
 

 

 

 آگهی استخدام بانک سینا

 

مطابق با ضوابط  بانک سینا به منظور ارائه خدمات بهینه مالی و بانکی به مشتریان و تکمیل نیروی انسانی خود

و آیین نامه استخدامی بانک ، از بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد 

به و ، بومی و ساکن یکی از شهرهای مندرج در جداول ذیل با رابطه استخدامی قراردادی موقت قانون کار 

 تعداد محدود دعوت به همکاری می نماید : 

 و اختصاصی:شرايط عمومی 

 تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران  -1

 متدین بودن به یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران  -2

 )برای آقایان (  دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا داشتن کارت معافیت دائم قانونی -3

 با تایید مراجع پزشکی ذیصالحروانی برای انجام شغل محوله /تندرستی و توانائی کامل جسمی -4

مراجع  تأییدعدم محکومیت به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه کیفری با  -5

 ذیصالح، که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان -6

 اشتغال به تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در زمان ثبت نام آزمون  عدم -7

  رده شغلی مورد نیاز، مقاطع تحصیلی و معدل بشرح ذیل می باشد: -8
 

 رده شغلی
وزارت علوم  أییدمورد تکلیه دانشگاه های 
 حداقل معدل ناوریفتحقیقات و 

 مدرک تحصیلی 

 بانکدار

 فناوری اطالعات کارشناسی ارشدکارشناسی /  15

 مهندسیو فنی 

 

 .باشد 01/07/1400بایست قبل از تاریخ تاریخ فراغت از تحصیل داوطلبان، می :رهتبص

)متولدین  برای متقاضیان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی سال تمام 27دارا بودن حداکثر سن  -9

  برای متقاضیان دارای مدرک تحصیل کارشناسیسال تمام  30سن حداکثر و  به بعد( 01/08/1373

  به بعد( 01/08/1370ارشد )متولدین 



 

 

 
 رشته های تحصیلی مجاز جهت شرکت در آزمون استخدامی :   -10

 شغل بانکدار 

رشته مدیریت گرایشهای  •
 )مالی،بازرگانی،صنعتی،اموربانکی(

 رشته حسابداری کلیه گرایشهای مالی •
گرایشهای رشته علوم اقتصادی  •

 )نظری،بازرگانی،صنعتی،پول و بانکداری(
 رشته ریاضی و آمار با کلیه گرایش ها •

 کلیه گرایشها باو فناوری اطالعات  امپیوترکمهندسی های رشته شغل فناوری اطالعات

 گرایش عمران، سازه با رشته مهندسی عمران  مهندسیفنی و شغل  

 
 
 سواالت و منابع آزمون : -11

 موادآزمون شغلیعنوان 

 بانکدار
 _دانش علوم بانکی  _زبان انگلیستتتی عمومی  _هوش و استتتتعداد 

 مباحث بازاریابی _ریاضیات و آمار  _بازارهای مالی و سرمایه 

 شغل فناوری اطالعات
ها،  ماشتتتین  ها و  بان یه ز مان داده، طراحی الگوریتم، نظر ستتتاخت

کامپیوتر، ستتیستتتم عامل، شتتبکه های مدارهای منطقی، معماری 
 کامپیوتری و پایگاه داده

 مهندسیفنی و شغل 
ت مصتتال ، تحلیل ستتازه ها، ستتازه های بتنی و ماستتتاتیک، مقاو

 فوالدی، متره و برآورد و زلزله

دروس عمومی شغل های 
فناوری اطالعات، فنی و 

 مهندسی 
 وش و استعداد زبان انگلیسی عمومی، ریاضیات و آماره

 

محل تولد، محل صدور شناسنامه و یا محل اخذ مدرک تحصیلی دیپلم در شهرستان  بومی بودن:  -12

  مورد نظر، مالک بومی بودن می باشد.یا شهر 

 



سال در شهر مورد تقاضا، اخذ خواهد  5شدگان تعهدی مبنی بر اشتغال به مدت حداقلتبصره: از پذیرفته

 گردید.

 

 قبولی در آزمون : 
مراحل استخدامی شامل آزمون کتبی، آزمونهای روانشناختی، مصاحبه تخصصی، گزینش و  ❖

 باشد.دستورالعملها و ضوابط بانک میمعاینات پزشکی، مطابق 

گردد می محاسبهای بوده و با احتساب نمره منفی )یک سوم( آزمون کتبی بصورت چهارگزینه ❖

 باشد(.منفی شامل پاسخهای نادرست و همچنین انتخاب بیش از یک پاسخ به یک سوال می )نمره

حوزه امتحانی داوطلبان مطابق استان مورد تقاضا تعیین و محل برگزاری آزمون کتبی، درکارت  ❖

 گردد.می درجورود به جلسه آزمون 
 

 جدول شهرها و استانهای مورد نیاز استخدامی مشاغل فناوری اطالعات، فنی و مهندسی

 

 

 

 

 

 

 شغل بانکدار استخدامی شهرها و استانهای مورد نیازجدول 

  جنسیت  شغلی عنوان استان ها و شهرستان ها

 مرد فناوری اطالعات  تهران  تهران 

 مرد  فناوری اطالعات / فنی و مهندسی همدان  همدان 

 مرد  فناوری اطالعات / فنی و مهندسی  بندرعباس هرمزگان 

  جنسیت  شغلی عنوان استان ها و شهرستان ها

 اردبیل
 اردبیل

 مغان پارس آباد زنمرد و  بانکدار

 تبریز
 شبستر

 تبریز

 آذربایجان غربی

 ارومیه 

 مرد و زن  بانکدار

 بوکان

 ماکو

 سیه چشمه /چالدوران

 مهاباد

 قم قم

 لرستان  مرد و زن  بانکدار
 بروجرد

 زرالیگود

 خمین مرکزی



 اصفهان 

 اصفهان

 مبارکه مرد و زن بانکدار

 زرین شهر

 مرد و زن  بانکدار و سامان شهرکرد  بختیاریو چهارمحال 

 مرد و زن  بانکدار شیراز   فارس

 گلستان 

 گرگان

 مرد و زن  بانکدار

 علی آباد کتول

 خان ببین

 گنبد

 مهدیشهر سمنان

 یزد
 یزد

 مرد و زن  بانکدار

 بافق

 کرمان 
 کرمان 

 سیرجان

 زابل سیستان و بلوچستان

 مازندران 

 ساری 

 مرد و زن بانکدار

 نکا

 جویبار

 نور

 قائم شهر

 چالوس

 عباس آباد تنکابن

 نوشهر

 رضوی خراسان
 مشهد

 مرد و زن بانکدار
 تربت حیدریه

 گیالن

 لوشان 

 مرد و زن  بانکدار
 ماسال

 آستارا

 هشتپرتالش / 

 خوزستان

 اهواز

 مرد و زن بانکدار

 آبادان

 بندر ماهشهر

 دزفول

 مسجد سلیمان  /قلعه خواجه اندیکا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1400آزمون استخدامی سال جدول زمانبندی 

 

 

 مراحل ثبت نام:

  www.sinabank.ir به نشانی:  سینابه سایت بانک  مراجعه -1

 azmoon.ir-sinabank.iran://https : تقاضانامه الکترونیکی در سایت  تکمیل فرم-2

پیکسل و با  200ارتفاع و  150پرسنلی خود را با عرض  3*4بایست عکس متقاضیان می ارسال عکس:-3

 .نمایند کیلو بایت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاری 200و حجم حداکثر  JPG فرمت

بایست در منظور ثبت نام در آزمون استخدامی میه ب متقاضیان واجد شرایط، :نامپرداخت وجه ثبت -4

ریال، اقدام و سایر مراحل ثبت نام را تا دریافت کد  1.000.000مهلت مقرر، نسبت به پرداخت اینترنتی مبلغ 

 رهگیری طی نمایند.

واجد شرایط  گردد صرفاً متقاضیانی کهبا عنایت به عدم امکان استرداد وجه ثبت نام، موکدا اعالم می تبصره:

 .وجه اقدام نمایند باشند، نسبت به ثبت نام و واریزو متن آگهی می عمومی و اختصاصی مندرج در جداول

 

 مرد و زن  بانکدار کرج البرز

 بوشهر

 بوشهر

 مرد و زن  بانکدار

 برازجان 

 عسلویه

 هرمزگان

 بندرعباس
 بندر شهید رجایی

 پارسیان 

 قشم 

 بندر لنگه

 میناب

 کردستان 
 سقز 

 مرد و زن  بانکدار

 سنندج

 همدان 

 مالیر

 نهاوند

 همدان

 تاریخ مرحله انجام کار

 ثبت نام اینترنتی
تاریخ  24لغایت ساعت  20/08/1400صب  تاریخ  8از ساعت 

02/09/1400 

 11/09/1400لغایت  08/09/1400از تاریخ  دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

   12/09/1400تاریخ  آزمون کتبی

http://www.sinabank.ir/
http://www.sinabank.ir/
http://www.sinabank.iran-azmoon.ir/
http://www.sinabank.iran-azmoon.ir/


 

 نام:نکات مهم در ثبت

مطالعه  را دقیقاً راهنمای نحوه تکمیل فرم موجود در سایت مراجعه و مندرجات آن قبل از ثبت نام به •

 نمایید.

 .متقاضی اعالم گرددطریق سیستم به  باشد که شماره رهگیری ازثبت نام زمانی تکمیل می  •

باشد. بدیهی است متعاقباً اینترنتی به عهده شخص متقاضی می مسئولیت صحت ثبت اطالعات در سایت •

مندرجات  شدگان در آزمون اقدام و چنانچه مغایرتی درو بررسی اصل مدارک پذیرفته نسبت به اخذ

احل استخدامی متقاضی در هر مرحله مر مدارک ارائه شده با شرایط آگهی بانک وجود داشته باشد از ادامه

 .حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت از فرایند استخدام، جلوگیری بعمل خواهد آمد و متقاضی

 

 ن: جلسه آزمو تاريخ دريافت برگه ورود به

دریافت برگه ورود به جلسه آزمون، به سایت مراجعه  جهت 11/09/1400خ بایست حداکثر تا تاریداوطلبان می 

ورود به جلسه، شناسنامه یا کارت ملی در روز برگزاری آزمون  نمایند. بدیهی است به همراه داشتن برگه

 .بود ضروری خواهد

از طریق سایت، نسبت به کنترل مشخصات  بایست پس از اخذ برگه ورود به جلسه آزمونداوطلبان می تبصره:

شماره داوطلبی، شماره صندلی( و محل برگزاری آزمون اقدام نمایند و  ی خود )مدرک تحصیلی، معدل،فرد

 توانند از طریق قسمت مربوطه در سایت. نسبت به رفع نقص اقدامصورت مشاهده هرگونه مغایرت می در

 .نمایند

 

 تذکرات مهم: 

صرفاً از طریق درج در وب سایت اینترنتی  سینا،آخرین اخبار و اطالعیه ها درخصوص استخدام در بانک  -1

، معتبر بوده و بانک مسئولیتی در قبال مطالب منتشره در سایر سایتها www.sinabank.ir بانک به نشانی 

 و فضای مجازی، نخواهد داشت.

متقاضیان در مرحله کتبی آزمون و بررسی و تطبیق مدارک استخدامی آنان با شرایط  قبولیچنانچه پس از  -2

های بعدی از سوی بانک مشخص شود داوطلبی واجد شرایط مندرج در آگهی حاضر یا در هر مرحله از بررسی

بی و هریک از مراحل در آزمون کت موفقیتباشد، حتی در صورت عمومی و اختصاصی اعالم شده نمی

استخدامی و یا اشتغال بکار در بانک، ادامه رسیدگی به وضعیت استخدامی و استمرار خدمت وی در بانک 

 منتفی خواهد شد و در این صورت داوطلب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

مدارک فیزیکی ازی به ارسال نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت مزبور و به صورت اینترنتی بوده و نیثبت -3

 د.باشنمی
 

در کلیه مراحل  موفقیتاعالم قبولی متقاضیان به منزله استخدام آنها نبوده و پس از  توجه خیلی مهم:

استخدامی و با توجه به نمرات مکتسبه همچنین نیاز هر شهر، نسبت به بکارگیری متقاضیان به ترتیب اولویت 

http://www.sinabank.ir/
http://www.sinabank.ir/


گونه مسئولیتی در قبال بکارگیری سایر نیروهای ذخیره )مازاد بر نیاز هرشهر( گردد و بانک هیچاقدام می

 نخواهد داشت. 

 نوان مسترد نخواهد گردید.هزینه شرکت در آزمون، به هیچ ع -4

گردد؛ جذب نیروی انسانی در بانک، مستلزم توفیق متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی موکداً اعالم می -5

های روانشناختی، مصاحبه تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی و مطابق نیاز مشتمل بر آزمون کتبی، آزمون

یک از مراحل فوق توفیق الزم را کسب ننمایند، موضوع ادامه  باشد و چنانچه متقاضیان در هرتعیین شده می

 .مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید

و از طریق سایت مربوطه قابل  گرددمیه امتحانی داوطلبان نیز مطابق استان مورد درخواست تعیین حوز-6

رویت می باشد.

 


