
 

 
 

رشته های وزارت بهداشت جزو رشته های پر طرفدار و محبوب در کشور محسوب می شوند. اما بسیاری از افراد نمی 

دانند برای شرکت در این آزمون باید چه منابعی را مطالعه کنند و سوالی همچون برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت 

ته باشید تمامی اشخاصی که تصمیم دارند در آزمون استخدام چی بخونیم را مطرح می کنند. این دنکته را در نظر داش

رسی داشته باشند و آن ها را مطالعه نمایند دست منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت وزارت بهداشت شرکت کنند باید به

زیرا در غیر این صورت نمی توانند در وزارت بهداشت استخدام شوند. به همین دلیل ما تصمیم گرفته ایم در این دمقاله 

اطالعات کاملی نسبت به منابع عمومی و منابع تخصصی آزمون استخدامی وزارت بهداشت در اختیار شما قرار دهیم تا شما 

 .بتوانید با دید باز و آگاهی کامل در این آزمون شرکت نمایید

شغلی  شرکت در این آزمون برای افرادی که عالقه مند به فعالیت در رشته های  در ادامه بهتر است به این نکته اشاره کنیم

م پزشکی هستند و دانشگاه های علو وزارت بهداشت مرتبط با پزشکی، پیراپزشکی و سایر رشته های شغلی مرتبط با

مناسب می باشد در نتیجه اگر شما هم در یکی از رشته های مرتبط با پزشکی، پیراپزشکی و رشته های مرتبط با ورپزارت 

بهداشت تحصیل کرده اید مطمئنا میتوانید در این آزمون شرکت کنید اما در گام اول باید در سایت سنجش نام نویسی کنید. 

بدانید داشتن شرایط عمومی و اختصاصی برای داوطلبان الزامی می باشد. در نهایت اگر تصمیم  البته باید این نکته را هم

دارید اطالعات کاملی نسبت به منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت به دست بیاورید پیشنهاد می کنیم تا پایان مقاله با ما 

 .در وب سایت ایران تحصیل همراه باشید

  

  

  اطالعیه

نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت باید به سایت سنجش مراجعه کنید و بعد از مطالعه شرایط عمومی و  برای ثبت

 .تخصصی برای نام نویسی اقدام نمایید

  

  نحوه اطالع از لیست منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت چگونه است؟

ابی به این مرکز برای اشتغال در آن کاری به مراتب از آن جایی که قبولی در آزمون استخدامی وزارت بهداشت و راه ی

سخت است و بسیاری از افراد سوال برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت چی بخونیم مطرح می کنند هر یک از 

ولی موضوع مهم این است که شما باید  .داوطلبان الزاماً باید از لیست منابع امتحان استخدامی وزارت بهداشت مطلع باشند

رای یافتن پاسخی دقیق به این سؤال یعنی برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت چی بخونیم ؟ قدرت تشخیص بهترین ب

 .منابع موجود را داشته باشید تا در نتیجه انتخابی آگاهانه را تجربه کنید

ه آن ها را در لیست اما به نظر شما بهترین منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت چه ویژگی ها و مشخصاتی دارند ک

اگر می خواهید بدانید که برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت چی بخونیم؟ و چه منابعی از بقیه  بهترین ها قرار می دهد؟

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


 

 
 

بهتر هستند در ادامه با ذکر ویژگی های بهترین منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت در خدمت شما دوستان و همراهان 

 .یل هستیمعزیز سایت ایران تحص

  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید دانلود دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای

  

  

  چه ویژگی هایی را می توان برای بهترین منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت در نظر گرفت؟

ست که بهتر است قبل برای بهترین منابع استخدامی وزارت بهداشت ویژگی ها و خصوصیات مختلفی در نظر گرفته شده ا

از میان مهم ترین ویژگی هایی که باید در زمان دانلود  .از هر گونه اقدامی برای خرید آن ها از این موارد مطلع شوید

بهترین منابع آزمون استخدامی کشور برای استخدام در وزارت بهداشت به آن ها توجه داشته باشید می توان از ارائه 

 .جزء در رابطه با هر یک از فصول کتاب درسی اصلی نام بردتوضیحاتی دقیق و جزء به 

البته بهتر  .از طرف دیگر، به طور معمول باید در این منابع تست هایی از آزمون های سال های گذشته نیز به چشم بخورند

مراه باشند تا است پاسخنامه سؤاالت چهارگزینه ای مطرح شده از آزمون های سال های قبل با پاسخنامه کامل تشریحی ه

بدین ترتیب شما بتوانید نکات و مطالب مهم بیشتری را مورد مطالعه قرار دهید و در نتیجه در آزمون پیش رو بهتر عمل 

مورد دیگر این که، در این منابع باید بتوانید خالصه هایی جامع و مفید را نیز پیدا کنید. خالصه هایی که حاوی تمامی  .کنید

 .کتب باشندنکات مهم هر یک از 

  

 بررسی منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت

شاید شما نیز جزء آن دسته از افرادی باشید که مدام از خود می پرسید برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت چی بخونیم 

ر دو گروه منابع در نظر گرفته شده برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت د در پاسخ به این سوال بهتر است ذکر کنیم

در ادامه این مطلب سعی در آشنایی شما را با لیست منابع آزمون استخدامی را داریم در  عمومی و اختصاصی می باشد

 .نتیجه پیشنهاد می کنیم در ادامه به لیست منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت توجه کنید

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be/


 

 
 

 

  

 منابع عمومی مورد نیاز برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت

اگر این سوال برای شما مطرح می شود که برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت چی بخونیم بهتر است بدانید منابع مورد 

استفاده برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت شامل منابع عمومی و تخصصی می شوند که در این بخش تصمیم داریم 

از بین  .بین تمامی رشته ها و مشاغل مورد استخدام یکسان هستندمنابع عمومی را مورد بررسی قرار دهیم. منابع عمومی 

 این منابع می توان به زبان انگلیسی عمومی، آمار و ریاضی مقدماتی، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسالمی و همین طور

ICDL داشاره کرد که الزاماً باید برای دانلود یا تهیه آن ها از کتابفروشی های معتبر اقدام کنی. 

  مواد عمومی آزمون استخدامی وزارت بهداشت

 مباحث مواد آزمون



 

 
 

 معارف اسالمی
احادیث، شرک، نبوت، امامت، توبه، عدالت، خانواده، عفاف، بندگی و اخالص، مرگ و دوزخ، معاد، 

 توحید، ترجمه و تفسیر آیات، احکام

 معنی لغات، گرامر، درک مطلب زبان انگلیسی عمومی

هوش و توانمندی های 

 ذهنی
 استدالل و درک مطلب، حل مسائل کیفی و جبری، حل مسئله توسط اجسام تجسمی

 ریاضی و آمار مقدماتی
احتمال، شاخص ها، آمار، دنباله و تصاعد، انتگرال، حل مسائل جبری و کسری، معادله خط، نامعادله 

 ی معادالت، مجموعه ها، رگرسیونها، مساحت ها، لگاریتم، حد و پیوستگی، توابع، ریشه یاب

مهارت ) فناوری اطالعات

 (ICDL های هفتگانه
 powerpoint ،excel ،word ،accessاینترنت، ویندوز، کلیدهای ترکیبی و میانبر، شبکه، ایمیل،  

 زبان و ادبیات فارسی
قرابت معنایی، ساختار فعل، قواعد و دستور زبان، آرایه ها، معنی واژگان، مفهوم جمله، قالب های 

 شعری، ساختار جمله، امال

اطالعات سیاسی، اجتماعی 

 و قانونی

جنگ ایران و عراق، مسائل ورزشی، انقالب، تاریخ اسالم و معاصر، وصیت نامه امام، سند چشم انداز 

 قانون اساسی، تاریخ و ادبیات، توافقات هسته ای، جغرافیا ، تشکیالت کشور،1404

  

 منابع تخصصی مورد نیاز برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت

در این قسمت از مقاله دانلود بهترین منابع آزمون استخدامی کشور تصمیم داریم لیست منابع اختصاصی مورد نیاز برای 

آزمون استخدامی وزارت بهداشت را در اختیار شما قرار دهیم. در نتیجه برای آشنایی کامل با منابع تخصصی آزمون 

 .اشیداستخدام وزارت بهداشت در ادامه مقاله همراه ما ب

 1401مواد تخصصی آزمون استخدامی وزارت بهداشت 

 مواد آزمون عنوان شغلی

 مادران و نوزادان ـ کودکان، روان پرستاری، بهداشت جامعه، بخش های ویژه، مدیریت، داخلی جراحی پرستار

 پزشک عمومی
بیماری های داخلی، عفونی، روانپزشکی، جراحی عمومی و زنان و زایمان، بیماری های کودکان، آمار حیاتی 

 و اصول اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های واگیر و غیر واگیر

 داروشناسی و سم شناسی، فارماسیوتیکس، فارماکوگنوزی، دارو درمانی بیماری ها داروساز



 

 
 

فوریت های 

پزشکی پیش 

 بیمارستانی

فارماکولوژی و داروهای موجود در اورژانس، آمبوالنس و داروهای تجویزی از راه ورید، اورژانس های 

ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از آن، اورژانسهای داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آن، موارد 

قدماتی و پیشرفته، تجویز داروها و استفاده از ویژه )اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی(، احیای م

 دستگاه شوک و سایر دستگاه های مورد لزوم

 کاردان اتاق عمل
تکنیک و اصول کار در اتاق عمل، تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوق تخصصی، بیماری های 

 داخلی و جراحی، بیهوشی و احیای قلبی ـ ریوی

کاردان بهداشت 

 خانواده

)نظام عرضه خدمات بهداشت مادر و کودک، بهداشت دهان و دندان(، اصول  1کلیات خدمات بهداشتیاصول و 

)بهداشت مدارس، بهداشت محیط و بهداشت روان(، آمار زیستی و اصول کلیات  2و کلیات خدمات بهداشتی

ازی کشوری(، اپیدمیولوژی، آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی، ایمن سازی )جدیدترین برنامه ایمن س

 اصول تغذیه، اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران

کاردان پیشگیری و 

مبارزه با بیماری 

 ها

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی )بهداشت محیط، بهداشت دهان و دندان، بهداشت سالمندان،
و بهداشت مواد  بهداشت روان، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، نظام عرضه خدمات(، اصول تغذیه

غذایی، ایمن سازی )جدیدترین برنامه ایمن سازی کشوری(، آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی، آمار 

زیستی و اصول و کلیات اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های واگیر و غیر واگیر ـ اپیدمیولوژی 

 بیماری های شایع در ایران

 کارشناس اتاق عمل
صول کار در اتاق عمل، تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوق تخصصی، بیماری های تکنیک و ا

 بیهوشی و احیای قلبی ـ ریوی، مدیریت در اتاق عمل )قبل، حین عمل و بعد از عمل( داخلی و جراحی، 

کارشناس 

آزمایشگاه تشخیص 

 طبی

بیوشیمی و بیوشیمی بالینی، خون شناسی و بانک خون، میکروبیولوژی )باکتری، انگل، قارچ و ویروس(، 

 ایمونولوژی و سرولوژی، کنترل کیفی، نمونه برداری و ایمنی در آزمایشگاه

کارشناس 

آزمایشگاه غذا، 

 دارو و بهداشتی

ویروس(، کلینیکال پاتولوژی، مدیریت و  شیمی و بیوشیمی، میکروبیولوژی اختصاصی )باکتری، انگل، قارچ و

 کنترل کیفی غذا، دارو و فراورده های بیولوژی، نمونه برداری و ایمنی در آزمایشگاه

کارشناس امور 

 آموزشی
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، روش تحقیق و آمار، تئوری های مدیریت )اصول مدیریت، رفتار سازمانی، 

 رزشیابی آموزشیمنابع انسانی(، نیازسنجی و ا

کارشناس امور 

 پژوهشی
آمار زیستی و شاخص های بهداشتی، اپیدمیولوژی، روش تحقیق، اخالق در پژوهش، روش های کنترل کیفی 

 در آزمایشگاه، اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی، اصول و مبانی مدیریت

کارشناس امور 

 پشتیبانی
دولتی و مالیه عمومی، مدیریت منابع انسانی، تصمیمگیری و خط مشی مبانی سازمان و مدیریت، بودجه ریزی 

 گذاری دولتی، تحقیق در عملیات



 

 
 

کارشناس امور 

 حقوقی
حقوق خصوصی )مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی(، حقوق جزا )جزای عمومی، جزای اختصاصی )به 

 اری و اساسی(استثنای جرایم علیه اشخاص( و آیین دادرسی کیفری(، حقوق عمومی )اد

کارشناس امور 

 دانشجویان
آسیب شناسی اجتماعی، روش تحقیق، اصول و مبانی مدیریت، مبانی روان شناسی، مدیریت رفتار 

 روابط عمومی سازمانی،

کارشناس امور 

 فرهنگی
مبانی و نظریه های فرهنگی، مدیریت سازمان های فرهنگی، مبانی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی، 

 سجام ملی و تنوع فرهنگیان

کارشناس تعالی 

 سازمانی سالمت

اصول و مبانی کیفیت، تعالی و اعتباربخشی در نظام سالمت، اصول و مبانی مدیریت، برنامه ریزی و رفتار 

سازمانی، سازمان و مدیریت نظام سالمت و بیمارستان، اقتصاد سالمت، کلیات خدمات بهداشتی و شاخص های 

 ارتقای سالمت

کارشناس تریاژ 

 تلفنی

شکایات شایع اورژانس و نحوه برخورد با آن ها، کاهش هوشیاری و بررسی عوامل ایجاد آن، برخورد با بیمار 

آشنایی با احیای مقدماتی و نحوه آموزش  ترومایی و نیمه ترومایی، گروه های خاص و اورژانس های محیطی،

 احیا از طریق تلفن

 پیوتری، امنیت شبکه، سیستم عامل، مدارهای منطقی و الکترونیکی، معماری کامپیوترشبکه های کام کارشناس شبکه

کارشناس علم 

اطالعات و دانش 

 شناسی

 .شهریور ماه منتشر خواهد شد 14مواد آزمون این عنوان شغلی در اطالعیه مورخ 

کارشناس 

 گفتاردرمانی
واندن و نوشتن در دوران رشد، ناروانی های گفتار، نابسامانی های گفتار و زبان در دوران کودکی، اختالالت خ

 زبان پریشی، اختالالت صوت و تشدید، اختالالت واج شناختی و آواشناختی، ختالل در بلع

کارشناس 

 فیزیوتراپی
الکتروتراپی، تمرین درمانی )مباحث عمومی و تخصصی(، بیومکانیک و کینزیولوژی، فیزیوتراپی در بیماری 

 ماری های داخلی، روماتیسمی و اعصاب(، ارزشیابی و اندازه گیری، ارتز و پروتزها )ارتوپدی، بی

کارشناس تربیت 

 بدنی
مبانی تربیت بدنی، مبانی فیزیولوژی ورزشی، مبانی رشد و یادگیری حرکتی، سنجش و اندازه گیری در تربیت 

 بدنی، آشنایی با سازمان های ورزشی ّملی و بین المللی

کارشناس مواد 

راکی و خو

 آشامیدنی

کنترل کیفیت مواد خوراکی و آشامیدنی، میکروب شناسی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی، تغذیه اساسی، سم 

 شناسی

کارشناس روابط 

 عمومی و خبر

اصول روابط عمومی، مبانی ارتباطات جمعی، مبانی سازمان و مدیریت، آیین نگارش در روزنامه نگاری و  

 روابط عمومی



 

 
 

 کارشناس تأسیسات
تهویه مطبوع تابستانی، تأسیسات حرارتی مرکزی، تأسیسات بهداشتی ساختمان، تأسیسات الکتریکی ساختمان، 

 تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمان

کارشناس بهداشت 

 محیط

اشت آب و فاضالب )شیمی، میکروبیولوژی و تصفیه(، آلودگی هوا، مواد زائد جامد، کلیات بهداشت محیط )بهد

 مواد غذایی، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، پرتوها، گندزداها،
 (حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

مددکار بهداشتی 

 درمانی
 مبانی و نظریه های جامعه شناسی، مبانی توانبخشی، مددکاری اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی

کارشناس تجهیزات 

 پزشکی

ه ای بر مهندسی پزشکی زیستی و فیزیک پزشکی، حفاظت، ایمنی و زبان تخصصی مهندسی پزشکی، مقدم

استانداردهای عمومی بیمارستانی، تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی و اصول نگهداری آن 

 (1) ها، اصول سیستم های رادیولوژی، تصویرگری پزشکی و حسگرهای زیستی، فناوری اطالعات پزشکی

 ماما
، بیماری های زنان و ناباروری، بهداشت مادر و کودک، 4و  3، بارداری و زایمان 2و  1مان بارداری و زای

 نوزادان، جنین شناسی

 اصول و روش های بیهوشی، بیماری شناسی، فارماکولوژی، مراقبت های ویژه  کارشناس هوشبری

کارشناس بهداشت 

 حرفه ای

ی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و نمونه برداری از شناسایی عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار، شناسای

آالینده های محیطی و تجزیه نمونه ها، مهندسی فاکتورهای انسانی، سم شناسی شغلی و بیماری های ناشی از 

 ایمنی در محیط کار و مدیریت ریسک کار،

کارشناس بهداشت 

 خانواده

 محیط، بهداشت حرفه ای، بهداشت دهان واصول و کلیات خدمات بهداشتی )ایمن سازی، بهداشت  

بهداشت مادر و کودک و باروری، اصول  دندان، بهداشت سالمندان، بهداشت مدارس، نظام عرضه خدمات(،

مدیریت و برنامه ریزی بهداشتی، آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی، آمار زیستی، اصول اپیدمیولوژی و 

 روش تحقیق

کارشناس فناوری 

 اطالعات
مدیریت و فناوری اطالعات سالمت، کدگذاری داده های سالمت، اصطالحات پزشکی، آمار بیمارستانی و 

 شاخص های بهداشتی، بیماری شناسی

کارشناس 

پرتوشناسی 

 )رادیولوژی(

مواد حاجب  رادیوبیولوژی و حفاظت،تکنیک های رادیوگرافی، فیزیک رادیولوژی تشخیصی، فیزیک پرتوها،

 تصویرو ثبت و نمایش 

کارشناس پیشگیری 

و مبارزه با بیماری 

 ها

اصول و کلیات خدمات بهداشتی )ایمن سازی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، بهداشت سالمندان،بهداشت 

روان، تغذیه و بهداشت مواد غذایی، نظام عرضه خدمات(، آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی، آمار 

کلیات پزشکی، ـ اصول مدیریت و برنامه ریزی بهداشتی و 4زیستی، اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های واگیر و غیرواگیر ـ اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران



 

 
 

 کارشناس تغذیه

تغذیه اساسی، رژیم درمانی )با تأکید بر رژیم درمانی در بخش مراقبت های ویژه، بیماری های کلیوی، دیالیز 

 پیوند،
ه در دوران های مختلف زندگی و بیماری های ناشی از سوءتغذیه، سوختگی و بیماری های متابولیک(، تغذی

 بررسی وضعیت تغذیه، فرایندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستان ها

کارشناس سالمت 

 روان

روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، ارزیابی و تشخیص، آسیب شناسی روانی، نظریه های شخصیت و  

 روان درمانی

مربی خدمات 

 هداشتیب

آموزش بهداشت، مفاهیم مدیریت در نظام سالمت، نظام شبکه بهداشت و درمان، آمار و اپیدمیولوژی، کلیات  

 -جمعیت و باروری سالم-مبارزه باناقلین -بهداشت حرفه ای –خدمات بهداشتی شامل)بهداشت محیط 

 بهداشت مواد غذایی و تغذیه(-بهداشت مدارس-واکسیناسیون

کارشناس امور 

 الیم

حسابداری میانه و پیشرفته، حسابداری دولتی و بخش عمومی، بودجه، قانون  ،2و  1اصول حسابداری 

 مدیریت مالی محاسبات عمومی و قانون مناقصات،

 اصول حسابداری، حسابداری دولتی، حسابداری مالی، بودجه کارشناس خرید

متصدی امور 

 دفتری و بایگانی
ار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مالیه عمومی و بودجه ریزی، مبانی مبانی علم اقتصاد، مبانی رفت

 روانشناسی، مبانی جامعه شناسی

کارشناس منابع 

 انسانی
تئوری های مدیریت و تجزیه وتحلیل سیستم ها، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، تئوری های مدیریت 

 دولتی، حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری

کارشناس فراورده 

های آرایشی و 

 بهداشتی

شیمی عمومی و اختصاصی، شیمی تجزیه، بیوشیمی، کنترل کیفی فراورده های آرایشی وبهداشتی در 

 آزمایشگاه، آمار و مدیریت

کارشناس طراحی 

 و تحلیل نرم افزار
 ه، پایگاه داده ها، مهندسی نرم افزار، شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکC++ برنامه نویسی پیشرفته

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی مشاهده نتایج نهمین برای

  

  

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/


 

 
 

  در صورت تهیه بهترین منابع یادگیری می توان قبولی خود را تضمین کنم؟

شاید این پرسش برای شما دوستان عزیز نیز مطرح شود که آیا در صورت تهیه بهترین و کامل ترین منابع یادگیری می 

در پاسخ باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم  توان به قبولی قطعی در آزمون استخدامی وزارت بهداشت رسید یا خیر؟

نلود بهترین منابع آزمون استخدامی کشور برای وزارت بهداشت تضمین که به هیچ وجه نمی توان قبولی خود را تنها با دا

در واقع، شما باید از شگردهای دیگری نیز در این رابطه استفاده کنید تا بدین ترتیب بتوانید به قبولی قطعی در آزمون  .کرد

می شوند چیزی است که  اما این که این روش های خاص و منحصربه فرد شامل چه موارد مهمی .وزارت بهداشت برسید

 .در ادامه این مبحث قصد ذکر آن ها را برای شما دوستان و همراهان عزیز داریم

 

  

  مرکز داشته باشیددرس خواندنی اصولی و با ت

حال به این مسئله توجه کنید که دانلود بهترین منابع آزمون استخدامی کشور را انجام داده اید. برای قبولی در این آزمون باید 

با تمرکز باال دروس را مطالعه کنید چون خواندن دروس آن هم با تمرکز باال می تواند کمک بزرگی به شما برای قبولی 

طالعه ای بسیار باکیفیت که سطح یادگیری شما را به مراتب باال و باالتر ببرد و بسیار برایتان کمک کننده و داشته باشد. م



 

 
 

اگر چیزی در مورد اصولی درس خواندن و مطالعه با کیفیت دروس مختلف اختصاصی و عمومی ندارید می  .مؤثر باشد

د تا بدین ترتیب آن ها تجربیات خود را در اختیارتان قرار توانید در این رابطه از کمک مشاوری آگاه و خبره کمک بگیری

 .دهند

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک بفرمایید دفترچه آزمون استخدامی وزارت بهداشت برای دانلود

  

  

 تست زنی را فراموش نکنید

تست زنی یکی از آن اقدامات بسیار مهمی است که می تواند به شما در رسیدن به موفقیت و پیشرفت کمک شایان توجهی 

به کمک تست زنی است که می توانید با بودجه بندی سؤاالت در هر یک از دروس و همین طور مهم ترین آن  .داشته باشد

 .داشته باشید ها آشنایی الزم را پیدا کرده و پیشرفتی قابل توجه

 از مطالعه سؤاالت آزمون استخدامی وزارت بهداشت در سال های گذشته غافل نشوید

یکی دیگر از موارد بسیار مهمی که در رابطه با قبولی در آزمون های استخدامی وزارت بهداشت در سال های گذشته باید 

زیرا با دانلود بهترین منابع آزمون  .ی قبل استدانلود بهترین منابع آزمون استخدامی کشور سال ها به آن توجه کنید

استخدامی کشور می توانید مؤفق تر عمل کنید و با بودجه بندی سؤاالت هر یک از فصول منابع، سؤال های مهم و همین 

 .طور درجه راحتی یا سختی آن ها نیز آشنایی الزم را پیدا کنید

 اعتماد بنفس خود را باال نگه دارید

کتاب نمونه سواالت آزمون استخدامی وزارت بهداشت را تهیه کردید و آن را به دقت مطالعه نمودید دیگر زمانی که شما 

نباید استرس داشته باشید زیرا به سادگی میتوانید در این آزمون قبول شوید. در واقع داشتن اعتماد بنفس باال میتواند مسیر 

ت نداشتن اعتماد بنفس و عدم امید به آینده به هیچ وجه نمی توانید در صور .قبولی در این آزمون را برای شما اسان کند

عزت نفس باال چیزی است که به شما در داشتن تمرکز و همین طور باال رفتن کیفیت یادگیری  .انتظار قبولی را داشته باشید

 .کمک شایان توجهی می کند

  

  

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


 

 
 

 .ربوطه کلیک کنیدبر روی لینک م زمان ثبت نام برای استخدام دستگاه های اجرایی برای اطالع از

  

  

 از تجربیات داوطلبان سال های گذشته استفاده کنید

از دیگر مواردی که می تواند به شما در رسیدن به قبولی کمک کند استفاده از تجربیات داوطلبان در آزمون های استخدامی 

 باید از این تجربیات استفاده کرد؟اما شاید بپرسید که لزوم این امر چیست و چرا  .وزارت بهداشت در سال های گذشته است

در پاسخ باید عرض کنیم که به هر حال افرادی که در سال های گذشته در آزمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت داشته 

به عبارت دیگر، این افراد می توانند به شما  .اند چهار پیراهن بیشتر از شما پاره کرده و می توانند بسیار کمک کننده باشند

آشنایی با سؤاالت مطرح شده در آزمون نقش شایان توجهی داشته باشند و عالوه بر این می توانید در رابطه با موارد مهم در 

 .دیگری از جمله بهترین منابع مورد استفاده نیز از آن ها سواالتی داشته باشید

 بهترین مکان را در منزل برای مطالعه دروس برگزینید

یکی دیگر از موارد بسیار مهمی که قبل از کتاب نمونه سواالت آزمون استخدامی وزارت بهداشت باید به آن توجه کنید 

به این صورت که بهتر است در مکانی برای مطالعه دروس اقدام  .انتخاب بهترین مکان در منزل برای مطالعه دروس است

در  .شما را برای داشتن بهترین نوع یادگیری به خوبی برآورده کندکنید که از هر جهت عالی باشد و بتواند نیازهای 

محیطی که برای مطالعه انتخاب می کنید باید از نور کافی برخوردار باشد و به هیچ وجه سروصدا و شلوغی در آن  واقع، 

 .نباشد

ی وزارت بهداشت را از آن به این ترتیب می توان به افزایش سطح یادگیری خود کمک کرده و قبولی در آزمون استخدام

البته به جز این مورد خلوت بودن فضا و نبود وسایلی که حواس شما را در زمان مطالعه پرت کند نیز از دیگر  .خود کنید

 .مواردی است که باید در زمان انتخاب مکان مناسب برای مطالعه باید به آن توجه ویژه ای را مبذول دارید

  زمون استخدامی وزارت بهداشت چه کتابی است؟بهترین کتاب نمونه سواالت آ

در این بخش از بررسی کتاب نمونه سواالت آزمون استخدامی وزارت بهداشت تصمیم داریم نکات مهمی را ذکر کنیم. توجه 

داشته باشید به غیر از تهیه منابع الزم برای مطالعه جهت شرکت در آزمون استخدامی برگزار شده برای ورود به وزارت 

اما این که  .هداشت بهتر است از کتاب نمونه سواالت آزمون استخدامی وزارت بهداشت نیز استفاده کنید و آن را تهیه کنیدب

این کتاب جامع و کامل چه خصوصیات و ویژگی هایی باید داشته باشید باید عرض کنیم که در این کتاب نمونه سواالت 

سواالت مطرح شده در آزمون های های سال های قبل آن هم با پاسخنامه آزمون استخدامی وزارت بهداشت الزاماً باید 

 .تشریحی کامل را پیدا کنید

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7/


 

 
 

 

 بهداشت اخبار پیرامون آزمون استخدامی وزارت

 هزار پرستار در دستور کار وزارت بهداشت ۳۰مجوز استخدام 

هزار نفری از پرستاران در دستور کار وزارت بهداشت  ۵۰تا  ۳۰معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: دریافت مجوز استخدام 

ند.به گزارش خبرنگار ایرنا، است و نهایی شدن آن مژده خوبی برای جذب پرستارانی است که در دوران کرونا به کار گرفته شد

عباس عبادی عصر روز جمعه در نشست خبری در حاشیه دهمین جشنواره فرهنگی ورزشی پرستاران کشور در اصفهان، اظهار 

های تازه تاسیس اندازی بیمارستانداشت: ساالنه وزارت بهداشت بدنبال بازنشسته شدن بخشی از کارکنان نظام سالمت از یکسو و راه

 ۸۰۰هزار و  ۱۰کند و با توجه به اینکه امسال دیگر است به همین دلیل مجوز استخدام نیروهای جایگزین را صادر می از سوی

درصد آن سهم نظام پرستاری  ۴۰هزار نفری کارکنان سالمت بوده و  ۱۰۰تخت جدید بیمارستانی اضافه شده، لذا نیاز به استخدام 

 .است

 بهداشت ظرف یک تا دو ماه آتیهزار نیروی وزارت  20پیگیری جذب 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: ما کمبود 

 ۲۰نیروی انسانی و هم نیروی انسانی داوطلب برای استخدام هم داریم، امیدواریم ظرف یک تا دو ماه آتی مجوز استخدام 



 

 
 

های علمی زمان بر است و در جلسه های عمومی و بررسیچون مسیر آزمون، مصاحبه و بررسی هزار نفر صادر شود،

 .شنبه موضوع مجوز جذب نیروی انسانی نظام سالمت مجدد در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح شودروز یکشنبه یا سه

 خالصه مطلب

ا هم پیش آمده است به همین دلیل در کتاب نمونه مطمئنا سوال برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت چی بخونیم برای شم

در اختیار شما  منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت سواالت آزمون استخدامی وزارت بهداشت اطالعات کاملی در مورد

قرار داده ایم و در حال حاظر شما با مطالعه این محتوا مطمئنا به پاسخ سوال برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت چی 

بخونیم رسیده اید زیرا به دو جدول که منابع تخصصی و عمومی در آن قید شده است دسترسی پیدا کردید و به راحتی 

بع آزمون استخدامی کشور اقدام کنید. این نکته را در نظر داشته باشید منابع عمومی آزمون میتوانید برای دانلود بهترین منا

زبان و ادبیات  ریاضی و آمار مقدماتی، ،ICDL استخدامی وزارت بهداشت )فناوری اطالعات یا مهارت های هفت گانه

هوش و توانایی  حقوق قانون اساسی، اطالعات عمومی و دانش اجتماعی، زبان انگلیسی عمومی، معارف اسالمی، فارسی،

 .عمومی( می باشد

در ادامه بهتر است ذکر کنیم قبل از دانلود بهترین منابع آزمون استخدامی کشور باید بدانید مواردی همچون داشتن تابعیت 

و یا پیمانی  بودن به عنوان نیروهای رسمی استخدام عدم جمهوری اسالمی ایران، کارت پایان خدمت و یا معافیت قانونی،

عدم پذیرش داوطلبان با  عدم پذیرش نیروهای بازخرید شده و یا بازنشسته دستگاه های اجرایی، در دستگاه های دولتی،

برای مدارک کاردانی، کارشناسی و  40سال و حداکثر  20مدارک تحصیلی معادل مجاز،رعایت شرط سنی: حداقل سن 

رک دکتری و باالتر و بسیاری از موارد دیگر جزو شرایط عموئمی و برای مدا 45مدارک کارشناسی ارشد/ حداکثر 

اختصاصی شرکت در آزمون استخدامی وزارت بهداشت است. در نهایت امیدواریم منابع موجود در این مقاله بتواند به شما 

 .کمک کند تا در آزمون استخدامی وزارت بهداشت قبول شوید

 


