
 1صفحه 

 بنام خدا

 

 ،پيمانی دانشگاه ها، موسسات آموزشی استخدامدر آزمون نام راهنمای ثبت دفترچه)سری پنجم( اصالحات   اطالعيه در خصوص

 1400سال  پژوهشی و پارک های علم و فناوری  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

 

 وزارت علوم،با توجه به اعالم  27/03/1400و  26/03/1400 ،24/03/1400  ،22/03/1400 خمور اطالعيه هایپيرو 

استخدام پيمانی دانشگاه ها، موسسات ی ثبت نام آزمون دفترچه راهنماآزمون تخصصی مواد  اصالحات فناوریتحقيقات و 

 شرح ذیل اعالم می گردد:به  ،آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

 :شودشرح زير اصالح میبه (404)كد شغلی  (1ريزی )برنامه ـ مواد آزمون تخصصی عنوان شغلی كارشناس 1
 «:ب»گروه                 «:الف»گروه 

 ـ آمار كاربردی1  ـ آمار و احتمال1
                                        مبانی سازمان و مدیریتـ 2                                         ـ مبانی سازمان و مدیریت2
 ـ اقتصاد آموزش3       ـ اقتصاد خرد و كالن3 

                                    ریزیماليه عمومی و بودجهـ 4                                      ریزیـ ماليه عمومی و بودجه4
 های آموزشیریزی در سازمانمدیریت و برنامهـ 5                 ریزی استراتژیكـ برنامه5
 

 « الف»سؤاالت گروه باید به انتخاب خود، فقط به یكی از دسته اندر این عنوان شغلی، متقاضي يادآوري:
 د.ند و از پاسخگویی به سؤاالت گروه دیگر خودداری كننپاسخ ده« ب»یا 
 

شرح زير اصالح به (435)كد شغلی  (15های فنی )آزمايشگاه/كارگاهكارشناس ـ مواد آزمون تخصصی عنوان شغلی 2

 :شودمی
 های مهندسی نفتج ـ ویژه رشته و گرایش    های گروه مهندسی شيمیها و گرایشب ـ ویژه رشته  های گروه شيمی  ها و گرایشویژه رشته الف ـ

                                ـ ترمودیناميك1                                        ـ ترمودیناميك1                            ـ شيمی تجزیه و آزمایشگاه1

              آزمایشگاهـ مكانيك سياالت و 2                           انتقال حرارت و آزمایشگاه-2                              ـ شيمی آلی و آزمایشگاه2

 ـ خواص سنگ مخزن و آزمایشگاه3                        مكانيك سياالت و آزمایشگاه -3                          ـ شيمی فيزیك و آزمایشگاه3

                  ـ خواص سياالت مخزن و آزمایشگاه4                          اصول عمليات و آزمایشگاه -4                          ـ شيمی معدنی و آزمایشگاه4

                               2و  1مهندسی مخزن  -5                                         طراحی راكتور -5                           ـ شيمی پليمر و آزمایشگاه5

پاسخ دهند و از « ج»یا « ب»یا « الف»های اب خود، فقط به سؤاالت یكی از گروهاین عنوان شغلی، باید به انتخ متقاضيان :يادآوري

 ها خودداری كنند.گروه های دیگرپاسخگویی به سؤال
 

 


