
 تحصیل| ایران  ۱۴۰۱زمان ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 

را انجام دهید، باید به شرایط و اقدامات  ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشتبرای اینکه بتوانید 

آن آگاه باشید. توجه داشته باشید که تمامی شرایط و مدارک برای شرکت در آزمون استخدامی وزارت 

 بهداشت، در دفترچه استخدام وزارت بهداشت ذکر گردیده است.

مشاوران مجرب  های اطالع رسانی و دفترچه استخدام وزارت بهداشت و یاشما باید از طریق سایت

در این حوزه، زمان آزمون را مطلع شوید و با فراهم کردن شرایط و مدارک، ثبت نام آزمون 

استخدامی وزارت بهداشت را انجام دهید تا بدون مشکلی در آزمون شرکت کنید. زمان آزمون به طور 

 قطعی مشخص نشده است.
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 ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشتمهلت 

 

به طور قطعی  ۱۴۰۱به طور کلی زمان ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت برای سال 

برگزاری این آزمون بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور خواهد  ۱۴۰۱مشخص نیست. در سال 

توانند دفترچه ثبت نام و راهنمای میبود. داوطلبان باید از همین االن آمادگی داشته باشند. متقاضیان 

 انتخاب رشته را دریافت کنند و مطالعه نمایند تا آمادگی کامل داشته باشند.

اگر بخواهیم زمانی احتمالی برای این آزمون اعالم کنیم، با توجه به زمان نام نویسی دوره گذشته، باید 

شود و پذیرش انجام می ۱۴۰۱اد ماه سال اشاره کنیم. ثبت نام اولیه در مرد ۱۴۰۱به مرداد ماه سال 

 شود.دوره دوم در نیمه دوم دی ماه، انجام می

 

 منابع الزم برای ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت

وقتی از زمان، شرایط و مدارک ثبت نام مطلع شدید، باید برای قبولی صد در صد در این آزمون تالش 

ها است. منابع و کتب ن، کسب اطالعات در مورد منابع و مطالعه آنکنید. الزمه موفقیت در این آزمو

های این توانید مطالعه کنید و با سوال و جوابدرسی بسیاری در مورد این آزمون وجود دارند که می

توانید در مورد آزمون مطالعه کنید، باید خصوصیات زیر ها آشنا شوید. بهترین منابعی که میآزمون

 .را دارا باشند

 .منابع، باید توضیحات دقیق راجع به هر فصل از کتاب درسی داده باشند 

 های سال قبل باشد.هایی که در منابع نوشته شده باید از سواالت تستی آزمونتست 

  وجود پاسخنامه نیز به خصوصیات و مزیت یک منبع خوب برای آزمون استخدامی وزارت

اشد که بسیار بهتر است. زیرا نکات مهم در گردد. اگر پاسخنامه تشریحی ببهداشت بر می

 توانید نت برداری کنید.پاسخ سواالت را هم می

 شود.منابع در نظر گرفته شده برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت، به دو گروه تقسیم می

 منابع عمومی .1

 منابع اختصاصی .2

 



 منابع عمومی مورد نیاز برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت

ها و مشاغل یکسان عمومی همانطور که از نامشان پیداست، عمومی است و برای تمامی رشتهمنابع 

 های معتبر خریداری شوند که عبارتند از:باشد. منابع عمومی باید از کتابفروشیمی

 زبان انگلیسی عمومی 

 آمار و ریاضی مقدمات 

 زبان و ادبیات فارسی 

 معارف اسالمی 

 ICDL 

 

 از برای آزمون استخدامی وزارت بهداشتمنابع اختصاصی مورد نی

منابع اختصاصی برای هر رشته و شغل با یکدیگر متفاوت است و هر فرد باید بر اساس رشته انتخابی 

خود، این منابع را خریداری یا دانلود نماید. در کنار مطالعه منابع باید موارد دیگری را هم رعایت کنید 

 کنیم:نگه دارید. در ادامه به برخی موارد اشاره می تا بتوانید درصد قبولی خود را باال

 درس خواندن اصولی و با تمرکز 

 تست زنی 

 های گذشتهمطالعه سؤاالت آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال 

 اعتماد به نفس باال 

 های گذشتهاستفاده از تجربیات داوطلبان سال 

 مطالعه دروس در بهترین مکان منزل 

  سواالت آزمون استخدامی وزارت بهداشتمطالعه کتاب نمونه 

 

 اهمیت اطالع از شرایط استخدام وزارت بهداشت

 

 



 

اند، مرکز سنجش اعالم نموده که افرادی که در دانشگاه آزاد اسالمی، پذیرش و فارغ التحصیل شده

اب رشته را انتخ ۸۰توانند طبق کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، حداکثر تا می

و در آزمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت کنند. شاید برای تان سوال ایجاد شود که اطالع از 

 کند؟شرایط چه کمکی به شما می

به طور کلی فردی که بخواهد در آزمون شرکت کند، مستلزم این است که از شرایط آزمون و استخدام 

ها را رعایت کنید، به راحتی گاه باشید و آنآگاه باشد تا دچار مشکل نشود. در صورتی که از شرایط آ

 توانید اقدامات الزم را برای استخدام انجام دهید.می

 

 شرایط ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت

ای که در مورد آزمون استخدامی وزارت بهداشت باید بگوییم، این است که دفترچه ترین نکتهمهم

سنجش را مطالعه کنند. سپس طبق مطالعات خود و بر اساس راهنمای منتشر شده از سوی سازمان 

ثبت نام خود را انجام دهند و تکمیل کنند. این افراد ، ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت مهلت

توانند پس از دادن آزمون، مصاحبه علمی را انجام دهند. در صورتی که موفق به دریافت می

 استخدام خود را در ارگان و شغل مورد تقاضا انجام دهند. توانندهای الزم شدند، میامتیاز

 شوند:قبل از شروع مبحث باید ذکر کنیم که شرایط الزم برای شرکت در آزمون، به دو گروه تقسیم می

 شرایط عمومی .1

 شرایط اختصاصی .2

های لشاید برای تان سوال ایجاد شود که منظور از این دو گروه چیست؟ همراه ما باشید تا پاسخ سوا

 تان را دریافت کنید.

 

 شرایط عمومی برای ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت

ای برخوردار است. در ادامه شرایط عمومی برای فرد متقاضی شرکت در آزمون، از اهمیت ویژه

 کنیم:ترین شرایط عمومی را بیان میبرخی از مهم

 های شرایط ترین گزینهدر قانون اساسی، از مهم اعتقاد به دین اسالم یا سایر ادیان تصریح شده

 عمومی است.

 .داوطلب باید به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، متعهد باشد 

 .فرد متقاضی باید تابع ایران باشد 

 های اجرایی ممنوع شده فردی که توسط مراجع قضایی و ذیصالح، از استخدام در دستگاه

 نخواهد داشت.باشد، حق شرکت در این آزمون را 

 های شرایط ثبت نام آزمون کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از الزمه

 استخدامی وزارت بهداشت برای آقایان است.

 .نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر، جز شرایط عمومی شرکت در آزمون است 

 آزمون شرکت کند.تواند در این کند، نمیفردی که مواد مخدر و یا دخانیات مصرف می 



 شود، باید از نظر جسمی و روانی، صحت کامل داشته باشد، همچنین فردی که داوطلب می

 توانایی انجام آن کار را داشته باشد.

 توانند ثبت نام های اجرایی، نمیهای استخدام باز خرید خدمت و یا بازنشسته دستگاهنیرو

 آزمون استخدامی وزارت بهداشت را انجام دهند.

 

 شرایط اختصاصی برای ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت

 

 

 

عالوه بر داشتن شرایط عمومی، شرایط اختصاصی نیز برای ثبت نام در آزمون، الزامی و مهم است. 

 های شرایط اختصاصی برای ثبت نام، سن فرد متقاضی است.ترین گزینهیکی از مهم

  دکتری دارد و قصد شرکت در آزمون استخدامی وزارت برای مثال فردی که مدرک تحصیلی

 بهداشت را هم دارد، حتما باید سن باالی چهل و پنج سال داشته باشد.

   فردی که مدرک کارشناسی ارشد دارد و بخواهد در آزمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت

 کند، حتما باید سن باالی چهل سال داشته باشد.

 تواند در این لی کارشناسی دارد، با داشتن بیست سال سن هم میفرد داوطلبی که مدرک تحصی

 آزمون ثبت نام کند.

 تواند در این آزمون فردی که مدرک تحصیلی کاردانی دارد، با داشتن سی سال سن هم می

 شرکت کند.

  داشتن حداکثر پنج سال خدمت برای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت کارمندان تمام

 الزامی است.وقت دولتی 

 های پیمانکاری طرف قرارداد( در این برخی افراد به صورت شرکتی و غیر مستقیم )شرکت

ای است که پانزده سال به حداکثر سن کنند. شرایط برای این افراد به گونهآزمون ثبت نام می

 شود!ها افزوده میآن

  حداقل هجده سال سن هم در آخر افرادی که قصد دارند در شغل بهیاری استخدام شوند، با

 شرایط شرکت در این آزمون را دارا هستند.



 های مورد نیاز وزارت بهداشت ندارد. تمامی موارد ذکر شده برای سن و سال، ربطی به رشته

داوطلبانی که سهمیه بیست و پنج درصد و پنج درصد ایثارگران را دارند و سایر داوطلبان، 

 این سن و سال را باید رعایت کنند.ای، برای شرکت در آزمون هر رشته

 

 مراحل ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت
 

 

 

های گذشته، به صورت اینترنتی انجام مراحل ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، همانند سال

 شود.می

در مرحله اول به سایت سازمان سنجش آموزش کشور وارد شده و صفحه اصلی سامانه را باز  .1

 نید.ک

 را از قسمت منوی سمت راست کلیک کنید.« های استخدامیسایر آزمون»گزینه  .2

 –های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه»گزینه  .3
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 باشد!رهگیری الزامی می

 



 توانند در آزمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت کنندافرادی که نمی

توان در این با توجه به گروه عمومی و تخصصی شرایط، متوجه شدید که با وجود چه شرایطی می

دهند، شامل افرادی  توانند این ثبت نام را انجامآزمون شرکت کرد. اما آن دسته از افرادی که نمی

 شوند که شرایط زیر را دارا هستند.می

 

 

 

 توانند در این آزمون ثبت نام کنند.اند، نمیافرادی که از خدمت انفصال دائم داشته 

 توانند کنند. این افراد اخراج شده نمیهای تابع وزارت بهداشت برخی افراد را اخراج میواحد

 در آزمون شرکت کنند.

 ته هستید نیز مجاز به ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت نخواهید بود.اگر بازنشس 

  برخی افراد با آراء مراجع قضایی و ذیصالح از سوی خدمات دولتی منع شده اند. این افراد

 توانند در آزمون شرکت کنند.نمی

 ند، حق های اجرایی تعهد انجام کار دارهمچنین افرادی که با سایر موسسات و یا دستگاه

 شرکت در آزمون استخدامی وزارت بهداشت را ندارند.

 های اجرایی استخدام رسمی و پیمانی مشغول باشند نیز صالحیت شرکت افرادی که در دستگاه

 در آزمون را ندارند.

 ها ذکر شده است. های تحصیلی و مدرک مورد نیاز برای آندر دفترچه ثبت نام آزمون، رشته

تواند ثبت نام اش هم خوانی نداشته باشد، نمیدی، با رشته تحصیلیدر صورتی که مدرک فر

کند. اما در این گزینه یک استثنا وجود دارد و آن اینکه، یک امضا و یک تعهد نامه محضری 

بدهند بر این مبنا که مدرک تحصیلی را بعد از صدور حکم استخدام بدهند. با این شرایط 

 .توانند در آزمون شرکت نمایندمی

  از این رو بسیار مهم است که داوطلبان قبل از نام نویسی و شرکت در آزمون، از شرایط آگاه

 باشند و خود را با آن وفق دهند.

 



 محدودیت سنی برای چه افرادی در ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، معاف است؟

 . فرزندان شهدا۱

 تر. فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باال۲

 . آزادگان۳

 . جانبازان۴

 تر. فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باال۵

 

 شود؟ها بیشتر انجام میها و شهرثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت در کدام استان

های پر جمعیت همانند تهران، فارس، اصفهان، مشهد، البرز، آذربایجان شرقی، خراسان در استان

ثبت نام و آزمون، تعداد متقاضیان بیشتری دارد و اکثرا در … مرکزی و رضوی، خوزستان، همدان،

 شوند.های مختلف ثبت نام و استخدام میرشته

 

 اخبار مرتبط با نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت

 

 

پس از ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت و شرکت در آزمون، دغدغه متقاضیان، اطالع از 

شود. اطالع رسانی از نتایج هم همانند اطالع رسانی زمان آزمون از طریق سایت انجام مینتایج است. 

 شود.اما نکته قابل ذکر این است که آزمون و نتایج در رقابتی کامال منصفانه انجام می

 

 های آزمون استخدامی وزارت بهداشتاطالعیه

گردد. تعداد حوزه برگزار می ۲۸۳و شهرستان  ۱۹۳استان،  ۳۱آزمون استخدامی وزارت بهداشت در 

رسند در صورتی که هزار نفر می ۲۲۰نفرات شرکت کننده در این آزمون بسیار زیاد هستند و به 

 هزار نفر است. ۴۰تعداد استخدامی از بین این افراد، حدودا 

 



 

 

به دلیل  شود. اماتوان گفت از بین پنج نفر شرکت کننده، یک نفر استخدام میبه طور متوسط می

اند، فرصت بهتری برای های پزشکی ثبت نام کرده، افرادی که در رشته فوریت۱۹بیماری کووید 

 توانند استخدام شوند.های پزشکی زیادی میاستخدام دارند، چرا که در حومه روستاها، نیرو

 

 نتیجه گیری

کنند. از این رو الزم می اقدام ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشتساالنه افراد بسیاری برای 

است راجع به شرایط عمومی و اختصاصی و زمان  این ثبت نام آزمون استخدامی آگاهی کامل داشته 

ها های معتبر مراجعه کنید، از محتوای سایتتوانید به سایتباشند. برای دریافت آگاهی این موارد، می

تشر شده را مطالعه کنید و در نهایت با کمک ها کمک بگیرید، دفترچه راهنمای منو یا مشاوران سایت

 یک مشاور همراه تا پایان دوره، ثبت نام و استخدام خود را انجام دهید.
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