( شرايط و نکات مربوط به آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران )
(رديف شغلی -66مامور انتظامی مازندران-ديپلم)
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 ( به شرح مندرج در ستون "ساير شرايط الزم" جدول آگهي استخدام )  .ثبت نام متقاضيياني کيه داراي
معافيت تحت هر عنوان مي باشند مورد قبول نخواهد بود .
تبصره :الف :تاريخ ترخيص از خدمت 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 استخدام  10سال تمام(متولدين  1330 /10 /11به قبل) و حداکثر سين بيه شيرح منيدرج درجيدول آگهيي اسيتخدام
مي باشد.
 -3داوطلبان استخدام در زمان ثبت نام نبايد مستخدم رسمي  ،ثابت  ،پيماني و يا بازخريد ساير دستگاه هاي اجرايي باشند .
 -0تاريخ 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 تشخيص اداره رفاه کارکنان بانک.
 -11ايثارگران عزيز در صورت دارا بودن شرايط الزم بر اساس قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران صرفاً از طريق شرکت در آزمون
استخدامي  ،طبق ضوابط از اولويتها و امتيازات خاص خود برخوردار خواهند بود.
نکته مهم :
هر داوطلب ميتواند تنها در يک رديف شغلي شرکت نمايد ( .در صورت عدم رعايت اين موضوع از سوي داوطلب  ،بانيک مجياز بيه
حذف تمامي ثبت نام هاي وي خواهد بود ) .
زمان ثبتنام :
ثبت نام به صورت اينترنتي از طريق 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 کيه بيه پسيت تحوييل
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 استخدام
صرفاً 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 استخدامي به شرح ذيل:
 اسکن شناسنامه عکسدار (با فرمت  JPGبا حجم فايل کمتر از  111کيلوبايت ) اسکن کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي (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 ،مشخص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هرگونه لکه بوده وحاشيه هاي زايد عکس اسيکن شيده
بايد حذف شده باشد .حتي االمکان عکس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد .اسکن عکس از روي کارتهاي شناسايي ،کارت مليي،
شناسنامه و  ...قابل قبول نميباشد  .دقت نماييد تا اشتباهاً عکس ديگري به جاي عکس شما ارسال نگردد .بديهي اسيت کيه در
صورت ارسال عکس اشتباهي از طرف متقاضي ،فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
تذکر مهم :از آنجا که پس از برگزاري 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 آزميون اسييتخدامي مييبايسيت پس از مراجعه به سايت آزمون و ورود اطالعيات
مورد نيياز بيه منظيور دريافيت کيد رهگييري  ،مبلي  4110111رييال (چهارصيد هيزار ريال ) به عنوان هزينه ثبت نام در آزمون
استخدامي بانک مرکيزي جمهيوري اسيالمي ايييران از طريق درگاه اينترنتي و با کارت هاي بييانکي متييصل بييه شبکه شتاب و در
اختيار داشتن رمز دوم کارت اقدام نمايند.
 -4متقاضيان توجه داشته باشند پس از ثبت نام و ارسال فرم ،حتماً با دريافت کد رهگيري از ارسيال موفيق اطالعيات خيود اطمينيان
حاصل نمايند .در ضمن  32ساعت بعد با استفاده از کد رهگيري ،براي دريافت پيغام تاييد يا عدم تاييد ثبيت نيام خيود بيه هميين
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 استخدامي خود اقدام نمايند .زمان و محل برگزاري آزمون نيز 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 مقطع اعالم شده در آگهي ،در آزمون شرکت نمايد و يا به هر دليل واجد شيرايط اعيالم
شده نباشد ،از استخدام و ادامه همکاري وي در هر مرحله که مشخص گردد ،ممانعت به عمل آمده و کليه هزينه هاي متعلقه ( بنيا
به تشخيص و صالحديد بانک ) از وي اخذ خواهد گرديد .
 -2شرط الزم براي انتخاب داوطلبان استخدام جهت راهيابي به مراحل بعدي استخدامي ( شامل مصاحبه تخصصي 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 استخدام قبل از ثبت نام ،شيرايط اسيتخدامي
رديف شغلي مورد نظر خود را به دقت مطالعه 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 ،متعاقباً از طريق تماس تلفنيي جهيت شيرکت در مصياحبه علميي
دعوت به عمل خواهد آمد؛ لذا مقتضي است داوطلبان درخصوص درج تلفنهاي ضروري تماس خود دقت الزم را مبذول دارند.
 -5استخدام در بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران منوط به توفيق در تمامي مراحل مربوط (آزمون کتبي ،مصاحبه علمي ،گيزين ،
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 قطع رابطه همکاري به هر نحو موظف به پرداخت هزينه هاي متعلقه ( بنيا بيه تشيخيص و
صالحديد بانک ) خواهند بود.
 -3در ردیفهای شغلی كه در آن شرط بومی "استان" لحاظ گردیده است  ،داوطلبی بومی تلقی می گردد كه حداقل دارای
یكی از ویژگیهای زیر باشد :
الف" -استان" محل تولد داوطلب يا همسر وي با استان و شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام يکي باشد.
ب -ه مسر و فرزندان کارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) که "استان" محل خدمت فعلي
يا بازنشستگي آنان با استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يکي باشد.
ج -داوطلب حداقل چهار ( )4سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي ،راهنمايي ،دبيرستان و يا دانشگاه) را به صيورت متيوالي ييا متنياوب در
"استان" محل مورد تقاضا براي استخدام طي کرده باشد.
د -داوطلب يا پدر ،مادر و يا همسر وي ،حداقل چهار ( )4سال سابقه پرداخت حق بيمه در "استان" محل مورد تقاضا براي اسيتخدام را
داشته باشند( .پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط يکي از موارد مذکور قابل احتساب است).
تبصره  :1مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن ،تقسيمات کشوري در زمان ثبتنام ميباشد.

 -0مواد آزمون مقطع دیپلم عبارتند از :


هوش و رياضي



ادبيات



معارف اسالمي

 زبان انگليسي
در ضمن اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (مسيحي،کليمي،زرتشتي) از پاسخگويي بيه سيواالت معيارف
اسالمي معاف بوده و نمره مکتسبه اين داوطلبان  ،بر اساس ميانگين نمره ساير سواالت محاسبه خواهد شد .
 -3استخدام در رديف شغلي  ( 11مامور انتظامي مازندران ) عالوه بر توفيق در تمامي مراحل مربيوط (آزميون کتبيي ،مصياحبه علميي
،گزين  ،اخذ گواهي عدم سوءپيشينه و تاييد سالمت جسم و روان و توانايي انجام کار از سوي اداره رفاه کارکنان بانيک) ،مسيتلزم
موفقيت در آزمون آمادگي جسماني خواهد بود.
 -11ديد چشم داوطلبان در رديف شغلي  ( 11مامور انتظامي مازندران ) مي بايست در زمان آزمون  11/11بدون عينک باشيد .بيديهي
است در صورت عدم تحقق اين امر در زمان سنج بينايي ،هرگونه اصالح بينايي آتيي ميورد پيذيرش نبيوده و اسيتخدام داوطليب
منتفي تلقي خواهد گرديد.
 -11از پذيرفته شدگان رديف شغلي  ( 11مامور انتظامي مازندران ) تعهد الزم بمدت  21سال مبني بر خدمت در مشياغل انتظيامي از
بدو استخدام اخذ خواهد گرديد و امکان جابجايي و انتقال به واحدهاي ديگر بانک وجود نخواهند داشت .ضمناً پذيرفته شدگان در ايين
رديف شغلي در شهرهاي آمل و نوشهر و به تشخيص بانک بکار گرفته خواهند شد .
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 کتبيي
در صورت عدم ارائه مدارك الزم ( مطابق با شرايط آگهي )  ،هيچگونه حقي جهت استخدام براي ايشان ايجاد نخواهد گرديد.
 -2از داوطلبان گرامي تقاضا مي گردد به منظور اجتناب از بروز مشکل عدم تطابق اطالعات ثبت نامي با اطالعات داوطلب ( کيه در
بسياري از موارد منجر به غيرواجد شرايط شناخته شدن داوطلب خواهد شد) حتي المقدور شخصاً اقدام به ثبت نام نموده و از مراجعيه
به کافي نت ها و مراکز مشابه خودداري فرمايند .

