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 B.2کد شرح وظیفه: 
 شناسنامه شغل 

 
  

 BaaS  CTO عنوان شغل:  فنی   :سازمانیواحد  

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

ط
شرای

 
ل 

احراز شغ
 

 Scalable) ریپذ  اسیمق  یها ی نرم افزار  یمعمار   یطراحتوانایی   •

software Architecture Design) 
 (MongoDB, Redis  یاطالعات  یهاکار با بانک   تسلط بر •

NoSQL) 

 (Message Broker)  امیپ  یهاکار با واسط   تسلط بر •

ActiveMQ, Kafka 
  هاDesign Patternو  SOLID  ،ییگرا  یش  میبا مفاه  ییآشنا •

،  NET  ،iPadو. C ++  ،C #  ،Javaمانند    ییها  یفناور آشنایی با   •

Windows  وAndroid mobile  

 

 سال 8

در    یمدرک کارشناس

  ای  وتریرشته علوم کامپ

 رشته مربوطه 

 

 
 

 ارشد    یکارشناس

 

 های مورد نیاز جهت احراز پست:آموزش 

   یسازمان  یافزارهاتوسعه نرم   یهامیکار در ت  نحوه (1

   میمفاهبا    آشنایی     (2

• Iaas 
• Paass 
• Baas 
• Faas 
• serverless 

 BaaS  یمستند ساز   یاستانداردها    (3

 Microservice  یمعمار   (4

 مستندات و روش های اجرایی شرکت  (5

 :شرح شغل

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

 فنی   میت  یاعضا  گری  یمرب •

 BaaSمحصول  معماری     یطراحمشارکت در   •

 یو حل مسائل فن  ییزدا  اشکال •

 فنی مربوطه  مستندات  ه  یته •

 BaaSتهیه نقشه راه فنی   •

 تکنولوژی به روز بودن در روند و تحوالت   •

 

 مسئولیت:

 فنی تیم    و مربیگری  مدیریت •

 در شرکت   یاستفاده از فناور  یچشم انداز برا   جادیا •

   BaaSتوسعه محصول  تکنولوژی های    یبرا   R&Dمشارکت در   •

 و کارآمد   شیشده ، قابل آزما  یطراح  یبه خوب  یکد  جادیا •

 مستندات فنی محصول تهیه   •

 مدیریت دانش آموخته تیم •

 و افزایش شایستگی تیم  برنامه ریزی برای رشد افراد تیم •
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 استخدام افراد شایسته    •

 مشارکت در برگزاری جلسات بازخورد  •

 
 

 های رفتاری: خصوصیت 
 یمیکار ت  هیروح  یدارا  •

 باال    یری پذت یمسئول •

 ی ریادگیمند به  عالقه  •

 ت ایدقت و توجه به جزئ •

 اختیارات:
 BaaSانتخاب تکنولوژی توسعه   •

 چینش و تعداد نیروهای انسانی  •

 توسعه انتخاب متدولوژی های   •

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

 : )مدیر عامل( تصویب کننده
 تاریخ و امضا 

 : (منابع انسانی )مدیر   تاییدکننده
 تاریخ و امضا 

 : )مدیر منابع انسانی(  تهیه کننده
 تاریخ و امضا 

 


