اطالعیه مورخ 1400/03/17

برگزاری مصاحبه تخصصی ویژه رشته شغلی کارشناس شبکه
جهت افراد واجد شرایط دعوت شده به مرحله تشکیل پرونده و بررسی مدارک
دانشکده علوم پزشکی نیشابور
الف)ساعت و تاریخ مراجعه مصاحبه تخصصی 7:30 :صبح روز چهارشنبه به تاریخ 1400/03/19
ب)مکان مراجعه جهت مصاحبه تخصصی  :خراسان رضوی -مشهد مقدس -میدان آزادی -بلوار شهید باهنر ،درب
غربی دانشگاه فردوسی ،ساختمان شماره  3سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد -مرکز آزمون مدیریت امور آموزشی

ج)مدارک مورد نیاز در روز انجام مصاحبه:
-1اصل کارت ملی هوشمند یا شناسنامه داوطلب جهت احراز هویت وحضور در مصاحبه الزامی می باشد.
-2یک قطعه عکس 3*4
-3اصل یا گواهی موقت آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی
-4اصل یا گواهی موقت مقاطع تحصیلی قبلی
 -5کلیه مستندات مربوط به سوابق کار مرتبط که دقیقا نوع فعالیت در آن ذکر شده باشد ،رضایت نامه مسئوالن فنی ذی ربط
محل کاری قبلی ،نمونه سورس کد یا تنظیمات شبکه و یا سایر موارد مرتبط را به صورت چاپ شده

د)سرفصل سواالت مصاحبه رشته شغلی کارشناس شبکه :
✓ Network+
✓  ( Switching & Routingبرند سیسکو و میکروتیک)
✓ مبانی امنیت شبکه

ه)تذکرات مهم:
 -1حضور کلیه افراد مشمول راس ساعت  7:30صبح در محل اعالم شده الزامی می باشد.
 -2لیست اسامی با امضای داوطلبین راس ساعت  8:15دقیقه در اختیار تیم مصاحبه کننده قرار خواهد گرفت.
 -3بدیهی است افرادی که پس از ساعت  8 :15وارد محل مصاحبه شوند ،به هیچ وجه مصاحبه نخواهندد شدد و از ورود
آنها به محل قرنطینه جلوگیری خواهد شد.
 -4ترتیب مصاحبه داوطلبان بر اساس قرعه کشی از بین افرادی خواهد بود که به موقع در محل قرنطینه حاضر و فرم
حضور را امضا نموده باشند.
 -5سواالت به صورت شفاهی و عملی ( شامل کد نویسی یا انجام تنظیمات رایانه ) می باشد.
 -6مدت مصاحبه برای هر فرد  15دقیقه می باشد.
 -7هدف از مصاحبه ،ارزیابی تسلط نظری و عملی توام مصاحبه شوندگان است .افرادی که هم دارای سووواد
نظری و هم دارای مهارت و تجربه عملی یا سابقه کار مرتبط هستند دراولویت خواهند بود .لذا برای احراز
تسلط و تجربه عملی ،الزم است مستندات سوابق کار مرتبط که دقیقا نوع فعالیت در آن ذکر شده باشد،
رضایت نامه مسئوالن فنی ذی ربط محل کاری قبلی ،نمونه سورس کد یا تنظیمات شبکه و یا سایر موووارد
مرتبط را به صورت چاپ شده به همراه داشته و آن را به مسئول مصاحبه تحویل گردد.

 -8افراد مشمول صرفا جهت انجام مصاحبه دعوت می گردند و اعالم نتیجه نهایی توسط سازمان سنجش کشدور صدورت
می پذیرد.
 -9دعوت به مصاحبه ،حقی برای فرد به منزله قبولی ایجاد نمی کند و شرایط کلیه دعوت شددگان در مقایسده بدا سدایر
داوطلبان دارای سهمیه مشابه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 -10با توجه به اینکه مصاحبه تخصصی فقط برای یک بار انجام می شود و مهلت مزبور به هدیچ عندوان تمدیدد نخواهدد
شد.
 -11الزم است کلیه مدارک همراه متقاضیان باشد در غیر این صورت امکان ترتیب اثر به مدارک ارائده شدده پدس از بدازه
زمانی اعالم شده امکان پذیر نمی باشد.
 -12بدیهی است عدم مراجعه در مهلت تعیین شده به منزله انصراف قطعی از انجام مصداحبه شدیلی خواهدد بدود و هدیچ
ادعایی نیز در این رابطه پذیرفته نخواهد بود.
 -13امکان هرگونه تماس بین افراد داخل و خارج محیط قرنطینه ممنوع و خروج داوطلب از محیط قرنطینه قبل از انجدام
مصاحبه وی به منزله انصراف قطعی از مصاحبه تلقی می گردد.
موکدا یاد آور می گردد ،هر داوطلب می بایست پس از اتمام مصاحبه  ،محل را ترک نموده و حق تماس و یا رویا رویی با سدایر
داوطلبان را نخواهد داشت.
 -14پذیرش افراد همراه مصاحبه شوندگان ،در محل مصاحبه امکان پذیر نمی باشد.
 -15از به همراه آوردن تلفن همراه و سایر وسایل ارتباط جمعی خودداری نمایید.
 -16رعایت پروتکل های بهداشتی(ماسک ،دستکش و  )...الزامی می باشد.
 -17از آنجا که ممکن است مصاحبه برخی از داوطلبان تا بعداز ظهر به طول انجامد ،توصیه می شود وعده غذایی مناسدب
به همراه داشته باشید.

لیست اطالعات داوطلبین معرفی شده جهت مصاحبه آزمون استخدام پیمانی  99/11/24دانشکده علوم پزشکی نیشابور

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

رشته
شغلی(شبکه/تحیلگر)

کد شغل محل

1

الناز امان الهی

1063959845

شبکه

15571

2

عطا باالگر

779571290

شبکه

15571

3

ابوالفضل جمشیدی

1063940745

شبکه

15571

4

امید دهنوی

1064306209

شبکه

15571

942078926

شبکه

15571

6

نجمه چمبری

1050311231

شبکه

15571

7

محبوبه قدسی

1050514297

شبکه

31497

8

سجاد بکاییان

1063985919

شبکه

31497

9

سیدرسول دانش فروز

1050194101

شبکه

31497

10

فاطمه درودی

5749924211

شبکه

31498

11

محمدهادی ایروانی

1063954721

شبکه

31498

12

افسانه جوینی

1064012701

شبکه

31498

5

سارا سزاواردخت
فاروغی

