
 براي ارائه از سوي داوطلبان استخدام در بانك سپه استخدامي مورد نياز مدارك

 ملي كارتاصل و تصوير  )1

 و در صورت نياز صفحه توضيحات اول صفحهوير و تص شناسنامهاصل  )2

 برادران) دائم (ويژه معافيت يا و عمومي وظيفه نظام خدمت پايان كارتاصل و تصوير )3

كه متقاضي شغل متصدي امور انتظامي مي باشند، عالوه بر كارت معافيت، ارائه كارت  %25توضيح: براي ايثارگران سهميه 

 بسيج نيز الزامي مي باشد.

 با ذكر معدل تحصيل از فراغت بر دال تحصيالت پايان موقت گواهينامهو يا تحصيلي  مدرك اصل و تصوير )4

  :قانوني هايسهميه  و امتيازات بهره مندي ازذيل براي  مدارك اصل و تصاوير )5

 %5معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران براي استفاده از سهميه ايثارگران ) 1-5

از سوي آنان ايثارگري نيازي به ارائه مدارك در اين مرحله بنياد شهيد و امورايثارگران،  توسط %25ن استفاده از سهميه به دليل تأييد مدارك داوطلبا توضيح:

  .نمي باشد

 مربوطبراي استفاده از سهميه از سوي معلولين معرفي نامه سازمان بهزيستي ) 2-5

 در وقت تمام و رسمي غير صورت به كه داوطلباني(سوابق بيمه اي) با تعيين مدت براي به صندوق مربوط ليست واريز حق بيمه ) 3-5

 و موسسات و شهرداريها دولتي، بيمه هاي شركتهاي آنها، پوشش تحت شركتهاي و بانكها دولتي، شركتهاي و موسسات و وزارتخانه ها

 كمك و بودجه از نحوي به كه شده مصادره و ملي شركتهاي و مؤسسات است، نام ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول كه دولتي شركتهاي

بهره مندي از امتياز افزايش حداكثر فعاليت مي نمايند؛ براي  آنها پوشش تحت و شركتهاي اسالمي انقالب نهادهاي مي كنند، استفاده دولت

 سن مقرر در آگهي (به ميزان مدت خدمت غير رسمي)

خود را بومي استان يا شهرستان مورد تقاضا  ،از سوي داوطلباني كه در زمان ثبت نامذيل مدارك ارائه حداقل يكي از  )4-5

 :معرفي نموده اند

 داوطلب بومي استان: 

 داوطلب يا همسر وي با محل مورد تقاضايكي بودن استان محل تولد  �

يكسان بودن محل تقاضاي همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) با استان محل  �

 خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان 

تان و يا دانشگاه) داوطلب به صورت متوالي يا متناوب در استان ) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرس4طي شدن حداقل چهار ( �

 محل مورد تقاضا

 ) سال سابقه پرداخت حق بيمه براي داوطلب در استان محل مورد تقاضا4داشتن حداقل چهار ( �

 ا) سال سابقه پرداخت حق بيمه براي پدر، مادر و يا همسر داوطلب در استان محل مورد تقاض4داشتن حداقل چهار ( �

 داوطلب بومي شهرستان:

 يكي بودن شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا �

 يكسان بودن محل تقاضاي همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) با شهرستان محل �

 خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان 

) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه) داوطلب به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان 4حداقل چهار (طي شدن  �

 محل موردتقاضا

 ) سال سابقه پرداخت حق بيمه براي داوطلب در شهرستان محل مورد تقاضا4داشتن حداقل چهار ( �

 حق بيمه براي پدر، مادر و يا همسر داوطلب در شهرستان محل مورد تقاضا ) سال سابقه پرداخت4داشتن حداقل چهار ( �


