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  دعوت به همكاري:شرايط 
 جمهوري اسالمي ايران و تعهد به نظام و قانون اساسي.كشور تابعيت  .1

 تدين به يكي از اديان رسمي كشور.  .2

 تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني طبق تشخيص مراجع پزشكي مورد نظر بانك. .3

 عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و روان گردان. .4

 نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر. .5

 .دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم غير پزشكي .6

و تاريخ ترخيص خدمت وظيفه و يا تـاريخ صـدور    نيستموقت مورد پذيرش معافيت  كارت يا برگ  : 1توجه 
 ) باشد.20/03/1401كارت معافيت دائم غيرپزشكي بايد قبل از پايان مهلت ثبت نام (تا تاريخ 

 .استمحل صدور شناسنامه و يا محل اخذ مدرك تحصيلي ديپلم در استان تهران، مالك بومي بودن  ،محل تولد .7

در رشـته مهندسـي كـامپيوتر  و يـا  مهندسـي فنـاوري        كارشناسي ارشـد  يا كارشناسي و دارا بودن مدرك تحصيلي .8
 :به شرح زير هاي مورد پذيرشدانشگاهاز  ها)اطالعات (كليه گرايش

  
  

    دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي     كبيردانشگاه صنعتي امير     شريف دانشگاه صنعتي
  دانشگاه شهيد بهشتي      دانشگاه تهران    ايران دانشگاه علم و صنعت

   دانشگاه صنعتي اصفهان    دانشگاه تربيت مدرس    دانشگاه عالمه طباطبايي
    دانشگاه  شيراز      دانشگاه فردوسي مشهد       دانشگاه اصفهان
  دانشگاه شهيد چمران اهواز      دانشگاه گيالن       دانشگاه تبريز

  
  
) 20/03/1401تاريخ فراغت از تحصيل كليه داوطلبان بايد قبل از پايان مهلت ثبت نـام (تـا تـاريخ      : 2وجهت

  باشد.
 تمام مي باشد. 16حداقل معدل كل براي متقاضيان  .9

 سال تمام 29و براي كارشناسي ارشد )  به بعد 07/03/1374 تولدينم( سال 27كارشناسي  سن بـراي اكثر حد .10
 .مي باشد )به بعد 07/03/1372متولدين (

 :هاي الزمها و مهارتخصصت . 11

 مسلط)، SQL Server Database Development اطالعاتيدهنده بانك (متخصص پايگاه داده و توسعه  DBA -لفا
و مفاهيم   Performance Optimizationهاي و آشنا به تكنيك TSQL ،SSIS ،Web Service ،Web APIبه 

   SQL Server هاي اطالعاتي در مديريت بانك
و برنامه هاي كاربردي به مفاهيم امنيت نرم افزار  مسلط،  )افزارامنيت نرممتخصص نويس و برنامه( Web Master   -ب

  Restfulو   Web Service  ،Web APIتوانايي كار با   تحت وب و
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  نحوه ثبت نام:
زم ال ،ينـد آدر فر و شـركت  به منظور ثبت نام ،ن كامل از دارا بودن شرايطپس از مطالعه دقيق و اطمينامتقاضيان  -1

بـه  بانـك  اينترنتـي   سـايت  از طريق لينك ثبـت نـام در   07/03/1401مورخ   شنبه روز صبح 9از ساعت است 

و با دريافت كد رهگيري نهايي از در سايت مذكور اقدام نسبت به تكميل فرم ثبت نام موجود  www.bsi.ir شاني:ن

  . نندكمراحل ثبت نام اطمينان حاصل  ماميتتكميل 

  و قابل تمديد نمي باشد.تعيين گرديده    20/03/1401  مورخ  جمعه 24ساعت تا مهلت ثبت نام  -2

فحه توضـيحات (در صـورت وجـود    ، صفحه اول شناسنامه و ص 3×4نام، داشتن فايل اسكن شده عكس هنگام ثبت -3

و مـدرك   ،كلمعدل داراي  مدرك تحصيلي ،يا معافيت دائم قانوني هوشمند  ، كارت پايان خدمتملي)، كارت توضيح

فرمـت  بـا مشخصـات و    و رزومه كـاري  سپري شده هاي آموزشي، گواهي دورهديپلم (جهت احراز شرايط بومي بودن)

  .ستاالزامي  ،درج شده بر روي سايت

 ،ساير مراحـل  انجام براي د و دعوت از متقاضينكيجاد نمياتكميل فرم دعوت به همكاري هيچ تعهدي براي بانك  -4

  پذيرد.صورت مي از طريق شماره تماس اعالمي هاي الزم و درصورت نياز بانكپس از بررسي

مراجعـه حضـوري و ارسـال مـدارك      ازنابراين ب. ستانام متقاضيان صرفاً از طريق سايت و به صورت اينترنتي ثبت -5

  .ودش... به بانك خودداري نامي از طريق پست وثبت

                                                                                                  
  كاركنان اداره كل امور   


