
اشخاص مایل به راه اندازی و در دسترس افراد متقاضی قرار گرفت. تمامی   1401سامانه استخدام بخش خصوصی

استخدام در سازمان های مختلف خصوصی می توانند برای ثبت نام به سایت ثبت نام اینترنتی آزمون بخش خصوصی 

مراجعه کرده و اقدامات الزم را برای ثبت نام در این سامانه انجام دهند. البته در این میان کسب اطالعاتی موثق و 

همین طور شرایط و ضوابط مشخص شده برای جذب نیرو از طریق سامانه  درست در ربطه با زمان و نحوه ثبت نام و

 .استخدام بخش خصوصی نیز برای هر یک از داوطلبان و متقاضیان الزامی و مهم به نظر می رسد

با توجه به این که کسب اطالعاتی در رابطه با زمان و نحوه ثبت نام در سامانه استخدام بخش خصوصی و همین طور 

رایط ثبت نام در این سایت ثبت نام اینترنتی آزمون بخش خصوصی برای هر یک از افراد متقاضی الزامی و شیوه و ش

مهم به نظر می رسد از این رو یاری خواستن از مشاوری خبره و کاردان می تواند در این رابطه بسیار مفید و کارساز 

یا شرایط و ضوابط پذیرش در این دوره استخدامی می باشد. برای سهولت کسب اطالعاتی در رابطه با تاریخ، زمان و 

 .توانید با تیم مشاوره کاردان و حرفه ای در این رابطه تماس حاصل فرمایید

  

 :اطالعیه

در زمان ثبت نام برای جذب و پذیرش نیرو در سامانه ثبت نام اینترنتی بخش خصوصی معدل و رشته تحصیلی شما 

 .یردمالک و معیار انتخاب قرار نمی گ

  
  

  تاریخچه راه اندازی سامانه استخدام بخش خصوصی
از چهار سال قبل تاکنون براساس تصمیم شورای سیاست گذاری استخدام بخش خصوصی از میان افراد دانش آموخته 

 .در رشته های مختلف تحصیلی برای استخدام در پست های متعدد شغلی دعوت به عمل می آید

دو هزار و چهارصد شرکت مختلف در سطح ایران که به تأمین نیروی خبره و ماهر نیاز دارد در واقع، با وجود تعداد 

این کار می تواند به کاهش نرخ بیکاری و همین طور خودداری از مهاجرت و عزیمت نیروی کار به کشورهای 

 .خارجی برای گذران امور زندگی کمک بسیار مؤثری داشته باشد

رو در این شرکت ها که به وسیله شرکت داوطلبان در آزمون استخدامی در سامانه استخدام دقت داشته باشید که جذب نی

بخش خصوصی و ثبت نام در آن انجام می گیرد از میان افرادی با داشتن شایستگی شغلی و همین طور دانش عمومی 

 .باال صورت می گیرد

نتی آزمون بخش خصوصی برای داوطلبان انجام در سال جاری نیز چهارمین دوره ثبت نام در سایت ثبت نام اینتر

 .گرفت و افراد زیادی در این آزمون شرکت کردند

  

  

 وارد لینک مربوطه شوید مشاوره و برنامه ریزی جهت قبولی در آزمون استخدامی برای دریافت
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  چه زمانی می توان برای ثبت نام در سامانه استخدام بخش خصوصی اقدام کرد؟
خصوصی باید به آن توجه الزم را مبذول یکی از مهم ترین موضوعاتی که شرکت کنندگان در آزمون استخدامی بخش 

 .دارند و از آن مطلع شوند در رابطه با زمان ثبت نام در سایت ثبت نام اینترنتی آزمون بخش خصوصی است

باید در زمان تعیین شده برای ثبت نام در سامانه استخدام بخش خصوصی اقدامات الزم را انجام  کلیه داوطلبان الزاما  

ین زمان به هیچ وجه امکان ثبت نام در سایت ثبت نام اینترنتی آزمون بخش خصوصی برای داوطلبان دهند و خارج از ا

 .و متقاضیان وجود ندارد

در سال گذشته ثبت نام در سامانه استخدام بخش خصوصی از تاریخ بیست و یکم تیر ماه سال جاری شروع شد و تا 

این زمان می توانستند اقدامات الزم را برای ثبت نام در سایت ثبت  دوازدهم مرداد ماه نیز ادامه داشت و داوطلبان در

 .نام اینترنتی آزمون بخش خصوصی انجام دهند

  

  

 :اطالعیه

 .هنوز اعالم نشده است 1401زمان ثبت نام آزمون بخش خصوصی 

  

 1401شرایط ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی 
استخدامی بخش خصوصی در این قسمت همراه ما باشید. در دفترچه ثبت نام یک برای اطالع از شرایط ثبت نام آزمون 

 .سری شرایط عمومی و اختصاصی تعیین می شود که نیاز است از آن ها اطالعات کافی را بدست آورید

 :در ادامه این شرایط را بررسی خواهیم کرد

 .افراد با هر مدرک و مقطع تحصیلی می توانند ثبت نام کنند

ی که در ازمون های سال های قبل جذب کار شده اند امکان ثبت نام مجدد را دارند؛ اما در اولویت کمتری برای افراد

 .قرار گرفته اند  پذیرفته شدن

 .و یا در دفاتر پیشخوان دولت انجام می شود inre.ir ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق سایت

 .سال سن اجباری است 15داشتن حداقل 

 .ن تابعیت ایرانی اجباری استداشت

 .تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور اجباری است

  

  

 1401نحوه ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی 



در خصوص نحوه ثبت نام باید بدانید که به صورت اینترنتی و از طریق وبسایت دبیرخانه آزمون استخدام بخش 

ما به شما این است که قبل از مراجعه به سایت ابتدا دفترچه ثبت نام را مطالعه کرده خصوصی انجام خواهد شد. توصیه 

 .و نکات آن را به خاطر بسپارید

مرحله انجام خواهد شد.  5تمامی مدارک را باید به صورت اینترنتی ارسال کنید و مراحل ثبت نام به صورت کلی در 

 .موبایل خود را وارد کنید برای شروع ثبت نام نیز الزم است کدملی و شماره

  

  

 1401مراحل ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی 
برای اطالع از مراحل ثبت نام آزمون استخدامی بخش خصوصی در این قسمت همراه ما باشید.اولین مرحله ثبت نام  

ن محل سکونت سه ماه وارد کردن مشخصات فردی است که شامل،نام، نام خانوادگی، سال تولد، جنسیت و شهر و استا

 .اخیر می شود

دسته ارائه شده است و در این مرحله هر داوطلب مجاز به  9در مرحله بعد نیاز است انتخاب مشاغل انجام شود که در 

 .عنوان شغلی خواهد بود 4دسته شغلی است و از هر دسته فقط  2انتخاب حداکثر 

باید در این قسمت تمامی اطالعاتی که ثبت شده اند و قابل مشاهده تایید نهایی نیز در مراحل بعدی انجام می شود که 

 .هستند بررسی نمایید تا مغایرتی نداشته باشند

 .تایید مشخصات کاربری نیز انجام می شود که در این مرحله داوطلب صحت اطالعات وارد کرده را تایید می کند

نیز الزم است برای دریافت کارت اقدام کنید. البته قبل از آن برای ورود به جلسه آزمون کارت نیاز است. در این مرحله 

 .پرداحت هزینه اجباری است

  

  

  چگونه می توان برای ثبت نام در سامانه استخدام بخش خصوصی اقدام کرد؟

ثبت نام هر یک از داوطلبان برای شرکت در آزمون بخش خصوصی و در نهایت جذب و پذیرش در ارگان ها و 

 .مختلف به صورت اینترنتی انجام می شود سازمان های

مراجعه کرده و در آنجا تمامی مراحل ثبت نام را به طور  inre.ir در واقع، هر یک از داوطلبان باید به سایتی به نام

 .دقیق انجام دهند

وستان و در ادامه با ذکر راهنمای تصویری ثبت نام در سایت ثبت نام اینترنتی آزمون بخش خصوصی در خدمت شما د

 .همراهان عزیز هستیم

 در اولین قدم برای ثبت نام در سایت ثبت نام اینترنتی آزمون بخش خصوصی الزاما  باید آدرس سایت ثبت نام یعنی .
inre.ir را در مرورگر گوگل خود درج کنید و در ادامه وارد این سامانه شوید. 

  

  



 

  

  

نام اینترنتی آزمون بخش خصوصی نوبت به کلیک بر روی گزینه واقع در در قدم دوم و بعد از ورود به سایت ثبت  .

 .سمت چپ سامانه استخدام بخش خصوصی به نام ثبت نام آزمون می رسد
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باید در صفحه جدید باز شده دو مورد مهم یعنی کد ملی و شماره موبایل خود را در فیلدهای  در سومین مرحله الزاما   .

 .ر سامانه استخدام بخش خصوصی درج بفرماییدتعبیه شده د

در قدم بعدی باید اطالعات فردی خود از جمله شهر و استان محل سکونت، جنسیت، سال تولد و همین طور نام و نام  .

 .خانوادگی خود را در فیلدهای مربوطه در سامانه وارد کنید

درآمده دسته بندی شغلی مورد نظر خود را انتخاب بفرمایید در مرحله بعدی شما باید از میان دسته شغل های به نمایش  .

 .و بر روی آن کلیک کنید
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در قدم بعد باید اطالعات درج شده را با دقت چک کرده و در صورت نیاز آن ها را ویرایش کنید و در ادامه با زدن  .

 .کلید موجود در پایین صفحه آن ها را تأیید بفرمایید

ر باید از طریق کارت عابر بانک خود برای واریز هزینه ثبت نام در آزمون استخدامی در سایت ثبت نام در مرحله آخ .

 .اینترنتی آزمون بخش خصوصی اقدامات الزم را انجام دهید
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  روند پذیرش در سازمان های بخش خصوصی چگونه انجام می شود؟

  .بخش خصوصی طی سه مرحله مختلف انجام می گیرد دقت داشته باشید که جذب و استخدام داوطلبان در

به این معنا که کلیه افراد بعد از انجام ثبت نام در سامانه استخدام بخش خصوصی باید دو مرحله غیرحضوری را پست 

سر بگذارند و در صورت تأیید مسئولین امر در آخرین و سومین مرحله یعنی مصاحبه شرکت کنند و با پذیرش در این 

 .به سازمان مورد نظر خود جهت اشتغال به کار راه پیدا کنندبخش 

  

  

  

  سهمیه های اختصاصی به داوطلبان حاضر در آزمون استخدامی بخش خصوصی

در رابطه با سهمیه های اختصاصی به داوطلبان مایل به استخدام در بخش خصوصی باید عرض کنیم که در صورتی 

مهارت شغلی باشید امکان استخدام شما در بخش خصوصی به مراتب از دیگران  که شما دوست عزیز دارای سه و یا دو

 .بیشتر است و می توانید امید بیشتری در مقایسه با دیگر افراد به پذیرش داشته باشید
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 وارد لینک مربوطه شوید بهترین کالس های آمادگی آزمون های استخدامی برای اطالع از

  

  

  در سامانه استخدام بخش خصوصی چه می دانید؟ در رابطه با رشته های مورد ثبت نام

یکی از مهم ترین مواردی که هر یک از داوطلبان و متقاضیان ثبت نام در آزمون استخدامی بخش خصوصی باید به آن 

 .توجه الزم را مبذول داشته باشند در رابطه با رشته های مورد ثبت نام است

ثبت نام اینترنتی آزمون بخش خصوصی باید خدمت شما عرض کنیم که  در رابطه با رشته های مورد ثبت نام در سایت

 .در هر رشته ای که درس خوانده و مدرک تحصیلی داشته باشید امکان ثبت نام در این آزمون مهم را دارید

رت پس دقت داشته باشید که هیچ گونه محدودیتی برای افراد و متقاضیان وجود ندارد و نمی توان گفت که تنها در صو

داشتن مدرک تحصیلی در رشته تحصیلی خاصی می توانید برای ثبت نام در آزمون استخدامی بخش خصوصی اقدام 

 .فرمایید

در واقع، تنها معیار مهم برای استخدام در بخش خصوصی داشتن اطالعات و مهارت و تجربه الزم است و مدرک و 

 .رشته تحصیلی در این میان هیچ اهمیتی ندارد

  

  

  بطه با مشاغل مورد پذیرش در بخش خصوصی چه می دانید؟در را

در رابطه با مشاغل مورد پذیرش در بخش خصوصی که از طریق ثبت نام در سامانه استخدام بخش خصوصی می توان 

 .برای استخدام در آن ها اقدام کرد باید عرض کنیم که این مشاغل در نه دسته مختلف قرار می گیرند

 .این نه دسته شغلی در خدمت شما دوستان و همراهان عزیز سایت ایران تحصیل هستیمدر ادامه با ذکر 

  

  

 دسته های شغلی مورد پذیرش در بخش خصوصی
 بازاریابی و فروش

 سالمت
 فنی و اجرایی

 کارشناسی و ارائه خدمات
 مالی، اداری و حقوقی

 مدیریتی
 مهندسی

 هنر، رسانه و آموزش
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 .این دسته های شغلی مشاغل مختلفی گنجانده شده اند که می توانید برای پذیرش در آن ها اقدام کنیددر هر یک از 

به طور مثال، در گروه کاشناسی و ارائه خدمات امکان استخدام در مشاغلی همچون مهندسی برق، مهندسی معدن و 

 .مهندسی انتقال و انتشار برای داوطلبان وجود دارد

یان مشاغل موجود در گروه هنر، رسانه و آموزش می توان از طراحی داخلی و دکوراسیون، از طرف دیگر، از م

 .کارشناس شبکه های اجتماعی، کارشناس یا مدرس ریاضی و ارزیاب صحنه پرداز نام برد

بعالوه، از میان مشاغل موجود در گروه مدیریتی هم می توان به مشاغلی همچون امور گردشگری، مدیر تبلیغات و 

 .بازاریابی و مدیر کنترل کیفیت اشاره کرد

  

  

  در رابطه با زمان و نحوه اعالم نتیجه آزمون استخدامی بخش خصوصی چه می دانید؟

باید سه  همان طور که باالتر هم خدمت شما توضیح دادیم برای قبولی در آزمون استخدامی بخش خصوصی الزاما  

 .ترتیب بتوانید به استخدام یکی از مؤسسات خصوصی در بیایید مرحله متفاوت را پشت سر بگذارید تا بدین

دو مرحله اول که آزمون تخصصی و شخصیت شناسی هستند و در انتها هم که باید برای استخدام در مصاحبه شرکت 

 .فرمایید

در این با پشت سر گذاشتن مرحله مصاحبه نوبت به اعالم نتایج نهایی پذیرش در انواع مؤسسات خصوصی می رسد. 

 .مرحله هر داوطلب باید در زمان مشخصی برای مشاهده نتایج اقدام کند

پس مالحظه می کنید که نتایج آزمون استخدامی بخش خصوصی طی دو مرحله )اولیه و نهایی( خدمت داوطلبان و 

 .متقاضیان اعالم می شود

استخدامی بخش خصوصی طی دو مرحله اولیه  در ادامه با ذکر اطالعاتی در رابطه با زمان و نحوه اعالم نتیجه آزمون

 .و نهایی در خدمت شما دوستان و همراهان عزیز هستیم

  

  

  زمان اعالم نتایج اولیه آزمون استخدامی بخش خصوصی

در رابطه با زمان اعالم نتایج اولیه آزمون استخدامی بخش خصوصی باید خدمت شما عرض کنیم که این زمان برای 

 .آبان ماه است سال جاری پانزدهم

یعنی نتایج اولیه آزمون استخدامی بخش خصوصی تا چند روز آینده از طریق سامانه استخدام بخش خصوصی خدمت 

 .داوطلبان اعالم می شود

  

  



  نحوه اعالم نتایج اولیه آزمون استخدامی بخش خصوصی

کنیم که این امر با طی مراحلی برای  در رابطه با نحوه اعالم نتایج اولیه آزمون استخدامی بخش خصوصی باید عرض

 .هر یک از افراد شرکت کننده در این آزمون جهت جذب نیرو انجام می شود

در ادامه با ارائه راهنمای اعالم نتایج اولیه آزمون استخدامی بخش خصوصی به صورت تصویری در خدمت شما 

 .دوستان و همراهان عزیز سایت ایران تحصیل هستیم

باید از طریق مرورگر سیستم کامپیوتر  قدم برای مشاهده نتایج اولیه آزمون استخدامی بخش خصوصی الزاما  در اولین  .

 .وارد شوید inre.ir خود به سامانه استخدام بخش خصوصی به نشانی

 .در قدم بعدی باید اولین گزینه یعنی آزمون استخدامی بخش خصوصی را انتخاب کنید .

بر روی گزینه ای به نام اعالم نتایج بخش خصوصی کلیک بفرمایید تا نتایج برای شما نشان  مرحله بعدی کلیک باید .

 .داده شوند

  

  

  زمان اعالم نتایج نهایی آزمون استخدامی بخش خصوصی

پس از برگزاری دو مرحله اول استخدام مصاحبه نیز برای داوطلبان برگزار می شود و پس از مدتی نتایج نهایی 

 .عرض داوطلبان و متقاضیان استخدام و جذب در هر یک از ارگان ها و سازمان های پذیرنده نیرو می رسد استخدام به

در رابطه با زمان اعالم نتایج نهایی آزمون استخدامی بخس خصوصی در سال جاری باید عرض کنیم که این زمان در 

 .د در این زمان از نتیجه استخدام خود مطلع شوندسال جاری احتماال  در دی ماه انجام می گیرد و داوطلبان می توانن

  

  

  نحوه اعالم نتایج نهایی آزمون استخدامی بخش خصوصی

در رابطه با نحوه اعالم نتایج نهایی آزمون استخدامی بخش خصوصی باید عرض کنیم که این نتایج به صورت اینترنتی 

 .و متقاضیان می رسدو از طریق سامانه استخدام بخش خصوصی به اطالع داوطلبان 

 .از نتیجه آزمون خود مطلع شوند inre.ir کلیه داوطلبان می توانند با مراجعه به این سامانه به آدرس

  

  

  لزوم دریافت مشاوره برای قبولی در آزمون استخدامی بخش خصوصی

تلف پیچ و خم های خاص استخدام در آزمون استخدامی هم مانند سایر آزمون های ورودی سازمان ها و ارگان های مخ

 .خودش را دارد

از این رو باید به طور کامل با فوت و فن آن از جمله نحوه و زمان ثبت نام در سامانه استخدام بخش خصوصی و همین 

 .طور شرایط پذیرش در این سامانه اطالعات الزم را بدست آورید



ست که الزاما  باید با سؤاالت رایج در این مصاحبه از طرف دیگر، استخدام در این ارگان ها با مصاحبه نیز همراه ا

استخدامی و نحوه پاسخگویی درست به آن ها آشنا باشید تا خدایی ناکرده شکست نخورید و این فرصت استثنایی را از 

 .دست ندهید

توانید به استخدام در حتی باید بدانید که برای قبولی در مصاحبه استخدامی چه منابعی را باید مورد مطالعه قرار دهید تا ب

 .شغل مورد عالقه و مورد نیاز خود دربیایید

کسب اطالع از تمامی این موارد مهم در گرو مشورت و کمک خواستن از فردی آگاه و کاردان مانند مشاوری خبره 

از موارد  است. شخصی که بتواند با ارائه اطالعات درست و موثق شما را تا حد زیادی در این رابطه راهنمایی کند و

 .مهمی مانند زمان و نحوه ثبت نام و حتی شرایط ثبت نام و قبولی در آزمون استخدامی تا حد زیادی مطلع کند

  

  

  آزمون دستگاه خصوصی در تاریخی برگزار می شود؟

 زمان برای هر یک از گروه های شغلی  در رابطه با آزمون استخدامی دستگاه های خصوصی باید عرض کنیم که این

 .مورد پذیرش متفاوت است

به این معنا که آزمون استخدامی مشاغل موجود در گروه هنر، رسانه و آموزش در ششم آبان ماه سال جاری برگزار شد 

اما آزمون استخدامی رشته های گروه مهندسی در سی ام مهر ماه به صورت اینترنتی برای افراد شرکت کننده اجرا 

 .گردید

 .مدیریتی هم در سی ام مهر ماه می توانستند در این آزمون استخدامی شرکت کنندالبته داوطلبان گروه 

  

  

 1401دفترچه آزمون استخدامی بخش خصوصی 

همانطور که در قسمت مقدمه اشاره کرده بودیم تمامی داوطلبان آزمون استخدامی بخش خصوصی، نیاز است دفترچه 

رچه به صورت اینترنتی و در سایت گزینش و استخدام بخش خصوصی ثبت نام این آزمون را مطالعه نمایند. این دفت

 .قرار خواهد گرفت

خواهد شد. برای دانلود دفترچه آزمون استخدامی بخش   دفترچه نیز همزمان با آغاز شدن مهلت ثبت نام منتشر

 .خصوصی سال گذشته می توانید از این لینک استفاده کنید

  

  

 inre.ir م بخش خصوصیهزینه ثبت نام در سایت استخدا

بسیاری از داوطلبان در رابطه با هزینه ثبت نام سوال می پرسند. برای اطالع از هزینه ثبت نام در این قسمت همراه ما 

 .باشید تا اطالعات الزم را در اختیار شما قرار دهیم

ست که به صورت اینترنتی به صورت کلی هزینه ای که از افراد گرفته می شود، همان هزینه کارت ورود به جلسه ا

گرفته می شود. پس هزینه دیگری به عنوان هزینه معرفی، هزینه مصاحبه یا موارد این چنینی دیگر وجود ندارد. هزینه 



گیرد که برای یک سری عناوین شغلی مقداری بیشتر بوده و الزم برای دریافت کارت هم خود در دو دسته قرار می

هزار لایر برای هر یک از  ۳۷۷و۰۰۰و  ۸۱۳و۰۰۰ر است. این هزینه در دوره قبل تبرای دسته دیگری کمی ارزان

 .این دو دسته بود که البته ممکن است در دوره های بعدی تغییر کند

  

  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی جزییات مربوط به سامانه استخدام بخش خصوصی و اطالعاتی که افراد از این 

نیاز دارند، بپردازیم. اینکه ثبت نام در سایت ثبت نام اینترنتی آزمون خصوصی چگونه انجام می شود و افراد به  سامانه

چه اطالعاتی در رابطه با سامانه استخدام بخش خصوصی نیاز دارند نیز مورد بررسی قرار گرفت. در صورتی که پس 

با سایت ثبت نام اینترنتی آزمون خصوصی داشتید، می توانید از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در رابطه 

 .با کارشناسان ما تماس بگیرید
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