
نتایج آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی + زمان و نحوووه 

 مشاهده

 .دارند  امتحان  یکی از مهم ترین دغدغه هایی است که داوطلبان عزیز بعد از دستگاه های اجرایی نتایج آزمون استخدامی

 قبولی را کسب کرده اند؟  که آزمون خود را چگونه گذراند و آیا نمره  زیرا آنها دوست دارند بدانند

ید در زمااان تعیااین اااده اقااداما  نزا را ان اااا های اجرایی کلیه افراد الزاماً باپس از مشاهده نتایج آزمون استخدامی دستگاه

دهند. دقت دااته بااید که اسامی پذیرفته ادگان آزمون استخدامی در سازمان های اجرایی مختلااب بااه  ااور  اینترنتاای بااه 

 .عرض افراد می رسد. بعد از مشاهده نتایج آزمون استخدامی نوبت به ان اا فرآیندهای نزا برای ثبت ناا می رسد

نتایج آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی بسیار مهم است. لذا کسب اطالعاتی در رابطااه بااا زمااان    آن جایی که مشاهدهاز  

و نحوه اعالا نتایج برای هر یک از داوطلبان امری الزامی است. آنها برای این کار ماای تواننااد از کمااک مشاااوری کاردانااه 

م مشاوره حاضر در مرکز مشاوره تحصیلی می توانند باارای سااهولت مشاااهده برای اطالع از موارد مذکور کمک بگیرند. تی

نتایج آزمون استخدامی و ارائه اطالعاتی در رابطه با زمان تعیین اده برای مشاهده اسااامی پذیرفتااه ااادگان در خاادمت اااما 

 .بااند

  

 .روی لینک کلیک کنید بهترین منابع آزمون استخداا دستگاه های اجراییجهت  

  

،نحااوه مشاااهده اسااامی پذیرفتااه ااادگان نتایج آزمون استخدامی دستگاه هااای اجرایی جهت اطالع از

های اجرایی، اعتراض به آزمااون دسااتگاه هااای آزمون استخدامی، زمان انتشار نتایج آزمون دستگاه

اجرایی، دریافت کار  ورود به جلسه، سایت دستگاه های اجرایی، نحوه قبااولی در آزمااون دسااتگاه 

ینه ثبت ناا در آزمون دستگاه های اجرایاای، منااابع آزمااون دسااتگاه هااای اجرایاای، های اجرایی، هز

کالس های آمادگی آزمون استخدامی، آزمون استخدامی و دستگاه های اجرایی از سراسر کشااور از 

 . فرمایید تماس حا لایران تحصیل طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره 

 تماس از سراسر کشور  9099072952

 (تماس از استان تهران) 9099072952

 اب حتی ایاا تعطیل 12 بح الی  8از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از  تماس

  

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-%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%db%8c%db%8c/
https://irantahsil.org/


 

 آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

  

  

 [نمایش]فهرست محتوا  

 ی سایت دستگاه های اجرایی + جدول کاملنشانی اینترنت

دستگاه های اجرایی کشور اامل چند دستگاه مختلب دولتی است که با برگزاری آزمون سراسری تماا نیروهااای مااورد نیاااز 

خود را جذب می کنند. بنابراین داوطلبان با ارکت در این آزمون می توانند اانس خود را برای قبولی در استخدامی امتحااان 

از آن ایی که سازمان سن ش اطالعیه استخدامی آنها را به  ور  کامل منتشر می کند. اما هر کداا از این دستگاه ها    د.کنن

طی گزارش جدیدی در وب سایت ا لی خود آگهی استخدامی منتشر می کنند. بااه طااوری کااه داوطلبااان عزیااز جهاات کسااب 

کنند که در زیر به آنها اااره می کنیم. البته ناگفته نمانااد کااه هاار کااداا اطالعا  بیشتر می توانند به این وب سایت ها مراجعه 

 .از این دستگاه های اجرایی ممکن است در یک سال هیچ نیرویی نپذیرد و بالعکس

  

 نشانی اینترنتی سایت دستگاه های اجرایی

نشوووانی ده ووواه ا ووو    دستگاه اجرایی

 هسانی

نشووانی ده وواه ا وو    دستگاه اجرایی

 هسانی

 imj.ir سازمان قضایی نیروهای مسلح ttbank.ir بانک توسعه تعاون

 isiri.gov.ir سازمان ملی استاندارد postbank.ir پست بانک ایران

حاااوزه هناااری ساااازمان تبلی اااا  

 اسالمی

.irhozehonari سازمان هوااناسی کشور irimo.ir 

ارکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی  ashayer.ir سازمان امور عشایر ایران airport.ir 

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://ttbank.ir/fa/
http://imj.ir/
https://www.postbank.ir/
http://www.isiri.gov.ir/portal/home/
https://hozehonari.ir/
https://www.irimo.ir/far/index.php
http://www.ashayer.ir/
https://www.airport.ir/


 (ایران )مادر تخصصی

وزار  تعااااااون، کاااااار و رفااااااه  ibto.ir سازمان انتقال خون ایران

 اجتماعی

mcls.gov.ir 

 maj.ir وزار  جهاد کشاورزی mporg.ir برنامه و بودجه کشورسازمان 

ورزی )بااااه وزار  جهاااااد کشااااا behzisti.ir سازمان بهزیستی کشور

 (کارگیری قراردادی

maj.ir 

 moi.ir وزار  کشور lmo.ir سازمان پزاکی قانونی کشور

سازمان نوسازی، توسااعه و ت هیااز  ssaa.ir سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 مدارس کشور

dres.ir 

 smtc.ac.ir مرکز آموزش مدیریت دولتی audit.org.ir سازمان حسابرسی

 npo.gov.ir ری ایرانسازمان ملی بهره و doe.ir سازمان حفاظت محیط زیست

 aro.gov.ir سازمان اداری و استخدامی کشور ivo.ir سازمان دامپزاکی کشور

سااااازمان فرهنااااا و ارتباطااااا  

 اسالمی

icro.ir ریزی ساااازمان مااادیریت و برناماااه

اساااااتان سیساااااتان و بلوچساااااتان 

 (های اجرایی استان)دستگاه

 sb.mporg.ir 

  

  

  زمان مشاهده نتایج آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

مورد مهمی که هر یک از افراد ارکت کننده در آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی باید توجه نزا را بااه آن مبااذل  

 .اعالا نتایج آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی استدارند در رابطه با زمان 

کلیه داوطلبان باید در ایاان زمااان تعیااین اااده اقااداما  نزا را باارای اعااالا نتااایج و مشاااهده اسااامی پذیرفتااه ااادگان آزمااون 

 .استخدامی ان اا دهند

ماه بعد از ارکت داوطلبان در آزمااون   با توجه به رسم هر ساله احتمانً زمان اعالا نتایج آزمون استخدامی کشور حدود یک

 .ورودی این سازمان است. بنابراین اما در این زمان می توانید منتظر مشاهده نتایج استخدامی دستگاه های اجرایی بااید

البته در رابطه با زمان اعالا نتایج و مشاهده اسامی پذیرفته ادگان آزمون اسااتخدامی در سااال جاااری و در دروه هااای قبلاای 

 .اید عرض کنیم که احتمانً مشاهده نتایج آزمون استخدامی احتمانً در دی ماه برای ارکت کنندگان میسر استب

ولی دقت دااته بااید که فعالً نمی توان زمان دقیقی را در رابطه با زمان اعالا نتایج آزمون استخدامی کشور و یا دوره قبلی 

 .و باید منتظر اعالا سازمان مربوطه در این رابطه باایم اعالا نتی ه این آزمون خدمت اما اعالا کرد

  

 .روی لینک کلیک کنید زمان ثبت ناا آزمون استخدامی دستگاه های اجراییجهت  

  

https://www.ibto.ir/
https://www.mcls.gov.ir/
https://www.mporg.ir/home
http://www.maj.ir/
https://www.behzisti.ir/
http://www.maj.ir/
https://www.lmo.ir/
https://moi.ir/
https://www.ssaa.ir/
https://dres.ir/fa
https://audit.org.ir/
https://www.smtc.ac.ir/
https://www.doe.ir/portal/home/
https://www.npo.gov.ir/
https://ivo.ir/
https://www.aro.gov.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=d6c7361a-a5e7-41f0-ac49-4fa166d7e999
http://www.icro.ir/
https://sb.mporg.ir/home
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/


 

 های اجراییزمان اعالا نتایج استخدامی دستگاه

  

  نحوه مشاهده نتایج نهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی چگونه است؟

مشاهده نتایج آزمون استخدامی دستگاه های اجرایاای بایااد خاادمت اااما عاارض کناایم کااه ایاان نتااایج طاای دو در رابطه با نحوه  

 .مرحله متفاو  به عرض داوطلبان و افراد ارکت کننده می رسد

 .در واقع، هر یک از افراد باید برای مشاهده نتایج آزمون استخدامی در قالب نتایج اولیه و نهایی اقداا کنند

ج آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور بااه  ااور  اینترنتاای و از طریااق سااایت سااازمان ساان ش آمااوزش اعالا نتای

 .خدمت داوطلبان ان اا می گیردsanjesh.org کشور به آدرس 

ی اجرایاای در قالااب نتااایج اولیااه و نهااایی در در ادامه با ذکر نحوه مشاهده و اعالا نتایج نهمین آزمون استخدامی دسااتگاه هااا

 .خدمت اما هستیم

  

 روی لینک مربوطه کلیک کنیدبر  ثبت ناا آزمون استخدامیبرای اطالع از 

  

  

   نحوه اع م نتایج اولیه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

اعالا نتایج اولیه آزمون استخدامی دسااتگاه هااای اجرایاای باارای تمااامی داوطلبااان ااارکت کننااده در قالااب کارنامااه در سااایت 

 .سازمان سن ش  ور  می گیرد

http://www.sanjesh.org/
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/


تعیین اده برای اعالا نتایج از قبل در این سامانه به وسیله مسئولین امر خدمت افااراد ااارکت البته دقت دااته بااید که زمان 

کننده اعالا می اود.به طوری که داوطلبان عزیز می توانند در زمان مقرر اااده باارای مشاااهده نتااایج آزمااون اسااتخدامی بااه 

 .اکل آنالین و اینترنتی اقداا بفرمایند

ویری اعالا نتایج آزمون استخدامی دستگاه هااای اجرایاای در خاادمت اااما عزیاازان و همراهااان در ادامه با ذکر راهنمای تص

 .سایت ایران تحصیل هستیم

  

 

 اعالا نتایج نهمین آزمون استخدامی کشور

  

در در قدا اول برای اطالع از نتایج آزمون استخدامی کشور الزاماً باید وارد سامانه سااازمان ساان ش اااوید و آدرس آن را  .

 .مرورگر خود تایپ بفرمایید

  



 

 مشاهده نتایج آزمون استخدامی

  

با ورود به  فحه بعدی می توانید بر روی اولین گزینه یعنی سازمان ساان ش آمااوزش کشااور کلیااک کنیااد تااا وارد مرحلااه  .

 .بعدی اوید

  



 

 اسامی پذیرفته ادگان آزمون استخدامی

  

سن ش آموزش کشور نوبت به کلیک بر فیلااد باانفش رنگاای بااا نواااته اسااتخدامی پس از ورود به  فحه اول سایت سازمان  .

 .متمرکز دستگاه های اجرایی می رسد

  

  



 

 نتایج آزمون استخدامی

  

پس از کلیک بر روی این گزینه به  اافحه دیگااری وارد ماای اااوید کااه الزاماااً بایااد در آن باار روی عبااارتی تحاات عنااوان  .

 .رکز کلیک بفرمایید تا بدین ترتیب امکان مشاهده نتایج آزمون استخدامی برایتان فراهم اودکارنامه آزمون استخدامی متم

  

  



 

 های اجراییآزمون استخدامی دستگاه

  

در  فحه بعدی باز اده دو روش مختلب برای مشاهده نتایج آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی به اما پیشنهاد اده کااه  .

 .ها را برای اطالع از نتایج آزمون استخدامی انتخاب کنیدمی توانید یکی از آن 

در اولین روش می توانید با درج عبار  امنیتی، اماره اناسنامه و اماره پرونده در فیلدهای مربوطه از نتایح اولی آزمااون 

 .استخدامی مطلع اوید

نوادگی، سال تولد، اماره اناسنامه، اااماره اما در روش دوا این امر از طریق وارد کردن موارد مهمی همچون ناا و ناا خا

داوطلبی و عبار  امنیتی برای اما مقدور است. با وجود آنکه مشاهده نتایج آزمون اسااتخدامی دسااتگاه هااای اجرایاای بساایار 

 . حبت کنید ایران تحصیلآسان است. اما اما در  ور  دااتن هر گونه سوالی می توانید با کاراناسان 

  

  

   نحوه اع م نتایج نهایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

در رابطه با نحوه اعالا نتایج نهایی آزمون استخدامی کشور و مشاهده اسامی پذیرفته ااادگان آزمااون اسااتخدامی بایااد خاادمت 

 .افراد متقاضی ان اا می گیرداما عرض کنیم که این امر نیز به  ور  اینترنتی برای کلیه 

 .در ادامه با ذکر نتایج آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی به  ور  تصویری در خدمت اما هستیم

  

https://irantahsil.org/


 .روی لینک کلیک کنید استخداا آموزش و پرورشجهت  

  

 

 اعالا نتایج آزمون استخدامی کشور

  

را در مرورگاار  sanjesh.org در مرحله اول برای اعالا نتایج آزمون استخدامی کشور باید آدرس سایت سن ش به نشااانی .

 .خود وارد کنید

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4/


 

 استخدامیمشاهده نتی ه آزمون 

  

 .قدا بعدی باید بر روی آدرس سایت سازمان سن ش آموزش و کشور یعنی اولین گزینه به نمایش درآمده در  فحه بزنید .

  

 .روی لینک کلیک کنید دانلود نمونه سوان  آزمون استخدامی دستگاه های اجراییجهت  

  

https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%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/


 

 اسامی قبول ادگان آزمون استخدامی

  

وی گزینه استخداا متمرکز دستگاه هااای اجرایاای جهاات اطااالع و مشاااهده نتااایج در  فحه بعدی به نمایش درآمده باید بر ر .

 .آزمون استخدامی کلیک کنید

  



 

 نتی ه آزمون استخدامی

  

در  فحه بعدی گزینه ای را تحت عنوان اعالا نتایج نهایی آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی را مشاااهده ماای  .

 .ی آن کلیک بفرماییدکنید و که الزاماً باید بر رو

  



 

 های اجراییآزمون استخدامی دستگاه

  

در آخرین قدا برای مشاهده نتایج آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی دو راه برای مشاهده نتایج آزمون استخدامی وجااود  .

 .ادگان آزمون استخدامی انتخاب کنیددارد که می توانید یکی از آن ها را برای اطالع از نتایج و اطالع از اسامی پذیرفته 

اولین پیشنهاد برای اعالا نتایج ثبت ناا درج سه مورد عبار  امنیتاای، اااماره اناساانامه و همااین طااور اااماره پرونااده فاارد  

 .داوطلب است

و ناااا  ولی در دومین روش برای مشاهده نتایج آزمون استخدامی می توانیااد بااا درج عبااار  امنیتاای، اااماره اناساانامه و ناااا

خانوادگی خود و در ادامه کلیک بر روی عبار  مشاهده نتی ااه باارای مشاااهده نتااایج نهااایی آزمااون اسااتخدامی کشااور اقااداا 

 .فرمایید

  

 .روی لینک کلیک کنید زمون استخدامی دستگاه های اجراییکار  ورود به جلسه آجهت  

  

  آیا پس از اع م و مشاهده نتایج آزمون استخدامی امکان اعتراض نیز وجود داهد؟

سؤالی که ااید برای اما دوست عزیز ارکت کننده در آزمون استخدامی سن ش مطرح اود این است کااه آیااا بعااد از اعااالا 

 ور در سال آینده می توان برای اعتراض به نتایج اعالا اده نیز اقداا کرد یا خیر؟نتایج آزمون استخدامی کش

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%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-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%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-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%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-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7/


در پاسخ به این سؤال مهم باید عرض کنیم که بله خوابختانه سااازمان ساان ش ایاان فر اات را در اختیااار داوطلبااان و افااراد 

 .ارکت کننده در آزمون دستگاه های اجرایی قرار داده است

 رابطه با زمان اعتراض به نتایج نهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی دارید؟اما آیا اطالعی در 

 در رابطه با نحوه ثبت اعتراض به نتایج اعالمی چطور؟

در ادامه این نواته در رابطه با زمان و نحوه اعالا نتایج آزمون استخدامی پس از مشاهده نتایج آزمون اسااتخدامی کشااور بااا 

 .اما  حبت می کنیم

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید ت ناا آزمون استخدامی آموزش و پرورشدفترچه ثببرای 

  

 زمان ثبت اعتراض به نتایج آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

در رابطه با زمان در نظر گرفته اده برای ثبت ناا اعتراض به نتایج آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی باید عرض کنیم 

انتشار اسامی پذیرفته ادگان آزمون استخدامی و انتشااار کارنامااه نهااایی ماای توانیااد تااا مااد  ده   که به طور معمول به محض

روز برای ثبت اعتراض به نتایج آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی اقداا بفرمایید که اما جهت دریافت آخرین اطالعا  

 .توانید با کاراناسان ایران تحصیل  حبت کنیددر این خصوص برای هر دوره آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی می 

  

 

 اعتراض به آزمون دستگاه های اجرایی

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/
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/


  

  ثبت اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی ده چه صوهتی امکان پذیر است؟

در رابطه با ثبت اعتراض به نتایج نهایی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی باید خدمت اما عرض کنیم کااه ایاان اماار در 

 .دو  ور  برای افراد ارکت کننده امکان پذیر است

یعنی اگر در دها و نمرا  خود را قبول ندارید و فکر می کنید که عملکرد بهتری در سر جلسه آزمون دااته اید می توانیااد 

 .برای ثبت اعتراض به نتی ه امتحان خود اقداا بفرمایید

اااما لحاااظ نشااده اساات و در ایاان مااورد معتاارض هسااتید ماای توانیااد  البته اگر به نظرتان سهمیه هااای مااؤثر در قبااولی باارای

 .درخواست اعتراض خود را ثبت کنید

  

 .روی لینک کلیک کنید اعتراض به نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورشجهت  

  

  نحوه ثبت اعتراض به نتایج آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی چگونه است؟

کداا از داوطلبان و افااراد ااارکت کننااده در سااایت سااازمان ساان ش ثبت اعتراض به نتایج آزمون استخدامی کشور برای هر  

 .ان اا می گیرد

  

 .در ادامه با ذکر نحوه ثبت اعتراض به نتایج آزمون استخدامی به  ور  تصویری در خدمت اما هستیم

  

 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%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/


 اعتراض به نتایج آزمون استخدامی

  

وارد  sanjesh.org ر الزاماً باید به سایت سن ش بااه نشااانیدر قدا اول برای ثبت اعتراض به نتایج آزمون استخدامی کشو .

 .اوید

  

 

 اعتراض در سایت سن ش

  

 .در گاا بعدی باید در  فحه جدید باز اده بر روی گزینه ای تحت عنوان ورود به سیستم پاسخگویی بزنید .

  



 

 مشاهده نتایج

  

 .اقداما  نزا را برای عضویت در این سامانه اقداا بفرماییددر قدا بعد در  ور  عضو نبودن در سایت سن ش باید  .

به این ترتیب که گزینه عضویت را در  فحه جدید باز اده بزنید. بعد از کلیک بر روی این گزینه به  ور  خودکار رمااز 

 .عبوری را از طریق اس اا اس دریافت می کنید

همین طور آدرس ایمیل خود را در فیلدهای به نمااایش درآمااده وارد  در ادامه باید رمز عبور ارسالی از طریق اس اا اس و .

 .کنید

  

 .روی لینک کلیک کنید منابع آزمون استخدامی وزار  بهدااتجهت  

  

  

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/


 

 ثبت درخواست اعتراض در سامانه سن ش

  

مرحله بعدی زدن گزینه ای تحت عنوان درخواست جدید و به دنبال آن کلیک باار روی عبااار  آزمااون اسااتخدامی دسااتگاه  .

 .های اجرایی است

  



 

 یت ثبت اعتراض به نتی ه آزمون استخدامیسا

  

در  فحه جدید بر روی گزینه ای به ناا تقاضای بررسی م دد نمره کلیک بفرمایید و برای ثبت درخواست اعتراض خااود  .

 .به نمرا  و یا سهمیه ها و موارد دیگر اقداما  نزا را ان اا دهید

  

  استخدامی به دست آوهم؟چگونه می توانم بهترین نتیجه ها ده آزمون 

 .ااید اما هم جزء آن دسته از افرادی بااید که تماا هم و غمتان قبولی در آزمون های استخدامی است

اما نمی دانید که چه منابعی را باید مطالعه کنید و آیا ا الً امکان استفاده از کتاب های کمک آموزای برایتان وجااود دارد یااا 

 خیر؟

نایی با سؤان  آزمون های برگزار اده در سال های قبل نیز می تواند کمک بزرگاای بااه اااما بااااد امااا حتی انیده اید که آا

 .دسترسی به سؤال ها ندارید

تمامی این موارد یعنی کسب اطالعاتی در رابطه با سؤان  و یااا منااابع و کتااب کمااک آموزااای چیاازی اساات کااه بااه وساایله 

 .یدمشاوری خبره می توانید از آن ها مطلع او

  

 .روی لینک کلیک کنید بهترین کالس های آمادگی آزمون استخدامیجهت   

https://irantahsil.org/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%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/


  

  

  

،نحااوه مشاااهده اسااامی پذیرفتااه ااادگان نتایج آزمون استخدامی دسااتگاه هااای اجراییبا    برای آانایی

های اجرایی، اعتراض به آزمااون دسااتگاه هااای آزمون استخدامی، زمان انتشار نتایج آزمون دستگاه

اجرایی، دریافت کار  ورود به جلسه، سایت دستگاه های اجرایی، نحوه قبااولی در آزمااون دسااتگاه 

ینه ثبت ناا در آزمون دستگاه های اجرایاای، منااابع آزمااون دسااتگاه هااای اجرایاای، های اجرایی، هز

کالس های آمادگی آزمون استخدامی، آزمون استخدامی و دستگاه های اجرایی از سراسر کشااور از 

 . تماس حا ل فرماییدایران تحصیل طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره 

 تماس از سراسر کشور  9099072952

 (تماس از استان تهران) 9099072952

 اب حتی ایاا تعطیل 12 بح الی  8از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از  تماس

  

 

 استخدامی کشور

  

 خال ه مطلب

https://irantahsil.org/
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