
 

 

 

 

 

 

 

 تکنسین برق

 مدارهای الکتریکی

های الکتریکی نماشی  

های قدرتاصول سیستم  

های توزیع انرژی الکتریکیسیستم  

 تجهیزات روشنایی و محاسبات

 

 کارشناس برق

 مدارهای الکتریکی

های الکتریکینماشی  

های انرژی الکتریکیتحلیل سیستم  

تاسیسات حرارت مرکزی -تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع آزمون تخصصی پرستار

کودکان -مادران و نوزادان  

 روان پرستاری

 بهداشت جامعه

مدیریت -داخلی جراحی -بخش های ویژه  

 

 منابع آزمون عمومی

   ( ICDL فنّاوری اطالعات )مهارتهای هفتگانه

 زبان و ادبیات فارسی

 معارف اسالمی

عمومی -زبان انگلیسی   

 اطالعات عمومی، دانش اجتماعی حقوق اساسی

 هوش و استعداد شغلی

 بهداشت عمومی

کلیات خدمات بهداشتی )ایمن سازی، بهداشت محیط(اصول و   

 آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی

 آمار زیستی،اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق

 اصول مدیریت و برنامه ریزی بهداشتی

 کلیات پزشکی

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران -اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر  



 

 منابع آزمون رشته شغلی ماما

4تا 1بارداری و زایمان   

 بیماری های زنان و ناباروری

 بهداشت مادر و کودک

 نوزادان

 

 

عملمنابع آزمون رشته اتاق   

 تکنیک و اصول کار در اتاق عمل

 بیماریهای داخلی و جراحی

 بیهوشی و احیای قلبی ریوی

 تکنولوژی جراحی

 مدیریت در اتاق عمل
 

 منابع آزمون رشته هوشبری

 اصول بیهوشی

 روشهای بیهوشی

 داروشناسی بیهوشی

 بیماریهای داخلی و جراحی

 مراقبت های پس از بیهوشی
 

 

کارشناسی فناوری اطالعات سالمت رشتهمنابع آزمون   

 مدیریت وفناوری اطالعات سالمت

اصطالحات پزشکی -کدگذاری داده های سالمت  

 بیماری شناسی

 آمار بیمارستانی و شاخص های بهداشتی
 

 منابع آزمون رشته بهداشت محیط

 آب و فاضالب

 آلودگی هوا

 مواد زائد جامد

محیطکلیات بهداشت   



 

بهداشت خانوادهمنابع آزمون رشته   

 اصول و کلیات خدمات بهداشتی

 بهداشت مادر و کودک و باروری

 اصول مدیریت و برنامه ریزی بهداشتی

اصول تغذیه -آموزش بهداشت  

 اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق
 

 

(تراپیپرتودرمانی)رادیو منابع آزمون رشته  

اکتیوتشعشع و مواد رادیو فیزیک   

 دستگاههای رادیو تراپی

 اصول محاسبات و برنامه ریزی در رادیو تراپی

 رادیو بیولوژی و حفاظت

مولدینگ -تکنیک های رادیو تراپی  
 

 

 

 

و کارشناسی فوریت پزشکی کاردانیمنابع آزمون رشته   

 آناتومی و فیزیولوژی

 داروشناسی

 اورژانس های پزشکی

پیشرفتهاقدامات حیاتی و پایه و   

 فرآیند عملیات، ارزیابی بیمار، حوادث غیر مترقبه

اورژانس های داخلی و موارد ویژه -اورژانس های ترومایی  
 

بالینی روان شناسیمنابع آزمون رشته   

 روان شناسی عمومی

 روان شناسی بالینی

 ارزیابی و تشخیص

 آسیب شناسی روانی

 نظریه های شخصیت و روان درمانی
 



 

 

کارشناس حشره شناسیمنابع آزمون رشته   

زیست شناسی عمومی و میکروبیولوژی  

 حشره شناسی عمومی

بیماریهای منتقله از طریق بند پایان و سایر ناقلین      

روشهای مبارزه با بند پایان و جوندگان  

 

منابع آزمون:        

در رشته های کارشناس امور اجتماعی  و منشی با مدرک کارشناسی تنها یک دفترچه سواالت  

 عمومی در سطح لیسانس دارد.


