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 فهرست عناوین

o های تخصصی مورد نیازرشته  

o شرايط احراز عمومی  
o  شهر های مورد نظراستان و 

o ،استخدامی اولويت امتیاز دارای و موثر موارد و مهارتها مدارک  

o  مدارکو  رزومهراهنمای ثبت نام و ارسال   
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 های تخصصی مورد نیازرشته
 

 

 کارشناسی ارشد کارشناسی مقطع

 علوم کامپیوتر مهندسی کامپیوتر فناوری اطالعاتمهندسی  مهندسی کامپیوتر رشته

 گرایش

 محاسبات نرم و هوش مصنوعی هوش مصنوعی و رباتیکز تجارت الکترونیک نرم افزار

 داده کاوی شبکه های کامپیوتریشبکه سخت افزار

  رايانش امن )امنیت( (.I.T)مهندسی فناوری اطالعات فناوری اطالعات
  معماری سیستم های کامپیوتری اطالعاتیهای مديريت سیستم 

  الگوريتم ها و محاسبات معماری کامپیوتر 

   مخابرات امن 

   سیستم های چندرسانه ای 

   معماری سازمانی 

   طراحی و تولید نرم افزار 

   ایسامانه های شبکه 

   های تکنولوژی اطالعاتسیستم 

   امنیت اطالعات 
 

 

 

 

شرایط احراز عمومی
 

  15داشتن حداقل معدل -1

 سال  32سال و مقطع کارشناسی ارشد حداکثر  30شرايط سنی جهت مقطع کارشناسی حداکثر -2        

سال به سن تعیین  5توضیح : در صورت داشتن سابقه کار مرتبط، مشروط به پرداخت کسورات قانونی، حداکثر تا 

 گردد.شده اضافه می

 تابعیت کشور جمهوری اسالمی ايران  -3 

 متدين بودن به يکی از اديان رسمی کشور و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی ايران  -4

با تايید  ر،متقاضیان ذکودارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظیفه و يا داشتن کارت معافیت دائم قانونی برای  -5

 پزشک معتمد بانک.

 / روانی برای انجام شغل محوله، طبق تايید پزشک معتمد بانک تندرستی و توانايی کامل جسمی-6
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 عدم محکومیت و سوءپیشینه کیفری با تايید مراجع ذيصالح -7

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان -8
 سال در بانک ) وثیقه محضری(  3ارائه تعهد خدمت به مدت حداقل  -9
 

شهرهای مورد نظراستان و 
 متقاضیان بومی و ساکن استان / شهر مورد نظر در اولويت استخدام خواهند بود. 

 شهر استان  ردیف

 تهران تهران  1

 تبريز آذربايجان شرقي 2

 ارومیه آذربايجان غربي 3

 ساری مازندران 4

 بجنورد خراسان شمالي 5

 اصفهان اصفهان  6

 يزد يزد 7

 قم قم 8

 اراک مرکزی 9

 سنندج کردستان 10

 ايالم ايالم 11

 همدان همدان 12

 شیراز فارس 13

 بوشهر بوشهر 14

 زاهدان سیستان و بلوچستان 15

 اهواز خوزستان  16
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 استخدامی اولویت امتیاز دارای و موثر مواردمدارک، مهارتها و 
 

 دارا بودن سابقه کار مرتبط با حوزه فناوری و امنیت اطالعات -1

 (TOLIMO-IELTS--MSRT-MHLE-UTEPT-TOEFLتسلط به زبان انگلیسی )دارا بودن هريک از مدارک زبان اعم از:  -3
 ذيل :دارا بودن هر يک از مدارک و مهارتهای تخصصی مرتبط با حوزه فناوری اطالعات به شرح -2

 

 سری استانداردهای ISO27000  

 +Network+ ,Security  

 هلللایمسللللط بللله سرفصلللل دوره CEH ،CHFI ،CCNA Security ،LPIC1  وLPIC 2  تسللللط بلللر سرفصلللل(

   Blue Team های مرتبط باعلی الخصوص دوره SANSدوره های 

     آشللنايی بللا کللارکرد يکللی ازSIEM   نظیللر( هللای مطللرح ArcSight ،Splunk ،QRadar ) محصللو ت تحلیللل و 

 رويداد و رخداد امنیتی

    آشللللنايی بللللا محصللللو ت امنیتللللی نظیللللر Firewall ،WAF ،IPS/IDS،DLP ،Deception يللللا Honeypot 

 ...و

 CEH و يا مدارک مرتبط با آزمون نفوذپذيری و تحلیل بد افزار 

 حمالت سايبری و ...عامل و امنیت اطالعات و آشنايی با انواع تسلط به مباحث و مبانی شبکه، سیستم 

 های فناوری اطالعاتدوره -تخصصی امنیت اطالعات -یهای عمومدوره 

 CEH- GCIH-ECIH-CISSP- CHFI-CFCE 

 Certified Information Systems Auditor (CISA) 

  Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 

  Certified Information Systems Security Engineering Professional(CISSP-ISSEP) 

  Auditing & Monitoring Networks, Perimeters & Systems(AUD507) 

  Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) 

  Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA) 

  Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) 

  Critical Security Controls planning, implementation and auditing(SEC440) 

 Certified ISO27001 lead auditor 

 Data Analysis with Python 

 Working with Data Sources 

 Machine Learning 

 Data Modeling 

 Data Architecture 

 DMBOK& CMMI   

  Cobit & ITIL& BIAN    
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  Togaf & Katter& APQ PCF   

 Working with Data Sources  

 

  فناوری اطالعات آشنايی و کار در مديريت سرويس(ITIL) 

 د آشنايی با حاکمیت و مديريت فناوری اطالعات(COBIT) 

 هاآنو مديريت طراحی  ،تسلط بر مفاهیم فرآيندهای کسب و کاری (BPM) 

 7های مهارت ( گانه رايانه ایICDL ) 

  سیستمآشنايی و کار با( های ارزيابیBSC) 

  ريزی استراتژيکو تجربه برنامهآشنايی 

  معماری فناوری اطالعات وتجربه آشنايی 

 های چندگانه و سیستمآشنايی و کار با تصمیم گیری( های خبرهMCDM) 

 ( تحلیل آماریSPSS) 

  نرم افزار های گزارش نويسی مانند  -توانايی گزارش نويسی مديريتی(کارشناسیENDNOTE) 

 آشنايی با بانکداری ديجیتال 

 تحلیل و بررسی محتوايی 

   تسلط بر(مديريت پروژهPMBOK) 

 ین و مقررات مرتبط با قراردادهايی با قوانآشنا 

 ی تضمین کیفیتآشنايی با استاندارد ها و ايزوها(ISO9001.10006) 

 آشنايی با کنترل کیفیت 

 آشنايی با حاکمیت و مديريت ريسک فناوری اطالعات 

 فناوری اطالعات و امنیت اطالعات های حوزه ريسکتسلط بر استاندارد 

 چرخه مديريت امنیت اطالعاتو  کار تداوم کسب وطرح ، های امنیتیتسلط بر مفاهیم مديريت رخداد 

  پذيریمهارت کافی در تست نفوذ 

 ساخت مجازیپیاده سازی زير 

   تسلط بر برنامه نويسی 

  احراز هويت پويا در محاسبات ابری موبايل 

 های کامپیوتریهای شبکهآشنايی و کار با زير ساخت 

 ر سخت افزار سیستم های کامپیوتریتسلط ب 

 تسط بر رمزنگاری و مفاهیم مرتبط با آن 
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مدارکرزومه و  ارسال و نام ثبت راهنمای
 

اقدام  15/02/1400 حداکثر تا تاريخ زير،متقاضیان استخدام می توانند نسبت به ارسال رزومه خود به يکی از طرق 

 نمايند:

 :(Assessment Center )کانون ارزيابی  -ايمیل واحد مديريت استعداد -

assessmentcenter@bankmellat.ir 
 :لینک دعوت به همکاری -مراجعه به سايت بانک ملت  -

https://www.bankmellat.ir 
 تلفن پاسخگوی سوا ت احتمالی:

 021  82963051و    021  82963050        واحد مديريت استعداد -اداره کل سرمايه انسانی                      

 

 با آرزوی توفیق 

 

 

 


