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 آزمون قابل توجه داوطلبان محترم رشته شغلی کارشناس شبکه و کارشناس تحلیل گر سیستم

 متقاضی استخدام در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1399بهمن  24 یاستخدام

 : کارشناس شبکهسرفصل سواالت مصاحبه  (1

 Network+ 

 Switching & Routing )برند سیسکو و میکروتیک( 

 همبانی امنیت شبک 

 : گر سیستمتحلیلسرفصل سواالت مصاحبه  (2

 افزار، مستندسازی و کنترل پروژهمبانی مهندسی نرم 

 نویسی  اصول برنامه 

 ای آمار و فهم نمودارمبانی پایه 

  های اطالعاتی و زبان بانکطراحی و مدیریتSQL 

 می باشد.  1400خرداد سال  20چهارشنبه تاریخ برگزاری مصاحبه روز  (3

اوطلبان دیل ارتباطی از بایست در محل قرنطینه حضور یابند، موبایل و هرگونه وساصبح می 8ز رأس ا کلیه داوطلبان (4

 کننده یم مصاحبهتهیه و در اختیار ت 8:15رأس ساعت  و فهرست اسامی و امضای داوطلبانشود میتحویل گرفته 

چ وجه حق یشوند به همحل مصاحبه وارد  8:15افرادی که بعد از ساعت . خواهدگرفتقرار 

  شود.میها به محل قرنطینه جلوگیری ز ورود آنمصاحبه نخواهند داشت و ا

محیط  خروج یک داوطلب از .شودمیمحیط قرنطینه سلب و خارج امکان هرگونه تماس بین افراد داخل  (5

نجام ابعد از گردد. قرنطینه قبل از انجام مصاحبه وی به منزله انصراف قطعی از مصاحبه تلقی می

رنطینه قلبان در ر داوطصاحبه، هر داوطلب باید بالفاصله محل مصاحبه را ترک کند و حق تماس یا رویارویی با سایم

 نخواهد داشت.

م اضر و فرحنطینه ن براساس قرعه کشی از بین افرادی خواهد بود که به موقع در محل قرترتیب مصاحبه داوطلبا (6

 حضور را امضا کرده باشند.

 باشد. میشفاهی و عملی)شامل کدنویسی یا انجام تنظیمات رایانه( سواالت به صورت  (7

 شود.ظر گرفته میدقیقه زمان در ن 5. بین مصاحبه هر دو داوطلب باشددقیقه می 15مدت مصاحبه برای هر فرد  (8

 شوندگان است و افرادی که هم دارای سواد نظری وهدف از مصاحبه، ارزیابی تسلط نظری و عملی توام مصاحبه (9

کار مرتبط هستند در اولویت خواهند بود. برای احراز تسلط و تجربه  ی عملی یا سابقههم دارای مهارت و تجربه
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، رضایت نامه مسوالن فنی ذیربط که دقیقا نوع فعالیت در آن ذکر شده باشد سوابق کار مرتبطمستندات  عملی،

به همراه  به صورت چاپ شدهمرتبط را  مواردکد یا تنظیمات شبکه و یا سایر سورسمحل کاری قبلی، نمونه 

 داشته و آن را به مسوول مصاحبه تحویل دهید. 

ه همراه ناسب باز آنجا که ممکن است مصاحبه بعضی از داوطلبان تا بعدازظهر طول بکشد حتما وعده غذایی م (10

 باشید.داشته


