
 بدانید باید که آنچه همه: شوید فنی مشاور یک چگونه

 

 انجام خوبی به آنها روزانه عملیات که کنند حاصل اطمینان تا دارند نیاز فنی مشاوران به هاشرکت اکثر امروزه

 و نقش این که هنگامی. دارد بستگی اطالعات فناوری تکنولوژی و زیرساخت ایمنی به آنها وری بهره. شودمی

 یک به شدن تبدیل نحوه مقاله، این در. کنید اقدام بخش این در شغلی برای توانیدمی کردید، درک را آن اتالزام

 توانیدمی که را مراحلی و دهیممی شرح را روزانه هاینقش و هامسئولیت داد، خواهیم قرار بحث مورد را فنی مشاور

 .دهیم توضیح بردارید خود حرفه شروع برای

 ست؟چی فنی مشاور

 و کسب کارایی بهبود به کمک برای را سازمانی هایمهارت و اطالعات فناوری تخصص که است کسی فنی مشاور

 :از عبارتند شما هایمسئولیت نقش، این در. کندمی ترکیب کارها

 شرکت یک نیاز مورد افزاری نرم و افزاری سخت هایحل راه اندازی راه و طراحی .1

 IT هایسیستم بهبود .2



 پیچیده فنی ئلمسا حل .3

 به توانیدمی شما. دارید شبکه مدیریت و افزاری نرم و افزاری سخت هایحل راه از ایپیشرفته درک به نیاز شما

 دیگر، طرف از. کنید مشاوره مدیریت تیم برای فنی مسائل مورد در و کنید کار داخلی متخصص یک عنوان

 دارند، نیاز شما خدمات به قراردادی صورت به که مشاغلی یبرا و کنید کار آزاد مشاور یک عنوان به توانیدمی

 خدمات مشاوره ارائه دهید.

 شویم فنی مشاور چگونه

 مرتبط نقش یک در مرتبط تجربه و تحصیالت با کارجویان دنبال به کندمی استخدام فنی مشاور یک که فردی

 :کنید دنبال شوید فنی مشاور یک چگونه اینکه برای توانید می که دارد وجود مرحله شش اینجا در. گردد می

 

 کنید کسب IT یا کامپیوتر علوم یتحصیالت تکمیلی را در رشته. 1

  هاشرکت اکثر باشید، مستقل پیمانکار یکاستخدام  یا وقت تمام کارمند یک عنوان به استخدام دنبال به چه

آشنا  اطالعات فناوری امنیت و هاشبکه یسی،نوبرنامه ها توقع دارند که باآن. خواهندمی لیسانس مدرک حداقل

  باشید. 

 بسازید را خود کاری تجربه. 2

 مرحله این در. دهید افزایش استخدام برای را خود شانس ارزشمند تجربیات کسب با التحصیل، فارغ یک عنوان به

 کنید،می درخواست قعیتدر ابتدای کارتان برای یک مو که هنگامیاستفاده کنید.  کارآموزی دوره از توانیدمی

. دهدمی برتری است، مشابه کاری تجربه فاقد که مشابه شرایط واجد فرد یکنسبت به  را شما ی،کارآموز تجربه

 هایمهارت توانیدمی شما. است تجربه با فنی مشاور یک توسط مشاوره برای فرصتی کارآموزی دوره این، بر عالوه

 شما به هامهارت این شوید،می فنی مشاور که هنگامی. آورید دست به عملی تجربه یک و کنید تقویت را خود

 .باشید موثر نقش این در تا کندمی کمک

 کنید ایجاد ای حرفه ارتباطات. 3

 شرکت یک برای مشاوره هنگام است ممکن. است ضروری فنی مشاور هر برای همکار متخصصان از قوی شبکه یک

 و کنید غلبه هاپیچیدگی بر کند کمک شما به تواندمی خوب ارتباطات داشتن. شوید مواجه ناآشنا مسئله یک با

 .بگیرید درس آنها از

 



 تمام مشاغل برای چه دهند،می افزایش را شما استخدام شانس که مراجعی با توانندمی شما ایحرفه مخاطبین

 هایفرصت است ممکن شما شبکه در شخصی این، بر عالوه. کنند کمک شما به آزاد، قراردادهای برای چه و وقت

 .کند منتقل شما به را شغلی

 کنید پیگیری را فناوری هایپیشرفت. 4

 به. دهید افزایش تکنولوژی فعلی روندهای و هاپیشرفت با را خود های مهارت و دانش و بمانید روز به است الزم

 .بمانیدروزهب فعلی فضای در کند کمک شما به تواندمی این فنی، متخصص یک عنوان

 پیشرفته هایفناوری با معتبر، منابع سایر و تحقیقاتی مقاالت ها،دوره ها،وبالگ خبری، هایرسانه از توانیدمی

 و جدید هایراه است ممکن این، بر عالوه. شودنمی شما مانع جدید امنیتی مسائل ترتیب، این به. باشید روزبه

 .کنید پیدا IT آشنای مسائل با مقابله برای تریسریع

 بگیرید نظر در را تحصیل در مقاطع باالتر . 5

 افزایش فنی مشاور عنوان به تر تخصصی هایمسئولیت انجام برای را شما توانایی و دانش ارشد کارشناسی مدرک

 .کند متمایز خود همساالن از را شما تواندمی هستید، آزاد شغلی فرصت یا شغل دنبال به وقتی. دهدمی

. است مفیدتوجه به تحصیالت  تجربه، با به عنوان یک فرد چه و کنید شروع تازه التحصیل فارغ یک عنوان به چه

 از برخی. شوید ترفیع شرایط واجد کند کمک شما به تواند می ارشد کارشناسی مدرک ،اگر شاغل هستید  حتی

 شما آموزشی های هزینه به جزئی ای کامل طور به را شما عالی آموزش که کنند موافقت است ممکن کارفرمایان

 .کنند مالی کمک

 است؟ خوبی شغل فنی مشاوره آیا

 یک عنوان به حتی. بگذرانید دفتر در را طوالنی ساعات شوید مجبور اغلب است ممکن فنی، مشاور یک عنوان به

 با که هایی استفناوری دلیل به این. کند کار بیشتری ساعات باشد مجبور است ممکن مشاور مستقل، پیمانکار

باالیی  پذیری مسئولیتاین حرفن نیاز به . است ضروری شما مشتری سازمان وری بهره برایو  کنید،می کار آن

 .گیرید می عهده بر را مسئولیت سیستم مشکالت وجود صورت در که معنی این به دارد.

 است چیزی خیر، یا است مناسب شغل یک این آیا اینکه. دارد یمعایب و مزایا کنید،می کار مشاور عنوان به وقتی

 .بگیرید تصمیم منفی و مثبت جوانب سنجیدن با خودتان باید شما که

 

 


