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 تحصیل

 اداسی، تخص دس هتخصص ٍ تدشتِ تا ًیشٍی تاهیي تشای است، کشدُ سؼی سالِ ّش تْذاضت، ٍصسات

 وزارت استخذاهی دفترچه داًلودتا  .کٌذ تشگضاس سا استخذاهی ّای آصهَى تْذاضتی، هشاکض ٍ داًطگاّی

ّایی کِ ٍصسات تْذاضت تشای هَسسات ٍ هشاکض هختلق دس ًظش گشكتِ است،  تَاًیذ اص ظشكیتهی بهذاشت

ٍ  ایشاًی تاتؼیت داضتي ٍ کیلشی ساتقِ ًذاضتيداٍعلثاى تایذ اص تشخی ضشایظ ػوَهی ّوچَى . هغلغ ضَیذ

اهکاى ، تشخَسداس تاضٌذ تا تحصیلی هذسک هتٌاسة تا ًظش هَسد ضـل اًتخابضشایظ اختصاصی ّوچَى 

 .ضشکت دس آصهَى سا پیذا کٌٌذ

 تْذاضت، ٍصاست استخذاهی دكتشچِ داًلَد تا کٌٌذ ضشکت آصهَى ایي دس داسًذ توایل کِ اكشادی ّوِ

 گشكتي ًظش دس تا است ضذُ سؼی اداهِ دس. کٌٌذ پیذا اعالع آصهَى دس ًام ثثت ًحَُ ٍ خضییات اص تَاًٌذ هی

ػٌَاى ضَد تا داٍعلثاى تا  ًام ثثت خْت اص خولِ ضشایظ سٌی ٍ صهاى آصهَى، ضشٍسی ًکتِ چٌذ ّا، اٍلَیت

 .خیالی آسَدُ تتَاًٌذ دس ایي آصهَى ضشکت کٌٌذ
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 1400 بٍذاشت َزارت استخذامی آزمُن وام ثبت زمان

 

 

 

 ًیض آصهَى دكتشچِ اًتطاس صهاى ضَد، هی تشگضاس سٌدص ساصهاى عشیق اص ٍ سالیاًِ آصهَى ایي کِ آًدایی اص

 اص پس. ضَد هی گشكتِ ًظش دس هاُ دی دس آصهَى ًام ثثت صهاى هؼوَال. ضَد هی اػالم سٌدص ساصهاى تَسظ

 ٍ کشدُ هغالؼِ سا دكتشچِ سٍص ۱۰ تا داسد كشصت داٍعلة تْذاضت، ٍصاست استخذاهی دكتشچِ داًلَد ٍ اًتطاس

 ثثت هْلت ٍ ًطَد دكتشچِ اًتطاس هتَخِ هقشس، صهاى دس داٍعلة اگش. کٌذ آصهَى دس ًام ثثت تِ اقذام سپس

 تَاًیذ هی ضوا سٍ ایي اص ضَد، هی توذیذ ًام ثثت صهاى ٍ دادُ سٍصُ چٌذ هْلت یک تاضذ، سسیذُ پایاى تِ ًام

 تَاًٌذًوی .کٌیذ استلادُ ًام ثثت خْت آهذُ دست تِ کِ كشصتی اص

 

 ۱۴۰۰ بٍذاشت َزارت استخذامی آزمُن مفاد

 تِ اختصاصی سَاالت دكتشچِ یک ٍ ػوَهی سَاالت دكتشچِ یک دكتشچِ، دٍ آصهَى تشگضاسی ٌّگام دس

 ٍ یک ضشیة ػوَهی سَاالت تشای کِ است ای  گضیٌِ چْاس آصهَى یک ًیض آصهَى ایي. ضَد هی دادُ داٍعلة

 دس کِ تاضٌذ داضتِ دقت ًکتِ ایي تِ داٍعلثاى. است ضذُ گشكتِ ًظش دس ۲ ضشیة تخصصی سَاالت تشای

. داد خَاٌّذ دست اص سا صحیح پاسخ یک ؿلظ پاسخ سِ ّش هقاتل

 است اٍ هْاست تا هتٌاسة کِ دّذ پاسخ سا سَاالتی تایذ داٍعلة اختصاصی دكتشچِ دس. 

 اًگلیسی صتاى اسالهی، هؼاسف كاسسی، ادتیات صتاى ّوچَى هٌاتؼی ًیض ػوَهی سَاالت دكتشچِ دس ٍ 

. دّیذ پاسخ آًْا تِ تایذ کِ است ضذُ گشكتِ ًظش دس اعالػات كٌاٍسی ٍ ػوَهی اعالػات

 ۱۴۰۰ بٍذاشت َزارت استخذامی آزمُن در وام ثبت جٍت داَطلبان شرایط

 



 

 

 اهکاى آًْا تشسسی تا کِ است ضذُ گشكتِ ًظش دس ضشایغی تْذاضت، ٍصاست استخذاهی آصهَى دس ًام ثثت تشای

 ػوَهی ضشایظ گشٍُ دٍٍصسات تْذاضت  ضشایظ، اص تْتش دسک تشای. ضَد هی كشاّن یداٍعلة ّش تشای ًام ثثت

  آصهَى دس ًام ثثت تِ ًسثت آًْا، تشسسی تا تَاًیذ هی ضوا کِ است گشكتِ ًظش دسسا  اختصاصی ضشایظ ٍ

. کٌیذ اقذام تْذاضت، ٍصسات استخذاهی

 

 عمُمی شرایط بررسی

 کاست ٍ ضٌاسٌاهِ داسای تایذ ضوا کِ هؼٌا ایي تِ. است ایشاًی تاتؼیت داضتي ػوَهی ضشط اٍلیي 

 .تاضیذ ایشاى کطَس هلی

 تاضذ تاییذ هَسد اسالهی خوَْسی دس کِ کٌذ پیشٍی دیٌی اص تایذ كشد. 

 سًح خسوی هؼلَلیت گًَِ ّیچ اص ٍ تاضذ کاهل صحت دس تایذ ًظش هَسد كشد سٍاًی ٍ خسوی ًظش اص 

هَاسدی کِ تشای سالهت خسواًی تیاى ضذُ  تْذاضت، ٍصاست استخذاهی دكتشچِ داًلَدتا  .ًثشد

 .است، تیطتش آضٌا ضَیذ

 تاضذ داضتِ اػتیاد سٍاًگشداى یا هخذس هَاد گًَِ ّیچ تِ ًثایذ داٍعلة ّوچٌیي. 

 خْت ثثت ًام  ػوَهی ضشٍط دیگش اص اسالهی خوَْسی قَاًیي اص تاتؼیت ٍ کیلشی ساتقِ ًذاضتي

 .داٍعلثاى ّستٌذ

 است الضاهی داین هؼاكیت کاست داضتي یا خذهت پایاى کاست داضتي آقایاى تشای .

 

 اختصاصی شرایط بررسی

 



 

 

 تا .دّیذ قشاس تشسسی هَسد سا اختصاصی ضشایظ تایذ ػوَهی ضشایظ تشسسی اص پسخْت ثثت ًام دس آصهَى، 

 اص تشخی دس .تاضیذ کشدُ دسیاكت سا آى ًیاص هَسد تحصیلی هذسک تایذ ،ایذ گشكتِ ًظش دس کِ ضـلی تِ تَخِ

 تِ ًیاص دیگش تشخی دس ٍ دیپلن تحصیلی هذسک تِ یاص، ىّای ٍاتستِ  ٍ ساصهاى تْذاضت ٍصاست دس هطاؿل

 تحصیلی ٍضؼیت تا هتٌاسة تایذ ضوا سٍ ایي اص .است تخصصی ٍ دکتشا ،اسضذ کاسضٌاسی ،کاسضٌاسی هذسک

 .کٌیذ تؼییي سا ًظش هَسد ضـل خَد

 تایذ کٌیذ، اًتخاب تَاًیذ هی تحصیلی سضتِ کذام تا سا ضـل کذام تذاًیذ ایٌکِ اص اعویٌاى تشای 

 ّش .کٌیذ هغالؼِآى سا  کاهل عَس تِسا اًدام دّیذ ٍ  بهذاشت وزارت استخذاهی دفترچه داًلود

 .ضًَذ هی حزف ّا سضتِ اص تشخی ٍ اضاكِ استخذاهی ّای سضتِ لیست تِ ّا سضتِ اص تشخی سالِ

 هتؼْذ ّا آى تِ تایذ کِ است ضذُ تؼشیق ضـل آى تشای اختصاصی ضشایظ ًظش، هَسد ضـل تا اًتخاب 

 دس ایٌکِ اص پس. است ضذُ رکش هصاحثِ اًدام تَضیحات قسوت دس هطاؿل اص تشخی تشای .ضَیذ

 .کٌیذ آهادُ هصاحثِ تشگضاسی تشای سا خَد تایذ یذ،دکش دسیاكت سا قثَلی ًوشُ آصهَى

 ضوا اگش. تاضیذ داضتِ سا ضـل تا هشتثظ تحصیلی هذسک تایذ ضوا ًظش، هَسد ضـل اًتخاب اص پس 

 ًیست، یکساى ًظش هَسد ضـل ًیاص هَسد تحصیلی هذسک تا کِ ّستیذ تحصیلی هذسک داسای

 .تَاى اص هؼادل ساصی هذسک تحصیلی استلادُ کشد ّوچٌیي ًوی .کٌیذ ضشکت آصهَى دس تَاًیذ ًوی

 ًذاسًذ سا آصهَى دس ضشکت اخاصُ اكشاد ایي تاضٌذ، دکتشا اص تاالتش هذسکی است هوکي اكشاد اص تشخی .

 ًیاص خْت تشخی اص هطاؿل ًیض تاالتش تحصیلی ّای سضتِ هشاکض، اص تشخی دس ضذ هتزکش تایذ الثتِ

 .ضَد، دكتشچِ ساٌّوا سا تا دقت هغالؼِ کٌیذ هیاست کِ تَصیِ 

 ِخَد هٌغقِ دس اًتخاب ضَد، هی تَصیِ تیطتش قثَلی تشای ّا ضـل اًتخاب دس کِ هْوی ًکت 

 ضوا کِ هؼٌا ایي تِ .تاضذ داضتِ قثَلی تشای تیطتشی اهتیاص تَدى تَهی دلیل تِ تا است داٍعلة

 کِ هشاکضی اگش ٍ کٌیذ اًتخاب تَاًیذ هی سا داسًذ ٍخَد ضوا صًذگی هحل اعشاف دس کِ هشاکضی تٌْا



 پیذا کاّص ضوا قثَلی دسصذ تاضٌذ، ًذاضتِ صیادی ظشكیت ّستٌذ، ضوا صًذگی هحل ًضدیکی دس

 .کٌذ هی

 عشح اص هؼاكیت گَاّی تایذ یا تگزساًیذ، سا اخثاسی اًساًی ًیشٍی عشح تایذ کِ ّستیذ داٍعلثی اگش 

 .تاضیذ کشدُ دسیاكت سا عشح دٍسُ پایاى گَاّی یا تاضیذ داضتِ

 عشح اص اًصشاف گَاّی تایذ تگزساًٌذ، سا اختیاسی اًساًی ًیشٍی عشح تایذ کِ کِ داٍعلثاًی ّوچٌیي 

. تاضٌذ کشدُ دسیاكت سا

 

 1400بٍذاشت  َزارت وحُي ثبت وام در آزمُن استخذامی

 صهاى دس. ضَد هی تشگضاس سٌدص ساصهاى ًظش صیش تْذاضت ٍصاست استخذاهی آصهَى ضذ، تیاى کِ عَس ّواى

 گضیٌِ ساست، سوت ستَى اص ٍ کشدُ هشاخؼِ سٌدص ساصهاى سایت تِ سٌدص ساصهاى سَی اص ضذُ اػالم

.  کٌیذ اًتخاب سا تْذاضت ٍصاست استخذاهی آصهَى ّا، آصهَى هیاى دس ٍ اًتخاب سا استخذاهی ّای آصهَى سایش

تشای ضوا  ًام ثثتٍ اهکاى  دسیاكت سا ًَیسی  ًام سشیال ضواسُ تا کٌیذ پشداخت سا ًظش هَسد ّضیٌِ سپس

.  ضَد هْیا

 پس. کٌیذ پیذا سا خَد صًذگی هحل ٍ هٌغقِ استاى، دس ضذُ اسائِ ّای ضـل تایذ اتتذا دكتشچِ، داًلَد اص پس

. تاضذ هشتثظ ضوا تحصیلی سضتِ تا تایذ کشدیذ، پیذا سا ًظش هَسد ضـل ایٌکِ اص

 ًام ثثت آصهَى ایي دس تَاًیذ هی پشًٍذُ ضواسُ ٍ سّگیشی کذ دسیاكت ًظش، هَسد كشم تکویل تا ًْایت دس

. کٌیذ

 دس ٍ گشكتِ پشیٌت سٌدص ساصهاى سایت اص سا خلسِ تِ ٍسٍد کاست تَاًیذ هی آصهَى، تشگضاسی اص قثل سٍص سِ

. کٌیذ ضشکت آصهَى

 تایذ ایذ،  کشدُ اًتخاب کِ ّایی ضـل  سضتِ تِ تَخِ تا کتثی، آصهَى دس قثَلی ٍ آصهَى تشگضاسی اص پس

 تاتؼِ ّای ساصهاى ٍ تْذاضت ٍصاست دس پیواًی یا قشاسدادی صَست تِ هصاحثِ تاییذ تا ٍ ضَد اًدام هصاحثِ

. ضَیذ کاس تِ هطـَل تَاًیذ هی

 

 1400بٍذاشت  َزارت استخذامی مذارک مُرد ویاز برای آزمُن

 



 

 

 خض هذسکی ّیچ تِ ًام ثثت ٌّگام تٌِّگام داًلَد دكتشچِ استخذاهی ٍصاست تْذاضت تَخِ داضتِ تاضیذ کِ 

 اًتخاب سا هٌگٌِ خای ٍ لک گًَِ ّش ٍ هْش اثش كاقذ ٍاضح، ۴*  ۳ ػکس یک. ًذاسیذ ًیاص پشسٌلی، ػکس

.  کٌیذ

.  تاضذ پیکسل ۳۰۰* ۴۰۰ حذاکثش ٍ ۲۰۰* ۳۰۰ اًذاصُ حذاقل داسای ػکس است تْتش

.  تاضذ کاهل حداب تا تایذ ػکس ّستیذ، خاًن اگش

.  کٌیذ اسیتاسگز ساهاًِ دس ٍ اسکي کیلَتایت، ۷۰ حدن حذاکثش ٍ JPG كشهت تا سا ػکس سپس

 هذاسک سایش ٍ خذهات پایاى کاست تحصیلی، هذسک خولِ اص هشتثظ هذسک تایذ آصهَى دس قثَلی اص پساها 

 .دّیذ اسائِ ٍ تکویل سا است ضذُ اضاسُ آى تِ ساٌّوا دكتشچِ دس کِ

 

 1400بٍذاشت  َزارت شٍرٌای برگساری آزمُن استخذامی

ّای اص تسیاسی دس  دس آصهَى ایي. داسد ٍخَد تْذاضت ٍصاست استخذاهی آصهَى تشگضاسی اهکاى ایشاى، ضْش

 ّش. تاضیذ آصهَى دس ضشکت ًگشاى ًثایذ سٍ ایي اص. ضَد هی تشگضاس استاى ۳۰ اص تیص دس ٍ حَصُ ۲۸۰ اص تیطتش

ّای اص داٍعلة ّضاس ۲۰۰ تش تالؾ ٍ ضَد هی اكضٍدُ آصهَى ایي داٍعلثاى تؼذاد تش سالِ  ایي دس هختلق ضْش

ّایی قغؼا. کٌٌذ هی ضشکت آصهَى  سایش ٍ اداسی داًطگاّی، تخص دس کاس ًیشٍی کوثَد اص کِ ضْش

 هغالؼِ تا ضَد هی تَصیِ ًظش ایي اص. کٌٌذ هی پزیشش سا تیطتشی اكشاد ّستٌذ، تشخَسداس ٍاتستِ ّای ساصهاى

 دس پزیششتشای  سا تاالیی ظشكیت کِ ّستیذ ای  هٌغقِ تَهی اگش ّا، ظشكیت هیضاى تشسسی ٍ ساٌّوا دكتشچِ

. کٌذ پیذا اكضایص ضوا قثَلی دسصذ تا کٌیذ اًتخاب سا خَد ضْش است، گشكتِ ًظش

 



 کىىذ شرکت بٍذاشت َزارت استخذامی آزمُن در تُاوىذومی کً کساوی

 

 

 

 تَاًٌذ ًوی کِ کساًی دس یک تخص تِ عَس کاهلٍ هغالؼِ آى،  تْذاضت ٍصاست استخذاهی دكتشچِ تا داًلَد

 ۺدس اداهِ چٌذ هَسد سا ػٌَاى خَاّین کشد. است ، هطخص ضذُکٌٌذ ضشکت آصهَى دس

 ایذ،  ضذُ اخشاج اها ایذ،  تَدُ كؼالیت تِ هطـَل تْذاضت ٍصاست ّای دستگاُ دس گزضتِ دس اگش 

 .کٌیذ ضشکت آصهَى ایي دس تَاًیذ ًوی

 ًیض ّستیذ، پیواًکاسی یا سسوی استخذام اخشایی ّای دستگاُ دس حاال ّویي اگش ّوچٌیي 

 .کٌیذ ضشکت آصهَى ایي دس تَاًیذ ًوی

 تاضذ، داضتِ ٍخَد اخشایی ّای دستگاُ دس استخذام هوٌَػیت ضوا تشای قضائی هشاخغ تَسظ اگش 

 .کٌیذ ضشکت آصهَى ایي دس تَاًیذ ًوی

 کٌیذ ضشکت آصهَى ایي دس تَاًیذ ًوی ّستیذ، دٍلتی دستگاُ یک اص خشیذ تاص ًیشٍی اگش. 

 

 1400بٍذاشت  َزارت آزمُن استخذامی در شرکت جٍت سىی شرایط

 هذسک تا تَاًیذ هی داسیذ سي سال 40 اگش دیپلن، هذسک تا تَاًیذ هی ّستیذ سال ۲۰ سي داسای اگش

 آصهَى ایي دس دکتشا هذسک تا تَاًیذ هی ّستیذ تاال تِ سال ۴۵ اگش ٍ اسضذ کاسضٌاسی ٍ کاسضٌاسی کاسداًی،

 اكشاد ّوِ تقشیثاً دیپلن، تحصیلی هذسک گشكتي ًظش دس ٍ سال ۲۰ سٌی ضشط تِ تَخِ تا .کٌیذ ضشکت

تْذاضت ضشایغی سا دس ًظش گشكتِ است کِ  ٍصاستّوچٌیي  .کٌٌذ ضشکت استخذاهی آصهَى ایي دس تَاًٌذ هی

 .سال ًیض تتَاًٌذ دس ایي آصهَى ضشکت کٌٌذ 45اكشاد تاالی 

 خاًثاصاًی كشصًذ ٍ اًذ گزساًذُ سا اساست دٍسُ تیطتش ٍ سال یک کِ آصادگاًی كشصًذاى ضْذا، كشصًذاى 

 .ّستٌذ هؼاف سي حذاکثش قاًَى اص داسًذ، خاًثاصی دسصذ ۲۵ کِ



  تِ حذاکثش سي اضاكِ  سال پٌح هیضاى تِ ّستیذ،  ضْیذ خَاّش ٍ تشادس ،ّوسش ،هادس ،پذساگش

 .ضَد  هی

 ضَد هی اضاكِ سي حذاکثش تِ سال ۵ ایذ،  تَدُ دٍلتی ٍقت توام کاسهٌذاى اص اگش. 

 تِ سال ۱۵ تا ایذ داضتِ اضتـال تْذاضت ٍصاست تاتؼِ هَسسات دس کِ ّستیذ کساًی خضٍ اگش 

 .ضَد هی اضاكِ سي حذاکثش

 اكضایص سي حذاکثش کِ تاضذ دیگشی گضیٌِ تَاًذ هی ًیض سشتاصی خذهت اًدام صهاى هذت ّوچٌیي 

تَاًیذ تا ضشایظ تیطتشی کِ ٍصاست  ، هیتْذاضت ٍصاست استخذاهی دكتشچِ داًلَدتا  .کٌذ پیذا

 .تْذاضت دس ًظش گشكتِ است، تیطتش آضٌا ضَیذ

 

 پسشکی در آزمُن استخذامی َزارت بٍذاشت ٌای فُریت شغل اوتخاب شرایط

 

 

 

ۺ تسپاسیذ خاعش تِ سا هَسد چٌذ ضَیذ، استخذام پضضکی كَسیت ّای سضتِ دس کِ یذُ اگشكت تصوین اگش

 تالیٌی، کاسضٌاس ٍ استثاعات کاسضٌاس تشیاط، کاسضٌاس خولِ اص پضضکی ّای كَسیت ّای سضتِ تشای 

ّوچَى تیواسی  پیطشكتِ ّای تیواسیداٍعلة تایذ اص ًظش  .داسد قشاس اٍلَیت دس سٍاى ٍ خسن سالهت

 .قلثی هَسد هؼایٌِ قشاس گیشد

 ّا تشای استخذام دس تخص  صتاى لکٌتٍ ًذاضتي  تلکن قذست داضتي  ّای كَسیتاص هْوتشیي كاکتَس

 .است پضضکی

 دس صحت کاهل تِ سش تثشد ضٌَایی ٍ تیٌایی ّوچٌیي داٍعلة تایذ اص ًظش. 



 ّای كَسیت تخص دس تالیٌی کاسداًی یا ٍ تالیٌی کاسضٌاس ّوچَى هطاؿلی دس داسیذ قصذ اگش 

 تایذ تذًی تَدُ ّوچٌیي. تاضیذ آى اص تاالتش ٍ هتش ساًتی ۱۶۵ قذ داسای تایذ کٌیذ، كؼالیت پضضکی

 .تاضذ ۳۰ حذاکثش ٍ ۱۹ حذاقل تیي

 اص تایذ داٍعلة صًذ، هی سا اٍل حشف صهاى ٍ است هْن تسیاس کاسی پضضکی ّای كَسیت کِ آًدایی اص 

 .تاضذ تشخَسداس خَتی خسواًی آهادگی

 سا دٍم پایِ گَاّیٌاهِ اگش. است الضاهی ًیض آهثَالًس تا ساًٌذگی تشای دٍم پایِ گَاّیٌاهِ داضتي 

 اص کوتش ضوا سي اگش. کٌیذ تْیِ سا آى قثَلی، صَست دس ٍ آصهَى تشگضاسی اص تؼذ تَاًیذ هی ًذاسیذ

. دّیذ اسائِ سا دٍم پایِ گَاّیٌاهِ سالگی ۲۴ پایاى تا ضَیذ هتؼْذ تایذ است، سال ۲۴

 

 پایاوی سخه

 تشای سا خَد ضاًس تَاًیذ هی ّستیذ، پایِ ػلَم ّای سضتِ ٍ پیشاپضضکی پضضکی، سضتِ التحصیل كاسؽ اگش

 داسًذ توایل داٍعلثاى، اص تسیاسی تؼذاد سالِ ّش .کٌیذ اهتحاى تْذاضت ٍصاست استخذاهی آصهَى دس قثَلی

 وزارت استخذاهی دفترچه داًلود تا. ضًَذ كؼالیت تِ هطـَل ٍاتستِ ّای ساصهاى یا تْذاضت ٍصاست دس

ّوچٌیي اگش قصذ . ضَیذػوَهی ٍ اختصاصی داٍعلثاى تیطتش آضٌا هیتا ضشایظ  آى، هغالؼِ ٍ بهذاشت

سٍاى، صحت  خسن ٍ ضشایظ الصم اص خولِ سالهتپضضکی سا اًتخاب کٌیذ تایذ اص  كَسیت ّای داسیذ سضتِ

ضوا  .تشخَسداس تاضیذ ۳۰ حذاکثش ٍ ۱۹ حذاقل تذًی ٍ تَدُ هتش ساًتی ۱۶۵ قذ ضٌَایی، ٍ کاهل تیٌایی

 دلیلی ّش تِ تٌا اگش. کٌیذ ضشکت آصهَى دس هشتثظ، تحصیلی هذسک ٍ هٌغقِ ظشكیت تا هتٌاسةتَاًیذ هی

 تِ هطـَل ًظش، هَسد ضـل دس تَاًیذ ًوی آصهَى دس قثَلی اص پس ًکٌیذ، سػایت سا دكتشچِ دس هٌذسج هَاسد

. ضَیذ كؼالیت

 

 


