بسمه تعالی

اطالعیه شماره  1آزمون UTET
ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣقطع دکﺘﺮای تخصصی ﻣیرﺳﺎﻧﺪ آزﻣﻮن  UTETروز پنجشنبه ﻣﻮرخ  99/11/02راس ساعت  12در دانشکده شیمی
دانشﮕاه تبﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰار خﻮاهﺪ ﺷﺪ.
 )1ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﺛﺒﺖﻧﺎم از دانشجﻮﯾان ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي دانشﮕاه تبﺮﯾﺰ کﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن جﺎﻣع ﯾﺎ دﻓﺎع
از رﺳﺎلﻪی دکﺘﺮی ﻣیﺑﺎﺷنﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ خﻮاهﺪ آﻣﺪ.
 )2در ﺻﻮرت وجﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دکﺘﺮی ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎههﺎی هﻤﺠﻮار اخﺘصﺎص ﭘﯿﺪا خﻮاهﺪ کﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،
ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖﻧﺎم (در ﺻﻮرت وجﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ) ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻋﻼم خﻮاهﺪ ﺷﺪ.
 )3آزﻣﻮن  UTETﻣﻮرخ  1399/11/02دارای  60ﺳﻮال خﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﻧﻤﺮه ﻧهﺎﯾی آزﻣﻮن ﺑﺮ ﻣﺒنﺎی  100ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ خﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﻃﺒق ﻣصﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺳﺘﺎﻧی ﻣقﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری کﺮوﻧﺎ ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن  60دﻗﯿقﻪ ﻣیﺑﺎﺷﺪ.
 )4در زﻣﺎن ثبتنام اولیه ،ﺑﺎرﮔذاری کﺎرﻧﺎﻣﻪ کﻪ نشاندهندهي اخذ واحد «آزﻣﻮن جاﻣﻊ» ﯾا «اداﻣه رساله» در نیمسال  991باشد ،ضﺮوری اﺳﺖ
 )5اﻣﮑﺎن اخﺘصﺎص خﻮاﺑﮕﺎه و اﺳﺘﻔﺎده از ﻏذاخﻮریهﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤیﺑﺎﺷﺪ.
 )6جهﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ کﻠﯿﻪ ﺷﺮکﺖکننﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ،داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ هنﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺳﺎلﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠهﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺶ و ﻣﺎﺳﮏ ﺷخصی ﺑﺎﺷنﺪ .در
ﺻﻮرت ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﺮکﺖکننﺪﮔﺎن از ﭘﻮﺷﯿﺪن دﺳﺘﮑﺶ و ﻣﺎﺳﮏ ،ﯾﺎ درآوردن دﺳﺘﮑﺶ و ﻣﺎﺳﮏ در ﻃﻮل آزﻣﻮن ،ﻋﻮاﻣﻞ اجﺮاﯾی ﺣق دارﻧﺪ تﺎ از اداﻣﻪ آزﻣﻮن
آن داوﻃﻠﺐ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ .از ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری در جﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ خﻮاهﺪ آﻣﺪ .لطﻔﺎ ﭼنﺎﻧﭽﻪ دارای ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری
ﻣیﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﯿﺶ از ﺣﻀﻮر در آزﻣﻮن اﻃﻼع و از ﺣﻀﻮر در آزﻣﻮن اﻧصﺮاف دهﯿﺪ.
 )7ﺷﺮکﺖکننﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ هﯿﭻﮔﻮﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ الﮑﺘﺮوﻧﯿﮑی اﻋﻢ از تﻠﻔﻦ همﺮاه ،ساعت هﻮشمند ،هندزﻓﺮي و  ...ﺑﻪ هنﮕﺎم ورودی ﺑﻪ ﺳﺎلﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ هﻤﺮاه
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷنﺪ.
 )8هﺰﯾنﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم  100هﺰار تﻮﻣﺎن ﻣیﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﺑﺮﮔﺸﺖ وجﻪ در ﺻﻮرت اﻧصﺮاف داوﻃﻠﺐ اﻣﮑﺎنﭘذﯾﺮ ﻧﻤیﺑﺎﺷﺪ.
 )9داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن جهﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ الﮑﺘﺮوﻧﯿﮑی درخﻮاﺳﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ درخﻮاﺳﺖ ﺷﺮکﺖ در آزﻣﻮن ﻧﻤﺎﯾنﺪ.
 )10جهﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮکﺖ در آزﻣﻮن ،ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﺻﻮرت ﻣﺮاجﻌﻪ ﺣﻀﻮری ،ﺑﻪ درخﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧخﻮاهﺪ ﺷﺪ.
عنﻮان ﻣﺮحﻠه

بازه زﻣانی جهت اقدام

نحﻮه اقدام

ﻣدارک الزم

تﺮتیب
1

ﺛﺒﺖ درخﻮاﺳﺖ ﺷﺮکﺖ در آزﻣﻮن UTET
(وﯾژه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه تﺒﺮﯾﺰ)

 17لغﺎﯾﺖ  23دی ﻣﺎه
1399

الف) ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎ از ﻃﺮﯾق آدرس
زﯾﺮhttps://amozesh.tabrizu.ac.ir
ب) ﺛﺒﺖ درخﻮاﺳﺖ ﺷﺮکﺖ در آزﻣﻮن  UTETو تﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ

کﺎرﻧﺎﻣﻪ

2

ﻣﺮاجﻌﻪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه و اﻗﺪام جهﺖ ﺛﺒﺖ-
ﻧﺎم ﻧهﺎﯾی و وارﯾﺰ هﺰﯾنﻪ ﺷﺮکﺖ در آزﻣﻮن
(وﯾژه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه)

 24لغﺎﯾﺖ  26دی ﻣﺎه 1399

3

ﺛﺒﺖﻧﺎم و وارﯾﺰ هﺰﯾنﻪ ﺷﺮکﺖ در آزﻣﻮن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دکﺘﺮی ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎههﺎی هﻤﺠﻮار
(در ﺻﻮرت وجﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ)

 27لغﺎﯾﺖ  29دی ﻣﺎه

4

درﯾﺎﻓﺖ کﺎرت ﺷﺮکﺖ در آزﻣﻮن (اﯾنﺘﺮﻧﺘی)

 1ﺑهﻤﻦ ﻣﺎه 1399

5

ﺷﺮکﺖ در آزﻣﻮن UTET

 2ﺑهﻤﻦ ﻣﺎه 1399

ﻣﺮاحل

الف) تﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم
خﻮداﻇهﺎری ﺳﻼﻣﺖ
ب) تﮑﻤﯿﻞ تﻌهﺪﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺮاجﻌﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪ آزﻣﻮن  UTETکﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧی اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،در وﺑﺴﺎﯾﺖ
داﻧﺸﮕﺎه تﺒﺮﯾﺰ ﻣنﺘﺸﺮ خﻮاهﺪ ﺷﺪ.

الف) کﺎرﻧﺎﻣﻪ
ب) تﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم
خﻮداﻇهﺎری ﺳﻼﻣﺖ
ج) تﮑﻤﯿﻞ تﻌهﺪﻧﺎﻣﻪ

ﺣﻀﻮر در داﻧﺸﮑﺪه ﺷﯿﻤی داﻧﺸﮕﺎه تﺒﺮﯾﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﻮن

 )11داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم در ﺻﻮرت هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال ،ﻣیتﻮاﻧنﺪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪزاده از ﻃﺮﯾق تﻠﻔﻦ  33392430از ﺷنﺒﻪ لغﺎﯾﺖ ﭼهﺎرﺷنﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  9الی 11
تﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾنﺪ.
 )12ﻧﺘﺎﯾج آزﻣﻮن ﺣﺪاکثﺮ تﺎ ﯾﮏ هﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن اﻋﻼم ﻣیﮔﺮدد .داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣیتﻮاﻧنﺪ ﻧﺘﺎﯾج را در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ خﻮد از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺎهﺪه
کﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ کﻪ بﺮاي آزﻣﻮن  UTETﮐارناﻣه ﻓیﺰﯾکی صادر نخﻮاهد گﺮدﯾد .الزم ﺑﻪ ذکﺮ اﺳﺖ کﺎرﻧﺎﻣﻪ الﮑﺘﺮوﻧﯿﮑی ﺣﺎوی
کﺪ ﺻﺤﺖﺳنﺠی اﺳﺖ و تﻤﺎﻣی داﻧﺸﮕﺎههﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎ ﻣیتﻮاﻧنﺪ ﺣﺪاکثﺮ تﺎ  2ﺳﺎل از تﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ،ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت کﺎرﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ورود ﺑﻪ لﯿنﮏ
ذکﺮﺷﺪه در کﺎرﻧﺎﻣﻪ و وارد کﺮدن کﺪ ﺻﺤﺖﺳنﺠی ،ﺑﺮرﺳی ﻧﻤﺎﯾنﺪ.

