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 :مهم در خصوص شرایط عمومی تذکرات

 عبارتند از:  نیستند توجیهی بدوخدمتدر این آزمون افرادي که مجاز به شرکت 

ي آموزشی توجیهی بدوخدمت داوطلبانی که موفق به گذراندن محتواي آموزشی بارگذاري شده در دوره-1

 .اندنشده

 ي آموزشی یک مبحث از بسته  حتیعدم گذراندن -2

قبل از  سوگند نامه را طبق مراحل معرفی شده در سامانه آموزش و توانمندسازي کشوريفایل داوطلبانی که -3

 بارگذاري و تحویل کارگزینی محل خدمت خود نداده باشند.تهیه،  برگزاري آزمون

 پایین تر از دیپلم.تحصیلی  مداركدارندگان -4

 .نباشندهاي استخدامی رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و قرارداد پزشک خانواده  داوطلبانی که در یکی از حالت-5

 اند.ا گذراندهي آموزشی توجیهی بدو خدمت رداوطلبانی که در طول خدمت خود دوره-6

  بسمه تعالی

  

  مقدمه: 

ي علم و آگاهی، به این وسیله به با سپاس به درگاه ایزد منان و آرزوي توفیق براي تمامی پویندگان عرصه

معاونت توسعه مدیریت و منابع (اداره کل مرکز سنجش آموزش پزشکی با همکاري رساند که  اطالع داوطلبان می

ي آزمون توجیهی بدوخدمت  در نظر دارد اولین دوره وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیمنابع انسانی) 

  ت، درمان و آموزش پزشکی را با شرایط و ضوابط ذیل برگزار نماید.ي وزارت بهداش ي کارکنان مجموعه ویژه

ي اطالعات شود با توجه به روند کلی ثبت نام به صورت اینترنتی، داوطلبان محترم جهت دریافت کلیهتوصیه می

مراجعه کنند. از این به بعد در تمام  www.sanjeshp.irفقط به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی 

   ، نشانی اینترنتی اعالم شده است.»سایت«متن این راهنما، منظور از 

ي آزمون، نتایج از طریق سامانه آموزش و توانمندسازي کشور به نشانی اعالم نتیجه در خصوص

Karmand.behdasht.gov.ir .و از طریق پروفایل شخصی داوطلبان اعالم خواهد شد  

  

  شرکت در آزمونشرایط 

  .22/11/1400موفقیت در تمامی مباحث امتحانی در سامانه آموزش و توانمندسازي کشوري تا تاریخ . 1

  سوگندنامه در سامانه آموزش و توانمندسازي کشوري و تحویل آن به کارگزینی محل. تکمیل و بارگذاري 2

 خدمت قبل از برگزاري آزمون.          
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  مواد آزمون 

 اي باگزینههارچ صورت به دروس آزمون کلیه. شد خواهد داده سوال دفترچه یک داوطلبان، از یک هر به

  نخواهد داشت. نمره منفیآزمون ) براي سواالت طراحی خواهد شد. ضمنا 1ضریب یک (

 

  شود:می تعیین زیر شرح به آزمون مواد

 

  المللی حوزه سالمت هاي بین سازمانآشنایی با کلیات نظام سالمت و معرفی  اول :فصل 

 یالملل نیب يها سازمان ریو سا یسازمان بهداشت جهان یمعرفگیري آن و  ، شکلآشنایی با نظام سالمتبخش یک. 

 حوزه سالمت

 آشنایی با ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبخش دو. 

 دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیو تشکیالت آشنایی با ساختار بخش سه. 

 هاي تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمانساختار و تشکیالت آشنایی با  بخش چهار.

 

  آشنایی با مباحث قانونی (قوانین حاکمیتی، عمومی و اختصاصی) دوم :فصل 

 حاکمیتی و عمومی جمهوري اسالمی ایرانقوانین آشنایی با بخش یک. 

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکقوانین اختصاصی آشنایی با بخش دو. 

 

  آشنایی با مباحث اختصاصی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سوم :فصل 

 استخدام و ورود به خدمتبخش یک. 

 بخش دو. آموزش و توانمندسازي و ماموریت آموزشی

 ارزیابی عملکرد کارکنانه. بخش س

 حقوق و مزایا بخش چهار.

 بندي مشاغل طبقهبخش پنج. 

 خروج از خدمتبخش شش. 

 گزینشبخش هفت. 

 رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان، آیین نامه  اجرایی آن و  سایر قوانین مرتبطبخش هشت. 

و مقررات  نیو قوان میمفاهی و علم يها انجمن ي،نظام پرستار ،یتظام پزشک يها سازمان یمعرفبخش نه. 

 )NGOمردم نهاد ( يها سازمان
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 مهم در خصوص تغییر اطالعات ثبت نامی: تذکر بسیار

صـورت مـی گیـرد، بـه دلیـل اینکـه در هنگـام بررسـی         نامی(خوداظهـاري) داوطلبـان   با توجه به اینکه اعالم نتیجه بر اساس اطالعات ثبت

ست ورود اطالعات مـذکور  ا الزمکل فرایند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه می سازد، لذا  ده،ونه تغییر در اطالعات وارد شرگمدارك، ه

) با دقت و صداقت صـورت گیـرد چراکـه بـا توجـه بـه       به خصوص اگر در کافی نت صورت می گیرددر فرم تقاضانامه ثبت نام (

و  هنگام بررسی مدارك به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشدمشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلی، امکان اصالح اطالعات مذکور در 

داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. الزم به ذکر است آخرین فرصت ویرایش مشخصات ثبت نامی افراد (به جز شـغل محـل   

 انتخابی) در زمان پرینت کارت ورود به جلسه خواهد بود. 

  

  هاي زندگی کاري در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهارت : چهارمفصل 

 بخش یک. جامعه پذیري

 آشنایی با رفتار سازمانی، مراتب سازمانی و ارتباطات بین سازمانیبخش دو. 

 اداري بخش سه. آیین نگارش و شناخت نامه هاي

 HSE میبا مفاه ییآشنابخش چهار. 

  

  مفاهیم و ارزش هاي سازمانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پنجم :فصل 

 بخش یک. اهمیت کار بهداشت و درمان از دیدگاه قرآن و روایات

 در بخش بهداشت و درمان اي بخش دو. اخالق حرفه

 بخش سه. فرهنگ سازمانی در حوزه سالمت

  ار. آشنایی با حقوق شهرونديبخش چه

 حقوق شهروندي در نظام اداريبخش پنج. 

 

  مراحل ثبت نام

  الف) تاریخ ثبت نام و ارسال مدارك اینترنتی

ها را      با مراجعه به سایت، با ارسال مدارك (که آن 06/12/1400 لغایت 01/12/1400  توانند از تاریخداوطلبان می

  اند) و تکمیل فرم ثبت نام، براي شرکت در آزمون نام نویسی کنند. تر اسکن و آماده کردهپیش

  

  .مراحل ثبت نام را آغاز کند: جهت ثبت نام، داوطلب باید با مراجعه به سایت سنجش،  ثبت نام اینترنتیب) 
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ي ثبت توسط داوطلب، پس از تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارك، بالفاصله پس از فشار دادن دکمه  :1تذکر 

در صورت کامل بودن مدارك و احراز  شود و براي افرادي که کد رهگیري دارند،براي وي کد رهگیري صادر می

آن  ،شرایط شرکت در آزمون، کارت ورود به جلسه صادر خواهد شد. داوطلبان موظفند پس از صدور کد رهگیري

  .ي چاپ شده از فرم ثبت نامشان براي مراحل بعدي آزمون نزد خود محفوظ نگه دارندرا به همراه نسخه

  

هیچ گونه مدرکی به صورت حضوري یا کتبی یا ارسال از طریق پست و یا اتوماسیون دریافت نخواهد   : 2تذکر 

شد. همچنین به مدارکی که با پست الکترونیکی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. بنابراین، داوطلبان ملزم 

در  ارسال نمایند. از طریق سایت ینترنتیي مدارك اسکن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اهستند کلیه

  صورت عدم ارسال مدارك یا نقص در مدارك، کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد. 

  

در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در درج اطالعات الزم، در هر مرحله از آزمون قبولی داوطلب کان  : 3تذکر

  ها، با داوطلب برخورد خواهد شد.لم یکن تلقی شده و طبق مصوبات هیأت بدوي رسیدگی به تخلفات در آزمون

  

 

انتخاب  براي شرکت در آزمون را  1جدول شماره تنها یکی از مراکز موجود در تواند هر داوطلب می : 4تذکر 

  کند.

  

  .نداردبعد از انتخاب محل آزمون امکان تغییر آن در زمان آزمون وجود  : 5تذکر

  

ز ثبت نام در اتوانند  دارند، میرا هاي جامع آتی  که تمایل به شرکت در آزمون داوطلبان واجد شرایطی:  6تذکر 

  رو خودداري نمایند. آزمون جامع پیش

  

 باشد. مردودي می ي غیبت در آزمون به منزله : 7تذکر

 

  مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی

  ذخیره و بارگذاري شود. kb300و حداکثر حجم  jpgالف)  اصل مدارك شامل موارد زیر باید اسکن و با فرمت 

  ب)  مشخصات داوطلب باید در فرم ثبت نام به زبان  فارسی درج شود.
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  که در سال جاري گرفته شده  پرسنلیعکس  فایل. 1

  باشد. نمی قبول قابل ...)و شناسنامه ملی، کارت( شناسایی هاي کارت روي از عکس اسکن :  1تذکر

 .باشد مشخص آنان کامل صورت و حجاب با باید خواهران عکس :  2تذکر 

   سلب وي از امتحان در شرکت حق و شده باطل داوطلب نام ثبت غیرمعتبر، عکس ارسال درصورت : 3تذکر 

 اطالعات کنترل بر عالوه دهید، می انجام ها نت کافی توسط را خود نام ثبت چنانچه گردد می تاکیدگردد.  می

 شما عکس جاي به دیگري داوطلب عکس اشتباهاً تا نمایید دقت ارسالی عکس کنترل به نسبت حتماً نامی، ثبت

 تلقی متخلف عنوان به فرد داوطلب، طرف از اشتباهی عکس ارسال صورت در که است بدیهی نگردد، ارسال

  .شد خواهد رفتار وي با مقررات مطابق و

  

  زمان برگزاري آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون

هاي علوم پزشکی زمان در دانشگاهبه طور هم 19/12/1400 شنبه پنج  صبح روز 9الف) آزمون رأس ساعت 

  شود.برگزار می  1جدول شماره مندرج در 

از طریق سایت  19/12/1400صبح روز  8ساعت لغایت  17/12/1400در تاریخ ي آزمون ب) کارت ورود به جلسه

در اختیار داوطلبان قرار گرفته و هر داوطلب موظف به پرینت کارت خود از روي مرکز سنجش آموزش پزشکی 

  باشد.سایت می

  یک پاسخ صحیح است.گزینه و داراي چهارسواالت به صورت  -1

  گیرد.اي تعلق نمیبه سؤاالت بدون پاسخ، نمره -2

  گیرد. میننمره منفی تعلق به پاسخ نادرست  -3

  باشد. آزمون به صورت کاغذي و در یک دفترچه می -4

  ضروري است. کارت ملیو  کارت ورود به جلسهي آزمون، همراه داشتن براي ورود به جلسهتذکر مهم: 
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  پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجهنحوه 

  به ترتیب زیر صورت می پذیرد: این آزمون افراد در قبولی اعالم نتیجه، تعیین حد نصاب و 

  باشد. نمره می 100نمره از  60مبناي قبولی کسب حداقل  .1

اداره کلیه داوطلبان توسط  و نمرات صادر نخواهد شداي از طرف مرکز سنجش آموزش پزشکی  کارنامه .2

کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سامانه آموزش و توانمندسازي کشوري به 

 و در صفحه شخصی داوطلبان درج خواهد شد.  https://karmand.behdasht.gov.irنشانی 
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 ثبت نام: پیش نویس تقاضانامه 1فرم شماره 

  به صورت فارسی وارد شود نام

  به صورت فارسی وارد شود  نام خانوادگی

  به صورت فارسی وارد شود  نام پدر

    شماره شناسنامه

   کد ملی

  به صورت فارسی وارد شود محل صدور

    یتجنس

   تاهلوضعیت 

   تابعیت

    دین

    داوطلب دست چپ

    تاریخ تولد

    استان محل تولد

   محل تولدشهرستان 

    نوع معلولیت

   محل سکونتاستان 

  سکونتستان محل شهر

   رقمی 10کد پستی 

  (به طور کامل و بدون فاصله) تلفن همراه

  تلفن ثابت (با کد شهر)

آدرس ارسال  نیبه ا يریکد رهگ) e-mailآدرس پست الکترونیک(

 خواهد شد

  

   محل خدمت

    حوزه امتحانی
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  حوزه امتحانیهاي  و دانشکده  : دانشگاه 1جدل شماره 

  

  نام دانشگاه  ردیف  نام دانشگاه ردیف

 زنجان 31 اراك 1

 ساوه 32 اردبیل 2

 سبزوار 33 ارومیه 3

 سراب 34 اسدآباد 4

 سمنان 35 اسفراین 5

 سیرجان 36 اصفهان 6

 شاهرود 37 البرز 7

 شوشتر 38 اهواز 8

 شهرکرد 39 تهران 9

 مدانه 40 ایرانشهر 10

 قزوین 41 ایالم 11

 زابل 42 آبادان 12

 کردستان 43 بابل 13

 کرمان  44 بجنورد 14

 گراش 45 بم 15

 گلستان 46 بوشهر 16

 گناباد 47 بهبهان 17

 گیالن 48 تبریز 18

 الرستان 49 تربت جام 19

 لرستان 50 تربت حیدریه 20

 مراغه 51 جهرم 21

 کرمانشاه 52 بیرجند 22

 مشهد 53 خلخال 23

 نیشابور 54 خمین 24

 هرمزگان 55 خوي 25

 یاسوج 56 قم 26



10 

 

 شیراز 57 دزفول 27

 فسا 58 رفسنجان 28

 یزد  59 زاهدان 29

     مازندران 30

 


