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  شغلي و مواد آزمون هريك از آنها هايرشتهكد و عناوين -2جدول شماره 

 شغليرشته  كد شغليرشته  نام آزمون مواد هاشغل

 كارشناس امور اداري  

ـ مديريت منابع انساني و رفتار 2ها، تحليل سيستموهاي مديريت و تجزيهـ تئوري1

ـ حقوق اداري و قانون مديريت خدمات 4ريزي دولتي، ـ ماليه و بودجه3سازماني، 

 كشوري

 2618 كارشناس امور اداري  

 كارشناس حقوقي  

 ـ حقوق تجارت، 2خانواده، ارث و وصيت(،  ـ حقوق مدني )به استثناي اشخاص،1
 آيين دادرسي كيفري،  -6آيين دادرسي مدني،  -5حقوق كار،  -4ـ حقوق اداري، 3
 حقوق جزاي اختصاصي )جرايم عليه اموال( -7

 2619 كارشناس حقوقي  

 كارشناس مالي  
اصول تنظيم و  -4ـ حسابداري دولتي، 3ـ حسابداري مالي، 2ـ اصول حسابداري، 1

 قانون محاسبات عمومي -5كنترل بودجه، 
 2620 كارشناس مالي  

 ريزي  كارشناس برنامه
ـ 4          ـ آمار كاربردي،3ـ مباني سازمان و مديريت، 2ريزي استراتژيک، ـ برنامه1

 هاها و روشوتحليل سيستمتجزيه -5اقتصاد خرد و كالن، 
 2621 ريزي  برنامهكارشناس 

 مار  آكارشناس 
 رگرسيون،  -3ـ احتمال و كاربرد آن، 2هاي آماري، ـ مفاهيم و روش1

 گيريهاي نمونهروش -4
 2622   آماركارشناس 

 كارشناس بازرگاني  
آمار  -4مديريت مالي،  -3ـ مديريت بازاريابي، 2ـ مباني سازمان و مديريت، 1

 كالناقتصاد خرد و  -5كاربردي، 
 2623 كارشناس بازرگاني  

 هاي اقتصادي  كارشناس بررسي
مسائل اقتصاد ايران،  -4آمار و اقتصادسنجي،  -3ـ اقتصاد كالن، 2ـ اقتصاد خرد، 1

 زبان تخصصي -6مديريت مالي،  -5

هاي كارشناس بررسي

 اقتصادي  
2624 

 كارشناس انبار و تداركات  
 هاي خريد، انبارداري و توزيع، ـ سيستم2ـ تئوري سازمان و مديريت، 1

 شدهحسابداري بهاي تمام -5مديريت بازاريابي،  -4مديريت مالي،  -3
 2625 كارشناس انبار و تداركات  

 كارشناس روابط عمومي  
ـ مباني سازمان و مديريت، 3ـ مباني ارتباطات جمعي، 2ـ اصول روابط عمومي، 1

 نگاري و روابط عموميآيين نگارش در روزنامهـ 4
 2626 كارشناس روابط عمومي  

 موزش  آكارشناس 
 هاي مديريت ـ تئوري3ـ ارزشيابي آموزشي، 2ريزي آموزشي، ـ مديريت و برنامه1

 ـ روش تحقيق و آمار4)رفتار سازماني، منابع انساني، اصول مديريت(،  
 2627 موزش  آكارشناس 

 كارشناس بيمه  

 هاي بازرگاني،حقوق، قوانين و مقررات بيمه -2هاي بازرگاني، اصول بيمه -1
هاي بيمه -4باربري(، مهندسي ـ   سوزي ـ اتومبيل ـهاي اموال )آتشبيمه -3

 هاي مسئوليت مدني، بيمه -5حوادث ـ درمان تكميلي(،  ـاشخاص )عمر 
 هاي اتكايي و مديريت ريسکبيمه -6

 2628 ارشناس بيمه  ك

 بدني  كارشناس تربيت
ـ مديريت برگزاري 3بدني، گيري در تربيتـ سنجش و اندازه2ـ فيزيولوژي ورزش، 1

 ـ آناتومي حركتي4مسابقات و رويدادهاي ورزشي، 
 2629 بدني  كارشناس تربيت

 كارشناس حراست  
ـ مباني سازمان 3سازماني، اي و فرهنگ ـ اخالق حرفه2ـ حقوق اساسي و اداري، 1

 ـ مباني حفاظت4و مديريت، 
 2630 كارشناس حراست  

كارشناس مديريت بحران و پدافند 

 غيرعامل  

 ـ اصول و مباني ايمني،3ـ مباني پدافند غيرعامل، 2ـ اصول مديريت بحران، 1

 مديريت حريق -5ـ مديريت ريسک، 4

كارشناس مديريت بحران و 

 پدافند غيرعامل  
2631 

 كارشناس ايمني و حفاظت كار  
عوامل فيزيكي و شيميايي محيط كار،  -3ـ بهداشت محيط كار، 2اصول ايمني،  -1

 ـ مديريت ايمني و ريسک4

كارشناس ايمني و حفاظت 

 كار  
2632 

 كارشناس خدمات مشتركين  
  شناسي عمومي،روان -3ـ آمار كاربردي، 2اصول و مباني سازمان و مديريت،  -1

 فردياصول و مباني روابط بينِ -5ـ اصول حسابداري، 4
 2633 كارشناس خدمات مشتركين  

 GIS   2634كارشناس  ـ كاربرد سنجش از دور4سيستم اطالعات جغرافيايي،  -3ـ ژئودزي، 2فتوگرامتري،  -GIS   1كارشناس 

 افزار  كارشناس نرم
طراحي الگوريتم و ساختمان  -3نويسي، هاي برنامهزبان -2افزار، مهندسي نرم -1

 هاداده پايگاه -5هاي كامپيوتري و امنيت شبكه، شبكه -4ها، داده
 2635 افزار  كارشناس نرم

 )ويژه بخش حراست(   ITكارشناس 
طراحي الگوريتم و ساختمان  -3نويسي، هاي برنامهزبان -2افزار، مهندسي نرم -1

 هاداده پايگاه -5كامپيوتري و امنيت شبكه، هاي شبكه -4ها، داده

)ويژه بخش  ITكارشناس 

 حراست(  
2636 
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  شغلي و مواد آزمون هريك از آنها هايرشتهكد و عناوين -2ادامه جدول شماره 

 رشته شغلي كد رشته شغلي نام آزمون مواد هاشغل

اوري كارشناس كامپيوتر و فنّ

 اطالعات  

ها، پايگاه داده -3نويسي، هاي برنامهـ زبان2ها، سازمان دادهطراحي الگوريتم و  -1

 هاي كامپيوتريشبكه -5هاي عامل، ـ سيستم4

ري اوكارشناس كامپيوتر و فنّ

 اطالعات  
2637 

 كارشناس كنترل پروژه  
استانداردهاي  -3ـ مديريت و تحليل ريسک، 2بندي پروژه، ريزي و زمانبرنامه -1

 ـ اقتصاد مهندسي4مديريت پروژه، 
 2638 كارشناس كنترل پروژه  

 مهندس برق ـ قدرت  
تحليل  -II ،3و  Iهاي الكتريكي ـ ماشينII ،2و  Iمدارهاي الكتريكي  -1

 ـ الكترومغناطيس4(، I)بررسي  Iانرژي الكتريكي هاي سيستم
 2639 مهندس برق ـ قدرت  

 مهندس برق ـ الكترونيک  
 هاي ديجيتال، سيستم -II ،3و  Iـ الكترونيک II ،2و  Iمدارهاي الكتريكي  -1

 ـ الكترومغناطيس4
 2640 مهندس برق ـ الكترونيک  

 مهندس برق ـ مخابرات  
 ها، ها و سيستمسيگنال -3ـ الكترومغناطيس، II ،2و  Iمدارهاي الكتريكي  -1

 IIو  Iـ مخابرات 4
 2641 مهندس برق ـ مخابرات  

 مهندس مكانيک  
 ترموديناميک، مكانيک   ـ2استاتيک، مقاومت مصالح و طراحي اجزاي مكانيكي، ـ 1

 ـ ديناميک و ارتعاشات3انتقال حرارت، سياالت و    
 2642 مهندس مكانيک  

 مهندس ساختمان  

 ـ مكانيک خاك و پي، 2مكانيک جامدات )مقاومت مصالح و تحليل سازه(،  -1

هاي ـ روش5هاي فوالدي و بتني، طراحي سازهـ 4مكانيک سياالت و هيدروليک،  -3

 اجراي ساختمان

 2643 مهندس ساختمان  

 مهندس عمران  
 هاي آبي، سازه -3ـ تصفيه آب و فاضالب، 2، کيدروليو ه االتيس کيمكان -1

 هاي آب و فاضالبـ شبكه4
 2644 مهندس عمران  

 2645 برداري  مهندس نقشه ژئودزي -3ـ فتوگرامتري، 2برداري، نقشه -1 برداري  مهندس نقشه

 كارشناس منابع آب  
 مديريت و مهندسي منابع آب،  -3زيرزميني، هاي ـ آب2شناسي، زمين -1

 هاي انتقال آبـ سيستم5ـ هيدرولوژي، 4
 2646 كارشناس منابع آب  

كارشناس بهداشت و كنترل كيفي 

 آب و فاضالب  

هاي آب و فاضالب، خانهـ طراحي تصفيه2ب، شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضال -1

كاربرد موتورتلمبه در تأسيسات ـ 4و شيميايي آب و فاضالب،  فرايندهاي فيزيک -3

 برداري و نگهداري از تأسيسات آب و فاضالببهره -5آب و فاضالب، 

كارشناس بهداشت و كنترل 

 كيفي آب و فاضالب  
2647 

 زمايشگاه آب و فاضالب  آكارشناس 
ايمني و بهداشت  -3ـ ميكروبيولوژي آب و فاضالب، 2شيمي آب و فاضالب،  -1

 و شيميايي آب و فاضالب ـ فرايندهاي فيزيک4آزمايشگاه، 

زمايشگاه آب و آكارشناس 

 فاضالب  
2648 

 ها  كارشناس سيستم
، 2و  1ـ تحقيق در عمليات 2هاي اطالعاتي مديريت، ها و سيستمتحليل سيستم -1

 ـ آمار و احتمال مهندسي4اصول مديريت و سازمان،  -3
 2649 ها  كارشناس سيستم

 كارشناس اداري و مالي  كمک
ريزي دولتي، ماليه و بودجه -3ـ اصول حسابداري، 2مباني سازمان و مديريت،  -1

 قانون محاسبات عمومي  -5ـ قانون مديريت خدمات كشوري، 4
 2650 كارشناس اداري و مالي  كمک

 كارشناس تداركات  كمک
مديريت  -3هاي خريد، انبارداري و توزيع، ـ سيستم2مباني و اصول مديريت،  -1

 اصول حسابداري -5ـ اقتصاد خرد و كالن، 4بازاريابي، 
 2651 كارشناس تداركات  كمک

 حراست   مسئول
 اي و فرهنگ سازماني، ـ اخالق حرفه3حقوق اداري،  -2ـ حقوق اساسي، 1

 ـ مباني حفاظت5مباني سازمان و مديريت، ـ 4
 2652 حراست   مسئول

 تكنسين برق   
ـ مباني 3ـ مدارهاي الكتريكي، 2ـ اصول توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي، 1

 سيستم توزيع انرژي الكتريكي -5ـ الكترونيک صنعتي، 4هاي الكتريكي، ماشين
 2653 تكنسين برق  

 2654 خدمات مشتركين   مسئول شناسيـ مباني جامعه4شناسي، مباني روان -3ـ آمار كاربردي، 2مباني مديريت،  -1 خدمات مشتركين   مسئول

 2655 برداري  تكنسين نقشه ـ فتوگرامتري3ـ ژئودزي، 2برداري )تئوري و عمليات(، ـ نقشه1 برداري  تكنسين نقشه

 تكنسين كامپيوتر  
ـ معماري 4ها، ـ پايگاه داده3نويسي كامپيوتر، ـ برنامه2هاي عامل، ـ سيستم1

 هاي كامپيوتريـ شبكه5كامپيوتر، 
 2656 تكنسين كامپيوتر  

 


