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جستجوی آگهی مناسب شما

 ثبت نام در کاریابی دریافت آگهی استخدام

ارسال کننده: (پشتیبان 4 (نصیرلو)) دیدگاه های منتظر: ۰ دیدگاه  دیدگاه: ۰ (نمایش)  بروزرسانی: ۴ شهریور ۱۳۹۹ 

اطالعات بیشتر

جدول مفاد آزمون

موادآزمونعنوان رشته

پزشکی (دکتری)
پوست– اورژانس–ارتوپدی–روانپزشکی–روش تحقیق–بیماری های زنان–بیماری های اطفال–بهداشت عمومی–

بیماری های داخلی– بیماری های جراحی– مكانيزم اثر دارو– موارد مصرف دارو– بیماری های ENT و چشم

داروسازی (دکتری)
تداخل هاي دارويي– عوارض جانبي دارو– فارماكوتراپي– فارماكوکنتيك– فارماكولوژي– مكانيزم اثر دارو– موارد

مصرف دارو–موارد منع مصرف دارو

دامپزشکی (دکتری)
بیماری های دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل– اپیدمیولوژی و ایمنی شناسی کاربردی – مدیریت بهداشتی و ایمنی

زیستی پرورش دام، طیور و آبزیان – بازرسی گوشت و بهداشت فرآورده های دامی

روان شناسي (کاردانی و باالتر)
روان شناسی مرضی – روان شناسی عمومی– روان شناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان– روان شناسی صنعتی و

سازمانی – روان شناسی اجتماعی– رفتار سازمانی

صنایع غذایی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
شيمي مواد غذايي– ميكروبيولوژي مواد غذايي– تكنولوژي مواد غذايي (تكنولوژي لبنيات، قنـد، روغـن، غـالت،

كنسـرو، اصـول نگهداري)– اصول طراحي كارخانجات و مهندسي صنايع غذايي

صنایع غذایی (دکتری)
شيمي مواد غذايي– ميكروبيولوژي مواد غذايي– تكنولوژي مواد غذايي (تكنولوژي لبنيات، قنـد، روغـن، غـالت،

كنسـرو، اصـول نگهداري)– اصول طراحي كارخانجات و مهندسي صنايع غذايي

زیست شناسی [گرایشهای سلولی و مولکولی– میکروبیولوژی]

(کارشناسی و کارشناسی ارشد)

مجموعه زيست شناسي (گياهي، جانوري، ميكروبي، سلولي و مولكولي، ژنتيك، بيوشيمي، بيوفيزيك، اكولـوژي و

تكامـل)– ژنتيـك– بيوشـيمي – سلولي و مولكولي– ميكروبيولوژي– مجموعه ويروس شناسي، قارچ شناسي و ايمني

شناسي

زیست شناسی [گرایش سلولی و مولکولی] (دکتری)

مجموعه زيست شناسي (گياهي، جانوري، ميكروبي، سلولي و مولكولي، ژنتيك، بيوشيمي، بيوفيزيك، اكولـوژي و

تكامـل)– ژنتيـك– بيوشـيمي – سلولي و مولكولي– ميكروبيولوژي– مجموعه ويروس شناسي، قارچ شناسي و ايمني

شناسي

مهندسی برق (کارشناسی و کارشناسی ارشد) مهندسی پزشکی

[بیوالکتریک، فن آوری اطالعات، مهندسی ورزش] (کارشناسی و

کارشناسی ارشد)

مدار 1 و 2 – بررسی سیستم های قدرت 1 و 2 – کنترل – ماشین 1 و 2 – اندازه گیری الکتریکی– الکترونیک 1 و 2–

مدار منطقی

مهندسی برق (دکتری)
مدار 1 و 2 – بررسی سیستم های قدرت 1 و 2 – کنترل – ماشین 1 و 2 – اندازه گیری الکتریکی– الکترونیک 1 و 2–

مدار منطقی

مهندسی مکانیک (کارشناسی و کارشناسی ارشد) مهندسی پزشکی

[بیومکانیک، توان بخشی، ورزش] (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
ترمودینامیک–سیاالت–انتقال حرارت–استاتیک–مقاومت مصالح–دینامیک وارتعاشات

ترمودینامیک–سیاالت–انتقال حرارت–استاتیک–مقاومت مصالح–دینامیک وارتعاشاتمهندسی مکانیک (دکتری)

مبانی سازمان ومدیریت–کنترل پروژه–تحقیق درعملیات1و2–آمارواحتمال–اقتصادمهندسی–کنترل موجودیمهندسی صنایع (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

مهندسی صنایع (دکتری)
اقتصاد عمومی– کنترل پروژه– اصول مدیریت و تئوری سازمان– اقتصاد مهندسی پیشرفته– تحقیق در عملیات 1و

2– تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها 
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خواص فیزیکی–خواص مکانیکی–شیمی فیزیک وترمودینامیک–خوردگی والکتروشیمیمهندسی مواد (کارشناسی و باالتر)

استاتیک– مقاومت مصالح– تحلیل سازه– سازه بتن آرمه– زلزله– متره و برآورد– اصول و مدیریت ساختمهندسی عمران (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

استاتیک– مقاومت مصالح– تحلیل سازه– سازه بتن آرمه– زلزله– متره و برآورد– اصول و مدیریت ساختمهندسی عمران (دکتری)

انتقال حرارت – ترمودینامیک – انتقال جرم و عملیات واحد – سیاالت – راکتور – کنترل – کاربرد ریاضیاتمهندسی شیمی، پلیمر و نفت (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

مهندسی شیمی، پلیمر و نفت (دکتری)
انتقال حرارت پیشرفته – ترمودینامیک پیشرفته – انتقال جرم پیشرفته و عملیات واحد – سیاالت پیشرفته – راکتور

پیشرفته – کنترل

مهندسی ایمنی، بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط (کارشناسی و

باالتر)

آلودگی هوای محیط کار و کنترل آن – عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار – اصول بهداشت محیط – حریق و

HSE – روش های مبارزه با آن – دفع مواد زاید صنعتی

مهندسی ایمنی و بازرسی فنی (کارشناسی و باالتر)
ترمودینامیک – مکانیک سیاالت – متالورژی فیزیکی و مکانیکی – الکتروشیمی و خوردگی – مقاومت مصالح و تست

های غیر مخرب

میوه کاری و زراعت– ژنتیک و اصالح نباتات– فیزیولوژی گیاهی– طرح آزمایشات کشاورزی– خاک شناسیمهندسی کشاورزی– باغبانی و زراعت (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

میوه کاری و زراعت– ژنتیک و اصالح نباتات– فیزیولوژی گیاهی– طرح آزمایشات کشاورزی– خاک شناسیمهندسی کشاورزی– باغبانی و زراعت (دکتری)

مهندسی کشاورزی– علوم دامی (کارشناسی و باالتر)
طرح آزمایشات کشاورزی– آناتومی و فیزیولوژی دام– بیوشیمی– ژنتیک و اصالح دام– تغذیه دام – پرورش دام و

طیور

مهندسی کامپیوتر / فن آوری اطالعات/ علوم کامپیوتر (کارشناسی و

کارشناسی ارشد)

ساختمان داده – طراحی الگوریتم – نظریه زبان ها و ماشین ها – مدارهای منطقی – معماری کامپیوتر – سیستم

عامل– شبکه کامپیوتری– پایگاه داده– دروس تخصصی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر / فن آوری اطالعات/ علوم کامپیوتر (دکتری)
ساختمان داده – طراحی الگوریتم – نظریه زبان ها و ماشین ها – مدارهای منطقی – معماری کامپیوتر – سیستم

عامل– شبکه کامپیوتری– پایگاه داده– دروس تخصصی نرم افزار

آمار (کارشناسی و باالتر)
مباني ماتريسها و جبـر خطـي– مبـاني آنـاليز رياضـي– مبـاني آنـاليز عـددي و مبـاني احتمـال– احتمال– آمار

رياضي– نمونه گيري و رگرسيون

معماري (کارشناسی و باالتر)
تنظيم شرايط محيطي– ايستايي– شناخت مواد– عناصر و جزئيات– تأسيسات– تـاريخ معمـاري جهان– معماري

معاصر– معماري اسالمي – درک عمومی معماری

شیمی آلی–شیمی معدنی–شیمی تجزیه–شیمی فیزیکشیمی آزمایشگاه (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

شیمی آلی–شیمی معدنی–شیمی تجزیه–شیمی فیزیکشیمی آزمایشگاه (دکتری)

MBA / DBA
استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه مدیریت– دانش مسائل روز در زمینه مدیریت مؤسسات تولیدی، خدماتی و طرح

های عمرانی– نظریه های عمومی مدیریت

ریاضی و آمار – اقتصاد خرد و کالن – تجارت بین الملل – مالیه بین الملل – پول و بانکداری – اقتصاد اسالمیاقتصاد (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

اقتصاد خرد و کالن – اقتصادسنجی – اقتصاد ایران – ریاضی و آماراقتصاد (دکتری و دانشجوی دکتری)

حسابداري (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
حسابداری مالیاتی – حسابرسی – حسابداری صنعتی – اصول تنظیم و کنترل بودجه – مدیریت مالی – ریاضی و

آمار

تئوری آمار و احتماالت کاربردی – حسابرسی – مدیریت مالی – تئوری های حسابداری – حسابداری مالیحسابداري (دکتری و دانشجوی دکتری)

قانون مدنی – آ�ن دادرسی مدنی – قانون تجارت – قانون مجازات اسالمی – آ�ن دادرسی کیفریحقوق (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

حقوق مدنی– حقوق تجارت– آ�ن دادرسی مدنی– متون فقه (معامالت)حقوق خصوصی (دکتری و دانشجوی دکتری)

علوم ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی (کاردانی و باالتر)
مبانی کلی ارتباط جمعی– اصول روزنامه نگاری– تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصر– آمار و

روش تحقیق– نظریه های ارتباطات

تربیت بدنی (کارشناسی و باالتر)
فیزیولوژی انسانی– آناتومی انسانی– حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی– کمک های اولیه– حرکت اصالحی و

آسیب شناسی ورزشی 
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دستور و نگارش– درک مطلب و واژگان– کلیات زبان شناسی– روش تدریس– ارزشیابیزبان انگلیسی (کاردانی و باالتر)

علوم تربیتی (کارشناسی و باالتر)
آمار و روشهاي تحقيق در علوم تربيتي– روشها و فنون تدريس– مبـاني، اصـول و فلسـفه تعلـيم و تربيـت–

مديريت آموزشي– مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي– نظارت و راهنمايي

مدیریت کلیه گرایش ها به جز بازرگانی (کارشناسی و کارشناسی

ارشد)

تئوری های مدیریت – مدیریت منابع انسانی – تحقیق در عملیات – اقصاد خرد و کالن – ریاضی و آمار– قانون کار و

تأمین اجتماعی – بازاریابی

مدیریت بازرگانی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)
اقتصاد خرد و کالن – مبانی سازمان و مدیریت – بازرگانی بین الملل – سیستم های خرید و انبارداری – بازاریابی و

مدیریت بازار– حقوق بازرگانی

مدیریت کلیه گرایش ها به جز مالی و بازرگانی (دکتری)
تئوری های مدیریت – مدیریت منابع انسانی – تحقیق در عملیات – اقصاد خرد و کالن – ریاضی و آمار– قانون کار و

تأمین اجتماعی – بازاریابی

مدیریت مالی (دکتری و دانشجوی دکتری)
ریسک و مدیریت سرمایه گذاری – بازارها و نهادهای مالی – اقتصاد خرد و کالن – مبانی سازمان و مدیریت – آمار

و کاربرد آن در مدیریت

مدیریت بازرگانی (دکتری)
آمار و کاربرد آن در مدیریت– تئوری های مدیریت– بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته– مدیریت استراتژیک پیشرفته

– تحقیقات بازار

کتابداری (کارشناسی و باالتر)
مرجع شناسی عمومی و تخصصی – سازمان دهی منابع – مدیریت مجموعه سازی – آشنایی با مدیریت دانش –

آشنایی با علم سنجی – آ�ن نگارش ویراستاری علمی – مبانی آرشیو

مدارهای الکتریکی– الکترونیک– مدار منطقی– کارگاه برق و سیم پیچی– ماشینهای الکتریکی– الکترومغناطیسکاردانی برق

کاردانی ایمنی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، و آتش نشانی
آلودگی هوای محیط کار و کنترل آن – عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار – اصول بهداشت محیط – حریق و

HSE – روش های مبارزه با آن – دفع مواد زاید صنعتی

ترمودینامیک – سیاالت – انتقال حرارت – استاتیک – مقاومت مصالحکاردانی مکانیک

انتقال حرارت – موازنه – ترمودینامیک و شیمی فیزیک – سیاالت – عملیات واحد و انتقال جرم – شیمی آلیکاردانی شیمی

کاردانی حسابداری
ریاضی و آمار –حسابداری صنعتی –حسابرسی –حسابداری شرکتها –اصول حسابداری – مبانی سازمان و مدیریت –

اقتصاد خرد

کاردانی مدیریت
تئوری های مدیریت – مدیریت رفتارسازمانی – بازاریابی ومدیریت بازار – مدیریت تولید – ریاضی و آمار –اقتصاد

خرد –اصول حسابداری

فیزیک – ریاضی و آمار – اقتصاد – الزامات محیط کار – اخالق حرفه ای – حالقیت و کارآفرینیدیپلم

زبان وادبیات فارسی– هوش واستعداد– مبانی کامپیوتر – زبان انگلیسیدروس عمومی دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد

GMAT– مبانی کامپیوتر – زبان انگلیسیدروس عمومی دکتری

آگهی استخدام دسته ها:

پاورقی

استخدام آموزش و پرورش 99 (خبر استخدام جدید) 

آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی (اطالعیه + منابع مصاحبه) 

استخدام سازمان تامین اجتماعی (آمادگی برای آزمون) 

استخدام بانک رفاه کارگران (آمادگی برای آزمون) 

استخدام بانک تجارت (آمادگی برای آزمون) 

در کاریابی مجازی ایران استخدام به رایگان عضو شوید... 


