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 كارشناس امور بهزيستي  1
 )93(كد شغلي 

 شناسيهاي جامعهـ نظريه1
 شناسيهاي جامعهحوزه ـ2
 ـ روش تحقيق3
 ـ آمار4
 هاي مددكاري اجتماعيـ نظريه5

 بازرس كار  2
 )96(كد شغلي

 ـ مديريت ايمني و ريسك1
 آالت)نشاني ـ ايمني برق ـ ايمني ماشينـ مهندسي ايمني (مباني حريق و آتش2
 شيميايي و آرگونوميك)آور محيط كار (عوامل فيزيكي، ـ عوامل زيان3
 ـ حوادث ناشي از كار4
 شناسي صنعتي/شغليـ سم5

 كارشناس جنگل و مرتع 3
 )117(كد شغلي 

 داريـ مرتع1
 ـ آبخيزداري2
 ـ هيدرولوژي3
 ـ رابطه دام و مرتع4
 داري و اقتصاد جنگلـ جنگل5
 زداييـ بيابان6

 كارشناس حقوقي 4
 )139(كد شغلي 

 ـ حقوق خصوصي (مدني، تجارت و آيين دادرسي مدني)1
ـ حقوق جزا (جزاي عمومي، جزاي اختصاصي (به استثناي جرايم عليه اشخاص) و 2

 آيين دادرسي كيفري)    
 ـ حقوق عمومي (اداري و اساسي)3

 كارشناس مراقبت پرواز 5
 )172(كد شغلي 

 )ICAO Annex2( 2 ـ انكس 1

 هاي تحصيليرشتهمشترك بين كليه 
 )ICAO Annex15( 15ـ انكس 2
 ـ اصول پرواز3
 ـ معادالت ديفرانسيل4
هاي مراقبت پرواز و هوانوردي ويژه رشته PANS-ATM ـ1ـ5

 )ICAO Annex11( 11انكس  ـ1ـ6 گرايش مراقبت پرواز
 هاطراحي الگوريتم ـ2ـ6 افزارنرمويژه رشته كامپيوتر گرايش  نويسي پيشرفتهبرنامه ـ2ـ5

به زبان انگليسي و  11و انكس  PANS-ATM، 15، انكس 2)، سؤاالت مواد امتحاني انكس 172در عنوان شغلي كارشناس مراقبت پرواز (كد شغلي  توجه:
 سؤاالت ماده امتحاني اصول پرواز به هر دو زبان انگليسي و فارسي طرح خواهد شد.

 عمليات فرودگاهيكارشناس  6
 )174(كد شغلي 

 2ـ فيزيك 1
 2و  1مدارهاي الكتريكي ـ 2
 هاحفاظت و رلهـ 3
 2و  1هاي الكتريكي ـ ماشين4
 هاي قدرتـ بررسي سيستم5

 كارشناس ايمني زميني هواپيما 7
 )188(كد شغلي 

 2و  1ـ فيزيك  1
 ـ رياضي عمومي2
 ـ شيمي عمومي3
 )Document9137:part 1مستندات ايكائو (ـ 4

 )، سؤاالت ماده امتحاني مستندات ايكائو به زبان انگليسي طرح خواهد شد.188در عنوان شغلي كارشناس ايمني زميني هواپيما (كد شغلي  توجه:

 كاردان پزشكي قانوني 8
 )231(كد شغلي 

 آناتوميـ 1
 فيزيولوژيـ 2
 شناسيسمفارماكولوژي و ـ 3
 هماتولوژيـ 4

 كارشناس روابط كار 9
 )1245(كد شغلي 

 و قوانين كارـ روابط 1
 ـ مديريت منابع انساني2
 ـ حقوق كار3
 ـ اقتصاد كار (نيروي كار)4
 شناسي كارشناسي و روانـ جامعه5
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 ژوهشيكارشناس امور پ 10
 )1277(كد شغلي 

 هاي خاص تحقيقـ تكنيك1
  ـ روش تحقيق نظري2
 روش تحقيق اسناديـ 3
 شناسيهاي جامعهـ نظريه4
 ـ آمار كاربردي5

 كتابدار 11
 )1287(كد شغلي 

  رساني)(كتابخانه و كتابداري ـ مباني اطالعشناسياطالعات و دانش ـ مباني علم1
هاي يادگيري و نويسي ـ شيوهگزارش ـ آيين نگارش و چاپ و نشر (آشنايي با چاپ و نشر ـ2

 مطالعه) 
 سازي)نمايه ،ديويي بندي، ردهو تحليلي نويسي توصيفيسازماندهي اطالعات (فهرست ـ3
 خدمات مرجع (منابع مرجع عمومي و تخصصي)منابع و  ـ4
رساني ـ آشنايي با كامپيوتر و اطالع ايافزارهاي كتابخانهنرمآشنايي با فنّاوري اطالعات ( ـ5

 )و كاربرد آن
ـ اصول و مباني مديريت كتابخانه ـ  2و  1سازي مجموعهمديريت اطالعات و دانش ( ـ6

 رگساالن نوسواد ـ مواد و تجهيزات ديداري و شنيداري)اي براي بزمواد و خدمات كتابخانه

 مترجم 12
 )2348(كد شغلي 

 ـ دستور زبان1
 شناسيـ واژگان و واژه2
 ـ درك مطلب3
 ـ مهارت ترجمه (از زبان انگليسي به فارسي و بالعكس)4

 پزشك عمومي 13
 )2504(كد شغلي 

 هاي داخلي، عفوني، روانپزشكيـ بيماري1
 ـ جراحي عمومي و زنان و زايمان2
 هاي كودكانـ بيماري3
 ـ آمار حياتي و اصول اپيدميولوژي4
 هاي واگير و غيرواگيراپيدميولوژي و كنترل بيماري ـ5

 هنرآموز حسابداري  14
 )2524(كد شغلي 

 2و  1ـ اصول حسابداري 1
 هاي آماريـ مفاهيم و روش2
 هاـ حسابداري شركت3
 ـ حسابداري صنعتي4
 ـ رياضيات مالي5

 هنرآموز (استادكار الكتروتكنيك) 15
 )2575(كد شغلي 

 مدارهاي الكتريكيـ 1
 )DCو  ACهاي الكتريكي (ماشينـ 2
 پيچيكارگاه مدار فرمان و سيمـ 3
 تأسيسات الكتريكي و كارگاهـ 4
 رسم فنيـ 5
 گيري الكتريكيـ اندازه6

 هنرآموز (استادكار كامپيوتر)  16
 )2576(كد شغلي 

 سازي كامپيوتربرنامهـ 1
 افزاري و كارگاههاي نرمستهـ ب2
 هاي كامپيوتريشبكهـ 3
 Accessبانك اطالعاتي ـ 4
 افزار و كارگاهسختـ 5
 عاملسيستمـ 6

 هنرآموز (استادكار مكانيك خودرو) 17
 )2577(كد شغلي 

 د قدرتتكنولوژي مولّ ـ 1
 تكنولوژي انتقال قدرت (مكانيكي و اتوماتيك)ـ 2
 تكنولوژي برق خودروـ 3
 تكنولوژي شاسي و بدنهـ 4
 رسانيتكنولوژي سوختـ 5
 تكنولوژي موتورهاي ديزلـ 6

 هنرآموز (استادكار تأسيسات) 18
 )2578(كد شغلي 

 آبرساني و گازرسانيتأسيسات ـ 1
 گرمايشيتأسيسات ـ تكنولوژي و كارگاه 2
  سرمايشيكارگاه تأسيسات ـ تكنولوژي و 3
 كشي تأسيساتنقشهـ 4
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 چوب)هنرآموز (استادكار صنايع  19
 )2581(كد شغلي 

 كوبيكاري و رويهـ رنگ1
 ـ ساخت و كابينت آشپزخانه2
 اي و چوبيـ مبلمان صفحه3
 رسم فني صنايع چوبـ 4

 هنرآموز (استادكار طراحي و دوخت) 20
 )2582(كد شغلي 

 تكنولوژي الگوـ 1
 تكنولوژي دوختـ 2
 لباسطراحي اندام و ـ 3
 و بافت پارچهشناخت الياف ـ 4

 هنرآموز صنايع شيميايي 21
 )2583(كد شغلي 

 ـ شيمي آلي و آزمايشگاه1
 ـ شيمي معدني و آزمايشگاه2
 ـ شيمي تجزيه و آزمايشگاه3
 ـ عمليات دستگاهي در صنايع شيميايي4
 ـ صنايع شيميايي5

 هنرآموز تأسيسات  22
 )2584(كد شغلي 

 ساختمانآبرساني و گازرساني تأسيسات ـ 1
 ـ گرمايش مركزي و تهويه مطبوع (مباني، محاسبات بار و دستگاه، 2

 هاي كنترل و ...)سيستم     
 و كارگاه سرمايشيتأسيسات ـ 3
 تأسيساتو طراحي كشي نقشهـ 4

 هنرآموز صنايع غذايي  23
 )2593(كد شغلي 

 هاي گوشتي بندي فراوردهـ توليد و بسته1
 هاي لبنيـ توليد فراورده2
 هاي گياهيبندي فراوردهـ توليد و بسته3
 هاي صنايع غذاييـ ماشين4
 ـ ميكروبيولوژي و كنترل كيفيت مواد غذايي5

 هنرآموز صنايع دستي  24
 )2594(كد شغلي 

 ـ هنرهاي سنتي و صنايع دستي ايران1
 ـ تاريخ هنر ايران و جهان2
 ـ صنايع دستي (بافت، فلز، چوب و شيشه)3
 ـ طراحي سنتي و هندسه نقوش4
 ـ شناخت مواد و مصالح5

 هنرآموز صنايع فلزي 25
 )2595(كد شغلي 

 دهي و ساخت مصنوعات فلزي سبك و سنگينـ شكل1
 ـ جوشكاري برق و گاز2
 ـ جوشكاري برق محافظ3
 ـ علم مواد (آلياژهاي مهندسي، متالورژي جوش و عمليات حرارتي)4
 ـ بازرسي مخرب و غيرمخرب5
 ها و استانداردهاي جوشكاريـ دستورالعمل6

 هنرآموز متالورژي  26
 )2596(كد شغلي 

 ـ متالورژي فيزيكي1
 سازيـ مدل2
 ـ عمليات حرارتي و متالوگرافي3
 گريـ اصول ريخته4
 گري آلياژهاي آهني و غيرآهنيـ ريخته5
 كاري و تعمير قطعات ريختگيـ تكميل6

 هنرآموز الكترونيك  27
 )2597(كد شغلي 

 ـ الكترونيك صنعتي1
 ـ تكنولوژي و كارگاه مدارهاي الكتريكي، الكترونيكي و مخابراتي2
 ـ مدارهاي منطقي و ميكروكنترلرها3
 الكتريكيگيري ـ اندازه4
 كشي و مدار چاپي)افزارهاي طراحي (نقشهـ نرم5
 هاي الكترونيكي (خانگي، اداري و صنعتي)ـ دستگاه6

 دبيري هنر  28
 )2601(كد شغلي 

 ـ مباني هنرهاي تجسمي1
 ـ طراحي2
 ـ خالقيت تصويري3
 ـ درك عمومي هنر4
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 دبيري تاريخ  29
 )2602(كد شغلي 

 قرون جديد)) ـ تاريخ جهان (اروپا (قرون وسطي ـ رنسانس ـ1
 ـ تاريخ ايران پيش از اسالم (ايران باستان)2
 در دو قرن نخستين ـ ايران ميانه تا پايان صفوي)ـ تاريخ ايران دوره اسالمي (ايران 3
 ـ تاريخ ايران معاصر (با نگاهي ويژه به انقالب اسالمي)4

 مراقب سالمت  30
 )2609(كد شغلي 

 ـ كليات خدمات بهداشتي1
 ـ آموزش بهداشت و ارتباطات2
 ـ تغذيه و بهداشت مواد غذايي3
 ـ بهداشت مدارس4
 هاي اوليهسازي كشوري ـ كمكدستورالعمل برنامه ايمنـ آخرين 5

 دبير علوم اجتماعي  31
 )2611(كد شغلي 

 شناسيـ مباني جامعه1
 ـ روش تحقيق2
 شناسيهاي جامعهـ نظريه3
 شناسيهاي جامعهـ مفاهيم و حوزه4

 مربي امور تربيتي مدارس 32
 )2613(كد شغلي 

 وتربيت اسالميـ تعليم 1
 وتربيت در اسناد تحول بنيادين آموزش و پرورشـ فلسفه و مباني تعليم2
 ـ سبك زندگي اسالمي ـ ايراني3
 ـ آشنايي با علوم قرآني4
 ـ مباحث فرهنگي روز5
 ـ رفتار و روابط انساني در مدرسه6
 شناسي عمومي و رشدـ مباني روان7

 هاي كشاورزي هنرآموز ماشين 33
 )2614شغلي (كد 

 ـ موتور و تراكتور1
 ـ تجهيزات ثابت كشاورزي2
 هاي زراعي و باغيـ ماشين3
 ـ تعمير بدنه و مخازن4
 ـ رابطه آب، خاك و گياه5

 دامپزشك  34
 )2701(كد شغلي 

 هاي دام و طيور، آبزيان و زنبورعسلـ بيماري1
 شناسي كاربرديـ اپيدميولوژي و ايمني2
 مديريت بهداشتي و ايمني زيستي پرورش دام، طيور و آبزيانـ 3
 هاي داميـ بازرسي گوشت و بهداشت فراورده4

 هاي داميكارشناس بهداشت دام و فراورده 35
 )2703(كد شغلي 

هاي انواع دام ـ بهداشت اماكن دامي ـ هاي دام (بهداشت و بيماريـ بهداشت و بيماري1
 بهداشت خوراك)

ها فراورده هاي دامي (بهداشت اماكن و تجهيزات ـ بهداشتبهداشت فراوردهـ 2
 هاي مديريت بهداشتي)(ارگانولپتيك ـ شيميايي ـ ميكروبي) ـ سيستم

 هاي دامي كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماري 36
 )2704(كد شغلي 

 هاي دام و طيور، آبزيان و زنبورعسلـ بيماري1
 شناسي كاربرديو ايمنيـ اپيدميولوژي 2
 ـ مديريت بهداشتي و ايمني زيستي پرورش دام، طيور و آبزيان3
 هاي داميـ بازرسي گوشت و بهداشت فراورده4

 بازرس 37
 )3001(كد شغلي 

 2و  1ـ اصول حسابداري 1
 هاي دولتيـ بودجه عمومي و بودجه شركت2
 ـ حسابرسي عملياتي، عملكرد (ديوان محاسبات و بخش عمومي) 3
 ـ مديريت مالي پيشرفته4
 گيري در مسائل ماليوتحليل و تصميمـ تجزيه5
 ـ مباني حقوق مالي6

 حسابدار 38
 )3029(كد شغلي 

 2و  1ـ اصول حسابداري 1
 حسابداري ميانه و پيشرفتهـ 2
 بخش عموميـ حسابداري دولتي و 3
 ـ بودجه، قانون محاسبات عمومي و قانون مناقصات 4
 ـ مديريت مالي5
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 حسابرس 39
 )3032(كد شغلي 

 2و  1ـ اصول حسابداري 1
 حسابداري ميانه و پيشرفتهـ 2
 ـ حسابرسي3
 ـ حسابداري و حسابرسي دولتي و بخش عمومي4
 ـ بودجه، قانون محاسبات عمومي و قانون مناقصات5

 دبير ادبيات فارسي  40
 )3036(كد شغلي 

 ـ نظم و نثر فارسي1
 شناسيـ تاريخ ادبيات و سبك2
 ـ عروض و قافيه و فنون ادبي3
 ـ زبان فارسي (امال ـ نگارش و ويرايش ـ دستور زبان)4

 بدني دبير تربيت 41
 )3037(كد شغلي 

 بدنيـ روش تدريس در تربيت1
 ـ رشد و تكامل و يادگيري حركتي2
 ـ مباني فيزيولوژي ورزشي3
 بدنيگيري در تربيتـ سنجش و اندازه4
 ـ مديريت برگزاري مسابقات ورزشي5

 دبير رياضي  42
 )3038(كد شغلي 

 ـ مجموعه رياضيات (رياضي عمومي ـ معادالت ديفرانسيل ـ آمار و احتمال)1
 ـ مباني آناليز رياضي، مباني جبر و مباني آناليز عددي2
 ـ اصول آموزش رياضي و خالقيت رياضي3

 دبير زبان و ادبيات انگليسي  43
 )3039(كد شغلي 

 شناسيـ زبان1
 هاي تدريساصول و تئوريـ 2
 سازيـ آزمون3
 ـ روش تحقيق4

 دبير شيمي 44
 )3041(كد شغلي 

 2و  1ـ شيمي فيزيك 1
 2و  1ـ شيمي معدني 2
 سنجيو طيف 3و  2، 1ـ شيمي آلي 3
 و دستگاهي 2، 1ـ شيمي تجزيه 4

 دبير عربي 45
 )3042(كد شغلي 

 ـ قواعد صرف و نحو (كاربردي)1
 ـ ترجمه و تعريب 2
 ـ درك مطلب3
 ـ علوم بالغي (معاني، بيان، بديع، عروض)4
 ـ تاريخ ادبيات و نقد ادبي5

 تجربي دبير علوم 46
 )3043(كد شغلي 

 سنجي)طيفو  3و  2، 1و دستگاهي ـ شيمي آلي  2و  1ـ مجموعه شيمي (شيمي تجزيه 1
نوساني و  الكتريسيته، مغناطيس، حركتـ مجموعه فيزيك (شامل مباحث مكانيك، 2

 امواج، نور و حرارت)
 )سلولي و مولكولي، فيزيولوژي جانوري و گياهي ـ مجموعه زيست (زيست3

 دبير فيزيك  47
 )3044(كد شغلي 

هيدرواستاتيك ـ غناطيس ـ فشار ـ مجموعه فيزيك (شامل مباحث مكانيك ـ الكتريسيته ـ م1
 نور ـ حرارت و ترموديناميك ـ فيزيك جديد)حركت نوساني و امواج ـ 

 كارشناس امور اداري 48
 )3111(كد شغلي 

 ـ مباني سازمان و مديريت1
 ـ مديريت منابع انساني و رفتار سازماني2
 ـ مديريت تحول سازماني3
 ريزي ـ ماليه عمومي و بودجه4
 ـ قوانين مديريت خدمات كشوري، كار و تأمين اجتماعي5

 كارشناس امور مالي 49
 )3133(كد شغلي 

 2و  1ـ اصول حسابداري 1
 2و  1ـ حسابداري ميانه 2
 ـ حسابداري بخش عمومي و دولتي3
 ـ مديريت مالي4
 ـ مباني سازمان و مديريت5

 كارشناس امور معادن 50
 )3134(كد شغلي 

 ساختاري)اقتصادي و شناسي، شناسي، سنگكانيشناسي (ـ زمين1
 كاري سطحي و زيرزميني، چالزني و انفجار و تهويه)(معدن ـ استخراج معدن2
 (ژئوفيزيك، ژئوشيمي اكتشافي، ارزيابي ذخاير معدني و حفاري اكتشافي) ـ اكتشاف معدن3
 بندي، جدايش فيزيكي و فلوتاسيون) (خردايش، طبقه ـ فرآوري4
 سنگ، حفر چاه و فضاهاي زيرزميني، كنترل زمين و نگهداري)ـ مكانيك سنگ (مباني مكانيك 5
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 كارشناس امور رواني 51
 )3136(كد شغلي 

 شناسي عمومي و شخصيتـ روان1
 سنجيهاي رواني و اصول روانآزمونـ 2
 درمانيهاي مشاوره و روانـ نظريه3
 شناسي روانيـ آسيب4

  1ريزي كارشناس برنامه 52
 )3141(كد شغلي 

 بدنيگيري در تربيتـ آمار، سنجش و اندازه1
 بدنيمباني و فلسفه تربيتـ 2
 حركتيو فيزيولوژي ـ مباني آناتومي 3
 فيزيولوژي و تغذيه ورزشيـ 4
 ـ كليات مديريت ورزشي5

  2ريزي كارشناس برنامه 53
 )3142(كد شغلي 

 اصول و مباني مديريت ـ1
 مديريت منابع انساني و رفتار سازماني ـ2
 شناسي مباني روان ـ3
 شناسي مباني جامعه ـ4
 شناسي اجتماعيـ آسيب5
 روش تحقيق ـ6

 كارشناس برنامه و بودجه 54
 )3145(كد شغلي 

 ـ اقتصاد كالن و ماليه عمومي1
 2و  1ـ اصول حسابداري 2
 هاي مديريتـ تئوري3
 ريزي و حسابداري دولتيـ بودجه4

 اي ورزشكارشناس حرفه 55
 )3158(كد شغلي 

 ـ مديريت ورزشي1
 بدنيهاي تربيتـ آموزش2
 ورزشي ـ فيزيولوژي و تغذيه3
 ـ مباني رشد و يادگيري حركتي 4
 هاي ورزشيـ بيومكانيك و آسيب5

 عموميكارشناس روابط 56
 )3170(كد شغلي 

 عموميـ اصول روابط1
 ـ مباني ارتباطات جمعي 2
 ـ مباني سازمان و مديريت 3
 عمومينگاري و روابطآيين نگارش در روزنامه ـ4

 كارشناس شبكه 57
 )3175شغلي  (كد

 هاي كامپيوتري ـ شبكه1
 ـ امنيت شبكه 2
 عامل ـ سيستم3
 ـ مدارهاي منطقي و الكترونيكي 4
 ـ معماري كامپيوتر 5

 كارشناس فنّاوري اطالعات  58
 )3183(كدهاي شغلي 

 ـ مباني فنّاوري اطالعات و تجارت الكترونيك1
 افزارسي نرمدـ مهن2
 كامپيوتريهاي ـ شبكه3
 ـ امنيت شبكه4

 كارگزين 59
 )3190(كد شغلي 

 هاوتحليل سيستمهاي مديريت و تجزيهـ تئوري1
 ـ مديريت منابع انساني و رفتار سازماني2
 شناسي صنعتي و سازمانيـ روان3
 ـ قوانين مديريت خدمات كشوري، كار و تأمين اجتماعي4

 هنرآموز ساختمان  60
 )3246(كد شغلي 

 ـ استاتيك و مقاومت مصالح1
 هاي فلزي و بتنيـ طراحي و اجراي ساختمان2
 هاي اجراي ساختمانـ محاسبات فني و روش3
 برداري ساختمانـ نقشه4
 و ...) AutoCAD ،Revitافزارهاي مربوط (كشي و نرمـ نقشه5

 هنرآموز صنايع چوب  61
 )3249(كد شغلي 

 و مكانيكي چوبـ خواص فيزيكي 1
 ـ خشك كردن و نگهداري چوب2
 ـ مواد اوليه و محاسبات فني صنايع چوب3
 آالت چوب و مبلمانـ تكنولوژي كارگاه و ماشين4
 كشي صنايع چوب و مبلمانـ نقشه5
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 هنرآموز طراحي و دوخت 62
 )3250(كد شغلي 

 ـ الگو و دوخت1
 ـ مباني هنرهاي تجسمي 2
 ـ طراحي اندام و لباس 3
 شناسيـ علوم الياف و رنگ4
 ـ تاريخ هنر ايران و جهان5
 ـ تاريخ لباس6

 هنرآموز كامپيوتر  63
 )3251(كد شغلي 

 ـ ذخيره و بازيابي اطالعات1
 نويسي پيشرفتهـ برنامه2
 هاي كامپيوتري و امنيت شبكهـ شبكه3
 هاـ ساختمان داده4
 ـ طراحي الگوريتم5
 ـ پايگاه داده6

 هنرآموز مكانيك خودرو 64
 )3253(كد شغلي 

 ـ ديناميك و ترموديناميك1
 ديزلي)رساني (بنزيني، ـ تكنولوژي سوخت2
 ـ تكنولوژي شاسي و بدنه و انتقال قدرت3
 ـ تكنولوژي مولّد قدرت و برق خودرو4

 هنرآموز ناوبري  65
 )3254(كد شغلي 

 هاي اوليه پزشكي و بقا در دريانشاني و كمكـ آتش1
 ـ ملواني و تخليه و بارگيري2
 المللي درياييـ روش مخابرات بين3
 ساحلي و كار با نقشه ـ ناوبري تخميني4

 ايكارشناس امور بيمه 66
 )3278(كد شغلي 

 هاي بازرگانيـ اصول و كليات بيمه1
 هاي بازرگانيـ قوانين و مقررات بيمه2
 هاي اتكاييـ مديريت ريسك و بيمه3
 هاي غيرزندگي ـ بيمه4
 هاي اشخاص (عمر، حادثه و درمان)ـ بيمه5

 اي (اكچويري)بيمهكارشناس آمار  67
 )3283(كد شغلي 

 هاي بازرگاني (اصول، كليات و قوانين و مقررات)ـ آشنايي با بيمه1
 ـ مديريت ريسك2
 ـ آمار و رياضيات مالي3
 هاي زندگيـ رياضيات بيمه4

 ريزي كشاورزيكارشناس برنامه 68
 )3284(كد شغلي 

 ـ اقتصاد كشاورزي1
 مديريت و توسعه كشاورزيـ ترويج، آموزش، 2
 ـ آبياري و زهكشي3
 شناسي گياهيشناسي و حشرهـ بيماري4
 برداري گياهان دارويي معطرـ توليد و بهره5
 ـ زراعت و اصالح نباتات6

 كارشناس اطالعات جغرافيا و سنجش از دور 69
 )3287د شغلي (ك

 ـ كاربرد سنجش از دور1
 )GISجغرافيايي (ـ سيستم اطالعات 2
 هاي هواييـ تفسير عكس3
 خوانيبرداري و نقشهـ نقشه4

70 
 كارشناس امور زمين

 )3290(كد شغلي 

 ـ زراعت عمومي1
 ـ حفظ كاربري اراضي كشاورزي و جلوگيري از خردشدن آنها2
 شناسي و اكولوژي جنگلـ جنگل3
 ـ ضوابط واگذاري اراضي ملّي و دولتي4

71 
 هنرآموز نقاشي 

 )3318(كد شغلي 

 هاي نقاشيـ شناخت مواد و مصالح و تكنيك1
 ـ مباني هنرهاي تجسمي2
 ـ تاريخ هنر ايران و جهان3
 ـ پرسپكتيو، هندسه مناظر و مرايا، طراحي4
 ـ مكاتب هنري ايران و جهان5
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 هنرآموز مكانيك موتورهاي دريايي  72
 )3319(كد شغلي 

 ـ موتورهاي ديزلي دريايي 1
 هاي بخارـ ديگ2
 هاي بخار و گازيـ توربين3
 ـ مباني هيدروليك صنعتي4
 ـ ترموديناميك و اجزاي ماشين5
 محيطي درياييـ مقررات ايمني و زيست6

 هنرآموز (استادكار ساخت و توليد) 73
 )3322(كد شغلي 

 تعمير و نگهداري ماشين تراش و فرزـ 1
 تراشكاري و كارگاهـ 2
 فرزكاري و كارگاهـ 3
 زني و كارگاهسنگـ 4
 رسم فنيـ 5

 الكترونيك) استادكار هنرآموز ( 74
 )3324( كد شغلي 

 ـ مدارهاي الكتريكي و آزمايشگاه1
 ـ مدارهاي الكترونيكي و آزمايشگاه2
 ـ رسم فني3
 ـ الكترونيك صنعتي4
 ـ ابزار دقيق و كنترل5

 هنرآموز (استادكار ساختمان) 75
 )3326(كد شغلي 

 ـ تكنولوژي و كارگاه عمومي ساختمان1
 بندي  بندي و آرماتورـ تكنولوژي و كارگاه قالب2
 هاي فوالديـ تكنولوژي ساختمان3
 هاي بتنيـ تكنولوژي ساختمان4
 خواني ساختمانكشي فني و نقشهـ نقشه5

  )صنايع فلزيهنرآموز (استادكار  76
 )3328(كد شغلي 

 دهي و ساخت مصنوعات فلزي سبكـ شكل1
 و گاز ـ جوشكاري برق2
 ـ جوشكاري گاز محافظ3
 ـ علم مواد4
 ـ رسم فني عمومي و تخصصي صنايع فلزي و جوشكاري5

 هنرآموز معدن 77
 )3330(كد شغلي 

 ـ تهويه1
 ـ استخراج معادن روباز2
 ـ استخراج معادن زيرزميني3
 شناسيـ كاني4
 شناسيـ سنگ5
 زني و انفجارـ چال6
 باربري در معادنـ 7

 وفن (كار و فنّاوري)دبيري حرفه 78
 )3332(كد شغلي 

 ـ تأسيسات ساختمان (مكانيكي ـ الكتريكي)1
 ـ فنّاوري اطالعات و ارتباطات2
 كشي عموميـ نقشه3
 ـ صنايع دستي (بافت، فلز، چوب)4
 ـ كشاورزي و غذا5
 ـ ساخت و توليد (فلزكاري)6
 و معماري ـ ساختمان7

 هنرآموز كودكياري  79
 )3360(كد شغلي 

 شناسي عموميـ روان1
 شناسي رشد كودكـ روان2
 شناسي تربيتيـ روان3
 ريزي آموزش و پرورش پيش از دبستانـ اصول، مفاهيم و برنامه4
 ـ بهداشت (فردي، عمومي و رواني مادر و كودك)5
 و عموميـ فلسفه تعليم و تربيت رسمي 6

 هنرآموز سراميك 80
 )3362(كد شغلي 

 ـ شناخت و خواص مواد سراميكي1
 هاي توليد سراميكـ روش2
 ـ ديرگدازها3
 هاـ اصول خشك كردن و پخت سراميك4
 ـ محاسبات فني5
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 هنرآموز چاپ 81
 )3363(كد شغلي 

 هاي گوناگون چاپ (كارگاه چاپ افست ـ سيلك اسكرين ـ هليوگراوور ـ ديجيتال)روش ـ1
 بندي ـ تكنولوژي صحافي)ـ شناخت روند و مراحل چاپ (ليتوگرافي ـ تكنولوژي بسته2
 ـ شناخت مواد و مصالح3
 تاريخ فنّاوري چاپـ 4

 هنرآموز نساجي 82
 )3364(كد شغلي 

 ـ تكنولوژي نساجي (ريسندگي ـ بافندگي)1
 ـ علوم الياف (علوم الياف ـ فيزيك الياف)2
 ـ رنگرزي و تكميل (رنگرزي ـ چاپ ـ تكميل)3

 دبيري اقتصاد  83
 )3366(كد شغلي 

 ـ اقتصاد خرد1
 ـ اقتصاد كالن2
 ايرانـ اقتصاد 3
 ـ اقتصاد اسالمي4
 المللـ اقتصاد بين5
 ريزي اقتصاديـ توسعه و برنامه6

 دبيري جغرافيا (جغرافيا) 84
 )3367(كد شغلي 

 ـ جغرافياي شهري1
 ـ جغرافياي روستايي2
 ـ آب و هواشناسي3
 ـ ژئومورفولوژي4
 ـ جغرافياي سياسي5
 GISـ سنجش از دور و 6

 شناسي)دبيري جغرافيا (زمين 85
 )3368(كد شغلي 

 ـ پترولوژي1
 شناسي و سنگ رسوبيـ رسوب2
 شناسي و فسيلـ ديرينه3
 ساختـ زمين4
 شناسي ايرانـ زمين5
 ـ اطالعات عمومي درباره آب و اقليم6
 ـ اطالعات عمومي درباره نجوم7

 آموزگاري ابتدايي (ابتدايي) 86
 )3369شغلي (كد 

 ـ اصول و فلسفه تعليم و تربيت1
 شناسي پرورشيـ روان2
 شناسي رشدـ روان3
 ها و فنون تدريسـ روش4
 گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشيـ اندازه5

 دبيري معارف اسالمي (معارف اسالمي) 87
 )3371(كد شغلي 

 ـ انديشه اسالمي1
 ـ آيين زندگي2
 منابع و متون اسالمي و منابع فقهـ شناخت 3
 ـ علوم و تفسير قرآن4
 ـ احكام و تفسير5

 دبير معارف اسالمي (فلسفه) 88
 )3373(كد شغلي 

 ـ اصول و فلسفه آموزش و پرورش1
 وتربيت اسالميـ فلسفه تعليم2
 ـ منطق3
 ـ فلسفه و كالم اسالمي4
 ـ تاريخ فلسفه5

 ابتدايي (استثنايي)آموزگاري  89
 )3399(كد شغلي 

 وپرورش استثناييـ آموزش1
 وپرورش افراد نابينا و ناشنواـ آموزش2
 ـ اختالالت ارتباطي (گفتاري و ارتباط اجتماعي)3
 هاي استثنايي) و اختالالت رشديـ ژنتيك (نارسايي4

 مشاور واحد آموزشي  90
 )3400(كد شغلي 

 مشاورهـ اصول و فنون 1
 ـ مشاوره مدرسه2
 ـ مشاوره خانواده3
 ـ راهنمايي و مشاوره شغلي4
 شناسي تربيتيـ روان5
 شناسي يادگيريـ روان6
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 هنرآموز الكتروتكنيك (الكتروتكنيك) 91
 )3401(كد شغلي 

 ضعيفـ تأسيسات جريان1
 )BMSهاي هوشمند (ـ تأسيسات حفاظتي و ساختمان2
 هاي الكتريكيپيچي ماشينكشي و سيمـ كابل3
 ـ تابلوهاي برق فشارضعيف4
 )PLCريزي (هاي قابل برنامهـ رله5
 الكتريكي، ماشين الكتريكي، اتوماسيون صنعتي)ـ دانش فني (مدارهاي 6
 كشي برق ساختمانـ تأسيسات الكتريكي و سيم7

 هنرآموز الكتروتكنيك (مكاترونيك) 92
 )3402(كد شغلي 

 ـ الكترونيك پايه (الكترونيك ـ مدار منطقي ـ ميكروكنترلر)1
 ها)ـ حسگرها و مبدّلو اتوماسيون  PLCـ الكترونيك كاربردي (مدارهاي الكتريكي ـ 2
 ـ مكانيك (هيدروليك و پنوماتيك ـ اجزاي ماشين)3
 معماري كامپيوتر)افزار و ـ روباتيك ـ سخت MATLABـ  ++Cـ كامپيوتر (زبان 4
 )BMSـ تأسيسات الكتريكي و هوشمندسازي ساختمان (5

 هنرآموز گرافيك (گرافيك) 93
 )3403(كد شغلي 

 تجسميـ مباني هنرهاي 1
 ـ عكاسي2
 ـ طراحي و تصويرسازي3
 بندي)بستهآرايي و طراحي صفحهكارگاه گرافيك (خط در گرافيك، چاپ دستي، پايه و اصول ـ4
 ـ كاربرد كامپيوتر و چاپ در گرافيك5

 هنرآموز گرافيك (انيميشن) 94
 )3404(كد شغلي 

 ـ تصوير متحرك1
 ـ فيلمنامه انيميشن2
 كامپيوتر انيميشنـ 3
 ـ كارگرداني انيميشن4
 ـ طراحي5
 ـ عكاسي و تصويربرداري ديجيتال6

 كشي عمومي (معماري)هنرآموز نقشه 95
 )3405(كد شغلي 

 ـ طراحي معماري1
 ـ تأسيسات ساختمان (مكانيكي ـ الكتريكي)2
 ـ تزيينات و مبلمان چوبي3
 شناسي معماريـ سبك4
 متره و برآوردـ 5
 ـ معماري داخلي6

 (ساخت و توليد) هنرآموز ساخت و توليد 96
 )3406( كد شغلي 

 هاي ابزار و كارگاهـ تكنولوژي ماشين1
 )2و  1كشي (ـ نقشه2
 ـ محاسبات فني (استاتيك، مقاومت مصالح،  اجزاي ماشين)3
 ) و علم موادCNCهاي كنترل عددي (ـ ماشين4
 گيري دقيقاندازهـ 5

 دبير علوم زيستي و بهداشتي  97
 )3471(كد شغلي 

 ـ زيست سلولي و مولكولي1
 ـ بيوشيمي2
 ـ ژنتيك3
 ـ فيزيولوژي جانوري و گياهي4
 ـ ميكروبيولوژي5

 تربيتي شناسي و علومدبير روان 98
 )3472(كد شغلي 

 شناسي عموميـ روان1
 شخصيتشناسي رشد و ـ روان2
 شناسي روانيـ آسيب3
 شناسي اجتماعيـ روان4
 ـ آمار و روش تحقيق5

 هنرآموز امور دامي  99
 )3473(كد شغلي 

 ـ پرورش دام 1
 ـ پرورش طيور 2
 ـ پرورش آبزيان3
 ـ پرورش زنبورعسل و توليدات آن4
 ـ ژنتيك و اصالح نژاد دام5
 ـ تشريح و فيزيولوژي دام6
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 هنرآموز امور زراعي و باغي  100
 )3474(كد شغلي 

 ـ حفظ نباتات و كنترل آفات1
 ـ توليد محصوالت زراعي و باغي2
 باغيهاي زراعي و ـ ماشين3
 شناسيـ گياه4
 ـ آب و خاك5

 كارشناس اصالح نباتات و زراعت 101
 )3478(كد شغلي 

 هاي هرز)اي، بذر و علف(عمومي، گياهان علوفه راعتزـ 1
 كاري)و ميوه كاريسبزيباغباني (عمومي، گلكاري، ـ 2
 اصالح نباتات ـ 3
 ترويج و آموزش كشاورزيـ 4
 كشاورزياقتصاد ـ 5

 كارشناس دامپروري 102
 )3486(كد شغلي 

 تغذيه دامـ 1
 تغذيه طيورـ 2
 دامپروري عموميـ 3
 اصالح دامـ 4
 هاآمار و طرح آزمايشـ 5

 كارشناس مهندسي زراعي 103
 )3503(كد شغلي 

 ـ متره و برآورد1
 ـ آبرساني و ابنيه كوچك آبي2
 عمليات مسيريابيبرداري عمومي و ـ نقشه3
 ـ تعمير و نگهداري ابنيه فني عشايري4
 ـ طراحي و اجراي ابنيه فني روستايي (پل ـ بند خاكي ـ مخزن ـ راه)5
 ـ مقررات عمومي پيمان6
 كشي (اتوكد)افزارهاي محاسباتي و نقشهـ آشنايي با نرم7

 بردار و ژئوماتيككارشناس نقشه 104
 )3507(كد شغلي 

 هاي مكاني پيشرفتههاي اطالعات مكاني و تحليلسيستم ـ1
 سازي رقومي زمينـ تئوري تقريب و مدل2
 ـ پردازش تصاوير رقومي3
 ـ فتوگرامتري رقومي و فضايي4
 اي و ژئوديناميك پيشرفتهـ ژئودزي ماهواره5

 كارشناس حراست نيروي انساني 105
 )3544(كد شغلي 

 ـ حقوق اداري1
 اي و فرهنگ سازمانيـ اخالق حرفه2
 ـ مباني سازمان و مديريت3
 ـ مباني حفاظت4
 ـ مباني پدافند غيرعامل5

 فنّاوري اطالعاتكارشناس حراست  106
 )3545(كد شغلي 

 اطالعاتـ مباني امنيت 1
 هاي كامپيوتريشبكهـ 2
 امنيت شبكهـ 3
 امنيت پايگاه دادهـ 4

 كارشناس اقتصاد كشاورزي 107
 )3548(كد شغلي 

 ـ روش تحقيق در اقتصاد كشاورزي1
 ـ اقتصاد آب و زمين2
 ـ اقتصاد پايدار كشاورزي و منابع طبيعي3
 ـ اقتصاد خرد 4
 ـ اقتصاد كالن5

 كارشناس امور ساختمان و تأسيسات  108
 )3557( كد شغلي 

 ديفرانسيلو معادالت  2و  1ـ رياضي عمومي 1
 ـ مقاومت مصالح 2
 ـ استاتيك 3
 ـ مكانيك سياالت4
 هاي اجرايي ساختمانـ روش5

 برداري كارشناس نقشه 109
 )3558(كد شغلي 

 2و  1هاي اطالعات جغرافيايي ـ سيستم1
 هاي اطالعات زمينيـ مديريت زمين و سيستم2
 سازي رقومي زمينـ مدل3
 GISها و كاربردهاي ـ مديريت داده4
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 ريزيكارشناس برنامه 110
 )3559(كد شغلي 

 ـ مباني سازمان و مديريت1
 ـ اقتصاد خرد و كالن2
 آمار و احتمال كاربرديـ 3
 ريزيـ ماليه عمومي و بودجه4
 ريزي استراتژيكـ برنامه5

 كارشناس هواشناسي همديدي 111
 )3569(كد شغلي 

 ـ هواشناسي عمومي1
 آمار و رياضي   ـ2
 ـ فيزيك عمومي3
 ـ شيمي عمومي4
 اقليم و هواشناسي كشاورزي ـ5

 هواپيماييكارشناس الكترونيك  112
 )13445(كد شغلي 

 2و  1ـ مدارهاي الكتريكي 1
 2و  1ـ الكترونيك 2
 ـ مدارهاي پالس و ديجيتال3
 ـ مقررات الكترونيك هواپيمايي 4
 )ICAO Annex10:VOL.1Chapter2,3/VOL.3/VOL.4( 
 ): CNS/ATM(ـ مستندات ايكائو 5
)ICAO DOC 9750 ver.2:Chapter 4, 5, 6 &7 ( 

)، سؤاالت مواد امتحاني مقررات الكترونيك هواپيمايي و مستندات ايكائو به زبان 13445در عنوان شغلي كارشناس الكترونيك هواپيمايي (كد شغلي  توجه:
 انگليسي طرح خواهد شد.

 كارشناس ارتباطات هواپيمايي 113
 )13446(كد شغلي 

 نويسي كامپيوترـ برنامه1
 پايگاه دادهعامل و ـ سيستم2
 هاي كامپيوتري ـ شبكه3
 و امنيت سايبري هوانوردي  ICTـ4
 ) ICAO Annex10:VOL.2ـ مقررات مخابرات هواپيمايي ( 5
)،  FOREWORDبخش ICAO DOCs8400,7910,8585 ـ مستندات ايكائو (6
)ICAO DOC4444  بخشCHAPTER11, APPENDIX2&3   و (
)ROBEX Handbook   7و  6، 4، 3هاي بخش( 

)، سؤاالت مواد امتحاني مقررات مخابرات هواپيمايي، مستندات ايكائو و روبكس به زبان 13446در عنوان شغلي كارشناس ارتباطات هواپيمايي (كد شغلي  توجه:
 انگليسي طرح خواهد شد.

 كارشناس امور امنيتي و انتظامي 114
 )13469(كد شغلي 

 ـ مباني علم سياست1
 شناسي عموميـ جامعه2
 ـ مديريت انتظامي ـ امنيتي3
 ـ پيشگيري انتظامي4
 شناسي اجتماعيـ آسيب5
 هاي وزارت كشورـ آشنايي با اهداف و مأموريت6

 كارشناس مطالعات اجتماعي و اقتصادي 115
 )13470(كد شغلي 

 ـ مباني سازمان و مديريت1
 ـ اقتصاد خرد و كالن2
 ريزي استراتژيكـ برنامه3
 ـ توسعه اقتصادي4
 ـ آمار كاربردي5
 ـ سياستگذاري عمومي (با رويكرد اقتصادي)6
 هاي وزارت كشورـ آشنايي با اهداف و مأموريت7

 )1(كارشناس مطالعات اجتماعي و اقتصادي  116
 )13471(كد شغلي 

 شناسيـ مباني روان1
 مديريتـ مباني سازمان و 2
 شناسي جوانان و خانوادهـ جامعه3
 شناسي سياسي و توسعهـ جامعه4
 هاشناسي سازمانـ جامعه5
 شناسي اجتماعيـ آسيب6
 هاي وزارت كشورـ آشنايي با اهداف و مأموريت7
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 هاكارشناس امور شوراها و شهرداري 117
 )13474(كد شغلي 

 ريزي شهري و روستاييـ برنامه1
 ـ طراحي معماري و شهرسازي 2
 ـ قانون شهرسازي و شهرداري3
 هاها و دهياريهاي شهردارينامهـ آيين4
 ـ آمايش سرزمين5
 هاي وزارت كشورآشنايي با اهداف و مأموريتـ 6

 كارشناس توسعه امور سياسي 118
 )13476(كد شغلي 

 ـ مباني علم سياست1
 شناسيـ مباني جامعه2
 ـ مباني سازمان و مديريت3
 شناسي عموميـ روان4
 شناسي (سياسي ـ توسعه)ـ جامعه5
 ـ مباني علم حقوق6
 هاي وزارت كشوراهداف و مأموريتـ آشنايي با 7

 كارشناس امور كشوري و مدني 119
 )13478(كد شغلي 

 ـ مباني علم سياست (با تأكيد بر انديشه سياسي)1
 ـ مباني سازمان و مديريت2
 ـ مباني علم حقوق3
 شناسي (شهري ـ روستايي)ـ جامعه4
 ـ جغرافياي سياسي ـ انساني5
 (عمومي ـ توسعه)شناسي ـ جامعه6
 هاي وزارت كشورـ آشنايي با اهداف و مأموريت7

 كارشناس امور پيشگيري و مقابله با بحران 120
 )13481(كد شغلي 

 ريزي شهري و امنيتـ برنامه1
 ـ مديريت بحران2
 ـ عمليات امداد و نجات3
 ها)ـ مكانيك جامدات (مقاومت مصالح و تحليل سازه4
 مقررات ملّي ساختمانـ 5
 هاي وزارت كشورـ آشنايي با اهداف و مأموريت6

 كارشناس توسعه و عمران امور شهري و روستايي  121
 )13482(كد شغلي 

 ـ طراحي معماري و شهرسازي 1
 آرمه و فوالديهاي بتنـ سازه2
 ريزي شهري و روستاييـ برنامه3
 ـ مقررات ملّي ساختمان4
 قانون شهرسازي و شهرداريـ 5
 هاي وزارت كشورـ آشنايي با اهداف و مأموريت6

 كارشناس نظارت و ارزيابي كيفيت 122
 )13491(كد شغلي 

 ـ آشنايي با سازمان ملّي استاندارد ايران1
 ـ آشنايي با قوانين و مقررات استاندارد2
 ـ آشنايي با قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد3
 هاي نظارت و ارزيابي كيفيتها و دستورالعملآشنايي با روشـ4

 كاردان دامپزشكي  123
 )13494(كد شغلي 

 هاي دام و طيورـ آشنايي با بيماري1
 ـ اقدامات بهداشتي پرورش دام و طيور2
 ـ بهداشت عمومي و مواد غذايي با منشأ دامي3
 ـ واكسيناسيون دام و طيور4

 كارشناس امور توانبخشي 124
 )13495(كد شغلي 

 ـ اصول و مباني توانبخشي1
 ـ توانبخشي پزشكي2
 ايـ توانبخشي حرفه3
 ـ توانبخشي اجتماعي4
 ICFبندي ـ اصول طبقه5
 شناسي افراد داراي معلوليتـ روان6

 كارشناس آبخيزداري 125
 )13496(كد شغلي 

 ـ هيدرولوژي عمومي1
 آبخيزداري و حفاظت خاكـ 2
 ـ اصالح و توسعه مراتع3
 هاي آبخيزـ مديريت حوزه4
 شناسيـ ژئومورفولوژي و زمين5
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 )2بهزيستي (كارشناس امور  126
 )13500(كد شغلي 

 شناسي عموميـ روان1
 شناسيـ مباني جامعه2
 شناسي شخصيتـ روان3
 ـ روش تحقيق4
 شناسي انحرافاتـ جامعه5

 كارشناس امور جوانان 127
 )13502(كد شغلي  

 شناسيجمعيت ـ مباني1
 شناسي جوانانـ جامعه2
 شناسيهاي جامعهـ نظريه3
 شناسي اجتماعيـ آسيب4
 ـ روش تحقيق5

 )1كارشناس امور بهزيستي ( 128
 )13503(كد شغلي 

 ـ اصول و مباني توانبخشي1
 شناسي (رشد، سالمت و كودكان استثنايي، افراد داراي معلوليت)ـ روان2
 ـ مباني مددكاري اجتماعي3
 ـ توانبخشي اجتماعي4
 مديريتريزي و ـ اصول برنامه5

 كارشناس امور تعاوني 129
 )13507(كد شغلي 

 هاي مديريتـ تئوري1
 شناسيـ مباني جامعه2
 ـ امور تعاوني3
 هاـ مديريت تعاوني4
 هاـ اصول آموزش و ترويج تعاوني5
 هاي بعدي آنو اصالحيه 16/03/1350هاي تعاوني مصوب ـ قانون شركت6

 حراستكارشناس راهبري  130
 )13519(كد شغلي 

 ـ حقوق اداري1
 اي و فرهنگ سازمانيـ اخالق حرفه2
 ـ مباني سازمان و مديريت3
 ـ مباني حفاظت4
 ـ مباني پدافند غيرعامل5

 كارشناس صنايع كشاورزي 131
 )13538(كد شغلي 

 ـ شيمي مواد غذايي1
 ـ ميكروبيولوژي عمومي2
 نگهداري مواد غذايي و كنسروسازيهاي ـ اصول و روش3
 ـ ميكروبيولوژي مواد غذايي4
 ـ اصول مهندسي و طراحي كارخانجات مواد غذايي5

 آالت و تجهيزات راهكارشناس امور ماشين 132
 )13558(كد شغلي 

 ـ استاتيك1
 ـ مقاومت مصالح2
 ـ مكانيك سياالت3
 ـ طراحي اجزاي ماشين4
 الكتريكي هايـ ماشين5
 ـ ديناميك ماشين6

 هاي ساخت مدارسكارشناس توسعه مشاركت 133
 )13572(كد شغلي 

 وپرورششناسي آموزشـ جامعه1
 ريزي ـ اصول مديريت و برنامه2
 عموميـ اصول روابط3
 هاي افكارسنجيـ اصول و روش4
 شناسي توسعهـ جامعه5
 ـ روش تحقيق كيفي6

 )2كارشناس تجهيزات و فضاهاي آموزشي مدارس ( 134
 )13574(كد شغلي 

 ـ رياضي عمومي1
 ـ مقاومت مصالح2
 ـ مباني نظري معماري3
 ـ مباني تكنولوژي معماري4
 ي ساختمانـ مقررات مل5ّ
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 كارشناس تجارت الكترونيك 135
 )13578(كد شغلي 

 ـ تجارت الكترونيك1
 هاي كامپيوتريـ شبكه2
 ـ امنيت شبكه3
 هاـ پايگاه داده4

 المللكارشناس امور بين 136
 )15010(كد شغلي 

 المللـ اصول روابط بين1
 عموميالملل ـ حقوق بين2
 الملليهاي بينـ سازمان3
 اي و مسائل سياسي و اقتصادي جهان سومـ مطالعات منطقه4
 ـ مباني علم سياست5
 ـ زبان تخصصي6

 كارشناس توسعه و مديريت منابع 137
 )15011(كد شغلي 

 ـ مباني سازمان و مديريت1
 ـ اقتصاد خرد و كالن 2
 ـ مديريت منابع انساني3
 سازمانيل ـ مديريت تحو4ّ
 ـ مديريت استراتژيك5
 ـ آمار كاربردي6

 كارشناس فرهنگي و هنري 138
 )15023(كد شغلي 

 ـ مباني ارتباطات جمعي1
 شناسي هنري ـ فرهنگيـ جامعه2
 هاي فرهنگيـ نظريه3
 ايـ سواد رسانه4
 ـ اصول و ابزارهاي ديپلماسي فرهنگي5
 ارتباطات و تبليغات در ايران و جهانـ 6

 كارشناس امور صنايع 139
 )15024(كد شغلي 

 هاها و گرايشرشته مشترك بين كليه 2و  1ـ رياضيات عمومي 1
ـ  مكانيك جامدات (مقاومت مصالح ـ2

 )هاتحليل سازه
هاي مديريت دروس تخصصي ويژه رشته  هاـ تحليل سيستم1ـ3

صنايع و مهندسي صنايع و صنعتي، مهندسي 
 هاي مديريتسيستم

 ريزي و كنترل پروژهـ برنامه1ـ4

هاي ها و گرايشدروس تخصصي ويژه رشته ترموديناميكـ 2ـ3
مهندسي دريا، مهندسي  معماري كشتي، 

 مهندسي كشتي و مهندسي مكانيك كشتي
 ـ طراحي كشتي2ـ4

هاي رشته و گرايش دروس تخصصي ويژه ـ مكانيك سياالت3ـ3
 ـ ترموديناميك3ـ4 مهندسي مكانيك و مهندسي ساخت و توليد

هاي ماده امتحاني رياضيات عمومي نظر از نوع رشته و گرايش خود، بايد به سؤال، صرفِ)15024كارشناس امور صنايع (كد شغلي  متقاضيان عنوان شغلي توجه:
) پاسخ دهند. همچنين هر متقاضي بايد فقط به سؤاالت تخصصي متناسب با رشته و هاـ تحليل سازه (مقاومت مصالحو ماده امتحاني مكانيك جامدات  2و  1

 2ـ4و  2ـ3) يا (مواد امتحاني هاي مديريتهاي مديريت صنعتي، مهندسي صنايع و مهندسي صنايع و سيستمويژه رشته 1ـ4و  1ـ3گرايش خود (مواد امتحاني 
رشته و  ويژه 3ـ4و  3ـ3مهندسي مكانيك كشتي يا (مواد امتحاني  و هاي مهندسي دريا، مهندسي  معماري كشتي، مهندسي كشتيگرايشها و ويژه رشته

 ها خودداري كنند.ديگر گروه هاي مهندسي مكانيك و مهندسي ساخت و توليد) پاسخ دهد و از پاسخگويي به سؤاالتگرايش

 انكارشناس امور اجرايي ايثارگر 140
 )15030(كد شغلي 

 هاي مربوطهنامهرساني به امور ايثارگران و آيينـ قانون جامع خدمات1
 گانه (مديريت خدمات كشوري ـ كار ـ تأمين اجتماعي)ـ قوانين سه2
 ـ حقوق اداري3
 شناسيـ مباني روان4
 ـ مباني علم اقتصاد5
 2و  1ـ اصول حسابداري 6
 اجتماعيـ ارتباطات 7
 ـ مديريت منابع انساني و رفتار سازماني8

 ترويج فرهنگ ايثارگرانكارشناس  141
 )15031(كد شغلي 

 ـ تبليغات و مديريت رسانه1
 شناسيجامعه ـ مباني2
 شناسيـ مباني روان3
 اسي ارتباطاتنشـ جامعه4
 تربيت اسالمي وـ مباني تعليم5
 مديريت آموزشيريزي و ـ برنامه6
 ريزي امور فرهنگيـ برنامه7
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 امور اجتماعي ايثارگرانكارشناس  142
 )15032(كد شغلي 

 شناسي رشدـ روان1
 عموميشناسي ـ روان2
 شناسي اجتماعيـ روان3
 سنجيشناسي عمومي و جامعهـ جامعه4
 ـ اصول و مباني مددكاري اجتماعي5
 ـ اصول راهنمايي و مشاوره6
 ـ كليات علم حقوق7
 ـ روش تحقيق8

 امور سالمت ايثارگرانكارشناس  143
 )15033(كد شغلي 

 بهداشت و درمانهاي ـ استانداردها و كدگذاري داده1
 شناسي عمومي و بيمارانـ روان2
 شناسي بالينيـ مباني آسيب3
 ـ اصول پرستاري بهداشتِ روان4
 ـ اصول توانبخشي و فيزيوتراپي5

 كارشناس گزينش 144
 )15034(كد شغلي 

 ـ اصول علم سياست1
 شناسي عموميـ روان2
 شناسي عموميـ جامعه3
 شناسي ارتباطاتجامعهـ 4
 ـ روش تحقيق5

 كارشناس ايمني و مديريت بحران 145
 )15035(كد شغلي 

 آالت)نشاني ـ ايمني ماشينايمني در محيط كار (ايمني برق ـ مباني حريق و آتش ـ1
 ـ عوامل زيان آور محيط كار (فيزيكي ـ شيميايي ـ ارگونوميك)2
 ـ مديريت ايمني و ريسك3
 مديريت بحران ـ4
 هاي ناشي از كارـ حوادث شغلي و بيماري5

 كارشناس آمار 146
 )15095(كد شغلي 

 هاي آماريـ مفاهيم و روش1
 ـ احتمال و كاربرد آن2
 ـ رگرسيون3
 گيريهاي نمونهـ روش4

 افزاركارشناس تحليل و توليد نرم 147
 )15101(كد شغلي 

 ++Cنويسي پيشرفته ـ برنامه1
 افزارـ مهندسي نرم2
 هاي كامپيوتري و امنيت شبكهـ شبكه3
 هاـ پايگاه داده4
 عامل ـ سيستم5

 كارشناس توليد، تكثير و پرورش آبزيان 148
 )15105(كد شغلي 

 ـ اقتصاد، قوانين و اصول مديريت شيالتي1
 ـ تكثير و پرورش ماهي2
 پرورش آبزيانـ تكثير و 3
 ـ فرآوري و نگهداري محصوالت شيالتي4
 هاي آبزيانـ تغذيه، بهداشت و بيماري5

 كارشناس راهبري اقتصادي 149
 )15111(كد شغلي 

 ـ اقتصاد خرد پيشرفته1
 اقتصاد كالن پيشرفتهـ 2
 پيشرفتهو آمار ـ اقتصادسنجي 3
 اقتصاد مالي و پوليـ 4
 عمومي اقتصاد بخشـ 5
 ريزي و توسعه اقتصاديبرنامهـ 6
 ـ اقتصاد ايران7

 كارشناس امور باغباني 150
 )15115(كد شغلي 

 شناسيشناسي و خاكـ گياه1
 كاري)كاري و ميوهكاري، گلـ باغباني (عمومي، سبزي2
 ـ اصالح نباتات و ازدياد نباتات3
 ـ زراعت و اكولوژي4
 شناسي گياهيو بيماريشناسي ـ حشره5
 ـ آبياري6



 30صفحه 

 1400سال  ـ  كشور  اجرايي هايدستگاه متمركز استخدامي آزمون نهمينامتحاني  مواد -1جدول شماره ادامه 
 مواد آزمون عنوان شغل رديف

151 
 كارشناس ترويج كشاورزي

 )15118(كد شغلي 

 ـ زراعت1
 ترويج و آموزش كشاورزيـ 2
 كشاورزياقتصاد ـ 3
 هاي كشاورزيماشينـ 4
 اكولوژيـ 5

152 
 كارشناس حفظ نباتات

 )15122(كد شغلي 

 ـ زراعت (عمومي، غالت و گياهان صنعتي و دارويي)1
 ـ اصالح نباتات2
 شناسي گياهيشناسي و بيماريـ حشره3
 هاي هرزـ علوم علف4
 ـ بيوتكنولوژي كشاورزي5

153 
 آالت كشاورزيماشينكارشناس 

 )15130(كد شغلي 

 هاي كشاورزيـ ماشين1
 ـ مكانيك سياالت2
 ـ مقاومت مصالح3
 هاي كاشت، داشت و برداشتـ اصول طراحي ماشين4
 ورزيهاي خاكـ اصول طراحي ماشين5

154 
 پزشكيكارشناس تحقيقات گياه

 )15133(كد شغلي 

 ـ اكولوژي1
 گياهيشناسي ـ بيماري2
 شناسيـ حشره3
 هاي گياهيـ اصول مديريت آفات و بيماري4
 هاـ روش تحقيق و طرح آزمايش5

155 
 خيزي خاكشناسي و حاصلكارشناس خاك

 )15136(كد شغلي 

 شناسي عموميـ خاك1
 خيزي خاك و كودهاـ حاصل2
 ـ فيزيك خاك3
 ـ شيمي خاك4
 ـ رابطه آب، خاك و گياه5

156 
 كارشناس اسناد و مدارك

 )15143(كد شغلي 

شناسي، مقدمات شناسي و آرشيو (مباني علم اطالعات و دانشـ مباني علم اطالعات و دانش1
 هاي توليدكننده اسناد، اصول و مباني آرشيو)رساني، كاركرد آرشيو ملّي در سازمانكتابداري و اطالع

رساني، روش تحقيق، روش تحقيق در كتابداري و اطالعآمار و روش تحقيق (آمار در  ـ2
 مطالعات آرشيوي)

اي بر شناخت اسناد آرشيوي، مديريت منابع اطالعاتي (مديريت منابع اطالعاتي، مقدمه ـ3
 حقوق مالكيت فكري، قوانين و مقررات آرشيو و حق مؤلف)

ذخيره و بازيابي اطالعات،  هاي بازنمايي اطالعات،ـ سازماندهي منابع اطالعاتي (روش4
سازماندهي اسناد مكتوب، سازماندهي اسناد الكترونيكي، مديريت آرشيوهاي ديداري و 

اي ـ هاي تخصصي، مديريت آرشيو (ملّي ـ منطقهشنيداري، مستندسازي و تدوين اصطالحنامه
 تخصصي)، حفاظت و مرمت مواد آرشيوي، آرشيو و بازتوليد اسناد در محيط ديجيتال)

هاي اطالعات مديريت، هاي اطالعاتي، نظامهاي اطالعاتي (معماري پايگاهها و نظامپايگاه ـ5
 ها و خدمات اطالعاتي)كاربرد فنّاوري اطالعات در آرشيو، ارزشيابي نظام

اقتصاد اطالعات و خدمات اطالعاتي (اقتصاد اطالعات، بازاريابي اطالعاتي، خدمات  ـ6
 كاوي، خدمات آرشيوي)ادهاطالعات تخصصي، د

157 
 كارشناس آموزش و بهسازي منابع انساني

 )15166(كد شغلي 

 ـ مباني سازمان و مديريت1
 ـ مديريت رفتار سازماني2
 ـ مديريت منابع انساني3
 ريزي آموزشيـ مديريت و برنامه4
 ـ آمار كاربردي5
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 كارشناس مستندسازي اسناد 158
 )15366(كد شغلي 

شناسي، شناسي و آرشيو (مباني علم اطالعات و دانشـ مباني علم اطالعات و دانش1
هاي توليدكننده اسناد، سازمانرساني، كاركرد آرشيو ملّي در مقدمات كتابداري و اطالع

 اصول و مباني آرشيو)
رساني، روش تحقيق، روش تحقيق در آمار و روش تحقيق (آمار در كتابداري و اطالع ـ2

 مطالعات آرشيوي)
اي بر شناخت اسناد آرشيوي، ـ مديريت منابع اطالعاتي (مديريت منابع اطالعاتي، مقدمه3

 مقررات آرشيو و حق مؤلف)حقوق مالكيت فكري، قوانين و 
هاي بازنمايي اطالعات، ذخيره و بازيابي اطالعات، ـ سازماندهي منابع اطالعاتي (روش4

سازماندهي اسناد مكتوب، سازماندهي اسناد الكترونيكي، مديريت آرشيوهاي ديداري و 
هاي تخصصي، مديريت آرشيو (ملّي ـ شنيداري، مستندسازي و تدوين اصطالحنامه

اي ـ تخصصي)، حفاظت و مرمت مواد آرشيوي، آرشيو و بازتوليد اسناد در محيط منطقه
 ديجيتال)

هاي اطالعات مديريت، هاي اطالعاتي، نظامهاي اطالعاتي (معماري پايگاهها و نظامپايگاه ـ5
 ها و خدمات اطالعاتي)كاربرد فنّاوري اطالعات در آرشيو، ارزشيابي نظام

اطالعات و خدمات اطالعاتي (اقتصاد اطالعات، بازاريابي اطالعاتي، خدمات اقتصاد  ـ6
 كاوي، خدمات آرشيوي)اطالعات تخصصي، داده

 كارشناس مرمت نسخ خطي و جلدهاي نفيس 159
 )15367(كد شغلي 

 ـ تاريخ و مباني نظري حفاظت و مرمت1
 ـ تاريخ تمدن و هنر ايران و جهان2
 هنري (نقاشي، كتابت و نگارگري) ـ آشنايي با مكاتب3
 ـ سير تحوّل خط و خوشنويسي در ايران و جهان4
 هاي سنتي و نوين مرمت نسخ خطيـ بررسي روش5
 ـ شناخت مواد و مصالح سنتي و نوين6

 )1كارشناس بررسي اسناد آرشيوي ( 160
 )15368(كد شغلي 

 ـ ايران باستان تا پايان سلجوقيان1
 خوارزمشاهيان تا پايان افشاريهـ 2
 ـ تاريخ معاصر ـ بخش اول (از زنديه تا پايان سلطنت محمدشاه)3
 شاه تا پايان پهلوي)ـ تاريخ معاصر ـ بخش دوم (از ناصرالدين4
 ـ تاريخ جهان5
 ـ اسناد آرشيوي6

 كارشناس كتابداري 161
 )15369(كد شغلي 

 شناسيدانشـ مباني علم اطالعات و 1
 شناسيدر علم اطالعات و دانشروش تحقيق  و ـ آمار2
مديريت  ـ اطالعاتي منابع(مديريت و حقوق مالكيت فكري مديريت اطالعات و دانش  ـ3

 )سازماني ـ حقوق مالكيت معنوي دانش
مديريت كاوي، هاي بازنمايي اطالعات، دادهروش( هاذخيره و بازيابي اطالعات و دادهـ 4

 )اسناد (سازماندهي اسناد)
هاي اطالعات مديريت، نظام هاي اطالعاتي،هاي اطالعاتي (معماري نظامو نظام هاپايگاه ـ5

 اطالعاتي) ها و خدماتارزشيابي نظام
اقتصاد اطالعات، بازاريابي اطالعاتي، خدمات ( اقتصاد اطالعات و خدمات اطالعاتيـ 6

 )اطالعات تخصصي

 نويسي نسخ خطي و چاپ سنگيكارشناس فهرست 162
 )15370(كد شغلي 

 ـ تاريخ خط و كتابت و آشنايي با خوشنويسي1
تصحيح نسخ خطي  هايها و روششناسي تاريخي، مراحل و شيوهـ آشنايي با نسخه2

 اسالمي، ايراني، عربي و غربي 
 خطيـ مهرشناسي و مهرخواني و شناخت سياق در اسناد و نسخ 3
 هاي خطي در ايران و جهانبندي نسخهنگاري و طبقهـ روش فهرست4
 هاي خطي و كتابت آنهاـ ساختار انواع نسخه5
 ـ كاتبان و شناسايي نسخ هر دوره براساس مشخصات كاتبان و روش كتابت6
 ـ نگارگري و مصورسازي در نسخ خطي و شناخت مكاتب هنري و تذهيب7
 )ـ عربي ـ انگليسي يشناسي در نسخ خطي (فارستحقيق و مرجعـ روش 8
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 )1ها (كارشناس پردازش فراداده 163
 )15371(كد شغلي 

 ++Cنويسي پيشرفته ـ برنامه1
 هاـ پايگاه داده2
 ـ هوش مصنوعي3
 كاويـ داده4

 )2ها (كارشناس پردازش فراداده 164
 )15372(كد شغلي 

 ++Cنويسي پيشرفته ـ برنامه1
 هاـ پايگاه داده2
 ـ هوش مصنوعي3
 كاوي ـ داده4

 هاكارشناس مديريت داده 165
 )15373(كد شغلي 

 آماريهاي ـ مفاهيم و روش1
 ـ احتمال و كاربرد آن2
 ـ رگرسيون3
 گيريهاي نمونهـ روش4

 كارشناس توليد محتواي ديجيتال 166
 )15374(كد شغلي 

 شناسي و آرشيوـ مباني علم اطالعات و دانش1
 شناسي و مطالعات آرشيويـ آمار و روش تحقيق در علم اطالعات و دانش2
اطالعاتي (مديريت دانش سازماني، مديريت منابع اطالعاتي، ـ مديريت دانش و منابع 3

اي بر هاي ديجيتال، مقدمهسازي در كتابخانهاشتراك منابع در محيط ديجيتال، مجموعه
 شناخت اسناد آرشيوي، حفاظت و مرمت مواد آرشيوي)

 ذخيرههاي بازنمايي اطالعات، ـ سازماندهي منابع اطالعاتي و حقوق مالكيت فكري (روش4
و بازيابي اطالعات، سازماندهي اسناد مكتوب، سازماندهي اسناد الكترونيكي، سازماندهي 

مديريت آرشيوهاي ديداري و شنيداري، حفاظت منابع ديجيتال، حقوق  منابع ديجيتال،
مالكيت معنوي، مسائل حقوقي محيط ديجيتالي، قوانين و مقررات آرشيو و حق مؤلف، 

 هاي تخصصي)صطالحنامهمستندسازي و تدوين ا
هاي هاي اطالعاتي، نظامهاي ديجيتال (معماري پايگاههاي اطالعاتي و كتابخانهـ پايگاه5

هاي ديجيتال، تحليل و هاي ديجيتال، رابط كاربري كتابخانهاطالعات مديريت، معماري كتابخانه
طالعات در آرشيو، كاركرد هاي اطالعاتي، نظام مديريت محتوا، كاربرد فنّاوري اطراحي سيستم

 ها و خدمات اطالعاتي)هاي توليدكننده اسناد، ارزشيابي نظامآرشيو ملّي در سازمان
كاوي، اقتصاد اطالعات، بازاريابي اطالعات، ـ خدمات اطالعاتي سنتي و ديجيتال (داده6

محيط يابي در هاي ديجيتال، رفتار اطالعخدمات اطالعات تخصصي، خدمات كتابخانه
 معنايي)ديجيتال، خدمات آرشيوي، وب 

 كارشناس پشتيبان خدمات و كاربران 167
 )15376(كد شغلي 

 عاملـ سيستم1
 افزارـ مهندسي نرم2
 هاي كامپيوتري و امنيت شبكهـ شبكه3
 هاـ پايگاه داده4

 كارشناس پشتيبان فني ـ محتوايي 168
 )15377(كد شغلي 

 ++Cنويسي پيشرفته ـ برنامه1
 عاملـ سيستم2
 هاي كامپيوتري و امنيت شبكهـ شبكه3
 هاـ پايگاه داده4

 )2كارشناس بررسي اسناد آرشيوي ( 169
 )15378(كد شغلي 

 ـ ايران باستان تا پايان غزنويان1
 ـ سلجوقيان تا پايان زنديه2
 شاه)افشاريه تا پايان سلطنت ناصرالدينـ تاريخ معاصر ـ بخش اول (از 3
 شاه تا پايان پهلوي)ـ تاريخ معاصر ـ بخش دوم (از سلطنت مظفرالدين4
 ـ تاريخ جهان5
 ـ اسناد آرشيوي6

 كارشناس امور اقتصادي كار و رفاه 170
 )15383(كد شغلي 

 ـ اقتصاد خرد و كالن 1
 ـ مباني اقتصاد كار و رفاه2
 ريزي بودجهمباني برنامهـ 3
 ريزي توسعه اقتصاديـ برنامه4
 شناسي توسعهـ جامعه5
 ـ آمار و روش تحقيق كمّي6
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 كاردان مراقبت پرواز 171
 )15387(كد شغلي 

 )ICAO Annex2( 2ـ انكس 1
 )ICAO Annex15( 15ـ انكس 2
 ) ICAO Annex12( 12ـ انكس 3
 1ـ رياضيات 4
 PANS-ATMـ 5
 )ICAO Annex11( 11ـ انكس 6

به زبان انگليسي و سؤاالت  11و انكس  PANS-ATM، 15، انكس 2)، سؤاالت مواد امتحاني انكس 15387در عنوان شغلي كاردان مراقبت پرواز (كد شغلي  توجه:
 به هر دو زبان انگليسي و فارسي طرح خواهد شد. 12ماده امتحاني انكس 

 كاردان الكترونيك هواپيمايي 172
 )15388(كد شغلي 

 ـ مدارهاي الكتريكي1
 ـ الكترونيك2
 ـ مدارهاي پالس و ديجيتال3
 ـ مباني كامپيوتر4
 ـ مقررات الكترونيك هواپيمايي 5

)ICAO Annex10:VOL.1Chapter 2, 3/VOL.3( 
 )، سؤاالت ماده امتحاني مقررات الكترونيك هواپيمايي به زبان انگليسي طرح خواهد شد.15388در عنوان شغلي كاردان الكترونيك هواپيمايي (كد شغلي  توجه:

 كاردان عمليات فرودگاهي 173
 )15390(كد شغلي 

 2و  1ـ فيزيك 1
 ـ شناخت ابزار ماشين2
 ـ مباني كنترل خوردگي3
 ـ انتقال حرارت4
 ـ موتورهاي حرارتي داخلي5

 كاردان ارتباطات هواپيمايي 174
 )15391(كد شغلي 

 نويسي كامپيوترـ برنامه1
 هاي كامپيوتريـ شبكه2
 ـ امنيت سايبري هوانوردي3
 )ICAO Annex10:VOL.2هواپيمايي ( ـ مقررات مخابرات4
)،  FOREWORDبخش  ICAO DOCs8400,7910,8585ـ مستندات ايكائو (5
)ICAO DOC4444  بخشCHAPTER11, APPENDIX 2&3  و (
)ROBEX HANDBOOK    7و  6، 4، 3هاي بخش( 

)، سؤاالت مواد امتحاني مقررات مخابرات هواپيمايي، مستندات ايكائو و روبكس به زبان انگليسي 15391در عنوان شغلي كاردان ارتباطات هواپيمايي (كد شغلي  توجه:
 طرح خواهد شد.

 كارشناس امور رفاه اجتماعي 175
 )15393(كد شغلي 

 ـ بررسي مسائل اجتماعي ايران1
 اقتصادي ريزي توسعهـ برنامه2
 شناسيهاي جامعهـ نظريه3
 ـ اقتصاد كالن پيشرفته4
 ـ مباني تعاون و رفاه اجتماعي5
 ـ روش تحقيق پيشرفته6

 )1( كارشناس امور پژوهشي 176
 )15398(كد شغلي 

 ـ حقوق خصوصي (مدني، تجارت و آيين دادرسي مدني)1
اشخاص) و آيين عليه ـ حقوق جزا (جزاي عمومي، جزاي اختصاصي (به استثناي جرايم 2

 دادرسي كيفري)
   حقوق عمومي (اداري و اساسي)ـ 3

 كارشناس امور قضائي و حقوقي 177
 )15399(كد شغلي 

 ـ حقوق جزاي عمومي 1
 ـ حقوق جزاي اختصاصي2
 ـ آيين دادرسي كيفري 3
 شناسيـ جرم4

 )2كارشناس امور پژوهشي ( 178
 )15402(كد شغلي 

 سنجي و سياستگذاري علمشناسي علمـ مباني و جامعه1
 ـ آمار، روش تحقيق، آيين نگارش و ويراستاري2
سنجي در ايران و جهان، معماري هاي اطالعاتي علمهاي اطالعاتي (پايگاهها و نظامـ پايگاه3

 سنجي)هاي علمپايگاه
 سنجيهاي موضوعي و وبسازي و نمايهـ مديريت نشريات ادواري، نمايه4
 هاي رياضي، تحليل استنادي و ترسيم نقشه علميـ مدل5
 كاوي، تحليل داده، طراحي الگوريتم و ساختمان داده)كاوي، گرافها (دادهـ علم داده6
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 هاي دولتيكارشناس امور شركت 179
 )15403(كد شغلي 

 ـ اقتصاد خرد پيشرفته1
 ـ اقتصاد كالن پيشرفته2
 ـ توسعه اقتصادي3
 ـ حقوق قراردادهاي بانكي و دولتي4
 گيري در مسائل ماليـ تصميم5
 2و  1ـ تئوري حسابداري 6
 ـ مسائل جاري در حسابداري7

 )3( يپژوهشامور كارشناس  180
 )15404شغلي (كد 

 هاي پيشرفته حسابداريـ تئوري1
 هاي حسابداري و حسابرسيـ پژوهش2
 گذاريهاي مالي و سرمايهـ تئوري3

181 
 4كارشناس پژوهش 

 )15405(كد شغلي 
 

 استانداردسازيـ اصول و مباني 1
 محيطي در طراحي و مديريت آزمايشگاهـ اصول ايمني و سازگاري زيست2
ـ آشنايي با اهداف و مجموعه وظايف پژوهشگاه استاندارد و قانون تقويت و توسعه نظام 3

 استاندارد
 17025ـ الزامات عمومي استاندارد 4
 ـ مديريت پروژه5

 5كارشناس پژوهش  182
 )15406شغلي (كد 

 ـ اصول و مباني استانداردسازي1

مشترك بين 
ها و كليه رشته
 هاگرايش

 محيطي در طراحي و  ـ اصول ايمني و سازگاري زيست2
 مديريت آزمايشگاه     

و قانون  آشنايي با اهداف و مجموعه وظايف پژوهشگاه استاندارد ـ3
 تقويت و توسعه نظام استاندارد

 17025الزامات عمومي استاندارد ـ 4
 ـ شيمي تجزيه پيشرفته ـ ويژه رشته شيمي گرايش شيمي تجزيه1ـ5
 پليمر و پتروشيمي هايترموديناميك پيشرفته ـ ويژه رشته مهندسي شيمي گرايش ـ2ـ5

پاسخ دهند و سپس، هر  4تا  1هاي هاي مواد امتحاني مشترك در رديفنظر از نوع رشته و گرايش خود، بايد به سؤالمتقاضيان اين عنوان شغلي، صرفِ  توجه:
 ) پاسخ دهد.  2ـ5يا  1ـ5هاي متقاضي بايد فقط به سؤاالت تخصصي ويژه رشته و گرايش خود (در يكي از بخش

 6كارشناس پژوهش  183
 )15407شغلي  (كد

 ـ اصول و مباني استانداردسازي1

مشترك بين 
ها و كليه رشته
 هاگرايش

 محيطي در طراحي و  ـ اصول ايمني و سازگاري زيست2
 مديريت آزمايشگاه     

و قانون  آشنايي با اهداف و مجموعه وظايف پژوهشگاه استاندارد ـ3
 تقويت و توسعه نظام استاندارد

 17025الزامات عمومي استاندارد ـ 4
 ـ مكانيك سياالت پيشرفته ـ ويژه رشته مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي1ـ5
هاي پيشرفته مطالعه مواد ـ ويژه رشته مهندسي مواد و متالورژي گرايش ـ روش2ـ5

 شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 
پاسخ دهند و سپس، هر  4تا  1هاي هاي مواد امتحاني مشترك در رديفنظر از نوع رشته و گرايش خود، بايد به سؤالمتقاضيان اين عنوان شغلي، صرفِ  توجه:

 ) پاسخ دهد.  2ـ5يا  1ـ5هاي متقاضي بايد فقط به سؤاالت تخصصي ويژه رشته و گرايش خود (در يكي از بخش

184 
 7كارشناس پژوهش 

 )15408شغلي  (كد

 ـ اصول و مباني استانداردسازي1
 محيطي در طراحي و مديريت آزمايشگاهـ اصول ايمني و سازگاري زيست2
ـ آشنايي با اهداف و مجموعه وظايف پژوهشگاه استاندارد و قانون تقويت و توسعه نظام 3

 استاندارد
 17025ـ الزامات عمومي استاندارد 4
 ـ زيست فنّاوري مواد غذايي 5

185 
 )1كارشناس امور قضائي و حقوقي (

 )15409(كد شغلي 

 الملليهاي بينـ حقوق سازمان1
 المللي ـ حقوق معاهدات بين2
 الملليـ حقوق مسئوليت بين3
 المللي هاي حقوقي حل و فصل اختالفات بينـ روش4
 الملل بشرـ حقوق بين5
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 )1( كارشناس آموزش و بهسازي منابع انساني 186
 )15410(كد شغلي 

 ـ آمار و روش تحقيق1
 ـ سنجش و ارزشيابي آموزشي2
 آموزشيريزي درسي و ـ برنامه3
 ـ مديريت آموزشي4
 ـ مديريت منابع انساني و رفتار سازماني5
 تربيتوـ فلسفه تعليم6

 )1كارشناس راهبري اقتصادي ( 187
 )15411(كد شغلي 

 ـ اقتصاد خرد پيشرفته1
 ـ اقتصاد كالن پيشرفته2
 ـ اقتصادسنجي و آمار پيشرفته3
 ـ اقتصاد مالي و پولي4
 اقتصاد بخش عموميـ 5
 ريزي و توسعه اقتصاديـ برنامه6
 ـ اقتصاد ايران7

 1كارشناس عمليات فرودگاهي  188
 )15412(كد شغلي 

 ـ آمار مهندسي1
 ـ كنترل كيفيت آماري2
 ـ اقتصاد مهندسي3
 ريزي و كنترل پروژهـ برنامه4
 وريـ مديريت كيفيت و بهره5

اقتصادي و منابع مالي خارجي كارشناس توسعه 189  
 )15413(كد شغلي  

 ـ اقتصاد خرد پيشرفته1
 ـ اقتصاد كالن پيشرفته2
 ـ اقتصادسنجي و آمار پيشرفته3
 ـ اقتصاد مالي پيشرفته4
 ريزي و توسعه اقتصادي ـ برنامه5
 مين سرمايهتأهاي ـ روش6
 ـ زبان تخصصي7

 مقابله با مخاطرات كشاورزيكارشناس پيشگيري و  190
 )15414(كد شغلي 

 ـ منابع علوم محيط زيست1
 ـ حفاظت آب و خاك2
 هاها و رودخانهشناسي تاالبـ بوم3
 ـ آلودگي آب، خاك و هوا4
 رويـ تغيير اقليم و مخاطرات پيشِ 5

191 
كارشناس آزمايشگاه و دفع آفات كشاورزي و منابع 

 طبيعي
 )15415(كد شغلي 

 شناسي گياهيـ بيماري1
 شناسي كشاورزيـ حشره2
 ـ دفع آفات نباتي و آزمايشگاه3
 هاي هرز و آزمايشگاهـ شناسايي و مبارزه با علف4
 ـ بيوتكنولوژي كشاورزي5

 هاكارشناس امور گلزار شهدا و يادمان 192
 )15416(كد شغلي 

 2و  1ـ رياضي عمومي 1
 ها)جامدات (مقاومت مصالح و تحليل سازهـ مكانيك 2
 هاي فوالدي و بتنيـ سازه3
 هاي اجرايي ساختمانـ روش4
 ريزي و كنترل پروژهـ برنامه5
 ـ طراحي معماري6

 كارشناس تغذيه دام 193
 )15417(كد شغلي  

 ـ اصول تغذيه دام1
 نويسيـ اصول جيره2
 ـ اصول اصالح نژاد دام3
 ـ ميكروبيولوژي عمومي4
 هاي آزمايشي در علوم داميـ طرح5

 كارشناس امور پنبه 194
 )15418(كد شغلي 

 برداري از محصول پنبهـ ترويج و آموزش توليد و بهره1
 برداري از محصول پنبهـ اقتصاد توليد و بهره2
 ـ زراعت (زراعت عمومي و زراعت پنبه)3
 ـ اصول باغباني 4
 ـ شناسايي و دفع آفات پنبه5
 هاي هرز پنبهـ شناسايي و مبارزه با علف6
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 كارشناس آموزش كشاورزي 195
 )15420(كد شغلي 

 ـ ترويج كشاورزي1
 ـ آموزش كشاورزي2
 ـ آمار و روش تحقيق در كشاورزي3
 ـ سنجش و ارزشيابي آموزش كشاورزي4
 ريزي درسي و آموزشي در كشاورزيـ برنامه5

 )5ريزي (كارشناس برنامه 196
 )15422(كد شغلي 

 ريزي استراتژيكـ برنامه1
 ريزي و توسعه اقتصاديـ برنامه2
 گذاري بخش عموميمشيخطگيري و ـ تصميم3
 هاي مديريت پيشرفتهـ تئوري4
 ـ آمار كاربردي5

 1 بازرس 197
 )15423 (كد شغلي

 2و  1ـ اصول حسابداري 1
 هاي دولتيـ بودجه عمومي و بودجه شركت2
 ـ حسابرسي عملياتي و عملكرد (ديوان محاسبات و بخش عمومي) 3
 اداريـ حقوق اداري ـ تخلفات 4
 هاي مربوطهنامهرساني به امور ايثارگران و آيينـ قانون جامع خدمات5
 ـ كليات علم حقوق6

 كارشناس امور صيد و صيادي 198
 )15424(كد شغلي 

 ـ پويايي جمعيت و ارزيابي ذخاير آبزيان 1
 ـ شناسايي ابزار و ادوات صيد و تجهيزات الكترونيكي صيادي2
 شناسي دريابومـ 3
 ـ اقتصاد، قوانين و مقررات  شيالتي4
 ـ طراحي ادوات صيادي5
 ـ اصول مديريت صيد پايدار6

 كارشناس آزمايشگاه و كنترل كيفي آبزيان 199
 )15425(كد شغلي 

 شناسيـ ماهي1
 شناسي سلولي و مولكوليـ زيست2
 ـ ميكروبيولوژي آبزيان3
 آبزيانـ بهداشت 4
 ـ كنترل كيفي آبزيان5

200 
كارشناس آزمايشگاه و دفع آفات كشاورزي و منابع 

 )1طبيعي (
 )15426(كد شغلي 

 شناسي سلولي و مولكوليمباني زيستـ 1
 مباني مهندسي ژنتيكـ 2
 بيوشيميـ 3
 كشت بافت و سلولـ 4
 ميكروبيولوژي مولكوليـ 5

 )1( كارشناس مهندسي زراعي 201
 )15427(كد شغلي 

 ـ رابطه آب، خاك و گياه1
 ـ زراعت و باغباني عمومي2
 ـ آبياري عمومي3
 ـ آبرساني و ابنيه كوچك آبي4
 شناسيـ هوا و اقليم5
 برداري عمومي و عمليات مسيريابيـ نقشه6

  )1( كارشناس امور ساختمان و تأسيسات 202
 )15428( كد شغلي 

 رياضيات مهندسيـ 1
 2و  1ـ مدارهاي الكتريكي 2
 2و  1ـ الكترونيك 3
 2و  1هاي الكتريكي ـ ماشين4
 ـ الكترومغناطيس5

 كاردان برق و مخابرات 203
 )15429(كد شغلي 

 2و  1ـ مدارهاي الكتريكي 1
 2و  1هاي الكتريكي ـ ماشين2
 2و  1ـ الكترونيك 3
 الكترومغناطيسـ 4
 1ـ مخابرات 5

 مأمور امور ثبت احوال 204
 )15430(كد شغلي  

 ـ حقوق خصوصي (مدني، تجارت و آيين دادرسي مدني)1
آيين  ـ حقوق جزا (جزاي عمومي، جزاي اختصاصي (به استثناي جرايم عليه اشخاص) و2

 دادرسي كيفري)
 ـ حقوق عمومي (اداري و اساسي)3
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 كارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال 205
 )15431(كد شغلي 

 ـ مباني پايگاه داده و ساختار فايل1
 هاي كامپيوتريـ شبكه2
 اطالعاتـ امنيت فنّاوري 3
 ـ مديريت هويت ـ هويت الكترونيكي4

 )1كارشناس امور ثبت احوال ( 206
 )15432(كد شغلي 

 شناسي عموميـ جامعه1
 هاشناسي سازمانـ جامعه2
 ـ مباني سازمان و مديريت3
 ـ رفتار سازماني4
 ـ آمار و روش تحقيق5

 )2كارشناس امور ثبت احوال ( 207
 )15433(كد شغلي 

 ـ حقوق خصوصي (مدني، تجارت و آيين دادرسي مدني)1
ـ حقوق جزا (جزاي عمومي، جزاي اختصاصي (به استثناي جرايم عليه اشخاص) و آيين 2

 دادرسي كيفري)
 ـ حقوق عمومي (اداري و اساسي)3

 )1( بردار و ژئوماتيككارشناس نقشه 208
 )15434(كد شغلي 

 هاي مكاني پيشرفتهمكاني و تحليلهاي اطالعات ـ سيستم1
 سازي رقومي زمينـ تئوري تقريب و مدل2
 ـ پردازش تصاوير رقومي3
 ـ فتوگرامتري رقومي و فضايي4
 اي و ژئوديناميك پيشرفتهـ ژئودزي ماهواره5

 )2( بردار و ژئوماتيككارشناس نقشه 209
 )15435(كد شغلي 

 هاي مكاني پيشرفتهو تحليلهاي اطالعات مكاني ـ سيستم1
 سازي رقومي زمينـ تئوري تقريب و مدل2
 ـ پردازش تصاوير رقومي3
 ـ فتوگرامتري رقومي و فضايي4
 اي و ژئوديناميك پيشرفتهـ ژئودزي ماهواره5

 )3( بردار و ژئوماتيككارشناس نقشه 210
 )15436(كد شغلي 

 هاي مكاني پيشرفتهتحليلهاي اطالعات مكاني و ـ سيستم1
 سازي رقومي زمينـ تئوري تقريب و مدل2
 ـ پردازش تصاوير رقومي3
 ـ فتوگرامتري رقومي و فضايي4
 اي و ژئوديناميك پيشرفتهـ ژئودزي ماهواره5

 )4( بردار و ژئوماتيككارشناس نقشه 211
 )15437(كد شغلي 

 هاي مكاني پيشرفتهتحليلهاي اطالعات مكاني و ـ سيستم1
 سازي رقومي زمينـ تئوري تقريب و مدل2
 ـ پردازش تصاوير رقومي3
 ـ فتوگرامتري رقومي و فضايي4
 اي و ژئوديناميك پيشرفتهـ ژئودزي ماهواره5

212 
هاي كارشناس راهبري و نظارت شبكه ايستگاه

 هواشناسي
 15438(كد شغلي 

 ـ هواشناسي عمومي1
 ـ آمار و رياضي2
 ـ فيزيك عمومي3
 ـ اقليم و هواشناسي كشاورزي4
 ـ زبان تخصصي5

 بين هواشناسيپيش 213
 )15439(كد شغلي 

 ـ هواشناسي عمومي1
 ـ هواشناسي همديدي2
 ـ رياضي عمومي و معادالت ديفرانسيل3
 ـ فيزيك عمومي4
 ـ زبان تخصصي5

 ارتباطات هواشناسيكارشناس زيرساخت  214
 )15440(كد شغلي 

 ـ هواشناسي عمومي1
 هاي كامپيوتريـ شبكه2
 ـ امنيت شبكه3
 هادادهـ پايگاه4
 هاي عاملـ سيستم5
 ـ زبان تخصصي6

 )6ريزي (كارشناس برنامه 215
 )15441(كد شغلي 

 پژوهيهاي آيندهـ روش1
 هاي عاملـ سيستم2
 كامپيوتري هايـ شبكه3
 هاـ پايگاه داده4
 افزارـ مهندسي نرم5


