
 

 
 

هر ساله نهاد ها و سازمان های دولتی با برگزاری آزمون های فراگیر استخدامی اقدام به جذب منابع انسانس مورد نیاز خود 

میکنند، تا افرادی که داوطلب اشتغال در این نهاد ها هستند با ثبت نام و شرکت در این آزمون ها شانس خود را برای پذیرفته 

ند. سازمان دامپزشکی کشور نیز کادر منابع انسانی مورد نیا خود را با پذیرش افراد دارای شدن در این ارگان ها امتحان کن

به صورت گام  ثبت نام آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشورصالحیت در این آزمون برمی گزیند. در ادامه شرایط 

 .به گام و کامل ارائه داده خواهد شد

ثبت نام آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشور مقاله موجود را مطالعه کنید، در  برای اطالع از منابع امتحانی و نحوه

صورت وجود هرگونه سوال و یا ابهام میتوانید همه روزه از طریق شماره تلفن های موجود با مشاوران آکادمی ایران 

 .تحصیل تماس بگیرید

 زمان ثبت نام آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشور

تخدامی سازمان دامپزشکی کشور به صورت امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور برگزار میشود. آزمون اس

برگزار گردید و  1401تیر ماه  31( در روز جمعه مورخ 1400نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور )

. پذیرفته شدگان برای انجام مصاحبه حضوری باید طبق متقاضیان برای استخدام در شغل مورد نظر خود به رقابت پرداختند

 .دستور العمل های پیامک های ارسالی توسط سازمان، اقدام نمایند

  

 اطالعیه

( تا این لحظه مشخص نشده است. به 1401زمان برگزاری دهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور )

 .ازمان سنجش کشور، این مطلب به روز رسانی خواهد شدمحض انتشار اطالعیه در این خصوص از سوی س

  



 

 
 

 

  نحوه ثبت نام آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشور

داوطلبانی که قصد ثبت نام آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشور را دارند، الزم است نخست با بررسی کامل دفترچه 

ثبت نام آگاهی کامل را کسب کنند و سپس اقدام به ثبت نام بر روی  راهنما از شرایط و ضوابط و همچنین مدارک الزم جهت

کنند. در ادامه مراحل ثبت نام آزمون استخدامی سازمان  sanjesh.org  به آدرس  درگاه اینترنتی سازمان سنجش

 .دامپزشکی کشور به صورت گام به گام توضیح داده شده است

  

  :های اجرایینحوه ثبت نام آزمون مشترک فراگیر دستگاه 

  



 

 
 

در  sanjesh.org در گام اول با جستجوی عبارت " سایت سازمان سنجش" در موتور جستجوی خود و یا درج آدرس(1

کادر جستجوی مرورگر خود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور وارد و از منوی سمت راست گزینه " استخدامی 

 .متمرکز اجرایی" را انتخاب کنید

ر مراجعه کرده باشید، گزینه ای تحت عنوان ثبت نام دهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اگر در زمان مقر(2

 .( را مشاهده خواهید کرد. بر روی لینک ثبت نام کلیک کنید1401اجرایی )

مان در گام بعدی الزم است نسبت به خرید کارت اعتباری آزمون اقدام نمایید و کارت ثبت نام آزمون استخدامی ساز (3

دامپزشکی کشور را تهیه و رسید آن را دریافت کنید. پس از دریافت رسید، سریال کارت اعتباری خریداری شده را یادداشت 

 .و نزد خود نگه داری کنید

 .با درج اطالعات هویتی خود و وارد کردن سریال کارت اعتباری به مرحله بعد ثبت نام میروید (5

 .وطلب( را نیز در کادر مربوطه بارگذاری نماییددر ادامه عکس پرسنلی خود )دا (6

 فایل اسکن شده عکس

الزم است داوطلبان برای بارگذاری فایل اسکن شده عکس خود، مشخصات اعالم شده در دفترچه راهنما را رعایت نمایند. 

 .این مشخصات در ادامه ذکر شده است

 :قطعه عکس آپلود شده باید مشخصات زیر را دارا باشد

 ( در سال جاری گرفته شده باشد و فقط با فرمت3*4عکس ) jpg بارگذاری شود 

  پیکسل باشد 300_400و حداکثر  200_300اندازه فایل عکس اسکن شده باید حداقل. 

 تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و یا هرگونه لکه باشد. 

  دکیلوبایت باش 70حجم فایل آپلود شده نباید بیش از. 

 حاشیه های زائد عکس الزم است حذف شوند و حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد. 

  

  

 .کلیک کنید تامین اجتماعی نسازما استخدامبرای اطالع از جزئیات 

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/


 

 
 

اسكن عكس از روي كارت هاي شناسایي )كارت ملي، شناسنامه و ...( قابل قبول نمیباشد و داوطلبان الزم است از ️⬅

 اصل

 .ندعكس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسكن نمای

با توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمونهاي قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه این موضوع ️⬅

 اكثرا  

کافی نت و یا افراد دیگر انجام میشود رخ داده است. تاكید میگردد كه عالوه بر   براي داوطلباني كه ثبت نام آنان توسط

ت به كنترل عكس ارسالي دقت نمایید تا اشتباها  عكس داوطلب دیگري به جاي عكس كنترل اطالعات ثبت نامي، حتما نسب

شما الصاق نگردد. بدیهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق 

 .مقررات با وي رفتار خواهد شد

  

 .ویتی خود ثبت نام خود را به اتمام میرسانیدبا تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام و درج اطالعات ه (7

  

  

داوطلبان استخدام در زمان ثبت نام میتوانند عالوه بر شغل محل و دستگاه اجرایي مورد تقاضا به عنوان انتخاب اصلي، **

ایند. یك محل دیگر را به شرط یكسان بودن شغل)سهمیه، جنسیت، شرایط احراز و...(، به عنوان اولویت دوم انتخاب نم

بدیهي است، مبناي اعالم نتیجه امتحان مشترك فراگیر اولویت اول انتخابي داوطلبان میباشد و اولویت دوم صرفا در مرحله 

 .تکمیل ظرفیت )در صورت انجام(، مد نظر قرار خواهد گرفت

  



 

 
 

 

 شرایط ثبت نام آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشور

استخدامی سازمان دامپزشکی کشور شرایطی در نطر گرفته شده است، افراد پس از مطالعه برای شرکت و ثبت نام آزمون 

شرایط که به دوسته عمومی و اختصاصی تقسیم بندی میشوند با بررسی صالحیت خود میتوانند در صورت واجد شرایط 

 .بودن اقدام به ثبت نام در این آزمون نمایند

 سازمان دامپزشکی کشورشرایط عمومی ثبت نام آزمون استخدامی 

 .داشتن تابعیت ایرانی .1

 اعتقاد به دین مبین اسالم ) و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.( .2

 .پایبند به قانون اساسی و نظام جمهوری اسالمی ایران .3

 .انجام خدمت سربازی و یا معافیت قانونی )برای داوطلبان مرد( .4

  .جسمی و روحیداشتن سالمت  .5

 .عدم اعتیاد به هرگونه دخانیات و مواد مخدر .6

 .نداشتن سابقه محکومیت قضایی موثر .7

 .عدم وجود هرگونه ممنوعیت برای استخدام در دستگاه های اجرایی .8



 

 
 

 .داوطلب نباید جزء نیروهای بازخرید)دستگاه های اجرایی( و یا بازنشسته باشد .9

ته شدن در امتحان مشترك فراگیر، در زمان استخدام نباید به طور متضاضی استخدام در سازمان پس از پذیرف .10

 .رسمی و یا پیمانی در دیگر دستگاه های اجرایی مشغول به کار باشد

 شرایط سنی داوطلبان

 ( سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم25( و حداکثر بیست و پنج )20حداقل بیست ).  

 ( سال برای دارندگا30حداکثر سی )ن مدرک تحصیلی فوق دیپلم. 

 ( سال برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس36حداکثر سی و شش ). 

 ( سال برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس40حداکثر چهل ). 

 ( سال برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و دکترای تخصصی45حداکثر چهل و پنج ). 

  

  

 .کلیک کنید یاتثبت نام آزمون استخدامی اداره مالبرای اطالع از نحوه 

  

جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و فرزندان آزادگان یك سال اسارت  ️⬅

 و باالتر،

 .از شرط حداكثر سن معاف میباشند

 :در موارد زیر نیز به شرط ارائه مستندات، به حداکثر سن اعالم شده، اضافه خواهد شد 

  )به میزان پنج سال ️⬅خانواده شهدا ) پدر، مادر، برادر و خواهر شهید 

  به میزان حضور در جبهه جنگ و مدت زمان  ️⬅رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند

 .بستری و یا استراحت پزشکی

  ی اعالم شده در هر سال اضافه به ازای هر فرزند یک سال به حداکثر سن ️⬅در صورت تاهل و نیز داشتن فرزند

( سال است(. قابل ذکر است که این امتیاز 5میشود.)حداکثر سنوات قابل افزایش برای تاهل و داشتن فرزند پنج )

 .بیشتر نباشد 5/2مشروط به این موضوع است که نرخ باروری در شهرستان محل تولد داوطلب و یا فرزند وی از 

  

 استخدامی سازمان دامپزشکی کشور شرایط اختصاصی ثبت نام آزمون

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%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%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa/


 

 
 

 .های اجرایی، هیچ شرایط اختصاصی برای سازمان دامپزشکی ذکر نشده استدر دوره نهم آزمون استخدامی فراگیر دستگاه

  

  

 مدارک مورد نیاز ثبت نام آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشور

استخدامی سازمان دامپزشکی کشور، الزم است مدارکی تهیه و همانطور که پیش از این اشاره شد برای ثبت نام آزمون 

آماده شود. داوطلبان با اطالع از مدارک مورد نیاز، در موعد ثبت نام دچار سردرگمی نشده و با دقت هرچه تمام میتوانند 

 .ثبت نام خود را انجام دهند

 :مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در آزمون استخدامی

 با مشخصاتی که پیش تر توضیح داده شد(فایل عکس اسکن شده (. 

 مدارک شناسایی 

 کد شغل انتخابی 

 مستندات مربوط به مدارک تحصیلی 

 استخراج کد محل سکونت از جداول راهنما 

  

  



 

 
 

 

  

 دفترچه آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی

نام بر روی سایت سازمان هر ساله در صورت برگزاری آزمون استخدامی، دفترچه راهنمای آن در موعد مقرر ثبت 

سنجش بارگذاری میشود تا متقاضیان با بررسی دقیق و مطالعه آن از شرایط و ضوابط برگزاری آزمون آگاه شوند. نظر به 

اعالم نشده است، داوطلبام  1401اینکه تا این لحظه زمان ثبت نام آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشور در سال 

رچه راهنمای مربوط به سال گذشته به یک دید کلی نسبت به شرایط آزمون دست یابند. در صورت میتوانند با مطالعه دفت

  .این مطلب بروز رسانی خواهد شد 1401انتشار دفترچه سال 

دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های 

 (1400)اجرایی کشور
 دانلود

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/09/دفترچه-آزمون-استخدامی-1400.pdf


 

 
 

  مواد آزمون استخدامی

با توجه به عدم انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشور، در ادامه مواد امتحانی مربوط  

 :مربوط به دامپزشکی آورده شده است(برای برخی از مشاغل 1400به نهمین آزمون مشترک دستگاه های اجرایی )

  

 :مواد آزمون عمومی

 (L.D.C.I مهارتهاي هفتگانه) فنّاوري اطالعات. 1

 .ریاضي و آمار مقدماتي. 2

 .زبان و ادبیات فارسي. 3

 *معارف اسالمي؛. 4

 .زبان انگلیسي ـ عمومي. 5

 .اطالعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي. 6

 .هاي عموميهوش و توانمندي . 7

اقلیتهاي دیني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران از پاسخگویي به سوالهاي معارف اسالمي معاف بوده و **

 در

 .این صورت نمره مكتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالهاي آزمون عمومي محاسبه خواهد شد

  

  

 :مواد آزمون اختصاصی

 ونمواد آزم مشاغل

 دامپزشك

 ـ بیماریهاي دام و طیور، آبزیان و زنبورعسل1

 ـ اپیدمیولوژي و ایمنیشناسي كاربردي2

 ـ مدیریت بهداشتي و ایمني زیستي پرورش دام، طیور و آبزیان3

 ـ بازرسي گوشت و بهداشت فراوردههاي دامي4

كارشناس بهداشت دام و 

 فراوردههاي دامي

)بهداشت و بیماریهاي انواع دام ـ بهداشت ـ بهداشت و بیماریهاي دام 1

 اماكن دامي ـ

 (بهداشت خوراك

ـ بهداشت فراوردههاي دامي )بهداشت اماكن و تجهیزات ـ بهداشت 2



 

 
 

 فراوردهها

 (ارگانولپتیك ـ شیمیایي ـ میكروبي( ـ سیستمهاي مدیریت بهداشتي)

كارشناس پیشگیري و 

 مبارزه با بیماریهاي دامي

 و طیور، آبزیان و زنبورعسل ـ بیماریهاي دام1

 ـ اپیدمیولوژي و ایمنیشناسي كاربردي2

 ـ مدیریت بهداشتي و ایمني زیستي پرورش دام، طیور و آبزیان3

 ـ بازرسي گوشت و بهداشت فراوردههاي دامي4

 كاردان دامپزشكي

 ـ آشنایي با بیماریهاي دام و طیور1

 ـ اقدامات بهداشتي پرورش دام و طیور2

 عمومي و مواد غذایي با منشأ دامي ـ بهداشت3

 ـ واكسیناسیون دام و طیور4

  

  

 .کلیک کنید استخدام سازمان انرژی اتمیبرای مطالعه شرایط 

  

  

 های اجراییون استخدام فراگیر دستگاههای حاضر در نهمین آزملیست برخی از سازمان

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c/
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 اعالم نتایج آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشور

برگزاری این آزمون وابسته است، به طور معمول از زمان برگزاری تا حداکثر   مستقیم به زمانزمان اعالم نتایج به طور 

قابل مشاهده خواهد بود. پذیرفته شدگان در  sanjrsh.org اولیه در سایت سازمان سنجش به آدرس  روز نتایج 35الی  30

ورت قبولی در مرحله دوم داوطلبان به مصاحبه مرحله نخست این آزمون باید خود را برای مرحله دوم آماده کنند. در ص



 

 
 

حضوری دعوت میشوند و تنها افرادی که صالحیتشان در مصاحبه حضوری تایید میشود، به عنوان پذیرفته شدگان نهایی 

 .اعالم و استخدام سازمان دامپزشکی کشور میشوند

  

 تذكرات مهم

ربازی)برای آقایان( و همچنین در خصوص معافیت دائم مالك عمل در خصوص تاریخ فارغ التحصیلی، اتمام خدمت س. 1

 .)برای آقایان(، سه ماه پس از آخرین روز ثبت نام امتحان مشترك فراگیر مي باشد

 .مالك عمل در خصوص سن افراد، اولین روز ثبت نام امتحان مشترك فراگیر مي باشد. 2

درصد معلوالن، تنها  3درصد ایثارگران و  5و  25ي هر یك از سهمیه هاي قانون  هر داوطلب در صورت دارا بودن. 3

 .میتواند در یكي از سهمیه هاي مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، ثبت نام نماید

استخدام افراد، براي تمامي دستگاههاي اجرایي به استنثناي سازمان امور اراضي )قراردادي( به صورت پیماني خواهد . 4

 .بود

ر از مقاطع تحصیلي اعالم شده در شرایط احراز مشاغل در دفترچه راهنماي ثبت نام امتحان مدارك تحصیلي پایینت. 5

 .مشترك فراگیر و همچنین مدارك معادل، براي شركت در امتحان مشترك فراگیر و استخدام مجاز نمیباشد

  

  



 

 
 

 

  

 اخبار پیرامون آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشور

 « 1400معرفی شدگان نهمین امتحان مشترک استخدامی سال اطالعیه دریافت مدارک  »

های اجرایی به اطالع میرساند؛ کلیه داوطلبان معرفی شده برای مرحله بررسی مدارک در نهمین امتحان مشترک دستگاه

 1401/06/27الی  1401/0620سازمان دامپزشکی کشور، مدارک مورد نیاز)اصل و کپی( را از تاریخ 1400کشور سال 

ه کارگزینی اداره کل دامپزشکی استان شغل محل مورد تقاضا تحویل نمایند. داوطلبین مشاغل تهران )ستاد( مدارک خود را ب

جنب بانک کشاورزی، طبقه   ابتدای خیابان سید جمال الدین اسد آبادی،  به سازمان دامپزشکی کشور ) خیابان ولیعصر،

 .سوم، اداره کارگزینی ( تحویل نمایند

  

 صه مطلبخال



 

 
 

هر ساله افراد زیادی به دنبال استخدام در نهاد ها و دستگاه های اجرایی کشور هستند. داوطلبان با ثبت نام در آزمون 

مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور شانس خود را برای استخدام در نهاد انتخابی خود امتحان میکنند. سازمان 

که کادر منابع انسانی مور نیاز خود را از میان افراد دارای صالحیت و پذیرفته دامپزشکی نیز از جمله ارگان هایی است 

آزمون استخدامی دامپزشکی   ثبت نامشده در این آزمون برمی گزیند. در این مقاله به طور کامل به شرایط و ضوابط 

کادمی ایران تحصیل تماس پرداخته شد. در صورت وجود هرگونه سوال در این خصوص، میتوانید با کارشناسان آ کشور

  .حاصل فرمایید

  

 .کلیک کنیدبرای دانلود پی دی اف کامل مطالب این صفحه 
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