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هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1جدول شماره 

هاشغل آزمون مواد خوشه نام خوشه كد

تقریر نوِیس

 ـ حقوق اداری1
 ـ حقوق اساسی2
ـ آیین نگارش حقوقی3
 آیین دادرسیـ 4

تقریر نویس 55 

متصدی ، کارگزین، کارشناس امور اداری
امور دفتری

هاوتحلیل سیستمهای مدیریت و تجزیهـ تئوری1
 ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی2
 های مدیریت دولتیـ تئوری3
ـ حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری4

امور اداری 132 

، 1کارشناس حقوقی/، کارشناس حقوقی
2کارشناس حقوقی/

 ـ حقوق )مدنی، تجارت و اداری(1
ـ حقوق جزا )عمومی و اختصاصی(2
 ـ آیین دادرسی )مدنی و کیفری(3

کارشناس حقوقی 139 

کارشناس روابط عمومی

 ـ اصول روابط عمومی1
 ـ مبانی ارتباطات اجتماعی2
 ـ مبانی سازمان و مدیریت3
نگاری و روابط عمومیروزنامهـ آیین نگارش در 4

روابط عمومی 141 

افزار کارشناس امور سخت، کاردان شبكه
کارشناس شبكه، رایانه

 ـ معماری کامپیوتر1
های کامپیوتری و امنیت شبكهـ شبكه2
 ـ مدارهای منطقی و الكترونیكی3

شبكه و سخت افزار 145 

، کارشناس امور مالی، حسابرس، حسابدار
ول خدمات ئمس، مالیول خدمات ئمس

11مالی

 ـ اصول حسابداری1
ـ حسابداری دولتی2
 ـ حسابداری مالی3
 ـ بودجه4

امور مالی 155 

کاردان دامپزشكی

 های دام و طیورـ بیماری1
 ـ مدیریت بهداشتی پرورش دام و طیور2
ـ بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشأ دامی3
 ـ پیشگیری و واکسیناسیون دام و طیور4

کاردانی دامپزشكی 156 

کارشناس ازمایشگاه ، آزمایشگاه کارشناس
کارشناس علوم ، غذا، دارو و بهداشتی

یازمایشگاه

 شناسی(ـ میكروبیولوژی اختصاصی )باکتری، ویروس، انگل و قارچ1
های بیولوژیكی(های آزمایشگاهی کنترل کیفی )غذا، دارو و فراوردهـ روش2
 پاتولوژیـ ایمنی و کلینیكال 3
 برداری و مدیریت آزمایشگاهـ نمونه4

کارشناس ازمایشگاه 157 

کارشناس پیشگیری و مبارزه با ، دامپزشك
بیماری های دامی

 های دام و طیور، آبزیان و زنبورعسلبیماری ـ1
 شناسی کاربردیـ اپیدمیولوژی و ایمنی2
آبزیانـ مدیریت بهداشتی و ایمنی زیستی پرورش دام، طیور و 3
 های دامیـ بازرسی گوشت و بهداشت فرآورده4

دامپزشك و کارشناس
 بیماریهای دامی

158 

ریزی کارشناس برنامه

 ریزی و مدیریتـ مبانی و اصول برنامه1
 ریزی استراتژیكـ برنامه2
 ـ آمار و احتمال کاربردی3
گذاری کمی و کیفیمشیگیری و خطهای تصمیممدل -4
 ریزی و توسعه اقتصادیبرنامه -5

کارشناس برنامه ریزی 161 

گر کارشناس تحلیل، نویس سیستمبرنامه
کارشناس فناوری اطالعات، سیستم

ـ تحلیل و طراحی سیستم1
 هاـ پایگاه داده2
 نویسیهای برنامهـ زبان3

کارشناس تحلیل گر و
برنامه نویس سیستم

178 

مالیاتی(مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 حسابداری عمومی -1
 حسابداری صنعتی -2
مالیه عمومی و قوانین و مقررات مالیاتی -3
 اقتصاد خرد و کالن -4

امور مالیاتی 180 
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 هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1ادامه جدول شماره 

هاشغل آزمون مواد خوشه نام خوشه كد

کارشناس امور ، کارشناس امور فرهنگی
1فرهنگی 

 های فرهنگیـ مبانی و نظریه1
 های فرهنگیـ مدیریت سازمان2
ریزی فرهنگیگذاری و برنامهـ مبانی سیاست3
 ـ انسجام ملی و تنوع فرهنگی4

کارشناس امور فرهنگی 181 

مراقب امور تامینی و تربیتی
تأمینی و تربیتی کشورها و اقدامات نامه اجرایی سازمان زندانـ آشنایی با آیین1
 (  100تا  1ـ قانون مجازات اسالمی )مواد 2
 (559تا  484ـ آیین دادرسی کشوری )مواد 3

مراقب امور تامینی و
 تربیتی

186 

کارشناس بررسی اسناد و مدارک

 ـ روش تحقیق1
 هاـ شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه2
 نویسیـ مدیریت اسناد و گزارش3
های خطی و اسناد تاریخینسخهنویسی ـ فهرست4
 ـ کلیات مبانی علم تاریخ5

بررسی اسناد و مدارک 1243 

کارشناس مطالعات اقتصادی

 ـ مسائل اقتصاد ایران1
 ـ اقتصاد خرد و کالن2
ـ آمار و اقتصادسنجی3
 ـ زبان تخصصی4

کارشناس مطالعات
 اقتصادی

1248 

11 مهندس برق، مهندس برق

 ـ مدار الكتریكی1
 های الكتریكیماشینـ 2
 ـ الكترونیك3
های قدرتـ بررسی سیستم4

برق 1264 

کارشناس بهداشت دام و فراورده های دامی

 های دام و طیور، آبزیان و زنبورعسلـ بیماری1
 ـ اپیدمیولوژی2
ـ مدیریت بهداشتی و ایمنی زیستی پرورش دام و طیور و آبزیان3
 دامی هایـ بازرسی بهداشت گوشت و فرآورده4

کارشناس بهداشت دام و
 فراورده های دامی

1265 

کارشناس خدمات ، کارشناس امور اموزشی
اموزشی

 ریزی آموزشیـ مدیریت و برنامه1
 ـ روش تحقیق و آمار2
های مدیریت )رفتار سازمانی، منابع انسانی، اصول مدیریت(ـ تئوری3
 گیریـ سنجش و اندازه4

کارشناس امور اموزش 1274 

کارشناس امار موضوعی

های آماریـ مفاهیم و روش1
 ـ احتمال و کاربرد آن2
 ـ رگرسیون3
 گیریهای نمونهـ روش4

کارشناس امار موضوعی 1276 

کارشناس امور پژوهشی
ـ اقتصاد خرد و کالن1
 ـ اقتصادسنجی2
ـ آمار و روش تحقیق3

کارشناس امور پژوهشی 1277 

کارشناس راه، ، کارشناس راه و ساختمان
مهندس راه و ، 1ساختمان و شهرسازی

ساختمان

(21و  19، 9، 8، 6، 4، 3، 2ـ مقررات ملی ساختمان )مباحث 1
 ـ ایستایی و مقاومت مصالح2
 ـ روسازی راه3
 2800نامه ـ آیین4

کارشناس راه و ساختمان 1307 

مربی ورزش

 ـ فیزیولوژی ورزش1
 بدنیتربیتگیری در ـ سنجش و اندازه2
ـ مدیریت برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی3
 ـ آناتومی4

کارشناس ورزش 1310 

مهندس تاسیسات

 ـ تهویه مطبوع تابستانی1
 ـ تأسیسات حرارت مرکزی2
 ـ تأسیسات بهداشتی ساختمان3
 ـ تأسیسات الكتریكی ساختمان4
ـ تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمان5

تأسیسات مهندس 2341 



14

 هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1ادامه جدول شماره 

هاشغل آزمون مواد خوشه نام خوشه كد

مهندس مكانیك
 ـ مقاومت مصالح و طراحی اجزای مكانیكی1
ـ ترمودینامیك، مكانیك سیاالت و انتقال حرارت2
 ـ دینامیك و ارتعاشات3

مكانیك 2404 

کارشناس امور هنری
ـ مبانی هنرهای تجسمی1
 ـ مطالعات تطبیقی هنر2
 ـ نقد و تحلیل تصویر4

امور هنری 2432 

مددکار ، کارشناس مطالعات اجتماعی
اجتماعی

شناسیهای جامعهـ مبانی و نظریه1
 ـ روش تحقیق و آمار2
 ـ مددکاری اجتماعی3
 شناسی اجتماعیـ آسیب4

مددکار اجتماعی 2434 

دندان پزشك

 فك و صورت های دهان،بیماریـ 1
 فك و صورت ـ جراحی دهان،2
 دهان فك و صورت ـ رادیولوژی3
ـ سالمت دهان و دندانپزشكی اجتماعی4
 ـ پریو5
 ـ دندانپزشكی کودکان6

دندانپزشك 2439 

مترجم زبان انگلیسی
ـ دستورزبان1
ـ واژگان2
ـ درک مطلب3

مترجم زبان انگلیسی 2441 

انتظامیول امور ئمس
ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورنامه اجرایی سازمان زندانـ آشنایی با آیین1
 (  100تا  1ـ قانون مجازات اسالمی )مواد 2
 (559تا  484ـ آیین دادرسی کشوری )مواد 3

امور انتظامی 2457 

کارشناس امور دارویی

ـ کنترل فیزیكی و شیمیایی داروها1
 داروهاـ کنترل میكروبی 2
 ـ فارماسیوتیكس3
 ـ داروشناسی4

امور دارویی 2458 

کارشناس امورروانی، روانشناس

 شناسی عمومی و شخصیتـ روان1
سنجیهای روانی و اصول روانـ آزمون2
 درمانیهای مشاوره و روانـ نظریه3
 شناسی روانیـ آسیب4

امور روانی 2459 

اپراتور

سازیمبانی رایانه و برنامه -1
 های کامپیوتریشبكه -2
 های عاملسیستم -3
 افزارسخت -4
 هاپایگاه داده -5

اپراتور 2461 

پرستار

ـ  مادران و نوزادان ـ کودکان1
 پرستاری ـ روان2
 ـ بهداشت جامعه3
 های ویژهـ بخش4
 ـ مدیریت5
 ـ داخلی جراحی6

پرستار 2462 

کارشناس رادیولوژی

ـ  فیزیك رادیولوژی تشخیصی1
 فیزیك پرتوها ـ2
 ـ رادیوبیولوژی و حفاظت3
 های رادیوگرافیـ تكنیك4
 ـ ثبت و نمایش تصویر5
 ـ مواد حاجب6

امور رادیولوژی 2463 

 کارشناس، کاردان اقدامات تامینی وتربیتی
اقدامات تامینی و تربیتی

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورنامه اجرایی سازمان زندانـ آشنایی با آیین1
 (  100تا  1ـ قانون مجازات اسالمی )مواد 2
 (559تا  484ـ آیین دادرسی کشوری )مواد 3

اقدامات تامینی و تربیتی 2464 
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 هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1ادامه جدول شماره 

هاشغل آزمون مواد خوشه نام خوشه كد

کارشناس تغذیه

ـ اصول تغذیه1
بهداشت و میكروبیولوژی مواد غذاییـ 2
 ـ تغذیه درمانی3
های های مختلف زندگی و بیماریـ تغذیه در دوران4

 ناشی از سوءتغذیه     
ـ ارزیابی وضعیت تغذیه5

امورتغذیه 2465 

بهیار

های گوارشی، تولیدمثل، عضالنی، اسكلتی، پوست، های بهیاری سیستمـ مراقبت1
 قلب و عروق و ...

 بهداشت عمومیـ 2
 ـ فن بهیاری3
 ـ اخالق و مقررات بهیاری4

بهیار 2466 

ماما

 4تا  1ـ  بارداری و زایمان 1
های زنان و ناباروریـ بیماری2
 ـ بهداشت مادر و کودک3
 ـ نوزادان4
 شناسیـ جنین5

ماما 2467 

کارشناس اتاق عمل

 ـ  تكنیك و اصول کار در اتاق عمل1
 تخصصیموارد تخصصی و فوقـ تكنولوژی جراحی در 2
 های داخلی و جراحیـ بیماری3
 ـ بیهوشی و احیای قلبی ریوی4
ـ مدیریت در اتاق عمل )قبل، حین عمل و بعد از عمل(5

کارشناس اتاق عمل 2468 

کاردان اتاق عمل

 ـ  تكنیك و اصول کار در اتاق عمل1
ـ تكنولوژی جراحی در موارد تخصصی و 2

 تخصصیفوق      
های داخلی و جراحیـ بیماری3
ـ بیهوشی و احیای قلبی ریوی4

کاردان اتاق عمل 2469 

کاردان هوشبری

 ـ  اصول بیهوشی1
 های بیهوشیـ روش2
 ـ داروشناسی بیهوشی3
های داخلی و جراحیـ بیماری4
 های پس از بیهوشیـ مراقبت5

کاردان هوشبری 2470 

کاردان پذیرش و مدارک پزشكی

 های سالمتکدگذاری دادهـ  1
 ـ مدارک پزشكی2
های بهداشتیـ آمار بیمارستانی و شاخص3
 ـ اصطالحات پزشكی4
 شناسیـ بیماری5

کاردان پذیرش و مدارک
 پزشكی

2471 

کارشناس پذیرش و مدارک پزشكی

 های سالمتـ  کدگذاری داده1
 ـ فنّاوری اطالعات سالمت2
اشتیهای بهدـ آمار بیمارستانی و شاخص3
 ـ اصطالحات پزشكی4
 شناسیـ بیماری5
 ـ مدیریت اطالعات سالمت6

کارشناس پذیرش و
 مدارک پزشكی

2472 

1کارشناس ارتباطات و عملیات 

ـ فارماکولوژی و داروهای موجود در اورژانس، آمبوالنس و داروهای تجویزی از 1
 راه ورید

 آنهای ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از ـ اورژانس2
 های داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آنـ اورژانس3
 ـ موارد ویژه )اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی(4
ـ احیای مقدماتی و پیشرفته، تجویز داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر 5

 های مورد لزومدستگاه

کارشناس ارتباطات و
پرستار(ویژه عملیات )

2473 
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 هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1شماره  ادامه جدول

هاشغل آزمون مواد خوشه نام خوشه كد

کاردان بهداشت محیط

 ـ آب و فاضالب )شیمی، میكروبیولوژی و تصفیه(1
 ـ آلودگی هوا2
 ـ مواد زائد جامد3
عمومی، ـ کلیات بهداشت محیط )بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسكن و اماکن 4

 شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین(پرتوها، گندزداها، حشره

کاردان بهداشت محیط 2474 

کارشناس بهداشت محیط

ـ  تكنولوژی آب )شیمی و میكروبیولوژی، توزیع، انتقال و تصفیه( و فاضالب 1
آوری و تصفیه()شیمی و میكروبیولوژی، جمع

 ـ آلودگی هوا و کنترل آن2
 جامدـ مواد زائد 3
ـ کلیات بهداشت محیط )بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسكن و اماکن عمومی، 4

 بهداشت پرتوها، سروصدا و مبارزه با ناقلین(

کارشناس بهداشت محیط 2476 

کاردان بهداشت حرفه ای

 ای  ـ کلیات خدمات بهداشت حرفه1
 های ناشی از کارشناسی و بیماریـ سم2
 محیط کار ـ شناسایی عوامل فیزیكی3
ـ شناسایی عوامل شیمیایی و بیولوژیكی4
 ـ ایمنی و حوادث ناشی از کار5
 ـ عوامل ارگونومی و روانی6

ایکاردان بهداشت حرفه 2477 

کارشناس بهداشت حرفه ای

 آور محیط کار  ـ شناسایی عوامل فیزیكی زیان1
های از آالیندهبرداری آور محیط کار و  نمونهـ شناسایی عوامل شیمیایی زیان2

 هامحیطی و تجزیه نمونه
 ـ مهندسی فاکتورهای انسانی3
 های ناشی از کارشناسی شغلی و بیماریـ سم4
 ـ ایمنی در محیط کار و مدیریت ریسك5

ایکارشناس بهداشت حرفه 2478 

کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

بهداشت دهان و دندان، اصول و کلیات خدمات بهداشتی )بهداشت محیط،  ـ1
شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین، نظام بهداشت سالمندان، بهداشت روان، حشره

 عرضه خدمات(
 ـ اصول تغذیه و بهداشت مواد غذایی2
 سازی کشوری(سازی )جدیدترین برنامه ایمنـ ایمن3
 ـ آموزش بهداشت، ارتباطات و تكنولوژی4
 اپیدمیولوژیـ آمار زیستی و اصول کلیات 5
های های واگیر و غیرواگیر ـ اپیدمیولوژی بیماریـ اپیدمیولوژی و کنترل بیماری6

 شایع در ایران

کاردان پیشگیری و مبارزه
 با بیماری ها

2479 

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

سازی،  بهداشت محیط، بهداشت اصول و کلیات خدمات بهداشتی )ایمنـ 1
بهداشت سالمندان، بهداشت روان، تغذیه و بهداشت مواد غذایی، نظام ای، حرفه

 عرضه خدمات(
 ـ آموزش بهداشت، ارتباطات و تكنولوژی2
 ـ آمار زیستی، اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق3
 ریزی بهداشتیـ اصول مدیریت و برنامه4
 ـ کلیات پزشكی5
های گیر ـ اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر و غیروااپیدمیولوژی و کنترل بیماری ـ6

 شایع در ایران

کارشناس پیشگیری و
 مبارزه با بیماری ها

2480 

کاردان بهداشت خانواده

ـ اصول و کلیات خدمات بهداشتی )نظام عرضه خدمات، بهداشت مادر و کودک، 1
 بهداشت دهان و دندان، بهداشت مدارس، بهداشت محیط و بهداشت روان(

 اصول کلیات اپیدمیولوژیـ آمار زیستی و 2
 ـ آموزش بهداشت، ارتباطات و تكنولوژی3
 سازی کشوری(سازی )جدیدترین برنامه ایمنـ ایمن4
 ـ اصول تغذیه5
 های شایع در ایرانـ اپیدمیولوژی بیماری6

کاردان بهداشت خانواده 2481 
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هاشغل آزمون مواد خوشه نام خوشه كد

کارشناس بهداشت خانواده

سازی، بهداشت محیط، بهداشت ـ  اصول و کلیات خدمات بهداشتی )ایمن1
ای، بهداشت دهان و دندان، بهداشت سالمندان، بهداشت مدارس، نظام عرضه حرفه

 خدمات(
 ـ بهداشت مادر و کودک و باروری2
 ریزی بهداشتیبرنامهـ اصول مدیریت و 3
 ـ آموزش بهداشت، ارتباطات و تكنولوژی4
 ـ آمار زیستی، اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق5

کارشناس بهداشت خانواده 2482 

کاردان پرتوشناسی

ـ  فیزیك رادیولوژی تشخیصی1
 ـ فیزیك پرتوها2
 ـ رادیوبیولوژی و حفاظت3
 های رادیوگرافیـ تكنیك4
 تصویرـ ثبت و نمایش 5

کاردان پرتوشناسی 2484 

کارشناس رادیولوژی، کارشناس پرتوشناسی

ـ  فیزیك رادیولوژی تشخیصی1
 ـ فیزیك پرتوها2
 ـ رادیوبیولوژی و حفاظت3
 های رادیوگرافیـ تكنیك4
 ـ ثبت و نمایش تصویر5
 ـ مواد حاجب6

کارشناس پرتوشناسی 2485 

کارشناس پرتو درمانی )رادیوتراپی(

 فیزیك تشعشع و مواد رادیواکتیوـ  1
 های رادیوتراپیـ دستگاه2
ریزی در رادیوتراپیـ اصول محاسبات و برنامه3
 ـ رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتو4
 ـ مولدینگ5
 ـ تكنیك رادیوتراپی6

کارشناس پرتو درمانی
 )رادیوتراپی(

2489 

کارشناس امور اجرایی بیمارستان

ریزی و رفتار سازمانیمدیریت، برنامهـ اصول و مبانی 1
 ـ سازمان و مدیریت نظام سالمت ایران و بیمارستان2
 ـ مدیریت مالی، حسابداری و اقتصاد سالمت3
 ـ کلیات خدمات بهداشتی4

کارشناس امور اجرایی
 بیمارستان

2490 

داروساز

شناسیـ داروشناسی و سم1
 ـ فارماسیوتیكس2
 ـ فارماکوگنوزی3
 هادارودرمانی بیماریـ 4

دارو ساز 2496 

کارشناس بینایی سنجی

ـ آنومالی دید دوچشمی 1
 ـ کلیات اپتومتری2
 های چشمیـ بیماری3
 ـ عدسی تماسی4
 ـ اپتومتری کودکان5
 ـ عینك طبی6

کارشناس بینایی سنجی 2497 

کاردان ازمایشگاه تشخیص طبی

 ـ  بیوشیمی و بیوشیمی بالینی1
 و بانك خون شناسیـ خون2
ـ میكروبیولوژی )ویروس، باکتری، قارچ و انگل(3
 ـ ایمونولوژی و سرولوژی4
 ـ ایمنی در آزمایشگاه5

کاردان ازمایشگاه تشخیص
 طبی

2486 

کارشناس ازمایشگاه تشخیص طبی

 ـ  بیوشیمی و بیوشیمی بالینی1
 شناسی و بانك خونـ خون2
انگل(ـ میكروبیولوژی )ویروس، باکتری، قارچ، 3
 ـ ایمونولوژی و سرولوژی4
 برداری و مدیریت آزمایشگاهـ نمونه5
 ـ ایمنی در آزمایشگاه6

کارشناس ازمایشگاه
 تشخیص طبی

2487 



18

 هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1ادامه جدول شماره 

هاشغل آزمون مواد خوشه نام خوشه كد

کارشناس ، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
موادخوردنی،اشامیدنی،ارایشی وبهداشتی

 ـ  تغذیه اساسی1
 هایهای ویژه، بیماریـ رژیم درمانی )با تأکید بر رژیم درمانی در بخش مراقبت2

 های متابولیك(کلیوی، دیالیز، پیوند، سوختگی و بیماری
 های ناشی از سوءتغذیههای مختلف زندگی و بیماریـ تغذیه در دوران3
 بررسی وضعیت تغذیهـ 4
 هاـ فرایندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستان5

کارشناس تغذیه و رژیم
 درمانی

2494 

بالینی روانشناس

 شناسی روانیـ  آسیب1
 ـ ارزیابی و تشخیص2
 شناسی بالینیـ روان3
های شخصیت و روان درمانیـ نظریه4

روان شناس بالینی 2495 

کارشناس شنوایی شناسی

آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل  ـ1
 شناسی تشخیصیـ شنوایی2
 شناسی توانبخشیـ شنوایی3
 شناسی کودکانـ شنوایی4

کارشناس شنوایی سنجی 2498 

کارشناس فوریت های پزشكی

ـ فارماکولوژی و داروهای موجود در اورژانس، آمبوالنس و داروهای تجویزی از 1
 راه ورید

 ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از آنهای ـ اورژانس2
 های داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آنـ اورژانس3
 ـ موارد ویژه )اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی(4
ـ احیای مقدماتی و پیشرفته، تجویز داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر 5

 های مورد لزومدستگاه

کارشناس فوریت های
 پزشكی

2499 

کاردان فوریت های پزشكی

 ـ  آناتومی و فیزیولوژی1
 ـ فارماکولوژی2
ـ فرایند عملیات، ارزیابی بیمار، تروما و آشنایی با حرارت ترومایی، تصادفات، 3

 حوادث غیرمترقبه و اورژانس محیطی
های پزشكی شامل بیماری قلبی، مغزی و ریوی، کاهش هوشیاری و ـ اورژانس4

 هاسایر اورژانسدیابت و 
ی هاـ اقدامات حیاتی پایه و پیشرفته و دستگاه شوک خودکار و سایر دستگاه5

 مورد لزوم

کاردان فوریت های پزشكی 2500 

115اپراتور 

 ـ  آناتومی و فیزیولوژی1
 ـ فارماکولوژی2
ـ فرایند عملیات، ارزیابی بیمار، تروما و آشنایی با حرارت ترومایی، تصادفات، 3

 غیرمترقبه و اورژانس محیطی حوادث
های پزشكی شامل بیماری قلبی، مغزی و ریوی، کاهش هوشیاری و ـ اورژانس4

 هادیابت و سایر اورژانس
ی هاـ اقدامات حیاتی پایه و پیشرفته و دستگاه شوک خودکار و سایر دستگاه5

 مورد لزوم

115اپراتور  2501

کارشناس تجهیزات پزشكی

 سی پزشكیـ زبان تخصصی مهند1
ـ ریاضیات )معادالت دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتماالت مهندسی(2
 2و  1ـ مدارهای الكتریكی 3
 2و  1ـ الكترونیك 4
 هاوتحلیل سیستمـ تجزیه5
 ای بر مهندسی پزشكی زیستیـ مقدمه6
 هاـ تجهیزات عمومی بیمارستان7
 های بیمارستانیـ حفاظت الكتریكی در سیستم8

کارشناس تجهیزات
 پزشكی

2502 

1کارشناس توانبخشی فیزیكی 

 ـ  الكتروتراپی1
 ـ تمرین درمانی )مباحث عمومی و تخصصی(2
 ـ بیومكانیك و کینزیولوژی3
های داخلی، روماتیسمی و اعصاب(ها )ارتوپدی، بیماریـ فیزیوتراپی در بیماری4
 گیریـ ارزشیابی و اندازه5
 ـ ارتز و پروتز6

کارشناس توانبخشی 
فیزیكی )فیزیوتراپی(

2503 
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هاشغل آزمون مواد خوشه نام خوشه كد

پزشك عمومی

 های داخلی، عفونی، روانپزشكیـ  بیماری1
 ـ جراحی عمومی و زنان و زایمان2
 های کودکانـ بیماری3
 آمار حیاتی و اصول اپیدمیولوژی ـ4
های واگیر و غیرواگیرـ اپیدمیولوژی و کنترل بیماری5

پزشك عمومی 2504 

کارشناس هوشبری

های بیهوشیـ  اصول و روش1
 شناسیـ بیماری2
 ـ فارماکولوژی3
 های ویژهـ مراقبت4

کارشناس هوشبری 2505 

دبیر معارف اسالمی

 ـ اندیشه اسالمی1
 زندگیآیین  -2
ـ شناخت منابع و متون اسالمی و منابع فقه3
 ـ علوم و تفسیر قرآن4
 ـ احكام و تفسیر5

معارف اسالمی 2507 

دبیر عربی

 ـ قواعد صرف و نحو )کاربردی(1
 ـ ترجمه، تعریب، درک مطلب2
ـ علوم بالغی )معانی، بیان، بدیع، عروض(3
 ـ تاریخ ادبیات و نقد ادبی  4

عربی 2508 

زبان وادبیات فارسیدبیر 

 ـ نظم و نثر فارسی1
ـ کلیات مسائل ادبی )تاریخ ادبیات ـ فنون ادبی ـ عروض و قافیه ـ 2

 شناسی(سبك
 ـ زبان فارسی )امال ـ نگارش و ویرایش ـ  دستور زبان(3

زبان و ادبیات فارسی 2509 

دبیر علوم زیستی وبهداشتی )زیست 
شناسی(

 ـ زیست سلولی و مولكولی1
 بیوشیمیـ 2
 ـ ژنتیك3
ـ فیزیولوژی جانوری و گیاهی4
 ـ میكروبیولوژی 5

زیست شناسی 2510 

دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی و جغرافیا

 ـ علوم اجتماعی1
ـ مبانی جغرافیای شهری ـ مبانی جغرافیای روستایی2
 ـ تاریخ ایران و اسالم3
 شناسیـ مبانی جامعه4

تاریخ و مطالعات اجتماعی
 جغرافیاو 

2511 

دبیر فیزیك
ـ مجموعه فیزیك )شامل مباحث مكانیك ـ الكتریسیته ـ مغناطیس ـ فشار 1

 هیدرواستاتیك ـ حرکت نوسانی و امواج ـ نور ـ حرارت و ترمودینامیك ـ فیزیك جدید(
 2512 فیزیك

علوم تجربی دبیر

 سنجیو طیف 3و  2، 1ـ شیمی آلی 1
 و دستگاهی 2و  1ـ شیمی تجزیه 2
ـ مجموعه فیزیك )شامل مباحث مكانیك، الكتریسیته، مغناطیسی، حرکت 3

 نوسانی، امواج نور و حرارت(
 سلولی و مولكولی، فیزیولوژی جانوری و گیاهی ـ زیست4

علوم تجربی 2513 

دبیر زبان انگلیسی

  شناسیزبان -1
های تدریساصول و تئوری -2
 سازیآزمون -3
 روش تحقیق -4

انگلیسیزبان  2514 

دبیر ریاضی

مجموعه ریاضیات )ریاضی عمومی ـ معادالت دیفرانسیل ـ آمار و احتمال( -1
 (1( و آنالیز عددی )1آنالیز ریاضی، جبر )-2
 اصول آموزش ریاضی -3
 خالقیت ریاضی -4

ریاضی 2515 

دبیر معارف اسالمی )فلسفه ومنطق(

ـ اصول و فلسفه آموزش و پرورش1
 تعلیم و تربیت اسالمیـ فلسفه 2
 ـ منطق3
 ـ فلسفه و کالم اسالمی4
 ـ تاریخ فلسفه5

فلسفه و منطق 2516 
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هاشغل آزمون مواد خوشه نام خوشه كد

اموزگار ابتدایی

 اصول و فلسفه تعلیم و تربیت -1
 پرورشیشناسی روان -2
 شناسی رشدروان -3
 ها و فنون تدریسروش -4
گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشیاندازه -5

اموزگاری 2517 

هنر اموز مكانیك

های اولیه پزشكی و بقا در دریانشانی و کمكآتش -1
 اصول مكانیك دریایی -2
 ملوانی ـ مبانی هیدرولیك صنعتی -3
 زیست دریاییمحیط -4

1 مكانیك 2518

هنر اموز ناوبری

های اولیه پزشكی و بقا در دریانشانی و کمكـ آتش1
 ـ ملوانی و تخلیه و بارگیری2
 المللی دریاییـ روش مخابرات بین3
 ـ ناوبری تخمینی ساحلی و کار با نقشه4

ناوبری 2519 

هنر اموز کامپیوتر

 ـ ذخیره و بازیابی اطالعات1
 نویسی پیشرفتهـ برنامه2
های کامپیوتری و امنیت شبكهشبكهـ 3
 هاـ ساختمان داده4
 ـ طراحی الگوریتم5
 ـ پایگاه داده6

کامپیوتر 2520 

هنر اموز گرافیك

 ـ مبانی هنرهای تجسمی1
 ـ عكاسی2
 ـ طراحی و تصویرسازی3
آرایی(ـ کارگاه گرافیك )خط در گرافیك، چاپ دستی، پایه و اصول صفحه4
 در گرافیكـ کاربرد رایانه و چاپ 5

گرافیك 2521 

هنر اموز مكانیك خودرو

ـ محاسبات فنی )استاتیك، مقاومت مصالح، ترمودینامیك(1
 رسانی )بنزینی، دیزلی(ـ تكنولوژی سوخت2
 ـ تكنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت3
 ـ تكنولوژی مولد قدرت و برق خودرو4

مكانیك خودرو 2522 

هنر اموز ساختمان

 مقاومت مصالح ـ استاتیك و1
 های فلزی و بتنیـ طراحی و اجرای ساختمان2
کشی و رسم آن به کمك کامپیوترـ اصول نقشه3
 بندی و آرماتورـ تكنولوژی کارگاه قالب4
 برداری ساختمانـ نقشه5

ساختمان 2523 

هنر اموز حسابداری

 های آماریـ مفاهیم و روش1
 2و  1ـ اصول حسابداری 2
 هاشرکتـ حسابداری 3
 ـ حسابداری صنعتی4
ـ کاربرد کامپیوتر در حسابداری5

حسابداری 2524 

هنر اموز طراحی دوخت

 ـ الگو و دوخت1
 ـ مبانی هنرهای تجسمی2
شناسیـ طراحی اندام و رنگ3
 ـ علوم الیاف4
 ـ تاریخ هنر ایران و جهان5
 ـ تاریخ لباس6

طراحی دوخت 2525 

هنر اموز زراعی و باغی

 و اصالح نباتاتـ حفظ 1
ـ تولید محصوالت زراعی و باغی2
 های زراعی و باغیـ ماشین3
 شناسیـ گیاه4
 ـ آب و خاک5

زراعی و باغی 2526 



21

 هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1ادامه جدول شماره 

هاشغل آزمون مواد خوشه نام خوشه كد

هنر اموز صنایع چوب

 فیزیكی و مكانیكی چوبـ خواص 1
 ـ خشك کردن و نگهداری چوب2
 ـ محاسبات فنی صنایع چوب3
آالت چوبـ تكنولوژی کارگاه و ماشین4
 کشی تخصصی صنایع چوبـ نقشه5

صنایع چوب 2527 

هنر اموز الكتروتكنیك

 ـ ریاضی مهندسی1
 ـ تحلیل مدارهای الكتریكی2
 (DC  ،ACهای الكتریكی )ـ ماشین3
پیچیتكنولوژی و کارگاه مدار فرمان و سیمـ 4
 ـ تأسیسات الكتریكی و کارگاه5
 PLCـ 6

الكتروتكنیك 2528 

دبیر شیمی

 2و  1ـ شیمی فیزیك 1
 2و  1ـ شیمی معدنی 2
سنجیو طیف 3و  2، 1ـ شیمی آلی 3
 و دستگاهی 2، 1ـ شیمی تجزیه 4

شیمی 2529 

کارشناس اقتصاد سالمت

 کالنـ  اقتصاد خرد و 1
 ـ آمار حیاتی و اپیدمیولوژی2
 ـ اقتصاد سالمت3
 ـ اصول خدمات بهداشتی4
ـ سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در ایران5

کارشناس اقتصاد سالمت 2533 

سازمانی سالمتکارشناس تعالی 

ـ اصول و مبانی کیفیت، تعالی و اعتباربخشی در نظام سالمت 1
 ریزی و رفتار سازمانیبرنامه ـ اصول و مبانی مدیریت،2
 ـ سازمان و مدیریت نظام سالمت و بیمارستان3
 ـ اقتصاد سالمت4
 های ارتقای سالمتـ کلیات خدمات بهداشتی و شاخص5

سازمانیکارشناس تعالی 
 سالمت

2535 

منشی بخش

 های سالمتـ  کدگذاری داده1
 ـ مدارک پزشكی2
های بهداشتیـ آمار بیمارستانی و شاخص3
 ـ اصطالحات پزشكی4
 شناسیـ بیماری5

منشی بخش 2536 

مددکار بهداشتی و درمانی

شناسیهای جامعهمبانی و نظریه -1
 مبانی توانبخشی -2
 مددکاری اجتماعی-3
 اجتماعی شناسیآسیب -4

مددکار بهداشتی و درمانی 2537 

کارشناس امور فنی صنایع

 ـ شیمی آلی1
 ـ شیمی تجزیه2
 فیزیكـ شیمی 3
 ـ شیمی معدنی4
موازنه جرم و انرژی -5

کارشناس فنی صنایع 2538 

کارشناس امور اقتصادی

 ـ مدیریت مالی1
 گذاری و بازاریابیـ سرمایه2
 ـ اقتصاد خرد و کالن3
 ـ ریاضیات و آمار4
ـ زبان تخصصی مالی و اقتصاد5

1 کارشناس اقتصادی 2540 

کارشناس بازرگانی داخلی

 سازمان و مدیریت پیشرفته هایـ نظریه1
 المللـ اقتصاد و تجارت بین2
 ـ مدیریت زنجیره تأمین3
 ـ بازاریابی و مدیریت بازار4
ـ اصول مذاکرات، مكاتبات و قراردادهای بازرگانی5

کارشناس بازرگانی 2541 
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کارشناس امور دینی

ـ آشنایی با اساسنامه سازمان تبلیغات اسالمی و سازمان دارالقرآن الكریم1
 ـ آشنایی با سند راهبردی ده ساله قرآنی سازمان تبلیغات اسالمی2
 ـ آشنایی با قواعد روخوانی و روانخوانی قرآن3
 آموزش تجوید ـ آشنایی با مفاهیم و علوم قرآنی و4

کارشناس امور دینی 2542 

2کارشناس ارتباطات و عملیات 

ـ فارماکولوژی و داروهای موجود در اورژانس، آمبوالنس و داروهای تجویزی از 1
 راه ورید

 های ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از آنـ اورژانس2
 های داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آنـ اورژانس3
 ویژه )اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی( ـ موارد4
ـ احیای مقدماتی و پیشرفته، تجویز داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر 5

 های مورد لزومدستگاه

کارشناس ارتباطات و
 عملیات )پزشك(

2544 

2کارشناس توانبخشی فیزیكی 

ـ کاردرمانی در اختالالت جسمانی، روانی و ذهنی1
 آناتومی و کینزیولوژیـ 2
 ـ رشد روان حرکتی کودکان3
 پزشكیشناسی و روانـ روان4

کارشناس توانبخشی
فیزیكی )کاردرمانی(

2547 

3کارشناس توانبخشی فیزیكی 

-ماندگی ذهنی و سندرومهای گفتار و زبان در دوران کودکی )عقبـ نابسامانی1

 (SLIدیدگی شنوایی و های نافذ رشد، آسیب
 تالالت خواندن و نوشتن در دوران رشدـ اخ2
 های گفتارـ ناروانی3
 پریشیـ زبان4
 ـ اختالالت صوت و تشدید5
 شناختی و آواشناختیـ اختالالت واج6
 ـ اختالل در بلع7

کارشناس توانبخشی
فیزیكی )گفتاردرمانی(

2548 

پزشك متخصص ارتوپدی

مجموعه دروس:
ـ اخالق پزشكی1
 های جراحی و ستون فقرات:تكنیك ـ ارتوپدی بالغین و2

- Campbelle's Operative Orthopedics/ S. Terry Canale/ 
Mosby/ 2013 

 ـ ارتوپدی اطفال:3
- Tachdjian's Pediatric Orthopaedics/  J.A. Herring/ Sunders/ 
2015 

 های اطفال و بالغینـ شكستگی 4
- Rockwood & Green Fractures in Adults/ R. Bucholz./ 2015 
- Rockwood & Green Fractures in children/ J. Beaty, 
J.Kasser/ Lippincott/ 15th edition/ 2015 

2008ـ آکادمی آمریكا 5
- Ortho's & Prosthosis/ AAOS 

- Gray's Anat omy/ آخرین چاپ 
ها و ستون فقراتـ  مباحث مربوط به اندام6

متخصص ارتوپدی 2550 

متخصص رادیولوژیپزشك 

 مجموعه دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2- Fundamentals of Diagnostic Radiology/ Brant and Helms/ 
2012          
3- Diagnostic ultrasound/ “A Logical Approach”  J.P Mc 
Gahan & Barry / B. Goldberg/2008 
4- Whole Body CT and M.R.I/ John Haaga/ 2009
5- Musculos keletal Imaging, The Requisites / Manaster, 
May and Disler / 2013 
6- Sectional Anatomy for Imaging Professionals / Kelley 
and Petersen / 2013 
7- Physics of Radiology / Christensen / 1990     

رادیولوژیمتخصص  2551 
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پزشك ، پزشك متخصص اعصاب و روان
متخصص روانپزشكی

مجموع دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2- Comprehensive Textbook of Psychiatry / Sadock & 
Sadock / Williams & Wilkins / 9 th edition / 2009 
3- Synopsis of Psychiatry / 2015 
4- Textbook of Descriptive Psychopatology, fifth edition, 
Femi Oyebode, 2015 (Sims’ Symptoms in the Mind) 

مصوب « 1394ای روانپزشكی در ایران، ویراست اول ـ منشور اخالق حرفه»ـ 5
عمومی انجمن علمی روانپزشكان ایران که در سایت انجمن در دسترس مجمع 

باشد.می
از کتاب قانون روانپزشكی، تألیف دکتر سیدمهدی  5و  4، 3، 2، 1ـ فصول 6

، از انتشارات سازمان پزشكی قانونی کشور1394صابری، چاپ 

متخصص روانپزشكی 2552

پزشك متخصص جراحی عمومی

مجموعه دروس:
 پزشكی ـ اخالق1

2- Schwartz Principles of Surgery / McGraw-Hill / 2015 
3- Maingot / 2012 
4- Sabiston Textbook of Surgery / Saunders / 2012 
5- Zollinger’s Atlas of Surgical Operations / 2011

متخصص جراحی عمومی 2553 

پزشك متخصص زنان و زایمان

مجموعه دروس:
 پزشكیـ اخالق 1

2- Williams Obstetrics/ 23th edition/ MC. Graw Hill/ 2014 
3- Telinde's (operative gynecology)/ 12th edition/ Williams 
and Wilkins/ 2015
4- Clinical Gynecology Endocrinology and Infertility 
(Sperrof)/ Williams & Wilkins/  2011     
5- Berek & Novak's Gynecology/ 15th edition/ Williams and 
Wilkins/ 2012

متخصص زنان و زایمان 2554 

پزشك متخصص بیهوشی

مجموعه دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2- Anesthesia/ R.D Miller/ 8th / Churchill Livingstone/ 2015  
3- Anesthesia and Co-existing Disease/ Robert K. Stoelting 
et al/ 2012
4- Text book of Critical Care/ Fink/ 2011

متخصص بیهوشی 2555

پزشك متخصص داخلی

مجموعه دروس: 
 ـ اخالق پزشكی1

2- Harrison's Principles of Internal Medicine/ Braunwald, 
Eugene/ Mc Graw Hill/ 2015     

متخصص داخلی 2556

پزشك متخصص اطفال

مجموعه دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2- Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / 
W.B. Saunders / 2016 
3- Handbook of Breastfeeding for Physicians / American 
Academy of Pediatrics/ آخرین چاپ 

(Mana Notbook) 1394های اطفال یافته ناخوشیهای ادغامـ مراقبت4

1393یافته کودک سالم های ادغامـ راهنمای جامع مراقبت5
1394ـ دفترچه راهنمای واکسیناسیون کشوری، 6
های حیاتی و احیای پیشرفته کودکان ـ تألیف وزارت ـ درسنامه مراقبت7

1394بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ـ اداره سالمت کودکان ـ سال 
ـ انجمن پزشكان نوزادان ایران با  Textbook (NRP)ـ درسنامه احیا نوزاد ـ 8

 1393سالمت نوزادان ـ سال همكاری اداره 

متخصص اطفال 2558

 فلوشیپ تخصصی-پزشك متخصص داخلی 
انكولوژی

 ـ اخالق پزشكی1
2- Thomas ED, Blume KG, Forman SJ, Appelbaum FR. 
Thomas’ hematopoietic cell transplantation. Malden, Mass: 
Blackwell pub, 2008. 
3- DeVita VT, Lawrence TS, Rosenberg SA. DeVita, 
Hellman, and Rosenberg’s cancer: principles & practice of 
oncology. 10 th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott 
Williams & Wilkins, 2015 
4- Wintrobe’s clinical hematology/ 13 th edition/ 2014

متخصص داخلی فلوشیپ 
تخصصی انكولوژی

2559
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فلوشیپ  -پزشك متخصص بیهوشی 
 بیهوشی جراحی قلب

 ـ اخالق پزشكی1
2- Kaplan’s Cardiac Anesthesia Sixth 2011 
3- Apractical approach to Cardiac Anestesia fifth edition 
2013 

 -متخصص بیهوشی 
فلوشیپ تخصصی بیهوشی 

 جراحی قلب

2561 

پزشك متخصص ، پزشك متحصص قلب
 قلب و عروق

 مجموعه دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2- Heart Disease / Braunwald/ W.B. Saunders/ 10 th Edition 
/ 2014 

 2563 متخصص قلب

 پزشك متخصص عفونی

 دروس:مجموعه 
 ـ اخالق پزشكی1

2- Mandell’s Principles and Practice of Infectious Diseases / 
Churchill livingstone / 2015 

 2564 متخصص عفونی

 پزشك متخصص جراحی مغز و اعصاب

 مجموعه دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2- Youmans Neurological Surgery / Richard Winn / W.B. 
Saunders / 2011 
3- Merritt’s Textbook of Neurology / 12 th Edition / 
Rowland LP. / Williams & Wilkins / 2010 
4- Textbook of Medical Physiology / Guyton AC./ W.B. 
Saunders 2011 
5- Gray’s Clinical Neuro Anatomy / 2011 

متخصص جراحی مغز و 
 اعصاب

2565 

 پزشك متخصص چشم

 دروس:مجموعه 
 ـ اخالق پزشكی1
های آکادمی چشم پزشكی آمریكا سال انتشار کتاب 13تا  1ـ تمام فصول جلد 2

 2014ـ  2015

 2566 متخصص چشم

 پزشك متخصص مغز و اعصاب

 مجموع دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2- Adam’s and victor’s Principles of neurology / 10 th 
edition / 2014 
3- Merritt’s Neurology / 12 th edition / 2010 
4- Barr’s the Human nervous system. / 9 th edition / 2013 

 2569 متخصص مغز و اعصاب

فوق تخصص  -پزشك متخصص اطفال 
 نوزادان

 مجموعه دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2- Fanar off 2014 neonatal perinatal medicine 
3- gomella 2013 neonatology 
4- cloherty manual of neonatology 2013 
5- Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / 
W.B. Saunders / 2016 /      فقط بخش نوزادان  
6- Handbook of Breastfeeding for Physicians / American 
Academy of Pediatrics /آخرین چاپ  

 1394کشوری، ـ دفترچه راهنمای واکسیناسیون 7
ـ انجمن پزشكان نوزادان ایران  Textbook (NRP)ـ درسنامه احیای نوزاد ـ 8

 1393با همكاری اداره سالمت نوزادان ـ سال 

متخصص اطفال / فوق 
 تخصص نوزادان

2570 

 پزشك متخصص پاتولوژی

 مجموعه دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2 – Pathologic Basis of Disease / Robbins & Cotran / 
Elsevier Saunders/2015 
3- Ackerman’s Surgical Pathology/ Rasai & Ackerman / 
Mosby/ 10th edition / 2011 
4-Henry’s Clinical Diagnosis and Management by 
Laboratory Methods/ Richard Mcpherson Matthew. Pincus / 
Elsevier Saunders  / 22th edition / 2011 

 2571 متخصص پاتولوژی

 ریزی کارشناس برنامه

 ریزیـ اصول و مبانی برنامه1
 ـ اصالح و تربیت2
 ـ مددکاری اجتماعی3
 شناسی اجتماعیـآسیب4
 مبانی علم اقتصاد -5

 2574 1ریزی کارشناس برنامه

 

 

 


