
خدمات   ،یعلوم پزشک یکارآمد در دانشگاه ها و دانشکده ها ی انسان  ی روی آزمون استخدام وزارت بهداشت هرساله به هدف جذب ن 

. در  ردی گ ی انجام م  یحضور  یو مصاحبه   یدو مرحله آزمون کنب   یمجموعه وزارت بهداشت ط ری مراکز ز ری و سا یدرمان  یبهداشت 

وزارت بهداشت   ی استخدام ی   رهی هم به عنوان ذخ ی گری وزارت بهداشت در آمده و گروه د به استخدام طی واجد شرا یگروه نی ب  نی ا

 .شوند  یم یمعرف

 

  ی سازمان سنجش، اقدامات الزم را جهت ثبت نام آزمون استخدام ی توانند در مهلت مشخص شده از سو یم ط ی واجد شرا داوطلبان

کسب   ی توانند برا یشوند م  یم ی وزارت بهداشت معرف ی  رهی ذخکه به عنوان  یانجام دهند. افراد  1401وزارت بهداشت سال  

 .ندی تماس حاصل فرما لی تحص رانی ا نی مشاور می و مراحل ت   طی شرا  ری رو و سا ش ی پ  ی در مصاحبه  تی موفق ی برا یشتری اطالعات ب 

 

  ره ی ذخ ازی آزمون استخدام وزارت بهداشت، مدارک مورد ن  ازی همچون ) مدارک مورد ن  یموضوعات  یدر ادامه به بررس نی همچن 

 .می پرداز ی( مرهی ثبت نام آزمون و غ ی وزارت بهداشت، نحوه  ی شدگان استخدام

 

 

 

 

 1401آزمون استخدام وزارت بهداشت   ی نترنت ی ثبت نام ا ازی مورد ن  مدارک

 

 

 

 

 .شود ی و بارگذار رهی ذخ 300kbو حداکثر به حجم  jpg با فرمت دی داوطلب با یی) پشت و رو(: مدارک شناسایکارت مل ری تصو

 .گرفته شود یهمانند عگس کارت مل تمام صفحات شناسنامه :  ری تصو

 

)   ییشناسا  یکارت ها ی اسکن عکس از رو دی گرفته شده است : توجه داشته باش ی قطعه عکس سه در چهار که به تازگ  کی  ری تصو

با حجاب   دی عکس خواهران با نی شود.همچن   هی اسکن ته تی فی از اصل عکس با ک دی باشد و با ینم ری و شناسنامه ( امکان پذ ی کارت مل

 .کامل گرفته شده و اسکن شود

 

فراغت از   ی گواه ای و  ی تخصص یو دکتر ی ارشد، دکتر یکارشناس ، ی: شامل کارشناس یلی تحص یاصل مدرک تمام دوره ها  ری تصو

 داوطلب  ل ی از دانشگاه تحص لی تحص

بهداشت،   ی از وزارت خانه ها یکی  دیی به تا دی با یگواه نی خارج از کشور ا  لی در خارج از کشور: در صورت تحص  لی تحص مدارک

 .برسد ی و فناور  قاتی علوم تحق ای و  ی درمان و آموزش پزشک

 

 



 

 

 

 .دی کن  ک ی استخدام وزارت بهداشت کل طی اطالع از شرا یبرا

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت بهداشت  ی استخدام رهی ذخ

 

 

 وزارت بهداشت  ی استخدام رهی ذخ ازی مورد ن  مدارک

 .شود ی سی قطعه عکس : با اطالعات داوطلب پشت نو دو

 .تمام صفحات شناسنامه داوطلب باد ارائه شود ری اصل و تصو :  شناسنامه

 .ارائه شود دی داوطلب با یکارت مل ری : اصل و تصو ی مل کارت

با   یخدمت  گانی نامه از  ا ی و   (انی آقا ژهی دائم )و ت ی معاف ای  یعموم  فهی خدمت نظام وظ انی کارت پا ری خدمت : اصل و تصو انی پا کارت

 .الزم است ارائه شود  فه ی اتمام خدمت نظام وظ خی تار دی ق

توسط مراکز   دیی وتا ت ی کرونا از سا ازی فرم امت  افت ی کرونا الزم است نسبت به در ازی از امت  یکرونا : در صورت بهره مند ازی امت  فرم

 .دیی و معاونت مربوطه اقدام نما

فوق   ی لی شغل آن ها مدرک تحص یلی احراز تحص ط ی که در شرا ی شغل ی : داوطلبان رشته ها یلی مدرک تحص نی آخر ری و تصو اصل 

خود    یمقطع، مدارک مقاطع قبل نی مرتبط ذکر شده است الزم است عالوه برآخر ی کارشناس یلی مشروط به داشتن مدرک تحص سانسی ل

 .را هم ارائه دهند

 .( ارائه شودثارگری فرد ا ی ) اصل شناسنامه  ی ثارگری مدارک دال بر ا ر ی : اصل و تصو ی ثارگری ا مدارک

 .شود هی از محل خدمت ته یاری اخت  ای  یاجبار  ی الزم است در رشته ها  اشتغال به طرح : یگواه

 .رده اند الزم استطرح ک  دی که تمد یکسان  ی اشتغال به طرح برا یطرح : گواه دی تمد

 

  ی برا یشرکت  نی شاغل ژهی مدت کارکرد و  یبه همراه گواه یاجتماع نی ممهور به مهر سازمان تام مه ی سوابق ب  ست ی : ل مه ی ب  مدارک

 .ارائه شود دی سن با  یمحاسبه  



 

 

 

 .کسر از سن قابل قبول است یباشند و برا ینم یسن  ط ی شرا  یکه دارا   یداوطلبان  یقابل ارائه برا   مدارک

سال سابقه   کی و پنج درصد و باالتر و فرزندان آزادگان حداقل  ست ی : جانبازان، آزادگان، فرزندان جانبازان ب  ثارگرانی ا فرزندان

 .باشند ی اسارت و باالتر از شرط حداکثر سن معاف م

سال قابل ارائه   15  زانی حداکثر به م ی ارداد مشاغل کارگرپزشک خانواده و قر ن،ی شاغل : شامل قرارداد کار مع یقرارداد   داوطلبان

 .باشد یاجتماع نی الزم است به ممهور به مهر سازمان تام نی است. همچن 

موسسات   ر ی طرف قرار داد با دانشگاه وسا یمانکاری شرکت پ   قی و از طر می رمستقی که به صورت غ یکارمندان  :  یشرکت  کارمندان

 .ندی بند استفاده نما نی توانند از ا  یسال م 15 زانی به خدمت اشتغال دارند حداکثر به م یتابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

در   ی استراحت پزشک ای شدن و  ی حضور در جبهه و مدت زمان بستر  زانی افراد به م نی در جبهه ها به صورت داوطلبانه : ا شرکت 

 .شود  ینشان کسر ماز س تی اثر مجروح

  راپزشکانی طرح با استناد به قانون خدمت پزشکان و پ  دی تمد ای و   ی اری اخت  ، یکه طرح اجبار ی: داوطلبان   یانسان  یرو ی خدمت ن  طرح 

 .شود ی انجام خدمت فوق از سنشان کسر م زانی گذرانده اند، به م

 .است دیی کسر از سن قابل قبول مورد تا یبرا  انی آقا ی : مدت سرباز  یسرباز

 

 دیی مدارک افراد و تا ه ی اول یشود و پس از بررس ی ارائه شده تنها براساس اظهارات داوطلب ثبت م ست ی به ذکر است ل الزم

 .توسط سازمان سنجش اعالم خواهد شد یینها ی جهی مستندات،نت 

 

 

 

 شدگان وزارت بهداشت  ره ی ذخ ی برا ی استخدام آزمون

 

سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به    یاز سو  ی مدارک آزمون اسخدام ی جهت بررس  طی داوطلبان واجد شرا  یاعالم اسام روی پ 

شوند و طبق بخش   ی م یمعرف ره ی دوم به عنوان داوطلب ذخ ی مرحله  رفتگانی کرونا ، پذ ازی امت  راتیی از داوطلبان و تغ یحذف تعداد

  یبرا  یفرصت مناسب   ندهی سال آ  یآزمون استخدام نی . همچن ندی را به محل اعالم شده ارسال نما خود مدارک  دی سازمان سنجش با ی نامه 

رو    شی توانند در آزمون پ  ی افراد م نی سال گذشته انتخاب شده اند و ا  یدر آزمون استخدام رهی ذخ یرو ی است که به عنوان ن  ی افراد

و در   ندی آزمون را کسب نما ازی حداقل امت  دی افراد با یذکر است تمام به دهند. الزم  ش ی افزا یقبول  یشرکت کنند و شانس خود را برا 

 .افراد برابر اند یمورد تمام نی ا

 

 :وزارت بهداشت ره ی افراد ذخ ی ری به کارگ  ی داوطالبان و نحوه   یقبول  طی شرا

 

مشخص از کسب   ه ی با سهم ن ی و معلول ثارگرانی باشد. ا یدرصد از مجموع نمره م 60کسب حداقل  یدر آزمون کتب  یقبول  طی شرا از

  ندی فرا ی صورت از ادامه  نی ا ی در غ ندی مصاحبه را کسب نما یدرصد از نمره   50 دی مذکور معاف اند. در ادامه داوطلبان با ینمره 



مربوطه   تی سا  قی خود را از طر یکتب  آزمونی  جهی توانند نت   ی مروز پس از آزمون،  30تا 20  انشوند. داوطلب   یاستخدام حذف م

است. در   یری گی روز پس از روز مصاجبه قابل پ  30و مصاحبه، حداقل    یآزمون شامل تخصص یکل ی  جهی نت  نی . همچن ندی مشاهده نما

  نش،ی گز ی هسته  یاز سو  یاصل یشده    نشی افراد گز دیی تاعدم  ا ی گفت، در صورت انصراف و  دی با ره ی خصوص استفاده از افراد ذخ

  رهی افراد ذخ نکهی استفاده نخواهد شد. به عالوه ا رهی صورت از اقراد ذخ  نی ا ری شود در غ یاستفاده م ازی امت  بی به ترت  رهی از افزاد ذخ

 . اعالم شده است  ی  نمرهشوند و قبول شدن تمام افراد منوط بر کسب حداقل  یبرخوردار نم یت ی از اولو یدر آزمون بعد

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت بهداشت   یثبت نام آزمون استخدام نحوه

 

که   ی شده و طبق دستور العمل یمرکز سنجش آموزش پزشک  یبه نشان  ت ی : ابتدا وارد سا ی مرکز سنجش آموزش پزشک تی به سا ورود 

 .دیی داده شده است عمل نما حی در ادامه توض

 

  نکی ل ی سپس رو دیی را انتخاب نما یاستخدام یآزمون ها ی  نهی سمت راست گز  یاز منو  ت ی سا یاصل  یمدارک: در صفحه   ارسال 

را    دی ارسال مدارک و ثبت نام جد ی  نه ی گز ری تا مراحل ثبت نام آغاز شوند. سپس مطابق تصو دی کن  ک ی ارسال مدارک و ثبت نام کل

 .دی بزن 

 

 

 

 

 وزارت بهداشت  ی استخدام رهی ذخ

 

 

 

 

 وزارت بهداشت  ی استخدام رهی ذخ

 

 



ثبت نام ادامه   ندی فرا  یدر صورت اشتباه وارد کردن کد مل دی . دقت کن دی خود را وارد کن   یمرحله الزم است کد مل نی : در ا  یکد مل ثبت

 .دی کن  کی را کل نه ی پرداخت هز ی  نهی نخواهد کرد. پس از آن گز دای پ 

 

 

 

 

 وزارت بهداشت  ی استخدام زهی ذخ

 .دی شو  یبعد ثبت نام م ی ادامه وارد مرحله  ی  نهی بر گز  ک ی نکات و با کل ی : پس از مطالعه  ط ی شرا دیی نکات و تا ی  مطالعه 

 

 

 

 

 .دی ثبت اطالعات را بزن  ی  نه ی و گز دی مشخصات : مشخصات خود را وارد کن  ثبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت بهداشت  ی استخدام رهی ذخ

  یدر آزمون استخدام دی توان  یو م   دی شو  یم لی : در مرحله آخر با وارد کردن اطالعات حساب خود ثبت نام شما تکم یبانک مشخصات

 .دیی وزارت بهداشت شرکت نما

 



 

 

 

 

 

 

 وزارت بهداشت  ی استخدام رهی ذخ

 

 

 شود؟  ی وزارت بهداشت چگونه لحاظ م یدر آزمون استخدام یافراد بوم ت ی اولو

 

 :یافراد بوم فی تعر

 

 :گردندیم ی تلق یبوم ل ی ذ طی از شرا یکی در صورت داشتن  طلبانداو

 

 .باشد یکی  یاستخدام  ی مورد درخواست برا ییا ی تولد داوطلب با محل جغراف محل  

 .استخدام گذرانده باشد یو متوسطه را در محل مورد تقاضا  ییراهنما ،ییابتدا یلی دو مقطع از مقاطع تحص حداقل

( با محل  رستانی دب  ای  ییراهنما  ،ییآنان )اعم از ابتدا یلی که محل سه سال از سنوات تحص یمسلح در صورت  یروهای پرسنل ن  فرزندان

 .باشد یکی  یاستخدام  ی مورد تقاضا ییای جغراف

 

% از  50باشند تا سقف   یکه افراد بوم ی. در ادامه در صورت ردی گ یصورت م  یدرج شده در آگه  ط ی شرا ق ی افراد ابتدا با تطب  نشی گز

نفر از آن ها را   10باشد   ازی ن  ی شغل ت ی موقغ ینفر برا  20اگر    به طور مثال  که  ی شوند. به نحو  یمربوطه بهره مند م یها ت ی اولو

 .شوند یاستخدام م یبوم  ری و ده نفر غ ینفر بوم 10. در واقع ددهن  ی م لی تشک ی افراد بوم

 

 

 

 اخبار مرتبط با وزارت بهداشت  نی آخر

 

 .مواجه است رو ی بهداشت با کمبود ن  وزارت 

 



  ی قصد چی بهداشت و درمان خاطر نشان کرد که ه یدر حوزه   روی و منابع وزارت بهداشت با اشاره به کمبود ن   تی ری توسعه مد معاون

در خصوص   یمی مذکور است. در ادامه دکتر بهروز رح ستمی شاغل در س یروهای ما حفظ ن  ی کل استی و س می ندار روی ن  ل ی در جهت تعد

کادر درمان در دوران کرونا فراموش نخواهد شد و در   یها یکرد : تالش ها و جان فشان  انی ب  ندکه کادر سالمت کشور دار یمطالبات 

رفع   ی را برا ییراه حل ها ی و به زود می مطالبات هست  نی تحقق ا یافزود ما در راستا یخواهد ماند. و   یکشور و جهان باق خی تار

 .می ده یموانع پرداخت مطالبات ارائه م

 

 .انجام خواهد شد 1400سال  انی وزارت بهداشت تا پا ثارگران ی ا یاستخدام تی وضع لی تبد

 

  نی ا ثارگران،ی ا تی در خصوص وضع 20 ی بند ) د( تبصره   1400خصوص گفت : با توجه به قانون بودجه    نی در ا ی عی رف بهروز

برنامه و بودجه   تی ری سازمان مد ی است که با توجه به نامه ارسال  یهداشت بوده اند. اما متاسفانه مدت مورد توجه وزارت ب  شه ی گروه هم

موضوع حل شد و به   نی به چالش خورده بود که خوشبختانه ا یموضوع کم نی در استان ها ا تی وضع  لی در مورد عدم استخدام و تبد

 .می مجموعه وزارت بهداشت هست  ثارگرانی ا ی استخدام تی وضع ریی تغ یری گی سرعت در حال پ 

 

 خالصه مطالب 

 

جهت   نی کند به هم یم یانسان  یرو ی کشور اقدام به جذب و استخدام ن  ازی مشخص و با توجه به ن  یزمان  ی وزارت بهداشت در بازه ها

  ی آن دسته از افراد یبرا نی همچن  می وزارت بهداشت پرداخته ا یمون استخدام مدارک ثبت نام و شرکت در آژ یمقاله به بررس نی در ا

گذشته،   انی سال  یبا توجه به تجربه   ازی در ارتباط با مدارک مورد ن  یشده اند اطالعات   رفتهی پذ بهداشتوزارت  ی  ره ی که به عنوان ذخ

با تماس با کارشناسان و   دی توان  یشما م نی آورده شده است. همچن  گر ی د طی و شرا ندهی سال آ یشرکت مجدد در ازمون استخدام ینحوه  

 . دیی فرما  اصلامر اطالع ح نی ا ات ی از جزئ   لی تحص رانی مشاوران ا

 

 ل سواالت متداو 

 رد؟ی گ یتعلق م ه ی سهم ی استخدام وزارت بهداشت به افراد بوم یبرا ای آ

  روی نفر ن  20تا   یعنوان شغل ی شوند. به طور مثال اگر وزارت بهداشت برا  یها را شامل م یدرصد استخدام 50تا  ی افراد بوم بله

 .هستند ینفر از آن ها از افراد بوم 10 ردی گی م

 رد؟ ی گ یتعلق م  هی در آزمون سال بعد سهم ا ی شوند آ یم ی وزارت بهداشت معرف ی   رهی که به عنوان ذخ ی افراد به

 .شوند  یم دهی تمام افراد به صئرت برابر سنج ری خ

 شود؟   یاعالم م یخی وزارت بهداشت در چه تتار ی مصاحبه  ی جهی نت 

 شود.  یروز پس از آن اعالم م 30تا 20مصاحبه  ی جهی نت 


