
 ۱۴۰۰مسکن در سال  ادیبن یآزمون استخدام یآگه

بهمن ادامه دارد. زمان  ۲۰و تا  شود یآغاز م ۱۴۰۰بهمن  ۱۲امروز  ۲۰از ساعت  ۱۴۰۰سال  یمسکن انقالب اسالم ادیبن یثبت نام آزمون استخدام

 .شده است نییسال تع ۴۰هزار تومان است. حداکثر سن داوطلبان،  ۱۹۰نام،  ثبت نهیو هز ۱۴۰۰فند اس ۱۳آزمون  یبرگزار

 ۱۴۰۰مسکن در سال  ادیبن یآزمون استخدام یآگه

نامه  نییبر اساس ضوابط، مقررات و آ از،یمورد ن یانسان یرویاز ن یبخش لیو تکم نیامام)ره(( به منظور تام ۱۰۰)حساب  یمسکن انقالب اسالم ادیبن

 یو ط یو عموم یتخصص یمصاحبه ها ،یتخصص یدر آزمون کتب تیپس از کسب موفق ط،یمرد و زن واجد شرا انیمتقاض نیخود، از ب یداخل

بر  ازیامت نیدارندگان باالتر .دینمایم یریبه کارگ یاجتماع نیتام یو بازنشستگ مهیو ب نیخدمت با مدت مع دیبا انعقاد قرارداد خر ،یادارمراحل 

 .دعوت خواهند شد یو تخصص یعموم یانجام مصاحبه ها یبرا ،یو مدارک ارسال یآزمون کتب جیاساس نتا

 دیکن کیمسکن کل ادیبن یآزمون استخدام یدانلود دفترچه راهنما یبرا

 یریاول: مراحل به کارگ بخش

 hrtc. ir سامانه قیثبت نام در آزمون از طر.۱

 یدر آزمون کتب تیشرکت و موفق .۲

 شده در متن دفترچه راهنما دیمدارک داوطلبان مطابق با الزامات ق دییو تا یبررس .۳

 یو تخصص یو مصاحبه فن هایو توانمند هایستگیشا یابیارز .۴

 (نشی)گزیعموم یتهایصالح یبررس .۵

 یو روانشناس یپزشک ناتیانجام معا قیاز طر یو روان یسالمت جسمان یابیارز .۶

 داوطلبان یعموم طیدوم: شرا بخش

 رانیا یاسالم یو متعهد بودن به نظام جمهور رانیا تیداشتن تابع.۱

 رانیا یاسالم یجمهور یشناختهشده در قانون اساس انیاز اد یکی ایاسالم  نیمب نیالتزام به د .۲

موقت  تیبرگه معاف ایکارت  یکه دارا یداوطلبان ی)به تقاضا انیآقا یبرا یقانون یدائم تیمعاف ایو  یعموم فهیخدمت وظ انیدارا بودن کارت پا .۳

 (اثر داده نخواهد شد بیوجه ترت چیتحت هر عنوان هستند، به ه

مسکن  ادیبن دییمراکز مورد تا یطب کار از سو هیدییتا یالزم است گواه ،یدر آزمون کتب رشیدر صورت پذ یپزشک تیمعاف ی: افراد داراتبصره

 .شودیصادر م ازیفرد در شغل محل مورد ن یبه عنوان سالمت جسم هیدییتا نی. اندیارائه نما



 رانیا یاسالم یمعارض با نظام جمهور یاسیس یدر احزاب و گروهها تیعضو ای یعدم سابقه وابستگ .۴

 (احراز مشاغل طی)طبق جدول شرایشغل نیمرتبط با عناو یلیدارا بودن مدرک تحص .۵

مدرک  ستیبایشرکت در آزمون م یاحراز مشاغل، برا طیاعالم شده در جدول شرا یلیباالتر از مقاطع تحص یلیمدرک تحص ی: افراد دارابصرهت

مندرج در  یلیشدگان بر اساس مقاطع تحص رفتهیقرارداد پذ میتنظ ای ینیرا داشته باشند و صدور حکم کارگز یذکر شده در آگه یلیمقطع تحص

 .خواهد بود یداماستخ یآگه

 صالحیذ ییبه موجب آراء مراجع قضا یاستخدام منع نداشتن – خدمت تعهد نداشتن – یعدم اشتغال به کار رسم .۶

 یعدم اشتهار به فساد اخالق ،یفریک نهیشیبه مواد مخدر، عدم سوء پ ادیعدم اعت .۷

 .شوندیخدام مکه است یانجام کار یبرا ییو توانا یو روان یداشتن سالمت جسمان .۸

 داوطلبان یاختصاص طیسوم: شرا بخش

 یکه از لحاظ ارزش علم باشدیم یدانشگاه التیموقت تحص یگواه ایدانشنامه  ،یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق دییمورد تا یمدارک دانشگاه –

در آن ذکرشده باشد.  لیفراغت از تحص خیمعدل و تار ،یلیتحص شیبوده و مقطع، رشته و گرا یو فناور قاتیوزارت علوم، اختبار، تحق دییمورد تا

 (.نخواهد بود رشیموردپذ فهیحوزه نظام وظ یصادره برا یلیتحص تیلغو معاف یگواه ای یلیتحص یگواه چگونهیه)

جو خارج از دانش رشیبا توجه به نحوه پذ یآموزش باز و مکاتبها ر،یفراگ یدورهها نیبا عناو یلیمدارک تحص نیمدرک معادل و همچن –

 .نخواهد بود رشیدانشگاهها موردپذ یسراسر یآزمونها

 یآزمون کتب یبرگزار خیدائم آنان بعد از تار تیکارت معاف ایو  فهیخدمت نظام وظ انیپا خیتار ای لیفراغت از تحص خیکه تار یمدارک داوطلبان –

 .نخواهد بود رشیباشد، مورد پذ

ثبت نام کنند و  توانندیاحراز م طیمندرج در شرا یلیو مقطع تحص شیصرفًا دانش آموختگان همان رشته، گرا یامتحان یاز رشته ها کیدر هر  –

 .باشدینم ریها امکانپذ شیگرا ایرشته ها  گرید رشیپذ

در  یه )حتاستعالم خواهد شد و در صورت عدم صحت مدارک در هر مرحل صالحیاز مراجع ذ ییشدگان نها رفتهیپذ یلیاصالت مدارک تحص –

 .خواهد بود یداوطلب منتف یریدر آزمون و اشتغال به کار ( به کارگ رشیصورت پذ

 .باشدیم یلیدانشنامه تحص ایموقت  نامهیمندرج در گواه خیتار ل،یفراغت از تحص خی: مالک عمل در محاسبه تارتذکر

 :مهم نکات

 (ندیآزمون ثبت نام نما نیتوانند در ا یبه بعد م ۱۳۶۰/۱۱/۰۱ نیباشد.)صرفًا متولد یسال م ۴۰حداکثر  یشرط سن .۱



 .شده است حیدفترچه تشر نیدر هم از،یمورد ن یها شغل محل نیو همچن یلیاحراز هر شغل از لحاظ مقطع و رشته تحص طیشرا .۲

 ششم: مراحل ثبت نام بخش

در  دیبا انی. متقاضرفتیانجام خواهد پذ ۱۴۰۰بهمن ماه  ۲۰روز چهارشنبه  انیتا پا ۱۴۰۰بهمن ماه  ۱۲از روز سه شنبه  ینترنتینام به صورت ا ثبت

 .ندینما یخوددار یانیپا یمدت زمان فوق، نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزها

 آزمون طی( مطالعه شراالف

دفترچه را داشته باشد. دفترچه آزمون در  نیمندرج در ا یو اختصاص یعموم طیدر زمان ثبت نام، شرا دیاستخدام در آزمون، با یمتقاض داوطلب

 ،سامانه یمحترم، قبل از هرگونه اقدام بر رو نیداوطلب شودیم هیتوص دًایقرار گرفته است. اک نیو مطالعه داوطلب افتیصفحه اول سامانه جهت در

 .ندینام در آزمون اقدام نماو ثبت  نهیو ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هز طیشرا

 اسکن شده از مدارک لیفا هی( تهب

سامانه ثبت نام  قیارسال از طر یآن را برا لیاسکن نموده و فا ر،یخود را با مشخصات ز یقطعه عکس پرسنل کی دی: داوطلب بایعکس پرسنل .۱

 :داشته باشد اریدر اخت ینترنتیا

 گرفته شده باشد؛ یتمام رخ که در سال جار ۴*۳عکس  –

 باشد؛ کسلیپ ۳۰۰*۴۰۰و حداکثر  ۲۰۰*۳۰۰حداقل  دیباشد. اندازه عکس اسکن شده با JPG با فرمت –

 واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد؛ دیداوطلب با ریتصو –

 باشد؛ تیلوبایک ۷۰و حداکثر  تیلوبایک ۱۵حداقل  دیشده با رهیذخ لیحجم فا –

 حذف شده باشد؛ دیزائد عکس اسکن شده با یها هیحاش –

 باشد؛ دیسف نهیزم یو دارا یاالمکان عکس رنگ یحت –

و الزم است داوطلبان از اصل عکس  ستیشناسنامه و. ..( قابل قبول ن ،ی)کارت مل ییشناسا یکارتها یاسکن و استفاده از عکس رو: ۱ تذکر

 .ندیفوق، اقدام به اسکن نما حاتیو مطابق با توض یپرسنل

 .با حجاب بوده و صورت کامل آنان مشخص باشد دیعکس خواهران با: ۲ تذکر

 .گردیسلب م یمعتبر، ثبت نام داوطلب باطلشده و حق شرکت در آزمون از و ریدر صورت ارسال عکس غ: ۳ تذکر



موضوع اکثرًا  نیدرخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که ا ،یاستخدام یبه ذکر است با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمونها الزم

عالوه بر  د،یدهینت ها انجام م یچنانچه ثبت نام خود را توسط کاف گرددیم دیرخ داده است، تاک کنندینت ثبت نام م یکه در کاف یداوطلبان یبرا

 .عکس شما ارسال نگردد یبه جا یگریتا اشتباهًا عکس داوطلب د دییت نمادق یحتمًا نسبت به کنترل عکس ارسال ،یکنترل اطالعات ثبت نام

 .رفتار خواهد شد یاست که در صورت ارسال عکس اشتباه از طرف داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات با و یهیبد

 یکارت مل .۲

 لیفا نی. حجم ادینما یباال در سامانه بارگذار تیفیا وضوح و کو ب JPG با فرمت لیخود را به صورت فا یکارت مل ریتصو دیداوطلب با: ۱ تذکر

 .باشد یرنگ حًایزائد حذف و ترج یها هیباشد و حاش تیلوبایک ۲۰۰و حداکثر  تیلوبایک ۳۰حداقل 

 ( پرداخت وجهج

 «نهیپرداخت هز» نهیگز یدر صفحه اول سامانه، بر رو« آزمون» یبا مراجعه به منو دیآزمون، با طیشرا قیپس از مطالعه دق ط،یواجد شرا انیمتقاض

 ـارتامر، داشتن ک نی. جهت اندیپرداخت نما یامکیخدمات پ الیر ۵۰۰۰ثبت نام در آزمون را به اضافه  نهیهز الیر ۱.۹۰۰.۰۰۰کرده و مبلغ  کیکل

 .باشدیم ازیمورد ن cvv۲و کد ینتـرنتیبه همـراه رمـز ا یبـانک

ثبت نام به داوطلب  نهی، کد منحصر به فرد و مخصوص هر داوطلب است که در صورت اقدام موفق داوطلب جهت پرداخت هز«اختپرد توکن»

مراحل ثبت  انی( تا پاگرددیم امکیپ زیرا )که به شماره تلفن همراه داوطلب ن« توکن پرداخت»کد  نیا ن،یاست داوطلب ی. لذا ضرورابدییاختصاص م

پرداخت، در  ندیفرآ یو شماره تلفن همراه ثبت شده در ابتدا یکد، با کد مل نیا نی. همچنندینما ینزد خود نگهدار «یریکد رهگ» افتینام و در

 .خواهد بود یابیسامانه قابل باز

باشد، با در دست داشتن کد مربوط به آن را نداشته  ندیامکان ثبت نام و انجام فرآ نه،یکه داوطلب بالفاصله پس از پرداخت هز یدر صورت: ۱ تذکر

ثبت نام در » نهیآزمون )در صفحه اول سامانه(، گز یاز منو ستیبایامر، م نیا ی. برادیاقدام به ثبت نام نما یگریدر زمان د تواندیپرداخت، م یریرهگ

 .دیاقدام به ثبت نام نما ،یرا انتخاب و پس از وارد کردن اطالعات درخواست« آزمون

 ینداشته باشد، برا یبه توکن پرداخت خود دسترس نه،یمراحل پرداخت هز زیآم تیموفق انیپس از پا لیکه داوطلب به هر دل یدر صورت: ۲ تذکر

را انتخاب و پس از وارد کردن اطالعات « /توکنیریکد رهگ یابیباز» نهیآزمون )در صفحه اول سامانه(، گز یتوکن پرداخت، از منو یابیباز

 .شود یم امکیپ شانیا یپرداخت برادوباره توکن  ،یتدرخواس

 .گردد یوجه مسترد نم چیبه ه ،یاثر داده نخواهد شد و وجوه پرداخت بیناقص ترت یبه ثبت نامها: ۳ تذکر

 

 

 



 

 ۱۴۰۰مسکن در سال  ادیبن یآزمون استخدام یها رشته

 


