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             بنیاد مسکن انقالب اسالمی به همراه مدارک مورد نیاز به شرح زیر اعالم می گردد: 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(

 سمت
 توانایی ها مقطع و رشته تحصیلی زن مرد

بخش 

 مالی

 

 

........ 

بستک ، 

سیریک،جاسک 

 ،بشاگرد 

 
 

مسئول 
 پشتیبانی

* ...... 

کارشناسی یا 

کارشناسی ارشد در 

رشته های حسابداری ، 

مدیریت مالی ، 

 و بازرگانیمدیریت 

 حسابرسی 

مسلللبه بللله نلللری ا  ارهلللای  

 -بداری )ترجیحاً رایورز(حسا

مسلللبه بللله نلللری ا  ارهلللای  

office -   قلوانی  و  تسبه بلر

مقللررام مللالی، محاسلل اتی،   

ی، بیمه و اسلتانداردهای  مالیات

 حسابداری

الت ای به قانون  -تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران

اعتقاد بله دیل  م لی      -اساسی جمهوری اسالمی ایران

 -عدی اعتیلاد بله ملواد م لدر و روان گلردان       -اسالی

 -انجلای کلار   داشت  سالمت جسمانی،روانی و توانایی

داشت  کارم پایان خدمت یا معا یت دائم )به اسلتننا   

سلا    53حلداکنر سل     -معا یت پ شکی( برای آقایان

دارا بلودن   -دارا بودن سابقه کار مفید و ملرت ه  -تمای

عللدی محکومیللت کیفللری و  -41حللداقم معللد  کللم 

 هرگونه ممنوعیت است دای در دستگاههای اجرایی

 
 

 

 سواالت اختصاصی:
حسابداری مالی، 

صنعتی، دولتی، 

حسابرسی )در سطح 

 کارشناسی(

 

 

 

 

 

 



 

حوزه 

 فعالیت

فرد 

 استخدامی

 شرایط اختصاصی جنسیت محل خدمت

 شهرستان مرکز استان مواد آزمون شرایط عمومی

 )با ذکر نام(

 سمت
 زن مرد

مقطع و رشته 

 تحصیلی
 توانایی ها

بخش 

 عمرانی 

--------- 

 بشاگرد

)فنی ومهندسی کارشناس 
،امور زمین وسند 

کمک  -روستایی( 
کارشناس وام مسکن 

 روستایی

* ..... 

کارشناسی یا 

کارشناسی 

عمران،نقشه ارشد

برداری ، 

 معماری،شهرسازی

 

مسبه به مقررام 

 –مبی ساختمان 

شرایه عمومی 

نظارم و اجرا  -پیمان

نری -نقشه خوانی  –

 -ICDLا  ار های  

 اتوکد

 

 

جمهوری تابعیت کشور 

الت ای به  -اسالمی ایران

قانون اساسی جمهوری 

اعتقاد به  -اسالمی ایران

عدی   -دی  م ی  اسالی

اعتیاد به مواد م در و روان 

داشت  سالمت  -گردان

جسمانی،روانی و توانایی 

داشت  کارم  -انجای کار

پایان خدمت یا معا یت دائم 

)به استننا  معا یت پ شکی( 

ر س  حداکن -برای آقایان

دارا بودن  -سا  تمای 53

 -سابقه کار مفید و مرت ه

دارا بودن حداقم معد  کم 

عدی محکومیت  -41

کیفری و هرگونه ممنوعیت 

است دای در دستگاههای 

 اجرایی

 سواالت اختصاصی:
مکانیک  -)مقررام مبی ساختمان عمران

آشنایی بانقشه برداری، -خاک وراهسازی

ای روشهای اجرایی ساختمان و کاره

 عمرانی،آشنایی با طراحی معماری(

)م نای معماری وشهرسازی،محاس ام  معماری

مقررام مبی ساختمان،آشنایی -ونقشه خوانی

 ( GISبا 

)اطالعام کبی نقشه برداری و نقشه برداری

، آشنایی  توگرامتری، ژئودزی،GISعمبیام ،

 (civil5Dبا نری ا  ار 

 )در سطح کارشناسی(

فنی واجرایی و  کارشناس حاجی آباد
 فنی مهندسی

 کارشناس فنی مهندسی قشم

 رودان

کارشناس امور زمین 
کمک  -وسند روستایی 

کارشناس وام مسکن 
 روستایی

کارشناس امور زمین  جاسک
 وسند روستایی

کمک کارشناس وام  سیریک
 مسکن روستایی

 بستک
کمک کارشناس وام 

 مسکن روستایی
 

اموراجرایی ماشین آالت 

 عمرانی
کارشناس فنی واجرایی 

 بصورت پروژه ای

 



                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                   مدارک مورد نیاز-2        

 )جدید و تمای رخ با زمینه سفید(  5× 1عکس -4-2

 کارم مبی  وو  و دوی شناسنامه ا صفحه تصویر-2-2

  و یا معا یت دائم )به استننا  معا یت پ شکی( جهت آقایان )پشت و رو( کارم پایان خدمت تصویر -5-2

 مدرک تحصیبی تصویر  – 1-2

 تکمیم و ارسا   ری تقاضای است دامی -3-2

 رک اینارگری در صورم دارا بودنامد-6-2

 سوابق شغبیتصویر -7-2

 :  مهم اتتذکر

 hormozganbonyadmaskan@gmail.comبله نشلانی      پست الکترونیکلی روز  کبیه مدارک درخواستی  وق را به  43است دامی می باید از تاریخ درج آگهی ظرف مدم متقاضیان  -4

 مگابایت ارسا  گردند. 5به صورم  شرده با حجم حداکنر  zipیا  rar به صورم سیاه و سفید در قالب  ایمالزی به ذکر است کبیه مدارک می بایست رسا  نمایند.ا

 در ای  آزمون یا مصاحیه اولویت است دامی با ا راد بومی استان می باشد. -2

 اطالع رسانی الزی صورم می پذیرد. Hbonyadmaskan.irبه نشانی  در خصوص تاریخ و محم برگ اری آزمون دوهفته پس از اتمای مهبت ارسا  مدارک از طریق سایت بنیاد مسک  -5

 

 هرمزگان بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان                                                                                                         
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