
 ه تعالیبسم

از    ی بخش  نیدر نظر دارد به منظور تام  ک یالکترون  ی توسعه خدمات بانکدار  یبانک رفاه کارگران با استعانت از خداوند متعال در راستا 

ارشد در رشته    یو کارشناس   یکارشناس   یلی)آقا / خانم( با مدرک تحص  ط یافراد واجد شرا  انیخود از م  ازیمورد ن  متخصص  یانسان  یروین

در    ی ریبه منظور بکارگ  " عی صنا  یاعالم شده و مهندس   ی ها  ش یاطالعات، در گرا  ی فناور  یمهندس   وتر، یکامپ  یس مهند "  ی لیتحص  یها

احراز    نش،یتوسط گز  یعموم   یها  تیصالح  د یی تأ  ،ی و رفتار  ی مصاحبه تخصص  ، یرزومه کار  قیشهر تهران از طر  ی مشاغل تخصص

نیتام  یدرمان و بازنشستگ   مهی)ب  ی صورت قرارداده  خود ب  یجار   مقرراتو    ن یو... در چارچوب قوان  یو روح  یها، سالمت جسم  ییتوانا

 کند.    ی ( دعوت به همکاریاجتماع

شرایط عمومی 

 داشتن تابعیت ایران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران )تابعیت مضاعف نداشته باشد(* 

 اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران * 

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران * 

کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا داشتن کارت معافیت دائم غیر پزشکی حداکثر تا پایان مهلت ثبت نام )کارت    دارا بودن*  

یا برگ معافیت موقت مورد پذیرش نیست(

 برای مقطع کارشناسی ارشد  01/08/1372برای مقطع کارشناسی و متولدین  01/08/1375متولدین * 

سال و به نسبت مدت خدمت انجام شده، به حداکثر سن داوطلبان افزوده خواهد    2ن تا سقف  مدت خدمت نظام وظیفه برای آقایا*  

 شد

متقاضیانی که دارای سوابق ذی ربط در سازمان ها و شرکت های معتبر می باشند، متناسب با سابقه کاری پنج سال به حداکثر سن  *  

خص گردد سابقه کار ارائه شده توسط متقاضی از نظر بانک مورد  آنان اضافه خواهد شد. لیکن؛ چنانچه در هر مرحله از استخدام مش
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قبول نمی باشد؛ بانک مجاز است در صورتی که با لحاظ نمودن سابقه موصوف، سن استخدامی متقاضی مطابق با شرط سن در بازه  

 مورد قبول قرار گرفته است؛ فرآیند استخدام متقاضی را متوقف نماید 

 تمام   14کارشناسی ارشد با حداقل معدل    فارغ التحصیالن کارشناسی /* 

 متقاضیان استخدامی می بایست در زمان بارگذاری مدارک فارغ التحصیل شده باشند * 

 مدارک تحصیلی متقاضیان براساس قوانین و مقررات جاری بانک می بایست مورد تأیید مراجع ذی صالح باشد * 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  های مورد پذیرش: تمامی دانشگاه های مورد تایید  دانشگاه* 

برخورداری از سالمت کامل جسمانی و روانی و توانایی الزم برای انجام کار در بانک به تشخیص بانک و مطابق با دستورالعمل پزشکی  *  

 بانک

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر* 

 عدم اشتهار به سوء رفتار، فساد اخالقی و نداشتن محکومیت کیفری مؤثر * 

 محرومیت از استخدام در ادارات و سازمان ها   عدم* 

 ... عدم اشتغال و نداشتن تعهد انجام خدمت در سایر سازمان ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و* 

 تاریخ ترخیص از خدمت نظام وظیفه یا صدور کارت معافیت دائم غیر پزشکی باید قبل از بارگذاری مدارک باشد * 

ایست بومی استان تهران باشند، احراز بومی بودن داوطلبین استخدام به شرح یکی از موارد زیر صورت  افراد متقاضی استخدام می ب*  

 :خواهد پذیرفت

 شهر محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب در استان تهران باشد  -

 دارا بودن مدرک دیپلم داوطلب ازاستان تهران جهت احراز محل سکونت -

 ران به نام داوطلب، پدر، مادر و یا همسر داوطلب ارائه سند مالکیت ملک دراستان ته -

سال گذشته )قبل از زمان آگهی دعوت به همکاری( در استان تهران، بنام داوطلب ، پدر    5ارائه اجاره نامه دارای کد رهگیری در طی    -

 ، مادر و یا همسر داوطلب 

 ل سا 3دارا بودن سوابق بیمه تامین اجتماعی در استان تهران حداقل بمدت  -
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 نحوه ثبت نام داوطلبین در آزمون کتبی 

متقاضیان می بایست پس از مراجعه به سایت بانک رفاه کارگران و مطالعه شرایط،اطالعات خواسته شده را تکمیل و نمونه فرم رزومه  *  

 . را به صورت کامل تکمیل کرده و همراه با مدارک درخواستی بارگذاری کنند 

به درخواست های ارسالی از سایر روش ها ترتیب اثر  شرکت در فراخوان صرفاً از طریق سایت بانک رفاه کارگران انجام می پذیرد و  *  

 .داده نخواهد شد 

 .ثبت نام زمانی تکمیل است که مراحل با موفقیت انجام شده و شماره کد رهگیری از طریق سیستم به متقاضی اعالم شود * 

 

 

 تذکرات مهم

و    ی مراحل )مصاحبه تخصص  ی در تمام  انیمتقاض  تیبانک بر اساس موفق  ازیمورد ن  ی انسان  یرو یاست استخدام ن  حیالزم به توض  -1

الزم را کسب    ط یشده، شرا   اد یاز مراحل    کیدر هر    ان یو ...( انجام خواهد شد و چنانچه متقاض  یپزشک  ناتیانجام معا  نش، یگز  ،یرفتار

 .خواهد شد  یآنان منتف ی و دعوت به همکار جذبنکنند موضوع ادامه مراحل 

کسب شده به    ازیامت  نیاز باالتر  بیشدگان به ترت  رفتهیپذ   ینسبت به اعالم اسام  ،یو مصاحبه تخصص  یرفتار   ی ابیبانک پس از ارز  -2

  نش، یگز   لیمراحل جذب از قب  ریدر سا  تیپس از موفق   ییخود اقدام خواهد کرد و قبول شدگان نها  ازیموردن  یانسان  ی روی تعداد ن  زانیم

 .انتخاب خواهند شد  از یبه تعداد مورد ن  یآموزش  یها دوره   اندنو گذر یپزشک ناتیمعا

شدن    رفتهیو ... به منزله پذ   یو رفتار  ی از مراحل مصاحبه تخصص  ک یو در هر    ییشدگان به تنها  رفتهیپذ   تیذکر است موفق  انیشا  -3

  ن یمراحل در ا  یصرفاً منوط به گذراندن تمام   ی فرد متقاض  رش ینخواهد کرد. پذ   جاد یبانک ا  ن یا  ی برا  یت ینبوده و مسئول  یفرد متقاض

 .بانک خواهد بود 

شده بالفاصله در هر مرحله از مراحل    ن ییتع  ط ی با شرا  ی فرد متقاض  ط یعدم تطابق شرا  ا یمدارک اخذ شده و    رت یدر صورت وجود مغا  - 4

 .خواهد شد  ی منتف یبا و  ی متوقف و ادامه همکار یجذب متقاض ند یجذب و اشتغال، ادامه فرآ 
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ارشد با    یو کارشناس   یدر مقاطع کارشناس   شانیا  یلیرشته تحص   ست،یبا  ی ارشد م  یکارشناس   یلیمدرک تحص  یدارا  انیمتقاض  -5

 .مرتبط و منطبق باشد  گریکد ی

بانک    یسازمان  یازهایخود و متناسب با ن  صیبنا بر تشخ  یاستخدام  انیاز متقاض  کیاست بانک رفاه کارگران در انتخاب هر    یهید ب  -6

 .نخواهد کرد جادیاز منظر استخدام آنان ا ان یمتقاض  یبرا ی گونه حق  چیه یمختار است و گذراندن مراحل استخدام

 .ستین  ریاستان محل خدمت حداقل به مدت ده سال امکان پذ   ریی تغ  ، یریجذب و بکارگ  ند یمراحل فرآ  یدر تمام   تیدرصورت موفق  -7
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 رشته های مورد پذیرش

 عنوان شغل 
رشته / گرایش مورد  

 نیاز
 مهارتها و تخصص های مورد نیاز جنسیت 

 ارشناس توسعهک

 یسامانه ها

 ی اتیعمل

 ر وتیامپک

 اطالعات  یفناور 

ش  یه گرایلکش : یگرا

 ها 

  / ردم

 زن 

 گاه داده یپا یساز  ادهیو پ یمناسب در طراح یها مهارت یدارا •

 ار و حل مسألهکه راهیمهارت ارا یدارا •

 SQL ل به زبانامکتسلط  •

 گاه دادهیپا یمدلساز  یامل به ابزارهاکتسلط  •

 د نرم افزاریتول ی ها یبا متدولوژ  ییآشنا •

 یسینو  برنامه یها دانش مناسب در حوزه نرم افزار و زبان •

 ده یچیپ یها تمیمدلها و الگور  یساز  ادهیل و پیتحل ییتوانا •

 نفعان یذ یازهایص درست نیو تشخ کدر  ییتوانا •

ارشناس تست  ک

 و استقرار

 یسامانه ها

 ی اتیعمل

 ر وتیامپک

 اطالعات  یفناور 

ش  یه گرایلکش : یگرا

 ها 

 ار و حل مسألهکه راهیمهارت ارا یدارا •

 SQL امل به زبانکتسلط  •

 د نرم افزاریتول ی ها یبا متدولوژ  ییآشنا •

 تست نرم افزار یبا ابزارها و متدها  ییآشنا •

 یسینو برنامه یبا زبانها ییآشنا •

 نفعان یذ یازهایص درست نیو تشخ کدر  ییتوانا •

ارشناس  ک

 ی بانیپشت

 یسامانه ها

  یاتیعمل

 ر وتیامپک

 اطالعات  یفناور 

ش  یه گرایلکش : یگرا

 ها 

 گاه دادهیپا یساز  ادهیو پ یمناسب در طراح یمهارتها یدارا •

   ار و حل مسألهکه راهیمهارت ارا یدارا •

 SQL امل به زبانکتسلط  •

 گاه دادهیپا یمدلساز  یامل به ابزارهاکتسلط  •

  ییسارد شناکینگ منابع با رویتوریمان  یتسلط به ابزارها •

 الت و رفع آنها کمش

 Replication با ییآشنا •

از ی)امت   گاه دادهیدر پا  Tuning Performance تسلط به •

 گردد(  یمحسوب م

 Backup & Recoveryتسلط به  •

 Oracle , Server S یگاه داده هایتسلط به پا •
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ارشناس  ک

  ش ویات، پایعمل

نگ ی تور ی مان

 ت یامن 

 - یفتی)ش

  24 کیشک

 (ساعته

 ر وتیامپک

 اطالعات  یفناور 

ش  یه گرایلکش : یگرا

 ها 

 مرد

)بسته  شبانه روزیست به صورت یبایم یدر صورت قبول یمتقاض

صبح و شب به صورت   یها -کیشک ن شده، در  یند تدویبه فرآ

ام سال  ی ا یهیلکن امر شامل یابد. ایحضور  ک( در بانیچرخش

 باشدی ل( میرتعط یو غ لی)تعط

ستم عامل، ی ه، سکت )شبیه و امنکم شبیبه مفاه یتسلط نسب •

 ...( گاه داده و یپا

  و + Security یم مباحث دوره هایبر مفاه یتسلط نسب •

CEH 
 چیر روتر و سوئیه نظکزات شبیبا تجه ییآشنا •

 ,WAF, UTM ریه نظکت شبی زات امن یبا تجه ییآشنا •

Firewall  و ... 

 ندوزیس و وکنویبر ل یمبتن یسم عاملهایبا س ییآشنا •

 نگیتور ی با ابزار مان ییآشنا •

 (SOC) تیات امنیز عملکمر یندهایبا فرآ ییآشنا •

 یتیدادها و مخاطرات امن یت رویریبا سامانه مد ییآشنا •

(SIEM) 
  ینفوذ و راه ها ی، روش هایبریبا انواع حمالت سا ییآشنا  •

 مقابله 

 ,Linux Kali رینظ یتی امن یاب یارز  یبا ابزارها ییآشنا •

NMAP و … 

 اعالم شده ینه هایاز زم ی کیدر  یار کتجربه  •

ارشناس  ک

 تی شگاه امنیآزما

 یبریسا

 ر وتیامپک

 اطالعات  یفناور 

ش  یه گرایلکش : یگرا

 ها 

ستم عامل، ی ه، سکت )شبیه و امنکم شبیبر مفاه یتسلط نسب •

 داده و ...(  گاهیپا

  و + Security یم مباحث دوره هایبر مفاه یتسلط نسب •

CEH 
 چیر روتر و سوئیه نظکزات شبیبا تجه ییآشنا •

 ,WAF, UTM ریه نظکت شبی زات امن یبا تجه ییآشنا •

Firewall و  ... 

 ندوزیس و وکنوی بر ل یمبتن یسم عاملهایبر س یتسلط نسب •

 نگیتور ی با ابزار مان ییآشنا •
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 دیلکت یریو مد یرمزنگار   ،  PKI میبا مفاه ییآشنا •

نفوذ و راه   ی، روش هایبریبر انواع حمالت سا یتسلط نسب •

 مقابله  یها

 Linux رینظ یتی امن یابیارز  یار با ابزارها ک یتسلط نسب •

Kali, NMAP  و … 

ارانه و راه کرفتار خراب یالگوها ییش و شناسایبا پا ییآشنا •

 مقابله با آن  یها

 یمیار تکو  24*7 یبانیه انجام امور پشتیروح یدارا •

 اعالم شده ینه هایاز زم ی کیدر  یار کتجربه  •

ت ی ارشناس امنک

  ه وکشب

 رساخت یز 

 ر وتیامپک

 اطالعات  یفناور 

ش  یه گرایلکش : یگرا

 ها 
 مرد

 یتور کریو دایتکس ا یبه سرو یتسلط نسب •

 DNS DHCP CA WSUS نسبی به سرویس های تسلط •

Remote ACCESS 
ندوز سرور و یستم عامل ویالت سک به رفع مش یتسلط نسب •

 نت یالک

 یو ابزار ها یریگ Backup یوه ها یبه ش یتسلط نسب •

Backup یریگ 

 PKI یرمز نگار  یوه هایبا ش یآشنا •

عامل،  ستم یه، سکت )شبیه و امنکم شبیبر مفاه یتسلط نسب •

 گاه داده و ...( یپا

  و +Security یم مباحث دوره هایبه مفاه یتسلط نسبت •

CEH 
 UTM چ و روتر وی ه سوک زات شبیبا تجه ییآشنا •

 ی وتریامپک یه هاکشب  یابیر یبا مس ییآشنا •

 نفوذ و ارائه مقابله  یو روش ها یبریبا حمالت سا ییآشنا •

 شده اعالم ینه هایاز زم ی کیدر  یار کتجربه  •

ارشناس  ک

و  یساز  یمجاز 

  یافزارها سخت

 ی ارانه ای

 ر وتیامپک

 اطالعات  یفناور 

ش  یه گرایلکش : یگرا

 ها 

 ICDL یو نرم افزارها 10ندوز یمسلط به و •

و سخت   ینرم افزار  یها Troubleshooting با ییآشنا •

 ی افزار 

 مسلط به سخت افزار  •

 UPS زاتیبا تجه ییآشنا •
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 (Passive & Active)  هکم شبیبا مفاه ییآشنا •

  یساز  یط مجازیمح ی، توسعه و نگهدار یمسلط به طراح  •

 VMware بر یمبتن

 vsphere یمسلط به ابزارها •

  ین هایروت یاده ساز یو پ یمسلط به طراح •

RestoreBackup/Recovery و   یمجاز ینهایز ماشا

 یکیزیف

 و ...  Backup Exec, Veeam Backup مسلط به ابزار های •

و  یمجاز  یرساخت سرورها ینگ ز یتور ی مان یمسلط به روال ها •

 یکیزیف

و   EMC Analyzer, Veeam Oneمسلط به ابزارهای  •
Vrops 

  و EMC :مانند ره سازهایذخ یو نگهدار  یاده ساز یمسلط به پ •

HPE 
 HPE, Windows, Linux یسرورها یر بندکیمسلط بر پ •

ارشناس  ک

 نگی تور ی مان

ت یسا یبانی پشت)

گاه یپا تیریو مد

 (النکداده 

  – یفتیش)

  24 کیشک

 (ساعته

 ر وتیامپک

 اطالعات  یفناور 

ش  یه گرایلکش : یگرا

 ها 

 مرد

بسته  ) یست به صورت شبانه روز یبا یم یدر صورت قبول یمتقاض

صبح و شب به صورت  یهاکیشک   ن شده، در یند تدویبه فرآ

ام سال  یه ایلکن امر شامل یابد. ایحضور  ک( در بانیچرخش

 . باشد  یل( میر تعطیو غ لی)تعط

 گاه داده یستم عامل و پایم سیمسلط به مفاه •

 ره ساز یذخ یدستگاههازات سرورها و یبا تجه ییآشنا •

 ز داده کزات مریم و تجهیبا مفاه ییآشنا •

 ندوزیس و وک نویبر ل یمبتن یستم عاملهایاز س یکیمسلط به   •

 نگیتوری م مانیبا مفاه ییآشنا •

 ی ریبان گیپشت یندهایبا فرآ ییآشنا •

انه  یارشناس پاک

 یفروشگاه یها

 یبانیشتپو 

 شگریسامانه پا

 ر وتیامپک

 اطالعات  یفناور 

ش  یه گرایلکش : یگرا

 ها 

مرد /  

 زن 

و   کی ترون کال یدار کپرداخت، بان یستم هایبا س ییآشنا •

 ی کون بانیاتوماس

 گاه داده یو پا یسیبا برنامه نو ییآشنا •

 نرم افزار  یم مهندسیفاهبا م ییآشنا •
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ارشناس توسعه ک

 یبانیو پشت

درگاه پرداخت 

 و ارزش ینترنتیا

 کافزوده شاپر

 ر وتیامپک

 اطالعات  یفناور 

ش  یه گرایلکش : یگرا

 ها 

 :شودیت محسوب میل بعنوان مزیذ یها یژگیو

ون یارائه دهنده خدمات اتوماس IT یتهاکار در شرکسابقه  •

 ک ن تیو ف PSP  ،کیترون ک، پرداخت الیکبان

 ل داده هایه و تحلیسابقه درخصوص تجز •

 ر پروژه یبعنوان مد یار کسابقه  •

م برنامه یو اصول و مفاه Project MS با نرم افزار  ییآشنا •

 نترل پروژه کو  یزیر 

 سیسرو روکیع شده و میتوز  یسهایم سرویبا مفاه ییآشنا •

ی و معمار  NDC لکو پروت ISO8583  با ییآشنا •

WOSA/XFS 
شور)  ک یها کن بانیه بیپرداخت و تسو یستمهایبا س ییآشنا •

 (کاوکچ ا ، ساتنا ،ی، پا  کشتاب ، شاپر

و   یکبان یارتها ک یرندگیو پذ ینندگکصادر  یبا روالها یآشنائ •

 چیسوئ

 پرداخت یستمهایت در سیبا مباحث امن  ییآشنا •

 ی سازمان یو معمار  ITIL با ییآشنا •

انه  یارشناس پاک

 ی کبان یها

 ر وتیامپک

 اطالعات  یفناور 

ش  یه گرایلکش : یگرا

 ها 

ارشناس  ک

رات ییتغ

 یها ستمیرسیز 

 سامانه همراه 

 ر وتیامپک

 اطالعات  یفناور 

ش  یه گرایلکش : یگرا

 ها 

ارشناس  ک

سامانه  یراهبر

 یدار کبان یها

/   کیترون کال

  توسعه و

  یبانیپشت

 یدرگاهها

 ی رحضور یغ

 ر وتیامپک

 اطالعات  یفناور 

ش  یه گرایلکش : یگرا

 ها 

ارشناس  ک

 ستم یلگر سیتحل

 ر وتیامپک

 اطالعات  یفناور 

ش  یه گرایلکش : یگرا

 ها 

مرد /  

 زن 

 د نرم افزاریتول یهایبا متدولوژ  ییآشنا •

 برنامه نویسی یدانش مناسب در حوزه نرم افزار و زبانها •

 ده یچیپ یها تمیمدلها و الگور  یساز  ادهیل و پیتحل ییتوانا •

 نفعان یذ یازهایص درست نیو تشخ کدر  ییتوانا •
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نترل کارشناس ک

 پروژه 

 وتر یامپک

 : نرم افزار شیگرا

 اطالعات  یفناور 

 ش هایه گرایلک: شیگرا

 عیصنا یمهندس

 ش هایه گرایلک: شیگرا

 نترل پروژه و اصولکو  یزیر  م برنامهی با اصول و مفاه ییآشنا •

PMBOK 
 ی سازمان یها با ساختار پروژه ییآشنا •

 Office Microsoft مجموعه یتسلط بر نرم افزارها •

 MSP تسلط بر نرم افزار  •

 ها  پروژه یمستمر بر اجرا یریگینترل، نظارت و پک •

 ها  ر پروژهیشرفت و تاخیه گزارشات پیته •

ارشناس  ک

 بان دادهیپشت

 وتر یامپک

 ش : نرم افزار یگرا

 طالعات ا یفناور 

ش  یه گرایلکش : یگرا

 ها 

 گاه دادهیپا یساز  ادهیو پ یطراح یها  امل به مهارتکتسلط  •

 SQL امل به زبانکتسلط  •

 گاه دادهیپا یمدلساز  یامل به ابزارهاکتسلط  •

  گره ییشناسا یگاه داده براینگ پایتوریمان  یتسلط به ابزارها •

 رفع آنها یو رفع چگونگ ستمیس  (Bottleneck) یها

 Replication با ییآشنا •

با  ییط های گاه داده در محیپا (Tuning) ماتیتسلط به تنظ •

 اد یاربر ز کتعداد 

 Backup & Recovery تسلط به •

 Clustering  با ییاآشن •
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