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 Backend BaaS Developer عنوان شغل:  فنی   :سازمانیواحد  

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

ط
شرای

 
ل 

احراز شغ
 

 8  به زبان جاوا  یسینوبرنامه   تسلط •

 ,Spring Framework Spring Bootورک    میتجربه کار با فر •

Spring Data, Spring Security Swager، CICD، Unit 

test،Git  ،Maven 

 SOAPو    REST  یهاس ی وب سرو  یسازاده یتجربه پ •

 MongoDB, Redis  یاطالعات  یهاکار با بانک   یتجربه •

NoSQL  ،RDBMS 

 ها   Design Patternو    SOLID  ،ییگرا  یش  میبا مفاه  ییآشنا •

 سال  3

در رشته    یمدرک کارشناس

رشته    ای  وتری علوم کامپ

 مربوطه 

 

 
 

 ی کارشناس

 

 های مورد نیاز جهت احراز پست:آموزش 

 م یمفاهبا  آشنایی   •

• Iaas 
• Paas 
• Baas 
• Faas 
• serverless 
 BaaS  یمستند ساز   یاستانداردها •

 Microservice  یمعمار •

 اجرایی شرکت ستندات و روش های  م •

 :شرح شغل

 نحوه ترجمه به جاوا   نییتع •

 یو حل مسائل فن  ییزدا  اشکال •

 فنی مربوطه  مستندات  ه  یته •

 پروژه   نیچند  نیب  ییجابجا  امکان •

 سئولیت:م

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

 مستنداتتوسعه،تست و عرضه    ،یطراح •

 ماندن به تعریف تکمیل شدهتأمین کیفیت از طریق وفادار   •

 سازگار کردن روزانه برنامه شان نسبت به هدف اسپرینت  •

 حرفه ای   فردیبه عنوان    خودپاسخگو نگه داشتن   •

 

 های رفتاری: خصوصیت 
 یمیکار ت  هیروح  یدارا  •

 باال    یری پذت یمسئول •

 ی ریادگیمند به  عالقه  •

 ت ایدقت و توجه به جزئ •
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 .گیردصورت می   عاملتفویض اختیارات بنا به اقتضاء از جانب مدیر  اختیارات :  

 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 

 : منابع انسانی()مدیر   تهیه کننده
 تاریخ و امضا 

 


