
                                                                                                                           

 ( 1)صفحه                                                                                                                    به نام خدا                                                                                                                          

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

 شرایط عمومی و اختصاصی  -1

حوزه 

فعالیت فرد  

 استخدامی

محل خدمت در  

صورت قبولی در  

 آزمون و مصاحبه

 جنسیت

 و 

 تعداد

 موارد آزمون عمومی شرایط  شرایط اختصاصی 

 توانایی ها  مقطع و رشته تحصیلی  مرد  شهرستان  
 سبزوار مالی امور

طرقبه شاندیز  

 سرخس

 یا کارشناسی ارشد یکارشناس نفر 3

های حسابداری ،  ررشتهد

مدیریت مالی ، مدیریت 

 بازرگانی و حسابرسی

سلط به نرم افزار های م

 –حسابداری )ترجیحاً رایورز( 

 – officeمسلط به نرم افزارهای

تسلط بر قوانین و مقررات مالی 

، محاسباتی ، مالیاتی ، بیمه و 

 استاندارد های حسابداری

 –تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران 

التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی 

عدم  –اسالم  اعتقاد به دین مبین –ایران 

 –اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان 

و توانایی  و روانی یداشتن سالمت جسم

داشتن کارت پایان خدمت یا -انجام کار

-)به استثناء معافیت پزشکی(معافیت دائم

دارا بودن  –سال تمام  35حداکثر سن 

دارا بودن  –سابقه کار مفید و مرتبط 

عدم محکومیت  -14حداقل معدل کل 

فری و هرگونه ممنوعیت استخدامی در کی

 دستگاههای اجرایی 

 سوالت عمومی:
ریاضی و  –ادبیات  –معارف 

مهارتهای هفتگانه  –هوش 

ICDL 

  سواالت اختصاصی :
حسابداری مالی ، صنعتی ، 

 ی ، حسابرسی تدول

 )درسطح کارشناسی ( 



 

 ( 2)صفحه 

 مدارک مورد نیاز   – 2
 تمام رخ با زمینه سفید ()جدید و  3*4عکس  -2-1

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

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

 تصویر مدرک تحصیلی -2-4

 ی استخدامیاتکمیل و ارسال فرم تقاض -2-5

 مدارک ایثارگری در صورت دارا بودن -2-6

 مربوط به تواناییهای مندرج در  شرایط اختصاصی تصویر سوابق شغلی و دوره های آموزشی  -2-7

بانک ملی شعبه تربیت به نام بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان رضوی و ارسال  0105756130005به شماره حساب  )چهارصد هزار ریال( ریال 400.000مبلغ واریز  -2-8

 تصویر آن 

 تذکرات مهم : 
ه پست الکترونیکی بنیاد کلیه مدارک درخواستی فوق را ب 24/11/1398 مورخ پنج شنبهپایان وقت اداری روز حداکثر تا و  متقاضیان استخدامی می بایست از تاریخ درج آگهی -1

یا  rarارسال نمایند . الزم به ذکر است کلیه مدارک می بایست به صورت سیاه وسفید در قالب فایل  RKh@bonyadmaskan.irبه نشانی انقالب اسالمی خراسان رضوی    مسکن 

zip  خ فوق وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .یکه بعد از تار یمگابایت ارسال گردند و به مدارک 3داکثر حبه صورت فشرده با حجم 

در شرایط مشابه ، اولویت با افراد بومی  با توجه به اولویت استخدامی افراد بومی )با ارائه مدارک مثبته( در صورت قبولی افراد در آزمون جهت اشتغال در شهرستانها ی اعالم شده -2

 مون حق اعتراض نخواهند داشت .شهرستان مورد نظر خواهد بود و سایر برگزیدگان آز

از طریق سایت  3/12/1398محل برگزاری آزمون در تاریخ و مراتب تاریخ و محل تحویل کارت ورود به جلسه و نیزتاریخ  پس از بررسی مدارک )شرایط عمومی و اختصاصی ( -3

مدارک و وجه واریزی افرادیکه فاقد شرایط شرکت در  اطالع رسانی خواهد شد الزم به ذکر است  و از طریق پیامک به واجدین شرایطانقالب اسالمی خراسان رضوی  بنیاد مسکن

 نخواهد شد ،  مسترد  شناخته می شوند،آزمون 

مدارک ایثارگری ، گواهینامه های متقاضی می بایست اصل مدارک : ) شناسنامه ، کارت ملی ، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم )با استثناء معافیت پزشکی( ، مدرک تحصیلی ،  -4

 به ارائه نماید .صاحدر روز برگزاری آزمون و در هنگام مرا آموزشی و فیش ثبت نام ( 

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خراسان رضوی


