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 به نام خدا

  1399سال  - علوم پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيهاي گاهدانشاستخدامي راهنماي شركت در آزمون 

 (24/11/99صبح جمعه )

 :پاسخنامه و نکات مهمي درباره آن -الف 
عمومي )شماره يك( و حاوي 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 در مستطيل باالي پاسخنامه شماره داوطلبي، نامباشد. بسته دوم حاوي دفترچه آزمون تخصصي )شماره دو( مي
 اسخنامه در اين صفحه چاپ شده است كه بايد پس از مالحظه آن به نكات زير توجه كرد.از پ
 يا عالمتگذاري 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 فرد به صورت شود، در غيراين خودداري محلها ساير در
 شمارهخانوادگي و نام و خانوادگي و نام خود را با نامالزم است نام ،و قبل از بازنمودن پوشش نايلوني مربوط بسته آزمون دريافت محض به داوطلب -2

كند تا  خود مقايسه ورودي كارت رويمندرج در  يداوطلبپاسخنامه و همچنين شماره صندلي و شماره سواالت امتحاني و جلد دفترچه روي در  مندرج
كند تا  را دنبال دهد و موضوع اطالع در جلسه مراقب نزديكترين را به موضوع تفاوت، مشاهده و درصورت نيست اختالفي 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، داوطلب بايد محل مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه براي هر سوال  -1

 2و 3، 1، 4هاي فرضي به ترتيب پاسخ 4و 3، 2، 1هاي شمارههاي پركردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه درآن به سوال نحوه
 داده شده 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(  يا × هايي كه به هر نحو ديگر در پاسخنامه )مثالً : عالمت شود. پاسخصوص مشخص ميجوابها فقط در پاسخنامه با پركردن محل مخ -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 هاي گذشته مشاهده شده كه داوطلبان ابتدا پاسخ را در دفترچه سواالت مشخص ميدر آزمون -4
و بعضاً مشاهده شده با پايان زمان آزمون  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 نماميبنابراين توصيه داوطلب فرصت درج پاسخها را در پاسخنامه از دست داده است. 
 غلط يك هر پاسخ براي و يا تصادفي حدسي هايپاسخ كردن منظور خنثي و به مثبت ( نمره3سه ) صحيح هر پاسخ براي ايچهارگزينه در تستهاي -5
 ندهند زيرا به جواب سوال آن دانند بهرا اصالً نمي سوالي صحيح شود اگر پاسخمي توصيه داوطلبان به منفي منظور خواهد شد. بنابراين ( نمره1)

 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 بدون هايسوال
 .خواهد گرفت تعلق فيمن نمره يك سوال

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سياه كامل بطور پررنگ نرم سياه بامداد خود را در پاسخنامه انتخابي گزينه مربوط به مستطيلهاي است ، الزمگرامي داوطلبان :مهم خيلينکته 

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

شناخته  متخلفنامه داوطلب مربوط تصحيح نشده و به عنوان توجه گردد چون در صورت عالمتگذاري پاسخ ،گرديده عالمتگذاري نشود

 خواهد شد.
  

 1399سال  - علوم پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيهاي گاهانشآزمون استخدامي د

 داوطلب: شماره

 نام خانوادگي و نام:

 :يعنوان شغلنام و كد 

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

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

قبل از ساعت نيمهاي اصلي امتحان شود. درهاي ورودي حوزهميآغاز  24/11/99جمعه  روزصبح ( )هشت و سي دقيقه 8:30 فرآيند برگزاري آزمون از ساعت
 بسته خواهد شد. لذا داوطلبان بايد قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني حاضر باشند. شروع فرآيند آزمون

با توجه به شماره داوطلبي مندرج در كارت شركت  ستبايميبرگزار خواهد شد. داوطلبان و برخي از شهرستانهاي كشور مراكز استانها  تماميآزمون در 
 نمايند. اقدامهاي امتحاني خود ندرج در كارت، نسبت به شناسايي حوزهدر آزمون خود و براساس آدرس م

 

 تعداد سواالت و مدت پاسخگويي: -د
سازي شده و شماره داوطلبان شخصي همه. دفترچه سواالت شودشغلي مختلف دو بسته آزموني داده ميعناوين در جلسه آزمون به هريك از داوطلبان 

كد عددي و حروف انگليسي كه بر روي دفترچه داراي تنوع بوده و  ،هابر روي جلد آن درج گرديده است. اين دفترچه فردخانوادگي و نام هر داوطلبي، نام
هاي تعداد سواالت هريك از دفترچهبايست با كد عددي و حروف انگليسي درج شده در پاسخنامه مطابقت داشته باشد. مي ،سوال داوطلبان درج گرديده

 باشد.مي صفحه بعدآزموني و مدت پاسخگويي به آنها به شرح 

الف( آزمون عمومي گروه اول )کد )باشد مي شغلي متناسب با گروه عنوانو  سوال 501حاوي دفترچه آزمون عمومي )شماره يك( آزمون عمومي:  -1

د( آزمون عمومي  (،300)کد دفترچه ج( آزمون عمومي گروه سوم (، 200ب( آزمون عمومي گروه دوم )کد دفترچه  (،100دفترچه 

 .داده شودآن پاسخ به سواالت  دقيقه 511مدت در  بايدكه  ((004)کد دفترچه  گروه چهارم

صورت، نمره در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، از پاسخگويي به سؤاالت معارف اسالمي معاف بوده و دراين شدهاعالم هاي ديني اقليت تبصره:

 هاي آزمون عمومي محاسبه خواهد شد.مكتسبه اين داوطلبان، براساس مجموع تراز شده ساير سؤال

بايست در داوطلبان ميدرج گرديده است كه  4صفحه در جدول ها گروه هريك ازعناوين شغلي تخصصي تعداد سواالت آزمون اختصاصي:  -2

 دقيقه به سواالت آن پاسخ دهند. 08مدت 
 

 

 مهم: هاييادآوري -ه
مندرج در كارت شركت در آزمون با اطالعات مقطع تحصيلي  و ، معلوليت، نيازمند منشييتجنس بندهاي مربوط به داوطلبان توجه نمايند: چنانچه -1

صبح از  23/11/99شنبه پنجو  22/11/99شنبه چهارروزهاي  يكي از در تقاضانامه ثبت نامي اينترنتي مغايرت دارد، الزم است براي پيگيريمندرج در 
د. نمراجعه نمايرفع نقص مربوطه  هباجبه نماينده سازمان سنجش مستقر در شخصاً  00/17تا  00/14و بعدازظهر از ساعت  00/12تا  30/8ساعت 
درصد 25و  5خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، دين، سهميه نامتيكه در رابطه با ساير مندرجات كارت شركت در آزمون )درصور

مراكز ، شغل محل، بومي و شاغل التحصيلي و معدل آخرين مدرك تحصيليتاريخ فارغعنوان رشته تحصيلي، ايثارگران، شاغل قراردادي )نام دستگاه(، 
حداكثر تا تاريخ  نامي اشكالي مشاهده نموديد الزم است براساس دستورالعمل مربوط( با توجه به اطالعات ثبتدرماني در مقابله با ويروس كرونا

تأكيد است  الزم بهنسبت به اصالح آن اقدام نماييد. اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور، درگاه با مراجعه به قسمت ويرايش اطالعات  24/11/99
 باشد.پذير نميتغيير رشته شغلي در اين آزمون امكان

نمودند، الزم است چنانچه داوطلبان در قسمت عكس روي كارت شركت در آزمون مغايرتي )از قبيل اشتباه عكس و يا عدم درج عكس( مشاهده  -2
فوق به باجه رفع نقص مراجعه نمايند. لذا با توجه به اينكه بعضاً داوطلبان  2هاي 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، بديهي است مدعي هستند اين اشكال در زمان ثبت
 قلب آزمون رفتار خواهد شد. اشكال به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند با آنها به عنوان مت

و  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
 سنجاق به همراه داشته باشند. 

هوشمند، انگشتر هوشمند،  دستبندساعت هوشمند، حساب، تلفن همراه، از آوردن وسايل اضافي مانند كيف دستي، ساك دستي، كتاب، جزوه، ماشين  - 4
بيني نشده، مسئوليتي در قبال نگهداري هاي امتحاني پيشپيجر و ... اكيداً خودداري نمايند. با توجه به اينكه محلي براي نگهداري اين وسايل در حوزه

 هاي امتحاني نيست.از اين وسايل متوجه حوزه
التحرير، نت )يادداشت(، . . . و همچنين خارج نمودن اوراق امتحاني از قبيل پاسخنامه، دفترچه سوال و دن هر نوع وسيله از قبيل لوازمرد و بدل كر -5

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

دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند و يا هاي حافظههمراه داشتن هر گونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه -6
 شود.قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري موجب محروميت از گزينش در آزمون ميدستبند هوشمند در جلسه آزمون طبق 
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ازجمله  يهاي ديگرو محدوديت نها از گزينش در آزمونآهاي مشابه گذشته متأسفانه عدم توجه برخي داوطلبان به اين مسأله موجب حذف * در آزمون
 عد و معرفي به مراجع قضايي شده است.هاي بنام در آزمون سالعدم اجازه ثبت

 .الزم را بعمل آوريدبراي بازرسي بدني و تطبيق عكس با فرد متولي همكاري  -7

از طريق سيستم پاسخگويي  30/11/99 داوطلبان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشكل در فرآيند برگزاري براي آنها الزم است، حداكثر تا تاريخ -8
 اينترنتي با اين سازمان مكاتبه نمايند. بديهي است به درخواست هاي واصله بعد از تاريخ فوق قابل بررسي و پيگيري نخواهد بود.

 

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

آزمون از تاريخ  اينها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در اخذ داده و اطالعات براي ارزيابي حوزه
 اين سازمان اقدام نمائيد. درگاهريق بصورت اينترنتي از ط 30/11/99لغايت  24/11/99

 

 ن:نکات بهداشتي ويژه داوطلبان آزمو -ز
برگزاري  هايصبح روز 7:00زمان مناسب منزل تا حوزه امتحاني را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور يابيد. حوزه برگزاري آزمون از ساعت  -1

 آزمون آماده حضور شما خواهد بود.

 تجمع، حضور خود را به دقايق پاياني موكول ننماييد.براي پيشگيري از  -2
 مورد در محل آزمون جدا خودداري نماييد.از تردد بي -3

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

 .باشديم يالزام يامتحان حوزه از خروج و آزمون يبرگزار
 در زمان استقرار در محل صندلي از صحبت كردن با ساير داوطلبان مجاور جدا خودداري نماييد. -6

 در حين آزمون جدا خودداري نمايند.ها با چشم، دهان و بيني از تماس دست -7
 ز قسمت داخلي آرنج استفاده كنيد.هنگام عطسه يا سرفه كردن از دستمال كاغذي استفاده نماييد. در صورتي كه دستمال وجود نداشت ا -8
 سك اقدام به صحبت نماييد.در صورت داشتن سوال ضروري از عوامل اجرايي در طول برگزاري آزمون حتما با رعايت فاصله مناسب و داشتن ما -9

 به پيامهايي كه حاوي نكات اجرايي و بهداشتي است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش مي شود با دقت گوش كرده و به آن عمل كنيد. -10

خودداري نموده ... و بهداشتي سرويس شيرآالت و هادرب دستگيره ها،صندلي نظير شودمي لمس اغلب سعي كنيد از تماس دست با سطوحي كه -11
 و از دستمال كاغذي استفاده كنيد.

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

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

 باشد.اند كه موفقيت آنها مستلزم خواست و همکاري شما داوطلبان گرامي ميتالش خود را براي حفظ سالمتي شما در اين آزمون بکار گرفته
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24/11/1399صبح جمعه رمان و آموزش پزشکي ـ های علوم پزشکي وزارت بهداشت، دجدول شروع و ختم عناوين شغلي آزمون استخدامي دانشگاه  

تعداد  ( های عمومي و اختصاصيکد عنوان شغلي )کد دفترچه –نام عنوان شغلي  گروه 
 سوال

زمان 
 پاسخگويي

 گروه اول

 115 105 (100آزمون عمومي مشترك در كليه عناوين شغلي گروه اول )كددفترچه 
(، کاردان هوشبری ـ 102 )کددفترچه 12469(، کاردان اتاق عمل ـ کد شغلی 101 )کددفترچه 12466بهيار ـ کد شغلی 

(، کاردان پيشگيری و 104 )کددفترچه 12474(، کاردان بهداشت محيط ـ کد شغلی 103 )کددفترچه 12470کد شغلی 
(، کاردان بهداشت 106 )کددفترچه 13190(، کارگزین ـ کد شغلی 105 )کددفترچه 12479ها ـ کد شغلی مبارزه با بيماری

(، کاردان 108 )کددفترچه 13370(، کاردان بهداشت خانواده ـ کد شغلی 107 )کددفترچه 13368ای ـ کد شغلی حرفه
 )کددفترچه 13381(، کاردان بهداشت دهان ـ کد شغلی 109 )کددفترچه 13375آزمایشگاه تشخيص طبی ـ کد شغلی 

 13406(، کاردان پروتز دندانی ـ کد شغلی 111 )کددفترچه 13395د شغلی های پزشکی ـ ک(، کاردان بالينی فوریت110
 (113 )کددفترچه 13597(، مسئول خدمات مالی ـ کد شغلی 112 )کددفترچه
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گروه 
 دوم

 115 105 (200آزمون عمومي مشترك در كليه عناوين شغلي گروه دوم )كددفترچه 
(، 226 )کددفترچه 13175(، کارشناس شبکه ـ کد شغلی 201 )کددفترچه 10178کارشناس تحليلگر سيستم ـ کد شغلی 

 80 60 (،235 )کددفترچه 13373(، کارشناس آمار موضوعی ـ کد شغلی 229 )کددفترچه 13217مهندس برق ـ کد شغلی 

(، 203)کددفترچه  11274(، کارشناس امور آموزش ـ کد شغلی 202)کددفترچه  10181کارشناس امور فرهنگی ـ کد شغلی 
)کددفترچه  12467(، ماما ـ کد شغلی 205)کددفترچه  12462(، پرستار ـ کد شغلی 204)کددفترچه  11287کتابدار ـ کد شغلی 

ـ کد شغلی 206 ـ کد شغلی 207)کددفترچه  12468(، کارشناس اتاق عمل  (، کارشناس 208)کددفترچه  12476(، بهداشت محيط 
)کددفترچه  12480ها ـ کد شغلی (، کارشناس پيشگيری و مبارزه با بيماری209)کددفترچه  12478ی ای ـ کد شغلبهداشت حرفه

 12485(، کارشناس پرتوشناسی )رادیولوژی( ـ کد شغلی 211)کددفترچه  12482(، کارشناس بهداشت خانواده ـ کد شغلی 210
(، کارشناس امور اجرایی سالمت ـ کد 213کددفترچه ) 12487(، کارشناس آزمایشگاه تشخيص طبی ـ کد شغلی 212)کددفترچه 

ـ کد شغلی (، کارشناس بينایی214)کددفترچه  12490شغلی  ـ کد 215)کددفترچه  12497سنجی  (، کارشناس تجهيزات پزشکی 
(، مددکار بهداشتی و 217)کددفترچه  12535(، کارشناس تعالی سازمانی سالمت ـ کد شغلی 216)کددفترچه  12502شغلی 

(، حسابدار ـ کد شغلی 219)کددفترچه  12605(، کارشناس امور ورزشی ـ کد شغلی 218)کددفترچه  12537درمانی ـ کد شغلی 
(، کارشناس امور اداری 221)کددفترچه  13104(، کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی ـ کد شغلی 220)کددفترچه  13029

(، کارشناس تغذیه ـ کد 223)کد دفترچه  13145ناس برنامه و بودجه ـ کد شغلی (، کارش222)کد دفترچه  13111ـ کد شغلی 
ـ کد شغلی (، کارشناس روابط224)کد دفترچه  13154شغلی  ـ کد شغلی 225)کد دفترچه  13170عمومی  (، متصدی امور دفتری 

)کد  13223سات ـ کد شغلی (، مهندس تأسي228)کد دفترچه  13215(، مسئول دفتر ـ کد شغلی 227)کد دفترچه  13209
ـ کد شغلی 230دفترچه  ـ کد شغلی 231)کد دفترچه  13347(، کارشناس حقوقی  )کددفترچه  13358(، کارشناس امور دانشجویان 

 13372(، کارشناس بررسی اسناد و مدارك ـ کد شغلی 233)کددفترچه  13363ای ـ کد شغلی (، کارشناس پزشکی هسته232
(، کارشناس تریاژ تلفنی ـ کد شغلی 236)کددفترچه  13394های پزشکی ـ کد شغلی شناس بالينی فوریت(، کار234)کددفترچه 

(، کارشناس پيشگيری، درمان و کاهش 238)کددفترچه  13407(، کارشناس سالمت روان ـ کد شغلی 237)کددفترچه  13402
)کددفترچه  13411و مبارزه با ناقلين ـ کد شغلی شناسی (، کارشناس حشره239)کددفترچه  13409آسيب اعتياد ـ کد شغلی 

(، کارشناس مواد خوراکی و آشاميدنی ـ کد 241چه )کددفتر 13415های آرایشی و بهداشتی ـ کد شغلی (، کارشناس فراورده240
ودرمانی (، کارشناس پرت243)کددفترچه  13430(، کارشناس فنّاوری اطالعات سالمت ـ کد شغلی 242)کددفترچه  13416شغلی 

(، کارشناس راه و 245)کددفترچه  13596(، کارشناس هوشبری ـ کد شغلی 244)کددفترچه  13439)رادیوتراپی( ـ کد شغلی 
ـ کد شغلی  ـ کد شغلی 246)کددفترچه  13598ساختمان  (، کارشناس روابط 247)کددفترچه  13599(، کارشناس امور فوق برنامه 

و کارشناس حراست نيروی انسانی  13610(، کارشناس راهبری حراست ـ کد شغلی 248رچه )کددفت 13606الملل ـ کد شغلی بين
)کددفترچه  13613(، مترجم ـ کد شغلی 250)کددفترچه  13611(، بازرس ـ کد شغلی 249)کددفترچه  13617ـ کد شغلی 

 13618فيزیوتراپ( ـ کد شغلی (، کارشناس توانبخشی فيزیکی )252)کددفترچه  13614(، کارشناس معماری ـ کد شغلی 251
(، کارشناس توانبخشی فيزیکی 254)کددفترچه  13619(، کارشناس توانبخشی فيزیکی )کاردرمان( ـ ك شغلی 253)کددفترچه 

 (256)کددفترچه  13621(، کارشناس انتقال خون ـ کد شغلی 255)کددفترچه  13620)گفتاردرمان( ـ کد شغلی 
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گروه 
 سوم

 115 105 (300مشترك در كليه عناوين شغلي گروه سوم )كددفترچه آزمون عمومي 
(، کارآزمای اقتصاد 302 )کددفترچه 12504(، پزشك عمومی ـ کد شغلی 301 )کددفترچه 12439دندانپزشك ـ کد شغلی 

ـ کد شغلی  ـ کد شغلی 303 )کددفترچه 12533سالمت  (، کارآزمای آزمایشگاه تحقيقات 304 )کددفترچه 13035(، داروساز 
ـ کد شغلی  ـ کد شغلی 305 )کددفترچه 13413سالمت  (، کارآزمای 306 )کددفترچه 13419(، کارآزمای سالمت سالمندی 

 )کددفترچه 13428(، کارآزمای سالمت و رسانه ـ کد شغلی 307 )کددفترچه 13426المللی سالمت ـ کد شغلی امور بين
 )کددفترچه 13605(، کارشناس امور دینی ـ کد شغلی 309 )کددفترچه 13601ر پژوهشی ـ کد شغلی (، کارشناس امو308
 (،311 )کددفترچه 13612ریزی ـ کد شغلی (، کارشناس برنامه310
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گروه 
 چهارم

 115 105 (400آزمون عمومي مشترك در كليه عناوين شغلي گروه چهارم )كددفترچه 
 13006(، ، پزشك متخصص )جراح ارتوپدی( ـ کد شغلی 401 )کددفترچه 13003عروق( ـ کد شغلی پزشك متخصص )قلب و 

ـ کد شغلی 402 )کددفترچه ـ فوق تخصص نوزادان( 403 )کددفترچه 13007(، پزشك متخصص )اطفال(  (، پزشك متخصص )اطفال 
(، پزشك متخصص 405 کددفترچه) 13012(، پزشك متخصص )بيهوشی( ـ کد شغلی 404 )کددفترچه 13008ـ کد شغلی 

ـ کد شغلی  ـ کد شغلی 406 )کددفترچه 13014)پاتولوژی(  (، پزشك 407 )کددفترچه 13015(، پزشك متخصص )جراحی عمومی( 
ـ کد شغلی  ـ کد شغلی 408 )کددفترچه 13020متخصص )رادیولوژی(  (، 409 )کددفترچه 13021(، پزشك متخصص )روانپزشك( 

 13356(، پزشك متخصص )طب اورژانس( ـ کد شغلی 410 )کددفترچه 13022یمان( ـ کد شغلی پزشك متخصص )زنان و زا
(، پزشك 412 )کددفترچه 13365(، پزشك متخصص )جراحی مجاری ادراری و تناسلی )اورولوژی(( ـ کد شغلی 411 )کددفترچه

های مغز و اعصاب( ـ کد شغلی ری(، پزشك متخصص )بيما413 )کددفترچه 13382های عفونی( ـ کد شغلی متخصص )بيماری
(، پزشك متخصص 415 )کددفترچه 13387(، پزشك متخصص )جراح مغز و اعصاب( ـ کد شغلی 414 )کددفترچه 13384
ـ کد شغلی )بيماری ـ کد شغلی  (، پزشك متخصص )فوق416 )کددفترچه 13388های داخلی(   )کددفترچه 13607تخصص گوارش( 

 (418 )کددفترچه 13608های ریه( ـ کد شغلی (، پزشك متخصص )فوق تخصص بيماری417

60 80 

 


