
 

 
 

بایست ابتدا از شرایط برای اطالع تمامی افراد متقاضی اعالم شد. کلیه افراد می 1402 شرایط استخدام وزارت بهداشت

های استخدامی وزارت شرکت در آزمون استخدامی وزارت بهداشت مطلع شده، سپس اقدامات الزم جهت ثبت نام در رشته

شود، شرایط متفاوتی از میبهداشت را انجام دهند. برای هر یک از مشاغلی که توسط وزارت بهداشت هرساله اعالم نی

های پزشکی داوطلب باید از استانداردهای فیزیکی و جسمانی برای استخدامی وجود دارد. مثال برای استخدام در فوریت

 .قابل قبولی برخوردار باشد

ن پیدا کنید. توانید در دفترچه ثبت نام آزمودقت داشته باشید که شرایط ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت را می

توانید شانس خود را برای استخدام در وزارت بهداشت تا حد می در صورت کسب راهنمایی از مشاوری اگاه در این زمینه

های اعالم نیاز شده، منابع و نحوه برگزاری آزمون برای اطالع از شرایط ثبت نام در آزمون، رشته .زیادی افزایش دهید

با مشاوران ما در مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس بگیرید تا در این  9099075307 توانید از طریق شمارهمی

 .تان کرده و اطالعات مورد نیاز را در اختیارتان قرار دهندزمینه راهنمایی

  

 .روی لینک آبی رنگ کلیک نمایید ویرایش ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت برای کسب اطالع از مهلت

  

 رت بهداشتاهمیت اطالع از شرایط استخدام وزا

در صورت نداشتن هر یک از  .شرکت در آزمون استخدام وزارت بهداشت در گرو داشتن شرایط الزم در این رابطه است

توانید این شرایط از ثبت نام شما جلوگیری به عمل آمده و در صورت ثبت نام و قبولی در آزمون کتبی هم به هیچ عنوان نمی

 .مراحل استخدام را تا انتها طی کنید

از این رو قبل از هر اقدامی برای ثبت نام در آزمون استخدامی، از شرایط استخدام و ثبت نام در آزمون مطلع شده و بعد از 

 .کسب اطالعات اقدامات الزم ثبت نام را انجام دهید

  

  .��روی لینک آبی رنگ کلیک کنید آمادگی آزمون استخدامی برای اطالع از نحوه�� 

  

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-%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/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%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-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87/
https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%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-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87/
https://irantahsil.org/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%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/
https://irantahsil.org/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%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/


 

 
 

 

  دانید؟از شرایط استخدام وزارت بهداشت چه می

در مورد شرایط شرکت در آزمون استخدامی وزارت بهداشت باید عرض کنیم که این شرایط در دو گروه شرایط عمومی و 

شرایط اختصاصی شرایط عمومی شامل استانداردهای فردی، تحصیلی و قضایی است و  .شونداختصاصی دسته بندی می

 .تواند متفاوت باشد و مختص آن موقعیت شغلی استبرای هر رشته می

عالوه بر شرایط جذب و استخدام، قدم اول اطالع از تاریخ ثبت نام در آزمون است. البته ثبت نام در آزمون و برگزاری 

ود ثبت نام آزمون در دی ماه انجام شبینی میهای متفاوتی صورت گرفته است، اما پیشآزمون چند سال اخیر در تاریخ

  .ای برای ثبت نام در آزمون، این صفحه به روز خواهد شددر صورت انتشار تاریخ ثبت نام و یا صور اطالعیه .شود



 

 
 

 .کنیمدر ادامه شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در آزمون استخدامی وزارت بهداشت را بررسی می

 

  

 شرایط عمومی آزمون استخدام وزارت بهداشت

اگر قصد شرکت در آزمون استخدام وزارت بهداشت را دارید باید دقت داشته باشید که برخورداری از شرایط عمومی ثبت 

نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت برای ثبت نام در مرحله اول و شرکت در آزمون برای تمامی داوطلبان و تمامی 

توان موارد زیر ترین شرایط ثبت نام در آزمون وزارت بهداشت میماز میان مه .های اعالم نیاز شده الزامی استرشته

 :اشاره کرد

 اعتقاد به به دین اسالم یا سایر ادیان تصریح شده در قانون اساسی ��

 داشتن تابعیت ایران ��

 تعهد عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ��

 ی و ذیصالحهای اجرایی توسط مراجع قضایعدم منع در استخدام دستگاه ��

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای داوطلبان مرد ��

 عدم سابقه محکومیت جزایی موثر ��



 

 
 

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر ��

 دارا بودن سالمت جسمانی و روانی و توانایی الزم برای انجام کار مورد تقاضا ��

 .های اجرایی باشندداوطلبان نباید جزء نیروهای استخدام بازخرید خدمت و یا بازنشسته دستگاه ��

 



 

 
 

 بهداشتشرایط اختصاصی آزمون استخدام وزارت 

ترین از بین مهم .شوندبه جز شرایط عمومی در قالب شرایط اختصاصی نیز مطرح می شرایط استخدام وزارت بهداشت

  :توان به شرایط سنی اشاره کردشرایط شرکت در آزمون وزارت بهداشت می

بهداشت را دارید، الزاماً  به این معنا که اگر با داشتن مدرک تحصیلی دکتری قصد ثبت نام و شرکت در آزمون وزرات ��

 .نباید سنتان از چهل و پنج سال کمتر باشد

های مورد نیاز وزارت از طرف دیگر، در صورت تمایل به شرکت در این آزمون با مدرک کارشناسی ارشد در رشته ��

 .بهداشت به هیچ وجه نباید سنتان کمتر از چهل سال باشد

های مورد درخواست است، الزاماً نباید به ترتیب کمتر از یا کاردانی در رشته اما اگر مدرک تحصیلی شما کارشناسی و ��

  .بیست و سی سال سن داشته باشید

درصد و باالتر و فرزندان آزادگان یک  25اگر داوطلبان جزو فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان، فرزندان جانبازان  ��

درصد و  25نی معاف خواهند بود. ولی تمام داوطلبانی که مشمول سهمیه سال اسارت و باالتر باشند، آنگاه از محدودیت س

 .نام در وزارت بهداشت را دارا باشندهای الزم را برای ثبتدرصد ایثارگران هستند باید حداکثر سن 5

این  های پیمانکاری طرف قرار داد با موسسه درهمچنین افرادی که به صورت شرکتی و غیر مستقیم از طریق شرکت ��

 5شود. کارمندان تمام وقت دولتی باید حداکثر میزان ها افزوده میسال به حداکثر سن آن 15وزارت استخدام شده باشند، 

 .سال سابقه خدمت داشته باشند

اما اگر قصد استخدام در شغل بهیاری را دارید شرایط کامالً متفاوت است. سن داوطلب برای پذیرش در این حرفه الزاماً  ��

های وزارت بهداشت با تر باشد. البته دقت داشته باشید که شرایط ورود به هر یک از مشاغل و رشتهباید از هجده سال پایینن

 .یکدیگر تفاوت دارند

  

  ��روی لینک آبی رنگ کلیک کنید دفترچه آزمون استخدامی وزارت بهداشت برای دانلود�� 

  

  های مختلف چگونه است؟شرایط استخدام وزارت بهداشت در رشته

خدمت شما دوستان و همراهان عزیز عرض کردیم شرایط ثبت نام در آزمون پذیرش در وزارت بهداشت گونه که همان

برای مشاغل مختلف تحت پوشش این وزارت خانه ممکن است متفاوت باشند. ثبت نام در آزمون استخدام وزارت بهداشت 

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%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-%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%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%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-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


 

 
 

شود. با شروع بازه ثبت نام، انجام می سنجش های گذشته به هصورت اینترنتی و از طریق سایت سازمانطبق روال سال

 .توانند مراحل ثبت نام در آزمون را انجام دهندداوطلبان با مراجعه به سایت سنجش می

های های پزشکی را دارید الزاماً باید از مهارتبه طور مثال اگر قصد ارائه درخواست برای پذیرش در شغل فوریت ️✔

 .تر خدمات درمان را به بیمار و یا مصدوم ارائه دهیدعالی برخوردار باشید و بتوانید هر چه سریع  بدنی

از یک متر و شصت و پنج سانت کمتر باشد و باید به این موضوع  مورد بسیار مهم دیگر این که قد شما به هیچ وجه نباید ️✔

 .توجه الزم را مبذول دارید

توانید برای ثبت نام جهت البته دقت داشته باشید که بدون داشتن گواهینامه رانندگی مخصوص آمبوالنس به هیچ وجه نمی ️✔

 .های پزشکی اقدام فرماییداستخدام در رشته فوریت

  

  .��بر روی لینک آبی رنگ کلیک کنید های دولتیخدامی دستگاهمنابع آزمون است ودبرای دانل�� 

  

https://www.sanjesh.org/fa-IR/Portal/1/page/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
https://www.sanjesh.org/fa-IR/Portal/1/page/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
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/


 

 
 

 

 منابع و نحوه ثبت نام در آزمون استخدام وزارت بهداشت

اطالع از شرایط عمومی و اختصاصی الزم برای شرکت در آزمون استخدام وزارت بهداشت، کسب اطالعات در  به جز

منابعی که بتوانند قبولی شما  .رسدرابطه با منابع مورد نیاز جهت قبولی صددرصد در این آزمون مهم ضروری به نظر می

 .نگرانی از این بابت نداشته باشید را در آزمون وزارت بهداشت تا حد زیادی ضمانت کنند تا دیگر

اما به جز منابع و کتب کمک درسی مورد نیاز برای قبولی در آزمون استخدام وزارت بهداشت، کسب اطالعاتی در رابطه 

به این معنا که شما باید از تمامی مراحل و فرآیندهای الزم برای ثبت نام در آزمون  .با نحوه ثبت نام نیز بسیار مهم است

باشید تا اشتباهی در این زمینه صورت نگیرد. در صورت درج اشتباه اطالعات هنگام ثبت نام و یا از دست دادن  مطلع

مهلت، باید تا سال آینده برای شرکت در آزمون منتظر بمانید. اما ممکن است در روزهای پایانی، مهلت ثبت نام چند روزی 



 

 
 

رسد. الزم به ذکر است که همه ساله با پایان مهلت ثبت نام وطلبان میتمدید شود که از طریق وزارت بهداشت به اطالع دا

 .شودداوطلبان، مهلتی هم برای ویرایش اطالعات ثبت نامی داوطلبان داده می

ای جدید دچار تغییراتی شوند. به همین علت کسب اطالعات دقیق و درست موارد اینچنینی ممکن است هر سال با اطالعیه

تواند خیالتان را بابت ثبت نام به موقع و صحیح راحت کند. در صورتی که با آگاه در این زمینه، میاز طریق مشاوری 

توانید با مشاوران استخدامی ما مطالعه این صفحه و دانلود دفترچه ثبت نام، به اطالعات تکمیلی برای ثبت نام نیاز دارید، می

 .تان کننددر ایران تحصیل تماس بگیرید تا راهنمایی

  

  .��روی لینک آبی کلیک کنید ی وزارت بهداشتمنابع آزمون استخدام جهت دریافت�� 

  

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%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


 

 
 

 

 های پزشکیط استخدام فوریتشرای

تمام داوطلبانی که قصد دارند در این گروه از مشاغل وزارت بهداشت استخدام شوند باید عالوه بر موارد ذکر شده در باال 

 :شرایط خاص زیر را داشته باشند

 متر و باالترسانتی 165قد  ��

بدنی داوطلب در محدوده مشخض شده نباشد، آنگاه باشد. در صورتی که توده  30تا  19بین  (BMI) شاخص توده بدنی ��

 .تواند تست بیوالکتریک امپدانس بدهد تا در صورت تایید در استخدام شرکت کندمطابق با دستورالعمل مربوطه می



 

 
 

 .های بدنی برای امدادرسانی سریع و صحیح داشته باشندآمادگی جسمانی و مهارت ��

یا پایه دوم( داشته باشند. اما در صورتی که گواهینامه نداشته باشند باید تعهد  2 گواهینامه رانندگی با آمبوالنس )ب ��

جایی که گواهینامه ب نمحضری دهند تا حداکثر یک سال بعد از برگزاری آزمون گواهینامه خود را دریافت کنند. ولی از آ

سال باشد، شرایط استخدام را نخواهد  24شود، در این صورت اگر داوطلب کمتر از سال داده نمی 24به افراد زیر  2

 .داشت

 

 توانند در آزمون استخدام وزارت بهداشت شرکت کنند؟چه افرادی نمی

داوطلبان در آزمون وزارت بهداشت را ذکر کردیم. اما شرایط دیگری هم هستند که در شرایط عمومی و اختصاصی 

ها از ثبت نام شما در آزمون وزارت بهداشت جلوگیری به عمل خواهد آمد. بنابراین داوطلبان قبل از صورت داشتن آن

داده و با آگاهی بیشتری اقدام کنند.  نویسی در آزمون وزارت بهداشت بهتر است شرایط خود را با شرایط آزمون مطابقتنام

 .کنیمکنند بررسی میدر ادامه شرایطی که داوطلب را از ثبت نام در آزمون منع می

 انفصال دائم از خدمت ��

 .قبال توسط واحدهای تابع وزارت بهداشت اخراج شده باشند ��

 .ندهای اجرایی دیگر باشدر صورتی که بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاه ��

 .از خدمات دولتی به موجب آراء مراجع قضایی و ذیصالح منع شده باشند ��

 .های اجرایی داشته باشندتعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستگاه ��



 

 
 

 .های اجرایی استخدام رسمی و پیمانی باشنددر دستگاه ��

 .آزمون را نداشته باشند های تحصیلی مندرج در دفترچه ثبت ناممدرک تحصیلی معادل در رشته ��

مدرک تحصیلی مرتبِط باالتر از مقاطع اعالم شده در دفترچه مربوطه داشته باشند. البته این افراد در مرحله اولیه  ��

محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال تحصیلی مربوطه بعد از صدور حکم   نام خود، با امضای یک تعهدنامهثبت

 .ن شرکت کنندتوانند در آزمواستخدام، می

 اخبار پیرامون استخدام در وزارت بهداشت

 شرایط استخدام مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ��

اند، برای استخدام در کار بوده های مختلف وزارت بهداشت مشغول بههای اجباری رشتهتمام افرادی که قبال در طرح

های ها جزو طرحن انجام طرح خدمت مربوطه باشند. اما اگر طرح آنوزارت بهداشت باید دارای معافیت یا گواهی پایا

 .اختیاری باشد، باید در این گواهی انصراف خود را ارائه دهند

شود و یا استثنایی در این رابطه وجود آیا شرط سنی استخدام وزارت بهداشت شامل حال همه افراد شرکت کننده می ��

 دارد؟

های مشخصی از شرایط سنی برای استخدام در مشاغل مختلف وزارت کنیم که گروهدر پاسخ باید خدمت شما عرض 

 .بهداشت معاف هستند

توانید بدون در واقع، اگر شما فرزند آزاده هستید و یا پدر شما دارای درصد جانبازی بیست و پنج درصد و بیشتر است، می

 .اقدامات الزم را انجام دهیدتوجه به شرط سنی برای ثبت نام آزمون استخدام وزارت بهداشت 

توانند از این امتیاز مهم استفاده کرده و برای ثبت نام آزمون وزارت البته به جز موارد مذکور فرزندان عزیز شهداء هم می

 .بهداشت بدون توجه به شرط سنی اقدام فرمایند
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 خالصه مطلب

های وزارت بهداشت هستند. به همین دلیل آگاهی در باتوجه به این که ساالنه افراد زیادی داوطلب شرکت در استخدامی

تواند گام بلندی برای انتخاب مسیر درست باشد. به همین دلیل به صورت مفصل می شرایط استخدام وزارت بهداشت مورد

های مختلف استخدام در وزارت بهداشت اشاره کردیم. قبولی در آزمون کتبی که در مورد شرایط عمومی و اختصاصی گروه

تخدام در وزارت بهداشت است. اما برای ثبت نام در آزمون باید شود، اولین مرحله از مسیر استوسط سازمان سنجش اخذ می

 .واجد شرایط ذکر شده باشید

توانید های اعالم نیز شده و منابع هرکدام میبرای اطالع دقیق از شرایط ثبت نام در آزمون استخدام وزارت بهداشت و رشته

اطالعات دقیق را در  تحصیل تماس بگیرید تا با مشاوران ما در مرکز مشاوره ایران 9099075307 از طریق شماره

  .اختیارتان گذاشته و خیالتان را بابت ثبت نام موفقیت آمیز راحت کنند
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