
  » اطالعيه« 

  قابل توجه معرفي شدگان مرحله دوم هفتمين امتحان مشترك فراگير وزارت جهاد كشاورزي

  1398مصاحبه تخصصي استخدامي سال 

به اطالع مي رساند داوطلباني كه اطالعات خوداظهاري، مدارك و مستندات آنهـا توسـط وزارت جهـاد كشـاورزي تاييـد گرديـده و       

معرفي شدگان سازمان سـنجش و آمـوزش كشـور آمـده اسـت جهـت شـركت در مصـاحبه         مشخصات آنها در فهرست مرحله دوم 

 -ه پل حافظ جنب سـاختمان نفـت  نرسيده ب –خيابان طالقاني  -رانبراساس جدول زمانبندي ذيل به آدرس تهتخصصي استخدامي 

  مراجعه نمايند. 11وزارت جهاد كشاورزي طبقه 
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