
 1صفحه                                                                                                                         به نام خدا                                                                                                                                          

 

             یر اعالم می گردد:بنیاد مسکن انقالب اسالمی به همراه مدارک مورد نیاز به شرح ز در استخدامی متقاضیانجدول شرایط عمومی و اختصاصی  اصالحیه *****        

 

 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

 

  یا فوق لیسانس  حقوقلیسانس  -
------ 

 -تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران

التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی 

عدم   -اعتقاد به دین مبین اسالم -ایران

 -اعتیاد بهه مهواد مرهدر و روان اهردان    

داشهههتن سهههالمت جرهههمانی روانی و   

داشتن کارت پایهان   -توانایی انجام کار

اسههتاءا  خههدمت یهها معادیههت دا هه   بههه  

حداکار  -معادیت پزشکی( برای آقایان

بهرای   سها  و  03برای کهار شهءا     سن

دارا  -تمههامسهها   03کارشههءا  ارشههد 

عهدم   -بودن سابقه کهار مییهد و مهرتب    

محکومیت کییری و هراونه ممءوعیت 

 -اسهههتردام در دسهههت اههای اجرایهههی 

  بومی استان هرمزاان

–حقوق مدنی  سواالت اختصاصی:

آ ین دادرسی  –حقوق جزا وجرم شءاسی 

حقوق  –آ ین دادرسی کییری –مدنی 

در سطح درو   -حقوق ثبت –تجارت 

 کارشءاسی

 

 

 

                                                                                                                            



 2صفحه                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                   مدارک مورد نیاز-2               

  جدید و تمام رخ با زمیءه سیید(  0× 4عکس -1-2

 کارت ملی  واو  و دوم شءاسءامه  صیحه تصویر-2-2

  جهت آقایان  پشت و رو(معادیت پزشکی(  به استاءا  و یا معادیت دا    ن خدمتکارت پایا تصویر -0-2

 مدرک تحصیلی تصویر  – 4-2

 درم تقاضای استردامی و ارسا  تکمیل -3-2

 صورت دارا بودن رک ایااراری درامد-6-2

 سوابق شغلیتصویر -7-2

 :  مهم اتتذکر

 hormozganbonyadmaskan@gmail.comبهه نشهانی      پرت الکترونیکهی به کلیه مدارک درخواستی دوق را  روز  13ظرف مدت  می باید از تاریخ درج آاهیاستردامی متقاضیان  -1

 د.نم ابایت ارسا  ارد 0به صورت دشرده با حج  حداکار  zipیا  rar در قالب دایل jpgو الزم به ذکر است کلیه مدارک می بایرت به صورت سیاه و سییدرسا  نمایءد.ا

 استان می باشد. ادراد بومیبا اولویت استردامی  در این آزمون یا مصاحیه -2

 .الزم صورت می پذیرداطالع رسانی  Hbonyadmaskan.ir پس از اتمام مهلت ارسا  مدارک از طریق سایت بءیاد مرکن به نشانی هیتهدو برازاری آزمون در خصوص تاریخ و محل -0

 

 

 هرمزگان بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان                                                                                                         

mailto:hormozganbonyadmaskan@gmail.com

