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 1401سال  - علوم پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيهاي گاهدانشاستخدامي راهنماي شركت در آزمون 

 (22/07/1401صبح جمعه )

 :پاسخنامه و نکات مهمي درباره آن -الف 
عمومي )شماره يك( و حاوي يك برگ پاسخنامه و يك جلد دفترچه آزمون  اولبسته شود كه دو بسته آزموني داده مي داوطلبهر  بهامتحان  در جلسه

متي خانوادگي و نام درج شده است. نمونه قسدر مستطيل باالي پاسخنامه شماره داوطلبي، نامباشد. بسته دوم حاوي دفترچه آزمون تخصصي )شماره دو( مي
 از پاسخنامه در اين صفحه چاپ شده است كه بايد پس از مالحظه آن به نكات زير توجه كرد.

 يا عالمتگذاري و نوشتن از پاسخنامه روي در شده مشخص محلهاي از غيربه و گذاشت عالمتي يا نوشت نبايد چيزي پاسخنامه باالي مستطيل در -1
 تلقي و پاسخنامه وي تصحيح نخواهد شد. متخلف عنوان فرد به صورت شود، در غيراين خودداري محلها ساير در
 شمارهخانوادگي و نام و خانوادگي و نام خود را با نامالزم است نام ،و قبل از بازنمودن پوشش نايلوني مربوط بسته آزمون دريافت محض به داوطلب -2

كند تا  خود مقايسه ورودي كارت رويمندرج در  يداوطلبپاسخنامه و همچنين شماره صندلي و شماره سواالت امتحاني و جلد دفترچه روي در  مندرج
كند تا  را دنبال دهد و موضوع اطالع در جلسه مراقب نزديكترين را به موضوع تفاوت، مشاهده و درصورت نيست اختالفي آنها هيچ شود بين مطمئن
 د.شو برطرف اختالف

 

 پاسخ دادن به سواالت: نحوه -ب 
وسيله مداد سياه نرم پررنگ پركند. براي اطالع از فقط بهتعيين شده است، داوطلب بايد محل مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه براي هر سوال  -1

 2و 3، 1، 4هاي فرضي به ترتيب پاسخ 4و 3، 2، 1هاي شمارههاي پركردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه درآن به سوال نحوه
 داده شده است توجه شود.

 شود از كثيف كردن، تاكردن و يا گذاشتن هرگونه عالمت و يا اثري بر روي آن خودداري گردد.خوان تصحيح ميچون پاسخنامه به وسيله ماشين عالمت -2
و غيره(  يا × هايي كه به هر نحو ديگر در پاسخنامه )مثالً : عالمت شود. پاسخصوص مشخص ميجوابها فقط در پاسخنامه با پركردن محل مخ -3

 گذاري نخواهد بود.شود قابل تصحيح و نمرهيا نوشته  يا در دفترچه آزمون عالمتگذاريو 

نمايند و بدون توجه به زمان، بعد از اتمام زمان مقرر هاي گذشته مشاهده شده كه داوطلبان ابتدا پاسخ را در دفترچه سواالت مشخص ميدر آزمون -4
و بعضاً مشاهده شده با پايان زمان آزمون  پذير نيستو امكان ند كه اين امر برخالف روال مطلوب آزمون استردرخواست انتقال آن را به پاسخنامه دا

  يد.ئشود از ابتدا پاسخ سواالت را در پاسخنامه درج نماميبنابراين توصيه داوطلب فرصت درج پاسخها را در پاسخنامه از دست داده است. 
 غلط يك هر پاسخ براي و يا تصادفي حدسي هايپاسخ كردن منظور خنثي و به مثبت ( نمره3سه ) صحيح هر پاسخ براي ايچهارگزينه در تستهاي -5
 ندهند زيرا به جواب سوال آن دانند بهرا اصالً نمي سوالي صحيح شود اگر پاسخمي توصيه داوطلبان به منفي منظور خواهد شد. بنابراين ( نمره1)

 آن خواهد شد و به پاسخها، غلط محسوب شود همه داده پاسخ از يك بيش سوالي گيرد و اگر بهنمي و يا مثبت تعلق منفي نمره جواب بدون هايسوال
 .خواهد گرفت تعلق فيمن نمره يك سوال

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سياه كامل بطور پررنگ نرم سياه بامداد خود را در پاسخنامه انتخابي گزينه مربوط به مستطيلهاي است ، الزمگرامي داوطلبان :مهم خيلينکته 

 داوطلب عهده به وليتئمورد مس باشد، در اين ( نشده)مشكي سياه بطور كامل موردنظر از مستطيل قسمتي درصورتيكه است بديهي كنند.( )مشكي
كيد أدقت شود به قسمتهايي كه در پاسخنامه تضمناً الزم است .است شده باال مشخص نمونه در صحيح صورتبه عالمتگذاري خواهد بود. نحوه

شناخته  متخلفنامه داوطلب مربوط تصحيح نشده و به عنوان توجه گردد چون در صورت عالمتگذاري پاسخ ،گرديده عالمتگذاري نشود

 خواهد شد.
  

 1401سال  - علوم پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيهاي گاهانشآزمون استخدامي د

 داوطلب: شماره

 نام خانوادگي و نام:

 :يعنوان شغلنام و كد 

 شود.تصحيح نمياگر در مستطيل زير )الف( عالمتي بزنيد به عنوان متخلف شناخته شده و پاسخنامه شما 

 محل چاپ عکس
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 :آزمون برگزاري و محل ساعت ،تاريخ – ج

قبل از ساعت نيمهاي اصلي امتحان شود. درهاي ورودي حوزهميآغاز  22/07/1401جمعه  روزصبح ( )هشت و سي دقيقه 8:30 فرآيند برگزاري آزمون از ساعت
 بسته خواهد شد. لذا داوطلبان بايد قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني حاضر باشند. آزمونشروع فرآيند 

با توجه به شماره داوطلبي مندرج در كارت شركت در آزمون خود و براساس  ستبايميبرگزار خواهد شد. داوطلبان كشور مراكز استانها  تماميآزمون در 
 نمايند. اقدامهاي امتحاني خود بت به شناسايي حوزهآدرس مندرج در كارت، نس

 

 تعداد سواالت و مدت پاسخگويي: -د
سازي شده و شماره داوطلبان شخصي همه. دفترچه سواالت شودشغلي مختلف دو بسته آزموني داده ميعناوين در جلسه آزمون به هريك از داوطلبان 

كد عددي و حروف انگليسي كه بر روي دفترچه داراي تنوع بوده و  ،هابر روي جلد آن درج گرديده است. اين دفترچه فردخانوادگي و نام هر داوطلبي، نام
هاي تعداد سواالت هريك از دفترچهبايست با كد عددي و حروف انگليسي درج شده در پاسخنامه مطابقت داشته باشد. مي ،سوال داوطلبان درج گرديده

 باشد.مي ذيلي به آنها به آزموني و مدت پاسخگوي

مدت در  بايدباشد كه مي سوال 70حاوي ( 100)كد دفترچه مشترك در كليه عناوين شغلي دفترچه آزمون عمومي )شماره يك( آزمون عمومي:  -1

 .داده شودآن پاسخ به سواالت  دقيقه 85

ر محاسبه نمره كل پاسخگويي به سؤاالت معارف اسالمي معاف بوده و دديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از هاي اقليت تبصره:

خ دهد، اين شود(، اين درس لحاظ نخواهد شد ولي چنانچه داوطلب اقليت ديني به سؤاالت معارف اسالمي پاسعمومي ناميده ميعمومي )كه حيطه 
 نمره كل عمومي، يك نمره كل با لحاظ نمره خام درس مذكور و يكمحاسبه نمره كل عمومي لحاظ خواهد شد. در واقع دو درس با تأثير مثبت در 

 مذكور، محاسبه و نمره كل باالتر مالك قرار خواهد گرفت.نمره كل بدون لحاظ نمره خام درس 

 75بايست در مدت داوطلبان ميدرج گرديده است كه  4صفحه در جدول  عناوين شغلي هريك ازتخصصي تعداد سواالت آزمون اختصاصي:  -2

 قيقه به سواالت آن پاسخ دهند.د

( ـ پزشك 15462( ـ پزشك متخصص)اورولوژي( )كدشغلي 15461متقاضيان عناوين شغلي پزشك متخصص)ارتوپدي( )كدشغلي  تبصره:

( ـ 15465 ( ـ پزشك متخصص)بيهوشي( )كدشغلي15464( ـ پزشك متخصص)اطفال( )كدشغلي 15463متخصص)جراح مغز و اعصاب( )كدشغلي 
( 15468( ـ پزشك متخصص)داخلي( )كدشغلي 15467( ـ پزشك متخصص)جراحي عمومي( )كدشغلي 15466پزشك متخصص)پاتولوژي( )كدشغلي 

( ـ پزشك متخصص)طب اورژانس( )كدشغلي 15470( ـ پزشك متخصص)زنان و زايمان( )كدشغلي 15469ـ پزشك متخصص)راديولوژي( )كدشغلي 
( ـ پزشك متخصص)مغز و اعصاب( 15474( ـ پزشك متخصص)گوش و حلق و بيني( )كدشغلي 15473)عفوني( )كدشغلي ( ـ پزشك متخصص15471

 ( از آزمون عمومي و تخصصي معاف هستند و فقط مصاحبه خواهند داشت.15476( ـ پزشك متخصص)قلب و عروق( )كدشغلي 15475)كدشغلي 
 

 مهم: هاييادآوري -ه
رج در كارت شركت در آزمون با اطالعات مندرج در تقاضانامه ، معلوليت و شدت معلوليت منديتجنس بندهاي مربوط به چنانچه داوطلبان توجه نمايند: -1

تا  00/14و بعدازظهر از ساعت  00/12تا  30/8صبح از ساعت  21/07/1401شنبه پنج روز در ثبت نامي اينترنتي مغايرت دارد، الزم است براي پيگيري
د. درصورتيكه در رابطه با ساير مندرجات كارت شركت در نمراجعه نمايرفع نقص مربوطه واحد به نماينده سازمان سنجش مستقر در شخصاً  00/17

وضعيت  معدل ، التحصيليتاريخ فارغ وضعيت اشتغال،درصد ايثارگران،  5شناسنامه، كد ملي، دين، سهميه  خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شمارهنامآزمون )
نامي اشكالي مشاهده نموديد الزم است براساس دستورالعمل ( با توجه به اطالعات ثبتو شاغل مراكز درماني در مقابله با ويروس كرونا ل، تعداد فرزندتاه

آن اقدام نسبت به اصالح اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور، درگاه با مراجعه به قسمت ويرايش اطالعات  22/07/1401حداكثر تا تاريخ  مربوط
 بعد از این تاریخ امکان اعمال و اصالح موارد ذکر شده امکان پذیر نخواهد بود.، توجه داشته باشيد نماييد

 باشد.پذير نميالزم به تأكيد است تغيير رشته شغلي در اين آزمون امكان تذكر مهم:

نمودند، الزم است چنانچه داوطلبان در قسمت عكس روي كارت شركت در آزمون مغايرتي )از قبيل اشتباه عكس و يا عدم درج عكس( مشاهده  -2
رفع نقص مراجعه نمايند. لذا با توجه به اينكه بعضاً داوطلبان واحد فوق به  1هاي اعالم شده در بند ساعتتاريخ و در بمنظور پيگيري و رفع مشكل 

كه داراي اين مشكل هستند شخصاً در زمان اعالم شده جهت رفع افرادي اگر نام به وجود آمده، بديهي است مدعي هستند اين اشكال در زمان ثبت
 رفع نقص مراجعه ننمايند با آنها به عنوان متقلب آزمون رفتار خواهد شد.  واحداشكال به 

كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك كن، مداد تراش و  داوطلبان بايد عالوه بر كارت شركت در آزمون، -3
 سنجاق به همراه داشته باشند. 
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هوشمند، انگشتر هوشمند،  دستبندساعت هوشمند، از آوردن وسايل اضافي مانند كيف دستي، ساك دستي، كتاب، جزوه، ماشين حساب، تلفن همراه،  - 4
بيني نشده، مسئوليتي در قبال نگهداري هاي امتحاني پيشاكيداً خودداري نمايند. با توجه به اينكه محلي براي نگهداري اين وسايل در حوزهپيجر و ... 

 هاي امتحاني نيست.از اين وسايل متوجه حوزه
نمودن اوراق امتحاني از قبيل پاسخنامه، دفترچه سوال و  التحرير، نت )يادداشت(، . . . و همچنين خارجرد و بدل كردن هر نوع وسيله از قبيل لوازم -5

هاي شود و با داوطلب متخلف برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونيا كارت شركت در آزمون از جلسه امتحان به عنوان تخلف محسوب مي
 د شد.سراسري كه شرح آن در اطالعيه رفع نقص كارت شركت در آزمون آمده، رفتار خواه

دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند و يا هاي حافظههمراه داشتن هر گونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه -6
 شود.آزمون مي دستبند هوشمند در جلسه آزمون طبق قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري موجب محروميت از گزينش در

ازجمله  يهاي ديگرو محدوديت نها از گزينش در آزمونآهاي مشابه گذشته متأسفانه عدم توجه برخي داوطلبان به اين مسأله موجب حذف * در آزمون
 هاي بعد و معرفي به مراجع قضايي شده است.نام در آزمون سالعدم اجازه ثبت

 .الزم را بعمل آوريدبراي بازرسي بدني و تطبيق عكس با فرد متولي همكاري  -7

از طريق سيستم پاسخگويي  28/07/1401 داوطلبان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشكل در فرآيند برگزاري براي آنها الزم است، حداكثر تا تاريخ -8
 اينترنتي با اين سازمان مكاتبه نمايند. بديهي است به درخواست هاي واصله بعد از تاريخ فوق قابل بررسي و پيگيري نخواهد بود.

 

 ن:نکات بهداشتي ويژه داوطلبان آزمو -و
برگزاري  هايصبح روز 7:00زمان مناسب منزل تا حوزه امتحاني را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور يابيد. حوزه برگزاري آزمون از ساعت  -1

 آزمون آماده حضور شما خواهد بود.

 براي پيشگيري از تجمع، حضور خود را به دقايق پاياني موكول ننماييد. -2
 آزمون جدا خودداري نماييد. مورد در محلاز تردد بي -3

 هنگام ورود و خروج به حوزه با ديگر داوطلبان فاصله مناسب )حداقل يك متر( را حفظ نماييد. -4
 انيپا تا آزمون يبرگزار حوزه به ورود يابتدا از ،اليه معمولي )بدون فيلتر( و استفاده صحيح از آن )از باالي بيني تا زير چانه( 3همراه داشتن ماسك  -5

 .باشديم يالزام يامتحان حوزه از خروج و آزمون يبرگزار
 در زمان استقرار در محل صندلي از صحبت كردن با ساير داوطلبان مجاور جدا خودداري نماييد. -6

 ها با چشم، دهان و بيني در حين آزمون جدا خودداري نمايند.از تماس دست -7
 ز قسمت داخلي آرنج استفاده كنيد.ي استفاده نماييد. در صورتي كه دستمال وجود نداشت اهنگام عطسه يا سرفه كردن از دستمال كاغذ -8
 در صورت داشتن سوال ضروري از عوامل اجرايي در طول برگزاري آزمون حتما با رعايت فاصله مناسب و داشتن ماسك اقدام به صحبت نماييد. -9

 و درجلسه آزمون از بلندگو پخش مي شود با دقت گوش كرده و به آن عمل كنيد. به پيامهايي كه حاوي نكات اجرايي و بهداشتي است -10

خودداري نموده ... و بهداشتي سرويس شيرآالت و هادرب دستگيره ها،صندلي نظير شودمي لمس اغلب سعي كنيد از تماس دست با سطوحي كه -11
 و از دستمال كاغذي استفاده كنيد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هركدام از ما مسئول سالمتي خود هستيم و در قبال سالمتي ديگران نيز بايد متعهد و پاسخگو باشيم. بنابراين الزم است ضمن رعايت فراموش نکنيم 

اصول بهداشت فردي، حتماً با ماسک سه اليه معمولي در حوزه ازمون حاضر شويم. سازمان سنجش آموزش كشور و موسسات مجري آزمون نهايت 

 باشد.اند كه موفقيت آنها مستلزم خواست و همکاري شما داوطلبان گرامي ميحفظ سالمتي شما در اين آزمون بکار گرفته تالش خود را براي

  



 4صفحه 

 22/07/1401صبح جمعه هاي علوم پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ جدول شروع و ختم عناوين شغلي آزمون استخدامي دانشگاه

 ( هاي عمومي و اختصاصيكد عنوان شغلي )كد دفترچه –نام عنوان شغلي  
تعداد 

 سوال

زمان 

 پاسخگويي

آزمون 

 عمومی 
 85 70 (100آزمون عمومي مشترك در كليه عناوين شغلي )كددفترچه 

آزمون 

 اختصاصی

(، 102)کد دفترچه  15460پزشك عمومی ـ کد شغلی  ،(101)کد دفترچه  15459پرستار ـ کد شغلی 

ـ کد شغلی  ـ کد شغلی های پزشکی پیش(، فوریت103)کد دفترچه  15477داروساز   15479بیمارستانی 

کاردان بهداشت خانواده (، 105)کد دفترچه  15481(، کاردان اتاق عمل ـ کد شغلی 104)کد دفترچه 

)کد  15484ها ـ کد شغلی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری(، 106)کد دفترچه  15482ـ کد شغلی 

(، کارشناس آزمایشگاه 108)کد دفترچه  15485(، کارشناس اتاق عمل ـ کد شغلی 107دفترچه 

(، کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی ـ کد 109)کد دفترچه  15486تشخیص طبی ـ کد شغلی 

(، 111)کد دفترچه  15489ناس امور آموزشی ـ کد شغلی کارش(، 110)کد دفترچه  15487شغلی 

(، کارشناس امور پشتیبانی ـ کد شغلی 112)کد دفترچه  15490کارشناس امور پژوهشی ـ کد شغلی 

(، کارشناس 114)کد دفترچه  15492(، کارشناس امور حقوقی ـ کد شغلی 113)کد دفترچه  15491

 15494(، کارشناس امور فرهنگی ـ کد شغلی 115چه )کد دفتر 15493امور دانشجویان ـ کد شغلی 

(، کارشناس 117)کد دفترچه  15495(، کارشناس تعالی سازمانی سالمت ـ کد شغلی 116)کد دفترچه 

)کد دفترچه  15503(، کارشناس شبکه ـ کد شغلی 118)کد دفترچه  15497تریاژ تلفنی ـ کد شغلی 

(، کارشناس 120)کد دفترچه  15504کد شغلی  شناسی ـ(، کارشناس علم اطالعات و دانش119

)کد  15507(، کارشناس فیزیوتراپی ـ کد شغلی 121)کد دفترچه  15505گفتاردرمانی ـ کد شغلی 

(، کارشناس مواد خوراکی 123)کد دفترچه  15508(، کارشناس تربیت بدنی ـ کد شغلی 122دفترچه 

 15510عمومی و خبر ـ کد شغلی شناس روابط(، کار124)کد دفترچه  15509و آشامیدنی ـ کد شغلی 

(، کارشناس بهداشت 126)کد دفترچه  15511(، کارشناس تأسیسات ـ کد شغلی 125)کد دفترچه 

ـ کد شغلی  ـ کد شغلی 127)کد دفترچه  15512محیط  )کد دفترچه  15513(، مددکار بهداشتی درمانی 

 15515(، ماما ـ کد شغلی 129فترچه )کد د 15514(، کارشناس تجهیزات پزشکی ـ کد شغلی 128

(، کارشناس بهداشت 131)کد دفترچه  15516(، کارشناس هوشبری ـ کد شغلی 130)کد دفترچه 

)کد  15518(، کارشناس بهداشت خانواده ـ کد شغلی 132)کد دفترچه  15517ای ـ کد شغلی حرفه

(، کارشناس 134)کد دفترچه  15519(، کارشناس فنّاوری اطالعات سالمت ـ کد شغلی 133دفترچه 

(، کارشناس پیشگیری و مبارزه با 135)کد دفترچه  15520پرتوشناسی )رادیولوژی( ـ کد شغلی 

)کد دفترچه  15523(، کارشناس تغذیه ـ کد شغلی 136)کد دفترچه  15522ها ـ کد شغلی بیماری

دمات بهداشتی ـ کد (، مربی خ138)کد دفترچه  15524(، کارشناس سالمت روان ـ کد شغلی 137

ـ کد شغلی 139)کد دفترچه  15525شغلی  (، کارشناس 140)کد دفترچه  15526(، کارشناس امور مالی 

)کد  15528(، متصدی امور دفتری و بایگانی ـ کد شغلی 141)کد دفترچه  15527خرید ـ کد شغلی 

های کارشناس فراورده (،143)کد دفترچه  15529(، کارشناس منابع انسانی ـ کد شغلی 142دفترچه 

افزار ـ کد ( و کارشناس طراحی و تحلیل نرم144)کد دفترچه  15530آرایشی و بهداشتی ـ کد شغلی 

 (145)کد دفترچه  15531شغلی 
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