
 «هياطالع»

 ريمشترک فراگ يرفته شدگان مرحله اول آزمون استخداميقابل توجه پذ

 کشور يسازمان هواشناس 
از  کشور يسازمان هواشناس ريمشترک فراگ ياستخدامرفته شدگان مرحله اول آزمون يپذ يله به آگاهينوسيبد

ل پرونده و يتشک به منظور، رساند يمکشور يزيت وبرنامه ريريسازمان مد 19/1/94مورخ  3210محل مجوز 

 ريو تصو با دردست داشتن اصل و 1ن شده جدول ييتع يخ هايتار يساعات اداردر ست يضرور ،مدارک يبررس

د يابان معراج، طبقه همکف، سالن شهي، خيدان آزاديم يکشور به نشان يبه سازمان هواشناسل يمدارک ذ

 ند.يمراجعه نما يامام

 مندرج در آگهي تحصيلي مدرک آخرين -

 (برادران ويژه) دائم معافيت يا و عمومي وظيفه نظام خدمت پايان کارت -

  ملي کارت -

  شناسنامه -

  ايثارگري بر دال مدارک -

 شغل خوشه  يبه استثنا (بهزيستي سازمان از تيمعلول گواهي ارائه) يعاد معلولين بر دال مدارک -

 يديهمد يهواشناس  

  ازاتيامت الف بند در شده ذکر ده گانه موارد از کيهر اساس بر مورد حسب) بودن بومي بر دال مدارک -

 (يدفترچه آزمون استخدام يقانون يها هيو سهم  

 (يژه کارکنان قرارداديران)ويا از سامانه کارمند يشماره شناسه قراردادمدارک دال بر دارا بودن  -

 ، بانک ها يدولت يها و موسسات و شرکت ها وزارتخانه در وقت تمام و رسمي غير مدارک دال برخدمت -

 يها و موسسات و شرکت ها ي، شهرداريدولت يمه هايب يها، شرکت هاتحت پوشش آن يو شرکت ها 

 و مصادره شده که به يمل يها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکت هاکه شمول قانون بر آن يدولت 

 تحت پوشش آن ها    يو شرکت ها يانقالب اسالم يکنند، نهادها ياز بودجه و کمک دولت استفاده م ينحو     

 آن ها.   يررسميزان خدمت غيبه م     

  



 1جدول شماره 

مراجعه به  و ساعت خيتار عنوان شغل يعنوان خوشه شغل فيرد

کشور  يسازمان هواشناس

 ارائه مدارکجهت 

 

 

1 

 

داده پردازش   -يهواشناس

کارشناس شبکه و  -يهواشناس

 يهواشناس  –سخت افزار 

 يديهمد

کارشناس  - ين هواشناسيش بيپ

 -يقات هواشناسيمطالعات و تحق

 يکارشناس پردازش داده ها

کارشناس امورسخت افزار  -يهواشناس

کارشناس -کارشناس شبکه -انهيرا

 يديهمد يهواشناس

 

 

25/2/95 

 16ت يلغا 8:30ساعت 
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زات و ارتباطات يتجه

-يامور ادار -يهواشناس

-يکارشناس حقوق -يامورمال

 امور آموزش

 -يزات هواشناسيکارشناس تجه

رساخت ارتباطات يکارشناس ز

 -يکارشناس امور ادار -يهواشناس

کارشناس -حسابدار -ن يکارگز

 کارشناس امور آموزش-يحقوق

 

26/2/95 

 16ت يلغا 8:30ساعت 

ست جهت ارائه ي االم را در فرم شرکت در آزمون انتخاب نموده اند، ضروريکه شغل محل ا يرفته شدگانيپذ :1تبصره 

اداره کل ، جنب ي، تقاطع بلوار آزادينيامام خم يالم، بلوار جنوبيا  يالم به نشانياستان ا يمدارک به اداره کل هواشناس

 ند.يمراجعه نما هرخانيالم، واحد دبياستان ا ياستان، اداره کل هواشناس يراه و شهرساز

در ساعات  27/2/95خ يتوانند در تار يند، منشوفوق  يخ هايکه موفق به ارائه مدارک در تار يرفته شدگانيپذ :2تبصره 

 ند.يمراجعه نما يد امامي، سالن شهکشور يبه سازمان هواشناس يادار

خ يارائه مدارک، تارانجام خواهد شد که هنگام  26/3/95ت يلغا 1/3/95 خياز تار يتخصصمصاحبه 

 .ديگردرفته شدگان اعالم خواهد يق به پذيدق

  يکشور به نشان يپورتال سازمان هواشناسشتر به يتوانند جهت کسب اطالعات ب يم رفته شدگانيپذ

www.irimo.ir نديمراجعه نما. 


