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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در راستاي تامین نیروي انساني مورد نیاز خود در تهران و کارخانه تولید کاغذذ اسذناد
بهادار در استان مازندران ،از متقاضیان واجد شرايط به شرح مندرج در جدول آگهي استخدامي و شرايط ذيل ،بهمنظور استخدام
بهصورت "قراردادي" دعوت به همکاري مينمايد:
 -1تابعیت دولت جمهوري اسالمي ايران.
 -2تدين به دين مبین اسالم يا يکي از اديان مصرح درقانون اساسي
 -3اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسالمي ايران.
 -4عدم اشتهار به فساد و نداشتن سوء سابقه.
 -5داشتن کارت پايان خدمت وظیفه عمومي يا معافیت دائم براي آقايان ( به شرح مندرج در ستون "ساير شرايط الزم" جدول
آگهي استخدام )  .ثبت نام متقاضیاني که داراي معافیت موقت تحت هر عنوان مي باشند مورد قبول نخواهد بود .
الف :تاريخ ترخیص از خدمت و يا صدور کارت معافیت بايد تا پايان مهلت ثبت نام (  )1401/08 /13باشد.
ب :مدت خدمت وظیفه عمومي انجام شده به حداکثر سن تعیین شده براي هر رديف شغلي اضافه خواهد شد.
 -6حداقل سن استخدام  18سال تمام(متولدين  1383 /08 /13به قبل) و حداکثر سن به شرح مندرج درجدول آگهي استخدام ميباشد.
تاريخ فراغت از تحصیل بايد تا پايان مهلت ثبت نذام (  ) 1401 / 08 / 13باشذد .ايذن تذاريخ مذال عمذل بانذک در
خصوص بند  1قسمت ساير نکات آگهي استخدام نیز خواهد بود.
 -7داشتن سالمت کامل جسم و روان و توانايي کامل انجام کار براي شغل مورد تقاضا به تشخیص اداره رفاه کارکنان بانک.
 -8ايثارگران عزيز در صورت دارا بودن شرايط الزم در چارچوب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران (با آخرين اصالحات و
الحاقات) ،صرفاً از طريق شرکت در آزمون استخدامي ،طبق ضوابط از معافیتها ،اولويتها و امتیازات خاص خود برخذوردار
خواهند بود.بديهي است پس از اعالم نتايج آزمون کتبي و بههنگام بررسي مدار داوطلبان ،گواهي معتبر (بر اساس آخرين
مقررات و بخشنامه هاي صادره درخصوص مراجع ذيصالح جهت صدور گواهي ايثارگري) مبني بر معرفي جهت بهرهمندي
فرد از اولويتهاي قانوني استخدام مطالبه خواهد شد.بديهي است چنانچه گواهي مزبور از سوي داوطلب ارائذه نگذردد و يذا
فاقد شرايط الزم جهت پذيرش به عنوان گواهي ايثارگري صادره از مراجع ذيصالح باشد ،از ادامه مراحذل اسذتخدامي فذرد
حتي با وجود اعالم نام وي در لیست پذيرفته شدگان آزمون کتبي و در هرمرحله که مشخص گردد ،ممانعت بهعمل خواهد
آمد و حق معرفي داوطلب جايگزين (بر اساس نمره آزمون کتبي) براي بانک محفوظ خواهد بود.
رعايت شرايط علمي از نظر مدر و رشته تحصیلي براي متقاضیان استفاده از سهمیه ايثارگري الزامي است.
 -9معلوالن عزيز در صورت دارا بودن شرايط الزم با ارايه معرفي نامه از بهزيستي و بر اساس قانون جامع حمايت از معلوالن،
صرفاً از طريق شرکت در آزمون استخدام و طي موفقیت آمیز مراحل استخدامي و تايید توانايي انجام کار در شغل مورد
تقاضا از سوي اداره رفاه کارکنان بانک ،طبق ضوابط از اولويتها و امتیازات خاص خود برخوردار خواهند بود.
 -10مفاد قانون حمايت از خانواده و جواني جمعیت درچارچوب ضوابط و مقررات درخصوص افزايش سقف سني الزم جهت
ثبتنام در آزمون استخدامي بانک و همچنین اعمال ضريب مربوطه به نمرات آزمون آنان رعايت خواهد گرديد .بديهي است
چنانچه در هريک از مراحل آزمون مشخص گردد اطالعات ارائه شده پیش از آزمون کتبي با مندرجات مدار داوطلب
مطابقت ندارد ،موضوع افزايش سقف سني و يا اعمال ضريب به نمره مکتسبه آنان در آزمون کتبي منتفي خواهد گرديد و
چنانچه بر اثر اين اتفاق فرد غیرواجد شرايط از نظر سني تشخیص داده شده و يا موفق به کسب حدنصاب و قرارگرفتن در
لیست چند برابر ظرفیت نگردد ،علیرغم درج نام وي در لیست پذيرفته شدگان آزمون کتبي ،از ادامه مراحل استخدامي وي
ممانعت بهعمل خواهد آمد و حق معرفي داوطلب جايگزين (بر اساس نمره آزمون کتبي) براي بانک محفوظ خواهد بود.
 -11مفاد قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام (مصوب مورخ  1371/2/22مجلس شوراي اسالمي) در خصوص افزايش
شرط حداکثر سن داوطلبان رعايت خواهد گرديد.
صفحه 1

 -12عدم اشتغال و عدم دارابودن تعهد خدمت به سازمانهاي دولتي و خصوصي در زمان شروع بهکار دربانک الزامي است.
بديهي است بههنگام ابالغ لزوم مراجعه پذيرفتهشدگان نهايي جهت شروعبهکار ،چنانچه متقاضي به داليل فوق امکان
شروع بهکار در بانک را نداشته باشد ،موضوع بهمنزله انصراف متقاضي از استخدام در بانک مرکزي تلقي گرديده و بانک
حق خواهد داشت ضمن منتفي نمودن استخدام وي ،نسبت به معرفي فرد ذخیره به عنوان جايگزين جهت طي مراحل
استخدامي و شروعبکار در بانک اقدام نمايد و مسئولیت اين امر بر عهده متقاضي خواهد بود.
هر داوطلب مي تواند تنها در يک رديف شغلي شرکت نمايد ( .در صورت عدم رعايت اين موضوع از سوي داوطلب  ،موضوع
به عنوان تخلف تلقي شده و بانک مجاز به حذف تمامي ثبت نام هاي وي خواهد بود ) .

ثبت نام صرفاً از طريق درگاه اطالعرساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني  www.sanjesh.orgاز روز شنبه مورخ
 1401/08/7تا روز جمعه مورخ  1401/08/13صورت خواهد پذيرفت .در ضمن پذيرش تقاضاي حضوري يا تقاضاهايي که بذه
پست تحويل داده شود ،امکانپذير نخواهد بود.
مدت زمان تعیین شده تمديد نميگردد و متقاضیان مي بايست در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و
از موکول نمودن آن به روزهاي پاياني خودداري نمايند.
داوطلبان مي بايست در انتخاب رديف شغلي به عنوان شغل ،محل خدمت ،جنسيت و شرايط تعيين شده
براي ثبت نام در آن توجه نمايند.
.1

.2

.3
.4
.5
.6

.7

شرکت با مدر تحصیلي باالتر از مقطع اعالم شده در آگهي استخدامي ،تخلف محسوب ميگردد .چنانچذه متقاضذي بذا
مدر تحصیلي باالتر از مقطع اعالم شده در آگهي ،در آزمون شرکت نمايد ،هرچنذد کذه هیچگونذه ادعذايي نسذبت بذه
پذيرش و يا هرگونه اقدام ديگر درخصوص مدر باالتر خود از بانک نداشته باشد ،از استخدام و يا ادامه همکاري وي در
هر مرحله که مشخص گردد ،ممانعت به عمل آمده و کلیه هزينه هاي متعلقه ( بنا به تشخیص و صالحديد بانک ) از وي
اخذ خواهد گرديد.
چنانچه درهر يک از مراحل آزمون مشخص گردد داوطلب به هردلیل واجد شرايط تعیین شده در آگهي نميباشد ،از ادامه
مراحل استخدامي ،استخدام و يا ادامه همکاري وي در هرزمان که مشخص گردد ،ممانعت بهعمل آمده و کلیه هزينههاي
متعلقه (بنا به تشخیص و صالحديد بانک ) از وي اخذ خواهد گرديد.
در رديفهاي شغلي که جنسیت مورد نیاز مرد و زن اعالم گرديده است به دلیل نوع کار قابل واگذاري  ،حسب نیذاز ادارات
بانک در پذيرش نهايي نسبت الزم بین پذيرفته شدگان زن و مرد اعمال خواهد شد .
شرط الزم براي انتخاب داوطلبان استخدام جهت راهیابي به مراحل بعدي استخدامي ( شامل مصاحبه تخصصي ،ارزيذابي
توسط کانون ارزيابي و  ،) ......کسب حدنصاب مورد نظر بانک در آزمون کتبي خواهد بود.
هزينه ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد .از اين رو الزم است متقاضیان استخدام قبذل از ثبذت نذام شذرايط اسذتخدامي
رديف شغلي مورد نظر خود را به دقت مطالعه و در صورت دارا بودن تمامي شرايط تعیین شده اقدام به ثبت نام نمايند.
از آنجا که نفرات برتر هر رديف شغلي در مرحله آزمون کتبي ،متعاقباً از طريق اطالع رساني بذه شذماره همذراه داوطلذب
جهت بررسي مدار و يا شرکت در مصاحبه علمي ،دعوت به عمل خواهد آمد؛ لذا مقتضي است داوطلبان درخصوص درج
تلفنهاي ضروري تماس خود دقت الزم را مبذول دارند.
استخدام در بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران منوط به توفیق در تمامي مراحل مربوط (آزمون کتبي ،مصاحبه علمذي،
کانونهاي ارزيابي ،گزينش ،اخذ گواهي عدم سوءپیشینه و تايید سالمت جسم و روان و توانايي انجام کذار از سذوي اداره
رفاه کارکنان بانک براي شغل مورد تقاضا) خواهد بود.
صفحه 2

 .8متقاضیان در صورت انصراف ،اخراج و يا قطع رابطه همکاري به هر نحو موظف به پرداخت هزينه هذاي متعلقذه (بنذا بذه
تشخیص و صالحديد بانک) خواهند بود.
 .9در رديفهاي شغلي شماره ( 60-59و  )61مشاغل کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار ،داوطلبان بومي "شهرستان آمذل" ،مشذروط
به دارابودن حداقل يکي از شرايط ذيل ،از امتیاز اولويت قانوني نسبت به سايرين برخوردار خواهند بذود .بذدين ترتیذب کذه نمذره
داوطلب بومي نسبت به ساير داوطلبان غیربومي شهرستان آمل ،با ضريب  1/4محاسبه و در لیست نمرات آزمذون کتبذي لحذاظ
خواهد گرديد.بديهي است از آنجا که اعمال ضريب مربوطه به نمره داوطلبان بومي شهرستان آمل بر اساس اظهارات داوطلب در
فرم ثبت نام آزمون استخدامي صورت ميپذيرد ،چنانچه پس از اعالم نتايج آزمون کتبي و با بررسي مدار استخدامي ،خذالف
اظهارات داوطلب براي بانک اثبات گردد ،بانک نسبت به محاسبه مجدد نمره داوطلب مذکور بدون اعمال ضريب يادشذده اقذدام
خواهد نمود و چنانچه بر اثر اين اتفاق فرد موفق به کسب حدنصاب و قرارگرفتن در لیست چند برابر ظرفیت نگردد ،علیرغم درج
نام وي در لیست پذيرفته شدگان آزمون کتبي ،از ادامه مراحل استخدامي وي ممانعت بهعمل خواهد آمد و حق معرفي داوطلذب
جايگزين (بر اساس نمره آزمون کتبي) براي بانک محفوظ خواهد بود.
الف) "شهرستان" محل تولد داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام يکي باشد.
ب) داوطلب از حداقل  10سال گذشته تا کنون بصورت مستمر و پیوسته ساکن شهرستان موردتقاضا براي استخدام باشد.
استفاده از اولويت بومي از طريق سکونت بهموجب تايید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلي
(بر اساس فرم پیوست) ممهور به مهر نیروي انتظامي (پاسگاه يا کالنتري محل)در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود
داشتن گواهي تحصیل در مقاطع تحصیلي ابتدايي ،راهنمايي يا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تايید اداره
اموزش و پرورش شهرستان مربوطه مي تواند به عنوان تمام يا قسمتي از ده سال سابقه سکونت بذه شذرط ارائذه استشذهاد
محلي مبني بر بررسي ساکن بودن فعلي فرد در شهرستان مورد تقاضا مورد محاسبه قرار گیرد
مبناي شهرستان براي تعیین بومي بودن ،تقسیمات کشوري در زمان ثبتنام ميباشد.
 .10در تمامي رديفهاي شغلي عليالخصوص مشاغل با اولويت جذب داوطلبذان بومي(مشذاغل کارخانذه تولیذد کاغذذ اسذناد
بهادار) ،بانک هیچگونه تعهد و مسئولیتي در خصوص اسکان پذيرفتهشدگان غیربومي (نسذبت بذه محذل مذورد تقاضذاي
استخدام)و جابجايي آنان به ديگر شهرستانها نخواهد داشت و ارائه هرگونه تقاضا در اين خصوص و يا درخواست انتقال به
ساير نقاط کشور ،به منزله انصراف و استعفاي ايشان از ادامه خدمت در بانک تلقي گرديذده و اقذدامات الزم در خصذوص
خاتمه همکاري با ايشان صورت خواهد پذيرفت.بديهي است اين موضوع فارغ از نحوه رابطه استخدامي پذيرفتذه شذدگان
نهايي با بانک بوده و تعهد محضري مربوطه در اين رابطه در بدو استخدام از افراد مشمول اخذ خواهد گرديد.

مواد آزمون عمومی عبارتند از:
 .1معارف اسالمي؛*
 .2زبان و ادبیات فارسي؛
 .3زبان انگلیسي (عمومي)؛
 .4فنّاوري اطالعات (مهارتهاي هفتگانه )I.C.D.L؛
 .5هوش و استعداد شغلي.
تبصره :اقلیت هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از پاسخگويي به سؤاالت معارف اسالمي معاف
بوده و در محاسبه نمره کل عمومي (که حیطه عمومي نامیده ميشود) ،اين درس لحاظ نخواهد شد ولي چنانچه
داوطلب اقلیت ديني به سؤاالت معارف اسالمي پاسخ دهد ،اين درس با تأثیر مثبت در محاسبه نمره کل عمومي لحاظ
خواهد شد .در واقع دو نمره کل عمومي ،يک نمره کل با لحاظ نمره خام درس مذکور و يک نمره کل بدون لحاظ نمره
خام درس مذکور ،محاسبه و نمره کل باالتر مال قرار خواهد گرفت.

صفحه 3

مواد آزمون تخصصي براي هر يک از مشاغل در جدول شماره  1مشخص شده است.
تذکر :کلیه سواالت مواد آزمون عمومي و اختصاصي به صورت چهارگزينهاي با ضريب يک ( )1ميباشند .ضمناً به ازاي
هر پاسخ اشتباه به سواالت ،يک سوم نمره منفي در نظر گرفته خواهد شد.
 .11پذيرفتهشدگان رديفهاي شغلي شماره  53-52-51-50-26-15-12با عنوان "مشاغل امور حراست" و "مشاغل امذور
گزينش" صرفاً در ادارات حوزه حراست و يا گزينش (به تشخیص بانک) مشغول بکار شده و از ايشان تعهد محضري مبني
بر لزوم خدمت در ادارات ياد شده از بدو استخدام اخذ خواهد گرديد .لذا امکان انتقذال و جابجذايي پذيرفتذه شذدگان ايذن
رديفهاي شغلي فارغ از نوع رابطه استخدامي در طول مدت خدمت در بانک به هیچ يک از ادارات و واحدهاي ديگر بانک
وجود نخواهد داشت.
 .12از پذيرفته شدگان رديفهاي شغلي شماره  55-44-43-42-41-40-36-35-13که از شرايط ثبذت نذام در آن داشذتن
"سابقه کار" ميباشد ،گواهي اشتغال بکار به همراه لیست سوابق بیمه اي پرداخت شده به تامین اجتماعي مرتبط با رشته
تحصیلي به میزان مندرج در جدول آگهي استخدامي مطالبه خواهد گرديد .بديهي است در صورت قبولي در آزمون کتبي و
عدم ارائه مستندات ياد شده بهصورت کامل و يا سوابق کاري بدون پرداخت حق بیمه ،موضذوع اسذتخدام ايشذان منتفذي
گرديده و حق معرفي داوطلب جايگزين (بر اساس نمره آزمون کتبي) براي بانک محفوظ بوده و امکان اعتراض براي اين
داوطلبان وجود نخواهد داشت.
پذيرش سابقه ارائه شده از سوي داوطلبان پس از استخدام در اين رديفهاي شغلي ،صرفاً به میزان مدت اشاره شده در
جدول آگهي استخدام و بر اساس ضوابط و مقررات بانک خواهد بود.
 .13بهمنظور ثبت نام در رديف شغلي شماره  ( 18کارشناسي ارشد حقوق خصوصي -جزا و جرم شناسي ) داشتن دانشنامه کارشناسي
حقوق الزامي مي باشد .بديهي است داوطلبان فاقد مدر کارشناسي حقوق حتذي درصذورت کسذب حدنصذاب الزم در آزمذون
کتبي از ادامه فرآيند استخدام حذف خواهند گرديد و امکان اعتراض براي اين داوطلبان وجود نخواهد داشت.
 .14باتوجه به شرايط احراز شغل درنظر گرفته شده براي پذيرفتذه شذدگان نهذايي در رديذف شذغلي شذماره  ( 32کارشناسذي ارشذد
"مديريت/مطالعات موزه" و "تاريخ ايران اسالمي" و "تاريخ هنر ايران اسالمي") ،از ايذن دسذته از پذيرفتذه شذدگان بذه طذور
جداگانه مصاحبه تخصصي زبان انگلیسي بهعمل خواهد آمد .لذا شرط پذيرش نهذايي در مرحلذه مصذاحبه و راهیذابي بذه سذاير
مراحل درخصوص اين دسته از داوطلبان ،قبولي آنان در مصاحبه تخصصي زبان انگلیسي خواهذد بذود .ضذمناً امکذان انتقذال و
جابجايي پذيرفته شدگان اين رديف شغلي فارغ از نوع رابطه استخدامي در طول مدت خدمت در بانک به هیچيذک از واحذدهاي
ديگر بانک وجود نخواهد داشت  .بديهي است تعهد محضري الزم در اين خصوص از ايشان اخذ خواهد گرديد.
 .15پذيرفته شدگان در رديفهاي شغلي شماره  ( 58-57-56-48-46-34-30مشاغل فني و ستادي سازمان تولید اسکناس و
مسکو ) تابع ضوابط و مقررات پرسنلي واحد هاي تولیدي بانک بوده و فارغ از نوع رابطه اسذتخدامي ،امکذان انتقذال و
جابجايي ايشان در طول مدت خدمت در بانک به هیچ يک از ادارات و واحدهاي ديگر بانک وجود نخواهد داشت .بذديهي
است تعهد محضري الزم در اين خصوص از ايشان اخذ خواهد گرديد.
 .16دارابودن حداقل  3سال تجربه مفید و مرتبط بذا رشذته و گذرايش تحصذیلي در رديفهذاي شذغلي مشذاغل فنذي بانذک
(کارشناسي ارشد مهندسي عمران ،مهندسي برق – الکترونیک ،مهندسي مکانیک ،مهندسي کشاورزي ،مهندسذي بذرق،
مهندسي معماري و کارشناسي مهندسي فن آوري آسانسور و باالبر ) ،الزامي ميباشد  .ضذمناً امکذان انتقذال و جابجذايي
پذيرفتهشدگان اين رديف شغلي فارغ از نوع رابطه استخدامي در طول مدت خدمت در بانک به هیچ يک از واحدهاي ديگر
بانک وجود نخواهد داشت  .بديهي است تعهد محضري الزم در اين خصوص از ايشان اخذ خواهد گرديد.
 .17پذيرفته شدگان در رديفهاي شغلي شماره  ( 61-60-59مشاغل فني کارخانه تولید کاغذذ اسذناد بهذادار ) تذابع ضذوابط و
مقررات پرسنلي واحدهاي تولیدي بانک بوده و فارغ از نوع رابطه استخدامي ،امکان انتقال و جابجايي ايشان در طول مدت
خدمت در بانک به هیچ يک از واحدهاي ديگر بانک وجود نخواهد داشت  .بديهي است تعهد محضري در اين خصوص از
ايشان اخذ خواهد گرديد.

صفحه 4

 .18از تمامي پذيرفته شدگان رديفهاي شغلي مقطع کارشناسي ،تعهد شغلي الزم مبني بر خدمت در شغل مورد تقاضا درطول
مدت خدمت در بانک اخذ خواهد گرديد و فارغ از نوع رابطه استخدامي ،امکان تغییر شغل به ديگر مشاغل تخصصي بانک
و ي ا انتقال و جابجايي ايشان در طول مدت خدمت در بانک به هیچ يک از ادارات و واحذدهاي ديگذر و پذذيرش مذدر
تحصیلي باالتر (حتي درصورت اخذ و ارائه مدر تحصیلي باالتر) وجود نخواهد داشت .البته امکان تغییر شذغل آنذان بذه
ديگر مشاغل همطراز از نظر شرايط احراز (مدر و رتبه شغلي الزم جهت تصدي سمت موردنظر) مشروط بذه تشذخیص
بانک فراهم خواهد بود.بديهي است تعهد محضري الزم در اين خصوص از ايشان اخذ خواهد گرديد.
 .19از پذيرفته شدگان رديفهاي شغلي مقطع کارشناسي ارشد که از شرايط آن "اخذ تعهد شغلي و محل خذدمت بذه شذرح
مندرج در آگهي" قید گرديده ،تعهد شغلي الزم مبني بر خدمت در شغل مورد تقاضا درطول مدت خذدمت در بانذک اخذذ
خواهد گرديد .و فارغ از نوع رابطه استخدامي ،امکان تغییر شغل آنان به ديگر مشاغل بانک و يا انتقال و جابجايي ايشذان
در طول مدت خدمت در بانک به هیچ يک از ادارات و واحدهاي ديگر ولو با اخذ و ارائذه مذدر تحصذیلي بذاالتر وجذود
نخواهد داشت  .بديهي است تعهد محضري در اين خصوص از ايشان اخذ خواهد گرديد.
 .20در رديفهاي شغلي که از جمله شرايط آن اخذ تعهد شغلي ذکر گرديده ،پذيرفتهشدگان نهايي موظف به قبول و ارائه تعهد
مذکور منطبق با مفاد آگهي استخدام به بانک مي باشند .بديهي است در غیر اينصذورت موضذوع اسذتخدام فذرد منتفذي
گرديده و حق معرفي داوطلب جايگزين (حسب نمرات آزمون کتبي) براي بانک محفوظ خواهد بود.
 .21عناوين شغلي درنظر گرفته شده براي تصدي توسط پذيرفته شدگان نهايي داوطلبان رديفهاي شغلي مقطع دکتذري ،بذا
عناوين شغلي درنظرگرفته شده براي تصدي توسط پذيرفتهشدگان نهايي داوطلبان رديفهذاي شذغلي مقطذع کارشناسذي
ارشد ،يکسان ميباشد.
 .22با توجه به اينکه مدار متقاضیان حسب نیاز بانک پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون کتبي به میزان حداکثر تا سه
برابر مجوزهاي استخدامي اخذ و بررسي خواهد شد ،لذا در صورتي که مندرجات مدار داوطلبان مغاير با شرايط مندرج در
اين آگهي و همچنین اطالعات مندرج در فرم تقاضاي ثبت نام باشد ،هیچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نخواهد کذرد و
در هر مرحله از آزمون ،اعالم نتايج اولیه ،مصاحبه و حتي درصورت پذيرش نهايي ،داوطلب از ادامه فرآيند استخدام حذف
خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضي ندارد.
 .23فارغ التحصیالن دانشگاه امام صادق (ع) ،در صورتي مي توانند در اين آزمون ثبت نام نماينذد کذه عنذوان مذدر تحصذیلي
مندرج درمتن دانشنامه يا گواهي موقت آنان بدون در نظر گرفتن پیشذوند "معذارف اسذالمي" ،بذا مقطذع ،رشذته و گذرايش
تحصیلي پیشبیني شده درشرايط احراز مشاغل مندرج در جدول آگهي استخدام يکسان باشد .اين دسته از داوطلبان ،بايذد در
زمان ثبت نام ،عنوان رشته تحصیلي خود را بدون در نظر گرفتن پیشوند "معارف اسالمي" انتخاب نمايند.
 .24حقوق و مزايا ،بیمه و بازنشستگي کارکنان قراردادي تابع ضوابط مي باشد.
کلیه سواالت مواد آزمون عمومي و اختصاصي به صورت چهارگزينهاي با ضريب يک ( )1ميباشند .ضمناً به ازاي هر پاسخ
اشتباه به سواالت ،يک سوم نمره منفي در نظر گرفته خواهد شد.

 -1متقاضیان توجه داشته باشند که تاييد ثبت نام و صدور كارت ورود به جلسه آزمون به هيچ وجه به منزله تاييد شرايط

داوطلبان جهت ثبت نام و شركت در آزمون استخدامي نمي باشد .بديهي است پس از قبولي داوطلبان در آزمون کتبي در
صورت عدم ارائه مدار الزم ( مطابق با شرايط آگهي )  ،هیچگونه حقي جهت استخدام براي ايشان ايجاد نخواهد گرديد.
 -2از داوطلبان گرامي تقاضا مي گردد به منظور اجتناب از بروز مشکل عدم تطابق اطالعات ثبت نامي با اطالعات داوطلب
(که در بسیاري از موارد منجر به غیرواجد شرايط شناخته شدن داوطلب خواهد شد) حتي المقدور شخصاً اقدام به ثبت نام نموده
و از مراجعه به کافي نت ها و مراکز مشابه خودداري فرمايند.
صفحه 5

مراحل ثبتنام:
الف) تهیه فایل عكس اسكن شده:
داوطلب بايد يک قطعه عکس پرسنلي خود را با مشخصات زير ،اسکن نموده و فايل آن را براي ارسال از طريق برنامه
ثبت نام اينترنتي آماده نمايد:
عکس  3 4که در سال جاري گرفته شده باشد (عکس تمام رخ) فقط بايد با فرمت  JPGباشد .اندازه عکس اسکن شده
بايد حداقل  200 300پیکسل و حداکثر  300 400باشد .تصوير داوطلب بايد واضح ،مشخص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هرگونه
لکه باشد .حجم فايل ذخیره شده عکس نبايد از  70کیلوبايت بیشتر باشد .حاشیه هاي زايد عکس اسکن شده بايد حذف شده
باشد .حتي االمکان عکس رنگي و داراي زمینه سفید باشد.
تذکر ( :)1اسکن عکس از روي کارت هاي شناسايي (کارت ملي ،شناسنامه و  )...قابل قبول نميباشد و داوطلبان الزم
است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق ،اقدام به اسکن نمايند.
تذکر ( :)2عکس خواهران بايد با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تذکر ( :)3با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمونهاي قبلي ،در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان ،که اين
موضوع اکثراً براي داوطلباني که ثبت نام آنان توسط ديگران انجام ميشود رخ داده است .تاکید ميگردد که عالوه بر
کنترل اطالعات ثبتنامي ،حتما نسبت به کنترل عکس ارسالي دقت نمايید تا اشتباهاً عکس داوطلب ديگري به جاي
عکس شما الصاق نگردد .بديهي است که در صورت ارسال عکس اشتباهي از طرف متقاضي ،فرد به عنوان متخلف تلقي
و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
ب) پرداخت وجه:
متقاضیان واجد شرايط بايد به سايت سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني  www.sanjesh.orgمراجعه و پس از
پرداخت مبلغ ( 1/800/000يک میلیون و هشتصدهزار) ريال به صورت الکترونیکي و با کارت هاي بانکي متصل به شبکهي
شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطالعات مورد نیاز اقدام نمايند.
موکداً تاکید ميگردد مدت زمان تعیین شده براي ثبت نام در آزمون تمديد نمي گردد و متقاضیان بايد در مدت زمان فوق
نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهاي پاياني خودداري نمايند .متقاضیان شرکت در آزمون استخدامي
بايد پس از پايان ثبتنام شماره پرونده و کد رهگیري خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهداري
نمايند .به ثبت نام هاي ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هیچ وجه مسترد نميگردد.
ج) تكمیل تقاضانامه ثبتنام:
 در رديفهاي 2 ،1و :3داوطلب بايد در محل مورد نظر نام خانوادگي ،نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطوركامل وخوانا وارد نمايد. در رديف  :4داوطلب بايدكد ملي خودرا كه ده رقم مي باشد از چپ به راست درمحل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خوددارينمايد.ضمناً داوطلباني كه تاكنون موفق به اخذكارت ملي نشده اند ،براي اطالع ازشماره كد ملي خود با شماره تلفن گوياي 021-66707131
تماس حاصل نمايند.

 در رديف  :5داوطلب بايد برحسب اينكه زن يا مرد ميباشد منحصراً مربع مربوط را عالمتگذاري نمايد. در رديف :6داوطلب بايد ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نمايد و ازدرج حروف ،مميز و ياخط تيره كه در بعضي شناسنامه ها درج گرديده خودداري نمايد.
 در رديف  :7داوطلب بايد تاريخ تولد خود را به صورت سال ،ماه و روز درمحل مربوط درج نمايد. در رديف  :8داوطلب بايد بر حسب اينكه مجرد يا متاهل مي باشد مربع مربوط را عالمتگذاري نمايد .داوطلب متاهل بايد تعدادفرزندان خود و محل تولد هر فرزند رادرج نمايد.

صفحه 6

 در رديف  :9داوطلب بايد كد استان و شهرستان محل تولد خود را در اين محل درج نمايد. در رديف  :10داوطلبان مرد بايد وضعيت نظام وظيفه خود را مشخص و تاريخ و مدت آن را درج نمايند. در رديف  :11داوطلب بايد با عالمتگذاري در يكي از مربع ها  ،دين خود را مشخص نمايد. در رديف  :12داوطلبان چپ دست مي بايست اين بند را عالمتگذاري نمايند. در رديف  :13داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران وضعيت ايثارگري خود را بر اساس  1-13و  2-13بايد مشخص نمايد. در رديف  :1-13داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران  25درصد مي بايست اين بند را عالمت گذاري نمايد. در رديف  :2-13داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران  5درصد بايد فقط يكي از گزينه ها را عالمت گذاري نمايد. در رديف  :14داوطلبان به منظور استفاده از تخفيفات سني مي بايست اين بند را عالمت گذاري نموده و نام سازمان و مدت سابقه را درج نمايند. دررديف  :15داوطلبان رديفهاي شغلي نيازمند سابقه كار ،بايد اين بند را عالمت گذاري كرده و اطالعات مربوطه را درج نمايند. دررديف  :16داوطلبان معلول در اين قسمت بايد تيک مربوط به سهميه  3درصدي را زده و نوع معلوليت باز شود و وضعيتمعلوليت خود را در يكي از مربع ها عالمتگذاري نمايند.

 بر اساس شدت معلولیتي که سازمان بهزيستي تائید خواهد کرد ،خدمات و تسهیالت الزم به متقاضیان ارائه خواهد شد.رديف

نوع معلوليت

1

بینايي

2

شنوايي

3

جسمي حرکتي

4
5
6

آسیب گفتار و
زبان
تکاملي رشد
(اتیسم)
اعصاب و روان

شدت معلوليت
خیلي شديد
شديد

نياز تعيين شده
منشي -وقت اضافه
منشي -وقت اضافه
چاپ درشت سؤاالت – وقت
اضافه به صورت  1/3وقت افراد
شديد
چاپ درشت سؤاالت
رابط  -وقت اضافه
رابط  -وقت اضافه
-

خیلي شديد

منشي -وقت اضافه

شديد

-

توضيحات
با توجه به طیف وسیع کمبینايي و شرايط محیط
آزمون در صورت درخواست ،منشي در دسترس
است.
با توجه به آسیب چهاراندام در افراد با معلولیت
جسمي حرکتي خیلي شديد ،منشي و وقت اضافه
ضروري است.
در صورت آسیب صرفاً اندامهاي تحتاني (پاها)،
نیازي به وقت اضافه و منشي ندارد.
در صورت آسیب دستها به ويژه دست غالب يا
فقدان دست.
در صورت آسیب دستها به ويژه دست غالب يا
فقدان دست.
-

-

-

محیط فیزيکي آرام و با تراکم
جمعیت بسیار پايین

-

-

-

متوسط
خفیف
خیلي شديد
شديد
متوسط
خفیف

شديد

منشي -وقت اضافه

متوسط

منشي -وقت اضافه

خفیف
با هر شدت
معلولیت
با هر شدت
معلولیت
با هر شدت
معلولیت

-

صفحه 7

 در رديف  :17داوطلب مي بايست آخرين مقطع تحصيلي خودرا براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما در اين قسمت درج نمايد. در رديف  :18داوطلب مي بايست عنوان رشته تحصيلي خود را (براساس شرايط احراز مندرج در دفترچه ) مشخص و دراين محلدرج نمايد.
 در رديف  :19داوطلب بايد دانشگاه يا موسسه محل اخذ مدرك خود را درج نمايد. در رديف  :20داوطلب مي بايست تاريخ فارغ التحصيلي خودرا دراين قسمت درج نمايد. در رديف  :21داوطلب بايد معدل آخرين مدرك تحصيلي خود را درج نمايد. در رديف  :22داوطلب مي بايست مقطع تحصيلي قبلي خود را در اين قسمت درج نمايد. در رديف  :23داوطلب مي بايست عنوان رشته تحصيلي قبلي خود را دراين محل درج نمايد. در رديف  :24داوطلب بايد دانشگاه يا موسسه محل اخذ مدرك تحصيلي قبلي خود را درج نمايد. در رديف  :25داوطلب مي بايست كد و نام استان و شهرستان محل سكونت خود را درج نمايد. در رديف  :26داوطلب مي بايست كدپستي دقيق خود را كه يک عدد ده رقمي مي باشد در محل مربوط درج نمايد. در رديف  27و  28و  :29داوطلب مي بايست شماره تلفن همراه و دو شماره تلفن ثابت خود را درج نمايد. در رديف  :30داوطلب متقاضي ميتواند آدرس پست الكترونيكي خود را درج نمايد. در رديف  :31داوطلب مي بايست كد و نام استان و شهرستان محل سكونت خود را درج و ادرس دقيق خود را مشخص نمايد. در رديف  :32داوطلب مي بايست شماره رديف شغلي و عنوان كد شغل محل مورد تقاضاي خود را در اين محل درج نمايد. در رديف  :33صرف ًا داوطلبان رديف هاي شغلي  60-59و ( 61مشاغل كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار) مي بايست بومي بودن ياغير بومي بودن خود را براي شغل محل انتخابي مشخص نمايند .در صورت بومي بودن استان و شهرستان بومي و نوع بومي
بودن خود را بر اساس موارد درج شده مشخص نمايد.

 تذکر مهم :داوطلبان بايد در انتخاب کد شغل محل به نام شغل ،محل خدمت ،جنس و ظرفیت پذيرش توجه نمايند.د) زمان برگزاري آزمون و نحوه دریافت كارت شركت در آن:
کارت شرکت در امتحان مذکور از روز چهارشنبه مورخ  1401/09/09براي مشاهده و پرينت بر روي درگاه اطالع رساني سازمان
سنجش آموزش کشور به نشاني  www.sanjesh.orgقرار خواهد گرفت .آزمون استخدامي در روز جمعه مورخ 1401/09/11
منحصرا در شهر تهران برگزار خواهد شد.
ساعت شروع و محل برگزاري آزمون بر روي کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرينت کارت به آگاهي داوطلبان
خواهد رسید .الزم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تايید اطالعات ارسالي از سوي داوطلبان نبوده و
مدار

داوطلبان پس از آزمون مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
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جدول شماره  -1مواد امتحانی آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران سال 1401
ردیف

1

2

3

4

عنوان شغل

مشاغل ستادي (حسابداري)
(كد شغلي )15576
مشاغل ستادي سازمان توليد اسكناس و
مسكوكات (حسابداري)
(كد شغلي )15577
مشاغل ستادي (مديريت بازرگاني )2
(كد شغلي )15578
مشاغل ستادي سازمان توليد اسكناس و
مسكوكات (مديريت بازرگاني)
(كد شغلي )15579
مشاغل ستادي (مديريت دولتي)
(كد شغلي )15580
مشاغل امور گزينش (مديريت دولتي)
(كد شغلي )15581
مشاغل امور حراست (مديريت دولتي )2
(كد شغلي )15582
مشاغل امور گزينش (مهندسي كامپيوتر)
(كد شغلي )15583
مشاغل امور حراست (مديريت مهندسي
كامپيوتر )2
(كد شغلي )15584

5

مشاغل ستادي (علوم ارتباطات اجتماعي )2
(كد شغلي )15585

6

مشاغل فني بانک (مهندسي فناوري آسانسور)
(كد شغلي )15586

7

مشاغل فني سازمان توليد اسكناس و مسكوك
(چاپ)
(كد شغلي )15587

8

9

مشاغل فني سازمان توليد اسكناس و مسكوك
(طراحي صنعتي)
(كد شغلي )15588
مشاغل فني سازمان توليد اسكناس و مسكوك
(مكانيک)
(كد شغلي )15589
مشاغل فني كارخانه توليد كاغذ و اسناد بهادار
(مكانيک)
(كد شغلي )15590

مواد آزمون

مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ حسابداري مالي ـ
حسابداري بهاي تمامشده ـ حسابرسي ـ بودجه ،حسابداري و حسابرسي
دولتي ـ قانون پولي و بانكي كشور و قانون مبارزه با پولشويي)

مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ مباني سازمان و مديريت ـ
آمار و كاربرد آن در مديريت ـ مديريت بازاريابي ـ سيستمهاي خريد ،توزيع
و انبارداري)

مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ اصول مديريت ـ مديريت
رفتار سازماني ـ ماليه عمومي و بودجهريزي ـ آمار و كاربرد آن در مديريت)

مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ برنامهنويسي پيشرفته ـ
شبكههاي كامپيوتري ـ امنيت شبكه ـ سيستمهاي عامل ـ پايگاه دادهها)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ اصول و مباني ارتباطات ـ
اصول روزنامهنگاري و نگارش رسانهاي ـ روشهاي تحقيق در ارتباطات ـ
نظريههاي ارتباطات)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ مباني طراحي قطعات
مكانيكي آسانسور و باالبرها ـ مباني طراحي سازه آسانسور و باالبر ـ مباني
طراحي سيستمهاي كنترل فرمان آسانسور و باالبر ـ برنامهريزي سيستمهاي
تعميرات و نگهداري آسانسور و باالبرها ـ بازرسي و كنترل كيفيت آسانسور و
باالبرها)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ آشنايي با انواع چاپ ،پيش
از چاپ و پس از چاپ براي چاپهاي گود ،برجسته و مسطح ـ آشنايي با
انواع مواد مصرفي در چاپ ـ آشنايي با چاپ امنيتي و اصطالحات آن ـ
آشنايي با دانش گرافيک در چاپ)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ مباني هنرهاي تجسمي ـ
حجمشناسي و فرمشناسي ـ مواد و روشهاي ساخت ـ كاربرد رايانه در
طراحي ـ چاپ و بستهبندي)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ استاتيک ،مقاومت مصالح و
طراحي اجزاي مكانيكي ـ ترموديناميک ،مكانيک سياالت و انتقال حرارت ـ
ديناميک ،ارتعاشات و كنترل)
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ادامه جدول شماره  -1مواد امتحانی آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران سال 1401
ردیف

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

عنوان شغل

مشاغل فني كارخانه توليد كاغذ و اسناد بهادار
(برق)
(كد شغلي )15591
مشاغل فني كارخانه توليد كاغذ و اسناد بهادار
(مهندسي چوب)
(كد شغلي )15592
مشاغل تخصصي (اقتصاد)
(كد شغلي )15532
مشاغل تخصصي (اقتصاد )2
(كد شغلي )15536
مشاغل تخصصي (مديريت مالي)
(كد شغلي )15533
مشاغل تخصصي (مديريت مالي )2
(كد شغلي )15537
مشاغل تخصصي (حسابداري)
(كد شغلي )15534
مشاغل تخصصي (حسابداري )2
(كد شغلي )15538
مشاغل تخصصي (حقوق)
(كد شغلي )15535
مشاغل تخصصي (حقوق )2
(كد شغلي )15549
مشاغل تخصصي (حسابرسي)
(كد شغلي )15539
مشاغل تخصصي (آمار)
(كد شغلي )15540
مشاغل تخصصي (مديريت بازرگاني)
(كد شغلي )15541
مشاغل تخصصي (مديريت بازرگاني )2
(كد شغلي )15542
مشاغل امور حراست (مديريت بازرگاني)
(كد شغلي )15543
مشاغل ستادي (مديريت بازرگاني)
(كد شغلي )15544
مشاغل تخصصي (مديريت دولتي)
(كد شغلي )15545
مشاغل امور حراست (مديريت دولتي)
(كد شغلي )15546
مشاغل تخصصي (حقوق اقتصادي)
(كد شغلي )15547

مواد آزمون

مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ آمار و رياضيات مهندسي ـ
مدارهاي الكتريكي  1و  2ـ الكترونيک  1و  2ـ ماشينهاي الكتريكي  1و )2
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ شيمي چوب ـ تهيه خمير
كاغذ ـ كاغذسازي ـ رنگبري خمير كاغذ ـ چاپ و تبديالت كاغذ)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ اقتصاد خرد ـ اقتصاد كالن
ـ اقتصادسنجي ـ پول و بانكداري ـ اقتصاد ايران)

مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ مديريت مالي پيشرفته ـ
حسابداري مالي ـ مديريت استراتژيک ـ تجزيهوتحليل صورتهاي مالي)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ تئوريهاي حسابداري ـ
حسابداري مالي ـ حسابداري مديريت ـ حسابرسي ـ قانون پولي و بانكي
كشور و قانون مبارزه با پولشويي)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ حقوق خصوصي (حقوق
مدني ـ آيين دادرسي مدني ـ حقوق تجارت) ـ حقوق جزا (حقوق جزاي
عمومي ـ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اموال) ـ آيين دادرسي
كيفري))
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ تئوريهاي حسابداري ـ
حسابداري مالي ـ حسابداري مديريت ـ حسابرسي ـ قانون پولي و بانكي
كشور و قانون مبارزه با پولشويي)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ احتمال ـ روشهاي آماري
ـ آمار رياضي  1ـ نمونهگيري  1و  2ـ رگرسيون )1

مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ تئوريهاي مديريت (اصول،
منابع انساني و رفتار سازماني) ـ بازاريابي ـ اقتصاد خرد و كالن ـ مديريت
استراتژيک ـ تجارت الكترونيک ـ آمار و كاربرد آن در مديريت ـ شناخت
بازارها و نهادهاي مالي در ايران)

مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ تئوريهاي سازمان و
مديريت ـ مديريت منابع انساني و رفتار سازماني ـ آمار كاربردي ـ تصميم-
گيري و خطمشيگذاري)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ تحليل اقتصادي حقوق ـ
حقوق عمومي اقتصادي ـ حقوق كيفري اقتصادي ـ حقوق بانكي ـ حقوق
تعهدات)
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ادامه جدول شماره  -1مواد امتحانی آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران سال 1401
ردیف

21
22
23

24

25

26

27

عنوان شغل

مواد آزمون

مشاغل تخصصي (حقوق تجارت بينالملل)
(كد شغلي )15548
مشاغل تخصصي (مهندسي مالي)
(كد شغلي )15550

مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ حقوق مدني ـ حقوق
تجارت ـ تجارت بينالملل ـ حقوق بينالملل خصوصي)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ تجزيهوتحليل صورتهاي
مالي ـ مديريت مالي ـ مهندسي مالي ـ بازارها و نهادهاي مالي)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ آمار و كاربرد آن در
مديريت ـ مديريت توليد و عمليات ـ تحقيق در عمليات ـ نظريههاي سازمان
و مديريت ـ مديريت استراتژيک)

مشاغل تخصصي (مديريت صنعتي)
(كد شغلي )15551
مشاغل تخصصي (مهندسي كامپيوتر ـ نرم-
افزار)
(كد شغلي )15552
مشاغل امور حراست (مهندسي كامپيوتر)
(كد شغلي )15557
مشاغل تخصصي (مهندسي كامپيوتر ـ
شبكههاي كامپيوتري)
(كد شغلي )15558
مشاغل تخصصي (مهندسي كامپيوتر ـ رايانش
امن)
(كد شغلي )15559
مشاغل فني سازمان توليد اسكناس و مسكوك
(مهندسي كامپيوتر)
(كد شغلي )15561
مشاغل تخصصي (مهندسي كامپيوتر ـ
سختافزار)
(كد شغلي )15553
مشاغل تخصصي (مهندسي فنّاوري اطالعات)
(كد شغلي )15554
مشاغل تخصصي (مهندسي فنّاوري اطالعات
)2
(كد شغلي )15555
مشاغل تخصصي (مهندسي فنّاوري اطالعات
)3
(كد شغلي )15556
مشاغل تخصصي (مهندسي كامپيوتر ـ هوش
مصنوعي)
(كد شغلي )15560

28

مشاغل تخصصي (مديريت فنّاوري اطالعات)
(كد شغلي )15562

29

مشاغل تخصصي (مطالعات موزه)
(كد شغلي )15563

مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ برنامهنويسي پيشرفته ـ
شبكههاي كامپيوتري ـ امنيت شبكه ـ سيستمهاي عامل ـ پايگاه دادهها)

مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ سختافزار ـ شبكههاي
كامپيوتري ـ سيستمهاي عامل ـ معماري كامپيوتر ـ مدارهاي منطقي و
الكترونيكي)

مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ مباني فنّاوري اطالعات ـ
شبكههاي كامپيوتري ـ امنيت شبكه ـ تجارت الكترونيكي ـ پايگاه دادهها)

مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ برنامهنويسي پيشرفته ـ
پايگاه دادهها ـ هوش مصنوعي ـ يادگيري ماشين ـ شبكههاي عصبي)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ مباني و زيرساخت فنّاوري
اطالعات ـ سيستم مديريت بانکهاي اطالعاتي ـ مديريت پروژههاي فنّاوري
اطالعات ـ تجارت و كسبوكار الكترونيک ـ مباني مديريت دانش)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ مديريت مجموعه
(گردآوري ـ حفاظت و نگهداري ـ مخزنداري ـ ارائه ،نمايش و تفسير) ـ
مجموعهشناسي (فنشناسي ـ تاريخ هنر ـ شناخت مواد و مصالح) ـ مباحث
موزه)

صفحه 11
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30

31

عنوان شغل

مشاغل تخصصي (مهندسي صنايع)
(كد شغلي )15564
مشاغل فني سازمان توليد اسكناس و مسكوك
(مهندسي صنايع)
(كد شغلي )15565
مشاغل ستادي (مديريت خدمات بهداشتي و
درماني)
(كد شغلي )15566
مشاغل ستادي (مديريت خدمات بهداشتي و
درماني )2
(كد شغلي )15567

32

مشاغل ستادي (تغذيه)
(كد شغلي )15568

33

مشاغل ستادي (علوم ارتباطات اجتماعي)
(كد شغلي )15569

34

مشاغل ستادي (مهندسي بهداشت حرفهاي)
(كد شغلي )15570

35

مشاغل فني بانک (مكانيک)
(كد شغلي )15571

36

مشاغل فني بانک (مهندسي برق)
(كد شغلي )15572

37

مشاغل فني بانک (مهندسي عمران)
(كد شغلي )15573

38

مشاغل فني بانک (مهندسي كشاورزي)
(كد شغلي )15574

39

مشاغل فني بانک (مهندسي معماري)
(كد شغلي )15575

مواد آزمون

مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ طرحريزي واحدهاي
صنعتي و طراحي سيستمهاي صنعتي ـ برنامهريزي نگهداري و تعميرات ـ
روشهاي توليد ـ اقتصاد خرد و كالن)

مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ مديريت و رفتار سازماني ـ
كليات خدمات بهداشتي ـ سازمان و مديريت بهداشت و درمان ايران ـ
اقتصاد سالمت و بيمه ـ حسابداري و مديريت مالي در نظام سالمت)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ تغذيه اساسي ـ رژيمدرماني
(با تأكيد بر رژيمدرماني در بخش
مراقبتهاي ويژه ،بيماريهاي كليوي ،دياليز پيوند،
سوختگي و بيماريهاي متابوليک) ـ تغذيه در دورانهاي مختلف زندگي و
بيماريهاي ناشي از سوءتغذيه ـ بررسي وضعيت تغذيه ـ فرايندهاي مديريت
خدمات غذايي در بيمارستانها)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ مباني ارتباط جمعي ـ
اصول روزنامهنگاري ـ جامعهشناسي ارتباطات ـ روش تحقيق در ارتباطات
اجتماعي)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ شناسايي عوامل فيزيكي
زيانآور محيط كار ـ شناسايي عوامل شيميايي زيانآور محيط كار و
نمونهبرداري از آاليندههاي محيطي و تجزيه نمونهها ـ مهندسي فاكتورهاي
انساني ـ سمشناسي شغلي و بيماريهاي ناشي از كار ـ ايمني در محيط كار
و مديريت ريسک)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ استاتيک ،مقاومت مصالح و
طراحي اجزاي مكانيكي ـ ترموديناميک ،مكانيک سياالت و انتقال حرارت ـ
ديناميک ،ارتعاشات و كنترل ـ تأسيسات مكانيكي)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ آمار و رياضيات مهندسي ـ
مدارهاي الكتريكي  1و  2ـ الكترونيک  1و  2ـ ماشينهاي الكتريكي  1و )2
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ مكانيک جامدات (مقاومت
مصالح  +تحليل سازهها) ـ مكانيک خاك و پي ـ مكانيک سياالت و
هيدروليک ـ طراحي سازههاي فوالدي و بتني ـ اجراي ساختمانهاي فلزي و
بتني ـ اصول مهندسي زلزله)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ خاكشناسي و گياهشناسي
ـ ازدياد نباتات ـ درختان و درختچههاي زينتي ـ گلكاري و چمنكاري ـ
مباني طراحي كاشت و مديريت فضاهاي سبز)
مجموعه مواد امتحاني (زبان تخصصي انگليسي ـ طراحي معماري و مرمت ـ
دروس فني و اجرا ـ مديريت پروژه ،متره و برآورد ـ حقوق معماري و مقررات
ملّي ساختمان)
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جدول شماره  -2کد و نام استانها و شهرستانها
کد و نام استان

نام وکد شهرستان

آذرشــهر( ،)1001اســكو( ،)1005اهــر( ،)1006بســتانآباد( ،)1009بنــاب( ،)1010تبريــز( ،)1012جلفــا( ،)1014چاراويمــاق(،)1016
 10آذربایجانشرقی خداآفرين( ،)1025سـراب( ،)1017شبسـتر( ،)1021عجبشـير( ،)1023كليبـر( ،)1026مراغـه( ،)1028مرنـد( ،)1029ملكـان(،)1032
ميانه( ،)1036ورزقان( ،)1038هريس( ،)1040هشترود( )1041و هوراند ( .)1007
اروميه( ،)1104اشنويه( ،)1106باروق( ،)1136بوكـان( ،)1109پلدشـت( ،)1111پيرانشـهر( ،)1113تكـاب( ،)1115چالـدران( ،)1117چايپـاره(،)1119
 11آذربایجانغربی چهاربرج( ،)1137خوي( ،)1123سردشت( ،)1124سلماس( ،)1127شاهيندژ( ،)1129شوط( ،)1131ماكو( ،)1133مهاباد( ،)1135مياندوآب( )1138و
نقده(.)1140
 12اردبيل

اردبيل( ،)1202اصالندوز( ،)1206انگوت( ،)1214بيلهسوار( ،)1205پارسآباد( ،)1208خلخال( ،)1211سرعين( ،)1201كوثر(،)1213
گرمي( ،)1215مشگينشهر( ،)1219نمين( )1222و نير(.)1225

 13اصفهان

آرانوبيدگل( ،)1302اردستان( ،)1304اصفهان( ،)1310برخوار( ،)1312بويين مياندشت( ،)1325تيرانوكرون( ،)1314جرقويـه(،)1306
چادگـــــان( ،)1316خمينيشـــــهر( ،)1317خوانســـــار( ،)1318خوروبيابانـــــک( ،)1340دهاقـــــان( ،)1321ســـــميرم(،)1320
شاهينشهروميمه( ،)1322شهرضا( ،)1324فريـدن( ،)1326فريدونشـهر( ،)1327فالورجـان( ،)1329كاشـان( ،)1332كوهپايـه(،)1309
گلپايگان( ،)1334لنجان( ،)1336مباركه( ،)1338نائين( ،)1341نجفآباد( ،)1342نطنز( ،)1345ورزنه( )1305و هرند(.)1308

 40الـبرز

اشتهارد( ،)4007چهارباغ( ،)4002ساوجبالغ( ،)4003طالقان( ،)4005فرديس( ،)4012كرج( )4008و نظرآباد(.)4010

 14ایالم

آبــدانان( ،)1403ايــالم( ،)1405ايــوان( ،)1407بــدره( ،)1408چــوار( ،)1404درهشــهر( ،)1410دهلــران( ،)1412ســيروان(،)1414
چرداول( ،)1415ملكشاهي( ،)1419مهران( )1418و هليالن(.)1416

 15بوشهر

بوشهر( ،)1502تنگسـتان( ،)1504جـم( ،)1506دشتسـتان( ،)1511دشـتي( ،)1514ديـر( ،)1516ديلـم( ،)1518عسـلويه( ،)1519كنگـان( )1520و
گناوه(.)1522

 16تهران

اسالمشـــهر( ،)1602بهارســـتان( ،)1610پاكدشـــت( ،)1604پـــرديس( ،)1643پيشـــوا( ،)1633تهـــران( ،)1607دماونـــد(،)1609
رباطكريم( ،)1612ري( ،)1615شميرانات( ،)1622شهريار( ،)1624فيروزكـوه( ،)1627قـدس( ،)1623قرچـک( ،)1635مـالرد( )1625و
ورامين(.)1636

اردل( ،)1701بروجن( ،)1705بـن( ،)1706خـانميرزا( ،)1715سـامان( ،)1707شـهركرد( ،)1709فارسـان( ،)1710كوهرنـ(( ،)1712كيـار( )1713و
 17چهارمحال و بختياری
لردگان(.)1717
 18خراسان جنوبی

بشرويه( ،)1810بيرجند( ،)1802خوسف( ،)1801درميان( ،)1805زيركـوه( ،)1813سـرايان( ،)1807سربيشـه( ،)1808طـبس (،)1825
فردوس( ،)1811قائنات( )1815و نهبندان(.)1818

 19خراسان رضوی

بـــاخرز( ،)1908بجســـتان( ،)1901بردســـكن( ،)1905بينـــالود( ،)1906تايبـــاد(،)1909صـــالح آبـــاد( ،)1915تربتجـــام(،)1916
تربتحيدريـــه( ،)1922جغتـــاي( ،)1923جـــوين( ،)1926چنـــاران( ،)1928خليلآبـــاد( ،)1930خـــواف( ،)1934خوشـــاب(،)1941
داورزن( ،)1942درگــز( ،)1937رشــتخوار( ،)1940زاوه( ،)1920زبرخــان( ،)1663ســبزوار( ،)1945ســرخس( ،)1947ششــتمد(،)1944
فريمـان( ،)1949فيـروزه( ،)1912قوچـان( ،)1951كاشــمر( ،)1953كـالت( ،)1955كوهسـر(( ،)1975گلبهـار( ،)1927گنابــاد(،)1957
مشهد( ،)1960مهوالت( )1962و نيشابور(.)1965

 20خراسان شمالی

اســـفراين( ،)2002بجنـــورد( ،)2005جـــاجرم( ،)2008رازوجـــرگالن( ،)2003شـــيروان( ،)2011فـــاروج( ،)2013گرمـــه( )2017و
مانهوسملقان(.)2016

 21خوزستان

آبــادان( ،)2102آغاجــاري( ،)2121اميديــه( ،)2104انــديكا( ،)2107انديمشــک( ،)2109اهــواز( ،)2112ايــذه( ،)2115باغملــک(،)2117
بـــاوي( ،)2110بندرماهشـــهر( ،)2120بهبهـــان( ،)2124حميديـــه( ،)2111خرمشـــهر( ،)2125دزپـــارت( ،)2113دزفـــول(،)2129
دشتآزادگان( ،)2131رامشير( ،)2132رامهرمز( ،)2134شادگان( ،)2135شوش( ،)2138شوشتر( ،)2140كارون( ،)2166كرخـه(،)2168
گتوند( ،)2142اللي( ،)2144مسجدسليمان( ،)2146هفتگل( ،)2148هنديجان( )2150و هويزه(.)2151

 22زنجان

ابهر( ،)2202ايجرود( ،)2204خدابنده( ،)2208خرمدره( ،)2209زنجان( ،)2212سلطانيه( ،)2201طارم( )2214و ماهنشان(.)2216

 23سمنان

آرادان( ،)2309دامغان( ،)2302سرخه( ،)2303سمنان( ،)2304شاهرود( ،)2307گرمسار( ،)2311مهدي شهر( )2313و ميامي(.)2308

بمپور ( ،)2402ايرانشهر( ،)2403تفتان( ،)2409چابهار( ،)2406خاش( ،)2408دشتياري( ،)2405دلگان( ،)2411راسـک( ،)2458زابـل(،)2414
زاهــدان( ،)2418زرآبــاد( )2432زهــک( ،)2422ســراوان( ،)2425ســرباز( ،)2429ســيب ســوران( ،)2430فنــوج( ،)2437قصــرقند(،)2438
 24سيستان و بلوچستان
كنــارك( ،)2433گلشــن( ،)2424الشــار( )2439مهرســتان( ،)2416ميرجــاوه( ،)2419نيکشــهر( ،)2440نيمــروز( ،)2446هــامون( )2448و
هيرمند(.)2435

 25فارس

آبــاده( ،)2501ارســنجان( ،)2502اســتهبان( ،)2504اقليــد( ،)2507اوز( )2552بختگــان( )2573بوانــات( ،)2509بيضــا( )2527پاســارگاد(،)2510
جهــرم( ،)2515خرامــه( ،)2581خرمبيــد( ،)2516خفــر( )2512خــن ( ،)2519داراب( ،)2522رســتم( ،)2524زرقــان( )2533زريندشــت(،)2526
ســپيدان( ،)2528ســرچهان( )2508سروســتان( ،)2531شــيراز( ،)2536فراشــبند( ،)2538فســا( ،)2541فيروزآبــاد( ،)2543قيروكــارزين(،)2546
كازرون( ،)2551كوار( ،)2535كوهچنار( ،)2548گراش( ،)2557الرسـتان( ،)2558المـرد( ،)2561مرودشـت( ،)2565ممسـني( ،)2568مهـر( )2571و
نيريز(.)2576
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ادامه جدول شماره  -2کد و نام استانها و شهرستانها
نام وکد شهرستان

کد و نام استان
 26قزوین

آبيک( ،)2602آوج( ،)2606البرز( ،)2604بوئين زهرا( ،)2610تاكستان( )2614و قزوين(.)2619

 27قم

جعفرآباد( )2701قم( )2704و كهک()2705

 28کردستان

بانه( ،)2802بيجـار( ،)2807دهگـالن( ،)2809ديوانـدره( ،)2812سـروآباد( ،)2814سـقز( ،)2817سـنندج( ،)2819قـروه( ،)2822كاميـاران( )2823و
مريوان(.)2827

 29کرمان

ارزوئيه( ،)2901انار( ،)2915بافت( ،)2903بردسير( ،)2905بم( ،)2908جيرفـت( ،)2912رابـر( ،)2902راور( ،)2914رفسـنجان(،)2918
رودبارجنوب( ،)2921ريگان( ،)2923زرند( ،)2924سيرجان( ،)2927شهربابک( ،)2929عنبرآباد( ،)2932فارياب( ،)2943فهـرج(،)2907
قلعهگن ( ،)2934كرمان( ،)2940كوهبنان( ،)2942كهنوج( ،)2944منوجان( )2946و نرماشير(.)2909

 30کرمانشاه

اسالمآبادغرب( ،)3002پاوه( ،)3004ثـال باباجـاني( ،)3007جـوانرود( ،)3009داالهـو( ،)3011روانسـر( ،)3013سـرپل ذهـاب(،)3014
سنقر( ،)3016صحنه( ،)3018قصرشيرين( ،)3020كرمانشاه( ،)3024كنگاور( ،)3025گيالنغرب( )3027و هرسين(.)3029

 31کهگيلویه و بویراحمد

باشــت( ،)3115بويراحمــد( ،)3103بهمئــي( ،)3105چــرام( ،)3110دنــا( ،)3108كهگيلويــه( ،)3114گچســاران( ،)3116لنــده( )3113و
مارگون()3102

 32گلستان

آزادشــهر( ،)3202آققــال( ،)3203بنــدرگز( ،)3205تــركمن( ،)3208راميــان( ،)3210عليآبــاد كتــول( ،)3212كردكــوي(،)3213
كالله( ،)3215گاليكش( ،)3222گرگان( ،)3217گميشان( ،)3207گنبدكاووس( ،)3219مراوه تپه( )3221و مينودشت(.)3223

 33گيالن

آستارا( ،)3302آستانهاشرفيه( ،)3304املش( ،)3306بنـدرانزلي( ،)3307خمـام( ،)3309رشـت( ،)3313رضوانشـهر( ،)3315رودبـار(،)3319
رودسر( ،)3323سياهكل( ،)3325شفت( ،)3327صومعهسـرا( ،)3329طـوالش( ،)3334فـومن( ،)3336الهيجـان( ،)3338لنگـرود( )3341و
ماسال(.)3343

 34لرستان

ازنــا( ،)3402اليگــودرز( ،)3405بروجــرد( ،)3407پلــدختر( ،)3408چگنــي( ،)3418خرمآبــاد( ،)3413دلفــان( ،)3415دورود(،)3417
رومشكان( ،)3424سلسله( )3422و كوهدشت(.)3427

 35مازندران

آمــل( ،)3503بابــل( ،)3509بابلســر( ،)3512بهشــهر( ،)3513تنكــابن( ،)3517جويبــار( ،)3520چــالوس( ،)3522رامســر(،)3523
ساري( ،)3527سوادكوه( ،)3530سوادكوه شـمالي( ،)3529سـيمرغ( ،)3533عباسآبـاد( ،)3516فريـدونكنار( ،)3532قائمشـهر(،)3534
كالردشت( ،)3521گلوگاه( ،)3536محمودآباد( ،)3538مياندورود( ،)3528نكاء( ،)3539نور( )3543و نوشهر(.)3545

 36مرکزی

اراك( ،)3602آشــتيان( ،)3603تفــرش( ،)3605خمــين( ،)3607خنــداب( ،)3609دليجــان( ،)3610زرنديــه( ،)3612ســاوه(،)3613
شازند( ،)3617فراهان( ،)3604كميجان( )3618و محالت(.)3620

 37هرمزگان

ابوموســـي( ،)3702بســـتک( ،)3705بشـــاگرد( ،)3715بنـــدرعباس( ،)3709بندرلنگـــه( ،)3712پارســـيان( ،)3714جاســـک(،)3717
حاجيآباد( ،)3720خمير( ،)3722رودان( ،)3726سيريک( ،)3728قشم( )3730و ميناب(.)3734

 38همدان

اسدآباد( ،)3801بهار( ،)3804تويسركان( ،)3806درگـزين( )3808رزن( ،)3809فـامنين( ،)3822كبودرآهنـ(( ،)3812ماليـر(،)3816
نهاوند( )3820و همدان(.)3823

 39یزد

ابركــوه( ،)3902اردكــان( ،)3905اشــكذر( )3913بــافق( ،)3907بهابــاد( ،)3906تفــت( ،)3908خــاتم( ،)3910مروســت(،)3911
مهريز( ،)3917ميبد( )3918و يزد(.)3920

 41خارج از کشور

داوطلباني كه محل :تولد ،صدور شناسنامه ،اخذ مدرك و يا اقامـت آنـان خـارج از كشـور ميباشـد كـد  9999را در بنـدهاي مربـوط در
تقاضانامه ثبتنام درج نمايند.

صفحه 14

جدول شماره  3ـ عناوین شغلی و شرایط احراز
ردیف

ردیف شغلی

کد

کد شغل

مقطع

کد و عنوان رشته

شغل

محل

تحصيلی

تحصيلی

جنسيت

محل خدمت
(شهر)

1

مشاغل تخصصی

15532

10009

دکتری

اقتصاد

مرد و
زن

تهران

2

مشاغل تخصصی

15533

10023

دکتری

مديريت مالی

مرد و
زن

تهران

3

مشاغل تخصصی

15534

10011

دکتری

حسابداری

مرد و
زن

تهران

4

مشاغل تخصصی

15535

10017

دکتری

حقوق

مرد و
زن

تهران

5

مشاغل تخصصی

15536

10010

کارشناسی
ارشد

اقتصاد(گرايشهای علوم
اقتصادی ) ،اقتصاد نظری
 ،توسعه اقتصادی و
برنامه ريزی ،برنامه
ريزی سيستمهای
اقتصادی  ،اقتصاد انرژی،
اقتصاد اسالمی،
بانكداری اسالمی

مرد و
زن

تهران

6

مشاغل تخصصی

15537

10024

کارشناسی
ارشد

مديريت مالی

مرد و
زن

تهران

7

مشاغل تخصصی

15538

10012

کارشناسی
ارشد

حسابداری

مرد و
زن

تهران

8

مشاغل تخصصی

15539

10013

کارشناسی
ارشد

حسابرسی

مرد

تهران

9

مشاغل تخصصی

15540

10008

کارشناسی
ارشد

آمار

مرد و
زن

تهران

10

مشاغل تخصصی

15541

10019

کارشناسی
ارشد

مديريت بازرگانی

مرد و
زن

تهران

11

مشاغل تخصصی

15542

10018

کارشناسی
ارشد

مديريت بازرگانی
گرايش تجارت
الكترونيكی

مرد و
زن

تهران

12

مشاغل امورحراست

15543

10001

کارشناسی
ارشد

مديريت بازرگانی

مرد

تهران

13

مشاغل ستادی

15544

10042

کارشناسی
ارشد

مديريت بازرگانی

مرد

تهران

صفحه 15

سایر شرایط الزم

سن استخدام

دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL

 35سال متولدين
1366/08/14به
بعد

دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL

دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم -
سطح مهارت زبان انگليسی در حد نياز بانک-
آشنايی با مهارتهای هفتگانه ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح آگهی
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم -سطح مهارت زبان انگليسی در حد نياز بانک-
آشنايی با مهارتهای هفتگانه ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن دو سال سابقه مرتبط با امور
بيمه ای منوط به ارائه سوابق بيمه  -دارا بودن
کارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -سطح
مهارت زبان انگليسی در حد نياز بانک-
آشنايی با مهارتهای هفتگانه ICDL

 35سال متولدين
1366/08/14به
بعد
 35سال متولدين
1366/08/14به
بعد
 35سال متولدين
1366/08/14به
بعد

 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد

 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد

 32سال متولدين
1369/08/14
به بعد

ادامه جدول شماره  3ـ عناوین شغلی و شرایط احراز
ردیف

ردیف شغلی

کد

کد شغل

مقطع

کد و عنوان رشته

شغل

محل

تحصيلی

تحصيلی

جنسيت

محل خدمت
(شهر)

14

مشاغل تخصصی

15545

10020

کارشناسی
ارشد

مديريت دولتی

مرد

تهران

15

مشاغل امورحراست

15546

10002

کارشناسی
ارشد

مديريت دولتی

مرد

تهران

16

مشاغل تخصصی

15547

10014

کارشناسی
ارشد

حقوق اقتصادی

مرد و
زن

تهران

17

مشاغل تخصصی

15548

10015

کارشناسی
ارشد

حقوق تجارت بين
الملل

مرد و
زن

تهران

18

مشاغل تخصصی

15549

10016

کارشناسی
ارشد

حقوق خصوصی ،
حقوق جزا و جرم
شناسی

مرد و
زن

تهران

19

مشاغل تخصصی

15550

10035

کارشناسی
ارشد

مهندسی مالی

مرد و
زن

تهران

20

مشاغل تخصصی

15551

10021

کارشناسی
ارشد

مديريت صنعتی

مرد

تهران

21

مشاغل تخصصی

15552

10033

کارشناسی
ارشد

مهندسی کامپيوتر
 -نرم افزار

مرد و
زن

تهران

22

مشاغل تخصصی

15553

10031

کارشناسی
ارشد

مهندسی کامپيوتر
 -سخت افزار

مرد و
زن

تهران

23

مشاغل تخصصی

15554

10027

کارشناسی
ارشد

مهندسی فناوری
اطالعات ()IT

مرد و
زن

تهران

24

مشاغل تخصصی

15555

10028

کارشناسی
ارشد

مهندسی فناوری
اطالعات()IT
گرايش امنيت
اطالعات

مرد و
زن

تهران

25

مشاغل تخصصی

15556

10029

کارشناسی
ارشد

مهندسی فناوری
اطالعات()IT
گرايش تجارت
الكترونيكی

مرد و
زن

تهران

26

مشاغل امورحراست

15557

10004

کارشناسی
ارشد

مهندسی کامپيوتر

مرد

تهران

27

مشاغل تخصصی

15558

10032

کارشناسی
ارشد

مهندسی کامپيوتر
گرايش شبكه
های کامپيوتری

مرد و
زن

تهران

صفحه 16

سایر شرایط الزم

سن استخدام

دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم -
سطح مهارت زبان انگليسی در حد نياز بانک-
آشنايی با مهارتهای هفتگانه ICDL

 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد

دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی -دارا بودن کارت پايان خدمت يا
معافيت دائم -سطح مهارت زبان انگليسی در
حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن دانشنامه کارشناسی حقوق -دارا
بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم(برای
آقايان) -سطح مهارت زبان انگليسی در حد
نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم -
سطح مهارت زبان انگليسی در حد نياز بانک-
آشنايی با مهارتهای هفتگانه ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی -دارا بودن کارت پايان خدمت يا
معافيت دائم  -سطح مهارت زبان انگليسی در
حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL

 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد

ادامه جدول شماره  3ـ عناوین شغلی و شرایط احراز
ردیف

ردیف شغلی

کد

کد شغل

مقطع

کد و عنوان رشته

شغل

محل

تحصيلی

تحصيلی

جنسيت

محل خدمت
(شهر)

28

مشاغل تخصصی

15559

10030

کارشناسی
ارشد

مهندسی کامپيوتر
گرايش رايانش
امن

مرد و
زن

تهران

29

مشاغل تخصصی

15560

10034

کارشناسی
ارشد

مهندسی کامپيوتر
گرايش هوش
مصنوعی

مرد و
زن

تهران

30

مشاغل فنی سازمان
توليد اسكناس و
مسكوک

15561

10058

کارشناسی
ارشد

مهندسی کامپيوتر
گرايش شبكه
های کامپيوتری

مرد

تهران

31

مشاغل تخصصی

15562

10022

کارشناسی
ارشد

مديريت فناوری
اطالعات

مرد و
زن

تهران

32

مشاغل تخصصی

15563

10025

کارشناسی
ارشد

سایر شرایط الزم
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی  -دارا بودن کارت پايان خدمت يا
معافيت دائم  -توانايی جسمانی جهت انجام کار
در محيط فنی -سطح مهارت زبان انگليسی در
حد نياز بانک  -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL

سن استخدام
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد

 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد

 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد

مديريت/مطالعات
موزه  -تاريخ
ايران اسالمی -
تاريخ هنر ايران
اسالمی

مرد و
زن

تهران

دارای تعهد شغلی ومحل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم(برای آقايان) –تسلط به زبان انگليسی ـ
آشنايی با مهارتهای هفتگانه ICDL

 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد

33

مشاغل تخصصی

15564

10026

کارشناسی
ارشد

مهندسی صنايع

مرد

تهران

دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم -
سطح مهارت زبان انگليسی در حد نياز بانک-
آشنايی با مهارتهای هفتگانه ICDL

 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد

34

مشاغل فنی سازمان
توليد اسكناس و
مسكوک

15565

10057

کارشناسی
ارشد

مهندسی صنايع

مرد

تهران

35

مشاغل ستادی

15566

10044

کارشناسی
ارشد

مديريت خدمات
بهداشتی و درمانی

مرد و
زن

تهران

36

مشاغل ستادی

15567

10045

کارشناسی
ارشد

مديريت خدمات
بهداشتی و درمانی

مرد و
زن

تهران

دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن دوسال سابقه مرتبط با حوزه
اعتبار بخشی بيمارستان منوط به ارائه سوابق
بيمه  -دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم( برای آقايان)  -سطح مهارت زبان
انگليسی در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای
هفتگانه ICDL

 32سال متولدين
1369/08/14
به بعد

37

مشاغل ستادی

15568

10038

کارشناسی
ارشد

تغذيه/صنايع
غذائی

مرد و
زن

تهران

دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی -دارا بودن کارت پايان خدمت يا
معافيت دائم( برای آقايان)  -سطح مهارت زبان
انگليسی در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای
هفتگانه ICDL

 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد

38

مشاغل ستادی

15569

10040

کارشناسی
ارشد

علوم ارتباطات
اجتماعی

مرد و
زن

تهران

دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی -دارا بودن کارت پايان خدمت يا
معافيت دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان
انگليسی در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای
هفتگانه ICDL

 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد

صفحه 17

دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی  -دارا بودن کارت پايان خدمت يا
معافيت دائم  -توانايی جسمانی جهت انجام کار
در محيط فنی -سطح مهارت زبان انگليسی در
حد نياز بانک  -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن دو سال سابقه مرتبط با
رسيدگی به اسناد درمانی منوط به ارائه سوابق
بيمه  -دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم( برای آقايان)  -سطح مهارت زبان
انگليسی در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای
هفتگانه ICDL

 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد

 32سال متولدين
1369/08/14
به بعد

ادامه جدول شماره  3ـ عناوین شغلی و شرایط احراز
ردیف

ردیف شغلی

کد

کد شغل

مقطع

کد و عنوان رشته

شغل

محل

تحصيلی

تحصيلی

جنسيت

محل خدمت
(شهر)

39

مشاغل ستادی

15570

10047

کارشناسی
ارشد

مهندسی بهداشت
حرفه ای

مرد و
زن

تهران

40

مشاغل فنی بانک

15571

10048

کارشناسی
ارشد

مهندسی مكانيک

مرد

تهران

41

مشاغل فنی بانک

15572

10049

کارشناسی
ارشد

مهندسی برق -
برق–قدرت
الكترونيک

مرد

تهران

42

مشاغل فنی بانک

15573

10050

کارشناسی
ارشد

مهندسی عمران

مرد

تهران

43

مشاغل فنی بانک

15574

10052

کارشناسی
ارشد

مهندسی
کشاورزی

مرد

تهران

44

مشاغل فنی بانک

15575

10053

کارشناسی
ارشد

مهندسی معماری

مرد

تهران

45

مشاغل ستادی

15576

10039

کارشناسی

حسابداری

مرد و
زن

تهران

46

مشاغل ستادی
سازمان توليد
اسكناس و مسكوک

15577

10036

کارشناسی

حسابداری

مرد

تهران

47

مشاغل ستادی

15578

10043

کارشناسی

مديريت بازرگانی

مرد و
زن

تهران

48

مشاغل ستادی
سازمان توليد
اسكناس و مسكوک

15579

10037

کارشناسی

مديريت بازرگانی

مرد

تهران

49

مشاغل ستادی

15580

10046

کارشناسی

مديريت دولتی

مرد و
زن

تهران

صفحه 18

سایر شرایط الزم
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی -دارا بودن کارت پايان خدمت يا
معافيت دائم( برای آقايان)  -سطح مهارت زبان
انگليسی در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای
هفتگانه ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن  3سال سابقه کار مرتبط منوط
به ارائه سوابق بيمه -دارا بودن کارت پايان
خدمت يا معافيت دائم  -دارا بودن دانشنامه
کارشناسی مهندسی مكانيک  -سطح مهارت
زبان انگليسی در حد نياز بانک -آشنايی با
مهارتهای هفتگانه ICDL
دارای تعهد شغلی ومحل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن  3سال سابقه کار مرتبط منوط
به ارائه سوابق بيمه -دارا بودن کارت پايان
خدمت يا معافيت دائم  -دارا بودن دانشنامه
کارشناسی مهندسی برق  -سطح مهارت زبان
انگليسی در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای
هفتگانه ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن  3سال سابقه کار مرتبط منوط
به ارائه سوابق بيمه -دارا بودن کارت پايان
خدمت يا معافيت دائم  -دارا بودن دانشنامه
کارشناسی مهندسی عمران -سطح مهارت زبان
انگليسی در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای
هفتگانه ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن  3سال سابقه کار مرتبط منوط
به ارائه سوابق بيمه -دارا بودن کارت پايان
خدمت يا معافيت دائم  -دارا بودن دانشنامه
کارشناسی مهندسی کشاورزی -سطح مهارت
زبان انگليسی در حد نياز بانک -آشنايی با
مهارتهای هفتگانه ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن  3سال سابقه کار مرتبط منوط
به ارائه سوابق بيمه -دارا بودن کارت پايان
خدمت يا معافيت دائم  -دارا بودن دانشنامه
کارشناسی مهندسی معماری -سطح مهارت
زبان انگليسی در حد نياز بانک -آشنايی با
مهارتهای هفتگانه ICDL
دارای تعهد شغلی ومحل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم (برای آقايان)  -سطح مهارت زبان
انگليسی در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای
هفتگانه ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم  -سطح مهارت زبان انگليسی در حد نياز
بانک  -آشنايی با مهارتهای هفتگانه ICDL
دارای تعهد شغلی ومحل خدمت به شرح آگهی
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيتدائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم  -سطح مهارت زبان انگليسی در حد نياز
بانک  -آشنايی با مهارتهای هفتگانه ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی -دارا بودن کارت پايان خدمت يا
معافيت دائم (برای آقايان)  -سطح مهارت زبان
انگليسی در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای
هفتگانه ICDL

سن استخدام
 30سال متولدين
1371/08/14
به بعد

 33سال متولدين
1368/08/14
به بعد

 33سال متولدين
1368/08/14
به بعد

 33سال متولدين
1368/08/14
به بعد

 33سال متولدين
1368/08/14
به بعد

 33سال متولدين
1368/08/14
به بعد

 28سال متولدين
1373/08/14
به بعد
 28سال متولدين
1373/08/14
به بعد
 28سال متولدين
1373/08/14
به بعد
 28سال متولدين
1373/08/14
به بعد
 28سال متولدين
1373/08/14
به بعد

ادامه جدول شماره  3ـ عناوین شغلی و شرایط احراز
ردیف

ردیف شغلی

کد

کد شغل

مقطع

کد و عنوان رشته

شغل

محل

تحصيلی

تحصيلی

جنسيت

محل خدمت
(شهر)

50

مشاغل امور
گزينش

15581

10006

کارشناسی

مديريت دولتی

مرد و
زن

تهران

51

مشاغل امورحراست

15582

10003

کارشناسی

مديريت دولتی

مرد

تهران

52

مشاغل امور
گزينش

15583

10007

کارشناسی

مهندسی کامپيوتر

مرد

تهران

53

مشاغل امور حراست

15584

10005

کارشناسی

مهندسی کامپيوتر

مرد

تهران

54

مشاغل ستادی

15585

10041

کارشناسی

علوم ارتباطات
اجتماعی

مرد

تهران

55

مشاغل فنی بانک

15586

10051

کارشناسی

مهندسی فناوری
آسانسور و باالبرها

مرد

تهران

56

مشاغل فنی سازمان
توليد اسكناس و
مسكوک

15587

10054

کارشناسی

چاپ (کد )548

مرد

تهران

57

مشاغل فنی سازمان
توليد اسكناس و
مسكوک

15588

10055

کارشناسی

طراحی صنعتی

مرد

تهران

58

مشاغل فنی سازمان
توليد اسكناس و
مسكوک

15589

10056

کارشناسی

مهندسی مكانيک

مرد

تهران

59

مشاغل فنی کارخانه
توليد کاغذ اسناد
بهادار

15590

10060

کارشناسی

مهندسی مكانيک

مرد

آمل

60

مشاغل فنی کارخانه
توليد کاغذ اسناد
بهادار

15591

10059

کارشناسی

مهندسی برق

مرد

آمل

61

مشاغل فنی کارخانه
توليد کاغذ اسناد
بهادار

15592

10061

کارشناسی

مهندسی چوب و
کاغذ گرايش صنايع
خمير و کاغذ
مهندسی صنايع

مرد

چوب و فرآورده
های سلولزی

صفحه 19

آمل

سایر شرایط الزم
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی -دارا بودن کارت پايان خدمت يا
معافيت دائم(برای آقايان)  -سطح مهارت زبان
انگليسی در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای
هفتگانه ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم -سطح مهارت زبان انگليسی در حد نياز
بانک-آشنايی با مهارتهای هفتگانه ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی -دارا بودن کارت پايان خدمت يا
معافيت دائم  -سطح مهارت زبان انگليسی در
حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم -سطح مهارت زبان انگليسی در حد نياز
بانک-آشنايی با مهارتهای هفتگانه ICDL
دارای تعهد شغلی ومحل خدمت به شرح آگهی
دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم سطح مهارت زبان انگليسی در حد نيازبانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن  3سال سابقه کار مرتبط منوط
به ارائه سوابق بيمه -دارا بودن کارت پايان
خدمت يا معافيت دائم  -سطح مهارت زبان
انگليسی در حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای
هفتگانه ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم غير پزشكی  -توانايی جسمانی جهت انجام
کار در محيط فنی  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک  -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم غير پزشكی  -توانايی جسمانی جهت انجام
کار در محيط فنی  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک  -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارای تعهد شغلی و محل خدمت به شرح
آگهی-دارا بودن کارت پايان خدمت يا معافيت
دائم غير پزشكی  -توانايی جسمانی جهت انجام
کار در محيط فنی  -سطح مهارت زبان انگليسی
در حد نياز بانک  -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارای اولويت جذب بومی شهرستان -دارای
تعهد شغلی و محل خدمت به شرح آگهی-دارا
بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم
غيرپزشكی  -توانايی جسمانی جهت انجام کار
در محيط فنی  -سطح مهارت زبان انگليسی در
حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارای اولويت جذب بومی شهرستان  -دارای
تعهد شغلی و محل خدمت به شرح آگهی-دارا
بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم
غيرپزشكی  -توانايی جسمانی جهت انجام کار
در محيط فنی  -سطح مهارت زبان انگليسی در
حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL
دارای اولويت جذب بومی شهرستان -دارای
تعهد شغلی و محل خدمت به شرح آگهی-دارا
بودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم
غيرپزشكی  -توانايی جسمانی جهت انجام کار
در محيط فنی  -سطح مهارت زبان انگليسی در
حد نياز بانک -آشنايی با مهارتهای هفتگانه
ICDL

سن استخدام
 28سال متولدين
1373/08/14
به بعد
 28سال متولدين
1373/08/14
به بعد
 28سال متولدين
1373/08/14
به بعد
 28سال متولدين
1373/08/14
به بعد
 28سال متولدين
1373/08/14
به بعد

 31سال متولدين
1370/08/14
به بعد

 28سال متولدين
1373/08/14
به بعد

 28سال متولدين
1373/08/14
به بعد

 28سال متولدين
1373/08/14
به بعد

 28سال متولدين
1373/08/14
به بعد

 28سال متولدين
1373/08/14
به بعد

 28سال متولدين
1373/08/14
به بعد

فهرست شغل محلهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
کد شغل محل

شغل

محل خدمت

جنسيت

10001

مشاغل امور حراست(مديريت بازرگاني)

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي
هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10001
 :31034مديريت بازرگاني (فوق ليسانس)
10002

مشاغل امور حراست(مديريت دولتي)

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي
هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10002
 :31051مديريت دولتي (فوق ليسانس)
10003

مشاغل امور حراست(مديريت دولتي)2

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك-آشنايي با مهارتهاي
هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10003
 :31051مديريت دولتي (ليسانس)
10004

مشاغل امور حراست(مهندسي كامپيوتر)

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي
هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10004
 :31601مهندسي كامپيوتر (فوق ليسانس)
10005

مشاغل امور حراست(مهندسي كامپيوتر)2

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك-آشنايي با مهارتهاي
هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10005
 :31601مهندسي كامپيوتر (ليسانس)
10006

مشاغل امور گزينش(مديريت دولتي)

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك-
آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10006
 :31051مديريت دولتي (ليسانس)
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ادامه فهرست شغل محلهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
کد شغل محل

شغل

محل خدمت

جنسيت

10007

مشاغل امور گزينش(مهندسي كامپيوتر)

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي
هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10007
 :31601مهندسي كامپيوتر (ليسانس)
10008

مشاغل تخصصي(آمار)

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10008
 :30018امار (فوق ليسانس)
10009

مشاغل تخصصي(اقتصاد)

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10009
 :30063اقتصاد (دكتري)
10010

مشاغل تخصصي(اقتصاد)2

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10010
 :30065اقتصاد اسالمي (فوق ليسانس) :30080 -اقتصاد نظري (فوق ليسانس) :31735 -اقتصاد انرژي (فوق ليسانس) :31900 -اقتصاد گرايش توسعه اقتصادي و
برنامه ريزي (فوق ليسانس) :31901 -اقتصاد گرايش برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي (فوق ليسانس) :32701 -علوم اقتصادي گرايش بانكداري اسالمي (فوق
ليسانس) :32945 -علوم اقتصادي (فوق ليسانس)
10011

مشاغل تخصصي(حسابداري)

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10011
 :30408حسابداري (دكتري)
10012

مشاغل تخصصي(حسابداري)2

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10012
 :30408حسابداري (فوق ليسانس)
10013

مشاغل تخصصي(حسابرسي)

تهران-تهران

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10013
 :30410حسابرسي (فوق ليسانس)
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مرد

ادامه فهرست شغل محلهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
کد شغل محل

شغل

محل خدمت

جنسيت

10016

مشاغل تخصصي(حقوق )2

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن دانشنامه كارشناسي حقوق -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان) -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با
مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10016
 :30429حقوق جزا و جرم شناسي (فوق ليسانس) :30431 -حقوق خصوصي (فوق ليسانس)
10014

مشاغل تخصصي(حقوق اقتصادي)

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10014
 :30421حقوق اقتصادي (فوق ليسانس)
10015

مشاغل تخصصي(حقوق تجارت بين الملل)

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10015
 :32224حقوق تجارت بين الملل (فوق ليسانس)
10017

مشاغل تخصصي(حقوق)

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10017
 :30417حقوق (دكتري)
10018

مشاغل تخصصي(مديريت بازرگاني )2

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10018
 :32699مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيك (فوق ليسانس)
10019

مشاغل تخصصي(مديريت بازرگاني)

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10019
 :31034مديريت بازرگاني (فوق ليسانس)
10020

مشاغل تخصصي(مديريت دولتي)

تهران-تهران

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10020
 :31051مديريت دولتي (فوق ليسانس)

صفحه 22

مرد

ادامه فهرست شغل محلهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
کد شغل محل

شغل

محل خدمت

جنسيت

10021

مشاغل تخصصي(مديريت صنعتي)

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10021
 :31065مديريت صنعتي (فوق ليسانس)
10022

مشاغل تخصصي(مديريت فناوري اطالعات)

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10022
 :31072مديريت فناوري اطالعات (فوق ليسانس)
مشاغل تخصصي(مديريت مالي)

10023

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10023
 :31074مديريت مالي (دكتري)
مشاغل تخصصي(مديريت مالي)2

10024

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10024
 :31074مديريت مالي (فوق ليسانس)
مشاغل تخصصي(مطالعات موزه)

10025

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي ومحل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان) –تسلط به زبان انگليسي ـ آشنايي با مهارتهاي هفتگانه
ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10025
 :33869تاريخ ايران اسالمي (فوق ليسانس) :34940 -مديريت  -مطالعات موزه (فوق ليسانس) :34941 -تاريخ هنر ايران اسالمي (فوق ليسانس)
مشاغل تخصصي(مهندسي صنايع)

10026

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10026
 :31236مهندسي صنايع (فوق ليسانس)
10027

مشاغل تخصصي(مهندسي فناوري اطالعات)

تهران-تهران

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10027
 :34874مهندسي فناوري اطالعات (( )ITفوق ليسانس)
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زن/مرد

ادامه فهرست شغل محلهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
کد شغل محل

شغل

محل خدمت

جنسيت

10028

مشاغل تخصصي(مهندسي فناوري اطالعات)2

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10028
 :31844مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات (فوق ليسانس)
مشاغل تخصصي(مهندسي فناوري اطالعات)3

10029

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10029
 :31917مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي (فوق ليسانس)
مشاغل تخصصي(مهندسي كامپيوتر-رايانش امن)

10030

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10030
 :31926مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن (فوق ليسانس)
مشاغل تخصصي(مهندسي كامپيوتر-سخت افزار)

10031

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10031
 :32927مهندسي كامپيوتر -سخت افزار (فوق ليسانس)
10032

مشاغل تخصصي(مهندسي كامپيوتر-شبكه هاي كامپيوتري)

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10032
 :32822مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)
مشاغل تخصصي(مهندسي كامپيوتر-نرم افزار)

10033

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10033
 :32412مهندسي كامپيوتر نرم افزار (فوق ليسانس)
10034

مشاغل تخصصي(مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي)

تهران-تهران

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10034
 :32172مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي (فوق ليسانس)

صفحه 24

زن/مرد

ادامه فهرست شغل محلهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
کد شغل محل

شغل

محل خدمت

جنسيت

10035

مشاغل تخصصي(مهندسي مالي)

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10035
 :32050مهندسي مالي (فوق ليسانس)
10036

مشاغل ستادي سازمان توليد اسكناس و مسكوك(حسابداري)

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك  -آشنايي با مهارتهاي
هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10036
 :30408حسابداري (ليسانس)
10037

مشاغل ستادي سازمان توليد اسكناس و مسكوك(مديريت بازرگاني)

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك  -آشنايي با مهارتهاي
هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10037
 :31034مديريت بازرگاني (ليسانس)
10038

مشاغل ستادي(تغذيه)

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم( براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك-
آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10038
 :30300تغذيه (فوق ليسانس) :30693 -صنايع غذايي (فوق ليسانس)
10039

مشاغل ستادي(حسابداري)

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي ومحل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك-
آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10039
 :30408حسابداري (ليسانس)
10040

مشاغل ستادي(علوم ارتباطات اجتماعي)

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك-
آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10040
 :30735علوم ارتباطات اجتماعي (فوق ليسانس)

صفحه 25

ادامه فهرست شغل محلهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
کد شغل محل

شغل

محل خدمت

جنسيت

10041

مشاغل ستادي(علوم ارتباطات اجتماعي)2

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي ومحل خدمت به شرح آگهي -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي
هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10041
 :30735علوم ارتباطات اجتماعي (ليسانس)
مشاغل ستادي(مديريت بازرگاني)

10042

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن دو سال سابقه مرتبط با امور بيمه اي منوط به ارائه سوابق بيمه  -دارا بودن كارت پايان خدمت يا
معافيت دائم  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10042
 :31034مديريت بازرگاني (فوق ليسانس)
مشاغل ستادي(مديريت بازرگاني)2

10043

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي ومحل خدمت به شرح آگهي -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم(براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك-
آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10043
 :31034مديريت بازرگاني (ليسانس)
10044

مشاغل ستادي(مديريت خدمات بهداشتي و درماني)

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن دو سال سابقه مرتبط با رسيدگي به اسناد درماني منوط به ارائه سوابق بيمه  -دارا بودن كارت پايان
خدمت يا معافيت دائم( براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
10045

مشاغل ستادي(مديريت خدمات بهداشتي و درماني)2

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن دوسال سابقه مرتبط با حوزه اعتبار بخشي بيمارستان منوط به ارائه سوابق بيمه  -دارا بودن كارت پايان
خدمت يا معافيت دائم( براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل های زير يكسان می باشد:
10045 ،10044
شرايط احراز تحصيلی:
 :31047مديريت خدمات بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
و داشتن حداقل  5سال سابقه ي تجربي مرتبط با رشته ي مشاغل ستادي(مديريت خدمات بهداشتي و درماني )2تا آخرين روز ثبت نام
10046

مشاغل ستادي(مديريت دولتي)

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك-
آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10046
 :31051مديريت دولتي (ليسانس)

صفحه 26

ادامه فهرست شغل محلهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
کد شغل محل

شغل

محل خدمت

جنسيت

10047

مشاغل ستادي(مهندسي بهداشت حرفه اي)

تهران-تهران

زن/مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم( براي آقايان)  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك-
آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10047
 :31174مهندسي بهداشت حرفه اي (فوق ليسانس)
مشاغل فني بانك(مكانيك)

10048

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن  3سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بيمه -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -دارا
بودن دانشنامه كارشناسي مهندسي مكانيك  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10048
 :31324مهندسي مكانيك (فوق ليسانس)
مشاغل فني بانك(مهندسي برق)

10049

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي ومحل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن  3سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بيمه -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -دارا
بودن دانشنامه كارشناسي مهندسي برق  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10049
 :31164مهندسي برق (فوق ليسانس) :31165 -مهندسي برق گرايش الكترونيك (فوق ليسانس) :33723 -مهندسي برق -قدرت (فوق ليسانس)
مشاغل فني بانك(مهندسي عمران)

10050

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن  3سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بيمه -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -دارا
بودن دانشنامه كارشناسي مهندسي عمران -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10050
 :31682مهندسي عمران (فوق ليسانس)
10051

مشاغل فني بانك(مهندسي فناوري آسانسور)

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن  3سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بيمه -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم -
سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10051
 :34938مهندسي فناوري آسانسورها و باالبرها (ليسانس)
10052

مشاغل فني بانك(مهندسي كشاورزي)

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن  3سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بيمه -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -دارا
بودن دانشنامه كارشناسي مهندسي كشاورزي -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10052
 :33595مهندسي كشاورزي (فوق ليسانس)

صفحه 27

ادامه فهرست شغل محلهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
کد شغل محل

شغل

محل خدمت

جنسيت

10053

مشاغل فني بانك(مهندسي معماري)

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن  3سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بيمه -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -دارا
بودن دانشنامه كارشناسي مهندسي معماري -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10053
 :31300مهندسي معماري (فوق ليسانس)
10054

مشاغل فني سازمان توليد اسكناس و مسكوك(چاپ)

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غير پزشكي  -توانايي جسماني جهت انجام كار در محيط فني  -سطح
مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك  -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10054
 :20401چاپ (ليسانس)
10055

مشاغل فني سازمان توليد اسكناس و مسكوك(طراحي صنعتي)

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غير پزشكي  -توانايي جسماني جهت انجام كار در محيط فني  -سطح
مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك  -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10055
 :30700طراحي صنعتي (ليسانس)
10056

مشاغل فني سازمان توليد اسكناس و مسكوك(مكانيك)

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غير پزشكي  -توانايي جسماني جهت انجام كار در محيط فني  -سطح
مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك  -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10056
 :31324مهندسي مكانيك (ليسانس)
10057

مشاغل فني سازمان توليد اسكناس و مسكوك(مهندسي صنايع)

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي  -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -توانايي جسماني جهت انجام كار در محيط فني -سطح مهارت
زبان انگليسي در حد نياز بانك  -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10057
 :31236مهندسي صنايع (فوق ليسانس)
10058

مشاغل فني سازمان توليد اسكناس و مسكوك(مهندسي كامپيوتر)

تهران-تهران

مرد

شرايط اختصاصی:
اراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي  -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -توانايي جسماني جهت انجام كار در محيط فني -سطح مهارت
زبان انگليسي در حد نياز بانك  -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10058
 :32822مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)

صفحه 28

ادامه فهرست شغل محلهای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
کد شغل محل

شغل

محل خدمت

جنسيت

10059

مشاغل فني كارخانه توليد كاغذ و اسناد بهادار(برق)

مازندران-امل

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي اولويت جذب بومي شهرستان  -داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غيرپزشكي  -توانايي جسماني
جهت انجام كار در محيط فني  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك  -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10059
 :31164مهندسي برق (ليسانس)
10060

مشاغل فني كارخانه توليد كاغذ و اسناد بهادار(مكانيك)

مازندران-امل

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي اولويت جذب بومي شهرستان -داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غيرپزشكي  -توانايي جسماني
جهت انجام كار در محيط فني  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك  -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10060
 :31324مهندسي مكانيك (ليسانس)
10061

مشاغل فني كارخانه توليد كاغذ و اسناد بهادار(مهندسي چوب)

مازندران-امل

مرد

شرايط اختصاصی:
داراي اولويت جذب بومي شهرستان -داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي-دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غيرپزشكي  -توانايي جسماني
جهت انجام كار در محيط فني  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك  -آشنايي با مهارتهاي هفتگانه ICDL
شرايط احراز تحصيلی شغل محل شمارهی 10061
 :33673مهندسي صنايع چوب و فراورده هاي سلولزي (ليسانس) :34939 -مهندسي چوب و كاغذ گرايش صنايع خمير و كاغذ (ليسانس)
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فرم پيش نويس تقاضانامه ثبتنام آزمون استخدامي بانک مرکزی سال 1401
اطالعات فردی:
 -1نام خانوادگي:

 -2نام:

-3نام پدر:

 -4کدملي:

 -5جنسیت:

زن 

 -7تاریخ تولد:

 -6شماره شناسنامه:

مرد 
روز

ماه

سال
13

 -8وضعیت تاهل :مجرد  متاهل 
محل تولد فرزند اول :
تعدادفرزند:
محل تولد فرزند دوم:
محل تولد فرزند سوم :
محل تولد فرزند چهارم :
محل تولد فرزند پنجم :

شهرستان
استان
شهرستان
استان
شهرستان
استان
شهرستان
استان
شهرستان
استان
نکته :به استناد بند الف ماده  15قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب  1400/8/19مجلس شورای اسالمی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا
حداکثر  5سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.
شهرستان

استان

 -9استان و شهرستان محل تولد:
-10وضعیت نظام وظیفه :کارت پایان خدمت  کارت معافیت دائم (پزشکی)   :کارت معافیت دائم (غیرپزشکی)  :
مشمولینی که در حال گذراندن دوره خدمت ضرورت از طریق طرح پروژه ملی تحت نظر بنیاد ملی نخبگان می باشند .
روز /ماه  /سال
مدت خدمت نظام وظیفه :
تاریخ پایان خدمت و یا تاریخ صدور کارت معافیت(روز ،ماه ،سال) :روز /ماه  /سال
مسیحی  زرتشتی 
11ـ دین :اسالم  کلیمی 
 -12داوطلب چپ دست هستم 
سهمیه ایثارگران:
 -13داوطلب متقاضي استفاده از سهمیه ایثارگران:
 -1-13سهمیه  25درصد ایثارگران:
-1جانبازان  -2 آزادگان  -3 فرزند شهید  -4 فرزند جانباز  25درصد و باالتر  – 5 همسر شهید  -6 پدر و مادر ،خواهر و برادر شهید 
 - 9همسر آزاده یکسال و باالتر از یکسال اسارت 
 -7همسر جانباز  25درصد و باالتر  -8 فرزند آزاده یکسال و باالتر از یکسال اسارت 
2-13ـ سهمیه  5درصد ایثارگران:
-1فرزند جانباز زیر  25درصد  -2 فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت 
 -4فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه 

 - 3رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه 
داوطلبانه
 - 5همسر رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور


این مورد به حداکثر سن اضافه خواهد شد:
 -14دارای سابقه اشتغال ،به صورت غیر رسمي و تمام وقت در سازمان های دولتي هستم (به منظور اعمال قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام):

نام سازمان:

مدت سابقه:

روز  /ماه  /سال

سابقه شغلي مرتبط:
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 -15سابقه شغلي مرتبط با پرداخت حق بیمه( :درخصوص ردیفهای شغلی نیازمند سابقه کار)

نام سازمان /شرکت………………… :

نوع همکاری..................... :
تاریخ خاتمه ................/............../.......... :

تاریخ شروع به کار ................/............../.......... :
توضیحات:

سهميه معلوليت:
 -16معلولیت :
نوع معلولیت :بینایی  شنوایی  جسمی حرکتی  آسیب گفتار و زبان  تکاملی رشد(اتیسم)  اعصاب و روان 
بر اساس شدت معلولیتي که سازمان بهزیستي تائید خواهد کرد ،خدمات و تسهیالت الزم به متقاضیان ارائه خواهد شد.

مشخصات تحصيلي فعلي داوطلب:
17ـ مقطع تحصیلي :لیسانس فوقلیسانس دکتري
18ـ عنوان رشته و گرایش تحصیلي :
اعشار

19ـ دانشگاه یا موسسه محل تحصیل (فارغ التحصیلي) :
20ـ تاریخ فراغت از تحصیل(روز /ماه /سال ):

صحیح

21ـ معدل:

مشخصات تحصيلي قبلي داوطلب:
22ـ مقطع تحصیلي قبلي:
23ـ عنوان رشته تحصیلي قبلي :
24ـ دانشگاه یا موسسه محل تحصیل قبلي:
اطالعات تكميلي:
25ـ کد و عنوان استان و شهرستان محل سکونت:
آزمون منحصرا در شهر تهران برگزار مي گردد.
26ـ کد پستی ده رقمی:

27ـ شماره تلفن همراه:
29ـ شماره تلفن ثابت دوم:

28ـ شماره تلفن ثابت اول:
30ـ آدرس پست الکترونیکی (:)Email
31ـ آدرس محل سکونت:
رديف شغلي:
32ـ ردیف شغلي مورد تقاضا:

عنوان شغل محل مورد تقاضا:

وضعيت بومي:
-33

بومي شهرستان آمل بر اساس یکي از موارد ذیل

( :صرفاً درخصوص ردیفهای شغلی  60 ، 59و  61مشاغل کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار)

 -1یکسان بودن شهرستان محل تولد داوطلب با شهرستان مورد تقاضا 
 -2ساکن بودن و حداقل ده سال سابقه سکونت در شهرستان مورد تقاضا با ارایه استشهاد محلی ممهور به مهر نیروي انتظامی (پاسگاه یا کالنتري محل) 
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