
 

  شرکت بهره برداری و نگه داری فراب  استخدامي آزمون دروس

  سردشتویژه نیروگاه 

 

 عمومی دروس شغلی رشته ردیف
 تعداد

 سواالت
 تخصصی دروس ضریب

 تعداد

 سواالت
 ضریب

1 

مهندس بـرق 

  الکترونیک

 ابزاردقیقو 
  رشته در باالتر و لیسانس

   برق مهندسی

 قدرت، شبکه های انتقال گرایش)
  توزیع، الکتروتکنیک و 

 (و الکترونیک و ابزاردقیق

 10 اطالعات عمومي

2 

 10 تخصصيانگلیسي  زبان

3 

 10 توانمندي هاي ذهني
 5 الکتریکي مدارهاي

 5 قدرت هاي سیستم بررسي

 10 کامپیوترمفاهیم کاربردي 
 5 2و1الکترونیك 

 5 خطي کنترلسیستم هاي 

 10 اتــــریاضی
 5 رله و حفاظت

 5 ابــزاردقیق

2 

 مهندس مکانیک

 

  رشته در باالتر و لیسانس

   مکانیک مهندسی

 ها( گرایشکلیه )

 10 اطالعات عمومي

2 

 10 تخصصيانگلیسي  زبان

3 

 10 توانمندي هاي ذهني
 10 مصالح مقاومت و استاتیك

 5 سیاالت مکانیك

 5 ترمودینامیك 10 ترکامپیومفاهیم کاربردي 

 10 اتــــریاضی

 5 حرارت انتقال

 5 ارتعاشات و دینامیك

3 

 تکنسین بـرق 

 و ابزاردقیق

 
 

 فوق دیپلم در رشته برق 

 و الکترونیک ابزاردقیق 

 ها()کلیه گرایش

 10 زبان انگلیسي عمومي

2 

 10 مدارهاي الکتریکي

3 

 10 توانمندي هاي ذهني
 10 الکتریکي انرژي تولید

 5 رله و حفاظت

 5 ابزاردقیق 10 کامپیوترمفاهیم کاربردي 

 10 اتــــریاضی
 5 عمومي الکترونیك

 5 ایمني عمومي در برق 

4 

 تکنسین مکانیک
 
 

 فوق دیپلم در رشته مکانیک

 )کلیه گرایش ها(

 10 زبان انگلیسي عمومي

2 

 10 ترمودینامیك

3 

 10 وانمندي هاي ذهنيت
 10 سیاالت مکانیك

 10 مصالح مقاومت

 5  استــاتیك 10 کامپیوترمفاهیم کاربردي 

 5 ایمني عمومي در برق 10 اتــــریاضی

5 

 کارگــر فنی
 

 

 

 دیپلــم ریاضی یا فنی 

 )کلیه گرایش ها (

 10 زبان انگلیسي عمومي

2 

 10 جبر و احتمال

3 

 10 دي هاي ذهنيتوانمن
 10 فیزیك

 10 شیمي

 5 ادبیات فارسي  10 کامپیوترمفاهیم کاربردي 

 5 ایمني عمومي در برق 10 اتــــریاضی
 

 

     دقیقه 120مدت پاسخگویي:  *    سئوال  40عمومي:  مع سواالتج *

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

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

 

 

 


