
 مواد آزمون عمومی
تعداد کل 

 سواالت

 (ICDLهای هفتگانه  فناوری اطالعات ) مهارت  -1

 ریاضی وآمار مقدماتی -2

 زبان و ادبیات فارسی -3

 معارف اسالمی -4

 عمومی   -زبان انگلیسی  -5

 اطالعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی  -6

 هوش و استعداد شغلی -7
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 مواد آزمون تخصصی عنوان شغل ردیف
تعداد کل 

 سواالت

 - فقط آزمون عمومی نگهبان 1

 کاردان بالینی فوریت های پزشکی 2

 آناتومی و فیزیولوژی   -1

 فارماکولوژی -2

فرآیند عملیات، ارزیابی بیمار، تروما و آشنایی با حرارت ترومایی،  -3

 مترقبه و اورژانس محیطی غیرتصادفات، حوادث 

اورژانس های پزشکی شامل بیماری قلبی ، مغزی و ریوی ،  -4

 کاهش هوشیاری و دیابت و سایر اورژانس ها 

اقدامات حیاتی پایه و پیشرفته و دستگاه شوک خودکار و سایر  -5

 دستگاه های مورد لزوم

90 

 ماما 3

  4تا  1بارداری و زایمان   -1

 بیماری های زنان و ناباروری -2

 بهداشت مادر و کودک  -3

 نوزادان -4

 جنین شناسی -5

 

90 

 کارشناس تحلیل گر سیستم 4

 تحلیل و طراحی سیستم  -1

 پایگاه داده ها -2

 زبان های برنامه نویسی  -3

60 

 حسابدار 5
 اصول حسابداری -1

 حسابداری دولتی -2

 حسابداری مالی  -3

 بودجه -4

80 

 مسئول خدمات مالی 6

 بهداشتی و درمانی مددکار 7

 مبانی و نظریه های جامعه شناسی   -1

 مبانی توانبخشی  -2

 مددکاری اجتماعی  -3

 آسیب شناسی اجتماعی -4
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 مواد آزمون تخصصی عنوان شغل ردیف
تعداد کل 

 سواالت

 تئوریهای مدیریت و تجزیه تحلیل سیستم ها-1 کارشناس امور اداری  8

 رفتار سازمانیمدیریت منابع انسانی و  -2

 های مدیریت دولتی تئوری -3

 حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری -4

80 
 کارگزین 9

 متصدی امور دفتری 10

 کارشناس فناوری اطالعات سالمت 11

 کد کذاری داده های سالمت  -1

 فناوری اطالعات سالمت -2

 بهداشتی های  آمار بیمارستانی و شاخص -3

 پزشکی  اصطالحات-4

 بیماری شناسی  -5

 مدیریت اطالعات سالمت -6

90 

12 
 کارشناسی پرتوشناسی

 )رادیولوژی(

 فیزیک رادیولوژی تشخیصی  -1

 فیزیک پرتوها -2

 یوبیولوژی و حفاظت درا -3

 تکنیک های رادیوگرافی -4

 ثبت و نمایش تصویر -5

 مواد حاجب-6

90 

 کارشناس مطالعات اجتماعی 13

 نظریه های جامعه شناسیمبانی و  -1

 روش تحقیق و آمار -2

 اجتماعی یمددکار -3

 آسیب شناسی اجتماعی -4

80 

 کارشناس حقوقی  14

 و اداری( حقوق ) مدنی ، تجارت  -1

 حقوق جزا )عمومی و اختصاصی( -2

 آیین دادرسی ) مدنی و کیفری( -3
60 

15 

و  کارشناس تعالی سازمانی سالمت

کارشناس تعالی سازمانی سالمت 

)کارشناس سطح بندی خدمات 

 درمانی(

اصول و مبانی کیفیت ، تعالی و اعتبار بخشی در نظام   -1

 سالمت

 اصول ومبانی مدیریت ، برنامه ریزی و رفتار سازمانی -2

 و مدیریت نظام سالمت و بیمارستانسازمان  -3

 اقتصاد سالمت -4

 شاخص های ارتقای سالمت کلیات خدمات بهداشتی و -5

90 

 پزشک عمومی  16

 بیماری های داخلی ، عفونی ، روانپزشکی  -1

 جراحی عمومی زنان و زایمان  -2

 بیماری های کودکان -3

 آمار حیاتی و اصول اپیدمیولوژی -4

 اپیدمیولوژی و کنترل بیمارهای واگیر و غیر واگیر  -5

90 



 مواد آزمون تخصصی عنوان شغل ردیف
تعداد کل 

 سواالت

 کارشناس تغذیه  17

 تغذیه اساسی  -1

رژیم درمانی)با تاکید بر رژیم درمانی دربخش مراقبت های ویژه،  -2

بیماری های کلیوی، دیالیز ، پیوند ، سوختگی و بیماری های 

 متابولیک(

تغذیه در دوران های مختلف زندگی و بیماری های ناشی از سوء  -3

 تغذیه 

 بررسی وضعیت تغذیه  -4

 فرآیند های مدیریت خدمات غذایی در بیمارستان ها  -5

90 

 کارشناس امور ورزشی  18

 فیزیولوژی ورزشی   -1

 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی -2

 مدیریت برگزاری مسابقات و رویدادها ی ورزشی  -3

 آناتومی -4

80 

 کارشناس امور آموزشی 19
 برنامه ریزی آموزشیمدیریت و   -1

 روش تحقیق و آمار -2

تئوری های مدیریت ) رفتار سازمانی ، منابع انسانی ، اصول  -3

 مدیریت( 

 سنجش و اندازه گیری  -4

80 

 کارشناس خدمات آموزشی 20

 کارشناس بهداشت خانواده  21

اصول و کلیات خدمات بهداشتی ) ایمن سازی، بهداشت محیط ،   -1

، بهداشت سالمندان ،  و دندان ای ، بهداشت دهان بهداشت حرفه

 بهداشت مدارس ، نظام عرضه خدمات(

 بهداشت مادر و کودک و باروری  -2

 آموزش بهداشت ، ارتباطات و تکنولوژی  -3

 آمار زیستی ، اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق -4

 اصول مدیریت و برنامه ریزی بهداشتی -5

90 

 کارشناس بهداشت حرفه ای  22

 شناسایی عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار  -1

شناسایی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و نمونه برداری از  -2

 آالینده های محیطی و تجزیه نمونه ها

 مهندسی فاکتورهای انسانی  -3

 سم شناسی شغلی و بیماری های ناشی از کار  -4

 مدیریت ریسک ایمنی در محیط کار و -5

90 

23 
کارشناس راه و ساختمان و 

 شهرسازی

 (21، و 19،  9،  8،  6،  4،  3، 2مقررات ملی ساختمان ) مباحث  -1

 ایستایی و مقاومت مصالح-2

 روسازی راه -3

 2800آیین نامه  -4
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 مواد آزمون تخصصی عنوان شغل ردیف
تعداد کل 

 سواالت

 داروساز 24

 داروشناسی و سم شناسی   -1

 فارماسیوتیکس -2

 فارماکوگنوزی -3

 دارو درمانی بیماری ها-4
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