
  شرکت بُرٌ برداری ي وگٍ داری فراة  استخذامي آزمًن دريس

  بنـيیژٌ ویريگبٌ داری
 

 عووهی دروس شغلی رشته ردیف
 تعذاد

 سواالت
 تخصصی دروس ضریب

 تعذاد

 سواالت
 ضریب

1 

 ههنذس بـرق
 

 

  رشته در باالتر  و لیسانس

   برق ههنذسی
قذرت، شبکه های انتقال  گرایش)

 (و توزیع و الکتروتکنیک

 01 اطالعات عمًمي

2 

 01 تخصصياوگلیسي  زبان

3 

 01 تًاومىذي َاي رَىي
 01 الکتریکي مذارَاي

 5 لذرت َاي سیستم بررسي

 5 الکتریکي ماشیه َاي 01 کامپیًترمفاَیم کاربردي 

 01 اتــــریاضی
 5 اوذازٌ گیري الکتریکي

 5 رلٍ ي حفاظت

2 

 

 کالکترونی ههنذس
 

 

 رشته در باالتر  و لیسانس

  برق ههنذسی 

 الکترونیک و ابساردقیق( گرایش)

 01 اطالعات عمًمي

2 

 01 تخصصياوگلیسي  زبان

3 

 01 تًاومىذي َاي رَىي
 01 2ي0ک الکتريوی

 5 الکتریکي مذارَاي

 5 خطي کىترلسیستم َاي  01 کامپیًترمفاَیم کاربردي 

 01 اتــــریاضی
 5 ابــساردلیك

 5 رلٍ ي حفاظت

3 

 ههنذس هکانیک

 

  رشته در باالتر  و لیسانس

   هکانیک ههنذسی

 ها( گرایشکلیه )

 01 اطالعات عمًمي

2 

 01 تخصصياوگلیسي  زبان

3 

 01 تًاومىذي َاي رَىي
 01 مصالح ممايمت ي استاتیک

 5 سیاالت مکاویک

 5 ترمًدیىامیک 01 کامپیًترمفاَیم کاربردي 

 01 اتــــریاضی
 5 حرارت اوتمال

 5 ارتعاشات ي دیىامیک

4 

 ITکارشناس 

 
 

 رشته در باالتر  و یسانسل

نرم  گرایش) کاهپیوتر ههنذسی

فناوری  ههنذسی رشته افسار( و

 ها( گرایشکلیه ) اطالعات

 01 اطالعات عمًمي

2 

 01 تخصصياوگلیسي  زبان

3 

 01 ي َاي رَىيتًاومىذ
 01 عامل سیستم

 5 کامپیًتري َاي شبکٍ

 01 کامپیًترمفاَیم کاربردي 
 5 پایگاٌ َاي اطالعاتي

 5 ساختمان دادٌ َا

 5 اطالعات فىايري اصًل 01 اتــــریاضی

5 

  کارشناس 

برناهه ریسی و کنترل 

 پروشه

 
ها به  گرایشکلیه )  صنایع رشته 

 یش ایونی صنعتی(جس گرا

 01 اطالعات عمًمي

2 

 01 تخصصياوگلیسي  زبان

3 

 01 تًاومىذي َاي رَىي
 01 کىترل پريشٌي مذیریت 

 5 التصاد مُىذسي

 01 کامپیًترمفاَیم کاربردي 
 5  2ي0تحمیك در عملیات 

 5 2ي0ريش َاي تًلیذ 

 5 علم مًاد 01 اتــــریاضی

6 

ایونی و کارشناس 

 بهذاشت

  رشته در باالتر  و لیسانس 

ایونی  گرایش)صنایع  ههنذسی

 صنعتی(، رشته ههنذسی ایونی، 

 رشته ههنذسی بهذاشت حرفه ای

 01 اطالعات عمًمي

2 

 01 تخصصياوگلیسي  زبان

3 

 01 تًاومىذي َاي رَىي
 01 کار محیطدر  بُذاشتایمىي ي 

 5 بیماري َاي شغلي

 5 عًامل فیسیکي ي شیمیایي محیط کار 01 کامپیًترکاربردي  مفاَیم

 01 اتــــریاضی
 5 شیمي تجسیٍ

 5 شیمي عمًمي
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  شرکت بُرٌ برداری ي وگٍ داری فراة  استخذامي آزمًن دريس

  يیژٌ ویريگبٌ داریـبن
  

 عووهی دروس شغلی رشته ردیف
 تعذاد

 سواالت
 تخصصی دروس ضریب

 تعذاد

 سواالت
 ضریب

7 

کارشناس هالی و 

 هنابع انسانی

  رشته در باالتر  و لیسانس

 حسابذاری و هذیریت

 ها( گرایشکلیه )

 01 اطالعات عمًمي

2 

 01 زبان اوگلیسي تخصصي

3 

 01 تًاومىذي َاي رَىي
 01 2ي0اصًل حسابذاري 

 5  مذیریت ي سازمان مباوي

 5 کالن ي خرد التصاد 01 کامپیًترمفاَیم کاربردي 

 01 اتــــریاضی
 5 صىعتي حسابذاري

 5 حسابرسي

8 

  بـرق تکنسین

 

 
  برق در رشته  فوق دیپلن

 (کلیه گرایش ها)

 01 زبان اوگلیسي عمًمي

2 

 01 مذارَاي الکتریکي

3 

 01 تًاومىذي َاي رَىي
 01 الکتریکي اورشي تًلیذ

 5 الکتریکي ماشیه َاي

 5  گیري الکتریکي اوذازٌ 01 کامپیًترمفاَیم کاربردي 

 01 اتــــریاضی
 5 رلٍ ي حفاظت

 5 ایمىي عمًمي در برق

9 

  ابساردقیق تکنسین

 

 
  الکترونیک در رشته  فوق دیپلن

 (کلیه گرایش ها)

 01 زبان اوگلیسي عمًمي

2 

 01 عمًمي الکتريویک

3 
 01 تًاومىذي َاي رَىي

 01 مذارَاي الکتریکي

 01 ابساردلیك

 5 رلٍ ي حفاظت 01 کامپیًترمفاَیم کاربردي 

 5 ایمىي عمًمي در برق 01 اتــــریاضی

11 

 هکانیک تکنسین
 
 

 هکانیک در رشته فوق دیپلن

 (کلیه گرایش ها)

 01 زبان اوگلیسي عمًمي

2 

 01 ترمًدیىامیک

3 
 01 تًاومىذي َاي رَىي

 01 سیاالت مکاویک

 01 مصالح ممايمت

 5  استــاتیک 01 کامپیًترمفاَیم کاربردي 

 5 ایمىي عمًمي در برق 01 اتــــریاضی

11 

 کارگــر فنی
 
 

  نــدیپل

 (کلیه گرایش ها)

 01 زبان اوگلیسي عمًمي

2 

 01 جبر ي احتمال

3 
 01 تًاومىذي َاي رَىي

 01 فیسیک

 01 ميشی

 5 ادبیات فارسي  01 کامپیًترمفاَیم کاربردي 

 5 ایمىي عمًمي در برق 01 اتــــریاضی

12 

 

 انبــاردار
 

  دیپلــن

 (کلیه گرایش ها)

 01 زبان اوگلیسي عمًمي

2 

 01 فیسیک

3 
 01 تًاومىذي َاي رَىي

 01 شیمي

 01 سیستم َاي اوبارداري

 5 مباوي سازمان ي مذیریت 01 امپیًترکمفاَیم کاربردي 

 5 ایمىي عمًمي در برق 01 اتــــریاضی
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