
 1صفحه 

 کارگران آگهي دعوت به همكاري بانك رفاه
 

ه منظور تامين بخشي از نيروي بو بانك بانك رفاه با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد در چارچوب قوانين و مقررات جاري 

ندرج در جدول هاي م در رشته ليسانسفوق واجد شرايط با مدرك تحصيلي افراد  از ميان تهران  استانمورد نياز خود در انساني 

به  و معاينات کامل پزشكي، گزينش ،و تخصصي روانشناختي ،رفتاري ارزيابيو  حبهمصا، کتبي آزمونبرگزاري از طريق  و 1شماره 

 نمايد. دعوت به همكاري «قراردادی»صورت 

 زمان ثبت نام:

طريق ز ا و به صورت اينترنتي منحصراً 91/60/1931مورخشنبه يكلغايت روز  42/60/1931 يكشنبه مورخروز  از آزموننام اين  ثبت

 انجام خواهد شد. www.sanjesh.org  نشانيسازمان سنجش آموزش کشور به  رساني پايگاه اطالع

 شرايط عمومي:

 (؛) تابعيت مضاعف نداشته باشد و متعهد بودن به نظام جمهوري اسالمي ايران تابعيت ايران -1

 ؛ايراناديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكي از  -4

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران؛ -9

)کارت يا برگ معافيت موقت مورد معافيت دائم غير پزشكي تدارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا داشتن کار -2

 (91/60/1931) تاريخ  حداکثر تا پايان مهلت ثبت نام پذيرش نمي باشد(

 تاريخ ترخيص از خدمت سربازي يا صدور کارت معافيت دائم غير پزشكي بايد قبل از تاريخ انقضاي مهلت ثبت نام باشد؛ -2-1

ثر سن استخدام تا پايان مهلت ثبت نام )مدت خدمت نظام وظيفه به حداک تمام سال 41سال سن و حداکثر  11دارابون حداقل  -5

 افزوده خواهد شد(

گردد. سال فقط در حوزه ساختمان افزوده مي 9ر سال سابقه مفيد مورد قبول بانك يك سال به حداکثر سن تا سقف به ازاي ه -0

باشد؛ بانك ليكن چنانچه در هر مرحله از استخدام مشخص گردد سابقه کار ارائه شده توسط متقاضي از نظر بانك مورد قبول نمي

( در بازه مورد قبول 5موصوف، سن استخدامي متقاضي مطابق با شرط سن )بند مجاز است در صورتي که با لحاظ نمودن سابقه 

 قرار گرفته است؛ فرآيند استخدام متقاضي را متوقف نمايد.

دستورالعمل مطابق با  ،به تشخيص بانك  شغل محولهجسماني و رواني و توانايي الزم براي انجام کامل برخورداري از سالمت  -7

 .ك معتمدبا تاييد پزش پزشكي بانك

 و روانگردان. عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر -1

 .محكوميت کيفري مؤثر سابقه عدم اشتهار به سوء رفتار، فساد اخالقي و نداشتن -3

 .هاي دولتيعدم محروميت از استخدام در ادارات و سازمان -16

 .ته به دولت و يا نهادهاي انقالبيها ، مؤسسات دولتي و وابسعدم اشتغال و نداشتن تعهد انجام خدمت در ساير سازمان -11
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 شرايط اختصاصي:

 ؛حداقل معدل -1

 ؛و باالتر 71معدل با  های غیر فنی رشتهارشد  فارغ التحصيالن دورة کارشناسي -1-1

 و باالتر؛ 71معدل با  های فنی رشتهارشد در  فارغ التحصيالن دورة کارشناسي -1-4

 (91/60/1931)تاريخ د قبل از تاريخ انقضاي مهلت ثبت نام باشد.تاريخ فراغت از تحصيل متقاضيان استخدامي باي -4

 باشد؛هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميکليه دانشگاهاي مورد پذيرش:  دانشگاه -9

 بايست مورد تأييد مراجع ذيصالح باشد؛مدارك تحصيلي متقاضيان، بر اساس قوانين و مقررات جاري بانك، مي -2

 . باشند تهرانبومي استان  مي بايست ي استخدامافراد متقاض -5

 ذيل صورت خواهد پذيرفت: يكي از موارد احراز بومي بودن داوطلبين استخدام به شرح -0

 ايشان جهت اشتغال تهراندارابودن مدرك ديپلم داوطلب از استان  -

 ادر و يا پدر بزرگ و مادربزرگ داوطلبجهت اشتغال بنام داوطلب و يا همسر، پدر و م تهرانارائه سند مالكيت ملك در استان  -

 پدر و مادر  خود،، بنام تهرانسال گذشته قبل از زمان آگهي استخدام در استان  5در طي داراي کد رهگيري ارائه اجاره نامه  -

ت خاب محل اشتغال نفراتو ان اخذ خواهد شد سال 5 اقامت و اشتغال حداقل مبني بر محضري تعهد پذيرفته شدگان نهايياز  -7

 صورت خواهد پذيرفت؛ بانكمنتخب با تشخيص 

 مراحل ثبت نام:

 مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور. -1

 تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي در سايت مذکور. -4

 بايست يك قطعه عكس با مشخصات ذيل اسكن و در قسمت مربوط بارگذاري نمايد. ارسال عكس: داوطلب مي -9

 که در سال جاري گرفته شده باشد. )عكس تمام رخ(9×2عكس  -1-9

 باشد. jpgعكس اسكن شده بايد با فرمت  -4-9

 .پيكسل باشد 466*966پيكسل و حداقل 966*266  اندازه عكس اسكن شده بايد حداکثر -9-9

 تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لك باشد. -2-9

 کيلو بايت بيشتر باشد. 76م فايل ذخير شده عكس نبايد از حج -5-9

 هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد. حاشيه -0-9

 ها سياه و سفيد و يا در صورت رنگي بودن داراي زمينه سفيد باشد. حتي االمكان عكس -7-9

اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، که اين موضوع هاي قبلي، در خصوص  با توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون: تذكر مهم

گردد که عالوه بر کنترل اطالعات  شود رخ داده است. تاکيد مي اکثراً براي داوطلباني که ثبت نام آنان توسط ديگران انجام مي

صاق نگردد. بديهي نامي، حتما نسبت به کنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ال ثبت

 است که در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

 پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی:

باشد. با مراجعه به پايگاه  ها فعال مي هاي عضو شبكه بانكي شتاب که پرداخت الكترونيكي آن داوطلبان الزم است به وسيله کارت

نامي و سپس با مراجعه  ريال نسبت به دريافت سريال ثبت 701110111رساني سازمان سنجش آموزش کشور و پرداخت مبلغ  اطالع

 به بخش مربوط نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
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 نحوه دريافت کارت شرکت در آزمون:زمان برگزاري آزمون و 
براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور به  96/7/1931مورخ  سه شنبهز کارت شرکت در آزمون از رو

 گردد. برگزار مي  شهر تهرانمنحصرا در   9/1/1931جمعه قرار خواهد گرفت. آزمون در روز  www.sanjesh.orgنشاني 

 ن ضروري خواهد بود.همراه داشتن کارت ورود به جلسه،شناسنامه و کارت ملي در روز برگزاري آزمو

 :هنگام مصاحبه بايد همراه داشته باشندداوطلبین مداركی كه 

 صفحات شناسنامه عكسدارکليه تصوير خوانا از اصل و  -1

 تصوير از دو طرف کارت ملياصل و  -4

 تصوير مدرك تحصيلي با ذکر معدل کلاصل و  -9

ی ها ی صادره از سوی دانشگاهگواهی ها رشته تحصیلی و به و فاقد معدل كلتحصیلی به مدارك  :بصرهت

به واحدهای درسی يا ريز نمرات و همچنین برگ تسويه حساب تحصیلی، تعداد مبنی بر گذراندن مربوطه 

 ؛ترتیب اثر داده نخواهد شدعنوان مدارك فارغ التحصیلی 

 تصوير از دو طرف کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غير پزشكياصل و  -2

 حصيلي، مهارتها و سوابق کارپيشينه شغلي شامل سوابق ت -5

  9×2سه قطعه عكس جديد  -0

 اصل و تصوير مدارك احراز بومي بودن متقاضي در استان مورد نظر -7

 :تذکرات مهم
آزمون، الزم به توضيح است، استخدام نيروي انساني مورد نياز بانك، براساس موفقيت متقاضيان در تمامي مراحل )مشتمل بر  -1

( انجام خواهد شد و چنانچه متقاضيان در هر يك از مراحل و ... معاينات پزشكيانجام  ،ينش، گزتخصصي و رفتاري مصاحبه
 تفي خواهد گرديد؛فوق حد نصاب يا رتبه الزم را کسب ننمايند موضوع ادامه مراحل استخدام آنان من

عالم اسامي پذيرفته شدگان به نسبت به ا آزمون کتبي، ارزيابي رفتاري، روانشناختي و مصاحبه تخصصي، بانك پس از برگزاري -4
ترتيب از باالترين امتياز کسب شده به ميزان مورد نظر خود اقدام خواهد نمود، قبول شدگان نهايي پس از موفقيت در ساير 

 هاي آموزشي به تعداد مورد نياز انتخاب خواهند شد؛ دورهاز قبيل گزينش، معاينات پزشكي و طي  جذبمراحل 

پذيرفته شدگان به تنهايي و در هر يك از موارد آزمون، مصاحبه روانشناختي، مصاحبه تخصصي و ..... يت موفقشايان ذکر است،   -9
به منزله پذيرفته شدن فرد متقاضي نبوده، و مسئوليتي براي اين بانك ايجاد نخواهد کرد و پذيرش فرد متقاضي صرفاً در صورت 

 عدم وجودعليرغم افرادي که  فرآيند استخدام ادامهبانك در قبال همچنين طي فرآيند کل استخدام در اين بانك خواهد بود. 
 وليتي نخواهد داشت ؛ئ، هيچگونه مسنمايندمزبور شرکت  آزموندر  احراز متقاضيانشرايط 

ل مراح/ در هر مرحله از با شرايط تعيين شده، بالفاصله  شرايط فرد متقاضيدر صورت احراز مغايرت مدارك و يا عدم تطابق  -2
 د.شوي منتفي خواهد با متقاضي متوقف و ادامه همكاري ، ادامه فرآيند جذب جذب

چنانچه در هر يك از مراحل استخدامي و يا پس از استخدام و اشتغال به کار مشخص گردد متقاضي داراي مدرك تحصيلي  -5
 در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد. از استخدام و ادامه اشتغال ويآزمون شرکت نموده درفوق ليسانس از  / پايين ترباالتر

 هزينه شرکت در آزمون به هيچ وجه مسترد نخواهد شد. -0

 ثبت نام داوطلبان صرفاً از طريق سايت مذکور بوده و نيازي به ارسال مدارك نمي باشد. -7

 :عمومي اد آزمونمو
بديهي است بانك رفاه در انتخاب هر دد.تعداد سواالت آزمون به تفكيك رشته هاي مورد نياز در حوزه تخصصي تعيين مي گر -

يك از متقاضيان استخدامي بنا بر تشخيص خود و متناسب با نيازهاي سازماني بانك مختار است و گذراندن مراحل استخدام ، 
 هيچگونه حقي براي متقاضيان از جهت استخدام آنان ايجاد نخواهد نمود.
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 كارگرانآزمون بانك رفاه  های شغلی رشته  -7شماره  جدول

 رديف
 رشتهکد و عنوان 
 شغلي

 رشته/کد و عنوان 
 مجاز براي ثبت نامتحصيلي  گرايش

 مواد آزمون اختصاصي جنسيت مقطع

1 
 مديريت مالي

 (1661)کد 
 زن/ مرد کارشناسي ارشد (961کليه گرايشها)کد -مديريت مالي 

 ـ مديريت استراتژيك1
 ـ اقتصاد خرد و کالن4
 مديريت ـ آمار و کاربرد آن در9
 ـ رفتار سازماني و منابع انساني2
 هاي مديريت ـ تئوري5

4 
 مديريتي دولتي

 (1664)کد 
ها)کد شکليه گراي-مديريتي دولتي 

964) 
 مرد کارشناسي ارشد

9 
 مديريت صنعتي

 (1669)کد 
کليه گرايشها)کد -مديريت صنعتي 

969) 
 مرد کارشناسي ارشد

2 
 مديريت بازرگاني

 (1662)کد 

 زن/ مرد کارشناسي ارشد (962يابي)کد بازار

 مرد کارشناسي ارشد (965استراتژيك)کد 

5 
مديريت فناوري 

 اطالعات
 (1665)کد 

سيستمهاي اطالعاتي پيشرفته)کد 
960) 

 زن/ مرد کارشناسي ارشد

0 
 حسابداري

 (1660)کد 

 مرد کارشناسي ارشد (967حسابرسي)کد 
 مالي حسابداري ـ1
 ريتمدي حسابداري ـ4
 حسابرسي و حسابداري هاي تئوري ـ9
 دولتي حسابداري ـ2
 حسابرسي ـ5

 زن/ مرد کارشناسي ارشد (961حسابداري)کد 

7 
 رياضي

 (1667)کد 
 مرد کارشناسي ارشد (963کليه گرايشها)کد -رياضي 

ـ رياضيات عمومي و معادالت 1
 ديفرانسيل

 ـ مباني آناليز  4
 ـ مباني آناليز عددي9
 1يز حقيقي ـ آنال2
 ـ تحقيق در عمليات پيشرفته5

1 
 آمار

 (1661)کد 

 زن/ مرد کارشناسي ارشد (916آمار رياضي)کد 

 احتمال ـ1

 آماري هاي روش ـ4

  1 گيري نمونه ـ9

 1 رگرسيون ـ2

 1 آماري استنباط ـ5
 زن/ مرد کارشناسي ارشد (911اقتصادي)کد  –اجتماعي 

3 
 علوم اقتصادي

 (1663)کد 

اقتصادي و برنامه ريزي)کد  توسعه
(، اقتصاد و تجارت الكترونيك)کد 914

919) 
 مرد کارشناسي ارشد

 ـ اقتصاد خرد و کالن1
 ـ اقتصاد پول و بانكداري4
 ـ آمار و اقتصادسنجي9
 ـ تجارت الكترونيكي2
 ـ اقتصاد اسالمي5

برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي)کد 
912) 

 زن/ مرد کارشناسي ارشد

 زن/ مرد کارشناسي ارشد (915كداري اسالمي)کد بان

 زن/ مرد کارشناسي ارشد (910علوم اقتصادي)کد 

16 
 علوم اقتصادي 

 )نفت و گاز/ انرژي( 
 (1616)کد 

 علوم اقتصادي 
 )نفت و گاز/ انرژي( 

 (917کليه گرايشها)کد -
 زن/ مرد کارشناسي ارشد
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 ون بانك رفاه كارگرانآزم های شغلی رشته -7جدول شماره ادامه 

 رديف
کد و عنوان رشته 

 شغلي
 کد و عنوان رشته/

 مجاز براي ثبت نامگرايش تحصيلي 
 مواد آزمون اختصاصي جنسيت مقطع

11 
 علوم ارتباطات

 (1611)کد 
 زن/ مرد کارشناسي ارشد (911روزنامه نگاري)کد 

 ـ اصول روابط عمومي1

 نگاري ـ اصول و مباني روزنامه4

 شناسي وسايل ارتباط جمعي ـ جامعه9

 ـ آمار و روش تحقيق2

14 
 زبان انگليسي

 (1614)کد 
 زن/ مرد کارشناسي ارشد (913مترجمي زبان انگليسي)کد 

 ـ واژگان1

 ـ گرامر4

 تست Clozeـ 9

 ـ درك مطلب2

19 
 جامعه شناسي

 (1619)کد 
 مرد کارشناسي ارشد (946جامعه شناسي)کد 

 شناسي هاي جامعه ـ نظريه1

 شناسي هاي جامعه مفاهيم و حوزه ـ4

 ها شناسي سازمان ـ جامعه9

 ـ روش تحقيق2

12 
 بيتيعلوم تر

 (1612)کد 

آموزش و بهسازي منابع انساني)کد 

(، 944(، تحقيقات آموزشي)کد 941

 مديريت

(، برنامه ريزي 949آموزشي)کد 

(،آموزش 942آموزشي )کد 

 (945بزرگساالن)کد 

 زن/ مرد کارشناسي ارشد

 ريزي آموزشي مديريت و برنامهـ 1

هاي مديريت و مديريت منابع  ـ تئوري4

 انساني

 ـ سنجش و ارزشيابي آموزشي9

 ـ آمار و روش تحقيق2

15 
 حقوق بين الملل

 (1615)کد 
 زن/ مرد کارشناسي ارشد (940حقوق بين الملل)کد 

 الملل عمومي ـ حقوق بين1

 المللي هاي بين ـ سازمان4

 د و تعهدات(ـ حقوق مدني )عقو9

10 
 حقوق خصوصي

 (1610)کد 
 مرد کارشناسي ارشد (947حقوق خصوصي)کد 

 ـ حقوق مدني1

 ـ حقوق تجارت4

 ـ آيين دادرسي مدني9

17 
 حقوق جزا و جرم شناسي

 (1617)کد 
 مرد کارشناسي ارشد (941حقوق جزا و جرم شناسي)کد 

 ـ حقوق جزاي عمومي1

 ـ حقوق جزاي اختصاصي4

 ي کيفريـ آيين دادرس9

11 
 مهندسي کامپيوتر

 (1611)کد 

(، رايانش 943سخت افزار)کد 

(، معماري 996امن)امنيت( )کد 

(، 991سيستمهاي کامپيوتري)کد 

 (994الگوريتمها و محاسبات)کد 

 (++Cنويسي پيشرفته ) ـ برنامه1 مرد کارشناسي ارشد

 هاي کامپيوتري و امنيت شبكه ـ شبكه4

 افزار ـ مهندسي نرم9

 عماري کامپيوترـ م2

ها و طراحي  ـ ساختمان داده5

 ها الگوريتم

 مرد کارشناسي ارشد (999شبكه هاي کامپيوتري)کد 

 مرد کارشناسي ارشد (995نرم افزار)کد 

 مرد کارشناسي ارشد (997هوش مصنوعي)کد 

13 
 علوم کامپيوتر

 (1613)کد 
(، سيستمهاي 991علوم کامپيوتر)کد 

 (993 کامپيوتري)کد
 مرد کارشناسي ارشد

 



 6صفحه 

 آزمون بانك رفاه كارگران های شغلی رشته -7جدول شماره ادامه 

 رديف
کد و عنوان رشته 

 شغلي
 کد و عنوان رشته/

 مجاز براي ثبت نامگرايش تحصيلي 
 مواد آزمون اختصاصي جنسيت مقطع

46 
مهندسي فناوري 

  (ITاطالعات )

 (1646)کد 

 (،926تجارت الكترونيكي)کد 
(، مديريت سيستمهاي 921معماري)کد 

(، طراحي و توليد 924اطالعاتي)کد 
(، مهندسي فناوري 929نرم افزار)کد 

 (922اطالعات)کد 

  مرد کارشناسي ارشد

41 
 مهندسي صنايع

 (1641)کد 

(، آينده 925کيفيت بهره وري)کد 
(، سيستمهاي 920پژوهشي)کد 

 (927کالن)کد 
 مرد کارشناسي ارشد

 مهندسي پيشرفتهـ اقتصاد 1
 هاي آماري پيشرفته ـ روش4
 ها ها و روش تحليل سيستم و ـ تجزيه9
 ـ تحقيق در عمليات پيشرفته2

(، مهندسي 921سيستمهاي مالي)کد 
 (923مالي)کد 

 زن/ مرد کارشناسي ارشد

 زن/ مرد کارشناسي ارشد (956بهينه سازي سيستمها)کد 

 مرد ي ارشدکارشناس (951مديريت مهندسي)کد 

 زن/ مرد کارشناسي ارشد (954مديريت نوآوري و فناوري)کد 

 مرد کارشناسي ارشد (959مديريت پروژه)کد 

 زن/ مرد کارشناسي ارشد (952سيستمهاي سالمت)کد 

44 
 1مهندسي عمران

 (1644)کد 
 مرد کارشناسي ارشد (950(،زلزله)کد 955سازه)کد 

 ها ـ ديناميك سازه1
 ها اي سازه طراحي لرزهـ 4
 ـ اجزاي محدود9

49 
 4مهندسي عمران

 (1649)کد 
 مرد کارشناسي ارشد (957مديريت ساخت)کد 

 ـ مديريت و مقرّرات پيمان1
 هاي ساخت ـ روش4
 ريزي و کنترل پروژه ـ برنامه9

42 
 مهندسي برق

 (1642)کد 

 مرد کارشناسي ارشد (951مخابرات)کد 
 4 و 1ـ مدارهاي الكتريكي 1
 ـ الكترومغناطيس4
 4و  1هاي الكتريكي  ـ ماشين9
 4و  1ـ الكترونيك 2

 مرد کارشناسي ارشد (953قدرت)کد 

45 
 مهندسي مكانيك

 (1645)کد 
 مرد کارشناسي ارشد (906تبديل انرژي)کد 

 ـ استاتيك و مقاومت مصالح1
 ـ ترموديناميك4
 ـ مكانيك سياالت9
 ـ انتقال حرارت2
 ـ تهويه مطبوع5

 


