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 بسمه تعالی
 آگهی دعوت به همکاری

به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود تعدادی داوطلب واجد شرایط را با  دارد پست بانک ایران در نظر
از طریق آزمون کتبی ، مصاحبه و گزینش به صورت و فوق لیسانس  و لیسانسمدارک تحصیلی فوق دیپلم 

به کسب اطالعات بیشتر و نحوه ثبت نام می توانند جهت بان بر این اساس داوطل. نماید جذب  یقرارداد
  کنند .مراجعه  www.postbank.irنشانی اینترنتی 

 شرايط عمومي  -الف

 تابعیت ایران ومتعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران -1

 متدین به یکی از ادیان رسمی کشور  -2

برگ معافیت موقت مورد پذیرش  )کارت یابرای آقایان پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم قانونی دارا بودن کارت  -3
 نمی باشد ( 

 
 تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی باید قبل از تاریخ برگزاری آزمون باشد . : 1تذكر
شکی درصورت موفقیت در مراحل مربوطه ، تایید مراجع پزشکی مورد نظر برای دارندگان کارت معافیت دائم پز : 2تذكر

 بانک مبنی بر بال مانع بودن همکاری الزامی است . 

 حداکثر سن متقاضیانو به بعد(  11/11/11لیسانس )متولدین فوق  مقطعسال تمام برای  32حداکثر سن متقاضیان  داشتن  -4
فوق برای مقطع تحصیلی سال تمام  22به بعد( و حداکثر سن  11/11/13لیسانس )متولدین  مقطعسال تمام برای  31

 (به بعد 11/11/16)متولدین  دیپلم

 : مدت خدمت سربازی به حداكثر سن داوطلب افزوده مي شود .1تبصره  

انبازان ، شرایط سن افراد متقاضی از خانواده های شهدا ، ج همکاریبراساس قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان  :2تبصره 
تا پنج سال در صورت ارائه گواهی معتبر از سوی مراجع ذیصالح خواهر(  ، ، برادر ، آزادگان ،ومفقوداالثرها ) همسر، فرزندان

 افزایش می یابد.

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات -6

ددوهمچنین عدم عدم سوء پیشینه کیفری )نداشتن سابقه محکومیت قضایی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گر -1
 اخالقی ( . محکومیت به فساد اشتهار و

 داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی . -7

 

 
 بومی بودن : -2

داوطلبان در صورتی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند بومی تلقی می شوند و می توانند درآزمون همکاری با 
 بانک شرکت نمایند :

یکی  همکارین محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای شهرستان یا استا – 1-2
 باشد.

http://www.postbank.ir/


 

2 

 

همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاعل و یا بازنشسته ( که شهرستان یا  -2-2
 مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد . استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل

( سال از سنوات تحصیلی )ابتدائی ، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه( را به صورت متوالی یا 4داوطلب حداقل چهار )  -3-2
 متناوب در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای همکاری طی کرده باشد.

( سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل 4مسر وی ، حداقل چهار )داوطلب یا پدر ، مادر و یا ه -4-2
)پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل مورد تقاضا برای همکاری را داشته باشند .

 احتساب است.( 
 .ری در زمان ثبت نام می باشدمبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشو-6-2
 

 شرايط اختصاصي –ب
از دانشگاهها و موسسات آموزش  14با حداقل معدل ( و فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم و )دارا بودن مدرک تحصیلی  -1

 عالی مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 

 از تاریخ برگزاری آزمون باشد .: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان آزمون می بایست قبل  تبصره 
 
 مقاطع و رشته های تحصیلی مورد نیاز:   -2

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی عنوان شغل

 لیسانسفوق دیپلم و  مهندسی صنایع -کامپیوتر - آمار–ریاضی -مدیریت–اقتصاد -حسابداری-علوم بانکیکلیه گرایش های ) متصدی امور بانکی)ریالی(

 و فوق لیسانس لیسانس کامپیوتر–اقتصاد  –علوم بانکی -مدیریت بازرگانی-حسابداری-زبان انگلیسی (متصدی امور بانکی)ارزی

  و فوق لیسانس لیسانس قضائیحقوق  کارشناس حقوقی

 و فوق لیسانس لیسانس (  IT و  شبکه ،کامپیوتر ) نرم افزار ، سخت افزار  کاربر رایانه

 آزمون-ج

 مواد آزمون-1
 عمومی )برای کلیه داوطلبان در شغلهای مورد نیاز(-1-1

 ضریب عنوان درس ردیف

 1 زبان انگلیسی 1

 1 معارف اسالمی 2

 1 ریاضی 3

 2 کامپیوتر 4

 2 هوش و استعداد تحصیلی 6
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 و متصدی امور بانکی ارزی، کاربر رایانه تخصصی برای داوطلبان همکاری در شغل کارشناس حقوقی  – 1-2

 ضریب عنوان آزمون عنوان شغل    ردیف

 کارشناس حقوقی  1  
 حقوق مدنی، تجارت حقوق ، )انگلیسی(یمتون حقوق

 متون فقه، و کیفری آیین دادرسی مدنی ،
    3 

  3     زبان انگلیسی )بازرگانی( متصدی امور بانکی )ارزی( 2  

 3     و شبکه(کامپیوتر )نرم افزار، سخت افزار  کاربر رایانه 3  

 
 

 ه جلسه آزمونبنحوه ثبت نام و دريافت كارت ورود  -2

 

داوطلبان برای همکاری با بانک فقط مي توانند در يکي از شغل های متصدی امور بانکي )) 

ثبت نام كاربر رايانه و كارشناس حقوقي و در يک محل  متصدی امور بانکي )ارزی ( ، )ريالي( ،

 ((نمايند.
پس از مطالعه دقیق شرایط و ظوابط  www.postbank.irبا مراجعه به سایت اینترنتی بانک به آدرس ا کلیه متقاضیان بایستی ب-1

و  311*411و ابعاد jpgهمکاری نسبت به تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی و اسکن نمودن یک قطعه عکس جدید با فرمت 
 . شت آن اقدام نمایندفرم ثبت نام و دریافت کد رهگیری و یادداپیکسل در  321*421حداکثر 

کلیه متقاضیان می بایست پس از ثبت نام اکترونیکی تا روز برگزاری آزمون ضمن مراجعه به سایت فوق الذکر نسبت به چاپ -2
 کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند. 

 به حساب پست بانک ایران واریز نمایند.ریق درگاه اینترنتی را از طریال  311.111داوطلبین می بایستی مبلغ  -3

 می باشد  12/11/1303الی  24/10/1303ثبت نام از زمان  – 4
 زمان و مکان برگزاری آزمون  -6

سایت به اطالع همین برگزار می گردد و محل برگزاری آزمون از طریق  10/11/03مورخ  جمعهصبح روز  0آزمون راس ساعت 
 داوطلبان خواهد رسید .

کارت ملی/شناسنامه( و کارت ورود به جلسه آزمون در روز برگزاری آزمون تبصره: همراه داشتن مدرک شناسائی عکس دار معتبر )
 الزامی است .

 

 تذكرات مهم: -

چنانچه در هر مرحله از بررسی های بانک مشخص شود متقاضی اطالعات اشتباه به بانک ارائه نموده است متخلف محسوب  -1
 شده و از جذب و اشتغال وی جلوگیری به عمل خواهد آمد .

 ر صورت پذیرفته شدن نهایی در مورد صحت کلیه مدارک ارسالی از مراجع ذیصالح استعالم خواهد شد .د-2
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 ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.هزینه  -3
ثبت نام و شرکت در آزمون و طی کلیه مراحل اعالم شده هیچگونه تعهد استخدامی با فرد ایجاد نمی نماید و بانک در  -4

 ی افراد مختار است .بکارگیری نهای
ثبت نام صرفاً از طریق سایت اینترنتی بانک صورت می پذیرد و داوطلب الزم است از هرگونه مراجعه حضوری به شعب و ستاد  -6

 بانک یا ارسال درخواست خود از طریق پست خودداری نمایند .
 و پیام کوتاه اطالع رسانی می شود . www.postbank.irبه آدرس نتایج آزمون از طریق سایت اینترنتی  -1

و داوطلب پذیرفته شده پس  مصاحبه حضوری و گزينش بعمل خواهد آمدپذیرفته شدگان در آزمون کتبی چهار برابر از  -7

آزمون كتبي و رو صرف قبولي در از طی کلیه مراحل در واحدهای مشخص شده بانک بکار گرفته خواهد شد از این 

 را برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد. مصاحبه حقي

ارتقاء مدرک تحصیلی پس از قرارداد همکاری فی مابین با تشخیص بانک بوده ارائه مدرک باالتر هیچ حقی را برای کارکنان  -2
 ایجاد نخواهد کرد .

 عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی .-0
 تعهد انجام کار درسایر سازمانها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ویا نهادهای انقالبی . نداشتن -11
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