
  

  در شهر تهران نو�نبانک اقتصادبا دعوت به همکا�ی 

  از  ز�ر  شغلی هایگ!وه در  تخصصی کارشناس سمت در  خود نیاز  مورد انسانی نی!وی تامین باهدف اقتصادنو�ن بانک
  : کندمی همکا�ی به دعوت تهران شهر  در   شرایط واجد متقاضیان

  

  : شغلی یهاگ�وهکارشناس تخصصی در 

  افزار)(نرم ITکارشناس  - ١
  افزار)(سخت ITکارشناس   -٢

  (امنیت شبکه) ITکارشناس   - ٣
  (بانکدا-ی مد-ن) ITکارشناس   - ٤
  .کارشناس مدیر3ت ر3سک  -٥

و گز3نش مصاحبه (عمومی و تخصصی) برای طی فرایند  ز3ر و اختصاصی های معتبر  با شرايط عمومی بر این اساس از دانش آموختگان دانشگاه
  شود.میدعوت 

 : شرایط عمومی 
 به نظام جمهو-ی اسIمی ایراناعتقاد تابعیت ایرانی و  •
 اعتقاد به دین مبین اسIم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهو-ی اسIمی ایران •
 ایران التزام به قانون اساسی جمهو-ی اسIمی •
 -وانبرخوردا-ی از سIمت کامل جسم و  •
آفر3نی برای مشتر3ان و مفاهیم نو3ن بانکدا-ی و ا-زشبا  یRمناسب و آشنا یارتباط  هایبرخوردا-ی از مهارت •

 دارانسهام
  بومی محل خدمت •
 نگرداناعدم اعتیاد به مواد مخدر و -و •
 پXشینه کیف�ی موثرعدم سوء •

 

  :شرایط اختصاصی
   افزار):(نرم ITکارشناس  - ١

های رشتهدر ) ١٧حداقل معدل با (کارشناسی ارشد ) و ١٦حداقل معدل با (مقطع  کارشناسی آموختگان دانش •
  افزار)سخت – افزار(نرم و علوم کامپXوتر  ITمرتبط با 



  تسلط به مباحث حسابدا-ی •
  core bankingهای تسلط به ماbول •
  وتحلیل مسائلتوانایR تشخیص و تجز3ه •
  افزارهای مدیر3ت پایگاه دادهتسلط به نرم •
  و... C# ،css ،php ،pythonنو3سی نظیر های برنامهتسلط به زpان •

   افزار):(سخت ITکارشناس  -٢

های ) رشته١٧حداقل معدل با ( مقطع کارشناسی ارشد ) و ١٦حداقل معدل با (مقطع کارشناسی  آموختگان دانش •
   افزار)سخت -  افزار (نرم و علوم کامپXوتر  ITمرتبط با 

   Office ،ICDLافزارهای تسلط کامل به مجموعه نرم •
  افزا-یسختهای گ�وهوتحلیل مشکIت توانایR تشخیص و تجز3ه •
 ITILآشنایR با مفاهیم  •

  (امنیت شبکه):  ITکارشناس  - ٣

های مرتبط با ) رشته١٧حداقل معدل با (کارشناسی ارشد ) و ١٦حداقل معدل با (مقطع کاشناسی  آموختگاندانش •
IT وتر و علومXافزار)سخت – افزار(نرم کامپ .  

  پذیرهای وب و ز3رساختآسیب Exploitهای ها و -وشپذی�یتسلط کامل بر آسیب •
  SEC٥٠٣، SEC٥٥٥، FOR٦٠٨، FOR٥٧٨با عناو3ن  SANSهای دوره امنیتی آشنایR با سرفصل •
  های موجود در شبکه و...تسلط دقیق بر �گ •

   (بانکدا-ی مد-ن): ITکارشناس  - ٤

های مرتبط ) رشته١٧حداقل معدل با ( کارشناسی ارشد ) و ١٦حداقل معدل با (مقطع کارشناسی آموختگان دانش •
    افزار)سخت – افزار(نرم و علوم کامپXوتر  ITبا 

  مفاهیم بانکدا-ی دیجیتال و مد-ن نو3سی،آشنایR با مفاهیم برنامه •
  آشنایR با مفاهیم مدیر3ت پ�وژه •
  یالک��ونیکهای کانالتسلط بر مفاهیم  •

  : کارشناس مدیر3ت ر3سک -٥

های علوم رشته )١٧حداقل معدل با (کارشناسی ارشد و  )١٦حداقل معدل با (مقطع کارشناسی آموختگان دانش •
  های مرتبط با مدیر3ت ر3سکافزار و سایر رشتهمهندسی نرم ر3اضیات مالی، مهندسی مالی، مدیر3ت، اقتصادی،

  و حوزه فناو-ی اطIعات عملیا�ی و نقدینگی بازار، اعتبا-ی،های تخصص در حوزه ر3سک •

  
  



 :مدارک مورد نیاز
   jpg تمام -خ جديد با فرمت ۳×۴   فايل اسکن شده عکس •
 jpg  فایل اسکن شده کارت ملی با فرمت •
 jpg  فایل اسکن شده صفحه اول شناسنامه و صفحه د-ج توضیحات (در صورت داشتن توضیحات) با فرمت •
  jpg فايل اسکن شده از آخر3ن مدرک تحصيلي با فرمت   •
  jpg ت و-و در يک صفحه (و3ژه داوطلبين مرد) با فرمفايل اسکن شده از کارت پايان خدمت يا معافيت، پشت   •

 قابل ب�رسی نخواهد بود.  تعیXن شده و مدارک شرایط های فاقدبدیهی است درخواست
 

 :ثبت نامنحوه 
هفتـــه از  دوو بـــه مـــدت     www.enbank.irبــه نشـــانی نـــو3ناقتصـــادســـایت بانـــک صـــرفا از طر3ــق وب متقاضـــیان نـــامثبــت

مراجعـــه حضـــو-ی،  بنـــابراین شـــود؛میانجـــام پایـــان وقـــت ادا-ی هفـــتم شـــهر3ور مـــاه ســـال جـــا-ی  تـــامردادمـــاه  ٢٥ تـــار3خ
دعــــوت از متقاضــــیان بــــرای شــــرکت در  .نیســــت پســــت قابــــل قبــــولاز طر3ــــق فیز3کــــی و یــــا  بــــه صــــورتارســــال مــــدارک 

ــاحبه ــی مــدارک ثبــت مص ــرای حــائز3ن شــرایطنــام منــوط بــه ب�رس ــیناســت ب ــام و شــرکت در مصــاحبهثبــت . همچن هــای ن
   .کندنمیایجاد  اقتصادنو3ن گونه تعهد استخدامی برای بانکبعدی هیچ

 و بـــه ترتیـــب رتبـــه بنـــدی شـــده  ارســـالیبـــر اســـاس مشخصـــات و مـــدارک  متقاضـــیان محتـــرم  نـــامثبـــت پایـــان زمـــان  ز پــس ا
ـــاحبه خواه ـــه مص ـــوت ب ـــد اولو3ـــت دع ـــاس اولو3ـــت. شـــدن ـــر اس ـــاحبه ب ـــه مص ـــوت ب ـــاز، دع ـــورد نی ـــای م ـــقه ـــاس از طر3  تم

ـــ ـــال تلفن ـــIعی و ارس ـــه اط ـــک ب ـــرم پXام ـــیان محت ـــیان متقاض ـــذا از متقاض ـــید. ل ـــد رس ـــی خواه ـــی گرام ـــت م ـــود در درخواس ش
  .کنندهمراه خود دقت و ثابت  ثبت شماره تلفن

  
 بانک اقتصادنو3ن مدیر3ت توسعه سرمایه انسانی                                                           


