
 

 
 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی برای تکمیل نیروی متخصص خود از میان داوطلبان واجد شرایطی که در آزموت پذیرفته شوند 

التحصیالن واجد کند. هر ساله در نیمه دوم بهمن ماه، بنیاد مسکن با برگزاری آزمون استخدامی، از میان فارغاستخدام می

استخدام نند با آماده سازی مدارک خود و مطالعه شرایط ثبت نام، برای آزمون تواکند. داوطلبان میشرایط نیرو جذب می

 ثبت نام کنند. بنیاد مسکن انقالب اسالمی

های مورد نیاز و شرایط ثبت نام توضیحاتی را به همراهان عزیز ارائه در ادامه درباره نحوه ثبت نام در آزمون، رشته

توانید با تماس با مرکز مشاوره آنالین ایران ستخدامی بنیاد مسکن هستید، میخواهیم داد. اگر متقاضی شرکت در آزمون ا

. شانس استخدام خود را افزایش دهیداز مفاد آزمون و منابع هر رشته اطالع پیدا کرده و ، 9099075307تحصیل 

جام داده و برای آزمون آمادگی بعالوه، با انجام مشاوره تلفنی قادر خواهید بود در مهلت مقرر ثبت نام اینترنتی خود را ان

  کافی را داشته باشید.

 مهلت ثبت نام استخدام بنیاد مسکن انقالب اسالمی

های استخدامی جهاد دانشگاهی است. بنیاد مسکن انقالب اسالمی برگزار کننده آزمون استخدامی بنیاد مسکن، مرکز آزمون

مون استخدامی در این سازمان را منتشر کرده و مرکز هرساله با اعالم نیاز نیروی متخصص، دفترچه ثبت نام آز

 .کندهای جهاد دانشگاهی اقدامات مربوط به ثبت نام داوطلبان و برگزاری آزمون تخصصی را اجرا میآزمون

بندی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در سال گذشته، آزمون استخدامی بنیاد مسکن در نیمه دوم بهمن ماه برگزار شد. طبق زمان

شود در سال جاری هم دفترچه ثبت نام در آزمون در نیمه دوم بهمن ماه منتشر و ثبت نام از داوطلبان آغاز بینی مییشپ

   .شود

 .هنوز اعالم نشده است ۱۴0۱مهلت ثبت نام آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

از شدن سایت بنیاد مسکن برای ثبت نام در آزمون، از رسانیم با انتشار دفترچه ثبت نام و ببه اطالع داوطلبان گرامی می

های قبِل بنیاد مسکن، امکان تمدید بازه ثبت طریق همین صفحه به اطالع داوطلبان خواهیم رساند. همچنین طبق برنامه سال

از طریق اینترنت  اعتراض به نتایج آزمون استخدامی توانند در صورتنام هم وجود دارد. همچنین داوطلبان عزیز می

 .اعتراض خود را ثبت کنند

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/


 

 
 

 

 نحوه ثبت نام استخدام بنیاد مسکن

در ادامه نحوه ثبت نام در آزمون استخدامی بنیاد مسکن را برای همراهان عزیز شرح خواهیم داد. الزم به ذکر است ثبت نام 

 .شودمی بنیاد ملی مسکن مستلزم خرید کارت الکترونیکی ثبت نام بوده و بصورت اینترنتی انجام میآزمون استخدا

 .نحوه خرید کارت الکترونیکی ثبت نام آزمون استخدامی بنیاد مسکن به صورت زیر است

 hrtc.ir ورود به سایت ��

 «میآزمون تامین نیروی انسانی بنیاد مسکن انقالب اسال»کلیک روی گزینه  ��



 

 
 

 کلیک روی گزینه پرداخت هزینه ��

 وارد کردن اطالعات هویتی ��

 مراجعه به سامانه پرداخت اینترنتی و درج اطالعات کارت ��

اید، اما برای با انجام این مراحل کارت الکترونیکی ثبت نام در آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقالب اسالمی را تهیه کرده

   .بار دیگر وارد سامانه شوید. ادامه فرایند ثبت نام به نحوه زیر استثبت نام در آزمون باید یک 

 hrtc.ir ورود مجدد به ��

 «آزمون تامین نیروی انسانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی»کلیک روی  ��

 کلیک روی ثبت نام ��

 پر کردن فرم ثبت نام و آپلود مدارک خواسته شده ��

 کد رهگیری تایید اطالعات ثبت نام و دریافت ��

با دریافت کد رهگیری ثبت نام شما با موفقیت به اتمام رسیده است. کد رهگیری دریافت شده از سامانه ثبت نام را تا روز 

آزمون و اعالم نتایج نیاز خواهید داشت. پس بهتر است آن را جایی یادداشت کنید. از این مرحله به بعد باید منتظر روز 

 .ها و منابع آزمون، خود را برای آن آماده کنیدتوجه به رشته برگزاری آزمون باشید و با

 .روی لینک آبی کلیک کنید های اجرایینتایج نهمین آزمون استخدامی دستگاه جهت دیدن

 نهای مورد نیاز استخدام بنیاد مسکرشته

رشته تخصصی آزمون اسخدامی از متقاضیان جذب در  2۱براساس اعالم نیاز بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سال گذشته در 

های جدیدی در آزمون استخدامی اضافه و یا حذف بنیاد مسکن انقالب اسالمی اخذ شد. هر ساله با انتشار دفترچه، رشته

نیاد مسکن در سال گذشته هستند. داوطلبان دقت داشته باشند که برای هر های اعالم شده از سوی بشوند. جدول زیر رشتهمی

ای ثبت نام کنند که شود. بدیهی است که داوطلبان باید در رشتههای متفاوتی اعالم نیاز میکنند، رشتهاستانی که زندگی می

  .شان ارائه شده استدر استان محل زندگی

هایی در آزمون خواهد داشت که در آن استان جذب هرمزگان، فارس و... رشتهبرای مثال استخدام بنیاد مسکن تهران، 

 .شوند. اطالعات اینچنینی در دفترچه ثبت نام منتشر خواهد شدمی

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/


 

 
 

 رشته تحصیلی مقطع تحصیلی عنوان شغلی

  صنایع اتومبیل -مکانیک خودرو  کاردانی تکنیسین عمومی ماشین آالت

 مهندسی عمران ناسیکارش کارشناس امور زمین عمران

 مهندسی عمران کارشناسی عملیات و اجرا عمرانی

 مهندسی عمران کارشناسی کارشناس فنی عمران

 مهندسی عمران کارشناسی کارشناس کنترل پروژه

 مدیریت کارشناسی کارشناس امور اداری

 حسابداری کارشناسی حسابدار

 نقشه برداری -عمران  کارشناسی کارشناس امور زمین نقشه برداری

 مهندسی معماری کارشناسی کارشناس امور زمین معماری

 حقوق کارشناسی کارشناس امور قراردادها و کنترل پروژه

 مهندسی برق کارشناسی کارشناس تاسیسات برقی

 مهندسی مکانیک کارشناسی کارشناس تاسیسات مکانیک

 کامپیوتر -فناوری اطالعات  کارشناسی کارشناس فناوری

 حقوق کارشناسی کارشناس اداری حقوقی و امالک

 شهرسازی کارشناسی کارشناس فنی شهرسازی

 نقشه برداری کارشناسی کارشناس فنی نقشه کشی



 

 
 

 مهندسی معماری کارشناسی کارشناس فنی معماری

 حقوق کارشناسی کارشناس امور واگذاری

 حسابداری کارشناسی کارشناس مالی

 مهندسی معماری کارشناسی کارشناس معماری

 نقشه برداری کارشناسی کارشناس نقشه برداری



 

 
 

[caption id="attachment_133792" align="aligncenter" width="700"]

 
 [caption/]های مورد نیاز استخدام بنیاد مسکنرشته

های دولتی مختلف، هرساله با انتشار دفترچه ثبت نام آزمون بصورت ها و سازمانثبت نام برای آزمون استخدامی دستگاه

نیز اقدام  استخدام صدا وسیما ر صورت واجد شرایط بودن جهتتوانند دشود. داوطلبان گرامی همچنین میاینترنتی انجام می

 .کنند

 مدارک و شرایط الزم برای آزمون استخدام بنیاد مسکن

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7/


 

 
 

برای ثبت نام آزمون استخدامی بنیاد مسکن نیاز به آماده سازی یکسری مدارک دارید. در مرحله ثبت نام اینترنتی این 

مدارک را باید در سامانه ثبت نام آپلود کنید تا ثبت نام شما با موفقیت انجام شود. مدارک مورد نیاز برای ثبت نام آزمون 

 .استخدامی بنیاد مسکن به شرح زیر است

 4*3تصویر و یا اسکن عکس  ��

 ایاطالعات هویتی و شناسنامه ��

 مدارک سوابق تحصیلی متقاضی ��

 اطالعات سوابق کاری متقاضی ��

 محل سکونت داوطلب مدارک ��

 اطالعات تماس و شماره همراه ��

ن است که داوطلب واجد شرایط های انتخابی مستلزم ایثبت نام در آژمون استخدامی بنیاد مسکن و قبولی در هر یک از رشته

در ادامه شرایط ثبت نام  .عمومی و اختصاصی رشته انتخابی بوده و شرایط کلی استخدام در بنیاد ملی مسکن را داشته باشد

 .در آزمون استخدامی بنیاد ملی مسکن ارائه شده است

 دارا بودن تابعیت جمهوری اسالمی ایران ��

 یرانتعهد به نظام جمهوری اسالمی ا ��

 التزام به دین اسالم یا دیگر ادیان رسمی در کشور ��

 کارت پایان خدمت یا معافیت دائم دارا بودن ��

 های سیاسی معاندعدم عضویت در گروه ��

 در دست داشتن مدرک تحصیلی مربوط به شغل انتخابی ��

 های دولتی و نداشتن تعهد خدمتعدم اشتغال در دستگاه ��

 عدم اعتیاد به مواد مخدر ��



 

 
 

 عدم سو پیشینه کیفری ��

 دارا بودن سالمت جسمی و روانی مناسب با شغل انتخابی ��

 تاییدیه وزارت علوم در مدرک تحصیلی )مدرک معتبر( ��

 سال 40داشتن حداکثر سن  ��

 .روی لینک آبی کلیک کنید شرایط استخدام سازمان تامین اجتماعی برای مشاهده

 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/


 

 
 

 اخبار پیرامون استخدام بنیاد مسکن انقالب اسالمی

با نکته حائز اهمیتی که داوطلبان باید در خاطر داشته باشند بومی گزینی است. بدین صورت که ثبت نام و شرکت در آزمون 

ها برای داوطلبان آزاد است و استخدام بنیاد مسکن تهران، هرمزگان، فارس و... بصورت بومی و غیر بومی توجه به رشته

شود. دهند، سهمیه بومی در نظر گرفته میخواهد بود. بدین صورت که برای داوطلبانی که در محل سکونت خود آزمون می

سال در شهرستان  3لد و مورد تقاضای داوطلب، بعالوه سکونت حداقل سهمیه در صورت یکسان بودن شهرستان محل تو

شود. بدین ترتیب داوطلبان بومی آزمون استخدامی بنیاد ملی مسکن نسبت به سایر داوطلبان دارای اولویت فعلی، اعمال می

 .شودبوده و نمره آزمون کتبی ایشان با ضریب بیشتری محاسبه می

شده در باال، همه مواردی هستند که در دفترچه مربوط به ثبت نام آزمون استخدامی بنیاد  ها، شرایط و مدارک ذکررشته

مندرج شده بود. اطالعات مربوط به سهمیه، شرایط استخدام بنیاد و مدارک الزم تغییر چندانی در  ۱400مسکن سال 

مهلت ثبت نام و برگزاری آژمون از های اعالم نیاز شده از سوی هر مرکز استان و دفترچه نخواهند داشت، اما رشته

طور که گفته شد، به محض انتشار بایست با انتشار دفترچه به اطالع متقاضیان برسد. همانمواردی هستند که حتما می

 .دفترچه سال جدید این صفحه به روز خواهد شد

بایست یک ها میها و رشتهستانالزم است اضافه شود که داوطلبان در آزمون استخدامی بنیاد ملی مسکن، در اکثر شهر

مرحله مصاحبه را هم پشت سر بگذارند. بدیهی است که مفاد آزمون و موارد مورد پرسش در مصاحبه نسبت به رشته 

  .تحصیلی و رشته شغلی مورد تقاضای داوطلب متفاوت خواهد بود

 خالصه مطلب

های استخدامی جهاد دانشگاهی، اقدام به جذب نیروی ونبنیاد مسکن انقالب اسالمی هرساله با اعالم نیاز به اداره آزم

هنوز منتشر  استخدام بنیاد مسکن انقالب اسالمی کند. دفترچه ثبت نام در آزمونمتخصص در شهرهای مختلف کشور می

اینترنتی از  های قبل تا پایان بهمن ماه دفترچه ثبت نام منتشر شده و ثبت نامشود طبق روال سالبینی مینشده است، اما پیش

داوطلبان آغاز شود. استخدام بنیاد مسکن تهران، هرمزگان، فارس و... مستلزم دارا بودن یکسری شرایط عمومی و 

 این شرایط همراه با مدارک مورد نیاز ثبت نام و روش ترینِ شود. همچنین مهماختصاصی است که در دفترچه منتشر می

 .بررسی شدثبت نام اینترنتِی آزمون در متن مقاله 

التحصیالنی هستید که به دنبال استخدام در دستگاهی دولتی هستند، استخدام در بنیاد مسکن انقالب اسالمی اگر جزو فارغ

های مورد نیاز نیز همراه آن هاست. با شروع ثبت نام در آزمون استخدامی، مفاد هر آزمون و رشتهیکی از این فرصت

رای آزمون تخصصی و مصاحبه استخدامی از سایر رقبای خود آمادگی بیشتری داشته خواهید بمنتشر خواهد شد. اگر می

و کسب راهنمایی از مشاوران ایران تحصیل، از نحوه برگزاری و  9099075307 توانید با تماس با شمارهباشید، می

  .جزو پذیرفته شدگان سال جدید باشید منابع آزموِن تخصصی مطلع شده و

 .کلیک کنید pdf بصورت برای دانلود مقاله

 


