
 1صفحه 

 به نام خدا

علوم، هاي علم و فنّاوري وزارت ها، مؤسسات آموزشي، پژوهشي و پاركاستخدام پيماني دانشگاه راهنماي شركت در آزمون
 (22/5/1400صبح جمعه ) 1400سال  - تحقيقات و فنآوري

 :پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن -الف 
عمومی )شماره يك( و حاوي يك برگ پاسخنامه و يك جلد دفترچه آزمون  اولبسته شود كه دو بسته آزمونی داده می متقاضیهر  بهامتحان  در جلسه

خانوادگی و نام درج شده است. نمونه قسمتی نام ی،داوطلبدر مستطيل باالي پاسخنامه شماره باشد. بسته دوم حاوي دفترچه آزمون تخصصی )شماره دو( می
 از پاسخنامه در اين صفحه چاپ شده است كه بايد پس از مالحظه آن به نكات زير توجه كرد.

 عالمتگذارييا  و نوشتن از پاسخنامه روي در شده مشخص محلهاي از غيربه و گذاشت عالمتی يا نوشت نبايد چيزي پاسخنامه باالي مستطيل در -1
 تلقی و پاسخنامه وي تصحيح نخواهد شد. متخلف عنوان فرد به صورت شود، در غيراين خودداري محلها ساير در
 شمارهخانوادگی و نام و خانوادگی و نام خود را با نامالزم است نام ،و قبل از بازنمودن پوشش نايلونی مربوط بسته آزمون دريافت محض بهمتقاضی  -2

كند تا  خود مقايسه ورودي كارت رويمندرج در  یداوطلبپاسخنامه و همچنين شماره صندلی و شماره جلد دفترچه سواالت امتحانی و روي در  مندرج
كند تا  را دنبال وعدهد و موض اطالع در جلسه مراقب نزديكترين را به موضوع تفاوت، مشاهده و درصورت نيست اختالفی آنها هيچ شود بين مطمئن
 د.شو برطرف اختالف

 

 پاسخ دادن به سواالت: نحوه -ب 
وسيله مداد سياه نرم پررنگ پركند. براي اطالع از فقط بهتعيين شده است، بايد محل مخصوص جوابی را كه در پاسخنامه براي هر سوال  متقاضی  -1

 2و 3، 1، 4هاي فرضی به ترتيب پاسخ 4و 3، 2، 1هاي هاي شمارهپركردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه درآن به سوال نحوه
 داده شده است توجه شود.

 اثري بر روي آن خودداري گردد.شود از كثيف كردن، تاكردن و يا گذاشتن هرگونه عالمت و يا خوان تصحيح میچون پاسخنامه به وسيله ماشين عالمت -2
و غيره(  يا × هايی كه به هر نحو ديگر در پاسخنامه )مثالً : عالمت شود. پاسخجوابها فقط در پاسخنامه با پركردن محل مخصوص مشخص می -3

 گذاري نخواهد بود.شود قابل تصحيح و نمرهيا نوشته  يا در دفترچه آزمون عالمتگذاريو 

نمايند و بدون توجه به زمان، بعد از اتمام زمان مقرر ابتدا پاسخ را در دفترچه سواالت مشخص میمتقاضيان هاي گذشته مشاهده شده كه در آزمون -4
ن و بعضاً مشاهده شده با پايان زمان آزمو پذير نيستو امكان ند كه اين امر برخالف روال مطلوب آزمون استردرخواست انتقال آن را به پاسخنامه دا

  يد.ئشود از ابتدا پاسخ سواالت را در پاسخنامه درج نمابنابراين توصيه میفرصت درج پاسخها را در پاسخنامه از دست داده است.  متقاضی
 غلط يك هر پاسخ براي و يا تصادفی حدسی هايپاسخ كردن منظور خنثی و به مثبت ( نمره3سه ) صحيح هر پاسخ براي ايچهارگزينه در تستهاي -5
 ندهند زيرا به جواب سوال آن دانند بهرا اصالً نمی سوالی صحيح شود اگر پاسخمی توصيهمتقاضيان  به منفی منظور خواهد شد. بنابراين ( نمره1)

 آن خواهد شد و به پاسخها، غلط محسوب شود همه داده پاسخ از يك بيش سوالی گيرد و اگر بهنمی و يا مثبت تعلق منفی نمره جواب بدون هايسوال
 .خواهد گرفت تعلق منفی نمره يك سوال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سياه كامل بطور پررنگ نرم سياه بامداد خود را در پاسخنامه انتخابی گزينه مربوط به مستطيلهاي است ، الزمگرامیمتقاضيان  :مهم خيلينکته 

 متقاضی  عهده به وليتئمورد مس باشد، در اين ( نشده)مشكی سياه بطور كامل موردنظر از مستطيل قسمتی درصورتيكه است بديهی كنند.( )مشكی
كيد أدقت شود به قسمتهايي كه در پاسخنامه تضمناً الزم است .است شده باال مشخص نمونه در صحيح صورتبه عالمتگذاري خواهد بود. نحوه

شناخته  متخلفمربوط تصحيح نشده و به عنوان  متقاضي توجه گردد چون در صورت عالمتگذاري پاسخنامه  ،عالمتگذاري نشودگرديده 

 خواهد شد.
  

 1400سال  -تحقيقات و فنآوري ، وزارت علومي پيمان آزمون استخدام

 داوطلب: شماره

 نام خانوادگي و نام:

 :يعنوان شغلنام و كد 

 شود.بزنيد به عنوان متخلف شناخته شده و پاسخنامه شما تصحيح نمياگر در مستطيل زير )الف( عالمتي 

 محل چاپ عکس
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 :آزمون برگزاري و محل ساعت ،تاريخ – ج

قبل از شروع فرآيند ساعت نيمهاي اصلی امتحان شود. درهاي ورودي حوزهمیآغاز  22/5/1400جمعه  روزصبح ( )هشت 8:00 فرآيند برگزاري آزمون از ساعت
برگزار خواهد شد. كشور  شهرستان188آزمون در  بايد قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحانی حاضر باشند.متقاضيان بسته خواهد شد. لذا  آزمون

هاي امتحانی مندرج در كارت شركت در آزمون خود و براساس آدرس مندرج در كارت، نسبت به شناسايی حوزه داوطلبیبا توجه به شماره  ستبايمیمتقاضيان 
 نمايند. اقدامخود 

 

 تعداد سواالت و مدت پاسخگويي: -د
سازي شده و شماره شخصیمتقاضيان  همه. دفترچه سواالت شودشغلی مختلف دو بسته آزمونی داده میعناوين متقاضيان در جلسه آزمون به هريك از 

كد عددي و حروف انگليسی كه بر روي دفترچه داراي تنوع بوده و  ،هابر روي جلد آن درج گرديده است. اين دفترچه فردخانوادگی و نام هر ی، نامداوطلب
هاي تعداد سواالت هريك از دفترچهبايست با كد عددي و حروف انگليسی درج شده در پاسخنامه مطابقت داشته باشد. می ،درج گرديدهمتقاضيان سوال 

 باشد.می 4صفحه آزمونی و مدت پاسخگويی به آنها به شرح 

آن به سواالت  دقيقه 511مدت در  بايدباشد كه می سوال 501حاوي مشترک در كليه عناوين شغلی دفترچه آزمون عمومی )شماره يك( آزمون عمومي:  -1

 .داده شودپاسخ 

هاي دينی مصرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران از پاسخگويی به سؤاالت معارف اسالمی معاف بوده و در محاسبه نمره كل عمومی اقليت  تبصره:

ثير مثبت اقليت دينی به سؤاالت معارف اسالمی پاسخ دهد، اين درس با تأ متقاضی شود(، اين درس لحاظ نخواهد شد ولی چنانچه )كه حيطه عمومی ناميده می
نمره خام  در محاسبه نمره كل عمومی لحاظ خواهد شد. در واقع دو نمره كل عمومی، يك نمره كل با لحاظ نمره خام درس مذكور و يك نمره كل بدون لحاظ

 درس مذكور، محاسبه و نمره كل باالتر مالک قرار خواهد گرفت.

بايست در میمتقاضيان درج گرديده است كه  4صفحه در جدول ها گروه ازهريك عناوين شغلی تخصصی تعداد سواالت آزمون اختصاصي:  -2

 دقيقه به سواالت آن پاسخ دهند. 08مدت 
 

 

 مهم: هاييادآوري -ه
مندرج در كارت شركت و عنوان رشته تحصيلی مقطع تحصيلی  شدت معلوليت،، معلوليت، يتجنس بندهاي مربوط به توجه نمايند: چنانچهمتقاضيان  -1

تا  30/8صبح از ساعت  21/5/1400شنبه پنجروز  آزمون با اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامی اينترنتی مغايرت دارد، الزم است براي پيگيريدر 
رابطه  د. درصورتيكه درنمراجعه نمايرفع نقص مربوطه  هباجبه نماينده سازمان سنجش مستقر در شخصاً  00/18تا  00/14و بعدازظهر از ساعت  00/12

درصد ايثارگران، شاغل قراردادي  25و  5خانوادگی، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملی، دين، سهميه نامبا ساير مندرجات كارت شركت در آزمون )
لی مشاهده نموديد الزم است نامی اشكابا توجه به اطالعات ثبت( بومی و نوع بومی ، آخرين مدرک تحصيلی ،معدل ،التحصيلی)نام دستگاه(، تاريخ فارغ

نسبت اينترنتی سازمان سنجش آموزش كشور، درگاه با مراجعه به قسمت ويرايش اطالعات  22/5/1400حداكثر تا تاريخ  براساس دستورالعمل مربوط
 باشد.پذير نمیالزم به تأكيد است تغيير رشته شغلی در اين آزمون امكانبه اصالح آن اقدام نماييد. 

نمودند، الزم است در قسمت عكس روي كارت شركت در آزمون مغايرتی )از قبيل اشتباه عكس و يا عدم درج عكس( مشاهده متقاضيان چنانچه  -2
متقاضيان فوق به باجه رفع نقص مراجعه نمايند. لذا با توجه به اينكه بعضاً  1هاي اعالم شده در بند ساعتتاريخ و در بمنظور پيگيري و رفع مشكل 

كه داراي اين مشكل هستند شخصاً در زمان اعالم شده جهت رفع افرادي اگر نام به وجود آمده، بديهی است مدعی هستند اين اشكال در زمان ثبت
 اشكال به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند با آنها به عنوان متقلب آزمون رفتار خواهد شد. 

كارت ملی و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاک كن، مداد تراش و  بايد عالوه بر كارت شركت در آزمون،متقاضيان  -3
 سنجاق به همراه داشته باشند. 

هوشمند، انگشتر هوشمند،  دستبندساعت هوشمند، از آوردن وسايل اضافی مانند كيف دستی، ساک دستی، كتاب، جزوه، ماشين حساب، تلفن همراه،  - 4
بينی نشده، مسئوليتی در قبال نگهداري هاي امتحانی پيشاكيداً خودداري نمايند. با توجه به اينكه محلی براي نگهداري اين وسايل در حوزهپيجر و ... 

 هاي امتحانی نيست.از اين وسايل متوجه حوزه
نمودن اوراق امتحانی از قبيل پاسخنامه، دفترچه سوال و  التحرير، نت )يادداشت(، . . . و همچنين خارجرد و بدل كردن هر نوع وسيله از قبيل لوازم -5

هاي متخلف برابر قانون رسيدگی به تخلفات و جرائم در آزمون متقاضی شود و با يا كارت شركت در آزمون از جلسه امتحان به عنوان تخلف محسوب می
 هد شد.سراسري كه شرح آن در اطالعيه رفع نقص كارت شركت در آزمون آمده، رفتار خوا

دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند و يا هاي حافظههمراه داشتن هر گونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكی و دستگاه -6
 شود.ر آزمون میدستبند هوشمند در جلسه آزمون طبق قانون رسيدگی به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري موجب محروميت از گزينش د
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ازجمله  يهاي ديگرو محدوديت نها از گزينش در آزمونآبه اين مسأله موجب حذف متقاضيان هاي مشابه گذشته متأسفانه عدم توجه برخی * در آزمون
 هاي بعد و معرفی به مراجع قضايی شده است.نام در آزمون سالعدم اجازه ثبت

 .الزم را بعمل آوريدبراي بازرسی بدنی و تطبيق عكس با فرد متولی همكاري  -7

از طريق سيستم پاسخگويی  29/5/1400 در صورت بوجود آمدن هرگونه مشكل در فرآيند برگزاري براي آنها الزم است، حداكثر تا تاريخمتقاضيان  -8
 ت هاي واصله بعد از تاريخ فوق قابل بررسی و پيگيري نخواهد بود.اينترنتی با اين سازمان مكاتبه نمايند. بديهی است به درخواس

 

 سشنامه ارزيابي محل برگزاري آزمون:پر سواالت به پاسخگويي -و
هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفی حوزه

آزمون از تاريخ  اينها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابی حوزه امتحانی خود در داده و اطالعات براي ارزيابی حوزه اخذ
 اين سازمان اقدام نمائيد. درگاهبصورت اينترنتی از طريق  30/5/1400لغايت  22/5/1400

 

 ن:آزمومتقاضيان نكات بهداشتي ويژه  -ز
صبح روز برگزاري آزمون  7:00زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور يابيد. حوزه برگزاري آزمون از ساعت  -1

 آماده حضور شما خواهد بود.

 براي پيشگيري از تجمع، حضور خود را به دقايق پايانی موكول ننماييد. -2
 مون جدا خودداري نماييد.مورد در محل آزاز تردد بی -3

 فاصله مناسب )حداقل يك متر( را حفظ نماييد.متقاضيان هنگام ورود و خروج به حوزه با ديگر  -4
 انيپا تا آزمون يبرگزار حوزه به ورود يابتدا از ،اليه معمولی )بدون فيلتر( و استفاده صحيح از آن )از باالي بينی تا زير چانه( 3همراه داشتن ماسك  -5

 .باشدیم یالزام یامتحان حوزه از خروج و آزمون يبرگزار
 مجاور جدا خودداري نماييد.متقاضيان در زمان استقرار در محل صندلی از صحبت كردن با ساير  -6

 ها با چشم، دهان و بينی در حين آزمون جدا خودداري نمايند.از تماس دست -7
 ز قسمت داخلی آرنج استفاده كنيد.استفاده نماييد. در صورتی كه دستمال وجود نداشت اهنگام عطسه يا سرفه كردن از دستمال كاغذي  -8
 در صورت داشتن سوال ضروري از عوامل اجرايی در طول برگزاري آزمون حتما با رعايت فاصله مناسب و داشتن ماسك اقدام به صحبت نماييد. -9

 درجلسه آزمون از بلندگو پخش می شود با دقت گوش كرده و به آن عمل كنيد. به پيامهايی كه حاوي نكات اجرايی و بهداشتی است و -10

خودداري نموده ... و بهداشتی سرويس شيرآالت و هادرب دستگيره ها،صندلی نظير شودمی لمس اغلب سعی كنيد از تماس دست با سطوحی كه -11
 و از دستمال كاغذي استفاده كنيد.

 
سئول سالمتي خود هستيم و در قبال سالمتي ديگران نيز بايد متعهد و پاسخگو باشيم. بنابراين الزم است ضمن رعايت فراموش نکنيم هركدام از ما م

اصول بهداشت فردي، حتماً با ماسک سه اليه معمولي در حوزه ازمون حاضر شويم. سازمان سنجش آموزش كشور و موسسات مجري آزمون نهايت 

 باشد.گرامي ميمتقاضيان اند كه موفقيت آنها مستلزم خواست و همکاري شما ا در اين آزمون بکار گرفتهتالش خود را براي حفظ سالمتي شم
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 22/05/1400جمعه  صبح -آزمون استخدام پيماني وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري عناوين شغلي جدول شروع و ختم 

كدشغلي )كددفترچه( -عنوان شغلي  تعداد  
 سوال

زمان 
 پاسخگويي

 115 105 ( 100آزمون عمومي مشترك در كليه عناوين شغلي )كددفترچه 
 50 (156 )كددفترچه 460( ـ كد شغلي 15(، كارشناس امور پژوهشي )155 )كددفترچه 459( ـ كد شغلي 14كارشناس امور پژوهشي )
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 55 (136 )كددفترچه 451 ـ كدشغلي( 6و كارشناس امور پژوهشي ) 436( ـ كد شغلي 16هاي فني )كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه

ـ كد شغلي كارشناس تحليل و توليد نرم ـ كد شغلي 101 )كددفترچه 401افزار  (، كارشناس فناوري اطالعات 102 )كددفترچه 402(، كارشناس شبكه 

( ـ كد شغلي 3هاي فني )كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه(*، 114 )كددفترچه 414مهندس مكانيك ـ كد شغلي (، 103 )كددفترچه 403ـ كد شغلي 

ـ كد شغلي 4هاي فني )(، كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه123 )كددفترچه 453 ـ كدشغلي( 8و كارشناس امور پژوهشي ) 423 (، 124 )كددفترچه 424( 

 )كددفترچه 426( ـ كد شغلي 6هاي فني )(، كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه125 )كددفترچه 425( ـ كد شغلي 5هاي فني )رگاهكارشناس آزمايشگاه/ كا

 428( ـ كد شغلي 8هاي فني )(، كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه127 )كددفترچه 427( ـ كد شغلي 7هاي فني )(، كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه126

( ـ كد 14هاي فني )كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه(، 130 )كددفترچه 430( ـ كد شغلي 10هاي فني )اس آزمايشگاه/ كارگاه(، كارشن128 )كددفترچه

 456 ـ كدشغلي( 11و كارشناس امور پژوهشي ) 438( ـ كد شغلي 18هاي فني )كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه (**،134 )كددفترچه 434شغلي 

( ـ كد 24هاي فني )(، كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه141 )كددفترچه 441( ـ كد شغلي 21هاي فني )(، كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه138 )كددفترچه

 448( ـ كد شغلي 3(، كارشناس امور پژوهشي )146 )كددفترچه 446( ـ كد شغلي 1(، كارشناس امور پژوهشي )144 )كددفترچه 444شغلي 

 )كددفترچه 458 ـ كدشغلي(13كارشناس امور پژوهشي )(، 150 )كددفترچه 452( ـ كد شغلي 7شناس امور پژوهشي )(، كار148 )كددفترچه

ـ كد شغلي (***، 154 ـ كد شغلي 1(، كارشناس امور آزمون )164 )كددفترچه 469كارشناس امور آزمون   (165 )كددفترچه 470( 
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الملل (، كارشناس امور بين105 )كددفترچه 405كارشناس تغذيه ـ كد شغلي ، **** (104 )كددفترچه 404( ـ كد شغلي 1ريزي )كارشناس برنامه

(، 108 )كددفترچه 408(، كارشناس ترويج كشاورزي ـ كد شغلي 107 )كددفترچه 407(، كتابدار ـ كد شغلي 106 )كددفترچه 406ـ كد شغلي 

(، كارشناس بازرگاني 110 )كددفترچه 410(، كارشناس بهداشت محيط ـ كد شغلي 109 )كددفترچه 409كارشناس حفاظت و مرمت ـ كد شغلي 

(، كارشناس اصالح نباتات و زراعت ـ كد شغلي 112 )كددفترچه 412(، كارشناس دامپروري ـ كد شغلي 111 )كددفترچه 411داخلي ـ كد شغلي 

ـ 116 )كددفترچه 416دارـ كد شغلي (، موزه115 )كددفترچه 415(، كارشناس محيط زيست ـ كد شغلي 113 )كددفترچه 413 (، خدمات آموزشي 

 )كددفترچه 419(، كارشناس حقوقي ـ كد شغلي 118 )كددفترچه 418( ـ كد شغلي 2ريزي )(، كارشناس برنامه117 )كددفترچه 417كد شغلي 

ـ كد شغلي 119 ـ كد شغلي 1هاي فني )(، كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه120 )كددفترچه 420(، حسابدار  (، كارشناس آزمايشگاه/ 121 )كددفترچه 421( 

(، كارشناس 129 )كددفترچه 429( ـ كد شغلي 9هاي فني )(، كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه122 )كددفترچه 422( ـ كد شغلي 2هاي فني )كارگاه

ـ كد شغلي 12هاي فني )كارگاه (، كارشناس آزمايشگاه/131 )كددفترچه 431( ـ كد شغلي 11هاي فني )آزمايشگاه/ كارگاه (، 132 )كددفترچه 432( 

ـ كد شغلي 13هاي فني )كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه ـ كد شغلي 15هاي فني )كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه(، 133 )كددفترچه 433(   )كددفترچه 435( 

(، 137 )كددفترچه 450 ـ كدشغلي( 5و كارشناس امور پژوهشي ) 437( ـ كد شغلي 17هاي فني )، كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه****(*135

ـ كد شغلي 19هاي فني )كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه ـ كد شغلي 20هاي فني )(، كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه139 )كددفترچه 439(   )كددفترچه 440( 

(، كارشناس 142 )كددفترچه 464 ـ كدشغلي( 19و كارشناس امور پژوهشي ) 442( ـ كد شغلي 22هاي فني )آزمايشگاه/ كارگاه(، كارشناس 140

ـ كد شغلي 25هاي فني )(، كارشناس آزمايشگاه/ كارگاه143 )كددفترچه 443( ـ كد شغلي 23هاي فني )آزمايشگاه/ كارگاه (، 145 )كددفترچه 445( 

(، كارشناس امور 149 )كددفترچه 449( ـ كد شغلي 4(، كارشناس امور پژوهشي )147 )كددفترچه 447( ـ كد شغلي 2شي )كارشناس امور پژوه

ـ كد شغلي 9پژوهشي ) ـ كد شغلي 10(، كارشناس امور پژوهشي )151 )كددفترچه 454(  ( ـ 12(، كارشناس امور پژوهشي )152 )كددفترچه 455( 

ـ كد شغلي 17(، كارشناس امور پژوهشي )157 )كددفترچه 461( ـ كد شغلي 16ارشناس امور پژوهشي )(، ك153 )كددفترچه 457كد شغلي   )462 

 )كددفترچه 465(ـ  كد شغلي 20(، كارشناس امور پژوهشي )159 )كددفترچه 463( ـ كد شغلي 18(، كارشناس امور پژوهشي )158 )كددفترچه

ـ كد شغلي 21كارشناس امور پژوهشي )(، 160 ـ كد شغلي 22كارشناس امور پژوهشي )(******، 161 )كددفترچه 466(  (، 162 )كددفترچه 467( 

ـ كد شغلي 23كارشناس امور پژوهشي ) ـ كد شغلي 2(، كارشناس امور آزمون )163 )كددفترچه 468(  (، كارشناس امور آزمون 166 )كددفترچه 471( 

ـ كد شغلي 3)  (167)كددفترچه  473 ـ كدشغليو كارشناس امور پژوهشي  472( 
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، هر متقاضي بايد 2( پاسخ دهند و در بخش 145تا  106هاي مجموعه دروس پايه )سؤاالت نظر از نوع رشته و گرايش خود، بايد به سؤال* متقاضيان اين عنوان شغلي، صرفِ

 ( پاسخ دهد.165تا  146( )سؤاالت 5ـ2و  4ـ2، 3ـ2 ،2ـ2، 1ـ2هاي فقط به مجموعه سؤاالت تخصصي متناسب با رشته و گرايش خود )يكي از بخش

، هر متقاضي بايد 2( پاسخ دهند و در بخش135تا  106هاي مجموعه دروس پايه )سؤاالت نظر از نوع رشته و گرايش خود، بايد به سؤال** متقاضيان اين عنوان شغلي، صرفِ

 ( پاسخ دهد.165تا  136( )سؤاالت 4ـ2و  3ـ2، 2ـ2، 1ـ2هاي از بخشفقط به مجموعه دروس تخصصي متناسب با رشته و گرايش خود )يكي 

، هر متقاضي بايد 2( پاسخ دهند و در بخش135تا  106هاي مجموعه دروس پايه )سؤاالت نظر از نوع رشته و گرايش خود، بايد به سؤال***متقاضيان اين عنوان شغلي، صرفِ

 ( پاسخ دهد.165تا  136( )سؤاالت 4ـ2و  3ـ2، 2ـ2، 1ـ2هاي گرايش خود )يكي از بخشفقط به مجموعه دروس تخصصي متناسب با رشته و 

 پاسخ دهد و از پاسخگويي به سؤاالت گروه ديگر خودداري كند.« ب»يا « الف»سؤاالت آزمون تخصصي ويژه گروه در اين عنوان شغلي، هر متقاضي بايد فقط به يكي از دسته**** 

 ها خودداري كنند.هاي ديگرگروهپاسخ دهند و از پاسخگويي به سؤال« ج»يا « ب»يا « الف»هاي شغلي، بايد به انتخاب خود، فقط به سؤاالت يكي از گروه متقاضيان اين عنوان*****

آمار و طرح »و « اكولوژي دريا»، «زيستشناخت و حمايت محيط »ماده امتحاني  3هاي نظر از نوع رشته و گرايش خود، بايد به سؤال******متقاضيان اين عنوان شغلي، صرفِ

و  2ـ4، 1ـ4هاي ، هر متقاضي بايد فقط به مجموعه سؤاالت تخصصي متناسب با رشته و گرايش خود )يكي از بخش4( پاسخ دهند و در بخش 154تا  106)سؤاالت « هاآزمايش

 ( پاسخ دهد.170تا  155( )سؤاالت 3ـ4


