
 

 
 

و سازمان های دولتی در جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود اقدام به برگزاری آزمون   هر ساله بسیاری از نهادها

استخدامی می نمایند. وزارت کشور نیز به عنوان یکی از ارگان های شاخص، کادر متخصص خود را از طریق آزمونی 

کند. قابل توجه است که وزارت کشور تنها زیر مجموعه ای  تحت عنوان " آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی" انتخاب می

از این آزمون می باشد و همانطور که از نامش پیداست بسیاری دیگر از دستگاه های اجرایی کشور، در این آزمون 

ش به طور دقیق مشخص نشده است اما پی 1401 آزمون استخدامی وزارت کشورمشارکت دارند. تا این لحظه زمان ثبت نام 

آغاز شود. برای دریافت راهنمایی های الزم جهت ثبت نام در  اسفند ماه سال جاریبینی می شود ثبت نام این آزمون در 

 .تماس بگیرید9099075307آزمون استخدام وزارت کشور، می توانید با شماره 

  

 1401زمان ثبت نام آزمون وزارت کشور 

به عنوان زیر مجموعه ای از همین دوره آزمون استخدام دستگاه های ثبت نام آزمون استخدام وزارت کشور همزمان و 

اجرایی کشور برگزار می شود. داوطلبانی که قصد دارند شانس خود را برای قبولی در این آزمون امتحان کنند، باید پس از 

یسی در زمان مقرر و در سایت مطالعه شرایط و ضوابط تعیین شده در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون، اقدام به انجام نام نو

نمایند. تا این لحظه ای اطالعیه ای مبنی بر زمان آغاز ثبت نام و  sanjesh.org سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس

منتشر نشده است، اما پیش بینی میشود در اسفند ماه سال جاری امکان ثبت  1401برگزاری آزمون استخدام وزارت کشور 

 .راهم شودنام برای متقاضیان ف

  

  �� اطالعیه ��

 .( تا کنون اعالم نشده است1401زمان ثبت نام دهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور )

 .به محض مشخص شدن زمان ثبت نام، این مطلب به روز رسانی می شود

  

  

 1401شرایط ثبت نام آزمون استخدامی وزارت کشور 

استخدام وزارت کشور بهتر است پیش از انجام اقدامات اصلی و کسب آمادگی برای آزمون، از متقاضیان ثبت نام در آزمون 

شرایط در نظر گرفته شده برای داوطلبان آگاهی یابند و در صورتی که واجد شرایط بودند نسبت به ثبت نام در آزمون 

شرایط عمومی مورد نیاز برای داوطلبان به  استخدام وزارت کشور اقدام نمایند. با توجه به دفترچه راهنمای سال گذشته،

 :شرح زیر می باشد



 

 
 

 1401شرایط عمومی متقاضیان ثبت نام در آزمون استخدام وزارت کشور 

 .داوطلبان باید تابعیت ایرانی داشته باشند ️✔

  اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ️✔

 پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ️✔

داوطلبان باید از سالمت جسمانی و روانی کامل برخوردار باشند و توانایی انجام مهارت های الزم برای شغل مورد  ️✔

 .نظر را داشته باشند

 عدم اعتیاد به مواد مخدر ️✔

 عدم برخورداری از محکومیت های جزایی موثر ️✔

عدم برخورداری از هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی ) رای صادر شده توسط مراجع قضایی ذی  ️✔

 صالح(

متضاضیانی که جزو نیرو های بازنشسته و یا بازخرید دستگاه های اجرایی باشند، امکان ثبت نام در آزمون استخدامی  ️✔

 .فراگیر دستگاه های اجرایی را نخواهند داشت

  

 .،کلیک کنیدآزمون استخدام دستگاه های اجراییمنابع ای اطالع از بر

  

داوطلبانی که در زمان قبولی در آزمون استخدامی، جزو کارکنان رسمی و یا پیمانی سایر دستگاه های اجرایی کشور  ️✔

باشند، برای انجام امور استخدام الزم است طبق قانون ممنوعیت تصدي بیش از یك شغل و پست سازماني، از سمت شغلی 

 .یشین خود استعفا دهندپ

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/


 

 
 

  :شرایط سنی داوطلبان ️✔

 سال 25سال تمام و حداکثر  20دارا بودن حداقل ← دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم  ��

 سال 30حداکثر ← دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم  ��

 سال 36حداکثر ← دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی )لیسانس(  ��

  سال 40حداکثر ← دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ) فوق لیسانس(  ��

 سال 45حداکثر ← دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و دکترای تخصصی  ��

درصد و فرزندان  25افراد معاف از شرط حداکثر سن: فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان، فرزندان جانبازان باالی  ️✔

 .یش از آنسال اسارت و ب 1آزادگان 

  

  

 نحوه ثبت نام آزمون استخدامی وزارت کشور

  

  



 

 
 

 

  

آزمون استخدامی وزارت کشور زیر مجموعه ای از امتحان مشترک دستگاه های اجرایی کشور می باشد؛ مجری این 

آزمون سازمان سنجش آموزش کشور است و متقاضیان می توانند در زمان مقرر با ورود به سایت سازمان سنجش به 

و انجام مراحل زیر ثبت نام خود را به صورت آنالین و بدون نیاز به مراجعه حضوری به نهاد و یا  sanjesh.org آدرس

تنها در زمان آغاز ثبت نام فعال می شود.  1401سازمان خاصی انجام دهند. لینک ثبت نام آزمون استخدامی وزارت کشور 

 .راهنمای تصویری قرار خواهد گرفتبه محض فعال شدن لینک و اعالم زمان ثبت نام، 

  



 

 
 

 .را در مرورگر خود جستجو کرده و وارد صفحه اصلی سازمان سنجش شوید sanjesh.org در مرحله اول، آدرس ��

سپس از منوی موجود در باالی صفحه، گزینه " آزمون ها " را انتخاب کرده و بر روی " استخدامی متمرکز دستگاه  ��

 .اجرایی " کلیک نمایید

( " فعال 1401در زمان ثبت نام لینک " دهمین آزمون مشترک استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور )سال  ��

 .می باشد. جهت ادامه مراحل ثبت نام، بر روی این لینک کلیک کنید

خت نمایید. در در این مرحله، نسبت به خرید کارت اعتباری آزمون استخدامی اقدام کرده و هزینه مشخص شده را پردا ��

 .صورت پرداخت موفق سریال کارت اعتباری به شما نمایش داده خواهد شد؛ آن را در جایی یادداشت کنید

 تصویر داوطلبی خود را با رعایت موارد زیر بارگذاری نمایید؛ ️✔

 .باشد و در سال جاری تهیه شده باشد 3*4عکس باید در ابعاد  ️✔

 70می باشد؛ همچنین حداکثر حجم فایل می بایستی  JPG اسکن شده داوطلبان فرمت مورد قبول برای فایل عکس ️✔

 .کیلوبایت باشد

 .تصویر بارگذاری شده باید واضح و بدون هرگونه لک و یا آثار مهر و منگنه باشد ️✔

 .عکس بانوان باید با حجاب کامل باشد ️✔

 .امه قابل قبول نمی باشدقابل توجه است که اسکن عکس از روی مدارک شناسی نظیر شناسن ️✔

 .در مرحله بعد تقاضانامه ثبت نام آزمون استخدامی وزارت کشور را با توجه به اطالعات خواسته شده تکمیل نمایید ��

در صورت انجام صحیح مراحل فوق کد رهگیری و شماره پرونده در اختیار شما قرار خواهد گرفت. آنها را یادداشت  ��

 .ی کنیدکرده و نزد خود نگهدار



 

 
 

  

 دانلود دفترچه راهنمای آزمون استخدامی وزارت کشور

  

 

  

هر ساله پیش از آغاز زمان ثبت نام آزمون استخدامی وزارت کشور، دفترچه راهنمای این آزمون توسط سایت سازمان 

منتشر می شود. متقضیان می توانند با مطالعه دقیق و بررسی کامل دفترچه راهنمای آزمون  sanjesh.org سنجش به آدرس



 

 
 

از شرایط و ضوابط، موقعیت های شغلی، ظرفیت ها و نحوه ثبت نام آگاهی یابند. با توجه به اینکه تا این لحظه دفترچه 

است؛ داوطلبان می توانند با دانلود و ( منتشر نشده 1401راهنمای دهمین آزمون مشترک دستگاه های اجرایی کشور )

 .مطالعه دفترچه سال گذشته، که در لینک زیر قرار داده شده است تا حدودی از شرایط کلی اطالع یابند

  

دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های 

 1400اجرایی کشور، سال 
 دانلود

دفترچه راهنمای دهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های 

 1401اجرایی کشور، سال 
 به زودی

  

  

 اخبار پیرامون آزمون استخدامی وزارت کشور

 «.هاي اجرایي رقابت مي کنندهزار داوطلب در ازمون استخدامي دستگاه ۹۳بیش از »

هزار داوطلب متقاضی در  ۹۳مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از رقابت بیش از 

از وزارت های اجرایی به غیر های شغلی دستگاههای اجرایی کشور ویژه رشتهنهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه

از   آموزش و پرورش خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، دکتر علیرضا کریمیان با اعالم این خبر، گفت:

هزار داوطلب مرد هستند که در آزمون  ۴۷هزار داوطلب زن و بیش از  ۴۵هزار داوطلب متقاضی این آزمون بیش از  ۹۳

 .کنندنفر با هم رقابت می ۳۶۶۱ظرفیت پذیرش   دستگاه پذیرنده با ۴۵استخدامی 

  

 .، کلیک کنید1401نتایج آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی برای اطالع از نحوه مشاهده 

  

 خالصه مطلب

پرداخته شد.  1401در این مقاله از ایران تحصیل به ارائه توضیحاتی جامع در خصوص آزمون استخدامی وزارت کشور 

زیادی برای آزمون شانس خود و استخدام در نهاد و سازمان های دولتی در آزمون های استخدامی شرکت می هرساله افراد 

کنند. وزارت کشور نیز به عنوان یکی از زیر مجموعه های آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی کشور، کمبود کادر نیروی 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2023/01/دفترچه-راهنمای-آزمون-استخدامی-دستگاه-های-اجرایی-1400.pdf
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%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%db%8c/


 

 
 

آزمون، سازمان سنجش آموزش کشور می باشد و  انسانی خود را با برگزاری این آزمون برطرف می کند. مجری این

داوطلبان با مراجعه به سایت این سازمان و انجام مراحل ذکر شده در مقاله باال، اقدامات الزم را انجام دهند. در صورت 

 .وجود هرگونه سوال یا ابهام می توانید با مشاورن ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

  

 .کلیک کنیدمطالب این صفحه،  برای دانلود پی دی اف کامل
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