
  

  كارشناسي و كارداني  استخدامي آزمون دروس

  )هرمزنيروگاه  ويژه( توسعه برق غدير اوكسين شركت 

 

 عمومي دروس شغلي رشتهرديف
 تعداد
 سواالت

 تخصصي دروس ضريب
  تعداد
ضريبسواالت

 مهندسي 1
 مكانيك

 10 اطالعات عمومي

2 

 10 تخصصي زبان

3  

 10 تحصيلي استعداد و هوش
 5 مصالح مقاومت و استاتيك

 5 سياالت مكانيك

 10 كامپيوتر مباني
 5 ترموديناميك

 5 تحرار انتقال

 10 رياضيات
 5 ارتعاشات و ديناميك
 5 دوار هاي ماشين

2 

  برق مهندسي
   قدرت(

و شبكه هاي 
)انتقال و توزيع

 10 اطالعات عمومي

2 

  10 تخصصي زبان

3  
  10 الكتريكي مدارهاي 10 تحصيلي استعداد و هوش

 5 رله و حفاظت 10 كامپيوتر مباني

 10 رياضيات
  10 قدرت هاي سيستم سيبرر

 5 الكتريكي تاسيسات

3 
  برق مهندسي

   الكترونيك(
 )و ابزاردقيق

 10 اطالعات عمومي

2 

 10 تخصصي زبان

3  
  10 الكتريكي مدارهاي 10 تحصيلياستعدادوهوش

  3 10و2و1الكترونيك 10 كامپيوترمباني

 10 رياضيات
  5 زاردقيقـــاب

  5 خطي كنترل

 مهندسي 4
 صنايع

 10 اطالعات عمومي

2 

 10 تخصصي زبان

3  

 10 پروژه كنترل 10 تحصيلي استعداد و هوش

 10 كامپيوتر مباني
 5 استراتژيك ريزي برنامه

 5 فرآيندها مديريت

 10 رياضيات
 5 سازماني ساختار

 5 انساني منابع توسعه

مهندسي  5
  شيمي

 10 ت عمومياطالعا

2 

  10  تخصصي زبان

  10 نيروگاه عمومي و شيميمباني   10  تحصيلي استعداد و هوش  3
  10 حرارت انتقال  10 كامپيوتر مباني

  10 ترموديناميك  10  رياضيات

 ITكارشناس  6

 10 اطالعات عمومي

2 

  5  تخصصي زبان

 10  عامل سيستم  10  تحصيلي استعداد و هوش  3

  10  كامپيوتري هاي شبكه
  10  پايگاه هاي اطالعاتي  10 كامپيوتر مباني

  5  ساختمان داده ها  10  رياضيات
  

  

  



  

  كارشناسي و كارداني  استخدامي آزمون دروس

  )هرمزنيروگاه  ويژه( توسعه برق غدير اوكسين شركت 

 

 عمومي دروس شغلي رشتهرديف
 تعداد
 سواالت

 تخصصي دروس ضريب
  تعداد
 سواالت

 ضريب

  برق تكنسين 7
 )قدرت(

 10 اطالعات عمومي

2 

 10  رياضيات

3 
  10 الكتريكي مدارهاي

تحصيلي استعداد و هوش   5 الكتريكي گيري اندازه 10 
  10 الكتريكي هاي ماشين مباني 10 كامپيوتر مباني

  5 لكتريكيا انرژي توليد 10 زبان عمومي

  برق تكنسين 8
 )دقيق ابزار(

 10 اطالعات عمومي

2 

 10  رياضيات

3 
  10 الكترونيك

تحصيلي استعداد و هوش  5 منطقي مدارهاي 10 
 10 الكتريكي مدارهاي 10 كامپيوتر مباني

  5 زاردقيقـــــاب 10 زبان عمومي

 تكنسين 9
 مكانيك

 10 ياطالعات عموم

2 

 10  رياضيات

3  تحصيلي استعداد و هوش  10 
  5 مصالحمقاومت و استاتيك

  10 ترموديناميك
  10 سياالت مكانيك 10 كامپيوترمباني

  5 دوار هاي ماشين 10 زبان عمومي

  تكنسين شيمي  10

 10 ياطالعات عموم

2  

  10  رياضيات

3  تحصيلي استعداد و هوش   10 نيروگاهعمومي و  شيميمباني  10 
كامپيوتر مباني   10 حرارت انتقال 10 

  10 ترموديناميك 10 زبان عمومي
  

  سئوال  40: عمومي * جمع سواالت
  سئوال  40تخصصي:  * جمع سواالت

  دقيقه 120* مدت پاسخگويي: 
                         * هر پاسخ غلط يك پنجم نمره منفي دارد.

  


