
 بنام خدا
بانک مرکزي نام در آزمون استخدامی اصالحات دفترچه راهنماي ثبتتمدید مهلت ثبت نام و اطالعیه درباره 

 1401سال   جمهوري اسالمی ایران
 

 07/08/1401 تاریخدر  1401سال  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نام آزمون استخدامیدفترچه راهنماي ثبتپیرو انتشار 
ضمن اعالم اصالحات به شرح ذیل به اطالع متقاضیان شرکت صالحات دفترچه راهنماي مذکور، مبنی بر ا عالم بانک مرکزيو با توجه به ا

متقاضیان، ضرورت دارد تا  تمدید می گردد. 16/08/1401مورخ  دوشنبهزمان ثبت نام تا روز  در آزمون استخدامی مذکور می رساند
این سازمان به  طالعیه، به درگاه اطالع رسانیا ایننام و مندرجات راهنماي ثبت دفترچهو پس از مطالعه دقیق  پایان مهلت ثبت نام

 عه و براي ثبت نام اقدام نمایند.مراج www.sanjesh.org نشانی
بر این اساس، آن دسته از  مقررگردید امکان ویرایش اطالعات براي متقاضیان ایجاد گردد.ضمناً باتوجه به اصالحیه اعالم شده 

متقاضیانی که قبال نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطالعات خود اقدام 
 نمایند.

 راهنما:دفترچه  شغل محل هاي جدید مربوط بهاصالحات 

 جنسیت محل خدمت شغل کد شغل محل

مشهد-خراسان رضوي  مشاغل فنی بانک(مکانیک) 10062  مرد 

 شرایط اختصاصی:
دارا بودن کارت پایان خدمت یا -سال سابقه کار مرتبط منوط به ارائه سوابق بیمه  3دارا بودن -داراي تعهد شغلی و محل خدمت به شرح آگهی

 ICDLآشنایی با مهارتهاي هفتگانه  -سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک -دارا بودن دانشنامه کارشناسی مهندسی مکانیک  -معافیت دائم 
  )به بعد 13/08/1368متولدین (سال  33سن استخدام  –

10062ي شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره  
: مهندسی مکانیک (فوق لیسانس)31324  

 مشاغل فنی بانک(مهندسی برق) 10063
-خراسان رضوي  

 مشهد
 مرد

 شرایط اختصاصی:
دارا بودن کارت پایان خدمت یا -سابقه کار مرتبط منوط به ارائه سوابق بیمه سال  3دارا بودن -داراي تعهد شغلی ومحل خدمت به شرح آگهی

 – ICDL آشنایی با مهارتهاي هفتگانه -سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک -دارا بودن دانشنامه کارشناسی مهندسی برق  -معافیت دائم 
 ) به بعد 13/08/1368متولدین (سال  33سن استخدام 

10063ي شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره  
قدرت (فوق لیسانس) -: مهندسی برق33723 -: مهندسی برق گرایش الکترونیک (فوق لیسانس)31165 -: مهندسی برق (فوق لیسانس)31164  

 مشاغل فنی بانک(مهندسی عمران) 10064
-خراسان رضوي  

 مشهد
 مرد

 شرایط اختصاصی:
دارا بودن کارت پایان خدمت یا -سال سابقه کار مرتبط منوط به ارائه سوابق بیمه  3دارا بودن -خدمت به شرح آگهیداراي تعهد شغلی و محل 

 – ICDL آشنایی با مهارتهاي هفتگانه -سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک -دارا بودن دانشنامه کارشناسی مهندسی عمران -معافیت دائم 
  )به بعد 13/08/1368لدین متو(سال  33سن استخدام 

10064ي شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره  
: مهندسی عمران (فوق لیسانس)31682  

 
 



 

 جنسیت محل خدمت شغل کد شغل محل

نوشهر -مازندران  مشاغل فنی بانک(مکانیک) 10065  مرد 

 شرایط اختصاصی:
دارا بودن کارت پایان -سال سابقه کار مرتبط منوط به ارائه سوابق بیمه  3دارا بودن  -داراي اولویت بومی -داراي تعهد شغلی و محل خدمت به شرح آگهی

 آشنایی با مهارتهاي هفتگانه -سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک -دارا بودن دانشنامه کارشناسی مهندسی مکانیک  -خدمت یا معافیت دائم 
ICDL –  به بعد 13/08/1368متولدین ( سال 33سن استخدام(  

10065ي شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره  
: مهندسی مکانیک (فوق لیسانس)31324  

نوشهر -مازندران   مشاغل فنی بانک(مهندسی برق) 10066  مرد 

 شرایط اختصاصی:
دارا بودن کارت پایان -سال سابقه کار مرتبط منوط به ارائه سوابق بیمه  3دارا بودن  -داراي اولویت بومی -داراي تعهد شغلی ومحل خدمت به شرح آگهی

 -ICDLه آشنایی با مهارتهاي هفتگان -بانکسطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز  -دارا بودن دانشنامه کارشناسی مهندسی برق  -خدمت یا معافیت دائم 
 )بعدبه  13/08/1368سال (متولدین  33سن استخدام 

10066ي شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره  
قدرت (فوق لیسانس) -: مهندسی برق33723 -: مهندسی برق گرایش الکترونیک (فوق لیسانس)31165 -: مهندسی برق (فوق لیسانس)31164  

نوشهر -مازندران   مشاغل فنی بانک(مهندسی عمران) 10067  مرد 

 شرایط اختصاصی:
دارا بودن کارت پایان -سال سابقه کار مرتبط منوط به ارائه سوابق بیمه  3دارا بودن  -داراي اولویت بومی -محل خدمت به شرح آگهیداراي تعهد شغلی و 

 ICDL آشنایی با مهارتهاي هفتگانه -سطح مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک -دارا بودن دانشنامه کارشناسی مهندسی عمران -خدمت یا معافیت دائم 
   )به بعد 13/08/1368سال متولدین ( 33سن استخدام  –

10067ي شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره  
: مهندسی عمران (فوق لیسانس)31682  

 


	بنام خدا

