
به زودی مشخص می شود. بدین ترتیب،  زمان و نحوه ویرایش ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1400

داوطلبانی که قبال برای نام نویسی این آزمون اقدام نموده اند می توانند تا قبل از پایان یافتن مهلت های در نظر گرفته به 

گفتنی است که برای این امر الزم است که به سایت سازمان اصالح و تغییر مواردی که به اشتباه وارد نموده اند بپردازند. 

 .سنجش مراجعه شده و بر روی لینک فعال ویرایش اطالعات کلیک شود

با توجه به اهمیت ویرایش ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت و صحیح بودن تمامی اطالعات وارد شده در فرم 

این کار آشنا خواهیم شد. همچنین، متقاضیان عزیز می توانند برای کسب اطالعت تقاضانامه، در ادامه با زمان و نحوه انجام 

در مورد جدیدترین اطالعیه های منتشر شده در این زمینه و مشاوره قبولی بر اساس رتبه و درصد پذیرفته شدگان سال های 

  .قبل با کارشناسان ما تماس حاصل نمایند

  

  

از  ویرایش ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت زمان دقیق شروعبه منظور اطالع از 

  .تماس حاصل فرمایید سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

گرفتن کداز طریق تلفن ثابت بدون  ماست شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8از  پاسخگویی   

  

  

 ضرورت ویرایش ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت
وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور هر ساله برای تامین نیروی خود، یک آزمون استخدامی برگزار می کند 

کتبی به رقابت بپردازند و در صورت کسب رتبه قبولی برای مصاحبه که در آن داوطلبان ابتدا بایستی ابتدا در یک امتحان 

 .و گزینش نهایی دعوت خواهند شد

در نظر گرفته می شود و متقاضیان واجد  برای این منظور یک تاریخ مشخص جهت ثبت نام و استخدام وزارت بهداشت

 .شرایط می توانند برای تکمیل فرم تقاضانامه خود اقدام نمایند

همه اطالعات الزم گنجانده شده و از شرکت کنندگان خواسته می شود  گرچه در دفترچه آزمون استخدامی وزارت بهداشت

که ابتدا حتما آن را مطالعه و سپس نام نویسی را انجام دهند، اما گاهی برخی از داوطلبان در وارد کردن اطالعات خود 

 .دچار اشتباهاتی می شوند

از سویی دیگر به دلیل آنکه وجود هر گونه اشتباه عمدی یا سهوی در فرم تقاضانامه سبب حذف متقاضی از مراحل بعدی 

خواهد شد، مهلتی جهت ویرایش اطالعات ثبت نام استخدامی وزارت بهداشت اختصاص داده می شود تا داوطلبان گرامی 

تغییر موارد الزم بپردازند بتوانند در آن به اصالح یا . 
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 زمان ویرایش ثبت نام استخدامی وزارت بهداشت
  

 

  

همزمان با ثبت نام اولیه می باشد. به نحوی که  به طور معمول زمان ویرایش ثبت نام رشته های استخدامی وزارت بهداشت

در بازه زمانی تعیین شده برای ثبت نام اولیه، عالوه بر لینک نام نویسی یک لینک دیگر نیز جهت ویرایش اطالعات در 

 .نظر گرفته می شود تا اگر متقاضی اطالعاتی را به اشتباه وارد نموده است، آن را اصالح کند

ری این آزمون می باشد، تعیین زمان ثبت نام و ویرایش نیز بر عهده این سازمان از آنجا که سازمان سنجش مجری برگزا

 .می باشد. با توجه به آنکه هنوز اطالعیه ایی در این باره منتشر نشده نمی توان تاریخ مشخصی را عنوان کرد

در همین مهلت نیز ویرایش دی ماه بود و  21الی  15البته در سال گذشته شاهد بودیم که ثبت نام این آزمون از تاریخ 

امکانپذیر بود. در سال جاری نیز انتظار می رود که در همین حوالی برای نام نویسی و ویرایش در نظر گرفته شود. 

داوطلبان عزیز می توانند برای اطالع از زمان دقیق و دریافت جدیدترین اخبار در این زمینه کانال تلگرامی و سایت ایران 

مایندتحصیل را دنبال ن . 

  

  

 نحوه ویرایش ثبت نام استخدامی وزارت بهداشت

همانطور که گفته شد، تمامی پروسه نام نویسی و همچنین ویرایش ثبت نام استخدامی وزارت بهداشت از طریق ورود به 

انجام می پذیرد. بدین ترتیب، متقاضیان بایستی به سایت مذکور مراجعه کرده و با کلیک بر  سامانه سنجش آموزش کشور
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روی لینک فعال در نظر گرفته شده اقدامات الزم را انجام دهند. برای آشنایی بیشتر در ادامه نحوه ویرایش ثبت نام آزمون 

 .استخدامی وزارت بهداشت را به صورت گام به گام شرح می دهیم

  

رس سایت سازمان سنجش به نشانیآد .1  sanjesh.org را در مرور گر خود وارد کرده تا وارد صفحه اصلی شوید. 
 .در منوی سمت راست بر روی گزینه " سایر آزمون های استخدامی " کلیک نمایید .2

 .لینک فعالی " ثبت نام آزمون های استخدامی وزارت بهداشت " را انتخاب کنید .3
ه ایی تحت عنوان " ورود به سامانه و یا ویرایش اطالعات" وجود دارد. بر روی آن در سمت راست صفحه گزین .4

 .کلیک نمایید
 .در صفحه ویرایش اطالعات ثبت نامی از قبیل شماره پرونده، کد رهگیری و ... را می توانید اصالح کنید .5

 .پس از انجام مورد الزم گزینه تائید نهایی را فشار دهید .6

  

  

 وارد لینک شوید  ویرایش ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت pdf برای دریافت

  

  

  

 خالصه مطالب

ما نیز تالش کردیم  لزوم درستی و صحت اطالعات وارد در نام نویسی هر آزمونی بر تمامی داوطلبان آن مشخص است و

استخدامی وزارت بهداشت شما را با روند انجام این کار آشنا کنیم  ویرایش ثبت نام  تا ضمن توضیح در مورد . 

با این وجود، چنانچه در این مورد همچنان مایل به دریافت راهنمایی هستید و یا می خواهید با نمونه سواالت و نحوه کسب 

ا شوید، می توانید از مشاوران ایران تحصیل راهنمایی بگیرید. همکاران ما در تمامی روزهای درصد باال در این آزمون آشن

شب از طریق شماره های درج شده در جدول زیر آماده پاسخگویی به دوستان عزیز  12صبح الی  8کاری هفته از ساعت 

 .خواهند بود

  

ویرایش ثبت نام رشته های آزمون  جهت دریافت راهنمایی در صورت بروز مشکل هنگام

ایران از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره  استخدامی وزارت بهداشت

  .تماس حاصل فرمایید تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد ماست شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8از  پاسخگویی   

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-converted-5.pdf


  

  

 مطالب مرتبط

 ویرایش ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت

 ویرایش اطالعات ثبت نام کارشناسی ارشد

  ویرایش انتخاب رشته دکتری

  ویرایش ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت
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