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1. 

 پروژه یا  پشتیبانیهاي مشتري در جریان اجراي پاسخگویی به مشکالت و درخواست  •

هاي مشتري تا حصول نتیجه و اعالم وضعیت به مشتري در جریان  پیگیري درخواست  •
 اجراي پروژه یا  پشتیبانی 

 آموزش کاربران اعالم شده توسط مشتري  •

 تعامل با مشتري به منظور آشنایی با سامانه یا رفع مشکالت   ،حضور در محل مشتري  •

 اجراي عملیات تست عملکردي در محیط مشتري   •

هایی که مسئول استقرار و  ارائه گزارش مستمر از وضعیت عملکرد سامانه در سازمان •
 است.ساکن پشتیبانی در آن  

 تدوین گزارشات درخواستی کارفرما از وضعیت عملکرد سامانه  •

 بندي توافق شده با مدیر پروژه اجراي عملیات استقرار بر مبناي برنامه زمان  •

 

 حداقل شرایط تحصیالت و تجربه 

  رشته تحصیلی 

 ترجیحا کارشناسی  میزان تحصیالت 
 قابل مذاکره  تجربه 

 22-30 محدوده سنی  مرد  جنسیت 

 هاها و مهارت توانایی

 کارشناس در این سمت نیازي به مهارت برنامه نویسی ندارد . •



ها و ها (باید توانایی پیدا کردن شناخت کامل به سامانههاي مورد نیاز سازمان آشنایی با ساختار سازمان و پلتفرم  •
 کند)  شود را پیداامکانات آن همچنین محیط و فرآیندهایی که سامانه در آن اجرا می

 هاي سازمانی کار کرده باشد) (با پلتفورم اشراف کامل به بخش مدیریت سامانه پیدا کند. •

قوه ادراك و سازگاري با فضاي سازمانی و فرهنگ سازمانی مشتري را داشته باشد. سلسله مراتب را بشناسد و  •
 .هاي رسمی موجود را درك کندهاي سازمانی و روال جایگاه

   .بدون نیاز به کدنویسی از طریق مدیریت سامانه را در یک بازه زمانی منطقی یاد بگیردتوانایی رفع مشکالت  •
 دارا بودن روابط عمومی متوسط به باال ضروري است. •

 .مهارت کار با رایانه داشته باشد •
 افزارهاي عمومی مانند آفیس و تخصصی مانند اس کیو ال سرور آشنایی با نرم  •

 

 حقوق و مزایا 

 دو ماه  زمان الزم براي طی دوره کارورزيمدت 

 وزارت کاري+ کارانه  بازه حقوق مدنظر 
 


