جدول شماره -1كد و عناوين شغلي و مواد آزمون هريك از آنها
كد شغل

عنوان شغل

2702

کاردان دامپزشکي

139

کارشناس حقوقي

242

کارشناس معماری

1258

کارشناس اوقاف

مواد آزمون
1د آشنایي با بیماریهای دام و طیور2 ،د اقدامات بهداشتي پرورش دام و طیور3 ،د بهداشت
عمومي و مواد غذایي با منشأ دامي4 ،د واکسیناسیون دام و طیور
1د حقوق خصوصي (مدني ،تجارت و آیین دادرسي مدني)2 ،د حقوق جزا (جزای عمومي ،جزای
اختصاصي و آیین دادرسي کیفری)3 ،د حقوق عمومي (اداری و اساسي)
 -1مباني نظری معماری -2 ،بیان معماری و معماری منظر -3 ،قوانین شهرسازی و معماری و
مصوبات شورایعالي شهرسازی و معماری -4 ،تحلیل و طراحي فضاهای معماری و شهری -5 ،مباني
زیستمحیطي در شهرسازی و معماری

2703

3029

کارشناس بهداشت دام و
فراوردههای دامي
حسابدار

 -1حقوق مدني (مباحث مربوط به اموال و عقود) -2 ،آیین دادرسي مدني -3 ،حقوق جزای اختصاصي
(جرایم علیه اموال) -4 ،حقوق ثبت -5 ،حقوق اداری -6 ،متون فقه (وقف و مباحث مربوط به آن)
 1د بهداشت و بیماریهای دام (بهداشت و بیماریهای انواع دام د بهداشت اماکن دامي د
بهداشت خوراک)2 ،د بهداشت فراوردههای دامي (بهداشت اماکن و تجهیزات د بهداشت
فراوردهها (ارگانولپتیک د شیمیایي د میکروبي) د سیستمهای مدیریت بهداشتي)
1د حسابداری مالي2 ،د حسابداری دولتي3 ،د اصول تنظیم و کنترل بودجه4 ،د قانون محاسبات
عمومي و قانون مناقصات -5 ،مدیریت مالي
 1د میکروبیولوژی اختصاصي دامپزشکي (باکتری ،ویروس ،انگل و قارچشناسي)2 ،د روشهای

3104

کارشناس آزمایشگاه غذا ،دارو و

آزمایشگاهي کنترل کیفي (فراوردههای دامي ،خوراک دام ،دارو و فراوردههای بیولوژیکي دامپزشکي)،

بهداشتي

3د آزمونهای سرولوژیک و کلینیکال پاتولوژی و پاتولوژی دامپزشکي4 ،د نمونهبرداری ،آمادهسازی
نمونهها و کنترل کیفیت در آزمایشگاههای دامپزشکي

3111

3124
3130
3138

کارشناس امور اداری
کارشناس امور آموزشي (نظارت
بر ذبح شرعي)

اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری
1د فقه (کتابهای شرح لمعه (شهید ثاني) ،تحریرالوسیله (امام خمیني(ره) ،جواهرالکالم ،شیخ
محمد حسن نجفي) مباحث صید و ذباحه)2 ،د قانون ،آییننامه و دستورالعمل اجرایي مربوط به
نظارت شرعي بر ذبح و صید3 ،د آیاتاالحکام مربوط به صید و ذبح

کارشناس امور سختافزار رایانه

 1د معماری کامپیوتر2 ،د شبکههای کامپیوتری و امنیت شبکه3 ،د مدارهای منطقي و الکترونیکي

کارشناس بررسي اسناد و

1د مباني سازمان و مدیریت2 ،د مدیریت اسناد و گزارشنویسي3 ،د ارتباطات سازماني4 ،د روش

مدارک

3145

کارشناس برنامه و بودجه

3150

کارشناس تحلیلگر سیستم

3170

کارشناس روابطعمومي

3213

مسئول خدمات مالي

3287

1د مباني سازمان و مدیریت2 ،د مدیریت منابع انساني و رفتار سازماني3 ،د مدیریت تحول4 ،د حقوق

کارشناس اطالعات جغرافیا و
سنجش از دور

تحقیق
 1د اقتصاد کالن و مالیه عمومي2 ،د اصول حسابداری3 ،د تئوریهای مدیریت4 ،د بودجهریزی
و حسابداری دولتي
1د برنامهنویسي پیشرفته 2 ،C++د مهندسي نرمافزار3 ،د شبکههای کامپیوتری و امنیت شبکه،
4د پایگاه دادهها
 1د اصول روابطعمومي2 ،د مباني ارتباطات اجتماعي3 ،د مباني سازمان و مدیریت4 ،د آیین
نگارش در روزنامهنگاری و روابطعمومي
 -1حسابداری دولتي -2 ،حسابداری مالي -3 ،بودجه -4 ،مدیریت مالي
 1د سنجش از دور 2 ،د سیستم اطالعات جغرافیایي ) 3 ،(GISد تفسیر عکس های هوایي،
 4د نقشه برداری 5 ،د نقشهخواني

15

كد شغل

عنوان شغل

3374

کارشناس امور حمل و نقل

3375

3376
3380

3384
3413
3414
3415
229
2705

کارشناس راه ،ساختمان و
شهرسازی

مواد آزمون
 1د برنامهریزی حملونقل2 ،د مهندسي ترافیک3 ،د تحقیق در عملیات4 ،د اقتصاد حملونقل،
 -5سیستمهای حملونقل همگاني (عمومي) و هوشمند ()ITS
1د مقررات ملّي ساختمان (مباحث  19 ،12 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3و  -2 ،)21تکنولوژی بتن3 ،د مکانیک
جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازهها)4 ،د مکانیک خاک و پي5 ،د نقشهبرداری و شهرسازی6 ،د
راهسازی و روسازی راه -7 ،اصول و مباني گودبرداری

کارشناس مطالعات اقتصادی راه -1 ،مسائل اقتصاد ایران -2 ،اقتصاد خرد و کالن -3 ،آمار و اقتصادسنجي -4 ،اقتصاد حمل و
مسکن و شهرسازی
کارشناس امور صید و صیادی 1
شغلي کارشناس امور صید و
صیادی 2

نقل -5 ،زبان تخصصي
1د قوانین و اصول مدیریت شیالتي2 ،د پویایي جمعیت و ارزیابي ذخایر آبزیان3 ،د بومشناسي
دریا4 ،د شناخت ابزار و ادوات صید5 ،د روشهای صید آبزیان،
1د پویایي جمعیت و ارزیابي ذخایر آبزیان2 ،د شناسایي ابزار و ادوات صید و تجهیزات الکترونیکي
صیادی3 ،د بومشناسي دریا4 ،د اقتصاد ،قوانین و مقررات شیالتي5 ،د طراحي ادوات صیادی6 ،د اصول
مدیریت صید پایدار

کارشناس امور مسابقات قرآني

 -1علوم قرآني -2 ،علوم حدیث -3 ،تجوید -4 ،تفسیر -5 ،ادبیات و مفاهیم قرآني -6 ،برنامهریزی فرهنگي

کارشناس امور دیني بقاع

 -1فقه وقف -2 ،حقوق وقف -3 ،برنامهریزی فرهنگي -4 ،مدیریت فعالیتهای فرهنگي -5 ،اماکن

متبرکه
کارشناس اقتصادی موقوفات
کارشناس آزمایشگاه محیط
زیست
کارشناس پیشگیری و مبارزه با
بیماریهای دامي

3001

بازرس

3032

حسابرس

3141

کارشناس برنامهریزی 1

3142

کارشناس برنامهریزی 2

3148

کارشناس برنامهریزی

3151

کارشناس تحلیلگر سیستم 1

3152

کارشناس تحلیلگر سیستم 2

3169

کارشناس روابط بینالملل

مهم مذهبي و بقاع مهم متبرکه ایران
 -1اقتصاد خرد -2 ،اقتصاد کالن -3 ،مالیه عمومي و بودجه -4،اقتصاد اسالمي -5 ،برنامهریزی
و توسعه اقتصادی
1د شیمي محیط زیست (آب ،خاک ،هوا)2 ،د آلودگيهای محیط زیست و اثرات آالیندهها 3 ،د علوم
میکروبیولوژی در محیط زیست 4 ،د آزمونهای موردنیاز در زمینه محیط زیست و بهداشت محیط،
1د مدیریت بهداشت و بیماریهای دام ،طیور،آبزیان و 2 ،...د اپیدمیولوژی دامپزشکي3 ،د ایمنيشناسي
کاربردی دامپزشکي4 ،د بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان
1د نظریههای سازمان و مدیریت2 ،د مدیریت مالي پیشرفته3 ،د نظارت و بازرسي معامالت
دولتي4 ،د حقوق اداری5 ،د قانون محاسبات عمومي و قانون مناقصات
1د تئوری حسابداری2 ،د حسابداری مالي3 ،د حسابرسي پیشرفته -4 ،حسابداری مدیریت -5 ،مدیریت
مالي پیشرفته -6 ،کلیات مبارزه با پولشویي
 1د اقتصاد خرد پیشرفته2 ،د اقتصاد کالن پیشرفته3 ،د آمار و اقتصادسنجي4 ،د برنامهریزی و
توسعه اقتصادی5 ،د زبان تخصصي
1د نظریههای سازمان و مدیریت2 ،د مدیریت مالي3 ،د تحقیق در عملیات پیشرفته4 ،د مدیریت
استراتژیک پیشرفته -5 ،خطمشيگذاری و تصمیمگیری
 1د تکنیکهای خاص تحقیق2 ،د روش تحقیق در علوماجتماعي3 ،د آمار کاربردی4 ،د نظریههای
جامعهشناسي5 ،د جامعهشناسي شهری -6 ،جامعهشناسي روستایي
 -1برنامهنویسي پیشرفته ( -2 ،)C++مهندسي نرمافزار -3 ،شبکههای کامپیوتری و امنیت
شبکه -4 ،پایگاه دادهها -5 ،کلیات مبارزه با پولشویي
 -1تحلیل سیستم -2 ،تحقیق در عملیات پیشرفته -3 ،آمار مهندسي -4 ،برنامهریزی و مدیریت
پروژه -5 ،کلیات مبارزه با پولشویي
 1د اصول روابط بینالملل2 ،د حقوق بینالملل عمومي3 ،د سازمانهای بینالمللي4 ،د مطالعات
منطقهای و مسائل سیاسي و اقتصادی جهان سوم5 ،د زبان تخصصي

16

كد شغل

عنوان شغل

3175

کارشناس شبکه

3279

برنامهنویس سیستم

3377

کارشناس برنامهریزی 3

3379
3382

3383

3387
3388
3389

کارشناس صنایع و فراوری
محصوالت آبزیان
کارشناس سازههای دریایي
کارشناس تولید ،تکثیر و پرورش
آبزیان
کارشناس بررسي آلودگي آب و
خاک
کارشناس بررسي آلودگي هوا و
جو
کارشناس بیماریهای حیات
وحش

3390

کارشناس پایش محیط زیست

3391

کارشناس حیات وحش

3392

کارشناس زیستگاههای آبي

3393

کارشناس زیستگاههای خشکي

3394

کارشناس موزه تاریخ طبیعي

3397
3398
3407

کارشناس آموزش و ترویج
حفاظت محیط زیست

مواد آزمون
1د شبکههای کامپیوتری و امنیت شبکه2 ،د سیستمعامل3 ،د مدارهای منطقي و الکترونیکي،
4د معماری کامپیوتر
1د برنامهنویسي پیشرفته (2 ،)C++د طراحي صفحات وب (3 ،)ASP.NETد پایگاه دادهها (SQL

و 4 ،)Oracleد سیستمعامل -5 ،طراحي الگوریتم و ساختمان دادهها
1د اصول مدیریت و تئوری سازمان2 ،د تحقیق در عملیات3 ،د برنامهریزی استراتژیک4 ،د تجزیه و
تحلیل سیستمها -5 ،اقتصاد مهندسي پیشرفته
1د اقتصاد و بازاریابي شیالت2 ،د فراوری محصوالت شیالتي3 ،د نگهداری محصوالت شیالتي،
4د کنترل کیفیت فراوردههای شیالتي -5 ،مدیریت فراوری محصوالت شیالتي
1د هیدرولیک دریا2 ،د طراحي سازههای دریایي3 ،د اجرای سازههای دریایي4 ،د ژئوتکنیک
دریایي5 ،د جانمایي سازههای دریایي
1د اقتصاد ،قوانین و اصول مدیریت شیالتي2 ،د تکثیر و پرورش ماهي و سایر آبزیان3 ،د تغذیه
آبزیان پرورشي4 ،د ژنتیک و اصالح نژاد آبزیان5 ،د بهداشت و بیماریهای آبزیان6 ،د مدیریت
آبزیپروری
1د مهندسي محیط زیست2 ،د هیدرولوژی مهندسي3 ،د آلودگي خاک4 ،د آبهای زیرزمیني،
5د مهندسي منابع آب،
1د مهندسي محیط زیست2 ،د آلودگي هوا و سنجش آالیندههای هوا3 ،د تحلیل سیستمهای
انرژی4 ،د کنترل انتشار آالیندهها از منابع ساکن و متحرک5 ،د فیزیک جو
1د زیستشناسي حیاتوحش2 ،د بهداشت و پرورش دام3 ،د ویروسشناسي و بیماریها4 ،د اصول
معاینه دام5 ،د بیماریهای دروني دامهای بزرگ و کوچک6 ،د بیماریهای طیور
1د مهندسي محیط زیست2 ،د آلودگي خاک3 ،د آلودگي هوا4 ،د مدیریت مواد زاید جامد5 ،د مهندسي
منابع آب
1د بومشناسي حیاتوحش2 ،د شناخت محیط زیست3 ،د فیزیولوژی جانوری4 ،د بیوشیمي،
5د زیست شناسي سلولي و مولکولي
1د فیزیولوژی جانوران آبزی2 ،د زیستشناسي دریا3 ،د بومشناسي دریا4 ،د شناخت محیط
زیست5 ،د هیدرولوژی
1د انسان و محیط زیست2 ،د بیوشیمي3 ،د طرح آزمایشات4 ،د اکولوژی پیشرفته5 ،د جغرافیای
گیاهي و فلور ایران
1د فیزیولوژی گیاهي2 ،د فیزیولوژی جانوری3 ،د سیستماتیک گیاهي و تکوین گیاهي4 ،د زمین-
شناسي ایران5 ،د شناخت محیط زیست
1د نظریههای جامعهشناسي2 ،د بررسي مسائل اجتماعي3 ،د ترویج و آموزش منابع طبیعي4 ،د حفاظت
خاک5 ،د جامعهشناسي روستایي

کارشناس ارزیابي توان اکولوژیک  1د سیستم اطالعات جغرافیایي ) 2 ،(GISد سنجش از دور ) 3 ،(RSد ارزیابي محیط زیست،
سرزمین
کارشناس برنامهریزی د آمار

 4د آمایش سرزمین 5 ،د مدیریت محیط زیست
 -1نمونهگیری  -2 ،1نمونهگیری  -3 ،2روشهای آماری -4 ،رگرسیون -5 ،استنباط آماری
1د اقتصاد بینالملل (تجارت و مالیه بینالملل)2 ،د تحقیقات بازاریابي3 ،د حقوق بازرگاني

3408

کارشناس برنامهریزی د بازرگاني بینالمللي4 ،د اصول مذاکرات ،مکاتبات و قراردادهای تجاری -5 ،مدیریت استراتژیک -6 ،اقتصاد
و بازاریابي شیالت

17

كد شغل

عنوان شغل

3409

کارشناس فني آبزیان

3412
2575
2576
2577

پولشویي
هنرآموز (استادکار
الکتروتکنیک)
هنرآموز (استادکار کامپیوتر)

تعمیر سازههای آبي
اقتصادسنجي4 ،د برنامهریزی و توسعه اقتصادی -5 ،کلیات مبارزه با پولشویي
1د مدارهای الکتریکي2 ،د ماشینهای الکتریکي ( ACو 3 ،)DCد کارگاه مدار فرمان و
سیمپیچي4 ،د تأسیسات الکتریکي و کارگاه5 ،د رسم فني6 ،د اندازهگیری الکتریکي
1د برنامهسازی کامپیوتر2 ،د بستههای نرمافزاری و کارگاه3 ،د شبکههای کامپیوتری4 ،د بانک
اطالعاتي 5 ،Accessد سختافزار و کارگاه6 ،د سیستمعامل

هنرآموز (استادکار مکانیک

1د تکنولوژی مولد قدرت2 ،د تکنولوژی انتقال قدرت (مکانیکي و اتوماتیک)3 ،د تکنولوژی برق

خودرو)

خودرو4 ،د تکنولوژی شاسي و بدنه5 ،د تکنولوژی سوخترساني6 ،د تکنولوژی موتورهای دیزل

2578
2581

هنرآموز (استادکار صنایع چوب)

3322

1د هیدرولیک2 ،د هیدرولوژی3 ،د طراحي سازههای آبي4 ،د اجرای سازههای آبي -5 ،کنترل و

کارشناس برنامهریزی د مبارزه با 1د مباني و اصول برنامهریزی و مدیریت2 ،د اقتصاد خرد و کالن3 ،د آمار ،احتمال و

هنرآموز (استادکار تأسیسات)

2582

مواد آزمون

هنرآموز (استادکار طراحي و
دوخت)
هنرآموز (استادکار ساخت
وتولید)

3324

هنرآموز (استادکار الکترونیک)

3326

هنرآموز (استادکار ساختمان)

3328

هنرآموز (استادکار صنایع فلزی)

3378

هنرآموز (استادکار چاپ)

2524

هنرآموز حسابداری

2584

هنرآموز تأسیسات

2593

هنرآموز صنایع غذایي

2594

هنرآموز صنایع دستي

2596

هنرآموز متالورژی

2597

هنرآموز الکترونیک

1د تأسیسات بهداشتي و کارگاه2 ،د تأسیسات حرارتي و کارگاه3 ،د تأسیسات برودتي و کارگاه،
4د رسم فني و نقشهکشي تأسیسات5 ،د برق تأسیسات
1د تکنولوژی کارگاه صنایع چوب2 ،د مواد اولیه صنایع چوب3 ،د ابزار و ماشینآالت صنایع
چوب4 ،د رسم فني
1د تکنولوژی الگو2 ،د تکنولوژی دوخت3 ،د طراحي اندام و رنگشناسي4 ،د شناخت الیاف و بافت پارچه
1د تعمیر و نگهداری ماشین تراش و فرز2 ،د تراشکاری و کارگاه3 ،د فرزکاری و کارگاه4 ،د سنگزني
و کارگاه5 ،د رسم فني
 1د مدارهای الکتریکي و آزمایشگاه2 ،د مدارهای الکترونیکي و آزمایشگاه3 ،د رسم فني4 ،د الکترونیک
صنعتي5 ،د ابزار دقیق و کنترل،
 1د رسم فني و نقشهکشي عمومي ساختمان2 ،د تکنولوژی قالببندی و آرماتور3 ،د نقشهبرداری
ساختمان4 ،د تکنولوژی ساختمانهای فلزی و بتني5 ،د نقشهکشي به کمک کامپیوتر با نرمافزار اتوکد
 1د نیمساختههای فلزی و کارگاه 2 ،د جوشکاری برق و کارگاه 3 ،د جوشکاری گاز و کارگاه،
4د رسم فني5 ،د علم مواد
 -1چاپ و روشهای تولید -2 ،موادشناسي -3 ،آمادهسازی چاپ -4 ،عملیات پس از چاپ
1د مفاهیم و روشهای آماری2 ،د اصول حسابداری  1و 3 ،2د حسابداری شرکتها4 ،د حسابداری
صنعتي5 ،د کاربرد کامپیوتر در حسابداری
1د تأسیسات بهداشتي ساختمان2 ،د تأسیسات حرارتي و کارگاه3 ،د تأسیسات برودتي و کارگاه،
4د برق تأسیسات5 ،د رسم فني و نقشهکشي تأسیسات،
 -1اصول صنایع غذایي -2 ،فرآوردههای دامي -3 ،فرآوردههای گیاهي -4 ،ماشینهای صنایع
غذایي -5 ،میکروبیولوژی مواد غذایي و عملیات،
 -1هنرهای سنتي و صنایع دستي ایران -2 ،تاریخ هنر ایران و جهان -3 ،مباني هنرهای
تجسمي -4 ،طراحي سنتي -5 ،هندسه نقوش -6 ،شناخت مواد و مصالح
 -1فیزیک حرارت -2 ،متالورژی فیزیکي -3 ،عملیات حرارتي و متالوگرافي -4 ،ریختهگری
آلیاژهای آهني و غیرآهني -5 ،اصول ریختهگری
 -1ریاضي مهندسي -2 ،مدارهای الکتریکي  1و  -3 ،2الکترونیک  1و  -4 ،2مباني و آزمایشگاه
مخابرات و رادیو -5 ،مدارهای منطقي
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كد شغل

عنوان شغل

2598

هنرآموز علوم دامي

2601

دبیری هنر

2602

دبیری تاریخ

2609

مراقب سالمت

2611

دبیر علوماجتماعي

2613

مربي امور تربیتي مدارس

2614

هنرآموز ماشینهای کشاورزی

3036

دبیر ادبیات فارسي

3037

دبیر تربیتبدني

3038

دبیر ریاضي

3039

دبیر زبان و ادبیات انگلیسي

3040

دبیر زیستشناسي

3041

دبیر شیمي

3042

دبیر عربي

3043

دبیر علومتجربي

3044

دبیر فیزیک

3246

هنرآموز ساختمان

3248

هنرآموز زراعي و باغي

مواد آزمون
 -1پرورش دام و طیور -2 ،تغذیه دام -3 ،ژنتیک و اصالح نژاد دام -4 ،میکروبیولوژی و
آزمایشگاه -5 ،تشریح و فیزیولوژی
 -1مباني هنرهای تجسمي -2 ،طراحي -3 ،خالقیت تصویری -4 ،درک عمومي هنر
 -1تاریخ جهان (اروپا (قرون وسطي د رنسانس د قرون جدید)) -2 ،تاریخ ایران پیش از اسالم
(ایران باستان) -3 ،تاریخ ایران دوره اسالمي (ایران در دو قرن نخستین د ایران میانه تا پایان
صفوی) -4 ،تاریخ ایران معاصر (با نگاهي ویژه به انقالب اسالمي)
 -1کلیات خدمات بهداشتي -2 ،آموزش بهداشت و ارتباطات -3 ،تغذیه و بهداشت مواد غذایي،
 -4بهداشت مدارس -5 ،آخرین دستورالعمل برنامه ایمنسازی کشوری د کمکهای اولیه
 -1مباني جامعهشناسي -2 ،روش تحقیق -3 ،نظریههای جامعهشناسي -4 ،مفاهیم و حوزههای
جامعهشناسي
 -1تعلیموتربیت اسالمي -2 ،فلسفه و مباني تعلیموتربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و
پرورش -3 ،سبک زندگي اسالمي د ایراني -4 ،آشنایي با علوم قرآني -5 ،مباحث فرهنگي روز،
 -6رفتار و روابط انساني در مدرسه -7 ،مباني روانشناسي عمومي و رشد
 -1آب ،خاک و گیاه -2 ،ماشینهای کشاورزی (تهیه زمین ،داشت و برداشت) -3 ،سرویس و
کاربرد تراکتور مکانیک خاک و طراحي پي -4 ،سیستمهای آبیاری -5 ،محاسبات فني،
1د نظم و نثر فارسي2 ،د کلیات مسائل ادبي (تاریخ ادبیات د فنون ادبي د عروض و قافیه د
سبکشناسي)3 ،د زبان فارسي (امال د نگارش و ویرایش د دستور زبان)
 -1روش تدریس در تربیتبدني -2 ،رشد و تکامل و یادگیری حرکتي -3 ،مباني فیزیولوژی
ورزشي -4 ،سنجش و اندازهگیری در تربیتبدني -5 ،مدیریت برگزاری مسابقات ورزشي
 -1مجموعه ریاضیات (ریاضي عمومي د معادالت دیفرانسیل د آمار و احتمال) -2 ،مباني آنالیز
ریاضي ،مباني جبر و مباني آنالیز عددی -3 ،اصول آموزش ریاضي -4 ،خالقیت ریاضي
 -1زبانشناسي -2 ،اصول و تئوریهای تدریس -3 ،آزمونسازی -4 ،روش تحقیق
1د زیست سلولي و مولکولي2 ،د بیوشیمي3 ،د ژنتیک4 ،د فیزیولوژی جانوری و گیاهي 5 ،د میکروبیولوژی
 1د شیمي فیزیک  1و 2 ،2د شیمي معدني  1و 3 ،2د شیمي آلي  2 ،1و  3و طیف سنجي،
 4د شیمي تجزیه  2 ،1و دستگاهي
1د قواعد صرف و نحو (کاربردی)2 ،د ترجمه ،تعریب ،درک مطلب3 ،د علوم بالغي (معاني ،بیان،
بدیع ،عروض)4 ،د تاریخ ادبیات و نقد ادبي
1د شیمي آلي  2 ،1و  3و طیفسنجي2 ،د شیمي تجزیه  1و  2و دستگاهي3 ،د مجموعه فیزیک
(شامل مباحث مکانیک ،الکتریسیته ،مغناطیس ،حرکت نوساني ،امواج نور و حرارت)4 ،د زیست
سلولي و مولکولي ،فیزیولوژی جانوری و گیاهي
مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک د الکتریسیته د مغناطیس د فشار هیدرواستاتیک د
حرکت نوساني و امواج د نور د حرارت و ترمودینامیک د فیزیک جدید)
1د استاتیک و مقاومت مصالح2 ،د طراحي و اجرای ساختمانهای فلزی و بتني3 ،د اصول نقشهکشي
و رسم آن به کمک کامپیوتر4 ،د تکنولوژی کارگاه قالببندی و آرماتور5 ،د نقشهبرداری ساختمان
1د حفظ و اصالح نباتات2 ،د تولید محصوالت زراعي و باغي3 ،د ماشینهای زراعي و باغي4 ،د گیاهشناسي،
5د آب و خاک
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كد شغل

عنوان شغل

3249

هنرآموز صنایع چوب

3250

هنرآموز طراحي و دوخت

3251

هنرآموز کامپیوتر

3253

هنرآموز مکانیک خودرو

3254

هنرآموز ناوبری

3318

هنرآموز نقاشي

3319

هنرآموز مکانیک موتورهای
دریایي

3320

دبیر روانشناسي

3330

هنرآموز معدن

3332

دبیری حرفهوفن ( کار و فنّاوری)

مواد آزمون
1د خواص فیزیکي و مکانیکي چوب2 ،د خشک کردن و نگهداری چوب3 ،د محاسبات فني
صنایع چوب4 ،د تکنولوژی کارگاه و ماشینآالت چوب5 ،د نقشهکشي تخصصي صنایع چوب
1د الگو و دوخت2 ،د مباني هنرهای تجسمي3 ،د طراحي اندام و رنگشناسي4 ،د علوم الیاف،
5د تاریخ هنر ایران و جهان6 ،د تاریخ لباس،
1د ذخیره و بازیابي اطالعات2 ،د برنامهنویسي پیشرفته3 ،د شبکههای کامپیوتری و امنیت شبکه،
4د ساختمان دادهها5 ،د طراحي الگوریتم6 ،د پایگاه داده
1د محاسبات فني (استاتیک ،مقاومت مصالح ،ترمودینامیک)2 ،د تکنولوژی سوخترساني (بنزیني،
دیزلي)3 ،د تکنولوژی شاسي و بدنه و انتقال قدرت4 ،د تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو
1د آتشنشاني و کمکهای اولیه پزشکي و بقا در دریا2 ،د ملواني و تخلیه و بارگیری3 ،د روش
مخابرات بینالمللي دریایي4 ،د ناوبری تخمیني ساحلي و کار با نقشه
1د شناخت مواد و مصالح تکنیکهای نقاشي2 ،د مباني هنرهای تجسمي3 ،د تاریخ هنر ایران و
جهان4 ،د پرسپکتیو ،هندسه مناظر و مرایا ،طراحي5 ،د مکاتب هنری ایران و جهان
1د اصول مکانیکي دریایي (موتورهای دیزلي دریایي د دیگهای بخار د توربینهای بخار و گازی)،
2د مباني هیدرولیک صنعتي3 ،د ترمودینامیک4 ،د اجزای ماشین5 ،د مقررات ایمني و زیستمحیطي
دریایي،
 1د روانشناسي عمومي2 ،د روانشناسي رشد و شخصیت3 ،د آسیبشناسي رواني4 ،د روانشناسي
اجتماعي5 ،د آمار و روش تحقیق،
 1د تهویه2 ،د استخراج معادن روباز3 ،د استخراج معادن زیرزمیني4 ،د کانيشناسي5 ،د سنگشناسي،
6د چالزني و انفجار7 ،د باربری در معادن
الف) ویژه رشته مهندسی مكانیك:
1د محاسبات فني (استاتیک ،مقاومت مصالح ،ترمودینامیک)2 ،د تکنولوژی سوخترساني (بنزیني،
دیزلي)3 ،د تکنولوژی شاسي و بدنه و انتقال قدرت4 ،د تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو
ب) ویژه رشته مهندسی مواد:
 -1ریاضي عمومي  1و  -2 ،2ترمودینامیک -3 ،خواص فیزیکي مواد -4 ،خواص مکانیکي مواد،
 -5خوردگي و اکسیداسیون مواد

3358

هنرآموز صنایع فلزی و
جوشکاری

 -1جوشکاری با برق و گاز و کارگاه -2 ،تکنولوژی نیمساختههای فلزی و کارگاه -3 ،استاتیک
و مقاومت مصالح -4 ،علم مواد -5 ،رسم فني
 -1روانشناسي عمومي -2 ،روانشناسي رشد کودک -3 ،روانشناسي تربیتي -4 ،اصول ،مفاهیم

3360

هنرآموز کودکیاری

3362

هنرآموز سرامیک

3363

هنرآموز چاپ

3364

هنرآموز نساجي

و برنامهریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان -5 ،بهداشت فردی و عمومي  -6ایمني و کمک
های اولیه
 -1شناخت و خواص مواد سرامیکي -2 ،روشهای تولید سرامیک -3 ،دیرگدازها -4 ،اصول
خشک کردن و پخت سرامیکها -5 ،محاسبات فني
 -1روشهای گوناگون چاپ (کارگاههای چاپ افست ،سیلک اسکرین ،هلیوگراوور و دیجیتال)،
 -2تاریخ فنّاوری چاپ -3 ،شناخت روند و مراحل چاپ (لیتوگرافي ،تکنولوژی بستهبندی،
تکنولوژی صحافي) -4 ،شناخت مواد و مصالح چاپ
 -1تکنولوژی نساجي (ریسندگي د بافندگي) -2 ،علوم الیاف (علوم الیاف د فیزیک الیاف) -3 ،رنگرزی
و تکمیل (رنگرزی د چاپ د تکمیل)
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كد شغل
3365

عنوان شغل

مواد آزمون

هنرآموز ساخت و تولید

 -1تکنولوژی ماشینهای ابزار و کارگاه -2 ،رسم فني -3 ،محاسبات فني (استاتیک ،مقاومت مصالح،

(ماشینابزار)

3366

دبیری اقتصاد

3367

دبیری جغرافیا (جغرافیا)

3368

دبیری جغرافیا (زمینشناسي)

3369

آموزگار ابتدایي (ابتدایي)

3371

دبیری معارف اسالمي (معارف
اسالمي)

3373

دبیر معارف اسالمي (فلسفه)

3399

آموزگار ابتدایي (استثنایي)

3400

مشاور واحد آموزشي

3401

هنرآموز الکتروتکنیک
(الکتروتکنیک)

اجزای ماشین) -4 ،ماشینهای کنترل عددی ( -5 ،)CNCعلم مواد -6 ،سیستمهای اندازهگیری
 -1اقتصاد خرد -2 ،اقتصاد کالن -3 ،اقتصاد ایران -4 ،اقتصاد اسالمي -5 ،اقتصاد بینالملل-6 ،
توسعه و برنامهریزی اقتصادی
 -1جغرافیای شهری -2 ،جغرافیای روستایي -3 ،آب و هواشناسي -4 ،ژئومورفولوژی -5 ،جغرافیای
سیاسي -6 ،سنجش از دور و GIS

 -1پترولوژی -2 ،رسوبشناسي و سنگ رسوبي -3 ،دیرینهشناسي و فسیل -4 ،زمینساخت،
 -5زمینشناسي ایران -6 ،اطالعات عمومي درباره آب و اقلیم -7 ،اطالعات عمومي درباره نجوم
 -1اصول و فلسفه تعلیم و تربیت -2 ،روانشناسي پرورشي -3 ،روانشناسي رشد -4 ،روشها
و فنون تدریس -5 ،اندازهگیری ،سنجش و ارزشیابي آموزشي
1د اندیشه اسالمي -2 ،آیین زندگي3 ،د شناخت منابع و متون اسالمي و منابع فقه4 ،د علوم و
تفسیر قرآن5 ،د احکام و تفسیر
1د اصول و فلسفه آموزش و پرورش -2 ،فلسفه تعلیم و تربیت اسالمي3 ،د منطق4 ،د فلسفه و
کالم اسالمي5 ،د تاریخ فلسفه
 -1آموزش و پرورش استثنایي -2 ،آموزش و پرورش افراد نابینا -3 ،آموزش و پرورش افراد
ناشنوا -4 ،اختالالت گویایي -5 ،اختالالت رشدی -6 ،ژنتیک (نارسایيهای استثنایي)
 -1اصول و فنون مشاوره -2 ،مشاوره مدرسه -3 ،مشاوره خانواده -4 ،راهنمایي و مشاوره شغلي،
 -5روانشناسي تربیتي -6 ،روانشناسي یادگیری
1د ریاضي مهندسي2 ،د تحلیل مدارهای الکتریکي3 ،د ماشینهای الکتریکي (4 ،)AC ،DCد تکنولوژی
و کارگاه مدار فرمان و سیمپیچي5 ،د تأسیسات الکتریکي و کارگاه6 ،د PLC
 -1مجموعه دروس الکترونیک (الکترونیک د مدار منطقي د میکروکنترلر د مدارهای الکتریکي

3402

هنرآموز الکتروتکنیک

د  PLCو اتوماسیون د حسگرها و مبدلها) -2 ،مجموعه دروس مکانیک (هیدرولیک و پنوماتیک

(مکاترونیک)

د اجزاء ماشین) -3 ،مجموعه دروس کامپیوتر (زبان  c++د  MATLABد روباتیک د سختافزار
و معماری کامپیوتر)
1د مباني هنرهای تجسمي2 ،د عکاسي3 ،د طراحي و تصویرسازی4 ،د کارگاه گرافیک (خط در

3403

هنرآموز گرافیک (گرافیک)

3404

هنرآموز گرافیک (انیمیشن)

 -1حرکتسازی -2 ،فیلمنامه انیمیشن -3 ،کامپیوتر انیمیشن -4 ،کارگرداني انیمیشن -5 ،طراحي

هنرآموز نقشهکشي عمومي

 -1مباني طراحي معماری -2 ،نقشهکشي و ترسیم فني -3 ،ایستایي -4 ،عناصر و جزئیات -5 ،متره

3405
3406

(معماری)

گرافیک ،چاپ دستي ،پایه و اصول صفحهآرایي)5 ،د کاربرد رایانه و چاپ در گرافیک

و برآورد -6 ،اصول نقشهکشي به کمک کامپیوتر

هنرآموز ساخت و تولید (ساخت

 -1تکنولوژی ماشینهای ابزار و کارگاه -2 ،نقشهکشي ( 1و  -3 ،)2محاسبات فني (استاتیک ،مقاومت

و تولید)

مصالح ،اجزای ماشین) -4 ،ماشینهای کنترل عددی ( -5 ،)CNCعلم مواد -6 ،اندازهگیری دقیق
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