
 1صفحه 

 بسمه تعالي

 (21/12/94 جمعه رصع) 1394سال  -هاي اجرايي كشور دستياران ستادي دستگاهراهنماي شركت در آزمون 

 پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن : -الف 
ته عمومي )شماره يك( و بسحاوي يك برگ پاسخنامه و يك جلد دفترچه آزمون  اولبسته شود كه دو بسته آزموني داده مي داوطلبهر  بهامتحان  در جلسه

خانوادگي و نام درج شده است. نمونه قسمتي از در مستطيل باالي پاسخنامه شماره داوطلبي، نامباشد. دوم حاوي دفترچه آزمون تخصصي )شماره دو( مي
 اين صفحه چاپ شده است كه بايد پس از مالحظه آن به نكات زير توجه كرد.پاسخنامه در 

 در ذارييا عالمتگ و نوشتن از پاسخنامه روي در شده مشخص محلهاي از غيربه و گذاشت عالمتي يا نوشت نبايد چيزي پاسخنامه باالي مستطيل در -1
 تلقي و پاسخنامه وي تصحيح نخواهد شد. متخلف عنوان بهفرد  صورت شود، در غيراين خودداري محلها ساير
 مندرج مارهشخانوادگي و نام و خانوادگي و نام خود را با نامالزم است نامو قبل از بازنمودن پوشش نايلوني  مربوط بسته آزمون دريافت محض به داوطلب -2
ود ش كند تا مطمئن خود مقايسه ورودي كارت رويمندرج در داوطلب پاسخنامه و همچنين شماره صندلي و شماره جلد دفترچه سواالت امتحاني و روي در 
 د.شو رطرفب كند تا اختالف را دنبال دهد و موضوع اطالع در جلسه مراقب نزديكترين را به موضوع تفاوت، مشاهده و درصورت نيست اختالفي آنها هيچ بين

 طرز پاسخ دادن به سواالت: -ب 
 نحوهوسيله مداد سياه نرم پررنگ پركند. براي اطالع از گيرد فقط بهداوطلب بايد محل مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه براي هر سوال در نظر مي - 1

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

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

 گذاري نخواهد بود.شود قابل تصحيح و نمرهيا نوشته در دفترچه آزمون عالمتگذاري 
( 1) غلط يك هر پاسخ براي و يا تصادفي حدسي هايپاسخ كردن منظور خنثي و به مثبت ( نمره3سه ) صحيح هر پاسخ براي ايچهارگزينه در تستهاي - 4

 بدون هايسوال ندهند زيرا به جواب سوال آن دانند بهرا اصالً نمي سوالي صحيح شود اگر پاسخمي توصيه داوطلبان به منفي منظور خواهد شد. بنابراين نمره
 منفي نمره يك سوال آن خواهد شد و به پاسخها، غلط محسوب شود همه داده پاسخ از يك بيش سوالي گيرد و اگر بهنمي و يا مثبت تعلق منفي نمره جواب
 .خواهد گرفت تعلق

 

 
 

 

( )مشكي ياهس كامل بطور پررنگ نرم سياه بامداد خود را در پاسخنامه انتخابي گزينه مربوط به مستطيلهاي است ، الزمگرامي داوطلبان :مهم خيلي تذكر

 واهد بود. نحوهخ داوطلب عهده به مورد مسووليت باشد، در اين ( نشده)مشكي سياه بطور كامل موردنظر از مستطيل قسمتي درصورتيكه است بديهي كنند.
 .است شده باال مشخص مونهن در صحيح صورتبه عالمتگذاري

 :آزمون برگزاري ساعت و تاريخ – ج
 قبل از شروع فرآيند آزمونساعت نيمهاي اصلي امتحان شود. درهاي ورودي حوزهآغاز مي 21/12/94 مورخ روز جمعه 14:30فرآيند برگزاري آزمون ساعت 

 بسته خواهد شد. لذا داوطلبان گرامي بايد قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني حاضر باشند.

 محل برگزاري آزمون: -د
با توجه به شماره داوطلبي مندرج در كارت شركت در آزمون خود و براساس آدرس  ستبايميبرگزار خواهد شد. داوطلبان كشور  يآزمون در كليه مراكز استانها 

 هاي امتحاني خود اقدام نمايند.مندرج در كارت، نسبت به شناسايي و مراجعه به حوزه
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 تعداد سواالت و مدت پاسخگويي: -ه
خانوادگي مسازي شده و شماره داوطلبي، نا. دفترچه سواالت كليه داوطلبان شخصيشوداده ميدر جلسه آزمون به هريك از داوطلبان خوشه هاي شغلي مختلف، دو بسته آزموني د

بايست كد عددي و حروف انگليسي كه بر روي دفترچه سوال داوطلبان درج گرديده كه ميو نام هر داوطلب بر روي جلد آن درج گرديده است. اين دفترچه داراي تنوع بوده و 
 باشد.يذيل مهاي آزموني و مدت پاسخگويي به آنها به شرح تعداد سواالت هريك از دفترچهبا كد عددي و حروف انگليسي درج شده در پاسخنامه مطابقت داشته باشد. 

 آن پاسخ دهند.دقيقه به سواالت  09بايست در مدت باشد كه داوطلبان ميسوال مي 65حاوي مي )شماره يك( دفترچه آزمون عموآزمون عمومي:  -1
دقيقه به  08بايست در مدت داوطلبان ميدر جدول ذيل درج گرديده است كه هاي شغلي هريك از خوشهتخصصي آزمون اختصاصي: تعداد سواالت  -2

 سواالت آن پاسخ دهند.
 و مدت پاسخگويي به آنها ت، تعداد سواالهاي اجرايي كشوردستگاهدستياران ستادي آزمون  هاي شغليعناوين خوشه 

 تعداد سوال عنوان )و كد( خوشه شغلي
 45 (2415اي( ))ويژه داوطلبان رشته مهندسي هسته 1اي انرژي هسته

 50 (2412)( و امور برق و انرژي 2364(، امور فناوري اطالعات )2362امور آمار )
 55 (2406امور صنايع )

 60 ( 2416)ويژه داوطلبان رشته مهندسي شيمي( ) 2اي ( و انرژي هسته2409(، امور فناوري )2373(، امور اقتصادي )2368امور منابع طبيعي )
 65 (2420( و كارآفريني )2411(، امور عمراني )2410)(، امور آب 2407(، امور معدن )2370(، امور ميراث فرهنگي )2369(، امور سياسي )2363امور آموزشي )
امور صنايع  (،2371امور گردشگري ) (،2367امور اقتصاد كشاورزي ) (،2366تجهيزات كشاورزي ) (،2361امور فرهنگي )  (،2360امور ورزش ) (،2359امور جوانان )

 (،2405امور پژوهشي ) (،2379امور شهري و روستايي ) (،2378امور امنيتي ) (،2377ات )امور ارتباط (،2376امور كشاورزي ) (،2375محيط زيست ) (،2372دستي )
آينده  (،2418ايمني و روابط كار ) (،2417ارتباطات اجتماعي )امور  (،2414امور منابع انساني و تحول اداري ) (،2413امور بهداشت و درمان ) (،2408امور تجارت )

 (2424)امور اجتماعي ( و 2419پژوهي )

70 

 75 (2365امور حقوقي )
 80 (2374امور بيمه )

 مذهبي از پاسخگويي به سواالت معارف اسالمي معاف هستند و امتياز آن در ساير مواد آزمون عمومي توزيع خواهد شد.هاي اقليتتبصره : 

 تذكرات مهم: -و
د،عنوان رشته دوره كارشناسي ارش ، مقطع تحصيلي، عنوان رشته تحصيليمعلوليت،نيازمند منشي، جنسبندهاي مربوط به داوطلبان توجه نمايند: چنانچه  -1

مندرج در كارت شركت در آزمون با اطالعات مندرج در  و اولويتهاي انتخابي خوشه شغليعنوان رشته تحصيلي دكتري حرفه اي،  تحصيلي دوره دكتري،
تا  00/8صبح از ساعت  20/12/94شنبه و پنج 19/12/94شنبه روزهاي چهار يكي از در زم است براي پيگيريتقاضانامه ثبت نامي اينترنتي مغايرت دارد، ال

د. بديهي است درصورتيكه نمراجعه نمايرفع نقص مربوطه  هباجبه نماينده سازمان سنجش مستقر در شخصاً  00/17تا  00/14و بعدازظهر از ساعت  00/12
ارشناسي تاريخ فارغ التحصيلي دوره ك خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، دين، سهميه،نامكارت شركت در آزمون )در رابطه با ساير مندرجات 

هده ي اشكالي مشانامبا توجه به اطالعات ثبت (ارشد،تاريخ فارغ التحصيلي دوره دكتري، تاريخ فارغ التحصيلي دكتري حرفه اي ، معدل آخرين مدرك تحصيلي
با مراجعه به قسمت ويرايش اطالعات سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش  21/12/94حداكثر تا تاريخ  نموديد الزم است براساس دستورالعمل مربوط

 نسبت به اصالح آن اقدام نماييد. كشور، 
ر وچنانچه داوطلبان در قسمت عكس روي كارت شركت در آزمون مغايرتي )از قبيل اشتباه عكس و يا عدم درج عكس( مشاهده نمودند، الزم است بمنظ-2

فوق به باجه رفع نقص مراجعه  1هاي اعالم شده در بند در ساعت 20/12/94شنبه و پنج 19/12/94شنبه روزهاي چهار يكي از درپيگيري و رفع مشكل 
لباني كه داراي داوطنمايند. لذا با توجه به اينكه بعضاً داوطلبان مدعي هستند اين اشكال در زمان ثبت نام توسط كافي نت به وجود آمده، بديهي است چنانچه 

 فع نقص مراجعه ننمايند با آنها به عنوان متقلب آزمون رفتار خواهد شد. اين مشكل هستند شخصاً در زمان اعالم شده جهت رفع اشكال به باجه ر
نجاق و س داوطلبان بايد عالوه بر كارت شركت در آزمون، كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك كن، مداد تراش -3

 به همراه داشته باشند. 
ند كيف دستي، ساك دستي، كتاب، جزوه، ماشين حساب، تلفن همراه، پيجر و ... اكيداً خودداري نمايند. با توجه به اينكه محلي از آوردن وسايل اضافي مان - 4

 هاي امتحاني نيست.بيني نشده، مسئوليتي در قبال نگهداري از اين وسايل متوجه حوزههاي امتحاني پيشبراي نگهداري اين وسايل در حوزه
التحرير، نت )يادداشت(، . . . و همچنين خارج نمودن اوراق امتحاني از قبيل پاسخنامه، دفترچه سوال و يا كارت وسيله از قبيل لوازمنوع هر  رد و بدل كردن -5

ري كه راسهاي سشود و با داوطلب متخلف برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونشركت در آزمون از جلسه امتحان به عنوان تخلف محسوب مي
 شرح آن در اطالعيه رفع نقص كارت شركت در آزمون آمده، رفتار خواهد شد.

 پرسشنامه ارزيابي محل برگزاري آزمون سواالت به پاسخگويي -ز
بع اخذ معتبرترين منبا توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان 

ركز استخدامي متمآزمون دومين ها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در داده و اطالعات براي ارزيابي حوزه
 ين سازمان اقدام نمائيد.بصورت اينترنتي از طريق سايت ا 28/12/94لغايت  21/12/94از تاريخ  1394سال هاي اجرايي كشور در دستگاه


