بسمه تعالي

راهنماي شركت در چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور  -سال 1396
(صبح و عصر جمعه )96/6/3
الف  -پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن :

در جلسه امتحان به هر داوطلب دو بسته آزموني داده ميشود كه بسته اول حاوي يك برگ پاسخنامه و يك جلد دفترچه آزمون عمومي (شماره يك) و بسته دوم حاوي
دفترچه آزمون تخصصي (شماره دو) ميباشد .در مستطيل باالي پاسخنامه شماره داوطلبي ،نامخانوادگي و نام درج شده است .نمونه قسمتي از پاسخنامه در اين صفحه چاپ
شده است كه بايد پس از مالحظه آن به نكات زير توجه كرد.
 -1در مستطيل باالي پاسخنامه نبايد چيزي نوشت يا عالمتي گذاشت و بهغير از محلهاي مشخص شده در روي پاسخنامه از نوشتن و يا عالمتگذاري در ساير محلها
خودداري شود ،در غيراين صورت فرد به عنوان متخلف تلقي و پاسخنامه وي تصحيح نخواهد شد.
 -2داوطلب به محض دريافت بسته آزمون مربوط و قبل از بازنمودن پوشش نايلوني الزم است نامخانوادگي و نام خود را با نامخانوادگي و نام و شماره مندرج در روي جلد
دفترچه سواالت امتحاني و پاسخنامه و همچنين شماره صندلي و شماره داوطلب مندرج در روي كارت ورودي خود مقايسه كند تا مطمئن شود بين آنها هيچ اختالفي نيست
و درصورت مشاهده تفاوت ،موضوع را به نزديكترين مراقب در جلسه اطالع دهد و موضوع را دنبال كند تا اختالف برطرف شود.
ب  -طرز پاسخ دادن به سواالت:

 - 1داوطلب بايد محل مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه براي هر سوال در نظر ميگيرد فقط بهوسيله مداد سياه نرم پررنگ پركند .براي اطالع از نحوه پركردن محل
مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه در آن به سوالهاي شمارههاي 3 ،2 ،1و  4به ترتيب پاسخهاي فرضي 3 ،1 ،4و  2داده شده است توجه شود.
 - 2چون پاسخنامه به وسيله ماشين عالمتخوان تصحيح ميشود از كثيف كردن ،تاكردن و يا گذاشتن هرگونه عالمت و يا اثري بر روي آن خودداري گردد.
 - 3جوابها فقط در پاسخنامه با پركردن محل مخصوص مشخص ميشود .پاسخهايي كه به هر نحو ديگر در پاسخنامه (مثالً  :عالمت × يا  و غيره) و يا در دفترچه
آزمون عالمتگذاري يا نوشته شود قابل تصحيح و نمرهگذاري نخواهد بود.
 - 4در تستهاي چهارگزينهاي براي هر پاسخ صحيح سه ( )3نمره مثبت و به منظور خنثي كردن پاسخهاي حدسي و يا تصادفي براي هر پاسخ غلط يك ( )1نمره منفي
منظور خواهد شد .بنابراين به داوطلبان توصيه ميشود اگر پاسخ صحيح سوالي را اصالً نميدانند به آن سوال جواب ندهند زيرا به سوالهاي بدون جواب نمره منفي و يا
مثبت تعلق نميگيرد و اگر به سوالي بيش از يك پاسخ داده شود همه پاسخها ،غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال يك نمره منفي تعلق خواهد گرفت.
آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور  -سال 1396

تذكر خيلي مهم :داوطلبان گرامي ،الزم است مستطيلهاي مربوط به گزينه انتخابي خود را در پاسخنامه بامداد سياه نرم پررنگ بطور كامل سياه (مشكي) كنند .بديهي
است درصورتيكه قسمتي از مستطيل موردنظر بطور كامل سياه (مشكي) نشده باشد ،در اين مورد مسووليت به عهده داوطلب خواهد بود .نحوه عالمتگذاري بهصورت صحيح
در نمونه باال مشخص شده است .ضمناً الزم است دقت شود به قسمتهايي كه در پاسخنامه تاكيد گرديده عالمتگذاري نشود توجه گردد ،چون در صورت عالمتگذاري
پاسخنامه داوطلب مربوط تصحيح نشده و به عنوان متخلف شناخته خواهد شد.
ج – تاريخ و ساعت برگزاري آزمون:

فرآيند برگزاري آزمون نوبت صبح از ساعت ( 8:30هشت و سي دقيقه) و نوبت عصر از ساعت ( 14:30چهارده و سي دقيقه) روز جمعه  96/6/3آغاز ميشود .درهاي ورودي
حوزههاي اصلي امتحان نيمساعت قبل از شروع فرآيند آزمون بسته خواهد شد .لذا داوطلبان گرامي بايد قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني حاضر باشند.
د -نوبت و محل برگزاري آزمون:

آزمون در كليه مراكز استانها و برخي از شهرستانهاي كشور برگزار خواهد شد .داوطلبان ميبايست با توجه به شماره داوطلبي مندرج در كارت شركت در آزمون خود و براساس
آدرس مندرج در كارت ،نسبت به شناسايي و با توجه به نوبت برگزاري آزمون ،به حوزههاي امتحاني خود مراجعه نمايند.
ه -تعداد سواالت و مدت پاسخگويي:

در جلسه آزمون به هريك از داوطلبان عناوين شغلي مختلف ،دو بسته آزموني داده ميشود .دفترچه سواالت كليه داوطلبان شخصيسازي شده و شماره داوطلبي ،نامخانوادگي و نام هر داوطلب
بر روي جلد آن درج گرديده است .اين دفترچه داراي تنوع بوده و كد عددي و حروف انگليسي كه بر روي دفترچه سوال داوطلبان درج گرديده ،ميبايست با كد عددي و حروف انگليسي درج
شده در پاسخنامه مطابقت داشته باشد .تعداد سواالت هريك از دفترچههاي آزموني و مدت پاسخگويي به آنها به شرح ذيل ميباشد.
 -1آزمون عمومي :دفترچه آزمون عمومي (شماره يك) حاوي  100سوال متناسب با گروه عنوان شغلي ميباشد كه داوطلبان ميبايست در مدت  110دقيقه به سواالت آن پاسخ دهند.
 -2آزمون اختصاصي :تعداد سواالت تخصصي عناوين شغلي هريك از گروهها در جدول صفحه بعد درج گرديده است كه داوطلبان ميبايست در مدت  80دقيقه به سواالت آن پاسخ دهند.
تبصره :1اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از پاسخگويي به سواالت معارف اسالمي معاف بوده و در اينصورت نمره مكتسبه اين داوطلبان،
براساس مجموع تراز شده ساير سوالهاي آزمون عمومي محاسبه خواهد شد.
تبصره :2داوطلبان گروه اول آزمون تخصصی ندارند .در عنوان شغلی مأمور اجرایی محیط زیست (کد شغلی  ،)99داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کاردانی در رشتههای تحصیلی
اعالمشده در دفترچه ثبتنام نیز همانند داوطلبان دیپلم ،از آزمون تخصصی معاف هستند.
صفحه 1

عناوين شغلي چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور و تعداد سوال آنها
گروه

دوم
(صبح)
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عنوان رشته شغلي (كد رشته شغلي)

تعداد
سوال

کاردان پزشكی قانونی ( )231و مسئول خدمات مالی ()3213

65

کاردان دامپزشكی ()2702
برنامهنویس سیستم ( ،)3002کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی) ( ،)3124کارشناس امور دریایی  ،)3292( 2کارشناس امور سختافزار رایانه ( ،)3130کارشناس تجهیزات بندری و دریایی
 ،)3262( 1کارشناس تجهیزات بندری و دریایی  ،)3297( 2کارشناس تحلیلگر سیستم ( ،)3150کارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازههای دریایی  ،)3261( 1کارشناس توسعه سواحل و بنادر و
سازههای دریایی  ،)3295( 2متصدی امور اداری ـ سختافزار ( ،)3338متصدی امور اداری ـ نرمافزار ( ،)3337متصدی امور بانكی ـ ارزیابی ( ،)3264متصدی امور بانكی ـ تحلیلگر ( ،)3274متصدی
امور بانكی ـ فنّاوری اطالعات ـ سختافزار ( ،)3275متصدی امور بانكی ـ فنّاوری اطالعات ـ نرم افزار ( ،)3276متصدی امور بانكی ـ فنی ( )3277و متصدی امور بانكی ـ نظارت ()3265
حسابدار ( ،)3029حسابرس ( ،)3032کارشناس امور آزمون (اجرایی) ( ،)3351کارشناس امور آزمون (طرح و آمار) ( ،)3354کارشناس امور فرهنگی ( ،)181کارشناس جنگل و مرتع ( ،)117کارشناس
مروج امور کشاورزی ویژه جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان ( ،)3355کارشناس امور امنیتی ( ،)3289کارشناس امور بندری  ،)3294( 2کارشناس امور بهزیستی ( ،)93کارشناس امور
توانبخشی ( ،)3285کارشناس امور دریایی  ،)3293( 3کارشناس امور هنری ( ،)3135کارشناس ایمنی امنیت و حفاظت دریایی ( ،)3257کارشناس ایمنی و حفاظت سواحل و بنادر ،)3298( 2
کارشناس آبخیزداری ( ،)3284کارشناس بررسی اسناد و مدارک ( ،)3138کارشناس برنامه و بودجه ( ،)3145کارشناس راه ،ساختمان و شهرسازی  ،)3167( 1عنوان شغلی مهندس راه و ساختمان
( ،)3291کارشناس روابط کار ( ،)1245کارشناس کنوانسیونها و معاهدات دریایی و بندری ( ،)3259کارشناس هواشناس همدیدی ( ،)3188متصدی امور اداری ـ بیمه ( ،)3273متصدی امور اداری
( ،)3271متصدی امور بانكی ـ ارزی ( ،)3266متصدی امور بانكی ـ اقتصادی ( ،)3272متصدی امور بانكی ـ بانكی ( ،)3270متصدی امور بانكی ( )3313و مسئول امور انتقال خون ()3346
بازرس کار ( ،)96بانكدار ( ،)3300کارشناس امور کشوری و مدنی ( ،)238کارشناس حقوقی ( ،)139متصدی امور بانكی ـ حقوقی ( )3269و متصدی امور اداری ـ حقوق ( ،)3342کارشناس اطالعات جغرافیا
و سنجش از راه دور ( ،)3287کارشناس امور اداری ( ،)3111کارشناس امور روانی ( ،)3136کارشناس امور زمین ( ،)3290کارشناس ایمنی و حفاظت سواحل و بنادر  ،)3263( 1کارشناس آزمایشگاه
تشخیص طبی ( ،)2487کارشناس آزمایشگاه غذا ،دارو و بهداشتی ( ،)3104کارشناس بازرگانی داخلی ( ،)3345کارشناس بهداشت دام و فرآوردههای دامی ( ،)1265کارشناس پذیرش و مدارک پزشكی
( ،)2472کارشناس ثبت اسناد و امالک ( ،)3256کارشناس روابطعمومی ( ،3170عنوان شغلی کارشناس روابطعمومی  ،)3171( 11کارشناس مددکاری اجتماعی ( ،)3286کارشناس مطالعات اجتماعی
( ،)3184کارشناس معماری ( ،)242کارگزین ( ،)3190مأمور حراست ( ،)1278مترجم زبان انگلیسی ( ،)2441مترجم زبان آذری ( ،)2447مترجمی زبان اردو ( ،)3198مترجمی زبان اسپانیایی (،)3200
مترجمی زبان آلمانی ( ،)2443مترجمی زبان ترکی استانبولی ( ،)3202مترجمی زبان چینی ( ،)3203مترجمی زبان عربی ( ،)2442مترجمی زبان فرانسه ( )3207و مترجمی زبان کرهای ()3208
متصدی امور اداری ـ آمار ریاضی ()3343
کارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازههای دریایی )3296( 3
پزشک متخصص پزشكی قانونی ( ،)3350پزشک متخصص روانپزشكی ( ،)3021ساختمان ( ،)2523کارشناس امور آزمون (تنظیم برنامه) ( ،)3352کارشناس امور بیمهای ( ،)3278کارشناس امور
دریایی  ،)3258( 1کارشناس امور فنی صنایع ( ،)85کارشناس آمار بیمه ای (اکچویری) ( ،)3283کارشناس توسعه اقتصادی و منابع مالی خارجی ( ،)3302کارشناس شبكه ( ،)3175متصدی امور
اداری ـ صنایع ( ،)3334متصدی امور اداری ـ فنّاوری اطالعات ( ،)3335مهندس برق ( ،)3217متصدی امور اداری ـ برق ( ،)3336مهندس مكانیک ( )3226و مهندسی منابع آب ()3240
کارشناس امور آزمون (آزمون سازی) ( ،)3353کارشناس امور فنی صنایع (غذایی) ( ،)3349کارشناس برنامهریزی ( ،)161کارشناس امور آموزش ( ،)1274کارشناس امور بندری  ،)3260( 1کارشناس
امور خبری ( ،)3128کارشناس امور مالی ( )3133و متصدی امور اداری ـ مالی ( ،) 3340کارشناس ایمنی و حفاظت سواحل و بنادر  ،)3299( 3کارشناس بازرگانی خارجی ( ،)3303کارشناس
برنامهریزی  ،)3144( 11کارشناس تولید و بهرهوری ( ،)3304کارشناس مطالعات اقتصادی ( ،)1248متصدی امور اداری ـ علوم اقتصادی ( )3341و متصدی امور اداری ـ مدیریت ()3339
پزشک ( ،)151پزشک عمومی ( ،)2504داروساز ( ،)3035دامپزشک ( ،)2701کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی ( ،)2705کارشناس امور معادن ( ،)3134کارشناس برنامهریزی امور
اداری و استخدامی کشور ( )3329و کارشناس روابط بینالملل ()3169
هنرآموز (استادکار الكتروتكنیک) ( ،)2575هنرآموز (استادکار الكترونیک) ( ،)3324هنرآموز (استادکار تأسیسات) ( ،)2578هنرآموز (استادکار ساخت و تولید) ( ،)2580هنرآموز (استادکار ساختمان)
( ،)3326هنرآموز (استادکار کامپیوتر) ( )2576و هنرآموز (استادکار مكانیک خودرو) ()2577
هنرآموز (استادکار امور دامی) ( ،)3323هنرآموز (استادکار امور زراعی و باغی) ( ،)3325هنرآموز (استادکار سرامیک) ( ،)3327هنرآموز (استادکار صنایع چوب) ( ،)2581هنرآموز (استادکار صنایع فلزی)
( ،)3328هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت) ( )2582و هنرآموز (استادکار متالورژی) ()3331
هنرآموز (استادکار ماشینهای کشاورزی) ()2579
دبیر فیزیک ()3044
دبیر ریاضی ( ،)3038هنرآموز الكتروتكنیک ( ،)3247هنرآموز الكترونیک ( )2597و هنرآموز صنایع شیمیایی ()2583
آموزگار ابتدایی ( ،)2517دبیر عربی ( ،)3042دبیر علوم تجربی ( ،)3043دبیری حرفهوفن (کار و فنّاوری) ( ،)3332هنرآموز تأسیسات ( ،)2584هنرآموز ساخت و تولید ( ،)2592هنرآموز ساختمان (،)3246
هنرآموز صنایع فلزی ( ،)2595هنرآموز کامپیوتر ( ،)3251هنرآموز مكاترونیک ( ،)2600هنرآموز مكانیک خودرو ( ،)3253هنرآموز مكانیک موتورهای دریایی ( )3319و هنرآموز نقشهکشی معماری ()2591
آموزگار استثنایی ( ،)2608دبیر ادبیات فارسی ( ،)3036دبیر تربیتبدنی ( ،)3037دبیر زبان و ادبیات انگلیسی ( ،)3039دبیر زیستشناسی ( ،)3040دبیر شیمی ( ،)3041دبیر علوماجتماعی (،)2611
دبیر معارف اسالمی ( ،)3045دبیر روانشناسی ( ،)3320دبیری تاریخ ( ،)2602دبیری جغرافیا ( ،)2603دبیری هنر ( ،)2601مراقب سالمت ( ،)2609مربی امور تربیتی مدارس ( ،)2613مشاوره
( ،)2606هنرآموز انیمیشن ( ،)2599هنرآموز حسابداری ( ،)2524هنرآموز زراعی و باغی ( ،)3248هنرآموز شیالت ( ،)3316هنرآموز صنایع چوب ( ،)3249هنرآموز صنایع دستی ( ،)2594هنرآموز
طراحی و دوخت ( ،)3250هنرآموز علوم دامی ( ،)2598هنرآموز گرافیک ( ،)3252هنرآموز معدن ( ،)3330هنرآموز ناوبری ( )3254و هنرآموز نقاشی ()3318
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و -تذكرات مهم:

 -1داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه  %25ايثارگران توجه داشته باشند كه سهميه مندرج بر روي كارت شركت در آزمون آنها براساس اطالعات تكميلي مندرج در تقاضانامه ثبتنامي
(خوداظهاري) در نظر گرفته شده و در صورت تأييد سهميه توسط ارگان مربوط ،اين سهميه در مراحل بعدي براي آنان اعمال ميگردد .در غيراينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد.
 -2داوطلبان توجه نمايند :چنانچه بندهاي مربوط به جنس ،معلوليت ،نيازمند منشي ،مقطع تحصيلي ،عنوان رشته تحصيلي و اولويت انتخابي مندرج در كارت شركت در
آزمون با اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامي اينترنتي مغايرت دارد ،الزم است براي پيگيري در يكي از روزهاي چهارشنبه  96/6/1و پنجشنبه  96/6/2صبح از ساعت
 8/30تا  12/00و بعدازظهر از ساعت  14/00تا  18/00شخصاً به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص مربوطه مراجعه نمايند .بديهي است درصورتيكه در
رابطه با ساير مندرجات كارت شركت در آزمون (نامخانوادگي ،نام ،تاريخ تولد ،شماره شناسنامه ،كد ملي ،دين ،سهميه ،نام دستگاه اشتغال ،داوطلب بومي ،تاريخ فارغالتحصيلي
و معدل آخرين مدرك تحصيلي) با توجه به اطالعات ثبتنامي اشكالي مشاهده نموديد الزم است براساس دستورالعمل مربوط حداكثر تا تاريخ  96/6/3با مراجعه به قسمت
ويرايش اطالعات سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور ،نسبت به اصالح آن اقدام نماييد.
 -3چنانچه داوطلبان در قسمت عكس روي كارت شركت در آزمون مغايرتي (از قبيل اشتباه عكس و يا عدم درج عكس) مشاهده نمودند ،الزم است بمنظور پيگيري و رفع
مشكل در يكي از روزهاي چهارشنبه  96/6/1و پنجشنبه  96/6/2در ساعتهاي اعالم شده در بند  1فوق به باجه رفع نقص مراجعه نمايند .لذا با توجه به اينكه بعضاً
داوطلبان مدعي هستند اين اشكال در زمان ثبتنام به وجود آمده ،بديهي است چنانچه داوطلباني كه داراي اين مشكل هستند شخصاً در زمان اعالم شده جهت رفع اشكال
به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند با آنها به عنوان متقلب آزمون رفتار خواهد شد.
 -4داوطلبان بايد عالوه بر كارت شركت در آزمون ،كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار ،چند مداد سياه نرم پررنگ ،مداد پاك كن ،مداد تراش و سنجاق به همراه داشته باشند.
 - 5از آوردن وسايل اضافي مانند كيف دستي ،ساك دستي ،كتاب ،جزوه ،ماشين حساب  ،تلفن همراه ،ساعت هوشمند ،دستبند هوشمند ،انگشتر هوشمند ،پيجر و  ...اكيداً خودداري نمايند.
با توجه به اينكه محلي براي نگهداري اين وسايل در حوزههاي امتحاني پيشبيني نشده ،مسئوليتي در قبال نگهداري از اين وسايل متوجه حوزههاي امتحاني نيست.
تبصره :منحصرا براي داوطلبان شركت كننده در كدرشتههاي ( 3278كارشناس امور بيمه اي) و ( 3283كارشناس آمار بيمه اي «اكچويري») استفاده از ماشين حساب ساده و
غيرقابل برنامهريزي مجاز است.
 -6رد و بدل كردن هر نوع وسيله از قبيل لوازمالتحرير ،نت (يادداشت) . . . ،و همچنين خارج نمودن اوراق امتحاني از قبيل پاسخنامه ،دفترچه سوال و يا كارت شركت در آزمون از جلسه امتحان به
عنوان تخلف محسوب ميشود و با داوطلب متخلف برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري كه شرح آن در اطالعيه رفع نقص كارت شركت در آزمون آمده ،رفتار خواهد شد.
ز -پاسخگويي به سواالت پرسشنامه ارزيابي محل برگزاري آزمون

با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزههاي برگزاري آزمون ،نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطالعات براي ارزيابي حوزهها
دارد ،خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در اين آزمون از تاريخ  96/6/3لغايت  96/6/10بصورت اينترنتي از طريق سايت اين سازمان اقدام نمائيد.
صفحه 2

