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 نامه عمومی 

 برگزاری آزمون مجازی اخالق حرفه ای در صنعت بانکداری   موضوع:
با احترام، ضمن تبریک سال نو و آرزوی سالمتی و بهروزی برای همکاران، اداره کل آموزش در نظر   

 را با شرایط ذیل برگزار نماید:  "ای در صنعت بانکداری اخالق حرفه "دارد آزمون مجازی  

 الف( شرایط شرکت کنندگان : 
شرکت    "اخالق حرفه ای در صنعت بانکداری    "های گذشته در دوره یا آزمون  تمامی کارکنان شاغل که در سال     

 توانند در این آزمون مجازی شرکت نمایند. می   اند نکرده یا مردود شده 
 باشند. بدیهی است همکارانی که قبال در دوره یا آزمون مذکور قبول شده اند مجاز به شرکت در این آزمون نمی    

 ب( منبع آموزشی آزمون: 
های ذیل در دسترس شرکت کنندگان  کتاب اخالق حرفه ای در صنعت بانکداری، از طریق آدرس    pdfفایل     
 باشد: می 
 https://el-amoozesh.bmi.irبخش کتابخانه الکترونیک سامانه فراگیر آموزش، به نشانی:   -1

 https://ble.ir/amoozeshbmiکانال اداره کل آموزش در پیام رسان بله، به نشانی:   -2

 :  ج( زمان و مدت آزمون 

  00:17الی   00:7از ساعت  12/02/1400مورخ یکشنبه   روز -  
ای فرصت  سوال چهارگزینه  15دقیقه برای پاسخگویی به    15شرکت کنندگان از لحظه شروع آزمون    -

خواهند داشت )ضمنا به ازای هر پاسخ غلط  
4
1

 لحاظ خواهد شد(.  نمره منفی   

 تذکر :  
انجام آزمون توسط نام کاربری شخص دیگر، تخلف اداری محسوب شده و طبق مقررات با ایشان برخورد   -1

 خواهد شد. 

امتیاز آموزشی    6درصد سؤاالت، پاسخ صحیح دهند    60کنندگان در آزمون که حداقل به  به تمامی شرکت  -2

 تعلق خواهد گرفت. 
 د( نحوه ورود به مرکز آزمون : 

 به نشانی:   سامانه یکپارچه آموزش ایده وارد    Google chromeکنندگان باید از طریق مرورگر  شرکت 

  amoozesh.bmi.ir-tps://elht    و نام کاربری شوند،    "سامانه یادگیری الکترونیکی   "بخش  

 خود را وارد نمایند.    سامانه بام   رمز ورود 

 

 باشد.  پذیر می بانک و اینترنت پرسرعت امکان   WANانجام آزمون از طریق شبکه   توجه:

 
 

https://el-amoozesh.bmi.ir/
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 آموزش  اداره کل 18/01/1400مورخ  035356نامه شماره  : نامه عمومیمرجع صدور 

 واحد پاسخگو:  
 ((250و  254،  256داخلی ) 021- 88303084شماره تلفن:  مجازی )گروه کارشناسان فناوری اطالعات و آموزش 

 

 
 هاکل سازمان و روش اداره
 ادموند قالدی 

17154 
 پورسیدعلی حسینی 

17829 

 
 
 

 
 


