
 نامنام آزمون استخدام وزارت بهداشت+زمان و نحوه ثبتثبت

های پرطرفدار کشور استتت کتتر افتترای زیتتایی رمایتت  یارنتتد بتتا نام آزمون استخدام وزارت بهداشت یکی از آزمونمعموالً ثبت

مشتتکیری را یر متتوری هتتا ستتواالت و شرکت یر این آزمون یر وزارت بهداشت استخدام شوند. حال ممکن است برخی از آن

یاشتر باشند. بر همتت ن یل تت  یتتم راهنمتتای راتتویری مراحتت    1400نام آزمون استخدام وزارت بهداشت  زمان و مراح  ثبت

 .ح  خوبی برای برطرف کرین این مشکیت باشدرواند راهمی 1400نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت  ثبت

نتتام آزمتتون و مراحتت  آن نام آزمون استخدام وزارت بهداشت، رمام شرایط ثبتتیر هم ن راستا قاد یاریم یر موری زمان ثب

ها با اطیع از این شرایط بتوانند بر راحتی یر آزمون استخدامی برای یاوطلبان عزیز یر زیر صحبت کن م. بر طوری کر آن

 .های علوم پزشکی شرکت کنندوزارت بهداشت یانشگاه

  

نتتام آزمتتون  ، زمتتان ثبتتتنتتام آزمتتون استتتخدام وزارت بهداشتتت  ثبتجهت یریافت مشاوره یر موری  

، مراحتت  1400نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت   ، نحوه ثبت1400استخدامی وزارت بهداشت  

نتتام آزمتتون   ، راهنمتتای راتتویری مراحتت  ثبتتت1400نتتام آزمتتون استتتخدامی وزارت بهداشتتت    ثبت

، 1400نتتام آزمتتون استتتخدامی وزارت بهداشتتت  ، شتترایط ثبتتت1400استتتخدامی وزارت بهداشتتت 

نتتام یر آزمتتون استتتخدامی وزارت بهداشتتت،  استتتخدامی وزارت بهداشتتت، متتدارب الزم بتترای ثبتتت

نتتام یر آزمتتون استتتخدامی وزارت   نام یر آزمون استخدامی وزارت بهداشت، مهلت ثبتتت  هزینر ثبت

نام یر آزمتتون استتتخدامی   سامانر ثبت  های موری ن از یر استخدامی وزارت بهداشت،بهداشت، رشتر

ایتتران نتتام آزمتتون استتتخدامی وزارت بهداشتتت بتتا مشتتاوران  وزارت بهداشتتت و مشتتکیت ثبتتت

 .های زیر رماس حاص  نمای دبر شماره رحا  

 رماس از سراسر کشور – 9099072952

 رهرانرماس از استان  – 9099072952

 شب 12صبح الی  8پاسخگویی همر روزه از  از رلفن ثابت بدون گرفتن کد رماس

  

 منظور از آزمون استخدام وزارت بهداشت چیست؟

کنتتد. بتتر های شتتیلی مختلتتم آزمتتون سراستتری برگتتزار میهر سالر وزارت بهداشت برای جذب ن روی انسانی خوی یر گروه

روانند با آگاهی از شرایط و ضوابط آن یر این آزمون شرکت کنند. از آنجا کر آزمون استتتخدامی میطوری کر رمام یاوطلبان  

لذا رمام یاوطلبان باید آن را رعایت کریه و یر زمان مقرر یر آزمتتون شتترکت  .وزارت بهداشت قواعد و قوان ن خاصی یاری

 .کنند

  

 .کل م کن د رشتر های استخدامی وزارت بهداشتجهت اطیع از 

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%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/


  

 

 نام آزمون استخدامی وزارت بهداشتزمان ثبت

  

های وابستر بر این وزارت خانر ن روهای انسانی موری ن از ختتوی های علوم پزشکی و ییگر ارگاناین آزمون رمام یانشگاهیر  

نام و برگزاری آزمون استتتخدامی وزارت بهداشتتت استتت.  کنند. سازمان سنجش و آموزش کشور ن ز مسئول ثبترا جذب می

م وزارت بهداشت باید یفترچر راهنمای آن را یانلوی کریه و با یقت مطالعر کنند نام آزمون استخدا  بنابراین رمام یاوطلبان ثبت

ها بعد از قبولی یر آزمون کتبی باید یر مااحبر علمی شتترکت کننتتد آن .نویسی کنندرا با رعایت رمام قوان ن آن یر آزمون نام

 .های مختلم وزارت بهداشت استخدام شوندها یر ارگانرا پس از رای د آن

  

 چقدر است؟ 1400نام آزمون استخدام وزارت بهداشت  محدوده زمان ثبت

نتتام آن کتتی   نام آزمون استخدام وزارت بهداشت یر نظر بگ رید این استتت کتتر زمتتان ثبتتت  اول ن چ زی کر شما باید برای ثبت

نام را یریافتتت کن تتد. ستت س  ثبتباشد را بتوان د بر سازمان سنجش مراجعر کریه و یفترچر راهنمای است و مهلت آن چقدر می

 .نام کن دثبت 1400با مطالعر یق ق شرایط و ضوابط آن یر آزمون استخدامی وزارت بهداشت 

بنتتابراین  .روز ایامتتر یاری 5نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت یر ن مر یی ماه آغاز شده و را  معموالً هر سالر زمان ثبت

نتتام آزمتتون استتتخدامی وزارت بهداشتتت و یرمتتان کشتتور باشتت د. البتتتر بتترای   شتتروع ثبتتت  روان د منتظرشما یر این زمان می

 .صحبت کن د ایران رحا  روان د با کارشناسان  یریافت اطیعات یق ق یر این خاوص می

های علوم پزشکی معموالً یر ن مر مریای ماه یی یانشگاهچن ن بر یای یاشتر باش د کر آزمون استخدامی ن روی انسانی قراریاهم

 .روان د یر ن مر مریای ماه بر سایت سازمان سنجش مراجعر کن دها میشوی. بنابراین شما برای شرکت یر آزمون آنآغاز می

https://irantahsil.org/


  

 .روی ل نم آبی کل م کن د منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشتبرای 

  

 چگونه است؟ 1400نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت نحوه ثبت

اقدام کنند باید ابتدا یفترچر راهنمتتای  1400نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت کل ر یاوطلبانی کر قاد یارند یر زمان ثبت

نتتام آزمتتون نتتام ختتوی را رکم تت  کننتتد. یر حتتال حاضتتر مراحتت  ثبتنام آن را بر یقت مطالعر کریه و طبق مراحتت  آن ثبتثبت

 :زیر استبر صورت  1400استخدامی وزارت بهداشت  

  

 

 نام آزمون استخدامی وزارت بهداشتنحوه ثبت

  

 .شوندsanjesh.org واری سایت سازمان سنجش بر نشانی  •

 .های استخدامی را انتخاب کنندگزینر سایر آزمون •

 .را انتخاب کنند 1400های علوم پزشکی وزارت بهداشت گزینر آزمون استخدامی یانشگاه •

نویسی آزمون باید گزینتتر خریتتد کتتارت اعتبتتاری را انتختتاب کتتریه رتتا بتتر صتتفحر پریاختتت برای وروی بر صفحر نام •

 .الکترون کی هدایت شوند

نتتام پریاختتت کننتتد نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت باید مبلیی را بر عنوان هزینر ثبت  رمام یاوطلبان برای ثبت •

 .نام خوی ذخ ره کنندنویسی را یریافت کریه و جهت رکم   ثبتامرا شماره سریال ن

نتتام  نام شتتوند رتتا عکتتس و رمتتام اطیعتتات الزم جهتتت ثبتتت نویسی واری صفحر ثبتبعد از یریافت شماره سریال نام •

 .آزمون استخدامی وزارت بهداشت را بارگذاری و رکم   کنند

را رای تتد نهتتایی کتتریه و کتتد رهگ تتری و شتتماره پرونتتده ختتوی را   هتتانامی، آنیر صورت یرستی رمام اطیعات ثبت •

 .یریافت کنند

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/
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 .روی ل نم کل م کن د یانلوی یفترچر آزمون استخدامی وزارت بهداشتبرای 

  

 را بیان کنید؟ 1400نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت راهنمای تصویری مراحل ثبت

 :انجام یه دنام یر آزمون استخدام وزارت بهداشت باید مراح  زیر را شما برای ثبت

 .را یر گوگ  جستجو کن دsanjesh.org عبارت سازمان سنجش یا  •

 .اول ن گزینر نمایش یایه شده رحت عنوان سازمان سنجش و آموزش کشور را انتخاب کن د •

 .مت راست انتخاب کن دهای استخدامی را از منوی سواری سایت سازمان سنجش شده و گزینر سایر آزمون •

  

 

 نام آزمون استخدامی وزارت بهداشتراهنمای راویری مراح  ثبت

  

 .را انتخاب کن د 1400نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت گزینر ثبت •

نتتام پریاختتت برای وروی بر صفحر اصلی باید کارت اعتباری را خریداری کریه و مبلیتتی را بتتر عنتتوان هزینتتر ثبت •

 .کن د

  

 .کل م کن د ام آزمون استخدامی وزارت بهداشتویرایش ثبت نبرای 

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/
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https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%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-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87/
https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%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-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87/
https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%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-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87/


  

 

 نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت و یرمانراهنمای راویری مراح  ثبت

  

حاال بر صفحر اصلی باز گریید و با کمم شتتماره ستتریال و کتتد امن تتتی یر  شتتده یر ستتایت واری ستتامانر ثبتتت نتتام  •

 .شوید

  

 



 آزمون استخدامی وزارت بهداشتراهنمای راویری مراح  نام نویسی 

  

 .نام آزمون استخدامی یکمر رای د و ایامر را بزن د را واری مرحلر بعد شویدحاال با خواندن رمام مراح  ثبت •

  

 .روی ل نم کل م کن د نتایج آزمون استخدامی یستگاه های اجراییجهت یریافت 

  

 

 مراح  نام نویسی آزمون استخدامی وزارت بهداشت

  

نویسی را رکم   و یر نهایت رای د کن د را شماره پرونتتده و کتتد رهگ تتری ختتوی را های نامرمام فرمیر این مرحلر باید   •

 .یریافت کن د

باشتتد. حتتال اگتتر شتتما بتتر بتتر صتتورت راتتویری یر بتتاال می  1400نتتام آزمتتون استتتخدامی وزارت بهداشتتت  رمام مراحتت  ثبت

 .شناسان ایران رحا   یر اررباط باش دروان د با کارروض حات ب شتری یر این خاوص یاشتر باش د می

  

 .روی ل نم رنگی کل م کن د منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورشجهت اطیع از 

  

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/
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-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4/


نتتام آزمتتون  ، زمتتان ثبتتتنتتام آزمتتون استتتخدام وزارت بهداشتتت  ثبتجهت یریافت مشاوره یر موری  

، مراحتت  1400نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت   ، نحوه ثبت1400استخدامی وزارت بهداشت  

نتتام آزمتتون   ، راهنمتتای راتتویری مراحتت  ثبتتت1400نتتام آزمتتون استتتخدامی وزارت بهداشتتت    ثبت

، 1400نتتام آزمتتون استتتخدامی وزارت بهداشتتت  ، شتترایط ثبتتت1400استتتخدامی وزارت بهداشتتت 

نتتام یر آزمتتون استتتخدامی وزارت بهداشتتت،  استتتخدامی وزارت بهداشتتت، متتدارب الزم بتترای ثبتتت

نتتام یر آزمتتون استتتخدامی وزارت   نام یر آزمون استخدامی وزارت بهداشت، مهلت ثبتتت  هزینر ثبت

نام یر آزمتتون استتتخدامی   های موری ن از یر استخدامی وزارت بهداشت، سامانر ثبتبهداشت، رشتر

ایتتران نتتام آزمتتون استتتخدامی وزارت بهداشتتت بتتا مشتتاوران  وزارت بهداشتتت و مشتتکیت ثبتتت

 .های زیر رماس حاص  نمای دبر شماره رحا  

 رماس از سراسر کشور – 9099072952

 رماس از استان رهران – 9099072952

 شب 12صبح الی  8سخگویی همر روزه از پا از رلفن ثابت بدون گرفتن کد رماس

  

 چه شرایطی داشته باشیم؟ 1400نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت  برای ثبت

کل ر یاوطلبانی کر قاد یارند یر آزمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت کنند باید شرایط کافی یاشتتتر باشتتند رتتا یر آزمتتون 

 :باشندشرایط بر صورت زیر میاستخدامی آن شرکت کنند. این 

 .یاوطلبان باید رابع کشور جمهوری اسیمی ایران باشند •

 .رمام یاوطلبان مری باید کارت پایان خدمت یا معاف ت یاشتر باشند •

 .های اجرایی نباشندیاوطلبان باید جزو ن روهای باز خرید شده یا باز نشستر یستگاه •

 .روانند یر این آزمون شرکت کنندنمیسازی شده با مدارب رحا لی معایل •

سال سن یاشتر باشند. امتتا   40الی    20یارندگان مدرب رحا لی کاریانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد باید حداق    •

 .سالر باشند 45روانند حداکثر یارندگان مدرب یکترا و باالرر می

یوره یا معاف ت طتترن ن تتروی انستتانی اجبتتاری  رمام یاوطلبان قانون خدمات پزشکی و پ راپزشکی باید گواهی پایان •

 .را یریافت کریه باشند

رمام یاوطلبان مشمول قانون ختتدمت پزشتتکی و پ راپزشتتکی یر صتتورت قبتتولی یر آزمتتون استتتخدامی بایتتد گتتواهی  •

 .اناراف از طرن ن روی انسانی یانشگاه مح  رحا   خوی ارائر یهند

متر قتتد و شتتاخ  ستتانتی  165وریت پزشکی شرکت کنند بایتتد حتتداق   های فکل ر یاوطلبانی کر قاد یارند یر رشتر •

( 2ها باید یارنده گواه نامر راننتتدگی بتتا آمبتتوالنس  پایتتر چن ن آنیاشتر باشند. هم 19الی  30ب ن  (BMI) رویه بدنی

 .باشند

  

 .روی ل نم کل م کن د شرایط استخدام وزارت بهداشت جهت یریافت

  

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


 

 امی وزارت بهداشتنام آزمون استخدمراح  ثبت

  

هتتا بایتتد بتت ن یاشتر باشند. همچن ن آن 27را  5متر قد و رویه بدنی سانتی 175رمام یاوطلبان ح طر نگهبان باید حداق   •

 .سال سن یاشتر باشند 30الی  22

 .ها را رعایت کنندیاوطلبان باید شرایط احراز رشتر و مقاطع رحا لی کد رشتر •

های اجرایتتی هتتای استتتخدامی یستتتگاهصین از شرکت یر آزمونهای ذیو سازمانیاوطلبان روسط مراجع قضایی   •

 .ممنوع نشده باشند

 .بر قانون اساسی جمهوری اسیمی ایران متعهد باشند •

 .بر موای مخدر و یخان ات اعت ای نداشتر باشند •

کم س ون پزشکی موسستتر یاشتتتر شرایط جسمی، روانی و روانایی انجام کار موری نظر را طبق شورای طب کار و   •

 .باشند

 .سابقر محکوم ت جزایی موثر نداشتر باشند •

 .نام باشندها مطابق یستورات یفترچر ثبتمدرب رحا لی معایل یر رشتر موری نظر آن •

 .روسط واحدهای رابع وزارت بهداشت محروم ت یائم از خدمت یا اخرا  از کار نشده باشند •

م آزمون استخدامی وزارت بهداشت باید کل ر این شرایط را رعایتتت کننتتد، یر غ تتر ایتتن صتتورت نا  هر کدام از یاوطلبان ثبت

بنتتابراین شتتما عتتیوه بتتر یاشتتتن شتترایط بتتاال رمتتام  .هتتا لیتتو خواهتتد شتتداگر یر آزمون استخدامی قبول شدند، روند پذیرش آن

 .یستورات موجوی یر یفترچر راهنما را رعایت کن د

 


