
  اطالعيه 

آزمون   سيستم  تحليلگر  كارشناس  و  شبكه  كارشناس  شغلي  رشته  محترم  داوطلبان  توجه  قابل 

  متقاضي استخدام در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  ١٣٩٩بهمن  ٢٤استخدامي 

  : كارشناس شبكه) سرفصل سواالت مصاحبه  ١

 Network+ 
 Switching & Routing   (برند سيسكو و ميكروتيك) 

  مباني امنيت شبكه 

  : تحليلگر سيستم) سرفصل سواالت مصاحبه  ٢

  مباني مهندسي نرم  افزار، مستندسازي و كنترل پروژه 

  اصول برنامه نويسي 

 مباني پايه اي آمار و فهم نمودار 

   طراحي و مديريت بانك هاي اطالعاتي و زبانSQL 

  مي باشد.  ١٤٠٠خرداد سال  ١٩نبه مورخ چهارش) تاريخ برگزاري مصاحبه روز ٣

از رأس ساعت  ٤ قرنطينه  ٨) كليه داوطلبان  بايست در محل  آزمونهاي مركز آموزشي    صبح مي  در مركز  واقع 

اروميه  (ره)  امام خميني  مي    درماني  گرفته  تحويل  داوطلبان  از  ارتباطي  هرگونه وسايل  و  موبايل  يابند،  حضور 

هد  تهيه و در اختيار تيم مصاحبه كننده قرار خوا  ٨:١٥شود و فهرست اسامي و امضاي داوطلبان ر أس ساعت  

از ساعت  گرفت.   بعد  كه  نخواهند    ٨:١٥افرادي  مصاحبه  حق  وجه  هيچ  به  شوند  مصاحبه  محل  وارد 

  داشت و از ورود آن ها به محل قرنطينه جلوگيري مي شود. 

خروج يك داوطلب از محيط ) امكان هرگونه تماس بين افراد داخل و خارج محيط قرنطينه سلب مي شود.  ٥

مصاحبه انجام  از  قبل  گردد  قرنطينه  مي  تلقي  مصاحبه  از  قطعي  انصراف  منزله  به  انجام وي  از  بعد   .

در   داوطلبان  با ساير  رويارويي  يا  تماس  و حق  كند  ترك  را  مصاحبه  بالفاصله محل  بايد  داوطلب  هر  مصاحبه، 

  قرنطينه را نخواهد داشت.



ع در محل قرنطينه حاضر   ) ترتيب مصاحبه داوطلبان براساس قرعه كشي از بين افرادي خواهد بود كه به موق٦

  وفرم حضور را امضا كرده باشند.

  مي باشد. شفاهي و عملي(شامل كدنويسي يا انجام تنظيمات رايانه)) سواالت به صورت ٧

دقيقه زمان در نظر گرفته مي   ٥دقيقه مي باشد. بين مصاحبه هر دو داوطلب  ١٥) مدت مصاحبه براي هر فرد  ٨

  شود.

و افرادي كه هم داراي سواد  ) هدف از مصاحبه، ارزيا٩ بي تسلط نظري  و علمي توأم مصاحبه شوندگان است 

نظري و هم داراي مهارت و تجربه عملي يا سابقه كار مرتبط هستند در اولويت خواهند بود. براي احراز تسلط و  

مه مسئوالن فني  تجربه عملي، مستندات سوابق كار مرتبط كه دقيقاً نوع فعاليت در آن ذكر شده باشد، رضايت نا

به    به صورت چاپ شده ذيربط محل كار قبلي، نمونه سورس كد يا تنظيمات شبكه و يا ساير موارد مرتبط را  

  همراه داشته و آن را به مسئول مصاحبه تحويل دهيد. 

) از آنجا كه ممكن است مصاحبه بعضي از داوطلبان تا بعد از ظهر طول بكشد حتماً وعده غذايي مناسب به  ١٠

  همراه داشته باشيد.  

 


