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فنی :سازمانیواحد   Chief Support Officer عنوان شغل:  

های مورد نیاز  سایر صالحیت  مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سابقه کار مرتبط 

ط
شرای

 
ل 

احراز شغ
 

  یرو   اتیبه منظور انجام انواع عمل  نوکسیتسلط کامل به ل •

 سرورها 

 (NETWORK)+  یوتر ی کامپ  یهاشبکه   میبا مفاه  ییآشنا •

 Zabbix  رینظ   نگیتوریمان  یهاستمیتسلط بر س   •

 و ...   Elastic  رینظ  نگیتوریمان  یهاستمیبا س  ییآشنا   •

  Load Balancing  می و مفاه  HAproxyبا مفهوم    ییآشنا   •

 High Availability  یکارهاو راه 

 Bashدر    یسینو  پتیبا اسکر  ییابتدا  ییآشنا   •

 ( LPIC1)    نوکسیداشتن مدرک ل •

سال 5  

در    یمدرک کارشناس •

رشته    ای  وتریرشته کامپ

 مربوطه 

 

 
 

 ی کارشناس

 

 های مورد نیاز جهت احراز پست:آموزش 

 مستندات و روش های اجرایی شرکت  •

 دوره آشنایی با محصوالت شرکت  •

 :شرح شغل

 انیمشتر  اتیشکاپاسخگویی و تحلیل   •

 ت  ها  تیفعالو    سوابق  ارائه گزارش از •

 ها  POمحصول و درخواست های مشتریان به    اطالع باگ ها •

 میت  یاعضا  ریآموزش دادن به سا •

 تحویل پروژه جهت شروع پشتیبانی  •

 مسئولیت: 

 درخواست های تیم پشتیبانیپاسخگویی و تحلیل   •

 اختالفات   ای  اتی حل و فصل شکا  ای  دهیچیپ  ایبه مشکالت دشوار    یدگی رس  راهنمایی دادن به نیرو ها جهت •

 نیرو ها پشتیبانی  نظارت بر کار   •

 مدیریت بر شیف بندی   •

 مدیریت دانش آموخته  •

 

 های رفتاری: خصوصیت

 یمیکار ت  هیروح  یدارا  •

 خوب   یروابط عموم •

 باال    یری پذت یمسئول •

 ی ریادگیمند به  عالقه  •

 ات یدقت و توجه به جزئ •

 توان حل مساله  •

 به موقع و درست   یریگمیتوان تصم •

 اختیارات :  

 ی انسان  یروهایو تعداد ن  نشیچ •
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 به پروژه ها   روین  صیتخص •

 مشارکت در استخدام نیروی جدید  •

 باشد. پاسخگویی : همکار متعهد به پاسخگویی در موارد مسئولیت ها به سلسله مراتب شرکت می 

 : )مدیر عامل( تصویب کننده
 تاریخ و امضا 

 : (منابع انسانی )مدیر   تاییدکننده
 تاریخ و امضا 

 : )مدیر منابع انسانی(  تهیه کننده
 تاریخ و امضا 

 


