
 بسمه تعالی

 ( آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايرانشرايط و نکات مربوط به ) 

 (اقتصادکارشناسی ارشد -مشاغل تخصصی-1رديف شغلی)

 :شرايط 
 .تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران -1

 .تدين به يکي از اديان رسمي کشور -2

 .اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسالمي ايران -3

 .عدم اشتهار به فساد و نداشتن سوء سابقه -4

ج در ستون سااير شارايال مزم جادوگ آ هاي     به شرح مندر)  براي آقايان داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم -5

 .مي باشند مورد قبوگ نخواهد بود  راي معافيت موقت تحت هر عنوانثبت نام متقاضياني که دا.  (استخدام 

 .باشد (13/22/1314 )انقضاي مهلت ثبت نام  تاريخ ترخيص از خدمت و يا صدور کارت معافيت بايد قبل از تاريخ :تبصره 

 .اضافه خواهد شد تعيين شده براي هر رديف شغلي مدت خدمت وظيفه عمومي انجام شده به حداکثر سن -6

 ه شارح منادرج درجادوگ آ هاي اساتخدام             ثر سان با  و حاداک ( به قبال 13/22/1376متولدين )ساگ تمام 11حداقل سن استخدام  -7

 .ً قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام اعماگ خواهد شد  ضمنا. مي باشد

 .داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي ، ثابت ، پيماني و يا بازخريد ساير دستگاه هاي اجرايي باشند  -1

 .باشد ( 13/22/1314) انقضاي مهلت ثبت نام  يختاريخ فراغت از تحصيل بايد قبل از تار -1

  .مراجع پزشکي مورد تاييد بانکداشتن سالمت کامل جسم و روان و توانايي کامل انجام کار به تشخيص  -12
و  هاا  ، طبا  ضاوابال از اولويات   بر اساس قانون جامع خدمات رساني به ايثاار ران   در صورت دارا بودن شرايال مزم ايثار ران عزيز -11

 .خاص خود برخوردار خواهند بود امتيازات

 :نکته مهم 
در صورت عدم رعايت اين موضوع از سوي داوطلب ، باناک مجااز باه    . ) تواند تنها در يک رديف شغلي شرکت نمايد هر داوطلب مي

 . (حذف تمامي ثبت نام هاي وي خواهد بود 
 

 :نام  مراحل ثبت
 ت ثبت ناممندرج در سايتقاضاي استخدام تکميل فرم  -1

و ورود اطالعاات   نموآزجعه به سايت امراز پس بايسات   ماي  مياتخداا سن اوامم در آزثبت نار به منظوکليه داوطلبان واجد شرايال  -2

ن موم در آزهزينه ثبت ناان به عنو ( گ ياار رهزه پنجاو ص د اا سي)ريااگ   352.222مورد نياز به منظور دريافت کد رهگيري ، مبلا   

و در  به شبکه شتااااصل باا انکي متاا بي هارت با کاو ينترنتي ه ا ادرطري  از  کازي جمهاوري اساالمي ايااران   مرمي بانک استخدا

 .نمايندام قدا اختيار داشتن رمز دوم کارت

استخدام قبل از ثبت نام و پرداخت مزم است متقاضيان  هزينه ثبت نام به هيچ عنوان مسترد نخواهد شداز آنجا که : 1تبصره

و طاب  اقدام به طي مراحل ثبت نام ه ، شرايال استخدامي رديف شغلي مورد نظر خود را به دقت مطالعه و در صورت تاينترنتي وج

 .پرداخت وجه نمايند 

متقاضيان توجه داشته باشند پس از ثبت نام و ارساگ فرم حتماً با دريافت کد رهگيري از ارساگ موف  اطالعات خود اطميناان  : 2تبصره

ساعت بعد با استفاده از کد رهگيري، براي دريافت پيغام تاييد يا عدم تاييد ثبت نام خود باه هماين ساايت     72درضمن . حاصل نمايند

 .کد رهگيری را يادداشت و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نماييد.مراجعه نمايند

کارت شارکت در   چاپمراجعه و نسبت به ( azmoon.cbi.ir) به سايت 21/22/1314و  21،  27بايست در روزهاي  داوطلبان مي -3

 .زمان و محل بر زاري آزمون نيز در کارت مربوطه مندرج و به اطالع داوطلبين خواهد رسيد. آزمون استخدامي خود اقدام نمايند

 .دنمي باشداوطلبان براي شرکت در جلسه آزمون استخدامي موظف به رعايت شئونات اداري و اسالمي : تبصره 
 

 

 

 



 

 :ساير نکات 
چنانچه متقاضي با مدرک تحصيلي بامتر از مقطع اعالم شده در آ هي، در آزمون شرکت نمايد و يا به هر دليل واجد شارايال اعاالم    -1

 .خواهد آمد شده نباشد، از استخدام و ادامه همکاري وي در هر مرحله که مشخص  ردد، ممانعت به عمل 

در مرحله آزمون کتبي، متعاقباً از طري  تماس تلفني جهت شرکت در مصاحبه علمي، دعوت به عمل  رديف شغلينفرات برتر هر از  -2

 .هاي ضروري تماس خود دقت مزم را مبذوگ دارند خواهد آمد؛ لذا مقتضي است داوطلبان درخصوص درج تلفن

آزمون کتبي، مصااحبه ، ازين، ، عادم    )بوط استخدام در بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران منوط به توفي  در تمامي مراحل مر -3

 .د بودخواه( بانک سالمت جسماني و رواني به تاييدسوءپيشينه و 

کهه حهدا ل دارای    ، داوطلبی بومی تلقی می گردداست  استان لحاظ گرديدهدر رديفهای شغلی که در آن شرط بومی  -4

 . های زير باشند يکی از ويژگی

 .محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام يکي باشد  محل تولد داوطلب بااستان  -الف

 .باشد  ي استخداماز پنج ساگ  ذشته تاکنون ساکن استان مورد تقاضاحداقل  -ب

در استان مورد تقاضا در صورت قبولي در آزمون کتباي جهات راهياابي باه     دات موردنظر بانک مبني بر سکونت ارائه مستن  - 1تبصره 

لزامي بوده و در صورت عدم ارائه مستندات، موضوع استخدام منتفي و از نفرات جاايگزين باراي طاي سااير     مراحل بعدي استخدام ا

 .مراحل استخدامي دعوت بعمل خواهد آمد 

 .باشد نام مي کشوري در زمان ثبتبراي تعيين بومي بودن، تقسيمات استان مبناي   - 2 تبصره

زن اعالم  رديده است به دليل نوع کار قابل وا ذاري ، حسب نيااز ادارات باناک در    در رديفهاي شغلي که جنسيت مورد نياز مرد و -5

 .اعماگ خواهد شد  توسال بانک پذيرش نهايي نسبت مزم بين پذيرفته شد ان زن و مرد

ايان ساايت    نسبت به ثبت ناام خاود از طريا     13/22/1314شنبه ، مورخ يکمزم است حداکثر تا پايان روز داوطلبان واجد شرايال  -6

(azmoon.cbi.ir )در ضمن بانک از قبوگ تقاضاي حضوري يا تقاضاهايي که به پست تحويل داده شود، معذور است. اقدام نمايند. 

 :عبارتند از  مواد امتحان عموميو ، هتخصصی رشته مربوطپايه و دروس شامل  دانشگاهیمقاطع  مواد آزمون -7

  معارف اسالمي 

 زبان و ادبيات فارسي 

 (و تخصصي عمومي)بان انگليسي ز 

 فناوري اطالعات 

خگويي باه ساوامت معاارف    از پاس (مسيحي،کليمي،زرتشتي) مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانهاي ديني  در ضمن اقليت

 .بوده و نمره مکتسبه اين داوطلبان ، بر اساس مجموع تراز شده ساير سوامت محاسبه خواهد شد معاف اسالمي 

 :مهم  اترتذک
کاه در  ) از داوطلبان  رامي خواهشمند است  به منظور اجتناب از بروز مشکل عدم تطاب  اطالعاات ثبات ناامي باا اطالعاات داوطلاب       

حتي المقدور شخصاً اقدام به ثبت نام نموده و از مراجعاه  ( بسياري از موارد منجر به غيرواجد شرايال شناخته شدن داوطلب خواهد شد

 .  فرمايندو مراکز مشابه خودداري  به کافي نت ها


