 12ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻬﻢ آیﺑﯽام ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب ﺷﻮﻧﺪ

ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ وب ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺗﻘﺎﺿﺎﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار دارد .ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از ﺳﻮی اداره ﮐﺎر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ﺗﻨﻬﺎ روی ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ  Indeedﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از  25ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎﻻﻧﻪای ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ  87ﻫﺰار دﻻر
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻌﺎرﯾﻒ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزهﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ  Juniorﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ دارﻧﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ  Seniorﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮوزه اﻏﻠﺐ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪﺟﺎی ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ارﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺟﻮﻧﯿﻮر ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط آیﺑﯽام ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮﻧﯿﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮد .ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب ﻣﺒﺘﺪی ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،واﻗﻌﺎ ً ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد
ﻣﺒﺘﺪی ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری وارد ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را دارد ﺗﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮب در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب آن ﻫﻢ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﮐﺎر ﺳﺎدهای اﺳﺖ،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ از آن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،در اداﻣﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب ﺟﻮﻧﯿﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺟﻮﻧﯿﻮر ﻓﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  1ﺗﺎ  3ﺳﺎل داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺟﻮﻧﯿﻮر در ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﺳﻮی آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ در ﮐﺪﻫﺎی آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ از ﺳﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ارﺷﺪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺟﻮﻧﯿﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل 2015
ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮﻧﯿﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  71ﻫﺰار دﻻر درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از 4
ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از درآﻣﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ  77ﻫﺰار دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ  (1ﺷﻤﺎ
ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن و ﺗﻼش زﯾﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺟﻮﻧﯿﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﺳﻨﯿﻮر )ارﺷﺪ( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺷﮑﻞ 1

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ؟
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺪی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ HTML،
 ،CSSﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ و  Queryﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ،ﻓﻮﺗﻮﺷﺎپ ،ﮔﯿﺖ /ﮔﯿﺖﻫﺎب ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ
ﻣﺮورﮔﺮی و ﻃﺮاﺣﯽ وب واﮐﻨﺶﮔﺮا ﺑﺮوﯾﺪ .اﻣﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻮل ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪ آﻧﮑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ
ﻗﺮار داده ،ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ آنﻫﺎ را ﮐﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮی ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ آنﻫﺎ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪهای از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭼﻨﯿﻦ
دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ را ﮐﻤﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻋﻼم ﻣﯽدارﻧﺪ» :ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ در ﯾﮏ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارﯾﺪ ﭼﻪ دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺶروی
ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﺪ ﺷﻐﻞ درﺳﺘﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ اﻣﺎ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎن
ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ً ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد را دوﭼﻨﺪان ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ 12
راﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ،
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ.

 -1اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎر )ﺳﺎﯾﺖ( درﺳﺖ ﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب اوﻟﯿﻦ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردهاﯾﺪ .دی ﮐﺎﭘﯿﻼ ﻣﺸﺎور ﻓﻨﺎوری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺷﺮﮐﺖ وﯾﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺟﻮﻧﯿﻮر را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار از ﺳﻮی آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ «.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ اوﻟﯿﻦ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻌﮑﺎسدﻫﻨﺪه واﻗﻌﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﮐﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺘﯽ روی ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ وب ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﺛﺮﮔﺬاری
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

 - 2ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﺪ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﺪ ،اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮ
ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از آنﻫﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ
را روی ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه واﻗﻌﯽ را ﮐﺎر ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﻧﯿﺰ راه ﭼﺎرهای وﺟﻮد دارد .ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺑﻼگ:
http://blog.teamtreehouse.com/how-to-build-your-professional-portfolio-a...
ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ:
https://skillcrush.com/2015/03/12/impressive-tech-portfolio/
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

 - 3ﭘﺮوژهﻫﺎی آزاد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
ﺻﺤﺒﺖ از ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎی آزاد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﯿﺪ و ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺘﯽ
ﺑﺮای ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ  HTMLﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺮاز ﯾﮏ ﺷﻐﻞ را دارﯾﺪ.

 - 4ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﮔﯿﺖﻫﺎب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ
ﮔﯿﺖﻫﺎب ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای دارﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﯿﺖﻫﺎب ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﺪ و اﺳﺎﺳﺎ ً ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﺮای
آﻧﮑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎرت دارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی در ﮔﯿﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و در اداﻣﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد را در ﮔﯿﺖﻫﺎب ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
در اداﻣﻪ از اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺷﻐﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ در رزوﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﯿﺖﻫﺎب و ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﯿﺖﻫﺎب ﻗﺮار دارﻧﺪ را درج
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی و ﻗﺮار دادن ﭘﺮوژهﻫﺎ روی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم روی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن وﯾﺮاﯾﺶ و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان README
درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮاﺳﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﯿﻢ روی
ﭘﺮوژهﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.

 - 5در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﮔﺮ ﮐﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ اﻧﻔﺮادی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻋﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را دارﯾﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﺘﻦ ﺑﺎز و
ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد

ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻣﺘﻦ ﺑﺎز اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻗﺎدر
ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ آنﻫﺎ اﺳﺖ اﺷﺎره دارد.
ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  ،Ruby On Railsﻟﯿﻨﻮﮐﺴﯽ MySQL ،و
ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎوا اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ در ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن روی ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .در ﮔﯿﺖﻫﺎب ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺑﻌﺎد
ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮد را
آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮوع در اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎگﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮔﺰارش داده ،آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺘﺎ را اﻧﺠﺎم داده و
روی ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وارد ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﮐﻪ روی ﮔﯿﺖﻫﺎب ﻗﺮار
دارﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

 -6ﺷﺮﮐﺖ در رﺧﺪادﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ )ﻫﮑﺎﺗﻮن(
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﮑﺎﺗﻮن ) (Hackathonﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ
اﯾﻦ رﺧﺪاد ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺎﺗﻮن وارد ﺷﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﮑﺎﺗﻮن ﺑﻪ رﺧﺪادی اﺷﺎره دارد ﮐﻪ
در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ،ﻃﺮاﺣﺎن ،ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ،ﻃﺮاﺣﺎن راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و ...ﮔﺮدﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری )ﺳﺨﺖاﻓﺰاری( ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .در اﯾﻦ رﺧﺪاد اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺳﻼﯾﻖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک
ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﺣﻞ ﮐﺮده ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺧﻮد را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده ،از
دﯾﮕﺮان ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﻮاﯾﺰی ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﮑﺎﺗﻮن درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ از ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ،
ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪن از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اوﻟﯿﻦ ﻫﮑﺎﺗﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﯾﺮان و در ﺳﺎل  94ﻧﯿﺰ ﻣﺎرﺗﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﮑﺎﺗﻮن در
ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
 /http://hamfekr-karaj.ir/hackathonﺑﺮای اﻃﻼع از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ رﺧﺪاد در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮ  AngelHack، Hacker League، hackathon.ioو  ChallengePostاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻤﺘﺎن روی ﺣﺎﻣﯿﺎن و اﺳﺘﺨﺪامﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن وب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺧﺪادﻫﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ.

 -7ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻫﮑﺎﺗﻮنﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺮت و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد ،اﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ /ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎرکﻫﺎی ﻓﻨﺎوری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی را در آن ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت در ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﮏ اورﻓﻠﻮ ،ارﺳﺎل
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻫﻤﭽﻮن  codeprojectﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در
ﻓﺮمﻫﺎی  WordPress.orgاﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻪﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ اﻓﻖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ
ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﺷﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.

 -8اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه و در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در اوﻟﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری را
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﺑﻼگﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻓﻨﯽ را روزاﻧﻪ رﺻﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﮐﺴﺖﻫﺎ
ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ.

 -9ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﮑﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﮑﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ اﺑﺰارﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻃﺮاﺣﯽ وب وارد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﺴﻠﻂ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﻧﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪﺷﺪت
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  CSSﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ  SaSSﯾﺎ  ،Lessﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن Backbone.js،
 Angular.js، Node.jsو ...ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ وردرﭘﺮس و ...ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد.

 - 10رزوﻣﻪای درﺳﺖ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
از ﺷﻤﺎ رزوﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻣﺎدهﺳﺎزی درﺳﺖ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺗﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده و در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ در رزوﻣﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎرهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،رﻧﮓ
و ﺑﻮﯾﯽ ﺟﺬاب و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رزوﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب اﺳﺖ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در رزوﻣﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ روی ﺗﺠﺎرب
ﻓﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻮر دﻫﯿﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.

 -11ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ،اﮐﻨﻮن وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ واﻗﻌﯽ
ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه وب ﺟﻮﻧﯿﻮر ) (junior web developerو در
ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ )اﯾﺮان( ﻃﺮاح /ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ وب آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ! در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در
آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ داوﻃﻠﺐ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ را
ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس را از ﺧﻮد دور ﮐﺮده و رزوﻣﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ زﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﺪا درآورد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ.

 -12ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ
ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ درﻧﮓ
ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﺑﻮدهاﯾﺪ .ﻫﯿﭻﮐﺲ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﯾﺪ .اﻣﻠﯽ دﯾﻮﯾﺲ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ  Skillcrushﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪدﻧﺒﺎل
اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ اﺟﺰای ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﯾﺸﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ «.ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﯾﺎ رد ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﯽداﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮی رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان در اوﻟﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
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