
 
 هاي اجرایی (مختص مرکز آمار ایران)اطالعیه قابل توجه افراد معرفی شده مرحله دوم هفتمین امتحان مشترك فراگیر دستگاه

 

 

 "اطالعیه"

 )مرکز آمار ایران(مختص  هاي اجراییقابل توجه افراد معرفی شده مرحله دوم هفتمین امتحان مشترك فراگیر دستگاه

 رساند:افراد معرفی شده مرحله دوم(مصاحبه) در سایت سازمان سنجش و آموزش کشور می* به اطالع آن دسته از 

داوطلبانی که اطالعات خوداظهاري و مدارك و مستندات آنان توسط دستگاه تایید گردیده است موظفند جهت شرکت در 

تهران،  جدول ذیل به آدرس: بندي مندرج درمدارك ذیل، طبق زمان اصل و کپی مصاحبه استخدامی با به همراه داشتن
 مراجعه نمایند. فاطمی، نبش خیابان رهی معیري، پالك یک مرکز آمار ایرانخیابان 

 را به همراه داشته باشند: مدارك ذیل اصل و کپی مصاحبه تخصصی، توضیح: داوطلبان گرامی، ضروري است در روز

شند، بامیان دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود را دارا میداوطلبانی که داراي رتبه اول تا سوم در مقطع تحصیلی  -1
 کارنامه تحصیلی خود که رتبه داوطلب در آن ذکر شده و یا گواهی معتبر از دانشگاه را ارائه نمایند؛

برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی، ارائه گواهی معتبر از برگزار کنندگان المپیادهاي علمی دانشجویی ضروري  -2
 ست؛ا

 ترویجی(نشریات داخلی و خارجی معتبر)؛ -پژوهشی و علمی -مقاالت علمی -3

هاي ) و همایشCIVILICA و یاISC هاي معتبر ملی نمایه شده در(ها و همایشمقاالت چاپ شده در کنفرانس -4
 المللی؛بین

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري براي دارندگان کتاب تالیفی و یا ترجمه، مجلد کتاب و یا گواهی معتبر از  -5
 اسالمی ایران، الزامی است؛

 گواهی ثبت اختراع مورد تایید مراجع ذیصالح(سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و یا بنیاد ملی نخبگان)؛ -6

، اوري، هنريهاي معتبر علمی(خوارزمی، جوان خوارزمی، رازي و فارابی) و فنکسب مقام در المپیادهاي علمی، جشنواره -7
 فرهنگی و ادبی، دینی، رسانه، کودکان و نوجوانان، زنان، دولت و نهادها، سینمایی؛

 )؛ICDLالمللی کاربري کامپیوتر(گواهینامه بین -8

 داشتن مدرك معتبر نرم افزار تخصصی مرتبط با شغل؛ -9

 )؛MSRT وIELTS، TOFEL، TOLIMOمدرك زبان انگلیسی معتبر( -10

 نامه براي دارندگان مدرك تحصیلی فوق لیسانس و دکتري؛پایانیک جلد  -11

 ارائه کارنامه قبولی در هفتمین آزمون استخدامی. -12

از ادامه روند استخدام تلقی گردیده و  انصراف منزله به استخدامی مصاحبه انجام براي مقرر موعد در مراجعه عدم توجه:
 نخواهد داشت.داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص 

  

  



 رشته تحصیلی   شغل  عنوان خوشه شغلی ساعت تاریخ روز ردیف

 امار تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 08:30 99/3/18 یکشنبه 1

 امار تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 08:50 99/3/18 یکشنبه 2

 امار تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 09:10 99/3/18 یکشنبه 3

 امار تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 09:30 99/3/18 یکشنبه 4

 امار تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 09:50 99/3/18 یکشنبه 5

 امار تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 10:10 99/3/18 یکشنبه 6

 امار تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 10:30 99/3/18 یکشنبه 7

 امار تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 10:50 99/3/18 یکشنبه 8

 امار تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 11:10 99/3/18 یکشنبه 9

 امار تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 11:30 99/3/18 یکشنبه 10

 امار تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 11:50 99/3/18 یکشنبه 11

 و ناهار ساعت نماز
 امار تهران-تهران -امارکشوري کارشناس  کارشناس امارکشوري 13:40 99/3/18 یکشنبه 12

 امار تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 14:00 99/3/18 یکشنبه 13

 امار تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 14:20 99/3/18 یکشنبه 14

 امار تهران- تهران-کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 14:40 99/3/18 یکشنبه 15

 امار تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 15:00 99/3/18 یکشنبه 16

 امار تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 15:20 99/3/18 یکشنبه 17

 شناسیجمعیت  تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 15:40 99/3/18 یکشنبه 18

 علوم اقتصادي بدون گرایش تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 16:00 99/3/18 یکشنبه 19

 علوم اقتصادي تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 16:20 99/3/18 یکشنبه 20

 علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي وبرنامه ریزي تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 08:30 99/3/19 دوشنبه 21

 علوم اقتصادي بدون گرایش تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 08:50 99/3/19 دوشنبه 22

 گرایشعلوم اقتصادي بدون  تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 09:10 99/3/19 دوشنبه 23

 علوم اقتصادي بدون گرایش تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 09:30 99/3/19 دوشنبه 24

 علوم اقتصادي تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 09:50 99/3/19 دوشنبه 25

 علوم اقتصادي گرایش اقتصادنظري تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 10:10 99/3/19 دوشنبه 26

 علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي وبرنامه ریزي تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 10:30 99/3/19 دوشنبه 27

 علوم اقتصادي تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 10:50 99/3/19 دوشنبه 28

 علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي وبرنامه ریزي تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 11:10 99/3/19 دوشنبه 29

 علوم اقتصادي تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 11:30 99/3/19 دوشنبه 30

 علوم اقتصادي بدون گرایش تهران-تهران -امارکشوري  کارشناس کارشناس امارکشوري 11:50 99/3/19 دوشنبه 31

 ساعت نماز و ناهار

 علوم اقتصادي تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 13:40 99/3/19 دوشنبه 32

 علوم اقتصادي تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 14:00 99/3/19 دوشنبه 33

 علوم اقتصادي بدون گرایش تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 14:20 99/3/19 دوشنبه 34

 علوم اقتصادي گرایش برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 14:40 99/3/19 دوشنبه 35

 علوم اقتصادي تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 15:00 99/3/19 دوشنبه 36

 علوم اقتصادي بدون گرایش تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 15:20 99/3/19 دوشنبه 37

 هاي اقتصاديعلوم اقتصادي گرایش برنامه ریزي سیستم  تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 15:40 99/3/19 دوشنبه 38

 علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي وبرنامه ریزي تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 16:00 99/3/19 دوشنبه 39

 علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي وبرنامه ریزي تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 16:20 99/3/19 دوشنبه 40

 علوم اقتصادي تهران-تهران -کارشناس امارکشوري  کارشناس امارکشوري 16:40 99/3/19 دوشنبه 41



 رشته تحصیلی شغل  عنوان خوشه شغلی ساعت تاریخ روز ردیف

 وبهره وري مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم رانته–تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم کارشناس تحلیل گرسیستم 8:30 99/3/20 شنبه سه 42

 مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار هرانت-تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم  کارشناس تحلیل گرسیستم 08:50 99/3/20 شنبهسه 43

 مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار هرانت-تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم  کارشناس تحلیل گرسیستم 09:10 99/3/20 شنبهسه 44

 مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار هرانت-تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم  کارشناس تحلیل گرسیستم 09:30 99/3/20 شنبهسه 45

 مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار هرانت-تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم  کارشناس تحلیل گرسیستم 09:50 99/3/20 شنبهسه 46

 مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار هرانت-تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم  متحلیل گرسیستکارشناس  10:10 99/3/20 شنبهسه 47

 مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار هرانت-تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم  کارشناس تحلیل گرسیستم 10:30 99/3/20 شنبهسه 48

 مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار هرانت-تهران -تحلیل گرسیستم کارشناس  کارشناس تحلیل گرسیستم 10:50 99/3/20 شنبهسه 49

 مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار                                                        هران                                                                                     ت-تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم  کارشناس تحلیل گرسیستم                                        11:10 99/3/20 شنبهسه 50

 مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالع هرانت-تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم  کارشناس تحلیل گرسیستم 11:30 99/3/20 شنبهسه 51

 مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالع هرانت-تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم  کارشناس تحلیل گرسیستم 11:50 99/3/20 شنبهسه 52

 ساعت نماز و ناهار
 مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالع هرانت-تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم  کارشناس تحلیل گرسیستم 13:40 99/3/20 شنبهسه 53

 علوم کامپیوتر هرانت-تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم  کارشناس تحلیل گرسیستم 14:00 99/3/20 شنبهسه 54

 علوم کامپیوتر هرانت-تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم  متحلیل گرسیستکارشناس  14:20 99/3/20 شنبهسه 55

 علوم کامپیوتر هرانت-تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم  کارشناس تحلیل گرسیستم 14:40 99/3/20 شنبهسه 56

 کامپیوترعلوم  هرانت-تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم  کارشناس تحلیل گرسیستم 15:00 99/3/20 شنبهسه 57

 علوم کامپیوتر هرانت-تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم  کارشناس تحلیل گرسیستم 15:20 99/3/20 شنبهسه 58

 علوم کامپیوتر هرانت-تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم  کارشناس تحلیل گرسیستم 15:40 99/3/20 شنبهسه 59

 علوم کامپیوتر هرانت-تهران -کارشناس تحلیل گرسیستم  کارشناس تحلیل گرسیستم 16:00 99/3/20 شنبهسه 60

 مهندسی فناوري اطالعات تهران-تهران -کارشناس شبکه  کارشناس شبکه 08:30 99/3/21 چهارشنبه 61

 مهندسی فناوري اطالعات تهران-تهران -کارشناس شبکه  کارشناس شبکه 08:50 99/3/21 چهارشنبه 62

 عمران گرایش مهندسی تهران-تهران -کارشناس نقشه برداري  کارشناس نقشه برداري 09:20 99/3/21 چهارشنبه 63

 سیستمهاي اطالعات جغرافیایی-مهندسی نقشه برداري  تهران-تهران -کارشناس نقشه برداري  کارشناس نقشه برداري 09:40 99/3/21 چهارشنبه 64

 سیستم هاي اطالعات جغرافیایی تهران-تهران -نقشه برداري کارشناس  کارشناس نقشه برداري 10:00 99/3/21 چهارشنبه 65

 حسابداري تهران-تهران -حسابدار حسابدار 10:30 99/3/21 چهارشنبه 66

 حسابداري تهران-تهران -حسابدار حسابدار 10:50 99/3/21 چهارشنبه 67

 مدیریت صنعتی تهران-تهران -کارشناس اموراداري  کارشناس اموراداري 11:20 99/3/21 چهارشنبه 68

 مدیریت صنعتی تهران-تهران -کارشناس اموراداري  کارشناس اموراداري 11:40 99/3/21 چهارشنبه 69

 مدیریت صنعتی تهران-تهران -کارشناس اموراداري  کارشناس اموراداري 12:00 99/3/21 چهارشنبه 70

 

 


