
  آگهی استخدام

 تخصصی و گزینش بـه      مصاحبهو  کتبی  دیوان محاسبات کشور نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود را از طریق آزمون              
  : نماید  و ساکن شهرهای مربوط به شرح ذیل دعوت به همکاری میبومیصورت پیمانی از بین افراد 

 

  گروه   رشته شغلی  ردیف  اد مورد نیازتعد
  شغلی 

حداقل   میزان تحصیالت
  زن  مرد  معدل

  محل جغرافیایی خدمت

  )ستاد مرکز(تهران   -  12  15
  هرمزگان   -  5

3  -  
رضـوی ـ کرمـان ـ       خراسـان ـ مرکـزی   

خوزستان ـ سیستان و بلوچستان ـ همدان   
  حسابرس   1  جنوبی ـ البرز  ـ خراسان

  9-10-11  و کارشناس 
کارشناســی، کارشناســی ارشــد و  دارا بــودن دانــشنامه

های حسابرسی ـ حسابداری ـ    دکتری در یکی از رشته
  14  ) مالی ـ صنعتی ـ بیمه(بانکداری ـ مدیریت 

2  -  
فارس ـ اصفهان ـ کرمانـشاه ـ قـزوین ـ       
اردبیل ـ سمنان ـ زنجان ـ یزد ـ لرسـتان      
ـ گلستان ـ کهگیلویه و بویراحمد ـ قـم ـ     

  شمالی   خراسان

 کارشناسـی ـ کارشناسـی ارشـد و      دارا بودن دانـشنامه   9-10-11  کارشناس اداری    2
  تهران  4  15  )ریزی دولتی ـ بیمه ـ برنامه(دکتری در رشته مدیریت 

  کارشناس  3
  9-10-11  اداری ـ مالی

دارا بودن دانشنامه کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد در           
هـای   آشنا به سیـستم و ) دولتی ـ مالی (رشته مدیریت 

  ای  رایانه
  کلیه مراکز استانها   1  14

ارشـد و          کارشناسـی  -  دارا بودن دانـشنامه کارشناسـی       9-10-11  کارشناس رایانه   4
  )ستاد مرکز(تهران   2  15  )افزار گرایش سخت(دکتری در رشته کامپیوتر 

غربـی ـ کرمـان ـ اصـفهان ـ  آذربایجـان   1  14
ارشـد و      کارشناسـی  -  کارشناسـی  دارا بودن دانـشنامه     9-10-11  کارشناس رایانه   5  گلستان ـ البرز 

 IT و )افزار گرایش نرم (دکتری در رشته کامپیوتر
  )ستاد مرکز (تهران  5  15

 کارشناسـی ارشـد و    -  دارا بودن دانـشنامه کارشناسـی       9-10-11  کارشناس اقتصاد   6
کرمان ـ هرمزگان ـ یزد ـ تهران ـ قزوین   1  14  دکتری در رشته اقتصاد  

 کارشناسـی ارشـد در      -  دارا بودن دانشنامه کارشناسـی      9-10-11  ناس حقوق کارش  7
  و هرمزگانلرستان   1  14  ) خصوصی ـ جزاء ـ عمومی(رشته حقوق 

8  
  کارشناس

 روابط عمومی و امور 
  الملل بین

ــری   11-10 ــشنامه کارشناســی ارشــد و دکت ــودن دان  در دارا ب
  تهران  2  15  )الملل های ارتباطات و روابط عمومی ـ روابط بین رشته

  

  : شرایط عمومی استخدام 

  تدین به دین اسالم  -
 تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران  -
 ) ویژه برادران(داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم  -
 انقالب اسالمی و عدم بازخرید خدمت و بازنشستگی از دسـتگاههای            یعدم اشتغال در سایر مؤسسات دولتی و نهادها        -

 ولتی د
 . شوند  داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می -



  :  استخدام اختصاصیشرایط  
، بـه بعـد بـرای داوطلبـان مقطـع           )1/5/1355(تمـام از تـاریخ        سـال  35 کارشناسی   مقطع داوطلبان   حداکثر سن برای   -

 سـال تمـام از تـاریخ    40تـری  ، بـه بعـد و بـرای داوطلبـان دک    )1/5/1352( سـال تمـام از تـاریخ     38کارشناسی ارشد   
 .باشد  ، به بعد می)1/5/1350(

 دارا بودن شرایط احراز شغل مورد درخواست  -
دارندگان رتبه اول، دوم و سوم در رشته های مذکور از دانشگاههای دولتی مستقر در تهران، اصفهان، فارس، خراسـان                     -

قیقـات بـدون نیـاز بـه آزمـون اسـتخدامی بعـد از               رضوی و آذربایجان شرقی و همچنین دانشگاه آزاد واحد علوم و تح           
  ) . باشد نام اینگونه افراد نیز در آزمون ضروری می  ثبت( .گزینش و مصاحبه تخصصی در دیوان استخدام می شوند

  : مدارک مورد نیاز 

  تکمیل برگ درخواست شغل  -
 خدمت یا معافیت دائم  ن مدرک تحصیلی ، شناسنامه ، کارت پایا: تصاویر  -
 ) یک قطعه عکس روی برگ درخواست شغل الصاق شود( جدید پشت نویسی شده 3×4طعه عکس دو ق -
 نام آزمون استخدامی   خزانه تحت عنوان حق ثبت980 ریال به حساب 47,000اصل رسید بانکی واریز مبلغ  -

   
  :  و مهلت ثبت نام کنحوه ارسال مدار

 10بـه مـدت    (10/5/90 حداکثر تـا تـاریخ    1/5/90 مشروحه فوق را از تاریخ       مدارکالزم است   متقاضیان واجد شرایط     -
 . ارسال نمایند6471/14155 میدان ونک، انتهای برزیل شرقی صندوق پستی  ـبا پست سفارشی به نشانی تهران) روز

 .  ترتیب اثر داده نخواهد شدشودبه مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از مهلت مقرر به پست تحویل  -
  

  : تذکرات 

 . داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که بموجب آراء مراجع قضایی و ذیصالح از خدمت دولتی منع شده باشند -
 . دواطلبان نباید استخدام رسمی و پیمانی سایر دستگاههای دولتی باشند -
 . د  ش های غیرمرتبط ترتیب اثر داده نخواهد تر ، معادل و رشته به مدارک تحصیلی پائین -
ایثارگران محترم در صورت داشتن شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنـصاب قبـولی در آزمـون از اولویـت برخـوردار                         -

 . خواهند بود
توانند در آزمون مربـوط بـه رشـته           کارکنان شاغل پیمانی موقت دیوان محاسبات کشور که حائز شرایط فوق باشند می             -

 . شغلی مورد تصدی شرکت نمایند
و دیـوان   ir.dmk.WWWع کارت و برگزاری آزمون از طریق سایت اینترنتی دیوان محاسبات بـه نـشانی                تاریخ توزی  -

 .  شهریورماه اعالم خواهد شد8 لغایت 6محاسبات استانها در مورخ 
حق انتخـاب   غیر بومی   تقاضیان  گیرد لذا م    با توجه به اینکه پذیرش داوطلبان براساس استان محل سکونت صورت می            -

 .استانی غیر از استان محل سکونت خود را ندارند 
 .گردد  اعالم می11/5/90منابع آزمون هر رشته شغلی از طریق سایت اینترنتی دیوان محاسبات از تاریخ  -

  



  
 بسمه تعالي

  دیوان محاسبات کشور
  برگ درخواست شغل

  
    :  شماره شناسنامه -4         :   نام پدر -3      : خانوادگی   نام و نام-2      :  نام -1
      :  محل تولد -7    سال/ ماه      / روز       :  تاریخ تولید -4    : صادره از  -5
  :   دانشگاه محل تحصیل-10      : رشته تحصیلی و معدل-9     :  مدرک تحصیلی -8

   کارت معافیت دائم دارای کارت پایان خدمت :  وضعیت نظام وظیفه -12      :  دین -11
  : حل سکونت  نشانی م-14  : شهر مورد تقاضا -13
     رزمنده  آزاده  جانباز بسیجی :  ایثارگر -16    :  تلفن -15
  : نسبت  )  جانبازان  مفقودین  آزادگان شهدا ( خانواده -17
   تاریخ و امضاء داوطلب            :  سابقه کار تخصصی -18



  :مواد آزمون 
  الف ـ آزمون عمومی در مقاطع مختلف

  مواد امتحانی  ردیف
 I.C.D.Lه مهارت های هفت گان  1
  زبان انگلیسی  2
  استعداد  3
  

  ب ـ آزمون تخصصی در هر یک از رشته های شغلی 
  مواد امتحانی  مقاطع تحصیلی  رشته شغلی ردیف

   ریاضی و آمار-1
کارشناس ارشد و   حسابرس  1   اصول تنظیم و کنترل بودجه و حسابرسی -2

   حسابداری مالی و دولتی-3  دکتری
  )بخش جرایم علیه اموال( حقوق جزای اختصاصی -1
  )بخش اجرای احکام( آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی -2
کارشناس ارشدو   قیکارشناس حقو  2  )بخش مسئولیت مدنی و تعهدات( حقوق تجارت و حقوق مدنی -3

  دکتری
   حقوق اداری -4
   و آمار ریاضی-1
کارشناسی و   کارشناس اداری  3   حقوق اداری -2

   مدیریت منابع انسانی-3  کارشناسی ارشد
   معماری پیشرفته و شبکه های کامپیوتری پیشرفته-1
  کارشناس رایانه  4   ریاضی پیشرفته و ارزیابی کارایی سیستمهای کامپیوتری-2

  )سخت افزار(
کارشناس ارشد و 

  سباتی پردازش سیگنال دیجیتال و پردازنده های محا-3  دکتری
   مهندسی نرم افزار پیشرفته و پایگاه داده پیشرفته-1
  کارشناس رایانه  5   شبکه های کامپیوتری پیشرفته و سیستم های توزیع شده-2

  )نرم افزار(
کارشناس ارشد و 

ــارآیی     -3  دکتری ــابی ک ــامپیوتر و ارزی ــی ک ــشرفته در مهندس ــیات پی  ریاض
  سیستمهای کامپیوتری

   اقتصاد خرد و کالن پیشرفته-1
ناس ارشد و کارش  کارشناس  6   مدیریت مالی و اقتصاد سنجی-2

   موضوعات اقتصاد اسالمی-3  دکتری
  


