
رویای بسیاری از فارغ التحصیالن دانشگاه ها، کار در سازمان ها و ادارات دولتی است تا از حقوق و مزایای ثابت 

آن و همچنین بیمه برخوردار شوند. برخی نیز به دلیل محدود بودن فرصت های شغلیِ بخش های خصوصی در 

می دهند. این افراد برای به حقیقت  بسیاری از شهرهای کشور شغل دولتی را به کار در بخش خصوصی ترجیح

رساندن رویای خود می بایست در آزمونهای فراگیر استخدامی که به صورت کتبی و همزمان در سراسر کشور 

شود، شرکت کنند و پس از قبولی در مصاحبه روانشناسی، تخصصی و عقیدتی نیز پیروز میدان باشند. برگزار می

دریافت شماره پرونده آزمون  از طریق سایت سازمان سنجش اقدام به ثبت نام واما قبل از هرچیز داوطلبان باید 

نموده و عالوه بر آن شماره پرونده و کد پیگیری را تا مرحله نهایی اعالم نتایج  استخدامی دستگاههای اجرایی

اوطلبان آن ایجاد نزد خود نگه دارند که گاهی به دلیل پیچیده شدن روند ثبت نام آزمون، سواالت بسیاری برای د

لینک  و بازیابی شماره پرونده آزمون استخدامی میشود. بنابراین ما در این مقاله عالوه بر دریافت آن،نحوه

 .را نیز بررسی می کنیم بازیابی فراموشی

 معرفی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

 "ری یک آزمون هماهنگ کشوری که تاکنون به صورت ساالنه با برگزا ۹۳دستگاه های اجرایی کشور از سال 

برخی  .نام دارد نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را تامین میکنند "آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

از دستگاه های اجرایی در کشور شامل وزارت آموزش و پرورش، سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز توسعه 

فناوری، وزارت نیرو، سازمان شیالت ایران، وزارت امور خارجه، سازمان  تحقیقات و تجارت الکترونیکی، وزارت علوم

ملی استاندارد، مرکز آمار ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان هواشناسی و همچنین سایر موسسات دولتی، 

ایگزین نیروی بازنشسته ها هستند که هر ساله به نیروهای متبحر نیاز دارند تا این افراد را جها و وزارتخانه سازمان

 .یا ناکارآمد خود نمایند

  

 .کلیک کنید نمونه سواالت آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی برای دانلود

  

 شرایط عمومی ثبت نام آزمون دستگاه های اجرایی

به شرح زیر  دریافت شماره پرونده آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی شرایط عمومی برای ثبت نام و

 :می باشد

 بعیت ایرانداشتن تا - 1

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/
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/


 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران - 2

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان - 3

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران - 4

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر - 5

ت جسمی، روانی و توانایی انجام کار محوله در دستگاه مربوطه که از طریق شورای طب برخورداری از سالم - 6

 .کار یا کمیسیون پزشکی تشخیص داده می شود

 عدم سوء سابقه محکومیت جزایی موثر - 7

نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت و یا بازنشسته دستگاه های اجرایی  ۱۴۰۱داوطلبان استخدامی سال  - 8

 .باشند

 نداشتن هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی توسط آراء مرجع قضایی و ذی صالح - 9

  

 اطالعیه

شرایط عمومی آزمون دستگاه های اجرایی برای تمامی عناوین شغلی یکسان می باشد اما شرایط اختصاصی 

اصی ذکر شده در دفترچه ی )سن، مدرک تحصیلی، شهر و... ( در هر دوره متفاوت است و مطالعه شرایط اختص

 .ثبت نام آزمون برای داوطلبان الزامی می باشد

  

 نحوه دریافت شماره پرونده آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی

داوطلبانی که شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی را داشته باشند می بایست دفترچه آزمون را با دقت 

و پرداخت  سایت سازمان سنجش صاصی آزمون نیز مطلع شوند سپس با مراجعه بهمطالعه نمایند تا از شرایط اخت

هزینه ثبت نام کارت اعتباری خریداری کرده و شماره داوطلبی دریافت نمایند تا مراحل ثبت نام خود را کامل 

ه و کد پیگیری ثبت نام را تا زمان اعالم نتایج نزد خود کنند. پس از تکمیل مراحل ثبت نام نیز باید شماره پروند

 .نگه دارند

https://sanjesh.org/
https://sanjesh.org/


 اطالعیه

داوطلبان پس از ثبت نام در سایت سازمان سنجش شماره پرونده و کد پیگیری خود را دریافت می نمایند نکته  

الزامی می حائز اهمیت این که برای مشاهده نتایج اعالم شده آزمون ها داشتن شماره پرونده و کد پیگیری 

 .باشد

  

[caption id="attachment_113549" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]فراموشی شماره پرونده آزمون استخدامی

  

 .کلیک کنید ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد
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 فراموشی شماره پرونده آزمون استخدامی

در صورتی که داوطلب شماره پرونده آزمون خود را فراموش کرده باشد می بایست با مراجعه به سایت سازمان 

  .سنجش از منوی باال سمت چپ گزینه ورود به سیستم پاسخگویی را کلیک نماید

[caption id="attachment_113560" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]سازمان سنجش

 

عضویت در "چنانچه داوطلب در گذشته داخل این سیستم ثبت نام نکرده باشد ابتدا باید با کلیک بر روی دکمه 

 .را انتخاب نماید "سامانهورود به "ثبت نام نموده و در صورت ثبت نام قبلی  "سامانه



[caption id="attachment_113553" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]عضویت

 عضویت در سیستم پاسخگویی سایت سازمان سنجش

عضویت در این سیستم ابتدا باید اطالعات شخصی خود را در فرم مربوطه وارد نمایند و پس از  داوطلبان برای

 .اطمینان یافتن از صحت اطالعات وارد شده خود بر روی گزینه تایید کلیک کنند



[caption id="attachment_113556" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مشخصات فردی

نام کاربری و کلمه عبوری که به ایمیل یا تلفن همراه آنها  "ثبت نام با موفقیت انجام شد"پس از مشاهده پیغام 

 .م وارد کنندارسال شده است در قسمت نام کاربری و رمز عبور از بخش ورود به سیست



[caption id="attachment_113554" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ورود به سیستم

 سامانه داوطلبان پس از انجام مراحل فوق می بایست از طریق منو سمت راست گزینه درخواستبا ورود به این  

 .جدید را انتخاب نمایند



[caption id="attachment_113555" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]درخواست جدید

  

در این مرحله پس از باز شدن پنجره جدید فرد داوطلب با وارد کردن نام آزمون استخدامی متمرکز دستگاه اجرایی 

برای دریافت شماره داوطلبی یا شماره پرونده باید بر روی  .و سال برگزاری آزمون به مرحله بعد راه خواهد یافت

 .ب کلیک شوددکمه انتخا



[caption id="attachment_113559" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]دریافت شماره پرونده یا شماره داوطلبی

 .داوطلب پس از چک کردن اطالعات فردی خود و صحت این اطالعات روی گزینه تایید کلیک می نمایندحال  



[caption id="attachment_113557" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]تایید اطالعات

 .با ثبت شدن این درخواست از منوی سمت چپ روی گزینه درخواست و پاسخ ها کلیک کنید



[caption id="attachment_113558" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]درخواستها و پاسخ ها

ی عنوان مورد نظر خود داوطلب رودر این بخش قسمت های سبز رنگ درخواست های پاسخ داده شده هستند و 

با کلیک روی عنوان مورد نظر کادر پاسخ باز شده و اطالعات درخواستی داوطلب در این کادر قابل . دکلیک می کن

 .مشاهده هستند



[caption id="attachment_113565" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]پاسخ درخواست ها

  بازیابی اخبار پیرامون لینک

برای بازیابی شماره پرونده فراموش شده آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی باید از طریق فرم بازیابی شماره 

های زمانی دریافت کارت ورود به جلسه و اعالم نتایج آزمون رم در بازهپرونده و شماره داوطلبی اقدام نمود که این ف

 .ها فعال می باشد

 نتیجه گیری

دستگاه های اجرایی کشور به صورت ساالنه با برگزاری آزمون استخدامی، نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود 

را تامین میکنند. داوطلبانی که شرایط عمومی استخدام در این دستگاهها را داشته باشند می بایست دفترچه 

طلع شوند. سپس با مراجعه به سایت سازمان آزمون را با دقت مطالعه نمایند تا از شرایط اختصاصی آزمون نیز م

دریافت شماره پرونده آزمون  سنجش و پرداخت هزینه ثبت نام، کارت اعتباری خریداری کرده و برای

اقدام نمایند. همچنین الزم است شماره پرونده و کد پیگیری ثبت نام تا زمان  استخدامی دستگاههای اجرایی

 .اعالم نتایج نگه داشته شود



رتی که داوطلب شماره پرونده آزمون خود را فراموش کرده باشد می بایست با مراجعه به سایت سازمان در صو

سنجش از طریق ورود به سیستم پاسخگویی این شماره را بازیابی کند که مراحل آن قدم به قدم به صورت تصویری 

های ماره پرونده و شماره داوطلبی در بازهالزم به ذکر است لینک بازیابی فراموشی ش .در این مقاله آموزش داده شد

 .زمانی دریافت کارت ورود به جلسه و اعالم نتایج آزمون ها فعال می باشد

 .مقاله کلیک کنید pdf برای دریافت فایل 

  

  

 


