
عنوان شغلیردیف
رشته / حداقل مدرک 

تحصیلی
شرایط و مهارتهای مورد نیازسوابق

1
پشتیبان دستگاه 

کارتخوان

فوق دیپلم رشته های مرتبط با 

فنی

دارای سابقه پشتیبانی دستگاههای 

پوز

 

آشنایی با مبانی کامپیوتر و شبکه- 1

توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتریان- 2

ترجیحا دارای گواهینامه موتور سیکلت- 3

2
کارشناس برنامه ریزی و 

کنترل پروژه

لیسانس مهندسی صنایع، 

(نرم افزار)کامپیوتر
 سال سابقه مرتبط3 تا 2

 

تسلط بر کاربری نرم افزارهای کنترل و مدیریت پروژه- 1

 ITتسلط بر مفاهیم مدیریت پروژه در صنعت - 2

آشنایی با چرخه مدیریت مستندات به صورت سیستماتیک -3

ترجیحا آقا- 4

برنامه نویس وب 3
مهندسی کامپیوتر، /لیسانس

سخت افزار یا نرم افزار
 سال سابقه مرتبط3

 

ASP.NET تحت وب در محیط OOPتسلط بر برنامه نویسی - 1

 Design Patternآشنایی با - 2

 و طراحی صفحات وبMVCآشنایی با - 3

Ajax  و Javascript  ،Jqueryتسلط بر - 4

WCFتسلط بر برنامه نویسی سرویس گرا و - 5

Net Framework 4.x.تسلط بر - 6

آشنایی با برنامه نویسی بانک های اطالعاتی، تکنولوژی و ابزارهای آن در محیط - 7

Visual Studio شامل Data Reader، EF، ADO.Net ، Dataset

Team Foundation Serviceآشنایی با - 8

آشنایی با معماری چند الیه - 9

 و باالتر IIS7آشنایی با - 10



IOSبرنامه نویس موبایل 4
مهندسی کامپیوتر، /لیسانس

سخت افزار یا نرم افزار
 سال سابقه مرتبط3

 

یا وب سرویس  web service integration (SOAP, REST, JSON)تسلط بر - 1

های مرتبط

OO, MVC ,SOLID designتسلط بر - 2

UX and UI design standardsآشنایی با - 3

iOS programming (objective-c or swift)تسلط بر - 4

Cocoa Touch و Cocoa frameworksتسلط بر - 5

Xcode IDEآشنایی با استفاده از - 6

IOS Applicationدارای تجربه کافی در طراحی و توسعه - 7

, Core Data, Core Animationمانند  IOSآشنایی کامل با فریم ورک های - 8

Core Graphics, Core Text

SQLiteتسلط بر - 9

Andriodبرنامه نویس 5
مهندسی کامپیوتر، /لیسانس

سخت افزار یا نرم افزار
 سال سابقه مرتبط3

 

Andriod  و Javaآشنایی خوب با - 1

OO , SOLID designتسلط بر - 2

UX and UI design standardsآشنایی با - 3

Android Applicationدارای تجربه کافی در طراحی و توسعه - 4

یا وب  web service integration  (SOAP, REST, JSON)تسلط بر - 5

سرویس های مرتبط

SQLiteتسلط بر - 6

Android Studio یا eclipseآشنایی با استفاده از - 7

 در سطوح مختلف،Android APIتسلط بر توانایی ها - 8

  framework components و lifecycles

 Andriod SDKآشنایی کامل با  - 9



تحلیلگرسیستم 6
مهندسی کامپیوتر، /لیسانس

سخت افزار یا نرم افزار
 سال سابقه مرتبط3

 

 و نحوه مستند RUP – Agile Scrumآشنا به متولوژی های تولید نرم افزار - 1

 سازی گزارش های تحلیل و طراحی

آشنا به ابزارهای مستند سازی گزارش های تحلیل و طراحی- 2

 Enterprise Architecture یا Rational یا  Power Designer یا موارد مشابه

SOA ، طراحی سرویس گرا OODآشنا به مفاهیم طراحی شیئ گرا - 3

 Business و هوش تجاری Data warehouseآشنا به مفاهیم طراحی انباره داده - 4

Intelligence

تست و مستندسازی 7

مهندسی کامپیوتر، /لیسانس

سخت افزار یا نرم افزار؛ 

مهندسی صنایع، مهندسی 

(الکترونیک)برق

 سال سابقه مرتبط3

 

آشنا به مفاهیم انواع تست نرم افزار- 1

… , Test Plan , Test-Caseآشنا به مستندسازی تست و تدوین - 2

آشنا به مستندسازی نصب و تحویل نسخه- 3

برنامه نویس سوئیچ 8
مهندسی کامپیوتر، /لیسانس

سخت افزار یا نرم افزار
 سال سابقه مرتبط3

 

C#مسلط بر - 1

WCF ، DesignPattern، MSMQ،   Paalellism Taskآشنا با - 2

Oracle و SQL Server 2014آشنا به  - 3

EF ، SignalRآشنا با - 4

9
مدیر مانیتورینگ و رفع 

مغایرت

، (نرم افزار)کامپیوتر/لیسانس

مدیریت
 سال سابقه در صنعت پرداخت4

 

تسلط به کدهای پاسخ سوییچ پذیرندگی کارت- 1

آشنا به مفاهیم صنعت پرداخت و ضوابط و مقررات شاپرک- 2



10
کارشناس شبکه و 

امنیت شبکه
 سال سابقه مرتبط3لیسانس

 

یا + Securityترجیحاً سابقه گذراندن دوره )تسلط به مبانی عمومی امنیت اطالعات - 1

(دورههای مشابه

 MPLS، Layer2اینترانت،  ) WANآشنایی با  انواع ارتباطات و لینکهای - 2

Connections) و وایرلس

مسیریاب و )تسلط در طراحی، پیکربندی و نگهداری تجهیزات ارتباطی شبکه - 3

( WAF و UTMدیواره آتش، )و تجهیزات امنیت شبکه  (سوئیچ

 یا دیگر دوره CCNP Security و CCNPترجیحاً سابقه گذراندن دوره های - 4

های طراحی و پیاده سازی امنیت شبکه،

سابقه گذراندن دوره های تخصصی حداقل یکی از دیواره های آتش معتبر- 5

11
کارشناس امنیت 

سیستمها
 سال سابقه مرتبط3لیسانس

 

یا + Securityترجیحاً سابقه گذراندن دوره )تسلط به مبانی عمومی امنیت اطالعات - 1

(دورههای مشابه

ترجیحاً سابقه )آشنا با پیکربندی و نگهداری سرویسهای ویندوزی یا لینوکسی - 2

(LPIC یا MCITP یا MCSEگذراندن دوره های رسمی 

زیرساخت کلید عمومی، سازوکارهای )تسلط در راه اندازی انواع سرویسهای امنیتی - 3

(... و DLP، Patch Managementاحراز هویت چندعاملی، 

تسلط در مقاوم سازی امنیتی انواع سرویسهای ویندوزی و لینوکسی - 4



12
کارشناس مرکز عملیات 

امنیت
 سال سابقه مرتبط3لیسانس

یا + Securityترجیحاً سابقه گذراندن دوره )تسلط به مبانی عمومی امنیت اطالعات - 1

(دورههای مشابه

، CEHترجیحاً سابقه گذراندن دوره )تسلط به مفاهیم نفوذگری و ارزیابی امنیتی - 2

CHFIیا دورههای مشابه )

(SIEM)آشنایی با مفاهیم سیستمهای تحلیل وقایع امنیتی - 3

تبحر در بکارگیری ابزارهای آزمون نفوذ و ارزیابی امنیتی- 4

ترجیحاً سابقه گذراندن )آشنا با پیکربندی ونگهداریسرویسهایویندوزییالینوکسی- 5

(LPIC یا MCITP یا MCSEدوره های رسمی

ترجیحاً سابقه گذراندن دوره )آشنایی با مفاهیم و تجهیزات شبکه و امنیت شبکه - 6

CCNA)

 سال سابقه مرتبط5لیسانسکارشناس امنیت نرم افزار13

 

یا + Securityترجیحاً سابقه گذراندن دوره )تسلط به مبانی عمومی امنیت اطالعات - 1

(دوره های مشابه

، CEHترجیحاً سابقه گذراندن دوره )تسلط به مفاهیم نفوذگری و ارزیابی امنیتی - 2

CHFIیا دورههای مشابه )

تسلط و تجربه کار در زمینه برنامه نویسی- 3

مهارت در پیاده سازی فرآیند امن تولید و توسعه نرم افزار- 4

تسلط در انجام تحلیل ایستا و پویای امنیت برنامه های کاربردی- 5

14
کارشناس بودجه و 

(آقا)گزارشات 
 سال سابقه مفید و موثر5حداقل حسابداری/لیسانس

مسلط به بهای تمام شده- 1

تهیه صورتهای مالی و بودجه- 2

15
کارشناس ممیزی و 

(آقا)رسیدگی اسناد
 آشنایی با قوانین و مقررات مالی ، استانداردهای حسابداری و سیستمهای کنترل داخلی سال سابقه مفید و موثر3حداقل حسابداری/لیسانس



کارشناس برند و تبلیغات16

ترجیحا بازاریابی، برند /لیسانس

و تبلیغات، روابط عمومی، 

ارتباط با رسانه

 سال سابقه فعالیت در 2حداقل 

آژانس های تبلیغاتی

 سال سابقه کاری مرتبط در 4و یا 

حوزه برند و تبلیغات

آشنا به اصول بازاریابی- 1

آشنا به اصول برند و تبلیغات- 2

...آشنا به امور برگزاری کمپین های تبلیغاتی، نمایشگاه ها و - 3

توانایی برقراری ارتباط و تسلط به اصول مذاکره- 4

17
کارشناس امورقراردادها 

و حقوقی

مدیریت /لیسانس حقوق

بازرگانی
تسلط بر تهیه و تنظیم انواع قراردادها سال سابقه کامال مرتبط3حداقل 

 سال سابقه کامال مرتبط3حداقل لیسانسمسؤول دفتر18

 

آشنایی با اتوماسیون اداری و مکاتبات اداری  -1

Microsoft officeآشنایی با نرم افزارهای  -2

دارای روابط عمومی باال-3

 سال سابقه کاری 3دیپلمنگهبان19
آشنایی با مسائل حفاظتی و امنیتی


