
 دعوت به همکاري 

شرکت پویا پردازان رستان، از دانشجویان و متخصصین برنامه نویسی وب و موبایل به منظور مشارکت در پروژه هاي 

  هیبریدي، دعوت به همکاري می نماید.

  شرایط عمومی:

 مسلط به زبان انگلیسی -

 مسلط به برنامه نویسی جاوا استاندارد -

  Design Patternsمسلط به  -

 پذیر، پی گیر، عالقمند به کار تیمیمسئولیت  -

 عالقمند به یادگیري  -

 امتیاز محسوب می شود. و ابزارهاي تست نرم افزار آشنایی با برنامه نویسی اندروید -

 شرکت در دوره هاي آموزشی رستان امتیاز محسوب می شود. -

  تسهیالت: 

 نویسی تیمی از راه دور برنامهامکان همکاري به صورت پاره وقت و دورکاري از طریق سیستم هاي  -

 ماه همکاري 3پس از  بیمه تامین اجتماعی -

  به تناسب توانمندي هاي فردي ماه و پاداش پایان پروژههر ام  31حقوق منظم پرداخت  -

 info@rastanco.irارسال رزومه: 



  دوره عملی و استخدام

  

کارگاه آموزشی برگزار ، به منظور استخدام کارآموزان برتر، دانشگاه علم و فرهنگبا همکاري   شرکت پویاپردازان رستان

   می کند: 

  و اندرویدآموزش جاوا  عملی دوره

  زمان:

  .بعد از ظهر 4صبح تا  10در بازه زمانی  پنجشنبهشنبه و چهار

  

  مکان:

  طبقه اول. 9پالك  –کوچه بینا  –روبروي شهرکتاب  –باالتر از مطهري  –شریعتی 

  

  



  :جاوا مقدماتی عملی سرفصل هاي دوره

  طراحی شیء گرا باUML 

  مفاهیم اساسی زبان برنامه نویسیJava 

 در  مقدماتی پروژه پیاده سازي یکJava 

  کار با کنترل هايSwing  درJava 

  به کارگیريCollection در ها Java 

  در   دادهارتباط با پایگاهJava 

 پیشرفته با پیاده سازي یک پروژه Multithreading 

  مفاهیم اساسی برنامه نویسی وب باJava 

 با   پیاده سازي یک پروژه تحت وبJava 

  

  سرفصل هاي دوره عملی جاوا پیشرفته:

  مفاهیم کاملDesign Patterns 

  مفاهیم اساسی وبJEE 

 پیاده سازي یک پروژه تحت وب استاندارد 

  معماري ها و فریمورك هايJEE 

  پیاده سازي یک پروژه نمونه پیشرفتهJEE 

مصاحبه تلفنی و ثبت نامتماس براي   

 در ساعات اداري
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  پیاده سازي یک پروژه به کمکGWT 

  آشنایی با پایگاه داده هايNoSQL  :Mongo DB 

 مشارکت در یکی از پروژه هاي عملی شرکت رستان  

  سرفصل هاي دوره عملی اندروید:

  مقدماتی، متوسط و پیشرفتهآموزش کامل و پیاده سازي سه پروژه اندروید  

  

  نکات : 

 آموزش کارآموزان توسط مهندسین با تجربه شرکت و در محیط کار صورت می گیرد. -

 کارآموزان موفق، براي استخدام عالوه بر پویاپردازان رستان، به چند شرکت معتبر نیز معرفی می شوند. -

 هزار تومان. 430 هزار تومان. شهریه دوره اندروید: 590شهریه دوره  هاي جاوا:  -

  درصد برخوردار هستند. 20از تخفیف  16درصد و دانشجویان کارشناسی با معدل باالي  30دانشجویان کارشناسی ارشد از تخفیف  -

کارآموزي از تخفیف  یدرسواحد می باشد و دانشجویان  الزامی گذراندن این دوره براي اخذ گواهی واحد درسی کارآموزي از شرکت -

 درصد برخوردار هستند. 70

 همراه داشتن لپتاپ ضروري است. -

  


