
ف
شغل محل های مرتبط با ادارات کل هواشناسی استانهاشغلزمانردی

(مشگین شهر-پارس آباد مغان )، اردبیل(خوی- چالدران-تکاب-ارومیه)، آذربایجان غربی(میانه- سهند )آذربایجان شرقیکارشناس هواشناسی همدیدی

البرز، بوشهرپیش بین هواشناسی

(جم- بندردیلم)، بوشهر(لومار- ایالم- آبدانان)، ایالم(کرج-طالقان)، البرز(گلپایگان- فریدون شهر-داران)اصفهانکارشناس هواشناسی همدیدی

آذربایجان غربی، اردبیلپیش بین هواشناسی

البرز، خراسان شمالی، زنجان، سیستان وبلوچستانکارشناس زیرساخت ارتباطات هواشناسی

(بروجن- اردل)، چهارمحال و بختیاری(ورامین- فیروزکوه- شهریار-دماوند)تهرانکارشناس هواشناسی همدیدی

خراسان شمالی، زنجانپیش بین هواشناسی

هرمزگانکارشناس مطالعات و تحقیقات هواشناسی

ایالم، بوشهرکارشناس پردازش داده های هواشناسی

البرز، خوزستانکارشناس تجهیزات هواشناسی

(نهبندان- طبس- سربیشه- خضری)خراسان جنوبیکارشناس هواشناسی همدیدی

سمنان، قزوینپیش بین هواشناسی

تهران، خراسان رضویکارشناس پردازش داده های هواشناسی

ایالم، قمکارشناس تجهیزات هواشناسی

(فاروج- جاجرم- اسفراین)، خراسان شمالی(کالت- کاشمر- سرخس)خراسان رضویکارشناس هواشناسی همدیدی

کردستان، کرمانپیش بین هواشناسی

خراسان جنوبی، قزوینکارشناس پردازش داده های هواشناسی

چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنانکارشناس تجهیزات هواشناسی

(مسجد سلیمان- ماهشهر- اللی- شادگان- رامهرمز- امیدیه- آغاجاری)خوزستانکارشناس هواشناسی همدیدی

تهران، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمدپیش بین هواشناسی

فارس، قمکارشناس پردازش داده های هواشناسی

سیستان و بلوچستان، گلستان، هرمزگانکارشناس تجهیزات هواشناسی

(سلفچگان)، قم(معلم کالیه- تاکستان- بوئین زهرا)، قزوین(سراوان- خاش)، سیستان و بلوچستان(شاهرود- سوداغلن- بیارجمند)سمنانکارشناس هواشناسی همدیدی

گلستان، مازندرانپیش بین هواشناسی

کرمان، گیالن، یزدکارشناس پردازش داده های هواشناسی

بوشهر، لرستان، همدانکارشناس تجهیزات هواشناسی

(هرسین- گیالنغرب- روانسر- تازه آباد )، کرمانشاه(کهنوج- شهربابک- سیرجان)کرمانکارشناس هواشناسی همدیدی

گیالن، مرکزیپیش بین هواشناسی

اردبیل، خراسان شمالی، زنجان، کردستانکارشناس حقوقی

اصفهان، یزدحسابدار

(قروه- سقز- زرینه- بیجار)کردستانکارشناس هواشناسی همدیدی

لرستان، یزدپیش بین هواشناسی

کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزیکارشناس برنامه و بودجه

تهران، گیالن، هرمزگانحسابدار

(رودبار- تالش)، گیالن(بندرگز- بندرترکمن)، گلستان(یاسوج- گچساران- دهدشت- امامزاده جعفر)کهگیلویه و بویراحمدکارشناس هواشناسی همدیدی

یزدکارشناس روابط عمومی

آذربایجان شرقی، ایالم، زنجان(کارپرداز)مسئول خدمات مالی

(شازند- ساوه- زرندیه- دلیجان)، مرکزی(گزنک- کجور- سیاه بیشه)، مازندران(رومشگان- بروجرد)لرستانکارشناس هواشناسی همدیدی

اردبیل، اصفهان، قزوینکارشناس امور اداری

خراسان رضوی، سیستان وبلوچستان، کرمان(کارپرداز و جمعدار)مسئول خدمات مالی

(بافق)، یزد(مالیر- رزن- اسدآباد)همدانکارشناس هواشناسی همدیدی

 قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان(کارپرداز)مسئول خدمات مالی

البرز، کرمان، لرستانکارگزین

(الر- کازرون- فراشبند- زرقان- اقلید)، فارس(زنجان)زنجانکارشناس هواشناسی همدیدی

گیالن، لرستان، مازندران(کارپردازو انباردار)مسئول خدمات مالی

تهران، کرمانشاه، کردستانکارگزین
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برنامه زمانبندی مصاحبه استخدامی هشتمین امتحان مشترک فراگیر سازمان هواشناسی کشور- 1جدول شماره 
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سازمان امتحان مشترک فراگیر  هشتمینظرفیت ل سایر مدارکی که ضروریست توسط  معرفی شدگان تکمی -2پیوست شماره

 :کشور در روز مصاحبه ارائه گرددهواشناسی 

 که در سال جاری گرفته شده باشد؛ 3*4یک قطعه عکس  .1

 اصل دانشنامه یا گواهی موقت تحصیلی ممهور به مهر دانشگاه و تصویر آن؛ .2

 اصل شناسنامه و تصویر از تمام صفحات آن؛ .3

 اصل کارت ملی و تصویرپشت و روی آن؛ .4

 ؛(برای آقایان) اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی و تصویر آن .5

 ؛(برای معلولین) اصل مدارک و معرفی نامه از سازمان بهزیستی کشور  .6

برای مشمولین )د و امور ایثارگران و مراجع ذیصالحاصل کارت شناسایی ایثارگری یا معرفی نامه از بنیاد شهی .7

 ؛(سهمیه ایثارگران

 2صفحه  2براساس تبصره )ارائه مدارک و مستندات الزم از مراجع ذیربط، جهت اصالح حداکثر سن مقرر .8

 ؛(دفترچه آزمون

  27/7/99تاریخ  369488براساس بخشنامه شماره  مستندات بومی بودن .9
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