
 

 
 

برای کلیه افراد داوطلب شرکت در این طرح استخدامی مشخص شد. کلیه  1401در سال  استخدام بانک کشاورزی زمان

ر نظر گرفته شده افراد باید پس از اطالع از تاریخ استخدام بانک کشاورزی و همین طور شرایط عمومی و اختصاصی د

طور استخدام پیمانی بانک کشاورزی در سامانه جذب اقدامات الزم را برای استخدام قراردادی بانک کشاورزی و همین

بانک کشاورزی انجام دهند. البته از ذکر این موضوع مهم نیز نباید غافل شد که کسب اطالعاتی در رابطه با نحوه ثبت نام 

 .رسدنیز الزامی و مهم به نظر میدر سایت جذب بانک کشاورزی 

با توجه به این موضوع که کسب اطالعاتی در رابطه با شرایط، زمان و البته نحوه انجام ثبت نام برای استخدام بانک 

رود، از این رو کمک گرفتن از مشاوری خبره کشاورزی از جمله الزامات برای قبولی و پذیرش در این بانک به شمار می

طور نحوه و تواند بسیار مفید فایده واقع شود. جهت سهولت اطالع از تاریخ استخدام و همیناین زمان میو کاردان در 

با کارشناسان استخدامی ما وارد  9099075307 توانید از طریق شمارهشرایط الزم برای جذب نیرو در این بانک می

 .تان به شما پیشنهاد کنندطترین مسیر را با توجه به شرایتا همکاران ما راحت مشورت شوید

  

از  پیش از هر گونه اقدامی برای ثبت نام جهت استخدام و به کارگیری نیرو در بانک کشاورزی ��

 �� .زمان و نحوه استخدام در این مؤسسه مطلع شوید

  

 زمان ثبت نام استخدامی بانک کشاورزی

از ثبت نام در سامانه استخدام بانک کشاورزی باید از زمان جذب بانک کشاورزی چیزی است که هر یک از داوطلبان قبل 

اما این که زمان استخدام در این بانک در سامانه جذب و گزینش  .آن مطلع شوند و در رابطه با آن اطالعاتی را بدست آورند

ن رابطه در ای را در ایبانک کشاورزی در سال جاری چه زمانی است باید عرض کنیم که تاکنون بانک کشاورزی اطالعیه

  .سایت خود منتشر نکرده است

به محض انتشار فراخوان جدیدی مبنی بر شروع بازه ثبت نام برای آزمون کتبی و یا ارسال رزومه، از طریق همین صفحه 

شود در صورت بینی میهای گذشته در نیمه اردیبهش ماه بود، پیشبه اطالع داوطلبان خواهیم رساند. زمان ثبت نام در سال

 .عالم نیاز نیروی کار از سوی بانک کشاورزی، ثبت نام داوطلبان در همین تاریخ آغاز شودا
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  .��روی لینک آبی کلیک کنید زمان و نحوه استخدام بانک آینده برای اطالع از�� 

  

https://irantahsil.org/employment-in-the-ayandeh-bank/
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  ط استخدام بانک کشاورزیشرای

جذب نیرو در بانک کشاورزی برای استخدام پیمانی یا قراردادی بانک کشاورزی در سایت استخدام این بانک تحت 

رسند و هر فرد باید شود. شرایطی که بسیار مهم به نظر میشرایطی برای هر یک از داوطلبان و افراد متقاضی انجام می

  .مطلع باشدها در زمان استخدام از آن

شوند چیزی است که در ادامه اما این که این شرایط برای استخدام پیمانی و قراردادی بانک کشاورزی شامل چه مواردی می

  .پردازیمکنیم و به ذکر شرایط الزم برای جذب نیرو در بانک کشاورزی میاین نوشته در رابطه با آن با شما صحبت می



 

 
 

باید به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران تعهد و پایبندی داشته  ر بانک کشاورزی الزاما  فرد متقاضی جذب و پذیرش د ��

  .باشد و دشمنی و عنادی با نظام از خود نشان ندهد

آقایانی که قصد ثبت نام برای جذب نیرو در سایت استخدام را دارند الزاما  باید دوران سربازی را به پایان رسانده و  ��

  مت خود را دریافت کرده باشند. )کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه هم مورد قبول است.(کارت پایان خد

ها هستید اید و متعهد به انجام کار برای آندر صورتی که با مؤسسه یا نهادی خصوصی یا دولتی قرارداد همکاری بسته ��

  .شودداده نمیبه هیچ وجه اجازه ثبت نام برای جذب و پذبرش در بانک کشاورزی به شما 

  .ترین شروط جذب نیرو در بانک کشاورزی استاالصل بودن و داشتن تابعیت ایرانی یکی از مهمایرانی ��

های تحصیلی ارائه شده در مقاطع مختلف های کشور در هر یک از رشتهاگر مشغول به تحصیل در هر یک از دانشگاه ��

  .جذب و پذیرش در بانک کشاورزی را ندارید تحصیلی هستید به هیچ وجه امکان ثبت نام برای

  .برای جذب نیرو در بانک کشاورزی الزامی است 13داشتن معدل حداقل  ��

هر فرد در صورت داشتن سوء پیشینه و یا اعتیاد به انواع مواد مخدر و مواد روان گردان امکان ثبت نام برای جذب و  ��

  .پذیرش در بانک کشاورزی را ندارد

رداری از سالمتی کامل روحی و جسمی نیز یکی دیگر از الزامات ثبت نام برای جذب و پذیرش در بانک برخو ��

  .کشاورزی است

  

  .��بر روی لینک مربوطه کلیک کنید سایت و زمان استخدام بانک شهر برای اطالع از�� 

  

https://irantahsil.org/employment-in-the-shahr-bank/
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 نحوه ثبت نام جذب نیرو در بانک کشاورزی

و گزینش بانک کشاورزی باید خدمت شما عرض کنیم که این فرآیند به صورت  در رابطه با نحوه ثبت نام در سامانه جذب

در واقع هر فرد با مراجعه به سایت استخدام این بانک  .شوداینترنتی و آنالین برای داوطلبان و افراد متقاضی انحام می

جه مورد نیاز برای ثبت نام را نیز تواند تمامی فرآیندهای الزم برای ثبت نام را در این سامانه انجام داده و حتی ومی

 .پرداخت کند

امکان دارد بانک کشاورزی از طریق بدون آزمون و سنجش رزومه اقدام به جذب نیرو کند. در این صورت از طریق 

سامانه بانک، آدرس ایمیل مورد نظر برای ارسال رزومه به اطالع عزیزان خواهد رسید. کلیه روند ثبت نام داوطلبان برای 



 

 
 

bki.ir  های ثبت نام از طریق پایگاه اینترنتی اصلی این بانک به نشانیمون استخدامی و ثبت اطالعات و انتشار اطالعیهآز

 .گیردصورت می

  

  فرآیند جذب و پذیرش نیرو در بانک کشاورزی به چه شکل است؟

اورزی باید عرض کنیم که این امر طی چند مرحله و از طریق برگزاری در رابطه با فرآیند کلی جذب نیرو در بانک کش

های شغلی متفاوت با یکدگر گیرد. آزمون کتبی برای مشاغل مختلف و در سمتمصاحبه و آزمون استخدامی صورت می

ند به سواالت آزمون ای ثبت نام کنند که مدرک تحصیلی مرتبط با آن را داشته و بتوانتفاوت دارد و داوطلبان باید در رشته

 .پاسخ دهند

در واقع، هر فرد بعد از شرکت در آزمون استخدامی که از قضا منابع مشخصی هم دارد الزاما  باید در مصاحبه شرکت 

کرده و معلومات خود را برای استخدام در این مؤسسه به معرض آزمایش بگذارد. الزم به ذکر است که در پذیرش از طریق 

لبان هم انجام مصاحبه ضروری بوده و به نوعی تعیین کننده اصلی در استخدام نهایی فرد داوطلب در سنجش رزومه داوط

 .شودنظر گرفته می

  

  .��نک شویدوارد لی شرایط و مدرک الزم برای استخدام در بانک ملت برای اطالع از�� 

  

https://bki.ir/
https://bki.ir/
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 های مورد پذیرش در بانک کشاورزیرشته

های مختلف تحصیلی اقدام به ثبت بانک کشاورزی در هر دوره از جذب و پذیرش نیرو از میان افراد واجد شرایط در رشته

  .یکدیگر متفاوت باشندها ممکن است در هر دوره جذب نیرو در این بانک با کند. در واقع، این رشتهنام می

توان به های مورد استخدام در آخرین دوره جذب و پذیرش نیرو در سایت استخدام بانک کشاورزی میاز میان رشته

های دانشگاهی مختلف حسابداری، حقوق، زبان انگلیسی، مهندسی کشاورزی و همین طور آمار اشاره کرد. رشته

بدیهی است که منابع و مفاد آزمون کتبی هر رشته با دیگری متفاوت است. های جذب مخصوص به خود را دارند. آزمون

برای کسب آمادگی در آزمون بهتر است از منابع و مفاد آزمون کتبی مطلع شده تا بتوانید نمره قابل قبلول از آزمون کتبی 

 .دریافت کنید



 

 
 

  

  .��روی لینک کلیک کنید حداقل معدل و شرایط استخدام بانک شهر برای اطالع از�� 

  

  توان به قبولی قطعی در آزمون جذب بانک کشاورزی رسید؟چگونه می

پذیرش در آزمون استخدامی بانک کشاورزی و تصاحب این شغل پردرآمد و عالی به صورت استخدام پیمانی بانک 

آید و باید برای رسیدن به آن تالش کرد و برنامه بدست نمی و استخدام قراردادی چیزی است که به همین راحتی کشاورزی

دقیقی برای موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه حضوری داشت. پذیرش نهایی و استخدام در هر یک از شعب بانک 

ول، و قبولی در مصاحبه حضوری در مرحله دوم کشاورزی بدون قبولی در آزمون کتبی یا پذیرش رزومه در مرحله ا

 .پذیر نیستامکان

بعالوه، به جز موفقیت در آزمون کتبی و شفاهی، داوطلبان باید واجد شرایط کلی پذیرش در این بانک باشند که پیش از ثبت 

 .گیرد و در این مقاله هم برخی از این شرایط بررسی شدنام در سایت قرار می

توان این مسیر دشوار را طی کرد چیزی است که در کنار مشاوری مر چگونه میسر است و به چه نحوی میاما این که این ا

کند و مشاوری که شما را در این رابطه به بهترین شکل ممکن راهنمایی می .توانید از آن مطلع شویدآگاه و خبره می

  .دهداطالعات خوبی را در اختیارتان قرار می

 خالصه مطلب

توانند با شروع بازه ثبت نام در آژمون کتبی، مدارک شود. داوطلبان میدر سال جاری انجام می ام بانک کشاورزیاستخد

خود را آماده کرده و در سامانه ثبت نام استخدامی بانک، برای پذیرش نهایی شانس خود را امتحان کنند. از آخرین باری که 

شود در بینی میگذرد و پیشاقدام به جذب نیرو کرد سالیان زیادی می بانک کشاورزی از طریق فراخوان و آزمون کتبی

 .این بانک اقدام به جذب نیروی متخصص و جدید برای برخی از شعب خود در سراسر کشور بکند 1402سال 

با  9009075307 توانید از طریق شمارهاگر شما همراه گرامی داوطلب جذب و استخدام در این بانک هستید، می

های شغلی در دسترش ما قفرار دارد. با این کار از رشناسان استخدامی ما وارد مشورت شده تا ببینید کدام یک از موقعیتکا

 .شانس قبولی خود را تا حد زیادی افزایش خواهید داد شوید ومنابع و مفاد آزمون آزن شغل مطلع می

 .این مقاله کلیک کنید PDF برای دریافت
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