
 قبول شدگان در سازمان استان زمان جلسه (روز و تاریخ) شغل ردیف

1 

 

 حسابدار

 

صبح تا  8 ساعت 3/12/1398 شنبه
17 

جنوبی اسانرخ -همدان -رمانشاهک -هار محال و بختیاري کردستانچ -منانس -تهران  

صبح  8 ساعت 4/12/1398 شنبهیک
  17تا 

آذربایجان شرقی –رکزي م -خوزستان -قزوین-)2فارس(  

صبح  8 ساعت 4/12/1398 شنبهیک کارشناس امور اداري 2
  17تا 

سمنان -شمالی راسانخ-شرقی ذربایجانآ  

صبح  8 ساعت 4/12/1398 شنبهیک کتابدار 3
  17تا 

 اصفهان

4 

 

صبح  8 ساعت 5/12/1398 شنبهدو کارشناس تحلیلگر سیستم 
  17تا 

ازندرانم -رضوي راسانخ-اردبیل -رمانک -کرمانشاه  -اصفهان  

 8 ساعت 1398 /5/12 شنبهدو کارشناس حقوقی 5
17صبح تا   

گلستان -جنوبی راسانخ -البرز  

صبح  8 ساعت 5/12/1398 شنبهدو کارشناس روابط عمومی 6
  17تا 

هرمزگان -ازندرانم -هگیلویه و بویر احمدک -تهران  

1کارشناس برنامه ریزي 7  8 ساعت 6/12/1398 شنبهسه  
17صبح تا   

، سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگانهمدان، یزد، سمنان ،البرز  

 8 ساعت 7/12/1398شنبه چهار  
17صبح تا   

ل و بختیاريچهار محا ، کهگیلویه و بویر احمد، مازندران )، 2(گیالن ،کردستان ،رضوي راسانخ  

 کارشناس نقشه برداري 8
10/12/1398 شنبه  

17صبح تا  8 ساعت   
قزوین ،زنجان ،خوزستان ،تهران، ایالم ،اصفهان )،2(شرقیذربایجان آ  

9 

کارشناس راهبري برنامه و 
 بودجه کشور

 

  11/12/1398 یکشنبه

17صبح تا  8 ساعت  

 

 راسانخ ،)1رضوي( سانراخ ،)1جنوبی( راسانخ، )2ردستان(، ک)1کرمانشاه( ،)2ایالم( ،)3غربی( ذربایجانآ
)2سیستان و بلوچستان( ، )2شمالی(  

  12/12/1398 دوشنبه

17صبح تا  8 ساعت  

 ،)1و بختیاري( چهارمحال، )1تهران(، )2بوشهر( ،)1یزد(، )2قم(، )2مرکزي( ،)1البرز(، )2اصفهان(
)2خوزستان(  

  13/12/1398 سه شنبه

17صبح تا  8 ساعت  

)1همدان(،،  )2منان(س ، )2زنجان( ،)2احمد( کهگیلویه و بویر،)3لرستان(،)1قزوین( ،)2گیالن(،)1کرمان(  



10 

کارشناس راهبري امور 
 3اداري و استخدامی کشور 
( کارشناس آموزش و 

 توانمند سازي)

  14/12/1398 چهارشنبه

17صبح تا  8 ساعت  
اصفهان  ،همدان ،نمازندرا ،گیالن، کرمانشاه ،قزوین ،زنجان ،چهارمحال و بختیاري ،شرقی ذربایجانآ
یزد، مرکزي ،کرمان )،2(سیستان و بلوچستان، شمالی راسانخ، جنوبی راسانخ،  

11 
 و ساختمان امور کارشناس
 نظام کارشناس(تاسیسات
)اجرایی و فنی  

19/12/1398دوشنبه   

17صبح تا  8 ساعت  

، )3قم( ، )3قزوین( ، )2مالی(ش راسانخ ،)3کرمان( ،)3کردستان( ،)5مازندران(، )9گلستان(، )3ایالم(، )3البرز(
)3مرکزي( ،)3یزد(  

20/12/1398 شنبهسه   

17صبح تا  8 ساعت  

، )3غربی( ذربایجانآ ،)3گیالن( ،)6همدان( ،)3لرستان(، )3فارس( ،)3زنجان( ، )3خوزستان(، )6بوشهر(
)3هرمزگان( ، )3جنوبی( راسانخ ، )3چهارمحال و بختیاري(  

12 

 

کارشناس راهبري امور 
 1کشور اداري و استخدامی 

(کارشناس توسعه منابع 
 انسانی)

 

21/12/1398 شنبهچهار  

17صبح تا  8 ساعت  

 

چهارمحال و  ،یالما ،قزوین)، 2(سیستان و بلوچستان)، 2(خوزستان، البرز، اصفهان  ،غربی ذربایجانآ
، گلستان، کرمان، اهکرمانش ،قم ،فارس ، سمنان، شمالی راسانخ ،رضوي راسانخ ،جنوبی راسانخ، بختیاري
یزد   ،هرمزگان، مرکزي  

13 
کارشناس راهبري امور 
 2اداري و استخدامی کشور 

 ( کارشناس توسعه مدیریت)

24/12/1398 شنبه  

17صبح تا  8 ساعت   

 

سیستان  )،2(ل و بختیاريچهارمحا ،سمنان، زنجان)، 2(بوشهر)، البرز ، 2(غربی ذربایجانآ،شرقی  ذربایجانآ
  )2(همدان ، )2(مرکزي)، 2(و بلوچستان

25/12/1398 شنبهیک  

17صبح تا  8 ساعت  

 

 ،گلستان، ویر احمدکهگیلویه و ب، کردستان ،قم ، قزوین، شمالی راسانخ ،رضوي راسانخ ،جنوبی راسانخ
یزد ،هرمزگان  

 


