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الف -شرايط برگزاري:
پيرو اطالعيههاي قبلي به استحضار ميرساند:
 )1عوامل اجرايي (مراقبين )... ،موظف به اجراي دستورالعملهاي آزمون هستند .همکاري شما با عوامل اجرايي حوزه
امتحاني ،در برگزاري آزموني دقيق و باکيفيت بسيار مؤثر و مثمر ثمر است .پيشاپيش از اينکه با صبر و بردباري خود
مسئولين برگزاري آزمون را همراهي ميفرماييد کمال تشکر را داريم .
 )2داوطلبان ميبايست براي ورود به حوزه امتحاني و شرکت در جلسه آزمون حتماً پرينت کارت ورود به جلسه و اصل
کارت ملي يا شناسنامه عکسدار خود را همراه داشته باشند .در غير اين صورت از شرکت آنان در جلسه آزمون
ممانعت به عمل ميآيد.
 )3ساعت و روز برگزاري :شروع فرآيند آزمون رأس ساعت  03:30صبح روز جمعه  10مرداد  1333ميباشد .به داوطلبان
توصيه ميشود حداقل نيم ساعت زودتر از شروع فرآيند آزمون (ساعت  )03:00در حوزه امتحاني حضورداشته باشند.
 )4دفترچه آزمون ،تعداد سؤاالت و مدت پاسخگويي به آنها :در جلسه آزمون براي کليه شرکتکنندگان يک دفترچه
عمومي  55سؤال با مدتزمان پاسخگويي  50دقيقه و يک دفترچه تخصصي  50سؤال با مدتزمان پاسخگويي 55
دقيقه در اختيار داوطلبان قرار ميگيرد.
 )5امکان دريافت کارت آزمون از روز سهشنبه  5مرداد  1333از طريق سايت سرامد ( )saramad.orgفراهم
ميگردد .داوطلبان ميتوانند با ورود به پروفايل خود در سايت سرامد ،ضمن دريافت شماره پرونده و مطالعه ضوابط،
براي دريافت کارت آزمون اقدام نمايند.
* به پاسخهاي غلط ،امتياز منفي تعلق ميگيرد.
** درب حوزههاي امتحاني زودتر و از ساعت  5:30صبح باز ميشود.

آدرس حوزههاي آزمون:
رديف

استان

شهرستان

نام حوزه

آدرس محل حوزه

1

آذربايجان
شرقي

تبريز

دانشگاه جامع علمي كاربردي
ماشینسازي تبريز

تبريز -جاده سنتو -اول قراملك -جنب شركت ماشینسازي

2

تهران

تهران

دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا
(دانشگاه جنگ)

تهران -خیابان كارگر جنوبي -میدان پاستور -خیابان جنگ -صد
متر باالتر از ايستگاه مترو میدان حر

3

خراسان
رضوي

مشهد

مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد مشهد

مشهد  -بلوار امامیه  -تقاطع استاد يوسفي

4

فارس

شیراز

دانشکده فني و حرفهاي شهید
باهنر شیراز

شیراز -بلوار رحمت -تقاطع غیر همسطح رضوان (سهراه دارالرحمه)

5

كرمان

كرمان

دانشگاه پیام نور مركز كرمان

كرمان -انتهاي بلوار جهاد -جنب شهرک افضلي پور -سالن  9دي
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تمهيدات بهداشتی براي برگزاري آزمون نقشهبرداران ،مهندسان ناظر و سر ناظران
پروژههاي راه و راهآهن ()99/10/01
داوطلب گرامي ،با توجه به شيوع ويروس کرونا و تبعات آن براي کشور ،دستورالعملهاي بهداشتي با هماهنگي وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشککي ،براي اجرا به مؤسکسکات آموزشي مجري آزمون ابالغ و مقرر گرديد اين شرايط خاص را مدنظر قرار
دهند و تمهيدات الزم جهت ايجاد محيطي امن براي برگزاري مطلوب آزمون را فراهم نماينککککد که در ذيل به تعدادي از آنها
اشکاره خواهد شککد .داوطلبان آزمون با همکاري و رعايت بهداشکت فردي ،حفظ فاصککله فيزيکي و زدن ماسککک ،مجريان را در
برگزاري هرچه بهتر آزمون ياري نمايند.
 -1عوامل اجرايي و حفاظتي در صحت و سالمتي کامل در اجراي آزمون همکاري خواهند داشت.
 -2عوامل اجرايي در طول زمان برگزاري آزمون با رعايت فاصککله بهداشکتي و با ماسکک و دسککتکش به اجراي آزمون خواهند
پرداخت.
 -3يک نفر بهعنوان کارشککناس بهداشککت و سککالمت که تخص ک هاي الزم را داشککته باشککد ،تعيينشککده اسککت تا براي ارائه
مشاورههاي بهداشتي در حوزه فعاليت نمايد.
 -4مواد ضدعفونيکننده مورداستفاده از نوعي است که واکنش آلرژيک داوطلبان و عوامل اجرايي را به دنبال نداشته باشد.
 -5انتخاب سالن آزمون ،با گنجايش مناسب در نظر گرفتهشده و صندليها بافاصله  150سانتيمتر از هم ،چيده شده است.
 -6بامالحظه وضکعيت آبوهوا و آلودگي هوا ،جهت بهبود وضعيت تنفس افراد ،تمهيدات الزم ازجمله تهويه مناسب ،باز کردن
درب و پنجرهها و  ...انديشيده شده است.
 -5محل اصکلي ورودي داوطلبان به سکالن امتحان ،بهصورت مشخ و به فاصله مناسب از يکديگر عالمتگذاري شده است
و داوطلبان ميبايسکت روي هر خط و با رعايت فاصکله اجتماعي مناسکب مشکخ شکده (حداقل يک متر) براي ورود به سالن
امتحان قرار گيرند.
 -8حوزه و کليه تجهيزات ،قبل از برگزاري آزمون ضدعفوني ميشود.
 -3هماهنگي الزم با مراکز بهداشککتي و درمانگاههاي شککهرسککتانها ،در روز برگزاري آزمون و حوزههاي رفع نق کارت
داوطلبان پيشبينيشده است.
 -10در خصوص بازرسي بدني داوطلبان ،فرد متولي به لباس گان ،ماسک سه اليه ،شيلد و دستکش التکس مجهز خواهد بود.
 -11اشکيا و سکطوحي که اغلب لمس ميشکود نظير صکندليها ،دستگيره درها و شيرآالت سرويس بهداشتي و ...قبالً تميز و
ضدعفوني شده و در طول برگزاري آزمون انجام ميشود.
 -12درصککورتيکه داوطلبان در داخل حوزه امتحاني ،بسککته به شککرايط محل برگزاري آزمون ،با سککرويس عمومي (اتوبوس،
مينيبوس و يا سکواري ون) جابجا شوند ،صندليها و فضاي داخلي اين وسايل نقليه در هر نوبت آزمون ضدعفوني شده و براي
رعايت فاصلهگذاري ،از يکسوم تا يکچهارم ظرفيت خودرو استفاده ميشود.
 -13فضاي مناسب براي داوطلب داراي معلوليت با رعايت فاصلهگذاري در نظر گرفته ميشود.
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 -14منشکي داوطلبان نابينا ،معلول ،ناشنوا و ...ضمن رعايت نکات بهداشتي ،حداقل يک متر از داوطلب فاصله خواهند داشت و
اين داوطلبان بافاصله مناسب از يکديگر امتحان ميدهند.
 -15به تعداد کافي سککطل زباله (ترجيحاً داراي درب پدالي با پا) در قسککمت ورودي و خروجي حوزه و همچنين مسککيرهاي
پرتردد ،در سالنها و يا کالسهاي محل برگزاري آزمون پيشبينيشده است.
 -16بهمنظور مساعدت به داوطلبکان و جلوگيري از ازدحکام جمعيت در زمکان بازرسي داوطلبکان ،درب حوزههاي امتحاني زودتر
و از ساعت  5:30صبح باز ميشود.
 -15ضدعفوني مستمر سرويسهاي بهداشتي در طول آزمون انجام ميشود.
 -18پذيرايي از داوطلبان بهصکورت سکلفسکرويس و ضدعفوني شده در فضاي مناسبي که باعث تجمع نشود ،انجام و وسايل
پذيرايي از قبل ضدعفوني ميشود.
 -13عوامل اجرايي در هنگام تحويل بسکتههاي سکؤال و پاسکخنامه ،از ماسک و دستکش استفاده ميکنند و مرتب دستهاي
آنها ضدعفوني ميشود.
 -20مراقبان ضکمن رعايت نکات بهداشکتي ،از دسکتکش و ماسکک اسکتفاده مينمايند و فاصله آنها با داوطلبان (حداقل يک
متر) خواهد بود.
 -21دفترچههاي سؤال و پاسخنامه ،در جلسه آزمون به داوطلب تحويل داده ميشود و روي زمين قرار نميگيرد.
 -22مسکئول اخذ اثرانگشکت از داوطلبان ،ضکمن رعايت نکات بهداشکتي از دسکتکش و ماسکک استفاده مينمايد و بعد از اخذ
اثرانگشت از هر داوطلب ،يک پدَ الکلي(که از قبل پيشبينيشده است) را براي ضدعفوني دستها ،به داوطلب تحويل مينمايد.
 -23بعد از جمعآوري پاسکخنامهها و دفترچههاي آزمون ،داوطلبان با مديريت صکحيح زمان و بافاصکله مناسب ،براي خروج از
محل آزمون هدايت و راهنمايي ميشوند.

