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 B.2.4.1کد شرح وظیفه: 
 شناسنامه شغل 

 
  

 iOS Developer عنوان شغل:  فنی   :سازمانیواحد  

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

ط
شرای

 
ل 

احراز شغ
 

 Xcode  از  استفاده  به  مسلط •

با زبان    یکاف  ییو آشنا  Swift  یسنوی  برنامه  زبان  به  مسلط •
Objective-C 

 MVCو    MVVM  ی ها   یاز معمار  یکیتسلط به حداقل   •

   Auto layoutو    Size Classو    Core Date  به  تسلط •

 RESTFul API  قیاز طر   سیبه ارتباط با وب سرو  تسلط •

 design patternsدانش استفاده از   •

 

 سال  3

در    یمدرک کارشناس •

  ای  وتریرشته علوم کامپ

 رشته مربوطه 

 

 
 

 ی کارشناس

 

 های مورد نیاز جهت احراز پست:آموزش 
 Reactوب    یو چارچوب ها  JavaScriptدانش در   •

 مستندات و روش های اجرایی شرکت  •

• react programming (rx swift-reactive swift-react native) 
 Analytics & Crash monitoring  ،Git / Stash  ،Hybrid approach (WebView Using SSO)با ابزار    ییآشنا •

 Continuous Integration, CI/CD pipeline  یها   یبا متدولوژ  ییآشنا •

 Automation test و  Unit test تجربه در •

 

 :شرح شغل

 Objective-C  ای  Swiftمشارکت در نوشتن برنامه به   •

 و تفکر نوآورانه   یهمکار  لیدر تسه  فعال •

  UIو    UX  یطراح  درک •

 پروژه   نیچند  نیب  ییجابجا  امکان •

   دیجد  یها  یفن آور   یریادگی •

 

 مسئولیت:

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

 QA iOS  مستنداتتوسعه،تست و عرضه    ،یطراح •

 تأمین کیفیت از طریق وفادار ماندن به تعریف تکمیل شده •

 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 •

 گیرد صورت می   عاملتفویض اختیارات بنا به اقتضاء از جانب مدیر  اختیارات :  
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 باشد. پاسخگویی در موارد مسئولیت ها به سلسله مراتب شرکت می پاسخگویی : همکار متعهد به  

 : )مدیر عامل( تصویب کننده
 تاریخ و امضا 

 : (واحد )مدیر  تاییدکننده
 تاریخ و امضا 

 : )مدیر منابع انسانی(  تهیه کننده
 تاریخ و امضا 

 


