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 استخدام بانك تجارت یآگه

 

 

 

 نهیدر نظر دارد به منظور ارائه خدمات به یمدار یتجارت با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد مشتر بانک

 - تو پرداخ افتيدر یشعب و ادارات خود در سمت بانکدار )متصد یکادر اجرائ لیبه مشتريان و تکم یبانک

بانک، از بین متقاضیان مرد  ینامه استخدام نيیبر اساس ضوابط ، مقررات و آ یامور ادار یمتصد( و لداريتحو

ن آزمو ،یعلم یمورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در آزمون کتب یانسان ینیرو ل،يو زن واجد شرايط ذ

و  نید کار با مدت معقراردا» با انعقاد  ،یگزينش و معاينات پزشک ،یو تخصص یمصاحبه عموم ،یروانشناخت

 .دياستخدام نما«  یاجتماع نیتأم یدرمان و بازنشستگ مهیب

 

 

 

 

 

 



 (یو فناور قاتیوزارت علوم تحق دییمورد تأ ی)دانشگاه ها یدر مقطع کارشناس رشیمورد پذ یلیتحص یها شیرشته و گرا-الف

 

 الف جدول

رشته  کد

 یامتحان
 شیگرا یامتحان رشته

 ها شيگرا هیکل یحسابدار 101

 یمال ،یاسالم ،یالملل، اقتصادسنج نیب ،یصنعت ،یبازرگان ،ینظر ،یپول و بانکدار اقتصاد، یاقتصاد علوم 102

 تيريمد 103
، اطالعات MIS ،یاطالعات، امور شعب، اجرائ ی(، فناوری)بانکدار یامور بانک مه،یب ،یمال ،یدولت ،یبازرگان ،یصنعت

 کيکوچک، بورس، استراتژ یو ارتباطات، کسب و کارها

 ها شيگرا هیکل یو امور بانک یبانکدار 104

 ها شيگرا هیکل عيصنا یمهندس 105

 ها شيگرا هیکل وتریکامپ یمهندس 106

 --- وتریعلوم کامپ 107

108 
 یفناور یمهندس

 (IT) اطالعات
 ها شيگرا هیکل

 ها شيگرا هیکل آمار 109

 ها شيگرا هیکل یاضير 110

 ( "مرد" انیو صرفا متقاض زدي،گلستان ،مازندران ، یغرب جانيآذربا یها  )صرفاً در استان ها شيگرا هیکل حقوق 111

 

 .باشد ی( مندرج در جدول فوق مسانسی)ل یآنان در مقطع کارشناس یلیتحص شيصرفاً رشته و گرا یداوطلبان استخدام یابي: مالک ارز1 تبصره

 

 .باشد یم ازیمرد مورد ن انیمتقاض زدوي،گلستان،مازندران،یغرب جانيآذربا یدر رشته حقوق صرفاً در استان ها رشي: پذنکته

 

 

 

 



 : یشرایط ورودی عمومی و اختصاص-ب

 تابعیت ايران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی -1

 اساسیتدين به دين مبین اسالم و يا يکی از اديان رسمی کشور مصرح در قانون  -2

 یبه فساد اخالق تیعدم اشتهار و محکوم نیعدم سوءپیشینه کیفری منتج به محرومیت از حقوق اجتماعی و همچن -3

 عدم سابقه وابستگی يا عضويت در احزاب و گروه های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسالمی ايران -4

 عدم اعتیاد به دخانیات، موادمخدر و روان گردان -5

 وظیفه عمومی دائمی يا معافیت دائم )داوطلبان ذکور( داشتن کارت پايان خدمت -6

 .است یانجام کار الزام يیپزشک معتمد بانک درمورد توانا ديیدر مراحل سنجش، تا یدرصورت قبول یپزشک تیدارندگان کارت معاف ی: برا2 تبصره

 .اثر داده نخواهد شد بیوجه ترت چیبه ه موقت تحت هر عنوان هستند تیبرگ معاف ايکارت  یکه دارا یداوطلبان ی: به تقاضا توجه

 

 تندرستی و توانايی کامل جسمی، روحی و اخالقی جهت انجام فعالیت های شغلی بانکی )به تأيید پزشک معتمد( -7

 نداشتن منع استخدامی به موجب آراء مراجع قضايی ذيصالح -8

 یتوجه م انيباشد. شا یداوطلبان مرد( م یبرا فهیبه بعد با احتساب مدت خدمت وظ 20/01/1372 نيسال تمام )متولد« 28»حداکثر سن  -9

 .گردد یداوطلبان مرد به حداکثر سن مجاز اضافه نم یبرا فهیباشد مدت خدمت نظام وظ

 .باشد یتمام م«  14» ها  شيرشته ها و گرا هیدر کل سانسیل یلیحداقل معدل کل در مقطع تحص -10

نامه  یواهگ اي) یلیخدمت و مدرک تحص انيپرونده ملزم به ارائه اصل کارت پا لیدر آزمون به هنگام تشک یدر صورت قبول یداوطلبان استخدام هی: کلارمهمیبس نکته

 .خواهد شد یباشند و درصورت عدم ارائه مدارک مربوطه استخدام آنان منتف یموقت( م

 

 :ا باشندو ساکن استان مورد تقاض یبوم ديبا انیمتقاض -11

 :باشد ليشرط از سه شرط ذ کيحداقل  یگردد که دارا ی: بومی به شخصی اطالق م3تبصره

 استان مورد تقاضا باشد یاز شهر ها یکيمحل تولد وی  -    

 (یریاجاره نامه با کد رهگ اي تیمالکاستان مورد تقاضا ساکن بوده باشد.)با ارائه مدرک معتبرسند  یاز شهرها یکيدر وستهیحداقل در سه سال گذشته به طور پ -    

ا استان مورد تقاض یاز شهرها یکيدر یدانشگاه( را بصورت متوال ايو  رستانیدب ،يیراهنما ،ی)ابتدائ یلی( سال از سنوات تحص4) حداقل چهار یداوطلب استخدام -    

 .کرده باشد یط

بر  یمبن ینامه و مقررات بانک بکارگیری خواهند گرديد. از پذيرفته شدگان تعهد نیو آئ ازیو براساس ناستان مورد تقاضا  یاز شهرها یکي: متقاضیان، صرفاً در4 تبصره

 .سال اخذ خواهد شد 10ديگر به مدت  ی)انتقال( به استانها یعدم درخواست جابجائ

 یز سوا یاعتراض چگونهیو ه افتهياستان مربوطه انتقال  یشهرها ريبانک به سا یشدگان در طول مدت خدمت مطابق با مقررات داخل رفتهيپذ از،ی: درصورت ن5 تبصره

 .شدگان مورد قبول نخواهد بود رفتهيپذ

 

 

 



 مواد آزمون - ج

 ، هوش و استعدادICDL یعمومی، اطالعات عمومی، مهارتها یسیزبان انگل ،یشامل سواالت از دروس: معارف اسالمی، ادبیات و نگارش ادار یآزمون استخدام مواد

درصد آزمون  70و  یدرصد آزمون عموم 30براساس  يیاست که نمره کل نها حیباشد. ضمناً الزم به توض یم یلیرشته تحص یو سواالت تخصص GMAT یلیتحص

 .محاسبه خواهد شد یتخصص

 

 .دارد یو تخصصی، در کلیه عناوين شغلی نمره منف یآزمون عمومنکته:

 

 های امتحانیرشتهمواد آزمون عمومی مشترک در کلیه  -1-ج

 آزمون مواد

 معارف اسالمی

 ادبیات و نگارش اداری

 زبان انگلیسی ـ عمومی

 اطالعات عمومی

 ICDL هایمهارت

 (GMAT) هوش و استعداد تحصیلی

 

، طلباندينی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، از پاسخگويی به سؤاالت معارف اسالمی معاف بوده و در اين صورت، نمره مکتسبه اين داو یها تیاقل *

 .های آزمون عمومی محاسبه خواهد شدبر اساس مجموع تراز شده ساير سؤال

 

 .ددار یو تخصصی، در کلیه عناوين شغلی نمره منف یآزمون عموم *

 

 های تخصصیآزمون -2-ج

 101ها( ـ کد شغلی ژه رشته حسابداری )کلیه گرايشآزمون تخصصی وي 1-2-ج

 آزمون مواد

 2و  1اصول حسابداری 

 2و  1حسابداری میانی 

 هاحسابداری شرکت

 قانون تجارت

 مديريت مالی

 مبانی سازمان و مديريت

 

 

 



ـ  الملل ـ اقتصادسنجی ـ اسالمی ـ مالی(اقتصادی )اقتصاد ـ پول و بانکداری ـ نظری ـ بازرگانی ـ صنعتی ـ بینژه رشته علوم آزمون تخصصی وي 2-2-ج

 102کد شغلی 

 آزمون مواد

 اقتصاد خرد و کالن

 اقتصادسنجی

 پول، ارز و بانکداری

 اقتصاد ايران

 بانکداری الکترونیک

 اقتصاد بخش عمومی

 

، اطالعات MIS ،يیاطالعات، امور شعب، اجرا ی(، فنآوری)بانکداریامور بانک ،یمال ،یدولت ،یبازرگان ،یصنعتت )ژه رشته مديريوي یآزمون تخصص 3-2-ج

 103ـ کد شغلی  ه(میب ک،يکوچک، بورس، استراتژ یو ارتباطات، کسب و کار ها

 آزمون مواد

 آمار و کاربرد آن در مديريت

 اقتصاد خرد و کالن

 سازمان و مديريتمبانی 

 رفتار سازمانی و مديريت منابع انسانی

 بازاريابی و تحقیقات بازار

 

 104ها( ـ کد شغلی ژه رشته بانکداری و امور بانکی )کلیه گرايشآزمون تخصصی وي 4-2-ج

 آزمون مواد

 2و  1اصول حسابداری 

 قانون تجارت

 اصول بانکداری

 حسابداری بانکی

 المللبانکداری بین بانکداری داخلی و

 مديريت مالی

 پول، ارز و بانکداری

 

 105ها( ـ کد شغلی ژه رشته مهندسی صنايع )کلیه گرايشآزمون تخصصی وي 5-2-ج

 آزمون مواد

 2و  1تحقیق در عملیات 

 ها و ارزيابی کار و زمانها و روشتحلیل سیستموتجزيه

 ريزی و کنترل پروژهبرنامه

 و تئوری سازماناصول مديريت 

 آمار مهندسی

 

 



 106ها( ـ کد شغلی ژه رشته مهندسی کامپیوتر )کلیه گرايشآزمون تخصصی وي 6-2-ج

 آزمون مواد

 ++C نويسی پیشرفتهبرنامه

 های عاملسیستم

 معماری کامپیوتر

 هاپايگاه داده

 های کامپیوتری و امنیت شبکهشبکه

 

 

 107کامپیوتر ـ کد شغلی  ژه علومآزمون تخصصی وي 7-2-ج

 آزمون مواد

 ++C نويسی پیشرفتهبرنامه

 های عاملسیستم

 هاپايگاه داده

 های کامپیوتری و امنیت شبکهشبکه

 

 108)کلیه گرايش ها( ـ کد شغلی  (IT)ژه رشته مهندسی فّناوری اطالعاتآزمون تخصصی وي 8-2-ج

 آزمون مواد

 های عاملسیستم

 هاپايگاه داده

 های کامپیوتری و امنیت شبکهشبکه

 مهندسی فنّاوری اطالعات و تجارت الکترونیک

 

 109ها( ـ کد شغلی ژه رشته آمار )کلیه گرايشآزمون تخصصی وي 9-2-ج

 آزمون مواد

 های آماریمفاهیم و روش

 1احتمال 

 1رگرسیون 

 2و  1گیری نمونه

 

 

 

 

 

 



 110ها( ـ کد شغلی رياضی )کلیه گرايشژه رشته آزمون تخصصی  وي 10-2-ج

 آزمون مواد

ـ  3و 2و  1رياضیات عمومی )رياضی عمومی 

 معادالت ديفرانسیل(

آمار و احتماالت )مبانی آمار و احتمال ـ احتمال 

 های آماری(ـ روش1

 هامبانی کامپیوتر و ساختمان داده

 مبانی آنالیز عددی

 

 

 111ها( ـ کد شغلی حقوق )کلیه گرايشژه رشته آزمون تخصصی وي 11-2-ج

 آزمون مواد

 حقوق مدنی

 حقوق جزای اختصاصی )جرايم علیه اموال(

 آيین دادرسی مدنی

 حقوق تجارت

 حقوق کار

 حقوق اساسی و اداری

 

 .دارد یو تخصصی، در کلیه عناوين شغلی نمره منف یآزمون عموم *

 

 

 تذکرات مهم -د

رشته  گريد رشيو پذ نديتوانند در فرآيند استخدامی شرکت نما یمندرج در جدول فوق، م یهای تحصیلی مقطع کارشناس شيرشته و گرا النیصرفاً فارغ التحص -

 . باشد ینم ريها امکان پذ شيگرا ايها 

 
پزشکی و تأئید گزينش بانک می باشد. لیکن استخدام در بانک مستلزم دارا بودن شرايط عمومی و اختصاصی و همچنین قبولی در آزمون، مصاحبه ها، معاينات  -

 .دينما ینم جاديرا برای بانک جهت استخدام ا یتعهد چگونهیثبت نام، ارائه مدارک و شرکت در هر يک از مراحل فوق ه

ممانعت بعمل آمده و حتی  یاز داوطلبان به اثبات برسد، از استخدام و اشتغال بکار و کياستخدام در مورد هر یاشاره شده در آگه طياز شرا کيچنانچه خالف هر -

 .انجام خواهد شد یدر صورت استخدام اقدامات الزم جهت قطع رابطه استخدام

 

 .باشد یم یبا متقاض ،یاعالم شده درآگه طياشتباه شرا ریتفس اي یهرگونه اشتباه در اطالعات ارسال تیمسئول -

 

م در خود را در فرم ثبت نا یعالقه مند ستيبا یو مقررات، م نیمطابق با قوان طيدر صورت داشتن شرا ثارگرانيو امور ا دیشه ادیبن هیاستفاده از سهم انیمتقاض -

 ندياعالم نما 19بند 



 

است داوطلبان دقت الزم را در خصوص درج  یلذا مقتض ديآ یدعوت بعمل م یجهت شرکت در مصاحبه استخدام ی: از آنجاکه از نفرات برتر در مرحله آزمون کتبتوجه

 .نديثبت نام مبذول نما یتماس در فرم تقاضا یضرور یتلفن ها

 

بوده  یهآگ نيمدنظر در ا خياز خدمت داوطلب در زمان ثبت نام، بعد از تار تیمعاف اي انيپا ،یلیفارغ التحص خيکه در هر مرحله مشخص گردد تار یاست در صورت یهيبد

 .ممانعت بعمل خواهد آمد یدر هر مرحله ا یو از استخدام و اشتغال بکار و دهيت تخلف محسوب گرداس

 

 - کارت ورود به جلسه آزمون افتیدر-مهلت ثبت نام -یریکدرهگ افتدری–ثبت نام  نهیهز -نحوه ثبت نام - هـ

 آزمون یزمان و محل برگزار

 www.tejaratbank.ir بانک تجارت به آدرس تيابتدا به سا ستيبا یو داوطلبان م رديپذ یبانک تجارت انجام م ینترنتيا تيسا قيصرفاً از طر ثبت نام: نحوه

 .ندياقدام نما یکیفرم ثبت نام الکترون لی( نسبت به تکمطيو ضوابط استخدام )درصورت دارا بودن شرا طيشرا قیمراجعه و پس از مطالعه دق

و  250خود را با عرض  ديپرسنلی جد 3×  4در سايت فوق الذکر عکس  یضمن تکمیل مشخصات و فرم تقاضانامه الکترونیک ستيبا یستخدام ما انیمتقاض هی: کلتوجه

 .نمايند یکیلو بايت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذار 200و حجم حداکثر  JPG پیکسل و با فرمت 350ارتفاع 

 

 ینترنتيدرگاه ا قيشرکت در آزمون از طر نهيرا به را به عنوان هز( اليو پانصد هزار ر ونیلیم کي) الير 1،500،000مبلغ  ستيبا یداوطلبان م ثبت نام: هزینه

 . نديداخت نمااب( پرو رمز دوم کارت بانکهای عضو شت CVV2 داشتن الزامات آن همانند )با موجود در صفحه ثبت نام

 .وجه مسترد نخواهد شد چیشرکت در آزمون به ه نهي: هزتوجه

 

د حاصل نموده و پس از اخذ ک نانیثبت نام، نسبت به ثبت اطالعات و ارسال موفق آن اطم نهيپس از پرداخت هز ستيبا یم انیمتقاض هیکل کد رهگیری: دریافت

 .ندينما یکارت ورود به جلسه آزمون نزد خود نگهدار افتيآن را جهت در ،یریرهگ

 

 .باشدیم 08/12/1399جمعه مورخ روز  انيپا تيلغا 022/12/1399شنبه مورخ  از روز ثبت نام: مهلت

 

با روز( 2)به مدت  19/1/1400و پنج شنبه مورخ  18/01/1400چهارشنبه مورخ  یدر روزها ستيبا یم طيواجد شرا انیمتقاض هیکارت ورود به جلسه: کل دريافت

 .ندينما یآزمون نگهدار لسهو نزد خود جهت حضور در ج هیته ینسخه چاپ کيفوق از کارت ورود به جلسه آزمون خود  یاستخدام بانک تجارت به نشان تيمراجعه به سا

 .خود را به همراه داشته باشند یورود به جلسه و کارت مل یالزم است در روز آزمون، کارت چاپ طيواجد شرا انیمتقاض هی: کلتوجه

 

 .( درج خواهد شدیدر کارت ورود به جلسه )چاپ زیو محل آن ن صبح 8:00ساعت  20/01/1400مورخ جمعه روز  آزمون: یو محل برگزار زمان

 

اطالع  تيسا نیو هم امکیپ قيآزمون تغییر کرده و از طر یبرگزار خيمبارزه با کرونا، تار یتوسط ستاد مل یآزمون استخدام یصورت عدم صدور مجوز برگزار در

 الزم بعمل خواهد آمد یرسان


