
  شاركت اپكـو م استخدامي آزمون دروس

   فوالد چادرملو ويژه

 عمومي دروس شغلي عنوانديفر
  تعداد
 سواالت

 تخصصي دروسضريب
  تعداد
 ضريبسواالت

1 
  رقــب مهندس

  
ليسانس و باالتر در رشته 

  مهندسي برق (كليه گرايش ها)

 10 اطالعات عمومي

2 

 10 تخصصي زبان

3 
 10 توانمندي هاي ذهني

 10 الكتريكي مدارهاي

 5 قدرت هاي سيستم بررسي
 5 الكتريكي ماشين هاي 10 كامپيوتر مباني

 10 اتــــرياضي
 5 اندازه گيري الكتريكي

 5 رله و حفاظت

2 

  مهندس
  انيكــمك

  
ليسانس و باالتر در رشته مهندسي 

  مكانيك (كليه گرايش ها)

 10 اطالعات عمومي

2 

 10 تخصصي زبان

3  
 10 توانمندي هاي ذهني

 10 مصالح تمقاوم و استاتيك

 5 سياالت مكانيك
 5 ترموديناميك 10 كامپيوتر مباني

 10 اتــــرياضي
 5 حرارت انتقال
 5 ارتعاشات و ديناميك

3  

   مهندس
  زارقيقــاب

  
ليسانس و باالتر در رشته 
  مهندسي برق (گرايش
   )الكترونيك/ابزاردقيق

 10 اطالعات عمومي

2 

  10 تخصصي زبان

3  
 10 توانمندي هاي ذهني

 2 10و1الكترونيك

 5  الكتريكي مدارهاي
  5 رله و حفاظت سيستم هاي قدرت 10 كامپيوتر مباني

 10 اتــــرياضي
  5  ابزاردقيق

 5  خطي كنترل

4  

  مهندس
 متالورژي

 
ليسانس و باالتر در رشته 

 مهندسي متالورژي 
 (گرايش توليد و فلزات)

 10 طالعات عموميا

2 

  10 تخصصي زبان

3  
 10 توانمندي هاي ذهني

  10 استاتيك و مقاومت مصالح
  5  شكل دادن فلزات

  5  ريخته گري 10 كامپيوتر مباني

 10 رياضيــــات
  5  خواص فيزيكي و مكانيكي مواد

  5  عمليات حرارتي

5  
 كارشناس

شيمي   
   شيميه ليسانس و باالتر در رشت

 )كاربردي/محض (گرايش

 10 اطالعات عمومي

2 

  10 تخصصي زبان

3  

 10  توانمندي هاي ذهني
اصول تصفيه آب و پساب هاي 

  10  صنعتي و خوردگي فلزات

 10 كامپيوتر مباني
  5  شيمي تجزيه
  5  شيمي معدني

 10  اتــــرياضي
  5  شيمي فيزيك
  5  شيمي آلي
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  شاركت اپكـو م استخدامي آزمون دروس

   فوالد چادرملو ويژه

 عمومي دروس شغلي عنوانرديف
  تعداد
 سواالت

 تخصصي دروسضريب
  تعداد
 سواالت

 ضريب

6 

  تعميرات تكنسين
 

فوق ديپلمو  ديپلم  
هاي برق/مكانيك در رشته  

 ها) گرايشكليه (

 10 زبان عمومي

2 

 10 مصالح مقاومت و استاتيك

3 
 10 توانمندي هاي ذهني

  10  مدارهاي الكتريكي
 5 مكانيك سياالت

كامپيوتر مباني  5 ترموديناميك 10 

 10 رياضيات
  5  الكتريكي انرژي توليد

  5  رله و حفاظت

7  
  يدتكنسين تول

  
 ديپلم و فوق ديپلم
 در رشته متالورژي

 10 زبان عمومي

2 

  10 استاتيك و مقاومت مصالح

3 
 10 توانمندي هاي ذهني

  10  ريخته گري
  5   متالورژي فيزيكي

كامپيوتر مباني   5  فرآيندهاي ساخت 10 

 10 رياضيات
  5  خواص فيزيكي و مكانيكي مواد

  5  عمليات حرارتي

8 

  
 اپراتور توليد 

  و تعميرات
رياضي/تجربي  ديپلم  

 و هنرستان فني و حرفه اي
  

 10 اطالعات عمومي

2 

 10 زبان خارجي

3 
 10 توانمندي هاي ذهني

  10 رياضيات
 7 فيزيك مكانيك

كامپيوتر مباني  7 فيزيك الكتريسيته 10 
  6 شيمي 10  آمار و احتماالت

9  

  جوشكار
 

م و باالتر در كليه رشته ها ديپل
 و داشتن گواهينامه مرتبط 

 و سابقه كار

 10 زبان عمومي

2 

  10 استاتيك و مقاومت مصالح

3 
 10 توانمندي هاي ذهني

  10 مباني متالورژي جوش
  5  اصول كنترل و خوردگي

كامپيوترمباني   5  تكنولوژي بازرسي جوش 10 

 10 رياضيات
  5  اختفرآيندهاي س

  5  خواص فيزيكي و مكانيكي مواد

10  

  راننده 
  جراثقال سقفي

  
ديپلم و باالتر در كليه رشته ها 

 و داشتن گواهينامه مرتبط 
  و سابقه كار

 10 زبان عمومي

2 

  10  بازرسي و تست فني اجزاي جراثقال سقفي

3  

 10 توانمندي هاي ذهني
  10  نتعيين و شرايط باربرداري و حدود مجاز آ

  5  شرايط اپراتور جراثقال سقفي

كامپيوتر مباني انواع سيم بكسل، نحوه انتخاب و عالئم  10 
  5  معيوب بودن آن

 10 رياضيات

اهميت نفر كمكي و نحوه عالئم و 
  5  يگريرمشخصه هاي 

  5  اصول ايمني در كار با جراثقال سقفي
  

  دقيقه 120* مدت پاسخگويي:     سئوال  40عمومي:  * جمع سواالت
  * هر پاسخ غلط يك پنجم نمره منفي دارد.          سئوال  40* جمع سواالت تخصصي: 


