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ي آزمون، امكانات در حوزهي خود پرينت تهيه فرماييد؛ ي آزمون از كارت ورود به جلسهپيش از مراجعه به حوزه .5
(يا شناسنامه) همراه نداشته  كارت مليو  كارت ورود به جلسهاز ورود افرادي كه و  ي كارت موجود نيستتهيه

 .ه سالن برگزاري آزمون ممانعت خواهد شدباشند ب
درهاي حوزه هاي برگزاري آزمون، به دليل اجراي بخش شنيداري و لزوم برقراري نظم و حفظ سكوت و آرامش در سالن .6

 .بسته و از ورود افراد ديرآمده، جلوگيري خواهد شد 08:45رأس ساعت 
 نام، از قطعيت تصميم خود اطمينان حاصل فرماييد. ؛ پيش از اقدام به ثبتي ثبت نام قابل برگشت نيستهزينه .7
  تماس بگيريد.» 021-81453116«ي توانيد با شمارهدر صورت بروز اشكال، مي .8

 روش ثبت نام:

ي روشن (كه در سال جاري پرسنلي تمام رخ با زمينه عكسبايست يك قطعه : داوطلبان ميمداركسازي آماده )الف
ي خود را اسكن نموده و هنگام ثبت نام، از طريق همين شناسنامهي اول صفحه وكارت ملي گرفته شده باشد)، 

  سايت به مركز سنجش آموزش پزشكي ارسال نمايند.

  باشد. كيلوبايت 300تا  20حجم و  jpgفرمت بايست با هريك از تصاوير ارسالي مي توجه:

  شود:و به روش زير انجام مي اينترنتيبه صورت  ثبت نام )ب

 )الفآماده كردن مدارك (طبق مندرجات بند  اسكن و .1
 www.sanjeshp.irي اينترنتي ورود به صفحه .2
 »ثبت نام جديد«و ورود به پيوند » MHLEآزمون زبان عمومي «انتخاب پيوند  .3
 »Sending Documents  &New Registration«كليك روي پيوند  .4
ي ثبت نام طبق دستورالعمل سايت (با ، پرداخت هزينه»ي ثبت نامپرداخت الكترونيكي هزينه«انتخاب پيوند  .5

 بانكي عضو شتاب)هاي استفاده از كارت
 ي ثبت نامبازگشت به صفحه .6
گردد؛ فعال مي» Registration«ي به صورت جداگانه و تك تك (پس از ارسال مدارك، دكمه مداركارسال  .7

 ي مدارك ندارند.)اند، نيازي به ارسال دوبارهپيشين ثبت نام كرده بوده كساني كه در دوره هاي
 )Registration Formي فرم ثبت نام (و مشاهده» Registration«ي كليك روي دكمه .8
عدم ( Registration Codeو دريافت ) فقط با استفاده از حروف الفباي انگليسي(تكميل فرم ثبت نام  .9

  .)معني انجام نشدن ثبت نام است، به كُد ثبت نامدريافت 

  .فرم هايي كه با استفاده از حروف الفباي فارسي پر شوند، حذف خواهند شد :1توجه 

ي آزمون، انجام ثبت نام و ي انصراف از شركت در آزمون است و پرداخت هزينهعدم ارسال مدارك به منزله :2توجه 
ال هر يك از مدارك فوق االشاره، فاقد اعتبار بوده و مجوز )، بدون ارسRegistration Codeداشتن كُد ثبت نام (
ي مدارك اند، نيازي به ارسال دوبارهباشد. كساني كه در دوره هاي پيشين ثبت نام كرده بودهشركت در آزمون نمي

  ندارند.
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