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             ردد:بنیاد مسکن انقالب اسالمی به همراه مدارك مورد نیاز به شرح زیر اعالم می گ 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
 توانایی ها مقطع و رشته تحصیلی زن مرد (با ذکر نام)

 0 1 0 1 بخش مالی

کارشناسی یا کارشناسی ارشد در 
رشته هاي حسابداري ، مدیریت 

 و بازرگانیمدیریت ، مالی 
  حسابرسی

بداري مسلط به نـرم افزارهـاي حسـا   
ــرم   -رایــورز) اًحــ(ترجی ــه ن مســلط ب

قوانین تسلط بر  - officeافزارهاي 
ی، و مقررات مالی، محاسباتی، مالیات

 بیمه و استانداردهاي حسابداري

 -تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران
به قانون اساسی جمهوري اسالمی  التزام
عـدم    -اعتقاد به دین مبین اسالم -ایران

 -اعتیاد بـه مـواد مخـدر و روان گـردان    
داشــــتن ســــالمت جســــمانی،روانی و 

داشتن کارت پایـان   -توانایی انجام کار
ــه اســتثناء    ــم (ب ــا معافیــت دائ خــدمت ی

حداکثر  -معافیت پزشکی) براي آقایان
سابقه کار  دارا بودن -سال تمام 35سن 

دارا بودن حداقل معدل  -مفید و مرتبط
ــري و   -14کــل  ــت کیف عــدم محکومی

ــــه ممنوعیـــــت اســـــتخدام در  هرگوـن
 دستگاههاي اجرایی

 -ادبیات-معارف  سواالت عمومی:
 )ICDLمهارتهاي هفتگانه  -ریاضی و هوش

حسابداري مالی،  سواالت اختصاصی:
صنعتی، دولتی، حسابرسی (در سطح 

 کارشناسی)

 

 

 

                                                                                                                            

 2صفحه                                                                                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                                                     مدارك مورد نیاز-2                

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

 کارت ملی  واول و دوم شناسنامه  صفحه تصویر-2-2
  جهت آقایان (پشت و رو)معافیت پزشکی)  به استثناء(و یا معافیت دائم  ن خدمتکارت پایا تصویر -3-2
 مدرك تحصیلی تصویر  – 4-2
 فرم تقاضاي استخدامی و ارسال تکمیل -5-2
 صورت دارا بودن رك ایثارگري درامد-6-2
 سوابق شغلیتصویر -7-2
 و ارسال تصویر آن.  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان البرز به نام مرکزي شعبه رسالت بانک 1/6446270/10ریال به شماره حساب  000/400واریز مبلغ -8-2
 

 :  مهم اتتذکر
بـه نشـانی     بنیـاد مسـکن   پسـت الکترونیکـی  بـه  کلیـه مـدارك درخواسـتی فـوق را     ) 24/11/1398(حـداکثر تـا تـاریخ    روز  15ظـرف مـدت    مـی بایـد از تـاریخ درج آگهـی    استخدامی متقاضیان  -1

v.garakani@yahoo.com الزم به ذکر است کلیه مدارك می بایست به صورت سیاه و سفید در قالب فایلرسال نمایند.ا rar  یاzip    مگابایـت ارسـال    3به صورت فشرده با حجـم حـداکثر
 د.نگرد

اولویت با افراد بـومی مرکـز اسـتان یـا     در شرایط مشابه، با ارائه مدارك مثبته، در صورت قبولی افراد در آزمون جهت اشتغال در مرکز استان و یا شهرستانها  افراد بومیبا توجه به اولویت استخدامی  -2
 . شهرستان مورد نظر خواهد بود و سایر برگزیدگان آزمون حق اعتراض نخواهند داشت

ه نشـانی   برگزاري آزمون  در خصوص تاریخ و محل -3 الزم اطـالع رسـانی    www.bmalborz.com یک هفته پس از اتمام مهلت ارسال مدارك از طریق سایت بنیاد مسـکن ـب
 .صورت می پذیرد

 
 

 
 البرز بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان                                                                                                         


