
 واحدهای تولیدی  دستورالعمل برگزاری آزمون مسؤولین فنی

 (و گیاهپزشکی قارچ خوراکی ،)واحدهای دام، گلخانه

 

  مسؤولین فنی با رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی  سراسری آزموندومین مسؤولیت برگزاری

های و منابع طبیعی حوزه امتحانی مربوطه بوده و نیازی به اعزام نماینده سازمان مرکزی به حوزه

 باشد.امتحانی نمی

 پیامک، وبارسال ، از طرق مختلف )روز قبل از آزمون 10حداقل  آدرس دقیق محل برگزاری آزمون 

)شماره تماس  شودرسانی به متقاضیان آزمون اطالعتوسط سازمان حوزه امتحانی سایت و ...( 

 . باشد(متقاضیان در فایل اکسل پیوستی قابل دسترسی می

  بر اساس نوع تقاضا )مسوول فنی را از فایل اکسل ارسالی تفکیک کرده و استان  متقاضیانلیست

 .شوداقدامات الزم انجام ( اهپزشکیو یا واحدهای گی قارچ خوراکی ،، گلخانهدامواحدهای 

 ها به متقاضیان اطالعات مبسوط درخصوص تعداد در روز برگزاری آزمون و قبل از توزیع دفترچه

سواالت و دفترچه های آزمون و گرایش های ثبت نامی ارائه و به سواالت احتمالی متقاضیان در این 

 خصوص به دقت پاسخ داده شود.

  در قالب یک دفترچه هر یک  و گیاهپزشکی قارچ خوراکی ،دامپروری، گلخانهآزمون مسؤولین فنی

 باشد.جداگانه می

  دهدمیپاسخ  )به استثنای دو گرایش( نامیدر گرایش ثبتای گزینه چهارسوال  100هر متقاضی به. 

 باشد..ای میسوال چهار گزینه 50 ،زنبور عسلو  پرورش کرم ابریشمهای سؤاالت متقاضیان گرایش 

 باشد.می 60کسب حداقل نمره ، کتبی شرط قبولی داوطلب در آزمون 

  توجه شود و اطالعات الزم در مورد تاریخ برگزاری، شرایط های آن حاضر و پیوستبه مفاد نامه

  .اطالع داوطلبان رسانده شوداز طرق مختلف به قبولی و دستورالعمل برگزاری 

  با مراجعه به پروفایل خود در سامانه  01/60/96تا  15/50/96تاریخ متقاضیان آزمون بایستی از

 .خود اقدام نمایند پرینت کارت ورود به جلسهنسبت به  ریرونیکی سازمان، از طریق منوی کاربالکت

 اصل کارت ملی و به همراهکارت ورود به جلسه  اساس ویژه داوطلبان مهمان برهویت داوطلبان به 

کارت عضویت  یا ی و تطبیق کارت ملی ویولیت شناساؤ)مس اصل کارت عضویت احراز شود یا

 .است( ویاستان و یا نماینده  آموزش و فناوریعهده معاون هداوطلب با چهره وی ب



  انجام دقیقه(  90)به مدت  10:3لغایت  09:00از ساعت  02/06/96مورخ  پنجشنبهروز آزمون صبح

 .باشدمیحساب در جلسه آزمون مجاز شود و آوردن ماشینمی

 تاپ و تلفن همراه در کلیه جلسات آزمون ممنوع است.همراه داشتن لپبه 

  داوطلبان باید مشخصات فردی خود را فقط بر روی جلد دفترچه سؤاالت بنویسند و از نوشتن هرگونه

خودداری اسخنامه دفترچه آزمون و برگه پگذاری بر روی سایر صفحات مشخصات فردی و یا عالمت

عنوان تخلف به استان صورت دفترچه داوطلبان تصحیح نخواهد شد و مراتب بهنمایند. در غیر این

 گردد.مربوطه اعالم می

  مداد سیاه رنگ را با داوطلبان بایستی پاسخ سؤاالت دفترچه را در پاسخنامه مربوط به خود سؤال

عالمت گذاری نمایند. به سؤاالتی که بیش از یک گزینه آن عالمت خورده باشد، ترتیب اثر داده  نرم

 نخواهد شد و داوطلب نیز حق اعتراض نخواهد داشت. 

  صورتجلسه و  آزمون مسؤولین فنی دومیناسامی داوطلبان )حاضر و غایب( شرکت کننده در

 در پاکت مخصوص)حاضرین و غایبین( قاضیان های متپاسخنامه تهیه و به همراه برگزاری آزمون

ساعت پس از برگزاری آزمون، از طریق  24حداکثر و  شده مهر الك و در حضور کمیته برگزاری

 ارسال شود. مرکزی به سازمانپست پیشتاز دوقبضه 

  )اسامی افراد غایب نوشته شود.  حتمادر صورتجلسه تنظیمی مربوط به آزمون )طبق فرم پیوست 

 های امتحانی صورت الك و مهر شده از طریق پست پیشتاز دو قبضه به حوزهآزمون به سؤاالت

های بندی شده سؤاالت تا سه روز قبل از آزمون به دست حوزهارسال خواهد شد. طبق برنامه زمان

های امتحانی در صورت تأخیر در دریافت سؤاالت، امتحانی خواهد رسید. لذا ضروری است حوزه

 را در اسرع وقت به معاونت آموزش و فن آوری سازمان مرکزی اطالع دهند. حتما موضوع

 های سؤاالت الك و مهر شده آزمون )ارسال شده توسط سازمان مرکزی(، حتما قبل از شروع بسته

 آزمون مفتوح گردد. کمیته برگزاریآزمون، در حضور اعضای 

 باشد. کزی نمیبه سازمان مر نیازی به عودت دفترچه های سؤواالت آزمون 

 شد، لذا در صورتی نام متقاضیان بر اساس اعالم نیاز استان بایستی انجام میطبق اعالم قبلی، ثبت

نام در که عالرغم عدم اعالم نیاز استان در یک یا چند گرایش مورد نظر، متقاضی نسبت به ثبت

تلقی شده و سازمان مسؤولیتی در های اعالم نشده اقدام نموده باشد، ثبت نام آنان کن لم یکن گرایش

 این خصوص ندارد.

 باشد.می دارای نمره منفیها تمامی آزمون 



 مدارك پیوست:

o  آزمون مسؤولین فنی دومینهای برگزاری حوزه -1جدول شماره 

o  آزمون مسؤولین فنی  دومینبندی برنامه زمان -2جدول شماره 

o  اسامی داوطلبان )حاضر و غایب( شرکت کننده  -3جدول شماره 

o  االت مسؤولین فنی واحدهای تولیدی دامپروری سؤعناوین و تعداد  -4جدول شماره 

o های مختلف(گرایشدر )بندی گرایشهای مسؤولین فنی دامپروری گروه -5شماره  جدول 

o  گلخانه واحدهای تولیدیاالت مسؤولین فنی عناوین و تعداد سؤ -6جدول شماره 

o  قارچ خوراکی االت مسؤولین فنی واحدهای تولیدیعناوین و تعداد سؤ -7جدول شماره 

o  گیاهپزشکیاالت مسؤولین فنی واحدهای عناوین و تعداد سؤ -8جدول شماره 

o  آزمون مسؤول فنی استان  دومینصورتجلسه برگزاری فرم 

o  در قالب فایل اکسل(همراه شماره تماسبه آزمون مسؤولین فنی  دومینلیست متقاضیان( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آزمون سراسري مسؤولین فنی واحدهاي تولیدي دومینهاي برگزاري حوزه -1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد متقاضیان نام استان حوزه امتحانی ردیف

 167 آذربایجان غربی ارومیه 1

 73 اردبیل اردبیل 2

 44 اصفهان اصفهان 3

 6 ایالم ایالم 4

 18 بوشهر بوشهر 5

 49 تهران تهران 6

 26 چهارمحال و بختیاری شهرکرد 7

 126 خراسان رضوی مشهد 8

 57 خوزستان اهواز 9

 49 زنجان زنجان 10

 39 سمنان سمنان 11

 74 سیستان و بلوچستان زهدان 12

 104 فارس شیراز 13

 18 قزوین قزوین 14

 52 قم قم 15

 41 کردستان کردستان 16

 166 کرمان کرمان 17

 31 کرمانشاه کرمانشاه 18

 153 کهکیلویه و بویراحمد یاسوج 19

 19 گلستان گرگان 20

 139 گیالن رشت 21

 45 لرستان خرم اباد 22

 40 مرکزی اراک 23

 29 هرمزگان بندرعباس 24

 60 همدان همدان 25

 13 یزد یزد 26

 24 خراسان شمالی بجنورد 27

 45 خراسان جنوبی بیرجند 28

 6 البرز کرج 29

 30 جنوب کرمان جیرفت 30

 1751 جمع کل متقاضیان  



 بندي دومین آزمون مسؤولین فنی واحدهاي تولیديبرنامه زمان -2جدول شماره 

 صبح روز و تاریخ نوع آزمون

 دام و طیورآزمون 
 پنجشنبه

02/06/96 
 3001:لغايت   0009:از ساعت 

و قارچ  آزمون گلخانه

 خوراکی

 پنجشنبه

02/06/96 
 3001:لغايت   0009:از ساعت 

 گیاهپزشکیآزمون 
 پنجشنبه

02/06/96 
 3001:لغايت   0009:از ساعت 

آزمون کارخانجات 

 خوراک دام و طیور

 پنجشنبه

02/06/96 
 3001:لغايت   0009:از ساعت 

آزمون پروش کرم 

 ابریشم

 پنجشنبه

02/06/96 
 45:09لغايت   0009:از ساعت 

 آزمون پروش زنبور عسل
 پنجشنبه

02/06/96 
 45:09لغايت   0009:از ساعت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حوزه استان: .....................    

          ه بزمان آزمون:  صبح پنجشن

 نوع آزمون: ....................................

 اسامی داوطلبان )حاضر و غايب( شركت كننده در دومین آزمون مسؤولین فنی............. -3جدول شماره 

 نام و نام خانوادگي رديف
 وضعيت شركت در آزمون*

 امضای متقاضي شماره نظام مهندسي
 غايب حاضر

      

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 مشخص گردد)×( هاي مربوط با عالمت وضعیت داوطلبان حاضر و غايب در ستون* 



 دروس امتحانی آزمون مسؤولین فنی واحدهاي دامپروري و تعداد سواالت آزمون به تفکیک دروس -4 جدول

گرايش 

 آزمون
 دروس و تعداد سواالت

تعداد كل 

 سواالت

 دام

آشنايی ) قوانین و مقررات-1

دامپروري  قانون نظام جامع با

و دستورالعمل سازماندهی 

 مسولین فنی(

اصول تغذيه  -2

 دام

 پرورش دام -3

)مباحث پرورشی، 

اصالح نژاد، 

بهداشت و بیماريها 

 (...و

آشنايی با ساختمان  -4

 100 و تاسیسات

10 30 30 30 

 طيور

 

 

 آشنايی) قوانین و مقررات -1

قانون نظام جامع دامپروري  با

سازماندهی و دستورالعمل 

 مسولین فنی(

اصول تغذيه  -2

 طیور

 پرورش طیور -3

)مباحث پرورشی، 

اصالح نژاد 

،بهداشت و بیماريها 

 (....و 

آشنايی با ساختمان  -4

 100 و تاسیسات

10 30 30 30 

پرورش ملکه 

 زنبور عسل

 

قوانین و مقررات )آشنايی  -1

با قانون نظام جامع دامپروري 

سازماندهی و دستورالعمل 

 مسولین فنی(

 تولید و پرورش زنبور عسل -2
50 

10 40 

پرورش کرم 

 ابریشم

 

قانون  آشنايی با) قوانین و مقررات -1

نظام جامع دامپروری و دستورالعمل 

سازماندهی مسولین فنی تولید در 

 واحدهای دامپروری(

 تولید و پرورش نوغان -2
50 

10 40 

کارخانه های 

تولید خوراک 

دام و طیور و 

مکمل های 

 خوراک 

 

 آشنايی با) قوانین و مقررات -1

قانون نظام جامع دامپروری و 

دستورالعمل سازماندهی مسولین 

 فنی(

اصول  -2

تغذيه دام و 

 طیور

آشنايی با  -3

تجهیزات و ماشین 

 آالت

بهداشت و ايمنی  -4

 100 کار

10 30 30 30 

 

 



 

 هاي مختلف(بندي گرايشهاي مسؤولین فنی دامپروري )در گرايشگروه  -5جدول 

 

 

 عناوين و تعداد سؤاالت آزمون مسؤولین فنی واحدهاي تولیدي گلخانه -6 جدول

 های آزمون گلخانهسرفصل رديف
تعداد 

 سؤاالت 
 تا شماره از شماره

1 
، دستورالعمل مسؤولین فنی 472قوانین و مقررات )نشريه 

 واحدهاي تولیدي گلخانه و  قارچ خوراكی ...(
10 1 10 

 28 11 18 سازه، پوشش و تجهیزات 2

 46 29 18 تغذيه و مديريت آبیاري 3

 64 47 18 آفات و بیماريهاي گیاهی 4

 82 65 18 بازاريابی و فروش 5

 100 83 18 اصول پرورش و تولید 6

 100 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرایش آزمون            

 

 گرایش ثبت نامی

 دام طیور
پرورش زنبور 

 عسل

پرورش کرم 

 ابریشم

کارخانجات تولید 

خوراک دام و طیور و 

 مکملهای خوراک

 نامیهای ثبتگرایش

 واحدهای طیور گوشتی -

 گذاروحدهای طیور تخم  -

 شترمرغ -

 کبک و بلدرچین -

 واحدهای جوجه کشی -

 پرورش دام سنگین  -

 پرورش دام سبک -

پرورش ملکه 

 زنبور عسل

پرورش کرم 

 ابريشم

کارخانه های تولید خوراک 

دام و طیور و مکمل های 

 خوراک



 

 

 عناوين و تعداد سؤاالت آزمون مسؤولین فنی واحدهاي تولیدي قارچ خوراكی -7 جدول

 تا شماره از شماره تعداد سؤاالت  های آزمون قارچ خوراكيسرفصل رديف

1 
)دستورالعمل مسؤولین فنی واحدهاي قوانین و مقررات 

 تولیدي گلخانه و  قارچ خوراكی ...(
10 1 10 

 25 11 15 آشنايی با كمپوست 2

3 
سالن داري )مديريت پرورش، آشنايی با آفات و امراض، 

 آشنايی با ماشین آالت و مکانیزاسیون(
60 26 85 

 100 86 15 برداشت و بسته بندي )قارچ چینی( 4

 100 جمع

 
 

 عناوين و تعداد سؤاالت آزمون مسؤولین فنی واحدهاي گیاهپزشکی -8جدول

 تا شماره از شماره تعداد سؤاالت  های آزمون گياهپزشکيسرفصل رديف

1 
 صدورمجوز و پروانه نظامقوانین و مقررات )

 و ...( واحدهاي گیاهپزشکی
10 1 10 

 40 11 30 آفات و بیماري هاي گیاهی 2

 70 41 30 بیماري هاي گیاهی مديريت آفات و 3

 100 71 30 سم شناسی 4

 100 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «بسمه تعالی»

 

 .......................... واحدهای تولیدی استان آزمون مسؤول فنی دومینصورتجلسه برگزاری 

 

در محل  ............................مورخ  ................روز  .............رأس ساعت  ...................................حوزه امتحانی  ............................آزمون  دومین

 برگزار شد. ...............................................

  نفر ................تعداد کل متقاضیان 

............................................................................................................................................................................. 

  و فناوری استان شد )نیازی به ارسال آوری و تحويل معاون آموزش برگ پاسخنامه سفید مربوط به افراد غايب جمع ........تعداد

 باشد(. دفترچه سؤاالت غايبین به سازمان مرکزی نمی

 شرح زير است:اسامی افراد غايب به 

............................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

  خاتمه يافت. .....جلسه آزمون رأس ساعت 

 آوری و با تعداد متقاضیان حاضر در جلسه تطبیق داده شد و کلیه اوراق پاسخنامهها جمعپس از خاتمه آزمون، اوراق پاسخنامه-

آزمون و جدول اسامی افراد حاضر و غايب در پاکت مخصوص قرار جلسه برگزاری همراه يک برگ صورتهای افراد حاضر به

 داده شد و پس از الک و مهر تحويل معاون آموزش و فناوری استان قرار گرفت.

 جلسه توسط اعضای کمیته اجرايی با قید نام، نام خانوادگی و سمت امضاء شود.صورت 

 

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 


