
 شایستگی ها و مهارت های مورد نیاز منابع انسانی اداره امنیت اطالعات: 1پیوست 

 یعموم طیشرا یتخصص هایمهارت و دانش نقش عنوان

راهبر تجهیزات 

 امنیتی

 (101)شناسه شغل 

 2 حداقل و بهینه سازی پیکربندی نصب، راه اندازی، عیب یابی/رفع عیب توانایی  -

 :ذیل تجهیزات از نوع

o SIEM Solutions 

o Intrusion Detection and Prevention Systems 

o  Web Application Firewalls 

o Database Activity Monitoring tools 

 آشنایی با مفاهیم و اصول امنیت سایبری -

 مفاهیم، پروتکل ها و روش های امن سازی ارتباطات شبکه ای با آشنایی -

 و آوری جمع عملکرد تجهیزات شبکه ای،پایش  ابزارهای و ها روش انواع با آشنایی -

 الگ مدیریت

 ای رایانه های شبکه ترافیک تحلیل و بررسی مهارت -

 های سایبری و حمالت شبکه ای مرتبط با آنهاپذیریتهدیدات و آسیب با آشنایی -

 آشنایی با انواع ساز و کارهای کنترل دسترسی در سطح شبکه و میزبان -

 لینوکس عاملسیستم مدیریت توانایی -

 سایبری امنیت حوادث با رسیدگی و رویارویی های رویه و فرایندها با آشنایی -

 امنیتی تجهیزات در امنیتی پایه خطوط اعمال و سازی امن در توانایی -

 توانایی مدیریت و انجام وظایف محوله در شرایط بحرانی و پراسترس -

 های گروهیتوانایی مشارکت در فعالیت -

 های ارتباطی مناسبمهارتبرخورداری از  -

 های فردیتوانایی و عالقه به افزایش سطح دانش و مهارت -

 (Intermediate سطح در حداقل)انگلیسی  زبان با آشنایی -

 فناوری مهندسی هایرشته در کارشناسی دارای مدرک حداقل -

 ارتباطات  و اطالعات

 سابقه کار مرتبط سال 3حداقل  -

 سال 35حداکثر سن  -

 حومه ساکن تهران و -

 وقتصورت تماماستخدام به -

 جنسیت: مرد -

صبح و آنکال در سایر نوبت های  یکارنوبتحضور در  ساعت کاری: -

 کاری

راهبر زیرساخت 

 شبکه

 (102)شناسه شغل 

 های لینوکسسیستم عامل راهبریمهارت  -

 های ویندوزسیستم عامل راهبریمهارت  -

 های زیرساختی مایکروسافتیسرویس راهبریمهارت  -

 و چگونگی مدیریت آنها سازیمجازی های آشنایی با زیر ساخت -

سرویس های سیستم عامل ها، پایش عملکرد  ابزارهای و ها روش انواع با آشنایی -

 شبکه ای و زیرساخت های مجازی سازی،

، زیر ساخت های مجازی سازی و سرویس های ها توانایی امن سازی سیستم عامل -

 زیرساختی

 نگهداری از دیتا سنترآشنایی با مقدمات  -

 و ابزارهای پشتیبان گیری و بازیابی نسخ پشتیبانآشنایی با روش ها  -

ی مهارت پایش و اعمال تنظیمات در راستای بهبود بازدهی سرور ها و سرویس ها -

 زیرساختی

 مهارت در عیب یابی و برطرف نمودن آنها -

ابی، راستای عیب یو تحلیل گزارشات حاصل از ابزاری های پایش در دانش بررسی  -

 های جدید نیازمندی کنترل، بهبود و تعیین

 توانایی مدیریت و انجام وظایف محوله در شرایط بحرانی و پراسترس -

 های گروهیتوانایی مشارکت در فعالیت -

 های ارتباطی مناسببرخورداری از مهارت -

 های فردیتوانایی و عالقه به افزایش سطح دانش و مهارت -

 (Intermediate سطح در حداقل)انگلیسی  زبان با آشنایی -

 فناوری مهندسی هایرشته در کارشناسی دارای مدرک حداقل -

 ارتباطات و اطالعات

 سابقه کار مرتبط سال 3حداقل  -

 سال 35حداکثر سن  -

 ساکن تهران و حومه -

 وقتصورت تماماستخدام به -

 جنسیت: مرد -

نوبت های صبح و آنکال در سایر  یکارنوبتحضور در  ساعت کاری: -

 کاری



 یعموم طیشرا یتخصص هایمهارت و دانش نقش عنوان

رخدادهای  گرتحلیل

 1سطح  -امنیتی 

 (201)شناسه شغل 

 سایبری حمالت عمومی مراحل با آشنایی -

 امنیتی رخدادهای و حمالت مختلف هایبندیدسته با آشنایی -

 شبکه ترافیک وتحلیلتجزیه هایروش با آشنایی -

 اطالعات فناوری های زیرساخت توسط شده تولید سوابق و ها الگ بررسی توانایی -

 امنیتی رخدادهای شناسایی منظور به

 امنیتی رخدادهای سازی همبسته و تحلیل ابزارهای  با آشنایی -

 آنها با مرتبط سایبری حمالت و امنیتی تهدیدات ها،پذیریآسیب با آشنایی -

 زیرساختی هایسرویس و  Linux یا windows هایعاملسیستم با آشنایی -

 امنیتی تهدیدات و ها پذیری آسیب رخدادها، مستندسازی و نویسیگزارش توانایی -

 

 توانایی مدیریت و انجام وظایف محوله در شرایط بحرانی و پراسترس -

 های گروهیتوانایی مشارکت در فعالیت -

 های ارتباطی مناسببرخورداری از مهارت -

 های فردیتوانایی و عالقه به افزایش سطح دانش و مهارت -

 (Intermediate سطح در حداقل)انگلیسی  زبان با آشنایی -

 فناوری مهندسی هایرشته در کارشناسی دارای مدرک حداقل -

 ارتباطات و اطالعات

 سابقه کار مرتبط سال 1حداقل  -

 سال 35حداکثر سن  -

 ساکن تهران و حومه -

 وقتصورت تماماستخدام به -

 جنسیت: مرد -

صبح، عصر و  سه نوبتدر صورت گردشی به یکارنوبت ساعت کاری: -

 شب

رخدادهای  گرتحلیل

 2سطح  -امنیتی 

 (202)شناسه شغل 

 هاتحلیل آن ییبا انواع الگ های سیستمی و توانا ییآشنا -

 رخدادها و حوادث امنیتیتحلیل و  تعین روش های رویارویی با توانایی  -

 توانایی ارزیابی و تعیین روش های ترمیم یا کاهش آسیب پذیری های امنیتی -

توانایی طراحی سناریوهای پایش تهدیدات امنیتی و پیاده سازی آنها در ابزارهای  -

 مربوطه

 های اسکریپت نویسیآشنا به زبان  -

تحلیل ( 2 مهندسی معکوس( 1های  تجربه کاری در حداقل دو مورد از زمینه -

 رایانش قانونی( 3بدافزار 

 امنیتی تهدیدات و ها پذیری آسیب رخدادها، مستندسازی و نویسیگزارش توانایی -

 
 

 

 توانایی مدیریت و انجام وظایف محوله در شرایط بحرانی و پراسترس -

 های گروهیتوانایی مشارکت در فعالیت -

 های ارتباطی مناسببرخورداری از مهارت -

 های فردیتوانایی و عالقه به افزایش سطح دانش و مهارت -

 (Intermediate سطح در حداقل)انگلیسی  زبان با آشنایی -

 یا مهندسی هایرشته در کارشناسی مدرک مدرک تحصیلی: حداقل -

های سراسری کل ارتباطات از دانشگاه و اطالعات فناوری مدیریت

 کشور و آزاد اسالمی تهران

 سال سابقه کار مرتبط 3حداقل  -

 سال 35حداکثر سن  -

 ساکن تهران و حومه -

 وقتصورت تماماستخدام به -

صبح و آنکال در سایر نوبت های  یکارنوبتحضور در  ساعت کاری: -

 کاری



 یعموم طیشرا یتخصص هایمهارت و دانش نقش عنوان

کارشناس مهندسی 

و معماری امنیت  

 اطالعات

 (301)شناسه شغل 

 اطالعات امنیتمدیریت و حاکمیت  ، استانداردها و بهروش هایآشنایی با مفاهیم -

 و معماری امنیت نرم افزارها افزارنرمتوسعه امن  هایروشو  هاکیتکنآشنایی با  -

 در حوزه امنیت اطالعاتهای اجرایی و رویه خط مشیتدوین  توانایی -

 تدوین فرآیندهای امنیت اطالعات توانایی طراحی و -

 و ریسک توانایی طراحی و سنجش نشانگرها و شاخص های ارزیابی عملکرد  -

 آشنایی با چارچوب ها و متدلوژی های ارزیابی  مخاطرات امنیتی -

چارچوب های مدیریت مخاطرات عملیاتی در صنعت آشنایی با مفاهیم، اصول و  -

 بانکداری

توانایی تعیین راهکارهای مقابله با مخاطرات امنیتی و تدوین طرح های کاهش  -

 مخاطرات.

 های گروهیتوانایی مشارکت در فعالیت -

 مناسب ارتباطی هایمهارت از برخورداری -

 فردی هایمهارت و دانش سطح افزایش به عالقه و توانایی -

 یا مدیریت مهندسی هایرشته در کارشناسی دارای مدرک حداقل -

های سراسری کل کشور و آزاد ارتباطات از دانشگاه و اطالعات فناوری

 اسالمی تهران

 Intermediate سطح در حداقل انگلیسی، زبان بر تسلط -

 سابقه کار مرتبط سال 3حداقل  -

 سال  35حداکثر سن  -

 ساکن تهران و حومه -

 وقتصورت تمامبهاستخدام  -

کارشناس ارزیابی 

 فنی امنیت اطالعات

 (302)شناسه شغل 

 اطالعات امنیت یهابهروش، استانداردها و آشنایی با مفاهیم -

 ی امنیتیهاکنترلی ارزیابی اثربخشی هاروشآشنایی با  -

از  سوءاستفاده عملی هایروشی امنیتی و هایریپذبیآسآشنایی با تهدیدات و  -

 هاآن

توانایی انجام ممیزی فنی و انجام آزمون های نفوذپذیری در محدوده تجهیزات  -

 یرساختیزی هاسیسروو  افزارنرم، پایگاه داده، عاملستمیسشبکه، 

آشنایی با ابزارهای و متدولوژی های پویش و ارزیابی آسیب پذیری و آزمون  -

 نفوذپذیری

ی در حوزه امنیت کاربردسی، ی و  اسکریپت نویسینوبرنامهی هازبانآشنایی با  -

 Perlو  Peytonمانند 

 های گروهیتوانایی مشارکت در فعالیت -

 مناسب ارتباطی هایمهارت از برخورداری -

 فردی هایمهارت و دانش سطح افزایش به عالقه و توانایی -

 فناوری مهندسی هایرشته در کارشناسی دارای مدرک حداقل -

سراسری کل کشور و آزاد های ارتباطات از دانشگاه و اطالعات

 اسالمی تهران

 (Intermediate سطح در حداقل)انگلیسی  زبان با آشنایی -

 نویسی و مستندسازیتوانایی گزارش -

 سال سابقه کار مرتبط 3حداقل  -

 سال 35حداکثر سن  -

 ساکن تهران و حومه -

 وقتصورت تماماستخدام به -

کارشناس کنترل 

 پروژه

 (401)شناسه شغل 

 ریزی و کنترل پروژهبرنامهتسلط بر اصول  -

یا  Microsoft Projectافزارهای مدیریت پروژه مانند تسلط بر استفاده از نرم -
Primavera 

و مدل سازی  های کارشناسی و مدیریتیتهیه گزارشتسلط بر مستندسازی،  -

 فرایندها

 آشنایی با اصول و مفاهیم مدیریت پروژه های چابک -

و  PRINCE2های مدیریت پروژه مانند بها و چارچوآشنایی با متدولوژی -
PMBOK 

 وکاربازمهندسی فرآیندهای کسب آشنایی با مباحث مدیریت و -

 آشنایی با مفاهیم و روش های کنترل و تضمین  کیفیت -

 توانایی تشخیص، تحلیل و ریشه یابی مشکالت پروژه ها -

 حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط -

 سال 35حداکثر سن  -

 ساکن تهران و حومه -

صنایع یا سایر  مهندسی رشته در کارشناسی دارای مدرک حداقل -

 رشته های مرتبط

 وقتصورت تماماستخدام به -

 های ارتباطی مناسببرخوردار از مهارت -

 های گروهیتوانایی مشارکت در فعالیت -

 مستقل و فعال صورتوظایف به شبردیپتوانایی  -

 (Intermediate سطح در حداقل) یسیبا زبان انگل آشنایی -

 

 


