
بانك رفاه كارگران با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط به منظور تأمين بخشي 
از نيروي انس��اني مورد نياز خود از بين برادران واجد ش��رايط با مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رش�ته هاي  علوم بانكي ، 
مديري�ت ) دولت�ي ، صنعتي و بازرگاني ( ، امور مالي و اداري ، رياضي ، آمار ، كامپيوتر ، حس�ابداري ، علوم اقتصادي، 
) اقتصاد كار و بهره وري ( و ديپلم در رش�ته هاي  ) رياضي و فيزيك ، علوم تجربي ، ادبيات و علوم انس�اني ، كامپيوتر ، 
حسابداري(  ، براي تعدادي از استانها ، به شرح جدول مندرج در اين آگهي پس از موفقيت در آزمون كتبي ، مصاحبه علمي 
و تخصصي ، تأييد صالحيت  هاي عمومي توسط گزينش و نيز احراز توانائي ها و سالمت كامل جسمي و روحي از طريق انجام 

معاينات پزشكي و دوره آموزشي بدو خدمت ، افرادي را به صورت » قراردادي « استخدام نمايد :
شرايط عمومي :

1-تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران ) تابعيت مضاعف نداشته باشد( ؛
2-اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ؛

3- التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ؛
4-دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا داشتن معافيت دائم غيرپزشكي ) كارت يا برگ معافيت موقت 

مورد پذيرش نمي باشد ( ؛
تبصره :  تاريخ ترخيص از خدمت و يا صدور كارت معافيت دائم بايد قبل از تاريخ  87/10/1  باشد .

5-حداكثر س��ن داوطلب براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم  24  س��ال ) متولدين  63/10/1  به بعد ( ، فوق ديپلم  
26  سال ) متولدين  1361/10/1  به بعد ( ؛

سن  ح��داك��ث��ر  ش���رط   ، اس��ت��خ��دام  داوط��ل��ب��ان  س��ن  ح��داك��ث��ر  اص���الح  ق��ان��ون  ب��راس��اس   :  1 تبصره 
اف��زاي��ش  ذي���ل  ش���رح  ب��ه  ذي��ص��الح  م��راج��ع  س���وي  از  معتبر  م����دارك  ارائ����ه  ص���ورت  در   متقاضيان 

 مي يابد :
Y  به ميزان خدمت داوطلبانه در جبهه هاي جنگ و نيز مدت زمان استراحت پزشكي و يا بستري شدن در اثر مجروحيت 

جنگي ؛
Y خانواده معظم » شهدا ، جانبازان ازكارافتاده كلي ) 25%  و به باال ( ، آزادگان و مفقوداالثرها « ) شامل همسر ، فرزند 

و برادر( به ميزان  5  سال ؛ 
تبصره 2 : حداقل سن داوطلب براي كليه  مقاطع تحصيلي  20  سال تمام مي باشد ) متولدين  67/10/1  به قبل ( 

6- حداقل معدل كتبي و معدل كل به شرح جدول شماره يك و دو ؛
7 - فرزندان معزز شهداء از شرط حداقل معدل كتبي يا معدل كل مدرك تحصيلي معاف مي باشند ؛

8- عزي��زان ايثارگ��ر : ) جانباز ، آزاده ، رزمنده ) با خدمت داوطلبانه در جبهه حداقل به ميزان  9  ماه متوالي يا  12  ماه 
متناوب ( ، اعضاء گردانهاي عاشورا ) با  4  سال سابقه عضويت فعال و مستمر ( و نيز خانواده معظم شهداء ، مفقودين، 
اس��را و جانبازان ازكارافتاده كلي ) باالتر از  25%  ( ش��امل ) همسر ، فرزند و برادر(( در صورت دارا بودن شرايط طبق 

قوانين ذيربط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود ؛
9- داش��تن سالمت جسماني و رواني و توانايي الزم براي انجام كاري كه استخدام مي شوند بر اساس معافيت پزشكي 

و طبق تأييد پزشك معتمد بانك ؛
10- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر ؛

11- عدم اشتهار به فساد اخالقي و  نداشتن محكوميت كيفري مؤثر ؛ 
12- عدم محروميت از استخدام در ادارات و سازمانهاي دولتي ؛

13- تاريخ فراغت از تحصيل بايد قبل از تاريخ برگزاري آزمون باشد ؛
14- عدم اش��تغال و نداش��تن تعهد انجام خدمت در س��اير سازمانها ، مؤسسات دولتي و وابس��ته به دولت و يا نهادهاي 

انقالبي ؛
15- مدارك تحصيلي متقاضيان ، الزم است بر اساس مقررات ذيربط بانك ، مورد تأييد مراجع ذيصالح باشد . 

16- متقاضيان  اس�تخدامي الزاماً بايس�تي در شهر مورد تقاضاي خود و يا شهرك ها ، بخش ها و روستاهاي 
تابعه آن در فاصله حداكثر پنج كيلومتري ، سكونت دائمي داشته باشند . ارائه مدارك مثبته مبني بر سكونت در 
شهر  مورد تقاضا و حومه ذيربط آن به مدت حداقل  3  سال قبل از تاريخ آزمون ، از قبيل سند مالكيت واحد مسكوني 

و يا اجاره نامه به نام متقاضي و يا والدين وي در شهر مورد تقاضا ضروري است ؛  
تبصره : آدرس محل س��كونت ، مالك ش��هر مورد تقاضا خواهد بود و در صورتي كه به تش��خيص مسؤولين بانك 
اثبات گردد نشاني دائمي محل سكونت متقاضي ، شهر ديگري به جز شهر مورد تقاضا براي استخدام مي باشد ، مراحل 

استخدامي متقاضي بالفاصله متوقف خواهد شد .

مدارك الزم :
1- فرم تكميل شده تقاضا نامه ثبت نام مندرج در اين آگهي ) كد رهگيری پس از ثبت  نام اينترنتی در محل تعيين شده در فرم تقاضای 

ثبت  نام حتماً درج شود ( ؛
2- فرم تكميل شده  اينترنتی ثبت نام در سايت مركزي بانك رفاه به صورت چاپ شده ؛

3- تصوير خوانا از صفحه اول شناسنامه عكسدار ) در صورت داشتن توضيحات تصوير صفحه آخر شناسنامه ( ؛ 
4- تصوير مدرك تحصيلي ) گواهي ، گواهينامه موقت يا گواهينامه ( با قيد معدل كل و در مورد مدرك ديپلم با قيد معدل كتبي ؛

توجه : به مدارك فاقد معدل  كل و يا معدل كتبي ) دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه ( يا فاقد رشته تحصيلي 
و نيز گواهي  هاي صادره از سوي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مبني بر گذراندن واحدهاي درسي يا ريز نمرات و 

همچنين برگ تسويه حساب تحصيلي ، ترتيب اثر داده نخواهد شد ؛
5- تصوير از دو طرف كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غير پزشكي ؛ 

6- اصل گواهي ايثارگري از مراجع ذيربط .
توجه : در مورد صحت كليه  مدارك ارسالي ، از مراجع ذيصالح حسب ضرورت و به تشخيص بانك استعالم خواهد شد . 
بديهي است در صورت احراز مغايرت مفاد مدارك ارسالي با شرايط تعيين شده ، بالفاصله مراحل استخدامي متقاضي متوقف 

و يا ادامه همكاري وي منتفي خواهد بود .
7- اصل رسيد بانكي به مبلغ  70,000  ريال) هفتاد هزار ريال ( واريز به حساب جاري همراه  5000014    بنام اداره 

امور مالي اين بانك ، قابل پرداخت در كليه شعب بانك رفاه ؛ 
تبصره : داوطلبان ايثارگر ) به ش��رح بند  8 ( نس��بت به واريز مبلغ  35,000  ريال) س�ي و پنج هزار ريال ( 

اقدام نمايند ؛
8- چهار قطعه عكس جديد  4×3  ) تمام رخ با زمينه س��فيد ( با درج مش��خصات فردي ) شامل نام و نام خانوادگی ، شمارۀ 

شناسنامه و محل صدور آن – نام شهر مورد تقاضا ( در پشت آن .

نحوه ثبت نام و ارسال مدارك :
داوطلبان الزم است ابتدا به سايت اينترنتي بانك رفاه به آدرس www.Refah-bank.ir   مراجعه و پس از 
تكميل فرم   اينترنتي ثبت نام ، شماره رهگيري خود را دريافت نمايند . ثبت نام داوطلب وقتي تكميل گرديده است 
كه در انتهاي مراحل ثبت نام شماره رهگيري ثبت گردد . الزم است داوطلب پرينتي از تأييديه ثبت نام را بالفاصله تهيه 

نموده و پس از امضاء ذيل آن همراه ساير مدارك ارسال نمايد .
تبصره 1 : داوطلبان بايس��تي قبل از مراجعه به س��ايت ثبت نام نسبت به تهيه عكس اسكن شده خود حداكثر با 

ظرفيت يك مگابايت و با فرمت jpg  اقدام نمايند .
1- داوطلبان دو قطعه از عكس های پشت نويس��ي ش��ده را يكي بر روي فرم ثبت نام الصاق و يك قطعه عكس 
ديگر را با گيره  بر روي مدارك مورد نياز نصب و سپس كليه مدارك را به ترتيب بندهاي يك تا هفت تنظيم و 

به يكديگر منضم نمايند ، به طوري كه فرم ثبت نام اينترنتي بر روي ساير مدارك قرار گيرد ؛
2- داوطلبان واجد ش��رايط در سراسر كش��ور طبق مفاد مندرج در آگهي حاضر ، الزم است برگ تكميل شده 
تقاضاي ثبت نام خود را به همراه مدارك خواسته شده در داخل پاكت پستي به ابعاد  25×17  سانتي متر قرارداده 
و حتماً روي پاكت پس از درج نش��اني ذيل ، ش��ماره رهگيري خود را نوش��ته و قيد نمايند : » مربوط به آزمون 
استخدام بانك رفاه « و ح�داكثر تا پايان روز پنجشنبه مورخ  87/11/10  با پست پيشتاز به نشاني» ايران - تهران   
صندوق پس��تي  1719 – 13145 « ارس��ال و رسيد پستي را نزد خود نگهداري تا در روز توزيع كارت به مسؤولين 

مربوطه ارائه نمايند ؛ 
تبصره : در هنگام ارائۀ مدارك حتماً از مس��ؤول باجه پس��تي درخواست گردد تا شمارۀ صندوق پستي گيرنده 

)1719 – 13145( و تاريخ دريافت مدارك را به طور كامل و خوانا در قبض پستي ثبت نمايد . 
تاريخ دريافت كارت ورود به جلسه :

الي    8/00 ساعت   از  آزم��ون  جلسه  به  ورود  ك��ارت  دريافت  منظور  به  بايد  شرايط  واج��د  داوطلبان   -1     
پنج������������شنبه  و  چه����ارشنبه  روزه��اي  بع������دازظهر   17/00 ال�����ي   14/00 و  ص��بح   12/30 
به مواعد  87/12/14  و  87/12/15  شخصاً با همراه داشتن اصل شناسنامه و اصل رسيد پستي به محل ادارات 

امور شعب استانهاي بانك به ترتيبي كه در جدول شماره سه درج گرديده است ، مراجعه نمايند .
     2- تبصره : متقاضيان استان تهران در روز و ساعات تعيين شده به نشاني دانشگاه صنعتي امير كبير واقع در 

خيابان حافظ مراجعه نمايند .
) آزمون صبح روز جمعه ساعت  8  صبح مورخ  87/12/16  برگزار خواهد شد كه محل دقيق برگزاری آزمون   -3     

به هنگام توزيع كارت به داوطلبين اعالم مي گردد ( . 
تذكرات مهم :

متقاضيان محترم ، ثبت نام اينترنتي را به روزهاي آخر موكول ننمايند ؛  -1     
براي متقاضياني كه بيش از يكبار ثبت نام اينترنتي نمايند ، بانك در مورد عدم صدور كارت ورود به جلسه آزمون آنان   -2     

مسؤوليتي نخواهد داشت ؛
     3-  هن�گام وارد نم�ودن اطالعات در تقاضانامه ثبت ن�ام دقت كافي به عمل آيد تا اطالعات صحيح ثبت گردد زيرا پس از 

ثبت نام و دريافت شماره رهگيری، اصالح تقاضانامه امكان پذير نخواهد بود  ؛
در صورتي كه خالف هر يك از ش�رايط اش�اره ش�ده در آگهي استخدام در مورد هر يك از داوطلبان به اثبات رسد و   -4     
يا مش�خص ش�ود كه داوطلبي با مدرك تحصيلي باالتر در آزمون شركت نموده است از استخدام و اشتغال وي در هر 

مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد ؛
به مدارك ناقص و يا مداركي كه پس از تاريخ مقرر و يا به نش��اني ديگري ارس��ال شده باشد ، ترتيب اثر داده   -5     

نخواهد شد ؛
شهر،  ه��ر  استخدامي  سهميه  ب��راب��ر  س��ه  ت��ا  دو  اس��اس  ب��ر   ، كتبي  آزم���ون  ب��رگ��زاري  از  پ��س  بانك   -6
مراحل   ساير  ان��ج��ام  از  پ��س  و  نمود  خ��واه��د  اق���دام  آزم���ون  پذيرفته شدگان  اس��ام��ي  اع���الم  ب��ه   نسبت 

) مصاحبه ، گزينش ، معاينات پزشكي و دوره آموزشي بدو استخدام ( ، قبول شدگان نهايي تعيين خواهند شد ؛
7- هزينه شركت در آزمون و مدارك ارسالي متقاضيان به هيچ وجه مسترد نخواهد شد ؛

8- از متقاضيان استخدام تقاضا مي شود حتي المقدور بر اساس آگهي استخدام مندرج در اين روزنامه اقدام به ارسال 
مدارك نمايند و در صورت تهيه تصوير از آگهي استخدام ، حتمًا پيش از ارسال مدارك از صحت و سقم مندرجات آن 
مطمئن شوند ، در غير اين صورت بانك در قبال رسيدگي به مداركي كه بر اساس آگهي جعلي ارسال گرديده باشد، 

مسؤوليتي نخواهد داشت ؛
، هيچگونه  مزبور شركت مي نمايند  نداشتن شرايط الزم در آزمون  عليرغم  احتماالً  افرادي كه  قبال  بانك در   -9

مسؤوليتي نخواهد داشت ؛
موفقيت  اس���اس  ب��ر   ، ب��ان��ك  ن��ي��از  م���ورد  ان��س��ان��ي  ن��ي��روي  اس��ت��خ��دام   ، اس���ت  توضيح  ب��ه  الزم   -10
معاينات   و  گزينش   ، مصاحبه   ، كتبي  آزم���ون  ب��ر  مشتمل   ( استخدامي  م��راح��ل  تمامي  در   متقاضيان 
پزشكي و موفقيت در دوره آموزشي بدو خدمت ( انجام خواهد شد و چنانچه متقاضيان در هر يك از مراح��ل فوق 

حد نصاب يا رتبه الزم را كسب ننمايند موضوع ادامه مراحل استخدامي آنان منتفي خواهد گرديد .
11- كليۀ متقاضيانی كه مدارك خود را ارسال نموده و كد رهگيری دريافت داشته  اند ، الزم است هر ده روز يكبار به 
سايت اينترنتی بانك مراجعه و از آخرين تغييرات احتمالی در روند برگزاری آزمون مطلع گردند . بديهی است بانك 
در خصوص متقاضيانی كه به علت تغيير در برنامۀ برگزاری آزمون و عدم اطالع از تغييرات احتمالی از شركت در 

آزمون بازمی  مانند ، مسؤوليتی نخواهد داشت . 
مواد آزمون :

مقطع تحصيلي ديپلم : 

معارف  اسالمي
زبان انگليسی
ادبيات فارسی

 در حد واحد هاي درسی 
مشترك رشته هاي تجربي ، 

رياضي و انساني 

رياضيات : در حد واحدهاي درسی 
رشته  علوم تجربي بدون دوره 

پيش دانشگاهي 
مقطع تحصيلي فوق ديپلم : 

) در حد واحد هاي درسي عمومي كليه رشته هاي دانشگاهي در مقطع كارداني ( 

معارف  اسالمي 
 1  و  2

رياضيات پايه و 
پيش دانشگاهي

زبان انگليسي در حدود 
زبان عمومي و مشترك 
دانشجويان رشته هاي 

مديريت

ادبيات فارسي در 
حدود واحدهاي درسي 

آئين نگارش

تبص�ره 1 : ع��الوه بر مواد آزم��ون فوق الذكر ، از كليه متقاضيان آزمون آش��نايي با مهارت ه��اي هفتگانه كامپيوتر 
)ICDL( و آزمون روانشناسي شخصيت به صورت تست چهار گزينه اي به عمل خواهد آمد.

تبصره 2 : اقليت هاي ديني از پاسخ به سؤاالت معارف اسالمي معاف مي باشند .
ضمناً به  اطالع مي رساند ، آگهي استخدام بانك ، عالوه بر انتشار در روزنامه  ايران در پايگاه اينترنتي بانك رفاه به نشاني 

www.Refah-bank.ir   نيز قابل دسترسي مي باشد.

آگهي استخدام

ف 
دی

ر

شهرهای مورد استان
نیاز

سهمیۀ استخدامی     
) به نفر (

مدرک تحصیلی و حداقل معدل 
کل و کتبی مورد نیاز

دیپلمفوق دیپلم

___معدل کل : 8015تهرانتهران1

کرج2

8کرج 

___معدل کل : 15

2رباط کریم 

3شهریار 

2شهر قدس

2نظرآباد

آذربایجان غربی3

1پلدشت

___معدل کل : 15

2چالدران

1پیرانشهر

2سردشت

1تکاب

آذربایجان شرقی4

1میانه 

___معدل کل : 15

1شبستر

1آذرشهر

1هشترود

1ممقان

1هریس

1صوفیان

1گوگان 

1کلیبر

1خسروشهر

اردبیل 5

1اردبیل 

___معدل کل : 15

3پارس آبادمغان

1خلخال 

1گرمی

2بیله سوار

1نمین 

ف 
دی

ر

شهرهای مورد استان
نیاز

سهمیۀ استخدامی     
) به نفر (

مدرک تحصیلی و حداقل معدل 
کل و کتبی مورد نیاز

دیپلمفوق دیپلم

اصفهان6

2کاشان 

___معدل کل : 15

2فالورجان 

2نائین 

2داران 

1فریدونشهر

1چادگان 

1میمه 

1گلپایگان 

1خوانسار

2نجف آباد

1خمینی شهر

1مبارکه 

1دهق 

1زرین شهر

بوشهر7

4عسلویه

___

1کنگان

معدل کل : 113جم

معدل کتبی : 111اهرم 

1دیلم 

1دیر

1شبانکاره

8
چهارمحال و 

بختیاری

___معدل کل : 413شهرکرد

2فرخشهر

___

معدل کل : 13
2فارسان 

معدل کتبی : 111لردگان

1اردل 

ف 
دی

ر

شهرهای مورد استان
نیاز

سهمیۀ استخدامی     
) به نفر (

مدرک تحصیلی و حداقل معدل 
کل و کتبی مورد نیاز

دیپلمفوق دیپلم

خراسان رضوی9

2کالت

___معدل کل : 15

2تربت جام

2گناباد

2سرخس

2بردسکن

2تایباد

2خواف

2فریمان

2بجستان

2چناران

خراسان شمالی10

2شیروان

___
معدل کل : 13

1آشخانه 

معدل کتبی : 111جاجرم 

خراسان جنوبی11

___معدل کل : 613بیرجند

2فردوس

___
معدل کل : 13

1نهبندان

معدل کتبی : 111سربیشه

خوزستان12

2بندر امام 

___

1بهبهان 

2اندیمشک 

2ایذه 

2رامهرمز

3دزفول 

1شوش

1شادگان 

1سوسنگرد

معدل کل : 113باغملک 

معدل کتبی : 111امیدیه 

1رامشیر

1هفت تپه 

2مسجد سلیمان 

2ماهشهر

1گتوند 

1هفتگل 

1هندیجان 

1اللی 

2شوشتر 

جدول شماره 1 : تعداد نیروی انسانی مورد نیاز بانک رفاه در ردۀ شغلی متصدی امور اداری/بانکی به تفکیک شهرهای هر استان و مقطع تحصیلی داوطلبین



فرم تقاضای ثبت  نام

 

كد رهگيری :
  

 نشاني كامل محل سكونت : 
استان: …………………………….  شهرستان : ………………………………………………
خيابان : ……………………………………………………………………………………

پالك : ……………………   طبقه / واحد :  ………………………………………

كد پستي ده رقمي :                                                                                              شماره تلفن : …………………………….
                                                                                                                           كد شهرستان : ……….…………………….

 اينجانب  ……….……………………………  داوطلب شركت در آزمون استخدامي بانك رفاه متن آگهي منتشره را با دقت و به طور كامل مطالعه و سپس فرم ثبت نام اينترنتي را تكميل نموده ام و علم 
و آگاهي دارم در صورتيكه متعاقباً خالف اظهاراتم بنابر تشخيص بانك ثابت شود ، ادامه مراحل استخدامي و يا ادامه اشتغال منتفي خواهد شد و حق هرگونه اعتراضي را در اين مورد از خود سلب مي نمايم . 

                                                                                                                                                                            تاريخ :     / 9  /87 
                                                                                                                                                                              امضاي متقاضي

بانك رفاه – اداره امور منابع انساني

رعايت اندازه فرم الزامي است .

ف 
دی

ر

شهرهای مورد استان
نیاز

سهمیۀ استخدامی     
) به نفر (

مدرک تحصیلی و حداقل معدل 
کل و کتبی مورد نیاز

دیپلمفوق دیپلم

زنجان13

2زنجان 

___معدل کل : 15
2خرمدره 

3خدابنده 

3آببرطارم 

14
سیستان 

وبلوچستان 

2کنارک

___

3چابهار

1نیکشهر

معدل کل : 213سراوان

معدل کتبی : 311خاش

1ایرانشهر

1زهک

3زابل

لرستان15

___معدل کل : 213خرم آباد

1پلدختر 

___

معدل کل : 113الشتر

معدل کتبی : 111نورآباد

1دورود

1الیگودرز 

فارس16

2فیروز آباد

___معدل کل : 15

3کازرون 

2سپیدان

2مرودشت 

2نورآباد ممسنی

1کوار

1سعادتشهر

1خنج 

2المرد

2خرم بید 

2شیراز 

قزوین 17
2تاکستان

___معدل کل : 15
5قزوین 

___معدل کل : 1315قم قم18

ف 
دی

ر

شهرهای مورد استان
نیاز

سهمیۀ استخدامی     
) به نفر (

مدرک تحصیلی و حداقل معدل 
کل و کتبی مورد نیاز

دیپلمفوق دیپلم

کردستان19

3بانه

___معدل کل : 13
3سقز

2مریوان

2قروه 

کرمان 20

3بم 

___

4رفسنجان 

معدل کل : 213کهنوج 

معدل کتبی : 311کوهبنان 

1سیرجان 

2جیرفت 

21
کهگیلویه و بویر 

احمد 

___معدل کل : 513یاسوج 

2دوگنبدان 
___

معدل کل : 13

معدل کتبی : 311دهدشت 

گلستان22

6علی آباد

___معدل کل : 15 2آزادشهر

2کالله

گیالن23

4بندر انزلی

___معدل کل : 15

2لوشان

2منجیل

2رودبار

2صومعه سرا

1فومن

1شفت

1سیاهکل

1کالچای

ف 
دی

ر

شهرهای مورد استان
نیاز

سهمیۀ استخدامی     
) به نفر (

مدرک تحصیلی و حداقل معدل 
کل و کتبی مورد نیاز

دیپلمفوق دیپلم

مازندران24

2گلوگاه

___معدل کل : 15

2بهشهر

1رستمکال

1نکا

1زیرآب

2پل سفید

2آمل

2محمود آباد

2نور

1بابل

1بهنمیر

1چالوس

2رامسر

مرکزی25

3شازند

___معدل کل 15
3ساوه

3زرندیه

1اراک

همدان 26

1مالیر

___معدل کل : 15

1نهاوند 

3اسدآباد

2رزن 

2اللجین 

2فامنین 

1کبودر آهنگ 

هرمزگان 27

___معدل کل : 113بندرعباس

2بندر جاسک 

1رودان 

معدل کل : 113سیریک 

معدل کتبی : 11___1بندر خمیر

2بستک 

2حاجی آباد

یزد28

6یزد

___معدل کل : 15 3بافق

1اردکان 

جدول شماره 2 : تعداد نیروی انسانی مورد نیاز بانک رفاه در ردۀ شغلی نگهبان به تفکیک 
شهرهای هر استان و مقطع تحصیلی داوطلبین

ف
دی

ر

مدرک تحصیلیتعداد مورد نیازنام شهراستان
حداقل معدل

کتبیکل

9تهرانتهران1

1513دیپلم

2کرجکرج و حومه2

1تبریز آذربایجانشرقی3

1اردبیلاردبیل4

2اصفهاناصفهان5

1ایالمایالم6

1مشهدخراسان رضوی7

2زنجانزنجان8

2سمنانسمنان9

1شیرازفارس 10

1قمقم11

1کرمانشاهکرمانشاه12

1گرگانگلستان13

2رشتگیالن14

1ساریمازندران15

1اراکمرکزی16

1زاهدانسیستان و بلوچستان17

1311 دیپلم 

3کرمانکرمان18

1یاسوجکهگیلویه و بویراحمد19

1خرم آبادلرستان  20

2بندرعباسهرمزگان21

2اهوازخوزستان22

جدول شماره 3 : نشانی محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون به تفکیک استان مورد تقاضا

نشانی محل توزیع کارت ورود به جلسه آزموناستانردیف

تهران - خ حافظ - روبروی خ سمیه - دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران و کرج1

آذربایجانغربی2
ارومیه - خ امینی - روبروی استانداری - اداره امور شعب آذربایجان 

غربی

آذربایجانشرقی3
تبریز - خ 17 شهریور - تقاطع طالقانی - پشت ساختمان خاتم 2-اداره 

امور شعب آذربایجان شرقی

اردبیل4
اردبیل - خ امام خمینی - نرسیده به میدان شریعتی - اداره امور شعب 

اردبیل

اصفهان5
اصفهان - میدان امام حسین ) دروازه دولت ( - خ سپه - اداره امور 

شعب اصفهان

ایالم6
متقاضیان ایالم جهت دریافت کارت ورود به جلسه به نشانی اداره امور 

شعب کردستان مراجعه نمایند 

بوشهر - خ معلم - باالتر از پمپ بنزین - اداره امور شعب بوشهربوشهر7

چهارمحال و بختیاری8
شهرکرد - میدان انقالب - خ 17 شهریور - نبش کوچه 34 - اداره امور 

شعب چهارمحال و بختیاری

مشهد - بلوار خیام - مقابل هتل هما - اداره امور شعب خراسان رضویخراسان رضوی9

جدول شماره 3 : نشانی محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون به تفکیک استان مورد تقاضا

نشانی محل توزیع کارت ورود به جلسه آزموناستانردیف

بجنورد - میدان فردوسی - اداره امور شعب خراسان شمالیخراسان شمالی10

خراسان جنوبی11
بیرجند - خ غفاری - روبروی غفاری 29- بین نجات و نسرین- اداره 

امور شعب خراسان جنوبی

اهواز - میدان شهداء - اداره امور شعب خوزستانخوزستان12

زنجان - خ خرمشهر - اداره امور شعب زنجانزنجان13

سمنان14
متقاضیان استان سمنان در روز و ساعت تعیین شده به نشانی تهران 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر خیابان حافظ مراجعه نمایند

15
سیستان و 
بلوچستان

زاهدان - کمربندی خرمشهر - مقابل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی - 
اداره امور شعب سیستان و بلوچستان

خرم آباد - خ شهدای شرق - اداره امور شعب لرستانلرستان16

فارس 17
شیراز - بلوار کریم خان زند - نزدیک فلکه ستاد - اداره امور شعب 

فارس

قزوین18
قزوین - بلوار آیت اله طالقانی - روبروی اداره برق - اداره امور شعب 

قزوین

قم19
قم - میدان آیت اله سعیدی - روبروی فروشگاه رفاه - اداره امور 

شعب قم

کردستان20
سنندج - خ استانداری - پایین تر از استانداری - جنب بیمه البرز - 

اداره امور شعب کردستان

جدول شماره 3 : نشانی محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون به تفکیک استان مورد تقاضا

نشانی محل توزیع کارت ورود به جلسه آزموناستانردیف

کرمان - جاده تهران - جنب سه راه سیلو - اداره امور شعب کرمانکرمان21

کرمانشاه22
متقاضیان کرمانشاه جهت دریافت ورود به جلسه به نشانی اداره امور 

شعب کردستان مراجعه نمایند 

کهگیلویه و بویراحمد23
یاسوج - خ جمهوری - چهارراه بسیج - اداره امور شعب کهگیلویه و 

بویراحمد

گلستان24
گرگان - میدان وحدت )شهرداری( - ابتدای خ امام خمینی - کوچه سپاه 

- اداره امور شعب گلستان

رشت - خ امام خمینی - جنب آردکوبی - اداره امور شعب گیالنگیالن25

مازندران26
ساری - خ امیر مازندرانی - جنب بنیاد شهید انقالب اسالمی - طبقه 

پنجم - اداره امور شعب مازندران

مرکزی27
اراک - میدان سرداران - جنب فروشگاه رفاه - اداره امور شعب 

مرکزی

همدان28
همدان - انتهای خ میرزاده عشقی - ابتدای خ هنرستان - روبروی اداره 

زندانها - پالک 36 - اداره امور شعب همدان

هرمزگان29
بندرعباس - خ امام خمینی - نبش رسالت شمالی- اداره امور شعب 

هرمزگان

یزد30
یزد - بلوار جمهوری یزد - روبروی بیمارستان افشار - جنب بیمه 

کارآفرین - اداره امور شعب یزد

محل 
الصاق عكس 

داوطلب


