ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن
و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن وب ]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،دی ۱۳۹۶
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﯽ و اﻣﮑﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ،ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه  ITو
 Web Developmentﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ و آراﻣﺶ ذﻫﻨﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و
ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﺸﺎن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه  ITو  Web Developmentﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ ﻧﻮﭘﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ.
ِ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دﻻﯾﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را در ﻣﻮارد زﯾﺮ
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ:
آﯾﻨﺪه روﺷﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ در اﯾﺮان
وﺟﻮد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﻼق ،ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﻣﺪرن ﺑﺮای ﮐﺎر

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ در ﮐﺸﻮر

ﺑﺎ اﯾﻦاوﺻﺎف ،ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؛ ﭘﻠﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
اﺳﺘﺨﺪام را ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺷﺮﮐﺖ روﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان ،روشﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی
ﮐﺎری دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪه و روﻧﺪ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ را ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و اﻓﺮاد اﻫﻞ ﻓﻦ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪام در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  IranTalent.comاﺳﺖ.
اﯾﺮان ﺗﻠﻨﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  14ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در ﺣﻮزه اﺳﺘﺨﺪام ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ در

اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در واﻗﻊ ،اﯾﺮان ﺗﻠﻨﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻧﮏ رزوﻣﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  1ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮی از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﺮان
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ رزوﻣﻪ ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮانﺗﻠﻨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن وب و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه IT
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن وب ،اﯾﺮان ﺗﻠﻨﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﯾﮋه ،اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ رزوﻣﻪ در اﯾﺮان ﺗﻠﻨﺖ ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
 70درﺻﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﯾﺎ
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی روﯾﺎﯾﯽﺗﺎن ،ﯾﮑﯽ از  50ﻧﻔﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن ﺑﻪ او ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ رزوﻣﻪ در اﯾﺮان ﺗﻠﻨﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،روی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:
روﯾﺎﻫﺎﺗﻮ ﮐﺪ ﺑﺰن
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

