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 باشد.سال می 34دکتري 

 .باشدمی داشتن دانشنامه کارشناسی حسابداري الزامی حسابرس و شغل هاي حسابدار در -5

شغل کارشناس تحلیلگر سیستم براي رشته مدیریت فناوري اطالعات گرایش مدیریت پروژه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات  در -6

     داشتن دانشنامه کارشناسی کامپیوتر یا فناوري اطالعات یا مهندسی عمران الزامی می باشد.

  مرکزي جمهوري اسالمی ایرانبیمه ـ 6

هاي بایست داراي مدرك تحصیلی لیسانس در رشتهمی» کارشناس حقوقی«دارندگان مدرك تحصیلی فوق لیسانس و دکتري متقاضی شغل 

 در غیر این صورت امکان شرکت در آزمون استخدامی را ندارند.، تحصیلی حقوق یا علوم قضایی باشند

  : داراییوزارت امور اقتصاد و ـ 7

باشند در همه عناوین شغلی در شرایط برابر در سال سابقه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می 5افرادي که داراي حداقل 

  اولویت قرار دارند.

  است.غل کارشناس حقوقی و کارشناس روابط بین الملل الزامی اشمتسلط کامل به زبان انگلیسی براي شرکت کنندگان در 

مطابقت رشته تحصیلی کارشناسی با کارشناس ارشد ، در عنوان شغلی حسابدار و حسابرس شرط الزم براي مدرك تحصیلی کارشناس ارشد

  باشد.و براي مدرك تحصیلی دکترا مطابقت رشته تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با دکتري در رشته شغلی مربوطه الزامی می

  بانک مسکنـ 8

 شد خواهد اخذ سال 10 مدت به جابجایی درخواست عدم بر مبنی) محضري صورت به( خدمتی تعهد استخدام داوطلبان از.  

 باشد(انجام خدمت نظام وظیفه الزامی است). براي شغل نگهبانی کارت پایان خدمت نظام وظیفه زیر پرچم الزامی می  

  باشد. سانتی متر جهت شغل نگهبانی الزامی می 175داشتن حداقل قد  

 باشد.موفقیت در آزمون ورزشی آمادگی جسمانی کادر انتظامات (تست ایفرد) جهت استخدام در شغل نگهبانی الزامی می  

  غل مذکور اخذ خواهد سال خدمت در ش 10از پذیرفته شدگان در شغل نگهبان تعهد خدمتی (به صورت محضري) مبنی بر حداقـل

چنانچه مدرك تحصیلی باالتري اخذ و به بانک ارائه ، لذا این گونه مستخدمین مادامیکه در این سمت مشغول خدمت هستند، شد

  امکان تغییر شغل آنان فراهم نخواهد بود.، نمایند

 پزشک معتمد بانک).شوند (با تایید تندرستی و توانایی جسمانی و روانی براي انجام کاري که استخدام می  

 باشد.هاي مذکور میتعیین شعبه محل خدمت پذیرفته شدگان پس از پذیرفته شدن نهایی به عهده بانک 

  بانک صنعت و معدنـ 9

  .شد خواهد اخذ سال 10 مدت به جابجایی درخواست عدم بر مبنی) محضري صورت به( خدمتی تعهد استخدام داوطلبان از

  )بانک معتمد پزشکی مراجع تأیید طبق. (شوندمی استخدام که کاري انجام براي توانایی و روانی و جسمانی سالمت داشتن

 بانک سپهـ 10

 لیسانسفوقو در مقاطع تحصیلـی لیسانس و  14حداقـل معـدل کـل براي متقاضیـان استخـدام در مقطـع تحصیلی دیپلـم  -1

  باشد.می 15

خراسان ، خراسـان جنوبی، چهارمحـال و بختیــاري، بوشهر، هاي ایالمدر استـانمعدل در مقاطـع تحصیلی دیپلم و لیسانس  -2

  باشد.می  13لرسـتان و هرمزگـان ، کهگیلویـه و بویراحمـد، کردستـان، سیستان و بلوچستان، خوزستـان، شمالی

  سال اخذ خواهد شد. 10از داوطلبان استخدام تعهد خدمتی (به صورت محضري) مبنی بر عدم درخواست جابجایی به مدت  -3

سانتی متر قد و کارت پایان خدمت وظیفه  175براي داوطلبان شغل متصدي امور انتظامی (فقط داوطلبان مرد) داشتن حداقل  -4

 باشد.عمومـی الزامـی است و کــارت معافیت تحت هر عنوان (پزشکـی و غیر پزشکـی) مـورد پذیرش نمی

 نماید می کفایت معافیت کارت بر عالوه بسیج کارت داشتن دارند معافیت کارت که درصد 25 ایثارگران براي.  
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