
 1صفحه 

 بسمه تعالي

، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ي كشورجرايهاي ااستخدامي متمركز دستگاهآزمون سومين راهنماي شركت در 

 (21/8/95 جمعه و عصر )صبح 1395سال  - وزارت آموزش و پرورش 

 و نكات مهمي درباره آن : پاسخنامه -الف 

عمومي )شماره يك( و بسته دوم حاوي حاوي يك برگ پاسخنامه و يك جلد دفترچه آزمون  اولبسته شود كه دو بسته آزموني داده مي داوطلبهر  بهامتحان  در جلسه
خانوادگي و نام درج شده است. نمونه قسمتي از پاسخنامه در اين صفحه چاپ در مستطيل باالي پاسخنامه شماره داوطلبي، نامباشد. دفترچه آزمون تخصصي )شماره دو( مي

 شده است كه بايد پس از مالحظه آن به نكات زير توجه كرد.
 محلها ساير در ذارييا عالمتگ و نوشتن از پاسخنامه روي در شده مشخص محلهاي از غيربه و گذاشت عالمتي يا نوشت نبايد چيزي پاسخنامه باالي مستطيل در -1

 تلقي و پاسخنامه وي تصحيح نخواهد شد. متخلف عنوان فرد به صورت شود، در غيراين خودداري
جلد روي در  مندرج شمارهخانوادگي و نام و خانوادگي و نام خود را با نامالزم است نامو قبل از بازنمودن پوشش نايلوني  مربوط بسته آزمون دريافت محض به داوطلب -2

 نيست اختالفي آنها هيچ شود بين كند تا مطمئن خود مقايسه ورودي كارت رويمندرج در داوطلب پاسخنامه و همچنين شماره صندلي و شماره دفترچه سواالت امتحاني و 
 د.شو برطرف كند تا اختالف را دنبال و موضوع دهد اطالع در جلسه مراقب نزديكترين را به موضوع تفاوت، مشاهده و درصورت

 طرز پاسخ دادن به سواالت: -ب 

پركردن محل  نحوهوسيله مداد سياه نرم پررنگ پركند. براي اطالع از گيرد فقط بهداوطلب بايد محل مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه براي هر سوال در نظر مي - 1
 داده شده است توجه شود. 2و 3، 1، 4هاي فرضي به ترتيب پاسخ 4و 3، 2، 1هاي هاي شمارهمخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه در آن به سوال

 ثري بر روي آن خودداري گردد.شود از كثيف كردن، تاكردن و يا گذاشتن هرگونه عالمت و يا اخوان تصحيح ميچون پاسخنامه به وسيله ماشين عالمت - 2
و غيره( و يا در دفترچه  يا × هايي كه به هر نحو ديگر در پاسخنامه )مثالً : عالمت شود. پاسخجوابها فقط در پاسخنامه با پركردن محل مخصوص مشخص مي - 3

 گذاري نخواهد بود.شود قابل تصحيح و نمرهيا نوشته آزمون عالمتگذاري 
منفي  ( نمره1) غلط يك هر پاسخ براي و يا تصادفي حدسي هايپاسخ كردن منظور خنثي و به مثبت ( نمره3سه ) صحيح هر پاسخ براي ايارگزينهچه در تستهاي - 4

و يا  منفي نمره جواب بدون هايسوال ندهند زيرا به بجوا سوال آن دانند بهرا اصالً نمي سوالي صحيح شود اگر پاسخمي توصيه داوطلبان به منظور خواهد شد. بنابراين
 .خواهد گرفت تعلق منفي نمره يك سوال آن خواهد شد و به پاسخها، غلط محسوب شود همه داده پاسخ از يك بيش سوالي گيرد و اگر بهنمي مثبت تعلق

 
 

 

 بديهي كنند.( )مشكي سياه كامل بطور پررنگ نرم سياه بامداد خود را در پاسخنامه انتخابي گزينه مربوط به مستطيلهاي است ، الزمگرامي داوطلبان :مهم خيلي تذكر

 صحيح صورتبه عالمتگذاري خواهد بود. نحوه داوطلب عهده به مورد مسووليت در اينباشد،  ( نشده)مشكي سياه بطور كامل موردنظر از مستطيل قسمتي درصورتيكه است
 .است شده باال مشخص نمونه در

 :تاريخ و ساعت برگزاري آزمون – ج

هاي شود. درهاي ورودي حوزهميآغاز  21/8/95)چهارده( روز جمعه  14:00 ( و نوبت عصر از ساعت)هشت و سي دقيقه 8:30 فرآيند برگزاري آزمون نوبت صبح از ساعت
 بسته خواهد شد. لذا داوطلبان گرامي بايد قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني حاضر باشند. قبل از شروع فرآيند آزمونساعت نيماصلي امتحان 

 محل برگزاري آزمون:نوبت و  -د

با توجه به شماره داوطلبي مندرج در كارت شركت در آزمون خود و براساس  ستبايميبرگزار خواهد شد. داوطلبان و برخي از شهرستانهاي كشور آزمون در كليه مراكز استانها 
 مايند.ن مراجعههاي امتحاني خود به حوزهبا توجه به نوبت برگزاري آزمون، آدرس مندرج در كارت، نسبت به شناسايي و 

 تعداد سواالت و مدت پاسخگويي: -ه

و نام هر  خانوادگيسازي شده و شماره داوطلبي، نام. دفترچه سواالت كليه داوطلبان شخصيشودهاي شغلي مختلف، دو بسته آزموني داده ميدر جلسه آزمون به هريك از داوطلبان خوشه
گليسي بايست با كد عددي و حروف انمي ،كد عددي و حروف انگليسي كه بر روي دفترچه سوال داوطلبان درج گرديدهداوطلب بر روي جلد آن درج گرديده است. اين دفترچه داراي تنوع بوده و 

 باشد.ذيل ميهاي آزموني و مدت پاسخگويي به آنها به شرح تعداد سواالت هريك از دفترچهه در پاسخنامه مطابقت داشته باشد. درج شد
 آن پاسخ دهند.دقيقه به سواالت  011بايست در مدت باشد كه داوطلبان ميمي متناسب با گروه خوشه شغلي سوال 001حاوي دفترچه آزمون عمومي )شماره يك( آزمون عمومي:  -1
 دقيقه به سواالت آن پاسخ دهند. 08بايست در مدت داوطلبان ميدرج گرديده است كه  صفحه بعددر جدول هاي شغلي هريك از خوشهتخصصي آزمون اختصاصي: تعداد سواالت  -2

  

 1395سال  -هاي اجرايي كشور آزمون استخدامي متمركز دستگاه



 2صفحه 

 و تعداد سوال آنهاهاي اجرايي كشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش  استخدامي متمركز دستگاهآزمون ومين س عناوين خوشه هاي شغلي

تعداد  (خوشه شغلي عنوان خوشه شغلي )كد گروه
 سوال

گروه 

 اول

 )صبح(

 60 (2578استادکار تأسیسات )( و 2461اپراتور )
 65 (2581) ( و استادکار صنایع چوب2577) استادکار مکانیک خودرو

ـ مراقب امور تأمینی و تربیتی156) کاردانی دامپزشکی ـ امور انتظامی (186) (، الف  ـ اقدامات تأمینی و تربیتی (2457) ب  (، کاردان 2469) (، کاردان اتاق عمل2466) (، بهیار2464) ج 
(، کاردان پیشگیری و 2477) ای(، کاردان بهداشت حرفه2474) کاردان بهداشت محیط(، 2536)منشی بخش  -ب (2471)کاردان پذیرش و مدارک پزشکی  -(، الف2470) هوشبری

ـ  ب (2500) های پزشکی(، الفـ  کاردان فوریت2486) (، کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی2484) (، کاردان پرتوشناسی2481)(، کاردان بهداشت خانواده 2479) هامبارزه با بیماری
 (2582) ( و استادکار طراحی و دوخت2580) (، استادکار ساخت و تولید2579) های کشاورزی(، استادکار ماشین2576) (، استادکار کامپیوتر2575) استادکار الکتروتکنیک(، 2501)اپراتور 

70 

گروه 

 دوم

 )صبح(

 60 (2502) و کارشناس تجهیزات پزشکی (1276) (، کارشناس آمار موضوعی1264) برق
 65 (178) نویس سیستمگر و برنامه( و کارشناس تحلیل145) افزارسختشبکه و 

(، کارشناس امور 180) (، امور مالیاتی157) (، کارشناس آزمایشگاه155) (، امور مالی141) (، روابط عمومی139) (، کارشناس حقوقی132) (، امور اداری55) تقریرنویس
(، 1307) (، کارشناس راه و ساختمان1274) (، کارشناس امور آموزش1265) های دامیکارشناس بهداشت دام و فرآورده (،1243) (، بررسی اسناد و مدارک181) فرهنگی

ـ کارشناس پرتوشناسی (2463) (، الف ـ امور رادیولوژی2462) (، پرستار2459) (، امور روانی2458) (، امور دارویی2341) (، مهندسی تأسیسات1310) کارشناس ورزش  ب 
(، 2473) (، کارشناس ارتباطات و عملیات )ویژه پرستار(2472) (، کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی2468) (، کارشناس اتاق عمل2467) (، ماما2465) ، امور تغذیه(2485)

(، کارشناس 2482) س بهداشت خانواده(، کارشنا2480) ها(، کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری2478) ای(، کارشناس بهداشت حرفه2476) کارشناس بهداشت محیط
شناس (، روان2494) (، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی2490) (، کارشناس امور اجرایی بیمارستان2489) درمانی )رادیوتراپی( (، کارشناس پرتو2487) آزمایشگاه تشخیص طبی

 (، کارشناس توانبخشی فیزیکی )فیزیوتراپی(2499) های پزشکیکارشناس فوریت (،2498) سنجی (، کارشناس شنوایی2497) سنجی (، کارشناس بینایی2495) بالینی
(، کارشناس توانبخشی 2542) (، کارشناس امور دینی2537) (، مددکار بهداشتی و درمانی2535) (، کارشناس تعالی سازمانی سالمت2505) (، کارشناس هوشبری2503)

 (2574) 1ریزی ( و کارشناس برنامه2573) اجتماعی مددکار(، 2548) درمانی( فیزیکی )گفتار(، کارشناس توانبخشی 2547) فیزیکی )کاردرمانی(

70 

گروه 

 سوم

 )صبح(

(، متخصص زنان و 2553) (، متخصص جراحی عمومی2552) (، متخصص روانپزشکی2551) (، متخصص رادیولوژی2550) (، متخصص ارتوپدی2404) مکانیک
(، متخصص 2559) (، متخصص داخلی فلوشیپ تخصصی انکولوژی2558) (، متخصص اطفال2556) (، متخصص داخلی2555) (، متخصص بیهوشی2554) زایمان

(، متخصص 2565) (، متخصص جراحی مغز و اعصاب2564) (، متخصص عفونی2563) (، متخصص قلب2561) بیهوشی ـ فلوشیپ تخصصی بیهوشی جراحی قلب
 (2571) ( و متخصص پاتولوژی2570) متخصص اطفال/فوق تخصص نوزادان (،2569) (، متخصص مغز و اعصاب2566) چشم

60 

 65 (2540) 1کارشناس اقتصادی 
(، امور 1277) (، کارشناس امور پژوهشی1248) (، کارشناس مطالعات اقتصادی161) ریزی(، کارشناس برنامه158) های دامیدامپزشک و کارشناس بیماری

(، کارشناس 2533) (، کارشناس اقتصاد سالمت2504) (، پزشک عمومی2496) (، داروساز2441) (، مترجم زبان انگلیسی2439) (، دندانپزشک2432) هنری
 (2544) ( و کارشناس ارتباطات و عملیات )ویژه پزشک(2541) (، کارشناس بازرگانی2538) فنی صنایع

70 

گروه 

 چهارم

 )عصر(

 50 (2512) فیزیک
 60 (2597) ( و هنرآموز الکترونیک2583) صنایع شیمیایی (، هنرآموز2515) ریاضی

(، هنرآموز 2593) (، هنرآموز صنایع غذایی2591) کشی معماری(، هنرآموز نقشه2584) (، هنرآموز تأسیسات2528) (، الکتروتکنیک2522) (، مکانیک خودرو2520) (، کامپیوتر2508) عربی
 65 (2614) های کشاورزی( و هنرآموز ماشین2610) (، کار و فنّاوری2604) شناسی(، زمین2600) (، هنرآموز مکاترونیک2596) (، هنرآموز متالورژی2595) صنایع فلزی

 (، فلسفه و منطق2514) (، زبان انگلیسی2513) (، علوم تجربی2511) (، تاریخ و مطالعات اجتماعی و جغرافیا2510) شناسی(، زیست2509) (، زبان و ادبیات فارسی2507) معارف اسالمی
(، 2526) (، زراعی و باغی2525) (، طراحی و دوخت2524) (، هنرآموز حسابداری2523) (، ساختمان2521) (، گرافیک2519) (، ناوبری2518) 1(، مکانیک 2517) (، آموزگار ابتدایی2516)

(، دبیری 2601) (، دبیری هنر2599) (، هنرآموز انیمیشن2598) (، هنرآموز علوم دامی2594) دستی(، هنرآموز صنایع 2592) (، هنرآموز ساخت و تولید2529) (، شیمی2527) صنایع چوب
 (2613) ( و مربی امور تربیتی مدارس2611) (، علوم اجتماعی2609) (، مراقب سالمت2608) (، آموزگار استثنایی2606) (، مشاوره2605) بدنی(، تربیت2603) (، دبیری جغرافیا2602) تاریخ

70 

، صورت نمره مكتسبه اين داوطلبانهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از پاسخگويي به سواالت معارف اسالمي معاف بوده و در ايناقليت :1تبصره
 براساس مجموع تراز شده ساير سواالت محاسبه خواهد شد.

هاي تحصيلي مهندسي عمران، مهندسي مكانيك، مهندسي صنايع و مهندسي كامپيوتر چهارم( داوطلبان رشته گروه) (2610)كدخوشه  در خوشه شغلي كار و فنّاوري :2تبصره
 بايد توجه داشته باشند كه هر كدام به سواالت تخصصي ويژه رشته تحصيلي خود در دفترچه آزمون پاسخ دهند.

 تذكرات مهم: -و
امي نتوجه داشته باشند كه سهميه مندرج بر روي كارت شركت در آزمون آنها براساس اطالعات تكميلي مندرج در تقاضانامه ثبتايثارگران  %25داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه  -1

 اهند شد.اد گزينش خوگردد. در غيراينصورت با سهميه آز)خوداظهاري( در نظر گرفته شده و در صورت تأييد سهميه توسط ارگان مربوط، اين سهميه در مراحل بعدي براي آنان اعمال مي
مندرج در  خابيو اولويتهاي انت خوشه شغلي ،، مقطع تحصيلي، عنوان رشته تحصيلينيازمند منشي معلوليت،، جنس بندهاي مربوط به داوطلبان توجه نمايند: چنانچه -2

شنبه و پنج 19/8/95شنبه روزهاي چهار يكي از در كارت شركت در آزمون با اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامي اينترنتي مغايرت دارد، الزم است براي پيگيري
د. بديهي نمراجعه نمايرفع نقص مربوطه  هباجستقر در به نماينده سازمان سنجش مشخصاً  00/17تا  00/14و بعدازظهر از ساعت  00/12تا  30/8صبح از ساعت  20/8/95

خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، دين، سهميه، نام دستگاه اشتغال، داوطلب ناماست درصورتيكه در رابطه با ساير مندرجات كارت شركت در آزمون )
داكثر تا تاريخ ح نامي اشكالي مشاهده نموديد الزم است براساس دستورالعمل مربوطتوجه به اطالعات ثبت( با التحصيلي و معدل آخرين مدرك تحصيليبومي، تاريخ فارغ

 نسبت به اصالح آن اقدام نماييد. با مراجعه به قسمت ويرايش اطالعات سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور،  20/8/95
و رفع  ور پيگيريچنانچه داوطلبان در قسمت عكس روي كارت شركت در آزمون مغايرتي )از قبيل اشتباه عكس و يا عدم درج عكس( مشاهده نمودند، الزم است بمنظ -3

عه نمايند. لذا با توجه به اينكه بعضاً فوق به باجه رفع نقص مراج 1هاي اعالم شده در بند در ساعت 20/8/95شنبه و پنج 19/8/95شنبه روزهاي چهار يكي از درمشكل 
نام به وجود آمده، بديهي است چنانچه داوطلباني كه داراي اين مشكل هستند شخصاً در زمان اعالم شده جهت رفع اشكال داوطلبان مدعي هستند اين اشكال در زمان ثبت

 هد شد. به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند با آنها به عنوان متقلب آزمون رفتار خوا
  ند.و سنجاق به همراه داشته باش داوطلبان بايد عالوه بر كارت شركت در آزمون، كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك كن، مداد تراش -4
ايند. با پيجر و ... اكيداً خودداري نمهوشمند،  دستبندساعت هوشمند، از آوردن وسايل اضافي مانند كيف دستي، ساك دستي، كتاب، جزوه، ماشين حساب، تلفن همراه،  - 5

 ست.هاي امتحاني نيبيني نشده، مسئوليتي در قبال نگهداري از اين وسايل متوجه حوزههاي امتحاني پيشتوجه به اينكه محلي براي نگهداري اين وسايل در حوزه
حرير، نت )يادداشت(، . . . و همچنين خارج نمودن اوراق امتحاني از قبيل پاسخنامه، دفترچه سوال و يا كارت شركت در التوسيله از قبيل لوازمنوع رد و بدل كردن هر  -6

هاي سراسري كه شرح آن در اطالعيه رفع شود و با داوطلب متخلف برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونآزمون از جلسه امتحان به عنوان تخلف محسوب مي
 نقص كارت شركت در آزمون آمده، رفتار خواهد شد.

 پرسشنامه ارزيابي محل برگزاري آزمون سواالت به پاسخگويي -ز
العات ين منبع اخذ داده و اطبا توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرتر

كشور در  هاي اجراييومين آزمون استخدامي متمركز دستگاهسها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در براي ارزيابي حوزه
 بصورت اينترنتي از طريق سايت اين سازمان اقدام نمائيد. 28/8/95لغايت  21/8/95از تاريخ  1395سال 


