اطالعیه مصاحبه هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی
پیرو اطالعیه پیشین درخصوص مصاحبه استخدامی هشتمین امتحان مشترک فراگیر به اطالع می رساند،
داوطلبانی که اطالعات خوداظهاری و مدارک و مستندات آنان توسط سازمان هواشناسی کشور تایید
گردیده و داوطلبان تکمیل ظرفیت(برای این دسته از داوطلبین ،ارائه اصل و کپی مدارک مندرج در
پیوست  2به همراه مدارک ذیل ضروریست) ،موظفند جهت شرکت در مصاحبه استخدامی که به صورت
مجازی برگزار می گردد ،با به همراه داشتن اصل مدارک ذیل ،طبق زمانبندی مندرج در جدول شماره 1
(جدول زمانبندی) و به ترتیب حروف الفبا محل ،از ساعت  8:30لغایت  14:30به ادارات کل هواشناسی
استان شغل محل انتخابی مراجعه نمایند.
 -1داوطلبانی که دارای رتبه اول تا سوم در مقطع تحصیلی میان دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود
را دارا می باشند ،کارنامه تحصیلی خود که رتبه داوطلب در آن ذکر شده و یا گواهی معتبر از دانشگاه
را ارائه نمایند.
 -2برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی ،ارائه گواهی معتبر از برگزارکنندگان المپیاد علمی دانشجویی
ضروری می باشد.
 -3مقاالت علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی (نشریات داخلی و خارجی معتبر)
 -4مقاالت چاپ شده در کنفرانس ها و همایش های معتبر ملی نمایه شده در ( ISCو )CIVILICA
و همایش های بین المللی
 -5کتاب تالیفی یا ترجمه
 -6ثبت اختراع ،گواهی ثبت اختراع مورد تایید مراجع ذیصالح (سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و یا
بنیاد ملی نخبگان)
 -7کسب مقام در المپیادهای علمی ،جشنواره های معتبر علمی (خوارزمی ،جوان خوارزمی ،رازی و
فارابی) و فناوری ،هنری ،فرهنگی و ادبی ،دینی ،رسانه ،سینمایی ،کودکان و نوجوانان ،زنان ،دولت و
نهادها
 -8گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر
 -9مدرک معتبر نرم افزار تخصصی مرتبط با شغل
 -10مدرک معتبر زبان انگلیسی[ ]DSH,TOLIMO, MSRT, TOFEL( IBT,CBT),IELTS
 -11ارائه کارنامه
* عدم مراجعه در موعد مقرر برای انجام مصاحبه استخدامی به منزله انصراف از ادامه روند استخدامی
تلقی گردیده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.

