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  )جدول الف

 مدت زمان پاسخگويي تعداد سؤاالت موضوع

  االت آزمون عموميؤس

 )ب جدول به شرح(
 دقيقه۸۰ سوال ۹۰

  تخصصيآزمون  سؤاالت

 )جبه شرح جدول (
 دقيقه ۱۲۰ سوال ۱۱۰

  

  

  

  

  ) جدول ب

 سوال تعداد دروس

 ۱۵ معارف اسالمي 

 ۱۵ رياضي و آمار مقدماتي 

 ۱۵ زبان انگليسي عمومي

 ۱۵ اطالعات سياسي، اجتماعي و مباني قانوني

 ۱۵ زبان و ادبيات فارسي

 ۱۵ ات فناوري اطالع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  ) جدول ج

  گروه شغلي برق  -۱

  

ف
دي
ر

  

  دروس  رشته
  تعداد

  سوال

  )قدرت(مهندسي برق   ۱

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  مدارهاي الكتريكي

  ۲۰  هاي قدرت بررسي سيستم

  ۱۵  ها و فشار قوي عايق

  ۲۵  اندازه گيري الكتريكي

  ۲۰  ماشينهاي الكتريكي

۲  

  ،كارشناس تله متري

  مخابرات، فيبرنوري، 

 PLCشبكه هاي برق و 

  ۱۰  زبان تخصصي 

  ۲۰  مدارهاي الكتريكي

  ۲۵   ۲و  ۱الكترونيك 

  ۲۰  كنترل خطي 

  ۱۵  ۲و ۱مخابرات 

  ۲۰  مدارهاي مخابراتي 

۳  
 مهندسي برق

  )كليه گرايشها(

  ۱۰  زبان تخصصي 

  ۲۰  مدارهاي الكتريكي

  ۲۰   ۲و  ۱الكترونيك 

  ۲۰  اشينهاي الكتريكيم

  ۲۰  كنترل خطي 

  ۲۰  هاي قدرت بررسي سيستم



 

  

  گروه شغلي آب  -۲

دي 
ر   ف

  تعدادسوال  دروس  رشته

۱  

كارشناس حفاظت و بهره 

برداري از آب هاي زير 

  زميني

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  هيدرولوژي

  ۲۵  هيدروژئولوژي

  ۲۰  زمين شناسي 

  ۲۰  هاي زيرزميني هيدروليك آب

  ۱۵  مديريت منابع آب

  منابع آب كارشناس  ۲

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۵  هيدرولوژي

  ۲۵  هيدروژئولوژي

  ۲۰  هيدروليك و سياالت

  ۱۵  زمين شناسي 

  ۱۵  مديريت منابع آب

  كارشناس آب هاي سطحي  ۳

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۵  هيدرولوژي

  ۲۰  هيدروژئولوژي

  ۲۰  هيدروليك و سياالت

  ۲۰  هيدرومتري

  ۱۵  مديريت منابع آب

۴  

بهره برداري،   كارشناس

  تعميرات و نگهداري 

  سازه هاي آبي

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۱۵  بهره برداري از سد و شبكه

  ۲۰  هيدرولوژي آبهاي سطحي و زير زميني

  ۲۵  استاتيك و مقاومت مصالح

  ۲۵  هيدروليك و سياالت

  ۱۵  )هسد و شبك(ي آبي ها سازه

۵  
برنامه ريزي و  كارشناس

  تخصيص آب

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۵  هيدرولوژي

  ۲۵  هيدروژئولوژي

  ۲۰  هيدروليك و سياالت

  ۱۵  زمين شناسي 

  ۱۵  مديريت منابع آب

۶  
مهندسي   كارشناس

  تأسيسات و سازه هاي آبي

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۱۰  تكنولوژي بتن

  ۱۵  و نظارت كارگاهي متره و برآورد و قراردادها

  ۲۵  استاتيك و مقاومت مصالح

  ۲۵  هيدروليك و سياالت

  ۲۵  ي آبي ها سازهطراحي و اجراي 



 

  فاضالب و گروه شغلي آب -۳

  

  

 
ف
دي
ر

  

  دروس  رشته
تعداد

  سوال

۱  

از  برداري بهره كارشناس

آب  تأسيسات و تجهيزات

  و فاضالب

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  شيمي آب و فاضالب

  ۲۰  فرآيندهاي تصفيه آب و فاضالب

هاي  شبكه ها و تصفيه خانه ازبرداري  بهرهاجرا و 

  آب و فاضالب
۲۰  

  ۲۰  خوردگي و رسوب گذاري

  ۲۰  سياالتو هيدروليك 

۲  

طراحي  كارشناس

آب  تأسيسات و تجهيزات

  و فاضالب

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  شيمي آب و فاضالب

  ۲۰  فاضالب فرآيندهاي تصفيه آب و

هاي آب و  طراحي شبكه ها و تصفيه خانه

  فاضالب
۲۰  

  ۲۰  خوردگي و رسوب گذاري

  ۲۰  سياالت و هيدروليك

۳  

تعميرات و  كارشناس

آب نگهداري از تأسيسات 

  و فاضالب

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  شيمي آب و فاضالب

  ۲۰  فرآيندهاي تصفيه آب و فاضالب

شبكه ها و تصفيه  تعميرات و نگهداري از

  هاي آب و فاضالب خانه
۲۰  

  ۲۰  خوردگي و رسوب گذاري

  ۲۰  سياالت و هيدروليك

۴  
كارشناس كنترل كيفي 

  آب و محيط زيست

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۱۵  آالينده هاي آب

  ۲۵  كيفيت آب

  ۲۰  تصفيه آب و فاضالبفرايند هاي 

  ۲۰  ميكروبيولوژي آب

  گي محيط زيست هاي كنترل آلود روش

  )آب، هوا و خاك(
۲۰  

۵  
  هكارشناس آزمايشگا

  آب و فاضالب

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  شيمي تجزيه

  ۲۰  شيمي آب و فاضالب و آزمايشگاه

  ۲۰  ميكروبيولوژي آب و فاضالب و آزمايشگاه  

  ۲۰  تصفيه آب و فاضالب

  ۲۰  هاي كنترل آلودگي محيط زيست  روش



 
ف
دي
ر

  

  دروس  رشته
تعداد

  سوال

  )آب، هوا و خاك(

۶  
  هكارشناس آزمايشگا

  آب 

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  شيمي تجزيه

  ۲۰  شيمي آب و آزمايشگاه

  ۲۰  ميكروبيولوژي آب و آزمايشگاه  

  ۲۰  تصفيه آب 

  هاي كنترل آلودگي محيط زيست  روش

  )آب، هوا و خاك(
۲۰  

۷  

، كارشناس ايمني

بهداشت و حفاظت كار 

  )آب و فاضالب(

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  بهداشت محيط كار

  ۲۰  عوامل فيزيكي محيط كار

  ۲۰  عوامل شيميايي محيط كار

  ۲۰  مديريت ايمني و ريسك

  ۲۰  ارزيابي زيست محيطي

  

 

 



 

 

  گروه شغلي علوم پايه -۴

  

ف
دي
ر

 

 دروس رشته
تعداد

 سوال

۱  

  افزار كارشناس نرم

برنامه نويس سيستم و (

  )تحليل گر سيستم

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  عاملهاي سيستم 

  ۲۰  ها ساختمان داده

  ۱۵  هاي كامپيوتري شبكه

  ۲۵  مهندسي نرم افزار

  ۲۰  داده ها  پايگاه

 شبكهكارشناس   ۲

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  سيستم هاي عامل

  ۲۰  ها ساختمان داده

  ۲۵  هاي كامپيوتري شبكه

  ۲۰  داده ها  پايگاه

  ۱۵  مهندسي فناوري اطالعات

۳  

   كارشناس

  فناوري اطالعات 

  )حراست(

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  سيستم هاي عامل

  ۲۰  هاي كامپيوتري شبكه

  ۲۰  مهندسي نرم افزار

  ۲۰  داده ها  پايگاه

  ۲۰  هاي كامپيوتري شبكه امنيت

  كارشناس آمار  ۴

  ۱۰  زبان تخصصي

  هاي  هاي آماري، روش تحليل(آمار كاربردي

  )گيري گرسيون، نمونهآماري، ر
۳۰  

  ۲۰  رياضي

  ۳۰  احتمال و كاربرد آن

  ۱۰  فرايندهاي تصادفي

  ۱۰  هاي زماني سري



 

  گروه شغلي علوم انساني -۵

 
ف
دي
ر

  

  دروس  رشته
تعداد

  سوال

  كارشناس مالي  ۱

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۱۵  اصول تنظيم بودجه

  ۲۵  حسابداري مالي

  ۲۰  حسابداري صنعتي

  ۲۰  ابداري دولتيحس

  ۲۰  حسابرسي

  حسابرس  ۲

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  اصول تنظيم بودجه

  ۲۵  حسابداري مالي

  ۲۰  حسابداري صنعتي

  ۲۰  حسابداري دولتي

  ۱۵  حسابرسي

  كارشناس اداري  ۳

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  مباني مديريت دولتي

  ۲۵  سازمان و مديريت تئوريهاي

  ۲۰  ميروانشناسي عمو

  ۱۵  حقوق اداري

  ۲۰  مديريت منابع انساني

  كارشناس برنامه و بودجه  ۴

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۳۰  اصول تنظيم بودجه

  ۲۰  مباني سازمان و مديريت

  ۲۰  ۲و۱اصول حسابداري

  ۲۰  توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 

  ۱۰  آمار و روش تحقيق 

۵  
  كارشناس اداري

  )خدمات مشتركين( 

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۵  حقوق اداري

  ۲۰  ۲و۱اصول حسابداري 

  ۲۰  روانشناسي عمومي

  ۱۵  سازمان و مديريت مباني

  ۲۰  آمار و روش تحقيق 

۶  
  كارشناس تداركات

  )مسئول خدمات مالي( 

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۵  مديريت مالي

  ۲۵  مديريت بازرگاني

  ۲۰  اقتصاد خرد و كالن

  ۲۰  ۲و۱ابداري اصول حس



 
ف
دي
ر

  

  دروس  رشته
تعداد

  سوال

  ۱۰  امور گمركي و ترخيص كاال و انبارداري

  آموزشاموركارشناس   ۷

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  مديريت آموزشي

  ۲۰  برنامه ريزي آموزشي و درسي

  ۲۰  تكنولوژي آموزشي

  ۲۰  آمار و روش تحقيق

  ۲۰  سنجش و ارزشيابي آموزشي

  كارشناس حقوق  ۸

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۵  كيفري و مدني سيرادآيين د

  ۱۵  آب و محيط زيستحقوق 

  ۲۰  حقوق اداري

  ۲۰  حقوق مدني

  ۲۰  حقوق جزاي اختصاصي و عمومي

  كارشناس روابط عمومي  ۹

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  اصول روابط عمومي

  ۲۰  مباني ارتباط جمعي

  ۲۰  آمار و روش تحقيق

  ۲۰  خبرنويسي و شيوه نگارش فارسي

  ۲۰  ايران و جهاناطالعات عمومي و مسايل مهم 

۱۰  
 كارشناس حراست

  )مأمور حراست(

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  مباني سازمان و مديريت

  ۲۰  ۲و۱اصول حسابداري

  ۲۰  روانشناسي عمومي

  ۲۰  حقوق اساسي

  ۲۰  مديريت منابع انساني

  كارشناس گزينش  ۱۱

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  ديريتمباني سازمان و م

  ۲۰  مردم شناسي

  ۲۰  روانشناسي عمومي

  ۲۰  حقوق اداري

  ۲۰  مديريت منابع انساني

  كارشناس برنامه ريزي  ۱۲

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۱۵  مباني سازمان و مديريت

  ۲۰  اقتصاد خرد و كالن

  ۲۰  ۲و۱اصول حسابداري 

  ۲۵  توسعه اقتصادي و برنامه ريزي



 
ف
دي
ر

  

  دروس  رشته
تعداد

  سوال

  ۲۰  يقآمار و روش تحق

  كارشناس بررسي هاي اجتماعي  ۱۳

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۲۰  نظريه هاي جامعه شناسي

  ۲۰  جمعيت شناسي و مفاهيم انساني جمعيت شناسي

  ۲۰  مردم شناسي

  ۲۰  روانشناسي عمومي

  آمار و روش تحقيق

  

۲۰  

  

 

  

  گروه شغلي  -۶

  

 
ف
دي
ر

  

  دروس  رشته
تعداد

  سوال

۱  
حران و كارشناس مديريت ب

  پدافند غير عامل

  ۱۰  زبان تخصصي 

  ۲۰  مدارهاي الكتريكي

  ۲۰  كنترل خطي 

  ۲۰  سيگنال سيستم

  ۲۰  روانشناسي عمومي

  ۲۰  اصول و روش هاي مديريت

  

 مكانيكگروه شغلي  -۷

  

  دروس  رشته  رديف
  تعداد

  سوال

۱  
كارشناس تعميرات و 

  نگهداري از تأسيسات

  ۱۰  زبان تخصصي

  ۳۰  سيسات حرارتي، برودتي و الكتريكيتا

  ۲۵  مكانيك سياالت و انتقال حرارت

  ۲۰  استاتيك و مقاومت مصالح

  ۱۵  پايپينگ وخوردگي 

  ۱۰  متره و برآورد و قراردادها 

 

 


