به نام خدا

راهنماي شركت در نهمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور (ويژه رشتههاي شغلي وزارت آموزش و

پرورش)  -سال ( 1400صبح روزهاي پنجشنبه و جمعه  15و )1401/02/16
الف  -پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن:

در جلسه امتحان به هر داوطلب دو بسته آزموني داده ميشود كه بسته اول حاوي يك برگ پاسخنامه و يك جلد دفترچه آزمون عمومي (شماره يك) و
بسته دوم حاوي دفترچه آزمون تخصصي (شماره دو) ميباشد .در مستطيل باالي پاسخنامه شماره داوطلبي ،نامخانوادگي و نام درج شده است .نمونه قسمتي
از پاسخنامه در اين صفحه چاپ شده است كه بايد پس از مالحظه آن به نكات زير توجه كرد.
 -1در مستطيل باالي پاسخنامه نبايد چيزي نوشت يا عالمتي گذاشت و بهغير از محلهاي مشخص شده در روي پاسخنامه از نوشتن و يا عالمتگذاري
در ساير محلها خودداري شود ،در غيراين صورت فرد به عنوان متخلف تلقي و پاسخنامه وي تصحيح نخواهد شد.
 -2داوطلب به محض دريافت بسته آزمون مربوط و قبل از بازنمودن پوشش نايلوني ،الزم است نامخانوادگي و نام خود را با نامخانوادگي و نام و شماره
مندرج در روي جلد دفترچه سواالت امتحاني و پاسخنامه و همچنين شماره صندلي و شماره داوطلبي مندرج در روي كارت ورودي خود مقايسه كند تا
مطمئن شود بين آنها هيچ اختالفي نيست و درصورت مشاهده تفاوت ،موضوع را به نزديكترين مراقب در جلسه اطالع دهد و موضوع را دنبال كند تا
اختالف برطرف شود.
ب  -نحوه پاسخ دادن به سواالت:

 -1داوطلب بايد محل مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه براي هر سوال تعيين شده است ،فقط بهوسيله مداد سياه نرم پررنگ پركند .براي اطالع از
نحوه پركردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه در آن به سوالهاي شمارههاي  3 ،2 ،1و  4به ترتيب پاسخهاي فرضي  3 ،1 ،4و
 2داده شده است توجه شود.
 -2چون پاسخنامه به وسيله ماشين عالمتخوان تصحيح ميشود از كثيف كردن ،تاكردن و يا گذاشتن هرگونه عالمت و يا اثري بر روي آن خودداري گردد.
 -3جوابها فقط در پاسخنامه با پركردن محل مخصوص مشخص ميشود .پاسخهايي كه به هر نحو ديگر در پاسخنامه (مثالً :عالمت × يا  و غيره)
و يا در دفترچه آزمون عالمتگذاري يا نوشته شود قابل تصحيح و نمرهگذاري نخواهد بود.
 -4در آزمونهاي گذشته مشاهده شده كه داوطلبان ابتدا پاسخ را در دفترچه سواالت مشخص مينمايند و بدون توجه به زمان ،بعد از اتمام زمان مقرر
درخواست انتقال آن را به پاسخنامه دارند كه اين امر برخالف روال مطلوب آزمون است و امكانپذير نيست .بنابراين توصيه ميشود از ابتدا پاسخ سواالت
را در پاسخنامه درج نمائيد.
 -5در تستهاي چهارگزينهاي براي هر پاسخ صحيح سه ( )3نمره مثبت و به منظور خنثي كردن پاسخهاي حدسي و يا تصادفي براي هر پاسخ غلط يك
( )1نمره منفي منظور خواهد شد .بنابراين به داوطلبان توصيه ميشود اگر پاسخ صحيح سوالي را اصالً نميدانند به آن سوال جواب ندهند زيرا به
سوالهاي بدون جواب نمره منفي و يا مثبت تعلق نميگيرد و اگر به سوالي بيش از يك پاسخ داده شود همه پاسخها ،غلط محسوب خواهد شد و به آن
سوال يك نمره منفي تعلق خواهد گرفت.
نهمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور  -سال 1400
شماره داوطلب:
نام خانوادگي و نام:
نام و كد عنوان شغلي:
اگر در مستطيل زير (الف) عالمتي بزنيد به عنوان متخلف شناخته شده و پاسخنامه شما تصحيح نميشود.

محل چاپ عکس

يادآوري خيلي مهم :داوطلبان گرامي ،الزم است مستطيلهاي مربوط به گزينه انتخابي خود را در پاسخنامه بامداد سياه نرم پررنگ بطور كامل سياه
(مشكي) كنند .بديهي است درصورتيكه قسمتي از مستطيل موردنظر بطور كامل سياه (مشكي) نشده باشد ،در اين مورد مسئوليت به عهده داوطلب
خواهد بود .نحوه عالمتگذاري بهصورت صحيح در نمونه باال مشخص شده است .ضمناً الزم است دقت شود به قسمتهايي كه در پاسخنامه تاكيد
گرديده عالمتگذاري نشود توجه گردد ،چون در صورت عالمتگذاري پاسخنامه داوطلب مربوط تصحيح نشده و به عنوان متخلف شناخته
خواهد شد.
صفحه 1

ج – تاريخ ،ساعت و محل برگزاري آزمون:

فرآيند برگزاري آزمون براي داوطلبان گروه شغلي ششم از ساعت ( 8:00هشت) صبح روز پنجشنبه  1401/02/15و براي داوطلبان گروههاي شغلي چهارم و پنجم
از ساعت ( 8:00هشت) صبح روز جمعه  1401/02/16آغاز ميشود .درهاي ورودي حوزههاي اصلي امتحان نيمساعت قبل از شروع فرآيند آزمون بسته خواهد
شد .لذا داوطلبان گرامي بايد قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني حاضر باشند.
آزمون در تمامي مراكز استانها و برخي از شهرستانهاي كشور برگزار خواهد شد .داوطلبان ميبايست با توجه به شماره داوطلبي مندرج در كارت شركت
در آزمون خود و براساس آدرس مندرج در كارت ،نسبت به شناسايي حوزههاي امتحاني خود اقدام نمايند.
د -تعداد سواالت و مدت پاسخگويي:

در جلسه آزمون به هريك از داوطلبان عناوين شغلي مختلف دو بسته آزموني داده ميشود .دفترچه سواالت همه داوطلبان شخصيسازي شده و شماره
داوطلبي ،نامخانوادگي و نام هر داوطلب بر روي جلد آن درج گرديده است .اين دفترچهها ،داراي تنوع بوده و كد عددي و حروف انگليسي كه بر روي
دفترچه سوال داوطلبان درج گرديده ،ميبايست با كد عددي و حروف انگليسي درج شده در پاسخنامه مطابقت داشته باشد .تعداد سواالت هريك از
دفترچههاي آزموني و مدت پاسخگويي به آنها به شرح صفحه بعد ميباشد.
 -1آزمون عمومي :دفترچه آزمون عمومي (شماره يك) حاوي  105سوال و متناسب با گروه عنوان شغلي ميباشد (الف) آزمون عمومي گروه چهارم
(کد دفترچه  ،)400ب) آزمون عمومي گروه پنجم (کد دفترچه  ،)500ج) آزمون عمومي گروه ششم (کد دفترچه  ))600كه داوطلبان
ميبايست در مدت  115دقيقه به سواالت آن پاسخ دهند.
تبصره :اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از پاسخگويي به سؤاالت معارف اسالمي معاف بوده و در محاسبه نمره كل
عمومي (كه حيطه عمومي ناميده ميشود) ،اين درس لحاظ نخواهد شد ولي چنانچه داوطلب اقليت ديني به سؤاالت معارف اسالمي پاسخ دهد ،اين
درس با تأثير مثبت در محاسبه نمره كل عمومي لحاظ خواهد شد .در واقع دو نمره كل عمومي ،يك نمره كل با لحاظ نمره خام درس مذكور و يك
نمره كل بدون لحاظ نمره خام درس مذكور ،محاسبه و نمره كل باالتر مالك قرار خواهد گرفت.
 -2آزمون اختصاصي :تعداد سواالت تخصصي عناوين شغلي هريك از گروهها در جدول صفحه آخر درج گرديده است كه داوطلبان ميبايست در
مدت  80دقيقه به سواالت آن پاسخ دهند.
ه -يادآوريهاي مهم:
 -1در مورد سهميه  25درصد ايثارگران (بند  10كارت شركت در آزمون) به اطالع ميرساند؛ هيچگونه ويرايشي براي اين بند انجام نميگيرد.
 -2داوطلبان توجه نمايند :چنانچه بندهاي مربوط به جنس ،معلوليت و شدت معلوليت مندرج در كارت شركت در آزمون با اطالعات مندرج در تقاضانامه
ثبت نامي اينترنتي مغايرت دارد ،الزم است براي پيگيري در روز چهارشنبه  1401/02/14صبح از ساعت  8:30تا  12:00و بعدازظهر از ساعت  14:00تا
 18:00شخصاً به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص مربوطه مراجعه نمايند .بديهي است درصورتي كه در رابطه با ساير مندرجات كارت
شركت در آزمون (نامخانوادگي ،نام ،تاريخ تولد ،شماره شناسنامه ،كد ملي ،دين ،سهميه  5درصد ايثارگران ،شاغل قراردادي (نام دستگاه) ،تاريخ فارغالتحصيلي
و معدل آخرين مدرك تحصيلي) با توجه به اطالعات ثبتنامي اشكالي مشاهده نموديد الزم است براساس دستورالعمل مربوط حداكثر تا تاريخ 1401/02/16
با مراجعه به قسمت ويرايش اطالعات درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور ،نسبت به اصالح آن اقدام نماييد.
 -3چنانچه داوطلبان در قسمت عكس روي كارت شركت در آزمون مغايرتي (از قبيل اشتباه عكس و يا عدم درج عكس) مشاهده نمودند ،الزم است
بمنظور پيگيري و رفع مشكل در تاريخ و ساعتهاي اعالم شده در بند  2فوق به باجه رفع نقص مراجعه نمايند .لذا با توجه به اينكه بعضاً داوطلبان
مدعي هستند اين اشكال در زمان ثبت نام به وجود آمده ،بديهي است چنانچه داوطلباني كه داراي اين مشكل هستند شخصاً در زمان اعالم شده جهت
رفع اشكال به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند با آنها به عنوان متقلب آزمون رفتار خواهد شد.
 -4داوطلبان بايد عالوه بر كارت شركت در آزمون ،كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار ،چند مداد سياه نرم پررنگ ،مداد پاك كن ،مداد تراش و
سنجاق به همراه داشته باشند.
 - 5از آوردن وسايل اضافي مانند كيف دستي ،ساك دستي ،كتاب ،جزوه ،ماشين حساب ،تلفن همراه ،ساعت هوشمند ،دستبند هوشمند ،انگشتر هوشمند،
پيجر و  ...اكيداً خودداري نمايند .با توجه به اينكه محلي براي نگهداري اين وسايل در حوزههاي امتحاني پيشبيني نشده ،مسئوليتي در قبال نگهداري
از اين وسايل متوجه حوزههاي امتحاني نيست.
 -6رد و بدل كردن هر نوع وسيله از قبيل لوازم التحرير ،نت (يادداشت) . . . ،و همچنين خارج نمودن اوراق امتحاني از قبيل پاسخنامه ،دفترچه سوال و
يا كارت شركت در آزمون از جلسه امتحان به عنوان تخلف محسوب ميشود و با داوطلب متخلف برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي
سراسري كه شرح آن در اطالعيه رفع نقص كارت شركت در آزمون آمده ،رفتار خواهد شد.

صفحه 2

 -7همراه داشتن هر گونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظهدار از جمله تلفن همراه ،ساعت هوشمند ،انگشتر هوشمند و يا
دستبند هوشمند در جلسه آزمون طبق قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري موجب محروميت از گزينش در آزمون ميشود.
* در آزمونهاي مشابه گذشته متأسفانه عدم توجه برخي داوطلبان به اين مسأله موجب حذف آنها از گزينش در آزمون و محدوديتهاي ديگري از جمله
عدم اجازه ثبتنام در آزمون سالهاي بعد و معرفي به مراجع قضايي شده است.
 -8متقضيان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشكل در فرآيند برگزاري براي آنها الزم است ،حداكثر تا تاريخ  1401/02/23از طريق سيستم پاسخگويي
اينترنتي با اين سازمان مكاتبه نمايند .بديهي است به درخواست هاي واصله بعد از تاريخ فوق قابل بررسي و پيگيري نخواهد بود.
و -پاسخگويي به سواالت پرسشنامه ارزيابي محل برگزاري آزمون:
با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزههاي برگزاري آزمون ،نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع
اخذ داده و اطالعات براي ارزيابي حوزهها دارد ،خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در اين آزمون از تاريخ
 1401/02/15لغايت  1401/02/22بصورت اينترنتي از طريق سايت اين سازمان اقدام نمائيد.
ز -نكات بهداشتي ويژه داوطلبان آزمون:
 -1زمان مناسب منزل تا حوزه امتحاني را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور يابيد .حوزه برگزاري آزمون از ساعت  6:30صبح روزهاي برگزاري
آزمون آماده حضور شما خواهد بود.
 -2براي پيشگيري از تجمع ،حضور خود را به دقايق پاياني موكول ننماييد.
 -3از تردد بيمورد در محل آزمون جدا خودداري نماييد.
 -4هنگام ورود و خروج به حوزه با ديگر داوطلبان فاصله مناسب (حداقل يك متر) را حفظ نماييد.
 -5همراه داشتن ماسك  3اليه معمولي (بدون فيلتر) و استفاده صحيح از آن (از باالي بيني تا زير چانه) ،از ابتداي ورود به حوزه برگزاري آزمون تا پايان
برگزاري آزمون و خروج از حوزه امتحاني الزامي ميباشد.
 -6در زمان استقرار در محل صندلي از صحبت كردن با ساير داوطلبان مجاور جدا خودداري نماييد.
 -7براي بازرسي بدني و تطبيق عكس با فرد متولي همكاري كنيد.
 -8از تماس دستها با چشم ،دهان و بيني در حين آزمون جدا خودداري نمايند.
 -9هنگام عطسه يا سرفه كردن از دستمال كاغذي استفاده نماييد .در صورتي كه دستمال وجود نداشت از قسمت داخلي آرنج استفاده كنيد.
 -10در صورت داشتن سوال ضروري از عوامل اجرايي در طول برگزاري آزمون حتما با رعايت فاصله مناسب و داشتن ماسك اقدام به صحبت نماييد.
 -11به پيامهايي كه حاوي نكات اجرايي و بهداشتي است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش مي شود با دقت گوش كرده و به آن عمل كنيد.
 -12سعي كنيد از تماس دست با سطوحي كه اغلب لمس ميشود نظير صندليها ،دستگيره دربها و شيرآالت سرويس بهداشتي و ...خودداري نموده
و از دستمال كاغذي استفاده كنيد.
فراموش نکنيم هركدام از ما مسئول سالمتي خود هستيم و در قبال سالمتي ديگران نيز بايد متعهد و پاسخگو باشيم .بنابراين الزم است ضمن رعايت
اصول بهداشت فردي ،حتماً با ماسک سه اليه معمولي در حوزه ازمون حاضر شويم .سازمان سنجش آموزش كشور و موسسات مجري آزمون نهايت
تالش خود را براي حفظ سالمتي شما در اين آزمون بکار گرفته اند كه موفقيت آنها مستلزم خواست و همکاري شما داوطلبان گرامي ميباشد.

صفحه 3

تعداد سئوال و مدت پاسخگويي رشته هاي شغلي وزارت آموزش و پرورش
در آزمون استخدامي متمرکز دستگاه هاي اجرايي  -نوبت نهم سال 1400
گروه

چهارم

پنجم

ششم

عنوان  -کد شغلي (کددفترچه)
هنرآموز (استادكار الكتروتكنيك)  -كدشغلي ( 2575كددفترچه  ،)401هنرآموز (استادكار كامپيوتر)  -كدشغلي 2576
(كددفترچه  ،)402هنرآموز (استادكار مكانيك خودرو)  -كدشغلي ( 2577كددفترچه  ،)403هنرآموز (استادكار تأسيسات) -
كدشغلي ( 2578كددفترچه  ،)404هنرآموز (استادكار ساخت و توليد)  -كدشغلي ( 3322كددفترچه  ،)407هنرآموز (استادكار
الكترونيك)  -كدشغلي ( 3324كددفترچه  ،)408هنرآموز (استادكار ساختمان) -كدشغلي ( 3326كددفترچه  ،)409هنرآموز
(استادكار صنايع فلزي)  -كدشغلي ( 3328كددفترچه ،)410
هنرآموز (استادكار صنايع چوب)  -كدشغلي ( 2581كددفترچه  ،)405هنرآموز (استادكار طراحي و دوخت)  -كدشغلي
( 2582كددفترچه ،)406
دبير فيزيك  -كدشغلي ( 3044كددفترچه )518
هنرآموز تأسيسات  -كدشغلي ( 2584كددفترچه  ،)502هنرآموز صنايع فلزي  -كدشغلي ( 2595كددفترچه  ،)505هنرآموز
الكترونيك  -كدشغلي ( 2597كددفترچه  ،)507دبير رياضي  -كدشغلي ( 3038كددفترچه  ،)513هنرآموز كامپيوتر -
كدشغلي ( 3251كددفترچه  ،)522هنرآموز الكتروتكنيك (مكاترونيك)  -کدشغلی ( 3402کددفترچه ،)539
هنرآموز صنايع شيميايي  -كدشغلي ( 2583كددفترچه  ،)501هنرآموز صنايع غذايي  -كدشغلي ( 2593كددفترچه ،)503
هنرآموز صنايع دستي  -كدشغلي ( 2594كددفترچه  ،)504هنرآموز متالورژي  -كدشغلي ( 2596كددفترچه  ،)506دبيري
هنر  -كدشغلي ( 2601كددفترچه  ،)508دبيري تاريخ  -كدشغلي ( 2602كددفترچه  ،)509دبير علوم اجتماعي  -كدشغلي
( 2611كددفترچه  ،)510هنرآموز ماشينهاي كشاورزي  -كدشغلي ( 2614كددفترچه  ،)511دبير ادبيات فارسي  -كدشغلي
( 3036كددفترچه  ،)512دبير زبان و ادبيات انگليسي  -كدشغلي ( 3039كددفترچه  ،)514دبير شيمي  -كدشغلي 3041
(كددفترچه  ،)515دبير عربي  -كدشغلي ( 3042كددفترچه  ،)516دبير علوم تجربي  -كدشغلي ( 3043كددفترچه ،)517
هنرآموز ساختمان  -كدشغلي ( 3246كددفترچه  ،)519هنرآموز صنايع چوب  -كدشغلي ( 3249كددفترچه  ،)520هنرآموز
طراحي و دوخت  -كدشغلي ( 3250كددفترچه  ،)521هنرآموز مكانيك خودرو  -كدشغلي ( 3253كددفترچه  ،)523هنرآموز
ناوبري  -كدشغلي ( 3254كددفترچه  ،)524هنرآموز نقاشي  -كدشغلي ( 3318كددفترچه  ،)525هنرآموز مكانيك
موتورهاي دريايی  -کدشغلی ( 3319کددفترچه  ،)526هنرآموز معدن  -کدشغلی ( 3330کددفترچه ،)527
دبيري حرفه و فن (کار و فنّاوري)  -کدشغلی ( 3332کددفترچه  ،)528هنرآموز کودکياري  -کدشغلی 3360
(کددفترچه  ،)529هنرآموز سراميك  -کدشغلی ( 3362کددفترچه  ،)530هنرآموز چاپ  -کدشغلی 3363
(کددفترچه  ،)531هنرآموز نساجی  -کدشغلی ( 3364کددفترچه  ،)532دبيري اقتصاد  -کدشغلی 3366
(کددفترچه  ،)533دبيري جغرافيا (جغرافيا)  -کدشغلی ( 3367کددفترچه  ،)534دبيري جغرافيا
(زمينشناسی)  -کدشغلی ( 3368کددفترچه  ،)535آموزگاري ابتدايی (استثنايی)  -کدشغلی 3399
(کددفترچه  ،)536مشاور واحد آموزشی  -کدشغلی ( 3400کددفترچه  ،)537هنرآموز الكتروتكنيك
(الكتروتكنيك)  -کدشغلی ( 3401کددفترچه  ،)538هنرآموز گرافيك (گرافيك)  -کدشغلی ( 3403کددفترچه
 ،)540هنرآموز گرافيك (انيميشن)  -کدشغلی ( 3404کددفترچه  ،)541هنرآموز نقشهکشی عمومی (معماري)
 کدشغلی ( 3405کددفترچه  ،)542هنرآموز ساخت و توليد (ساخت و توليد)  -کدشغلی ( 3406کددفترچه ،)543دبير علوم زيستی و بهداشتی  -کدشغلی ( 3471کددفترچه  ،)544دبير روانشناسی و علومتربيتی -
کدشغلی ( 3472کددفترچه  ،)545هنرآموز امور دامی  -کدشغلی ( 3473کددفترچه  ،)546هنرآموز امور
زراعی و باغی  -کدشغلی ( 3474کددفترچه ،)547
هنرآموز حسابداري  -کدشغلی ( 2524کددفترچه  ،)601مراقب سالمت  -کدشغلی ( 2609کددفترچه ،)602
مربی امور تربيتی مدارس  -کدشغلی ( 2613کددفترچه  ،)603دبير تربيتبدنی  -کدشغلی ( 3037کددفترچه
 ،)604آموزگاري ابتدايی (ابتدايی)  -کدشغلی ( 3369کددفترچه  ،)605دبيري معارف اسالمی (معارف اسالمی)
 -کدشغلی ( 3371کددفترچه  ،)606دبير معارف اسالمی (فلسفه)  -کدشغلی ( 3373کددفترچه ،)607

صفحه 4

تعداد

مدت

سوال پاسخگويي

60
80
65
50
60

80
65

65

80

