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بسمه تعالي

آگهي دعوت به همكاري بانك صادرات ايران
ببًه صبدرات ايزاى بِ هٌظَر تأهيي بخطي اس ًيزٍي اًسبًي هَرد ًيبس خَد در تؼذادي اس استبىّب بِ ضزح جدذٍ سيدز
بزاي تصذي در شغل بانكذار و بانكيار (تحويلذار)  ،اس داوطلبان مرد ٍاجذ ضزايط بِ ضزح سيز بز اسبس ضَابط آيييًبهِ
استخذاهي هزبَط ،اس طزيك آسهَى ػلوي ،هصبحبِ ،تحميك ،هؼبيٌبت پشضىي ٍ  . . .بب اًؼمبد لزارداد ودبر هَلد ٍ بيودِ
درهبى ٍ ببسًطستگي تبهيي اجتوبػي دػَت بِ ّوىبري هيًوبيذ.
ؿٟشػتاٖ  /ؿٟشٞاي ٔٛسد ٘ياص

سديف

٘اْ اػتاٖ

1

آرسبايجاٖ ؿشلي

اٞش  -تبشيض ٔ -شاغٔ - ٝش٘ذ ٔ -يا٘ - ٝؿبؼتش

2

آرسبايجاٖ غشبي

اسٔٚي - ٝپيشا٘ـٟش  -خٛي  -ػّٕاع ٔ -اؤ - ٛيا٘ذٚآب  -بٛواٖ

3

اصفٟاٖ

اصفٟاٖ  -خٕيٙي ؿٟش  -ؿاٞيٗ ؿٟش  -بشخٛاس  -جشلٛي٘ - ٝجف آباد  -تيرشاٖ  -ؿٟشضرا -
ٔباسو - ٝػٕيشْ  -واؿاٖ  -آساٖ ٚبيذٌُ  -باغ بٟادساٖ  -صسيٗ ؿٟش  -فٛالدؿرٟش ٘ -طٙرض -
اسدػتاٖ

4

بٛؿٟش

وٍٙاٖ  -عؼّٛي - ٝخاسي

5

وٍٟيّٛي ٚ ٝبٛيشاحٕذ

ياػٛج

6

چٟاسٔحاَ  ٚبختياسي

ِشدٌاٖ  -بشٚجٗ  -اسدَ  -وياس  -فاسػاٖ  -وٞٛشً٘  -ؿٟشوشد  -بٗ  -ػأاٖ

7

ص٘جاٖ

8

ػيؼتاٖ  ٚبّٛچؼتاٖ

9

فاسع

10

وشدػتاٖ

11

وشٔاٖ

وشٔاٖ  -صس٘ذ  -بٓ  -فٟشج ٘ -شٔاؿيش  -جيشفت ٛٙٔ -جاٖ  -سٚدباسجٛٙب  -لّعٌٙ ٝج  -ا٘اس

12

ِشػتاٖ

بشٚجشد  -دٚسٚد  -اِـتش

13

ٔاص٘ذساٖ

تٙىابٗ  -سأؼش  -بابُ ٛ٘ -ؿٟش  -بابّؼش

14

ٕٞذاٖ

15

يضد

16

لضٚيٗ

17

لٓ

18

خشاػاٖ ؿٕاِي

ٔا٘ٚ ٝػّٕماٖ  -ساص  ٚجشٌالٖ  -جاجشْ ٌ -شٔٝ

19

خشاػاٖ جٛٙبي

اػذيٟ٘ - ٝبٙذاٖ  -صٞاٖ  -حاجي آباد

20

اِبشص

وشج  -ػاٚجبالغ  -ؿٟشياس  -طاِماٖ  -اؿتٟاسد

21

تٟشاٖ

وّي ٝؿٟشػتاٖٞاي اػتاٖ تٟشاٖ

ابٟش  -خذابٙذ - ٜص٘جاٖ  -خشٔذس - ٜطاسْ ٔ -اٙٞـاٖ  -ػّطا٘يٝ
٘يه ؿٟش  -ػشباص  -لصشلٙذ
وٛاس  -ػپيذاٖ  -خشأ - ٝؿيشاص  -اسػٙجاٖ  -ػعادت ؿٟش ٔ -شٚدؿت  -الّيرذ  -بٛا٘رات -
پاػاسٌاد  -آباد - ٜواصسٛ٘ - ٖٚسآباد ٕٔؼٙي  -جٟشْ  -فؼا  -داساب  -اػتٟباٖ  -الس ٟٔ -ش -
الٔشد  -ػشٚػتاٖ
ػٙٙذج  -ػمض  -لش - ٜٚدٍٞالٖ

تٛيؼشواٖ ٔ -اليش ٟ٘ -ا٘ٚذ ٕٞ -ذاٖ
يضد ٘ -يش ٌ -اسيضات  -دٞـيش ٌ -شد ٜو - ٜٛبٟادساٖ  -ابشوٜٛ
تاوؼتاٖ  -بٛييٗ صٞشا  -آبيه
لٓ
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شرايط و ضوابط استخذامي :

 - 1تببؼي جوَْري اسالهي ايزاى ٍ تؼْذ بِ ًظبم ٍ لبًَى اسبسي.
 - 2تذيي بِ يىي اس اديبى رسوي وطَر.
 - 3تٌذرستي ٍ تَاًبيي وبهل جسوي ٍ رٍاًي طبك تطخيص هزاجغ پشضىي هَرد ًظز ببًه.
 - 4ػذم اػتيبد بِ دخبًيبت  ،هَاد هخذر ٍ رٍاىگزداى .
ً - 5ذاضتي سَء پيطيٌِ ويفزي هؤثز .
 - 6دارابَدى وبرت پبيبى خذه ٍظيفِ ػوَهي يب هؼبفي دائن.
تَجِ  :وبرت يب بزي هؼبفي هَل هَرد پذيزش ٕ٘ي باؿذ ٍ تبريخ تزخيص خذه ٍظيفِ ٍ يب تبريخ صذٍر وبرت هؼبفي
دائن لبًًَي ببيذ لبل اس تبريخ  1394/08/04ببضذ.
 - 7بَهي بَدى ( صزفبً ضْز هحل تَلذ يب هحل اخذ هذرن تحصيلي ديپلن  ،بِ ػٌَاى هالن بَهي بَدى هتمبضدي هدَرد
پذيزش ببًه هيببضذ) .
 - 8حذاوثز سي بزاي هتمبضيبى بب هذرن تحصيلي وبرضٌبسي  27سب توبم ( هتَلذيي  1367/07/01ب ٝبعذ )
ٍ حذاوثز سي بزاي هتمبضيبى بب هذرن تحصيلي وبرضٌبسي ارضذ  29سب توبم ( هتَلذيي  1365/07/01ب ٝبعذ)
 - 9رضتِ ٍ گزايصّبي تحصيلي لببل پذيزش :
 همطغ واسؿٙاػي :
حؼابذاسي  -حمٛق  -آٔاس ٟٙٔ -ذػي صٙايع  -فٗ آٚسي اطالعرات ( - )ITعّر ْٛورأپيٛتش – ورأپيٛتش برا ٌرشايؾ-
ٞاي«٘شْافضاس ،ػختافضاس»  -التصاد  ٚعّ ْٛالتصادي با ٌشايؾٞاي « باصسٌا٘ي٘ ،ظشي ،صٙعتي ،پ ٚ َٛبا٘ىذاسي» ٔ -ذيشيت با
ٌشايؾٞاي« ٔاِي ،باصسٌا٘ي ،صٙعتي ،دِٚتي ،بيٕ ،ٝأٛسٌٕشوي ،با٘ىذاسي (عّ ْٛبا٘ىي) ،فٗآٚسي اطالعرات ( - ») ITسياضري برا
ٌشايؾ ٞاي« ٔحض  -واسبشدي»

 همطغ واسؿٙاػي اسؿذ :
حؼابذاسي با ٌشايؾٞاي «حؼابذاسي ،حؼابشػي»ٔ ،ذيشيت باصسٌا٘ي با ٌشايؾٞاي «باصاسيابئ ،ذيشيت ٔاِئ ،ذيشيت تحر،َٛ
باصاسيابي بيٗ إُِّ ،باصسٌا٘ي داخّئ ،ذيشيت بيٕ ،»ٝحمٛق با ٌشايؾٞاي «خصٛصي ،عٕرٔٛي ،بريٗ إِّرُ ،التصرادئ ،راِي ٚ
التصادي ،تجاسيالتصادي بيٗإِّّي ،تجاست اِىتش٘ٚيىي»ٔ ،ذيشيت دِٚتي با ٌشايؾٞاي «ٔذيشيت ٘يرشٚي ا٘ؼرا٘ئ ،رذيشيت
ػيؼتٕٟاي اطالعاتئ ،ذيشيت ٔاِي دِٚتي ،تـىيالت  ٚسٚؽٞأ ،ذيشيت تحٔ ،»َٛذيشيت صٙعتي با ٌشايؾٞراي «تحميرك دس
عّٕيات ،تِٛيذٔ ،اِي»ٔ ،ذيشيت ( )MBAبا ٌشايؾٞاي «ٔذيشيت ٔاِي ،اػتشاتظي ،التصاد ٔذيشيتٔ ،ذيشيت باصاسيابئ ،رذيشيت
تىِٛٛٙطئ ،ذيشيت تٛػع ٝػاصٔاٖ ٙٔ ٚابع ا٘ؼا٘ي ،ػيؼتٕٟاي اطالعاتي ٔذيشيت»ٔ ،ذيشيت ٔاِئ ،ذيشيت اجشايئ ،ذيشيت
فٗ آٚسي اطالعاتٔ MBA ،ذيشيت باصسٌا٘ي  ٚباصاسيابي بيٗ إِّّي با ٌشايؾٞاي «باصسٌا٘ي بيٗ إِّّي ،باصاسيرابئ ،راِي»،
ٟٔٙذػي فٗآٚسي اطالعات با ٌشايؾٞاي «تجاست اِىتش٘ٚيىي ،طشاحي  ٚتِٛيذ ٘رشْ افرضاس ،فرٗ آٚسي اطالعرات ٔ ٚرذيشيت،
ٔذيشيت ػيؼتٕٟاي اطالعاتي ،ؿبىٞ ٝاي وأپيٛتشي ،ػيؼتٕٟاي چٙذ سػا٘ ٝاي ،أٙيت اطالعاتٔ ،عٕاسي ػاصٔا٘ي» ،التصاد با
ٌشايؾٞاي «عّ ْٛالتصادي ،بش٘أ ٝسيضي ػيؼتٕٟاي التصادي ،تٛػع ٝالتصادي  ٚبش٘أ ٝسيضي  ،التصاد ا٘شطي  ،التصاد  ٚتجراست
اِىتش٘ٚيه ،التصاد اػالٔي ،با٘ىذاسي اػالٔي» ،سياضي با ٌشايؾٞاي «آ٘اِيض ،سياضيات ٔاِي» ،آٔاس با ٌشايؾٞاي «آٔاس سياضري،
آٔاس بيٕ ،ٝآٔاس اجتٕاعي  ٚالتصادي» ،عّ ْٛوأپيٛتشٟٙٔ ،ذػي وأپيٛتش با ٌشايؾ ٞاي «ٔعٕراسي ػيؼرتٕٟاي ورأپيٛتشي،
ٔعٕاسي وأپيٛتشٟٙٔ ،ذػي ٘شْ افضاس اٍِٛسيتٓٞا ٔ ٚحاػبات»ٟٙٔ ،ذػي صٙايع با ٌشايؾٞاي «ٔرذيشيت ػيؼرتٓ  ٚبٟرشٜٚسي،
ػيؼتٓٞاي التصادي  ٚاجتٕاعي»

 -11حذالل هؼذ ول بزاي هتمبضيبًي وِ هذرن تحصيلي اس داًطگبُّبي دٍلتي اخذ ًوَدُاًذ  14توبم ٍ داًطگبُّبي آساد
ٍ غيزاًتفبػي  15توبم هيببضذ.
تَجِ  :صزفبً هذارن تحصيلي هَسسبت آهَسش ػبلي وِ هَرد تأييذ ٍسارت ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍري هي ببضذ هالن ػودل
لزار خَاّذ گزف ٍ تبريخ فزاغ اس تحصيل وليِ داٍطلببى ببيذ لبل اس تبريخ  1394/08/04ببضذ.
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نحوه ثبت نام :

 - 1هتمبضيبى ٍاجذ ضزايط بِ هٌظَر ثب ًبم در آسهَى استخذاهي هي ببيس

از ساعت  00 : 00صبح روز سهشنبه مورخ

 1304/00/21بب هزاجؼِ بِ سبي ايٌتزًتي ببًه بِ آدرس ً www.bsi.irسب بِ تىويل فزم ثب ًبم هَجَد در
سبي هذوَر الذام ٍ در اداهِ اس طزيك درگبُ ايٌتزًتي ًسب بِ ٍاريش ٍجِ ثب ًبم بِ هيشاى  400/000ريب الذام ًوَدُ
ٍ بب دريبف وذ رّگيزي ًْبيي اس تىويل وليِ هزاحل ثب ًبم اطويٌبى حبصل ًوبيٌذ.
* بب ػٌبي بِ ػذم اهىبى استزداد ٍجِ ثب ًبم ،خَاّطدوٌذ اسد صدزفبً درصدَرت احدزاس ضدزايط هدَرد ًيدبس ببًده،
الذام بِ ثب ًبم گزدد.
 - 2هْل ثب ًبم تا ساعت  24 : 00روز دوشنبه مورخ  1304/00/04تؼييي گزديذُ اس ( .بِ داٍطلببى ػشيدش تَصديِ
هيگزدد در همطغ سهبًي فَق ًسب بِ اًجبم ٍ تىويل هزاحل ثب ًبم خَد الذام فزهبيٌذ).
ٌّ - 3گددبم ثبدد ًددبم ،داضددتي فبيددل اسددىي ضددذُ ػىددس  ،34صددفحِ اٍ ضٌبسددٌبهِ ٍ صددفحِ تَضدديحبت
(درصَرت ٍجَد تَضيح)  ،وبرت هلي ،وبرت پبيبى خذه يب هؼبفي دائن ٍ هذرن تحصديلي وبرضٌبسدي ٍ وبرضٌبسدي
ارضذ داراي هؼذ (هذرن تحصيلي ديپلن بزاي وسبًي وِ هالن بدَهي بدَدى آًْدب هحدل اخدذ ديدپلن هديببضدذ) بدب
هطخصبت ٍ فزه درج ضذُ بز رٍي سبي الشاهي هيببضذ.
 - 4بب ػٌبي بِ ايي وِ صزفبً هذارن ارسبلي در سهبى ثب ًبم ايٌتزًتي هالن پذيزش ببًه جْ استخذام خَاّذ بَد،
لذا هسئَلي صح ثب اطالػبت در سبي ايٌتزًتي بِ ػْذُ ضخص هتمبضي هيببضذ .بذيْي اس درصَرت لبَلي در
آسهَى ػلويً ،سب بِ اخذ ٍ بزرسي اصل هذارن پذيزفتِضذگبى در آسهَى الذام ٍ چٙا٘چرٔ ٝارايشتي دس ٔٙرذسجات
.

ٔذاسن اسائ ٝؿذ ٜبا ؿشايط آٌٟي با٘ه ٚجٛد داؿت ٝباؿذ  ٚيا پغ اص اؿتااَ دس با٘ه ٔذسن تحصيّي براالتشي ورٝ
تاسيخ اخز آٖ لبُ اص تاسيخ  1394/08/04اسائٌ ٝشدد اص ادأٔ ٝشاحُ اػتخذأي ٔتماضي ٚيا ادإٔٞ ٝىراسي دس ٞرش
ٔشحّ ٝجٌّٛيشي ب ٝعُٕ خٛاٞذ آٔذ ٔ ٚتماضي حك ٞيچٍ ٝ٘ٛاعتشاضي سا ٘خٛاٞذ داؿت.
ساير نكات:

 - 1پزيٌ وبرت ٍرٍد بِ جلسِ آسهَى از روز سهشنبه مورخ  1304/00/10تب يه سبػ لبل اس ضزٍع آسهَى ،اس طزيك
.

سبي ببًه  www.bsi.irلببل دريبف هيببضذ.
 - 2آسهَى استخذاهي رأس ساعت  00 : 00صبح روز جمعه مورخ  1304/00/22بزگشار هيگزددً .طبًي هحل بزگشاري
آسهَى هتؼبلببً در وبرت ٍرٍد بِ جلسِ درج خَاّذ ضذ.
 - 4هفبد آسهَى استخذاهي جوؼبً داراي  150سَا بِ ضزح جذٍ سيز هي ببضذ:
.

رديف

مواد آزمون

تعذاد سوال

ضريب سوال

1

ٟٔاستٟاي ICDL

25

3

2

ٛٞؽ ،اػتعذاد ()GMAT

25

4

3

سياضي  ٚآٔاس

25

4

4

صباٖ اٍّ٘يؼي عٕٔٛي

25

3

5

ادبيات فاسػي

25

3

25

3

6

ٛٞؽ ٞيجا٘ي  ٚاستباطات ا٘ؼا٘ي ٚ
ػاصٔا٘ي

ضوٌبً ،بِ سَاالتي وِ بيص اس يه پبسخ دادُ ضَدً ،وزُ اي تؼلك ًگزفتِ ٍ بزاي پبسخ ّبي غلط ً 1وزُي هٌفي
3
هٌظَر خَاّذ ضذ.
معاونت منابع انساني
بانك صادرات ايران

