
 

 
 

اعالم شد. این سازمان جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در حوزه های  1402شرایط استخدام سازمان تامین اجتماعی 

مختلف آزمون استخدامی متمرکز برگزار می کند. داوطلبانی که واجد شرایط و عالقمند به ثبت نام آزمون استخدامی تامین 

 .توانند در زمان مقرر به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند و مراحل اسم نویسی خود را تکمیل نماینداجتماعی باشند، می 

از آنجا که این سازمان هر سال برای تامین نیروی انسانی خود و به کار گرفتن نیروهای متخصص و آزمون استخدامی  

مره حد نصاب را کسب کنند تا بتوانند در این سازمان ن  کند، داوطلبان باید برای پذیرش نهایی در این آزمونبرگزار می

استخدام شوند. از آنجایی که اطالع از شرایط استخدام سازمان تامین اجتماعی برای همه افراد عالقه مند به اشتغال در این  

ی شما عزیزان  سازمان اهمیت دارد، در ادامه توضیحاتی در ارتباط با نحوه، زمان و شرایط استخدام تامین اجتماعی برا

 .ارائه خواهیم کرد

  

 .بر روی لینک کلیک کنید فرم ثبت نام استخدام سازمان تامین اجتماعی برای دریافت

  

 1402زمان استخدام سازمان تامین اجتماعی  

کند   امین اجتماعی معموالً هر سال برای تکمیل کادر اداری خود آزمون استخدامی متمرکز را برگزار میسازمان ت �🁈�

که این آزمون توسط سازمان سنجش و تحت نظارت تامین اجتماعی برگزار می گردد. پس از اینکه اعالمیه از طریق 

استخدامی سازمان تامین اجتماعی از طریق سازمان سازمان تامین اجتماعی منتشر شد، جزئیات زمان ثبت نام برای آزمون 

مردادماه آغاز شد و تا  31از تاریخ   1401ثبت نام برای آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی   سنجش ابالغ می شود.

نتایج آزمون استخدامی دستگاه های  شهریور ماه ادامه داشت. پس از برگزاری آزمون داوطلبان می توانند برای مشاهده  

 . نتیجه آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی از طریق سایت سنجش اقدام کننداز جمله  اجرایی

شود که طبق روال  بینی می  هنوز اعالم نشده است، پیش 1402زمان برگزاری آزمون استخدامی سازمان سنجش  �🁈�

محض انتشار اعالمیه  هر سال ثبت نام سازمان تامین اجتماعی در مرداد ماه می باشد. به محض دریافت اطالعات به

 .اطالع رسانی خواهد شد 1402 استخدام سازمان تامین اجتماعیسازمان سنجش در رابطه با زمان 
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 �� اطالعیه ��

هنوز اعالم نشده است. به محض اعالم زمان اسم نویسی این مقاله  1402زمان ثبت نام آزمون استخدامی تامین اجتماعی 

   .بروزرسانی خواهد شد

  

 1402نحوه ثبت نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی  



 

 
 

همانگونه که اشاره شد مجری برگزار کننده آزمون تامین اجتماعی، سازمان سنجش و تحت نظارت سازمان تامین  �🁈�

هستند، باید با مراجعه به سایت سنجش به   استخدام سازمان تامین اجتماعی اجتماعی می باشد. داوطلبانی که عالقمند به

کنند. فرایند ثبت نام به این شکل است که ابتدا داوطلبان   مراحل ثبت نام و اسم نویسی خود را تکمیل sanjesh.org آدرس

باید هزینه تعیین شده را به صورت اینترنتی واریز کنند و سپس با تکمیل فرم ثبت نام، مراحل اسم نویسی خود را نهایی 

 :کنند. مراحل ثبت نام آزمون استخدامی تامین اجتماعی به شکل زیر است

 .شوید sanjesh.org نجش به آدرسابتدا وارد سایت سازمان س ️✔

 .سپس گزینه سایر آزمون های استخدامی را از سمت راست سایت انتخاب نمایید️✔

 .پس از آن برای تکمیل خرید کارت اعتباری و تکمیل مراحل ثبت نام اقدام کنید️✔

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/


 

 
 

 

 1402راهنمای تصویری ثبت نام در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی  

فرادی که نیازمند داشتن اطالعات تکمیلی در خصوص نحوه و شرایط استخدام سازمان تامین اجتماعی هستند،  برای ا �🁈�

 .راهنمای تصویری زیر ارائه شده است

 .ابتدا وارد سایت سازمان سنجش شوید و از سمت راست گزینه سایر آزمون های استخدامی را انتخاب کنید️✔



 

 
 

 

 ."سیستم ثبت نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی" را انتخاب نماییددر مرحله بعد گزینه  ️✔



 

 
 

 

پس از ورود به صفحه ثبت نام موارد تعیین شده را تکمیل کنید و کارت اعتباری آزمون را خریداری کنید و "تایید و  ️✔

 .ادامه مرحله "را انتخاب کنید



 

 
 

 

ی شده را به همراه کد امنیتی وارد کنید و فرایند ثبت نام خود را در مرحله بعد شماره سریال کارت اعتباری خریدار️✔

 .تکمیل نمایید



 

 
 

 

 1402بررسی شرایط استخدام سازمان تامین اجتماعی   

افرادی که مایل به ثبت نام در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی هستند، قبل از هر چیز باید شرایط استخدام �🁈�

ا که در دفترچه راهنمای ثبت نام اعالم شده است بررسی نمایند.شرایط استخدام سازمان تامین سازمان تامین اجتماعی ر

اجتماعی به دو دسته شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم می شود که هر کدام از داوطلبان باید شرایط الزم را داشته باشند. 

 :استمهمترین شرایط استخدام سازمان تامین اجتماعی در ادامه ارائه شده 

 1402شرایط عمومی استخدام سازمان تامین اجتماعی  

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران ️✔

 اعتقاد به دین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور️✔



 

 
 

 اعتقاد و التزام عملی به نظام و قانون اساسی کشور️✔

 کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم ضرورت داشتن  ️✔

 احراز تحصیلی )تجانس رشته و مقطع تحصیلی( براساس شرایط هر رشته شغلداشتن شرایط  ️✔

 

 1402شرایط اختصاصی استخدام سازمان تامین اجتماعی 



 

 
 

شرایط اختصاصی ثبت نام آزمون سازمان تامین اجتماعی شامل شرایط سنی، مقطع تحصیلی داوطلبان می باشد که  �🁈�

خواهیم پرداخت. متقاضیان با اطالع از رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی سازمان تامین  ها در ادامه به هر کدام از آن 

توانند در هر کدام از مشاغل ارائه شده دست به انتخاب بزنند. در جدول  اجتماعی که در دفترچه راهنما اعالم شده است، می

 .زیر شرایط سنی در این آزمون ارائه شده است

  صیلی داوطلبانشرایط سنی، مقطع تح

 سن داوطلب   مدرک تحصیلی

 سال   30حداکثر  مقطع لیسانس 

 سال   35حداکثر  ( فوق لیسانس ) رشته بهداشتی و درمانی

 سال   33حداکثر  (فوق لیسانس )دیگر رشته ها

 سال   40حداکثر  دکتری تخصصی پزشکی 

  

 .تحقیقات و فناوری باشدمدرک تحصیلی داوطلب باید مورد تایید وزارت علوم،  ️✔

 داشتن گواهی انجام خدمات قانونی و یا معافیت از آن برای افراد فارغ التحصیل رشته بهداشتی و درمانی ️✔

 .مدرک تحصیلی افراد تنها باید مقاطع با رشته های تحصیلی تعیین شده در دفترچه باشد ️✔

 .داوطلب الزامی استساله در صورت پذیرش در شهر مورد تقاضای  5تعهد  ️✔

پذیرش نهایی در صورت داشتن معافیت پزشکی و قبولی در آزمون کتبی، مرحله مصاحبه و بعد از تایید واحد طب کار  ️✔

 .مبنی بر توانایی انجام امور مربوط در عناوین شغلی مورد تقاضا می باشد

 �� اطالعیه ��



 

 
 

اجتماعی باید شرایط عمومی و اختصاصی تعیین شده را داشته داوطلبان برای حضور در آزمون استخدامی سازمان تامین 

  .باشند

  

 1402شرایط سهیمه داوطلبان برای استخدام سازمان تامین اجتماعی  

بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی و سایر آزمون های استخدامی که در  �🁈�

سهیمه هایی برای داوطلبان مد نظر قرار گرفته است که در ادامه به بررسی این مواردخواهیم کشور برگزار می شود، 

 .پرداخت

درصدی هستند، باید در مشاغل ارائه شده سهمیه مورد نظر خود را انتخاب نمایند و شامل افراد   ۵افرادی که شامل سهمیه 

 :زیر می شوند

 .ه شش ماه حضور در جبهه ها را دارندهمسر و فرزندان ایثارگرانی که حداقل سابق ️✔

 .فرزندان آزادگانی که کمتر از یک سال در اسارت بوده اند ️✔

 .ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها داشتند 6ایثارگرانی که حداقل  ️✔

درصد و باالتر از شرط سنی معاف هستند، در صورت کسب نمره حد نصاب به   ۲۵داوطلبانی که دارای سهمیه      

 .شوندان ظرفیت اختصاص داده شده پذیرش میمیز

عالوه بر این ایثارگرانی که در سهمیه آزاد حضور دارند، باید نمره علمی الزم را در آزمون کتبی و مصاحبه به      

 .دست آورند

  

 تاثیر میزان امتیاز داوطلبان بومی و متاهل در آزمون کتبی تامین اجتماعی 

را دارند، بومیان منطقه محسوب    سال سابقه سکونت در یک منطقه یا محل تولد آن ناحیه 10داوطلبانی که به مدت      

ضریب در آزمون کتبی برای آنها در نظر خواهد گرفته شد. برای افرادی که ساکن شهرستان تهران  1/4شوند و میزان  می



 

 
 

ین افراد دارای همسر و دو فرزند حداکثر به های مراکز استان هستند، این موضوع استثنا خواهد بود. عالوه ا و شهرستان

 .درصد امتیاز آزمون کتبی آنها اضافه خواهد شد 10میزان 

  

 . بر روی لینک کلیک نمایید اعتراض به نتایج آزمون استخدامیبرای اطالع از نحوه      

  

 جدیدترین اخبار پیرامون استخدام سازمان تأمین اجتماعی 

 رشته های استخدامی تامین اجتماعی 

رشته های استخدامی تامین اجتماعی که در چند سال اخیر ارائه شده است شامل رشته های كارشناس تجهیزات پزشكي،  

ناس اتاق عمل، كارشناس بهداشت محیط،  آزمایشگاه، كارشناس پذیرش ومدارك پزشكي، دندانپزشك، پرستار، ماما، كارش

كارشناس بهداشت حرفه اي، كارشناس پرتوشناسي، كارشناس بینایي سنجي، ، كارشناس توانبخشي فیزیكي )فیزیوتراپي(،  

پزشك عمومي، كارشناس هوشبري، مددكار بهداشتي و درماني، داروساز، كارشناس امور اداري، كارشناس امور مالي،  

كارشناس فناوري اطالعات، كارشناس امور بیمه ها، كارشناس آمار و اطالعات، كارشناس فني و  كارشناس تغذیه ، 

 .مهندسي، متصدي پذیرش، اطالعات، دكتري علوم آزمایشگاهي، برق، مکانیک، حسابداری استخدامی داشته است

 اعالم نتایج آزمون استخدامی تامین اجتماعی

تماعی معموال مدتی پس از برگزاری این آزمون اعالم می شود. نتایج آزمون نتایج آزمون استخدامی سازمان تامین اج

  .اعالم شد 1401استخدامی تامین اجتماعی مهر 
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 . بر روی لینک کلیک نمایید کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی دستگاه های اجراییبرای اطالع از دریافت      

  

 خالصه مطالب 

پرداختیم. سازمان تامین اجتماعی هر سال برای  1402مین اجتماعی در این مطلب به بررسی شرایط استخدام سازمان تا

کند. آزمون این سازمان زیر نظر سازمان  تکمیل کادر نیروی انسانی خود نیروهای متخصص و مجرب را استخدام می

مان تامین سنجش و همچنین سازمان تامین اجتماعی برگزار خواهد شد. در این مقاله زمان، نحوه و شرایط استخدام ساز

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%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/


 

 
 

اجتماعی را بررسی کردیم. داوطلبانی که متقاضی ثبت نام هستند، باید شرایط اعالم شده در دفترچه راهنمای ثبت نام تامین  

 .اجتماعی را داشته باشند تا بتوانند در این آزمون شرکت کنند

ی شود زمان آزمون استخدامی سال  هر سال زمان استخدام در سازمان تامین اجتماعی در مرداد ماه می باشد. پیش بینی م

نیز در همین زمان باشد که متعاقباً در این مقاله اعالم خواهد شد. چنانچه در ارتباط با نحوه و شرایط استخدام سازمان  1402

تماس حاصل نمایید تا  ایران تحصیل سوالی داشته باشید، می توانید با کارشناسان مجرب ما در آکادمی 1402تامین اجتماعی 

 .شما عزیزان را به بهترین شکل ممکن راهنمایی کنند

 .کنید کلیکمقاله  pdf برای دانلود     
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