
بسمه تعالي

آگھی دعوت به ھمکاری بانک قرض الحسنه مھر
ایران

بانک قرض الحسنه مھر ایران بمنظور تأمین نیروی مورد نیاز و خدمت رساني شايسته به

مشتريان، براي تصدي عنوان ھای شغلي متصدی IT و بانکدار از داوطلبان زن و مرد

متعھد و عالقمند به ترويج سنت پسنديده قرض الحسنه به تعداد محدود و با قرارداد کار

موقت دعوت به ھمکاري مي نمايد.

داوطلبان محترم واجد شرایط ذیل می توانند بمنظور ثبت نام اینترنتي و شرکت در آزمون

ارزیابی علمی، به سايت اين بانک به نشاني www.qmb.ir مراجعه نمايند.

شرایط عمومی

١. تابعیت کشور جمھوری اسالمی ایران

٢. اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور و متعھد بودن به نظام جمھوري اسالمي ايران

٣. عدم وابستگی به گروھھای محارب و معاند جمھوری اسالمی ايران

۴. عدم اشتغال (رسمی یا پیمانی) و عدم تعھد خدمت به سازمانھا، دستگاھھا و يا ساير

موسسات دولتي و غیردولتي

۵. تندرستی و توانایی کامل جسمی و رواني برای انجام وظایف محوله شغل مورد نیاز

طبق تشخیص مراجع پزشکي مورد نظر بانک

۶. عدم محکومیت به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه کیفري با

wwتأيید مراجع ذيصالح، که موجب محرومیت از حقوق اجتماعي شده باشد.
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٧. عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ھا

٨. ارایه کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا داشتن کارت معافیت دائم قانوني (ويژه داوطلبان

مرد)

تبصره ١: کارت یا برگ معافیت موقت مورد پذیرش نبوده و تاريخ ترخیص از خدمت نظام

وظیفه و يا صدور کارت معافیت دائم قانوني، بايد قبل از تاريخ برگزاري آزمون ارزیابی علمی

باشد.

تبصره ٢: بکارگیری دارندگان کارت معافیت دائم پزشکی، درصورت توفیق در مراحل مربوطه و

پس از تأيید مراجع پزشکي مورد نظر بانك بالمانع خواھد بود.

شرایط اختصاصی

١. مقاطع تحصیلی مجاز به شرکت در آزمون ارزیابی علمی: کارشناسی /

کارشناسی ارشد

تبصره١: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان، می بایست قبل از تاريخ 30 بھمن ماه 1401

باشد.

تبصره٢: صرفاً داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسي ارشد مورد تأیید

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به شرکت در آزمون مي باشند.

تبصره3: دارندگان مقاطع تحصیلي باالتر(در ھر رشته تحصیلي)، مجاز به شرکت در مقطع

تحصیلي پايین تر نمی باشند.

تبصره 4 : مدرک تحصیلي کارشناسي و کارشناسي ارشد متقاضیان در رده ھاي شغلي

يادشده مي بايست دقیقــاً مطابق يکي از رشته ھاي مندرج در جداول مذکور باشد.

wwتبصره 5 : مدرک تحصیلي کارشناسي متقاضیان مقطع کارشناسي ارشد، مي بايست
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مطابق يکي از رشته ھاي مندرج در جدول رده شغلي موردتقاضا باشد.

2. رشته ھای تحصیلی مجاز جھت شرکت در آزمون ارزیابی علمی:

IT رشته ھای تحصیلی مورد نیاز عنوان شغلی متصدی

مقطع تحصیلی

رشته
تحصیلی

گرایش ھای مورد پذیرش
مقطع تحصیلی

کارشناسی

گرایش ھای مورد پذیرش
مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

مھندسی
کامپیوتر

نرم افزار – سخت افزار -
فناوری اطالعات

نرم افزار – سخت افزار -
فناوری اطالعات – ھوش

مصنوعی و رباتیک –
شبکه – رایانش امن –
معماری سیستم ھای
کامپیوتری – الگوریتم و

محاسبات

مھندسی
فناوری

اطالعات

مھندسی فناوری
اطالعات

تجارت الکترونیک - شبکه
ھاي کامپیوتري -
مھندسي فناوري

اطالعات(I.T) - مديريت
سیستم ھاي اطالعاتي -

معماري کامپیوتر -
مخابرات امن - سیستم

ھاي چند رسانه اي -
معماري سازماني -

طراحي و تولید نرم افزار -
سامانه ھاي شبکه اي-
سیستم ھاي تکنولوژي

اطالعات - امنیت
اطالعات

علوم
محاسبات نرم و ھوشعلوم کامپیوترکامپیوتر

مصنوعي - داده کاوي

رشته ھای تحصیلی مورد نیاز عنوان شغلی بانکدار

مقطع تحصیلی

رشته
تحصیلی

گرایش ھای مورد
پذیرش مقطع

گرایش ھای مورد پذیرش مقطع
wwتحصیلی کارشناسی ارشد
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تحصیلی
کارشناسی

بانکداری

امور بانکی –
بانکداری –

بانکداری اسالمی
– امور شعب بانک

امور بانکی – بانکداری –
بانکداری اسالمی – امور شعب

بانک

حسابداری

حسابداری –
صنعتی – مالی –

مالیاتی – دولتی –
بانکی – بازرگانی

– مدیریت -
حسابرسی

حسابداری – صنعتی – مالی –
مالیاتی – دولتی – بانکی –

بازرگانی – مدیریت -
حسابرسی

آمار و کاربردھا –آمار
آمار کاربردی

آمار ریاضی – آمار بیمه – آمار
اقتصادی و اجتماعی

محض – کاربردی –ریاضی
محض – کاربردیریاضیات و کاربردھا

مدیریت

فناوری اطالعات -
بازاریابی - بازرگانی

– مالی – صنعتی
– دولتی – بیمه –

امور بانکی –
کسب و کار

فناوری اطالعات - بازاریابی -
بازرگانی – مالی – صنعتی –
دولتی – بیمه – امور بانکی –

MBAکسب و کار - اجرایی

علوم
اقتصادی /

اقتصاد

بازرگانی، نظری،
صنعتی، پول و

بانکداری، اقتصاد
اسالمي - تحلیل و

برنامه ریزی
سیستم ھای

اقتصادی – توسعه
اقتصادی

بازرگانی، نظری، صنعتی، پول و
بانکداری، اقتصاد اسالمي -

تحلیل و برنامه ریزی سیستم
ھای اقتصادی – توسعه

اقتصادی

مھندسی
کامپیوتر

نرم افزار – سخت
افزار - فناوری

اطالعات

نرم افزار – سخت افزار - فناوری
اطالعات – ھوش مصنوعی و

رباتیک – شبکه – رایانش امن –
معماری سیستم ھای
کامپیوتری – الگوریتم و

محاسبات

مھندسی
فناوری

اطالعات

مھندسی فناوری
اطالعات

تجارت الکترونیک - شبکه ھاي
کامپیوتري - مھندسي فناوري

wwاطالعات(I.T) - مديريت
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سیستم ھاي اطالعاتي -
معماري کامپیوتر - مخابرات امن
- سیستم ھاي چند رسانه اي
- معماري سازماني - طراحي و

تولید نرم افزار - سامانه ھاي
شبکه اي- سیستم ھاي

تکنولوژي اطالعات - امنیت
اطالعات

علوم
محاسبات نرم و ھوش مصنوعيعلوم کامپیوترکامپیوتر

- داده کاوي

مھندسی
کلیه گرایش ھاکلیه گرایش ھاصنایع

حقوق - حقوقحقوق
قضايي

حقوق خصوصي - حقوق جزا و
جرم شناسي - حقوق بین

الملل - حقوق عمومي - حقوق
ثبت اسناد و امالک - حقوقي

تجارت الکترونیکي - حقوق
تجارت بین الملل - حقوق مالي

– اقتصادي

3. حداقل معدل:

حداقل معدل جھت شرکت در آزمون برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ١۵ و

کارشناسي ١۴ مي باشد.

4. حداکثر سن:

- داوطلبان زن: برای مقطع تحصـیلی کارشناسـی حـداکثر 29 سـال (متولـدين بعد از

تاریخ 1372/10/01) و براي مقطع تحصـیلي کارشناسـي ارشد حـداکثر 31 سـال (متولـدين

بعد از تاریخ 1370/10/01)

- داوطلبان مرد: برای مقطع تحصـیلی کارشناسـی حـداکثر 31 سـال (متولـدين بعد از

wwتاریخ 1370/10/01) و براي مقطع تحصـیلي کارشناسـي ارشد حـداکثر 33 سـال (متولـدين
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بعد از تاریخ 1368/10/01)

تبصره١: مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان مرد در شرایط سنی فوق لحاظ گردیده است لذا

داوطلبان مرد داراي سن باالتر به ھیچ عنوان مجاز به ثبت نام در آزمون نمي باشند.

5. جنسیت و استان ھای مورد نیاز:

IT عنوان شغلی متصدی

جنسیت مورد نیازاستان مورد نیاز

مرد و زنتھران - صرفاً شھر تھران

عنوان شغلی بانکدار

جنسیت مورداستان مورد نیاز
جنسیت مورداستان مورد نیازنیاز

نیاز

آذربایجان
مردزنجانمرد و زنشرقی

مردسمنانمرد و زنآذربایجان غربی

سیستان ومرداردبیل
مرد و زنبلوچستان

مرد و زنفارسمرد و زنالبرز

مرد و زنقزوینمردایالم

مرد و زنکردستانمردبوشھر

مرد و زنگیالنمرد و زنتھران

چھارمحال و
مردلرستانمردبختیاری

مرد و زنمرکزیمرد و زنخراسان جنوبی

خراسان
مرد و زنھرمزگانمردشمالی

wwتبصره١: با توجه به عدم نیاز فوری بانک به جذب نیروی انسانی در
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استان ھای؛ اصفھان، خراسان رضوی، خوزستان، قم، کرمان، کرمانشاه، کھگیلویه

و بویراحمد، گلستان، مازندران، ھمدان و یزد، داوطلبان واجد شرایط عمومی و

اختصاصی عالقمند به ھمکاری در استان ھای مذکور، بمنظور ثبت در مخزن ذخیره پذیرفته

شدگان آزمون ارزیابی علمی بانک، می توانند نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام

نمایند. لیکن این دسته از داوطلبان توجه داشته باشند که کسب رتبه ھای برتر در حوزه ھای

امتحانی فوق الذکر بمنزله بکارگیری نبوده و درخصوص داوطلبان استان ھای یاد شده، صرفاً

ھر زمان که بانک مایل به بکارگیری نیروی انسانی باشد، پس از اعالم نیاز و اخذ مجوزات

مربوطه، می تواند از پذیرفته شدگان برتر براساس نمره آزمون، جھت شرکت در جلسات

مصاحبه دعوت به عمل آورد. در ھر صورت بانک ھیچ تعھدی جھت جذب و بکارگیری این

دسته از داوطلبان نخواھد داشت.

- داوطلبان مرد و زن بومی ساکن در تمامی شھرستان ھای استان ھای فوق الذکر مجاز به

ثبت نام در آزمون می باشند.

- ارزیابی داوطلبان بر اساس استان مورد نیاز خواھد بود و نه بر اساس شھرستان ھای ھر

استان، لذا داوطلبان برتر ھر استان به مصاحبه دعوت خواھند شد.

- پذیرفته شدگان متعھد به عدم ارایه تقاضای انتقال به سایر استانھا و خدمت در کلیه شھر/

شھرستان ھاي استان مورد تقاضا خواھند بود.

- تعیین شھرستان محل بکارگیری پذيرفته شدگان در ھر استان صرفاً در اختیار بانک بوده و

پذيرفته شدگان حق اعتراضي در اين رابطه را نخواھند داشت.

- داوطلبانی که یکی از شروط ذیل را دارا باشند جھت شھر مورد تقاضا بومي تلقي

مي شوند:

wwالف) داوطلب متولد شھر مورد تقاضا بوده و در حال حاضر در آن شھر سکونت داشته باشد.
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ب ) داوطلب در ۵ سال اخیر (بصورت پیوسته) در شھر مورد تقاضا سکونت داشته باشد. (

با ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر و ساير مدارک معتبري که مورد تأيید بانك باشد)

ج ) داوطلب حداقل 3 سال (به صورت پیوسته) سابقه پرداخت حق بیمه بابت کار در

شھرستان مورد تقاضا داشته و در حال حاضر در آن شھر سکونت داشته باشد.

د) اخذ مدرک پایان تحصیالت متوسطه در شھرستان مورد تقاضا و سکونت فعلی در آن

شھر

سواالت آزمون:

IT منابع آزمون عنوان شغلی متصدی

ھوش و استعداد تحصیلی - زبان انگلیسی - اطالعات عمومی
کامپیوتر – ھوش مصنوعی – پایگاه داده – مھندسی نرم افزار –

سیستم عامل – امنیت داده – معماری کامپیوتر – شبکه
کامپیوتری

منابع آزمون عنوان شغلی بانکدار

ھوش و استعداد تحصیلی - زبان انگلیسی - اطالعات عمومی و
مبانی کامپیوتر - ریاضیات و آمار - اطالعات عمومی (دانش علوم

بانکی، اقتصادی، بازارھای مالي و سرمايه و بازاريابي)

شرایط قبولی در آزمون

- فرآیند بکارگیری در بانک قرض الحسنه مھر ایران، شامل؛ آزمون کتبی، آزمون

روانشناختي، مصاحبه تخصصی و روانشناختي، گزينش و معاينات پزشکي، استعالم صحت

مدارک ارايه شده و دوره آموزشي بدو خدمت مطابق دستورالعمل ھا و ضوابط داخلي بانك

مي باشد.

- آزمون کتبی بصورت چھارگزینه ای بوده و با احتساب نمره منفی (يک سوم) ارزيابي

مي گردد (نمره منفي شامل پاسخھاي نادرست و ھمچنین انتخاب بیش از يک پاسخ به يک

wwسوال مي باشد)
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- حداقل نمره قبولی در آزمون کتبی معادل ۵٠ درصد نمره کل خواھد بود.

- داوطلبان بر اساس نمره کتبی آزمون رتبه بندی و حداکثر تا 3 برابر ظرفیت جذب نیرو ھر

استان به مراحل مصاحبه تخصصی و روانشناختي دعوت خواھند شد.

- بکارگیری پذیرفته شدگان مراحل فوق، منوط به ارايه تضامین و تعھدنامه محضري مي باشد.

- بدیھی است در ھر زمان از فرایند مذکور یا پس از آن مشخص گردد داوطلبي اطالعات

خالف واقع و يا مدارک جعلي به بانک ارايه نموده است، بالفاصله از ادامه روند جلوگیري يا

نسبت به قطع رابطه ھمکاری اقدام خواھد شد.

- حوزه امتحانی داوطلبان بر اساس استان مورد تقاضا در ھنگام ثبت نام تعیین می گردد و

آدرس دقیق محل برگزاري آزمون کتبي، در کارت ورود به جلسه آزمون ذکر خواھد شد.

شرایط ثبت نام

- داوطلبان محترم می توانند پس از مطالعه دقیق و اطمینـان کامـل از احراز شـرایط اعالم

شده ، بمنظـور ثبت نام در آزمـون کتبي به سايت اينترنتي بانک به آدرس www.qmb.ir يا

آدرس اينترنتي qmb.iran-azmoon.ir مراجعه، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام موجود در

سایت مذکور اقدام و پس از واریز وجه ثبت نام از طريـق درگـاه اينترنتـي، کد رھگیري نھايي

ثبت نام خود را دريافت نمايند.

- مراحل ثبت نام در صورت دریافـت کـد رھگیـری نھـایي تکمیل خواھد شد، لذا داوطلبان

محترم در صورت دريافت کد رھگیري نھايي مي توانند از تکمیل مراحل ثبت نام اطمینان

حاصل نمايند.

- از داوطلبان محترم تقاضا می شود با عنایت به عدم امکان بازپرداخت وجه ثبت نام، صرفاً در

wwصورت احراز تمامی شرایط اعالم شده توسط بانک، نسبت به ثبت نام اقـدام نمايند.
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- مسئولیت صحت ثبت اطالعات در سایت اینترنتی به عھده داوطلبان بوده و درصـورت

پذيرفته شدن ھريک از داوطلبان در آزمون کتبي قبل از برگزاري جلسات مصاحبه، بانک

نسبت به اخذ و بررسي اصل مدارک پذيرفته شـدگان در آزمـون اقـدام خواھـد نمـود و

چنانچـه مشخص شود كه داوطلب حقايقي را كتمان نموده و واجد يكي از شرايط نبوده يا

مغايرتي در مندرجات مدارك ارائه شده با شرايط آگھي بانك وجود داشته باشد و يا داراي

مدرك تحصیلي باالتري كه تاريخ اخذ آن قبل از تاريخ برگزاری آزمون باشد، از ادامه مراحل

بکارگیری و يا ادامه ھمكاري در ھر مرحله ممانعت به عمل خواھد آمد و داوطلب حق

ھیچ گونه اعتراضي را نخواھد داشت.

- متقاضیان می بایست عکس ۴*٣ پرسنلی خود را با عرض ١۵٠ و ارتفاع ٢٠٠ پیکسل و با

فرمت JPG و حجم حداکثر ٢٠٠ کیلو بايت اسكن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاري نمايند.

زمان دریافت کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون

- کارت ورود به جلسه آزمون طبق زمانبندی که اعالم خواھد شد در سایت ثبت نام در

دسترس خواھد بود و داوطلبان می بایست نسبت به دريافت و چاپ کارت مربوطه اقدام

نمايند.

تبصره: داوطلبان می بایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون نسبت به کنترل

مشخصات فردی خود (نام و نام خانوادگی، کد ملي، مدرک تحصیلي، شماره داوطلبي) و

محل برگزاري آزمون اقدام نمايند و در صورت مشاھده ھرگونه مغايرت از طريق قسمت

مربوطه در سايت, نسبت به رفع نقص اقدام نمايند.

بدیھی است به ھمراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون و شناسنامه یا کارت ملی در روز

wwبرگزاري آزمون ضروري خواھد بود.
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- داوطلبان می بایست حداقل ٣٠ دقیقه قبل از شروع فرایند آزمون در تاریخ و محل برگزاري

آزمون درج شده در کارت ورود به جلسه حضور يابند.

تذکرات مھم

- اخبار و اطالعیه ھای مربوط به فراخوان بانک قرض الحسنه مھر ایران، صرفاً از طريق وب

سايت اينترنتي بانک به نشاني www.qmb.ir و نشريه بازارکار اطالع رساني خواھد شد و

بانک مسئولیتي در قبال مطالب منتشر شده در ساير سايت ھاي اينترنتي و نشريات

غیرمعتبر نخواھد داشت.

- پس از برگزاری آزمون و اعالم نتایج، داوطلبان بر اساس نمره کتبی آزمون رتبه بندی و

حداکثر تا 3 برابر ظرفیت جذب نیروی ھر عنوان شغلی و استان مورد تقاضا به مراحل

مصاحبه تخصصي و روانشناختي دعوت خواھند شد. دعوت از پذيرفته شدگان آزمون کتبي

به منزله بکارگیری آنھا نبوده و پس از توفیق در کلیه مراحل و با توجه به نمرات مكتسبه در

جلسات مصاحبه و ھمچنین نیاز ھر استان، نسبت به بكارگیري متقاضیان به ترتیب اولويت

اقدام مي گردد، لذا بانك ھیچ گونه مسئولیتي در قبال بكارگیري ساير نیروھاي ذخیره (مازاد

بر نیاز ھر عنوان شغلی یا استان) نخواھد داشت.

- ھزینه شرکت در آزمون، به ھیچ عنوان مسترد نخواھد گردید.

- جذب نیروی انسانی در بانک، مستلزم توفیق داوطلبان در تمامي مراحل مشتمل بر آزمون

کتبي، آزمون روانشناختي، مصاحبه ھاي تخصصی و روانشناختي، گزينش و معاينات

پزشکي، استعالم صحت مدارک ارايه شده و دوره آموزشي بدو خدمت و مطابق با ظرفیت

جذب نیروی بانك مي باشد. لذا در صورت عدم توفیق داوطلبان در ھريك از مراحل فوق الذكر،

wwبكارگیري آنان منتفي خواھد بود.
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- مراحل ثبت نام و اعالم اطالعیه ھای مربوطه صرفاً به صورت اینترنتی انجام خواھد شد، لذا

از ارسال فیزيکي مدارک، پیگیری حضوری و تلفني جداً خودداري نمايید و ھرگونه

پرسش در رابطه با این آزمون را صرفا از طریق صفحه پرسش و پاسخ ویژه آزمون (لینک زير)

مطرح و پیگیري نمايید

با آرزوی موفقیت
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