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١

بﺴمﻪتعﺎﻟي
ﻣﻘﺪﻣﻪ
با استعانت از خداوند متعال ،بانﮏ ﺷﻬﺮ به منظور تامین و تکمیل بخشی از نیﺮوی انسانی مورد نیاز ﺷعﺐ
خود در سمت بانکدار )متصدی دریافت و پﺮداخت  -تحویلدار( ،بﺮ اساس ضوابط ،مقﺮرات و آ ننامه داخلی

خود ،از بین متقاضیان مﺮد و زن واجد ﺷﺮایط ،پس از کسﺐ موفقیت در آزمون کتبی و اعﻼم پذیﺮفتگان ﭼند
بﺮابﺮ ظﺮفیت  ،با انجام مصاﺣبههای تخصصی  ،عمومی و طی مﺮاﺣل اداری ،درنﻬایت تعداد  ۱۳۰نﻔﺮ با انعقاد
قﺮارداد خﺮید خدمت با مدت معین و بیمه و بازنشستگی تامین اجتماعی به کارگیﺮی نماید .افﺮادی که در آزمون

کتبی موفقیت ﻻزم را کسﺐ نمایند ،بﺮای انجام مصاﺣبههای عمومی و تخصصی دعوت خواهند ﺷد .بدیﻬی است

صﺮفا موفقیت در آزمون کتبی ﺣقی بﺮای داوطلﺐ جﻬت استخدام در بانﮏ ایجاد نخواهند نمود و پس از تکمیل

تمامی مﺮاﺣل ﺷامل مصاﺣبههای تخصصی ،رفتاری ،ارزیابی ﺷایستگیها و نتایج استعﻼمات ،بﺮابﺮ ضوابط داخلی
بانﮏ نﻔﺮات ﺣائز ﺷﺮایط با لحاظ تعداد مورد نیاز ﺷناسایی و دعوت خواهند ﺷد.

٢

ﺑﺨﺶ اول  :ﻣراحل ﺑﻪکارگیری
 .۱ﺛبتنام در آزمون از طﺮیق سامانه hrtc.ir
 .۲ﺷﺮکت و موفقیت در آزمون کتبی

 .۳بﺮرسی و تا د مدارک داوطلبان مطابق با الزامات قید ﺷده در متن دفتﺮﭼه راهنما

 .۴ارزیابی ﺷایستگیها و توانمندیها و مصاﺣبه فنی و تخصصی

 .۵بﺮرسی صﻼﺣیتهای عمومی)گزینش(

 .۶ارزیابی سﻼمت جسمانی و روانی از طﺮیق انجام معاینات پزﺷکی و روانشناسی

٣

ﺑﺨﺶ دوم  :شرایط عموﻣی داوطلبان
 .۱داﺷتن تابعیت ایﺮان و متعﻬد بودن به نظام جمﻬوری اسﻼمی ایﺮان
 .۲التزام به دین مبین اسﻼم یا یکی از ادیان ﺷناختهﺷده در قانون اساسی جمﻬوری اسﻼمی ایﺮان

 .۳دارا بودن کارت پایان خدمت وظیﻔه عمومی و یا معافیت دائمی قانونی بﺮای آقایان)به تقاضای داوطلبانی

که دارای کارت یا بﺮگه معافیت موقت تحت هﺮ عنوان هستند ،به هیچ وجه تﺮتیﺐ اﺛﺮ داده نخواهد ﺷد(
توجه :بﺮای دارندگان کارت معافیت پزﺷکی درصورت قبولی در مﺮاﺣل سنجش ،تا د پزﺷﮏ معتمد بانﮏ

درمورد توانایی انجام کار الزامی است .بدیﻬی است در صورت عدم تا د پذیﺮش ایشان کان لم یکن خواهد بود.
 .۴عدم سابقه وابستگی یا عضویت در اﺣزاب و گﺮوههای سیاسی معارض با نظام جمﻬوری اسﻼمی ایﺮان

 .۵دارا بودن مدرک تحصیلی مﺮتبط با عناوین ﺷغلی)طبق جدول ﺷماره یﮏ – ﺷﺮایط اﺣﺮاز مشاغل(

تبصﺮه  :افﺮاد دارای مدرک تحصیلی باﻻتﺮ از مقاطع تحصیلی اعﻼم ﺷده در جدول ﺷﺮایط اﺣﺮاز مشاغل ،بﺮای

ﺷﺮکت در آزمون میبایست صﺮفا مدرک مقطع تحصیلی اعﻼمی از سوی بانﮏ در دفتﺮﭼه راهنمای آزمون
استخدامی را داﺷته باﺷند و صدور ﺣکم کارگزینی یا تنظیم قﺮارداد پذیﺮفته ﺷدگان بﺮ اساس مقاطع تحصیلی
مندرج در دفتﺮﭼه راهنمای آزمون استخدامی خواهد بود.

 .۶عدم اﺷتغال به کار رسمی  -نداﺷتن تعﻬد خدمت  -نداﺷتن منع استخدامی به موجﺐ آراء مﺮاجع قضایی

ذیصﻼح

 .۷عدم اعتیاد به مواد مخدر ،عدم سوء پیشینه کیﻔﺮی ،عدم اﺷتﻬار به فساد اخﻼقی

 .۸داﺷتن سﻼمت جسمانی و روانی و توانایی بﺮای انجام کاری که استخدام میﺷوند
 .۹افﺮاد دارای مدرک تحصیلی کارﺷناسی ﺣداکثﺮ سن » «۲۸سال تمام )متولدین  ۱۳۷۳/۰۱/۰۱و به بعد( و

افﺮاد دارای مدرک تحصیلی کارﺷناسی ارﺷد ﺣداکثﺮ سن » «۳۰سال تمام )متولدین  ۱۳۷۱/۰۱/۰۱و به بعد(

توجه :ﺷایان ذکﺮ است مدت انجام خدمت وظیﻔه به ﺣداکثﺮ سن داوطلبان مﺮد اضافه خواهد ﺷد .بدیﻬی

است افﺮاد دارای کارت معافیت مشمول این موضوع نمیباﺷند.

٤

ﺑﺨﺶ سوم  :شرایط اختصاصی داوطلبان
 داﺷتن مدرک دانشگاهی مورد تا د وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری در مقطع کارﺷناسی یا کارﺷناسی ارﺷددر یکی از رﺷتههای جدول ﺷماره یﮏ فقط از دانشگاهﻬای سﺮاسﺮی روزانه  ،ﺷبانه ،پیام نور  ،غیﺮانتﻔاعی ،دانشگاه

آزاد اسﻼمی و مﺆسسه عالی آموزش بانکداری ایﺮان.

توضیﺢ :مدارك دانشگاهی مورد تا د وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دانشنامه پایان تحصیلی یا گواهی
موقت پایان تحصیﻼت دانشگاهی میباﺷد ﻛه از لحاظ ارزش علمی مورد تأ د وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

بوده و مقطع ،رﺷته و گﺮایش تحصیلی ،معدل و تاریخ فﺮاغت از تحصیل در آن ذکﺮﺷده باﺷد) .هیﭽگونه گواهی

تحصیلی یا گواهی لغو معافیت تحصیلی صادره بﺮای ﺣوزه نظاموظیﻔه موردپذیﺮش نخواهد بود(.و فقط مدارک

فارغ التحصیلی مورد پذیﺮش می باﺷد.

 -مدرك معادل و همﭽنین مدارك تحصیلی با عناوین دورههای فﺮاگیﺮ ،آموزش باز و مکاتبهای با توجه به

نحوه پذیﺮش دانشجو خارج از آزمونهای سﺮاسﺮی دانشگاهها ،موردپذیﺮش نخواهد بود.

 -مدارك داوطلبانی ﻛه تاریخ فﺮاغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظاموظیﻔه و یا ﻛارت معافیت دائم

آنان بعد از تاریخ بﺮگزاری آزمون کتبی باﺷد ،مورد پذیﺮش نخواهد بود.

 -در هﺮ یﻚ از رﺷتههای امتحانی صﺮفاً دانشآموختگان همان رﺷته ،گﺮایش و مقطع تحصیلی مندرج در

جدول ﺷماره یﮏ )رﺷته و گﺮایش تحصیلی مورد نیاز( میتوانند ﺛبتنام ﻛنند و پذیﺮش دیگﺮ رﺷتهها یا گﺮایشها
امكانپذیﺮ نمیباﺷد.

 -اصالت مدارك تحصیلی پذیﺮفتهﺷدگان نﻬایی از مﺮاجع ذیصﻼح استعﻼم خواهد ﺷد و در صورت عدم صحت

مدارك در هﺮ مﺮﺣله )ﺣتی در صورت پذیﺮش در آزمون و اﺷتغال به ﻛار ( بهکارگیﺮی داوطلﺐ ،منتﻔی خواهد بود.
 -ﺣداقل معدل کل در مقاطع تحصیلی در کلیه رﺷته ها و گﺮایش ها»  « ۱۵تمام می باﺷد.

تذکﺮ  :مﻼک عمل در محاسبه تاریخ فﺮاغت از تحصیل ،تاریخ مندرج در گواهینامه موقت پایان تحصیﻼت یا

دانشنامه پایان تحصیلی میباﺷد.

٥

ﺑﺨﺶ چهارم  :شرایط احراز ﻣشاغل
داوطلبان دارای مدرک کارﺷناسی در یکی از رﺷتههای زیﺮ ،میتوانند در آزمون ﺛبتنام نمایند :
گﺮایش

ردیف

رﺷته تحصیلی

۱

مدیﺮیت

۲

علوم اقتصادی  /اقتصاد

کلیه گﺮایش ها

۳

ﺣسابداری  /ﺣسابﺮسی

کلیه گﺮایش ها

۴

بانکداری

کلیه گﺮایش ها

۵

ریاضی

کلیه گﺮایش ها

۶

آمار

کلیه گﺮایش ها

۷

مﻬندسی صنایع

کلیه گﺮایش ها

۸

مﻬندسی کامﭙیوتﺮ و علوم کامﭙیوتﺮ

کلیه گﺮایش ها

۹

متﺮجمی زبان انگلیسی

کلیه گﺮایش ها

۱۰

ﺣقوق

امور بانکی ،بازرگانی ،صنعتی ،بازاریابی ،دولتی ،اجﺮاییMBA ،

 ،اقتصادی ،مالی،

فناوری اطﻼعات  ،کسﺐ و کار  ،استﺮاتژی  ،مدیﺮیت پﺮوژه ،کارآفﺮینی ،منابع
انسانی و تکنولوژی

ﺣقوق خصوصی ،ﺣقوق جزا و جﺮم ﺷناسی ،ﺣقوق تجارت بین الملل ،ﺣقوق عمومی،
ﺣقوق تجاری اقتصادی بین المللی ،ﺣقوق ﺛبت اسناد و امﻼک  ،ﺣقوق اسناد و
قﺮاردادهای تجاری ،ﺣقوق ﺷﺮکت های تجاری  ،ﺣقوق مالی و اقتصادی و ﺣقوق
اقتصادی
) صﺮفا در مقطع کارﺷناسی ارﺷد مشﺮوط به دارا بودن مدرک کاﺷناسی ﺣقوق(

توجه :متقاضیان دارای مدرک تحصیلی کارﺷناسی ارﺷد)فوق لیسانس( می بایست رﺷته تحصیلی ایشان در

مقطع کارﺷناسی و کارﺷناسی ارﺷد مﺮتبط با مندرجات در جدول فوق باﺷد و همﭽنین مﻼک ارزیابی داوطلبان

استخدامی صﺮفاً رﺷته و گﺮایش تحصیلی آنان در مقطع کارﺷناسی )لیسانس( می باﺷد.

٦

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ  :ﻣواد آزﻣون
مواد آزمون به ﺷﺮح زیﺮ میباﺷد :
 -۱زبان انگلیسی عمومی

 -۲اطﻼعات عمومی

 -۳مﻬارتﻬای ICDL

 -۴هوش و استعداد تحصیلی
 -۵اطﻼعات بانکی و مالی
کلیه سواﻻت به صورت ﭼﻬار گزینهای با ضﺮیﺐ یکسان میباﺷند .ضمناً به ازای هﺮ پاسخ اﺷتباه به سواﻻت،

نمﺮه منﻔی در نظﺮ گﺮفته خواهد ﺷد.

تذکﺮ  :منابع آزمون درس اطﻼعات بانکی و مالی در پایگاه اینتﺮنتی معﺮفی ﺷده در این دفتﺮﭼه

)www.hrtc.ir

( قﺮار می گیﺮد .

٧

ﺑﺨﺶ ششﻢ  :ﻣﺤل خﺪﻣﺖ
داوطلبان پس از موفقیت در تمامی مﺮاﺣل و آزمونﻬای مورد نیاز بﺮای خدمت در سمت بانکدار در ﺷعﺐ
سﺮپﺮستیهای بانﮏ واقع در ﺷﻬﺮهای مشﻬد ،تبﺮیز ،اصﻔﻬان ،ﺷیﺮاز و کﻼن ﺷﻬﺮ تﻬﺮان جذب خواهند ﺷد.

بدیﻬی است افﺮاد پذیﺮفته ﺷده بﺮ اساس نیاز و تشخیص بانﮏ در ﺷﻬﺮهای مورد اﺷاره – بدون در نظﺮ

داﺷتن محل اقامت ایشان -به کارگیﺮی خواهند ﺷد لذا افﺮاد بومی هﺮ ﺷﻬﺮ در اولویت پذیﺮش آن ﺷﻬﺮ خواهند
بود .از پذﻳﺮفته ﺷدگان تعﻬدی مبنی بﺮ عدم درخواست جابجائی )انتقال( به استانﻬای دﻳگﺮ به مدت  ۱۰سال اخذ

خواهد ﺷد.

نکات مﻬم در خصوص اﺣﺮاز ﺷﺮایط بومی بﺮای داوطلبان :
 .۱داوطلبی بومی ﺷﻬﺮستان تلقی میگﺮدد که متولد یا ساکن با سابقه  ۳سال سکونت در همان ﺷﻬﺮستان

باﺷد.

در صورتی که ﺷﻬﺮستان محل تولد مندرج در ﺷناسنامه داوطلﺐ ،با ﺷﻬﺮستان مورد تقاضا یکی باﺷد ،داوطلﺐ

بومی محسوب خواهد ﺷد.

 .۲تا د سکونت در ﺷﻬﺮستان مورد تقاضا ،به وسیله استشﻬاد محلی ممﻬور به مﻬﺮ نیﺮوی انتظامی)پاسگاه یا

کﻼنتﺮی محل( مبنی بﺮ سکونت ﺣداقل  ۳سال داوطلﺐ در همان ﺷﻬﺮستان امکانپذیﺮ خواهد بود.

 .۳داﺷتن گواهی تحصیل دورههای ابتدایی ،راهنمایی یا دبیﺮستان یا دوره متوسطه در ﺷﻬﺮستان مورد تقاضا

با تا د اداره آموزش و پﺮورش ﺷﻬﺮستان مﺮبوطه میتواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه  ۳سال سکونت به
ﺷﺮط ارائه استشﻬاد محلی مبنی بﺮ تا د ساکن بودن فعلی فﺮد در ﺷﻬﺮستان مورد تقاضا ،مﻼک محاسبه قﺮار گیﺮد.
 .۴مبنای ﺷﻬﺮستان بﺮای تع ن بومی بودن ،تقسیمات کشوری در اولین روز ﺛبتنام بﺮای آزمون میباﺷد.

٨

ﺑﺨﺶ ﻫﻔتﻢ  :ﻣراحل ﺛبﺖ نام
ﺛبتنام به صورت اینتﺮنتی از طﺮیق سامانه مﺮکز آزمون جﻬاد دانشگاهی و از روز یﮏﺷنبه  ۴اردیبﻬشت ماه
 ۱۴۰۱آغاز و به مدت  ۱۰روز ادامه خواهد یافت .متقاضیان باید در مدت زمان فوق ،نسبت به ﺛبتنام اقدام نموده
و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.
الف( ﻣﻄالﻌﻪ شرایط آزﻣون

داوطلﺐ متقاضی استخدام می بایستی در زمان بﺮگزاری آزمون کتبی ﺣائز ﺷﺮایط عمومی و اختصاصی مندرج

در این دفتﺮﭼه باﺷند .دفتﺮﭼه آزمون در صﻔحه اول سامانه جﻬت دریافت و مطالعه داوطلبین قﺮار گﺮفته است.
ً
اکیدا توصیه میﺷود داوطلبین محتﺮم ،قبل از هﺮگونه اقدام بﺮ روی سامانه ،ﺷﺮایط و ضوابط آزمون را مطالعه و
سﭙس نسبت به پﺮداخت هزینه و ﺛبتنام در آزمون اقدام نمایند.
ب( ﺗهیﻪ ﻓایل اسکن شﺪه از ﻣﺪارک
 .۱عکس پﺮسنلی :

داوطلﺐ باید یﮏ قطعه عکس پﺮسنلی خود را با مشخصات زیﺮ ،اسکن نموده و فایل آن را بﺮای ارسال از
طﺮیق سامانه ﺛبتنام اینتﺮنتی در اختیار داﺷته باﺷد :

 -عکس ) ۳۴تمام رخ( که در سال جاری گﺮفته ﺷده باﺷد؛

 با فﺮمت  JPGباﺷد .اندازه عکس اسکن ﺷده باید ﺣداقل  ۲۰۰۳۰۰و ﺣداکثﺮ  ۳۰۰۴۰۰پیکسل باﺷد؛ تصویﺮ داوطلﺐ باید واضﺢ ،مشخص و فاقد اﺛﺮ مﻬﺮ ،منگنه و هﺮگونه لکه باﺷد؛ ﺣجم فایل ذخیﺮه ﺷده باید ﺣداقل  ۱۵کیلوبایت و ﺣداکثﺮ  ۷۰کیلوبایت باﺷد؛ ﺣاﺷیههای زائد عکس اسکن ﺷده باید ﺣذف ﺷده باﺷد؛ -ﺣتیاﻻمکان عکس رنگی و دارای زمینه سﻔید باﺷد؛

تذکﺮ ) : (۱اسکن و استﻔاده از عکس روی کارتهای ﺷناسایی )کارت ملی ،ﺷناسنامه و  (...قابل قبول نیست

و ﻻزم است داوطلبان از اصل عکس پﺮسنلی و مطابق با توضیحات فوق ،اقدام به اسکن نمایند.
تذکﺮ ) : (۲عکس خواهﺮان باید با ﺣجاب بوده و صورت کامل آنان مشخص باﺷد.

تذکﺮ ) : (۳در صورت ارسال عکس غیﺮ معتبﺮ ،ﺛبت نام داوطلﺐ باطلﺷده و ﺣق ﺷﺮکت در آزمون از وی سلﺐ

میگﺮدد .ﻻزم به ذکﺮ است با توجه به مشكﻼت به وجود آمده در آزمونهای استخدامی ،درخصوص اﺷتباه در

ً
اکثﺮا بﺮای داوطلبانی که در کافینت ﺛبتنام میکنند رخ داده است ،تاکید
ارسال عكس داوطلبان ،که این موضوع
میگﺮدد ﭼنانﭽه ﺛبتنام خود را توسط کافینتها انجام میدهید ،عﻼوه بﺮ کنتﺮل اطﻼعات ﺛبتنامی ،ﺣتماً

نسبت به کنتﺮل عكس ارسالی دقت نما د تا اﺷتباهاً عكس داوطلﺐ دیگﺮی به جای عكس ﺷما ارسال نگﺮدد.
بدیﻬی است که در صورت ارسال عكس اﺷتباه از طﺮف داوطلﺐ ،تخلف محسوب ﺷده و مطابق مقﺮرات با وی

رفتار خواهد ﺷد.
 .۲کارت ملی

تذکﺮ  : ۱داوطلﺐ باید تصویﺮ کارت ملی خود را به صورت فایل با فﺮمت  JPGو با وضوح و کیﻔیت باﻻ در

سامانه بارگذاری نماید .ﺣجم این فایل ﺣداقل  ۳۰کیلوبایت و ﺣداکثﺮ  ۲۰۰کیلوبایت باﺷد و ﺣاﺷیههای زائد
ﺣذف و تﺮجیحاً رنگی باﺷد.

٩

ج( ﭘرداخﺖ وجﻪ

متقاضیان واجد ﺷﺮایط ،پس از مطالعه دقیق ﺷﺮایط آزمون ،باید با مﺮاجعه به منوی »آزمون« در صﻔحه اول

سامانه ،بﺮ روی گزینه »پﺮداخت هزینه« کلیﮏ کﺮده و مبلﻎ  ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ریال هزینه ﺛبتنام در آزمون را پﺮداخت

نمایند .جﻬت این امﺮ ،داﺷتن کـارت بـانکی به همـﺮاه رمـز اینتـﺮنتی و کد  CVV2مورد نیاز میباﺷد.

»توکن پﺮداخت« ،کد منحصﺮ به فﺮد و مخصوص هﺮ داوطلﺐ است که در صورت اقدام موفق داوطلﺐ جﻬت

پﺮداخت هزینه ﺛبتنام به داوطلﺐ اختصاص مییابد .لذا ضﺮوری است داوطلبین ،این کد »توکن پﺮداخت« را
)که به ﺷمارهتلﻔنهمﺮاه داوطلﺐ نیز پیامﮏمیگﺮدد( تا پایان مﺮاﺣل ﺛبتنام و دریافت »کد رهگیﺮی« نزد خود
نگﻬداری نمایند .همﭽنین این کد ،با کد ملی و ﺷماره تلﻔن همﺮاه ﺛبت ﺷده در ابتدای فﺮآیند پﺮداخت ،در سامانه
قابل بازیابی خواهد بود.

تذکﺮ  : ۱در صورتی که داوطلﺐ بﻼفاصله پس از پﺮداخت هزینه ،امکان ﺛبتنام و انجام فﺮآیند مﺮبوط به آن

را نداﺷته باﺷد ،با در دست داﺷتن کد رهگیﺮی پﺮداخت ،میتواند در زمان دیگﺮی اقدام به ﺛبتنام نماید .بﺮای

این امﺮ ،میبایست از منوی آزمون )در صﻔحه اول سامانه( ،گزینه »ﺛبتنام در آزمون« را انتخاب و پس از وارد
کﺮدن اطﻼعات درخواستی ،اقدام به ﺛبتنام نماید.

تذکﺮ  : ۲در صورتی که داوطلﺐ به هﺮ دلیل پس از پایان موفقیتآمیز مﺮاﺣل پﺮداخت هزینه ،به توکن پﺮداخت

خود دستﺮسی نداﺷته باﺷد ،بﺮای بازیابی توکن پﺮداخت ،از منوی آزمون )در صﻔحه اول سامانه( ،گزینه »بازیابی

کد رهگیﺮی/توکن« را انتخاب و پس از وارد کﺮدن اطﻼعات درخواستی ،دوباره توکن پﺮداخت بﺮای ایشان پیامﮏ
میﺷود.

تذکﺮ  : ۳به ﺛبتنامهای ناقص تﺮتیﺐ اﺛﺮ داده نخواهد ﺷد و وجوه پﺮداختی ،به هیچ وجه مستﺮد نمیگﺮدد.

د( شروع ﻓرآیﻨﺪ ﺛبﺖنام

فﺮآیند ﺛبتنام در سامانه ،در پنج مﺮﺣله انجام میپذیﺮد تا داوطلﺐ بتواند در هﺮ مﺮﺣله ،به راﺣتی اطﻼعات

خود را وارد سامانه نماید.

مﺮﺣله  : ۱بارگذاری مدارک

در این بخش ،مدارک مشخص ﺷده در »بند ب« بارگذاری میگﺮدد.
مﺮﺣله  : ۲اطﻼعات فﺮدی

مشخصات فﺮدی داوطلﺐ در این بخش در سامانه ﺛبت میگﺮدد.
مﺮﺣله  : ۳اطﻼعات تحصیلی

اطﻼعات تحصیلی داوطلﺐ در این بخش وارد سامانه میگﺮدد.
مﺮﺣله  : ۴اطﻼعات تکمیلی

اطﻼعات تکمیلی ﺷامل اطﻼعات تماس با داوطلﺐ و آدرس محل سکونت میباﺷد .همﭽنین داوطلﺐ

میتواند استان محل آزمون خود را به سامانه اعﻼم تا در صورت امکان ،سامانه نزدیﮏتﺮین ﺣوزه آزمون را بﺮای
ایشان درنظﺮ بگیﺮد )محل دقیق آزمون ،بﺮ روی کارت ورود به جلسه ذکﺮ میگﺮدد(
مﺮﺣله  : ۵کد رهگیﺮی

تاکید میگﺮدد صﺮفاً در صورتی ﺛبتنام فﺮد به پایان میرسد که داوطلﺐ وارد این مﺮﺣله ﺷده و از سامانه

»کد رهگیﺮی« دریافت نماید.
ه( ویرایﺶ اطﻼعات

در زمانی که سامانه جﻬت ویﺮایش اطﻼعات داوطلبان باز میباﺷد ،داوطلبان میتوانند با مﺮاجعه به پﺮوفایل

کاربﺮی خود و کلیﮏ بﺮ روی بخش »ویﺮایش اطﻼعات« اقدام به ویﺮایش اطﻼعات ﺛبت ﺷده خود نمایند.
١٠

ﻧكتﻪ بﺴيﺎر ﻣﻬم  :در ﺻﻮرتي كﻪ داوطلﺐ ﺟﻬﺖ ويﺮايش وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ شﻮد ،حتمﺎً ﻣيبﺎيﺴﺖ

دوبﺎره تمﺎﻣي  ٥ﻣﺮحلﻪ را بﻪ ﺻﻮرت كﺎﻣل طي ﻧمﻮده و كﺪ رﻫگيﺮي خﻮد را ﻣشﺎﻫﺪه ﻧمﺎيﺪ ،در

غيﺮ اين ﺻﻮرت ،تغييﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ايشﺎن اﻋمﺎل ﻧخﻮاﻫﺪ گﺮديﺪ و ﻫمﺎن اطﻼﻋﺎت ﻗبل از
ويﺮايش بﺮاي داوطلﺐ ﻣعتبﺮ خﻮاﻫﺪ بﻮد.

و( زﻣان ﺑرگزاری آزﻣون و نﺤوه دریاﻓﺖ کارت شرکﺖ در آزﻣون
کارت ﺷﺮکت در آزمون ،از روز سهﺷنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۳/۰۳بﺮای مشاهده و پﺮینت بﺮ روی سایت مﺮکز آزمون

جﻬاد دانشگاهی به آدرس  www.hrtc.irقﺮار خواهد گﺮفت.

آزمون در روز جمعه ﺷشم خﺮدادماه  ۱۴۰۱در محلهای مندرج در کارت ورود به جلسه بﺮگزار خواهد ﺷد .ساعت

ﺷﺮوع و محل بﺮگزاری آزمون بﺮ روی کارت ﺷﺮکت در آزمون درج و به هنگام پﺮینت کارت به آگاهی داوطلبان

خواهد رسید

مﻼک تع ن محل ﺣوزه امتحانی تعداد داوطلبانی خواهد بود که در ﺷﻬﺮهای مورد اﺷاره ﺛبتنام نمودهاند

و در صورت به ﺣدنصاب نﺮسیدن داوطلبان یﮏ ﺷﻬﺮ ،ﺣوزه آن ﺷﻬﺮ در ﺣوزه بزرگتﺮ سایﺮ ﺷﻬﺮها ادغام خواهد ﺷد.
ﻻزم به ذکﺮ است صدور کارت ﺷﺮکت در آزمون ،به منزله تأ د اطﻼعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و اصل

مدارک داوطلبان پس از اجﺮای آزمون توسط بانﮏ ﺷﻬﺮ ،مورد بﺮرسی قﺮار خواهد گﺮفت.

تذکﺮ مﻬم  :با توجه به همهگیﺮی ویﺮوس کﺮونا ،مطابق با مصوبات ستاد مبارزه با کﺮونا ،اﺣتمال

تغ ﺮ زمان آزمون وجود خواهد داﺷت .در این صورت ،موضوع به صورت اطﻼعیه رسمی در
سامانه منتشﺮ خواهد ﺷد.

١١

ﺑﺨﺶ ﻫشتﻢ  :ﻣراحل و نﺤوه اعﻼم نتیﺠﻪ
مﺮاﺣل تع ن نﻔﺮات بﺮتﺮ علمی و معﺮفی افﺮاد جﻬت بﺮرسی مدارک و مصاﺣبه استخدامی بهﺷﺮح زیﺮ صورت
میپذیﺮد :
الف( انتﺨاب و اعﻼم لیسﺖ چﻨﺪ ﺑراﺑر ظرﻓیﺖ جهﺖ ﺑررسی ﻣﺪارک از ﺑین دارنﺪگان حﺪنصاب علمی

معﺮفی داوطلبان جﻬت ﺷﺮکت در مصاﺣبه استخدامی و سایﺮ مﺮاﺣل استخدام ،منوط به کسﺐ ﺣدنصاب ﻻزم

بوده و انتخاب افﺮاد پذیﺮفتهﺷده بﺮ اساس تﺮتیﺐ نمﺮات مکتسبه ،با رعایت سایﺮ قوانین و مقﺮرات جاری بانﮏ،
میباﺷد.

ﺣدنصاب آزمون ،کسﺐ  ۵۰درصد باﻻتﺮین نمﺮه مکتسبه در آزمون میباﺷد.

تذکﺮ  :کسﺐ رتبه بﺮتﺮ در آزمون کتبی ،هیچگونه ﺣق استخدامی بﺮای داوطلﺐ ایجاد نمیکند و معﺮفی افﺮاد

جﻬت ﺣضور در مصاﺣبه ،تا ﭼند بﺮابﺮ ظﺮفیت صورت میپذیﺮد.
ب( ﻣﻌرﻓی جهﺖ ﻣصاحبﻪ ﺗﺨصصی و ارزیاﺑی شایستگی

از بین داوطلبان ﭼندبﺮابﺮ بﺮابﺮ ظﺮفیت پس از تکمیل و ارسال مدارک مورد نیاز ﺷامل تصویﺮ ﺷناسنامه ،کارت

ملی ،مدرک تحصیلی ،کارت پایان خدمت سﺮبازی یا معافیت جﻬت انجام مصاﺣبه تخصصی و ارزیابی ﺷایستگی
در زمان مقتضی دعوت خواهد ﺷد و که  ۱۳۰نﻔﺮ از ایشان پس از طی تمامی مﺮاﺣل جذب بانﮏ خواهند ﺷد.

ج( نﺤوه ﺗﺨصیص نمره

 ٪۴۰نمﺮه مﺮبوط به آزمون کتبی و  ٪۶۰مﺮبوط به مصاﺣبه های تخصصی و ارزیابی ﺷایستگی خواهد بود و

افﺮادی که ﺣداقل  ٪۶۰نمﺮه نﻬایی را کسﺐ نمایند ،متناسﺐ با ظﺮفیت مورد نیاز و به ﺷﺮط داﺷتن تمامی ﺷﺮایط
عمومی و اختصاصی پذیﺮفته خواهند ﺷد.

١٢

ﺑﺨﺶ نهﻢ  :ﺗذکرات ﻣهﻢ
 .۱کلیه داوطلبان در صورت قبولی در آزمون به هنگام تشکیل پﺮونده ملزم به ارائه اصل کارت پایان خدمت و
مدرک تحصیلی )یا گواهی نامه موقت معتبﺮ ( میباﺷند و در صورت عدم ارائه مدارک بهکارگیﺮی آنان منتﻔی

خواهد ﺷد.

 .۲صﺮفاً فارغ التحصیﻼن رﺷته و گﺮایش هاي تحصﻴلﻲ مقطع کارﺷناسی مندرج در جداول این اطﻼعیه ،می

توانند در فﺮآﻳند استخدامﻲ ﺷﺮکت نمایند و پذیﺮش دیگﺮ رﺷته ها یا گﺮایش ها امکان پذیﺮ نمی باﺷد

 .۳بهکارگیﺮی در بانﮏ ﺷﻬﺮ  ،مستلزم دارا بودن ﺷﺮایط عمومی و اختصاصی و همﭽنین قبولی در آزمون،

مصاﺣبهها ،تأ دیه مورد لزوم میباﺷد و ﺛبتنام ،ارائه مدارک و ﺷﺮکت در هﺮ یﮏ از مﺮاﺣل فوق هیچگونه تعﻬدی

را بﺮای بانﮏ جﻬت بهکارگیﺮی ایجاد نمینماید.

 .۴ﭼنانﭽه خﻼف هﺮیﮏ از ﺷﺮایط اﺷاره ﺷده در آگﻬی بهکارگیﺮی در مورد داوطلبان به اﺛبات بﺮسد ،از بهکارگیﺮی

و اﺷتغال به کار وی ممانعت به عمل آمده و ﺣتی در صورت بهکارگیﺮی ،اقدامات ﻻزم جﻬت قطع همکار ی انجام
خواهد ﺷد.

 .۵مسﺌولیت هﺮگونه اﺷتباه در اطﻼعات ارسالی یا تﻔسیﺮ اﺷتباه ﺷﺮایط اعﻼم ﺷده در آگﻬی ،با متقاضی

میباﺷد.

توجه  :از آنجا که از نﻔﺮات بﺮتﺮ در مﺮﺣله آزمون کتبی جﻬت ﺷﺮکت در مصاﺣبه تخصصی دعوت به عمل

میآید ،لذا مقتضی است داوطلبان دقت ﻻزم را در خصوص درج تلﻔنهای ضﺮوری تماس در فﺮم تقاضای ﺛبت

نام مبذول نمایند.

 .۶بدیﻬی است در صورتی که در هﺮ مﺮﺣله مشخص گﺮدد تاریخ فارغالتحصیلی ،پایان یا معافیت از خدمت

داوطلﺐ ،بعد از تاریخ بﺮگزاری آزمون بوده است تخلف محسوب گﺮدیده و از بهکارگیﺮی و اﺷتغال به کار وی در
هﺮ مﺮﺣلهای ممانعت به عمل خواهد آمد

 .۷استﺮداد وجه واریزی ﺛبتنام تحت هیچ ﺷﺮایطی امکانپذیﺮ نمیباﺷد.

 .۸ﺛبتنام داوطلبان صﺮفاً به صورت اینتﺮنتی و از طﺮیق پایگاه اینتﺮنتی معﺮفیﺷده میباﺷد.

١٣

