
 

 اندیشمند شمالغرب ن مشاورمهندسیشرکت  استخدامي آزمون دروس

  استان قزوینداوطلبین شهرهای ویژه 
 

 

 عمومی دروس شغلی رشته ردیف
 تعداد

 سواالت
 تخصصی دروس ضریب

 تعداد

 سواالت
 ضریب

1 

 

 برقکـــاركارگر 

 
)كلیه گرایش های برق(  برق دیپلم فنی

                  فوق دیپلم در رشته برق 

 های برق(ش)كلیه گرای

 10 زبان انگلیسی عمومی

2 

 10 مدارهای الکتریکی

3 

 10 توانمندی های ذهنی
 10 الکتریکی انرژی و توزیع تولید

 10 گیری الکتریکی اندازه

 5 رله و حفاظت 10 مفاهیم كاربردی كامپیوتر

 5 ایمنی عمومی در برق 10 ریاضیــــات

2 

 

 مأمور قرائت كنتور 

 
رشته های  برق/ فنیریاضی و دیپلم 

 برق  فنی هنرستانی

                 فوق دیپلم در رشته برق 

 های برق()كلیه گرایش

 10 زبان انگلیسی عمومی

2 

 10 مدارهای الکتریکی

3 

 10 توانمندی های ذهنی
 10 الکتریکی انرژی تولید و توزیع

 10 گیری الکتریکی اندازه

 5 رله و حفاظت 10 م كاربردی كامپیوترمفاهی

 5 ایمنی عمومی در برق 10 ریاضیــــات

3 

 تست مأمور 

  لوازم اندازه گیری

 
رشته های  برق/ فنیریاضی و دیپلم 

 برق  فنی هنرستانی

                 فوق دیپلم در رشته برق 

 های برق()كلیه گرایش

 10 زبان انگلیسی عمومی

2 

 10 مدارهای الکتریکی

3 

 10 توانمندی های ذهنی
 10 الکتریکی انرژی تولید و توزیع

 10 گیری الکتریکی اندازه

 5 رله و حفاظت 10 مفاهیم كاربردی كامپیوتر

 5 ایمنی عمومی در برق 10 ریاضیــــات

4 

 

 برقکـــاركارگر 

  برق های غیرمجاز

 

ه گرایش های برق( )كلی برق دیپلم فنی 

                  فوق دیپلم در رشته برق 

 های برق()كلیه گرایش

 10 زبان انگلیسی عمومی

2 

 10 مدارهای الکتریکی

3 

 10 توانمندی های ذهنی
 10 الکتریکی انرژی تولید و توزیع

 10 گیری الکتریکی اندازه

 5 رله و حفاظت 10 مفاهیم كاربردی كامپیوتر

 5 ایمنی عمومی در برق 10 ریاضیــــات

 

 

 

 

 

 دقیقه     120مدت پاسخگویي:  *    سئوال  40عمومي:  جمع سواالت *

 هر پاسخ غلط یك پنجم نمره منفي دارد. *    سئوال     40جمع سواالت تخصصي:  *

      استفاده از هر نوع ماشین حساب آزاد مي باشد. *   استفاده از تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع مي باشد. *

 

 

 


