
              

                              

 برگزاري مصاحبه تخصصي  ويژه رشته شغلي كارشناس تحليل گر سيستم و كارشناس شبكه

 ٢٤قابل توجه داوطلبان محترم رشته شغلي كارشناس شبكه و كارشناس تحليل گر سيستم آزمون استخدامي 

ي درماني استان سمناندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت ١٣٩٩بهمن   
 

 مصاحبه رشته شغلي تحليل گر سيستم :سواالت سرفصل  )١
  پروژه مباني مهندسي نرم افزار، مستند سازي و كنترل  
  اصول برنامه نويسي 
  مباني پايه اي آمار و فهم نمودار 
 مديريت بانك هاي اطالعاتي و زبانو  طراحي SQL 

 

 : هكارشناس شبك) سرفصل سواالت مصاحبه رشته ٢
 Network+ 
  Switching & Routingميكروتيك) (برند سيسكو و 
 مباني امنيت شبكه 

 

 )صبح  ٨ساعت س أر(  ١٤٠٠ ماه خرداد ١٩  چهارشنبه ) تاريخ برگزاري مصاحبه :٣
 

سمنان، ميدان معلم، بلوار بسيج، نرسيده به پل جهاد، روبروي سپاه ناحيه، دانشـگاه علـوم  ) مكان مصاحبه :٤

 خدمات بهداشتي درماني استان سمنان، مركز آزمون الكترونيكپزشكي و 

 
   

  تذكرات  : 
 . يم مصاحبه كننده قرار خواهد گرفتدقيقه در اختيار ت ٨:١٥امضاي داوطلبين راس ساعت با اسامي ) ليست ١

از ورود آنها به محـل   وارد محل مصاحبه شوند، به هيچ وجه مصاحبه نخواهند شد و ٨: ١٥بديهي است افرادي كه پس از ساعت 

 .خواهد شدقرنطينه جلوگيري 
 

و خروج داوطلب از محيط قرنطينه قبل از انجام  ممنوعافراد داخل و خارج محيط قرنطينه بين امكان هرگونه تماس ) ٢

 . مصاحبه وي به منزله انصراف قطعي از مصاحبه تلقي مي گردد

 



 

 رويي بـا و يـا رويـاه ، محل را ترك نموده و حق تمـاس ز اتمام مصاحبمي بايست پس ا موكدا ياد آور مي گردد، هر داوطلب

 .ساير داوطلبان را نخواهد داشت

 

كه به موقع در محل قرنطينـه حاضـر و فـرم بود از بين افرادي خواهد  بر اساس قرعه كشيترتيب مصاحبه داوطلبان ) ٣

 .مضا نموده باشندحضور را ا
 

  .مي باشدسواالت به صورت شفاهي و عملي ) ٤
 

 .مي باشد دقيقه ١٥  هر فردمدت مصاحبه براي ) ٥
 

سواد نظري و هم  دارايهم  و عملي توام مصاحبه شوندگان است. افرادي كه ، ارزيابي تسلط نظريهدف از مصاحبه) ٦

 ،يملـعه تسلط و تجربـبراي احراز لذا  .ولويت خواهند بودرتبط هستند دراقه كار مبداراي مهارت و تجربه عملي يا سا

والن فني ذي ربط ئمس، رضايت نامه ا نوع فعاليت در آن ذكر شده باشدمستندات سوابق كار مرتبط كه دقيقالزم است 

شده به همراه داشته و  چاپ، نمونه سورس كد يا تنظيمات شبكه و يا ساير موارد مرتبط را به صورت محل كاري قبلي

 .گرددتحويل ول مصاحبه ئآن را به مس
 

 .ت پروتكل هاي بهداشتي الزامي استرعاي ملي) و همچنين معتبر(شناسنامه/كارت ن كارت شناساييداشت) ٧

ذايي وعـده غـ توصـيه مـي شـود، انجامدطول به از آنجا كه ممكن است مصاحبه برخي از داوطلبان تا بعداز ظهر ) ٨

 .مناسب به همراه داشته باشيد

يده به پل جهاد، روبروي سپاه ناحيه، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات آدرس: سمنان، ميدان معلم، بلوار بسيج، نرس) ٩

 بهداشتي درماني استان سمنان، مركز آزمون الكترونيك
 

 تماس حاصل فرماييد.٠٢٣-٣١٠٥-٢٠٢٠) در صورت هرگونه سوال در مورد آدرس مي توانيد با شماره تماس ١٠

 
 

 

 

        آزمون استخدامي  دبيرخانه كميته                                                                    


