
                                                                                                      

 16اطالعیه شماره                                                                             

 برگزاری مصاحبه تخصصی رشته های شغلی کارشناس تحلیل گر سیستم و شبکه 

 فاقــد افــراد کــردن جــایگزین و با توجه اتمام فرایند بررسی مدارکاحتراما به اطالع میرساند 

کارشناس شبکه و کارشناس تحلیل گر  شغلی های رشته در 24/11/99 مورخ استخدام آزمون شــرایط

چهارشنبه در روز ایط جهت شرکت در مصاحبه تخصصی شر واجد افراد اسامی بدینوسیله سیستم

به همچنین محل آزمون . اعالم میگردد 1به شرح جدول شماره  صبح ( 8 ساعت راس) 19/03/1400

 تغییر یافت. کرمانبه  طور متمرکز 

 

 .الزم به ذکر است محل دقیق مصاحبه واطالعات تکمیلی متعاقبا اعالم میگردد

 :سر فصل سواالت مصاحبه  الف(

 :کارشناس شبکهت مصاحبه السرفصل سوا -1

 Network+ 

 Routing & Switching(برند سیسکو و میکروتیک) 

 همبانی امنیت شبک 

 :تحلیلگر سیستمکارشناس  ت مصاحبهالسرفصل سوا -2

 افزار، مستندسازی و کنترل پروژه  مبانی مهندسی نرم 

 نویسی  اصول برنامه 

 ای آمار و فهم نمودار مبانی پایه 

 عاتی و زبانالهای اط طراحی و مدیریت بانک SQL 

 تذکرات مهم:

بایست در محل قرنطینه حضور یابند، موبایل و هرگونه وسایل ارتباطی از  میصبح  8رأس کلیه داوطلبان از  (1

تهیه و در اختیار تیم   8:15شود و فهرست اسامی و امضای داوطلبان رأس ساعت  داوطلبان تحویل گرفته می



وارد محل مصاحبه شوند به هیچ وجه حق   8:15افرادی که بعد از ساعت مصاحبه کننده قرار خواهدگرفت. 

 .شود مصاحبه نخواهند داشت و از ورود آنها به محل قرنطینه جلوگیری می

یط داوطلب از مح خروج یکشود.  امکان هرگونه تماس بین افراد داخل و خارج محیط قرنطینه سلب می (2

حبه، ام مصا. بعد از انجانصراف قطعی از مصاحبه تلقی میگردد قرنطینه قبل از انجام مصاحبه وی به منزله

 ینه نخواهدر قرنطدفاصله محل مصاحبه را ترک کند و حق تماس یا رویارویی با سایر داوطلبان الهر داوطلب باید ب

  .داشت

ر و فرم اضنه حترتیب مصاحبه داوطلبان براساس قرعه کشی از بین افرادی خواهد بود که به موقع در محل قرنطی (3

 .حضور را امضا کرده باشند

 .باشد می (شامل کدنویسی یا انجام تنظیمات رایانه)ت به صورت شفاهی و عملیالسوا (4

 میباشد. دقیقه  15مدت مصاحبه برای هر فرد  (5

ی و هم واد نظرسشوندگان است و افرادی که هم دارای  هدف از مصاحبه، ارزیابی تسلط نظری و عملی توام مصاحبه (6

 عملی، جربهسلط و تبرای احراز تی عملی یا سابقه کار مرتبط هستند در اولویت خواهند بود.  مهارت و تجربه دارای

حل کاری میربط ذن فنی المستندات سوابق کار مرتبط که دقیقا نوع فعالیت در آن ذکر شده باشد، رضایت نامه مسو

ن را به اشته و آدبه همراه صورت چاپ شده کد یا تنظیمات شبکه و یا سایر موارد مرتبط را به  قبلی، نمونه سورس

  مسوول مصاحبه تحویل دهید

داشتن کارت شناسایی معتبر)شناسنامه/کارت ملی( و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی الزامی  (7

 است

راه ب به همطول بکشد حتما وعده غذایی مناساز آنجا که ممکن است مصاحبه بعضی از داوطلبان تا بعدازظهر  (8

 .باشید داشته

ا ارائـه رالزم  براساس مفاد آگهی منتشر شده داوطلبـانی کـه در مرحلـه بررسـی مـدارک ، مـدارک و مسـتندات (9

ه فضلی رتیب نمرتمندرج در آگهی بوده اند از لیست اولیه حذف و از نفرات بعدی به شرایط ننمـوده و یـا فاقد 

 .جایگزین آنان گردیده است

 1جدول شماره 

 رشته شغلی شماره ملی نام خانوادگی نام ردیف

 کارشناس تحلیلگر سیستم 3020122562 امیری دوماری روح اهلل  1

 کارشناس تحلیلگر سیستم 3150102286 جهانگیری پور صادق 2

 کارشناس تحلیلگر سیستم 3031764854 حسینی پراندر سید محمد امین  3

 کارشناس تحلیلگر سیستم 3020073219 درینی محسن  4

 کارشناس تحلیلگر سیستم 3150335401 رحمانی خالص مختار  5

 کارشناس تحلیلگر سیستم 3020378974 سعیدی گراغانی زهرا  6

 کارشناس تحلیلگر سیستم 3020347998 سلطانی پور مهران 7

 سیستمکارشناس تحلیلگر  3020241121 فاریابی احمد 8

 کارشناس تحلیلگر سیستم 3150431220 کروکی علی اصغر  9



 کارشناس تحلیلگر سیستم 3031848608 نجاتی نجمه  10

 کارشناس شبکه 6069938070 بیان زاده  اکبر  11

 مژگان  12
رییسی زید 

 آباد
 کارشناس شبکه 3031802551

 کارشناس شبکه 3020200512 عقیلی نسب فاطمه  13

 


