
  ملت بانک استخدام آگهي

 

بانک ملت با استعانت از درگاه خداوند متعال و با راهبرد مشتري مداري، به منظور ارائه خدمات بهينه مالي و بانکي به مشتريان و 
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 :قراردادي موقت قانون کار، به تعداد محدود دعوت به همکاري مي نمايدجداول ذيل با رابطه استخدامي 
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 ((IT بخش) رده شغلی متصدی امور اداری) 4جدول شماره 

  جنسيت شهر استان

  مرد و زن تهران تهران

 

 ی:اختصاص و عمومی شرايط

 

  تابعيت کشور جمهوري اسالمي ايران -1

 

  متدين بودن به يکي از اديان رسمي کشور و متعهد بودن به نظام جمهوري اسالمي ايران -2

 

 دن کارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا داشتن کارت معافيت دائم قانوني)جهت رده هاي شغلي بانکدار و متصدي امور اداري(دارا بو -3

 .( باشد97/11/18تاريخ ترخيص از خدمت نظام وظيفه و يا صدور کارت معافيت دائم قانوني، بايد قبل از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي) :1تبصره 

مراحل استخدامي دارندگان کارت معافيت دائم پزشکي، درصورت توفيق در مراحل مربوطه پس از تاييد پزشک معتمد بانک بالمانع خواهد  ادامه :2تبصره 

 .بود

 

  دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا داشتن کارت معافيت دائم قانوني غير پزشکي)جهت رده شغلي متصدي حفاظت(-4

 .( باشد97/11/18ص از خدمت نظام وظيفه و يا صدور کارت معافيت دائم قانوني، بايد قبل از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي)تاريخ ترخي :1تبصره 

 . دارندگان کارت معافيت پزشکي، مجاز به شرکت در آزمون رده شغلي متصدي حفاظت نمي باشند :2تبصره 

 

 سازمانها، دستگاهها و يا ساير موسسات دولتي و غيردولتيعدم اشتغال )رسمي يا پيماني( و عدم تعهد خدمت به  -5

 

 /رواني براي انجام شغل محوله، طبق تائيد پزشک معتمد بانکتندرستي و توانائي کامل جسمي -6

 

  قبولي در آزمون آمادگي جسماني بانک جهت رده شغلي متصدي حفاظت -7

 .سانتيمتر باشد 178يست حداقل حداقل قد متقاضيان رده شغلي متصدي حفاظت مي با تبصره :

 

 عدم محکوميت به فساد اخالقي، نداشتن سابقه محکوميت و سوءپيشينه کيفري با تاييد مراجع ذيصالح، که موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده -8

 . باشد

 

 ناعتياد به مواد مخدر و روانگردا عدم -9

 

  : مقاطع تحصيلي مجاز به شرکت در آزمون استخدامي -10

 

 مقطع تحصیلی رده شغلی

 ليسانس بانکدار

 ليسانس و فوق ليسانس متصدی امور اداری)بخش حقوقی(

 ليسانس و فوق ليسانس متصدی امور اداری)حوزه فناوری اطالعات(

 ديپلم متصدی حفاظت



 

 .( باشد97/11/18تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان، مي بايست قبل از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي) :1تبصره

 وکارشناسي ارشد صرفاً داوطلبان داراي مدرک تحصيلي ديپلم جهت شغل متصدي حفاظت ، کارشناسي جهت رده شغلي بانکدار و کارشناسي :2تبصره

 .جهت رده شغلي متصدي امور اداري )مطابق با جدول ذيل(، مجاز به شرکت در آزمون مي باشند

 

 .مي باشد 14رکت در آزمون حداقل معدل مدارک تحصيلي جهت ش -11

 

به بعد( جهت رده هاي شغلي بانکدار و متصدي امور  67/11/18سال تمام تا تاريخ برگزاري آزمون استخدامي )متولدين  30دارا بودن حداکثر سن  -12

  اداري

 

  بعد( جهت رده شغلي متصدي حفاظتبه  72/11/18سال تمام تا تاريخ برگزاري آزمون استخدامي )متولدين  25دارا بودن حداکثر سن  -13

 

 ي:مجاز جهت شرکت در آزمون استخدام رشته هاي تحصيلي -14

 

 

شغل مورد 

 نظر

رشته 

تحصیلی 

 مورد نیاز

 مقطع تحصیلی و گرايشها

 کارشناسی ارشد
 کارشناسي

 بانکدار

 مديريت

بازرگاني، مالي، صنعتي، دولتي، 

بيمه، امور بانکي، امور بيمه، 

 بازاريابي

-------- 

/ علوم اقتصادي 

 اقتصاد

بازرگاني، نظري، صنعتي، پول و 

بانکداري، کشاورزي، اقتصاد 

 اسالمي

-------- 

 -------- آمار و کاربردها آمار

 -------- رياضيات و کاربردها رياضي

 بانکداري
امور بانکي، بانکداري، بانکداري 

 مور شعب بانکاسالمي، ا
-------- 

 حسابداري

حسابداري، صنعتي، مالي، 

مالياتي، دولتي، بانکي، 

 بازرگاني، مديريت، حسابرسي

-------- 

مهندسي 

 صنايع
 -------- مهندسي صنايع

متصدی 

 امور اداری

 حقوق قضايي حقوق

لل، حقوق حقوق خصوصي، حقوق جزا و جرم شناسي ، حقوق بين الم

عمومي، حقوق ثبت اسناد و امالک، حقوق تجارت الکترونيکي، حقوق 

 تجارت بين الملل

مهندسي 

 کامپيوتر

سخت افزار، نرم افزار، هوش 

 مصنوعي

سخت افزار، نرم افزار، هوش مصنوعي، رايانش امن، معماري سيستم 

 هاي کامپيوتري، شبکه هاي کامپيوتري، الگوريتم و محاسبات

 مهندسي

فناوري 

 اطالعات

-------- 

تجارت الکترونيکي، مديريت سيستم هاي اطالعاتي، امنيت اطالعات، 

سيستم هاي چند رسانه اي، سامانه هاي شبکه اي، معماري سازماني، 

 سيستم هاي تکنولوژي اطالعات، شبکه هاي ارتباطي وکامپيوتري



مديريت 

فناوري 

 اطالعات

-------- 
مديريت منابع اطالعاتي، سيستم هاي اطالعاتي پيشرفته، کسب و کار 

 الکترونيک، مديريت دانش، هوشمندي کسب و کار

علوم 

 کامپيوتري
-------- 

الگوريتم و نظريه محاسبات، محاسبات علمي، محاسبات نرم و هوش 

 مصنوعي، نظريه سيستم ها

متصدی 

 حفاظت
 تاييد وزارت آموزش و پرورش(کليه رشته ها )مورد  ديپلم

 

متقاضيان مقطع کارشناسي ارشد رده شغلي متصدي امور اداري )بخش حقوقي( صرفًا در صورت دارا بودن مدرک کارشناسي حقوق قضايي مجاز  :1تبصره

 .به شرکت در آزمون مي باشند

مهندسي فناوري اطالعات، مديريت فناوري اطالعات و علوم  در رشته هاي تحصيلي  (IT)آزمون استخدامي رده شغلي متصدي امور اداري :2تبصره

 .کامپيوتري صرفاً در مقطع کارشناسي ارشد برگزار مي گردد

متقاضيان مقطع کارشناسي ارشد رده شغلي متصدي امور اداري)حوزه فناوري اطالعات( صرفاً در صورت دارا بودن مدرک کارشناسي رشته هاي  : 3تبصره

 .رکت در آزمون مي باشندمجاز به ش  ITمرتبط

درخصوص مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد صرفاً متقاضيان داراي مدرک تحصيلي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز به  : 4تبصره 

 . شرکت در آزمون مي باشند

 .( باشد97/11/18تخدامي)تاريخ فراغت از تحصيل داوطلبان، مي بايست قبل از تاريخ برگزاري آزمون اس : 5تبصره 

را  همتقاضيان دانشجوي مقاطع باالتر، مي بايست قبل از بکارگيري در بانک، از ادامه تحصيل انصراف داده و برگه تسويه حساب نهايي با دانشگا : 6تبصره 

 .آزمون مقطع پايين تر مي باشند( به بانک، ارائه نمايند.)دانشجويان مقاطع باالتر در صورت عدم اتمام واحدهاي درسي، مجاز به شرکت در

 

 

 :نسواالت و منابع آزمو -15

 

 

 منابع آزمون رده شغلی

 بانکدار
ات رياضي _دانش علوم بانکي و بازارهاي مالي و سرمايه  _زبان انگليسي عمومي  _هوش و استعداد 

 مباحث بازاريابي _و آمار 

 متصدی امور اداری)حقوق(
آيين دادرسي  _حقوق مدني  _دانش علوم بانکي  _نگليسي عمومي زبان ا _هوش و استعداد 

 آيين دادرسي کيفري _حقوق تجارت  _مدني 

متصدی امور اداری)حوزه فناوری 

 اطالعات(

 -معماري کامپيوتر -امنيت داده -سيستم عامل -مهندسي نرم افزار -پايگاه داده -هوش مصنوعي

 موميزبان انگليسي ع -شبکه کامپيوتري 

 متصدی حفاظت
ايي آشن _رياضي  _معارف اسالمي  _ادبيات فارسي  _زبان انگليسي  _هوش و استعداد تحصيلي 

 با مباحث بانکي

 

 

 .( باشد4و  3، 2، 1متقاضي مي بايست ساکن و بومي شهر مورد تقاضا )مطابق شهرهاي مندرج در جداول  -16

 د:شهر مورد تقاضا بومي تلقي مي شونا باشند جهت متقاضياني که يکي از شروط ذيل را دار -16/1

 .الف( متقاضي متولد شهر مورد تقاضا بوده و در حال حاضر در آن شهر سکونت داشته باشد

 .سال در آن شهر در مقاطع ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان تحصيل کرده باشد 2ب ( متقاضي ساکن شهر مورد تقاضا بوده و حداقل 

سال بصورت متناوب سابقه پرداخت حق بيمه بابت کار در محل معين، در  2ن شهر مورد تقاضا بوده و حداقل يکسال بصورت پيوسته يا ج ( متقاضي ساک

 .شهر مذکور را داشته باشد



ي کد رهگيري بنام خود يا با ارائه سند مالکيت يا اجاره نامه دارا) سال اخير )بصورت پيوسته( در شهر مورد تقاضا سکونت داشته باشد 2د ( متقاضي در 

 (پدر يا مادر

متقاضيان متولد شهر مورد تقاضا که در حال حاضر در آن شهر سکونت نداشته و در محل سکونت فعلي نيز فاقد شرايط مندرج در بندهاي فوق  :1تبصره

 .)الف ، ب ، ج و د( باشند، مجاز به شرکت در آزمون شهر محل تولد خود خواهند بود

 .سال در شهر مورد تقاضا، اخذ خواهد گرديد15پذيرفته شدگان تعهدي مبني بر اشتغال به مدت حداقل از :2تبصره

 

از سوي پذيرفته شدگان آزمون کتبي رده هاي شغلي بانکدار و متصدي امور اداري ) صرفا بخش   (ICDL)ارائه گواهينامه مهارتهاي هفتگانه رايانه -17

 .حقوقي ( الزامي مي باشد

 

 ن:بولي در آزموق -18

 يمراحل استخدامي شامل آزمون کتبي، آزمون روانشناختي، مصاحبه استخدامي و روانشناختي، تست آمادگي جسماني )صرفاً جهت متقاضيان رده شغل

 .متصدي حفاظت(، گزينش و معاينات پزشکي، مطابق دستورالعملها و ضوابط بانک مي باشد

رده شغلي متصدي امور اداري صرفاً براساس نمره مکتسبه و بدون ملحوظ نمودن سهميه جهت مقطع تحصيلي اعالم قبولي مرحله کتبي در  :1تبصره 

 .کارشناسي و کارشناسي ارشد انجام خواهد شد

ن همچنيآزمون کتبي بصورت چهارگزينه اي بوده و با احتساب نمره منفي )يک سوم( ارزيابي مي گردد )نمره منفي شامل پاسخهاي نادرست و  :2تبصره

 .انتخاب بيش از يک پاسخ به يک سوال مي باشد(

 

ريال )صرفًا صادره از بانک ملت ( اخذ  50.000.000از توفيق يافتگان مراحل استخدامي فوق، قبل از بکارگيري در بانک، ضمانتنامه بانکي به مبلغ  -19

 . مي گردد

 

 .ديده و محل برگزاري آزمون کتبي، در کارت ورود به جلسه آزمون ذکر مي گرددحوزه امتحاني داوطلبان مطابق استان مورد تقاضا تعيين گر -20

 

 

 97 سال استخدامی آزمون روزشمار

 

 

 تاريخ مرحله انجام کار

 08/11/97 تاريخ 24لغايت ساعت  29/10/97 صبح تاريخ 8از ساعت  ثبت نام اينترنتي

 16/11/97 تلغاي 15/11/97  از تاريخ دريافت کارت ورود به جلسه آزمون

 18/11/97 تاريخ آزمون کتبي

 
  

 : نام ثبت مراحل

 : www.bankmellat.irمراجعه به سايت بانک ملت به نشاني -1
 

 تکميل فرم تقاضانامه الکترونيکي در سايت مذکور -2

 

کيلو بايت  200و حجم حداکثر   JPGپيکسل و با فرمت 200و ارتفاع  150پرسنلي خود را با عرض  3*4ارسال عکس: متقاضيان مي بايست عکس  -3

 .اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاري نمايند

 

لغ مب پرداخت وجه ثبت نام: متقاضيان واجد شرايط، به منظور ثبت نام در آزمون استخدامي مي بايست در مهلت مقرر، نسبت به پرداخت اينترنتي -4

 .) ششصد هزار( ريال، اقدام و ساير مراحل ثبت نام را تا دريافت کد رهگيري طي نمايند 600.000

http://ruydadiran.com/www.bankmellat.ir


تن م با عنايت به عدم امکان استرداد وجه ثبت نام، موکدا اعالم مي گردد صرفاً متقاضياني که واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در جداول و تبصره:

 .ت نام و واريز وجه اقدام نمايندآگهي مي باشند، نسبت به ثب

 

 

 : نام ثبت در مهم نکات

 .قبل از ثبت نام به راهنماي نحوه تکميل فرم موجود در سايت مراجعه و مندرجات آنرا دقيقاً مطالعه نماييد -1

 

 .ثبت نام زماني تکميل مي باشد که شماره رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعالم گردد -2

 

وليت صحت ثبت اطالعات در سايت اينترنتي به عهده شخص متقاضي مي باشد. بديهي است متعاقبًا نسبت به اخذ و بررسي اصل مدارک پذيرفته مسئ -3

هر  تقاضي درشدگان در آزمون اقدام و چنانچه مغايرتي در مندرجات مدارک ارائه شده با شرايط آگهي بانک وجود داشته باشد از ادامه مراحل استخدامي م

 .مرحله از فرايند استخدام، جلوگيري بعمل خواهد آمد و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت

 

 

 : آزمون جلسه به ورود برگه دريافت تاريخ

به همراه داشتن  جهت دريافت برگه ورود به جلسه آزمون، به سايت ياد شده مراجعه نمايند. بديهي است 97/11/16داوطلبان مي بايست حداکثر تا تاريخ 

 .برگه ورود به جلسه، شناسنامه يا کارت ملي در روز برگزاري آزمون ضروري خواهد بود

ملي ،  کدتبصره: داوطلبان مي بايست پس از اخذ برگه ورود به جلسه آزمون از طريق سايت، نسبت به کنترل مشخصات فردي خود )نام و نام خانوادگي ، 

شماره صندلي( و محل برگزاري آزمون اقدام نمايند و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت مي توانند از طريق قسمت مدرک تحصيلي، شماره داوطلبي، 

 .مربوطه در سايت. نسبت به رفع نقص اقدام نمايند

 

 

 م:مه تذکرات

،   www.bankmellat.irبانک به نشانيآخرين اخبار و اطالعيه ها درخصوص استخدام در بانک ملت، صرفاً از طريق درج در وب سايت اينترنتي -1

 .معتبر بوده و بانک مسئوليتي در قبال مطالب منتشره در ساير سايتها و فضاي مجازي، نخواهد داشت

 

ز ا هچنانچه پس از توفيق متقاضيان در مرحله کتبي آزمون و بررسي و تطبيق مدارک استخدامي آنان با شرايط مندرج در آگهي حاضر يا در هر مرحل -2

بررسي هاي بعدي از سوي بانک مشخص شود داوطلبي واجد شرايط عمومي و اختصاصي اعالم شده نمي باشد، حتي در صورت توفيق در آزمون کتبي و 

 اين هريک از مراحل استخدامي و يا اشتغال بکار در بانک، ادامه رسيدگي به وضعيت استخدامي و استمرار خدمت وي در بانک منتفي خواهد شد و در

  صورت داوطلب

 .حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت

 

 .ثبت نام متقاضيان صرفاً از طريق سايت مزبور و به صورت اينترنتي بوده و نيازي به ارسال مدارک نمي باشد -3

 

يلي باالتر از ليسانس جهت چنانچه مشخص شود داوطلبي با دارا بودن مدرک تحصيلي باالتر از ديپلم جهت رده شغلي متصدي حفاظت ، مدرک تحص-4

حله رده شغلي بانکدار و مدرک تحصيلي باالتر از فوق ليسانس جهت متصدي امور اداري شرکت نموده است از استخدام و ادامه اشتغال وي در هر مر

 .ممانعت بعمل خواهد آمد

 

ت به اعالم اسامي پذيرفته شدگان اقدام مي شود تا پس از انجام برابر ظرفيت مورد نياز بانک نسب 3پس از برگزاري آزمون کتبي، براساس حداکثر تا  -5

 .ساير مراحل، قبول شدگان نهائي انتخاب شوند

 



 :مهم خیلی توجه

نسبت به  ر شهر،اعالم قبولي متقاضيان به منزله استخدام آنها نبوده و پس از توفيق در کليه مراحل استخدامي و با توجه به نمرات مکتسبه همچنين نياز ه

شهر( نخواهد ربکارگيري متقاضيان به ترتيب اولويت اقدام مي گردد و بانک هيچ گونه مسئوليتي در قبال بکارگيري ساير نيروهاي ذخيره )مازاد بر نياز ه

 . داشت

 

 .هزينه شرکت در آزمون، به هيچ عنوان مسترد نخواهد گرديد -7

 

ستلزم توفيق متقاضيان در تمامي مراحل استخدامي مشتمل بر آزمون کتبي، آزمون روانشناختي، موکداً اعالم مي گردد؛ جذب نيروي انساني در بانک، م -8

 مصاحبه استخدامي و روانشناختي، تست آمادگي جسماني )صرفًا جهت متقاضيان رده شغلي متصدي حفاظت(، گزينش و معاينات پزشکي و مطابق نياز

ز مراحل فوق توفيق الزم را کسب ننمايند، موضوع ادامه مراحل استخدامي آنان منتفي خواهد تعيين شده مي باشد و چنانچه متقاضيان در هر يک ا

 .گرديد

 

 . حوزه امتحاني داوطلبان نيز مطابق استان مورد درخواست تعيين گرديده و از طريق سايت مربوطه قابل رويت مي باشد -9

 ملت بانک

 انسانی سرمايه کل اداره

 

  آزمون در نام ثبت

 : لب گرامي، جهت ثبت نام در آزمون لطفا به نکات ذيل توجه فرماييدداوط

 . قبل از اقدام به ثبت نام شرايط دعوت به همکاري را بطور کامل و با دقت مطالعه نماييد -1

 

 . هر داوطلب صرفا مجاز به يکبار ثبت نام مي باشد لذا از ثبت نام تکراري خودداري فرماييد -2

 

 .ثبت نام، اطالعات مورد نياز از قبيل کد ملي، کد پستي، آدرس محل سکونت، معدل تحصيلي ، ايميل و . . . را آماده نماييدقبل از اقدام به  -3

 

کيلو بايت باشد  200که حجم آن کمتر از   JPGبا فرمت استاندارد 3*4جهت تکميل ثبت نام، الزم است فايل اسکن شده يک قطعه عکس پرسنلي  -4

 . آماده نماييد

 

ت در صورت تکميل ثبت نام بطور کامل و ذخيره اطالعات در سيستم، پس از واريز وجه به شما کد رهگيري ارائه خواهد شد. تا کد رهگيري درياف -5

  ننموده ايد ثبت نام شما انجام نشده است

 

 . اريدکليه پيگيري هاي آتي از طريق کد رهگيري خواهد بود، لذا آنرا يادداشت نموده و بخاطر بسپ -6

 

 . پس از ثبت نام ، الزم است داوطلبان محترم روزانه به سايت مراجعه نموده و از آخرين وضعيت ثبت نام خود اطالع حاصل نمايند -7

 

رج در ددر هر مرحله از مراحل آزمون استخدامي مشخص شود که داوطلب به اشتباه يا به عمد اطالعات خالف واقع ابراز نموده است يا فاقد شرايط من -8

 . آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد


