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 V.2.1.2کد شرح وظیفه: 
 شناسنامه شغل 

 
  

فنی :سازمانیواحد   Database Administrator عنوان شغل: 

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

ط
شرای

 
ل 

احراز شغ
 

 داده   گاهیپا  تیریتجربه در مد •

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

 پروژه   تیریمد  یقو   یها  ییتوانا •

از جمله    یسیو جو و برنامه نوجست    یبر زبانها   کامل  تسلط •

SQL   ،Python   ،Ruby code 

،   ETL   (Tibco Scribeابزار    کی  حداقلدر      تخصص •

Xplenty   ،Alomar   ،MuleSoft  رهیو غ  ) 

  گاهیپا  تیریاز محصوالت مد  یگسترده ا  فیتجربه کار با ط •

 Oracleبر    یداده مانند نرم افزار مبتن

 سال   4

در رشته    یمدرک کارشناس •

فناوری    یا  وتری علوم کامپ

 رشته مربوطه   ای  اطالعات

 

 
 

 ی کارشناس

 

 های مورد نیاز جهت احراز پست:آموزش 

 API  یمستند ساز   یاستانداردها •

 Microservice  یمعمار •

 مستندات و روش های اجرایی شرکت  •

 :شرح شغل

 داده   گاهیپا  یطراح •

 یابی  بیع •

 داده   گاهیپا  یساز  ادهیپ •

 داده   گاهیپا  میتنظ •

• Capacity Planning 
 داده ها   یتخصص  تیریمد •

 داده ها   یو بارگذار  لی، تبد  استخراج •

   پشتیبانی   یها  میتهمکاری نزدیک با   •

   ETL  یندها یدر فرآ  یمسائل احتمال  یبررسو  ها   ستمیهمه س  نیداده ها ب  یکپارچگی  ازاطمینان  حصول   •

   یفعل  رساختیداده را در ز  دیجد  منابع    قیو تلف  یساز  ادهی، پ  یطراح •

 بان یپشت  یتراکنش و داده ها   عیسر  یابیباز  یها   کیتکن  انجام •

 داده به کاربران   تی ریو آموزش فعاالنه مد  یبانیپشت  ارائه •

 :سئولیت هام

 داده   گاهیپا  ستمیمربوط به س  یتهایفعال  هیکل  تیریمد •

 بر عملکرد   نظارت •

 داده   گاهیپا  یابیو باز  یریگ  بانیپشت •

 داده    گاهیها و استاندارد پا  هی ها ، رو  استیسسازی  اجرا و مستند   •

 از در دسترس بودن داده ها ، محافظت در برابر از دست دادن   نانیاطم •

 

 های رفتاری: خصوصیت

 یمیکار ت  هیروح  یدارا  •

 باال    یری پذت یمسئول •
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  یفن  دهیچ یو حل مشکالت پ  یابی  بیع  ییتوانا •

 روشن   یارتباط  یمهارت ها  •

 اختیارات : 
 داده   گاهی، توسعه و بهبود پا  یطراح •

  نفعانیو ذ  میبا ت  کپارچهیبستر    کیساخت    مشارکت در   •

 داده    گاهیپا  کاربران  آموزش •

 داده   گاهیبه پا  یدسترس  تیقابل •

 

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

 : )مدیر عامل( تصویب کننده
 تاریخ و امضا 

 : (منابع انسانی )مدیر   تاییدکننده
 تاریخ و امضا 

 : )مدیر منابع انسانی(  تهیه کننده
 تاریخ و امضا 

 


