
 1صفحه                                                                                                                         به نام خدا                                                                                                                                          

 

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

 

 اختصاصیعمومی و شرایط -1

 حوزه فعالیت

فرد 

 استخدامی

 شرایط اختصاصی جنسیت محل خدمت

مرکز  مواد آزمون شرایط عمومی

 استان

 شهرستان

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

اداره حقوقی 
 ........ * ........ 1 وامالک

 

مسلط به نرم افزارهای    حقوق  یا فوق لیسانس  لیسانس -

office 

 -تیبعیت کشور جمهور  اسالمی ایران

التزام به قینون اسیسی جمهور  اسالمی 

عدم   -اعتقید به دین مبین اسالم -ایران

 -اعتیید باه ماواد مرادر و روان ااردان    

داشاااتن ساااالمت جسااامینی روانی و   

داشتن کیرت پییاین   -توانییی انجیم کیر

ئاا) هبااه اساات  ی  خاادمت یاای معیفیاات دا

حداک ر  -معیفیت پزشکی( برا  آقییین

دارا بودن سیبقه کیر  -سیل تمیم 53سن 

 41داشاااتن معااادل - مفیاااد و مااارتبط

عدم محکومیت  -وبیالتر برا  حقوقی 

کیفر  و هراوناه مم وعیات اساتردام    

باومی اساتین    -در دستگیههی  اجرایای 

 هرمزاین

–مدنی حقوق  سواالت اختصاصی:

آئین دادرسی  –حقوق جزا وجرم ش یسی 

حقوق  –آئین دادرسی کیفر  –مدنی 

 -حقوق ثبت –اصول فقه  –تجیرت 

 شرایط عمومی پیمین

ف یور  و 

 اطالعیت
1 ........ * ........ 

 (رشته هی کیمپیوتر هکلیه لیسینس -

 ف یور  واطالعیت لیسینس -

 

------ 

  سواالت اختصاصی:
 سرت افزار -

 شبکه -

 فیواام یت  -

 نرم افزار و سیمینه هی -

 

 

 

                                                                                                                            



 2صفحه                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                   مدارک مورد نیاز-2               

 هجدید و تمیم رخ بی زمی ه سفید(  5× 1عکس -4-2

 کیرت ملی  واول و دوم ش یس یمه  صفحه تصویر-2-2

  جهت آقییین هپشت و رو(معیفیت پزشکی(  به است  ی هو یی معیفیت دائ)  ن خدمتکیرت پییی تصویر -5-2

 مدرک تحصیلی تصویر  – 1-2

 فرم تقیضی  استردامی و ارسیل تکمیل -3-2

 صورت دارا بودن رک ای یرار  درامد-6-2

 سوابق شغلیتصویر -7-2

 :  مهم اتتذکر

 hormozganbonyadmaskan@gmail.comباه نشاینی      پست الکترونیکای به کلیه مدارک درخواستی فوق را  روز  43ظرف مدت  می بیید از تیریخ درج آاهیاستردامی متقیضیین  -4

 د.نمگیبییت ارسیل ارد 5به صورت فشرده بی حج) حداک ر  zipیی  rar الزم به ذکر است کلیه مدارک می بییست به صورت سییه و سفید در قیلب فییلرسیل نمیی د.ا

 استین می بیشد. افراد بومیبی اولویت استردامی  در این آزمون یی مصیحیه -2

 .الزم صورت می پذیرداطالع رسینی  Hbonyadmaskan.ir از اتمیم مهلت ارسیل مدارک از طریق سییت ب یید مسکن به نشینیهفته پس دو برازار  آزمون در خصوص تیریخ و محل -5

 

 

 هرمزگان بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان                                                                                                         

mailto:hormozganbonyadmaskan@gmail.com

