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 به نام خدا

  1399سال  - ي كشورجرايهاي ااستخدامي متمركز دستگاهآزمون مين تهشراهنماي شركت در 

 (12/10/99و صبح جمعه  11/10/99 جشنبهپنصبح )

 :پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن -الف 
حاوي یك برگ پاسخنامه و یك  اولبسته شود كه دو بسته آزمونی داده می (الف -شغلی گروه اول )بجز داوطلبان عناوین  داوطلبهر  بهامتحان  در جلسه

، در مستطيل باالي پاسخنامه شماره داوطلبیباشد. عمومی )شماره یك( و بسته دوم حاوي دفترچه آزمون تخصصی )شماره دو( میجلد دفترچه آزمون 
 خانوادگی و نام درج شده است. نمونه قسمتی از پاسخنامه در این صفحه چاپ شده است كه باید پس از مالحظه آن به نكات زیر توجه كرد.نام
 عالمتگذاريیا  و نوشتن از پاسخنامه روي در شده مشخص محلهاي از غيربه و گذاشت عالمتی یا نوشت نباید چيزي پاسخنامه باالي مستطيل در -1
 تلقی و پاسخنامه وي تصحيح نخواهد شد. متخلف عنوان فرد به صورت شود، در غيراین خودداري محلها سایر در
 شمارهخانوادگی و نام و خانوادگی و نام خود را با نامالزم است نام ،و قبل از بازنمودن پوشش نایلونی مربوط بسته آزمون دریافت محض به داوطلب -2

كند تا  خود مقایسه ورودي كارت رويمندرج در  یداوطلبپاسخنامه و همچنين شماره صندلی و شماره جلد دفترچه سواالت امتحانی و روي در  مندرج
كند تا  را دنبال ضوعدهد و مو اطالع در جلسه مراقب نزدیكترین را به موضوع تفاوت، مشاهده و درصورت نيست اختالفی آنها هيچ شود بين مطمئن
 د.شو برطرف اختالف

 پاسخ دادن به سواالت: نحوه -ب 
وسيله مداد سياه نرم پررنگ پركند. براي اطالع از فقط بهتعيين شده است، داوطلب باید محل مخصوص جوابی را كه در پاسخنامه براي هر سوال  -1

 2و 3، 1، 4هاي فرضی به ترتيب پاسخ 4و 3، 2، 1هاي هاي شمارهپركردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذیل كه درآن به سوال نحوه
 داده شده است توجه شود.

 اثري بر روي آن خودداري گردد.شود از كثيف كردن، تاكردن و یا گذاشتن هرگونه عالمت و یا خوان تصحيح میچون پاسخنامه به وسيله ماشين عالمت -2
و غيره(  یا × هایی كه به هر نحو دیگر در پاسخنامه )مثالً : عالمت شود. پاسخجوابها فقط در پاسخنامه با پركردن محل مخصوص مشخص می -3

 گذاري نخواهد بود.شود قابل تصحيح و نمرهیا نوشته  يا در دفترچه آزمون عالمتگذاريو 

نمایند و بدون توجه به زمان، بعد از اتمام زمان مقرر گذشته مشاهده شده كه داوطلبان ابتدا پاسخ را در دفترچه سواالت مشخص میهاي در آزمون -4
سواالت شود از ابتدا پاسخ . بنابراین توصيه میپذیر نيستو امكان ند كه این امر برخالف روال مطلوب آزمون استردرخواست انتقال آن را به پاسخنامه دا

  يد.ئرا در پاسخنامه درج نما
 غلط یك هر پاسخ براي و یا تصادفی حدسی هايپاسخ كردن منظور خنثی و به مثبت ( نمره3سه ) صحيح هر پاسخ براي ايچهارگزینه در تستهاي -5
 ندهند زیرا به جواب سوال آن دانند بهرا اصالً نمی سوالی صحيح خشود اگر پاسمی توصيه داوطلبان به منفی منظور خواهد شد. بنابراین ( نمره1)

 آن خواهد شد و به پاسخها، غلط محسوب شود همه داده پاسخ از یك بيش سوالی گيرد و اگر بهنمی و یا مثبت تعلق منفی نمره جواب بدون هايسوال
 .خواهد گرفت تعلق منفی نمره یك سوال

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سياه كامل بطور پررنگ نرم سياه بامداد خود را در پاسخنامه انتخابی گزینه مربوط به مستطيلهاي است ، الزمگرامی داوطلبان :مهم خيلي يادآوري

 داوطلب عهده به يتولئمورد مس باشد، در این ( نشده)مشكی سياه بطور كامل موردنظر از مستطيل قسمتی درصورتيكه است بدیهی كنند.( )مشكی
دقت شود به قسمتهايي كه در پاسخنامه تاكيد ضمناً الزم است .است شده باال مشخص نمونه در صحيح صورتبه عالمتگذاري خواهد بود. نحوه

شناخته  متخلفگرديده عالمتگذاري نشود توجه گردد، چون در صورت عالمتگذاري پاسخنامه داوطلب مربوط تصحيح نشده و به عنوان 

 خواهد شد.
  

 1399سال  -هاي اجرايي كشور آزمون استخدامي متمركز دستگاهتمين شه

 داوطلب: شماره

 نام خانوادگي و نام:

 :يعنوان شغلنام و كد 

 شود.اگر در مستطيل زير )الف( عالمتي بزنيد به عنوان متخلف شناخته شده و پاسخنامه شما تصحيح نمي

 محل چاپ عکس
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 :آزمون برگزاري و محل ساعت ،تاريخ – ج

هاي اصلی شود. درهاي ورودي حوزهمیآغاز  12/10/99و جمعه  11/10/99ه پنجشنب هايروزصبح ( )هشت و سی دقيقه 8:30 فرآیند برگزاري آزمون از ساعت
 بسته خواهد شد. لذا داوطلبان گرامی باید قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحانی حاضر باشند. قبل از شروع فرآیند آزمونساعت نيمامتحان 

با توجه به شماره داوطلبی مندرج در كارت شركت  ستبایمیبرگزار خواهد شد. داوطلبان و برخی از شهرستانهاي كشور مراكز استانها  تمامیآزمون در 
 نمایند. اقدامهاي امتحانی خود آدرس مندرج در كارت، نسبت به شناسایی حوزهدر آزمون خود و براساس 

 تعداد سواالت و مدت پاسخگويي: -د
. دفترچه سواالت شود، دو بسته آزمونی داده میالف( -)بجز داوطلبان عناوین شغلی گروه اول  شغلی مختلفعناوین در جلسه آزمون به هریك از داوطلبان 

داراي تنوع بوده و  ،هاخانوادگی و نام هر داوطلب بر روي جلد آن درج گردیده است. این دفترچهسازي شده و شماره داوطلبی، نامداوطلبان شخصی همه
بایست با كد عددي و حروف انگليسی درج شده در پاسخنامه مطابقت می ،كد عددي و حروف انگليسی كه بر روي دفترچه سوال داوطلبان درج گردیده

 باشد.می صفحه بعدهاي آزمونی و مدت پاسخگویی به آنها به شرح تعداد سواالت هریك از دفترچهداشته باشد. 

الف( آزمون عمومي گروه اول )کد )باشد می شغلی متناسب با گروه عنوانو  سوال 501حاوي دفترچه آزمون عمومی )شماره یك( آزمون عمومي:  -1

د( آزمون عمومي  (،600)کد دفترچه ج( آزمون عمومي گروه سوم (، 400ب( آزمون عمومي گروه دوم )کد دفترچه  (،300دفترچه 

كه  ((800م)کد دفترچه آزمون عمومي گروه شش (800( آزمون عمومي گروه پنجم)کد دفترچه ه (،700)کد دفترچه  گروه چهارم

 آن پاسخ دهند.به سواالت  دقيقه 511مدت بایست در داوطلبان می

صورت، نمره هاي دینی مصرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، از پاسخگویی به سؤاالت معارف اسالمی معاف بوده و درایناقليت :1تبصره
 محاسبه خواهد شد.هاي آزمون عمومی مكتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سؤال

(، مأمور 13533)كد شغلی  2(، مأمور اجرایی محيط زیست 13532)كد شغلی  1عناوین شغلی گروه اول ـ الف: مأمور اجرایی محيط زیست  :2تبصره
( و مأمور 13536)كد شغلی  5(، مأمور اجرایی محيط زیست 13535)كد شغلی  4(، مأمور اجرایی محيط زیست 13534)كد شغلی  3اجرایی محيط زیست 
 دهند.باشند و فقط به سؤاالت دفترچه عمومی پاسخ می(، داراي آزمون تخصصی نمی13537)كد شغلی  6اجرایی محيط زیست 

بایست در داوطلبان میدرج گردیده است كه  صفحه بعددر جدول ها گروه هریك ازعناوین شغلی تخصصی تعداد سواالت آزمون اختصاصي:  -2
 دقيقه به سواالت آن پاسخ دهند. 08مدت 

 

 هاي مهم:يادآوري
ـ ب: كاردان پزشكی قانونی )كدشغلی  -1 (، متصدي امور 3091(، كاردان شبكه )كد شغلی 2486(، كاردان آزمایشگاه تشخيص طبی )كد شغلی 231عناوین شغلی گروه اول 

(، كاردان 13451(، كاردان حقوقی )كد شغلی 3550ها )كد شغلی اقدامات تأمينی و تربيتی زندان(، مراقب 3213(، مسئول خدمات مالی )كد شغلی 3209دفتري )كد شغلی 
 بر پاسخگویی به سؤاالت آزمون عمومی، آزمون تخصصی نيز خواهند داشت.(، عالوه13562(، كاردان انتقال خون )كد شغلی 13494دامپزشكی )كد شغلی 

 .ه استشد پرواز به زبان انگليسی طرح و اصول 11، انكس PANS-ATM، 15، انكس 2(، سؤاالت مواد امتحانی انكس 172كد شغلی در عنوان شغلی كارشناس مراقبت پرواز ) -2
 .ه است(، سؤاالت ماده امتحانی مستندات ایكائو به زبان انگليسی طرح شد188در عنوان شغلی كارشناس ایمنی زمينی هواپيما )كد شغلی  -3
 .ه است(، سؤاالت مواد امتحانی مقررات الكترونيك هواپيمایی و مستندات ایكائو به زبان انگليسی طرح شد13445ناس الكترونيك هواپيمایی )كد شغلی در عنوان شغلی كارش -4
و روبكس به (، سؤاالت مواد امتحانی مقررات مخابرات هواپيمایی، مستندات ایكائو 13446در عنوان شغلی كارشناس ارتباطات هواپيمایی )كد شغلی  -5

 .ه استزبان انگليسی طرح شد

 مهم: هاييادآوري -ه
گيرد. با توجه به هماهنگی رساند؛ هيچگونه ویرایشی براي این بند انجام نمیكارت شركت در آزمون( به اطالع می 10درصد ایثارگران )بند  25در مورد سهميه  -1

 نمودند.اقدام به ویرایش سهميه و شغل محل مربوط می 18/8/99لغایت  16/8/99تاریخ  ازبایستی میانجام شده با بنياد شهيد و امور ایثارگران، متقاضيان 
شغل محل  ، معلوليت، نيازمند منشی، مقطع تحصيلی، عنوان رشته تحصيلی و اولویت انتخابیجنس بندهاي مربوط به داوطلبان توجه نمایند: چنانچه -2

شنبه سهروزهاي  یكی از در اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامی اینترنتی مغایرت دارد، الزم است براي پيگيريمندرج در كارت شركت در آزمون با 
به نماینده سازمان شخصاً  00/17تا  00/14و بعدازظهر از ساعت  00/12تا  30/8صبح از ساعت  11/10/99شنبه پنجو  10/10/99شنبه چهار، 09/10/99

خانوادگی، نام، نامد. بدیهی است درصورتيكه در رابطه با سایر مندرجات كارت شركت در آزمون )نمراجعه نمایرفع نقص مربوطه  هباجسنجش مستقر در 
( التحصيلی و معدل آخرین مدرك تحصيلیدرصد ایثارگران، شاغل قراردادي )نام دستگاه(، تاریخ فارغ 5تاریخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملی، دین، سهميه 

با مراجعه به قسمت ویرایش  12/10/99حداكثر تا تاریخ  نامی اشكالی مشاهده نمودید الزم است براساس دستورالعمل مربوطتوجه به اطالعات ثبت با
  نسبت به اصالح آن اقدام نمایيد.اطالعات سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش كشور، 

چنانچه داوطلبان در قسمت عكس روي كارت شركت در آزمون مغایرتی )از قبيل اشتباه عكس و یا عدم درج عكس( مشاهده نمودند، الزم است  -3
فوق به باجه رفع نقص مراجعه نمایند. لذا با توجه به اینكه بعضاً داوطلبان  2هاي اعالم شده در بند ساعتتاریخ و در بمنظور پيگيري و رفع مشكل 
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نام به وجود آمده، بدیهی است چنانچه داوطلبانی كه داراي این مشكل هستند شخصاً در زمان اعالم شده جهت مدعی هستند این اشكال در زمان ثبت
 رفع اشكال به باجه رفع نقص مراجعه ننمایند با آنها به عنوان متقلب آزمون رفتار خواهد شد. 

و  داوطلبان باید عالوه بر كارت شركت در آزمون، كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك كن، مداد تراش -4
 سنجاق به همراه داشته باشند. 

هوشمند، انگشتر هوشمند،  دستبندد، ساعت هوشمناز آوردن وسایل اضافی مانند كيف دستی، ساك دستی، كتاب، جزوه، ماشين حساب، تلفن همراه،  - 5
بينی نشده، مسئوليتی در قبال نگهداري هاي امتحانی پيشپيجر و ... اكيداً خودداري نمایند. با توجه به اینكه محلی براي نگهداري این وسایل در حوزه

 هاي امتحانی نيست.از این وسایل متوجه حوزه
التحریر، نت )یادداشت(، . . . و همچنين خارج نمودن اوراق امتحانی از قبيل پاسخنامه، دفترچه سوال و مرد و بدل كردن هر نوع وسيله از قبيل لواز -6

هاي شود و با داوطلب متخلف برابر قانون رسيدگی به تخلفات و جرائم در آزمونیا كارت شركت در آزمون از جلسه امتحان به عنوان تخلف محسوب می
 رفع نقص كارت شركت در آزمون آمده، رفتار خواهد شد. سراسري كه شرح آن در اطالعيه

دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند و یا هاي حافظههمراه داشتن هر گونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسایل ارتباط الكترونيكی و دستگاه -7
 شود.در آزمونهاي سراسري موجب محروميت از گزینش در آزمون می دستبند هوشمند در جلسه آزمون طبق قانون رسيدگی به تخلفات و جرایم

ازجمله  يهاي دیگرو محدودیت هاي مشابه گذشته متأسفانه عدم توجه برخی داوطلبان به این مسأله موجب حذف انها از گزینش در آزمون* در آزمون
 است.هاي بعد و معرفی به مراجع قضایی شده نام در آزمون سالعدم اجازه ثبت

از طریق سيستم پاسخگویی  15/10/99 داوطلبان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشكل در فرآیند برگزاري براي آنها الزم است، حداكثر تا تاریخ -8
 اینترنتی با این سازمان مكاتبه نمایند. بدیهی است به درخواست هاي واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پيگيري نخواهد بود.

 سشنامه ارزيابي محل برگزاري آزمون:پر سواالت به پاسخگويي -و
هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع با توجه به اینكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفی حوزه

آزمون از تاریخ  اینكميل نمودن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در ها دارد، خواهشمند است نسبت به تاخذ داده و اطالعات براي ارزیابی حوزه
 بصورت اینترنتی از طریق سایت این سازمان اقدام نمائيد. 18/10/99لغایت  11/10/99

 ن:نكات بهداشتي ويژه داوطلبان آزمو -ز
برگزاري  هايصبح روز 7:00زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور یابيد. حوزه برگزاري آزمون از ساعت  -1

 آزمون آماده حضور شما خواهد بود.

 براي پيشگيري از تجمع، حضور خود را به دقایق پایانی موكول ننمایيد. -2
 آزمون جدا خودداري نمایيد. مورد در محلاز تردد بی -3

 هنگام ورود و خروج به حوزه با دیگر داوطلبان فاصله مناسب )حداقل یك متر( را حفظ نمایيد. -4
 انیپا تا آزمون يبرگزار حوزه به ورود يابتدا از ،الیه معمولی )بدون فيلتر( و استفاده صحيح از آن )از باالي بينی تا زیر چانه( 3همراه داشتن ماسك  -5

 .باشدیم یالزام یامتحان حوزه از خروج و آزمون يبرگزار
 در زمان استقرار در محل صندلی از صحبت كردن با سایر داوطلبان مجاور جدا خودداري نمایيد. -6

 براي بازرسی بدنی و تطبيق عكس با فرد متولی همكاري كنيد. -7

 خودداري نمایند. ها با چشم، دهان و بينی در حين آزمون جدااز تماس دست -8
 ز قسمت داخلی آرنج استفاده كنيد.هنگام عطسه یا سرفه كردن از دستمال كاغذي استفاده نمایيد. در صورتی كه دستمال وجود نداشت ا -9

 ت نمایيد.در صورت داشتن سوال ضروري از عوامل اجرایی در طول برگزاري آزمون حتما با رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسك اقدام به صحب -10

 به پيامهایی كه حاوي نكات اجرایی و بهداشتی است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش می شود با دقت گوش كرده و به آن عمل كنيد. -11

 خودداري نموده... و بهداشتی سرویس شيرآالت و هادرب دستگيره ها،صندلی نظير شودمی لمس اغلب سعی كنيد از تماس دست با سطوحی كه -12
 و از دستمال كاغذي استفاده كنيد.

 
رعايت  فراموش نکنيم هركدام از ما مسئول سالمتي خود هستيم و در قبال سالمتي ديگران نيز بايد متعهد و پاسخگو باشيم. بنابراين الزم است ضمن

كشور و موسسات مجري آزمون نهايت اصول بهداشت فردي، حتماً با ماسک سه اليه معمولي در حوزه ازمون حاضر شويم. سازمان سنجش آموزش 

 باشد.اند كه موفقيت آنها مستلزم خواست و همکاري شما داوطلبان گرامي ميتالش خود را براي حفظ سالمتي شما در اين آزمون بکار گرفته



 1399سال  ييهای اجراها در هشتمین آزمون متمرکز استخدامي دستگاهجدول تعداد سواالت تخصصي عناوين شغلي هريك از گروه

 

 كدرشته شغلي )كددفترچه( -عنوان رشته شغلي  گروه روز
تعداد 
 سوال

شنبه
ج

پن
 

تخصصي 
 گروه 

 ب -اول 

ـ 306)كد دفترچه  3550هاـ  كد شغلي (، مراقب اقدامات تأميني و تربيتي زندان303)كد دفترچه  3091كاردان شبكهـ  كد شغلي  (، كاردان انتقال خون 
 (، 309)كد دفترچه  13562كد شغلي 
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ـ 302)كد دفترچه  2486(، كاردان آزمايشگاه تشخيص طبيـ  كد شغلي 301)كد دفترچه  231كاردان پزشكي قانونيـ  كد شغلي  (، متصدي امور دفتري 
(، 307)كد دفترچه  13451(، كاردان حقوقيـ  كد شغلي 305)كد دفترچه  3213(، مسئول خدمات ماليـ  كد شغلي 304)كد دفترچه  3209كد شغلي 

ـ كد شغلي كا  (، 308)كد دفترچه  13494ردان دامپزشكي 
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پنجشنبه
 

تخصصي 
 گروه دوم

ـ كد شغلي كارشناسي  ـ كد شغلي405** )كد دفترچه * 172مراقبت پرواز  ـ 406)كد دفترچه  174(، كارشناس عمليات فرودگاهي  (، كارشناس تجهيزات پزشكي 
)كد دفترچه  3130افزار رايانهـ  كد شغلي (، كارشناس امور سخت416)كد دفترچه  3002سيستمـ  كد شغلي نويس ( ، برنامه414)كد دفترچه  2502كد شغلي 

ـ كد شغلي 420 ـ كد 427)كد دفترچه  3151ـ كد شغلي 1(، كارشناس تحليلگر سيستم 426)كد دفترچه  3150(، كارشناس تحليلگر سيستم  (، كارشناس شبكه 
)كد دفترچه  3377ـ كد شغلي 3ريزي (، كارشناس برنامه432)كد دفترچه  3188رشناس هواشناسي همديديـ  كد شغلي (، كا431)كد دفترچه  3175شغلي 

(، كارشناس امور 451)كد دفترچه  3502(، كارشناس نگهداري ابنيه فني راهـ  كد شغلي 440)كد دفترچه  3382هاي درياييـ  كد شغلي (، كارشناس سازه439
(، كارشناس تجهيزات هواشناسيـ  كد 458)كد دفترچه  3558برداريـ  كد شغلي (، كارشناس نقشه457)كد دفترچه  3557ـ كد شغلي ساختمان و تأسيسات 

(، كارشناس زيرساخت ارتباطات هواشناسيـ  كد 460)كد دفترچه  3568هاي هواشناسيـ  كد شغلي (، كارشناس پردازش داده459)كد دفترچه  3566شغلي 
(ـ  كد شغلي 1(، كارشناس نظارت و ارزيابي كيفيت )467)كد دفترچه  13449(ـ  كد شغلي 1(، كارشناس عمليات فرودگاهي )461كد دفترچه ) 3570شغلي 

 (، كارشناس امور496)كد دفترچه  13523ـ كد شغلي  2(، بانكدار 492)كد دفترچه  13516(ـ  كد شغلي 2ريزي )(، كارشناس برنامه478)كد دفترچه  13492
(، 503)كد دفترچه  13557الملليـ  كد شغلي ونقل بين(، كارشناس امور ترانزيت و حمل502)كد دفترچه  13556ايـ  كد شغلي نقل جادهوريزي و حملبرنامه

ـ كد شغلي كارشناس امور ماشين كارشناس تجهيزات و فضاهاي (، 505)كد دفترچه  13564ـ كد شغلي  4(، بانكدار 504)كد دفترچه  13558آالت و تجهيزات راه 
(، 509)كد دفترچه  13574(ـ  كد شغلي 2(، كارشناس تجهيزات و فضاهاي آموزشي مدارس )508)كد دفترچه  13573(ـ  كد شغلي 1آموزشي مدارس )

(ـ  كد شغلي 4مدارس ) (، كارشناس تجهيزات و فضاهاي آموزشي510)كد دفترچه  13575(ـ  كد شغلي 3كارشناس تجهيزات و فضاهاي آموزشي مدارس )
ـ كد شغلي 5(، كارشناس تجهيزات و فضاهاي آموزشي مدارس )511)كد دفترچه  13576  (، 512)كد دفترچه  13577( 
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)كد دفترچه  117(، كارشناس جنگل و مرتعـ  كد شغلي 402)كد دفترچه  96(، بازرس كارـ  كد شغلي 401)كد دفترچه  93كارشناس امور بهزيستيـ  كد شغلي 
ي هواپيماـ  كد (، كارشناس ايمني زمين407)كد دفترچه  181(، كارشناس امور فرهنگيـ  كد شغلي 404)كد دفترچه  139(، كارشناس حقوقيـ  كد شغلي 403

(، كارشناس پذيرش و 410)كد دفترچه  2462(، پرستارـ  كد شغلي 409)كد دفترچه  1245(، كارشناس روابط كارـ  كد شغلي 408)كد دفترچه  ** 188شغلي 
آزمايشگاه تشخيص طبيـ  كد (، كارشناس 412)كد دفترچه  2478ايـ  كد شغلي (، كارشناس بهداشت حرفه411)كد دفترچه  2472مدارك پزشكيـ  كد شغلي 

(، 417)كد دفترچه  3029(، حسابدارـ  كد شغلي 415)كد دفترچه  2703هاي داميـ  كد شغلي (، كارشناس بهداشت دام و فراورده413)كد دفترچه  2487شغلي 
)كد دفترچه  3135ناس امور هنريـ  كد شغلي (، كارش419)كد دفترچه  3111(، كارشناس امور اداريـ  كد شغلي 418)كد دفترچه  3032حسابرسـ  كد شغلي 

ـ كد شغلي 421 ـ كد شغلي 422)كد دفترچه  3136(، كارشناس امور رواني  ـ 423)كد دفترچه  3138(، كارشناس بررسي اسناد و مدارك  (، كارشناس برنامه و بودجه 
(، 428)كد دفترچه  3158اي ورزشـ  كد شغلي (، كارشناس حرفه425ه )كد دفترچ 3148ريزيـ  كد شغلي (، كارشناس برنامه424)كد دفترچه  3145كد شغلي 

ـ كد شغلي كارشناس روابط بين ـ كد شغلي (، كارشناس روابط429)كد دفترچه  3169الملل  ـ كد شغلي 430)كد دفترچه  3170عمومي  (، كارشناس ورزش و جوانان 
ـ كد شغلي 433)كد دفترچه  3189 ـ كد شغلي 434 )كد دفترچه 3190(، كارگزين  ريزي (، كارشناس برنامه435)كد دفترچه  3256(، كارشناس ثبت اسناد و امالك 

ـ كد شغلي  ـ كد شغلي 436)كد دفترچه  3284كشاورزي  )كد  3290(، كارشناس امور زمينـ  كد شغلي 437)كد دفترچه  3285(، كارشناس توسعه صنايع دستي 
)كد دفترچه  3387(، كارشناس بررسي آلودگي آب و خاكـ  كد شغلي 441)كد دفترچه  3383رورش آبزيانـ  كد شغلي (، كارشناس توليد، تكثير و پ438دفترچه 

(، كارشناس 444)كد دفترچه  3390زيستـ  كد شغلي  محيط پايش (، كارشناس443)كد دفترچه  3388(، كارشناس بررسي آلودگي هوا و جوـ  كد شغلي 442
ـ كد شغليزيستگاه ـ كد شغلي 445)كد دفترچه  3392 هاي آبي  (، كارشناس امور ديني 446)كد دفترچه  3397(، كارشناس آموزش و ترويج حفاظت محيط زيست 

)كد  3486(، كارشناس دامپروريـ  كد شغلي 448)كد دفترچه  3415(، كارشناس اقتصادي موقوفاتـ  كد شغلي 447)كد دفترچه  3414بقاع متبركهـ  كد شغلي 
(، كارشناس حراست 452)كد دفترچه  3503(، كارشناس مهندسي زراعيـ  كد شغلي 450)كد دفترچه  3489(، كارشناس امور آموزشيـ  كد شغلي 449دفترچه 

)كد  3545(، كارشناس حراست فنّاوري اطالعاتـ  كد شغلي 453)كد دفترچه  13519 و كارشناس راهبري حراستـ  كد شغلي 3544نيروي انسانيـ  كد شغلي 
ـ كد شغلي (، كارشناس امور تشكل454دفترچه  ـ كد شغلي  (،455)كد دفترچه  3553هاي توليدي و كشاورزي  (، 456)كد دفترچه  3554كارشناس توسعه روستايي 

ـ كد شغلي  ـ كد شغلي 462)كد دفترچه  11307كارشناس راه، ساختمان و شهرسازي  (، كارشناس 463رچه *)كد دفت** 13445(، كارشناس الكترونيک هواپيمايي 
عمليات فرودگاهي كارشناس (، 465)كد دفترچه  13447ـ( كد شغلي 3(، كارشناس عمليات فرودگاهي )464)كد دفترچه  13446ارتباطات هواپيماييـ  كد شغلي 

رشناس مطالعات اجتماعي و اقتصاديـ  كد (، كا468)كد دفترچه  13469امور امنيتي و انتظاميـ  كد شغلي كارشناس (، 466)كد دفترچه  13448(ـ  كد شغلي 2)
ـ كد شغلي (، كارشناس امور شوراها و شهرداري470)كد دفترچه  13471ـ كد شغلي  1(، كارشناس مطالعات اجتماعي و اقتصادي 469)كد دفترچه  13470شغلي  ها 

)كد  13477، كارشناس امور اتباع و مهاجرين خارجيـ  كد شغلي (472)كد دفترچه  13476(، كارشناس توسعه امور سياسيـ  كد شغلي 471)كد دفترچه  13474
)كد دفترچه  13481(، كارشناس امور پيشگيري و مقابله با بحرانـ  كد شغلي 474)كد دفترچه  13478(، كارشناس امور كشوري و مدنيـ  كد شغلي 473دفترچه 

ـ كد شغلي 475 ـ كد شغلي 476)كد دفترچه  13482(، كارشناس توسعه و عمران امور شهري و روستايي  )كد دفترچه  13491(، كارشناس نظارت و ارزيابي كيفيت 
ـ كد شغلي  (، كارشناس اشتغال477 ـ كد شغلي 479)كد دفترچه  13493و كاريابي  ـ 480)كد دفترچه  13495(، كارشناس امور توانبخشي  (، كارشناس آبخيزداري 

)كد  13498(، كارشناس ميراث فرهنگيـ  كد شغلي 482)كد دفترچه  13497توسعه گردشگريـ  كد شغلي (، كارشناس 481)كد دفترچه  13496كد شغلي 
(، كارشناس امور جوانانـ  كد 485)كد دفترچه  13501ـ كد شغلي 3(، بانكدار 484)كد دفترچه  13500(ـ  كد شغلي 2(، كارشناس امور بهزيستي )483دفترچه 
(ـ  كد شغلي 2(، كارشناس آزمايشگاه غذا، دارو و بهداشتي )487)كد دفترچه  13503(ـ  كد شغلي 1رشناس امور بهزيستي )(، كا486)كد دفترچه  13502شغلي 

شناسي، (، كارشناس اندازه490)كد دفترچه  13507(، كارشناس امور تعاونيـ  كد شغلي 489)كد دفترچه  13506(، كودكيارـ  كد شغلي488)كد دفترچه  13504
ـ كد شغلي ياساوزان و مق ـ كد شغلي 491)كد دفترچه  13515ها  ـ كد 493)كد دفترچه  13517(، كارشناس تأييد صالحيت  (، كارشناس تدوين و ترويج استاندارد 

ـ كد شغلي 495)كد دفترچه  13522ـ كد شغلي  1(، بانكدار 494)كد دفترچه  13518شغلي  (، 497دفترچه )كد  13525(، كارشناس امور اجتماعي و فرهنگي كار 
)كد  13555(، كارشناس انتقال خونـ  كد شغلي 499)كد دفترچه  13548(، مشاورـ  كد شغلي 498)كد دفترچه  13538كارشناس صنايع كشاورزيـ  كد شغلي 

ـ كد شغلي 501دفترچه  ـ ك(، كارشناس توسعه مشاركت506)كد دفترچه  13570(، كارشناس امور صيد و صيادي  )كد دفترچه  13572د شغلي هاي ساخت مدارس 
 (513)كد دفترچه  13579ـ كد شغلي  1(، مشاور 507
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 1399سال  های اجراييهشتمین آزمون متمرکز استخدامي دستگاه ها درجدول تعداد سواالت تخصصي عناوين شغلي هريك از گروهادامه 

 5مأمور اجرايي محيط زيست (، 13535)كد شغلي  4(، مأمور اجرايي محيط زيست 13534)كد شغلي  3(، مأمور اجرايي محيط زيست 13533)كد شغلي  2(، مأمور اجرايي محيط زيست 13532)كد شغلي  1* عناوين شغلي گروه اول ـ الف: مأمور اجرايي محيط زيست 

 دهند. باشند و فقط به سؤاالت دفترچه عمومي پاسخ مي(، داراي آزمون تخصصي نمي13537)كد شغلي  6( و مأمور اجرايي محيط زيست 13536)كد شغلي 

(، مراقب اقدامات تأميني و 3213(، مسئول خدمات مالي )كد شغلي 3209(، متصدي امور دفتري )كد شغلي 3091(، كاردان شبكه )كد شغلي 2486 (، كاردان آزمايشگاه تشخيص طبي )كد شغلي231عناوين شغلي گروه اول ـ ب: كاردان پزشكي قانوني )كد شغلي  **

 بر پاسخگويي به سؤاالت آزمون عمومي، آزمون تخصصي نيز خواهند داشت.الوه(، ع13562(، كاردان انتقال خون )كد شغلي 13494(، كاردان دامپزشكي )كد شغلي 13451(، كاردان حقوقي )كد شغلي 3550ها )كد شغلي تربيتي زندان

 .ه استو اصول پرواز به زبان انگليسي طرح شد 11، انكس PANS-ATM، 15، انكس 2(، سؤاالت مواد امتحاني انكس 172در عنوان شغلي كارشناس مراقبت پرواز )كد شغلي  ***

 .ه استطرح شد(، سؤاالت ماده امتحاني مستندات ايكائو به زبان انگليسي 188ني هواپيما )كد شغلي * در عنوان شغلي كارشناس ايمني زمي***

 .ه استطرح شد(، سؤاالت مواد امتحاني مقررات الكترونيک هواپيمايي و مستندات ايكائو به زبان انگليسي 13445** در عنوان شغلي كارشناس الكترونيک هواپيمايي )كد شغلي ***

 .ه استطرح شد(، سؤاالت مواد امتحاني مقررات مخابرات هواپيمايي، مستندات ايكائو و روبكس به زبان انگليسي 13446در عنوان شغلي كارشناس ارتباطات هواپيمايي )كد شغلي  *****

 كدرشته شغلي )كددفترچه( -عنوان رشته شغلي  گروه روز
تعداد 
 سوال

پنجشنبه
تخصصي  

 گروه سوم

 50 (651)كد دفترچه  13581ـ كد شغلي  6ريزي كارشناس برنامه
 55 (620)كد دفترچه  13461ـ كد شغلي (10هاي صنعتي )طرح كارشناس ثبت اختراعات، عاليم تجاري و

ـ كد شغلي (، پيش605)كد دفترچه  3005ـ كد شغلي 1پزشک متخصص  ـ 606)كد دفترچه  3026بين هواشناسي  (، كارشناس آزمايشگاه غذا، دارو و بهداشتي 
 3114ـ كد شغلي1(، كارشناس امور اداري 609)كد دفترچه  3105ـ كد شغلي 1(، كارشناس آزمايشگاه غذا، دارو و بهداشتي 608)كد دفترچه  3104كد شغلي 

هاي صنعتي (، كارشناس ثبت اختراعات، عاليم تجاري و طرح612)كد دفترچه  3186حقيقات هواشناسيـ  كد شغلي(، كارشناس مطالعات و ت610)كد دفترچه 
(، كارشناس 619)كد دفترچه  13460(ـ  كد شغلي5هاي صنعتي )(، كارشناس ثبت اختراعات، عاليم تجاري و طرح618)كد دفترچه  13459(ـ  كد شغلي1)

ـ 7هاي صنعتي )(، كارشناس ثبت اختراعات، عاليم تجاري و طرح622)كد دفترچه  13463(ـ  كد شغلي 4هاي صنعتي )رحثبت اختراعات، عاليم تجاري و ط  )
(، كارشناس ثبت 625)كد دفترچه  13466(ـ  كد شغلي 8هاي صنعتي )(، كارشناس ثبت اختراعات، عاليم تجاري و طرح624)كد دفترچه  13465كد شغلي 

ـ كد شغلي 3هاي صنعتي )ي و طرحاختراعات، عاليم تجار ـ كد شغلي2(، پزشک متخصص )627)كد دفترچه  13468(  (، كارشناس 628)كد دفترچه  13484( 
(، كاربر 637)كد دفترچه  13514ـ كد شغلي 6(، كارشناس راهبري برنامه و بودجه كشور 629)كد دفترچه  13485(ـ  كد شغلي2آزمايشگاه تشخيص طبي )

(، كارشناس راهبري برنامه و 641)كد دفترچه  13527ـ كد شغلي  8(، كارشناس راهبري برنامه و بودجه كشور 639)كد دفترچه  13524ي رايانهـ  كد شغل
ـ كد شغلي (، كارشناس راهبري و نظارت شبكه ايستگاه642)كد دفترچه  13528ـ كد شغلي 9بودجه كشور   (، 648)كد دفترچه  13566هاي هواشناسي 
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و بازرس  2504(، پزشک عموميـ  كد شغلي 602)كد دفترچه  2439(، دندانپزشکـ  كد شغلي 601)كد دفترچه  1277ژوهشيـ  كد شغلي كارشناس امور پ
ـ كد شغلي  ـ كد شغلي 603)كد دفترچه  13563سالمت  ـ كد شغلي و كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماري 2701(، دامپزشک  دفترچه )كد  2704هاي دامي 

ـ (، كارشناس بيماري611)كد دفترچه  3141ـ كد شغلي 1ريزي (، كارشناس برنامه607)كد دفترچه  3086شناسـ  كد شغلي (، روان604 هاي حيات وحش 
ـ كد شغلي 613)كد دفترچه  3389كد شغلي ـ كد شغلي614)كد دفترچه  3494(، كارشناس سمعي و بصري  )كد دفترچه  3548(، كارشناس اقتصاد كشاورزي 

ـ كد شغلي (، كارشناس امور بهره615 ـ كد شغلي 616)كد دفترچه  13434وري  (، 617)كد دفترچه  13435(، كارشناس راهبري امور اداري و استخدامي كشور 
هاي عاليم تجاري و طرح(، كارشناس ثبت اختراعات، 621)كد دفترچه  13462(ـ  كد شغلي 2هاي صنعتي )كارشناس ثبت اختراعات، عاليم تجاري و طرح

(، 626)كد دفترچه  13467(ـ  كد شغلي 9هاي صنعتي )(، كارشناس ثبت اختراعات، عاليم تجاري و طرح623)كد دفترچه  13464(ـ  كد شغلي 6صنعتي )
(، كارشناس 631د دفترچه )ك 13499(ـ  كد شغلي3(، كارشناس امور بهزيستي )630)كد دفترچه  13490ـ كد شغلي 1كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي 

(، 633)كد دفترچه  13509ـ كد شغلي 2(، كارشناس راهبري برنامه و بودجه كشور 632)كد دفترچه  13508ـ كد شغلي 1راهبري برنامه و بودجه كشور 
)كد دفترچه  13512ـ كد شغلي 4ر (، كارشناس راهبري برنامه و بودجه كشو634)كد دفترچه  13510ـ كد شغلي  3كارشناس راهبري برنامه و بودجه كشور 

(، كارشناس 638)كد دفترچه  13521(، مسئول گزينشـ  كد شغلي 636)كد دفترچه  13513ـ كد شغلي 5(، كارشناس راهبري برنامه و بودجه كشور 635
(، كارشناس 643)كد دفترچه  13529شغلي (ـ  كد 1(، كارشناس توسعه روابط فرهنگي )640)كد دفترچه  13526ـ كد شغلي  7راهبري برنامه و بودجه كشور 

(، 645)كد دفترچه  13540گوي اديانـ  كد شغلي و(، كارشناس تبليغات ديني و گفت644)كد دفترچه  13539(ـ  كد شغلي 2توسعه روابط فرهنگي )
(، كارشناس 647)كد دفترچه  13549ـ كد شغلي ونقل و ترافيک (، كارشناس حمل646)كد دفترچه  13541كارشناس ترويج زبان و ادبيات فارسيـ  كد شغلي

ـ كد شغلي 5ريزي )برنامه ـ كد شغلي (، كارشناس برنامه649)كد دفترچه  13567(  (650)كد دفترچه  13568ريزي آموزش مديريت دولتي 
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تخصصي 
ـ كد شغلي  گروه ششم  65 (836)كد دفترچه  3369آموزگاري ابتدايي )ابتدايي( 

جمعه
 

تخصصي 
 گروه چهارم

(، هنرآموز )استادكار 702)كد دفترچه  2577(، هنرآموز )استادكار مكانيک خودرو(ـ  كد شغلي 701)كد دفترچه  2575(ـ  كد شغلي استادكار الكتروتكنيکهنرآموز )
ـ كد شغلي  ـ كد شغلي 703)كد دفترچه  2578تأسيسات(  ـ كد شغلي  الكترونيک(استادكار (، هنرآموز )706)كد دفترچه  3322(، هنرآموز )استادكار ساخت و توليد( 

ـ كد شغلي 707)كد دفترچه  3324  (709)كد دفترچه  3328ـ كد شغلي  (صنايع فلزيهنرآموز )استادكار (، 708)كد دفترچه  3326(، هنرآموز )استادكار ساختمان( 
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ـ كد شغلي 704)كد دفترچه  2581كد شغلي  هنرآموز )استادكار صنايع چوب(ـ   65 (، 705)كد دفترچه  2582(، هنرآموز )استادكار طراحي و دوخت( 

جمعه
 

تخصصي 
 گروه پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ كد شغلي   50 (، 821)كد دفترچه  3044دبير فيزيک 
دبير  (،807)كد دفترچه  2597ـ كد شغلي  هنرآموز الكترونيک(، 805)كد دفترچه  2595ـ كد شغلي  هنرآموز صنايع فلزي(، 802)كد دفترچه  2584كد شغلي  ـ هنرآموز تأسيسات

ـ كد شغلي  ـ كد شغلي 816)كد دفترچه  3038رياضي  ـ كد شغلي (، 825)كد دفترچه  3251(، هنرآموز كامپيوتر   (، 842)كد دفترچه  3402هنرآموز الكتروتكنيک )مكاترونيک( 
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ـ كد شغلي 801)كد دفترچه  2524ـ كد شغلي  حسابداريهنرآموز  )كد دفترچه  2594ـ كد شغلي  هنرآموز صنايع دستي(، 803)كد دفترچه  2593(، هنرآموز صنايع غذايي 
مراقب (، 809)كد دفترچه  2602ـ كد شغلي  دبيري تاريخ(، 808)كد دفترچه  2601ـ كد شغلي  دبيري هنر(، 806)كد دفترچه  2596متالورژيـ  كد شغلي هنرآموز (، 804

(، هنرآموز 812)كد دفترچه  2613ـ كد شغلي  مربي امور تربيتي مدارس(، 811)كد دفترچه  2611ـ كد شغلي  اجتماعيعلوم(، دبير 810)كد دفترچه  2609ـ كد شغلي  سالمت
ـ كد شغلي ماشين ـ كد شغلي (، دبير ادبيات فارس813)كد دفترچه  2614هاي كشاورزي  ـ كد شغلي (، دبير تربيت814)كد دفترچه  3036ي  (، 815)كد دفترچه  3037بدني 

(، دبير 819)كد دفترچه  3042(، دبير عربيـ  كد شغلي 818)كد دفترچه  3041(، دبير شيميـ  كد شغلي 817)كد دفترچه  3039دبير زبان و ادبيات انگليسيـ  كد شغلي 
ـ كد شغلي علوم ـ كد شغلي 820)كد دفترچه  3043تجربي  ـ كد شغلي 822)كد دفترچه  3246(، هنرآموز ساختمان  (، هنرآموز 823)كد دفترچه  3249(، هنرآموز صنايع چوب 

ـ كد شغلي  ـ كد شغلي (، 824)كد دفترچه  3250طراحي و دوخت  ـ كد شغلي 826)كد دفترچه  3253هنرآموز مكانيک خودرو  (، 827فترچه )كد د 3254(، هنرآموز ناوبري 
ـ كد شغلي  ـ كد شغلي 828)كد دفترچه  3318هنرآموز نقاشي  ـ كد شغلي 829)كد دفترچه  3319(، هنرآموز مكانيک موتورهاي دريايي  )كد دفترچه  3330(، هنرآموز معدن 

ـ كد شغلي (، دبيري حرفه 830 ـ كد شغل831)كد دفترچه  3332و فن )كار و فنّاوري(  ـ كد شغلي 832)كد دفترچه  3360ي (، هنرآموز كودكياري  )كد  3366(، دبيري اقتصاد 
ـ كد شغلي 833دفترچه  ـ كد شغلي (، دبيري جغرافيا )زمين834)كد دفترچه  3367(، دبيري جغرافيا )جغرافيا(  (، دبيري معارف اسالمي )معارف 835)كد دفترچه  3368شناسي( 

ـ كد شغلي  ـ كد شغلي (، دبير م837)كد دفترچه  3371اسالمي(  ـ كد شغلي 838)كد دفترچه  3373عارف اسالمي )فلسفه(  )كد دفترچه  3399(، آموزگاري ابتدايي )استثنايي( 
ـ كد شغلي 839 ـ كد شغلي 840)كد دفترچه  3400(، مشاور واحد آموزشي  ـ كد841)كد دفترچه  3401(، هنرآموز الكتروتكنيک )الكتروتكنيک(   (، هنرآموز گرافيک )گرافيک( 

ـ كد شغلي 843)كد دفترچه  3403شغلي  (، 845)كد دفترچه  3405كد شغلي  كشي عمومي )معماري(ـ (، هنرآموز نقشه844)كد دفترچه  3404(، هنرآموز گرافيک )انيميشن( 
ـ كد شغلي 846)كد دفترچه  3406كد شغلي  هنرآموز ساخت و توليد )ساخت و توليد(ـ  تربيتي شناسي و علوم(، دبير روان847)كد دفترچه  3471(، دبير علوم زيستي و بهداشتي 

ـ كد شغلي 848)كد دفترچه  3472ـ كد شغلي  ـ كد شغلي 849)كد دفترچه  3473(، هنرآموز امور دامي   (، 850)كد دفترچه  3474(، هنرآموز امور زراعي و باغي 
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