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  1397سال  - ي كشورجرايهاي ااستخدامي متمركز دستگاهآزمون مين پنجراهنماي شركت در 

 (15/4/97 جمعه )صبح
 پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن : -الف 

عمومي )شماره يك( و بسته دوم حاوي حاوي يك برگ پاسخنامه و يك جلد دفترچه آزمون  اولبسته شود كه دو بسته آزموني داده مي داوطلبهر  بهامتحان  در جلسه
صفحه چاپ  نخانوادگي و نام درج شده است. نمونه قسمتي از پاسخنامه در ايدر مستطيل باالي پاسخنامه شماره داوطلبي، نامباشد. دفترچه آزمون تخصصي )شماره دو( مي

 شده است كه بايد پس از مالحظه آن به نكات زير توجه كرد.
 محلها ساير در يا عالمتگذاري و نوشتن از پاسخنامه روي در شده مشخص محلهاي از غيربه و گذاشت عالمتي يا نوشت نبايد چيزي پاسخنامه باالي مستطيل در -1

 تلقي و پاسخنامه وي تصحيح نخواهد شد. متخلف عنوان فرد به صورت شود، در غيراين خودداري
جلد روي در  مندرج شمارهخانوادگي و نام و خانوادگي و نام خود را با نامالزم است نامو قبل از بازنمودن پوشش نايلوني  مربوط بسته آزمون دريافت محض به داوطلب -2

 نيست اختالفي آنها هيچ شود بين كند تا مطمئن خود مقايسه ورودي كارت رويمندرج در داوطلب پاسخنامه و همچنين شماره صندلي و شماره دفترچه سواالت امتحاني و 
 د.شو برطرف كند تا اختالف را دنبال دهد و موضوع اطالع در جلسه مراقب نزديكترين را به موضوع تفاوت، مشاهده و درصورت

 طرز پاسخ دادن به سواالت: -ب 
پركردن محل  نحوهوسيله مداد سياه نرم پررنگ پركند. براي اطالع از گيرد فقط بهداوطلب بايد محل مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه براي هر سوال در نظر مي - 1

 داده شده است توجه شود. 2و 3، 1، 4هاي فرضي ترتيب پاسخ به 4و 3، 2، 1هاي هاي شمارهمخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه در آن به سوال
 شود از كثيف كردن، تاكردن و يا گذاشتن هرگونه عالمت و يا اثري بر روي آن خودداري گردد.خوان تصحيح ميچون پاسخنامه به وسيله ماشين عالمت - 2
و غيره( و يا در دفترچه  يا × هايي كه به هر نحو ديگر در پاسخنامه )مثالً : عالمت شود. پاسخجوابها فقط در پاسخنامه با پركردن محل مخصوص مشخص مي - 3

 گذاري نخواهد بود.شود قابل تصحيح و نمرهيا نوشته آزمون عالمتگذاري 
منفي  ( نمره1) غلط يك هر پاسخ براي و يا تصادفي حدسي هايپاسخ كردن منظور خنثي و به مثبت ( نمره3سه ) صحيح هر پاسخ براي ايچهارگزينه در تستهاي - 4

و يا  منفي نمره جواب بدون هايسوال ندهند زيرا به جواب سوال آن دانند بهرا اصالً نمي سوالي صحيح شود اگر پاسخمي توصيه داوطلبان به منظور خواهد شد. بنابراين
 .خواهد گرفت تعلق منفي نمره يك سوال آن خواهد شد و به پاسخها، غلط محسوب شود همه داده پاسخ از يك بيش سوالي گيرد و اگر بهنمي مثبت تعلق

 
 
 

 بديهي كنند.( )مشكي سياه كامل بطور پررنگ نرم سياه بامداد خود را در پاسخنامه انتخابي گزينه مربوط به مستطيلهاي است ، الزمگرامي داوطلبان :مهم خيلي تذكر
 صحيح صورتبه عالمتگذاري خواهد بود. نحوه داوطلب عهده به مورد مسووليت باشد، در اين ( نشده)مشكي سياه بطور كامل موردنظر از مستطيل قسمتي درصورتيكه است

ضمناً الزم است دقت شود به قسمتهايي كه در پاسخنامه تاكيد گرديده عالمتگذاري نشود توجه گردد، چون در صورت عالمتگذاري .است شده باال مشخص مونهن در
 پاسخنامه داوطلب مربوط تصحيح نشده و به عنوان متخلف شناخته خواهد شد.

 :تاريخ و ساعت برگزاري آزمون – ج
 قبل از شروع فرآيند آزمونساعت نيمهاي اصلي امتحان شود. درهاي ورودي حوزهميآغاز  دقيقه ()هشت و سي 8:30 ساعت 15/4/97روز جمعه فرآيند برگزاري آزمون صبح 

 بسته خواهد شد. لذا داوطلبان گرامي بايد قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني حاضر باشند.
 محل برگزاري آزمون:نوبت و  -د

با توجه به شماره داوطلبي مندرج در كارت شركت در آزمون خود و  ستبايميبرگزار خواهد شد. داوطلبان و برخي از شهرستانهاي كشور آزمون در كليه مراكز استانها 
 نمايند. مراجعههاي امتحاني خود به شناسايي حوزهبراساس آدرس مندرج در كارت، نسبت 

 تعداد سواالت و مدت پاسخگويي: -ه
لبي، سازي شده و شماره داوط. دفترچه سواالت كليه داوطلبان شخصيشودشغلي مختلف، دو بسته آزموني داده ميعناوين در جلسه آزمون به هريك از داوطلبان همانگونه كه اشاره شد 

ايست با كد بمي ،كد عددي و حروف انگليسي كه بر روي دفترچه سوال داوطلبان درج گرديدهداراي تنوع بوده و  ،هافترچهخانوادگي و نام هر داوطلب بر روي جلد آن درج گرديده است. اين دنام
 باشد.ذيل ميهاي آزموني و مدت پاسخگويي به آنها به شرح تعداد سواالت هريك از دفترچهعددي و حروف انگليسي درج شده در پاسخنامه مطابقت داشته باشد. 

ب( آزمون عمومی گروه  ( ،100الف( آزمون عمومی گروه اول )کد دفترچه )باشد مي شغلي متناسب با گروه عنوانو  سوال 001حاوي دفترچه آزمون عمومي )شماره يك( آزمون عمومي:  -1

كه داوطلبان (( 500( آزمون عمومی گروه پنجم)کد دفترچه ـه (،400دفترچه )کد ( آزمون عمومی گروه چهارمد (،300)کد دفترچه ج( آزمون عمومی گروه سوم (، 200دوم )کد دفترچه 
 آن پاسخ دهند.دقيقه به سواالت  011بايست در مدت مي
 دقيقه به سواالت آن پاسخ دهند. 08بايست در مدت داوطلبان ميدرج گرديده است كه  صفحه بعددر جدول ها گروه هريك ازشغلي عناوين تخصصي آزمون اختصاصي: تعداد سواالت  -2

ان، صورت نمره مكتسبه اين داوطلبهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از پاسخگويي به سواالت معارف اسالمي معاف بوده و در ايناقليت تبصره:
 محاسبه خواهد شد. زمون عموميآهاي براساس مجموع تراز شده ساير سوال
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 آنها آزمون تخصصي و تعداد سوال هاي اجرايي كشوراستخدامي متمركز دستگاهآزمون مين پنج عناوين شغلي

تعداد  ()کددفترچه کد رشته شغلی -عنوان رشته شغلی  گروه
 سوال

تخصصي 
 70 (101)كد دفترچه ( 2702) كاردان دامپزشكي گروه اول

تخصصي 
 گروه دوم

ـ كد شغلي كارشناس امور آموزش ـ كد شغلي  كارشناس تحليلگر سيستم(، 209)كد دفترچه  3130ـ كد شغلي  افزار رايانهكارشناس امور سخت(، 208)كد دفترچه  3124ي )نظارت بر ذبح شرعي( 
ـ كد شغلي وحملكارشناس امور (، 212)كد دفترچه  3150  60 (216)كد دفترچه  3374نقل 

ـ كد شغلي كارشناس  (،205دفترچه )كد  3029ـ كد شغلي  حسابدار (، مسئول 211)كد دفترچه  3145ـ كد شغلي  كارشناس برنامه و بودجه(، 210)كد دفترچه  3138بررسي اسناد و مدارک 
ـ كد شغلي  ـ كد شغلي مطالعات كارشناس (، 217)كد دفترچه  3375ـ كد شغلي كارشناس راه، ساختمان و شهرسازي (، 214)كد دفترچه  3213خدمات مالي  اقتصادي راه، مسكن و شهرسازي 

ـ كد شغلي كارشناس ( و 218)كد دفترچه  3376  (223)كد دفترچه  3415اقتصادي موقوفات 
65 

ـ كد شغلي  ـ كد شغلي كارشناس (، 202)كد دفترچه  242ـ كد شغلي  كارشناس معماري(، 201)كد دفترچه  139كارشناس حقوقي  هاي كارشناس بهداشت دام و فراورده(، 203)كد دفترچه  1258اوقاف 
ـ كد شغلي كارشناس (، 206)كد دفترچه  3104ـ كد شغلي  كارشناس آزمايشگاه غذا، دارو و بهداشتي(، 204)كد دفترچه  2703ـ كد شغلي  دامي  عموميكارشناس روابط(، 207)كد دفترچه  3111امور اداري 

كارشناس (، 219)كد دفترچه  3380ـ كد شغلي  1 صيد و صياديكارشناس امور (، 215)كد دفترچه  3287ـ كد شغلي  كارشناس اطالعات جغرافيا و سنجش از دور(، 213)كد دفترچه  3170لي ـ كد شغ
ـ كد شغلي كارشناس امور (، 220)كد دفترچه  3384ـ كد شغلي  2صيد و صيادي امور  ـ كد شغلي كارشناس امور (، 221كد دفترچه ) 3413مسابقات قرآني   (222)كد دفترچه  3414ديني بقاع متبركه 

70 

تخصصي 
 گروه سوم

ـ كد شغلي برنامهكارشناس  ـ آمار   50 (327)كد دفترچه  3407ريزي 
ـ كد شغلي سازهكارشناس (، 311)كد دفترچه  3175ـ كد شغلي  كارشناس شبكه(، 309)كد دفترچه  3152ـ كد شغلي  2كارشناس تحليلگر سيستم   60 (315)كد دفترچه  3382هاي دريايي 

ـ كد شغلي كارشناس  )كد دفترچه  3142ـ كد شغلي  2ريزي برنامهكارشناس (، 305)كد دفترچه  3141ـ كد شغلي  1ريزي (، كارشناس برنامه301)كد دفترچه  229آزمايشگاه محيط زيست 
ـ كد شغلي (، كارشناس برنامه306 ـ كد شغلي (، برنامه308)كد دفترچه  3151ـ كد شغلي  1(، كارشناس تحليلگر سيستم 307)كد دفترچه  3148ريزي  (، 312)كد دفترچه  3279نويس سيستم 

ـ كد شغلي بيماريكارشناس (، 313)كد دفترچه  3377ـ كد شغلي  3ريزي برنامهكارشناس  ـ كد شغلي كارشناس (، 319)كد دفترچه  3389هاي حيات وحش  )كد  3390پايش محيط زيست 
ريزيـ  بازرگانيـ  كد برنامهكارشناس (، 323)كد دفترچه  3393هاي خشكيـ  كد شغلي زيستگاهكارشناس (، 322)كد دفترچه  3392هاي آبيـ  كد شغلي زيستگاهكارشناس (، 320دفترچه 
ـ كد شغلي اس كارشن(، 328)كد دفترچه  3408شغلي  ـ كد شغلي برنامهكارشناس (، 329)كد دفترچه  3409فني آبزيان  ـ مبارزه با پولشويي   (330)كد دفترچه  3412ريزي 

65 

ـ كد شغلي كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماري ـ كد شغلي 302)كد دفترچه  2705هاي دامي  كارشناس (، 304)كد دفترچه  3032ـ كد شغلي  حسابرس(، 303)كد دفترچه  3001(، بازرس 
ـ كد شغلي كارشناس (، 310)كد دفترچه  3169ـ كد شغلي  المللروابط بين ـ كد شغلي كارشناس (، 314)كد دفترچه  3379صنايع و فراوري محصوالت آبزيان   3383توليد، تكثير و پرورش آبزيان 

ـ كد شغلي كارشناس (، 316)كد دفترچه  ـ كد شغلي كارشناس (، 317)كد دفترچه  3387بررسي آلودگي آب و خاک  حيات وحش كارشناس (، 318)كد دفترچه  3388بررسي آلودگي هوا و جو 
ـ كد شغلي كارشناس (، 321)كد دفترچه  3391ـ كد شغلي  ـ كد شغلي كارشناس (، 324)كد دفترچه  3394موزه تاريخ طبيعي   (،325)كد دفترچه  3397آموزش و ترويج حفاظت محيط زيست 
ـ كد شغلي كارشناس   (326)كد دفترچه  3398ارزيابي توان اكولوژيک سرزمين 

70 

تخصصي 
 گروه چهارم

ـ كد شغلي استادكار الكتروتكنيکهنرآموز ) ـ كد شغلي استادكار كامپيوتر(، هنرآموز )401)كد دفترچه  2575(  ـ كد شغلي استادكار مكانيک خودرو(، هنرآموز )402)كد دفترچه  2576(   )2577 
ـ كد شغلي استادكار تأسيسات(، هنرآموز )403)كد دفترچه  ـ كد شغلي استادكار ساخت وتوليد(، هنرآموز )404)كد دفترچه  2578(  ـ  )استادكار الكترونيک( هنرآموز(، 407)كد دفترچه  3322( 

 (409ه )كد دفترچ 3326ـ كد شغلي  هنرآموز )استادكار ساختمان((، 408)كد دفترچه  3324كد شغلي 
60 

ـ كد شغلي استادكار صنايع چوبهنرآموز ) ـ كد شغلي دوخت و استادكار طراحي(، هنرآموز )405)كد دفترچه  2581(  ـ  هنرآموز )استادكار صنايع فلزي((، 406)كد دفترچه  2582( 
 65 (410)كد دفترچه  3328كد شغلي 

 70 (411)كد دفترچه  3378ـ كد شغلي  (چاپهنرآموز )استادكار 

تخصصي 
 گروه پنجم

ـ كد شغلي   50 (522)كد دفترچه  3044دبير فيزيک 
 هنرآموز الكتروتكنيک(، 539)كد دفترچه  3364نساجيـ  كد شغلي هنرآموز (، 516)كد دفترچه  3038(، دبير رياضيـ  كد شغلي 506)كد دفترچه  2597ـ كد شغلي  هنرآموز الكترونيک

ـ كد شغلي   60 (549)كد دفترچه  3401)الكتروتكنيک( 
ـ كد شغلي 502)كد دفترچه  2584ـ كد شغلي  هنرآموز تأسيسات ـ كد شغلي هنرآموز (، 503)كد دفترچه  2593(، هنرآموز صنايع غذايي  هاي (، هنرآموز ماشين505)كد دفترچه  2596متالورژي 

ـ كد شغلي  ـ كد شغلي (513)كد دفترچه  2614كشاورزي  ـ كد شغلي (، دبير علوم520)كد دفترچه  3042، دبير عربي   3246ـ كد شغلي  هنرآموز ساختمان(، 521)كد دفترچه  3043تجربي 
 3319ـ كد شغلي  موتورهاي دريايي هنرآموز مكانيک(، 528)كد دفترچه  3253ـ كد شغلي  هنرآموز مكانيک خودرو(، 527)كد دفترچه  3251ـ كد شغلي  هنرآموز كامپيوتر(، 523)كد دفترچه 
ـ كد شغلي كار و فنّاوريوفن ) (، دبيري حرفه531)كد دفترچه  و جوشكاري  هنرآموز صنايع فلزي(، ويژه رشته مهندسي موادب :   ويژه رشته مهندسي مكانيک الف :) -(534)كد دفترچه  3332( 
ـ كد شغلي هنرآموز (، 535)كد دفترچه  3358ـ كد شغلي  ـ كد شغلي ساخت و توليد )ماشينهنرآموز (، 537)كد دفترچه  3362سراميک  ـ كد 540)كد دفترچه  3365ابزار(  (، دبيري اقتصاد 

كشي هنرآموز نقشه(، 550)كد دفترچه  3402(ـ  كد شغلي مكاترونيکالكتروتكنيک )هنرآموز (، 544)كد دفترچه  3369)ابتدايي(ـ  كد شغلي  آموزگار ابتدايي(، 541)كد دفترچه  3366شغلي 
ـ كد شغلي معماريعمومي ) ـ كد شغلي  هنرآموز ساخت و توليد(، 553)كد دفترچه  3405(   (554)كد دفترچه  3406)ساخت و توليد( 

65 

ـ كد شغلي  دبيري هنر(، 507)كد دفترچه  2598ـ كد شغلي  هنرآموز علوم دامي(، 504)كد دفترچه  2594ـ كد شغلي  هنرآموز صنايع دستي(، 501)كد دفترچه  2524ـ كد شغلي  هنرآموز حسابداري
مربي امور (، 511)كد دفترچه  2611ـ كد شغلي  اجتماعيعلوم(، دبير 510)كد دفترچه  2609ـ كد شغلي  مراقب سالمت(، 509)كد دفترچه  2602ـ كد شغلي  دبيري تاريخ(، 508)كد دفترچه  2601

ـ كد شغلي 512)كد دفترچه  2613د شغلي ـ ك تربيتي مدارس ـ كد شغلي (، دبير تربيت514)كد دفترچه  3036(، دبير ادبيات فارسي  ـ كد 515)كد دفترچه  3037بدني  (، دبير زبان و ادبيات انگليسي 
ـ كد شغلي (، دبير زيست517)كد دفترچه  3039شغلي  ـ كد شغلي 518)كد دفترچه  3040شناسي  )كد دفترچه  3248ـ كد شغلي  هنرآموز زراعي و باغي(، 519)كد دفترچه  3041(، دبير شيمي 
 موز نقاشيآهنر(، 529)كد دفترچه  3254ـ كد شغلي  هنرآموز ناوبري(، 526)كد دفترچه  3250ـ كد شغلي  دوختو هنرآموز طراحي (، 525)كد دفترچه  3249ـ كد شغلي  هنرآموز صنايع چوب(، 524

ـ كد شغلي هنرآموز (، 533)كد دفترچه  3330ـ كد شغلي  هنرآموز معدن(، 532)كد دفترچه  3320ـ كد شغلي  شناسيدبير روان(، 530دفترچه )كد  3318ـ كد شغلي  )كد دفترچه  3360كودكياري 
ـ كد شغلي هنرآموز (، 536 ـ كد شغلي  دبيري جغرافيا(، 538)كد دفترچه  3363چاپ  ـ كد شغلي )زمين بيري جغرافياد(، 542)كد دفترچه  3367)جغرافيا(  (، دبيري 543)كد دفترچه  3368شناسي( 

ـ كد شغلي  ـ كد شغلي 545)كد دفترچه  3371معارف اسالمي )معارف اسالمي(  ـ كد شغلي استثناييابتدايي )آموزگار (، 546)كد دفترچه  3373(، دبير معارف اسالمي )فلسفه(  )كد دفترچه  3399( 
ـ كد شغلي واحد آموز مشاور(، 547 ـ كد شغلي  هنرآموز گرافيک(، 548)كد دفترچه  3400شي  ـ كد شغلي انيميشنگرافيک )هنرآموز (، 551)كد دفترچه  3403)گرافيک(   (552)كد دفترچه  3404( 
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 تذكرات مهم: -و

درصد  25)سهميه  كارت شركت درآزمون 10چنانچه نسبت به بند درصد ايثارگران توجه داشته باشند  25داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه  -1
به ادارات اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران مراكز استان با مراجعه  16/04/97ايثارگران( معترض هستيد مي بايست تا روز شنبه مورخ 

 مربوطه جهت تعيين وضعيت سهميه ايثارگري خود اقدام نماييد.
ارت شركت در مندرج در ك و اولويت انتخابي ، مقطع تحصيلي، عنوان رشته تحصيلينيازمند منشي معلوليت،، جنس بندهاي مربوط به چنانچهداوطلبان توجه نمايند:  -2

صبح از ساعت  14/4/97شنبه و پنج 13/4/97شنبه روزهاي چهار يكي از در آزمون با اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامي اينترنتي مغايرت دارد، الزم است براي پيگيري
د. بديهي است درصورتيكه در نمراجعه نمايرفع نقص مربوطه  هباجبه نماينده سازمان سنجش مستقر در شخصاً  00/18تا  00/14و بعدازظهر از ساعت  00/12تا  30/8

لتحصيلي املي، دين، سهميه، نام دستگاه اشتغال، داوطلب بومي، تاريخ فارغخانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد نامرابطه با ساير مندرجات كارت شركت در آزمون )
با مراجعه به قسمت  15/4/97حداكثر تا تاريخ  نامي اشكالي مشاهده نموديد الزم است براساس دستورالعمل مربوط( با توجه به اطالعات ثبتو معدل آخرين مدرك تحصيلي

  نسبت به اصالح آن اقدام نماييد.نجش آموزش كشور، ويرايش اطالعات سايت اينترنتي سازمان س
و رفع  ور پيگيريچنانچه داوطلبان در قسمت عكس روي كارت شركت در آزمون مغايرتي )از قبيل اشتباه عكس و يا عدم درج عكس( مشاهده نمودند، الزم است بمنظ -3

فوق به باجه رفع نقص مراجعه نمايند. لذا با توجه به اينكه بعضاً  1هاي اعالم شده در بند ساعتدر  14/4/97شنبه و پنج 13/4/97شنبه چهارروزهاي  يكي از درمشكل 
نام به وجود آمده، بديهي است چنانچه داوطلباني كه داراي اين مشكل هستند شخصاً در زمان اعالم شده جهت رفع اشكال داوطلبان مدعي هستند اين اشكال در زمان ثبت

 راجعه ننمايند با آنها به عنوان متقلب آزمون رفتار خواهد شد. به باجه رفع نقص م
  ند.و سنجاق به همراه داشته باش داوطلبان بايد عالوه بر كارت شركت در آزمون، كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك كن، مداد تراش -4
ودداري نمايند. پيجر و ... اكيداً خ انگشتر هوشمند، هوشمند، دستبندساعت هوشمند، ستي، ساك دستي، كتاب، جزوه، ماشين حساب، تلفن همراه، از آوردن وسايل اضافي مانند كيف د - 5

 هاي امتحاني نيست.حوزهبيني نشده، مسئوليتي در قبال نگهداري از اين وسايل متوجه هاي امتحاني پيشبا توجه به اينكه محلي براي نگهداري اين وسايل در حوزه
متحان به االتحرير، نت )يادداشت(، . . . و همچنين خارج نمودن اوراق امتحاني از قبيل پاسخنامه، دفترچه سوال و يا كارت شركت در آزمون از جلسه وسيله از قبيل لوازمنوع رد و بدل كردن هر  -6

 هاي سراسري كه شرح آن در اطالعيه رفع نقص كارت شركت در آزمون آمده، رفتار خواهد شد.رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونشود و با داوطلب متخلف برابر قانون عنوان تخلف محسوب مي
 پرسشنامه ارزيابي محل برگزاري آزمون سواالت به پاسخگويي -ز

ا هآزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطالعات براي ارزيابي حوزههاي برگزاري در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزهبا توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور 
 نمائيد.بصورت اينترنتي از طريق سايت اين سازمان اقدام  22/4/97 لغايت 15/4/97آزمون از تاريخ  ايندارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در 


