
شركت برق جهــان آرا اروند استخدامي آزمون دروس  

مجتمع فوالد سازی ويژه  

        استفاده از هر نوع ماشين حساب آزاد مي باشد. *   دقيقه 024مدت پاسخگويي:  *  عدد 04عمومي:  جمع سئواالت* 

 استفاده از تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع مي باشد. * هر پاسخ غلط يك پنجم نمره منفي دارد.    *  عدد 04سئواالت تخصصي:  جمع *

 

 

 عمومی دروس شغلی رشته ردیف
 تعداد

 سواالت
 تخصصی دروس ضریب

 تعداد

 سواالت
 ضریب

1 

 مهندس برق

 
 
  باالتر لیسانس و

   برق رشته مهندسی در

 كلیه گرایش ها()

 01 اطالعات عمومي

2 

 01 انگلیسي تخصصي زبان

3 

هاي ذهنيهوش و توانمندي  01 
 01 الکتریکي مدارهاي

 5 قدرت هاي سیستم بررسي

رمفاهیم كاربردي كامپیوت  5 الکتریکي ماشین هاي 01 

 01 ریاضیات پایه و مقدماتي
 5 اندازه گیري الکتریکي

 5 رله و حفاظت

2 

اتوماسیون كارشناس 

 صنعتی
 
  باالتر لیسانس و

  نترلك-برق مهندسیرشته در

 گرایش فقط)

 (اتوماسیون صنعتی

 01 اطالعات عمومي

2 

 01 انگلیسي تخصصي زبان

3 

هاي ذهنيهوش و توانمندي  01 
 01 مدارهاي الکتریکي

 5 قدرت هاي سیستم بررسي

رمفاهیم كاربردي كامپیوت  5  سیستم هاي كنترل خطي 01 

 01 ریاضیات پایه و مقدماتي
 5 صنعتيهاي اتوماسیونسیستم

 5 ابزار دقیق

3 

 نیکمهندس مکا
 
  باالتر لیسانس و

   مهندسی مکانیکرشته  در

 كلیه گرایش ها()

 01 اطالعات عمومي

2 

 01 زبان انگلیسي تخصصي 

3 

هاي ذهنيهوش و توانمندي  01 
 01 استاتیک و مقاومت مصالح

 5 مکانیک سیاالت

رمفاهیم كاربردي كامپیوت  5 ترمودینامیک 01 

تيریاضیات پایه و مقدما  01 
 5 انتقال حرارت

 5 دینامیک و ارتعاشات

4 

 شیمیكارشناس 
 

  باالتر  و لیسانس

 كارشناسی یا رشته در

  شیمی یمهندس

 به جز  كلیه گرایش ها)

 (غذاییگرایش 

 01 اطالعات عمومي

2 

 01 زبان انگلیسي تخصصي 

3 

هاي ذهنيهوش و توانمندي  01 
 01 هاي صنعتيوپسابآباصول تصفیه

 5 شیمي آلي و معدني

رمفاهیم كاربردي كامپیوت  5 اصول خوردگي و رسوب گذاري 01 

 01 ریاضیات پایه و مقدماتي
 5 شیمي فیزیک

 5 شیمي تجزیه

5 

  HSEكارشناس 

 

  باالتر و لیسانس

ایمنی و بهداشت  رشته در

 (كلیه گرایش ها)

 01 اطالعات عمومي

2 

 01 یسي تخصصيانگل زبان

3 

هاي ذهنيهوش و توانمندي  01 
 01 كار در محیط ایمني و بهداشت

 5 بیماري هاي شغلي

رمفاهیم كاربردي كامپیوت  5 عوامل فیزیکي و شیمیایي محیط كار 01 

 01 ریاضیات پایه و مقدماتي
 5 امداد و كمک هاي اولیه

 5 ارگونومي
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 عمومی دروس شغلی رشته ردیف
 تعداد

 سواالت
 تخصصی دروس ضریب

 تعداد

 سواالت
 ضریب

6 

 تکنسین برق

 
 

   رشته برق  درفوق دیپلم 

 (كلیه گرایش ها)

 01 زبان انگلیسي عمومي

2 

 01 الکتریکي مدارهاي

3 

هاي ذهنيهوش و توانمندي  01 
 01 الکتریکي يتولید و توزیع انرژ

 5 کياندازه گیري الکتری

 5 مباني ماشین هاي الکتریکي 01 مفاهیم كاربردي كامپیوتر

 01 ریاضیات پایه و مقدماتي
 5 رله و حفاظت

 5 ایمني عمومي در برق

7 

 تکنسین مکانیک

 
 
رشته  درفوق دیپلم 

   مکانیک 

 كلیه گرایش ها()

 01 زبان انگلیسي عمومي

2 

 01 ترمودینامیک

3 

هاي ذهنيمنديهوش و توان  01 
 01 مکانیک سیاالت

 5 مقاومت مصالح

 5  استاتیک 01 مفاهیم كاربردي كامپیوتر

 01 ریاضیات پایه و مقدماتي
 5 هاي دوارماشین

 5 ایمني عمومي در برق

8 

 تکنسین شیمی

 
 

   رشته شیمی  درفوق دیپلم 

 كلیه گرایش ها()

 01 زبان انگلیسي عمومي

2 

 01 مباني شیمي اصول و 

3 

هاي ذهنيهوش و توانمندي  01 
  تجزیه شیمي

 دستگاهي تجزیه شیمي و
01 

 01 هاي صنعتيوپسابآباصول تصفیه 01 مفاهیم كاربردي كامپیوتر

 01 ریاضیات پایه و مقدماتي
 5 شیمي آلي و معدني

 5 شیمي فیزیک

9 

 جوشکاری تکنسین

 
  وق دیپلم ف

   رشته جوشکاری  در

یا داشتن مدرک معتبر در 

 صنعت جوشکاری

 01 زبان انگلیسي عمومي

2 

 01 روش هاي اتصال مواد

3 

هاي ذهنيهوش و توانمندي  01 
 01 تکنولوژي بازرسي جوش

 5 استاتیک

 5 متالوژي جوش 01 مفاهیم كاربردي كامپیوتر

يریاضیات پایه و مقدمات  01 
 5 خواص فیزیکي و شناخت مواد

 5 شیمي عمومي

 

 

 

 

 

 


