
    

  

   



 

١ 

  صفحه شماره   مطالب فهرست

 ٢  ....................................................................................................................................................................................مقدمه

  ٢  ..............................................................................................................................................  يريكارگبخش اول : مراحل به
  ٣  ...................................................................................................................................  داوطلبان يعموم طيدوم : شرا بخش
  ٤  .............................................................................................................................  داوطلبان ياختصاص طيسوم : شرا بخش
  ٥  ....................................................................................................................................................  چهارم : مواد آزمون بخش
  ٦  ........................................................................................................................  يقانون يهاهيو سهم ازاتيپنجم : امت بخش
  ٨  ...............................................................................................................................................  ششم : مراحل ثبت نام بخش
  ١١  ............................................................................................................................  جهينت هفتم : مراحل و نحوه اعالم بخش
  ١٢  ................................................................................................................................................  هشتم : تذكرات مهم بخش
  ١٣  ............................................................................................................................  احراز مشاغل طينهم : جدول شرا بخش

  ١٤  ......................................................................................................................................  هامحلبخش دهم : فهرست شغل
  

  

  

  

  
  
  
  

  

   



 

٢ 

  تعاليبسمه

 مقدمه

امام(ره)) به منظور تامین و تکمیل  ۱۰۰اد مسکن انقالب اسالمی(حساب یبا استعانت از خداوند متعال، بن

نبخشی از نیروی انسانی مورد نیاز،  نامه داخلی خود، از بین متقاضیان مرد و زن بر اساس ضوابط، مقررات و آ

های تخصصی و عمومی و طی مراحل واجد شرایط، پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی تخصصی، مصاحبه

 نماید.اداری، با انعقاد قرارداد خرید خدمت با مدت معین و بیمه و بازنشستگی تامین اجتماعی به کارگیری می

های عمومی و تخصصی دارندگان باالترین امتیاز بر اساس نتایج آزمون کتبی و مدارک ارسالی، برای انجام مصاحبه

  دعوت خواهند شد.

  

  

  کارگیریمراحل به : اول بخش

 hrtc.irنام در آزمون از طریق سامانه . ثبت۱

  شرکت و موفقیت در آزمون کتبی. ۲

د . ۳   دفترچه راهنماابق با الزامات قید شده در متن مدارک داوطلبان مطبررسی و تا

  ها و مصاحبه فنی و تخصصیها و توانمندی. ارزیابی شایستگی۴

  های عمومی(گزینش). بررسی صالحیت۵

  . ارزیابی سالمت جسمانی و روانی از طریق انجام معاینات پزشکی و روانشناسی۶

  

   



 

٣ 

  داوطلبان عمومی شرایط : دوم بخش

  و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران ایران تابعیت داشتن .۱

  ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در شدهشناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین دین بهالتزام  .۲

. دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائمی قانونی برای آقایان(به تقاضای داوطلبانی ۳

  معافیت موقت تحت هر عنوان هستند، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد) که دارای کارت یا برگه

دیه طب کار از  تبصره : افراد دارای معافیت پزشکی در صورت پذیرش در آزمون کتبی، الزم است گواهی تا

دیه به عنوان سالمت جسمی فرد در شغل مح د بنیاد مسکن ارائه نمایند. این تا ل مورد سوی مراکز مورد تا

  شود.نیاز صادر می

  های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسالمی ایران. عدم سابقه وابستگی یا عضویت در احزاب و گروه۴

  (طبق جدول شرایط احراز مشاغل) عناوین شغلی. دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط با ۵

ر جدول شرایط احراز مشاغل، برای تبصره : افراد دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده د

بایست مدرک مقطع تحصیلی ذکر شده در آگهی را داشته باشند و صدور حکم کارگزینی یا شرکت در آزمون می

  تنظیم قرارداد پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی خواهد بود.

داشتن منع استخدامی به موجب آراء مراجع قضایی ن -نداشتن تعهد خدمت  -عدم اشتغال به کار رسمی . ۶

  صالحذی

  ، عدم سوء پیشینه کیفری، عدم اشتهار به فساد اخالقیمخدر مواد به اعتیاد عدم. ۷

  .شوندمی استخدام که کاری انجام برای توانایی و روانی و جسمانی سالمت داشتن. ۸

  

   



 

٤ 

  داوطلبان اختصاصی شرایط : ومس بخش

د وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یدانشگاه مدارك -  تحصیالت موقت گواهی یا دانشنامه ،مورد تا

 و رشته مقطع، و بوده یفناور  و قاتیتحق علوم، وزارت دتأ مورد یعلم ارزش لحاظ از كه باشدمی دانشگاهی

 گواهی ای یلیتحص یگواه گونهیچه(  .باشد ذکرشده آن در لیتحص از فراغت خیتار  و معدل ،یلیتحص شیگرا

  .)بود نخواهد موردپذیرش وظیفهنظام حوزه یبرا صادره یلیتحص تیمعاف لغو

 به توجه با ایمکاتبه و باز آموزش ر،یفراگ هایدوره نیعناو با یلیتحص مدارك نیهمچن و معادل مدرك -

  .بود نخواهد موردپذیرش هادانشگاه یسراسر  یهاآزمون از خارج دانشجو رشیپذ نحوه

 دائم تیمعاف كارت ای و وظیفهنظام خدمت انیپا خیتار  ای لیتحص از فراغت خیتار  كه یوطلباندا مدارك -

  .بود نخواهد پذیرش مورد باشد، کتبی آزمون یبرگزار  خیتار  از بعد آنان

 در مندرج یلیتحص مقطع و شیگرا رشته، همان آموختگاندانش صرفاً  یامتحان یهارشته از كی هر در -

  .باشدنمی ریپذامكان هاشیگرا ای هارشته گرید رشیپذ و كنند نامثبت توانندیم احراز شرایط

 صحت عدم صورت در و شد خواهد استعالم صالحیذ مراجع از یینها شدگانپذیرفته یلیتحص مدارك اصالت -

  .بود اهدخو یمنتف داوطلب کارگیریبه )كار  به اشتغال و آزمون در رشیپذ صورت در یحت(  مرحله هر در مدارك

 تحصیلی دانشنامه یا موقت گواهینامه در مندرج تاریخ تحصیل، از فراغت تاریخ محاسبه در عمل مالک : تذکر

   باشد.می

  نکات مهم : 

نام به بعد می توانند در این آزمون ثبت ۰۱/۱۱/۱۳۶۰(صرفًا متولدین .باشدمیسال  ۴۰شرط سنی حداکثر  .۱

  نمایند)

های مورد نیاز، در همین محلز لحاظ مقطع و رشته تحصیلی و همچنین شغلشرایط احراز هر شغل ا .۲

 دفترچه تشریح شده است.

   



 

٥ 

   ن(آزمون فاقد بخش سواالت عمومی است)آزمو مواد :چهارم  بخش

   : است آمده زیر جدول در مشاغل از یک هر برای تخصصی آزمون مواد

  مفاد آزمون شغلعنوان 

  تکنسین عمومی ماشین آالت
اصول فنی  -مکانیک خودرو  -مدارخوانی برق خودرو  -خودرو  برق -دینامیک ماشین  -نقشه کشی صنعتی 

  رانندگی پایه یک

  حسابداری میانه -حسابرسی  -مدیریت مالی  -حسابداری صنعتی  -اصول حسابداری   حسابدار

  (عمران)عملیات و اجراء
 ۱۰۱نشریه  - ودجه) (سازمان برنامه و بشرایط عمومی پیمان - (سازمان برنامه و بودجه)فهرست بها راه و باند

  برداری عمومینقشه - الت راهسازیآآشنایی با ماشین -سازمان برنامه و بودجه(مشخصات فنی و عمومی راه) 

ن دادرسی کیفری - حقوق جزا - حقوق مدنی - حقوق تجارت -حقوق ثبت  کارشناس اداره حقوقی و امالک ن دادرسی مدنی - آ   آ

 کارشناس امور اداری
 - مبانی تصمیم گیری - مدیریت  های اطالعاتی درسیستم - مبانی سازمان و مدیریت -  منابع انسانیمدیریت 

  مدیریت رفتار سازمانی

ن دادرسی کیفری - حقوق جزا - حقوق مدنی - حقوق تجارت -حقوق ثبت   کارشناس امور واگذاری ن دادرسی مدنی - آ   آ

  آمایش سرزمین -ژئودزی  -فتوگرامتری  - ردارینقشه ب برداری)(نقشهکارشناس امور زمین

  (عمران)کارشناس امور زمین
(وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان، دفتر مقررات ۱۲و  ۱۰، ۹مقررات ملی ساختمان مباحث 

ن -ملی ساختمان)  سازمان ( ۱۰۱نشریه  -آن(مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)  ۶و پیوست  ۲۸۰۰نامه آ
  ریزی)شرایط عمومی پیمان(سازمان مدیریت و برنامه -) ریزیمدیریت و برنامه

  (معماری)کارشناس امور زمین
(وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان، دفتر مقررات ۱۹و  ۱۲، ۵، ۴مقررات ملی ساختمان مباحث 

شرایط عمومی  -درک عمومی معماری و معماری منظر  -تاریخ و مبانی نظری معماری  -ملی ساختمان) 
  ریزی)پیمان(سازمان مدیریت و برنامه

کارشناس امور قراردادها و کنترل 
  پروژه

ن دادرسی کیفری - حقوق جزا - حقوق مدنی - حقوق تجارت -حقوق ثبت  ن دادرسی مدنی - آ   آ

 کارشناس تأسیسات(مکانیک)
(وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان، دفتر ۱۷و  ۱۶، ۱۵، ۱۴ ،۱۳مقررات ملی ساختمان مباحث 

شرایط عمومی پیمان(سازمان  -ریزی) برق(سازمان مدیریت و برنامه ۱۱۰نشریه  -مقررات ملی ساختمان) 
  ریزی)مدیریت و برنامه

 کارشناس تأسیسات(برق)
و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان، دفتر  (وزارت راه۱۷و  ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳مقررات ملی ساختمان مباحث 

شرایط عمومی پیمان(سازمان  -ریزی) برق(سازمان مدیریت و برنامه ۱۱۰نشریه  -مقررات ملی ساختمان) 
  ریزی)مدیریت و برنامه

  برنامه نویسی -سیستم عامل  -شبکه  -پایگاه داده   کارشناس فناوری

  (عمران)کارشناس فنی
(وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان، دفتر مقررات ۱۲و  ۱۰، ۹مباحث مقررات ملی ساختمان 

ن -ملی ساختمان)  (معاونت ۱۰۱نشریه  -آن(مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)  ۶و پیوست  ۲۸۰۰نامه آ
  زی)ریشرایط عمومی پیمان(سازمان مدیریت و برنامه -ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) برنامه

  کارشناس فنی(شهرسازی)
(وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان، دفتر مقررات ۲۱و  ۲۰، ۱۲مقررات ملی ساختمان مباحث 

مصوبات  -ای ریزی شهری و منطقهمبانی نظری برنامه -مباحث عمومی شهرسازی ایران  -ملی ساختمان) 
  ریزی)ی پیمان(سازمان مدیریت و برنامهشرایط عموم -شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

  کارشناس فنی(معماری)
(وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان، دفتر مقررات ۱۹و  ۱۲، ۵، ۴مقررات ملی ساختمان مباحث 

شرایط عمومی  -درک عمومی معماری و معماری منظر  -تاریخ و مبانی نظری معماری  -ملی ساختمان) 
  ریزی)یریت و برنامهپیمان(سازمان مد

  آمایش سرزمین -ژئودزی  -فتوگرامتری  -نقشه برداری  برداری)کارشناس فنی(نقشه

  کارشناس کنترل پروژه
(وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان، دفتر مقررات ۱۲و  ۱۰، ۹مقررات ملی ساختمان مباحث 

ن -ملی ساختمان)  (معاونت ۱۰۱نشریه  -حقیقات راه، مسکن و شهرسازی) آن(مرکز ت ۶و پیوست  ۲۸۰۰نامه آ
  ریزی)شرایط عمومی پیمان(سازمان مدیریت و برنامه -ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) برنامه

  حسابداری میانه -حسابرسی  -مدیریت مالی  -حسابداری صنعتی  -اصول حسابداری   کارشناس مالی

  کارشناس معماری
(وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان، دفتر مقررات ۱۹و  ۱۲، ۵، ۴ان مباحث مقررات ملی ساختم
شرایط عمومی  -درک عمومی معماری و معماری منظر  -تاریخ و مبانی نظری معماری  -ملی ساختمان) 

  ریزی)پیمان(سازمان مدیریت و برنامه

  آمایش سرزمین -ژئودزی  -فتوگرامتری  -نقشه برداری کارشناس نقشه برداری

  

 به اشتباه پاسخ هر ازای به ضمناً  باشند.می سانیک ضریب با ایگزینه چهار صورت به سواالت کلیه تذکر:

   .شد خواهد گرفته نظر در منفی نمرهچهارم  یک سواالت،



 

٦ 

  قانونی هایسهمیه و امتیازات :پنجم  بخش

  الف) ایثارگران
 %۵و  %۲۵رسانی به ایثارگران، برای مشمولین سهیمه ایثارگران تقانون جامع خدما ۲۱ماده  ۳براساس تبصره 

  باشد.الزامی می کتبی) حدنصاب آزمون %۸۰کسب حداقل هشتاد درصد(

  همین دفترچه تشریح شده است. ۱۱حدنصاب در بند الف صفحه  تذکر :
 
  شامل: درصد )۲۵( پنج و بیست سهمیه ایثارگران )۱-الف

  جانبازان

  آزادگان

  شهدا فرزندان و همسر

  باالتر و درصد پنج و بیست جانبازان فرزندان و همسر 

  اسارت سال یک باالی و سال یک دارای آزادگان فرزندان و همسر

  شهید برادر و خواهر مادر، پدر،

  

  :شامل درصد )۵( پنج سهمیه ایثارگران )۲-الف

  هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان

  هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان فرزندان و همسر

   درصد پنج و بیست زیر جانبازان فرزندان

  اسارت سال یک از کمتر آزادگان فرزندان

 
   : از عبارتند هاجبهه در داوطلبانه حضور مدت دتأ مراجع تذکر:

  خود متبوع رزمندگان مورد در مسلح وهاینیر هایرده از یک هر انسانی نیروی معاونت .۱

 و بسیجیان مورد در اسالمی انقالب پاسداران سپاه مستضعفان بسیج سازمان انسانی نیروی معاونت .۲

 شغل فاقد افراد و آزاد صنوف و مشاغل صاحبان و دولت مستخدمین از اعم مردمی نیروهای

  جهادگران مورد در کشاورزی جهاد وزارت انسانی منابع و توسعه معاونت .۳

  

  توضیحات : 

  توانند از نام در آزمون، به سامانه سجایا بنیاد شهید، تنها داوطلبانی می. با توجه به اتصال سامانه ثبت۱

د شده باشند. %۲۵سهمیه    ایثارگران استفاده نمایند که در سامانه سجایا تا

در صورت قبولی در ازمون کتبی، باید مدارک مربوط ، پس از آزمون، و  %۵. داوطلبان دارای سهمیه ایثارگران ۲

د برسانند، در غیر این صورت، از ادامه روند استخدامی آنها  به این سهمیه را در بخش بررسی مدارک به تا

 جلوگیری به عمل خواهد آمد.

  

  ب) بومی
ان دارای اولویت بوده ها) نسبت به سایر داوطلبداوطلبان بومی شهرستانی(به استثنای تهران و مراکز استان

  . شودمیمحاسبه  ۱٫۴با ضریب آنها  آزمون کتبینمره مکتسبه و 

  سال سکونت در همان شهرستان باشد. ۳گردد که متولد یا ساکن با سابقه داوطلبی بومی شهرستان تلقی می

  



 

٧ 

  نکات مهم در خصوص احراز شرایط بومی برای داوطلبان : 

مندرج در شناسنامه داوطلب، با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد،  . در صورتی که شهرستان محل تولد۱

  داوطلب بومی محسوب خواهد شد.

د سکونت در شهرستان مورد تقاضا، به وسیله استشهاد محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی(پاسگاه یا ۲ . تا

  خواهد بود. پذیرسال داوطلب در همان شهرستان امکان ۳کالنتری محل) مبنی بر سکونت حداقل 

ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان یا دوره متوسطه در شهرستان مورد تقاضا های داشتن گواهی تحصیل دوره. ۳

د اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می سال سکونت به  ۳تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه با تا

د ساکن بودن    فعلی فرد در شهرستان مورد تقاضا، مالک محاسبه قرار گیرد.شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تا

ن بودمی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت۴   باشد.نام برای آزمون می. مبنای شهرستان برای تع

  

دنامه هنکته مهم : افراد بومی جذب شده در شهرستان، متعهد به ادامه کار در شهرستان مربوطه بر اساس تع

  باشندمحضری می

  

  

  هاج) سایر سهیمه

ای که در بنیاد مسکن انقالب اسالمی مشمولین وظیفههمچنین و  ایپروژه و  افرادی که به صورت شرکتی

در آزمون کتبی به شرح زیر نسبت به سایر داوطلبان دارای اولویت بوده و امتیاز مکتسبه آنها اند، اشتغال داشته

  د.شومحاسبه می

سال با  ۵و باالتر از  ۱٫۲سال با ضریب  ۵تا  ۲ای با سابقه خدمت روهای شرکتی و پروژه. امتیاز مکتسبه نی۱

  محاسبه خواهد شد. ۱٫۳ضریب 

اند، با ای که خدمت سربازی خود را به عنوان امریه در بنیاد سپری نموده. امتیاز مکتسبه مشمولین وظیفه۲

  محاسبه خواهد شد. ۱٫۲ضریب 

  

د تبصره :  دیه واحد اداری بنیاد مسکن خواهد بود.بخشاین ابق سومبنای تا   ، ارائه تا

  

سهمیه باشد، باالترین ضریب فوق های سهمیهاز واجد شرایط چند بند  یدر صورتی که داوطلب : ۱ نکته مهم 

  محاسبه خواهد شد. وی برای 

س از اعمال سهمیه از سقف ها، پدر صورتی که نمره آزمون کتبی داوطلبان واجد شرایط سهمیه : ۲ نکته مهم 

  شود، سقف نمره برای ایشان لحاظ خواهد گردید.یشتر نمره) ب ۱۰۰نمره آزمون کتبی(
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  نام ثبت مراحل :ششم  بخش

 انجام ۱۴۰۰ماه بهمن ۲۰ه شنبچهار روز پایان تا ۱۴۰۰ ماهبهمن ۱۲ شنبهسه روز از اینترنتی صورت به نامثبت

 به آن نمودن موکول از و نموده اقدام نامثبت به نسبت فوق، زمان مدت در دبای متقاضیان پذیرفت. خواهد

 نمایند. خودداری پایانی روزهای

  آزمون شرایط مطالعه الف)
 دفترچه این در مندرج اختصاصی و عمومی شرایط نام،ثبت زمان در باید آزمون، در استخدام متقاضی داوطلب

 اکیداً  است. گرفته قرار داوطلبین مطالعه و دریافت جهت سامانه اول صفحه در آزمون دفترچه باشد. داشته را

 سپس و مطالعه را آزمون ضوابط و شرایط سامانه، روی بر اقدام هرگونه از قبل محترم، داوطلبین شودمی توصیه

  نمایند. اقدام آزمون در نامثبت و هزینه پرداخت به نسبت

  مدارک از شده اسکن فایل تهیه )ب 
 را آن فایل و نموده اسکن زیر، مشخصات با را خود پرسنلی عکس قطعه یک باید داوطلب : رسنلیپ عکس .۱

  : باشد داشته اختیار در اینترنتی نامثبت سامانه طریق از ارسال برای

   باشد؛ شده گرفته جاری سال در که رخ) تمام( ۴۳ عکس -

   باشد؛ پیکسل ۴۰۰۳۰۰ حداکثر و ۳۰۰۲۰۰ حداقل باید شده اسکن عکس اندازه باشد. JPG فرمت با -

   باشد؛ لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، باید داوطلب تصویر -

   باشد؛ کیلوبایت ۷۰ حداکثر و کیلوبایت ۱۵ حداقل باید شده ذخیره فایل حجم -

   باشد؛ شده حذف باید شده اسکن عکس زائد هایحاشیه -

 باشد؛ سفید زمینه دارای و رنگی عکس االمکانحتی -

 نیست قبول قابل ...) و شناسنامه ملی، (کارت شناسایی هایکارت روی عکس از استفاده و اسکن : )۱( تذکر

 .نمایند اسکن به اقدام فوق، توضیحات با مطابق و پرسنلی عکس اصل از داوطلبان است الزم و

 باشد. مشخص آنان کامل صورت وبوده  حجاب با باید خواهران عکس : )۲( تذکر

 سلب وی از آزمون در شرکت حق و شدهباطل داوطلب نام ثبت معتبر، غیر عکس ارسال صورت در : )۳( تذکر

 در اشتباه درخصوص ،استخدامی هایآزمون در آمده وجود به مشكالت به توجه با است ذکر به الزم گردد.می

 تاکید است، داده رخ کنندمی نامثبت نتکافی در که انیداوطلب برای اکثراً  موضوع این که داوطلبان، عكس ارسال

 حتماً  نامی،ثبت اطالعات کنترل بر عالوه دهید،می انجام هانتکافی توسط را خود نامثبت چنانچه گرددمی

د دقت ارسالی عكس کنترل به نسبت . نگردد ارسال شما عكس جای به دیگری داوطلب عكس اشتباهاً  تا نما

 وی با مقررات مطابق و شده محسوب تخلف داوطلب، طرف از اشتباه عكس ارسال صورت در که است بدیهی

  شد. خواهد رفتار

  ملی کارت .۲

 در باال کیفیت و وضوح با و JPG فرمت با فایل صورت به را خود ملی کارت تصویر باید داوطلب : ۱ تذکر

 زائد هایحاشیه و باشد کیلوبایت ۲۰۰ حداکثر و کیلوبایت ۳۰ حداقل فایل این محج نماید. بارگذاری سامانه

  باشد. رنگی ترجیحاً  و حذف

  

 وجه پرداخت ج)

 اول صفحه در »آزمون« منوی به مراجعه با باید آزمون، شرایط دقیق مطالعه از پس شرایط، واجد متقاضیان

 اضافه به را آزمون در نامثبت هزینه ریال ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ مبلغ و کرده کلیک »هزینه پرداخت« گزینه روی بر سامانه،

 کد و رنتیـاینت زـرم راهـهم به انکیـب ارتـک داشتن امر، این جهت نمایند. پرداخت پیامکی خدمات ریال ۵٫۰۰۰

CVV2 باشد.می نیاز مورد  
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 جهت داوطلب موفق اقدام صورت در که است داوطلب هر مخصوص و فرد به منحصر کد ،»پرداخت توکن«

 را »پرداخت توکن« کد این ،داوطلبین است ضروری لذا یابد.می اختصاص داوطلب به نامثبت هزینه پرداخت

 خود نزد »رهگیری کد« دریافت و نامثبت مراحل پایان تا گردد)میپیامک نیز داوطلب همراهتلفنشماره به (که

 سامانه در پرداخت، رآیندف ابتدای در شده ثبت همراه تلفن هشمار و ملی کد با کد، این همچنین د.ننمای نگهداری

  بود. خواهد بازیابی قابل

 آن به مربوط فرآیند انجام و نامثبت امکان هزینه، پرداخت از پس بالفاصله داوطلب که صورتی در : ۱ تذکر

 برای نماید. نامثبت به اقدام دیگری زمان در تواندمی پرداخت، رهگیری کد داشتن دست در با باشد، نداشته را

 وارد از پس و انتخاب را »آزمون در نامثبت« گزینه سامانه)، اول صفحه (در آزمون منوی از بایستمی امر، این

  نماید. نامثبت به اقدام درخواستی، اطالعات کردن

 پرداخت توکن به هزینه، پرداخت مراحل آمیزموفقیت پایان از پس دلیل هر به داوطلب که صورتی در : ۲ تذکر

 بازیابی« گزینه سامانه)، اول صفحه (در آزمون منوی از پرداخت، توکن بازیابی برای ،باشد هنداشت دسترسی خود

 پیامک ایشان برای پرداخت توکن دوباره درخواستی، اطالعات کردن وارد از پس و انتخاب را »رهگیری/توکن کد

   شود.می

  گردد.نمی مسترد وجه هیچ به ختی،پردا وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتیب ناقص هاینامثبت به : ۳ تذکر

  
  نامثبت فرآیند شروع د)

 اطالعات راحتی به مرحله، هر در بتواند داوطلب تا پذیردمی انجام مرحله هفت در سامانه، در نامثبت فرآیند

  نماید. سامانه وارد را خود

  مدارک بارگذاری : ۱ مرحله

  گردد.یم بارگذاری »ب بند« در شده مشخص مدارک بخش، این در

  فردی اطالعات : ۲ مرحله

  گردد.می ثبت سامانه در بخش این در داوطلب فردی مشخصات

  سوابق و سهمیه : ۳ مرحله

  باشد.می داوطلبان کاری سوابق و هاسهمیه ثبت به مربوط بخش این

 امکان افرادی فقط ،ایثارگران امور و شهید بنیاد به مربوط سامانه با نامثبت سامانه ارتباط دلیل به : مهم تذکر

 شده ثبت ایثارگران امور و شهید بنیاد سامانه در نآنا اطالعات که داشت خواهند را درصد ۲۵ سهمیه از استفاده

 خواهد ثبت سامانه در خودکار صورت به آن نوع و درصد ۲۵ سهمیه به مربوط اطالعات صورت این در که باشد

   شد.

 این از استفاده قصد و باشد نشده ثبت ایثاگران امور و شهید بنیاد سامانه در آنان اطالعات که داوطلبانی

 محل شهید بنیاد به مراجعه از پس که نمایند استفاده سهمیه این از توانندمی زمانی فقط باشند، داشته را سهمیه

 داوطلبان از تهدس این برسانند. ثبت به مربوطه سامانه در را خود ایثارگری اطالعات و کدملی خود، پرونده تشکیل

 در اطالعات تکمیل از پس است ضروری و نموده تکمیل را خود نامثبت درصد ۲۵ سهمیه از استفاده بدون ابتدا

د و سامانه  اطالعات ویرایش به اقدام ،نامثبت جهت شده خصمش زمان مدت در ایثارگران، امور و شهید بنیاد تا

  نمایند. استفاده خود درصد ۲۵ سهمیه از و نموده خود

  

  تحصیلی اطالعات : ۴ مرحله

  گردد.می سامانه وارد بخش این در داوطلب تحصیلی اطالعات
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  درخواست مورد شغل : ۵ مرحله

 به را انتخاب قابل هایشغل قبلی، مراحل در داوطلب شده ثبت اطالعات به توجه با سامانه مرحله، این در

 خود، درخواست مورد شغل عنوان به را مورد یک تنها آنها بین از تواندمی داوطلب و داده نمایش داوطلب

  نماید. انتخاب

 حق فقط موارد، این همه در داوطلب و شده انتخاب بایستمی نیز تقاضا مورد محل شغل، بر عالوه : تذکر

  .داشت خواهد را مورد یک انتخاب

  تکمیلی اطالعات : ۶ مرحله

 داوطلب همچنین باشد.می سکونت محل آدرس و لبداوط با تماس اطالعات شامل تکمیلی اطالعات

 برای را آزمون حوزه تریننزدیک سامانه امکان، صورت در تا اعالم سامانه به را خود آزمون محل استان تواندمی

  گردد)می ذکر جلسه به ورود کارت روی بر آزمون، دقیق (محل بگیرد درنظر ایشان

  رهگیری کد : ۷ مرحله

 سامانه از و شده مرحله این وارد داوطلب که رسدمی پایان به فرد نامثبت صورتی در اً صرف گرددمی تاکید

  نماید. دریافت »رهگیری کد«

  
  اطالعات ویرایش ه)

 پروفایل به مراجعه با توانندمی داوطلبان باشد،می باز داوطلبان اطالعات ویرایش جهت سامانه که زمانی در

   نمایند. خود شده ثبت اطالعات ویرایش به اقدام »اطالعات ویرایش« بخش روی بر کلیک و خود کاربری

 حتماً  شود، سامانه وارد ویرایش جهت داوطلب که صورتی در : مهم بسیار نکته

 رهگیری کد و نموده طی کامل صورت به را مرحله ۷ تمامی دوباره بایستمی
رات صورت، این غیر در نماید، مشاهده را خود  اعمال انایش نظر مورد تغ

  .بود خواهد معتبر داوطلب برای ویرایش از قبل اطالعات همان و گردید نخواهد

  

 آزمون در شرکت کارت دریافت نحوه و آزمون برگزاری زمان و)

 آزمون مرکز سایت روی بر پرینت و مشاهده برای ۱۴۰۰ ماهاسفند ۱۰شنبه سه تاریخ از ،آزمون در شرکت کارت

 و تهران در ۴۰۰۱ ماهاسفند ۱۳ هجمع روز در آزمون گرفت. خواهد قرار hrtc.irww.w آدرس به دانشگاهی جهاد

ن مالک .شد خواهد برگزار هاانـاست راکزـم در مورد حسب کنندگان،رکتـش ارـآم به توجه با  امتحانی حوزه تع

 »آزمون روز جهت نامثبت فرم در داوطلب شده اعالم شهرستان« به آزمون برگزاری حوزه تریننزدیک داوطلبان،

 آزمون در شرکت کارت روی بر آزمون برگزاری محل و شروع ساعت نمود. خواهند درج نامثبت فرم در که باشدمی

 ،آزمون در شرکت کارت صدور است ذکر به الزم رسید. خواهد داوطلبان آگاهی به کارت پرینت هنگام به و درج

د منزله به بنیاد  توسط آزمون اجرای از پس داوطلبان مدارک اصل و نبوده وطلباندا سوی از ارسالی اطالعات تأ

  گرفت. خواهد قرار بررسی مورد ،مسکن

 انتخاب خود سکونت محل استان از غیر استانی را خود آزمون برگزاری حوزه توانندمی گرامی داوطلبان : تذکر

 که کنند انتخاب آزمون برگزاری محل عنوان به ار قم استان توانندمی کاشان، شهر ساکنین مثال عنوان به نمایند،

  باشد.می کمتر هست) خودشان استان مرکز (که اصفهان شهر به نسبت آن فاصله

ر زمان تذکر مهم : با توجه به همه گیری ویروس کرونا، مطابق با مصوبات ستاد مبارزه با کرونا، احتمال تغ

  ه صورت اطالعیه رسمی در سامانه منتشر خواهد شد. آزمون وجود خواهد داشت. در این صورت، موضوع ب
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 نتیجه اعالم نحوه و مراحل :هفتم  بخش

ن حلامر   صورت زیر شرحبه استخدامی مصاحبهبررسی مدارک و  جهت افراد معرفی و علمینفرات برتر  تع

   : پذیردمی

  

 علمی حدنصاب ارندگاند بین از مدارک بررسی جهت ظرفیت برابر چند لیست اعالم و انتخاب الف)

حدنصاب  کسب به منوط استخدام، مراحل سایر و استخدامی مصاحبه در شرکت جهت داوطلبان معرفی

 نمرات ترتیب اساس بر شدهپذیرفته افراد انتخاب و بودهدر هر شغل محل ) کتبی نمره آزمون %۳۰حداقل ( الزم

 .باشدمی جاری، اتمقرر و قوانین سایر رعایت با و قانونی هایسهمیه مکتسبه،

 افراد معرفی و کندنمی ایجادبرای داوطلب  استخدامی حق گونههیچ ،کتبی آزمون دررتبه برتر  کسب : تذکر

  پذیرد.می صورتبیشترین نمره مکتسبه تا سه برابر ظرفیت  ترتیب بهجهت حضور در مصاحبه، 

  
   یخداماست مصاحبه انجام جهت تیظرف برابرسه  ستیل اعالم و انتخاب )ب 

 انجام جهت شرایط) واجد داوطلب وجود صورت (در محل شغل هر در ظرفیت برابر سه افراد انتخاب 

د مورد و بررسی آنان مدارک که قبل مرحلهمنتخبین  بین از صرفاً  استخدامی هایمصاحبه  است، گرفته قرار تأ

  پذیرد.می صورت محل شغل هر در کتبی، آزمون در قانونی هایسهمیه و امتیازات گرفتن نظر در با و

  

 ظرفیت) برابر یک (انتخاب گزینش به معرفی )ج

 وزن با آنان نهایی کل نمره مجموع اساس بر گزینش به افراد معرفی استخدامی، مصاحبه برگزاری از پس

 ظرن در با و استخدامی مصاحبه برای درصد) ۵۰( درصدپنجاه  و کتبی هایآزمون برای درصد) ۵۰( درصدپنجاه 

   .بود خواهد اصلی) (نفر پذیرش ظرفیت برابر یک تعداد به قانونی هایسهمیه و امتیازات گرفتن

شدگان، ادامه همکاری پس از اتمام دوره قرارداد منوط تذکر مهم : در صورت انعقاد قرارداد همکاری با پذیرفته

  باشد.رعایت ضوابط بنیاد مسکن میایت از عملکرد طرف قرارداد و ضربه 

  

   



 

١٢ 

  مهم تذکرات : تمشه بخش

 و خدمت پایان کارت اصل ارائه به ملزم پرونده تشکیل هنگام به آزمون در قبولی صورت در داوطلبان کلیه. ۱

 منتفی آنان کارگیریبه مدارک ارائه عدم صورت در و باشندمی )معتبر  موقت نامه گواهی یا( تحصیلی مدرک

  .شد خواهد

شرایط  جدول در مندرج کارشناسیکاردانی و  مقاطع تحصیلی هایگرایش و هرشت التحصیالنفارغ صرفا. ۲

 پذیرامکان هاگرایش یا هارشتهسایر  پذیرش و نمایند شرکت کارگیریبه فرآیند در توانندمیاحراز مشاغل 

   .باشندنمی

 قبولی همچنین و صیاختصا و عمومی شرایط بودن دارا مستلزم بنیاد مسکن انقالب اسالمی، در کارگیریبه. ۳

د ها،مصاحبه آزمون، در  فوق مراحل از یک هر در شرکت و مدارک ارائه نام،ثبتو  باشدمییه مورد لزوم بنیاد تأ

   .نمایدنمی ایجاد کارگیریبه جهتبنیاد  این برای را تعهدی گونههیچ

 کارگیریبه از ،برسد اثبات به اوطلباند مورد در کارگیریبه آگهی در شده اشاره شرایط از هریک خالف چنانچه. ۴

 انجام یهمکار  قطع جهت الزم اقدامات ،کارگیریبه صورت در حتی و آمده عمله ب ممانعت وی کاره ب اشتغال و

   .شد خواهد

 متقاضی با آگهی، در شده اعالم شرایط اشتباه تفسیر یا ارسالی اطالعات در اشتباه هرگونه مسئولیت. ۵

   .باشدمی

 عمل به دعوتتخصصی  مصاحبه در شرکت جهت کتبی آزمون مرحله در برتر نفرات از که آنجا از : توجه

 ثبت تقاضای فرم در تماس ضروری هایتلفن درج خصوص در را الزم دقت داوطلبان است مقتضی لذا آید،می

   .نمایند مبذول نام

 خدمت از معافیت یا پایان حصیلی،التفارغ تاریخ گردد مشخص مرحله هر در که صورتی در است بدیهی. ۶

 و کارگیریبه از و گردیده محسوب تخلف است بوده آگهی این در مدنظر تاریخ از بعد نام،ثبت زمان در داوطلب

  آمد خواهد عمله ب ممانعت ایمرحله هر در وی کار به اشتغال

   .باشدینم پذیرامکان یطیشرا چیه تحت نامثبت یز یوار  وجه استرداد .۷

   .باشدیم شدهمعرفی ینترنتیا گاهیپا قیطر  از و ینترنتیا صورت به صرفاً  داوطلبان نامثبت .۸

  .ندينما مطرح support@hrtc.ir كيالكترون پست قيطر از را خود سؤاالت توانندمي زيعز داوطلبان

 
  



 

١٣ 

  جدول شرایط احراز مشاغلبخش نهم : 

  رشته تحصیلی  مدرک شغلعنوان 

  ، صنایع اتومبیلخودرو مکانیک  کاردانی  ین آالتتکنسین عمومی ماش

  حسابداری  کارشناسی  حسابدار

  عمران   کارشناسی  (عمران)عملیات و اجراء

  حقوق  کارشناسی  کارشناس اداره حقوقی و امالک

  )یی، اجرا(دولتی، صنعتی، بازرگانیمدیریت  کارشناسی  کارشناس امور اداری

  حقوق  کارشناسی  کارشناس امور واگذاری

  بردارینقشهعمران گرایش   کارشناسی  برداری)(نقشهکارشناس امور زمین

  عمران   کارشناسی  (عمران)کارشناس امور زمین

  معماری  کارشناسی  (معماری)کارشناس امور زمین

  حقوق  کارشناسی  کارشناس امور قراردادها و کنترل پروژه

  ا)ه(کلیه گرایشمکانیک  کارشناسی  کارشناس تأسیسات(مکانیک)

  ها)(کلیه گرایشمهندسی برق  کارشناسی  کارشناس تأسیسات(برق)

  مهندسی فناوری اطالعات، کامپیوتر  کارشناسی  کارشناس فناوری

  عمران  کارشناسی  (عمران)کارشناس فنی

  شهرسازی  کارشناسی  کارشناس فنی(شهرسازی)

  معماری  کارشناسی  کارشناس فنی(معماری)

  بردارینقشهعمران گرایش   رشناسیکا  برداری)کارشناس فنی(نقشه

  عمران  کارشناسی  کارشناس کنترل پروژه

  حسابداری  کارشناسی  کارشناس مالی

  معماری  کارشناسی  کارشناس معماری

  بردارینقشهعمران گرایش   کارشناسی  کارشناس نقشه برداری

  

  

   



 

١٤ 

  هامحلشغل فهرستبخش دهم : 

  جنسیت  محل  شغل استان
سهمیه 

  آزاد
  ثارگرانسهمیه ای

  درصد ٥  درصد ٢٥

ی
رق

ش
ن 

جا
ای

رب
آذ

  

    ١  ١  مرد  مالی امور - تبریز  حسابدار

    ١    مرد  اهر  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  آذرشهر  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  بناب  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  سراب  حسابدار

      ١  مرد  کلیبر  حسابدار

    ١    مرد  میانه  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  هریس  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  هشترود  حسابدار

      ١  مرد  هوراند  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  ورزقان  کارشناس فنی(عمران)

ی
رب

 غ
ن

جا
ای

رب
آذ

  

      ١  مرد  امور اداری - ارومیه  کارشناس امور اداری

      ١  مرد  مدیر کلحوزه  - ارومیه  کارشناس امور قراردادها و کنترل پروژه

      ٢  مرد  معاونت عمرانی روستایی - ارومیه  کارشناس نقشه برداری

      ١  مرد  تکاب  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  چالدران  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  چایپاره  کارشناس فنی(عمران)

    ١    مرد  خوی  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  شاهین دژ  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  ماکو  کارشناس مالی

    ١    مرد  مهاباد  کارشناس مالی

      ١  مرد  میاندوآب  کارشناس فنی(عمران)

    ١    مرد  نقده  کارشناس فنی(عمران)

ل
بی

رد
ا

  

      ١  مرد  اصالندوز  کارشناس فنی(عمران)

  ١      مرد  بیله سوار  کارشناس مالی

      ١  مرد  پارس آباد  کارشناس فنی(عمران)

    ١  ١  مرد  خلخال  فنی(عمران)کارشناس 

ن
ها

صف
ا

  

    ١    مرد  فریدن  کارشناس فنی(عمران)

    ١    مرد  برخوار  کارشناس مالی

      ١  مرد  چادگان  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  خور و بیابانک  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  خور و بیابانک  کارشناس مالی

      ١  مرد  مبارکه  کارشناس مالی

      ١  مرد  نطنز  (عمران)کارشناس فنی



 

١٥ 

  جنسیت  محل  شغل استان
سهمیه 

  آزاد
  ثارگرانسهمیه ای

  درصد ٥  درصد ٢٥

رز
الب

  

    ١    مرد/زن  نظرآباد  کارشناس فنی(عمران)

      ٢  مرد  عمران روستایی - کرج  برداری)(نقشهکارشناس امور زمین

      ١  مرد/زن  امور مالی - کرج  کارشناس مالی

الم
ای

  

      ١  مرد  معاونت مسکن شهری - ایالم  کارشناس تأسیسات(مکانیک)

    ١    مرد  معاونت مسکن شهری - یالما  کارشناس کنترل پروژه

      ١  مرد  امور مالی - ایالم  کارشناس مالی

  ١      مرد  چرداول  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  ملکشاهی  کارشناس فنی(عمران)

هر
ش

بو
  

      ١  مرد  امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی - بوشهر  تکنسین عمومی ماشین آالت

      ١  مرد  جرایی و ماشین آالت عمرانیامور ا - بوشهر  عملیات و اجراء

    ١    مرد  معاونت مسکن شهری - بوشهر  کارشناس کنترل پروژه

      ١  مرد  امور ذیحسابی - بوشهر  کارشناس مالی

ن
هرا

ت
  

      ١  مرد/زن  اداره حقوقی و امالک - تهران  کارشناس اداره حقوقی و امالک

      ٢  مرد  ییمعاونت عمران روستا - تهران  کارشناس فنی(شهرسازی)

      ١  مرد/زن  معاونت بازسازی - تهران  کارشناس فنی(عمران)

    ١    مرد/زن  معاونت بازسازی - تهران  کارشناس فنی(معماری)

    ١    مرد/زن  معاونت مسکن شهری - تهران  کارشناس معماری

      ١  مرد  دماوند  کارشناس مالی

ی
یار

خت
و ب

ل 
حا

رم
ها

چ
  

      ١  مرد  اردل  کارشناس مالی

      ١  مرد  اداره حقوقی و امالک - شهرکرد  شناس اداره حقوقی و امالککار

    ١  ١  مرد  عمران روستایی - شهرکرد  برداری)(نقشهکارشناس امور زمین

    ١    مرد  فارسان  کارشناس مالی

      ١  مرد  کیار  کارشناس مالی

      ١  مرد  لردگان  کارشناس مالی

ی
وب

جن
ن 

سا
خرا

  

    ١    ردم  بشرویه  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  عمران روستایی - بیرجند  کارشناس فنی(شهرسازی)

    ١    مرد  بیرجند  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  خوسف  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  درمیان  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  زیرکوه  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  سربیشه  کارشناس فنی(عمران)



 

١٦ 

  جنسیت  محل  شغل استان
سهمیه 

  آزاد
  ثارگرانسهمیه ای

  درصد ٥  درصد ٢٥

ی
ضو

 ر
ن

سا
خرا

  

      ١  مرد  بجستان  ناس فنی(عمران)کارش

    ١    مرد  بردسکن  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  تایباد  کارشناس فنی(عمران)

    ١    مرد  جامتربت  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  جغتای  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  جوین  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  خواف  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  خواررشت  حسابدار

      ١  مرد  زبرخان  حسابدار

      ٢  مرد  زبرخان  کارشناس فنی(عمران)

    ١    مرد  سبزوار  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  کالت  حسابدار

      ١  مرد  اداره حقوقی و امالک - مشهد  کارشناس اداره حقوقی و امالک

      ١  مرد  معاونت پشتیبانی - مشهد  کارشناس امور اداری

    ١    مرد  معاونت مسکن شهری - مشهد  ناس امور واگذاریکارش

    ١    مرد  کارشناس امور قراردادها - مشهد  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  مشهد  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  عمران روستایی - مشهد  کارشناس نقشه برداری

      ١  مرد  والتمه  کارشناس فنی(عمران)

ن 
سا

خرا

ی
مال

ش
  

    ١    مرد  معاونت مسکن شهری - بجنورد  ریکارشناس معما

      ١  مرد  جاجرم  حسابدار

      ١  مرد  جاجرم  کارشناس فنی(عمران)
ن

تا
س

وز
خ

  

      ١  مرد  اندیکا  کارشناس فنی(عمران)

    ١  ١  مرد/زن  امور مالی - اهواز  حسابدار

    ١    مرد  معاونت مسکن شهری - اهواز  کارشناس معماری

    ١    مرد  آبادان  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  آقاجری  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد/زن  بهبهان  حسابدار

      ١  مرد  آزادگاندشت  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  اللی  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  هندیجان  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  هویزه  کارشناس فنی(عمران)



 

١٧ 

  جنسیت  محل  شغل استان
سهمیه 

  آزاد
  ثارگرانسهمیه ای

  درصد ٥  درصد ٢٥

ن
جا

زن
  

  ١      مرد  زنجان  حسابدار

      ١  مرد  امور مالی - زنجان  ارحسابد

    ١    مرد  امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی - زنجان  عملیات و اجراء

      ١  مرد  طارم  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  ماهنشان  کارشناس فنی(عمران)

س
ن

منا
  

      ١  مرد  دامغان  کارشناس فنی(عمران)

    ١    مرد  سمنان  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  گرمسار  مران)کارشناس فنی(ع

      ١  مرد  میامی  کارشناس فنی(عمران)

ن
تا

س
چ

لو
و ب

ن 
تا

س
سی

  

  ١      مرد  فنوج  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  قصرقند  حسابدار

      ١  مرد  قصرقند  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  مهرستان  کارشناس فنی(معماری)

    ١    مرد  میرجاوه  کارشناس فنی(عمران)

س
فار

  

      ١  مرد  خرم بید  فنی(معماری) کارشناس

    ١    مرد  سپیدان  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  مهر  کارشناس فنی(عمران)

ن
وی

قز
  

  ١      مرد  آوج  حسابدار

      ١  مرد  تاکستان  حسابدار

قم
  

      ١  مرد  امور مالی - قم  حسابدار

      ١  مرد  عمران روستایی - قم  )ی(شهرساز یکارشناس فن

    ١  ١  مرد  معاونت بازسازی - قم  کارشناس فنی(عمران)
ن

تا
س

رد
ک

  

  ١      مرد  بیجار  )برداینقشهکارشناس فنی(

      ١  مرد  فناوری اطالعات و ارتباطات - سنندج  کارشناس فناوری

      ١  مرد  قروه  )بردارینقشهکارشناس فنی(

      ١  مرد  کامیاران  حسابدار

    ١    مرد  مریوان  حسابدار

ن
ما

کر
  

      ١  مرد  گانری  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  سیرجان  کارشناس فنی(عمران)

  ١      مرد  شهربابک  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  قلعه گنج  کارشناس فنی(عمران)

    ١    مرد  کرمان  کارشناس فنی(عمران)



 

١٨ 

  جنسیت  محل  شغل استان
سهمیه 

  آزاد
  ثارگرانسهمیه ای

  درصد ٥  درصد ٢٥

اه
ش

مان
کر

  

      ١  مرد  سنقر  برداری)(نقشهکارشناس امور زمین

      ١  مرد  ثالث باباجانی  کارشناس فنی(عمران)

  ١      مرد  داالهو  کارشناس فنی(عمران)

    ١    مرد  روانسر  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  سنقر  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  امور مالی - کرمانشاه  حسابدار

      ١  مرد  قصرشیرین  کارشناس فنی(عمران)

    ١    مرد  گیالنغرب  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  هرسین  کارشناس فنی(عمران)

مد
ح

یرا
بو

و 
ه 

وی
یل

هک
ک

  

      ١  مرد  باشت  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  بهمئی  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  چرام  کارشناس فنی(عمران)

    ١    مرد  دنا  کارشناس فنی(عمران)

    ١    مرد  کهگیلویه  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  گچساران  (معماری)کارشناس امور زمین

      ١  مرد  لنده  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  مارگون  کارشناس فنی(عمران)

      ٢  مرد  امور ذیحسابی و  امورمالی - یاسوج  حسابدار

    ١    مرد  عمران روستایی - یاسوج  (معماری)کارشناس امور زمین

      ١  مرد  فناوری اطالعات و ارتباطات - یاسوج  کارشناس فناوری

ن
تا

س
گل

  

      ١  مرد  مراوه تپه  برداری)(نقشهکارشناس امور زمین

    ١    مرد  مراوه تپه  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  مینودشت  برداری)(نقشهکارشناس امور زمین
ن

یال
گ

  

      ١  مرد  آستانه اشرفیه  حسابدار

      ١  مرد  تالش  کارشناس فنی(عمران)

    ١    مرد  رودسر  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  سیاهکل  کارشناس فنی(عمران)

    ١    مرد  صومعه سرا  اس فنی(عمران)کارشن

      ١  مرد  ماسال  کارشناس فنی(عمران)

ن
تا

س
لر

  

      ١  مرد  الیگودرز  کارشناس فنی(عمران)

  ١      مرد  فناوری اطالعات و ارتباطات - آبادخرم  کارشناس فناوری

      ١  مرد  عمران روستایی - آبادخرم  کارشناس نقشه برداری

      ١  مرد  لسلهس  (عمران)کارشناس امور زمین

    ١    مرد  کوهدشت  (عمران)کارشناس امور زمین



 

١٩ 

  جنسیت  محل  شغل استان
سهمیه 

  آزاد
  ثارگرانسهمیه ای

  درصد ٥  درصد ٢٥

ی
کز

مر
  

      ١  زن  امورمالی - اراک  حسابدار

      ١  مرد  اداره حقوقی و امالک - اراک  کارشناس اداره حقوقی و امالک

    ١    مرد  معاونت مسکن شهری - اراک  کارشناس تأسیسات(برق)

    ١    مرد  معاونت بازسازی - اراک  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  عمران روستایی - اراک  کارشناس نقشه برداری

      ١  مرد/زن  ساوه  حسابدار

ن
گا

مز
هر

  

      ١  مرد  خمیرر بند  حسابدار

    ١    مرد  امور مالی - بندر عباس  حسابدار

      ١  مرد  امور ذیحسابی - بندر عباس  حسابدار

      ١  مرد  ستاییعمران رو - بندر عباس  برداری)(نقشهکارشناس امور زمین

    ١    مرد  بندر عباس  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  رودان  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  میناب  کارشناس فنی(عمران)

ن
دا

هم
  

    ١    مرد  بهار  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  تویسرکان  کارشناس فنی(عمران)

    ١    مرد  رزن  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  اوندنه  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  اداره حقوقی و امالک - همدان  کارشناس اداره حقوقی و امالک

      ١  مرد  عمران روستایی - همدان  برداری)(نقشهکارشناس امور زمین

زد
ی

  

    ١    مرد  ابرکوه  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  اردکان  برداری)(نقشهکارشناس امور زمین

      ١  مرد  اردکان  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  اشکذر  کارشناس فنی(عمران)

  ١      مرد  بهاباد  حسابدار

      ١  مرد  تفت  کارشناس فنی(عمران)

    ١  ١  مرد  مهریز  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  میبد  کارشناس فنی(عمران)

      ١  مرد  اداره حقوقی و امالک - یزد  کارشناس اداره حقوقی و امالک

  

  


