
گاه علىم زپشكي و خدمات بهداشتي ردماني    08/03/94راهنماي آزمىن استخدامي مىرخ   استان رلستاندانش
ضٍظ لجل اظ آظهَى هحل ضا ثطَض  ظهبى ٍ هىبى ثطگعاضي آظهَى زض وبضت ٍضٍز ثِ جلسِ زضج شسُ است )پيشٌْبز هي ًوبيس – 1

 وبهل شٌبسبئي ًوبئيس(

زليمِ  30صجح ثطگعاض هيگطزز. زضة سبلٌْبي آظهَى  9زض يه هطحلِ ضاس سبعت    08/03/94عِ هَضخ آظهَى ضٍظ جو – 2

زض غيط ايٌصَضت اظ ٍضٍز ثِ جلسِ  .زض هحل حَظُ حضَض ثْن ضسبًيس 8:15لجل اظ ثطگعاضي آظهَى ثستِ هي شَز، لصا ضاس سبعت 

 جلَگيطي ثعول ذَاّس آهس. 

 بيل هبًٌس ويف، تلفي ّوطاُ ، هبشيي حسبة ٍ سبيط ٍسبيل ذَززاضي شَز. اظ ثِ ّوطاُ آٍضى ّط گًَِ ٍس – 3

صحيح آى ضا زض پشت  ،ثب ذَزوبض ،هشرصبتزض زض صَضت ٍجَز هغبيطت  ،پس اظ زضيبفت وبضت ٍضٍز ثِ جلسِ آظهَى – 4

بضب اشتجبُ است فَضاً هحل تمتب هَضز ثطضسي ٍ اصالح لطاض گيطز )زض صَضتيىِ ضشتِ شغلي ٍ  ًوَزُ ٍ تحَيل زّيسوبضت يبززاشت 

 .ع وبضت هطاجعِ ًوبئيس(ثِ هحل تَظي

عسز هساز هشىي ًطم پطضًگ ، يه عسز هساز پبن وي ، يه عسز هساز تطاش ٍ يه عسز سٌجبق تِ گطز  2جْت آظهَى  – 5

 ّوطاُ زاشتِ ثبشيس. 

كاتي رد مىرد آزمىن :   ن

 زليمِ هي ثبشس.  45سئَال ترصصي  45بسرگَئي ثِ زليمِ ٍ ثطاي  پ 60عوَهي  سئَال 90ظهبى پبسرگَئي ثِ  -1
  ( هحبسجِ ذَاّس شس.3( ٍ سَاالت ترصصي ثب ضطيت سِ  )5/0عوَهي ثب ضطيت ًين ) سئَاالت -2
 يهٍ زض ضاثطِ ثب سَاالت ترصصي،  ًوطُ هٌفي ثِ اظاي ّط چْبض پبسد غلط (5/0) ًينزض ضاثطِ ثب سَاالت عوَهي،  -3

  .ض پبسد غلط هحبسجِ ذَاّس شسًوطُ هٌفي ثِ اظاي ّط چْب (1)
زٍ هحل پبسد يه گعيٌِ پط شسُ ثبشس، ّط چٌس يىي اظ آًْب  ،ّط سئَال فمط يه پبسد صحيح زاضز اگط ثطاي يه سئَال -4

 صحيح ثبشس ، آى پبسد ثِ ّط لحبظ غلط تلمي ذَاّس شس.
پس اظ اطويٌبى اظ صحيح ثَزى پبسد جَاة ضا زض پبسد ًبهِ ثِ شىل صحيح ٍاضز وٌيس. ًحَُ پطوطزى صحيح پبسد ًبهِ ثِ  -5

 شىل شيل هي ثبشس. 
 صحيح                         غلط                          غلط                         غلط                       غلط

  o 



 

ذَززاضي ًوبيئس ظيطا  ظ زضج عالهت ثط ضٍي زفتطچِ سئَاالتبسرٌبهِ ضا ثب هساز هشىي ًطم پطضًگ ثطَض وبهل پط وٌيس)اپ – 5

 هٌحصطاً پبسرٌبهِ ّب تصحيح ٍ هالن عول لطاض ذَاّس گطفت(

ضٍي صرٌسلي ذرَز    پس اظ ٍضٍز ثِ جلسِ آظهَى ثب تَجِ ثِ شوبضُ وبضت ٍضٍز ثِ جلسِ هحل صٌسلي ذَز ضا پيسا وطزُ ٍ ثرط  – 6

استمطاض يبثيس ٍ ثِ ٍسيلِ سٌجبق وبضت ٍضٍز ثِ جلسِ ضا ثِ سوت چپ سيٌِ ذَز ًصت ًوبئيرس ٍ شروبضُ وربضت ذرَز ضا ثرب شروبضُ       

 پبسرٌبهِ ٍ شوبضُ صٌسلي ذَز هطبثمت ًوبئيس. 

 هِ جساً ذَززاضي ًوبيئس. اظ ًَشتي ّط گًَِ جولِ يب ولوِ يب عالهت ثط ضٍي پبسرٌبهِ ثِ جع پطوطزى ذبًِ ّبي پبسرٌب – 7

 وبضت ٍضٍز ثِ جلسِ پس اظ تطجيك عىس ثب چْطُ شوب تَسط هسئَل هطثَطِ جوع آٍضي هي گطزز.  – 8

ات جلسِ ٍ عسم تحَيل پبسرٌبهِ ٍ زفتطچِ سئَاالت ٍ يب ّطگًَِ زذل ٍ تصطف زض آى ضوي ايٌىِ پيگطز ضمطعسم ضعبيت ه -9

 زض آظهَى ذَاّس شس. لبًًَي ذَاّس زاشت، هَجت هحطٍهيت شوب 

 اعالم ذَاّس شس .  lums.ac.irًتبيج آظهَى ثط ضٍي سبيت زاًشگبُ ثِ آزضس  – 10

 

 

 

 با آرزوي مىفقيت 
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