
 

 

 

 مهارتها و تخصص های مورد نیاز جنسیت رشته / گرایش مورد نیاز شغلعنوان 

 کارشناس توسعه 

 سامانه های عملیاتی 

 کامپیوتر

 فناوری اطالعات

 اگرایش ه: کلیه  گرایش

 

 مرد/ زن

 داده پایگاه سازیپیاده و طراحی مهارتهای مناسب در دارای •

 دارای مهارت ارایه راهکار و حل مسأله  •

 SQL  زبان به کامل تسلط •

 داده پایگاه مدلسازی ابزارهای به کامل تسلط •

 نرم افزار تولید هایمتدولوژی با آشنایی •

 نویسیبرنامه زبانهای و افزار نرم حوزه در مناسب دانش •

 پیچیده هایالگوریتم و مدلها سازیپیاده و تحلیل توانایی •

 ذینفعان نیازهای درست تشخیص و درک توانایی •

 کارشناس تست و استقرار

 سامانه های عملیاتی

 دارای مهارت ارایه راهکار و حل مسأله  •

 SQL  زبان به کامل تسلط •

 نرم افزار تولید هایمتدولوژی با آشنایی •

 تست نرم افزار  متدهای آشنایی با ابزارها و  •

 نویسیبرنامه زبانهای آشنایی با  •

 ذینفعان نیازهای درست تشخیص و درک توانایی •

 کارشناس پشتیبانی

 سامانه های عملیاتی

 داده پایگاه سازیپیاده و طراحی مهارتهای مناسب در دارای •

 دارای مهارت ارایه راهکار و حل مسأله  •

 SQL  زبان به کامل تسلط •

 داده پایگاه مدلسازی ابزارهای به کامل تسلط •

  منابع با رویکرد شناسایی مشکالت و رفع آنها  مانیتورینگ ابزارهای به تسلط •

 Replication  با آشنایی •

 در پایگاه داده )امتیاز محسوب می گردد( Performance Tuning به تسلط •

  Backup & Recovery به تسلط •

 SQL Server , Oracleتسلط به پایگاه داده های  •



 

 

 

 
 مهارتها و تخصص های مورد نیاز جنسیت رشته / گرایش مورد نیاز شغلعنوان 

کارشناس عملیات، پایش و 

 مانیتورینگ امنیت 

 ساعته( 24کشیک  –)شیفتی 

 کامپیوتر

 فناوری اطالعات

 اگرایش هگرایش : کلیه 

 

 مرد

-)بسته به فرآیند تدوین شده، در کشیک روزیشبانهبایست به صورت متقاضی در صورت قبولی می

سال )تعطیل  ی ایامکلیههای صبح و شب به صورت چرخشی( در بانک حضور یابد. این امر شامل 

 باشد.و غیرتعطیل( می

 

 تسلط نسبی به مفاهیم شبکه و امنیت )شبکه، سیستم عامل، پایگاه داده و ...( •

 CEH و Security + یها دوره مباحثمفاهیم  نسبی بر تسلط •

 آشنایی با تجهیزات شبکه نظیر روتر و سوئیچ •

 و ... Firewall, UTM, WAFآشنایی با تجهیزات امنیت شبکه نظیر  •

 و ویندوز های مبتنی بر لینوکسآشنایی با سیسم عامل •

 آشنایی با ابزار مانیتورینگ  •

 (SOC) تیامن اتیعمل مرکز یندهایفرآ با ییآشنا •

 (SIEM)  یتیامن مخاطرات و دادهایرو تیریمد سامانه با ییآشنا •

 مقابله یها راه و نفوذ یها روش ،یبریسا حمالت انواع آشنایی با •

 .. و NMAP, Kali Linux رینظ یتیامن یابیارز یابزارها  با ییآشنا •

 تجربه کاری در یکی از زمینه های اعالم شده  •



 

 

 

 مهارتها و تخصص های مورد نیاز جنسیت رشته / گرایش مورد نیاز شغلعنوان 

 کارشناس آزمایشگاه امنیت

 یسایبر

 

 

 کامپیوتر

 فناوری اطالعات

 اگرایش هگرایش : کلیه 

 

 مرد

 عامل، پایگاه داده و ...(مفاهیم شبکه و امنیت )شبکه، سیستم  نسبی بر تسلط •

 CEH و Security + یها دوره مباحثمفاهیم  نسبی بر تسلط •

 آشنایی با تجهیزات شبکه نظیر روتر و سوئیچ •

 و ... Firewall, UTM, WAFآشنایی با تجهیزات امنیت شبکه نظیر  •

 و ویندوز سیسم عاملهای مبتنی بر لینوکس نسبی بر تسلط •

 آشنایی با ابزار مانیتورینگ  •

 ، رمزنگاری و مدیریت کلیدPKIآشنایی با مفاهیم  •

 مقابله یها راه و نفوذ یها روش ،یبریسا حمالت انواع نسبی بر تسلط •

 .. و NMAP, Kali Linux رینظ یتیامن یابیارز یابزارها نسبی کار با تسلط •

 آن با مقابله یها راه و خرابکارانه رفتار یالگوها ییشناسا و شیپا با ییآشنا •

 و کار تیمی 7*24روحیه انجام امور پشتیبانی دارای  •

  تجربه کاری در یکی از زمینه های اعالم شده •

کارشناس امنیت شبکه و 

 زیرساخت

 

 کامپیوتر

 فناوری اطالعات

 اگرایش هگرایش : کلیه 

 

 تسلط نسبی به سرویس اکتیو دایرکتوری   •

 DNS DHCP CA WSUS Remote ACCESSتسلط نسبی به سرویس های  •

 تسلط نسبی به رفع مشکالت سیستم عامل ویندوز سرور و کالینت  •

 گیری  Backupگیری و ابزار های  Backupتسلط نسبی به شیوه های  •

 PKIآشنای با شیوه های رمز نگاری  •

 مفاهیم شبکه و امنیت )شبکه، سیستم عامل، پایگاه داده و ...(  نسبی بر تسلط •

 CEHو  +Securityی ها دوره مباحث تسلط نسبتی به مفاهیم •

 UTMآشنایی با تجهیزات شبکه سویچ و روتر و  •

 آشنایی با مسیر یابی شبکه های کامپیوتری •

 آشنایی با حمالت سایبری و روش های نفوذ و ارائه مقابله •

 تجربه کاری در یکی از زمینه های اعالم شده •



 

 

 

 نیازمهارتها و تخصص های مورد  جنسیت رشته / گرایش مورد نیاز شغلعنوان 

کارشناس مجازی سازی و سخت 

 نه اییاراافزارهای 

 کامپیوتر

 فناوری اطالعات

 اگرایش هگرایش : کلیه 

 

 مرد

 ICDLو نرم افزارهای  10مسلط به ویندوز  •

 های نرم افزاری و سخت افزاری Troubleshootingآشنایی با  •

 مسلط به سخت افزار •

 UPSآشنایی با تجهیزات  •

 ( Active & Passiveآشنایی با مفاهیم شبکه ) •

  VMwareمسلط به طراحی، توسعه و نگهداری محیط مجازی سازی مبتنی بر  •

  vsphereمسلط به ابزارهای  •

از ماشینهای  /RestoreBackup/Recoveryمسلط به طراحی و پیاده سازی روتین های  •

 مجازی و فیزیکی

 و... Veeam Backup , Backup Execمسلط به ابزارهای  •

 ال های مانیتورینگ زیرساخت سرورهای مجازی و فیزیکیمسلط به رو •

  Vropsو EMC Analyzer, Veeam Oneمسلط به ابزارهای  •

 HPEو  EMCمسلط به پیاده سازی و نگهداری ذخیره سازها مانند:  •

 Linux ,Windows ,HPEمسلط بر پیکر بندی سرورهای  •

 کارشناس مانیتورینگ 

) پشتیبانی سایت و مدیریت 

 داده کالن(پایگاه 

 ساعته( 24کشیک  –)شیفتی 

 

متقاضی در صورت قبولی می بایست به صورت شبانه روزی)بسته به فرآیند تدوین شده، در 

کشیکهای صبح و شب به صورت چرخشی( در بانک حضور یابد. این امر شامل کلیه ایام سال )تعطیل 

 و غیر تعطیل( می باشد.
 

 پایگاه دادهمسلط به مفاهیم سیستم عامل و  •

 آشنایی با تجهیزات سرورها و دستگاههای ذخیره ساز •

 آشنایی با مفاهیم و تجهیزات مرکز داده •

 مسلط به یکی از سیستم عاملهای مبتنی بر لینوکس و ویندوز •

 آشنایی با مفاهیم مانیتورینگ  •

 آشنایی با فرآیندهای پشتیبان گیری •



 

 

 

 

 

 

 

 مهارتها و تخصص های مورد نیاز جنسیت رشته / گرایش مورد نیاز شغلعنوان 

کارشناس پایانه های فروشگاهی 

 و پشتیبانی سامانه پایشگر 

 کامپیوتر

 فناوری اطالعات

 اگرایش هگرایش : کلیه 
 

 مرد/ زن

 آشنایی با سیستم های پرداخت، بانکداری الکترونیک و اتوماسیون بانکی •

 آشنایی با برنامه نویسی و پایگاه داده •

 مفاهیم مهندسی نرم افزارآشنایی با  •

 

 : شودویژگی های ذیل بعنوان مزیت محسوب می
 

 PSPارائه دهنده خدمات اتوماسیون بانکی، پرداخت الکترونیک،  ITسابقه کار در شرکتهای  •

 و فین تک

 سابقه درخصوص تجزیه و تحلیل داده ها •

 سابقه کاری بعنوان مدیر پروژه •

 و اصول و مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه MS Projectآشنایی با نرم افزار  •

 سرویس میکرو و شده توزیع سرویسهای مفاهیم با آشنایی •

  WOSA/ XFSو معماری  NDCپروتکل  و ISO 8583آشنایی با •

 ، ساتنا ، پایا ، شاپرک ، شتاب) کشور بانکهای بین تسویه و پرداخت سیستمهای با آشنایی •

  ( چکاوک

  سوئیچ  و بانکی کارتهای پذیرندگی و صادرکنندگی روالهای با آشنائی •

 آشنایی با مباحث امنیت در سیستمهای پرداخت •

 و معماری سازمانی  ITILآشنایی با  •
 

کارشناس توسعه و پشتیبانی 

درگاه پرداخت اینترنتی و ارزش 

 افزوده شاپرک

 کارشناس پایانه های بانکی

 مزیرسیستکارشناس تغییرات 

 های سامانه همراه

کارشناس راهبری سامانه های 

بانکداری الکترونیک /  توسعه و 

 پشتیبانی درگاههای غیرحضوری



 

 

 

 مهارتها و تخصص های مورد نیاز جنسیت رشته / گرایش مورد نیاز شغلعنوان 

 تحلیلگر سیستم کارشناس

 

 کامپیوتر

 فناوری اطالعات

 اگرایش هگرایش : کلیه 

 

 زن مرد/

 نرم افزار تولید هایمتدولوژی با آشنایی •

 نویسیبرنامه زبانهای و افزار نرم حوزه در مناسب دانش •

 پیچیده هایالگوریتم و مدلها سازیپیاده و تحلیل توانایی •

 ذینفعان نیازهای درست تشخیص و درک توانایی •

 کارشناس کنترل پروژه

 

 کامپیوتر

 نرم افزار:  گرایش 

 

 فناوری اطالعات

 گرایش : کلیه گرایش ها

 

 مهندسی صنایع

 : کلیه گرایش ها گرایش

 

 

 PMBOK اصول و پروژه کنترل و ریزیبرنامه مفاهیم و اصول با آشنایی •

 سازمانی هایپروژه ساختار با آشنایی •

 Microsoft Office مجموعه افزارهای نرم بر تسلط •

 MSP افزار نرم بر تسلط •

 هاپروژه اجرای بر مستمر پیگیری و نظارت کنترل، •

 هاپروژه تاخیر و پیشرفت گزارشات تهیه •

 کارشناس پشتیبان داده 

 کامپیوتر

 نرم افزار:  گرایش 

 

 فناوری اطالعات

 گرایش : کلیه گرایش ها

 

 داده پایگاه سازیپیاده و طراحی مهارتهای به کامل تسلط •

 SQL زبان به کامل تسلط •

 داده پایگاه مدلسازی ابزارهای به کامل تسلط •

 سیستم (Bottleneck) هایگره شناسایی برای داده پایگاه مانیتورینگ ابزارهای به تسلط •

 هاآن رفع و رفع چگونگی

 Replication  با آشنایی •

 زیاد کاربر تعداد با محیط هایی در داده پایگاه (Tuning) تنظیمات به تسلط •

  Backup & Recovery به تسلط •

  Clustering با آشنایی •


