
 99پروتكل هاي بهداشتي داوطلبين آزمون ورود به حرفه مهندسان و معماران تجربي شهريور و مهر 

 از آوردن وسايل غير ضروري اكيدا خودداري شود. -

 از ،(چانه زير تا بينی باالي از) آن از صحيح استفاده و( فيلتر بدون) معمولی اليه ۳ ماسک داشتن همراه -

 .است الزامی امتحانی حوزه از خروج و آزمون برگزاري پايان تا آزمون برگزاري حوزه به ورود ابتداي

 فاصله از كمتر به افراد شدن نزديک و فيزيکی تماس مستلزم كه اعمالی كليه و روبوسی دادن، دست از -

  . شود خودداري باشد،( متر۱) مجاز

 .نماييد حفظ را( متر يک حداقل) مناسب فاصله داوطلبان ديگر با حوزه به خروج و ورود هنگام -

 از تجمع در هر مکانی اعم از ورود به سالن امتحان سرويس بهداشتی و ... پرهيز شود. -

 مجاز و  حساب ماشين كن، پاک مداد، خودكار،) شخصی تحرير لوازم از استفاده به ملزم داوطلبان كليه -

 .است نوعمم داوطلبين وسايل، بين اشيا، كردن بدل و رد و هستند( آن نظير مواردي

 . گردد خودداري زمين و ... برروي نامه پاسخ و سواالت قراردادن از -

 . يابيد حضور آزمون در ساعت مقرر محل در موقع به و برآورد را امتحانی حوزه تا منزل مناسب زمان -

 .نکنيد موكول پايانی دقايق به را خود حضور تجمع، از پيشگيري براي -

 .كنيد خودداري جداً آزمون محل در مورد بی تردد از  -

 دستی، كيف حساب، ماشين همراه، تلفن جمله از اضافی وسايل هرگونه گرفتن تحويل از آزمون هايحوزه -

 از شده اعالم موارد از غير به شودمی توصيه اكيداً بنابراين هستند، معذور … و جزوه كتاب، دستی، ساک

 .شود خودداري جداً وسايل ساير داشتن همراه

 در  محروميت موجب آزمون تخلف و جلسه در خاموش صورت به حتی همراه تلفن داشتن همراه به  -

 .شد خواهد آزمون

 .نماييد خودداري جداً مجاور داوطلبان ساير با كردن صحبت از صندلی محل در استقرار زمان در  -

 و مناسب فاصله رعايت با حتماً آزمون برگزاري طول در اجرايی عوامل از ضروري سوال داشتن صورت در -

 .كنيد صحبت به اقدام ماسک داشتن

 .باشيد مستقر خود صندلی در همچنان اجرايی عوامل توسط سالن از خروج اعالم زمان تا آزمون پايان در  -

 .توصيه می گردد انگشت اثر درج از بعد دست كردن ضدعفونی و كردن پاک -


