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 صادرات 

افرادی که عالقه مند به  رسانی خواهد شد.  اطالعسایت رسمی این بانک استخدام بانک صادرات از طریق  اطالعیه های مرتبط با 

 استخدامی نمایند.قدام به ثبت نام در آزمون های ا اطالعیه های این سایت با بررسی نند می توا  ،کداری هستندبان  اغل مرتبط ب مشا

اقدام به   ندان خودمینش کارنیروی انسانی و گزو به منور تامین است بانک های ایران رین و نامی ترین جسته ت بان صادرات از بر 

قبولی در آزمون استخدامی  ت دارد شرایط  اما آنچه که در قبولی در آزمون های این بانک اهمی می می نمایند. مون استخدابرگزاری آز

پرداخته خواهد شد. پس برای پاسخ به سوال   آن ها استخدامی می باشند که در این مقاله به ت و مراحل ثبت نام آزمون بانک صادرا 

 ها مطالعه فرمایید.نت صادرات استخدام شد؟ این مقاله را تا اونه می توان در بانک  چگ

 

 نام آزمون استخدامی بانک صادرات مهلت ثبت 

مهلت ثبت نام آموزن استخدامی بانک صادرات می  زمان و آزمون استخدامی بانک صادرات باید به آن توجه نمایند  وطلباندا آنچه که 

ز مهلت مشخص  پس اامکان ثبت نام و  ت اقدام به ثبت نام نمایندان تنها قادرند در بازه اعالم شده از سوی بانک صادراداوطلب د. اشب 

 . جود نخواهد داشتشده و 

یت  ترین شکل برنامه ریزی کرده و در نهابهان را می دهد تا به مون به شما این امک آزو روز برگزاری   همچنین اطالع دقیق از زمان

امتحان به منظور حذف شما  ر ورود به جلسه  خیر د الزم به ذکر است که هر گونه تاید. ر شوزمون حاضرس در آ است بدون نگرانی و 

زاری این آمزون خواهیم  و زمان برگ  ن استخدامی بان صادراتمهلت ثبت نام آزموخواهد بود. در ادامه به بررسی زمون از آ

 پرداخت. 

برای ثبت نام در آزمون در نظر گرفته   روزه   12یک بازه  هنوز اعالم نشده است اما در سال گذشته 1401سال   ثبت این بانک در

  ماه در نظر گرفته شده بود.مهر  12به  روز دوشن  24اعت  س ات   1400پنجشنبه اول مهر  صبح  9ساعت از بازه زمانی این  .شده بود 

 ارای اهمیت است. د و توجه به این تاریخمهر ماه باشد در  1401ثبت نام سال  مال وجود دارد که زمان حت این ابنابراین 

 

 ک صادرات  امی بان مراحل ثبت نام آزمون استخد

مشخص شده نسبت به   یكامل در بازه زمان  یتا با آگاهپرداخته شد  مهلت و زمان ثبت نام استخدام بانک صادرات پیش از این به 

بانک   ی ثبت نام استخداممراحل بررسی به  می قصد دار  قسمت  نی . حال در ادیی اقدام نما یانجام ثبت نام و شركت در آزمون استخدام

  ت ی است به سا یوجود ندارد. كاف ی به مراجعه حضور یازی انجام گرفته و ن  ینترنت ی كار به صورت كامال ا نی . ابپردازیم صادرات 

ت در نظر گرفته شده است، اقدام  بانک صادرا ی ثبت نام آزمون استخدام یكه برا  یا  نهی گز ق ی بانك صادرات مراجعه كرده و از طر

جا نحوه   نی نداشته باشند، ما در ا ییآزمون آشنا نی ا ی از داوطلبان با روند انجام ثبت نام برا یخكه ممكن است بر  یی. از آن جادی كن 

  یكار با مشكل نی كرد تا جهت انجام ا می خواه انی شما ب  یثبت نام و روش انجام ثبت نام در آن را به طور كامل برا تی ورود به سا

 . دی مواجه نشو

 

تجو  ی باشد و شما قادر خواهید بود با جسم www.bsi.irانه به نشانی این ساموید  به سایت بانک صادرات وارد شابتدا الزم است 

با   سایت بانک صادرات وارد شوید. باال به صورت مستقیم به  ت و یا کلیک بر آدرس قرارداده شده در دراعبارت سایت بانک صا

داده شده است استفاده   قرارسایت برای مشتریان این بانک  ه در این مختلفی ک واهید بود از خدمات ود به بانک صادرات قادر خور

 م. مه به آن می پردازی ادا ثبت نام در آزمون استخدامی بانک صادرات پرداخت که در ه این خدمات یم توان به ز جمل نمایید. ا

 

شود. همانطور که در شکل زیر  تخدام نمایش داده می گهی اسه آیر مربوط ب اصلی سایت بانک صادرات تصوپس از ورود به صفحه 

 نید(  را انتخاب نمایید. ) کلیک کقرمز رنک ه مراحل تنها کافی است دکمه د برای انجام ادام می کنی مشاهده 

http://www.bsi.ir/


1 

داده   شی شما نما ی آزمون را برا ی ثبت نام و برگزار خی و تار حات ی توض یسر  ک ی که  دی شو یم ی گری وارد صفحه ددر مرحله بعد 

مشخص   ی که با رنگ آب ( دی کن  کی را کل نجای ا ی دعوت به همکار طی مشاهده شرا یبرا )عبارت  یصفحه مجددا بر رو  نی ااست. در 

 .دیی نما ک ی شده است، کل

2 

آزمون استخدامی بانک صادرات برای رشته های مختلف  نام در ر قابل مشاهده است مراحل ثبت همانطور که در تصویر زی 

این  با توجه به  آزمون مربوطه نمایند.لی خود اقدام به ثبت نام در تحصی ن باید بر اساس رشته طلبادا ست بنابراینسازی شذه اجدا

و شغل نگهبان« را   یمهندس – یفن  ار،ی ثبت نام شغل بانکدار و بانک نکی و ل ی دعوت به همکار  ی»آگه ی ها نهی از گز یکی ، مورد

 .دی انتخاب کن 

 ب 3

ر اینجا به صورت  اما دقابل مشاهده خواهد بود. مربوط به همان رشته   یگهآدر بخش قبل،  ها نه ی هر کدام از گز ی بر رو کی با کل

یین  ادامه توصیحات خواهیم پرداخت. صفجه آگهی را به پانمونه رشته بانکداری و بانکیاری انتخاب شده است و بر همین اساس به 

 نمایید. با انتخاب این دکمه وارد مراحل بعدی خواهید شد.  عنوان برای ثبت نام کلیک کنید را مشاهدهبکشید تا 

 ب 4

داده شده است. بعد از مطالعه   حی شما توض  یبرا  تاستخدام بانک صادرا  ی برا ازی و مدارک مورد ن   طی در ادامه مراحل ثبت نام، شرا

شركت   ط ی و واجد شرا دی ثبت نام و موارد فوق را بطور كامل مطالعه نموده ا یکه اگه یدر صورت )  عبارت یبر رو  حات ی توض نی ا

 . د ی و وارد مراحل ثبت نام شو دی صفحه بزن  نیی در پا (دی کن  ک ی را کل  نجای ا دی باش یدر آزمون م

 ب 5

پس از وارد کردن  . ود شی از این قبیل از شما خواسته می  و اطالعات   مهسناشنا  رهشما، مانند کد ملیر اولین مرحله ثبت نام اطالعاتی  د

 کلیک نمایید.له بعدی حر کادر مشخص شده بر روی مراین اطالعات و ثبت کد امنیتی موجود د

 ب 6

  ی همان گونه که م می باشد.دی و تحصیلی تکمیل فرم مرتبط با اطالعات فر بانک صادرات استخدامی آزمون  ت نامش ثب مهم ترین بخ

 . دی شهر خود را انتخاب کن  دی است. نام شغل مشخص شده و شما با  ییای جغراف ط ی مرحله مربوط به شغل و مح نی بخش اول در ا دی ن یبب 

 ب 7

کد ملی،  پدر،  نوادگی، نامو نام خاالعات شامل نام حه بعد الزم است تمام اطالعاتت شناسنامه ای خود را وارد نمایید. این اطدر صف 

 و مواردی از این قبیل می باشد. تولد شماره شناسنامه، جنسیت و تاریخ 

 ب 8

  ای خدمت  انی پا خی تار دی جا با نی باشند. در ا یم یلی و مشخصات تحص فه ی مروبط به نظام وظ بی مرحله به ترت  نی ا ی بعد ی بخش ها

 . دیی را اعالم نما  لی و محل تحص  لی فراغت از تحص خی معدل، تار ،یلی . سپس مدارک تحصدی ان را مشخص کن  لی خود و دل تی معاف

 ب 9

زم است در صورت تعلق  ال اطی خود مانند شماره تلفن و آدرس و محل سکونت خوداطالعات ارتب ، پس از وارد کردن  عدب در صفحه 

 د. ی آن را مشخص نمای رفتن سهمیه جانبازی، گزینه مربوطه را تیک زده و نوع گ

 ب 10



  نی اطالعات مندرج در ا هی كل  گردمیمتعهد م ) مربوط به عبارت  ک ی همه اطالعات خواسته شده، ت  قی از وارد کردن دقها پس انت در 

 دی تا کل دی صفحه بزن  نیی را در پا ( را نخواهم داشت. یاعتراض چگونه ی خالف آن ثابت گردد حق ه فرم صحت داشته و چنانچه بعدا

 . دی کرده تا به مرحله بعد برو کی دکمه کل نی ا ی . براشود شما فعال  ی »مرحله بعد« برا

 ب 11

ر خود را بارگذاری نمایید سپس پیش نمایش فرم ثبت نام را  ام بانک صادرات باید تصوی نام در آزمون استخدثبت  در آخرین مراحل 

کد   کی  تی در نهامایید. زمون را پرداخته ن . سپس در انتها هزینه آیدمشاهده کرده و مدارک درخواستی را اسکن و بارگذاری نمای 

 خود نگهداری نمایید.  مراحل آزمون نزد نی کرده و تا آخر ادداشتی آن را  دی شود که با  یبه شما داده م یری رهگ

 

 شرایط استخدام بانک صادرات 

 

ثبت نام استخدام بانک صادرات   ط ی قبل از ثبت نام، از شرا دی بانک صادرات را دارند، با ی که قصد ثبت نام در آزمون استخدام ی افراد

  یبانک صادرات منتشر م ت ی آزمون که در سا نی ا یثبت نام استخدام بانک صادرات در دفترچه ثبت نام ط ی شرا  ی. تمامشوند مطلع

 .شد خواهد شود، اعالم  

آزمون بانک صادرات را    یاستخدام بانک صادرات، دفترچه ثبت نام ی و اختصاص  یعموم طی مشاهده شرا یبراباید داوطلبان  لذا،

لی به  کبه طور ثبت نام استخدام بانک صادرات  یاختصاص  طی و شرا  یعموم ط ی بق با دوره قبل، شراد. مطانماین دانلود و مطالعه 

 :باشد یم  ری به شرح زاختصاصی و عمومی تقسیم می شود که  دودسته شرایط

 

 استخدام بانک صادرات  ی عموم طی شرا

 رانی ا ی اسالم ی جمهور تی تابع داشتن •

 و عمل به آن  ران ی کشور ا ی به قانون اساس اعتقاد •

 رانی داخل کشور ا ی رسم یها نی از د یکی  ای اسالم  نی به د اعتقاد •

 ی انجام امور بانکدار یالزم برا  یو جسم  یسالمت روح داشتن •

 روان گردان  ی قرص ها ای به مواد مخدر و  ادی هرگونه اعت  نداشتن •

 موثر  یفری ک  نهی شی هرگونه سابقه سوء پ  نداشتن •

 

 استخدام بانک صادرات  ی اختصاص طی شرا

 :باشند زی ن  ری ز ی اختصاص ط ی شرا ی حتما دارا دی استخدام در بانک صادرات هستند، با یعموم ط ی شرا یکه دارا  ی افراد

 .است یالزام انی آقا یبرا ی دائم سرباز تی کارت معاف ای خدمت  انی کارت پا داشتن •

 .باشد یموقت مورد قبول نم ت ی معاف ی کارت ها ارائه •

 بانک صادرات  ازی مورد ن  یلی و مقطع تحص یلی رشته تحص ،یلی مدرک تحص داشتن •

 باشد.(  یداوطلبان م پلمی محل اخذ د ای بودن، محل تولد و  ی شهر تهران باشند. )مالک بوم  یبوم دی با داوطلبان •

 .ارشد باشند یو کارشناس ی کارشناس یلی مدرک تحص ی دارا ستی با ی م داوطلبان •

 .باشند 16معدل  ی دارا حداقل  دی ارشد هستند با یو کارشناس یمدرک کارشناس  یکه دارا  ی افراد •

  ی سال به بعد برا  29هستند و داشتن حداکثر سن   ی مدرک کارشناس ی که دارا یافراد ی سال برا  27حداکثر سن  داشتن •

 است.  یارشد هستند، الزام یمدرک کارشناس  یکه دارا  ی افراد

 



 ستخدام بانک صادرات مدارک الزم برای ا

در زمان ثبت نام از شما خواسته  زمون استخدام یابنک صادرات به آن پرداختیم برخی از مدارک  آمراحل ثبت نام در همانطور که در 

نیازتان در زمان   کاملی از تمام مدارک موردایید. در این بخض لیست ر سایت بارگذاری نمخواهند شد که باید به صورت اسکن شده د 

 ار داده شده است: قرآزمون استخدامی  ثبت نام در 

 اسکن شده عکس سه در چهار داوطلب  لی ارائه فا •

نوشته شده   یحات ی شناسنامه داوطلب، توض حاتی که در صفحه توض یاسکن صفحه اول شناسنامه داوطلب )در صورت  ارائه •

 برگه هم اسکن شود( نی ا دی است، با

 آن  ری و تصو ی کارت مل ارائه •

به صورت هوشمند    دی دائم با ت ی خدمت و کارت معاف انی )کارت پا انی آقا یدائم برا  تی کارت معاف ای خدمت  انی کارت پا ارائه •

 باشند(

 .است ی که در آن معدل داوطلب به طور واضح در شده باشد، الزام یلی مدرک تحص ارائه •

 


