ﺳﺎﺧﺖ رزوﻣﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده اﻣﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه

ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رزوﻣﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺳﻪ رﮐﻦ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎﻓﯽ ،ﺳﺎدﮔﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎر و ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺳﺎﻋﺎت
ﮐﺎری ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی روﯾﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﺎﯾﺼﯽ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﯾﮏ ﻓﺮد ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮد ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﻮازﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ
رزوﻣﻪای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و در رزوﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی اﺷﺎره ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺿﻌﯿﻒ داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ راه را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺧﻮب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻪ
ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎﯾﯽ درون ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎرش ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺧﻮب ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ.
ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺧﺼﺎﯾﺼﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﺼﺎﯾﺺ ﻧﻮﺷﺘﻦ رزوﻣﻪای
ﺣﺮﻓﻪای و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ .اﺟﺘﻨﺎب از اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی راﯾﺞ در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ،ﺷﺎﻧﺲﺗﺎن را در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺗﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺧﻮب از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺨﺶ اول ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ و
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ در ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
و اﺷﺎرهای ﮔﺬرا ﺑﻪ آن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ ﭼﻪ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﮏ رزوﻣﻪ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

 .1ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه روی وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﺨﺼﺺﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ ،اﺷﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮدهاﯾﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ داده ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،اراﺋﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ و
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﻮد اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ رزوﻣﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از وﻇﺎﯾﻒ روزاﻧﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺧﺎﺻﯽ روی دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺘﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 .2ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻧﮕﺎرﺷﯽ و ﻓﺮﻣﺖﺑﻨﺪی ﺿﻌﯿﻒ رزوﻣﻪ
ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی ﺿﻌﯿﻒ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ارزش رزوﻣﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﺪم ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﻓﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ،ﻋﺪم ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪی )ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻬﻢ( و ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻻزم درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آزار ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺶ از
اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد زﻣﺎن زﯾﺎدی از وﻗﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﺪر رود ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺎ

ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ ،ﻋﺪم ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ
رزوﻣﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺟﻤﻠﻪﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺻﻮل ﻧﮕﺎرﺷﯽ در ﺟﻤﻠﻪﺑﻨﺪی آنﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐوﻏﺮﯾﺐ در زﻣﺎن ارﺳﺎل رزوﻣﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻓﺮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ  PDFﯾﺎ ورد
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رزوﻣﻪﺗﺎن را ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ
ﭼﻪ رزوﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ آن را ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

رزوﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ راز ﭘﻨﻬﺎن اﺣﺮاز ﺷﻐﻞ
راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﺧﺖ رزوﻣﻪ ﺣﺮﻓﻪای در ورد وﯾﮋه ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر

 .3ﻋﺪم ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ رزوﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ درﺧﻮاﺳﺘﯽ
ﻫﺮ اﻧﺪازه زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای آﻣﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪن
رزوﻣﻪﺗﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا آن رزوﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽﺗﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،واﻗﻌﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ
ﻣﺮﺑﻮط را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮایﺗﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﭘﺲ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ در رزوﻣﻪﺗﺎن درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ:
• ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ در رزوﻣﻪ ﺧﻮد اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺑﺮای ﺷﻐﻠﯽ در ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ رزوﻣﻪای ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن  DDoSاﺷﺎره ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ.
• اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺘﯽﺗﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ در
اﺑﺘﺪای رزوﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺘﻮﺟﻪ آنﻫﺎ ﺷﻮد.
• اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮارد ﺿﺮوری و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در رزوﻣﻪ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .رزوﻣﻪﺗﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﯾﺎ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻮخﻃﺒﻌﺎﻧﻪای دارﻧﺪ.
رﺑﮑﺎ ﻫﻨﯿﻨﮕﺮ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺮﻓﻪای ارزﯾﺎﺑﯽ رزوﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﻫﺎی ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﻣﯿﺎن رزوﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﻄﺎﺑﻖ رزوﻣﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮدن رزوﻣﻪ و ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮق ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ
ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ را روﺷﻦ ﮐﺮده و ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪن رزوﻣﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ«.

 .4ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری آدرس
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ آدرس در اﺑﺘﺪای ﯾﮏ رزوﻣﻪ روﯾﮑﺮدی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻣﺮوزه اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ آدرس در رزوﻣﻪ درج ﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ آدرس در ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺑﻪﺟﺎی آنﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺮای ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن ﺑﻮده ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ دور ﻫﺴﺘﻨﺪ،
درﺧﻮاﺳﺘﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده و رزوﻣﻪای ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،درج آدرس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ آن ﺷﻐﻞ را از دﺳﺖ
ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در رزوﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و آدرس اﯾﻤﯿﻞ را وارد ﮐﻨﯿﺪ) .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﭻﮔﺎه در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ،ﺷﺮﮐﺖ آدرس دﻗﯿﻖ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ(.

 .5اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی دﺳﺘﻮر زﺑﺎن و ﻧﮕﺎرش اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻠﻤﺎت
اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی دﺳﺘﻮر زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺰﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻗﺮﻣﺰی ﺑﻮده و اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻋﻬﺪهدار آن ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎ راﻫﮕﺸﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻓﻘﻂ اﻣﻼی ﻟﻐﺎت را وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﭘﯿﺶﭘﺎاﻓﺘﺎده ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻐﻞ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﯾﺪ.

 .6دروغﮔﻮﯾﯽ
در ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دروغﮔﻮﯾﯽ در رزوﻣﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دروﻏﯽ
ﮐﻪ درون رزوﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه آﺷﮑﺎر ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ
درﺑﺎره دروغﮔﻮﯾﯽ در رزوﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﺷﻐﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه را دارﯾﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ دﯾﺮ ﯾﺎ زود آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ اﻏﺮاق ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﺪون
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺖ ﺑﺪی اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ در رزوﻣﻪ ﺧﻮد وارد ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ

ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ ﺳﺎده اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﮐﺸﻒ اﯾﻦ راز اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

 .7درج ﻋﺒﺎرت »ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ« در ﭘﺎﯾﺎن رزوﻣﻪ
رزوﻣﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﺎ درج ﻣﺮاﺟﻊ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ!

 .8ﺷﺮوع رزوﻣﻪ ﺑﺎ درج اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
اﮔﺮ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪهاﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در رزوﻣﻪ درج ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان
اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری در اﺑﺘﺪای
رزوﻣﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

 .9ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺑﯿﺶازاﻧﺪازه اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻗﺒﻠﯽﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮد دﭼﺎر ﺗﻨﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻟﯿﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن ﺗﺮک
ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد در رزوﻣﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را وارد ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻﮔﺎه در رزوﻣﻪ
ﺧﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻮدهاﯾﺪ و ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﺪ .اﻓﺮاد زﯾﺎدی اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه
را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ در آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ
 ۱۲ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ در زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

دروغﻫﺎی درون ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ دروغﮔﻮﯾﯽ در رزوﻣﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﺘﻮﺟﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺸﺎرﻫﺎی روزاﻓﺰون زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ رزوﻣﻪﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻓﺮاد ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻫﻤﭽﻮن  Udemyﯾﺎ  SkillGapﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪه و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻓﺸﺮدهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻓﺮاد و ﺑﻪوﯾﮋه آنﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺟﻮانﺗﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﺮده و اﻏﺮاق ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻊ ﻣﺸﮑﻞﭘﺴﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و
ﻣﺪﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در زﻣﺎن
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و دارای واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺬب ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی
ﺑﯿﺶازاﻧﺪازه در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ،اﻓﺮاد ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در رزوﻣﻪ ﺧﻮد درج ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ارزش واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد و روﺣﯿﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﯽوﻗﻔﻪ او ﻣﻼک
ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،آﻧﮕﺎه اﺣﺘﻤﺎل آنﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن در رزوﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪدروغ درج ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ
ﺻﺪاﻗﺖ در رزوﻣﻪﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﻪ رزوﻣﻪ ﯾﮏ داوﻃﻠﺐ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و ﺳﻮاﻻﺗﯽ
ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ) .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،از او ﺳﻮال
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺎرﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﺠﺎم
داده؛ اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﺮد ﺳﻄﺢ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی او را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﺷﻐﻠﯽ رزوﻣﻪ ارﺳﺎل ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﮐﺎری او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﭘﺮوژه ﺳﺎدهای ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ از
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﮏ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﻓﺮدی ﮐﻪ رزوﻣﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده و دوﺳﺖ دارد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺒﮑﻪ
اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮد ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺳﺎده ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری
ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮآورد ﮐﺮده و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﻮداری ﮐﻠﯽ از
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه ،ﺷﺮح ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای او اراﺋﻪﺷﺪه و از او ﺳﻮال ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز
ﻣﺸﮑﻞ در ﮐﺠﺎ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮد ﻣﺸﮑﻞ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ،
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﺑﺎ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺾ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮدن ﻋﺮﯾﻀﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در رزوﻣﻪ

.ﺧﻮد ﻗﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر

1398  ﺧﺮداد15

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
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