
 

 
 

توانند بعد از اطالع برای متقاضیان سال جدید اعالم شد. تمامی افراد متقاضی و داوطلب می شرایط استخدام بانک پارسیان

از شرایط استخدام بانک پارسیان از جمله حداقل معدل برای استخدام و مدرک تحصیلی الزم، اقدامات الزم را برای استخدام 

 .های مختلف انجام دهندو گزینش در این بانک در پست

ه کسب اطالعاتی در رابطه با نحوه استخدام بانک پارسیان برای تمامی افراد و داوطلبان مایل به استخدام در جایی کاز آن

رسد از این رو استفاده از مشاوری کاردان و خبره و کمک گرفتن از وی در این رابطه این بانک الزامی و مهم به نظر می

اطالعاتی موثق و دقیق در رابطه با چگونگی استخدام در بانک  برای سهولت کسب .تواند بسیار مؤثر و مفید باشدمی

با  9099075307 توانید از طریق شمارهپارسیان می پارسیان و یا مدرک تحصیلی الزم برای استخدام در بانک

 .های الزم را از ایشان کسب کنیدمشاوران ما در مرکز ایران تحصیل تماس گرفته و راهنمایی

 یط استخدام بانک پارسیاناهمیت اطالع از شرا

پذیر نیست و کسی ورود و استخدام در بانک پارسیان بدون داشتن شرایط استخدام برای هیچ یک از افراد و داوطلبان امکان

در واقع، اگر فردی تخلف کند و بدون داشتن  .تواند بدون برخورداری از این شرایط اقدامی برای ثبت نام انجام دهدنمی

ذب نیرو در بانک پارسیان، اقدام به ثبت نام برای جذب و استخدامی کند، در صورتی که مسئولین این بانک تمامی شرایط ج

 .دهندبه این موضوع پی ببرند اجازه گذراندن دیگر مراحل ثبت نام را به وی نمی

آزمون و منابع آن  عالوه بر امکان ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی، اطالع دقیق از شرایط و نحوه ثبت نام در

های شغلی مختلفی تواند شانس شما را تا حد زیادی برای قبولی در آزمون افزایش دهد. بانک پارسیان برای موقعیتمی

 .خواهند امتحان کنندای که میتوانند شانس خود را برای پذیرش در رشتهکند که داوطلبان میاعالم نیاز می

صورت اعالم بانک پارسیان برای جذب و پذیرش نیرو، از اولین نفراتی باشید که برای شاید شما جزو افرادی باشید که در 

خواهید از شرایط جذب نیرو در بانک پارسیان مطلع شوید تا ببینید اصالً واجد اما مسلماً در ابتدا می .کنیدثبت نام اقدام می

 .شرایط هستید یا خیر

 ً نم از طریق آن به اطالعات دقیق و به روزی در رابطه با شرایط جذب نیرو در تواترین منبعی که میپرسید موثقمی حتما

 بانک پارسیان دست پیدا کنم چیست؟

در پاسخ باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که بهترین منبع مورد استفاده در این زمان، مشاوری است که در این 

 .ماگر خوبی برایتان باشدرابطه اطالعات به روز و دقیقی دارد و می تواند راهن

  

  .��روی لینک آبی رنگ کلیک کنید زمان استخدام بانک پارسیان برای اطالع از�� 

  

https://irantahsil.org/terms-of-employment-in-the-persian-bank/
https://irantahsil.org/employment-in-the-parsian-bank/
https://irantahsil.org/employment-in-the-parsian-bank/


 

 
 

 

 شرایط استخدام در بانک پارسیان

توان در دو گروه اختصاصی در رابطه با شرایط استخدام بانک پارسیان باید عرض کنیم که این شرایط و ضوابط مهم را می

های کاری ان در هر یک از پستموضوع مهم دیگر این که شرایط اختصاصی استخدام بانک پارسی .و عمومی قرار داد

  .ارائه شده در این بانک با همدیگر تفاوت دارند

ها، ثبت نام و ویرایش اطالعات از طریق سایت اصلی بانک های قبل، کلیه روند انتشار اطالعیهبعالوه طبق روال سال

های قبل در نیمه اول اسفند ماه در آزمون گیرد. داوطلبان در سالصورت میbank.ir-parsian  پارسیان به نشانی

شود در سال جاری هم ثبت نام در همین بینی میکردند. پیشاستخدامی شهر تهران برای مشاغل اعالم نیاز شده ثبت نام می

  .تاریخ از داوطلبان صورت پذیرد

های بانک پارسیان و در کدام پست شغلی قصد بسته به این که در کدام یک از بخش دوستان عزیز دقت داشته باشید که

در ادامه با ذکر شرایط  .اشتغال به کار را داشته باشید، شرایط اختصاصی در نظر گرفته شده برای آن متفاوت است

 .اختصاصی الزم برای استخدام در هر یک از شعب بانک پارسیان در خدمت شما هستیم

https://www.parsian-bank.ir/
https://www.parsian-bank.ir/


 

 
 

 

  

  شرایط اختصاصی استخدام در شعب بانک پارسیان

های علوم اقتصادی، رشته های دانشگاهی اعالم نیاز شده باشد. بر این اساس،التحصیل یکی از رشتهداوطلب باید فارغ

هایی هستند که از سوی بانک پارسیان برای استخدام اعالم نیاز های گروه مدیریت رشتهطور رشتهحسابداری و همین

 .اندشده

التحصیل دو زیر گروه مالی و حسابرسی در این رشته آموخته رشته حسابداری الزاماً باید فارغداوطلبان دانش :نکته ��

 .باشند



 

 
 

های مالی، امور بانکی، کارآفرینی، های گروه مدیریت باید یکی از گرایشالتحصیل رشتهگرایش داوطلبان فارغ ��

 .بازرگانی و صنعتی باشد

های بازرگانی، صنعتی، پول و شان در یکی از زیر گروهدانش آموختگان رشته علوم اقتصادی باید گرایش تحصیلی ��

 .بانکداری و نظری باشد

  

  ️✔روی لینک آبی رنگ کلیک کنید حداقل معدل و شرایط استخدام بانک شهر ی اطالع ازبرا️✔ 

  

 شرایط عمومی استخدام در بانک پارسیان

 .مومی جذب در بانک پارسیان در خدمتتان هستیمدر این بخش بر حسب نیاز شما دوستان و همراهان عزیز با ذکر شرایط ع

 برخورداری از کارت معافیت دائمی از خدمت و یا کارت پایان خدمت برای داوطلبان مرد ��

 نداشتن هیچ گونه سابقه کیفری ��

 توانایی روحی و جسمی الزم برای جذب نیرو ��

 باور عملی داوطلب به دین اسالم و سایر ادیان مورد تأیید قانون اساسی ��

 غیر ایرانی نبودن و برخورداری از تابعیتی ایرانی ��

 .فرد باید حداقل پنج سال تمام در منطقه مورد نظر زندگی کرده باشد و بومی آن منطقه باشد ��

https://irantahsil.org/terms-of-employment-in-the-shahr-bank/
https://irantahsil.org/terms-of-employment-in-the-shahr-bank/


 

 
 

 

  سانی در اولویت استخدام بانک پارسیان قرار دارند؟چه ک

شاید این پرسش برای شما هم پیش بیاید که چه کسانی در اولویت استخدام در بانک قرار دارند و شانس چه گروهی بیشتر 

 است؟

ویت جذب در بانک های آزادگان، شاهد و جانبازان در اولهای ایثارگران یعنی خانوادهدر پاسخ باید عرض کنیم که خانواده

 .ها بیشتر استپارسیان بوده و شانس پذیرش آن



 

 
 

البته بهتر است قبل از هرگونه اقدامی برای ثبت نام، ابتدا دفترچه ثبت نام را مطالعه کرده و مطمئن شوید که واجد شرایط 

های شغلی ان و موقعیتاز مراکز است استخدام هستید یا خیر. برای کسب اطالعات تکمیلی در مورد نحوه جذب در هر یک

 .تان کنندتوانید با کارشناسان ما در مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس بگیرید تا در این زمینه راهنماییاعالم شده، می

  آیا قبولی در بانک پارسیان مصاحبه حضوری هم دارد؟

یت باالی آن در جذب و قبولی یکی از مراحل جذب نیرو در بانک پارسیان مرحله مصاحبه حضوری است که به دلیل اهم

 .داوطلبان باید مورد توجه قرار بگیرد

در واقع، شما باید بدانید که برای قبولی در این مرحله چه منابعی را باید مطالعه کنید و یا اصالً چه سؤاالتی قرار است از 

تر از آن. به این دلیل که اید مهمشما پرسیده شود. کسب آمادگی برای مصاحبه حضوری به اندازه آزمون کتبی مهم است و ش

اگر نمره آزمون شما فقط در حد فراخوان برای مصاحبه باشد، در صورتی که در مصاحبه نمره خوبی بگیرید، شانس جذب 

 .کندشما تا حد زیادی افزایش پیدا می

حبه حضوری آماده کنند. با های مختلفی شما را برای مصاتوانند از روشکارشناسان ما در مرکز مشاوره ایران تحصیل می

توانید شانس خود را در های شغلی میهای مصاحبه شغلی و بررسی سواالت احتمالی در هر یک از موقعیتمعرفی تکنیک

 .استخدام از دیگر رقبا بسیار باالتر ببرید



 

 
 

 

 اخبار پیرامون استخدام بانک پارسیان

  حداقل معدل برای پذیرش در بانک پارسیان

 .در هر پستی که مایل به اشتغال در آن در بانک پارسیان باشید الزاماً نباید معدلتان از شانزده کمتر باشد

  انک پارسیان است؟آیا شرط سنی هم جزء شرایط جذب ب

فرمایید حداقل باید بیست و هفت ساله و اگر به عنوان یک خانم قصد ثبت نام را اگر به عنوان یک آقا برای ثبت نام اقدام می

 .دارید باید بیست و پنج ساله باشید



 

 
 

 خالصه مطلب

شرایط  .توانند در آزمون استخدامی بانک پارسیان شرکت کنندالتحصیالن گرامی در مقطع کارشناسی و ارشد میفارغ

توانند در صورت دارا بودن در دو گروه شرایط عمومی و اختصاصی بررسی شد و داوطلبان می استخدام بانک پارسیان

د. فراخوان برای آزمون جذب در بانک پارسیان برای هر استان این شرایط، برای آزمون جذب در بانک پارسیان اقدام کنن

ها را از آن دریافت کرده و ثبت نام را در آن انجام دهند سایت شود و منبع اصلی که داوطلبان باید اطالعیهجداگانه منتشر می

 .اصلی بانک پارسیان است

توانید از های اعالم نیاز شده توسط بانک، میرشتهدر صورت نیاز به اطالعات تکمیلی در مورد نحوه برگزاری آزمون و 

با کارشناسان ما در مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس بگیرید تا در این زمینه  9099075307 طریق شماره تلفن

 .ثبت نام در آزمون را به صورت اینترنتی برایتان انجام دهند تان کنند یاراهنمایی

  

 .دمقاله کلیک کنی PDF برای دریافت

 


