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و  یکارشناس یانسان یروین تیمسلح و با هدف تقو یروهاین در نظر دارد بر اساس مجوز ستاد کل ننخبگا یمل ادیبن

 نی)تهران( از ب ادیدر ستاد بن هیامر یروین یخود، نسبت به جذب تعداد ینرم افزار یها ستمیسامانه ها و س یبازطراح

رزومه  یبررس قیو از طر ریدر چند رشته به شرح ز فهیوظ ظامارشد و مشمول خدمت ن یدانش آموختگان مقطع کارشناس

 :دیو انجام مصاحبه اقدام نما

 

  ازیمورد ن یرشته ها -1

 وتریکامپ یمهندس  -

 اطالعات  یفناور یمهندس   -

 عیصنا یمهندس   -

 

 ازیمورد ن یها مهارت -2

 MYSQLداده و تسلط بر  گاهیپا میبا مفاه ییآشنا  -

 و محاسبات تمیلگورو ا وتریبا کامپ ییآشنا   -

 یسینو یبا زبان کوئر ییآشنا   -

 پتیجاوا و جاوا اسکر یبه زبان ها یسیبا کدنو ییآشنا   -

 (BPMS) ندسازیفرا یها ستمیبا س ییآشنا   -

 کسب و کار یندهایفرا لیو تحل لیحل مسا یتوانمند  -
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 انیمتقاض یعموم طیشرا -3

 باشند: ریز طیاز شرا یکی یدارا دیبا انیمتقاض

 ثارگرانیخانواده ا  -

 تامیا  -

 متاهل   -

 معاف از رزم  -

 یستیامداد و سازمان بهز تهیتحت پوشش کم  -

 سازمان مربوط هیبورس  -

 و باالتر 5 بیخدمت در مناطق محروم ضر  -

 قران، حافظان قران انیبرتر، قار ینخبگان، استعدادها  -

 

  یاختصاص طیشرا

 ارشد یحداقل کارشناس ،یلیمقطع تحص  -

 وزارت علوم( دییداخل و خارج )مورد تا یدانشگاهها یلیتحص یدر تمام رشته ها یدانش آموختگان دکتر  -

 وزارت علوم( دییداخل و خارج )مورد تا یارشد دانشگاهها یدانش آموختگان دوره ها  -

 بوده باشد یدر دانشگاه دولت دیدانش آموختگان داخل با یلیاز مقاطع تحص یکی  -

 در اخذ برگه آماده به خدمت بتیعدم غ  -

 ارشد یدر مقطع کارشناس 16داشتن حداقل معدل   -

تا  ییابتدا یلیسال از سنوات تحص 5حداقل  ایباشد و  یکیاستان مربوطه بودن )محل تولد با استان مورد تقاضا  یبوم  -

 ده باشد(.نمو یدر استان مورد تقاضا ط وستهیرا به صورت پ یدانشگاه

 نخبگان نباشد یمل ادیبن ایو منابع و  تیریکارکنان معاونت توسعه مد کیدرجه  شاوندیخو  -
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 در زمان درخواست: یمتقاض ازیمورد ن مدارک

 فهیفرم درخواست خدمت نظام وظ هیو ارا لیتکم  -

 صفحات شناسنامه ریتصو  -

 یکارت مل ریتصو  -

 یلیمدرک تحص نیآخر ریتصو  -

 دیجد یطعه عکس پرسنلسه ق  -

 بودن یمدارک دال بر بوم  -

 (یثارگری)در صورت ا یثارگریمدارک دال بر ا  -

 

 

به  یتوانند رزومه خود را جهت اقدامات بعد یم ادیبن یو اختصاص یعموم طیاز شرا یدر صورت برخوردار انیمتقاض

 .ندیارسال نما  tosea@bmn.ir کیالکترون ینشان


