
 مصاحبه جدیدزمان بندی  -1جدول شماره 

و براساس حروف الفبا نام خانوادگی   ها ادارات کل هواشناسی استانمصاحبه به صورت ویدئو کنفرانس با 

 .برگزار می شودداوطلبان 

 مصاحبهساعت  مصاحبهتاریخ  شغل محل/مراجعه بر حسب شغل  تعداد
 0:31-33:31 6/2/99 شغل محل قزوین/کارشناس تجهیزات هواشناسی 3

 32-31 6/2/99 شغل محل سیستان و بلوچستان/ کارشناس تجهیزات هواشناسی 2

 0:31-33:31 7/2/99 شغل محل یزد/کارشناس تجهیزات هواشناسی 2

 32-31 7/2/99 (سهمیه بنیاد شهید) شغل محل خراسان رضوی/کارشناس تجهیزات هواشناسی 2

 0:31-33:31 0/2/99 محل های استان بوشهرشغل /کارشناس هواشناسی همدیدی 5

شغل محل های بشرویه، نهبندان و بیرجند از استان / کارشناس هواشناسی همدیدی 5

 خراسان جنوبی

0/2/99 35-32 

 0:31-32:31 9/2/99 تمامی شغل محل های استان خراسان رضوی/ کارشناس هواشناسی همدیدی 6

 33-31:31 9/2/99 شغل محل های یزدتمامی / کارشناس هواشناسی همدیدی 3

 0:31-33:31 31/2/99 بجنورد -شغل محل خراسان شمالی/ کارشناس هواشناسی همدیدی 5

 32-31 31/2/99 تمامی شغل محل های استان سمنان/ کارشناس هواشناسی همدیدی 1

 0:31-33:31 33/2/99 تمامی شغل محل های استان گلستان/ کارشناس هواشناسی همدیدی 5

 32-31 33/2/99 تمامی شغل محل های استان قزوین/ کارشناس هواشناسی همدیدی 1

شغل محل های چابهار، گواتر و کنارک از استان / کارشناس هواشناسی همدیدی 6

 سیستان و بلوچستان

31/2/99 32-0:31 

 شغل محل های خاش، سراوان و سرباز از استان/ کارشناس هواشناسی همدیدی 5

 سیستان و بلوچستان

31/2/99 35-32:31 

 0:31-32:31 35/2/99 شغل محل های خنج، الر و المرد ازاستان فارس/ کارشناس هواشناسی همدیدی 7

شغل محل های درودزن، فراشبند و فورگ از استان / کارشناس هواشناسی همدیدی 6

 فارس

35/2/99 36-33 

 0:31-33 36/2/99  محل های استان کردستانتمامی شغل / کارشناس هواشناسی همدیدی 7

 33:31-31:31 36/2/99 گچساران -و بویراحمد شغل محل کهگیلویه/ کارشناس هواشناسی همدیدی 3

 0:31-33:31 37/2/99  تمامی شغل محل های استان کرمان/کارشناس هواشناسی همدیدی 0

 31-35 37/2/99 مهران -شغل محل ایالم/ کارشناس هواشناسی همدیدی 3

 0:31-31 21/2/99 تمامی شغل محل های استان گیالن/ کارشناس هواشناسی همدیدی 0

شغل محل های اسالم آباد غرب، کرمانشاه و سنقر از / کارشناس هواشناسی همدیدی 7

 استان کرمانشاه

23/2/99 31-0:31 

کنگاور از  شغل محل های تازه آباد، قصر شیرین و/ کارشناس هواشناسی همدیدی 7

 استان کرمانشاه

22/2/99 31-0:31 

 0:31-33:31 23/2/99 تمامی شغل محل های استان خوزستان/ کارشناس هواشناسی همدیدی 5

 32-35 23/2/99 تمامی شغل محل های همدان/ کارشناس هواشناسی همدیدی 5

 0:31-35 21/2/99 تمامی شغل محل های استان لرستان/ کارشناس هواشناسی همدیدی 33

 0:31-33:31 27/2/99 تمامی شغل محل های استان قم/ کارشناس هواشناسی همدیدی 5

 32-31 27/2/99 تمامی شغل محل های مازندران/ کارشناس هواشناسی همدیدی 1



تمامی شغل محل های استان تهران به استثنای شغل /کارشناس هواشناسی همدیدی 0

 محل لواسانات

20/2/99 31-0:31 

 0:31-33:31 29/2/99 شغل محل کرمان/ کارشناس حقوقی 3

 32-31 29/2/99 شغل محل خراسان رضوی/کارشناس حقوقی 2

 

  

 ها نشانی ادارات کل هواشناسی استان -2رهجدول شما

 
 محل مراجعه داوطلبان مصاحبه استخدامی هفتمین آزمون مشترک فراگیر

 تلفن نشانی نام استان  ردیف

 10133333961 نبش تقاطع بلوار آزادی  -(ره )بلوار جنوبی امام -ایالم  ایالم  1

11-33312013-177 خیابان شهید فکوری -میدان نیروی انتظامی بوشهر  2  

03-11530379 96پالک -روبروی خیابان دستغیب-بلواریاس -تهرانسر تهران  3  

3-321111372-156 بلوار صنعت و معدن-بلوار شهدای عبادی  -شهرستان بیرجند-خراسان جنوبی خراسان جنوبی  4  

9-33022316-153 بلوار جمهوری اسالمی -نرسیده به پلیس راه طرق-بزرگراه شهید کالنتری -مشهد خراسان رضوی  5  

32711113-150 بعد از پلیس راه جاده گرگان -بجنورد-خراسان شمالی  خراسان شمالی  6  

5-31131111-163 فرودگاه بین المللی  -اهواز  خوزستان 7  

33153732-123 بلوار ورزش-بلوار بسیج-میدان معلم-سمنان  سمنان 8  

33291031-151 مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی -بزرگراه خلیج فارس-زاهدان سیستان و بلوچستان 9  

7215656-1733 ابتدای بلوار شهید شاهچراغی -میدان اهلل-شیراز فارس 11  

2-33657121-120 پشت صدا و سیما -انتهای بلوار نوروزیان -قزوین قزوین  11  

32930557-125 9پالک -خیابان یاسمن-متری شهید صدوقی 15خیابان -قم قم  12  

33217091-107 بلوار جانبازان -سنندج کردستان  13  

6-32653931-131 فرودگاه  بلوار جمهوری اسالمی  نرسیده به میدان-کرمان  کرمان  14  

2-31217173-103 جنب ترمینال شهید کاویانی-بلوار شهید کشوری-کرمانشاه  کرمانشاه  15  

13-33331311-171 روبروی فرودگاه یاسوج-اصفهان-جاده یاسوج 6کیلومتر -یاسوج کهکیلویه و بویر احمد 16  

5-32101231-137 سایت اداری -میدان بسیج-شهرستان گرگان -گلستان  گلستان 17  

 3333211603 جنب استانداری -متری معلم  36-بلوار معلم -رشت  گیالن 18

33119292-166 01جنب لشکر -جاده خوزستان 31کیلومتر -خرم آباد  لرستان 19  

33-33336131-133 اتوبان ساری قائمشهر 5کیلومتر -ساری مازندران 21  

3-32569162-103 روبروی باند فرودگاه -میدان فرودگاه -همدان همدان  21  

37233332-135 جنب سه راه آزاد شهر -بلوار آزادگان -یزد یزد 22  

     


