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  یسمه تعالاب
  

  
      

  
  

   )نگهبان براي شغل( صادرات ایران کاري بانکدعوت به هم یآگه
  

 براي تصـدي  نیاز خود تأمین نیروي انسانی مورد منظور به و با استعانت از خداوند متعالصادرات ایران  کبان              
 ،بانـک نامه استخدامی  اساس آیین بر ،شرایط واجد مرد بومی داوطلبان ز، ابوشهر  قزوین وهاي ستاندر شهر نگهبان شغل

ــ ،مصــــاحبه ،کتبــــیآزمــــون از طریــــق  ــاد... ی وکمعاینــــات پزشــ ــا انعقــ ــ قــــرارداد" بــ   و "ار موقــــتکــ
  .نماید اري میکدعوت به هم "مین اجتماعیأبیمه درمان و بازنشستگی ت"  

  :عمومی براي ثبت نام شرایط
 .اسالمی ایران و تعهد به نظام و قانون اساسی جمهوريکشور تابعیت  -1

  .تدین به یکی از ادیان رسمی کشور -2
  .تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی طبق تشخیص مراجع پزشکی مورد نظر بانک -3
 .عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان -4

 .نداشتن سوء پیشینه کیفري مؤثر -5

  .)هرگونه معافیت از خدمت وظیفه عمومی مورد قبول نمی باشد(دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی  -6
  .باشد) 12/07/1400تاریخ  تا(پایان مهلت ثبت نام  از باید قبلخدمت وظیفه  تاریخ ترخیص :توجه

، ظـر شهر مورد نشهرستان یا و یا محل اخذ مدرك تحصیلی دیپلم در  ، محل صدور شناسنامهمحل تولد  :بومی بودن -7
  .مالك بومی بودن می باشد

تـاریخ   تـا (پایـان مهلـت ثبـت نـام      از بایـد قبـل  تاریخ فراغـت از تحصـیل کلیـه داوطلبـان     ، دیپلم : مدرك تحصیلی -8
 .باشد) 12/07/1400
  .تمام می باشد 14 حداقل معدل کل براي متقاضیان : معدل -9
  ).به بعد 01/07/7713متولدین (سال تمام  32حداکثر  : سن -10
  متر سانتی 175حداقل  : قد -11
  .پزشک معتمد بانکبدون عینک و لنز با تایید  )10/10( هر دو چشم کامل :سالمت دید -12

 
 

  :نحوه ثبت نام
در آزمـون  بـه منظـور ثبـت نـام      پس از مطالعه دقیق و اطمینـان کامـل از دارا بـودن شـرایط اسـتخدام،     متقاضیان  -1

 بـه آدرس بانـک  اینترنتـی   به سایتبا مراجعه  01/07/1400مورخ   شنبه پنج روز صبح 9از ساعت  می بایستاستخدامی 
WWW.BSI.IR  و در ادامـه از طریـق درگـاه اینترنتـی     در سایت مذکور اقدام نسبت به تکمیل فرم ثبت نام موجود

  ریال اقدام نمـوده و بـا دریافـت کـد رهگیـري نهـایی       ) یک میلیون( 1.000.000 میزان نسبت به واریز وجه ثبت نام به
  . از تکمیل کلیه مراحل ثبت نام اطمینان حاصل نمایند

وجه ثبت نام، خواهشمند است صرفاً در صورت احراز شرایط مورد نیاز بانک، اقـدام   بازپرداختبا عنایت به عدم امکان  *
  .به ثبت نام گردد
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  توصـیه  گرامـی بـه داوطلبـان   ( اسـت تعیـین گردیـده      12/07/1400  مورخ  شنبهدو 24ساعت تـا  مهلت ثبت نام  -2
می گردد به علت عدم تمدید مهلت ثبت نام، در مقطع زمانی فوق نسبت به انجام و تکمیل مراحل ثبت نام خود اقـدام   

  .)نمایند
در صـورت وجـود   (، صفحه اول شناسنامه و صـفحه توضـیحات    3×4هنگام ثبت نام، داشتن فایل اسکن شده عکس  -3

با مشخصات و فرمت ، کلمعدل داراي دیپلم  مدرك تحصیلی و وظیفه عمومی ، کارت پایان خدمتملی، کارت )توضیح 
  .درج شده بر روي سایت الزامی می باشد

مدارك ارسالی در زمان ثبت نام اینترنتی مالك پذیرش بانک جهت استخدام خواهـد بـود،    با عنایت به این که صرفاً -4
بدیهی است در صـورت قبـولی   . لذا مسئولیت صحت ثبت اطالعات در سایت اینترنتی به عهده شخص متقاضی می باشد

 چنانچـه و  خواهـد نمـود   مـون اقـدام  زنسبت به اخذ و بررسی اصل مدارك پذیرفته شـدگان در آ بانک ، کتبیدر آزمون 
مغایرتی در مندرجات مدارك  واجد یکی از شرایط و ضوابط نبوده یا ومشخص شود که داوطلب حقایقی را کتمان نموده 

پایان مهلت از اخذ آن قبل  مدرك تحصیلی باالتري که تاریخ داراي یا ارائه شده با شرایط آگهی بانک وجود داشته باشد
بـه   ممانعت اي که باشد در هر مرحلهوي مراحل استخدامی و یا ادامه همکاري  انجاماز  ، باشد ) 12/07/1400(ثبت نام

  .گونه اعتراضی را نخواهد داشت عمل خواهد آمد و متقاضی حق هیچ
  :سایر نکات

ننماینـد،  پذیرفته شدگان آزمون استخدامی درصورتیکه در موعد مقرر، بنا به هر دلیل و در هر مرحلـه اي، مراجعـه    -1
  .عدم مراجعه آنها به منزله انصراف از استخدام تلقی می شود و حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهند داشت

همچنین تغییر محل خدمت در کلیـه شهرسـتانها   . درصورت استخدام، انتقال به سایر استانها امکان پذیر نمی باشد  -2
 .به تشخیص بانک میسر خواهد بودهاي استان و شهر

قابـل  ایـن بانـک   از طریق سایت اینترنتی  19/07/1400مورخ  شنبهدوروز  15ساعت کارت ورود به جلسه آزمون از  -3
 .دریافت می باشد

 .برگزار می گردد 23/07/1400مورخ   جمعه روز    بعد از ظهرآزمون استخدامی   -4

 .درج خواهد شد اینترنتی بانکبرگزاري آزمون در کارت ورود به جلسه و سایت  و ساعت دقیق نشانی محل -5

  : سوال به شرح جدول زیر می باشد 120مفاد آزمون استخدامی جمعاً داراي  - 6
  

  تعداد سوال  مواد آزمون
  20   هوش

  20  ریاضی و آمار
  20 فارسی زبان

  20  زبان انگلیسی
  اطالعات عمومی

  40  )حقوقی اقتصادي ،مالی،  ، بانکی در زمینه هاي(
  

نمـره ي منفـی منظـور      یـک سـوم  معـادل   غلـط  و براي پاسخ هاي التی که بیش از یک پاسخ داده شودبه سوا : توجه
  .خواهد شد

                                                                                                   
  کارکنان اداره کل امور 


