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                 :بنیاد مسکن انقالب اسالمی به همراه مدارک مورد نیاز به شرح زیر اعالم می گردد در امریه متقاضیانجدول شرایط عمومی و اختصاصی             

 

 اختصاصیعمومی و شرایط -1

 حوزه فعالیت

 فرد 

 شرایط اختصاصی جنسیت محل خدمت

مرکز  مواد آزمون شرایط عمومی

 استان

 شهرستان

 )با ذکر نام(
 توانایی ها مقطع و رشته تحصیلی زن مرد

ستاد 

 باسازی
 ........ 2 جاسک 0

کارشناسی یا کارشناسی ارشد در 

  ، معماریرشته های عمران 

رشلللته  مسلللبه بللله زلللری ا  ارهلللای 

ا عمللللران  امعمللللاری مهندسللللی 

   officeزری ا  ارهای  آشنایی با

 -تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران

الت ای به قازون اساسی جمهوری اسالمی 

عدی   -اعتقاد به دین مبین اسالی -ایران

 -اعتیاد به ملواد مدلدر ا راان دلردان   

ی ا داشلللتن سلللالمت جسلللمازی،رااز  

دارا بلودن دلداق     -توازایی ازجای کار

 عدی محکومیت کیفری  -14معدل ک  

سوالت تدصصی در زمینه مهندسی 

  عمران ا اطالعت عمومی زقشه برداری
 ........ 2 بشاگرد 0 "

                                                                                                                                                                                                                                                                                 مدارک مورد نیاز-2       

 قطعه2)جدید ا تمای رخ با زمینه سفید(  3× 4عکس -1-2

 شناسنامه  های  صفحهتمای  تصویر-2-2

 )پشت ا را(کارت مبی  -3-2

  ظیفهامعر ی زامه به دوزه زظای تصویر  – 4-2

  ری تقاضای استددامی ا ارسال تکمی  -5-2

 تحت پوشش کمیته امداد یا به یستیرک امد-6-2

 1399 /1/2برای تاریخ   تصویربرگ اع ای-7-2
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 .دق اعتراض زدواهند داشت ود ا سایر برد یددان ب
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