به نام خدا
اطالعیهی عمومی برگزاری آزمونهای زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت ( )MHLEدر سال 9314
آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت ( )MHLEدارای  911پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل ( 31پرسش
درک مطلب شنیداری 41 ،پرسش واژگان ،ساختار و دستور زبان و  31پرسش درک مطلب نوشتاری) و  911نمره (بدون
نمرهی منفی) است.
آزمون  MHLEدر سال  ،9314در شش نوبت به شرح زیر برگزار میشود:
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دوره

نکات مهم:
 .0در برخی از دورهها ،ممکن است آزمون در بیش از یک حوزه برگزار شود که هنگام آغاز نام نویسی همان دوره،
به آگاهی داوطلبان خواهد رسید .نشانی دقیق مکان برگزاری آزمون ،هنگام توزیع کارت ورود به جلسه اعالم و
بر روی کارت درج میشود.
 .9تاریخهای در نظر گرفته شده برای پایان نام نویسی ،قطعی نیست و در صورت تکمیل ظرفیت حوزه،
نام نویسی زودتر از تاریخهای اعالم شده در جدول باال ،متوقف خواهد شد.
 .0برای ورود به جلسهی آزمون ،همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی (یا شناسنامه) الزامی
است و همراه نداشتن هریک از این مدارک ،موجب محرومیت از ورود به جلسه و شرکت در آزمون میشود.
 .9هر کارنامه دارای یک کُد ویژه به نام  Certification Codeبوده و درستی آن از طریق سایت مرکز
سنجش آموزش پزشکی (در پیوند «دریافت و تأیید کارنامه» ،بخش )Check Certificate Validity :قابل
استعالم است؛ بنابراین ،کارنامهی چاپ شده یا گواهی دیگری برای شرکتکنندگان جهت ارائه به مراجع
گوناگون ،صادر نخواهد شد .مراجع گوناگون (دانشگاهها ،سازمانها )... ،میتوانند به همین روش ،از درستی
کارنامه اطمینان حاصل کنند.

 .0پیش از مراجعه به حوزهی آزمون از کارت ورود به جلسهی خود پرینت تهیه فرمایید؛ در حوزهی آزمون ،امکانات
تهیهی کارت موجود نیست و از ورود افرادی که کارت ورود به جلسه و کارت ملی (یا شناسنامه) همراه نداشته
باشند به سالن برگزاری آزمون ،جلوگیری خواهد شد.
 .2به دلیل اجرای بخش شنیداری و لزوم برقراری نظم و حفظ سکوت و آرامش در سالنهای برگزاری آزمون ،درهای حوزه
رأس ساعت  74:90بسته و از ورود افرادِ دیرآمده ،جلوگیری خواهد شد.

 .0هزینهی نام نویسی قابل برگشت نیست؛ پیش از اقدام به نام نویسی ،از قطعیت تصمیم خود اطمینان
حاصل فرمایید.
 .4در صورت بروز اشکال ،میتوانید با شمارهی « »109-09403990تماس بگیرید.
روش نام نویسی:
الف) آمادهسازی مدارک :داوطلبان باید یک قطعه عکس پرسنلی تمام رخ با زمینهی روشن (که در سال جاری گرفته
شده باشد) ،کارت ملی و صفحهی اول شناسنامهی خود را اسکن نموده و هنگام نام نویسی ،از طریق همین سایت به
مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال کنند.
توجه :هریک از تصاویر ارسالی باید با فرمت  jpgو حجم  97تا  077کیلوبایت باشد.
ب) نام نویسی به صورت اینترنتی و به روش زیر انجام میشود:
 .0اسکن و آماده کردن مدارک (طبق مندرجات بند الف)
 .9ورود به صفحهی اینترنتی www.sanjeshp.ir
 .0انتخاب پیوند «آزمون زبان عمومی  »MHLEو ورود به پیوند «نام نویسی جدید»
 .9کلیک روی پیوند «»New Registration & Sending Documents
 .0انتخاب پیوند «پرداخت الکترونیکی هزینهی نام نویسی» ،پرداخت هزینهی نام نویسی طبق دستورالعمل سایت
(با استفاده از کارتهای بانکی عضو شتاب)
 .2بازگشت به صفحهی نام نویسی
 .0ارسال مدارک به صورت جداگانه و تک تک (پس از ارسال مدارک ،دکمهی « »Registrationفعال میگردد؛
کسانی که در دوره های پیشین نام نویسی کرده بودهاند ،نیازی به ارسال دوبارهی مدارک ندارند).
 .4کلیک روی دکمهی « »Registrationو مشاهدهی فرم نام نویسی ()Registration Form
 .4تکمیل فرم نام نویسی (فقط با استفاده از حروف الفبای انگلیسی) و دریافت Registration Code
(دریافت نکردن کُد نام نویسی به معنی انجام نشدن نام نویسی است).
توجه  :0فرم هایی که با استفاده از حروف الفبای فارسی پر شوند ،حذف خواهند شد.
توجه  :9عدم ارسال مدارک به منزلهی انصراف از شرکت در آزمون است و پرداخت هزینهی آزمون ،انجام نام نویسی و
داشتن کُد نام نویسی ( ، )Registration Codeبدون ارسال هر یک از مدارک فوق االشاره ،فاقد اعتبار بوده و مجوز
شرکت در آزمون نیست .کسانی که در دوره های پیشین نام نویسی کرده بودهاند ،نیازی به ارسال دوبارهی مدارک ندارند.

توجه  :0فرم را چاپ نموده و در نگهداری از کُد نام نویسی کوشا باشید؛ کلیهی مراحل بعدی ،از دریافت کارت ورود به
جلسه تا دریافت کارنامه به وسیلهی این کُد انجام میشود.
توزیع کارت ورود به جلسه :داوطلبان باید در بازههای زمانی اعالم شده در جدول باال به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش
پزشکی مراجعه و کارت ورود به جلسهی آزمون را دریافت کنند .همراه با کارت ورود به جلسه ،یک برگ راهنما در اختیار شرکت-
کنندگان قرار میگیرد که مطالعهی آن ضروری است.
داوطلبان باید کارت ورود به جلسهی آزمون را چاپ نموده و برای ورود به حوزهی آزمون ،آن را همراه با کارت ملی یا
شناسنامهی خود ارائه نمایند.

 >>> Get Admission Cardدریافت کارت >>>  MHLEآزمون زبان >>> sanjeshp.ir
دریافت کارنامه :داوطلبان میتوانند در تاریخهای اعالم شده در جدول باال به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی
مراجعه و کارنامهی اینترنتی خود را دریافت کنند.
کارنامهی چاپ شده یا گواهی دیگری برای شرکتکنندگان صادر نخواهد شد.

 >>> Show Exam Resultدریافت و تأیید کارنامه >>>  MHLEآزمون زبان >>> sanjeshp.ir
نکته :هر کارنامهی اینترنتی دارای یک کُد ویژه به نام  Certification Codeمیباشد که درستی آن از طریق سایت مرکز
سنجش آموزش پزشکی قابل استعالم است.

 >>> Check Certificate Validityدریافت و تأیید کارنامه >>>  MHLEآزمون زبان >>> sanjeshp.ir
توجه :مراجع گوناگون (دانشگاهها ،سازمانها )... ،میتوانند به همین روش ،از درستی کارنامهی شما اطمینان حاصل نمایند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

