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 به نام خدا

 1401سال  - بانک مركزي استخداميآزمون  در شركت راهنماي
 

 آن درباره مهمي نكات و پاسخنامه -الف

شود، بسته اول حاوي پاسخنامه همراه با دفترچه آزمون دو بسته آزموني داده مي ه هر داوطلبببانک مرکزي  استخداميآزمون  هدر جلس

 در آزمون داوطلب شمارهخانوادگي، نام و نام پاسخنامه باالي در مستطيل باشد.ميتخصصي  آزمونعمومي و بسته دوم حاوي دفترچه 

 کرد. زير توجه نكات به آن مالحظه از بايد پس که است شده چاپ صفحه اينذيل  در از پاسخنامه قسمتي نمونه .است شده درج

يا  و نوشتن از پاسخنامه روي در شده مشخص محلهاي از غير به و گذاشت عالمتي يا نوشت نبايد چيزي پاسخنامه باالي مستطيل در -1

 رفتار خواهد شد . مربوط با وي و برابر مقررات معرفي متخلف عنوان فرد به شود، در غيراينصورت خودداري محلها ساير در عالمتگذاري

الزم است شود، در زماني که از بلندگو اعالم مي پاسخنامهه نايلوني حاوي دفترچه آزمون عمومي و پس از بازنمودن بست داوطلب -2

خود  ورودي کارت رويبا شماره صندلي و شماره مندرج در  پاسخنامه رادر  مندرج شمارهخانوادگي و نام و خانوادگي و نام خود را با نامنام

 در جلسه مراقب نزديكترين را به موضوع تفاوت، بيدرنگ مشاهده و درصورت نيست اختالفي آنها هيچ شود بين کند تا مطمئن مقايسه

 د.شو برطرف کند تا اختالف را دنبال دهد و موضوع اطالع

 

 سواالت به دادن پاسخ طرز -ب

 خودکار، نه )نه پررنگ نرم سياه مداد گيرد بوسيلهدر نظر مي سوال هر براي پاسخنامه در را که جوابي مخصوص محل بايد داوطلب -1

،  1 هايشماره سوالهاي به در آن که ذيل پاسخنامه نمونه به هر جواب مخصوص محل پرکردن از طرز اطالع و...( پرکند. براي مدادکپي

 شود. توجه است شده داده 2و  3،  1،  4 فرضي پاسخهاي ترتيب به 4و  3،  2

 خودداري آن روي بر و اثري عالمت هرگونه گذاشتن و يا ، تاکردنکردنکثيف شود ازمي تصحيح خوانعالمت ماشين بوسيله پاسخنامه چون -2

 ود.ش

 نحو هر به که پاسخهايي شود. مشخص رنگ پر نرمسياه  مداد وسيله به آنها مخصوص محل پرکردن با پاسخنامه فقط در بايد جوابها -3

 فترچهد در يا و نشود( رنگ پر يكنواخت بطور يا و گذاشته( ×)ضربدر  عالمت مخصوص محل کردن پر جاي به)مثالً پاسخنامه در ديگر

 باشد.نمي ماشين با تصحيح قابل شود نوشته يا عالمتگذاري آزمون

 يا تصادفي و حدسي پاسخهاي کردن منظور خنثيغلط به هر پاسخ و براي مثبت نمره سه صحيح هر پاسخ براي چهارجوابي تستهاي در -4

ندهند  جواب سوال آن دانند بهنمي را اصالً  سوالي صحيح پاسخ شود اگرمي توصيه داوطلبان به شد. بنابراين منظور خواهد منفي نمره يک

، غلط الوپاسخ آن سشود  داده پاسخ يک از بيش سوالي و اگر به گيردنمي تعلق و يا مثبت منفي نمره جواب بدون هايالسو زيرا به

  .خواهد گرفت تعلق منفي نمره يک سوال آن خواهد شد و به محسوب

 

 پررنگ نرم سياه مداد با خود را در پاسخنامه انتخابي گزينه مربوط به مستطيلهاي است ، الزمگرامي داوطلبان :مهم خيلييادآوري 

مورد  باشد، در اين ( نشده)مشكي سياه بطور کامل مورد نظر از مستطيل قسمتي هكدرصورتي است بديهي کنند.( )مشكي سياه کامل بطور

 .است شده باال مشخص نمونه در صحيح صورتب عالمتگذاري خواهد بود. نحوه داوطلب عهده به وليتئمس

 

 شماره داوطلب:

 خانوادگي و نام:نام

شغل: رشته عنوان كد و  

 1401سال  -بانک مركزي استخداميمون آز
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 تاريخ، زمان و محل اجراي آزمون -ج
 (يک و نيم بعدازظهر) 13:30گردد. شروع فرآيند برگزاري آزمون ساعت برگزار مي 11/9/1401روز جمعه  آزمون کليه داوطلبان بعدازظهر

 ورودي درهاي شدنبسته از بايد قبل گرامي داوطلبان لذا خواهد شد، بسته( يک بعدازظهر) 13:00ساعت ، آزمون جلسه ورود به درهايباشد. مي
. نام و آدرس محل برگزاري آزمون در روي کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج گرديده دباشن ذيربط حضور داشته امتحاني حوزه در محل

 است.
 آنها به پاسخگويي و مدت ، تعداد سواالتدفترچه آزمون -د

دفترچه آزمون عمومي )بسته آزمون  در قالبسوال  09 حاوياول آزموني بسته شود که دو بسته آزموني داده مي داوطلبان آزمون همهبه 
به همراه  - (600(، مشترك بين كليه عناوين شغلي گروه دوم )كددفترچه 500مشترك بين كليه عناوين شغلي گروه اول )كددفترچه  -( 1شماره 

اختصاصي )بسته آزمون و به سواالت دفترچه آزمون  دقيقه 011در مدت بايست به سواالت آن دفترچه داده خواهد شد که ميپاسخنامه 
دقيقه پاسخ دهند.  80باشد، در مدت ( که تعداد سواالت تخصصي مربوط به هريک از عناوين شغلي به شرح جدول ذيل مي2شماره 

 خانوادگي و نام هر داوطلب بر روي جلد آن درج گرديده است. سازي شده و شماره داوطلبي، نامدفترچه سواالت کليه داوطلبان شخصي

 تعداد سواالت تخصصي آزمون استخدامي بانک مرکزيجدول 
 مدت پاسخگويي تعداد سوال عناوين و كدهاي شغلي نوع

 110 90 (600(، مشترك بين كليه عناوين شغلي گروه دوم )كددفترچه 500مشترك بين كليه عناوين شغلي گروه اول )كددفترچه  عمومي

تخصصي 
 گروه اول

 55 (510)كددفترچه  15591اسناد بهادار )برق( ـ كد شغلي  مشاغل فني كارخانه توليد كاغذ و

80 

( ـ كدشغلي 2و مشاغل امور حراست )مهندسي كامپيوتر  15583مشاغل امور گزينش )مهندسي كامپيوتر( ـ كد شغلي 
 (، مشاغل506)كددفترچه  15586(، مشاغل فني بانك )مهندسي فناوری آسانسور( ـ كد شغلي 504)كددفترچه  15584

و مشاغل فني كارخانه توليد كاغذ و اسناد بهادار  15589فني سازمان توليد اسكناس و مسكوك )مكانيك( ـ كد شغلي 
 (509)كددفترچه  15590)مكانيك( ـ كدشغلي 

60 

و مشاغل ستادی سازمان توليد اسكناس و مسكوكات )حسابداری( ـ كد  15576مشاغل ستادی )حسابداری( ـ كدشغلي 
ـ كدشغلي 2(، مشاغل ستادی )مديريت بازرگاني 501)كددفترچه  15577شغلي  و مشاغل ستادی سازمان توليد  15578( 

(، مشاغل ستادی )مديريت دولتي( ـ كد 502)كددفترچه  15579اسكناس و مسكوك )مديريت بازرگاني( ـ كد شغلي 
( ـ 2اغل امور حراست )مديريت دولتي و مش 15581، مشاغل امور گزينش )مديريت دولتي( ـ كدشغلي 15580شغلي 

(، 505)كددفترچه  15585( ـ كد شغلي 2(، مشاغل ستادی )علوم ارتباطات اجتماعي 503)كددفترچه  15582كدشغلي 
(، مشاغل فني سازمان توليد 507)كددفترچه  15587مشاغل فني سازمان توليد اسكناس و مسكوك )چاپ( ـ كد شغلي 

(، مشاغل فني كارخانه توليد كاغذ و اسناد 508)كددفترچه  15588عتي( ـ كد شغلي اسكناس و مسكوك )طراحي صن
 (511)كددفترچه  15592بهادار )مهندسي چوب( ـ كد شغلي 

65 

تخصصي 
 گروه دوم

 15572(، مشاغل فني بانك )مهندسي برق( ـ كدشغلي 606)كددفترچه  15540مشاغل تخصصي )آمار( ـ كد شغلي 
 55 (625)كددفترچه 

80 

، مشاغل امور حراست )مهندسي كامپيوتر( ـ كدشغلي 15552افزار( ـ كدشغلي مشاغل تخصصي )مهندسي كامپيوتر ـ نرم
، مشاغل تخصصي )مهندسي 15558های كامپيوتری( ـ كدشغلي ، مشاغل تخصصي )مهندسي كامپيوتر ـ شبكه15557

سازمان توليد اسكناس و مسكوك )مهندسي كامپيوتر( ـ و مشاغل فني  15559كامپيوتر ـ رايانش امن( ـ كدشغلي 
)كددفترچه  15553افزار( ـ كدشغلي (، مشاغل تخصصي )مهندسي كامپيوتر ـ سخت613)كددفترچه  15561كدشغلي 

، مشاغل تخصصي )مهندسي فنّاوری اطالعات 15554(، مشاغل تخصصي )مهندسي فنّاوری اطالعات( ـ كدشغلي 614
(، مشاغل 615)كددفترچه  15556( ـ كدشغلي 3و مشاغل تخصصي )مهندسي فنّاوری اطالعات  15555( ـ كدشغلي 2

ـ كدشغلي  ـ هوش مصنوعي(  (، مشاغل تخصصي )مديريت فنّاوری 616)كددفترچه  15560تخصصي )مهندسي كامپيوتر 
و مشاغل فني  15564(، مشاغل تخصصي )مهندسي صنايع( ـ كدشغلي 617)كددفترچه  15562اطالعات( ـ كدشغلي 

(، مشاغل فني بانك )مكانيك( 619)كددفترچه  15565سازمان توليد اسكناس و مسكوك )مهندسي صنايع( ـ كدشغلي 
 (626)كددفترچه  15573(، مشاغل فني بانك )مهندسي عمران( ـ كدشغلي 624)كددفترچه  15571ـ كدشغلي 

60 

(، 601)كددفترچه  15536( ـ كد شغلي 2تخصصي )اقتصاد و مشاغل  15532مشاغل تخصصي )اقتصاد( ـ كدشغلي 
ـ كدشغلي  ـ كدشغلي 2و مشاغل تخصصي )مديريت مالي  15533مشاغل تخصصي )مديريت مالي(  )كددفترچه  15537( 

 15538( ـ كدشغلي 2و مشاغل تخصصي )حسابداری  15534(، مشاغل تخصصي )حسابداری( ـ كد شغلي 602
 15549( ـ كدشغلي 2و مشاغل تخصصي )حقوق  15535صصي )حقوق( ـ كدشغلي (، مشاغل تخ603)كددفترچه 
(، مشاغل تخصصي )مديريت 605)كددفترچه  15539(، مشاغل تخصصي )حسابرسي( ـ كد شغلي 604)كددفترچه 

، مشاغل امور حراست )مديريت 15542( ـ كدشغلي 2، مشاغل تخصصي )مديريت بازرگاني 15541بازرگاني( ـ كدشغلي 
ـ كدشغلي باز ـ كدشغلي  15543رگاني(  (، مشاغل تخصصي 607)كددفترچه  15544و مشاغل ستادی )مديريت بازرگاني( 

(، 608)كددفترچه  15546و مشاغل امور حراست )مديريت دولتي( ـ كدشغلي  15545)مديريت دولتي( ـ كدشغلي 
الملل( ـ تخصصي )حقوق تجارت بين(، مشاغل 609)كددفترچه  15547مشاغل تخصصي )حقوق اقتصادی( ـ كدشغلي 

(، مشاغل 611)كددفترچه  15550(، مشاغل تخصصي )مهندسي مالي( ـ كدشغلي 610)كددفترچه  15548كدشغلي 
 15563(، مشاغل تخصصي )مطالعات موزه( ـ كدشغلي 612)كددفترچه  15551تخصصي )مديريت صنعتي( ـ كدشغلي 

و مشاغل ستادی )مديريت  15566ات بهداشتي و درماني( ـ كدشغلي (، مشاغل ستادی )مديريت خدم618)كددفترچه 
ـ كدشغلي 2خدمات بهداشتي و درماني  ـ كدشغلي 620)كددفترچه  15567(  )كددفترچه  15568(، مشاغل ستادی )تغذيه( 

اشت (، مشاغل ستادی )مهندسي بهد622)كددفترچه  15569(، مشاغل ستادی )علوم ارتباطات اجتماعي( ـ كدشغلي 621
)كددفترچه  15574(، مشاغل فني بانك )مهندسي كشاورزی( ـ كدشغلي 623)كددفترچه  15570ای( ـ كدشغلي حرفه
 (628)كددفترچه  15575(، مشاغل فني بانك )مهندسي معماری( ـ كدشغلي 627
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  مهم: يادآوري

دفترچه سوال که در زمان مقرر به آنان در جلسه برگزاري آزمون بايست پس از باز کردن بسته نايلوني حاوي پاسخنامه و داوطلبان مي -1

گردد، مشخصات خود را که در روي جلد دفترچه و قسمت باالي پاسخنامه قيد شده را به دقت کنترل کنند و در صورت مغايرت اعالم مي

قسمتهاي مشخص شده در ذيل پاسخنامه  بايست مشخصات خود را دربه نزديكترين مراقب اطالع دهند. در صورت عدم وجود مغايرت مي

 درج نموده و آنها را امضاء نمايند. قسمت مربوط به قبل از شروع سوال در دفترچه آزمونو 

نمره  ف اسالمي معاف بوده و در محاسبهديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، از پاسخگويي به سؤاالت معار هاياقليت -2

طلب اقليت ديني به سؤاالت معارف اسالمي شد، ولي چنانچه داو شود(، اين درس لحاظ نخواهدعمومي ناميده ميکل عمومي )که حيطه 

لحاظ  و نمره کل عمومي، يک نمره کل بادهد، اين درس با تأثير مثبت در محاسبه نمره کل عمومي لحاظ خواهد شد. در واقع د پاسخ

 نمره خام درس مذکور، محاسبه و نمره کل باالتر مالك قرار خواهد گرفت.نمره خام درس مذکور و يک نمره کل بدون لحاظ 

 خيلي مهم هاييادآوري -ه

داوطلبان بايد عالوه بر کارت شرکت در آزمون، کارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك کن،  -1

 به همراه داشته باشند.  و ماسک سنجاق، مداد تراش

، ، ساعت هوشمند، دستبند هوشمنداز آوردن وسايل اضافي مانند کيف دستي، ساك دستي، کتاب، جزوه، ماشين حساب، تلفن همراه - 2

بيني نشده، هاي امتحاني پيشپيجر و ... اکيداً خودداري نمايند. با توجه به اينكه محلي براي نگهداري اين وسايل در حوزهانگشتر هوشمند، 

 هاي امتحاني نيست.قبال نگهداري از اين وسايل متوجه حوزه مسئوليتي در

التحرير، نت )يادداشت(، ... و همچنين خارج نمودن ملزومات آزمون )پاسخنامه، کارت شرکت رد و بدل کردن هر نوع وسيله از قبيل لوازم -3

داوطلباني که اقدام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط رفتار شود و با در آزمون و يا دفترچه سواالت( از جلسه آزمون تخلف محسوب مي

 خواهد شد.

)حتي به صورت  دار از جمله تلفن همراههاي حافظههمراه داشتن هر گونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه -4

طبق قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي  ، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند و يا دستبند هوشمند در جلسه آزمونخاموش(

 شود.در آزمون مي گزينشسراسري موجب محروميت از 

مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتًا از مصاديق تخلّف و  -5

خلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد گردد و با داوطلبان متتقلّب محسوب مي

 شد.

از طريق سيستم  17/9/1401 داوطلبان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشكل در فرآيند برگزاري براي آنها الزم است، حداکثر تا تاريخ -6
پاسخگويي اينترنتي با اين سازمان مكاتبه نمايند. بديهي است به درخواست هاي واصله بعد از تاريخ فوق قابل بررسي و پيگيري نخواهد 

 بود.
  


