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برای بسیاری از افرادی که متقاضی اشتغال در بانک هستند، این سوال پیش می آید که برای کارمند بانک شدن چه رشته ای 

باید خواند؟ و مدرک تحصیلی برای استخدام در بانک چه باید باشد؟ برای باال بردن شانس استخدام خود در بانک، باید در 

هایی مثل حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد و ... از آن باشید. به طور مثال رشته ها تحصیل کردههای مورد نیاز بانکرشته

رشته های هایی هستند که همه بانک ها به آنها نیاز دارند. با مطالعه شرایط استخدام بانک ها و اطالع از دسته از رشته

های مرتبط برای تمام تحصیل در رشته .شد، یک قدم به استخدام در بانک نزدیکتر خواهید مورد نیاز استخدامی بانک ها

کند. لذا در ادامه به معرفی این ها یک امتیاز محسوب می شود و این موضوع در آزمون استخدامی بانک نیز صدق میشغل

  .رشته ها و همچنین مهارت های الزم برای آزمون استخدامی خواهیم پرداخت

  

 رشته های مورد نیاز استخدامی بانک ها
شنیده  در اخبار مرتبط با آزمون های استخدامی، در مورد آزمون های سراسری یا آزمون های استخدامی بانک هاشاید 

در چنین شرایطی اولین سوالی که برای شما پیش می آید این است که برای استخدام در بانک چه رشته ای را باید   باشید.

ر این بخش می خواهیم با رشته های مناسب شغل بانکداری بیشتر خواند که شانس پذیرش برای چنین شغلی بیشتر باشد. د

 .آشنا شویم

  

[caption id="attachment_110829" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]رشته های مورد نیاز استخدام بانک ها
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 . بر روی لینک کلیک نماییدحداقل معدل و شرایط استخدام بانک شهر  برای اطالع از

  

  

 رشته بانکداری یا مدیریت امور بانکی

های استخدامی بانک ها که شرایط استخدامی به طور کامل توضیح داده شده است، اولویت اصلی در بسیاری از آگهی

، چون مدیریت شعببانکداری است. این افراد با مطالعه دروس مرتبط با این شغل همهای التحصیالن رشتهاستخدام با فارغ

گذاری، روابط عمومی، اعتبارات و سایر موارد مشابه دیگر، بدون شک نسبت به سایر افراد، در این حوزه برتری سرمایه

و سپس استخدام در یکی از این مراکز علمی دارند. بنابراین اولین و بهترین رشته برای شرکت در آزمون استخدامی بانک 

دولتی و خصوصی، رشته بانکداری است. اما باید توجه داشته باشد که خوشبختانه این تنها رشته مورد نیاز نیست و حتی با 

 .تحصیل در سایر رشته نیز شرایط استخدام بانک را دارید

کارشناسی یا کارشناسی ارشد در این رشته می تواند برای رشته بانکداری یا مدیریت امور بانکی ، داشتن مدرک تحصیلی 

 .برای استخدام در بانک به شما کمک قابل توجهی کند

های ترین مسئولیتهای شغلی مثل متصدی امور بانکی نیز استخدام شوند. از جمله مهمتوانند در موقعیتافراد متقاضی می

 :نمود توان به موارد زیر اشارهمدنظر در شغل کارمند بانک می

 ها در اشکال گوناگون از مشتریاندریافت پول نقد، چک، کارت اعتباری و سایر پرداخت 
 شمردن موجودی صندوق در ابتدای شیفت کاری 
 دریافت سفارش مشتریان برای کارت اعتباری و چک 
 ثبت اسناد مربوط به مبادالت مالی در سیستم کامپیوتری 
 های مشتریانپاسخگویی به پرسش 
 موجودی صندوق در انتهای شیفت کاریشمردن  

  

 رشته حسابداری یا حسابرسی

رشته حسابداری یکی از مهم ترین حرفه ها در کشور به حساب می آید و تمام صنعت ها به حسابدار نیاز دارند تا متوجه 

لی برای این رشته روند مالی کسب و کار خود شوند. به دلیل وجود مشکالت مالی در بسیاری از ارگان ها، فرصت های شغ

 هاینیز از جمله رشتهبسیار زیاد است. یکی از رشته های مورد نیاز استخدامی بانک ها، رشته حسابداری یا حسابرسی 

ها است، اما برای پذیرش در آزمون استخدامی، باید دارای مدرک کارشناسی و باالتر در این رشته باشید. با مورد نیاز بانک

 .توانید شانس باالیی برای استخدام شدن در بانک داشته باشیدداشتن چنین مدرکی می 

  

 رشته ریاضیات

بی شک رشته ریاضیات در لیست بهترین رشته برای استخدام بانک قرار دارد. در بسیاری از موسسات مالی نیاز به 

اند، ته ریاضیات تحصیل کردههایی افرادی که در رشهای پیچیده تبادل مالی وجود دارد. برای توسعه چنین مدلطراحی مدل

ها و های تحقیق و توسعه بانکجزو بهترین گزینه ها هستند. همچنین محصلین رشته ریاضیات، برای استخدام در بخش

 .گذاری نیز مورد نیاز می باشندمدیریت سرمایه

https://irantahsil.org/terms-of-employment-in-the-shahr-bank/
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 رشته مهندسی مالی، علوم اقتصادی، آمار، ریاضی و حقوق

و علوم اقتصادی با توجه به نتایج تجارب این رشته از گذشته تا کنون در مجموع، در  در حال حاضر، رشته مهندسی مالی

ر های دانشگاهی ددانشگاه ها و بازار کار عالوه بر موفقیت های قابل مالحظه محبوبیت چشمگیری نیز داشته اند. این رشته

ند شانس ورود و استخدام در بانک را برای توانهایی هستند که میکنار رشته های ریاضی، آمار و حقوق از جمله رشته

  .کارجویان عالقمند باال ببرند

  

 رشته مدیریت

های دانشگاهی است که برای استخدام در بانک نیز شانس باالیی دارد. این رشته با هدف رشته مدیریت از آن دسته از رشته

روابط، همچنین با اجرای توابع مدیریتی در خاص مدیریت _ با روابط اقتصادی مرتبط با فعالیت های بانکی و سایر 

های مختلف این رشته در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد در شرایط استخدام بانکداری در ارتباط است. گرایش

های مختلف دیده می شود. به طور مثال فارغ التحصیالن مدیریت بانکی در آینده می توانند در هر یک از حوزه های بانک

، بانکداری داخلی که شامل اعتبارات، سرمایه ….ین المللی که شامل صادرات، واردات، اسناد، اعتبار و بانکداری ب

 .می شود، مشغول به کار شوند… گذاری، سازماندهی مدیریت شعب، اطالعات، خدمات، روابط عمومی و 

  

 (MBA) و کار رشته مدیریت کسب

شود. افرادی که در این رشته ها شناخته میموسسات مالی و بانک ها برای ورود بهدر رأس بهترین رشته MBA رشته

توانند و کار، مسائل مالی و امور مربوط به مشتریان آشنا کافی دارند. بنابراین می های کسباند، با انواع مدلتحصیل کرده

 .مشغول به کار شوند… های شغلی مختلفی مثل فروش، مشاوره مالی، مدیریت شعب ودر موقعیت

های طور که گفتیم فرصتها باشد، ولی همانتر از سایر رشتهکمی سخت MBA احتمال می رود کسب رتبه قبولی رشته

 .التحصیالن این رشته وجود داردشغلی زیادی در بازار کار برای فارغ

  

 رشته کامپیوتر

هایی است که فارغ جمله رشته یکی دیگر از رشته های مورد نیاز استخدامی بانک ها، رشته کامپیوتر است که از

های مختلف سخت افزار، نرم افزار، علوم کامپیوتر و آی تی و در مقاطع مختلف کارشناسی و التحصیالن آن در گرایش

 .های خصوصی و دولتی را دارندکارشناسی ارشد شانس استخدام شدن در بانک
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[caption id="attachment_110825" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]لیست رشته های مورد نیاز استخدامی بانک ها

  

 . بر روی لینک کلیک نماییداستخدام بانک ملت  برای اطالع از

  

  

 های خصوصی و دولتیشرایط استخدام در بانک
های اعالم شده تحصیل کرده و عالقه دارید که در بانک استخدام شوید، باید شرایط عمومی و سایر رشتهچنانچه در یکی از 

شرایط اختصاصی استخدام در بانک را نیز داشته باشید. به طور مثال شرایط سنی، شرط معدل، مقطع تحصیلی و ... از 

 .یردگجمله موارد دیگری است که در زمان استخدام مورد توجه قرار می

قبولی در آزمون استخدام بانک مرحله آخر نیست و هنوز مصاحبه حضوری، معاینات پزشکی و گزینش را پیش رو دارید، 

 .بنابراین برای استخدام در بانک باید آمادگی کامل شرکت در تمام این مراحل را داشته باشید

رشته های مورد  1401شده است و در لیست بخشنامه  نامه استخدامی بانک ها تعیینیکی از موارد حائز اهمیت که در آیین

ها است. در نیاز استخدامی بانک ها به آن اشاره شده است، شرایط و قوانین اصلی برای شرکت در آزمون استخدامی بانک

 :ادامه شرایط استخدام بانک را با هم بررسی خواهیم کرد

https://irantahsil.org/employment-in-the-mellat-bank/
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 .رانتوان به داشتن تابعیت ایاز شرایط استخدام در بانک می 
 .تعهد به نظام جمهوری اسالمی 
 .تدین به یکی از ادیان رسمی کشور 
 .ارائه کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت قانونی برای داوطلبین مرد 
 .صورت رسمی یا پیمانی های دولتی و خصوصی بهها و یا موسسهها، دستگاهعدم اشتغال در سازمان 
 .برخورداری از سالمت جسمانی و روانی 
 .گردان و یا سایر مواد مشابه اشاره کردم اعتیاد به مواد مخدر، روانعد 
 .نداشتن سابقه کیفری نیز جز شرایط استخدام در بانک است 

صورت معمول شرط سنی، یکی از شرایط استخدام بانک مهم برای متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی بانک ها است. به

سال باشند، اما این حالت عمومی بوده و ممکن است هر بانک با توجه به قوانین  ۴۰الی  ۱۸متقاضیان باید در بازه سنی 

 .داخلی خود، شرایط سنی دیگری را برای متقاضیان استخدام مجموعه خود در نظر بگیرد

این موضوع در سایر موارد نیز وجود دارد، یعنی عالوه بر این شرایط عمومی، ممکن است هر بانک دولتی و خصوصی 

های فعلی شعب خود و سایر موارد مشابه، شرایط استخدام در بانک ها خاص باشد. به توجه به نوع فعالیت، نیازمندیبا 

دقت مطالعه کرده و در ها، بخش شرایط استخدام بانک مورد نظر را بههمین خاطر در زمان انتشار آگهی استخدام بانک

  .ا آغاز کنیدنیازهای الزم، فرایند ثبت نام ر صورت داشتن پیش

  

[caption id="attachment_110821" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]لیست رشته های استخدامی بانک ها

  



6 
 

 اطالعیه

های گذشته را مرور نمایید. ضمن این توانید نمونه سواالت آزمون سالبرای کسب رتبه قبولی در آزمون استخدام بانک می

 .با مراجعه به آگهی استخدام بانک مورد نظر منابع آزمون را یافته و آنها را مطالعه کنیدتوانید که می

  

  

 های مورد نیاز جهت استخدام بانکمهارت
های مورد نیاز جهت استخدام در بانک را داشته باشید. البته قبل از ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی بانک، باید مهارت

های الزم برای استخدام بانک چه هستند. به همین خاطر در این بخش به بررسی ندانید که مهارت بدیهی است که دقیقا  

های یک کارمند بانک، شامل ها و تواناییترین مهارتهای فردی مورد نیاز برای این شغل خواهیم پرداخت. مهمتوانایی

 :موارد زیر است

برانگیز و سخت است. نداشتن تمرکز  نواع ارقام و عددها، یک کار چالشدقت و تمرکز باال: فعالیت در بانک و تعامل با ا 
تواند باعث ضررهای مختلفی شود که ممکن است برخی از آنها غیر قابل جبران باشند. به و دقت، در اغلب موارد می

 .همین خاطر یکی از شرایط استخدام بانک، دقت و تمرکز باال است
شوند. با اینکه در های ریاضی و محاسبه یکی از شرایط استخدام بانک محسوب میرتهای ریاضی و محاسبه: مهامهارت 

کنند، اما داری استفاده میافزارهای محاسبه و بانکها اعم از خصوصی و دولتی، از انواع نرمحال حاضر تمام بانک
خوبی تسلط داشته باشند و بتوانند های پایه ریاضی و محاسبه بهچنان تمام نیروهای شاغل در بانک باید بر مهارتهم

 .راحتی محاسبات را انجام دهندبه
ها از انواع تر اشاره کردیم، در حال حاضر تمام بانکطور که پیش های کامپیوتری و فناوری اطالعات: همانمهارت 

ال بزرگ برای کارمندان های اولیه کامپیوتر، یک اشککنند و عدم آشنایی با مهارتداری استفاده میافزارهای بانکنرم
های کامیپوتری است. بنابراین پیش از هر بانک خواهد بود. پس یکی از شرایط استخدام در بانک ها بلد بودن مهارت

 .های مرتبط با این فناوری اطمینان حاصل نماییدچیزی، از تسلط بر انواع مهارت
ترین یری جدیدها و پیگیب شده: تسلط بر قوانین فعلی بانکها و پیگیری جدیدترین قوانین تصوتسلط بر قوانین فعلی بانک 

ترین فعالیت تمام قوانین تصویب شده یکی از شرایط استخدام بانک است. با اینکه تصور عامه مردم این است که مهم
یت ن بخش فعالتریداری، مهمنیروهای بانک محاسبه پول و اخذ آن از مشتریان است، باید بدانید که تسلط بر قوانین بانک

 ها داشته باشند و عالوه بر این، بادهد. نیروهای بانک باید تمام قوانین را شناخته، تسلط کامل بر آناین افراد را تشکیل می

 .ترین تغییرات قوانین این حوزه را پیگیری کنندداشتن تمایل دائم به یادگیری، همواره مهم
ها و شرایط استخدام در بانک است. یک کارمند بانک باید روزانه ترین مهارتهای ارتباطی باال: تعامل یکی از مهممهارت 

با انواع مشتریان و البته همکاران خود، تعامل داشته باشد و بتواند با رفتار توام با احترام و صحیح خود، مشکالت 
های ترین مهارتعنوان یکی از مهمههای ارتباطی باال را باید بکنندگان را رفع کند. به همین خاطر داشتن مهارتمراجعه

 .مورد نیاز برای یک کارمند بانک در نظر بگیریم
های خارجی دارند و طبیعی است که های بزرگ دولتی و خصوصی، مشتریهای خارجی: اغلب بانکتسلط بر زبان 

صصی خود را با زبان دیگر نیز ها، تمام فعالیت کاری و تخنیروهای شاغل، باید بتوانند عالوه بر برقراری ارتباط با آن
ترین امتیازهای کارمندان بانک و از شرایط استخدام تشریح کرده و انجام دهند. بنابراین تسلط بر زبان خارجی، یکی از مهم

 .بانک ها است

ارد، تنها ها محدود نیست و باید اشاره کرد که این موها و شرایط استخدام در بانک ها، به این مهارتباید گفت که مهارت

های فردی مورد نیاز از شرایط استخدام بانک و استخدام در این موقعیت شغلی است. به همین ها و تواناییبخشی از مهارت

دلیل اگر شما هم جزو داوطلبین آزمون استخدامی بانک هستید، بهتر است این موارد را به خاطر بسپارید و در صورت 

  .ها تالش نماییدم از این مهارتلزوم، برای کسب و یا تقویت هر کدا
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[caption id="attachment_110823" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]لیست رشته های مورد نیاز استخدام در بانک ها

  

 . بر روی لینک کلیک نمایید ساماناستخدام بانک برای اطالع از زمان 

  

  

 آزمون استخدامی بانک ها
های فعال در چرخه اقتصادی هر کشوری هستند و با توجه به این امر، بدیهی است که ترین سازمانها یکی از مهمبانک

ترین و مناسبشرایط استخدام در بانک ها دارای یک چارچوب کلی باشد و افرادی را جذب نمایند که بتوانند بهترین 

های دولتی و خصوصی موظف به رعایت قوانین و شرایط خاصی هستند و عملکرد را ارائه دهند. در ایران نیز بانک

صورت کلی و اصولی تعیین  ها، بهمواردی همچون نحوه جذب نیرو و یا شرایط افراد واجد شرایط اشتغال در این مجموعه

ها و همچنین سازمان مدیریت و پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانک ، با۱۳۷۹بر این اساس در سال  .شده است

 .ها تصویب شدنامه استخدامی بانکریزی کشور، آیینبرنامه

نامه، جذب و استخدام نیروهای جدید، فقط از طریق آزمون ورودی و مصاحبه انجام می شود. به همین این آیین ۶طبق ماده 

های دولتی و خصوصی بوده ها، تنها راه ورود و استخدام در یکی از بانکهای اخیر، آزمون استخدامی بانکدلیل در سال

  .این آزمون مهم با موفقیت عبور کننداست و افراد برای اشتغال در بانک، باید بتوانند از 

https://irantahsil.org/employment-in-the-saman-bank/
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 مراحل مختلف آزمون استخدامی بانک ها
های رسمی و معتبر ها منتشر شده باشد، باید به سایتچنانچه همه شرایط استخدام در بانک را دارید و آگهی استخدام بانک

انک انجام دهید. مدارک الزم جهت ثبت نام، شده مراجعه کنید و فرایند ثبت نام را با توجه به شرایط استخدام در ب اعالم

معموال  شامل مواردی چون مدارک شناسایی، مدارک تحصیلی و یک قطعه عکس است و اگر مدارک دیگری نیز مورد نیاز 

 .شودهای ثبت نام آزمون استخدامی بانک اعالم میباشد، پیش از انجام ثبت نام و در اطالعیه

[caption id="attachment_110827" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]فهرست رشته های مورد نیاز استخدام در بانک ها

  

 اطالعیه

چون شرط سنی، شرط معدل و سایر شروط موجود را  های همان بانک توجه کنید و مواردی همبرای ثبت نام، به اطالعیه

سال را تعیین کرده، ولی  ۳۰ی مدرک کارشناسی، حداکثر سن تا بررسی کنید. برای مثال بانک ملت برای متقاضیان دارا

 .است سال تعیین کرده ۲۸صورت کلی و بدون توجه به مقطع تحصیلی متقاضیان، حداکثر سن را تا  بانک تجارت به
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را قابل قبول  ۱۴شرط معدل نیز از موارد متغیر در بین شرایط استخدام بانک های مختلف است. برخی از بانک ها معدل 

اند. لذا قبل از شروع ثبت نام برای آزمون، در نظر گرفته ۱۵می دانند، در حالی که برخی دیگر، حداقل معدل قابل قبول را 

نیازهای الزم را دارید، ها و شرایط استخدام در بانک ها را با دقت باال مطالعه کنید و در صورتی که همه پیشحتما  اطالعیه

 .م را آغاز نماییدفرایند ثبت نا

مراحل ثبت نام الکترونیکی تقریبا  مشابه همان چیزی است که اغلب متقاضیان در مراحل مختلف تحصیلی خود آن را تجربه 

 :شودها این فرایند معموال طی میاند. برای ثبت نام آزمون استخدامی بانککرده

 .تخاب بخش استخدام در همان سایت اصلیمراجعه به سایت بانک مد نظر و یافتن سامانه ثبت نام یا ان 
 .مطالعه و کسب اطالع از شرایط الزم و در صورت پذیرش تمام بانک ها 
 .ورود به سایت و آغاز فرایند ثبت نام 
 .های مورد نیازوارد کردن اطالعات فردی، تحصیلی و سایر بخش 
طراحی پروسه ثبت نام از سوی بانک مد نظر  های پیشین با توجه بهپرداخت هزینه در این بخش از فرایند یا در بخش 

 .متقاضی
 .دریافت کد رهگیری 

 شوند،های عمومی و تخصصی تقسیم میپس از انجام مراحل این بخش، باید با توجه به موارد امتحانی که معموال  به بخش

 .نماییداطالعات خود را افزایش دهید و با مطالعه منابع آزمون، خود را برای امتحان کتبی آماده 

ای هشدن نیست و در صورت کسب نمرهدر نظر داشته باشید که شرکت در آزمون ورودی به هیچ عنوان به معنای پذیرفته

ها شوید. در شرایط استخدام بانک برخی از بانکهای دیگر فرایند استخدام یعنی مصاحبه و گزینش منتقل میالزم، به بخش

  .شناختی نیز داشته که باید پیش از مصاحبه، در این آزمون پذیرفته شویدروانچون بانک ملت، یک آزمون  هم

  

  منابع آزمون استخدامی بانک ها
شود. این آزمون مانند سایر آزمون ها می باشد. سواالت های استخدامی بانک ها معموال  صبح جمعه برگزار میآزمون

شود؛ دفترچه اول مربوط به سواالت دو دفترچه ارائه میآزمون به صورت تستی است و سواالت آزمون بانک در 

روانشناسی است و سواالت اصلی در دفترچه دوم قرار دارند. سواالت دفترچه دوم شامل هوش و استعداد تحصیلی، آشنایی 

 .با کامپیوتر، ریاضی و آمار، زبان انگلیسی و اطالعات عمومی حوزه بانکی و اقتصادی خواهد شد

کشد تا نتیجه آزمون اعالم شود. در صورت کسب نمره قبولی در آزمون روز طول می ۴۰ول، نزدیک به طبق روال معم

 .شویداستخدامی بانک به مرحله مهمتر یعنی مصاحبه استخدامی بانک دعوت می
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[caption id="attachment_110822" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ی بانک هافهرست رشته های مورد نیاز استخدام

  

 . بر روی لینک کلیک نمایید های آزمون استخدامی بخش خصوصیرشته  برای آشنایی با

  

  

 مصاحبه آزمون استخدامی بانک ها
صورت دقیق به  های استخدام بانک بوده و معموال  بهترین بخشهای آزمون استخدامی بانک ها، یکی از مهممصاحبه

شده برسد، باید در مرحله بعد یعنی  نصاب تعیینشود. در این مرحله، افرادی که نمره آنها به حد متقاضیان اعالم می

 .مصاحبه شرکت کنند

 :های آزمون استخدامی بانک ها دارای چندین بخش بوده و شامل موارد زیر هستندمصاحبه

در این بخش ازمون استخدامی بانک باید اطالعات کامل فردی، تحصیلی و شغلی خود را ارائه  مصاحبه رفتاری و شغلی: 
 داری نیز سنجیده خواهد شد؛ط شما بر شغل بانکدهید و تسل

شود و شما صورت الکترونیک برگزار می های اخیر بهشناختی و تست هوش: این بخش از مصاحبه در سال آزمون روان 

 .درستی پاسخ دهید های سرعت، رنگ، تطابق اشکال هندسی و... را بهباید تست

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c/
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پرسند و عالوه بر آن باید سواالت ع سواالت احکام و معارف را از شما میگزینش عقیدتی و سیاسی: در این بخش انوا 
مختلفی را در رابطه با وضعیت سیاسی داخلی و خارجی کشور، پاسخ دهید. مواردی چون تاریخ اسالم، والیت فقیه، 

 .مباحث سیاسی روز و چندین موضوع مشابه دیگر، همه بخشی از سواالت گزینش عقیدتی و سیاسی است
ترین مراحل پروسه استخدام است و با توجه به فرایند تصویب شده در های کامل پزشکی: این بخش یکی از مهم معاینه 

بانک مد نظر شما، در این مرحله یا مراحل پیشین انجام خواهد شد. برای این بخش باید به پزشکان مورد تأیید بانک 

 .ییدمراجعه کنید و برگه تاییدیه پزشکی را دریافت نما

های آمادگی جسمانی و  های شغلی مانند بخش حفاظت از بانک، انواع آزموندر شرایط استخدام بانک برای برخی از سمت

های پیشین، باید این بخش را نیز با موفقیت پشت تست ورزش نیز وجود دارد و متقاضیان عالوه بر شرکت در تمام بخش

 .سر بگذارند

نتیجه مصاحبه از طریق مراجع رسمی از جمله سایت رسمی بانک مد نظر شما اعالم خواهد پس از انجام تمام مراحل فوق، 

ها شود. در شرایط استخدام در بانک برخی از بانکشد. باید توجه داشته باشد که در این بخش نیز استخدام شما نهایی نمی

 .کننداستخدام می اند، با قرارداد آزمایشیشده تمام افرادی را که در این مرحله پذیرفته

سال،  ۲ماه الی  ۶های فردی و تخصصی، رفتار و سایر موارد مهم نیروی پذیرفته شده در طی یک بازه عملکرد، توانایی

 های شما در این بازه به اثبات برسد، استخدام شما رسمی شده و بهها و مهارتبررسی خواهد شد. در صورتی که توانایی

عنوان بخشی از  ر خود را ادامه خواهید داد. بعد از استخدام رسمی، بازه زمانی آزمایشی نیز بهعنوان یک نیروی اصلی، کا

شود که در این دوره، همانند سایر نیروهای رسمی، حقوق و مزایای مختلف به شما تعلق سابقه کاری شما در نظر گرفته می

 .گیردمی

  

  

 مزایا و معایب استخدام در بانک
ها پنهان می ماند، معایب آن است. برای اینکه تصویر نکاتی که همیشه در تالش برای اشتغال در بانکیکی از مهمترین 

صورت فهرست  تری نسبت به شرایط استخدام بانک و معایب آن داشته باشید، مزایا و معایب آن را در این بخش بهواضح

 .می کنیم  وار

 :مزایا

 امنیت شغلی باال نسبت به مشاغل دیگر 
 ب درآمد ثابت و مطمئنکس 
 های مختلفتوانایی گرفتن وام 
 احتمال ارتقای شغلی و افزایش درآمد 

 :معایب

  

 فشار کاری و استرس بسیار زیاد 
 های روز در حوزه حسابداریترین پیشرفتفعالیت در محیط تقریباً راکد و دور شدن از مهم 
 عواقب سنگین در صورت وقوع اشتباهات کاری هر چند کوچک 
 های کاریاز به دقت بسیار باال در تمام روزها و ساعتنی 
 جایی و انتقال محل کار در بین شعب مختلف بدون داشتن حق انتخابساعات کاری غیر قابل انعطاف، جابه 
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 فعالیت بسیار روتین و تکرار شونده 

[caption id="attachment_110828" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]رای استخدام بانکبهترین رشته ب

  

 اطالعیه

های استخدامی از دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و ها در آزمونمعموال  بانک

 .شودهمکاری می دکتری دعوت به

  

  

 تیپ شخصیتی مناسب برای کارکنان بانک
است که کارمندان بانک به طور مستقیم با مشتریان در ارتباط هستند و یکی از نکات قابل توجه برای شغل بانکداری این 

و انتقال وجوه، وصول  وظایفی مانند تهیه و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل

وراق بهادار و اشیای قیمتی مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و ا

 .را بر عهده دارند… مشتریان و
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کارمندان بانک باید بدانند که شغل آنها یک شغل یکنواخت در یک فضای عادی است. این افراد پیشرفت چندانی در طی کار 

 .و فعالیت نخواهند داشت و همواره با کارهای مشابهی سر و کار دارند

 ISTJ و ESTJ برند: تیپ شخصیتیاز این شغل لذت می MBTI و تیپ شخصیتی ازبر اساس تحقیقات صورت گرفته، د

 ESTJ: مند به سبک دهی و تحلیل اطالعات توانمندند. این افراد همچنین عالقهآوری، سازمان این تیپ شخصیتی در جمع

 .کاری سازمان یافته هستند
 ISTJ: ها و درآمدها ند. این اشخاص در نگهداری حساب هزینهاین تیپ شخصیتی عالقه مند به شرایط کاری با ثبات هست

 .دهد که اشتباهی صورت گیردتبحر زیادی دارند و اجازه نمی

  

 چگونه از زمان برگزاری آزمون استخدام بانک مطلع شویم؟
مدارک  های خصوصی یا دولتی شاغل شوید، باید زمان برگزاری آزمون را بدانید، به موقعچنانچه مایل هستید در بانک

مورد نیاز را تحویل داده و برای شرکت در آزمون آماده شوید. لذا مطلع شدن از زمان استخدام در موقع مناسب یکی از 

های توانید اخبار استخدام بانک را در بسیاری از سایتدهد. شما میعواملی است که شانس شما را برای استخدام افزایش می

 .استخدامی دنبال کنید

ها، های دولتی از جمله استخدام در بانک، نیروی مسلح، وزارتخانهای استخدام معموال  اخبار مربوط به استخدامهدر سایت

 شود. بنابراینهای خصوصی معتبر به صورت روزانه و محض دریافت خبر منتشر میصنایع مختلف و سازمان و شرکت

دولتی  هایها و آزمونیابی به موقع به اخبار استخدامی بانکهایی می تواند بهترین گزینه برای دستعضویت در چنین سایت

 .باشد
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[caption id="attachment_110820" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]برای کارمند بانک شدن چه رشته ای باید خواند؟

  

 اطالعیه

ت. حتی تعداد استخدام شوندگان نیز برای هر بانکی هر بانک یا موسسه مالی متفاوت اس کنندگان در آزمونتعداد شرکت

شوند، در بانک براساس نیاز آن بانک متفاوت است. اما معموال  یک سوم افرادی که برای مصاحبه دعوت می

 .خواهند شد استخدام

  

  

 جدیدترین اخبار رشته های مورد نیاز استخدامی بانک ها

 1401زمان ثبت نام استخدام بانک ها در سال 

در مشاغل مختلف معموال با انتشار فراخوان یا اطالعیه ای  نیرو استخدام دولتی یا خصوصی متقاضی بانک های هر یک از

 بانک متقاضیان را اعالم می کنند. هر یک از ثبت نام خود اعم از زمان و مهلت در نظر گرفته شده برای استخدام جزئیات

 .افراد مورد نیاز خود اقدام نمایند استخدام ممکن است سالیانه یک یا چند بار برای ها
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 اعالم نتایج آزمون استخدامی بانک شهر

 19مدیر امور آموزش و توسعه سرمایه های انسانی بانک شهر گفت: نتایج آزمون کتبی استخدامی این بانک فردا )پنج شنبه 

 .خرداد ماه( اعالم می شود
دهاقین در همین رابطه گفت: شرکت کنندگان در آزمون کتبی استخدامی به گزارش روابط عمومی بانک شهر، محمدعلی 

خرداد ماه برگزار شد، می توانند از طریق سایت مرکز آزمون از نتیجه عملکرد خود مطلع  6بانک شهر که در تاریخ 

 .شوند
در این آزمون حضور  هزار داوطلب از پنج حوزه : تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز 10وی با بیان اینکه حدود 

داشتند، تصریح کرد: با داوطلبانی که حد نصاب نمره قبولی در آزمون کتبی استخدامی را کسب کرده اند، طی هفته های 

 .آینده تماس گرفته شده و برای حضور در مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد

  

[caption id="attachment_110824" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]بهترین رشته ها برای استخدام بانک

  

 خالصه مطالب

در این مقاله به بررسی رشته های مورد نیاز استخدامی بانک ها و همچنین شرایط و مهارت های الزم برای اشتغال در 

های الزم را انجام داده د بررسیتوانیاکنون که با شرایط استخدام بانک ها و مزایا و معایب آن آشنا شدید، می .بانک پرداختیم

ها و در صورت پذیرفتن آینده شغلی و شرایط استخدام در بانک ها، با انگیزه بیشتر برای شرکت در آزمون استخدامی بانک
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تالش نمایید. چنانچه در خصوص رشته های ذکر شده برای استخدام در بانک ها ابهامی داشته باشد، می توانید با کارشناسان 

  .ما در ایران تحصیل در تماس باشیدمجرب 

  

 . نماییدکلیک برای دانلود پی دی اف مقاله 
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