
 

 
 

ز شد. تمامی مشموالن باید با آغا خدمت نظام وظیفهبرای مشموالن و متقاضیان حضور در  ثبت نام امریه وزارت بهداشت

توجه به شرایط امریه وزارت بهداشت در زمان ثبت نام ، اقدامات الزم را برای ثبت نام در سامانه ثبت نام پیام آوران 

بهداشت انجام دهند. البته اطالع از سایت ثبت نام پیام آوران بهداشت قبل از هر گونه اقدامی برای ثبت نام در زمان ثبت نام 

 .م آوران بهداشت برای هر فرد مشمول الزامی استپیا

  

در این نوشته، قصد داریم اطالعات مفید و کاربردی را در رابطه با حقوق امریه وزارت بهداشت ، مدرک تحصیلی امریه 

  .وزارت بهداشت، خدمت شما دوستان و عزیزان ارائه کنیم

  

  

 1401شرایط ثبت نام امریه وزارت بهداشت 

رشته های  باید این موضوع مهم را خدمت شما دوستان و عزیزان عرض کنیم که هر ساله افراد دانش آموختهدر ابتدا 

و همین طور فارغ التحصیالن رشته های گروه پزشکی امکان گذراندن دوران سربازی خود را به صورت  وزارت بهداشت

 .امریه در وزارت بهداشت دارند

ن در سامانه ثبت نام پیام آوران بهداشت انجام می البته ثبت نام امریه وزارت بهداشت تحت شرایطی برای افراد و مشموال

 .گیرد

این شرایط آن قدر اهمیت دارند که بدون داشتن آن ها ثبت نام امریه وزارت بهداشت برای مشموالن خدمت نظام وظیفه در 

 .سامانه ثبت نام پیام آوران بهداشت غیرممکن است

 شت در سامانه ثبت نام پیام آوران بهداشت دارید؟اما آیا اطالعی از شرایط ثبت نام امریه وزارت بهدا

آیا می دانید این شرایط ثبت نام امریه وزارت بهداشت برای شما دوست عزیز مشمول خدمت نظام وظیفه در چند دسته  

 مختلف تقسیم بندی می شوند؟

 .مراه هستیمدر این بخش با ذکر شرایط ثبت نام امریه وزارت بهداشت در خدمت شما دوستان و عزیزان ه

اگر به دنبال کسب اطالعاتی دقیق در رابطه با شرایط ثبت نام امریه وزارت بهداشت در سامانه ثبت نام پیام آوران بهداشت 

 .در این زمینه تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلهستید با مشاوران 

وزارت بهداشت در دو گروه عمومی و  امریهعزیزان عرض کنیم که شرایط ثبت نام  در ابتدا باید خدمت شما دوستان و

 .اختصاصی دسته بندی می شوند

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/category/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87/
https://irantahsil.org/category/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87/


 

 
 

  

  

 اطالعیه

شرایطی خاص از طرف فرد داوطلب الزامی برای ثبت نام در امریه وزارت بهداشت و خدمت در این وزارتخانه وجود 

 است. پس در زمان ثبت نام به این موضوع توجه الزم را مبذول دارید

  

  

 شرایط عمومی ثبت نام امریه وزارت بهداشت

 .در این قسمت با ذکر شرایط عمومی ثبت نام امریه وزارت بهداشت با شما هستیم

 .نام این است که شما متأهل بوده و ازدواج کرده باشید یکی از شروط مهم در نظر گرفته شده برای ثبت .

 .مورد بعدی این است که شما باید لزوماً جزء خانواده های شهداء، جانبازان و یا ایثارگران باشید .

 .شرط عمومی بعدی معافیت شما از رزم است که باید مورد توجه قرار گیرد .

 .زیستی یا کمیته امداد باشیدمورد بعدی این است که شما باید تحت پوشش به .



 

 
 

 

 .کلیک کنید  پیگیری امریه قوه قضاییهبرای اطالع 

  

 ثبت نام امریه وزارت بهداشت شرایط اختصاصی

در این بخش، با ذکر شرایط اختصاصی ثبت نام امریه وزارت بهداشت به عنوان امریه سربازی در خدمت شما دوستان و  

 .همراهان هستیم

 .اولین شرط این که مراکز درمانی و بهداشتی موجود به وجود شخصی با رشته تحصیلی شما نیاز داشته باشند .

ً  دومین شرط .  می پرسید غیبت از سربازی دیگر چه صیغه ای است؟ این که جزء غایبان خدمت سربازی نباشید. حتما

باید عرض کنیم که غیبت از سربازی به این معناست که شما در زمان مقرر برای حضور در خدمت نظام وظیفه اقدامی 

 .برای معرفی خود نکرده باشید

https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%87/
https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%87/


 

 
 

 .ی می گویندبه این موضوع اصطالحاً غیبت از سرباز

  

  

 مدارک الزم برای ثبت نام امریه وزارت بهداشت

ثبت نام امریه وزارت بهداشت در سامانه ثبت نام امریه وزارت بهداشت به تهیه مدارکی هم از جانب فرد متقاضی نیاز 

 دارد. آیا اطالعی از این مدارک دارید؟

 .دوستان و عزیزان هستیم در خدمت شما  در این بخش با ذکر مدارک الزم برای ثبت نام

 اطالعات کاملی از سوابق تحصیلی فرد متقاضی ثبت نام امریه وزارت بهداشت . 

 ارائه کپی از صفحه دوم شناسنامه فرد مشمول در صورت متأهل بودن .

 تحویل کپی از برگه اعزام به خدمت نظام وظیفه برای فرد مشمول ثبت نام امریه وزارت بهداشت .

 اطالعات ثبت شده در کارت ملی و همین طور شناسنامه شخص مایل به ثبت نامکلیه  .

  

 اطالعیه

ماهه میباشد و آنها موظف اند در طی این مدت قانون و  ۲۴مدت خدمت سربازان امریه وزارت بهداشت مانند سایر امریه ها 

 .مقررات مربوطه را رعایت کنند

  

  ی است؟زمان ثبت نام پیام آوران بهداشت چه زمان

اگر متقاضی ثبت نام امریه بهداشت هستید اما در مورد زمان ثبت نام امریه بهداشت چیزی نمی دانید می توانید از کمک 

 .مشاوری خبره بهره بگیرید

مشاوران ایران تحصیل به عنوان مشاورانی کاردان در این زمینه در خدمت شما عزیزان هستند و شما را از زمان ثبت نام 

 .ران بهداشت مطلع می کنندپیام آو



 

 
 

در اختیار شما دوستان   فقط کافیست با آن ها تماس حاصل فرمایید تا اطالعات الزم را در رابطه با زمان ثبت نام امریه

  .بگذارند. مشاوران مجموعه ما برای پاسخ به هر سؤالی در خدمت شما هستند

  

 .کلیک کنید امریه سربازی شرکت نفتبرای اطالع 

  

  نحوه ثبت نام در امریه وزارت بهداشت

اقدامات الزم را برای این امر انجام دهند. اما آیا   رت داشتن شرایط ثبت نام امریهتمامی داوطلبان و مشموالن باید در صو

 از چند و جون ثبت نام در این امریه مطلع هستید؟

 آیا می دانید برای ثبت نام چه مراحل و فرآیندهایی را باید طی بفرمایید؟

 .ما دوستان هستیمدر این بخش با ذکر نحوه ثبت نام در امریه وزارت بهداشت در خدمت ش

مراجعه کرده و بعد از تکمیل فرم  10در اولین قدم برای ثبت نام در امریه وزارت بهداشت فرد مشمول باید به دفاتر پلیس+ .

 .های مربوط به خدمت سربازی آن را ارسال کند

اعزام برای انجام ثبت نام اقدامات بعد از اخذ برگه اعزام به خدمت نظام وظیفه باید حداکثر دو ماه قبل از فرا رسیدن زمان  .

 .الزم را انجام دهند

به سایت ثبت نام پیام آوران وزارت بهداشت   هر فرد مشمول باید بعد از انجام تمامی این کارها برای ثبت نام امریه .

 .مراجعه کند

 ً سایت ثبت نام پیام آوران  می پرسید سایت ثبت نام پیام آوران وزارت بهداشت چیست و چگونه می توانم از آدرس حتما

 وزارت بهداشت اطالع حاصل کنم؟

 .اگر به دنبال اطالع از سایت ثبت نام پیام آوران وزارت بهداشت هستید از کمک مشاوری خبره در این زمینه بهره بگیرید

 .زان قرار دهندمشاوران ایران تحصیل می توانند آدرس سایت ثبت نام پیام آوران وزارت بهداشت را در اختیار شما عزی

  

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa/


 

 
 

  چه افرادی در اولویت پذیرش برای جذب در امریه وزارت بهداشت هستند؟

 .باید عرض کنیم که شماری از افراد در زمان جذب و پذیرش در امریه وزارت بهداشت در اولویت پذیرش قرار دارند

 اولویت هستند؟آیا می دانید افرادی و با چه شرایطی شانس بیشتری برای قبولی داشته و در 

 .در این بخش، با ذکر شرایط افرادی که در اولویت قرار دارند در خدمتتان هستیم

 .شخص مشمول و یا خانواده وی تحت پوشش و حمایت کمیته امداد و یا بهزیستی باشند .

 .اریدلزوماً بومی همان شهر یا منطقه ای باشید که قصد گذراندن دوران امریه وزارت بهداشت را در آن د .

منظور از اقوام  .درصد و یا فرد شهید و یا آزاده باشد 25فرد مشمول جزء اقوام درجه یک جانبازی با درصد جانبازی  .

 .درجه یک همان برادر یا خواهر افراد مذکور است

 .فرد مشمول حتماً باید زوجه اختیار کرده باشد .

 .وجود فرد کارمندی با رشته تحصیلی شما نیاز داشته باشد مرکز بهداشتی که قصد خدمت در آن را دارید لزوماً به .



 

 
 

  

 

 عوامل مؤثر بر میزان حقوق سرباز پذیرفته شده در امریه وزرات بهداشت

 آیا می دانستید که عواملی چند بر هر چه بیشتر شدن حقوق افراد پذیرفته شده در امریه وزرات بهداشت تأثیر دارند؟

مواردی را در برمی گیرند؟ در این بخش، عواملی را که در باالتر رفتن میزان حقوق و دریافتی آیا می دانید این عوامل چه 

 .افراد پذیرفته شده در امریه وزارت بهداشت تأثیر دارد را خدمت شما دوستان عرض می کنیم

 انجام اضافه کاری خارج از ساعت کاری معمول .

 خدمت کردن در شهرها و مناطق بد آب و هوا .

 فتن به مأموریت در منطقه ای خارج از محدوده خدمتر .



 

 
 

 حق خوراک، لباس و مسکن .

 حق همسر و اوالد .

  

  

  پذیرش در امریه وزارت بهداشت با چه مزایایی برای فرد مشمول همراه است؟

با مزیت های زیادی برای فرد مشمول  امریه وزارت بهداشت باید خدمت شما دوستان و عزیزان عرض کنیم که پذیرش در

 .همراه است

با اطالع از آن ها به ثبت نام جهت پذیرش ترغیب می شوید. از میان این مزیت ها می توان به بحث حقوق  مزیت هایی که

 .اشاره کرد که مانند کارمندان آن مرکز هر ماه مبلغی به شما پرداخت می شود

اما هزینه لباس  .نداریداز طرف دیگر، با ثبت نام امریه و پذیرش در این امریه دیگر مجبور به پوشیدن لباس فرم سربازی 

 .برای شما واریز می شود

مورد دیگر این که، در صورت عدم تأمین مواد غذایی به وسیله محلی که در آن امریه خود را می گذرانید هزینه آن به شما 

 .پرداخت می شود

زارتخانه برای شما وجود در صورتی که شما بومی منطقه محل کار نباشید امکان تأمین هزینه مسکن و خوابگاه به وسیله و

 .دارد

 .پس مالحظه می کنید که پذیرش در امریه وزارت بهداشت با مزیت های زیادی برای شما همراه است

  

  

 مدرک تحصیلی امریه وزارت بهداشت

به صورت اینترنتی صورت گرفته و مدرک تحصیلی  ۱۴۰۱تمام مراحل ثبت نام متقاضیان طرح خدمت پیام آوران بهداشت 

یه وزارت بهداشت مورد نیاز برای ثبت نام شامل اطالعات شناسنامه و کارت ملی، تصویر برگه اعزام به خدمت و امر

تصویر صفحه دوم شناسنامه برای متأهلین است. قبل از ثبت نام بهتر است لیست رشته های مورد نیاز طرح پیام آوران 

 .بهداشت که در زیر ارائه شده است را مطالعه نمایید

https://irantahsil.org/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84-99/


 

 
 

  

 لیست رشته های مورد نیاز پیام آوری

مدرک  ردیف

تحصیلی امریه 

وزارت 

 بهداشت

مقطع  ردیف رشته تحصیلی

 تحصیلی

رشته 

 تحصیلی

علوم  کارشناسی 12 پزشکی تخصصی دکتری 1

 آزمایشگاهی

 اتاق عمل 13 پزشکی عمومی 2

فوریتهای  14 داروسازی 3

 پزشکی

 هوشبری 15 دندانپزشکی 4

کارشناسی  5

 ارشد

سایر رشته  16 پرستاری

های 

بهداشتی 

 درمانی

 رادیولوژی کاردانی 17 رادیولوژی 6

فوریتهای  18 علوم آزمایشگاهی 7

 پزشکی

علوم  19 اتاق عمل 8

 آزمایشگاهی

 اتاق عمل 20 سایر رشته های بهداشتی درمانی 9

بهداشت  21 پرستاری کارشناسی 10

دهان و 

 دندان

 بهیاری دیپلم 22 رادیولوژی 11

 .کلیک کنید امریه سربازی وزارت نیروبرای اطالع از 

  

 وزارت بهداشتحقوق امریه 

حقوق امریه وزارت بهداشت، نیز همانند دیگر سربازان است در صورتی که در ساعات اداری کار کنند اما در صورتی که 

در ساعاتی غیر از ساعات اداری مشغول به کار شوند مانند دیگر کارمندان از مزایای اضافه کار و حقوق آن بهره میبرند . 

ازای هر فرزند حقوق گرفته و همچنین چنانچه منطقه ای که در آن خدمت خود را به عنوان  اگر دارای فرزند هم باشند به

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88/


 

 
 

سرباز امریه وزارت بهداشت میگذرانند نمیتواند هزینه خوراک را بر عهده بگیرد به آنها این هزینه پرداخت میشود، 

 . و مکان نیز تامینشان میکنندهمچنین مبلغ لباس فرم سربازان امریه را به خود آنها میدهند و از لحاظ جا 

 حقوق امریه وزارت بهداشتت پیش بینی کرده است که در ذیل به چند مورد از آن ها مختصراً اشاره می کنیم؛

 .عالوه بر حقوق دریافتی سربازان امریه در این طرح، حق اوالد و همسر نیز به افراد تعلّق می گیرد -۱

یگر مزایای طرح امریۀ وزارت بهداشت می باشد که برای نیرو های تحت امریه حّقِّ مسکن، لباس و خوراک نیز از د -۲

 .در نظر گرفته شده است

 .از دیگر حقوق این افراد، حّقِّ مأموریت در خارج از محدودۀ محّلِّ خدمت می باشد که به آن ها تعلّق می گیرد -۳

آب و هوایی در وضعیت بدی قرار دارند، از جمله حّقِّ خدمت در مناطق محروم، کم برخوردار و مناطقی که از لحاظ  -۴

 .حقوق سربازان امریه می باشد

 .همچنین اضافه کاری خارج از زمان مؤّظفی خدمت از دیگر حقوقی است که در این طرح می توان به آن اشاره کرد -۵

 



 

 
 

  آیا چیزی در مورد معایب جذب و پذیرش در امریه وزارت بهداشت چیزی می دانید؟

دمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که به جز مزایای پذیرش و جذب در امریه وزارت بهداشت این موضوع با باید خ

 .معایبی هم برای فرد مشمول همراه است

آیا می دانید این معایب شامل چه مواردی می شود؟ یکی از معایب پذیرش در این امریه این است که شما دوست عزیز به 

 .پست خود در مرکز محل پذیرش انصراف دهیدهیچ وجه نمی توانید از 

دوم این که در صورت فاقد صالحیت شناخته شدن از طرف مراجع مربوطه امریه شما به راحتی آب خوردن باطل می 

  .گردد

 .در این صورت باید برای گذراندن ادامه مدت سربازی خود به یگان ها و پادگان های تعیین شده مراجعه بفرمایید

 .برای شما وجود ندارد کسری خدمتبعالوه، در صورت ثبت نام پیام آوران بهداشت و پذیرش در این امریه امکان گرفتن 

 نیاز به گذراندن دوره آموزشی دارید؟ آیا برای خدمت در امریه وزارت بهداشت

شاید این سؤال برای شما هم مطرح شود که در صورت پذیرش در امریه وزارت بهداشت باید دوره آموزشی را هم بگذرانم 

 یا خیر؟

 .روز دوره آموزشی بگذراند 45در جواب باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که بله هر فرد مشمول باید به مدت 

 .کسب اطالعات بیشتری در رابطه با این دوره آموزشی با مشاوران مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید برای

  

 .کلیک کنیدلیست ارگان های امریه سربازیبرای اطالع از

 اخبار ثبت نام امریه وزارت بهداشت

 ۱۴۰۱اعالم نتایج پیام آوران بهداشت  سایت

یک هفته قبل از تاریخ اعزام مشموالن به خدمت سربازی اعالم شده و از طریق  ۱۴۰۱نتیجه نهایی پیام آوران بهداشت 

 .پیامک اطالع رسانی می شود

 برای جذب امریه  اطالعیه جدید

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac/
https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 

 
 

ها و مراکز آموزش عالی کشور، ها، پژوهشگاهدانشگاههای ارتباط با جامعه صنعت، در راستای پشتیبانی و تقویت فعالیت

 .ماه امسال آغاز خواهد شدفراخوان جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت از شنبه اول آبان

  

  

 خالصه مطلب

ک در صورتی که فرد متقاضی شرایط امریه وزارت بهداشت را دارا باشد، با توجه به مدر ثبت نام امریه وزارت بهداشت

 .تحصیلی امریه وزارت بهداشت میتواند در این امریه ثبت نام کند

که در رشته های پزشكی و پیراپزشكی )کاردانی تا دکتری(  ۱۴۰۱ وظیفه عمومی خدمت از میان مشمولین بهداشت وزارت

 .به عمل می آورد ثبت نام و رشته بهیاری در مقطع دیپلم تحصیل کرده اند،
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