
دفترچه استخدامی وزارت بهداشت در اصل به عنوان یک راهنما برای کسانی است که قصد دارند از طریق شرکت در 

آزمون استخدامی وزارت بهداشت به استخدام مراکز وابسته و تحت نظر وزارت بهداشت درآیند، فرد قبل از اقدام به ثبت نام 

دانلود دفترچه استخدامی وزارت بهداشت کنند تا از شرایط شرکت در این  آزمون استخدامی وزارت بهداشت باید اقدام به  در

 .آزمون اطالع الزم را کسب کنند

وزارت بهداشت در سال های اخیر بخشی از نیرو های الزم برای موسسات و مراجع تحت نظر خود را بر اساس بودجه 

ین آزمون ها دو دسته شرایط عمومی و بندی های مشخص از طریق آزمون استخدامی تامین می کند، شرکت در ا

اختصاصی دارد که افراد در صورت دارا بودن آن ها می توانند در این آزمون شرکت کنند و در صورت قبولی در مرجع 

 .مد نظر خود استخدام شوند

  

 مهلت دانلود دفترچه استخدامی وزارت بهداشت
ان استخدام در وزارت بهداشت و یا مراجع زیر نظر آن برای همانطور که ذکر شد اولین و اصلی ترین موردی که متقاضی

وزارت   شرکت در آزمون های استخدامی باید مد نظر خود قرار داشته باشند دانلود و مطالعه دفترچه راهنمای آزمون

 .بهداشت می باشد

افراد برای مطالعه این دفترچه باید همزمان با مهلت در نظر گرفته شده برای ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت 

هر ساله از سوی وزارت بهداشت اعالم می شود، در سال  اقدام نمایند، مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت

های اخیر به طور معمول زمان در نظر گرفته شده برای ثبت نام در آزمون وزارت بهداشت نیمه دوم دی ماه بوده و به 

ین تاریخ قرار خواهد گرفتاحتمال زیاد این موعد برای سال آینده هم در هم . 

از جایی که هزینه ثبت نامی در آزمون استخدامی وزارت بهداشت غیر قابل عودت می باشد به شما توصیه می کنیم تا تمامی 

موارد موجود در این دفترچه ها را به شکل دقیق و درست مطالعه فرمایید، عالوه بر این در صورت قبولی شما در این 

ا برای طی شدن مراحلی استخدامی از شما برای یک مصاحبه حضوری دعوت شود، در صورتی که آزمون ممکن است ت

نسبت به شرایط اختصاصی ای در دفترچه ثبت نامی برای شما ذکر شده است بی توجه باشید و تمامی آن ها را قبل از انجام 

برای مصاحبه حضوری دعوت نگرددثبت نام فراهم نکرده باشد ممکن است تا علی رقم قبولی در آزمون از شما  . 

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%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-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


 

  

  موارد ذکر شده در دفترچه آزمون استخدامی وزارت بهداشت
همانطور که اطالع دارید برای ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت فرد همواره باید دارای دو دسته از شرایط 

اهنمای آزمون وزارت بهداشت ذکر شده است، در عمومی و تخصصی باشد که تمامی این موارد به طور دقیق در دفترچه ر

وزارت بهداشت ذکر شده اند  ادامه به بررسی مهم ترین مواردی خواهیم پرداخت که در دفترچه راهنمای آزمون : 

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت 
اشت بعد از قبولی در آزمونمدارک مورد نیاز برای استخدام در مراجع تحت نظر وزارت بهد   

 نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه 
 مراحل و طریقه انجام ثبت نام به صورت اینترنتی 

 کد و نام استان ها 
 فرم های پیش نویسی شده و تقاضا نامه های ثبت نام 

 هزینه الزم برای ثبت نام در آزمون استخدامی موسسات تحت نظر وزارت بهداشت 
مشاغل و محل کار هایی که به وسیله شرکت در این آزمون فرد می تواند به آن ها ورود کندفهرست تمامی   . 

  

 .با ما در ایران تحصیل همراه باشید شرایط استخدام وزارت بهداشت کاربران گرامی، برای کیب اطالع از

  

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/


آزمون استخدامی وزارت بهداشت دانلود دفترچه  
 sanjesh.org دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت هر ساله از سوی سایت سازمان سنجش به آدرس
منتشر می شود، متقاضیان به ثبت نام در موعد مقرر و انتخاب شده برای ثبت نام خود می توانند اقدام به دانلود این دفترچه 

از مطالعه دقیق فرایند ثبت نام خود را تکمیل نمایید کنند و بعد . 

چنانچه قصد شرکت در آزمون سال آینده را دارید به شما توصیه می کننیم تا با مطالعه دفترچه آزمون استخدامی وزارت 

ت کسب بهداشت سال های قبل پیش از نشر دفترچه سال آزمون خود نسبت به موارد درج شده در این دفترچه های اطالعا

 .کنید؛ در ادامه می توانید اقدام به دانلود دفترجچه استخدامی سال های گذشته وزارت بهداشت نمایید

  

 .برای دانلود دفترچه راهنمای ثبت نامی آزمون استخدام وزارت بهداشت روی لینک زیر کلیک کیند
دانلود دفترچه استخدامی وزارت بهداشت سال ۹۹  

  

 

  

 شرایط ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت

افراد برای توانایی استخدام در وزارت بهداشت باید برخی از پیش نیاز ها را داشته باشند، در اصل می توان گفت که برخی 

از شرایط عمومی برای ثبت نام در این آزمون در نظر گرفته شده است که تمامی افراد قبل از ثبت نام در آزمون استخدامی 

http://5.160.138.170/download/emp/NOTEVBehdashtEMp99_v2.pdf


دارای تمامی آن ها باشند، در ادامه به بررسی مهم ترین این شرایط خواهیم  دستگاه های اجرایی وزارت بهداشت باید

 :پرداخت

افراد برای شرکت در این آزمون صرفا باید تابعیت ایرانی داشته باشند و شرکت در آزمون استخدامی وزارت  

 .بهداشت برای اتباع غیر ایرانی امکان پذیر نخواهد بود
در این آزمون وضعیت مشخصی از مشمولیت نظام وظیفه خود را ارائه دهند.  داوطلبین آقا باید برای ثبت نام 

 )معافیت تحصیلی، کارت پایان خدمت یا هر مورد دیگری که داللت بر عدم سرباز بودن فرد داشته باشد(
افرادی که قصد ثبت نام دارند نباید جزو نیروی های بازخریدی و یا اخراجی هیچکدام از سازمان های دولتی  

 .باشند
 .افرادی که مدرک آن ها معادل سازی شده است مجاز به شرکت در این آزمون ها نیستند 

سانتی متر داشته باشند ۱۶۵افرادی که قصد استخدام در بخش فوریت های پزشکی را دارند باید قد حداقلی   . 
ز سوی دانشگاه اقدام به افرادی که مشمول خدمت پزشکان و پیراپزشکان هستند برای شرکت در این آزمون باید ا 

 .ارائه گواهی انصراف از طرح نمایند
سال، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد  ۳۵سال الی  ۲۰دارندگان مدارک کاردانی و کارشناسی باید سنی از  

سال داشته باشند ۴۵سال و مدارک دکتری و باالتر حداکثر  ۴۰حداکثر  . 

  

 .می توانید از مشاورین ایران تحصیل کمک بگیرید برای اطالع از ویرایش ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت

  

 اصالحیه آزمون استخدامی وزارت بهداشت

هر ساله به دلیل مواردی اعم از تغییر ظرفیت، تغییر قوانین و شرایط و مواردی از این قبیل بعد از انتشار دفترچه راهنمای 

شر شود، اصالحیه های آزمون استخدامی وزارت آزمون وزارت بهداشت ممکن است اصالحیه هایی هم در این باره منت

بهداشت خود در قالب دفترچه های مجزا از سوی وبسایت سازمان سنجش منتشر می شوند و موارد تکمیلی را برای تکمیل 

 .فرایند ثبت نام ذکر خواهند کرد

بی خبری از آن ها به قطع  موارد ذکر شده در این اصالحیه ها ممکن است شامل شرایط عمومی یا اختصاصی نیز باشد که

 .منجر به ایجاد اختالل در فرایند استخدام علی رقم قبولی فرد خواهد بود

  

 خالصه مطلب

دانلود دفترچه استخدامی وزارت بهداشت اولین و مهم ترین گام برای ثبت نام و شرکت در این آزمون ها می باشد، مواردی 

که فرد برای تکمیل فرایند ثبت نامی خود به آن نیاز خواهد داشت در این اعم از شرایط عمومی و تخصصی و هر آن چیزی 

دفترچه ها ذکر شده و صرفا در صورتی که فرد آن را به طور کامل مطالعه کرده باشد و در آزمون قبول شود می تواند 

 .بدون دغدغه به خصوصی اقدام تکمیل فرایند استخدامی خود کنند

دامی وزارت بهداشت ممکن است به علت تغییراتی که ممکن است رخ بدهد اطالعیه های عالوه بر دفترچه آزمون استخ

جداگانه ای نیز در قالب دفترچه های مجزا از سوی وزارت بهداشت منتشر گردند که هر کدام از آن ها می تواند با ایجاد 

 .تغییر در شرایط عمومی و یا اختصاصی ثبت نام همراه باشد

  

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/
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