( شرايط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران )
(رديف شغلی -65مشاغل ستادی-کاردانی حسابداری)
شرايط :
 -1تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران.
 -2تدين به يکي از اديان رسمي کشور.
 -3اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسالمي ايران.
 -4عدم اشتهار به فساد و نداشتن سوء سابقه.
 -5داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم ( به شرح مندرج در ستون "ساير شرايط الزم" جدول آگهي استتددام ) .
ثبت نام متقاضياني که داراي معافيت موقت تحت هر عنوان مي باشند مورد قبول ندواهد بود .
تبصره :الف :تاريخ ترخيص از خدمت و يا صدور کارت معافيت بايد قبل از تاريخ انقضاي مهلت ثبت نام (  )1331/10 /11باشد.
ب :مدت خدمت وظيفه عمومي انجام شده به حداکثر سن تعيين شده براي هر رديف شغلي اضافه خواهد شد.
 -1حداقل سن استددام  10سال تمام(متولدين  1330 /10 /11به قبل) و حداکثر ستن بته شترح منتدرج درجتدول آگهتي استتددام
مي باشد.
 -3داوطلبان استددام در زمان ثبت نام نبايد مستددم رسمي  ،ثابت  ،پيماني و يا بازخريد ساير دستگاه هاي اجرايي باشند .
 -0مدرك تحصيلي داوطلب از لحاظ رشته و گرايش مي بايست کتامال منببتب بتا عنتوان رشتته و گترايش منتدرج در جتدول آگهتي
استددامي باشد .در غير اينصورت داوطلب غيرواجد شرايط تشديص داده شده و حتي در صورت توفيتب در آزمتون کتبتي نيت از طتي
مراحل استددامي ممانعت بعمل خواهد آمد.
تبصره  :تاريخ فراغت از تحصيل بايد قبل از تاريخ انقضاي مهلت ثبت نام (  ) 1331 / 10 / 11باشد .
 -3داشتن سالمت کامل جسم و روان و توانايي کامل انجام کار به تشديص اداره رفاه کارکنان بانک.
 -11ايثارگران ع ي در صورت دارا بودن شرايط الزم بر اساس قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران صرفا از طريب شرکت در آزمون
استددامي  ،طبب ضوابط از اولويتها و امتيازات خاص خود برخوردار خواهند بود.
نکته مهم :
هر داوطلب مي تواند تنها در يک رديف شغلي شرکت نمايد ( .در صورت عدم رعايت اين موضوع از سوي داوطلب  ،بانتک مجتاز بته
حذف تمامي ثبت نام هاي وي خواهد بود ) .
زمان ثبتنام :
ثبت نام به صورت اينترنتي از طريب سايت ( )azmoon.cbi.irاز ساعت  11صبح روز شنبه مورخ  1331/13/23تا ساعت  11روز
چهارشنبه مورخ  1331/10/11صورت خواهد پذيرفت .در ضمن بانک از پذيرش تقاضاي حضوري يا تقاضاهايي کته بته پستت تحويتل
داده شود ،معذور است.
تذکر مهم :مدت زمان تعيين شده تمديد نميگردد و متقاضيان مي بايست در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از
موکول نمودن آن به روزهاي پاياني خودداري نمايند.
مراحل ثبتنام :
 -1تکميل فرم تقاضاي استددام
صرفا داوطلباني ميتوانند در آزمون ثبت نام نمايند که در زمان ثبت نام اطالعات شناسنامه اي ،تحصيلي ،سکونت و  ....خود را
داشته باشند.
 -2تهيه فايل تصوير مدارك استددامي به شرح ذيل:
 اسکن شناسنامه عکسدار (با فرمت  JPGبا حجم فايل کمتر از  111کيلوبايت ) اسکن کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم (با فرمت  JPGبا حجم فايل کمتر از  111کيلوبايت ) اسکن مدرك تحصيلي يا گواهينامه موقت پايان تحصيالت (با فرمت  JPGبا حجم فايل کمتر از  111کيلوبايت ) -اسکن عکس پرسنلي ( با فرمت  JPGبا حجم فايل کمتر از  41کيلوبايت )

نکته مهم  :تصوير داوطلب بايد واضح ،مشدص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هرگونه لکه بوده وحاشيه هاي زايد عکس استکن شتده
بايد حذف شده باشد .حتي االمکان عکس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد .اسکن عکس از روي کارتهاي شناسايي ،کارت ملتي،
شناسنامه و  ...قابل قبول نميباشد .
دقت نماييد تا اشتباها عکس ديگري به جاي عکس شما ارسال نگردد .بديهي است که در صورت ارسال عکس اشتباهي از طرف
متقاضي ،فرد به عنوان متدلف تلقي و مبابب مقررات با وي رفتار خواهد شد.
تذکر مهم :از آنجا که پس از برگ اري آزمون کتبي ،مالك دعوت از داوطلبان واجد شرايط بر اساس تصاوير مدارك ارسالي در
زمان ثبت نام خواهد بود ،لذا ارسال ناقص و یا اشتباه مدارك درخواست شده ممكن است منجر به حذف درخواست و یا
عدم صدور كارت شركت در جلسه آزمون گردد.
 -3کليه داوطلبان واجد شرايط به منظور ثبت نام در آزمتون استتتددامي متيبايستت پس از مراجعه به سايت آزمون و ورود اطالعتات
مورد نيتاز بته منظتور دريافتت کتد رهگيتري  ،مبلت  4110111ريتال (چهارصتد هت ار ريال ) به عنوان ه ينه ثبت نام در آزمون
استددامي بانک مرکت ي جمهتوري استالمي ايتتران از طريب درگاه اينترنتي و با کارت هاي بتتانکي متتتصل بتته شبکه شتاب و در
اختيار داشتن رم دوم کارت اقدام نمايند.
 -4متقاضيان توجه داشته باشند پس از ثبت نام و ارسال فرم ،حتما با دريافت کد رهگيري از ارستال موفتب اطالعتات ختود اطمينتان
حاصل نمايند .در ضمن  32ساعت بعد با استفاده از کد رهگيري ،براي دريافت پيغام تاييد يا عدم تاييد ثبتت نتام ختود بته همتين
سايت مراجعه نمايند .كد رهگيری را یادداشت و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایيد.
 -5داوطلبان ميبايست در روزهاي  20و  1331 /13 / 23به همين سايت ( )azmoon.cbi.irمراجعه و نسبت به چاپ کارت شرکت
در آزمون استددامي خود اقدام نمايند .زمان و محل برگ اري آزمون ني در کارت مربوطه درج و به اطالع داوطلبين خواهد رسيد.
تذکر مهم :داوطلبان می بایست در انتخاب ردیف شغلی به نام شغل ،محل خدمت ،جنسيت و شرایط تعيیين شیده
برای ثبت نام در آن توجه نمایند.
ساير نکات :
 -1چنانچه متقاضي با مدرك تحصيلي باالتر از مقبع اعالم شده در آگهي ،در آزمون شرکت نمايد و يا به هر دليل واجد شترايط اعتالم
شده نباشد ،از استددام و ادامه همکاري وي در هر مرحله که مشدص گردد ،ممانعت به عمل آمده و کليه ه ينه هاي متعلقه ( بنتا
به تشديص و صالحديد بانک ) از وي اخذ خواهد گرديد .
 -2شرط الزم براي انتداب داوطلبان استددام جهت راهيابي به مراحل بعدي استددامي ( شامل مصاحبه تدصصي و  ،) ......کسب
حدنصاب مورد نظر بانک در آزمون کتبي خواهد بود.
 -3هزینه ثبت نام به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد .از اين رو الزم است متقاضيان استددام قبل از ثبت نام ،شترايط استتددامي
رديف شغلي مورد نظر خود را به دقت مبالعه و در صورت دارا بودن تمامي شرايط تعيين شده اقدام به ثبت نام نمايند .
 -4از آنجا که از نفرات برتر هر رديف شغلي در مرحله آزمون کتبي ،متعاقبا از طريب تماس تلفنتي جهتت شترکت در مصتاحبه علمتي
دعوت به عمل خواهد آمد؛ لذا مقتضي است داوطلبان درخصوص درج تلفنهاي ضروري تماس خود دقت الزم را مبذول دارند.
 -5استددام در بانک مرک ي جمهوري اسالمي ايران منوط به توفيب در تمامي مراحل مربوط (آزمون کتبي ،مصاحبه علمي ،گت ينش ،
اخذ گواهي عدم سوءپيشينه و تاييد سالمت جسم و روان و توانايي انجام کار از سوي اداره رفاه کارکنان بانک) خواهد بود.
 -1متقاضيان در صورت انصراف  ،اخراج و يا قبع راببه همکاري به هر نحو موظف به پرداخت ه ينه هاي متعلقه ( بنتا بته تشتديص و
صالحديد بانک ) خواهند بود.
 -3در ردیفهای شغلی كه در آن شرط بومی قرار داده نشده است بانك هيچگونه تعهد و مسئوليتی در خصوص اسكان
پذیرفته شدگان نخواهد داشت و ارائه هرگونه تقاضا در این خصوص و یا درخواست انتقال به سایر نقاط كشور ،مراتب به
منزله انصراف و استعفای ایشان از ادامه خدمت در بانك تلقی گردیده و اقدامات الزم در خصوص خاتمه همكاری با ایشان
صورت خواهد پذیرفت.

 -0مواد آزمون مقاطع دانشگاهی شامل دروس پایه و تخصصی رشته مربوطه ،و مواد امتحان عمومي عبارتند از :


معارف اسالمي



زبان و ادبيات فارسي



زبان انگليسي (عمومي و تدصصي)

 فناوري اطالعات
در ضمن اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (مسيحي،کليمي،زرتشتي) از پاسدگويي بته ستواالت معتارف
اسالمي معاف بوده و نمره مکتسبه اين داوطلبان  ،بر اساس ميانگين نمره ساير سواالت محاسبه خواهد شد .
 -3از پذيرفته شدگان رديف شغلي ( 51مشاغل ستادي – کارداني حسابداري) تعهد الزم بمدت  11ستال مبنتي بتر ختدمت در شتغل
مذکور از بدو استددام اخذ خواهد گرديد  .اينگونه مستددمين ماداميکه در اين سمت مشتغول بته ختدمت هستتند  ،چنانچته متدرك
تحصيلي باالتري اخذ و به بانک ارائه نمايند  ،امکان پذيرش مدرك تحصيلي ارائه شده و تغيير شغل به تبع آن فراهم ندواهد بود .
تذکرات مهم :
 -1متقاضيان توجه داشته باشند که تایيد ثبت نام و صدور كارت ورود به جلسه آزمون ،به هیيچ وجیه بیه منزلیه تایيید
شرایط داوطلبان جهت ثبت نام و شركت در آزمون استخدامی نمی باشد .بديهي است پس از قبولي داوطلبان در آزمون کتبتي
در صورت عدم ارائه مدارك الزم ( مبابب با شرايط آگهي )  ،هيچگونه حقي جهت استددام براي ايشان ايجاد ندواهد گرديد.
 -2از داوطلبان گرامي تقاضا مي گردد به منظور اجتناب از بروز مشکل عدم تبابب اطالعات ثبت نامي با اطالعات داوطلب ( کته در
بسياري از موارد منجر به غيرواجد شرايط شناخته شدن داوطلب خواهد شد) حتي المقدور شدصا اقدام به ثبت نام نموده و از مراجعته
به کافي نت ها و مراک مشابه خودداري فرمايند .

