
 

 
 

مشخص شده است. سازمان تامین اجتماعی هر ساله از میان افراد متقاضی افرادی  منابع آزمون استخدامی تامین اجتماعی

ن شده است. افراد عالقه مند نیاز است واجد را استخدام می کند که برای این موضوع یک سری شرایط اولیه و نهایی تعیی

این شرایط باشند و در صورتی که تمامی موارد را بدست آورده باشند، می توانند با مطالعه منابعی که مشخص شده است، 

برای آزمون اقدام نمایند. آزمون این سازمان از یک سری منابع عمومی و تخصصی طرح سوال می شود که نیاز است 

قه مند از این موارد نیز اطالعات کافی را بدست آورده باشند. زیرا در صورت عدم اطالع از مواد و منابع، افراد افراد عال

 .نمی توانند امتیاز الزم را بدست آورند و در آزمون پذیرفته نخواهند شد

  

  

 منابع آزمون استخدامی تامین اجتماعی

باشد که برای کارگران و افراد حقوق بگیر و همچنین   و غیر دولتی می سازمان تامین اجتماعی از جمله ارگان های قدیمی

افراد دارای مشاغل آزاد مستمری واریز می نماید. در این سازمان هر ساله آزمون های استخدامی نیز برگزار می شود 

صد ثبت نام آزمون استخدامی افراد عالقه مند بتوانند برای استخدام شدن اقدامات الزم را انجام دهند.داوطلبانی که ق  که

را دارند، می توانند برای شرکت در این آزمون از شرایط ثبت نام آزمون استخدامی  1401متمرکز سازمان تامین اجتماعی 

سازمان تامین اجتماعی مواد عمومی، اختصاصی و منابع هر یک از آن ها آگاهی الزم را بدست بیاورند. الزم است بدانید 

مون های استخدامی مشترک بوده و سواالت آن ها تنها در بخش اختصاصی متفاوت می باشدمباحث عمومی آز . 

  



 

 
 

 

  

 مواد آزمون استخدامی تامین اجتماعی

می تواند با یکدیگر متفاوت باشد و بسته به پستی که افراد برای آن آزمون می دهند،  منابع آزمون استخدامی تامین اجتماعی

دارای منابع مختلف خواهد بود. افراد عالقه مند نیاز است از منابع اطالعات الزم را بدست آورده و تا روز آزمون با 

انی نمایند. مباحث عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی شامل مطالعه منابع مرتبط خود را به روز رس

 .موارد زیر است

 نام دروس عمومی

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2023/01/مراحل-استخدام-سازمان-تامین-اجتماعی.jpg


 

 
 

مواد عمومی که مطرح می شود، شامل دروس دبیرستان خواهد بود. در جدول زیر می توانید دروس عمومی را مشاهده 

 .کنید

  

  

(2فناوری اطالعات )مهارت های هفتگانه   ICDL نگلیسی عمومیزبان ا  

 درک مطلب، گرامر، معنی لغات

آیین نگارش زبان فارسی : مفهوم جمله، ساختار جمله، معنی 

 لغات، قرابت معنایی، ساختار فعل

  

 دانش اجتماعی و حقوق اساسی

معارف اسالمی : ترجمه و تفسیر آیات، توحید، نبوت، 

امامت، والیت، شرک، معاد، مرگ و برزخ، توبه، عدالت، 

گی و اخالص، احکام، احادیث، خانواده، عفافبند  

  

 مباحث مربوط به سنجش آشنایی با تامین اجتماعی شناخت تامین اجتماعی

 هوش و توانمندی های عمومی
حل مسائل کیفی و جبری، حل مسئله توسط اشکال تجسمی، 

 استدالل و درک مطلب

  

  

 نام دروس اختصاصی

مواد اختصاصی آزمون نیز براساس زمینه های شغلی مورد نیاز متفاوت می باشد. در ادامه مواد اختصاصی آزمون را 

 .بیشتر بررسی خواهیم کرد

  

  

 نام دروس اختصاصی عنوان



 

 
 

 کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

بیوشیمی بالینی، انگل، قارچ، ویروس، باکتری، هماتولوژی 

ی و سرولوژی، کنترل کیفی در و بانک خون، ایمونولوژ

 آزمایشگاه

  

 کارشناس هوشبری

اصول و روشهای بیهوشی، بیماری شناسی، فارماکولوژی، 

 مراقبتهای ویژه

  

 پرستار

  

، مراقبت های ویژه، روان  4تا  1پرستاری داخلی و جراحی 

 پرستاری ، کودکان، بهداشت

  

 ماما

  

، بیماری های زنان و ناباروری، 4تا  1بارداری و زایمان 

 بهداشت مادر و کودک، نوزادان

  

 کارشناس اتاق عمل

  

آشنایی با وسایل اتاق عمل، اصول و فنون عملکرد سیار و 

 اسکراب، تکنولوژی جراحی

  

 کارشناس امور مالی

  

حسابداری مالی، حسابداری بهای تمام شده، اقتصاد خرد و 

ن، حسابداری دولتی و بودجه،کال  

  

 کارشناس پذیرش و

 مدارک پزشکی

  

  



 

 
 

 کارشناس پرتوشناسی

  

فیزیک رادیولوژی تشخیصی، فیزیک 

پرتوها، رادیوبیولوژی و حفاظت، 

 تکنیک های رادیوگرافی،

 مواد حاجب، ثبت و نمایش تصویر

  

 کارشناس فنّاوری اطالعات

  

سیستم های عامل، ساختمان داده ها 

والگوریتم ها، پایگاه داده ها، مهندسی 

 نرم افزار

  

 کارشناس حقوقی

  

حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق 

ادرای، حقوق جزای اختصاصی )جرایم 

علیه اموال(، آیین دادرسی مدنی، قانون 

 تامین اجتماعیریال قانون کار

  

 دندانپزشک

  

جراحی فک و صورت، ترمیمی دندان، 

دندانپزشکی کودکان، ارتودنسی، 

رادیولوژی، تشخیص و بیماری های 

دهان و فک و صورت، درمان ریشه، 

 پریو، پروتزهای دندانی، پاتولوژی

  

 کارشناسی بهداشت محیط

  

تکنولوژی آب و فاضالب، آلودگی هوا و 

کنترل آن، مواد زائد جامد، کلیات 

)بهداشت پرتو ها و  بهداشت محیط

حفاظت، کاربرد گند زدا ها و پاک کندده 

ها، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، 

کنترل بهداشتی اماکن تهیه و توزیع و 

 نگه دارب مواد غذایی، مبارزه با ناقلین(

  



 

 
 

 کارشناس بهداشت حرفه ای

  

عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار 

)صدا و ارتعاش، تنش های حرارتی، 

یی و بهداشت پرتوها در محیط روشنا

کار(، مهندسی فاکتور های انسانی، 

بیماری های ناشی از کار، سم شناسی 

شغلی، ایمنی در محیط کار، ارزیابی . 

مدیریت ریسک، مبانی نمونه برداری و 

 ارزشیابی نمونه های هوا

  

 کارشناسی پرتو درمانی )رادیوتراپی(

  

گاه فیزیک تشعشع مواد رادیو اکتیو، دست

های رادیوتراپی، اصول محاسبات و 

برنامه ریزی در رادیوتراپی، 

رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتو، 

 مولدینگ، تکنیک های رادیوتراپی

  

 کارشناس بینایی سنجی

  

اپتومتری عمومی، عدسی های تماسی، 

اپتومتری کودکان، اوپتومتری ارفاد 

مسن، اپتومتری دید دو چشمی، عینک 

 طبی

  

 کارشناس تجهیزات پزشکی

  

زبان تخصصی مهندسی پزشکی، مقدمه 

ای بر مهندسی پزشکی زیستی و فیزیک 

پزشکی، حفاظت، ایمنی و استانداردهای 

عمومی بیمارستانی، تجهیزات عمومی 

بیمارستانی و کلینیک های پزشکی و 

اصول نگهداری آن ها، اصول سیستم 

های رادیولوژی، تصویر گری پزشکی 

ت و حسگر های زیستی، فناوری اطالعا

1پزشکی   

  



 

 
 

کارشناس توانبخشی فیزیکی 

 )فیزیوتراپی(

  

الکتروتراپی، تمرین درمانی)مباحق 

عمومی و تخصصی(، بیومکانیک و 

کینزیولوژی، فیزیوتراپی در بیماری ها 

)ارتوپدی، بیماری های داخلی، 

 روماتیسمی و اعصاب(

  

 مددکار بهداشتی و درمانی

  

مبانی و نظریه های جامعه شناسی، 

بانی توانبخشی، مددکاری اجتماعی، م

 آسیب شناسی اجتماعی

  

 داروساز

  

دارودرمانی بیماری ها، فارماکولوژی، 

 فارماکوگنوری، فارماسیوتیکس

  

 کارشناس امور اداری

  

روش تحقیق، آمار و کاربرد آن در 

مدیریت، اصول مدیریت، مدیریت منابع 

انسانی و رفتار سازمانی، حقوق اداری، 

 قانون کار، قانون تامین اجتماعی

  

 کارشناس امور مالی

  

حسابداری مالی، حسابداری بهای تمام 

شده، اقتصاد خرد و کالن، حسابداری 

 دولتی و بودجه، جسابداری مالیاتی

  

 کارشناس تغذیه

  

تغذیه اساسی، رژیم درمانی، تغذیه در 

دوران های مختلف زندگی، بیماری های 

ناشی از سوء تغذیه، بررسی وضعیت 

 تغذیه

  



 

 
 

 کارشناس امور بیمه ای

  

اصول و تئوری های مدیریت، رفتار 

سازمانی و منابع انسانی، اصول و کلیات 

بیمه، حقوق بیمه و قوانین و مقررات 

های تامین اجتماعیبیمه   

  

 کارشناس آمار و اطالعات

  

، آمار کاربردی 2و  1ریاضی عمومی 

)روش های آماری، رگرسیون و نمونه 

گیری(، آمار نظری )احتمال و کاربرد 

(2و  1آن، آمار ریاضی   

  

 فیزیست

  

، فیزیک 1فیزیک رادیوتراپی 

، رادیوبیولوژی پایه و 2رادیوتراپی 

 بالینی، حفاظت، دزیمتری

  

 کارشناس مسئول آزمایشگاه

  

بیوشیمی بالینی، انگل، قارچ، ویروس، 

باکتری، هماتولوژی و بانک خون، 

ایمونولوژی و سرولوژی، کنترل کیفی و 

 مدیریت آزمایشگاه

  

 پزشک عمومی

  

داخلی، عفونی، بیماری های 

روانپزشکی، جراحی عمومی و زنان 

زایمان، بیماری های کودکان، آمار 

حیاتی و اصول اپیدمیولوژی و کنترل 

 بیماری های واگیر و غیر واگیر

  

  

  .بر روی لینک کلیک کنید سوابق بیمه تامین اجتماعی بدون گذرواژه برای مشاهده

  

https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%af%d8%b0%d8%b1%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87/


 

 
 

 منابع آزمون استخدامی تامین اجتماعی

ما در موارد قبل مواد آزمون را بررسی کردیم، در این قسمت قصد داریم به بررسی منابعی که الزم است مطالعه کنید 

می کنیم برای انتخاب منابع همیشه دلیل توصیه بپردازیم. این منابع ممکن است هر سال با سال گذشته متفاوت باشد. به همین 

 .با مشاوران مشورت نمایید

  

  

1402منابع اختصاصی آزمون متمرکز تامین اجتماعی   

 انتشارات / نام نویسنده کتاب نام درس عنوان شغلی

 کارشناس تغذیه

  

 تغذیه اساسی

کتاب صفر تا صد تغذیه 

 اساسی و تغذیه کاربردی
 علمی سنا / جالل مولوی

تغذیه اساسی و ارزیابی 

تغذیه ای برای کنکور 

 )خالصه(

انتشارات خسروی/ زهرا 

 یاری

 رژیم درمانی

 تغذیه و رژیم درمانی

انتشارات کتاب میر / 

منصور صابری، مهری 

میر احمدیان، مطهره 

 حسنی

 رژیم درمانی

انتشارات دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان / منصور 

رفیعی، ریسمانچیان، 

 غالمرضا عسکری

تغذیه در دوران های 

 مختلف زندگی
تغذیه در دوران های 

 مختلف زندگی

ناشران تحفه بشری / 

استامپ سیلویا، جانیس ال 

اسکات، ریموند، ماهان ال 

 کتلین



 

 
 

تغذیه در دوران های 

 زندگی

فریبا انتشارات سنا / 

کوهدانی، مهشید 

 عبدمیشانی، نیما بازیار

بیماری های ناشی از 

 سوء تغذیه
بیماری های ناشی از سوء 

 تغذیه

انتشارات دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد علوم و 

تحقیقات / علی کمیلی، 

محمد رضا اصفهانی، 

محمد رضا عسگری، 

المیران براری، نرگس 

 حاجی محمد باقر

 بررسی وضعیت تغذیه

اصول ارزیابی تغذیه به 

انضمام تغذیه در دوران 

 های مختلف زندگی

انتشارات سازمان جهاد 

دانشگاهی / میثم عالیپور، 

 رضا امانی

ارزیابی وضعیت تغذیه: 

 رویکرد بالینی

انتشارات سازمان جهاد 

دانشگاهی / میثم عالیپور، 

 رضا امانی

کارشناس مسئول 

 آزمایشگاه

 بیوشیمی بالینی

  

  

سنامه جامع بیوشیمی در

 بالینی و آزمون و تمرین
انتشارات رفیع / امیر 

 ساسان توتونچی

کتاب بیوشیمی دکتر 

 احسانی

دارای درسنامه و )

 (تست

 انتشارات پوران پژوهش

گنجینه جامع و طبقه بندی 

شده بیوشیمی دکتر جعفر 

نژاد )شامل سواالت تستی 

آزمون های وزارت 

 بهداشت و علوم(

 انتشارات کتابخانه فرهنگ



 

 
 

 انگل شناسی

اصول انگلش ناسی 

بروان، نوا مارکل، 

ریپون )درسنامه به 

همراه نکات کلیدی و 

 تست(

مناسب برای: دروس 

قارچ شناسی، حشره 

شناسی، کرم شناسیو 

 تک یاخته شناسی

 کتاب میر

انگل شناسی پزشکی 

2006مارکل   
اندیشه رفیع / ویلیام آ، 

ریدیوید جان پت  

 قارچ شناسی

  

میکروب شناسی پزشکی 

 2جلد 2019جاوتز 

ویروس شناسی قارچ 

 شناسی انگل شناسی

 اندیشه رفیع

 جاوتز

میانبر الگوریتم 

شناسیقارچ  

 / گروه تالیفی دکتر خلیلی

زهرا کمالی،  امید رئیسی،

ونددکتر اصغر سپه  

مجموعه سواالت کنکور 

 ارشد و دکترا قارچ

96تا  89شناسی پزشکی   

لفین سواالت گروه مؤ

 کنکور کتابخانه فرهنگ

 ویروس شناسی

  

شناسی ضروریات ویروس

 پزشکی اطمینان
انتشارات اطمینان / سمیرا 

 رشیدی، سینا سلیمانی

 UNIQUE خالصه

ویروس شناسی پزشکی 

)خالصه از نکات و 

 تست(

انتشارات اندیشه رفیع / 

دکتر  دکتر جالل مردانه،

 مسعود یوسفی

https://jph.ir/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://jph.ir/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C


 

 
 

 باکتری شناسی

شناسی پزشکی میکروب

باکتری  2021مورای 

شناسی عمومی و 

 اختصاصی

 / انتشارات اندیشه رفیع

Patrick R. Murray 

ضروریات باکتری شناسی 

 پزشکی اطمینان

انتشارت اطمینان / علی 

شیوایی، فاطمه اسالم زاده 

 حصاری

 همتالوژی و بانک خون

  

شناسی ضروریات خون

)درسنامه  2020هافبراند 

 و تست(

انتشارات اشراقیه / آلن 

دیوید  ویکتور هافبراند،

 پی. استینسما

 هماتولوژی و بانک خون
انتشارات خسروی / دکتر 

کاظم غفاری علی قاسمی،  

 ایمونولوژی و سرولوژی

های عملی در روش

 آزمایشگاه تشخیص طبی

MLT  ایمونولوژی و

وژیسرول  

 / انتشارات خسروی

 آرزو منفردی

سرولوژی و ایمونولوژی 

کاربردی همراه با اصول 

و تفسیر آزمایش ها 

 )دوجلدی(

انتشارات نور دانش / 

غالمرضا عزیزی، بهنام 

 قلعه نویی

کنترل کیفی و مدیریت 

 آزمایشگاه

مدیریت و کنترل کیفی 

تجهیزات در آزمایشگاه 

 پزشکی

انتشارات پیام رسان / مینو 

حسین  نژاد،احمدی

 دارآفرین

 روش تحقیق امور اداری

کتاب روش تحقیق ویژه 

مدیریت و حسابداری و 

سایر رشته های علوم 

 انسانی

انتشارات مهربان / دکتر 

 محمد باقر گرجی

کتاب روش تحقیق در 

مدیریت )رشته های 

 مدیریت(
 دانشگاه پیام نور



 

 
 

آن در  آمار و کاربرد

 مدیریت

کتاب آمار و کاربرد آن 

 در مدیریت

 (دوجلدی)

 انتشارات سمت

دکتر عادل آذر، دکتر 

 منصور مومنى

کتاب آمار و کاربرد آن 

 در مدیریت

 (دو جلدی)

 انتشارات پیام نور

 خدیجه جمشیدی

 اصول مدیریت

 کتاب اصول مدیریت
علی  انتشارات سمت /

 رضائیان

کتاب اصول و مبانی 

 مدیریت

انتشارات ادیبان روز 

محمدرضا پورصاحبی،   /

 ناهید صباحی

مدیریت منابع انسانی و 

 رفتار سازمانی

 مدیریت منابع انسانی
انتشارات سمت / دکتر 

 آرین قلی پور

کتاب مدیریت منابع 

 انسانی

 (تست)

 / انتشارات ماهان

 سعید پاکدل

 رفتار سازمانی
انتشارات مروارید / 

گریفین –مورهد   

 حقوق اداری

کتاب ساده ساز حقوق 

 اداری

 / انتشارات میزان

 حسن ساالر سروری

شده  بندی های طبقهتست

 حقوق اداری
 انتشارات چراغ دانش



 

 
 

 کتاب قانون کار قانون کار
انتشارات مولفین طالیی / 

 وحید حاجی زاده

 قانون تامین اجتماعی

  

کتاب قوانین کار و بیمه 

 تامین اجتماعی
انتشارات ارشدان / محمد 

 رضا رحمانی

 قانون تامین اجتماعی
انتشارات مجمع علمی و 

فرهنگی مجد / محمد 

 حسین قشقایی

 کارشناس اتاق عمل

آشنایی با وسایل و 

تجهیزات اتاق عمل 

 عمومی و تخصصی

کتاب جامع آشنایی با 

ابزارها تجهیزات پایه و 

خصصی اتاق عمل ت

همراه با سناریوهای 

 آموزشی

 (درسنامه و تست)

انتشارات جامعه نگر / 

محمدعلی منتصری، 

زاده، زادگانمحبوبه تقی

 زهرا شادفرد

کتاب آشنایی با ابزار و 

 تجهیزات اتاق عمل

 / انتشارات جامعه نگر

دکتر  دکتر لیال ساداتی،

 احسان گلچینی

اصول و فنون فرد 

 اسکراب و سیار

 کتاب

اصول و فنون عملکرد 

 فرد سیار و اسکراب

 / انتشارات جامعه نگر

دکتر  دکتر لیال ساداتی،

گلچینی احسان  

اصول و  DRS  کتاب

فنون عملکرد فرد سیار 

 و اسکراب

( ستدرسنامه و ت ) 

انتشارات جامعه نگر / 

 نویسنده محمود مصطفوی

https://jafaripub.com/products/?query=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://jafaripub.com/products/?query=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://jafaripub.com/products/?query=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://jafaripub.com/products/?query=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C


 

 
 

اصول مراقبت در اتاق 

 بهبودی
اصول مراقبت در اتاق 

 بهبودی )ریکاوری(

 / انتشارات جامعه نگر

دکتر  دکتر لیال ساداتی،

 احسان گلچینی

تکنولوژی جراحی 

عمومی و اختصاصی و 

 الپاروسکوپی

کتاب جراحی 

الپاراسکوپی برای 

 تکنولوژیستهای اتاق عمل

انتشارات جامعه نگر / 

اکرم اعرابی، اسماعیل 

کاوی، محمدرضا زارعی، 

نگین الرتی، دکتر حمید 

 مللی

کتاب تکنولوژی جراحی 

 عمومی فریادیان
انتشارات اندیشه رفیع / 

 سارافریادیان

  

 .در ادامه می توانید جدول زیر را نیز مطالعه کنید

  

1402منابع آزمون استخدامی متمرکز تامین اجتماعی   

 منابع مواد

 کتاب ادبیات مبتکران، کتاب فارسی عمومی چاپ دانشگاه پیام نور آیین نگارش زبان فارسی

 معارف اسالمی

 1سبحانی جلد  1ساله دبیرستان کتاب های نشر الگو، اندیشه  3دین و زندگی 

، گاج نقره ای2و   

از  2و  1رساله امام و حضرت آیت هللا خامنه ای، احکام دین  : احکام

الملل، حکومت اسالمی نوشته احمد  انتشارات بین –محمدحسن فالح زاده 

انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، اصول اعتقادات از  –واعظی 

اانتشارات ادب –اصغر قائمی   

 زبان انگلیسی عمومی
، کتاب504زبان انگلیسی راهنمایی تا پیش دانشگاهی، کتاب   tick eight  ،گاج

 کتاب لغت دبیرستان لقمه انتشارات مهر و ماه

و توانمندی های عمومی هوش  
سواالت هوش آزمون دکتری، کتاب استعداد تحصیلی مدرسان شریف و یا دکتر 

 مسیح خواه

https://jafaripub.com/products/?query=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://jafaripub.com/products/?query=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C


 

 
 

(2فناوری اطالعات )مهارت های هفتگانه   ICDL 
، کتاب های آقای کاظم زرین، تمرین های 2و  1درجه  ICDL کتاب کامپیوتر

 عملی با کامپیوتر

 دانش اجتماعی و حقوق اساسی
ساله، تاریخ  20دانش مسائل روز مدرسان شریف، قانون اساسی، چشم انداز کتاب 

 و جغرافی دبیرستان، حقوق اساسی

  

  

 .کلیک کنید برای اطالع از نحوه استخدام سازمان تامین اجتماعی

  

استخدامی سازمان تامین اجتماعیشرایط ثبت نام آزمون   

بعد از اطالع در رابطه با منابع آزمون استخدامی تامین اجتماعی، نیاز است که از شرایط ثبت نام نیز اطالعات کاملی را 

ما باشید تا شرایط ثبت نامی را بیشتر بررسی کنیم. به صورت کلی شرایط ثبت نام به دو بدست آورید. در این قسمت همراه 

شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم بندی می شودقسمت  . 

 :شرایط عمومی شامل موارد زیر خواهد بود

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران 
 اعتقاد به دین اسالم 

 داشتن سالمت جسمی و روانی 
 عدم اعتیاد به مواد مخدر 

 نداشتن سابقه محکومیت جزائی 
  سال سن تمام 20داشتن حداقل  

 ارائه حداکثر سن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی استخدام 
 داشتن گواهی فراغت از تحصیل 

 داشتن گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم 

توجه داشته باشید داوطلب استخدام نباید از مستخدمین رسمی، آزمایشی و پیمانی سازمان تامین اجتماعی باشد. همچنین 

منوع می باشددارای حکم م استخدام افراد  . 

مالک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه، آخرین روز ثبت نام و 

 .محاسبه سن، اولین روز ثبت نام می باشد

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/


 

 
 

  

  

 

  

  

 .کلیک کنید برای اطالع از شرایط استخدام سازمان تامین اجتماعی

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%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/wp-content/uploads/2023/01/آزمون-استخدام-تامین-اجتماعی.jpg


 

 
 

  

 شرایط اختصاصی

قصد استخدام شدن در سازمان تامین اجتماعی را   شرایط اختصاصی ممکن است برای هر رشته متفاوت باشد. افرادی که

دارند، باید از شرایط اختصاصی استخدام، اطالعات کامل را بدست آورند. زیرا اگر این شرایط را نداشته باشید و حتی در 

ه شوید، اجازه استخدام شدن نخواهید داشتآزمون پذیرفت . 

 .شرایط سنی، مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان شرکت در این آزمون به شرح جدول زیر خواهد بود

سال داشته باشند 30برای مدرک لیسانس نیاز است داوطلبان حداکثر  . 

ده استسال تعیین ش 35برای مدرک فوق لیسانس ) رشته بهداشتی و درمانی (حداکثر  . 

سال تعیین شده است 33برای مدرک فوق لیسانس )سایر رشته ها( میزان حداکثر  . 

سال مورد نیاز است 40در مقطع دکتری تخصصی پزشکی حداکثر  . 

 .نیاز است مدرک تحصیلی افراد داوطلب معتبر و همچنین مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد

ونی و یا معافیت از آن در مورد فارغ التحصیالن بهداشتی و درمانی ضروری استارائه گواهی انجام خدمات قان . 

 .مدرک تحصیلی داوطلبان صرفا بایستی بر اساس مقاطع و رشته های تحصیلی ذکر شده در دفترچه باشد

ساله در صورت پذیرش در شهر مورد تقاضای آزمون مورد نیاز است 5میزان تعهد  . 

زشکی و قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه و پس از تایید واحد طب کار مبنی بر توانایی انجا در صورت داشتن معافیت پ

 .امور مربوط در عناوین شغلی مورد تقاضا می باشد

  

  

 خالصه مطلب

ما سعی کردیم در این مطلب به بررسی منابع مورد نیاز برای استخدام در سازمان تامین اجتماعی بپردازیم و به شما کمک 

کنیم تا بتوانید بهترین و معتبرترین منابع را انتخاب نمایید. تمامی مواردی که در این مقاله بررسی شده است، مربوط به 



 

 
 

ست. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در خصوص مواد آزمون استخدامی بوده ا  منابع و

 .منابع و مواد آزمون داشتید، می توانید با کارشناسان ما جهت دریافت اطالعات بیشتر تماس بگیرید

 


