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فنی  :سازمانیواحد   Android Developer  عنوان شغل: 

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

ط
شرای

 
ل 

احراز شغ
 

 Kotlin  آشنایی با و   Android SDKو    Java  بر  تسلط •

   OOPو تسلط بر    کاری  تجربه •

 MVVMآشنایی با    و  MVC  یهایتسلط به معمار •

پرکاربرد    یهاکتابخانهآشنایی با    و    RESTFULL APIتسلط به   •

 Jetpack همچون  

 Material Designتسلط به مباحث مطرح در   •

    mySql  همچون سیتابید  یطراح  میمفاه  آشنایی با •

 Firebaseو امکانات    میمفاه  آشنایی با •

 ( UI/UX)  یو تجربه کاربر   یرابط کاربر   یطراح  یبا الگوها   ییآشنا •

   Test Scenario  آشنایی •

 سال 2

در    یمدرک کارشناس •

  وتریرشته علوم کامپ

 رشته مربوطه   ای

 

 
 

 ی کارشناس

 

 های مورد نیاز جهت احراز پست:آموزش 
 های اجرایی شرکت مستندات و روش  •

 UI/UXآموزش الگو طراحی   •

 SDK MBaaSآموزش استفاده از   •

  Modular Architectureآموزش •

 Firebaseو امکانات    میمفاه •

• Test Scenario 
• Kotlin 
• MVVM 
 Git, Gitlab, GitHubها مانند  Version Controller   میمفاه •

 :شرح شغل

 Kotlinمشارکت در نوشتن برنامه به جاوا یا   •

 و تفکر نوآورانه   یهمکار  لیدر تسه  فعال •

  UIو    UX  یطراحدرک   •

 پروژه   نیچند  نیب  ییجابجا  امکان •

   دی جد  یهای ور افن  یریادگی •

 مسئولیت:

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

 QA Android  مستنداتتوسعه،تست و عرضه    ،یطراح •

 تأمین کیفیت از طریق وفادار ماندن به تعریف تکمیل شده •

 سازگار کردن روزانه برنامه شان نسبت به هدف اسپرینت  •

 فردی حرفه ای به عنوان    خودپاسخگو نگه داشتن   •

 

 های رفتاری: خصوصیت

 یمیکار ت  هیروح  یدارا  •

 توانایی برقراری ارتباط بال  •
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 توانایی بال حل مسئله  •

 بال    یری پذت یمسئول •

 ی ریادگیمند به  عالقه  •

 ت ایدقت و توجه به جزئ •

 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 

 : انسانی()مدیر منابع   تهیه کننده
 تاریخ و امضا 

 


