدا بنابراین باشد، می معذور...  و جزوه کتاب،

 .شود خودداری جداً  وسایل سایر داشتن همراه از هویتی تشخیص اوراق و آزمون در شرکت راهنمای برگ

 



 

 بهداشتی الزامات و اجتماعی گذاری فاصله بهداشتی، دستورالعمل

 

 موارد رود می انتظار آزمون، برگزاری محل در آن احتمالی مخاطرات و کرونا ویروس انتشار هایراه درباره اطالعات آخرین براساس

 :کنید رعایت را آن خود، محترم های خانواده و متقاضیان سایر خود، سالمتی حفظ برای و داده قرار مدنظر را زیر

 

 ساعت از آزمون برگزاریمحل . یابید حضور آزمون محل در موقع به و برآورد را امتحانی حوزه تا منزل مناسب زمان -1

 .بود خواهد شما حضور آماده آزمون برگزاری عصر 13:45

 .ننمایید موکول پایانی دقایق به را خود حضور تجمع، از پیشگیری برای -2

 .نمایید خودداری جداً آزمون محل در مورد بی تردد از -3

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

 به ورود ابتدای از ،(چانه زیر تا بینی باالی از) آن از صحیح استفاده و( فیلتر بدون) معمولی الیه 3 ماسك داشتن همراه -5

 .باشدمی الزامی محل برگزاری آزمون از خروج و آزمون برگزاری پایان تا آزمون برگزاریمحل 

 .نمایید خودداری جداً مجاور متقاضیان سایر با کردن صحبت از صندلی محل در استقرار زمان در -6

 .نمایید خودداری جداً آزمون حین در بینی و دهان چشم، با ها دست تماس از -7

 داخلی قسمت از نداشت وجود دستمال که درصورتی. نمایید استفاده کاغذی دستمال از کردن سرفه یا عطسه هنگام -8

 .کنید استفاده آرنج

 ماسك داشتن و مناسب فاصله رعایت با حتما آزمون برگزاری طول در اجرایی عوامل از ضروری سوال داشتن صورت در -9

 .نمایید صحبت به اقدام

 پیامهایی به. باشید مستقر خود صندلی بر همچنان اجرایی عوامل توسط سالن از خروج اعالم زمان تا آزمون پایان در  -10

 عمل آن به و کرده گوش دقت با شود می پخش بلندگو از آزمون درجلسه و است بهداشتی و اجرایی نكات حاوی که

 .کنید

 سرویس شیرآالت و ها درب دستگیره ها، صندلی نظیر شود می لمس اغلب که سطوحی با دست تماس از کنید سعی -11

 .کنید استفاده کاغذی دستمال از و نموده خودداری... و بهداشتی

 


