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 زمان برگزاری آزمون جامع:

 به صورت در سراسر كشور 1041 ماه بهمن 31و  31سري آزمون جامع دوره توجيهي بدوخدمت در  مينهفترساند به اطلاع مي

 شود. برگزار مي حضوری غير متمركز و

 انتهاي این فایل قرار داده شده استر دها ها/ دانشکدهدر هر یک از دانشگاه آزمون برگزاري زمان دقيق.  

 :ی زمانی ثبت نام در آزمون جامعبازه

و از طریق  41ساعت  40/33/3143روز جمعه تاریخ تا  صبح 9ساعت  41/33/3143 تاریخ شنبهروز سهتوانند از داوطلبان مي

 اقدام نمایند. بهمن 31و  31 آزمون جامع نام در جهت ثبت asht.gov.irhttps://karmand.behdكارمند به نشاني:  سامانه

 ًرا خواهند داشت و  1041اسفند ماه  یاهاي بهمن حق ثبت نام در یکي از آزمون داوطلبان محترم دقت فرمایند كه صرفا

  نام همزمان در هر دو نوبت خودداري نمایند.از پيگيري براي ثبت

، نسبت به ثبت نام و انتخاب حوزه اقدام نمایند. در حضور خود در روز آزمون اطمينان دارند امکان ازي كه داوطلبان در صورت توجه:

 .آزمون، امکان انصراف وجود ندارد صورت انتخاب حوزه

 :پرینت کارت ورود به آزمون جامعزمان 

 https://karmand.behdasht.gov.irاز طریق سامانه كارمند به نشاني:  3143بهمن  33 شنبهروز سهتوانند از مي داوطلبان

 )راهنما(.را دریافت كرده و چاپ نمایندخود  آزمون جامع جلسه كارت ورود به

 دار )صرفا عکس ي عکسجهت احراز هویت و صدور كارت ورود به جلسهاید قبل از پرینت كارت ورود به جلسه، داوطلبان ب

 )راهنما( .سامانه كارمند وارد شوند درگاه جدیدثبت شده در سازمان ثبت احوال كشور مورد تایيد خواهد بود( یکبار از 

  گواهينامه( در روز آزمون،  /كارت ملي/كارت ورود به جلسه و كارت شناسایي معتبر )شناسنامهبه همراه داشتن پرینت

 است. الزامي

 :زمان اعلام نتایج آزمون جامع

اعلام خواهد   ehdasht.gov.irhttps://karmand.bكارمند به نشاني:  سامانهاز طریق  1041 اسفند ماه اول نتایج آزمون در نيمه

  .شد
 

 :نام در آزمون جامعمراحل ثبت

 

 صورت تصویري قرار داده شده است:نام، بهو ثبتمراحل انتخاب حوزه آزمون جامع حضوري بدو خدمت  ،در ادامه

 

  

https://karmand.behdasht.gov.ir/
https://karmand.behdasht.gov.ir/
https://karmand.behdasht.gov.ir/
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 به شرح زیر است: مراحل ثبت نام

 

 

1 
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 باشدمحل آزمون تنها در بازه زمانی فوق الذکر امکان پذیر میحوزه  ویرایش امکان ثبت نام و. 

 

  ا بشده و افرادی که تلقی  انصرافبه منزله در تاریخ مقرر،  طلباوتوسط دانتخاب حوزه آزمون عدم

  .ودنخواهند بنمایند، قادر به انصراف از شرکت در آزمون  نام خود را تکمیلآزمون، ثبتحوزه انتخاب 

 بر روی کارت ورود به جلسه درج خواهد شد. زه، روز و ساعت آزمونآدرس حو توجه:

 ست کهشود را انتخاب نمایند. بدیهیهای آزمون که در لیست به آنها نمایش داده مید هر یک از حوزهنتوانداوطلبان می 

 باشند.های غیرفعال، قابل انتخاب نمیگزینه
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 نحوه دریافت کارت در تصویر زیر مشخص شده است:  

 

 
 

 

  

1 
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 آموزش نحوه احراز هویت در درگاه جدید

 یلزامکارت ورود به جلسه ا افتیثبت نام و در لیتکم یبرا یدر سامانه آموزش و توانمندساز یتمام رخ پرسنلعکس  یبارگذار

عکس  ازی به بارگذاریطریق درگاه جدید به صورت اتوماتیک از سازمان ثبت احوال بازخوانی خواهد شد و نی عکس پرسنلی از است.

 مورد تایید برای ورود به جلسه خواهد بود( ،باشد: )الزاما عکسی که از سازمان ثبت احوال بازخوانی شده استجدید نمی

  كليک كنيد.« عضویت یا بازیابي رمز»براي دسترسي به سامانه از طریق درگاه جدید، روي دكمه 

 

 اده مي شود.سپس صفحه زیر جهت ثبت شماره همراه نمایش د 

 
 که اطلاعات صاحب شماره همراه اعلامی با کد ملی لطفا توجه فرمایيد شود. كد تایيد به شماره ثبت شده ارسال مي

 تا امکان ارسال کد تایيد وجود داشته باشد. فرد می بایستی مطابقت داشته باشد
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 .پس از ثبت كد تایيد، لازم است اطلاعات كد ملي و تاریخ تولد به دقت وارد شود 
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  پس از ثبت اطلاعات كد ملي و تاریخ تولد، لازم است، اطلاعات تکميلي به شرح زیر را بررسي و تکميل فرمایيد. در این

کان فراخواني اطلاعات از سازمان ثبت احوال مرحله شماره سریال كارت ملي الزامي بوده و بایستي به دقت ثبت شود. تا ام

 فراهم شود.
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  ،شود. جهت دسترسي به سامانه نمایش داده مي رمز عبور جدیدتعریف صفحه اي جهت پس از ثبت اطلاعات مرحله قبل

 در این صفحه رمز عبور دلخواه خود را با شرایط زیر ثبت نمایيد:

 كاراكتر باشد 8طول رمز عبور حداقل 

 ور داراي حداقل یک حرف بزرگ و یک حرف كوچک باشدرمز عب

 رمز عبور باید تركيبي از حروف انگليسي و اعداد باشد.

 

 

 
 هاي رشدیافته و صفحه حاوي دسترسي هاي شما در مجموعه سامانهنام خاتمهپس از انتخاب رمز عبور دلخواه، فرایند ثبت 

توانيد وارد هایي كه دسترسي به آن دارید، ميورود هر یک از سامانهبرایتان نمایش داده خواهد شد. با كليک روي دكمه 

 سامانه مورد نظر شوید.
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 دیرانویژه كارمندان و م

ویژه مدیران سامانه آموزش و 

ها و توانمندسازي دانشگاه

 هاسازمان
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 هااعلام نوبت دانشگاه 

اند به شرح زیر اعلام آمادگی کرده 0410ماه  بهمندر نوبت هفتمین های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که برای دانشگاه

 (است.زمون آ رگزاریبی دهندههای زرد رنگ نشانخانه) خواهند بود.

 دانشگاه/دانشکده

 1421ستان آزمون جامع زم

 بهمن

1401/11/13 1401/11/14 

 4نوبت  3نوبت  2نوبت  1نوبت  4نوبت  3نوبت  2نوبت  1نوبت 

                 کرمانشاه

 عدم اعلام آمادگی   همدان

                 اسدآباد

 عدم اعلام آمادگی   کردستان

                 ایلام

 عدم اعلام آمادگی   زاهدان

                 ابلز

                 ایرانشهر

                 جيرفت

                 بم

 عدم اعلام آمادگی   رفسنجان

 عدم اعلام آمادگی   سيرجان

                 کرمان

 عدم اعلام آمادگی   مازندران

 عدم اعلام آمادگی   بابل

 عدم اعلام آمادگی   سمنان

                 گلستان

 عدم اعلام آمادگی   شاهرود

                 گيلان
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 دانشگاه/دانشکده

 1421ستان آزمون جامع زم

 بهمن

1401/11/13 1401/11/14 

 4نوبت  3نوبت  2نوبت  1نوبت  4نوبت  3نوبت  2نوبت  1نوبت 

مادگی برای اسفندماهآعلام ا زنجان  

مادگی برای اسفندماهآعلام ا البرز  

مادگی برای اسفندماهآعلام ا اراک   

                 ساوه

                 قزوین

مادگی برای اسفندماهآعلام ا قم  

مادگی برای اسفندماهآعلام ا خمين  

                 شهرکرد

مادگی برای اسفندماهآعلام ا یزد  

مادگی برای اسفندماهآعلام ا کاشان   

مادگی برای اسفندماهآعلام ا اصفهان  

                 شيراز

مادگی برای اسفندماهآعلام ا جهرم   

مادگی برای اسفندماهآعلام ا لارستان  

مادگی برای اسفندماهآعلام ا گراش  

مادگی برای اسفندماهآعلام ا فسا  

مادگی برای اسفندماهآعلام ا بوشهر  

مادگی برای اسفندماهآعلام ا هرمزگان  

مادگی برای اسفندماهآعلام ا یاسوج  

مادگی برای اسفندماهآعلام ا تبریز  

                 اروميه

مادگی برای اسفندماهآعلام ا اردبيل   



 

 آزمون جامع توجیهی بدو خدمت)ویژه(  2اطلاعیه شماره 

22/11/1421 
 

13 

 

 دانشگاه/دانشکده

 1421ستان آزمون جامع زم

 بهمن

1401/11/13 1401/11/14 

 4نوبت  3نوبت  2نوبت  1نوبت  4نوبت  3نوبت  2نوبت  1نوبت 

مادگی برای اسفندماهآعلام ا خلخال )ادغام(  

مادگی برای اسفندماهآعلام ا سراب  

مادگی برای اسفندماهآعلام ا مراغه  

مادگی برای اسفندماهآعلام ا خوی  

مادگی برای اسفندماهآعلام ا اهواز  

مادگی برای اسفندماهآعلام ا لرستان  

مادگی برای اسفندماهآعلام ا آبادان  

                 بهبهان

                 شوشتر

                 دزفول

مادگی برای اسفندماهآعلام ا مشهد   

مادگی برای اسفندماهآعلام ا تربت جام )ادغام(  

                 نيشابور

                 بيرجند

مادگی برای اسفندماهآعلام ا بجنورد   

مادگی برای اسفندماهآعلام ا فراین )ادغام(اس  

مادگی برای اسفندماهآعلام ا گناباد  

                 سبزوار

                 تربت حيدریه

                 علوم پزشکی ایران
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  :ونههيچگ های زیر تاکنون برای آزمون اسفندماهداوطلبان محترم توجه فرمایند که دانشگاهنکته قابل توجه 

در  کتها برای شرفرصت داوطلبان بومی این دانشگاه حتمالا تنهااماه زمون بهمنآلذا ) اند:هاعلام آمادگی نکرد

 (دانشگاه محل خدمتشان خواهد بودزمون جامع در حوزه آ

o بادآاسد 

o زابل 

o بم 

o نکرما 

o قزوین 

o شهرکرد 

o شيراز 

o رنيشابو 

o يرجندب 

 اسفند ماه در زمونآاری زمشکلی بابت برگتاکنون  ،ها در این ليست اعلام نشده استنآکه اسامی  هاهدانشگاسایر 

  اند.نداشته

مين زمون خود را به هشتآو  مایندناستفاده  (بهمن ماه)فتمين نوبت هشود از فرصت ثبت نام در توصيه میبه داوطلبان * 

  .کنندنموکول  (اسفند ماه)نوبت 
 

 موفق باشید

 

 

 

 


