
 بسمه تعالی

  المپیادآزمون آزمایشی الکترونیک  اطالعیه

رساند با دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، به استحضار میچهاربا آرزوی موفقیت برای داوطلبان آزمون 

آشنایی داوطلبان با نرم افزار ، آزمون آزمایشی الکترونیک در راستای الکترونیکتوجه به برگزاری آزمون غربالگری المپیاد به شیوه 

 نماید:گردد. توجه داوطلبان عزیز را به نکات زیر در خصوص نحوه برگزاری این آزمون جلب میبرگزار می آزمون

ت ویندوز و از هر سیستم تح exam.sanjeshp.irدسترسی به نرم افزار آزمون آزمایشی الکترونیک از طریق سایت  (1

 امکانپذیر خواهد بود. 

توانند از منزل، دانشگاه، کافی نت و ... با استفاده از رایانه )یا لپ تاپ( به نرم افزار آزمون دسترسی داشته داوطلبان می (2

  باشند.

(، ورود به نرم افزار آزمون فقط در محل برگزاری آزمون )دانشگاه علوم 19/3/1401در آزمون اصلی )پنجشنبه  توجه:

پزشکی( امکانپذیر خواهد بود و نام کاربری و رمز عبور متفاوت است. لذا در روز آزمون، دانشجویان باید در محل حوزه 

 برگزاری آزمون که بر روی کارت ورود به جلسه آنها ذکر شده است حضور داشته باشند.  

 فعال خواهد بود. 18/3/1401شنبه تا روز سه 11/3/1401از روز چهارشنبه  ،ون آزمایشیآزملینک ورود به  (3

عبور در سامانه آزمون خواهد  فرم ثبت نام( به عنوان نام کاربری و رمزماره ملی هر داوطلب )صرفاً کد ملی ثبت شده در ش (4

 بود و در بازه زمانی فوق هر داوطلب فقط یک بار مجاز به ورود به سامانه می باشد.

جهت آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از نرم افزار آزمون، لینک فیلم های آموزشی در سایت فوق  (5

(exam.sanjeshp.ir قرار داده شده است. الزم است دانشجویان حتماً این فیلم های آموزشی را مالحظه ).نمایند 

به منظور شبیه سازی محیط آزمون، برای آزمون آزمایشی مدت زمان در نظر گرفته شده است که به محض ورود داوطلب  (6

 فعال خواهد شد. لذا داوطلبان در زمان استفاده از نرم افزار به این نکته توجه داشته باشند.  آزمونبه 

 ای از آزمون اصلی تأثیرگذار نخواهد بود.در هیچ مرحلههای آزمایشی اجباری نیست و نتایج آن شرکت در آزمون (7

 

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 

 


