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الف ( شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان 
●   داشتن تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران 

● متدين به يکي از اديان رسمي کشور و متعهد بودن به نظام جمهوري اسالمي ايران 
●   عدم سوء پيشينه کيفري 

●   سالمت کامل جسم و روان بنا به تشخيص مرجع پزشکي بانک و عدم اعتياد 
به مواد مخدر 

●   حداکثر سن 25 سال براي خانمها » متولدين 1365/01/01 به بعد « 
●   حداکثر سن 27 سال براي آقايان » متولدين 1363/01/01 به بعد « 

●   دارابودن مدرک تحصيلي کارشناسي در رشته هاي حسابداري , اقتصاد » گرايش هاي 
نظري , بازرگاني , صنعتي , پولي و بانکي « , مديريت » گرايش هاي دولتي , بازرگاني , 

صنعتي , امور بانکي « 
●   دارا بودن حداقل معدل کل 14 

●   داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم قانوني براي آقايان 
 ICDL توانائي به کار گيري مهارتهاي   ●

 Intermediate آشنا به زبان انگليسي درسطح   ●
اخذ مدرک  يا محل  تولد و  براساس محل  تقاضا »  بومي و ساکن شهر مورد     ●

ديپلم « 

ب ( نحوه ثبت نام و برگزاري آزمون 

انجام               ثبت نام صرفًا از طريق پايگاه اينترنتي بانک به نشاني   
مي پذيرد .  

بايست  مي  آزمون  در  شرکت  بمنظور  شرايط  واجد  متقاضيان 
و  مراجعه  مذکور  سايت  به    89/11/29 لغايت  تاريخ89/11/20   از 

اقدامات ذيل را انجام دهند : 
حساب                   به   ) ريال  هزار  يکصد   (  100.000 مبلغ-/  واريز     ●
پرداخت  قابل  کل  حسابداري  اداره  بنام   802-50-55000-1
آزمون  در  شرکت  هزينه  عنوان  به  سامان  بانک  شعب  کليه  در 

استخدامي بانک سامان 
●  تکميل فرم ثبت نام اينترنتي موجود در سايت 

●  جهت تکميل فرم ثبت نام الزم است فايل اسکن شده يک قطعه عکس پرسنلي 
4*3 زمينه روشن با فرمت استاندارد JPG که حجم آن کمتر از بيست کيلوبايت باشد 

را در محل الصاق عکس بارگذاري نمائيد . 
●   داوطلبان مي توانند در روز هاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 3 و 4 / 89/12 
جهت دريافت پرينت کارت ورود به جلسه آزمون از طريق همين پايگاه اقدام نمايند . 
● زمان برگزاري آزمون کتبي رأس ساعت 14/30 روز جمعه مورخ 89/12/06 در 
محل دانشگاه صنعتي امير کبير) به آدرس تهران - خيابان حافظ - روبروي خيابان 

سميه ( مي باشد و داوطلبان مي بايست در زمان آزمون عالوه بر پرينت کارت ورود به 
جلسه آزمون , اصل فيش پرداختي , شناسنامه يا کارت ملي را نيز بهمراه داشته باشند . 
● در صورت بروز هر گونه اشکال و يا نياز به ويرايش احتمالي اطالعات , داوطلبان 
مي توانند روز جمعه مورخ 89/12/06 از ساعت 9 الي 13 به دانشگاه صنعتي امير کبير 

مراجعه نمايند . 

ج ( سؤاالت آزمون 
ادبيات  کامپيوتر-   - بانکي  و  عمومي  اطالعات  سؤاالت  شامل  عمومي  آزمون   )  1

فارسي - هوش واستعدادتحصيلي - زبان انگليسي 
2 ( آزمون تخصصي شامل سؤاالت مرتبط با دروس تخصصي رشته تحصيلي داوطلب 

مي باشد . 

د ( ساير شرايط 
●  در هر يک از شهرهاي مورد نظر از داوطلباني که حد نصاب نمره قبولي را به 
ترتيب اولويت احراز نموده اند بميزان دو برابر ظرفيت جهت شرکت در مصاحبه دعوت 

بعمل خواهد آمد . 
● در صورتي که بانک درهر يک از مراحل استخدام حتي در خالل دوره آزمايشي 
نام از سوي  متوجه عدم رعايت اصل صداقت در ثبت اطالعات و تکميل فرم ثبت 

متقاضي استخدام شود , موضوع استخدام کان لم يکن تلقي خواهد شد. 
● ثبت نام اينترنتي و شرکت در آزمون هيچگونه تعهد استخدامي براي بانک ايجاد 

نخواهد کرد . 
● وجه پرداختي بابت شرکت در آزمون به هيچ وجه مسترد نخواهد شد . 

● در صورت قبولي در آزمون استخدامي و مصاحبه ارائه مدرک ICDL الزامي است . 
● در حال حاضر شعب سلماس ، نيشابور ، بندرانزلي ، خرم آباد ، سمنان ، شهرکرد ، گراش 
الر ، شاهرود ، بروجرد داير نمي باشد ، پذيرفته شدگان آزمون و مصاحبه براي شعب 
اين شهرها به صورت رزرو در نظر گرفته مي شوند و در صورت افتتاح شعب مربوطه 

با آنها تماس حاصل خواهد شد . 
● در صورت تکميل فرم ثبت نام بطور کامل و ذخيره اطالعات يک کد رهگيري 
ارائه خواهد شد که کليه پيگيريهاي آتي از طريق کد رهگيري خواهد بود لذا آن را 

يادداشت نمائيد . 
بانک سامان - مديريت امور منابع انساني 

* توجه :
 متقاضيان واجد شرايط جهت تکميل فرم دعوت به همکاری و کسب اطالعات بيشتر 
به آدرس اينترنتی بانک به آدرس :                                        مراجعه فرمايند.

 بانک سامان بمنظور تأمين وتکميل نيروي انساني مورد نياز شعب خود با عنوان متصدي امور بانکي در شهرهاي تهران - کرج 
- شهريار - تبريز - اصفهان - شيراز - اهواز - خرم آباد - بندرعباس - اهواز - سمنان - شهرکرد - قشم - مشهد - سلماس - 
نيشابور - سبزوار - بندر انزلی - گراش الر - شاهرود - بروجرد - اراک - همدان - يزد - گنبد - رشت - آمل - بابل - ساری 
- تنکابن - رفسنجان - ياسوج - کيش - گرگان - زنجان - زاهدان - قزوين - قم - سنندج - کرمان - اروميه - اردبيل - ايالم 

– بوشهر - بجنورد و بيرجند از عالقمندان داراي شرايط زير دعوت به همکاري مينمايد . 

اشاره:
آنان  های  دغدغه  از  همواره  زنان  اشتغال  مسایل  بررسی 
و نیز خانواده های آنها بوده است، وجود قشر تحصیل کرده 
بانوان متقاضی کار و عالقمندی آنان به فعالیت در بیرون از 
خانه امروزه به یکی از مسایل مهم هر خانواده تبدیل شده است. 
 به منظور پیگیری مسایل مربوط به حوزه اشتغال بانوان، 
دکـــــتر  با  ایسکانیوز  خبرگزاری  تفصیلی  گوی  و  گفت 
فاطمه عزیزآبادی فراهانی مشاور امور بانوان وزیر کار و امور 

اجتماعی از نگاه مخاطبان می  گذرد: 

دفتر  دستاوردهای  و  ها  سیاست  و  اهداف  دکتر  خانم   ■
امور بانوان وزارت کار و امور اجتماعی چیست؟

اهــداف،  مهمترین  ای  ریشه  بحث  یک  در  توان  می   □
سیاست ها و برنامه های اجرایی و دستاوردهــای این دفتر را 

می توان چنین برشمرد.

اهداف کلی و سیاست ها شامل:
■ ارتقای ظرفیت ها و قابلیت های نیروی کار بانوان با هدف 
در  تولید  و  کار  نظام  مختلف  سطوح  در  جویانه  تعالی  تحول 

حوزه بانوان؛
■ اهتمام به آموزش، توانمند سازی و مشارکت دادن نیروی 

کار بانوان بر اساس آموزه های دینی؛ 
■ اهتمام به اصالح الگوی مشارکت اجتماعی بانوان بر اساس 
مبانی اسالمی – ایرانی به منظور تحکیم بنیان خانواده و پاسداری 

از قداست و استواری روابط خانوادگی ؛ 
■ ارتقای اندیشه کار آفرینی ، خالقیت و نوآوری ، کمک به 
رعایت اتقان تولید در حوزه کار بانوان و برنامه ریزی در جهت 

گسترش آموزش های فنی و حرفه ای ؛ 
■ برقراری مناسبات و گسترش تعامل حرفه ای با همه بخش های 

دولتی و غیردولتی فعال در حوزه کار بانوان . 

برنامه های اجرایی و دستاوردها نیز شامل : 
حضور  با  اندیشی  هم  های  حلقه  و  فکر  اتاق  تشکیل   ■
 ، اجتماعی  علوم  های  حوزه  در  متخصصان  و  نظران  صاحب 
بررسی  محوریت  با  اسالمی  حقوق  و  فقه   ، مدیریت   ، اقتصاد 
وضعیت اشتغال بانوان و مسایل و پیامدهای فردی ، خانوادگی 

و اجتماعی آن ؛ 
منظور  به  بانوان  کار  ارتباطی  و  اطالعاتی  شبکه  تشکیل   ■
بازشناسی سازمان ها ، تشکیالت و موسسات ، نیروی کار بانـوان 
به عنوان سرمایه های اجتماعی و انسانی کشور در جهت بهبود فضای 
کسب و کار ، توسعه فعالیت های زنان و بازآرایی آموزش های 

مهارتی با رویکرد کارآفرینی ؛ 
■ به کارگیری روش های علمی نوین در تدوین استراتژی های 

اشتغال دانش آموختگان زن ؛
■ شناسایی و احیای ظرفیت های مغفول و مستعد بانوان ؛ 
■ شناسایی و هدایت فرصت های کار آفرینی برای زنان؛ 

■ توانمند سازی تشکیالت بانوان با هدف گسترش و ارتقای 
فرهنگ کار در قالب برگزاری کارگاهای تخصصی و آموزشی ؛ 

 ، نو   ، بنیان  ، زمینه سازی و تقویت مشاغل دانش  تبیین   ■
خانگی ، دورکاری و ترجیحی برای بانوان ؛ 

■ توسعه فرصت های اشتغال برای زنان در مناطق روستایی و محروم ؛ 

■ حمایت و صیانت از نیروی کار بانوان ؛ 
و  قوانین  پیشنهاد  و  اصالح   ، بازنگری  جهت  در  تالش   ■

مقررات مربوط به اشتغال بانوان؛
■ تعامل با سایر دستگاهای دولتی به منظور ایجاد همگرایی 
بازنگری و اصالح سیاست های حمایتی و هدایتی با محوریت 

حضور کیفی و اجتماعی زنان ؛ 
■ طراحی و ارائه الگو اسالمی – ایرانی اشتغال برای بانوان ؛ 
■ تهیه گزارشات مستند و تصویری جهت معرفی زنان نمونه 
در محیط کار با هدف تقویت الگوی ایرانی – اسالمی کار بانوان ؛ 
■ راه اندازی پست مشاور امور بانوان در ادارات کل کار و 

امور اجتماعی و فنی و حرفه ای استان ها ؛
■ ارتباط و تعامل سازنده با نمایندگان امور بانوان در ادارات 
و  شناســــایی  منظور  به  ها  استان  ای  و حرفه  فنی  و  کار  کل 

توانمند سازی ظرفیت های بالقوه موجود نیروی کار زنان ؛ 
■ ارزش گذاری و توجه به کار خانگی زنان و تالش برای 

محاسبه ارزش افزوده آن در حساب های ملی ؛ 
■ ایجاد فرصت های برابر شغلی و رفع تبعیض در دستیابی زنان 
به مشاغل مختلف با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های مختلف ؛ 

■ شناسایی و تدوین مشاغل خانگی و حمایت از آن ها ؛ 
■ ایجاد تسهیالت مناسب تحصیلی و آموزش حین خدمت 

بانوان جهت ارتقاء شغلی ؛ 
■ جذب و ارائه تسهیالت شغلی به زنان ؛

■ پیگیری تهیه اطلس جامع اشتغال بانوان ؛
■ افزایش آگاهی ها و ارائه مشاوره، راهنمایی و آموزش در 
حوزه  در  الزم  استانداردهای  و  کار  فرهنگ  کار،  روابط  حوزه 

اشتغال بانوان.

■ طرح مشاغل خانگی چه نقشی در انسجام و استحکام 
خانواده دارد؟

های  برنامه  مهمترین  از  یکی  خانگی  مشاغل  موضوع   □
و  ساماندهی  طرح  نام  با  که  است  اموراجتماعی  و  کار  وزارت 
حمایت از مشاغل خانگی در دولت دهم مورد توجه قرار گرفته 
است. از آنجایی که یکی از تجارب موفق دنیا در کاهش هزینه های 
تولید، حمایت از کسب و کارهای خانگی است، وزارت کار و 
از  را  خانگی  مشاغل  از  و حمایت  ساماندهی  نیز  اموراجتماعی 
مهمترین برنامه های خود قرار داده است. توجه به حفظ الگوی 
است.  طرح  این  کارکردهای  مهمترین  از  ایرانی  خانواده  اصیل 
این طرح  در  تولیدی  ای  ایجاد خوشه  به  توجه  با  تردید  بدون 
روابط  تنظیم  و  تولید  به سوی  خانواده  عظیم  نیروی  هدایت  و 
مربوط به حوزه های کار و خانه می توان امیدوار بود این طرح 
به انسجام بیشترخانواده بیانجامد. دولت دهم و مجموعه وزارت 
کار و امور اجتماعی گام های بلندی در این مسیر برداشته اند که 
نیازمند عزم همگانی در تحقق اهداف جامع و خانواده محور این 
طرح است. طرح مشاغل خانگی با هدفمندی و مدیریت خوب 
به بهبود معیشت خانواده کمک کرده، رونق بازار استقالل پایدار 

و در نتیجه رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
اشتغال  به  کار  وزارت  بانوان  امور  دفتر  فرهنگی  نگاه   ■

زنان چیست؟
اشتغال  حوزه  در  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  رویکرد   □
بانوان بر اساس جایگاه محوری »فرهنگ« در مجموعه مناسبات 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که با تأکید بر نقش کلیدی و 
اثرگذار بانوان در امر فرهنگ سازی، پرورش سرمایه های انسانی، 
و  تحول گرا  نگاهی  با  همینطور  و  فرهنگی  سرمـایه های  تولـید 

تالش،  و  کار  فرهنگ  ارتقای  و  ایجاد  راستای  در  بلند  عزمی 
از  تر  مطلوب  مندی  بهره  در  نگرش  و  بینش  اصالح  به دنبال 
اشتغال  وضعیت  ساختار  بهبود  و  رفتار  تغییر  و  زنان  نیروی کار 

بانوان می باشد.
■ آیا در بحث اشتغال بانوان آسیب شناسی و مساله پژوهی 

صورت گرفته است؟
بانوان شکل  امور  دفتر  در  که  ای  تازه  ابتدای حرکت  از   □
گرفت؛ تالش گردید تا فضای موجود رصد شود و برنامه ریزی 
و عملیات اجرایی با توجه به این نگاه مساله پژوه به پیش رود. 
در همین راستا شناسایی نقاط حرکتی دفتر با توجه به فرصت ها 
شناخت  تردید  بدون  پذیرفت.  صورت  موجود  های  چالش  و 
مسیرهای  انتخاب  صحیح،  گذاری  هدف  موجود،  وضع  دقیق 
اقدامات کالن و ریشه ای و رفع  انجام  قابل دسترس و عملی، 
محدودیت ها، راهبردهایی اجتناب ناپذیرند که البته حوزه بانوان 

در این مسیر با چالش ها و مشکالتی روبه رو بوده است. 
به عنوان  ای  برنامه  و  انسانی  منابع  انسجام  جهت  در  تالش 
اولین قدم در برخورد با این چالش ها در دستور کار قرار گرفته 
به  تخصصی  نگاهی  با  تا  گردیده  تالش  دیگر  سوی  از  است. 
هجمه های  و  هیاهو  از  دور  به  زنان  اشتغال  به  مربوط  مسایل 
سیاسی فضای جدیدی در طرح ریزی همه مناسبات و بایسته های 

اشتغال بانوان بر مبنای آموزه های اسالمی و ایرانی ایجاد نشود. 
از  اطمینان  قابل  و  متقن  پیشینه  یک  نبود  این ها،  بر  عالوه 
جمله  از  گرفته؛  صورت  حوزه  این  در  تاکنون  که  اقداماتی 
و  باواکاوی ها  البته  که  است.  امر  این  در  جدی  چالش های 
وضعیت  تبیین  جهت  ای  مجموعه  آمده  عمل  به  بررسی های 
فرصت ها  و  تهدیدها  و  قوت  و  ضعف  نقاط  بر  مبتنی  موجود 

تهیه گردیده است.
■ راجع به بحث دورکاری چه نظراتی دارید؟

□ دور کاری در واقع نوعی سازمان کاری است که طی آن 
افراد به شکلی انعطاف پذیردرحوزه زمان )پاره وقت یا تمام وقت ( 
و در حوزه مکان )خانه , دفتر دور کاری , دفتر سیار( به انجام 
وظیفه و پاسخگویی به امور محوله می پردازند و به عبارتی نوعی 
باز مهندسی امکانات سخت افزاری و منابع انسانی کشور است.

در حوزه  مباحث  ترین  تخصصی  از  یکی  امروزه  دورکاری 
مدیریت است که البته تأمین پیش نیازهای ایجاد نظام کار از راه 
دور باید مد نظر قرار گیرد. بحث فرهنگ سازی و ایجاد پذیرش 
همگانی در تمامی سطوح جامعه نیز از اهمیت به سزایی برخوردار 
است . ایجاد انگیزه های فردی و تشویق های درون سازمانی هم 
می تواند در ترویج نظام دور کاری موثر واقع شود. به طور کلی 
کاهش  زندگی،  و  کار  بین  تعادل  و  بهره وری  و  انگیزه  افزایش 
مصرف انرژی، کاهش فضاهای اداری از مزایای دور کاری است. 
مباحثی چون دولت الکترونیک و موضوع های مرتبط با آن مانند 
دورکاری به شدت در افزایش درآمد افراد و خانواده ها و ارتقای 

سالمت اداری موثر خواهد بود.
■ به نظر شما اشتغال بیرون از منزل باعث گسست خانواده 

می شود یا استحکام آن؟
استفاده می شود که عرصه عمومی  آیات و روایات  از   □
سیاسی،  اجتماعی،  مختلف  های  موقعیت  در  نقش  ایفای  و 
نیست.  خاصی  جنس  یا  گروه  ویژه  اقتصادی  و  فرهنگی 
فعالیت  از  روایتی  و  آیه  هیچ  در  مونث،  جنس  به عنوان  زن 
است.  نشده  منع  خانه  از  بیرون  در  تالش  و  کار  و  اجتماعی 
رسیدگی  و  خانگی  خدمات  تاریخ،  طول  در  گرچه  بنابراین 
فعالیت  مهم  های  عرصه  و  اصلی  های  دغدغه  از  خانواده  به 
نبوده  انحصاری مطرح  به عنوان حوزه  اما هیچ گاه  بوده  زنان 
توانند مثل مردان،  نیز می  این سخن که زنان  نتیجه  است. در 
سخن  خود  جای  در  باشند،  داشته  اجتماعی  های  فعالیت 
درستی می نماید اما نکته ای که باید بدان توجه شود این است 
که جواز یک عمل، غیر از مطلوبیت و رجحان آن کار است. 
توانند                    می  مرد  و  زن  و  است  مجاز  که  فعالیت هایی  و  کارها 
یکدیگـــــر  با  وقتی  دهند  انجام  را  آن ها  عقاًل  و  شرعا 
بود.  خواهد  متفاوت  آن ها  مطلوبیت  و  اهمیت  شوند  مقایسه 
توانایی جسمی،  استعداد،  نظیر ذوق و سلیقه،  عوامل متعددی 
ویژگی های روانی، مصلحت خانواده و جامعه در تعیین درجه 
توانیم  می  جمع بندی  یک  در  است.  موثر  عمل  مطلوبیت 
بگوییم، با توجه به تحلیل ساختاری خانواده که هر یک از زن 
و شوهر دارای نقش های متمایز و مکمل هستند و با مالحظه 
را  ها  نقش  پذیرش  طبیعی  سوگیری  که  تکوینی  های  تفاوت 
فراهم می کند و با توجه به تفاوت های تشریعی که هنجارهای 
زیر بنایی قوانین و الگوهای مراوده ای در خانواده را مشخص 
خانواده  مالی  اداره  تخصیص  گرفتن  نظر  در  با  نیز  و  کند  می 
به عهده مرد از دیدگاه اسالم و اولویت اداره تربیتی ـ عاطفی 
خانواده برای زن، نقش وی در استحکام خانواده غیرقابل انکار 
و بلکه بی بدیل است. چنین زنی می تواند به عنوان یک فعال 
و  باشد  حاضر  انسانی  جامعه  سطح  در  نیز  اجتماعی  مؤثر  و 
تا  اسالم چنین مسیری را برای زن مسلمان فراهم کرده است 
و  علم  از  سرشار  زنان  وجود  از  اجتماعی  حیات  و  خانواده 

نباشند.   حکمت و عاطفه و محبت محروم 
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