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 Frontend Technical Lead  عنوان شغل: فنی   :سازمانیواحد  

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

ط
شرای

 
ل 

احراز شغ
 

با    ییو آشنا  JavaScript  یسینوزبان برنامه   اتیتسلط کامل به جزئ •

 ECMAScript  6+  یاستانداردها

 Cashing Strategyو ساختارهای    PWA  هب  تسلط •

 React Jsتسلط کامل بر    •

   Restful API  یفراخوان  میتسلط کامل بر مفاه •

 Material Design)مانند:    UI  یهااز کتابخانه   یکیتسلط بر حداقل   •

،Bootstrap  ،Ant Design ) 

 Git flowو    Gitبا    یتسلط و تجربه کار •

 Responsive Design  میتسلط بر مفاه •

 Context APIو    Redux   تسلط بر •

 CSSو    Sassتسلط بر   •

 Chart JSو     High chartو مفاهیمی مانند     Chartingتسلط بر   •

 SEOمانند    HTMLتسلط بر مفاهیم   •

  Web Security knowledgeتسلط بر   •

 Package Managerتسلط بر   •

 Build Toolsتسلط بر   •

 WebSocket’sتسلط بر   •

 CI/CDتسلط بر   •

  Chartingآشنایی با   •

 ها Design Patternو    SOLID  ،ییگرا  یش  میبا مفاه  ییآشنا •

 TDDتسلط بر   •

 

سال 5  

در    یمدرک کارشناس •

  ای  وتریرشته علوم کامپ

 رشته مربوطه 

 

 
 

 ی کارشناس

 

 های مورد نیاز جهت احراز پست:آموزش 

 مستندات و روش های اجرایی شرکت  •

 UI/UX  یآموزش الگو طراح •

 SDK MBaaSاستفاده از    آموزش •

  Git flowآموزش استفاده از •

 شرح شغل:

 API Managementوب    ی و توسعه معمار  یطراح  مشارکت در •

 تعامالت کاربر در صفحات وب  جادیا •

 ها  API  فراخوانی •

   HTML / CSSاستاندارد    یاستفاده از روشها  باایجاد رابط کاربری   •

 پروژه   نیچند  نیب  ییجابجا •

 د یجد  یها  یفن آور   یریادگی •

 توسعه  میت  یبرا  یفن  یبک الگ به تسک ها  یها   یترجمه استور •

 Code reviewبعد از انجام هر تسک و    تست •
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 توسعه  یها  میتسک ها انجام شده توسط ت  یساز  کپارچهی •

   یبعد  میبه ت  لیو تحو  میانجام توسط ت  یتسک ها  لیو تحو  افتیها و در میت  نیب  یهماهنگ  جادیا •

 مسئولیت:

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

 Frontend  میت  تیریمد •

 Frontendتوسعه،تست و عرضه مستندات    ،یطراح •

 محصول   یمستندات فن  هیته •

 ا پروژه ها از زمان تصور تا اجر  یبانیو پشت  توسعه •

 و توسعه دهندگان وب   UI / UXبا طراحان    کار •

 میدانش آموخته ت  تیرمدی •

 و افزایش شایستگی تیم  برنامه ریزی برای رشد افراد تیم •

 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 :  

  Frontend توسعه  یتکنولوژ انتخاب   •

 ی انسان  یروهایو تعداد ن  نشیچ •

 توسعه   یها   یانتخاب متدولوژ •

 به پروژه ها   روین  صیتخص •

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

 : )مدیر عامل( تصویب کننده
 تاریخ و امضا 

 : (انسانی منابع  )مدیر   تاییدکننده
 تاریخ و امضا 

 : )مدیر منابع انسانی(  تهیه کننده
 تاریخ و امضا 

 


