
 «اطالعیه»

 مشترک فراگیرآزمون استخدامی نهایی پذیرفته شدگان  اعالم اسامی

 سازمان هواشناسی کشور 

آزمون استخدامی مشترک فراگیر سازمان هواشناسی کشور، بدینوسیله  نهایی ضمن تبریک به پذیرفته شدگان

 .اعالم می گردد ذیل به شرح جدول ایشاناسامی 

زینش دعوت جهت تشکیل پرونده و طی مراحل گ اعالمیشایان ذکراست، از پذیرفته شدگان به ترتیب جدول 

 .بعمل خواهد آمد

 شماره شناسنامه کد ملی نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

شغل 

 عنوان شغل محل  محل

 تهران                                     -تهران -اموراداري  15170 07582 72533087 مجتبی           جاللی فراهانی                  هستی            1

 تهران                                     -تهران -اموراداري  15170 83037 21513170 سیدحسین         عرب                            رضا      سیدمحمد 2

 تهران                                     -تهران -اموراداري  15174 4873 8233153803 احمد            شهدي                           صیاح الدین      3

 تهران                                     -تهران -اموراداري  15174 1853 338507142 علی             پیرقوللوثمرین                  رضا             4

 تهران                                      -تهران -امورمالی  15177 18072522 18072522 احمد            حیدري                          ناهید           5

 تهران                                      -تهران -امورمالی  15177 3701 3073351318 سیراله          فتحعلیان                       مریم            6

 تهران                                      -تهران -امورمالی  15177 1501 0115473483 موسی            مسلمی                          شیوا            7

 تهران                                      -تهران -امورمالی  15177 3315131184 3315131184 رمضانعلی        رییسی                          زهرا            8

 تهران                                      -تهران -امورمالی  15177 3 3133271778 میرزاعلی        کرمی                           فوزیه           9

 حمیدرضا         11

حسن 

 15172 3307 8543232121 احمد            نژادمرزونی                

-پردازش داده هواشناسی 

 تهران                          -تهران 

 15173 328 3573434370 صیدرحیم         سپهوندي                        محمد            11

تجهیزات وارتباطات 

 کرج                       -البرز-هواشناسی 

 15125 3375 3802333531 روانبخش         امجدیان                        اوین            12

تجهیزات وارتباطات 

 تهران                    -تهران -هواشناسی 

 هادي            13

یوسفیان 

 15125 1212 8538834208 محمود           افراچالی              

تجهیزات وارتباطات 

 تهران                    -تهران -هواشناسی 

 15125 302 4873337823 جهانگیر         جهانگیري                       مهدیه           14

تجهیزات وارتباطات 

 تهران                    -تهران -هواشناسی 

 15125 3133 3820415242 محمد            مهاجري                         رویا            15

تجهیزات وارتباطات 

 تهران                    -تهران -هواشناسی 



 15125 2342 3081833783 محمدعلی         صالحی                          مریم            16

تجهیزات وارتباطات 

 تهران                    -تهران -هواشناسی 

 15125 74337 72833383 حسن             نورالهی                        مرتضی           17

تجهیزات وارتباطات 

 تهران                    -تهران -هواشناسی 

 15125 8573 8553844043 محمدحسین        درویش زاده                     شیوا            18

تجهیزات وارتباطات 

 تهران                    -تهران -هواشناسی 

 15125 47353 72134830 محمد            امیري راد                      مازیار          19

تجهیزات وارتباطات 

 تهران                    -تهران -هواشناسی 

 15125 10883 383004377 محمدعلی         تفرشی                          مرضیه           21

تجهیزات وارتباطات 

 تهران                    -تهران -هواشناسی 

 15125 0742 8188457834 خیراله          دهقان                          مسعود           21

تجهیزات وارتباطات 

 تهران                    -تهران -هواشناسی 

 15125 312 8873713723 صمد             جوري                           مصطفی           22

تجهیزات وارتباطات 

 تهران                    -تهران -هواشناسی 

 15121 15508 73272535 ولی اله         گیوري                          محمد            23

تجهیزات وارتباطات 

 تهران                    -تهران -هواشناسی 

 15121 1123 8030700248 محسن            مقدم                           میالد           24

تجهیزات وارتباطات 

 تهران                    -تهران -هواشناسی 

 15121 737 8833331013 محمدرضا         ایرجی                          محمدباقر        25

تجهیزات وارتباطات 

 تهران                    -تهران -هواشناسی 

 15121 3427 278333533 محمدحسن         اقایی فاروجی                   مجید            26

تجهیزات وارتباطات 

 تهران                    -تهران -هواشناسی 

 15121 3438 3802473177 حسن             شهپري                          ازاده           27

تجهیزات وارتباطات 

 تهران                    -تهران -هواشناسی 

 15121 3481 8873338350 حسن             فرخ فر                         مطهره           28

تجهیزات وارتباطات 

 تهران                    -تهران -هواشناسی 

 15128 3537 3573845757 پیرمراد         مرادي                          فرشاد           29

تهران -کارشناس اموراموزش 

 تهران                             -

 15123 0034 78824871 علی             گیالنی                         طاهره           31

-تهران -کارشناس حقوقی 

 تهران                                 

 15123 7330 381310513 قاسم            تاجیک قلعه                     طاهره           31

-تهران -کارشناس حقوقی 

 تهران                                 

 15123 40384 72114388 روح اله         افشاري                         داوود           32

کارشناس شبکه وسخت 

 تهران                        -تهران -افزار



 15120 4382 3051884103 نورالدین        خرمی                           نسیم            33

کارشناس شبکه وسخت 

 ایالم                        -ایالم -افزار

 15124 13045 43773230 عبدالحمید       اقازاده                        شاهین           34

کارشناس شبکه وسخت 

 تهران                        -تهران -افزار

 مهدي            35

اصغري 

 15124 8553 1328332544 غالمرضا         کهنمویی                 

کارشناس شبکه وسخت 

 تهران                        -تهران -افزار

 15124 88417 1838133308 محمدباقر        کاظمی                          مینا            36

کارشناس شبکه وسخت 

 تهران                        -تهران -افزار

 15124 1212 1543332333 محمدباقر        خاکباز                          ریحانه         37

کارشناس شبکه وسخت 

 تهران                        -تهران -افزار

 ایالم                                      -ایالم -هواشناسی  15127 31 4143370235 اکبر            رستمی                          ساسان           38

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 1517 485045353 قدرت            مسلمی                          محمد            39

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 028 3373355371 حسین            سوري                           معصومه          41

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 33 1883705440 حسن             شوشتري                         محمدحسین        41

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 10304 77044777 ذبیح اله        اوالد                          الهه            42

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 3 3831233383 محمدنبی         فخرایی پور                     محمد            43

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 8741 1823711338 علیجان          لشکربلوکی                      محمدرضا         44

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 1343 330105310 علی اصغر        تقی زاده                       احسان           45

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 02 4013348100 محمد            فیله کش                        جواد            46

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 8383 3748834853 محمدریوف        شیخ االسالمی                   صایب            47

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 3227 8331431303 فرهاد           فتحی                           مایده           48

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 18 8543378503 یوسف            متولی طاهر                     فاطمه زهرا      49

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 1875301022 1875301022 محسن            کاویانی                        مهشید           51

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 4803 1833533752 اصغر            امیرامجدي                      مژگان           51

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 8505533251 8505533251 علی محمد        بیگلرنیا                       محبوبه          52

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 1131 3331333131 مصطفی           مرادي                          حمزه            53

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 31 3813387252 کریم            الوندفر                        یحیی            54

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 145 0733333335 غالمرضا         کریم ابادي                     امین            55



 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 80123 21423831 محمود           مقصودي فالح                    مهیار           56

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 2530 330111023 ابراهیم         عنایتی                         زهرا            57

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 13033 330877837 غالمرضا         غیوري خواه                     محمد            58

 مهدي            59

رستمی حسین 

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 188 3831420753 روح اهلل        خانی               

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 13720 3383833328 کریم            سلیمان پور                     شهرام           61

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 72 8071230778 رضا             رضایی                           سمیه           61

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15122 3230 43330330 احمد            نیک طلب                        سیامک           62

 تهران                                      -تهران -هواشناسی  15123 12438 30825374 یداله           تورانی                         زهرا            63

 15135 47 8753342241 محمد            پورنقدي                        میثم            64

-البرز-هواشناسی همدیدي 

 طالقان                               

 15131 33 3055228433 رحمان           قاسمی پور                      علی             65

-ایالم -هواشناسی همدیدي 

 ابدانان                             

 15138 1 3801541203 سیدکامل         خشجان                          سیدحمزه         66

تهران -هواشناسی همدیدي 

 فیروزکوه                            -

 


