
                          

                              

یی هک رد همین زندیکی است» «هب انم خدا  

صصی واجد شرایط  جهت  مصاحبه  اسامی افرادلیست  تخ
تحلیل گر سیستم شغلی     رشته  

کارشناس   
 الزم است صرفاً  1399همن ماه ب با توجه به برگزاری مصاحبه رشته شغلی کارشناس تحلیل گر سیستم آزمون استخدامی

موور    در روز چهارشنبهبا مطالعه دقیق موارد ذکر شده در این آگهی  (شماره یک لیست پیوست) اسامی اعالم شده 

و خدمات بهداشویی   به آدرس اصفهان، خیابان صفه، دانشگاه علوم پزشکی  صبح  7:45ساعت  راس 19/03/1400

 مراجعه نمایند .روبروی دانشکده پرسیاری و مامایی  ، یر، ساخیمان تدبیر، خیابان تدبدرمانی اسیان اصفهان 

سازمان سننش    توسط متعاقباًو اسامی پذیرفته شدگان نهایی نبوده  ی اعالم شده به منزله قبول نهاییاسامبدیهی است 

 ) به میزان برابر ظرفیت ( اعالم خواهد شد.  کشور اعالم

 
 

 شیه شغلی تحلیل گر سیسیم :مصاحبه رسواالت ( سرفصل الف
  پروژه مبانی مهندسی نرم افزار، مستند سازی و کنترل  

  اصول برنامه نویسی 

  مبانی پایه ای آمار و فهم نمودار 

 مدیریت بانک های اطالعاتی و زبانو  طراحی SQL 
    

 :  ( تذکرات ب

یم مصناحبه  دقیقنه در اختینار تن    8:15راس ساعت  ،رسیده  آنانهر یک از  امضایمصاحبه شوندگان که به ( لیست 1

 . کننده قرار خواهد گرفت

وارد محل مصاحبه شوند، به هیچ وجه مصاحبه نخواهند شد و از ورود آنها به محول     8: 15است افرادی که پس از ساعت  بدیهی

 .خواهد شدقرنطینه جلوگیری 
 

و خروج داوطلب از محیط قرنطینه قبل از انشنام مصناحبه    ممنوعقرنطینه  در محل افراد بین  ارتباط امکان هرگونه ( 2

 . وی به منزله انصراف قطعی از مصاحبه تلقی می گردد

 و یوا رویوا رویوی بوا     ه ، محل را ترک نموده و حق تماس می بایست پس از اتمام مصاحب یاد آور می گردد، هر داوطلب موکداً

 .سایر داوطلبان را نخواهد داشت

31اطالعیه شماره   



 

 

 انشام خواهد پذیرفت . بر اساس قرعه کشیطلبان داواز  مصاحبه( 3
 

  .می باشدو یا توامان  عملی  /الکترونیکی  /کتبی /سواالت به صورت شفاهی( 4
 

 

سواد نظری و هم  دارایهم  و عملی توام مصاحبه شوندگان است. افرادی که ، ارزیابی تسلط نظریهدف از مصاحبه( 5

 ،یملن عتسلط و تشربنه  برای احراز لذا  .ولویت خواهند بودرتبط هستند دراکار م قهبدارای مهارت و تشربه عملی یا سا

والن فنی ذی ربط ئمس، رضایت نامه نوع فعالیت در آن ذکر شده باشد اًمستندات سوابق کار مرتبط که دقیقالزم است 

شده به همراه داشته و  چاپ، نمونه سورس کد یا تنظیمات شبکه و یا سایر موارد مرتبط را به صورت محل کاری قبلی

 .گرددتحویل ول مصاحبه ئآن را به مس
 

 .ت پروتکل های بهداشتی الزامی استرعای ملی( و همچنین معتبر)شناسنامه/کارت داشتن کارت شناسایی( 6

ذایی وعنده  ن   توصنیه منی شنود   ، انشامدطول به از آنشا که ممکن است مصاحبه برخی از داوطلبان تا بعداز ظهر ( 7

 .ه همراه داشته باشیدمناسب ب
 

 
 

 آزمون اسیخدامی  دبیرخانه کمییه                                                                    
 

 

 

         


