
 511صفحه 

 هاي سازمان هواشناسي كشورفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اهواز-خوزستان پيش بين هواشِناسي 20732

 - - - - - - 1 زن/مرد 1-زاهدان-سيستان و بلوچستان پيش بين هواشِناسي 20733

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
20732 ،20733 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 33701 -: فيزيك گرايش اتمسفر (فوق ليسانس)33421 -: فيزيك گرايش حالت جامد (فوق ليسانس)33420 -: هواشناسي (فوق ليسانس، دكتري)31438 -ليسانس): فيزيك دريا (فوق 30967

: فيزيك گرايش ذرات بنيادي و 33704 -سانس): فيزيك گرايش اپتيك و ليزر (فوق لي33703 -: فيزيك گرايش اتمي و مولكولي (فوق ليسانس)33702 -فيزيك (بدون گرايش) (فوق ليسانس)
: فيزيك گرايش فيزيك33707 -: فيزيك گرايش فيزيك بنيادي (فوق ليسانس)33706 -: فيزيك گرايش فيزيك اماري و سامانه هاي پيچيده (فوق ليسانس)33705 -نظريه ميدانها (فوق ليسانس)

: فيزيك گرايش اليه هاي نازك (فوق 33710 -: فيزيك گرايش فيزيك پالسما (فوق ليسانس)33709 -مي (فوق ليسانس): فيزيك گرايش فيزيك نجو33708 -ماده چگال (فوق ليسانس)
 -س): رياضي كاربردي(بدون گرايش) (فوق ليسان33713 -: فيزيك گرايش گرانش و كيهان شناسي (فوق ليسانس)33712 -: فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك (فوق ليسانس)33711 -ليسانس)
 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي فيزيك (فوق ليسانس)33716 -: رياضي كاربردي گرايش بهينه سازي (فوق ليسانس)33715 -: رياضي كاربردي گرايش اناليز عددي (فوق ليسانس)33714

 ل و سيستم هاي ديناميكي (فوق ليسانس): رياضي كاربردي گرايش معادالت ديفرانسي33718 -: رياضي كاربردي گرايش علوم داده (فوق ليسانس)33717

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -تهران-تهران حسابدار 20734

 حسابدار 20735
-چهارمحال و بختياري

 -شهركرد
 - - - - 1 زن/مرد - - 1

 توضيحات:
----- 

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
20734 ،20735 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : مديريت مالي (بدون گرايش) (فوق ليسانس)33728 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تهران-تهران كارشناس امور اداري 20736

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سمنان-سمنان كارشناس امور اداري 20737

 - - - - - - 1 زن/مرد 1-زاهدان-سيستان و بلوچستان كارشناس امور اداري 20738

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
20736 ،20737 ،20738 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت صنعتي گرايش 32420 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)31928 -: مديريت منابع انساني (فوق ليسانس)31079 -: مديريت دولتي (فوق ليسانس)31051

ديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق : م33397 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد (فوق ليسانس)32470 -مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)
 گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -: مديريت اجرايي(بدون گرايش) (فوق ليسانس)33730 -ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تهران-تهران كارشناس امور بين الملل 20739

 20739 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 ها) (فوق ليسانس): مطالعات جهان (بين الملل) (همه گرايش34587 -: روابط بين الملل (فوق ليسانس)30501 -: ديپلماسي و سازمان هاي بين الملل (فوق ليسانس)30487

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تهران-تهران )6كارشناس برنامه ريزي ( 20740

 20740 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مهندسي صنايع 32710 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)31915 -: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)31348

هاي اطالعاتي (فوق : مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم33405 -گرايش شبكه هاي كامپيوتري (فوق ليسانس) : مهندسي كامپيوتر32822 -گرايش اينده پژوهي (فوق ليسانس)
العات گرايش : مهندسي فناوري اط34704 -: مهندسي آينده پژوهي (فوق ليسانس)34344 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري (فوق ليسانس)33751 -ليسانس)

 سامانه هاي شبكه اي (فوق ليسانس)



 512صفحه 

 هاي سازمان هواشناسي كشورفهرست شغل محل ادامه

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تهران-تهران كارشناس توسعه و مديريت منابع 20741

 20741 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مهندسي صنايع گرايش اينده پژوهي 32710 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)31928 -: مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري (فوق ليسانس)31760

 ) گرايش نواوري و توسعه محصول و خدمت (فوق ليسانس)MBA: مديريت كسب و كار (33354 -مهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس): 33345 -(فوق ليسانس)

 1 زن/مرد - - - - - - 1 -بوشهر-بوشهر كارشناس حقوقي 20742

 20742 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -ليسانس): حقوق خصوصي (فوق 30431

كارشناس راهبري و نظارت شبكه  20743
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 2 -تهران-تهران ايستگاه هاي هَواشناسي

 - - - - - - نفر) 1خانم: 

 20743 يشغل محل شماره شرايط احراز تحصيلي
 (فوق ليسانس) GIS: عمران گرايش مهندسي 33321 -: عمران گرايش مهندسي سنجش از دور (فوق ليسانس)30878

كارشناس زيرساخت ارتباطات  20744
 1 زن/مرد - - - - - - 1 -كرج-البرز هواشِناسي

 20744 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31887 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات (فوق ليسانس)31844 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار (ليسانس)31347 -افزار (فوق ليسانس): مهندسي نرم 31340

: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري 31916 -انس): مهندسي فن اوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري (فوق ليس31910 -مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار (ليسانس، فوق ليسانس)
 -: مهندسي كامپيوتر گرايش فناوري اطالعات (ليسانس)32293 -: مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن (ليسانس، فوق ليسانس)31926 -سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)

: مهندسي كامپيوتر (بدون 33492 -اي (فوق ليسانس)هاي شبكه: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه33415 -انس): مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري (فوق ليس32822
فوق : مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش ابري (33726 -) (فوق ليسانس)ICT) گرايش تكنولوژي اطالعات و ارتباطات (IT: مهندسي فناوري اطالعات (33725 -گرايش) (ليسانس)

 : مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري (فوق ليسانس)33751 -: مهندسي نرم افزار كامپيوتر (ليسانس)33727 -ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1 -تهران-تهران كارشناس گزينش 20745

 20745 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: ارتباطات اجتماعي گرايش تحقيق در 32441 -: روان شناسي شخصيت (فوق ليسانس)30515 -: روان شناسي تربيتي (فوق ليسانس)30513 -(فوق ليسانس): پژوهش علوم اجتماعي 30234

 ارتباطات اجتماعي (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1 -بوشهر-بوشهر كارشناس هواشناسي همديدي 20746

 - - - - - - 1 مرد 1 -دير-بوشهر كارشناس هواشناسي همديدي 20747

 - - - - - - 1 مرد 1 -اسفراين-خراسان شمالي كارشناس هواشناسي همديدي 20748

 - - - - - - 1 مرد 1 -حسينيه-خوزستان كارشناس هواشناسي همديدي 20749

 - - - - - - 1 مرد 1 -زهك-سيستان و بلوچستان كارشناس هواشناسي همديدي 20750

 - - - - - - 1 مرد 1 -دهگالن-كردستان كارشناس هواشناسي همديدي 20751

 - - - - - - 1 مرد 1 -شهربابك-كرمان كارشناس هواشناسي همديدي 20752

 - - - - - - 1 مرد 1 -قشم-هرمزگان كارشناس هواشناسي همديدي 20753

 - - - - - - 1 مرد 1 -بافق-يزد كارشناس هواشناسي همديدي 20754

 - - - - - - 1 مرد 1 گاريزات-تفت-يزد كارشناس هواشناسي همديدي 20755

 - - - - - - 1 مرد 1 -عقدا-يزد كارشناس هواشناسي همديدي 20756

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
20746 ،20747 ،20748 ،20749 ،20750 ،20751 ،20752 ،20753 ،20754 ،20755 ،20756 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مهندسي الكترونيك 31160 -: شيمي كاربردي (ليسانس)30684 -: زراعت و اصالح نباتات گرايش زراعت (ليسانس)30547 -: عمران گرايش مهندسي سنجش از راه دور (فوق ليسانس)20878

: اب و هواشناسي گرايش 32120 -: فيزيك (ليسانس)31582 -هواشناسي (ليسانس، فوق ليسانس): 31438 -: مهندسي كشاورزي گرايش زراعت و اصالح نباتات (ليسانس)31357 -(ليسانس)
: عمران 33321 -: مهندسي عمران بدون گرايش (ليسانس)32967 -: مهندسي مكانيك بدون گرايش (ليسانس)32934 -: رياضي گرايش كاربردي (ليسانس)32740 -اقليم شناسي (فوق ليسانس)

كاربردي (فوق : شيمي گرايش شيمي33440 -: فيزيك گرايش اتمسفر (فوق ليسانس)33421 -: فيزيك گرايش حالت جامد (فوق ليسانس)33420 -(فوق ليسانس) GISگرايش مهندسي 
: 33714 -نجوم و اخترفيزيك (فوق ليسانس): فيزيك گرايش 33711 -: فيزيك گرايش اپتيك و ليزر (فوق ليسانس)33703 -: فيزيك گرايش اتمي و مولكولي (فوق ليسانس)33702 -ليسانس)

 -: مهندسي هواشناسي (ليسانس)33740 -: رياضي كاربردي گرايش معادالت ديفرانسيل و سيستم هاي ديناميكي (فوق ليسانس)33718 -رياضي كاربردي گرايش اناليز عددي (فوق ليسانس)
: اگرو 33746 -: علوم مهندسي اب گرايش هواشناسي كشاورزي (فوق ليسانس)33744 -ي گرايش هواشناسي (ليسانس): فيزيك كاربرد33742 -: مهندسي فناوري هواشناسي (ليسانس)33741

 : اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي (فوق ليسانس)33859 -: مهندسي كشاورزي گرايش كشاورزي اكولوژيك (فوق ليسانس)33748 -اكولوژي (بدون گرايش) (فوق ليسانس)


