
 بنام خدا
 

 1401سال  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايراننام در آزمون استخدامي اطالعيه درباره اصالحات دفترچه راهنماي ثبت
 

در مورخ  1401سال  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نام آزمون استخداميدفترچه راهنماي ثبتانتشار   پيرو
 مي باشد. اصالحات به شرح ذيلصالحات دفترچه راهنماي مذکور، مبني بر ا عالم بانک مرکزيو با توجه به ا 07/08/1401

طالعيه، به ا ايننام و مندرجات راهنماي ثبت دفترچهو پس از مطالعه دقيق  متقاضيان، ضرورت دارد تا پايان مهلت ثبت نام  
 مراجعه و براي ثبت نام اقدام نمايند.  www.sanjesh.org اين سازمان به نشاني درگاه اطالع رساني

بر اين اساس، آن  ضمناً باتوجه به اصالحيه اعالم شده مقررگرديد امکان ويرايش اطالعات براي متقاضيان ايجاد گردد.
دسته از متقاضياني که قبال نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، مي توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به ويرايش 

 اطالعات خود اقدام نمايند.

 دفترچه راهنما: شغل محل هاي جديد مربوط بهاصالحات 

 جنسیت محل خدمت شغل کد شغل محل

بانك)مكانيك(مشاغل فني  10062 مشهد-خراسان رضوي    مرد 

 شرایط اختصاصی:

 -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم -سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بيمه  3دارا بودن -داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي

آشنايي با مهارتهاي هفتگانه  -ي در حد نياز بانكرت زبان انگليسسطح مها -دارا بودن دانشنامه كارشناسي مهندسي مكانيك  ICDL 

10062ی شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره  

: مهندسي مكانيك )فوق ليسانس(31324  

مشهد-خراسان رضوي   مشاغل فني بانك)مهندسي برق( 10063  مرد 

 شرایط اختصاصی:

 -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم -سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بيمه  3دارا بودن -داراي تعهد شغلي ومحل خدمت به شرح آگهي

آشنايي با مهارتهاي هفتگانه  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -دارا بودن دانشنامه كارشناسي مهندسي برق  ICDL 

10063ی شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره  

قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(31165 -: مهندسي برق )فوق ليسانس(31164  

مشهد-خراسان رضوي   مشاغل فني بانك)مهندسي عمران( 10064  مرد 

 شرایط اختصاصی:

 -دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم -سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بيمه  3دارا بودن -داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي

آشنايي با مهارتهاي هفتگانه  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -دارا بودن دانشنامه كارشناسي مهندسي عمران ICDL 

10064ی شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره  

: مهندسي عمران )فوق ليسانس(31682  

 

 
 
 
 



 جنسیت محل خدمت شغل کد شغل محل

نوشهر-مازندران  مشاغل فني بانك)مكانيك( 10065  مرد 

 شرایط اختصاصی:

دارا بودن كارت پايان -سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بيمه  3دارا بودن  -داراي اولويت بومي -داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي

آشنايي با مهارتهاي هفتگانه  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -دارا بودن دانشنامه كارشناسي مهندسي مكانيك  -خدمت يا معافيت دائم  ICDL 

10065ی شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره  

: مهندسي مكانيك )فوق ليسانس(31324  

نوشهر-مازندران   مشاغل فني بانك)مهندسي برق( 10066  مرد 

 شرایط اختصاصی:

دارا بودن كارت پايان -سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بيمه  3دارا بودن  -داراي اولويت بومي -داراي تعهد شغلي ومحل خدمت به شرح آگهي

آشنايي با مهارتهاي هفتگانه  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -دارا بودن دانشنامه كارشناسي مهندسي برق  -خدمت يا معافيت دائم  ICDL 

10066ی شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره  

قدرت )فوق ليسانس( -: مهندسي برق33723 -: مهندسي برق گرايش الكترونيك )فوق ليسانس(31165 -: مهندسي برق )فوق ليسانس(31164  

نوشهر-مازندران   مشاغل فني بانك)مهندسي عمران( 10067  مرد 

 شرایط اختصاصی:

دارا بودن كارت پايان -سال سابقه كار مرتبط منوط به ارائه سوابق بيمه  3دارا بودن  -داراي اولويت بومي -داراي تعهد شغلي و محل خدمت به شرح آگهي

آشنايي با مهارتهاي هفتگانه  -سطح مهارت زبان انگليسي در حد نياز بانك -دارا بودن دانشنامه كارشناسي مهندسي عمران -خدمت يا معافيت دائم  ICDL 

10067ی شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره  

: مهندسي عمران )فوق ليسانس(31682  

 
 


