
برای افراد متقاضی آغاز شد. هر فرد می تواند در صورت داشتن شرایط ضروری    ثبت نام برای استخدام بانک ملت

ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملت انجام دهد. البته دقت داشته باشید که قبل از انجام ثبت نام در  اقدامات الزم را برای

و همین طور استخدام  ی بانک ملتاستخدام قراردادسایت استخدام بانک ملت از زمان و همین طور نحوه ثبت نام برای 

پیمانی بانک ملت اطالعاتی را بدست آورد. البته دقت کنید که جمع آوری مدارک الزم نیز در تاریخ استخدام بانک ملت  

 .از ضروریات است

ذب از آن جایی که هر کدام از افراد متقاضی ثبت نام الزاماً باید از زمان، نحوه، شرایط و حتی مدارک الزم برای ج

نیرو در سامانه استخدام بانک ملت به صورت قراردادی و پیمانی در سامانه استخدام اطالعاتی را بدست آورند اینجاست  

که نقش مشاور بیش از پیش پررنگ می شود. از این رو، مشاوران حاضر در تیم مشاوره جذب نیرو در این ارگان  

 .دولتی می توانند در این زمینه هم قدم شما باشند

های پر آوازه کشور است که شعبه های بسیاری  رایط استخدام بانک ملت مشخص شده است. بانک ملت یکی از بانکش

طلبان می را نیز در سرتاسر کشورمان دارد. این بانک هر سال و یا هرچندسال یک بار، اقدام به استخدام از میان داو

شرایط ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملت آشنا شوید. همچنین  کند. برای استخدام شدن در این بانک الزم است ابتدا با 

 .داشتن حداقل مدارک تحصیلی نیز ضروری است

از آنجایی که استخدام شدن در بانک عالوه بر حقوق، می تواند مزایای بسیاری را نیز برای افراد داشته باشد. به همین 

برای شما مهم است، پیشنهاد می کنیم در ادامه این مطلب  ن بانکرقابت در این حوزه ها کم نیست. اگر قبولی در ای

 .همراه ما باشید تا از جزییات مربوط به قبولی اطالعات الزم را بدست آورید

فراموش نکنید که استخدام شدن در بانک در کنار تمامی سنگینی های وظایف و بسیاری موارد دیگر که دارد، می تواند 

ید. عناوین د و شما پس از قبولی قطعاً به جایگاه خوب اجتماعی، شغلی و مالی خواهید رسمزایای بسیاری نیز داشته باش

شغلی که این بانک برای آن ها استخدام می کند، شامل، متصدی امور بانکی، متصدی امور اداری، حسابدار، کارشناس 

ی شود. البته برای عناوین حقوقی، متخصص فناوری اطالعات، انتظامات، نیروی تأسیساتی، نیروی خدماتی و …م

شغلی باالتر نیز هیچگاه آگهی منتشر نشده و افرادی که به عنوان کارشناس و... استخدام می شوند، در ادامه به این  

 .عناوین منصوب خواهند شد

  

اطالع از شرایط و زمان گزینش و جذب نیرو در سامانه استخدام بانک ملتجهت  از سراسر   

  .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل کشور از طریق تلفن ثا بت با مرکز مشاوره 

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کدتماس   

  

  

برای تمامی داوطلبان مایل به اشتغال  زمان و نحوه ثبت نام برای جذب در بانک ملت اطالع از

 در این ارگان الزامی است

  

  

   چه زمانی می توان برای ثبت نام جهت استخدام بانک ملت اقدام کرد؟
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زمانی مختلف بانک ملت اقدام به انتشار آگهی می کند، به همین دلیل نمی توان زمان دقیقی را از آنجایی که در بازه های 

 .برای ثبت نام استخدام در این بانک مشخص کرد

دی بوده است که افراد می توانستند برای استخدام  30لغایت   21در سال جاری آخرین آگهی استخدام مربوط به تاریخ  

 .اقدام نمایند

دی ادامه داشته است 30تا  1400گهی آمده بود که ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملت در این آ . 

  

  

 وارد این لینک شوید زمان و نحوه ثبت نام جهت به کارگیری نیرو در بانک ملی برای اطالع از

  

  

عمومی و اختصاصی استخدام بانک ملت شرایط   

همانطور که در قسمت مقدمه اشاره کرده بودیم برای ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملت نیاز است واجد تمامی شرایط  

 .تعیین شده نیز باشید. افرادی که این شرایط را ندارند، نمی توانند در آزمون و دیگر مراحل استخدام شرکت نمایند

 شرایط عمومی 

 تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران  •

 دین اسالم و یا دیگر دین های مورد قبول کشور •

 ارائه کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت برای آقایان •

تبصره یک: با توجه به تاریخ استخدام، نیاز است تاریخ ترخیص از خدمت و یا تاریخ صدور کارت نیز طبق زمان  

 .مشخصی باشد

دی که کارت معافیت دائم پزشکی دارند، نیاز است پزشک بالمانع بودن ادامه سایر مراحل را تایید تبصره دو: برای افرا

 .نماید

ارائه تعهد عدم اشتغال)رسمی یا پیمانی( و عدم تعهد خدمت به سازمان ها، دستگاه ها و یا سایر موسسات   •

 .دولتی و غیردولتی مورد نیاز است

برای انجام وظایف محول شده نیز ضروری استداشتن شرایط و توانایی الزم  • . 

 .نداشتن محکومیت و سوءپیشینه کیفری با تایید مراجع ذیصالح نیز باید وجود داشته باشد •

 .عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان نیز ضروری است •

ه دهندهمچنین الزم است افراد مدرک یکی از مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد را نیز ارائ • . 

هم چنین برای رده های حفاظتی نیز یک سری شرایط خاص فیزیکی تعیین می شود که افراد باید واجد آن   •

 .شرایط نیز باشند

تبصره یک: تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان، باید قبل از تاریخ های اعالم شده باشد. زیرا براساس تاریخ اعالم شدن  

می شوداستخدام، تاریخ مدرک تحصیلی بررسی  . 

 شرایط اختصاصی 
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بسته به این که بانک جهت استخدام در چه مشاغلی اطالع رسانی کرده باشد، شرایط اختصاصی متفاوت خواهد بود. در 

 .ادامه ما قصد داریم رایج ترین شرایط اختصاصی را که برای استخدام در بیشتر پست ها مورد نیاز است، بررسی کنیم

ای مدارک تحصیلی مذکور مورد نیاز استبر 15دارا بودن حداقل معدل  • . 

سال تمام تا تاریخ اعالم شده برای استخدام برای مقطع کارشناسی تعیین شده است 30داشتن حداکثر سن  • . 

سال تمام تا اعالم شده برای استخدام برای مقطع ارشد تعیین شده است 32داشتن حداکثر سن  • . 

ی توانند ثبت نام کننددر بیشتر آگهی ها داوطلبان مقاطع باالتر نم • . 

تاریخ ترخیص از خدمت نظام وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی و همچنین فراغت از تحصیل  •

 .داوطلبان باید قبل از تاریخ های اعالم شده باشد

 .داشتن مدرک مهارت های هفتگانه رایانه نیز ضروری است •

شناختی، یک سری تست های دیگر نیز از افراد گرفته می  برای قبولی در فرآیند مراحل استخدامی آزمون روان •

جسمانی )فقط برای متقاضیان رده شغلی    تست آمادگیشود که شامل مصاحبه استخدامی و روانشناختی، 

است که مطابق با شرایط بانک گرفته خواهد شد متصدی حفاظت(، گزینش و معاینات پزشکی،  . 

میلیون  5قبل از به کارگیری در بانک، ضمانت نامه بانکی به مبلغ  از پذیرفته شدگان مراحل استخدامی فوق، •

 .تومان )صرفا صادره از بانک ملت( گرفته خواهد شد

تمامی متقاضیان نیاز است بومی شهر مورد تقاضای خود باشند. برای بومی بودن نیز یک سری شرایط  •

 .معرفی شده است که شامل موارد زیر می شود

مورد تقاضا باشندفرد باید متولد شهر  • . 

سال در آن شهر در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان تحصیل نماید  2همچنین نیاز است فرد حداقل  • . 

سال در شهر سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند 2الزم است افراد به صورت پیوسته یا  • . 

افراد به صورت پیوسته در شهر مورد نظر  سال آخر منتهی شده به تاریخ استخدام،  2همچنین نیاز است در  •

 .سکونت داشته باشند

تبصره یک : از آنجایی که امروزه مدارک تحصیلی متفاوتی با کیفیت های متفاوت ارائه می شود، تنها مواردی مورد 

یقات و فناوری باشد قبول است که مورد تایید وزارت علوم و تحق . 

اگر در دانشگاه پذیرفته شوند، نیاز است با دانشگاه محل تحصیل خود  تبصره دو: افرادی که در حال تحصیل هستند

 .تسویه نمایند

 .تبصره سه: افرادی که دارای مدرک تحصیلی باالتر از موارد درخواست شده هستند، مجاز به ثبت نام نخواهند بود

 .تبصره چهار: مدارک تحصیلی افراد باید مطابق با درخواست بانک باشد

سال در شهر مورد تقاضا تعهد بر اشتغال را   15مامی افرادی که پذیرفته می شوند، نیاز است حداقل تبصره پنج: ت 

 .بدهند

  

  



 

  

  

 مراحل استخدام بانک ملت 

پس از کسب اطالعات الزم در رابطه با شرایط ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملت، نیاز است مراحل استخدامی بانک  

در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کردرا نیز طی نمایید که  . 

 .ما در ابتدا مراحل را معرفی کرده و سپس مراحل تصویری را بررسی خواهیم کرد

 .در ابتدا باید برای ثبت تقاضای استخدام در سایت مربوطه اقدام نمایید

عالم شده باشیددر مرحله دوم نیاز است اطالعات عمومی و اختصاصی را بررسی کنید تا واجد تمامی شرایط ا  . 

 .فراموش نکنید که اولویت بندی اولیه بر اساس معدل کل مدرک تحصیلی متقاضی حداکثر دو برابر ظرفیت خواهد بود

پس از تمامی این مراحل از شما خواسته می شود که برای ارائه مدارک ارسالی و تشکیل پرونده به صورت حضوری 

 .به مکان های معرفی شده مراجعه نمایید

عالوه طی مراحلی آزمون روانشناختی و مصاحبه های استخدامی)تخصصی و رفتاری( نیز از افراد گرفته خواهد   به

 .شد. برای گزینش معاینات پزشکی نیز جزء مراحل اجرایی است

ل به عالوه از افراد یک سری وثیقه گرفته می شود که ممکن است مقدار آن در هر بار استخدام متفاوت با دفعه های قب

 .باشد

 .سپس افراد پذیرفته شده نیاز است در دوره آموزشی بدو خدمت ویژه بانکداران شرکت نمایند
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تبصره: شاید این سوال برای شما پش بیاید که برچه اساسی از افراد برای حضور در مصاحبه دعوت می شود که در 

ویت معدل مدرک تحصیلی، بتفکیک جنسیت و  م دعوت از افراد برای مصاحبه، براساس اولاین مورد باید به شما بگویی

مقطع تحصیلی)به نسبت تعداد ثبت نام کنندگان هر مقطع( خواهد بود؛ اما در ادامه پذیرش و معرفی جهت ادامه مراحل  

استخدامی براساس باالترین نمرات مکتسبه در مصاحبه های استخدامی)تخصصی و رفتاری( و آزمونهای روانشناختی  

ه جهت هر شهر انجام می شودو نیاز تعیین شد . 

  

  

  

بر روی لینک مربوطه کلیک   جهت آشنایی با شرایط جذب و پذیرش نیرو در بانک ملی ایران

 کنید 

  

  

 بررسی تصویری مراحل ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملت 

 .مراجعه نمایید www.bankmellat.irدر ابتدا نیاز است به سایت بانک ملت به نشانی 

 .در این سایت فرمی با نام تقاضانامه الکترونیکی قرار دارد که باید تکمیل شود 

اصوالً تحت یک سری شرایط خاص پذیرفته می در مرحله بعدی باید برای ارسال عکس سه در چهار اقدام کنید که 

کیلو بایت حجم داشته و دارای ارتفاع و عرض مشخصی نیز باشد 200شود. به طور مثال عکس شما باید نهایتاً  . 

همچنین ارسال تصویر صفحه اول شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی)با ذکر معدل کل( نیز مورد نیاز است. عکس  

یط عکس سه در چهار مورد پذیرش قرار می گیردمدارک نیز با داشتن شرا . 

 :یک سری نکات مهم در هنگام ثبت نام وجود دارد که باید آن ها رعایت کنید و شامل موارد زیر می شود

قبل از ثبت نام کردن نیاز است، راهنمای نحوه تکمیل فرم موجود در سایت مراجعه و مندرجات آن را مطالعه کرده  

 .باشید

زمانی تکمیل می شود که کد رهگیری را نیز گرفته باشید ثبت نام شما . 

در هنگام وارد کردن اطالعات دقت کنید که تمامی موارد به درستی وارد شده و اشتباهی رخ ندهد، زیرا اگر اشتباهی 

عات وارد در ثبت کردن اطالعات وجود داشته باشد، تمام مسئولیت آن با خودتان خواهد بود. اگر هم مغایرتی میان اطال

 .شده و مدارک تحویل داده شده مشاهده گردد، به صورت کلی استخدام فرد باطل خواهد شد

  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  برای اطالع از زمان و سایت استخدام بانک صادرات ایران

  

https://irantahsil.org/terms-of-employment-in-the-melli-bank/
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منابع آزمون بانک ملت سواالت و  

در این قسمت همراه ما باشید تا سواالت و منابع آزمون استخدام بانک ملت را بررسی کنیم. این منابع و سواالت ممکن  

است در هر مرحله از انتشار آگهی استخدام با مراحل بعدی متفاوت باشد ما در این قسمت مهم ترین و رایج ترین موارد 

خواهیم کردرا بررسی  . 

آزمون استخدامی جهت هر رده شغلی در قالب یک دفترچه سوال با منابع آزمونی به شرح جدول ذیل طراحی خواهد  

 .شد

  

  

  مواد امتحانی عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی بانک ملت

 کارشناسی ارشد کارشناسی 

 هوش و استعداد

 زبان انگلیسی عمومی 

 ادبیات و آیین نگارش 

 اطالعات عمومی کامپیوتر

 دانش علوم بانکی

 بازارهای مالی و سرمایه

 ریاضیات و آمار 

 مباحث بازاریابی 

 هوش و استعداد

 زبان انگلیسی عمومی 

 ادبیات و آیین نگارش 

 اطالعات عمومی کامپیوتر

 دانش علوم بانکی

 آشنایی با مباحث روز اقتصاد

 دانش مسائل روز مدیریت 

 مباحث بازاریابی 

  

بع نیز می تواند بسیار متعدد و گسترده باشد؛ اما به صورت کلی ما تهیه منابعی را توصیه می کنیم که تعداد بیشتری  منا

ه ما در ادامه همرا  از سواالت را پوشش داده و همچنین می تواند تنوع بیشتری از سواالت را در اختیار شما قرار دهد.

اختیار شما قرار دهیم باشید تا چند نمونه از بهترین منابع را در . 

  

  

 منابع عمومی آزمون استخدامی بانک ملت 

 منابع  مواد

 زبان انگلیسی عمومی 
، کتاب504زبان انگلیسی راهنمایی تا پیش دانشگاهی، کتاب   tick eight 

 گاج، کتاب لغت لقمه انتشارات مهر و ماه 

عمومی چاپ دانشگاه پیام نورکتاب ادبیات گاج، کتاب فارسی   ادبیات و آیین نگارش   



 ریاضیات و آمار 
ریاضیات دوره دبیرستان، ریاضیات مدرسان شریف، ریاضی و آمار 

 آمادگی آزمون های استخدامی انتشارات امید انقالب 

  

  

 .در این قسمت منابع اختصاصی را بررسی خواهیم کرد

  

  

 منابع اختصاصی آزمون استخدامی بانک ملت 

 منابع  مواد

 هوش و استعداد تحصیلی

سواالت هوش آزمون دکتری، کتاب  

استعداد تحصیلی مدرسان شریف و 

 یا دکتر مسیح خواه

دانش علوم بانکی و بازارهای مالی 

 و سرمایه

جزوه علوم بانکداری مرکزی، 

کتاب آزمون های استخدامی بانک 

 ها و شرکت ها از جمشید واحدی

 مباحث بازاریابی 
بازاریابی کاتلر و کتاب  کتاب  

 مباحث بازاریابی مدرسان شریف

 هوش مصنوعی

 –کتاب استخدامی هوش مصنوعی 

انتشارات ایران فرهنگ و به تالیف 

 آرمان کهریزی

 پایگاه داده 
کتاب های مقسمی، پوران پژوهش 

 یا پارسه

 مهندسی نرم افزار

کتاب مهندسی نرم افزار از راجر 

و حسین اس پرسمن به ترجمه سعید 

 بلوچیان

 سیستم عامل

 –کتاب سیستم های عامل پیشرفته  

انتشارات پوران پژوهش، کتاب  

 سیستم عامل مدرسان شریف

 معماری کامپیوتر 
کتاب معماری کامپیوتر موریس  

 مانو 

 شبکه کامپیوتری
کتاب نتورک شهرام سبحانی، کتاب 

 های مقسمی و جعفرنژاد قمی

  

  



 

  

  

ملت از چه رشته هایی انجام می شود؟ استخدام بانک   

اینکه از چه رشته هایی استخدام به عمل آید، بستگی به نوع نیاز بانک خواهد داشت؛ اما به صورت کلی برای یک  

 .سری رشته ها در تمامی بانک ها تقاضا وجود دارد که در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کرد

  

  

استخدام رشته های مورد نیاز بانک برای   

 اقتصاد بازرگانی مدیریت بازرگانی 

 علوم اقتصادی  مدیریت مالی

 بازاریابی تمامی گرایش ها  مدیریت صنعتی 

 امور بیمه  مدیریت دولتی 

 امور بانکی  بیمه 

 کشاورزی اقتصاد نظری 

 پول و بانکداری اقتصاد صنعتی

 اقتصاد اسالمی  آمار و کاربردها

کاربردها)ریاضی کاربردی(ریاضیات و     
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 مدارک تحصیلی الزم برای استخدام بانک ملت 

برای استخدام شدن در بانک بسته به نوع منصبی که برای شما در نظر گرفته می شود یک سری مدارک خاص مورد 

 .قبول است که در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کرد

بانکی مدارک کارشناسی و ارشد در رشته های زیر مورد قبول استبرای بانکدار یا متصدی امور  : 

  

  

 مدارک مورد قبول در منصب بانکدار و متصدی امور بانکی 

 مدیریت مالی مدیریت بازرگانی 

 مدیریت بیمه  مدیریت صنعتی 

 مدیریت دولتی  امور بانکی 

 آمار گرایش آمار و کاربردها  مدیریت بازاریابی 

 حسابرسی حسابداری

های اقتصاد اسالمیعلوم اقتصادی در گرایش ریاضی، گرایش ریاضیات و کاربردها  

 مهندسی صنایع در گرایش مهندسی صنایع پول و بانکداری

 بانکداری اسالمی  امور بانکداری 

   امور شعب 

  

  

قضایی یا عمران در گرایش عمران  برای استخدام شدن در منصب امور اداری باید دارای مدرک کارشناسی در حقوق 

 .باشید

 :برای مقطع ارشد نیز مدارک رشته های زیر مورد قبول است

  

  

 مدارک مورد نیاز در منصب امور اداری 

اقتصادی-های حقوق مالیی حقوق قضائی در گرایشرشته  حقوق جزا و جرم شناسی 

المللحقوق بین  حقوق خصوصی 

الکترونیک حقوق تجارت  حقوق عمومی   

 حقوق ثبت اسناد و امالک 
- سازه-ی عمران در گرایش عمران )مدیریت ساخت رشته

زلزله(-اک و پیخ  

  



  

ی استخدامی بانک ملت را با موفقیت پشت سر بگذاریم؟ چگونه مصاحبه  

رای قبولی طی کردن تمامی مراحل ثبت نام و استخدام، یک آزمون روانشناختی نیز افراد گرفته می شود که ب  پس از

کسب حد نصاب نمره در این مرحله نیز بسیار مهم می باشد. البته پس از این مرحله نیز، باید در مرحله مصاحبه  

 .تخصصی و رفتاری شرکت کنید و در آن ها نیز حد نصاب مورد نیاز را کسب نمایید

توان به سه مرحله تقسیم کردی استخدامی بانک ملت را میی مصاحبههر جلسه  : 

ی مصاحبه قبل از جلسه  -۱  

ی مصاحبهحین جلسه  -۲  

ی مصاحبهپس از جلسه  -۳  

  

  

ی مصاحبه ی آماده شدن قبل از جلسهنحوه  

تا قبل از اینکه خبر دعوت به جلسه مصاحبه برای شما فرستاده شود، می توانید خودتان را برای حضور احتمالی در این  

ری کرده و خودتان را به  خبر دعوت شدن نیاز است این مسئله را با جدیت پیگیجلسه آماده کنید؛ اما پس از دریافت 

صورت حرفه ای آماده نمایید. قبل از اینکه شروع به مطالعه یک سری منابع مرتبط نمایید، نیاز است با سیاست های  

جستجو پاسخ تمامی سواالت   بانک ملت آشنا شوید. برای این کار می توانید به وبسایت این بانک مراجعه کرده و با کمی

خود را در این رابطه بگیرید. کار دیگری که نیاز است انجام دهید، گردآوری سواالت احتمالی است که ممکن است از 

 .شما پرسیده شود و همچنین جواب های خود را از قبل تعیین کنید

و ذهنی است. همچنین نحوه پوشش و   یکی از موارد مهمی که در جلسه زیر نظر گرفته می شود، داشتن آمادگی جسمی

 .داشتن ظاهری آراسته نیز مورد نیاز است

  

  

 نکات مهم در جلسه مصاحبه استخدام بانک ملت 

حاال که آمادگی الزم برای جلسه مصاحبه را پیدا کرده اید، نیاز است با یک سری نکات مهم در جلسه و همچنین تعداد 

 .فازهای جلسه مصاحبه آشنا شوید

یه سه مرحله تقسیم می شود  مصاحبهجلسه  : 

ورود به جلسه: در ابتدا نحوه ورود شما و زبان بدن شما به دقت در نظر گرفته می شود. به طور مثال بهتر است حتماً  

زبان بدن شما نشان دهنده اعتماد به نفس قوی باشد. همچنین اگر در شرایط غیرکرونا به مصاحبه دعوت شدید، حتماً با  

به کننده دست بدهید. به عالوه بهتر است پرانرژی و قوی ظاهر شویدفرد مصاح . 

پاسخ دادن به سواالت مصاحبه کنندگان: موضوع مهم بعدی نحوه پاسخ دادن به سواالت است. در هنگام پاسخ دادن به  

ود را جمع سواالت مصاحبه کنندگان نیز زبان بدن افراد به دقت بررسی خواهد شد. به طور مثال هرگز دست های خ



نکرده و حالت معذب نداشته باشید. پاهای خود را روز زمین گذاشته و بهتر است یک پا را روی دیگری بندازید.  

هم بعدی داشتن ارتباط چشمی با فرد مصاحبه کننده استموضوع م  . 

لط شما در  یکی از شگردهای مصاحبه کنندگان، داشتن برخوردهای عجیب و نامتعارف است که برای سنجش میزان تس

می شود. گاهی نیز ممکن است از تکنیک هایی ساختگی برای عصبی کردن شما استفاده شود که بهتر است  نظر گرفته 

 .در این مواقع هرگز عصبانی نشده و آرامش خودتان را حفظ نمایید

ی مصاحبه: حفظ اعتماد به نفس در مراحل پایانی نیز ضروری استپایان جلسه . 

  

  

ی بانک ملت انجام دهیدی مصاحبهباید پس از جلسهاقداماتی که   

پس از پایان جلسه و خداحافظی با فرد مصاحبه کننده بهتر است یک سری اطالعات تماس از آن ها داشته باشید. به 

  طور مثال اکانت شبکه های اجتماعی آن ها و یا حتی آدرس ایمیل می تواند بسیار عالی باشد. کاری که می توانید انجام

دهید، ارسال یک نامه قدردانی است. این پیام می تواند شامل فرستادن یک تشکر برای اختصاص دادن زمان جهت 

 .مصاحبه باشد و نیازی نیست پیام خیلی طوالنی برای آن ها ارسال نمایید

  

  

 مزایا و معایب کار کردن در بانک ملت 

ت می تواند برای استخدام مناسب باشد و یا مزایا و معایب  این سوال را بسیاری از افراد می پرسند که آیا بانک مل

خدام در بانک ملت چیست؟ در پاسخ به این دست سواالت باید بگوییم که هر شغلی فارغ از این که دارای چه  است

شرایطی باشد، دارای مزایا و معایب مخصوص به خود است. اینکه برای هر فردی چه شغلی مناسب است بستگی به  

ی ها و عالیق فرد دارد. اما در کل حقوق و مزایای بانک ها عالی است و افرادی که در بانک استخدام می شوند  توانای

می توانند با شرایط آسان تری انواع وام ها را دریافت نمایند؛ اما از طرفی افرادی که در بانک ها مشغول به کار می  

ت مداوم بدون استراحت و با تمرکز باال داشته باشند. نشستن  ساعت به صورت حداقل فعالی 8شوند، نیاز است روزانه 

طوالنی مدت پشت میز، آُیب به مهره های کمر، مچ دست و بسیاری از موارد دیگر از جمله معایب کارمندی است که 

 .در بسیاری از مشاغل دیگر نیز وجود دارد

ری های روحی و روانی نیز هستند است که گاهی برخی مشاغل بانکی عالوه بر دشواری های فیزیکی، دارای دشوا

 .مسئولیت سنگینی را بر عهده افراد می گذارد. همه این موارد را می توان جزء معایب در نظر گرفت

  

  



 

  

  

 تذکرات مهم در خصوص ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملت 

منتشر خواهد شد و بهتر است از منابع غیر  تمامی اطالعیه های استخدامی بانک ملت، در وبسایت اینترنتی این بانک 

 .معتبر درخواست هیچگونه اطالعاتی را نکنید

توجه داشته باشید که تمامی اطالعات ارسالی برای بانک باید طبق شرایط اعالم شده باشد اگر حتی در مراحل استخدامی  

ع، قبولی شما باطل اعالم این موضوع نشود، حتی در آخرین مرحله پس از مشخص شدن این موضوبانک متوجه 

 .خواهد شد

 .تمامی مراحل ثبت نام اینترنتی بوده و نیاز به مراجعه حضوری نیست

 .اگر شخصی با داشتن مدرک ارشد، برای پست های مقطع لیسانس ثبت نام کند، قبولی او باطل می شود 

وجه به نیازهای هر شهر به کار گرفته  دعوت از افراد برای مصاحبه به معنای استخدام نیست و افراد در نهایت با ت

 .خواهند شد

به ترتیب اولویت اقدام می گردد و بانک هیچ گونه مسئولیتی در قبال بکارگیری سایر نیروهای ذخیره )مازاد بر نیاز 

 .هرشهر( نخواهد داشت
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 ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملت در مشهد 

شود، محل استخدام نیز مشخص خواهد شد. به طور مثال آخرین خبر هر بار که خبر استخدام بانک ملت منتشر می 

 .استخدام بانک ملت در سال جاری برای بوشهر بود که اطالع رسانی شد. برای مشهد نیز باید منتظر اعالم بمانید

  

  

 ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملت در شهرهای مختلف

ام بانک ملت به صورت سراسری در بیشتر شهرها مربوط به طبق آخرین اخبار منتشر شده در سال جاری، استخد

خرداد بوده است که در این تاریخ برای شهرهای زیر آگهی استخدام منتشر شده بود 4تاریخ  . 

  

  

 بخش مهندسی ساختمان  بخش حقوقی  شهر محل تقاضا  واحد

 --- √ تهران تهران

 --- √ اردبیل مدیریت شعب استان اردبیل 

 √ √ اصفهان مدیریت شعب استان اصفهان

 √ --- کرج  مدیریت شعب استان البرز

 √ --- تبریز  مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

 --- √ ارومیه مدیریت شعب استان آذربایجان غربی

 --- √ بوشهر  مدیریت شعب استان بوشهر 

 --- √ بیرجند  مدیریت شعب استان خراسان جنوبی

 √ √ مشهد  مدیریت شعب استان خراسان رضوی

 --- √ بجنورد  مدیریت شعب استان خراسان شمالی 

 √ √ اهواز مدیریت شعب استان خوزستان 

 √ √ سمنان مدیریت شعب استان سمنان

 √ --- زاهدان  مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان

استان فارس مدیریت شعب   √ √ شیراز 

 --- √ قزوین مدیریت شعب استان قزوین 

 --- √ قم مدیریت شعب استان قـم

 --- √ سنندج  مدیریت شعب استان کردستان 

 √ --- کرمان مدیریت شعب استان کرمان 

 √ √ گرگان مدیریت شعب استان گلستان 

 √ --- رشت مدیریت شعب استان گیالن

 √ --- خرم آباد  مدیریت شعب استان لرستان

 --- √ اراک  مدیریت شعب استان مرکزی 

 √ --- بندرعباس  مدیریت شعب استان هرمزگان 

 √ √ یزد مدیریت شعب استان یزد 



  

  

 خبرهای مرتبط با استخدام بانک ملت

استخدام بانک ملت تا به امروز منتشر شده است، بررسی کنیمدر این قسمت همراه ما باشید تا تمامی اخباری که از  . 

1400تیر  30خبر  ۱۴۰۰اعالم نتایج آزمون استخدامی بانک ملت در سال  -  

 .در این خبر اعالم منتشر شدن نتایج استخدامی مشخص شده بود

1400تیر  20خبر  ۱۴۰۰اطالعیه اعالم نتایج آزمون استخدامی بانک ملت در سال  -  

خبر مشخص شد که نتایج اعالم شده است در این . 

1400تیر  19خبر   اطالعیه زمان اعالم نتیجه آزمون کتبی استخدامی بانک ملت  -

 .در این خبر اطالعیه نتایج آزمون کتبی منتشر شده بود

1400زمان اعالم نتایج استخدامی بانک ملت سال   - 1400تیر  6خبر   

استان   31امتحانی واقع در  41هزار داوطلب در  35با حضور بیشتر از   1400آزمون استخدامی بانک ملت در سال 

 .کشور برگزار شد

1400خرداد  31خبر   دریافت کارت آزمون استخدامی بانک ملت در سال -

در این خبر لینکی برای دریافت کارت آزمون گذاشته شده بود که داوطلبان می توانستند از طریق آن برای دریافت  

ایندکارت اقدام نم . 

1400خرداد  4خبر  1400ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملت در سال  -  

 .در این خبر نام رشته ها و نام پست هایی که برای آن ها بانک نیاز به نیرو داشت، مشخص شده بود

1400خرداد  2خبر   زمان برگزاری آزمون استخدامی بانک ملت -

جزییات برگزاری منتشر شده بوددر این خبر زمان برگزاری آزمون به همراه  . 

  

  

 خالصه مطلب

ثبت نام آزمون  استخدام بانک ملت موضوع مورد بحث ما در این مطلب بود. ما سعی کردیم تمامی جزییات مربوط به 

را به همراه خبرهای مهم در این حوزه بررسی کنیم. همچنین، دیگر اطالعات مهم مانند منابع   استخدامی بانک ملت 

و شرایط و مراحل استخدام نیز بررسی گردید. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات آزمون 

 .بیشتری در این رابطه داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

  



  

نحوه ثبت نام برای جذب نیرو در بانک ملت و همین طور هزینه الزم برای ثبت برای آشنایی با  

تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاورهاز  نام .  

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کدتماس   

  

 


