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 زمان برگزاری آزمون جامع:

 :شودمي برگزار حضوري صورت به كشور سراسر در 1041 ماه اسفنددر  ،خدمتبدو توجیهي جامع هايآزمون سري هشتمینرساند به اطلاع مي

 1041اسفند  5و  0 هاي جامع:تاریخ برگزاري هشتمین سري آزمون

 نام نمایند.ثبتدر آزمون جامع توانند روز اعلام شده مي چهارست كه هر یک از داوطلبان، تنها در یک نوبت و در یکي از بدیهيتوجه: 

 ارائه شده است.  پیوست این اطلاعیهدر  هاها/ دانشکدههر یک از دانشگاه در آزمونبرگزاري  تاریخ

 ،زيرضوابط مد نظر داشته باشند که توجه به داوطلبان 

 :هايي توجيهي بدو خدمت الزامي خواهد بودن آزمون در شرکت جهت

داكثر حهر كارمند از ابتداي استخدام، به مدت دو سال فرصت دارد كه دوره توجیهي بدو خدمت را با موفقیت طي نماید؛ بنابراین این دوره به مدت  -1

هاي جامع شركت كرده و نمره قبولي را كسب توانند در این بازه، در یکي از آزمونفعال است و كارمندان مي ،ماه براي هر كارمند از ابتداي استخدام 40

 .كنندگان در این دوره وجود نداردجامع توجیهي بدو خدمت توسط همه شركت هايآزموناین سري از نمایند. بنابراین الزامي براي شركت كردن در 

 د.اي آتي نیز برگزار خواهد شدر طول سال هصورت فصلي بهریزي و برنامه ،مت به صورت ادواريآزمون جامع توجیهي بدو خد -4

 های الکترونیک دوره توجیهی:مهلت زمانی اتمام آزمون

 

 1041بهمن  42 هاي جامع:آخرین مهلت تکمیل اطلاعات براي شركت در هشتمین سري آزمون
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 آزمون در شركت امکانكلیه شرایط زیر را دارا باشند،  32/11/1041 تاريخ يکشنبه روز تا كه ماهاسفند آزمونداوطلبان متقاضي براي شركت در  -0

 :هند داشتخوا را خدمت بدو توجیهي جامع

 الکترونیک هايآزمون تمام قبولي در نمره كسب  

 نویس سوگندنامه در سامانهبارگذاري فایل دست 

  و  در سامانه آموزش نمرهثبت محل خدمت )فصل هفتم( در سامانه مربوطه و  دانشگاه/دانشکده/سازمانقبولي در آزمون بسته اختصاصي

 محل خدمت(مسئول آموزش )توسط  توانمندسازي كشوري

جامع توجیهي نتیجه آزمون " آخر مبحث به جزبایست مقابل تمام مباحث موجود در دوره توجیهي بدو خدمت، داوطلبان ميتوجه: لازم به ذكر است كه 

 .نخواهند بوددر غیر این صورت مشمول شركت در آزمون جامع  ، تیک سبز دریافت كرده باشند."بدوخدمت

 منابع آزمون جامع:

 منابع آزمون به شرح زیر خواهد بود: -2

 تعداد سوال مبحث

آشنايي با كليات نظام سلامت و معرفي مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش  فصل اول:

 پزشكي
سوال 52  

سوال 01 آشنايي با مباحث قانوني )قوانين حاكميتي، عمومي و اختصاصي( فصل دوم:  

سوال 52 آشنايي با مباحث اختصاصي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فصل سوم:  

سوال 2 مهارت هاي زندگي كاري در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فصل پنجم:  

سوال 2 مفاهيم و ارزش هاي سازماني در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فصل ششم:  

 های مهم در یک نگاه:تاریخ

 1041اسفند ماه  5و  0آزمون  شرح

هاي الکترونیک سامانه آموزش و توانمندسازي، بارگذاري مهلت قبولي داوطلبان در آزمون

بدو خدمت)فصل هفتم( )در سامانه سوگندنامه و قبولي در آزمون بسته اختصاصي توجیهي 

آموزش دانشگاه/دانشکده/سازمان محل خدمت كاركنان( و بارگذاري نتایج قبولي در بسته 

 اختصاصي توسط مسئولان آموزش

 1041بهمن  42تا 

 1041بهمن  42تا  45 مهلت ثبت نام در آزمون جامع

 1041اسفند  4از  بازه زماني دریافت كارت ورود به جلسه

 1041اسفند  5و  0 برگزاري آزمون جامع زمان
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 نام محرومین در آزمون جامع:شرایط ثبت

محروم  جامع توجیهي بدو خدمتزمون نوبت بعدي آدر صورتي كه كارمند در آزمون جامع دوره توجیهي بدو خدمت مردود شود، از شركت در  -5

 قبل و غایبین آزمون ، مردودینه باشدآزمون جامع، همچنان ظرفیت مازاد وجود داشت شركت در مشمولین نامِكه پس از ثبتتنها در صورتي .خواهد بود

هاي ، با وجود محرومیت از شركت در آزمون1041پاييز هاي جامع در نتیجه، غایبین و مردودین آزمون نام نمایند.ثبت صورت تکمیل ظرفیت،توانند بهمي

)ویژه بهمن 42تا  42تاریخ هاي در توانند ، ميخالي در حوزه آزمون دانشگاه/دانشکده محل خدمتتنها در صورت وجود ظرفیت ، 1041 زمستانجامع 

 .نام نمایند، در آزمون ثبتاسفند( 5و  0آزمون 

به دلیل طي كردن ، اندموفق به کسب نمره قبولي نشدهبوده اند و یا  غايب ،1041و تابستان  1044اسفند  جامع هايداوطلباني كه در آزمون -6

 شركت كنند. آزمون جامع پیش روتوانند در ميدوره محرومیت، 

 : 42/42/1041و   7به استناد بند دهم از صورتجلسه سوم كارگروه راهبري آموزش و توانمندسازي منابع انساني تاریخ  :وجهت

 توانند در دورهمي نهیپرداخت هز، پس از شوند مردود بار دوم هم در آزمون يبرابدو خدمت در صورتي كه  هيیتوج عان در آزمون جامگكنندشركت

 ضوابط پرداخت متعاقباً اعلام خواهد شد. .ندیشركت نما عآزمون جام يبعد

 

 موفق باشید

 


