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 دفترچه راهنمای

 ثبت نام در 

 آزمون استخدامی

 1400سال 

 شرکت ایران ترانسفو
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 آگهي جذب نيروی انساني

دیپلم، فوق  در مقاطع تحصیلی استان زنجان ایران ترانسفو درنظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز از بین داوطلبان شرکت

شگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از  دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس فارغ التحصیالن دان

 .بصورت قراردادی کارگری جذب نماید براساس ردیف های شغلي  اعالمي کتبی، مصاحبه و گزینشطریق برگزاری آزمون 

 ميتوانند به وب سایت 06/11/1400لغایت  27/10/1400داوطلبان جهت کسب اطالعات بيشتر از تاریخ 

transfo.com-https://www.iran 

 مراجعه نمایند.

 الف( شرایط عمومي : 

 جمهوری اسالمی ایرانداشتن تابعیت  -۱

 . 28/11/1400تاریخ فراغت از  دوره خدمت سربازی یا داشتن معافیت قانونی دائم تا  -2

  معافيت پزشکي مورد قبول نمي باشد.تحت هیچ شرایطی کارت  تبصره :

 عدم اعتیاد به مواد مخدر ، روان گردان ها ، دخانیات و مشروبات الکلی.  -3

 شینه . پینداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سوء  -4

  داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری محوله -۵

 دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی .   -6

 نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی.   -7

 ، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.  احراز صالحیت های مورد نظر و تأیید گزینش شرکت -8

 ب( شرایط اختصاصي : 

 با گرایش های اعالمی در جدول پیوست شماره دو برای مقطع تحصیلی دیپلم دیپلم داشتن مدرک تحصیلی-۱

و  کاريمنیا-قیاطفاءحر-يصنعتيمنیا-يصنعتبهداشت ويمنیا-مکانيک-برق کارداني داشتن مدرک تحصیلی-2

 مقطع تحصیلی فوق دیپلم برای ی اعالمی در جدول پیوست شماره دوبا گرایش هاحفاظت 

 پیوست شماره دو برایگرایش های اعالمی در جدول   با حسابداری-صنایع-مکانيک -برقکارشناسيداشتن مدرک تحصیلی-3

 لیسانسفوقمقاطع تحصیلی  مقطع تحصیلی لیسانس و با توضیحات الزم برای 

 توضیح : داشتن مدرک تحصیلی باالتر به هیج وجه عنوان مزیت تلقی نخواهد شد.    

 به شرح ذیل :  28/11/1400و   1400/ 27/11زاری آزمون مورخ  برگداشتن شرایط سنی در هنگام  -4

 به بعد ( 78/ 28/11) متولدین سال  تمام برای دانش آموختگان مقطع دیپلم.  22حداکثر   -4-۱

 به بعد ( 76/ 11/ 28) متولدین تمام برای دانش آموختگان مقطع کاردانی. سال  24حداکثر  -4-2

 به بعد ( 74/ 28/11) متولدین سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی.  26حداکثر  -4-3
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 به بعد ( 28/11/72.) متولدین سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد  28حداکثر -۵-3

 اضافه نخواهد شد. حداکثر سن اعالمی مالک عمل بوده و مدت خدمت سربازی یا سوابق بیمه ای به شرط سنی -۵

 باشد. یاستان زنجان م یاستخدام مختص داوطلبان بوم -6

 توانند در آزمون ثبت نام نمایند. متقاضیان غیر بومی هم می ۱7۱0 تا 4۱0۱: در جدول شماره یک صرفا در ردیف های شغلی تبصره 

 باشد: ریز یها یژگیاز و یکی یکه حداقل دارا شودیاطالق م یبه فرد ی: بوم حیتوض

 محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد. -6-۱

صورت متوالی و متناوب در  -6-2 ستان( ب صیلی داوطلب ) ابتدائی ، راهنمائی و یا دبیر سنوات تح سال از  حداقل چهار 

 محل درخواستی طی شده باشد.

حق بیمه در محل درخواسرررتی برای داوطلب یا پدر ،مادر و یا همسرررر وی ، حداقل چهار سرررال سرررابقه پرداخت  -6-3

 استخدام را داشته باشند.

همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ) اعم از شاغل و یا بازنشسته( که شهرستان  -6-4

 یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان محل درخواستی برای استخدام آنان یکی باشد.

 سال سابقه سکونت در استان زنجان را داشته باشد. ۵قل داوطلب حدا -6-۵

شدگان آزمون برای انجام -7 صي انتخاب پذیرفته  ص صاحبه تخ ان افراد حائز مورد نیاز ، از میدو برابر ظرفيت  حداکثر به میزان م

 شرایط که  به ترتیب باالترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.

شدگان پس از قبولی در آزمون از انتخاب  -8 سرنهایی پذیرفته  صاحبه و گزینش مي در آزمون  لذا قبولي خواهد بود، طریق م

 کتبي ، به منزله پذیرش فرد تلقي نخواهد شد. 

شاهد و ایثارگر در  -9 سفو و فرزندان  شرکت تران ستگان  ش شاغل و بازن صی فرزندان  کارکنان  ص صاحبه تخ پس از آزمون کتبی در م

 شرایط یکسان از امتیاز مربوطه برخوردار خواهند بود.

مسئوليت ناشي از عدم رعایت دقيق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهي و یا اعالم مدارک به صورت  -10

شود  صاحبه و جذب ( محرز  شامل آزمون ، م ناقص ، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نيرو)

ش شد ، از انجام که داوطلب به ا شرایط مندرج در آگهي مي با تباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد 

 مراحل بعدی محروم گردیده و حتي در صورت عقد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید. 

انب جرعایت پروتکل های بهداشتتتي جهت پيشتت يری و شتتيور بيماری کرونا برای ح تتور در آزمون از  -11

 داوطلبان الزامي بوده و در صورت عدم رعایت از ورود به جلسه ممانعت بعمل خواهد آمد .

 تاکيد مي شود: ح ور داوطلبان در جلسه آزمون با رعایت پروتکل های بهداشتي امکان پذیر است.-12

 آوردن کیف و وسائل اضافی جدا خودداری همراه داشتن هر گونه لوازم الکترونیکی از قبیل تلفن همراه و غیره ممنوع است. از -۱3 

 .کنید 

 .از تجمع و تردد های بی مورد در حوزه امتحانی خود جدا خودداری کنید -۱4

 .رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک در حوزه امتحانی الزامی است-۱۵
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سنی ، موظف به ارائه  -۱6 شرایط  شرکت در آزمون عالوه بر رعایت  ضیان  صیلی که ثبت نام متقا صیلی در همان مقطع تح مدرک تح

صیلی پایین تر  شرایط مقطع تح شتن  صورت دا صیلی پایین تر ) در  ضیان حداکثر می توانند در یک مقطع تح شند و متقا نموده اند می با

 فوق لیسانس با لیسانس  ( ثبت نام نمایند . -لیسانس با فوق دیپلم -بصورتیکه فوق دیپلم با دیپلم 

تن شرط سنی می توانند در صورت داش ليسانس پيوسته در رشته و گرایش تحصيلي مربوطه ه: متقاضیان در مقطع تحصیلیتبصر

 در مقطع تحصیلی فوق دیپلم برای ردیف های شغلی مورد نظر ثبت نام نمایند .

 

 ( مواد آزمون :ج 

  های سوال با ضریب یک  و تخصصی بر اساس رشته  7۵برای مقاطع کاردانی و کارشناسی سواالت آزمون شامل آزمون عمومی

در پایان آگهی درج شده  مواد )دروس( هر یک از رشته های شغلی و جزئیات سوال  با ضریب سه ، طراحی گردیده و  7۵شغلی 

 است.

 سوال بر اساس مواد امتحانی با ضریب یک طراحی گردیده است و جزئیات در پایان آگهی درج  90ی مقطع دیپلم تعداد تعداد برا

 شده است.

شدمآزمون دارای نمره ی منفي -3 صحيح به ازا، ي با سخ  سخ غلطو به مثبت یک نمره ی هر پا سه پا ک ی ازای 

 .لحاظ خواهد شدنمره منفي 

 

 د ( چ ون ي ثبت نام:

  27/10/1400 مورخ  دوشنبهروز   08:00ساعت از داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این دفترچه می توانند  -

-http://www.iran          از طریق سایت اینترنتی  به نشانی  06/11/1400  مورخ  چهارشنبهروز  24حداکثر تا ساعت 

transfo.com .و با ورود به لینک سامانه دانشگاه دولتی زنجان در آزمون ثبت نام نمایند 

ست داوطلبان مي- ست هزار تومان (  1.200.000بای صد و بي شرکت در آزمون و پس از را به ریال ) یک احراز عنوان هزینه 

نام و  از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت  شرایط اعالمی و تایید مرحله اول ثبت نام )بررسی شرایط ثبت نام مطابق فراخوان(

 پرداخت نمایند.  cvv2های بانکی عضو شبکه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم کارت و کد با استفاده از کارت

هزینه ثبت نام در وجه مجری برگزاری آزمون ) دانش اه زنجان( واریز و به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود،  -

 ن اینکه شرکت ایران ترانسفو در قبال وجه دریافتي بابت هزینه آزمون هيچ ونه مسئوليتي نخواهد داشت.ضم

 ه( راهنمای ثبت نام :

 داوطلبان پس از ورود به سایت آزمون، با استفاده از فایل راهنمای ارائه شده اقدام به ثبت نام نمائید. -۱

 تکمیل اطالعات کلیه فیلدها الزامی است. -2

و با حجم  JPG، با فرمت )تمام رخ، زمینه روشررن و جدید( 3×4لصرراق عکس، از فایل اسررکن شررده عکس پرسررنلی برای ا -3

 کیلوبایت استفاده نمایید. 70حداکثر

http://www.e-estekhdam.com/wp-content/uploads/2014/11/220.pdf?2d62c9
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 پس از تکمیل نمودن اطالعات، گواهی ثبت نام  ارائه شده را ذخیره و چاپ  نمایید.  -4

شرمدارک  -۵ سایی)ایط بومی بودن و همچنین مدارک معتبر ایثارگری مربوط به احراز  شنا گام ثبت به هن (معرفی نامه یا کارت 

 ست در سایت بارگزاری گردد.می باینام 

 

 و( توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون: 

 

  و از طریق سایت اینترنتيارائه کارت ورود به جلسه آزمون به صورت 

transfo.com-https://www.iran 

 دولتی زنجان سامانه دانشگاهبا ورود به لینک 

 که تاریخ آن متعاقباً اعالم خواهد گردید، انجام خواهد پذیرفت. 

  ساعت برگزاری آزمون در تاریخ های سال  28و27زمان و  صيلي و   1400بهمن ماه  به تفکيک مقاطع تح

 با اعالم آدرس حوزه آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد گردید. 

   ست. بدیهي شده بر روی کاغذ( هن ام ورود به حوزه الزامي ا سه آزمون )چاپ  ارائه کارت ورود به جل

 است در غير اینصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگيری بعمل خواهد آمد.

 

 ز( سایر نکات 

ینش، ان در مراحل بعدی شررامل مصرراحبه، گزقبولی در آزمون کتبی به منزله پذیرش و جذب نبوده بلکه موکول به موفقیت داوطلب   -۱

شدگان نهایی ، پس از ارائه مدارک در مهلت  شد و با پذیرفته  صالح می با شینه کیفری از مراجع ذی سوء پی شکی و اخذ عدم  معاینات پز

ارگری رداد کقرا مطابق قانون کار و مقررات ذیربط زنجاندر ردیف شغلي ثبت نام شده  با شرکت ایران ترانسفو  مقرر ،

  منعقد خواهد شد .

پذیرفته شرردگان نهایی با تشررخیص شرررکت، ملزم به گذراندن دوره های آموزشرری  مورد نیاز و با هزینه شرررکت خواهند بود بدیهی  -2

 ی آموزشی عیناً اخذ خواهد شد.است هزینه های مربوطه در صورت انصراف پذیرفته شده پس از حضور در دوره

 مبنی بر خدمت در ردیف های شغلی  و قسمت های کاری مورد نیاز با صالحدید شرکت.ارائه تعهد محضری  -3

 در این آزمون ، هر داوطلب می تواند صرفاً برای یک مقطع تحصیلی و یک ردیف شغلی ثبت نام نماید. -4

شرکت ن  -۵ صراف تلقی و  شدگان نهایی  در مهلت مقرر به منزله ان سط پذیرفته  ز محل سبت به جایگزینی آنها اعدم ارائه مدارک  تو

 نیروهای ذخیره اقدام نموده و اعتراضات بعدی مسموع نخواهد بود .

 تماس حاصل نمایید. 02433052605 -02433052695  با شماره فرایند ثبت نامدر در صورت وجود هر گونه ابهام  -6

 نه سایت دیگری فاقد اعتبار خواهد بود.تاکیداً سایت اعالمی در این دفترچه جهت ثبت نام معتبر بوده و هرگو -7

مسررریولیت پاسرررخگوئی بر فرآیند برگزاری آزمون از ابتداء تا انتها و اعالم نتایج آن به داوطلبان بر عهده مجری ) دانشرررگاه زنجان(  -8

 خواهد بود.

 

https://www.iran-transfo.com/
https://golestan.znu.ac.ir/


 

6 

 

 

 جدول نياز های جذب نيرو  شرکت ایران ترانسفو زنجان ))  شماره یک  ((

 

 

زنمرد

ي
وم
ب

ي
وم
رب
غي

1001

کارگر فنی )تاسیسات، 

لوله کشی صنعتی، نقاش، 

گچکار، کاشی کار، بنا و 

کانال ساز(

*110کلیه رشته هادیپلم

مهارت محور)تاسیسات، 

لوله کشی صنعتی، نقاش، گچکار، 

کاشی کار، بنا و کانال ساز(

*02ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، برق و کامپیوتردیپلماپراتور مخابرات1002

آشنایی با دوره های ICDL*010ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و کامپیوتردیپلمکارمند امور اداری و منشی1003

1004

کارگر خدمات عمومی 

)آشپزخانه -امور نظافت - 

آبدارخانه(

*221کلیه رشته هادیپلم
صرفاً اشتغال در واحد خدمات عمومی و آشپزخانه 

)امور نظافت - آبدارخانه(

*1410برقفوق دیپلمکارگر تولید1005

*1100مکانیکفوق دیپلمکارگر تولید1006

*100الکترونیک، برق صنعتی، برق و مکانیکفوق دیپلمکارگر تاسیسات1007

*40ایمنی و بهداشت صنعتی، ایمنی صنعتی، اطفاءحریق، ایمنی کار و حفاظتفوق دیپلمبازرس ایمنی1008

*30حسابداریلیسانسکارمند امور مالی1009

لیسانسکارمند برنامه ریزی1010

مهندسی صنایع:

صنایع-صنایع

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

تولید صنعتی

97*

*30برق-قدرتلیسانسکارگر کنترل کیفیت1011

برق-قدرتلیسانسکارشناس بازرگانی1012

برق-قدرتفوق لیسانسکارشناس بازرگانی1013

برق-قدرتلیسانسکارشناس فنی1014

برق-قدرتفوق لیسانسکارشناس فنی1015

لیسانسکارشناس فنی1016
مکانیک:

طراحی جامدات حرارت سیاالت

فوق لیسانسکارشناس فنی1017
مکانیک:

طراحی جامدات حرارت سیاالت

لیسانسکارشناس فروش1018
مکانیک:

طراحی جامدات حرارت سیاالت

فوق لیسانسکارشناس فروش1019
مکانیک:

طراحی جامدات حرارت سیاالت

33020

0*

توضيح : در ردیف شغلي 1014 تا  1017 متقاضيان غير بومي هم ميتوانند در آزمون ثبت نام نمایند.

10*

80**
فارغ التحصیالن از دانشگاههای معتبر 

دولتی - متقاضیان غیر بومی در این ردیف 

شغلی مجاز به ثبت نام می باشند.

توضيحات

جمع کل
350

وضعيت بوميجنسيت

ي
غل
 ش
ف

دی
ر

رشته تحصيليمقطع تحصيليعنوان شغلي

70**
فارغ التحصیالن از دانشگاههای معتبر 

دولتی - متقاضیان غیر بومی در این ردیف 

شغلی مجاز به ثبت نام می باشند.
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 تحصيلي و مواد آزمون رشته های تحصيلي  )) شماره دو (( جدول عناوین

 ردیف

رشته و 

مقطع 

 تحصيلي

 دروس عمومي نام رشته تحصيلي و گرایش
تعداد 

 سوال
 دروس اختصاصي

تعداد 

 سوال

۱ 

 

 برق
)مقطع 

و  سانسيل

 (سانسليفوق

 قدرت  -برق 
 )پیوسته و ناپیوسته(

 قدرت –تکنولوژی برق 
 )پیوسته و ناپیوسته(

 

 15 (ریاضیات۱
( مدار های الکتریکی ۱

 2و۱
15 

 15 *(معارف اسالمی2
( ماشینهای الکتریکی 2

 2و۱
15 

 15 (مبانی کامپیوتر3
( سیستم های کنترل 3

 خطی
15 

 15 ( ادبیات و آئین نگارش4

 15 ( الکترو مغناطیس4

 15 ( زبان تخصصی برق۵

 15 هوش و استعداد تحلیلی -۵

2 

 برق

)مقطع 

 کارداني(

 

 کلیه گرایش ها

 15 (ریاضیات۱
 15 ( مدارهای الکتریکی۱

 15 *(معارف اسالمی2
( اصول اندازه گیری 2

 الکتریکی
15 

 15 (مبانی کامپیوتر3

 15 ( ادبیات و آئین نگارش4

 15 و ترانس  AC(ماشین 3

( مبانی سیستم های 4

 قدرت
15 

 15 ( زبان فنی۵
 15 هوش و استعداد تحلیلی -۵

 مورد قبول خواهد بود . برقه با رشت داً يتاک زين سانسيل يليمقطع تحص ،برق  سانسيفوق ل يلينکته : در صورت ثبت نام با مقطع تحص

 محاسبه خواهد شد. 3سواالت دروس عمومي  با ضریب یک و سواالت دروس اختصاصي با ضریب 
 *اقليت های دیني مطرح در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران از پاسخ ویي به سواالت معارف اسالمي معاف بوده و در این

 آزمون محاسبه خواهد شد . یسوال ها ریداوطلبان براساس مجمور تراز شده سا نیصورت نمره مکتسبه ا
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 )) شماره دو ((  يليتحص یو مواد آزمون رشته ها يليتحص نیجدول عناو

 ردیف

رشته و 

مقطع 

 تحصيلي

 دروس عمومي نام رشته تحصيلي و گرایش
تعداد 

 سوال
 دروس اختصاصي

تعداد 

 سوال

۱ 

 مکانيک
)مقطع 

ليسانس و 

 (ليسانسفوق
 

طراحی جامدات 

 

حرارت و سیاالت 

 

 15 ریاضیات (۱

(  استاتیک و مقاومت ۱

 مصالح
15 

 15 ( مکانیک سیاالت2

 15 ( انتقال حرارت3 15 *معارف اسالمی(2

 15 ( دینامیک و ارتعاشات 4

 15 (مبانی کامپیوتر3

 15 ( زبان تخصصی مکانیک6
 15 ( ادبیات و آئین نگارش4

هوش و استعداد  -۵

 تحصیلی
15 

2 

 مکانيک
)مقطع 

 کارداني(

 

 کلیه گرایش ها

 15 (ریاضیات۱
 15 ( مکانیک سیاالت۱

(  استاتیک و مقاومت 2

 مصالح
15 

 15 *(معارف اسالمی2

 15 ( انتقال حرارت3

 15 (مبانی کامپیوتر3
 15 ( ترمودینامیک4

 15 ( ادبیات و آئین نگارش4
 15 ( زبان فنی۵

 15 هوش و استعداد تحلیلی -۵

مورد  مکانيکبا رشته  داًياکت زين سانسيل يليمقطع تحص ،مکانيک سانسيفوق ل يلي: در صورت ثبت نام با مقطع تحصنکته 

 قبول خواهد بود .

 محاسبه خواهد شد.  3سواالت دروس عمومي  با ضریب یک و سواالت دروس اختصاصي با ضریب 

از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران *

 . داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون محاسبه خواهد شد
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  )) شماره دو ((  يليتحص یو مواد آزمون رشته ها يليتحص نیجدول عناو
 ردیف

رشته و مقطع 

 تحصيلي

نام رشته تحصيلي و 

 گرایش
 دروس عمومي

تعداد 

 سوال
 تعداد سوال دروس تخصصي

 صنایع ۱
 (سانسي)مقطع ل

 عیصنا – عیصنا -۱

و  یزیربرنامه -2

 هاستمیس لیتحل

 یصنعت دیتول -3

 

 15 (ریاضیات۱

( برنامه ریزی های ۱

تولید و سیستم های 

 لجستیکی

15 

 15 *(معارف اسالمی2
( طرح ریزی واحدها 2

 15 صنعتی

 15 (مبانی کامپیوتر3
 ( تحقیق در عملیات3

15 

 15 وآئین نگارش(ادبیات4
( برنامه ریزی و کنترل 4

 پروژه
15 

هوش و استعداد  -۵

 تحلیلی
 15 ( کنترل کیفیت آماری۵ 15

 

 محاسبه خواهد شد.  3سواالت دروس عمومي  با ضریب یک و سواالت دروس اختصاصي با ضریب 

مطرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه اقلیت های دینی *

 . این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون محاسبه خواهد شد
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 )) شماره دو ((  يليتحص یو مواد آزمون رشته ها يليتحص نیجدول عناو

 ردیف
رشته و مقطع 

 تحصيلي

نام رشته 

تحصيلي و 

 گرایش

 دروس عمومي
تعداد 

 سوال
 تعداد سوال دروس تخصصي

1 

 حسابداری

 (سانسي)مقطع ل 

 

- 

 15 ( حسابداری صنعتي1 15 (ریاضيات1

 15 ( حسابداری مالي2 15 اسالمي*(معارف2

 15 ( حسابرسي3 15 (مباني کامپيوتر3

( ادبيات و آئين 4

 ن ارش 
 15 ( قانوت تجارت4 15

هوش و  -5

 استعداد تحليلي
15 

( قانون ماليات های 5

 سيستم
15 

 

 محاسبه خواهد شد.  3سواالت دروس عمومي  با ضریب یک و سواالت دروس اختصاصي با ضریب 

به سواالت معارف اسالمی معاف بوده و در این صورت  اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی*

 . نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون محاسبه خواهد شد
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 )) شماره دو ((  يليتحص یرشته هاجدول عناوین تحصيلي و مواد آزمون 

 رشته شغلي ردیف
نام رشته تحصيلي و 

 گرایش
 تعداد سوال امتحانيدروس 

۱ 
 

 مقطع دیپلم
 

 کلیه رشته ها

 15 ( هوش و استعداد تحصيلي1

 15 *( معارف اسالمي2

 15 ( ریاضيات3

 15 ( ادبيات و آئين ن ارش4

 15 ( مباني کامپيوتر5

 15 ( زبان ان ليسي6

 

 خواهد شد.کليه مواد امتحاني در مقطع دیپلم با ضریب یک محاسبه 

اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده *

 . و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سیوال های آزمون محاسبه خواهد شد
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 )) شماره دو ((  يليتحص یو مواد آزمون رشته ها يليتحص نیجدول عناو

 ردیف
رشته و مقطع 

 تحصيلي

نام رشته تحصيلي و 

 گرایش
 دروس عمومي

تعداد 

 سوال
 تعداد سوال دروس تخصصي

1 

 ایمني 

 )مقطع 

 (کارداني

 

ایمني و بهداشت 

 ایمني-صنعتي 

اطفاًء -صنعتي

ایمني کار -حریق

 و حفاظت

 15 (ریاضيات1
روش های ایمني  (1

 آتش سوزی
15 

 15 مدیریت بحران (2 15 اسالمي*(معارف2

 15 (مباني کامپيوتر3
لفه های بازرسي مو (3

 ریسک
15 

( ادبيات و آئين 4

 ن ارش 
15 

ایمن سازی محيط  (4

 کار و مدیریت حوادث
15 

هوش و  -5

 استعداد تحليلي
 15 ماشين آالتایمني  (5 15

 

 محاسبه خواهد شد.  3سواالت دروس عمومي  با ضریب یک و سواالت دروس اختصاصي با ضریب 

اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده و در این صورت *

 . آزمون محاسبه خواهد شدنمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال های 

 


