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۱۳۹۶استخدامی بانک مرکزی در سال آزمون  های شغلی ردیفجدول   

 

مشاهده 

 شرایط

ف یرد

 یشغل

عنوان 

 یشغل
 طیر شرایسا تیجنس محل خدمت یلیرشته تحص یلیمدرک تحص

سن 

 استخدام

حداقل 

 معدل

 1 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 ی ارشدسکارشنا

گرایشهای علوم )اقتصاد

اقتصادی، اقتصاد نظری، 

توسعه اقتصادی و برنامه 

برنامه ریزی  ریزی،

اقتصادی،  های سیستم

اقتصاد انرژی، اقتصاد 

 داریکاسالمی، بان

 (اسالمی

 مرد و زن تهران

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان  –ان( یدائم)برای آقا

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 2 مشاهده شرایط
مشاغل امور 

 حراستی
 کارشناسی ارشد

گرایشهای علوم ) اقتصاد

اقتصادی، اقتصاد نظری، 

توسعه اقتصادی و برنامه 

برنامه ریزی  ریزی،

اقتصادی،  های سیستم

اقتصاد انرژی، اقتصاد 

 داریکناسالمی، با

 (اسالمی

 مرد تهران

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان انگلیسی در –دائم 

آشنایی با مهارتهای –حد نیاز بانک

 ICDL هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 3 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 کارشناسی ارشد

آمار ریاضی، آمار بیمه، ) آمار

 (آمار اقتصادی و اجتماعی
 مرد و زن تهران

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان –ان( یدائم)برای آقا

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 4 ده شرایطمشاه
مشاغل 

 تخصصی
 مرد و زن تهران حسابداری کارشناسی ارشد

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان  –ان( یدائم)برای آقا

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 
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 5 مشاهده شرایط
مشاغل امور 

 بازرسی
 حسابداری کارشناسی ارشد

اصفهان، تبریز، 

 رمانشاهک
 مرد

انجام وظایف  ییتوانا - استان بومی

بمنظورماموریتهای خارج استان و 

 - احتمالی در دیگر استانها جابجایی

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان انگلیسی  – دائم

آشنایی با مهارتهای  –در حد نیاز بانک

 ICDL هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 6 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 مرد و زن تهران مدیریت مالی کارشناسی ارشد

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان  –ان( یدائم)برای آقا

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 7 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 مرد و زن تهران مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان  –ان( یدائم)برای آقا

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 8 مشاهده شرایط
مشاغل امور 

 حراستی
 مرد و زن تهران مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

 سطح مهارت زبان –ان( یدائم)برای آقا

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک 

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 9 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 مرد و زن تهران مدیریت دولتی کارشناسی ارشد

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان –ان( یدائم)برای آقا

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 10 مشاهده شرایط
مشاغل امور 

 حراستی
 مرد تهران مدیریت دولتی کارشناسی ارشد

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان انگلیسی در –دائم 

آشنایی با مهارتهای  –حد نیاز بانک

 ICDL هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 11 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 مرد و زن تهران مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان –ان( یدائم)برای آقا

سال  32

ن یمتولد
1۴ 
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آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

1364/08/10 

 به بعد

 12 هده شرایطمشا
مشاغل 

 تخصصی
 کارشناسی ارشد

آموزش و بهسازی منابع 

 انسانی
 مرد و زن تهران

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان –ان( یدائم)برای آقا

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 13 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 کارشناسی ارشد

مدیریت خدمات بهداشتی و 

 درمانی
 مرد و زن تهران

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

 سال 2دارا بودن  –ان( یدائم)برای آقا

ار مرتبط منوط به ارائه کسابقه 

سطح مهارت زبان -سوابق بیمه

آشنایی  –نیاز بانک انگلیسی در حد

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  34

ن یمتولد

1362/08/10 

 به بعد

1۴ 

 14 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 مرد تهران مدیریت فناوری اطالعات کارشناسی ارشد

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان انگلیسی در –دائم 

آشنایی با مهارتهای  –حد نیاز بانک

 ICDL هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 15 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 مرد تهران حقوق خصوصی کارشناسی ارشد

ارشناسی کدارا بودن دانشنامه 

ا یان خدمت یدارا بودن کارت پا-حقوق 

سطح مهارت زبان  – ت دائمیمعاف

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 16 مشاهده شرایط
مشاغل امور 

 حراستی
 مرد تهران حقوق خصوصی کارشناسی ارشد

ارشناسی کدارا بودن دانشنامه 

ا یان خدمت یدارا بودن کارت پا-حقوق 

سطح مهارت زبان  – ت دائمیمعاف

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 17 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 مرد تهران حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد

ارشناسی کدارا بودن دانشنامه 

ا یان خدمت یدارا بودن کارت پا-حقوق 

سطح مهارت زبان  – ت دائمیمعاف

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

1۴ 
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آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

 به بعد

 18 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 مرد و زن تهران حقوق بین الملل کارشناسی ارشد

ارشناسی کدارا بودن دانشنامه 

ان خدمت یدارا بودن کارت پا -حقوق 

سطح  –ان( یدائم)برای آقا تیا معافی

مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز 

 مهارتهای هفتگانه آشنایی با –بانک

ICDL 

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 19 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 مرد و زن تهران حقوق تجارت بین الملل کارشناسی ارشد

ارشناسی کدارا بودن دانشنامه 

ان خدمت یدارا بودن کارت پا - حقوق

سطح –ان( یدائم)برای آقا تیا معافی

مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز 

 مهارتهای هفتگانه آشنایی با –بانک

ICDL 

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 20 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 مرد و زن تهران حقوق اقتصادی کارشناسی ارشد

ارشناسی کبودن دانشنامه  دارا

ان خدمت یدارا بودن کارت پا - حقوق

سطح  –ان( یدائم)برای آقا تیا معافی

مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز 

 آشنایی با مهارتهای هفتگانه –بانک

ICDL 

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 21 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 مرد و زن تهران مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

آشنایی با –ان( یدائم)برای آقا

 – ICDL مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 22 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 مرد تهران کترونیکال -مهندسی برق  کارشناسی ارشد

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

دارا بودن دانشنامه  -دائم 

دارا  – مهندسی برق ارشناسیک

ار مرتبط منوط کسال سابقه  3بودن 

سطح مهارت  - به ارائه سوابق بیمه

 –زبان انگلیسی در حد نیاز بانک

سال  35

ن یمتولد

1361/08/10 

 به بعد

1۴ 
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 ICDL آشنایی با مهارتهای هفتگانه

 23 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 مرد تهران قدرت -مهندسی برق  کارشناسی ارشد

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

دارا بودن دانشنامه  -دائم 

دارا  – مهندسی برق ارشناسیک

ار مرتبط منوط کسال سابقه  3بودن 

سطح مهارت  - به ارائه سوابق بیمه

 –زبان انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL آشنایی با مهارتهای هفتگانه

سال  35

ن یمتولد

1361/08/10 

 به بعد

1۴ 

 24 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 مرد تهران مخابرات -مهندسی برق  کارشناسی ارشد

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

دارا بودن دانشنامه  -دائم 

دارا  – مهندسی برق ارشناسیک

ار مرتبط منوط کسال سابقه  3بودن 

سطح مهارت  - به ارائه سوابق بیمه

 –یاز بانکزبان انگلیسی در حد ن

 ICDL آشنایی با مهارتهای هفتگانه

سال  35

ن یمتولد

1361/08/10 

 به بعد

1۴ 

 25 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 کارشناسی ارشد

گرایش  کانیکمهندسی م

مهندسی  -تبدیل انرژی 

 انرژی های سیستم

 مرد تهران

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

دارا بودن دانشنامه  – دائم

با  کانیکمهندسی م ارشناسیک

گرایش حرارت و سیاالت و یا 

دارا  - تاسیسات حرارتی و برودتی

ار مرتبط منوط کسال سابقه  3بودن 

 سطح مهارت -وابق بیمه به ارائه س

 –زبان انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL آشنایی با مهارتهای هفتگانه

سال  35

ن یمتولد

1361/08/10 

 به بعد

1۴ 

 26 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 کارشناسی ارشد

مهندسی عمران 

های سازه،  گرایش)

مهندسی زلزله، مهندسی 

 (و مدیریت ساخت

 مرد تهران

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

دارا بودن دانشنامه  – دائم

دارا  -مهندسی عمران  ارشناسیک

ار مرتبط منوط کسال سابقه  3بودن 

سطح مهارت  - به ارائه سوابق بیمه

 –از بانکزبان انگلیسی در حد نی

سال  35

ن یمتولد

1361/08/10 

 به بعد

1۴ 

https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=23
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=23
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=24
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=24
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=25
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=25
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=26
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=26
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


6 
 

 ICDL آشنایی با مهارتهای هفتگانه

 27 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 کارشناسی ارشد

علوم -  شاورزیکمهندسی 

باغبانی با گرایش گیاهان 

و مهندسی فضای  زینتی

 سبز

 مرد تهران

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

دارا بودن دانشنامه  –دائم 

 -شاورزی کمهندسی  ارشناسیک

ار مرتبط کسال سابقه  3دارا بودن 

سطح  - بیمه منوط به ارائه سوابق

مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز 

 آشنایی با مهارتهای هفتگانه–بانک

ICDL 

سال  35

ن یمتولد

1361/08/10 

 به بعد

1۴ 

 28 مشاهده شرایط

مشاغل 

تخصصی 

سازمان )

تولید 

ناس و کاس

 (کوکمس

 کارشناسی ارشد

 –مهندسی صنایع 

گرایشهای صنایع، بهینه 

سازی سیستمها، 

و زنجیره تامین،  کلجستی

مدیریت نوآوری و فناوری، 

 آینده پژوهی

 مرد تهران

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

دارا بودن دانشنامه  –دائم 

 –ندسی صنایع ارشناسی مهک

ار در کتوانایی جسمانی جهت انجام 

سطح مهارت زبان  – محیط فنی

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 29 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 کارشناسی ارشد

مهندسی ایمنی، بهداشت 

 - ( HSE ) و محیط زیست

 مهندسی ایمنی صنعتی

 مرد تهران

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

ار کسال سابقه  3دارا بودن  – دائم

 -منوط به ارائه سوابق بیمه  مرتبط

سطح مهارت زبان انگلیسی در حد 

آشنایی با مهارتهای  –بانک نیاز

 ICDL هفتگانه

سال  35

ن یمتولد

1361/08/10 

 به بعد

1۴ 

 30 مشاهده شرایط

مشاغل 

تخصصی 

سازمان )

تولید 

ناس و کاس

 (کوکمس

 کارشناسی ارشد
مهندسی ایمنی، بهداشت 

 ( HSE ) و محیط زیست
 مرد تهران

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

دارا بودن دانشنامه  – دائم

مهندسی صنایع و یا  ارشناسیک

توانایی جسمانی  –ایمنی صنعتی 

 – ار در محیط فنیکجهت انجام 

سطح مهارت زبان انگلیسی در حد 

آشنایی با مهارتهای  –نیاز بانک

 ICDL هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=27
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=27
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=28
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=28
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=29
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=29
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=30
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=30
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
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 31 مشاهده شرایط

مشاغل 

تخصصی 

سازمان )

تولید 

ناس و کاس

 (کوکمس

 مرد تهران کاترونیکم مهندسی کارشناسی ارشد

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

دارا بودن دانشنامه  –دائم 

 -" و یا "برق کانیکم" ارشناسیک

توانایی جسمانی جهت  –" کترونیکال

سطح  – فنی ار در محیطکانجام 

لیسی در حد نیاز مهارت زبان انگ

 آشنایی با مهارتهای هفتگانه –بانک

ICDL 

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 32 مشاهده شرایط

مشاغل 

تخصصی 

سازمان )

تولید 

ناس و کاس

 (کوکمس

 کارشناسی ارشد
گرایش  -مهندسی پلیمر 

 رنگ
 مرد تهران

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

ارشناسی کدارا بودن دانشنامه –دائم 

توانایی جسمانی  –پلیمر  مهندسی

سطح –ار در محیط فنی کجهت انجام 

انگلیسی در حد نیاز  مهارت زبان

 آشنایی با مهارتهای هفتگانه –بانک

ICDL 

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 33 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 کارشناسی ارشد

گرایش  -امپیوتر کمهندسی 

 نرم افزار
 مرد و زن تهران

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان –ان( یدائم)برای آقا

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 34 مشاهده شرایط

مشاغل 

تخصصی 

سازمان )

تولید 

ناس و کاس

 (کوکمس

 کارشناسی ارشد
گرایش  -امپیوتر کمهندسی 

 نرم افزار
 مرد تهران

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

دارا بودن دانشنامه  – دائم

نرم -امپیوترکمهندسی  ارشناسیک

توانایی جسمانی جهت انجام  –افزار

مهارت زبان  سطح-حیط فنی ار در مک

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 35 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 کارشناسی ارشد

گرایش  -امپیوتر کمهندسی 

معماری سیستم های 

 امپیوتریک

 مرد و زن تهران

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

 سطح مهارت زبان –ان( یدائم)برای آقا

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک 

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=31
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=31
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=32
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=32
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=33
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=33
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=34
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=34
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=35
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=35
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
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 36 مشاهده شرایط

مشاغل 

تخصصی 

سازمان )

تولید 

ناس و کاس

 (کوکمس

 مرد تهران (ارتباط تصویری) کگرافی کارشناسی ارشد

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

توانایی جسمانی جهت انجام  –دائم 

سطح مهارت زبان –محیط فنی  ار درک

آشنایی با –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL هفتگانه مهارتهای

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 37 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 زن تهران اری اجتماعیکمدد کارشناسی ارشد

سطح مهارت زبان انگلیسی در حد 

آشنایی با مهارتهای  –نیاز بانک

 ICDL هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 38 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 کارشناسی ارشد

تاریخ ایران  -مطالعات موزه 

 اسالمی
 مرد و زن تهران

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان –ان( یدائم)برای آقا

ـ آشنایی با  intermediate انگلیسی

 ICDL مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 39 ه شرایطمشاهد
مشاغل 

 تخصصی
 مرد و زن تهران علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان –ان( یدائم)برای آقا

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 40 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 کارشناسی ارشد

علم اطالعات و دانش 

 ( تابداریکشناسی ) 
 مرد و زن تهران

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان  – (انیدائم)برای آقا

آشنایی با –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL مهارتهای هفتگانه

سال  32

ن یمتولد

1364/08/10 

 به بعد

1۴ 

 41 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 مرد و زن تهران حسابداری کارشناسی

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان –ان( یدائم)برای آقا

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  30

ن یمتولد

1366/08/10 

 به بعد

1۴ 

 42 مشاهده شرایط

مشاغل 

تخصصی 

سازمان )

 مرد تهران حسابداری کارشناسی

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان انگلیسی در –دائم 

ا مهارتهای آشنایی ب –حد نیاز بانک

سال  30

ن یمتولد

1366/08/10 

1۴ 

https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=36
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=36
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=37
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=37
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=38
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=38
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=39
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=40
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=40
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=41
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=41
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=42
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=42
http://www.ekhtebar.com
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تولید 

ناس و کاس

 (کوکمس

 به بعد ICDL هفتگانه

 43 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 مرد و زن تهران مدیریت بازرگانی کارشناسی

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان –ان( یدائم)برای آقا

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  30

ن یمتولد

1366/08/10 

 به بعد

1۴ 

 44 هده شرایطمشا

مشاغل 

تخصصی 

سازمان )

تولید 

ناس و کاس

 (کوکمس

 مرد تهران مدیریت بازرگانی کارشناسی

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان انگلیسی در –دائم 

آشنایی با مهارتهای  –حد نیاز بانک

 ICDL هفتگانه

سال  30

ن یمتولد

1366/08/10 

 به بعد

1۴ 

 45 مشاهده شرایط
مشاغل امور 

 دفتری
 کارشناسی

مدیریت  -مدیریت بازرگانی 

 دولتی
 مرد تهران

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان انگلیسی در –دائم 

آشنایی با مهارتهای  –حد نیاز بانک

 ICDL هفتگانه

سال  30

ن یمتولد

1366/08/10 

 به بعد

1۴ 

 46 مشاهده شرایط
مشاغل 

 تخصصی
 مرد و زن تهران مدیریت دولتی کارشناسی

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان –ان( یدائم)برای آقا

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  30

ن یمتولد

1366/08/10 

 به بعد

1۴ 

 47 مشاهده شرایط
مشاغل امور 

 حراستی
 مرد تهران مدیریت دولتی کارشناسی

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان انگلیسی در –دائم 

آشنایی با مهارتهای  –حد نیاز بانک

 ICDL هفتگانه

سال  30

ن یمتولد

1366/08/10 

 به بعد

1۴ 

 48 مشاهده شرایط

متصدی جمع 

آوری آمارهای 

 اقتصادی

 کارشناسی

 - ت امور بانکییریمد - آمار

ت یریمد - حسابداری

 - ت دولتییریمد - بازرگانی

 اقتصاد

 ابهر، اردبیل،

اسالمشهر، 

اصفهان، اهواز، 

بابل، برازجان، 

 مرد

و ساکن شهرستان محل  بومی

ان خدمت یدارا بودن کارت پا -خدمت 

انجام امور  ییتوانا - ت دائمیا معافی

سطح مهارت زبان انگلیسی -دانییم

سال  30

ن یمتولد

1366/08/10 

 دبه بع

1۴ 

https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=43
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=43
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=44
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=45
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=45
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=46
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=46
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=47
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=47
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=48
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=48
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بم، تهران، خرم 

آباد، خلخال، 

دامغان،  خوی،

زنجان، سمنان، 

سنندج، شیراز، 

 قم، قزوین،

رمان، کرج، ک

 رمانشاه،ک

گلپایگان، مالیر، 

 یزد

آشنایی با  – در حد نیاز بانک

 ICDL مهارتهای هفتگانه

 49 مشاهده شرایط
مشاغل امور 

 حراستی
 مرد تهران حقوق کارشناسی

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان انگلیسی  –دائم 

آشنایی با  –در حد نیاز بانک 

 ICDL مهارتهای هفتگانه

سال  30

ن یمتولد

1366/08/10 

 به بعد

1۴ 

 50 مشاهده شرایط

مشاغل 

سازمان فنی)

تولید 

ناس و کاس

 (کوکمس

 مرد تهران کترونیکال -مهندسی برق  کارشناسی

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

توانایی جسمانی  –ی کدائم غیرپزش

سطح  -ار در محیط فنیک جهت انجام

مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک 

 ICDL مهارتهای هفتگانه آشنایی با –

سال  30

ن یمتولد

1366/08/10 

 به بعد

1۴ 

 51 مشاهده شرایط

مشاغل 

سازمان فنی)

تولید 

ناس و کاس

 (کوکمس

 مرد تهران کانیکمهندسی م کارشناسی

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

توانایی جسمانی  –ی کدائم غیرپزش

سطح -ار در محیط فنی ک جهت انجام

مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز 

 مهارتهای هفتگانه آشنایی با–بانک

ICDL 

سال  30

ن یمتولد

1366/08/10 

 به بعد

1۴ 

 52 مشاهده شرایط
مشاغل امور 

 حراستی
 کارشناسی

سخت  -امپیوتر کمهندسی 

 افزار
 مرد تهران

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان انگلیسی در –دائم 

آشنایی با مهارتهای  –حد نیاز بانک

 ICDL هفتگانه

سال  30

ن یمتولد

1366/08/10 

 به بعد

1۴ 

 1۴سال  33ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا مرد تهرانمهندسی فناوری آسانسور  کارشناسیمشاغل  53 مشاهده شرایط

https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=49
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https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=52
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=52
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ار کسال سابقه  3دارا بودن  –دائم  و باالبر تخصصی

 -منوط به ارائه سوابق بیمه  مرتبط

سطح مهارت زبان انگلیسی در حد 

آشنایی با مهارتهای  –نیاز بانک

 ICDL هفتگانه

ن یمتولد

1363/08/10 

 به بعد

 54 مشاهده شرایط

مشاغل 

تخصصی 

سازمان )

تولید 

ناس و کاس

 (کوکمس

 مرد تهران ( کارتباط تصویری ) گرافی کارشناسی

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

توانایی جسمانی جهت انجام  –دائم 

سطح مهارت زبان  -محیط فنی  ار درک

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک 

 ICDL هفتگانه با مهارتهای

سال  30

ن یمتولد

1366/08/10 

 به بعد

1۴ 

 55 مشاهده شرایط

مشاغل 

تخصصی 

سازمان )

تولید 

ناس و کاس

 (کوکمس

 مرد تهران مجسمه سازی کارشناسی

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

توانایی جسمانی جهت انجام  –دائم 

سطح مهارت زبان  -محیط فنی  ار درک

آشنایی  –انگلیسی در حد نیاز بانک 

 ICDL هفتگانه با مهارتهای

سال  30

ن یمتولد

1366/08/10 

 به بعد

1۴ 

 56 مشاهده شرایط
مشاغل 

 ستادی
 مرد تهران حسابداری کاردانی

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان انگلیسی در –دائم 

آشنایی با مهارتهای  –حد نیاز بانک

 ICDL هفتگانه

سال  27

ن یمتولد

1369/08/10 

 به بعد

1۴ 

 57 مشاهده شرایط
مشاغل 

 ستادی
 مرد تهران مدیریت بازرگانی کاردانی

ت یا معافیان خدمت یدارا بودن کارت پا

سطح مهارت زبان انگلیسی  –دائم 

آشنایی با مهارتهای  –در حد نیاز بانک

 ICDL هفتگانه

سال  27

ن یمتولد

1369/08/10 

 به بعد

1۴ 

 58 مشاهده شرایط

 فنیمشاغل 

سازمان )

تولید 

ناس و کاس

 (کوکمس

 مرد تهران برق کاردانی

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

توانایی جسمانی  –ی کدائم غیرپزش

سطح  -ار در محیط فنی ک جهت انجام

مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز 

 مهارتهای هفتگانه آشنایی با –بانک

سال  27

ن یمتولد

1369/08/10 

 به بعد

1۴ 

https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=54
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=54
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=55
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=55
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=56
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=56
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=57
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=57
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=58
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=58
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
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ICDL 

 59 مشاهده شرایط

مشاغل 

ارخانه کفنی)

اغذ کتولید 

 (اسناد بهادار

 مرد آمل برق کاردانی

ان یدارا بودن کارت پا -استان  بومی

 –ی کت دائم غیرپزشیا معافیخدمت 

ار در کجسمانی جهت انجام  توانایی

سطح مهارت زبان  -محیط فنی 

آشنایی  –بانک انگلیسی در حد نیاز

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  27

ن یمتولد

1369/08/10 

 به بعد

1۴ 

 60 مشاهده شرایط

مشاغل 

سازمان فنی)

تولید 

ناس و کاس

 (کوکمس

 مرد تهران کانیکم کاردانی

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

توانایی جسمانی  –ی کدائم غیرپزش

سطح  -ار در محیط فنی ک جهت انجام

مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک 

 ICDL مهارتهای هفتگانه آشنایی با –

سال  27

ن یمتولد

1369/08/10 

 به بعد

1۴ 

 61 مشاهده شرایط

مشاغل 

ارخانه کفنی)

اغذ کتولید 

 (اسناد بهادار

 مرد آمل کانیکم کاردانی

ان یدارا بودن کارت پا -استان  بومی

 –یکت دائم غیرپزشیا معافیخدمت 

ار در کجسمانی جهت انجام  توانایی

سطح مهارت زبان -محیط فنی 

آشنایی  –بانک انگلیسی در حد نیاز

 ICDL با مهارتهای هفتگانه

سال  27

ن یمتولد

1369/08/10 

 به بعد

1۴ 

 62 مشاهده شرایط

 فنیمشاغل 

سازمان )

تولید 

ناس و کاس

 (کوکمس

 مرد تهران تاسیسات کاردانی

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

توانایی جسمانی  –ی کدائم غیرپزش

سطح  -ار در محیط فنی ک جهت انجام

مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز 

 مهارتهای هفتگانه آشنایی با –بانک

ICDL 

سال  27

ن یمتولد

1369/08/10 

 به بعد

1۴ 

 63 مشاهده شرایط

 فنیمشاغل 

سازمان )

تولید 

ناس و کاس

 (کوکمس

 مرد تهران شیمی کاردانی

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

توانایی جسمانی  –ی کدائم غیرپزش

سطح  -ار در محیط فنی ک جهت انجام

مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز 

 مهارتهای هفتگانه آشنایی با –بانک

ICDL 

سال  27

ن یمتولد

1369/08/10 

 به بعد

1۴ 

https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=59
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=59
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=60
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=60
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=61
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=61
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=62
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=62
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=63
https://azmoon.cbi.ir/Files.aspx?JobRow=63
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
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 64 مشاهده شرایط

 فنیمشاغل 

سازمان )

تولید 

ناس و کاس

 (کوکمس

 مرد تهران - دیپلم

ت یا معافیان خدمت یبودن کارت پا دارا

توانایی جسمانی  –یکدائم غیرپزش

سطح  -ار در محیط فنی ک جهت انجام

مهارت زبان انگلیسی در حد نیاز بانک 

 ICDL مهارتهای هفتگانه آشنایی با –

سال  25

ن یمتولد

1371/08/10 

 به بعد

1۴ 

 65 مشاهده شرایط
مامور 

 انتظامی
 مرد تهران - دیپلم

دید چشم  -سانتیمتر  175قد  حداقل

موفقیت در  - کبدون عین 10/10

دارا بودن  -جسمانی  آزمون آمادگی

سطح مهارت  –ان خدمت یکارت پا

 –بانک زبان انگلیسی در حد نیاز

 ICDL آشنایی با مهارتهای هفتگانه

سال  25

ن یمتولد

1371/08/10 

 به بعد

13 

 66 مشاهده شرایط
مامور 

 انتظامی
 - دیپلم

استان مازندران 

ای شهرستانه)

 (رآمل و نوشه

 مرد

 175حداقل قد  -استان  بومی

بدون  10/10دید چشم  -سانتیمتر 

آزمون آمادگی  موفقیت در -کعین

ان یدارا بودن کارت پا -جسمانی 

 سطح مهارت زبان انگلیسی –خدمت 

آشنایی با  –در حد نیاز بانک 

 ICDL فتگانهمهارتهای ه

سال  25

ن یمتولد

1371/08/10 

 به بعد

13 
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