
 1صفحه                                                                                    به نام خدا                                                                  

 

 

   

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

  

 اختصاصیعمومی و شرایط -1

حوزه 

 فعالیت

فرد 

 استخدامی

 شرایط اختصاصی محل خدمت

محل  مصاحبهمواد  شرایط عمومی

 خدمت

حداقل  تعداد جسیت سمت

 سابقه

 مرتبط

مقطع و رشته 

 تحصیلی
 توانایی ها

بخش 

مسکن 

  شهری

پروژه 
پیامبر 
عظم 

 بندرعباس

مدیر 
 پروژ

 مرد

نفر 3  سال 8 

کارشناسی یا 

کارشناسی 

 عمرانارشد

مسلط به مقررات 

 –ملی ساختمان 

شرایط عمومی 

نظارت و اجرا  -پیمان

–بر ساختمانهی بتنی 

تسلط  -قالب تونیلی

 -انیبه متره وبرآورد

تسلط در  نقشه 

وکنترل پروژه  خوانی

و مسلط به نرم افزار 

MSP 
 

 

تابعیت کشور جمهوری 

التزام به  -اسالمی ایران

قانون اساسی جمهوری 

اعتقاد به  -اسالمی ایران

عدم   -دین مبین اسالم

اعتیاد به مواد مخدر و روان 

داشتن سالمت  -گردان

جسمانی،روانی و توانایی 

داشتن کارت  -انجام کار

ت دائم پایان خدمت یا معافی

)به استثناء معافیت پزشکی( 

عدم محکومیت کیفری و  -

هرگونه ممنوعیت استخدام 

 در دستگاههای اجرایی

 سواالت اختصاصی:
مکانیک  -)مقررات ملی ساختمان عمران

آشنایی بانقشه برداری، -خاک وراهسازی

 روشهای اجرایی ساختمان و کارهای عمرانی(

 

ناظر 
 پروژه

نفر 8  

 سال 4

    

 

                                                                                                                           



                   2صفحه                                                                                                                                                                                  مدارک مورد نیاز-2        

 )جدید و تمام رخ با زمینه سفید(  3× 4عکس -1-2

 کارت ملی  واول و دوم شناسنامه  صفحه تصویر-2-2

  و یا معافیت دائم )به استثناء معافیت پزشکی( جهت آقایان )پشت و رو( کارت پایان خدمت تصویر -3-2

 مدرک تحصیلی تصویر  – 4-2

 تکمیل و ارسال فرم تقاضای استخدامی -5-2

 رک ایثارگری در صورت دارا بودنامد-6-2

 سوابق شغلیتصویر -7-2

 :  مهم اتتذکر

بییییه نشییییانی     پسییییت الکترونیکییییی کلیییییه مییییدارک درخواسییییتی فییییو  را بییییه     کییییاری روز   7اسییییتخدامی مییییی باییییید از تییییارید در  آگهییییی  ییییر  مییییدت       متقاضیییییان  -1

hormozganbonyadmaskan@gmail.com با فرمیت  الزم به ذکر است کلیه مدارک می بایست به صورت سیاه و سفید رسال نمایند.اjpg   در قالیب فاییل  وrar    ییاzip    بیه صیورت

 مگابایت ارسال گردند. 3فشرده با حجم حداکثر 

 در این آزمون یا مصاحیه اولویت استخدامی با افراد بومی استان می باشد. -2

اطالع رسانی الزم صورت یا تماس تلفنی  Hbonyadmaskan.irس از اتمام مهلت ارسال مدارک از طریق سایت بنیاد مسکن به نشانی در خصوص تارید و محل برگزاری آزمون دوهفته پ -3

 می پذیرد.

 

 هرمزگان ستانبنیاد مسکن انقالب اسالمی ا                                                                                                         
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