
  

  »فراخوان همکاري«
  

، شـرایط ذیـل   داراي مرد از بین متقاضیان خود یازنتأمین بخشی از نیروي انسانی مورد  منظور بهسازمان بازرسی کل کشور در نظر دارد 

تخصصی متقاضیان واجـد شـرایط    ـاز طریق آزمون ورودي براي تعیین سطح توان علمی   به خدمت مأموریا  وقت تمامقراردادي  صورت به

  .نماید و تهران دعوت به همکاري  ها استاندر مراکز  کتبی صورت به

  

  :شرایط تحصیلی
       

 تخصصی يها حوزهمرتبط با و باالتر  یسانسل فوقصیلی داراي مدرك تح. 

 نیازمورد  يها تخصصسال سابقه تجربی در حوزه مرتبط با  5با حداقل مدرك تحصیلی لیسانس  ندگاندار.  

  .در اولویت قرار دارند یسانسل فوقدارندگان مدرك تحصیلی دکتري تخصصی و : توجه
  

  :نیاز مورد يها رشتهو  تخصص

 ...و حسابداري دولتی  مالی يها صورت، تجزیه و تحلیل مسلط به امور حسابرسی :امور مالی و حسابداري -1

o ها یشگراحسابداري تمام  :مورد نیاز تحصیلی يها رشته 

  

 ...و ها طرح، ارزیابی ، ریالیمسلط به امور ارزي :امور بانکی -2

o ترجیحاً مدیریت امور بانکی، حسابداري، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی و  :تحصیلی مورد نیاز يها رشته... 

  

 ...و ارزیابی اي یمهبمسلط به امور مالی  :اي یمهبامور  -3

o ترجیحاً بیمه، حسابداري، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی و : تحصیلی مورد نیاز يها رشته... 

  

 ...، مالیات بر ارزش افزودهمسلط به امور مالیات بر عملکرد :امور مالیاتی -4

o ترجیحاً امور مالیاتی، حسابداري، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی و : تحصیلی مورد نیاز يها رشته... 
 

 ، ترخیص کاال و ارزیابیمسلط به امور تعیین ارزش :ی و مناطق آزادامور گمرک -5

o ترجیحاً امور گمرکی، حسابداري، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی و : تحصیلی مورد نیاز يها رشته... 

  

 ... ها یتوضع صورت، نظارت و بررسی ، پیمان و رسیدگیمتره و برآورد يها تخصصمسلط به  :عمران -6

o عمران، سازه -صرفاً عمران با گرایش عمران: تحصیلی مورد نیاز يها رشته. 

  

 اي یانهرامسلط به امور شبکه : فناوري اطالعات -7

o موضوع فناوري اطالعات يها رشتهکلیه : تحصیلی مورد نیاز يها رشته. 

  

  سایر شرایط

  

 .آن اقدام نمایند اساس برمطالعه نموده و  دقت بهمتقاضیان محترم موارد ذیل را 

 نام و الصاق رزومه کاري تکمیل فرم ثبت.  

  از طریق پیامـک   براي انجام مصاحبه اولیه و دریافت مدارك مرور بههاي سازمان  نیاز و اولویت اساس براز داوطلبان واجد شرایط)SMS (  دعـوت

  .آید می عمل به

  دعوت و انجام مصاحبه هیچ حقی را براي استخدام ایجاد نخواهد کرد، اخذ مدارك از متقاضینام ثبتتکمیل فرم ،. 

 گیري نتایج درخواست همکاري خودداري گرددپی منظور بهبا این سازمان  از هرگونه تماس تلفنی و حضوري. 


