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 شناسنامه شغل 

 
  

  API Management CTO :  عنوان شغل فنی   :سازمانیواحد  

 مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سابقه کار مرتبط های مورد نیاز سایر صالحیت

ط
شرای

 
ل

احراز شغ
 

 به زبان جاوا   یسینوبرنامه   تسلط •

 ,Spring Framework (Spring Boot)ورک    میتجربه کار با فر •

Spring Data, Spring Security 
 SOAPو  REST  یهاس یوب سرو  یساز اده ی و پ  یاحتجربه طر •

 ( MongoDB, Redis) NoSQL  یاطالعات  یهاکار با بانک   یتجربه •

 ,ActiveMQ (Message Broker)  امیپ  یهاکار با واسط   یتجربه •

Kafka 
 ها Design Patternو  SOLID  ،ییگرا  یش  میبا مفاه  ییآشنا •

 Scalable) ریپذ اسیمق یهاینرم افزار یمعمار یطراحتسلط  •

software Architecture Design ) 

 داده   گاهیپا  تیریتجربه در مد •

 ETLتوسعه    ایداده و /    گاهیپا  تیری ثابت شده در مد  تجربه •

با   ییو آشنا JavaScript  یسینوزبان برنامه   اتیتسلط کامل به جزئ •

 ECMAScript  6+  یاستانداردها

 Cashing Strategyو ساختارهای   PWA  هبآشنایی   •

 React Js   یی بهناآش •

 سال 8

در رشته    یمدرک کارشناس

رشته    ای  وتری علوم کامپ

 مربوطه 

 

 
 

 ی کارشناس

 

 های مورد نیاز جهت احراز پست:آموزش 

   یسازمان  یافزارهاتوسعه نرم   یهامیکار در ت  نحوه •

 API Gateway ،Enterprise Service Bus  ،Enterprise Integration Pattern  میمفاه •

 API  یمستند ساز   یاردهااستاند •

 Microservice  یمعمار •

 مستندات و روش های اجرایی شرکت  •

 :شرح شغل

 محصول  معماری     یطراحمشارکت در   •

• R&D  توسعه محصول    تکنولوژی  یبرا 

 نحوه ترجمه به جاوا   نییتع •

 یو حل مسائل فن  ییزدا  اشکال •

 فنی مربوطه   مستندات  ه  یتهنظارت بر •

 API Managementتهیه نقشه راه فنی   •

 تکنولوژی به روز بودن در روند و تحوالت   •

 ی تیم ها فنی ها   تیچالش ها ، شکست ها و موفقشفاف بودن در مورد   •

 مسئولیت:

 API Managementتیم    و مربیگری  مدیریت •

 مدیریت دانش آموخته تیم •

 تیم ها  یعملکرد فن  یابیکنترل و ارز •

 در شرکت   یاستفاده از فناور  یچشم انداز برا   جادیا •
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 ی میت  یهنگهما •

 

 های رفتاری: خصوصیت

 یمیکار ت  هیروح  یدارا  •

 باال    یری پذت یمسئول •

 ی ریادگیمند به  عالقه  •

 ت ایدقت و توجه به جزئ •

 اختیارات :  

  API توسعه  یانتخاب تکنولوژ  •

 ی انسان  یروهایو تعداد ن  نشیچ •

 توسعه   یها   یانتخاب متدولوژ •

 به پروژه ها   روین  صیتخص •

 باشد. ه پاسخگویی در موارد مسئولیت ها به سلسله مراتب شرکت می پاسخگویی : همکار متعهد ب

 : )مدیر عامل( تصویب کننده
 تاریخ و امضا 

 : (منابع انسانی )مدیر   تاییدکننده
 تاریخ و امضا 

 : )مدیر منابع انسانی(  کنندهتهیه  
 تاریخ و امضا 

 


