بسمه تعالی

آگهی استخدام بانك تجارت

بانک تجارت با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد مشتری مداری در نظر دارد به منظور ارائه خدمات بهینه
بانکی به مشتريان و تکمیل کادر اجرائی شعب و ادارات خود در سمت بانکدار (متصدی دريافت و پرداخت -
تحويلدار) و متصدی امور اداری بر اساس ضوابط  ،مقررات و آيین نامه استخدامی بانک ،از بین متقاضیان مرد
و زن واجد شرايط ذيل ،نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی علمی ،آزمون
روانشناختی ،مصاحبه عمومی و تخصصی ،گزينش و معاينات پزشکی ،با انعقاد « قرارداد کار با مدت معین و
بیمه درمان و بازنشستگی تأمین اجتماعی » استخدام نمايد.

الف-رشته و گرایش های تحصیلی مورد پذیرش در مقطع کارشناسی (دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

جدول الف
کد رشته

رشته امتحانی

گرایش

101

حسابداری

کلیه گرايش ها

102

علوم اقتصادی

اقتصاد ،پول و بانکداری ،نظری ،بازرگانی ،صنعتی ،بین الملل ،اقتصادسنجی ،اسالمی ،مالی

103

مديريت

صنعتی ،بازرگانی ،دولتی ،مالی ،بیمه ،امور بانکی (بانکداری) ،فناوری اطالعات ،امور شعب ،اجرائی ،MIS ،اطالعات
و ارتباطات ،کسب و کارهای کوچک ،بورس ،استراتژيک

104

بانکداری و امور بانکی

کلیه گرايش ها

105

مهندسی صنايع

کلیه گرايش ها

106

مهندسی کامپیوتر

کلیه گرايش ها

107

علوم کامپیوتر

---

108

مهندسی فناوری
اطالعات)(IT

کلیه گرايش ها

109

آمار

کلیه گرايش ها

110

رياضی

کلیه گرايش ها

111

حقوق

کلیه گرايش ها (صرفاً در استان های آذربايجان غربی ،گلستان ،مازندران ،يزد و صرفا متقاضیان "مرد" )

امتحانی

تبصره  :1مالک ارزيابی داوطلبان استخدامی صرفاً رشته و گرايش تحصیلی آنان در مقطع کارشناسی (لیسانس) مندرج در جدول فوق می باشد.

نکته :پذيرش در رشته حقوق صرفاً در استان های آذربايجان غربی،گلستان،مازندران،يزدو متقاضیان مرد مورد نیاز می باشد.

ب-شرایط ورودی عمومی و اختصاصی:

 -1تابعیت ايران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی
 -2تدين به دين مبین اسالم و يا يکی از اديان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
 -3عدم سوءپیشینه کیفری منتج به محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین عدم اشتهار و محکومیت به فساد اخالقی
 -4عدم سابقه وابستگی يا عضويت در احزاب و گروه های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسالمی ايران
 -5عدم اعتیاد به دخانیات ،موادمخدر و روان گردان
 -6داشتن کارت پايان خدمت وظیفه عمومی دائمی يا معافیت دائم (داوطلبان ذکور)
تبصره  :2برای دارندگان کارت معافیت پزشکی درصورت قبولی در مراحل سنجش ،تايید پزشک معتمد بانک درمورد توانايی انجام کار الزامی است.
توجه  :به تقاضای داوطلبانی که دارای کارت يا برگ معافیت موقت تحت هر عنوان هستند به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 -7تندرستی و توانايی کامل جسمی ،روحی و اخالقی جهت انجام فعالیت های شغلی بانکی (به تأيید پزشک معتمد)
 -8نداشتن منع استخدامی به موجب آراء مراجع قضايی ذيصالح
 -9حداکثر سن « »28سال تمام (متولدين  1372/01/20به بعد با احتساب مدت خدمت وظیفه برای داوطلبان مرد) می باشد .شايان توجه می
باشد مدت خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد به حداکثر سن مجاز اضافه نمی گردد.
 -10حداقل معدل کل در مقطع تحصیلی لیسانس در کلیه رشته ها و گرايش ها «  » 14تمام می باشد.
نکته بسیارمهم :کلیه داوطلبان استخدامی در صورت قبولی در آزمون به هنگام تشکیل پرونده ملزم به ارائه اصل کارت پايان خدمت و مدرک تحصیلی (يا گواهی نامه
موقت) می باشند و درصورت عدم ارائه مدارک مربوطه استخدام آنان منتفی خواهد شد.

 -11متقاضیان بايد بومی و ساکن استان مورد تقاضا باشند:
تبصره :3بومی به شخصی اطالق می گردد که دارای حداقل يک شرط از سه شرط ذيل باشد:
 محل تولد وی يکی از شهر های استان مورد تقاضا باشد حداقل در سه سال گذشته به طور پیوسته دريکی از شهرهای استان مورد تقاضا ساکن بوده باشد(.با ارائه مدرک معتبرسند مالکیت يا اجاره نامه با کد رهگیری) داوطلب استخدامی حداقل چهار ( )4سال از سنوات تحصیلی (ابتدائی ،راهنمايی ،دبیرستان و يا دانشگاه) را بصورت متوالی دريکی از شهرهای استان مورد تقاضاطی کرده باشد.
تبصره  :4متقاضیان ،صرفاً دريکی از شهرهای استان مورد تقاضا و براساس نیاز و آئین نامه و مقررات بانک بکارگیری خواهند گرديد .از پذيرفته شدگان تعهدی مبنی بر
عدم درخواست جابجائی (انتقال) به استانهای ديگر به مدت  10سال اخذ خواهد شد.
تبصره  :5درصورت نیاز ،پذيرفته شدگان در طول مدت خدمت مطابق با مقررات داخلی بانک به ساير شهرهای استان مربوطه انتقال يافته و هیچگونه اعتراضی از سوی
پذيرفته شدگان مورد قبول نخواهد بود.

ج  -مواد آزمون
مواد آزمون استخدامی شامل سواالت از دروس :معارف اسالمی ،ادبیات و نگارش اداری ،زبان انگلیسی عمومی ،اطالعات عمومی ،مهارتهای ، ICDLهوش و استعداد
تحصیلی  GMATو سواالت تخصصی رشته تحصیلی می باشد .ضمناً الزم به توضیح است که نمره کل نهايی براساس  30درصد آزمون عمومی و  70درصد آزمون
تخصصی محاسبه خواهد شد.

نکته:آزمون عمومی و تخصصی ،در کلیه عناوين شغلی نمره منفی دارد.

ج -1-مواد آزمون عمومی مشترک در کلیه رشتههای امتحانی
مواد آزمون
معارف اسالمی
ادبیات و نگارش اداری
زبان انگلیسی ـ عمومی
اطالعات عمومی
مهارتهایICDL
هوش و استعداد تحصیلی)(GMAT
*اقلیت های دينی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران ،از پاسخگويی به سؤاالت معارف اسالمی معاف بوده و در اين صورت ،نمره مکتسبه اين داوطلبان،
بر اساس مجموع تراز شده ساير سؤالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

*آزمون عمومی و تخصصی ،در کلیه عناوين شغلی نمره منفی دارد.

ج -2-آزمونهای تخصصی
ج 1-2-آزمون تخصصی ويژه رشته حسابداری (کلیه گرايشها) ـ کد شغلی 101
مواد آزمون
اصول حسابداری  1و 2
حسابداری میانی  1و 2
حسابداری شرکتها
قانون تجارت
مديريت مالی
مبانی سازمان و مديريت

ج 2-2-آزمون تخصصی ويژه رشته علوم اقتصادی (اقتصاد ـ پول و بانکداری ـ نظری ـ بازرگانی ـ صنعتی ـ بینالملل ـ اقتصادسنجی ـ اسالمی ـ مالی) ـ
کد شغلی 102
مواد آزمون
اقتصاد خرد و کالن
اقتصادسنجی
پول ،ارز و بانکداری
اقتصاد ايران
بانکداری الکترونیک
اقتصاد بخش عمومی

ج 3-2-آزمون تخصصی ويژه رشته مديريت (صنعتی ،بازرگانی ،دولتی ،مالی ،امور بانکی(بانکداری) ،فنآوری اطالعات ،امور شعب ،اجرايی ،MIS ،اطالعات
و ارتباطات ،کسب و کار های کوچک ،بورس ،استراتژيک ،بیمه) ـ کد شغلی 103
مواد آزمون
آمار و کاربرد آن در مديريت
اقتصاد خرد و کالن
مبانی سازمان و مديريت
رفتار سازمانی و مديريت منابع انسانی
بازاريابی و تحقیقات بازار

ج 4-2-آزمون تخصصی ويژه رشته بانکداری و امور بانکی (کلیه گرايشها) ـ کد شغلی 104
مواد آزمون
اصول حسابداری  1و 2
قانون تجارت
اصول بانکداری
حسابداری بانکی
بانکداری داخلی و بانکداری بینالملل
مديريت مالی
پول ،ارز و بانکداری

ج 5-2-آزمون تخصصی ويژه رشته مهندسی صنايع (کلیه گرايشها) ـ کد شغلی 105
مواد آزمون
تحقیق در عملیات  1و 2
تجزيهوتحلیل سیستمها و روشها و ارزيابی کار و زمان
برنامهريزی و کنترل پروژه
اصول مديريت و تئوری سازمان
آمار مهندسی

ج 6-2-آزمون تخصصی ويژه رشته مهندسی کامپیوتر (کلیه گرايشها) ـ کد شغلی 106
مواد آزمون
برنامهنويسی پیشرفتهC++
سیستمهای عامل
معماری کامپیوتر
پايگاه دادهها
شبکههای کامپیوتری و امنیت شبکه

ج 7-2-آزمون تخصصی ويژه علوم کامپیوتر ـ کد شغلی 107
مواد آزمون
برنامهنويسی پیشرفتهC++
سیستمهای عامل
پايگاه دادهها
شبکههای کامپیوتری و امنیت شبکه

ج 8-2-آزمون تخصصی ويژه رشته مهندسی فنّاوری اطالعات )((ITکلیه گرايش ها) ـ کد شغلی 108
مواد آزمون
سیستمهای عامل
پايگاه دادهها
شبکههای کامپیوتری و امنیت شبکه
مهندسی فنّاوری اطالعات و تجارت الکترونیک

ج 9-2-آزمون تخصصی ويژه رشته آمار (کلیه گرايشها) ـ کد شغلی 109
مواد آزمون
مفاهیم و روشهای آماری
احتمال 1
رگرسیون 1
نمونهگیری  1و 2

ج 10-2-آزمون تخصصی ويژه رشته رياضی (کلیه گرايشها) ـ کد شغلی 110
مواد آزمون
رياضیات عمومی (رياضی عمومی  1و  2و 3ـ
معادالت ديفرانسیل)
آمار و احتماالت (مبانی آمار و احتمال ـ احتمال
1ـ روشهای آماری)
مبانی کامپیوتر و ساختمان دادهها
مبانی آنالیز عددی

ج 11-2-آزمون تخصصی ويژه رشته حقوق (کلیه گرايشها) ـ کد شغلی 111
مواد آزمون
حقوق مدنی
حقوق جزای اختصاصی (جرايم علیه اموال)
آيین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
حقوق کار
حقوق اساسی و اداری
*آزمون عمومی و تخصصی ،در کلیه عناوين شغلی نمره منفی دارد.

د -تذکرات مهم
-

صرفاً فارغ التحصیالن رشته و گرايش های تحصیلی مقطع کارشناسی مندرج در جدول فوق ،می توانند در فرآيند استخدامی شرکت نمايند و پذيرش ديگر رشته
ها يا گرايش ها امکان پذير نمی باشد.

-

استخدام در بانک مستلزم دارا بودن شرايط عمومی و اختصاصی و همچنین قبولی در آزمون ،مصاحبه ها ،معاينات پزشکی و تأئید گزينش بانک می باشد .لیکن
ثبت نام ،ارائه مدارک و شرکت در هر يک از مراحل فوق هیچگونه تعهدی را برای بانک جهت استخدام ايجاد نمی نمايد.

-

چنانچه خالف هريک از شرايط اشاره شده در آگهی استخدام در مورد هريک از داوطلبان به اثبات برسد ،از استخدام و اشتغال بکار وی ممانعت بعمل آمده و حتی
در صورت استخدام اقدامات الزم جهت قطع رابطه استخدامی انجام خواهد شد.

-

مسئولیت هرگونه اشتباه در اطالعات ارسالی يا تفسیر اشتباه شرايط اعالم شده درآگهی ،با متقاضی می باشد.

-

متقاضیان استفاده از سهمیه بنیاد شهید و امور ايثارگران در صورت داشتن شرايط مطابق با قوانین و مقررات ،می بايست عالقه مندی خود را در فرم ثبت نام در
بند  19اعالم نمايند

توجه :از آنجاکه از نفرات برتر در مرحله آزمون کتبی جهت شرکت در مصاحبه استخدامی دعوت بعمل می آيد لذا مقتضی است داوطلبان دقت الزم را در خصوص درج
تلفن های ضروری تماس در فرم تقاضای ثبت نام مبذول نمايند.

بديهی است در صورتی که در هر مرحله مشخص گردد تاريخ فارغ التحصیلی ،پايان يا معافیت از خدمت داوطلب در زمان ثبت نام ،بعد از تاريخ مدنظر در اين آگهی بوده
است تخلف محسوب گرديده و از استخدام و اشتغال بکار وی در هر مرحله ای ممانعت بعمل خواهد آمد.

هـ  -نحوه ثبت نام -هزینه ثبت نام –دریافت کدرهگیری -مهلت ثبت نام-دریافت کارت ورود به جلسه آزمون -
زمان و محل برگزاری آزمون
نحوه ثبت نام :صرفاً از طريق سايت اينترنتی بانک تجارت انجام می پذيرد و داوطلبان می بايست ابتدا به سايت بانک تجارت به آدرس www.tejaratbank.ir
مراجعه و پس از مطالعه دقیق شرايط و ضوابط استخدام (درصورت دارا بودن شرايط) نسبت به تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی اقدام نمايند.
توجه :کلیه متقاضیان استخدام می بايست ضمن تکمیل مشخصات و فرم تقاضانامه الکترونیکی در سايت فوق الذکر عکس  3 × 4پرسنلی جديد خود را با عرض  250و
ارتفاع  350پیکسل و با فرمت  JPGو حجم حداکثر  200کیلو بايت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاری نمايند.

هزینه ثبت نام :داوطلبان می بايست مبلغ  1،500،000ريال (يک میلیون و پانصد هزار ريال) را به را به عنوان هزينه شرکت در آزمون از طريق درگاه اينترنتی
موجود در صفحه ثبت نام (با داشتن الزامات آن همانند  CVV2و رمز دوم کارت بانکهای عضو شتاب) پرداخت نمايند.
توجه :هزينه شرکت در آزمون به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

دریافت کد رهگیری :کلیه متقاضیان می بايست پس از پرداخت هزينه ثبت نام ،نسبت به ثبت اطالعات و ارسال موفق آن اطمینان حاصل نموده و پس از اخذ کد
رهگیری ،آن را جهت دريافت کارت ورود به جلسه آزمون نزد خود نگهداری نمايند.

مهلت ثبت نام :از روز شنبه مورخ  1399/12/022لغايت پايان روز جمعه مورخ  1399/12/08میباشد.

دريافت کارت ورود به جلسه :کلیه متقاضیان واجد شرايط می بايست در روزهای چهارشنبه مورخ  1400/01/18و پنج شنبه مورخ ( 1400/1/19به مدت 2روز) با
مراجعه به سايت استخدام بانک تجارت به نشانی فوق از کارت ورود به جلسه آزمون خود يک نسخه چاپی تهیه و نزد خود جهت حضور در جلسه آزمون نگهداری نمايند.
توجه :کلیه متقاضیان واجد شرايط الزم است در روز آزمون ،کارت چاپی ورود به جلسه و کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.

زمان و محل برگزاری آزمون :روز جمعه مورخ  1400/01/20ساعت  8:00صبح و محل آن نیز در کارت ورود به جلسه (چاپی) درج خواهد شد.

در صورت عدم صدور مجوز برگزاری آزمون استخدامی توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا ،تاريخ برگزاری آزمون تغییر کرده و از طريق پیامک و همین سايت اطالع
رسانی الزم بعمل خواهد آمد

