
 ( آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايرانشرايط و نکات مربوط به ) 

 (کاردانی برق-(سازمان تولید اسکناس و مسکوك) فنیمشاغل -85رديف شغلی )

 :شرايط 
 .تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران -1

 .تدين به يکي از اديان رسمي کشور -2

 .ايران اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسالمي -3

 .عدم اشتهار به فساد و نداشتن سوء سابقه -4

جددو  گههدي    "ساير شرايط الزم"ج در ستون به شرح مندر)  غيرپزشکي داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم -5

 .اهد بود مي باشند مورد قبو  نخو موقت تحت هر عنوانپزشکي و راي معافيت ثبت نام متقاضياني که دا.  (استخدام 

 .باشد (10/1331 /11 )انقضاي مهلت ثبت نام  تاريخ ترخيص از خدمت و يا صدور کارت معافيت بايد قبل از تاريخ :الف:تبصره 

 .اضافه خواهد شد تعيين شده براي هر رديف شغلي مدت خدمت وظيفه عمومي انجام شده به حداکثر سن:  ب           

     منددرج درجددو  گههدي اسدتخدام    ه شدرح  و حداکثر سدن بد  ( به قبل 1330 /10 /11متولدين )مسا  تما 10حداقل سن استخدام  -1

 . مي باشد

 .نبايد مستخدم رسمي ، ثابت ، پيماني و يا بازخريد ساير دستگاه هاي اجرايي باشند  در زمان ثبت نام داوطلبان استخدام -3

و هدرايش منددرج در جددو  گههدي     رشدته  کدامال  منببدب بدا عندوان     مي بايست رشته و هرايش  داوطلب از لحاظ تحصيلي مدرك -0

غيرواجد شرايط تشخيص داده شده و حتي در صورت توفيدب در گزمدون کتبدي نيدز از طدي       لبدر غير اينصورت داوط .باشد استخدامي

 .مراحل استخدامي ممانعت بعمل خواهد گمد

 .باشد (  1331 / 10 / 11) مهلت ثبت نام انقضاي  تاريخ فراغت از تحصيل بايد قبل از تاريخ :تبصره 

  .بانک اداره رفاه کارکنانداشتن سالمت کامل جسم و روان و توانايي کامل انجام کار به تشخيص  -3
 گزمون در شرکت طريب از رفا ص بر اساس قانون جامع خدمات رساني به ايثارهران در صورت دارا بودن شرايط الزم ايثارهران عزيز -11

 .خاص خود برخوردار خواهند بود ها و امتيازات ، طبب ضوابط از اولويت مياستخدا

 :نکته مهم 
در صورت عدم رعايت اين موضوع از سوي داوطلب ، باندک مجداز بده    . ) تواند تنها در يک رديف شغلي شرکت نمايد هر داوطلب مي

 . (حذف تمامي ثبت نام هاي وي خواهد بود 

 :نام  ثبتزمان 
روز  11ساعت تا  23/13/1331مورخ  شنبهروز صبح  11ساعت از ( azmoon.cbi.ir)از طريب سايت  ورت اينترنتيثبت نام به ص

تقاضاي حضوري يا تقاضاهايي کده بده پسدت تحويدل      پذيرشدر ضمن بانک از . صورت خواهد پذيرفت 11/10/1331مورخ  چهارشنبه

 .داده شود، معذور است

 از و نموده اقدام نام ثبت به نسبت فوق زمان مدت در مي بايست متقاضيان و نميگردد تمديد شده تعيين زمان مدت :تذکر مهم

 .نمايند خودداري پاياني روزهاي به گن نمودن موکو 

 :نام  مراحل ثبت
 تکميل فرم تقاضاي استخدام -1

خود را .... اي، تحصيلي، سکونت و  اطالعات شناسنامه نام ثبت زمان در که نمايند نام ثبت گزمون در ميتوانند داوطلباني صرفا 

 .داشته باشند

 :تهيه فايل تصوير مدارك استخدامي به شرح ذيل  -2

 (کيلوبايت  111با حجم فايل کمتر از  JPGبا فرمت ) عکسدار شناسنامهاسکن   -

 (کيلوبايت  111يل کمتر از با حجم فا JPGبا فرمت ) دائم معافيت يا و عمومي وظيفه نظام خدمت پايان کارتاسکن  -

 (کيلوبايت  111با حجم فايل کمتر از  JPGبا فرمت ) تحصيالت پايان موقت هواهينامهيا تحصيلي  مدركاسکن  -       

 ( کيلوبايت 41با حجم فايل کمتر از  JPGبا فرمت  ) اسکن عکس پرسنلي -

 



 شدده  اسدکن  عکس زايد هاي حاشيهو بوده لکه هرهونه و نگنهم مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، بايد داوطلب تصوير : نکته مهم 

 ملدي،  کارت شناسايي، کارتهاي روي از عکس اسکن. باشد سفيد زمينه داراي و رنگي عکس االمکان حتي .باشد شده حذف بايد

  . نميباشد قبو  قابل ... و شناسنامه
 طرف از اشتباهي عکس ارسا  صورت در که است بديهي .نگردد ارسا  شما عکس جاي به ديگري عکس اشتباها  تا نماييد دقت

 .شد خواهد رفتار وي با مقررات مبابب و تلقي متخلف عنوان به فرد متقاضي،

در  تصاوير مدارك ارسالي داوطلبان واجد شرايط بر اساس از مالك دعوت ،پس از برهزاري گزمون کتبيکه از گنجا  :تذکر مهم

ممكن است منجر به حذف درخواست و یا  اشتباه مدارك درخواست شدهناقص و یا رسال ا لذا زمان ثبت نام خواهد بود،

 .عدم صدور كارت شركت در جلسه آزمون گردد

و ورود اطالعدات   نموگزجعه به سايت امراز پس بايسدت   مدي  مياتخددد سن اودمم در گزثبت نار به منظوکليه داوطلبان واجد شرايط  -3

ن موم در گزهزينه ثبت ناان به عنو (   يار چهارصدد هدزار  )ريدا    4110111هگيدري ، مبلد    مورد نيداز بده منظدور دريافدت کدد ر     

و در  به شبکه شتادددصل بدد انکي متدد بي هارت با کاو ينترنتي ه اهادرطريب از  مرکدزي جمهدوري اسدالمي ايددران   مي بانک استخدا

  .نمايندام قدا اختيار داشتن رمز دوم کارت

متقاضيان توجه داشته باشند پس از ثبت نام و ارسا  فرم، حتما  با دريافت کد رهگيري از ارسدا  موفدب اطالعدات خدود اطميندان       -4

خدود بده همدين     ثبدت ندام   تاييديا عدم  تاييدساعت بعد با استفاده از کد رهگيري، براي دريافت پيغام  32در ضمن  .حاصل نمايند

 .را یادداشت و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایيد كد رهگيری .سايت مراجعه نمايند

کارت شرکت  چاپمراجعه و نسبت به ( azmoon.cbi.ir) سايتهمين به  1331 /13 / 23و   20بايست در روزهاي  داوطلبان مي -5

 .و به اطالع داوطلبين خواهد رسيد جدرزمان و محل برهزاري گزمون نيز در کارت مربوطه . در گزمون استخدامي خود اقدام نمايند

تعيیين شیده    شرایط و جنسيت خدمت، محل شغل، نام به ردیف شغلی انتخاب در بایست می داوطلبان :مهم تذکر

 .نمایند توجه برای ثبت نام در آن
 

 :ساير نکات 
و يا به هر دليل واجد شدرايط اعدالم   چنانچه متقاضي با مدرك تحصيلي باالتر از مقبع اعالم شده در گههي، در گزمون شرکت نمايد  -1

بندا  )  ده و کليه هزينه هاي متعلقهشده نباشد، از استخدام و ادامه همکاري وي در هر مرحله که مشخص هردد، ممانعت به عمل گم

 .از وي اخذ خواهد هرديد ( به تشخيص و صالحديد بانک 

 کسب، ...... (شامل مصاحبه تخصصي و ) بعدي استخدامي  مراحل به راهيابي جهت استخدام داوطلبان انتخاب براي الزم شرط -2

 .خواهد بود کتبي گزمون در مورد نظر بانک حدنصاب

شدرايط اسدتخدامي    ،از اين رو الزم است متقاضيان استخدام قبل از ثبت نام .هزینه ثبت نام به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد -3

 .اقدام به ثبت نام نمايند  دارا بودن تمامي شرايط تعيين شدهصورت رديف شغلي مورد نظر خود را به دقت مبالعه و در 

تلفندي جهدت شدرکت در مصداحبه علمدي       در مرحله گزمون کتبي، متعاقبا  از طريب تماس رديف شغلينفرات برتر هر از از گنجا که  -4

 .د دقت الزم را مبذو  دارندهاي ضروري تماس خو دعوت به عمل خواهد گمد؛ لذا مقتضي است داوطلبان درخصوص درج تلفن

،هدزينش ،   علمي گزمون کتبي، مصاحبه)استخدام در بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران منوط به توفيب در تمامي مراحل مربوط  -5

 .د بودخواه( اداره رفاه کارکنان بانک از سوي و توانايي انجام کار سالمت جسم و روان عدم سوءپيشينه و تاييداخذ هواهي 

بندا بده تشدخيص و    ) هزينه هاي متعلقه  پرداختمتقاضيان در صورت انصراف ، اخراج و يا قبع راببه همکاري به هر نحو موظف به  -1

  .خواهند بود( صالحديد بانک 

مسئوليتی در خصوص اسكان  تعهد و بانك هيچگونه در ردیفهای شغلی كه در آن شرط بومی قرار داده نشده است -3

به  به سایر نقاط كشور، مراتب ارائه هرگونه تقاضا در این خصوص و یا درخواست انتقالواهد داشت و پذیرفته شدگان نخ

و اقدامات الزم در خصوص خاتمه همكاری با ایشان  هتلقی گردید ایشان از ادامه خدمت در بانكاستعفای انصراف و  منزله

 .صورت خواهد پذیرفت

 

 

 

 



 : و مواد امتحان عمومي عبارتند از، هتخصصی رشته مربوطپایه و روس دشامل  مقاطع دانشگاهی مواد گزمون -0

  معارف اسالمي 

 زبان و ادبيات فارسي 

  (و تخصصي عمومي)زبان انگليسي 

 فناوري اطالعات 

خگويي بده سدواالت معدارف    از پاس (مسيحي،کليمي،زرتشتي) مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانهاي ديني  در ضمن اقليت

 .ساير سواالت محاسبه خواهد شد نمره  ميانگينبوده و نمره مکتسبه اين داوطلبان ، بر اساس معاف مي اسال

تابع ضوابط و مقدررات   (کارداني برقسازمان توليد اسکناس و مسکوك در مقبع  فنيمشاغل )  50در رديف شغلي  پذيرفته شدهان -3

در طول خدمت به هيچ یك از واحیدهای دیگیر بانیك     ایشان جابجایی انتقال و امکان و بودهنلي واحد هاي توليدي بانک پرس

 .اخذ خواهد هرديد از ايشان در اين خصوص الزم تعهد بديهي است . وجود نخواهد داشت

 :مهم  اتتذکر

به هیيچ وجیه بیه منزلیه تایيید       ،آزمون ورود به جلسه و صدور كارت تایيد ثبت ناممتقاضيان توجه داشته باشند که  -1

 در گزمون کتبدي  داوطلبان قبولي پس از بديهي است .نمی باشد بت نام و شركت در آزمون استخدامیط داوطلبان جهت ثشرای

 .هرديدبراي ايشان ايجاد نخواهد  جهت استخدام هيچگونه حقي ،( مبابب با شرايط گههي ) در صورت عدم ارائه مدارك الزم 
کده در  ) اجتناب از بروز مشکل عدم تبابب اطالعات ثبت نامي با اطالعات داوطلب  به منظور تقاضا مي هردداز داوطلبان هرامي  -2

حتي المقدور شخصا  اقدام به ثبت نام نموده و از مراجعده  ( بسياري از موارد منجر به غيرواجد شرايط شناخته شدن داوطلب خواهد شد

 .  فرمايندبه کافي نت ها و مراکز مشابه خودداري 


