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EN

دعوت به ھمکاری پورتال بانک سرمایه      

جستجو...

بانک سرمایه به منظور تامین نیروی انسانی ( کارشناس ) مورد نیاز خود برای اداره انفورماتیک و بانکداری الکترونیک از واجدین شرایط (

آقا و خانم ) مشروحه زیر دعوت به ھمکاری می نماید:

شرایط عمومی

الف)

1. تابعیت ایرانی و معتقد به نظام جمھوری اسالمی ایران.
2. اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران.

3. التزام به قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران.
4. عدم اشتغال (رسمی یا پیمانی) و عدم تعھد خدمت به سازمان ھا، دستگاه ھا و یا سایر موسسات دولتی و غیر دولتی و عدم اشتغال به

تحصیل.
5. دارا بودن شرایط عمومی استخدام و برخورداری کامل از سالمتی جسمی و روحی و توانایی الزم بر اساس تأیید پزشک معتمد بانک.

6. دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم غیرپزشکی آقایان.
7. عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان.

8. حسن شھرت و نیز عدم اشتھار به فساد اجتماعی، مالی و اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری با تایید مراجع
ذیصالح که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

. ICDL 9. آشنایی با مھارت ھای ھفتگانه

ب )

1. حداقل معدل: 16 و باالتر
2. سن برای مدرک کارشناسی: 27 سال و پایین تر ( متولدین تیر ماه 1374 به بعد )

3. سن برای مدرک کارشناسی ارشد: 30 سال و پایین تر ( متولدین تیر ماه 1371 به بعد )
4. سن برای مدرک دکترا: 33 سال و پایین تر ( متولدین تیر ماه 1368 به بعد )

تبصره 1: در صورت گذراندن خدمت سربازی حداکثر به مدت دو سال به سن متقاضی افزوده خواھد شد.

5. سابقه کار مرتبط : حداقل دو سال

دعوت به همکاری در اداره انفورماتيک و بانکداری الکترونيک
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تبصره 2: میزان سابقه کار مرتبط و مورد قبول به حداکثر سن متقاضی افزوده خواھد شد.

6. بومی بودن : سکونت در شھر تھران

شرایط اختصاصی

الف ) اشتغال در واحد شبکه و زیرساخت

1. دانش آموختگان مقطع کارشناسی و باالتر دانشگاه ھای معتبر کشور در رشته ھای:

LAN , WAN ط در راه  اندازی انواع شبکه ھای
ّ
2. تسل

CCNP ، MCSA ، CCNA دارای مدارک 
ً
3. ترجیحا

ط کامل جھت پیکربندی انواع روتر و سوییچ
ّ
4. تسل

5. توانایی مستندسازی و گزارش  نویسی

ب) اشتغال در واحد سخت  افزار

1. دانش آموختگان مقطع کارشناسی و باالتر دانشگاه ھای معتبر کشور در رشته ھای:

ط به مفاھیم شبکه
ّ
2. تسل

ط در راه  اندازی شبکه پسیو
ّ
3. تسل

CCNP ، MCSA،CCNA  دارای مدارک 
ً
4. ترجیحا

5. تسلط در راه اندازی انواع شبکه  ھای مبتی بر اکتیو دایرکتوری
ط کامل بر انواع قطعات تجھیزات رایانه  ای

ّ
6. تسل

 WDS, WSUS, DNS, AD ...7. توانایی راه  اندازی و مدیریت سرویس  ھای مایکروسافتی نظیر
8. توانایی مستندسازی و گزارش  نویسی

ج)اشتغال در واحد مرکز داده

1. دانش آموختگان مقطع کارشناسی و باالتر دانشگاه ھای معتبر کشور در رشته ھای:

HP , Storage و مدرک در دوره ھای CCNP ، MCSA، CCNA دارای مدارک 
ً
2. ترجیحا

ط در مجازی  سازی سرورھا
ّ
3. تسل

آشنایی با انواع تجھیزات فایروال ھای امنیتی  .4
ط بر سرویس  ھای پشتیبان  گیری اطالعات

ّ
5. تسل

ط و دانش کافی با راه  اندازی انواع سرورھا و ذخیره  سازھا
ّ
6. تسل

7. توانایی مستندسازی و گزارش  نویسی

د) اشتغال در واحد امنیت اطالعات

ا ش کش ا شگا ا اال ا ش کا قط گا خ آ ش ا 1

مھندسی کامپیوتر کلیه گرایش  ھا «

مدیریت و مھندسی فناوری اطالعات (کلیه گرایش  ھا) «

مھندسی برق (کلیه گرایش  ھا) «

مھندسی کامپیوتر کلیه گرایش  ھا «

مدیریت و مھندسی فناوری اطالعات (کلیه گرایش  ھا)، «

مھندسی برق (کلیه گرایش  ھا) «

مھندسی کامپیوتر کلیه گرایش  ھا «

مدیریت و مھندسی فناوری اطالعات (کلیه گرایش  ھا)، «

مھندسی برق (کلیه گرایش  ھا) «
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عنوان دورهردیفعنوان دورهردیف

1Security +6تست نفوذ شبکه

(Pack Security/Kali)

2(LPIC1-LPIC2) - Linux Security Linux7EC- Council

CEH-ENSA-CHIFI-ECSA-

ECES …

3Juniper, Fortinet (WAF-Fortigate) ,Cisco ASA8CISSP-CISA

4Cisco Security (CCNA Sec-CCNP Sec)9ISMS

COBIT-ITIL

5SOC (Splunk-ArcSight)10CISCO ISE

1. دانش آموختگان مقطع کارشناسی و باالتر دانشگاه ھای معتبر کشور در رشته ھای:

1. آشنا با مفاھیم مدیریت امنیت اطالعات
2. آشنا با انواع استانداردھای حوزه امنیت

3. آشنا با سیاست ھای امنیتی
4. آشنا با نحوه ممیزی

5. توانایی مستندسازی و گزارش نویسی
6. آشنا با مفاھیم امنیت در سرورھای ویندوز – لینوکس

SIEM 7. آشنا با مفاھیم مربوط به
8. آشنا با انواع حمالت امنیتی

9. توانایی تحلیل رفتار حمالت، الگ ھا
10. توانایی مدیریت مخاطرات امنیتی

11. توانایی تحلیل رفتار حمالت و Malware ھا
HTTP ھایPacket 12. توانایی تحلیل محتویات

13. آشنا با مفھوم فایروالینگ و تجربه کار با حداقل یک نوع فایروال
14. آشنا با انواع روش ھای رمزنگاری

15. آشنا با روش ھای امن سازی برنامه ھای تحت وب
ط به دوره ھای امنیت اطالعات و داشتن مدارک بین  المللی در ھر یک از دوره ھا به شرح جدول ذیل از امتیاز ویژه

ّ
16. آشنایی و تسل

برخوردار است.

مدارک مورد نیاز

1. فایل اسکن شده عکس پرسنلی 4×3 (عکس پرسنلی باید تمام رخ و واضح باشد)
2. فایل اسکن شده کارت ملی ( پشت و رو )

3. فایل اسکن شده کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت ( پشت و رو )
4. فایل اسکن شده تمام صفحات شناسنامه و صفحه درج توضیحات (در صورت داشتن توضیحات)

مھندسی کامپیوتر کلیه گرایش  ھا «

مدیریت و مھندسی فناوری اطالعات (کلیه گرایش  ھا)، «

مھندسی برق (کلیه گرایش  ھا) «
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5. فایل اسکن شده آخرین مدرک تحصیلی
6. فایل PDF رزومه کاری و سو ابق کاری مرتبط با شغل درخواستی

نکات مھم :

در صورتی که مطالب باال را با دقت مطالعه نموده و آماده شروع ثبت نام ھستید، اینجا را کلیک کنید.

معاونت سرمایه ھای انسانی و پشتیبانی

بدیھی است به درخواست ھای فاقد ھر یک از شرایط تعیین شده ترتیب اثر داده نخواھد شد. «

 از طریق وب سایت بانک سرمایه (www.sbank.ir) و به مدت یک  ھفته از تاریخ 1401/04/20 لغایت 1401/04/26
ً
ثبت نام صرفا

انجام خواھد گردید. لذا ارسال مدارک از طریق فیزیکی و یا پست قابل قبول نمی باشد.

«

فرایند ثبت نام پس از ارسال درخواست اتمام یافته و نیاز به دریافت کد رھگیری نمی باشد. «

پذیرش متقاضی برای افراد بومی می باشد، چنانچه افراد غیربومی مبادرت به ثبت نام نمایند به ھیچ وجه ترتیب اثر داده نخواھد

شد.

«

ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی و مصاحبه ھای بعدی ھیچگونه تعھد استخدامی برای بانک ایجاد نخواھد نمود. «

متقاضیان ایثارگر در شرایط مساوی نسبت به سایر متقاضیان در اولویت می باشند. «

چگونگی دعوت به مصاحبه بر اساس اولویت ھای مورد نیاز از طریق تلفن، پیامک و یا پست الکترونیکی به اطالع خواھد رسید. لذا از

متقاضیان درخواست می شود در ثبت شماره تلفن ھمراه و پست الکترونیکی خود دقت نمایند و در صورت عدم توفیق بانک در

برقراری ارتباط ، ھیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نخواھد بود.

«

طبقه بندی ها

درباره بانک «

شرکت ھای تابعه «

چارت سازمانی «

خدمات ریالی «

خدمات ارزی «

امور سھامداران «

نقشه سایت «
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کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است

      

دعوت به ھمکاری «

رسانه «

موبایل بانک سرمایه (تک بانک) «

آخرين مطالب

دعوت به ھمکاری در اداره انفورماتیک و ... «

موبایل بانک سرمایه (تک بانک) «

سامانه استعالم اصالت گواھی تمکن مالی «

قانون جدید چک «

شفافیت مالی «

بروشور خدمات «

اعتبار اسنادی صادراتی «

نمودار سازمانی «

راھنمای اعالم مشکالت «

سواالت متداول «

پیوندھادعوت به ھمکاریصفحه اصلینقشه سایت
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