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پیشتر در پست »کمبود نیروی انسانی! چرا؟« ٢از کمبود نیروی انسانی توانا در حوزه کککامپیوتر

گله کردم.
یگیرد .در واقع
نها را بکار نم 
یبینم دانشجویان نیز گلهمند هستند که چرا کسی آ 
از دیگر سو م 
دانشجویان گرفتار دوری باطل هستند ،برای استخدام و یافتن کار به سابقه نیاز دارند و تککا کککار
ییابند.
یآورند ،راهی نیز برای برون رفت از این دور نم 
نکنند سابقه بدست نم 
راهش ساده است ،دوستان عزیزم کمی چشمان خود را باز کنید و بیرون دانشگاه را هم ببینید.
یآموزند به صورت مسککتقیم در محیککط
یدانند که بیشتر آنچه در دانشگاه م 
بیشتر دانشجویان م 
کار کاربری ندارد .من با این سخن موافقم ،امککا بککر خلف بسککیاری ،آنچککه کککه در دانشککگاه بککه
تهککای عملککی
یآموزند را بسیار مهم و همچون پایه ،بنیان و اساس مهار 
دانشجویان کامپیوتر م 
یدانم.
بعدی که فرد باید بیاموزد ،م 
اما پندها:
) -۰برای دانشجویان  ( ITفکر نکنید بلفاصککله پککس از فارغالتحصککیلی مککدیر یککا مککدیر پککروژه
تهای کاربردی بسیاری فککرا بگیریککد کککه نیازمنککد گذشککت
یشوید .برای مدیر شدن باید مهار 
م 
یکنند.
زمان و تجربهاندوزی است .شما باید از همان جایی آغاز کنید که دانشجویان کامپیوتر م 
یکند که خیلی زود بککه آنجککا برسککید .حککال ادامککه پنکدها را
یتان کمکتان م 
البته دانش مدیریت 
بخوانید:
سهای دانشگاهی را بسیار خوب بخوانید ،برای اینکه یاد بگیریککد نککه فقککط بککرای
 -١نخست در 
پاس کردن.
لهای آغازین شروع به یادگیری مهارت یا زبان برنامهنویسی خاص به صورت حککرفهای
 -٢از سا 
یخواهید برنامهنویسی کنید ،زمان مناسب برای آغککاز پککس از درس »برنامهسککازی
نمایید .اگر م 
نها نیککز بککرای شککروع پایتون و جککاوا
پیشرفته« )دومین درس برنامهنویسی( است .بهترین زبا 
یدانم( .این کار هم به دو روش یعنی رفتن بککه
بتر م 
هستند )گرچه خودم پایتون را بهترو مناس 
نپککذیر اسککت و سککپس برنامهنویسککی،
ن شخصککی امکا 
کلس در یک موسسه خککوب یککا خوانککد ِ
یتوانید ُکد بنویسید.
برنامهنویسی و برنامهنویسی ،تا جایی که م 
 -۳تلش کنید در یک پروژه بازمتن مشارکت کنید) .پسککت »چککرا دانشککجویان ایرانککی بایککد در
پروژههای آزاد/بازمتن مشارکت کنند!؟« ۳را بخوانید(
یتوانیککد همزمککان بککا
 - ۴زبانتان را بسیار قوی کنید ،اگر درست برنامهریزی کنیککد ،بهراحککتی م 
نآموزی بیش از یک راه وجود ندارد ،باید به کلس بروید،
دانشگاه به کلس زبان بروید .برای زبا 
نهم در موسسهای خوب.
بهمدت طولنی و پیوسته ،آ 
تکم در حد کاربری .
 -۵کار با لینوکس را فرا بگیرید ،دس 
 -۶پس از آنکه مقداری مهارت فرا گرفتیککد )در همککان دوران دانشککجویی( تلش کنیککد تککا بککه
یخواهید برنامهنویسی کنید( و رایگان و پارهوقت کار کنید .باور
شرکتی نرمافزاری بروید )اگر م 
یارزد .البته این کار آسان
کنید آنچه آنجا تجربهخواهید کرد بسیار بیش از رایگان کارکردنش م 
نیست باید پشتکار داشته باشید و پیگیر باشید تا بتوانید مدیر یک شرکت را متقاعد کنیککد کککه
شما را بپذیرد.گاهی لزم است تا به  ١۰تا  ٢۰شرکت مراجعه کنید تا یکی شما را بپذیرد.
بوکار نرمافزار«:
 ١برگرفته از بلگ »کس 
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 -۷به فکر کارآفرینی و شرکت زدن هم نباشید ،حال بسیار زود است )پسککت »چگککونه از خککود
مدیر بسازیم« ۴را بخوانید(
من پیشتر نوشتهای از جول اسپالسکی با نام »پندهایی به دانشجویان کامپیوتر« را درسه بخش
یبگیرید :بخش نخست ، ۵بخش دوم ۶و بخش سوم.۷
یتوانید پ 
ترجمه کردهام که م 
تهای خود را تقویت کنید سپس به
پی نوشت :دقت کنید ترتیب مهم است ،یعنی نخست مهار 
دنبال کار نیمهوقت بگردید .روشن است که کسی که هیچ چیز بلد نیست ،کککار نیمهوقککت نیککز
نخواهد یافت حتا رایگان .نکته دیگر ،در انتخاب شرکت دقت کنید.
نهککا را در
یخورنککد و چگککونه آ 
یها به چککه درد م 
تکم یاد بگیرید متدولوژ 
جایی بروید که دس 
یکننککد و از ایککن دسککت
یکنند ،چگونه با هم کککار م 
یگیرند ،چگونه برنامهریزی م 
عمل بکار م 
چیزها
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