
 شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد استخدامي آزمون دروس

 عمومی دروس شغلی رشته ردیف
 تعداد

 سواالت
 تخصصی دروس

 تعداد

 سواالت

1 

 تکنسین بهره برداری
 

 

 مقطع کارشناسی

                        برق رشته در

 (ها گرایش )کلیه

 5  تخصصي زبان 10 اطالعات عمومي

 10 ذهني توانمندي هاي
 10 2و1الکتریکي  مدارهاي

 5 2و1الکترونیک 

 10 کامپیوتر مفاهیم کاربردي
 5 2و1الکتریکي  ماشین هاي

 5 کنترل خطي

 10 ریاضیات پایه و مقدماتي
 5 حفاظت سیستم هاي الکتریکي

 5 مدارهاي منطقي

2 

 تکنسین بهره برداری
 

 

  مقطع کارشناسی 

                 کمکانی رشته در

 (ها گرایش )کلیه

 5  تخصصي زبان 10 اطالعات عمومي

 10 توانمندي هاي ذهني
 10 استاتیک و مقاومت مصالح

 5 ترمودینامیک

 10 کامپیوتر مفاهیم کاربردي
 5 حرارت انتقال

 5 مبدل هاي حرارتي

 10 ریاضیات پایه و مقدماتي
 5 مکانیک و سیاالت

 5 واردهیزات تج

3 

 تکنسین بهره برداری
 

 

  مقطع کارشناسی 

                    شیمیمهندسی  رشته در

 (ها گرایش )کلیه

 5 تخصصي زبان 10 اطالعات عمومي

 10 توانمندي هاي ذهني
 8 اصول تصفیه آب و پساب هاي صنعتي

 5  اصول و مباني سیستم هاي آب شیرین کن ها

 10 کامپیوتر ديمفاهیم کاربر
 7 شیمي تجزیه دستگاهي

 5 شیمي فیزیک

 10 ریاضیات پایه و مقدماتي
 5 مکانیک سیاالت

 5 شیمي آلي

4 

 تکنسین بهره برداری
 

 

 مقطع کارشناسی 

 نفتمهندسی  رشته در

)فقط گرایش بهره برداری از 

   صنایع نفت( 

 5  تخصصي زبان 10 اطالعات عمومي

 10 هاي ذهنيتوانمندي 
 7 انتقال جرم و عملیات واحد

 7 موازنه جرم و انرژي 

 10 کامپیوتر مفاهیم کاربردي
 6 ترمودینامیک 

 5 مکانیک سیاالت

 10 ریاضیات پایه و مقدماتي
 5 کنترل فرآیند

 5 انتقال حرارت
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 تکنسین تعمیرات  
 

 

  کاردانیمقطع 

                         برق رشته در

 (ها گرایش )کلیه

 

 5 انگلیسي  زبان 10 اطالعات عمومي

 10 توانمندي هاي ذهني
 10 الکتریکي مدارهاي

 10 تولید انرژي الکتریکي

 5 الکتریکي ماشین هاي 10 کامپیوتر مفاهیم کاربردي

 10 ریاضیات پایه و مقدماتي
 5 اندازه گیري الکتریکي

 5 رله و حفاظت

6 

 تکنسین تعمیرات
 

 

 کاردانیمقطع 
                  مکانیک رشته در

  (ها گرایش )کلیه

 5 انگلیسي  زبان 10 اطالعات عمومي

 10 توانمندي هاي ذهني
 10 مصالح مقاومت و استاتیک

 10 تولید انرژي

 5 ترمودینامیک 10 کامپیوتر مفاهیم کاربردي

 10 ریاضیات پایه و مقدماتي
 5 حرارت انتقال

 5 مکانیک سیاالت



 

 

 هر پاسخ غلط یك پنجم نمره منفي دارد.    *  (2)با ضریب     سئوال  40  عمومي:  واالتئجمع س *

 ه امتحان ممنوع مي باشد. استفاده از تلفن همراه در جلس *    (3) با ضریب  سئوال  40واالت تخصصي: ئجمع س *

 آزاد مي باشد.  در آزمون استفاده از هر نوع ماشين حساب  *   دقيقه  120: دروس آزمون  مدت پاسخگویي *

    

 

 

 شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد استخدامي آزمون دروس

 

 

 

 

 

 

 آزمون دروس

شرکت  استخدامي

توسعه صنایع تابان 

 انرژی پاسارگاد

    

 عمومی دروس شغلی رشته ردیف
 تعداد

 سواالت
 تخصصی دروس

 تعداد

 سواالت
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 تکنسین تعمیرات
 

 

 ع دیپلم  مقط
 برق و مکانیک رشته های در

    )فقط مراکز فنی و حرفه ای( 

 5 زبان انگلیسي 10 اطالعات عمومي

 10 توانمندي هاي ذهني
 10  فیزیک مکانیک و الکتریسیته

 10 تولید انرژي الکتریکي 

 5 مباني شیمي 10 کامپیوتر مفاهیم کاربردي

 10 ریاضیات پایه و مقدماتي
 5 ني در برقایم

 5 رله و حفاظت

8 

 افسر ایمنی
 

 

 مقطع کاردانی

  ایمنی و بهداشت رشته در

 (ها گرایش )کلیه

 5 انگلیسي  زبان 10 اطالعات عمومي

 10 توانمندي هاي ذهني
 10 محیط کاردر  بهداشتو  ایمني

 8 محیط کار و فیزیکي شیمیایي عوامل

 7 امداد و کمک هاي اولیه 10 کامپیوتر مفاهیم کاربردي

 10 ریاضیات پایه و مقدماتي
 5 بیماري هاي شغلي

 5  ارگونومي

 یادآوری مهم : *

، رئیس تعمیرات، رئیس HSEآگهی استخدام )کارشناس مندرج در  8تا  4رشته های شغلی ردیف های از 

با توجه به لذا نخواهد شد.  برگزارآزمون کتبی  (ی، کارشناس تعمیرات و سرشیفت بهره برداریبهره بردار

می از طرف شرکت تابان انرژی دعوت به همکاری  و گزینشاز طریق مصاحبه داوطلبان مدارک ارسالی 

 شوند. 


