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 بسمه تعالي

 

 1398پیماني  سال  اطالعیه دیوان محاسبات کشور درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون استخدام

 

دیوان محاسبات کشور در نظر دارد نیروی انسانی متخصص مورد نیاا  واود را ا  یریاز و ماون کتبایح مصااصبی وخصصای و        

 استخدام نماید:گزینش بی صورت پیمانی بی شرح ذیل 

ثبت نام در این و مون منحصراً بی صورت اینترنتی و ا  یریز پایگاه ایالع رسانی سا مان سنجش ومو ش کشور بای نشاانی :    -

www.sanjesh.org   پذیرد. رو  انجام میهشت بی مدت   14/07/1398  مورخیکشنبی  لغایت 07/07/1398خ مور یکشنبیا  رو 

بایست در مهلت مقرر و پس ا  مطالعی شرایط و ضوابط عمومی و اوتصاصی و مون و وهیی مدارک ماورد   میلذا کلیی متقاضیان 

 نیا  نسبت بی ثبت نام اقدام نمایند.

 شرایط عمومی استخدام:

 داشتن وابعیت ایرانی. -1

 التزام بی دین مبین اسالم. -2

 التزام بی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. -3

ومیت بی فساد اوالقیح نداشتن سابقی محکومیت و سوء پیشینی کیفری کی موجب محرومیت ا  صقاو  اجتمااعی   عدم محک -4

 شده باشد. )با وایید مراجع ذیصالح(

 ها. گردان عدم اعتیاد بی دوانیات و مواد مخدر و روان -5

 دارا بودن کارت پایان ودمت وظیفی عمومی یا معافیت دائم برای وقایان. -6

باشد و واریخ ورویص ا  ودمت وظیفی و یا صدور کارت معافیت دائم  کارت یا برگ معافیت موقت مورد پذیرش نمی: 1توضیح 

 باشد. 01/09/1398قانونیح باید قبل ا  

ادامی مراصل استخدامی دارندگان کارت معافیت پزشکیح در صورت ووفیز در مراصل مربوط ح پس ا  واییاد پزشا    : 2توضیح 

 بالمانع وواهد بود.معتمد 

 شوند. )یبز وایید مراجع پزشکی( داشتن سالمت جسمانی و روانی و ووانایی برای انجام کاری کی استخدام می -7

 های اجرایی باشند. داویلبان استخدام نباید مستخدم با ورید سایر دستگاه -8

 بی دولت و یا نهادهای انقالبی.هاح موسسات دولتی و وابستی  نداشتن وعهد انجام کار در سایر سا مان -9

 شرایط اختصاصی استخدام:

 باشد.( می01/09/1398دارا بودن مدرک وحصیلی لیسانس و فو  لیسانس. )مالک واریخ فارغ التحصیلی -1

هاای ذکار    بایست یکی بوده و یا یکی ا  رشتی لیسانس می رشتی وحصیلی مقطع لیسانس افراد با مدرک وحصیلی فو : 1تبصره 

 همان شغل در این فراووان باشد.شده 

 افراد شرکت کننده در  مان ثبت نام نباید دانشجو باشند.: 2تبصره 

 های پودمانی مصوب دیوان محاسبات وواهد بود. ادامی وحصیل افراد پذیرفتی شده صرفاً ا  یریز دوره: 3تبصره 

 رکت کنند.ووانند در این و مون ش افراد دارای مدرک وحصیلی دکتری نمی: 4تبصره 

 و باالور در مقایع وحصیلی لیسانس و فو  لیسانس 14داشتن معدل  -2
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 بی بعد(01/09/1370 سال ومام برای مقطع کارشناسی )ا  واریخ 28داشتن صداکثر سن  -3

 بی بعد( 01/09/1365خ سال ومام برای مقطع کارشناسی ارشد )ا  واری 33داشتن صداکثر سن  -4

 گردد. ودمت سربا ی بی صداکثر سن اضافی میمدت دیوان محاسبات کشور و یا سابقی کار مروبط در  -5

 سال بی صداکثر سن اضافی می گردد.(3سال سابقی کار مفید و مروبط جهت رشتی شغلی کارشناس عمران) 3داشتن  -6

 مراحل ثبت نام:

 رسانی سا مان سنجش ومو ش کشور. ایالعمراجعی بی پایگاه  -1

 وقاضانامی الکترونیکی در سایت مذکور.وکمیل فرم  -2

 بایست ی  قطعی عکس با مشخصات ذیل اسکن و در قسمت مربوط بارگذاری نماید. ارسال عکس: داویلب می -3

 کی در سال جاری گرفتی شده باشد. )عکس ومام رخ(3×4عکس  -1-3

 باشد. jpgعکس اسکن شده باید با فرمت  -2-3

 پیکسل باشد. 200×300پیکسل و صداقل  300×400صداکثر  اندا ه عکس اسکن شده باید -3-3

 وصویر داویلب باید واضحح مشخص و فاقد اثر مهرح منگنی و هرگونی ل  باشد. -4-3

 کیلو بایت بیشتر باشد. 70شده عکس نباید ا   هصجم فایل ذویر -5-3

 های  اید عکس اسکن شده باید صذف شده باشد. صاشیی -6-3

 ها سیاه و سفید و یا در صورت رنگی بودن دارای  مینی سفید باشد. عکسصتی االمکان  -7-3

های قبلیح در وصاو  اشاتباه در ارساال عکاس داویلباانح کای ایان         با ووجی بی مشکالت بی وجود ومده در و مونتذکرمهم: 

گاردد کای عاالوه بار کنتارل       مای  شاود رخ داده اسات. واکیاد    موضوع اکثراً برای داویلبانی کی ثبت نام ونان ووسط دیگران انجام می

نامیح صتما نسبت بی کنترل عکس ارسالی دقت نمایید وا اشتباهاً عکس داویلب دیگری بای جاای عکاس شاما الصاا        ایالعات ثبت

نگردد. بدیهی است کی در صورت ارسال عکس اشتباهی ا  یرف متقاضیح فرد بی عنوان متخلف ولقی و مطابز مقاررات باا وی رفتاار    

 .وواهد شد

 پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی:

باشاد. باا مراجعای بای      ها فعال مای  های عضو شبکی بانکی شتاب کی پرداوت الکترونیکی ون داویلبان ال م است بی وسیلی کارت

ا ناامی و سا س با    ریال نسبت بی دریافات ساریال ثبات    300000 رسانی سا مان سنجش ومو ش کشور و پرداوت مبلغ پایگاه ایالع

 مراجعی بی بخش مربوط نسبت بی ثبت نام اقدام نمایند.

 زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سا مان سنجش ومو ش کشاور   28/08/98 مورخ سی شنبیکارت شرکت در و مون ا  رو  

نام کنندگان بی صاورت   با ووجی بی ومار ثبت  01/09/1398جمعی  رو  قرار وواهد گرفت. و مون در www.sanjesh.orgبی نشانی 

 گردد. ای و بی یور قطعی برگزار می غیر متمرکزح منطقی

 

 تذکرات:

 های غیر مروبط ورویب اثر داده نخواهد شد. ورح باالورح معادل و رشتی بی مدارک وحصیلی پایین -
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شاغل سایر سا مان ها و دستگاه های دولتی هستندح می بایست پس ا  پذیرفتی شدن صداکثر وا یا  مااه   افرادی کی کارمند  -

 نسبت بی ارائی استعفا نامی وود بی دیوان محاسبات کشور اقدام نمایند. در غیر این صورت نفر بعدی جایگزین وواهد شد.

ای کی ودمت سربا ی را در دیوان محاسبات کشور بی پایاان رساانده باشاند و کارکناان پیماانیح قاراردادی و        سربا ان امریی -

ووانند در و مون مربوط بی رشتی شغلی ماورد وصادی شارکت     شرکتی دیوان در صوروی کی صائز شرایط مندرج در ایالعیی باشند می

 نمایند.  

استخدامی برای دیوان محاسبات کشور محر  گردد کی متقاضی اقدام بی ارائای ایالعاات واالف     چنانچی در هر ی  ا  مراصل -

 یکن ولقی گردیده و متقاضی صز هیچگونی اعتراض نخواهد داشت. واقع نمودهح استخدام مشارالیی کان لم

استان هاای دیگار مطلقااً امکاان     قبولی بی  امکان انتقال ا  استان محلح پذیرفتی شدن و نهایی شدن مراصل استخدامپس ا   -

   پذیر نمی باشد.

 ها: سهمیه

 ایثارگران داویلب مشمول قوانین و مقررات مروبط وواهند بود. -

درصد سهمیی  3بودن شرایط مندرج در وگهی و کسب صد نصاب ال م بی ورویب نمره مکتسبی ا   معلولین عادی بی شرط دارا -

عادی فردی است کی دارای کارت سا مان بهزیستی باشاد و وواناایی انجاام مشااغل منادرج در      قانونی برووردار وواهند بود. )معلول 

 با وایید پزش  معتمد دیوان محاسبات کشور را داشتی باشد.(   1جدول شماره 



4 

 

 های شغلي آزمون استخدامي دیوان محاسبات کشور رشته -1جدول شماره 
 

 ردیف
وکد  عنوان

 رشته شغلی
 محل جغرافیایی خدمت وکد عنوان تعداد جنس مقطع تحصیلی رشته تحصیلیو کد عنوان 

1 
 صسابرس  

 

  صسابداری

  صسابرسی

  مدیریت صنعتی

  مدیریت با رگانی

  مدیریت دولتی

  مدیریت مالی

 

کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد
 مرد

 ستاد نفر 30

 نفر 6

)برای هر 

 استان(

 -چهارمحال و بختیاری  -ایالم  -البر  

 - رضوی  وراسان -شمالی وراسان -جنوبی وراسان

  لرستان  -کهگیلویی و بویراصمد  -فارس 

  -یزد -ما ندران

 نفر 5

)برای هر 

 استان(

 -کرمان -سیستان و بلوچستان  -  نجان  

 سمنان -همدان -غربی وذربایجان

 نفر  4

)برای هر 

 استان(

 کردستان اردبیل  ا اصفهان ا بوشهرا وو ستان ا

 نفر 3

)برای هر 

 استان(

وذربایجان  -ا هرمزگان گیالن -قزوین  -وهران

 شرقی

 نفر 2

)برای هر 

 استان(

 کرمانشاه -گلستان – مرکزی -قم 
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کارشناس 

 اداری 

 

  مدیریت دولتی

  مدیریت با رگانی

  مدیریت صنعتی

و  کارشناسی

 کارشناسی ارشد
 ستاد نفر 2 مرد ا  ن

3 
 کارشناس مالی

 

  صسابداری

 صسابرسی

کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد
 ستاد نفر 1  ن -مرد

4 

کارشناس 

رسیدگی بی 

 شکایات

  

 صقو 

 عمومیصقو  

 صقو  جزا

 صقو  وصوصی

 فقی و مبانی صقو  اسالمی

کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد
 ستاد نفر 1  ن -مرد

 صقو  دادیار 5
کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد
 ستاد نفر 3 مرد

6 
کارشناس 

 صقوقی

 صقو 

 صقو  عمومی

 صقو  جزا

 صقو  وصوصی

 فقی و مبانی صقو  اسالمی

کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد
 همدان نفر 1  ن -مرد
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 ردیف
وکد  عنوان

 رشته شغلی
 محل جغرافیایی خدمت وکد عنوان تعداد جنس مقطع تحصیلی رشته تحصیلیو کد عنوان 

7 
 -کارشناس فنی

 عمران
 مهندس عمران

کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد
 مرد

نفر ) برای  1

 هر استان (
 کرمانشاه -سمنان  –کردستان 

8 
کارشناس 

 صساب
 ستاد نفر 3 مرد کارشناسی صسابداری
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 کشور به شرح ذیل است:مواد آزمون استخدامي دیوان محاسبات 

 الف( عمومی

 مواد آزمون

 ها کلیه رشته

 معارف اسالمی -1

 ریاضی و ومار مقدماوی -2

  بان انگلیسی ا عمومی -3

 ایالعات عمومی )قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور(   -4

  بان و ادبیات فارسی و ویین نگارش -5
 ( ICDLهای هفتگانی فنّاوری ایالعات )مهارت -6

 ب( تخصصی
 مواد آزمون یشغل و کد رشته عنوان

  حسابرس 

 کارشناس 

 صسابداری مالی -1
 صسابرسی -2
 صسابداری دولتی -3
 قوانین مالی و محاسباوی )قانون محاسبات عمومیح قانون وجارتح قانون مدیریت  -4
 ودمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات(    
 بودجی -5
 افزارها در صسابداری و صسابرسی کاربرد نرم -6
 ا  بان وخصصی7

 کارشناس امور اداری 
 

 مبانی سا مان و مدیریت -1
 مدیریت منابع انسانی و رفتار سا مانی -2
 ریزی دولتی بودجی -3
 ومار و کاربرد ون در مدیریت -4
 ودمات کشوری صقو  اداریح وأمین اجتماعی و قانون مدیریت -5
  بان وخصصی -6

 
 
 
 

 کارشناس مالی
 

 

 اصول صسابداری -1
 صسابداری میانی -2
 صسابداری دولتی -3
 مدیریت مالی -4
قوانین مالی و محاسباوی )قانون محاسبات عمومیح قانون وجارتح قانون مدیریت  -5

 ودمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات(
 دولتیریزی  بودجی -6
 کاربرد کام یوور در صسابداری -7
  بان وخصصی -8

 
 کارشناس رسیدگی به شکایات

 

 (وصیت و ارث وانوادهح اشخا ح استثنای بی) مدنی صقو  -1

 وجارت صقو  -2

 عمومی جزای صقو  -3

 (اموال علیی جرایم) اوتصاصی جزای صقو  -4

  (مناقصات برگزاری قانون و عمومی محاسبات قانون) محاسباوی و مالی قوانین -5

 (مربوط های نامی ویین و کشوری ودمات مدیریت قانون) اداری صقو  -6

 وخصصی  بان -7
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 مواد آزمون یشغل و کد رشته عنوان

 
 دادیار

 
 (وصیت و ارث وانوادهح اشخا ح استثنای بی) مدنی صقو  -1

 وجارت صقو  -2

 عمومی جزای صقو  -3

 (اموال علیی جرایم) اوتصاصی جزای صقو  -4

  (مناقصات برگزاری قانون و عمومی محاسبات قانون) محاسباوی و مالی قوانین -5

 (مربوط های نامی ویین و کشوری ودمات مدیریت قانون) اداری صقو  -6

 وخصصی  بان -7

 کارشناس حقوقی

 (وصیت و ارث وانوادهح اشخا ح استثنای بی) مدنی صقو  -1

 وجارت صقو  -2

 عمومی جزای صقو  -3

 (اموال علیی جرایم) اوتصاصی جزای صقو  -4

  (مناقصات برگزاری قانون و عمومی محاسبات قانون) محاسباوی و مالی قوانین -5

 (مربوط های نامی ویین و کشوری ودمات مدیریت قانون) اداری صقو  -6

 وخصصی  بان -7

 عمران -کارشناس فنی

 (ها سا ه وحلیل و مصالح مقاومت) جامدات مکانی  -1

 پی و واک مکانی  -2

 هیدرولی  و سیاالت مکانی  -3

 بتنی و فلزی های سا ه یراصی -4

  لزلی مهندسی اصول -5

 وخصصی  بان -6

 کارشناس حساب

 مالی صسابداری -1

 صسابرسی -2

 دولتی صسابداری -3

  مدیریت قانون وجارتح قانون عمومیح محاسبات قانون) محاسباوی و مالی قوانین -4

 (مناقصات برگزاری قانون و کشوری ودمات    

 بودجی -5

  صسابرسی و صسابداری در افزارها نرم کاربرد -6

 وخصصی  بان ا7

 
 


