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  PHP Full Stack استخدام برنامه نویس

  برنامه نویس فول استک 

 تسلط کافی به PHP 

 آشنایی با ابزار مدیریت کد Git یاTFS 

 آشنایی با اصول پیاده سازی REST API و JSON 

 آشنایی با HTML/CSS 

  پایگاه داده های آشناMySQL  وMS SqlServer 

 سلط کامل برت SQL و طراحی دیتامدل 

 سلط بر مفاهیمت OOP 

 تسلط بر معماری نرم افزار 

 نوشتن کدهای خوانا و استاندارد 

 آشنایی با اسکرام 

  نامه رضایتمندی از کارفرمای قبلی الویت محسوب خواهد شد به همراهدارا بودن سابقه کار  

  مسئولیت پذیری باال، دارای نظم کاری و دقت در انجام وظایف ..(تحت شرایط خاصامکان همکاری به صورت دورکاری( 

 :مهارت های فردی

 دارای روحیه کار تیمی 

  مسئولیت پذیر 

 منظم و دقیق 

 توانایی تعامل و برقراری ارتباط 

 Ionic یا و React با رویکرد Front End استخدام برنامه نویس

 مسلط به HTML 

 مسلط به CSS 

 مسلط به Angular Js 

  تجربه کار باUI/UX  خالق و دقیق در زمینه یو UI/UX  

  مسلط بهIonic  یاReact  

 تجربه طراحی صفحات 

 آشنا به مفاهیم تخصصی اندروید و IOS 

 تسلط به مفاهیم REST FULL API 

 تسلط به مفاهیم Responsive  

 آشنایی با ابزار مدیریت کد Git یاTFS 

 سلط کامل برت SQL و طراحی دیتامدل 

 سلط بر مفاهیمت OOP 

 تسلط بر معماری نرم افزار 

 نوشتن کدهای خوانا و استاندارد 

 آشنایی با اسکرام 

  نامه رضایتمندی از کارفرمای قبلی الویت محسوب خواهد شد به همراهدارا بودن سابقه کار  

  خاص)مسئولیت پذیری باال، دارای نظم کاری و دقت در انجام وظایف ..( تحت شرایطامکان همکاری به صورت دورکاری 

 :مهارت های فردی
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 دارای روحیه کار تیمی 

  مسئولیت پذیر 

 منظم و دقیق 

 توانایی تعامل و برقراری ارتباط 

 موبایل استخدام برنامه نویس

 مسلط به HTML 

 مسلط به CSS 

 مسلط به Angular Js 

  تجربه کار باUI/UX  و دقیق در زمینه یخالق و UI/UX  

 مسلط به یکی ار ابزارهای تولید برنامه های موبایل مهارت درFlutter   یاوReact Native  

 آشنا به مفاهیم تخصصی اندروید و IOS 

 تسلط به مفاهیم REST FULL API 

 تسلط به مفاهیم Responsive  

 آشنایی با ابزار مدیریت کد Git یاTFS 

 سلط بر مفاهیمت OOP 

 نوشتن کدهای خوانا و استاندارد 

 آشنایی با اسکرام 

  نامه رضایتمندی از کارفرمای قبلی الویت محسوب خواهد شد به همراهدارا بودن سابقه کار  

  تحت شرایط خاص)مسئولیت پذیری باال، دارای نظم کاری و دقت در انجام وظایف ..(امکان همکاری به صورت دورکاری 

 :مهارت های فردی

  روحیه کار تیمیدارای 

  مسئولیت پذیر 

 منظم و دقیق 

 توانایی تعامل و برقراری ارتباط 

 

 Python Backend استخدام برنامه نویس

 تجربه کار با فریمورک های flask و Django 

 تسلط کامل به JavaScript 

 آشنایی با مفاهیم Html CSS و XML 

 تجربه کار با Docker 

 تم عاملهای ویندوز و لینوکسسسی تجربه کار با 

  ابزار مدیریت کدآشنایی با Git یاTFS 

 سلط کامل برت SQL و طراحی دیتامدل 

 سلط بر مفاهیمت OOP 

 تسلط بر معماری نرم افزار 

 نوشتن کدهای خوانا و استاندارد 

 آشنایی با اسکرام 

mailto:Jobs@asrerayaneh.com
mailto:Jobs@asrerayaneh.com
https://www.e-estekhdam.com/k1p2z7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-python-backend-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1


                                          استخدام در شرکت دانش بنیان عصر رایانه                         

  09038412939پ او یا شماره واتس  Jobs@asrerayaneh.com  ایمیل ارسال رزومه به آدرس

  نامه رضایتمندی از کارفرمای قبلی الویت محسوب خواهد شد به همراهدارا بودن سابقه کار  

  تحت شرایط خاص)مسئولیت پذیری باال، دارای نظم کاری و دقت در انجام وظایف ..(امکان همکاری به صورت دورکاری 

 :مهارت های فردی

 دارای روحیه کار تیمی 

  مسئولیت پذیر 

 منظم و دقیق 

 توانایی تعامل و برقراری ارتباط 

 Dot Net Coreاستخدام برنامه نویس

 آشنا به مفاهیم تحت وب 

 C# 

 Web API 

 Entity Framework 

 آشنایی با ابزار مدیریت کد Git یاTFS 

 تسلط کامل بر SQL و طراحی دیتامدل 

 سلط بر مفاهیمت OOP 

 تسلط بر معماری نرم افزار 

 نوشتن کدهای خوانا و استاندارد 

 آشنایی با اسکرام 

  نامه رضایتمندی از کارفرمای قبلی الویت محسوب خواهد شد به همراهدارا بودن سابقه کار  

  تحت شرایط خاص)مسئولیت پذیری باال، دارای نظم کاری و دقت در انجام وظایف ..(امکان همکاری به صورت دورکاری 

 :مهارت های فردی

  روحیه کار تیمیدارای 

  مسئولیت پذیر 

 منظم و دقیق 

 توانایی تعامل و برقراری ارتباط 

 و تولید محصول مدیر پروژه

  سال 3سابقه: حداقل 

 مدرک تحصیلی: مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستم ها 

 مسلط به برنامه ریزی، مدیریت کیفیت، زمان و هزینه 

  اسکراممسلط به 

 و سابقه مکفی در زمینه تحلیل و طراحی قوانین و فرآیند ها دارای توانایی 

 سابقه در زمینه برنامه نویسی 

 توانایی جمع آوری و تحلیل نیازمندی های مشتری 

 توانایی مدیریت جلسات جمع آوری نیاز با مشتری 

 توانایی مستند کردن کامل نیازهای کشف شده با تمام جزییات 

 توانایی طراحی دیتا مدل 

  به مدیریت ارتباطات و منابع انسانیمسلط 
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 آشنا با اصول مدیریت ریسک 

  نفر 4بیش از با تعداد  ،پروژه های نرم افزاری موفقتیم های داشتن سابقه مدیریت 

  نامه رضایتمندی از کارفرمای قبلی الویت محسوب خواهد به همراهدارا بودن سابقه کار 

 :مهارت های فردی

 دارای روحیه کار تیمی 

  مسئولیت پذیر 

 منظم و دقیق 

 توانایی تعامل و برقراری ارتباط 

 یدفتر امور مسئول

 آشنا به کامپیوتر 

  اداریمسلط به امور دفتری و 

 به ویژه  آشنا به نرم افزارهای آفیس Excel و  word 

 )دارای سابقه کاری مرتبط )الزام 

 داشتن مهارتهای حسابداری دارای الویت میباشد 

  پاسخگویی به تماسهاتوانایی 

  تبه تولید محتوا جهت سایت های شرکمسلط 

 دارا بودن سابقه کار با نامه رضایتمندی از کارفرمای قبلی الویت محسوب خواهد شد  

 :مهارت های فردی

 دارای روحیه کار تیمی 

  مسئولیت پذیر 

 منظم و دقیق 

 توانایی تعامل و برقراری ارتباط 
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