ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه IT

ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮﺳﻮد و ﺟﺬاب ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎل 2019

ﻫﺮ ﻓﺮدی دوﺳﺖ دارد در ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد را ﻋﺎﯾﺪ او ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻﻧﺲﮐﺮﯾﺮز در
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ آورده» :ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ،
ﻣﺸﺎوره ،اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و وﮐﺎﻟﺖ ﺟﺰو ﺳﻮدآورﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺎل  2019ﻫﺴﺘﻨﺪ «.ﭼﺮا اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد اﻓﺮاد را ﺟﺬب ﮐﺮده و
ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪن
و درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮای او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮدرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و آﮔﻬﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢﺷﺪه اﺳﺖ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام
ﺷﺪن در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﺎﻏﻞ زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزشﻫﺎیﺗﺎن ﺟﺪیﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﻧﺲﺗﺎن در ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺗﺨﺼﺺﻫﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻣﻌﻤﺎر راهﺣﻞﻫﺎ« اﺷﺎره دارد .ﻓﺮدی ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ را دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  121ﻫﺰار دﻻر در
ﺳﺎل دﺳﺘﻤﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮدرآﻣﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻤﺎن ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ ،اﺷﺎره ﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
 ۱۰ﺷﻐﻞ ﭘﺮدرآﻣﺪ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ

 14ﺷﻐﻞ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻫﻤﭽﻮن  indeed، payscale، Glassdoorو ...وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﺼﻞ و دﻗﯿﻘﯽ

درﺑﺎره آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای اﺣﺮاز ﯾﮏ
ﺷﻐﻞ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی اﻋﻼمﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از
ﺳﺎﯾﺖ
 Glassdoor.comﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﮐﺸﻮری ﮐﻪ
ﻓﺮد در آن ﺳﺎﮐﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺒﮑﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻓﺮاﻧﺖاﻧﺪ ،ﺑﮏاﻧﺪ و ....در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﮑﻞ ،1ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد را ﻋﺎﯾﺪ اﻓﺮاد
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
شکل  .1در حال حاضر
این مشاغل بیشترین
دستمزد را در ایالات
متحده دریافت میکنند.

ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی داروﺳﺎزی ،داروﺳﺎزان ،ﻣﻌﻤﺎران ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎوران ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺟﺰو ﭘﻨﭻ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻌﻤﺎران ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﺎوران ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ،
ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺰو ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه اوﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ (2
شکل  .2در حال حاضر ین
مشاغل بیشترین دستمزد
را در انگلستان
دریافت میکنند.

ﻣﻌﻤﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن و ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻨﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی
ﺗﺠﺎری را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢﻃﺮاز ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 115 :ﻫﺰار دﻻر در ﺳﺎل

ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ
وﮐﺎﻟﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺰو ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻃﺮاز اول و ﭘﺮدرآﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻓﺮادی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻀﺎد
ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 115 :ﻫﺰار دﻻر در ﺳﺎل

ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی
ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻮردﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ،ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎز ،روﺗﺮﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه
دارد .اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺨﺖاﻓﺰار در ﮐﻨﺎر
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ )ﺳﺨﺖاﻓﺰار( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﯽ ،ﺳﯽ
ﭘﻼسﭘﻼس و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﺳﻤﺒﻠﯽ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻓﻮلاﺳﺘﮏ
ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻓﻮلاﺳﺘﮏ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮاﻧﺖاﻧﺪ و ﺑﮏاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﺑﺎ اچﺗﯽامال،CSS ،
ﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﮏاﻧﺪ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ .ﻓﻮلاﺳﺘﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ ﻓﺮد ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺒﺮه و
ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری آﺷﻨﺎ اﺳﺖ .از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻓﻮلاﺳﺘﮏ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  ،HTML/CSSﺟﺎوااﺳﮑﺮﯾﭙﺖ ،زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﮏاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن روﺑﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺘﻮن ،زﺑﺎنﻫﺎی وبﺳﺮور
ﻫﻤﭽﻮن آﭘﺎﭼﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 112 :ﻫﺰار دﻻر

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار
ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان/ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻼﺻﻪﺷﺪه و ﻣﻮاردی
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزی اوﻟﯿﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اراﺋﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻨﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺮماﻓﺰار را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺮماﻓﺰاری و ﺑﻬﺒﻮد آنﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،آﻣﻮزش ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎ ﺗﯿﻢ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ
واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و اﻋﻀﺎی ﻓﻨﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری
ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﻌﻤﺎر ﻧﺮماﻓﺰار
ﻣﻌﻤﺎران ﻧﺮماﻓﺰار وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری را ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮده و ﺑﺎ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ اﻟﺰاﻣﺎت )ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی( ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ راهﺣﻞﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻃﺮحﻫﺎ ،ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را ﺑﺮای ذﯾﻨﻔﻌﺎن
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺮده و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و راهﺣﻞﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اراﺋﻪﺷﺪه را از ﺳﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آزﻣﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﻮلﺳﺎز داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺻﻮل ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت واﻗﻌﯽ
دﻧﯿﺎی ﻣﺎ را در ﺣﻮزهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺠﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻼن در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
رﺷﺘﻪ اﻓﺮاد ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﺮوژه ،اﺻﻮل ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی زﻧﺠﯿﺮه ﻋﺮﺿﻪ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد،
اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﺨﺪام ،آﻣﻮزش و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد
اﺳﺖ .ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
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ﻣﻌﻤﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺷﺮﮐﺖ
داﻧﺶ وﺳﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪای ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﺑﺎﯾﺪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ از وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﻓﺮد اﺳﺖ.
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ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
)(Information technology (IT) program manager
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﺧﻠﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن راهﺣﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی و
ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ،رﻫﺒﺮی ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری را ﻋﻬﺪهدار
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻧﻈﺎرت دارﻧﺪ.
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ﻣﻌﻤﺎری دادهﻫﺎ )(Data architect
ﻣﻌﻤﺎران داده ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ،آزﻣﺎﯾﺶ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی دادهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﻏﯿﺮﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﺳﺎﯾﺮ
ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اﺑﺮﻣﺤﻮر را ﻋﻬﺪهدار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻃﺮحﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﺮوژه
را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی دادهای ،ﻣﻌﻤﺎری ،اﻣﻨﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ درآورده و از اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻮش ﺗﺠﺎری ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ اﻫﺪاف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﮑﺮام )(Scrum master
ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﮑﺮام ﯾﮏ ﺗﺴﻬﯿﻞﮐﻨﻨﺪه روﻧﺪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی اﺳﮑﺮام اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد درﺑﺎره
ﺑﺎزارﻫﺎی روﺑﻪرﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در
ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺳﮑﺮام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ،زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﻓﺎزﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ،ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ را در ﯾﮏ ﭘﺮوژه زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﻧﺠﺎمﺷﺪه و ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺘﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه 98 :ﻫﺰار دﻻر در ﺳﺎل

ﻣﻬﻨﺪس اﺑﺮ )(Cloud Engineer
ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس اﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی
را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس اﺑﺮ ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
اﻣﻨﯿﺖ ،ﻧﺮماﻓﺰار و ﺷﺒﮑﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس اﺑﺮ را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری اﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

 10ﺷﻐﻞ ﺑﺮﺗﺮ در ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
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ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﻓﺎع از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﻫﮑﺮی ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .ﯾﮏ
ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی را در ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﭘﯿﺶ از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ آن را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺑﺎﯾﺪ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﯾﺎ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
رﯾﺴﮏ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ،ﮔﺰارشﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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