
 بانک قرض الحسنه مهر ایران دعوت به همکاریآگهی 

های  رساني شایسته به مشتریان، برای تصدی عنوان الحسنه مهر ایران بمنظور تأمین نیروی مورد نیاز و خدمت بانک قرض

الحسنه به تعداد  از داوطلبان زن و مرد متعهد و عالقمند به ترویج سنت پسندیده قرض بانکدار و ITمتصدی شغلي 

 نماید. دعوت به همکاری مي قرارداد کار موقتو با محدود 

، به سایت این ارزیابي علمينام اینترنتي و شرکت در آزمون  توانند بمنظور ثبت داوطلبان محترم واجد شرایط ذیل مي

 مراجعه نمایند. www.qmb.irبانک به نشاني 

 

 شرایط عمومي

 تابعیت کشور جمهوری اسالمي ایران  .۱

 اعتقاد به یکي از ادیان رسمي کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمي ایران .۲

 عدم وابستگي به گروههای محارب و معاند جمهوری اسالمي ایران .۳

 مت به سازمانها، دستگاهها و یا سایر موسسات دولتي و غیردولتيعدم اشتغال )رسمي یا پیماني( و عدم تعهد خد .۴

طبق تشخیص مراجع پزشکي مورد برای انجام وظایف محوله شغل مورد نیاز تندرستي و توانایي کامل جسمي و رواني  .۵

 نظر بانک

عدم محکومیت به فساد اخالقي، نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه کیفری با تأیید مراجع ذیصالح، که موجب  .۶

 محرومیت از حقوق اجتماعي شده باشد.

 ها عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان .۷

 لبان مرد(ارایه کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا داشتن کارت معافیت دائم قانوني )ویژه داوط .۸

و تاریخ ترخیص از خدمت نظام وظیفه و یا صدور کارت  نبودهکارت یا برگ معافیت موقت مورد پذیرش : ۱تبصره 

 باشد. ارزیابي علميمعافیت دائم قانوني، باید قبل از تاریخ برگزاری آزمون 

پس از تأیید مراجع و طه بکارگیری دارندگان کارت معافیت دائم پزشکي، درصورت توفیق در مراحل مربو: ۲تبصره 

 پزشکي مورد نظر بانک بالمانع خواهد بود.

 

 شرایط اختصاصي

 ارشد کارشناسي/  کارشناسي :ارزیابی علمیمقاطع تحصیلی مجاز به شرکت در آزمون  .۱

 باشد. ۱۴3۱بهمن ماه  ۳3بایست قبل از تاریخ  تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان، مي: ۱تبصره

مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کارشناسي ارشد   صرفاً داوطلبان دارای مدرک تحصیلي کارشناسي: ۲تبصره

 باشند. مجاز به شرکت در آزمون مي

 نمي باشند.دارندگان مقاطع تحصیلي باالتر)در هر رشته تحصیلي(، مجاز به شرکت در مقطع تحصیلي پایین تر  :۳تبصره



تحصیلي کارشناسي و کارشناسي ارشد متقاضیان در رده های شغلي یادشده مي بایست دقیقــاً مطابق مدرک  : ۴تبصره 

 .یکي از رشته های مندرج در جداول مذکور باشد

های مندرج در  : مدرک تحصیلي کارشناسي متقاضیان مقطع کارشناسي ارشد، مي بایست مطابق یکي از رشته ۵تبصره 

 .اشدجدول رده شغلي موردتقاضا ب

 :علمی ارزیابیرشته های تحصیلی مجاز جهت شرکت در آزمون . 2

 ITرشته های تحصیلی مورد نیاز عنوان شغلی متصدی 

 مقطع تحصیلی 

 رشته تحصیلی
گرایش های مورد پذیرش مقطع تحصیلي 

 کارشناسي

گرایش های مورد پذیرش مقطع تحصیلي 

 کارشناسي ارشد

 فناوری اطالعات -سخت افزار  – نرم افزار مهندسي کامپیوتر

 – فناوری اطالعات -سخت افزار  – نرم افزار

رایانش  –شبکه  –هوش مصنوعي و رباتیک 

 –معماری سیستم های کامپیوتری  –امن 

 الگوریتم و محاسبات

 مهندسي فناوری اطالعات مهندسي فناوری اطالعات

 - شبکه های کامپیوتری - تجارت الکترونیک

دیریت م - (I.T)اطالعاتمهندسي فناوری 

 - معماری کامپیوتر - های اطالعاتي سیستم

 - سیستم های چند رسانه ای - مخابرات امن

 - افزار طراحي و تولید نرم - معماری سازماني

سیستم های  -سامانه های شبکه ای

 امنیت اطالعات - تکنولوژی اطالعات

 داده کاوی  - مصنوعيمحاسبات نرم و هوش  علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر

 

 شغلی بانکدار عنوانرشته های تحصیلی مورد نیاز 

 مقطع تحصیلی 

 رشته تحصیلی
گرایش های مورد پذیرش مقطع تحصیلي 

 کارشناسي

گرایش های مورد پذیرش مقطع تحصیلي 

 کارشناسي ارشد

 بانکداری
 –بانکداری اسالمي  –بانکداری  –امور بانکي 

 امور شعب بانک

 –بانکداری اسالمي  –بانکداری  –امور بانکي 

 امور شعب بانک

 حسابداری

 –مالیاتي  –مالي  –صنعتي  –حسابداری 

 -مدیریت  –بازرگاني  –بانکي  –دولتي 

 حسابرسي

 –مالیاتي  –مالي  –صنعتي  –حسابداری 

 -مدیریت  –بازرگاني  –بانکي  –دولتي 

 حسابرسي



آمار کاربردی –آمار و کاربردها  آمار  
آمار اقتصادی و  –آمار بیمه  –آمار ریاضي 

 اجتماعي

ریاضیات و کاربردها –کاربردی  –محض  ریاضي کاربردی –محض    

 مدیریت

 –بازرگاني  -بازاریابي  -فناوری اطالعات 

امور  –بیمه  –دولتي  –صنعتي  –مالي 

کسب و کار  –بانکي   

مالي  –بازرگاني  -بازاریابي  -فناوری اطالعات 

 –امور بانکي  –بیمه  –دولتي  –صنعتي  –

اجرایي -کسب و کار  MBA  

 علوم اقتصادی / اقتصاد

بازرگاني، نظری، صنعتي، پول و بانکداری، 

تحلیل و برنامه ریزی  -  اقتصاد اسالمي

 توسعه اقتصادی –سیستم های اقتصادی 

صنعتي، پول و بانکداری، بازرگاني، نظری، 

تحلیل و برنامه ریزی سیستم  -  اقتصاد اسالمي

 توسعه اقتصادی –های اقتصادی 

 فناوری اطالعات -سخت افزار  – نرم افزار مهندسي کامپیوتر

 – فناوری اطالعات -سخت افزار  – نرم افزار

رایانش  –شبکه  –هوش مصنوعي و رباتیک 

 –معماری سیستم های کامپیوتری  –امن 

 الگوریتم و محاسبات

 مهندسي فناوری اطالعات مهندسي فناوری اطالعات

 - شبکه های کامپیوتری - تجارت الکترونیک

دیریت م - (I.T)مهندسي فناوری اطالعات

 - معماری کامپیوتر - های اطالعاتي سیستم

 - سیستم های چند رسانه ای - مخابرات امن

 - افزار طراحي و تولید نرم - سازمانيمعماری 

سیستم های تکنولوژی  -سامانه های شبکه ای

 امنیت اطالعات - اطالعات

 داده کاوی  - محاسبات نرم و هوش مصنوعي علوم کامپیوتر علوم کامپیوتر

 کلیه گرایش ها کلیه گرایش ها مهندسي صنایع

 حقوق قضایي - حقوق حقوق

 - جرم شناسيحقوق جزا و  - حقوق خصوصي

حقوق ثبت  - حقوق عمومي - حقوق بین الملل

 - حقوقي تجارت الکترونیکي - اسناد و امالک

 –حقوق مالي  - حقوق تجارت بین الملل

 اقتصادی

 حداقل معدل: .3

 باشد. مي ۱۴و کارشناسي  ۱۵  حداقل معدل جهت شرکت در آزمون برای مقطع تحصیلي کارشناسي ارشد

 حداکثر سن: .4

( و برای 3۱/۱3/۱۳۷۲بعد از تاریخ سـال )متولـدین  ۲2داوطلبان زن: برای مقطع تحصـیلي کارشناسـي حـداکثر  -

 (3۱/۱3/۱۳۷3بعد از تاریخ متولـدین سـال ) ۳۱مقطع تحصـیلي کارشناسـي ارشد حـداکثر 



( و برای 3۱/۱3/۱۳۷3بعد از تاریخ متولـدین سـال ) ۳۱داوطلبان مرد: برای مقطع تحصـیلي کارشناسـي حـداکثر  -

 (3۱/۱3/۱۳۶۸بعد از تاریخ متولـدین سـال ) ۳۳مقطع تحصـیلي کارشناسـي ارشد حـداکثر 

مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان مرد در شرایط سني فوق لحاظ گردیده است لذا داوطلبان مرد دارای سن : ۱تبصره

 باشند. نمينام در آزمون  باالتر به هیچ عنوان مجاز به ثبت

 

 های مورد نیاز: استانجنسیت و  .5

 

 ITمتصدی  عنوان شغلی

 جنسیت مورد نیاز استان مورد نیاز

 مرد و زن صرفاً شهر تهران -تهران 

 عنوان شغلی بانکدار

 جنسیت مورد نیاز استان مورد نیاز جنسیت مورد نیاز استان مورد نیاز

 مرد زنجان مرد و زن آذربایجان شرقي

 مرد سمنان مرد و زن غربيآذربایجان 

 مرد و زن سیستان و بلوچستان مرد اردبیل

 مرد و زن فارس مرد و زن البرز

 مرد و زن قزوین مرد ایالم

 مرد و زن کردستان مرد بوشهر

 مرد و زن گیالن مرد و زن تهران

 مرد لرستان مرد چهارمحال و بختیاری

 و زنمرد  مرکزی مرد و زن خراسان جنوبي

 مرد و زن هرمزگان مرد خراسان شمالي

 

اصفهان، خراسان رضوی، های؛  استانبه جذب نیروی انساني در  عدم نیاز فوری بانکبا توجه به : ۱تبصره

، داوطلبان واجد مازندران، همدان و یزدگلستان، خوزستان، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، 

بمنظور ثبت در مخزن ذخیره پذیرفته شدگان های مذکور،  به همکاری در استانشرایط عمومي و اختصاصي عالقمند 

لیکن این دسته از داوطلبان توانند نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند.  بانک، مي علمي ارزیابيآزمون 

های امتحاني فوق الذکر بمنزله بکارگیری نبوده و درخصوص  رتر در حوزههای ب توجه داشته باشند که کسب رتبه

داوطلبان استان های یاد شده، صرفاً هر زمان که بانک مایل به بکارگیری نیروی انساني باشد، پس از اعالم نیاز و اخذ 

مصاحبه دعوت به عمل  تواند از پذیرفته شدگان برتر براساس نمره آزمون، جهت شرکت در جلسات مجوزات مربوطه، مي

 آورد. در هر صورت بانک هیچ تعهدی جهت جذب و بکارگیری این دسته از داوطلبان نخواهد داشت.



 .باشند مي آزمون در نام ثبت به مجاز الذکر های فوق های استان بومي ساکن در تمامي شهرستانو زن داوطلبان مرد  -

های هر استان، لذا داوطلبان برتر هر  خواهد بود و نه بر اساس شهرستانارزیابي داوطلبان بر اساس استان مورد نیاز  -

 استان به مصاحبه دعوت خواهند شد.

های استان مورد  شدگان متعهد به عدم ارایه تقاضای انتقال به سایر استانها و خدمت در کلیه شهر/ شهرستان پذیرفته -

 تقاضا خواهند بود.

شدگان حق  شدگان در هر استان صرفاً در اختیار بانک بوده و پذیرفته رفتهمحل بکارگیری پذیشهرستان تعیین  -

 اعتراضي در این رابطه را نخواهند داشت.

 شوند: داوطلباني که یکي از شروط ذیل را دارا باشند جهت شهر مورد تقاضا بومي تلقي مي -

 داشته باشد. الف( داوطلب متولد شهر مورد تقاضا بوده و در حال حاضر در آن شهر سکونت

سال اخیر )بصورت پیوسته( در شهر مورد تقاضا سکونت داشته باشد. ) با ارائه سند مالکیت یا  ۵ب ( داوطلب در 

 نامه معتبر و سایر مدارک معتبری که مورد تأیید بانک باشد( اجاره

و در داشته  مورد تقاضا سال )به صورت پیوسته( سابقه پرداخت حق بیمه بابت کار در شهرستان ۳حداقل  داوطلبج ( 

 حال حاضر در آن شهر سکونت داشته باشد.

 در آن شهر فعلي و سکونت  در شهرستان مورد تقاضا اخذ مدرک پایان تحصیالت متوسطهد( 

 :سواالت آزمون

 ITمتصدی منابع آزمون عنوان شغلی 

پایگاه داده  – مصنوعيهوش  – کامپیوتر اطالعات عمومي - زبان انگلیسي - هوش و استعداد تحصیلي

 شبکه کامپیوتری –معماری کامپیوتر  –امنیت داده  –سیستم عامل  –مهندسي نرم افزار  –

 

 منابع آزمون عنوان شغلی بانکدار

 - ریاضیات و آمار - کامپیوترو مباني  اطالعات عمومي - زبان انگلیسي - هوش و استعداد تحصیلي

 بانکي، اقتصادی، بازارهای مالي و سرمایه و بازاریابي( دانش علوماطالعات عمومي )

 شرایط قبولي در آزمون



و  تخصصيدر بانک قرض الحسنه مهر ایران، شامل؛ آزمون کتبي، آزمون روانشناختي، مصاحبه  بکارگیریفرآیند  -

روانشناختي، گزینش و معاینات پزشکي، استعالم صحت مدارک ارایه شده و دوره آموزشي بدو خدمت مطابق 

 باشد. ها و ضوابط داخلي بانک مي دستورالعمل

گردد )نمره منفي شامل  ای بوده و با احتساب نمره منفي )یک سوم( ارزیابي مي آزمون کتبي بصورت چهارگزینه -

 باشد( چنین انتخاب بیش از یک پاسخ به یک سوال ميپاسخهای نادرست و هم

 درصد نمره کل خواهد بود. ۵3حداقل نمره قبولي در آزمون کتبي معادل  -

هر استان به مراحل مصاحبه  جذب نیروبرابر ظرفیت  ۳بندی و حداکثر تا  داوطلبان بر اساس نمره کتبي آزمون رتبه -

 تخصصي و روانشناختي دعوت خواهند شد.

 باشد. و تعهدنامه محضری مي تضامینشدگان مراحل فوق، منوط به ارایه  کارگیری پذیرفتهب -

مشخص گردد داوطلبي اطالعات خالف واقع و یا مدارک جعلي  آنیا پس از  مذکوربدیهي است در هر زمان از فرایند  -

 اقدام خواهد شد. همکاریبه بانک ارایه نموده است، بالفاصله از ادامه روند جلوگیری یا نسبت به قطع رابطه 

 گردد و آدرس دقیق محل برگزاری نام تعیین مي حوزه امتحاني داوطلبان بر اساس استان مورد تقاضا در هنگام ثبت -

 آزمون کتبي، در کارت ورود به جلسه آزمون ذکر خواهد شد.

 

 شرایط ثبت نام

نام در  توانند پس از مطالعه دقیق و اطمینـان کامـل از احراز شـرایط اعالم شده ، بمنظـور ثبت داوطلبان محترم مي -

 یا آدرس اینترنتي www.qmb.irآزمـون کتبي به سایت اینترنتي بانک به آدرس 

qmb.iran-azmoon.ir نام موجود در سایت مذکور اقدام و پس از واریز وجه  مراجعه، نسبت به تکمیل فرم ثبت

 نام خود را دریافت نمایند. نام از طریـق درگـاه اینترنتـي، کد رهگیری نهایي ثبت ثبت

ن محترم در صورت دریافت کد نام در صورت دریافـت کـد رهگیـری نهـایي تکمیل خواهد شد، لذا داوطلبا مراحل ثبت -

 نام اطمینان حاصل نمایند. توانند از تکمیل مراحل ثبت رهگیری نهایي مي

نام، صرفاً در صورت احراز تمامي شرایط  شود با عنایت به عدم امکان بازپرداخت وجه ثبت از داوطلبان محترم تقاضا مي -

 نام اقـدام نمایند. اعالم شده توسط بانک، نسبت به ثبت



شدن هریک از داوطلبان  مسئولیت صحت ثبت اطالعات در سایت اینترنتي به عهده داوطلبان بوده و درصـورت پذیرفته -

شـدگان در آزمـون  در آزمون کتبي قبل از برگزاری جلسات مصاحبه، بانک نسبت به اخذ و بررسي اصل مدارک پذیرفته

حقایقي را کتمان نموده و واجد یکي از شرایط نبوده یا اقـدام خواهـد نمـود و چنانچـه مشخص شود که داوطلب 

مغایرتي در مندرجات مدارک ارائه شده با شرایط آگهي بانک وجود داشته باشد و یا دارای مدرک تحصیلي باالتری که 

مانعت به و یا ادامه همکاری در هر مرحله م بکارگیریباشد، از ادامه مراحل برگزاری آزمون تاریخ اخذ آن قبل از تاریخ 

 گونه اعتراضي را نخواهد داشت. عمل خواهد آمد و داوطلب حق هیچ

و حجم حداکثر  JPGپیکسل و با فرمت  ۲33و ارتفاع  ۱۵3پرسنلي خود را با عرض  ۳*۴متقاضیان مي بایست عکس  -

 کیلو بایت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاری نمایند. ۲33

 برگزاری آزمون زمان دریافت کارت ورود به جلسه و

نام در دسترس خواهد بود و داوطلبان  در سایت ثبتطبق زمانبندی که اعالم خواهد شد کارت ورود به جلسه آزمون  -

 بایست نسبت به دریافت و چاپ کارت مربوطه اقدام نمایند. مي

دی خود )نام و نام بایست پس از اخذ کارت ورود به جلسه آزمون نسبت به کنترل مشخصات فر تبصره: داوطلبان مي

خانوادگي، کد ملي، مدرک تحصیلي، شماره داوطلبي( و محل برگزاری آزمون اقدام نمایند و در صورت مشاهده هرگونه 

 مغایرت از طریق قسمت مربوطه در سایت, نسبت به رفع نقص اقدام نمایند.

لي در روز برگزاری آزمون ضروری خواهد بدیهي است به همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون و شناسنامه یا کارت م

 بود.

 خواهد بود. ۱۴3۱اسفندماه  ۵یا  ۴مورخ صبح  2:33شروع فرایند برگزاری آزمون کتبي رأس ساعت  -

دقیقه قبل از شروع فرایند آزمون در محل برگزاری آزمون درج شده در کارت ورود به  ۳3بایست حداقل  داوطلبان مي -

 جلسه حضور یابند.

 تذکرات مهم

اخبار و اطالعیه های مربوط به فراخوان بانک قرض الحسنه مهر ایران، صرفاً از طریق وب سایت اینترنتي بانک به  -

رساني خواهد شد و بانک مسئولیتي در قبال مطالب منتشر شده در سایر  و نشریه بازارکار اطالع www.qmb.irنشاني 

 های اینترنتي و نشریات غیرمعتبر نخواهد داشت. سایت

جذب برابر ظرفیت  ۳بندی و حداکثر تا  پس از برگزاری آزمون و اعالم نتایج، داوطلبان بر اساس نمره کتبي آزمون رتبه -

به مراحل مصاحبه تخصصي و روانشناختي دعوت خواهند شد. دعوت از مورد تقاضا استان عنوان شغلي و هر  نیروی



در آنها نبوده و پس از توفیق در کلیه مراحل و با توجه به نمرات مکتسبه  بکارگیریشدگان آزمون کتبي به منزله  پذیرفته

گردد، لذا بانک هیچ  همچنین نیاز هر استان، نسبت به بکارگیری متقاضیان به ترتیب اولویت اقدام ميجلسات مصاحبه و 

 ( نخواهد داشت.ا استانهر عنوان شغلي یگونه مسئولیتي در قبال بکارگیری سایر نیروهای ذخیره )مازاد بر نیاز 

 هزینه شرکت در آزمون، به هیچ عنوان مسترد نخواهد گردید. -

جذب نیروی انساني در بانک، مستلزم توفیق داوطلبان در تمامي مراحل مشتمل بر آزمون کتبي، آزمون روانشناختي،  -

ایه شده و دوره آموزشي بدو و روانشناختي، گزینش و معاینات پزشکي، استعالم صحت مدارک ار تخصصيهای  مصاحبه

الذکر،  باشد. لذا در صورت عدم توفیق داوطلبان در هریک از مراحل فوق بانک مي جذب نیرویخدمت و مطابق با ظرفیت 

 بکارگیری آنان منتفي خواهد بود.

 های مربوطه صرفاً به صورت اینترنتی انجام خواهد شد، لذا از ارسال نام و اعالم اطالعیه مراحل ثبت -

و هرگونه پرسش در رابطه با این آزمون را نمایید خودداری جداً تلفنی و حضوری پیگیری فیزیکی مدارک،

 صرفا از طریق صفحه پرسش و پاسخ ویژه آزمون )لینک زیر( مطرح و پیگیری نمایید

 


