بسمه تعالي

برگ راهنماي شركت در آزمون بهكارگيري نيروي قراردادي دانشگاه عالمه طباطبايي (عصر جمعه )96/2/22
ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان ،درخواست ميشود که قبل از شرکت در جلسه آزمون اين برگ راهنما را با دقت مطالعه و
براساس مفاد آن اقدام نمايند.
الف  -پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن:
در جلسه آزمون به هر داوطلب يك پاسخنامه داده خواهد شد .در مستطيل باالي پاسخنامه نامخانوادگي ،نام و شماره داوطلب در آزمون درج شده
است .نمونه قسمتي از پاسخنامه در ذيل اين صفحه چاپ شده است كه بايد پس از مالحظه آن به نكات زير توجه كرد.
 -1در مستطيل باالي پاسخنامه نبايد چيزي نوشت يا عالمتي گذاشت و بهغير از محلهاي مشخص شده در روي پاسخنامه از نوشتن و يا
عالمتگذاري در ساير محلها خودداري شود ،در غيراينصورت فرد به عنوان متخلف معرفي و برابر مقررات مربوط با وي رفتار خواهد شد.
 -2داوطلب به محض دريافت پاسخنامه الزم است نامخانوادگي و نام خود را با نامخانوادگي و نام و شماره مندرج در پاسخنامه را با شماره صندلي
و شماره مندرج در روي كارت ورودي خود مقايسهاي كند تا مطمئن شود بين آنها هيچ اختالفي نيست و درصورت مشاهده تفاوت ،بيدرنگ موضوع
را به نزديكترين مراقب در جلسه اطالع دهد و موضوع را دنبال كند تا اختالف برطرف شود.
ب  -طرز پاسخ دادن به سواالت:
 - 1داوطلب بايد محل مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه براي هر سوال در نظر ميگيرد فقط بهوسيله مداد سياه نرم پررنگ پركند .براي اطالع
از نحوه پركردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه در آن به سوالهاي شمارههاي 3 ،2 ،1و  4به ترتيب پاسخهاي فرضي ،4
3 ،1و  2داده شده است توجه شود.
 - 2چون پاسخنامه به وسيله ماشين عالمتخوان تصحيح ميشود از كثيفكردن ،تاكردن و يا گذاشتن هرگونه عالمت و يا اثري بر روي آن
خودداري گردد.
 - 3جوابها فقط در پاسخنامه با پركردن محل مخصوص مشخص ميشود .پاسخهايي كه به هر نحو ديگر در پاسخنامه (مثالً  :عالمت × و يا 
و غيره) و يا در دفترچه آزمون عالمتگذاري يا نوشته شود قابل تصحيح و نمرهگذاري نخواهد بود.
 - 4در تستهاي چهارگزينهاي براي هر پاسخ صحيح سه ( )3نمره مثبت و به منظور خنثي كردن پاسخهاي حدسي و يا تصادفي براي هر پاسخ
غلط يك ( )1نمره منفي منظور خواهد شد .بنابراين به داوطلبان توصيه ميشود اگر پاسخ صحيح سوالي را اصالً نميدانند به آن سوال جواب ندهند
زيرا به سوالهاي بدون جواب نمره منفي و يا مثبت تعلق نميگيرد و اگر به سوالي بيش از يك پاسخ داده شود همه پاسخها ،غلط محسوب خواهد
شد و به آن سوال يك نمره منفي تعلق خواهد گرفت.
آزمون به كارگيري نيروي قراردادي دانشگاه عالمه طباطبايي  -سال 1396
شماره داوطلب:
نام خانوادگي و نام:
نام و كد عنوان شغلي:

تذكر خيلي مهم :داوطلبان گرامي ،الزم است مستطيلهاي مربوط به گزينه انتخابي خود را در پاسخنامه بامداد سياه نرم پررنگ بطور كامل مشكي
سياه (مشكي) كنند .بديهي است درصورتيكه قسمتي از مستطيل موردنظر بطور كامل سياه (مشكي) نشده باشد ،در اين مورد مسووليت به عهده
داوطلب خواهد بود .نحوه عالمتگذاري بهصورت صحيح در نمونه باال مشخص شده است.
ج – ساعت و تاريخ برگزاري آزمون:
فرآيند برگزاري آزمون ساعت  14:30عصر روز جمعه مورخ  96/2/22آغاز ميشود .درهاي ورودي حوزههاي اصلي امتحان نيمساعت قبل از شروع
فرآيند آزمون بسته خواهد شد .لذا داوطلبان گرامي بايد قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني حاضر باشند.
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د -محل برگزاري آزمون:
آدرس و نام محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمون داوطلبان درج گرديده است .داوطلبان ميبايست با توجه به شماره داوطلبي مندرج
در كارت شركت در آزمون خود و براساس آدرس مندرج در كارت ،نسبت به شناسايي و مراجعه به حوزههاي امتحاني خود اقدام نمايند.
ه -تعداد سواالت و مدت پاسخگويي:
در جلسه آزمون به هريك از داوطلبان عالوه بر پاسخنامه دو دفترچه سوال (آزمون عمومي «دفترچه شماره يك» و آزمون تخصصي «دفترچه
شماره دو») داده خواهد شد .تعداد سواالت هريك از دفترچههاي آزموني و مدت پاسخگويي به آنها به شرح ذيل ميباشد.
 -1آزمون عمومي :دفترچه آزمون عمومي (شماره يك) مشترك بين كليه عنوانهاي شغلي (كد  )200حاوي  90سوال ميباشد كه داوطلبان
ميبايست در مدت  110دقيقه به سواالت آن پاسخ دهند.
 -2آزمون اختصاصي :تعداد سواالت تخصصي مندرج در دفترچه آزمون تخصصي (شماره دو) هريك از عنوانهاي شغلي در جدول ذيل درج گرديده
است كه داوطلبان ميبايست در مدت  90دقيقه به سواالت آن پاسخ دهند.
نام و كد عنوانهاي شغلي و تعداد سوال تخصصي آزمون بهكارگيري نيروي قراردادي دانشگاه عالمه طباطبايي – سال 1396
نام و کد عنوان شغلي

تعداد

زمان

سؤاالت

پاسخگویي

کارشناس پژوهشي ـ ويژه مراکز جديد التأسیس (کد شغلي )204

65

کارشناس پژوهشي (کد شغلي  ،)201کارشناس همکاریهای بینالمللي (کد شغلي  ،)203کارشناس
خدمات آموزشي (کد شغلي  ،)205کارشناس خدمات دانشجويي (کد شغلي  ،)206کارشناس امور
مالي (کد شغلي  ،)207کارشناس امور اداری (کد شغلي  ،)208کارشناس فنّاوری اطالعات (کد شغلي
 ،)209کارشناس امور فرهنگي (کد شغلي  ،)210کارشناس سمعي و بصری (کد شغلي  )211و
کارپرداز (کد شغلي )212

70

کتابدار (کد شغلي )202

75

 90دقیقه

توجه :اقليتهاي مذهبي از پاسخگويي به سؤاالت معارف اسالمي معاف هستند و امتياز آن ،در ساير مواد آزمون عمومي توزيع خواهد شد.
و -تذكرات مهم:
 -1در زمان حضور در جلسه آزمون ،همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون ،اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.
داوطلبان بايد عالوه بر كارت شركت در آزمون ،كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار ،چند مداد سياه نرم پررنگ ،مداد پاك كن ،مداد تراش و
سنجاق به همراه داشته باشند.
 - 2از آوردن وسايل اضافي مانند كيف دستي ،ساك دستي ،كتاب ،جزوه ،ماشين حساب ،تلفن همراه ،ساعت هوشمند ،دستبند هوشمند ،پيجر و ...
اكيداً خودداري نمايند .با توجه به اينكه محلي براي نگهداري اين وسايل در حوزههاي امتحاني پيشبيني نشده ،مسئوليتي در قبال نگهداري از اين
وسايل متوجه حوزههاي امتحاني نيست.
 -3رد و بدل كردن هر نوع وسيله از قبيل لوازمالتحرير ،نت (يادداشت) . . . ،و همچنين خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه ،كارت شركت در
آزمون و يا دفترچه سواالت) از جلسه آزمون تخلف محسوب ميشود و با داوطلباني كه اقدام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.
 -4همراه داشتن هر گونه وسيله الكترونيكي (از قبيل تلفن همراه ،ساعت هوشمند ،دستبند هوشمند ،پيجر و  )...در جلسه آزمون برخالف ضوابط
ميباشد و با داوطلب به عنوان متخلّف برخورد خواهد شد.
 -5مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه ،عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب
محسوب مي گردد و با داوطلبان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.

صفحه 2

