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فنـاوری  از  بهره گیـری  هـدف  بـا   1366 سـال  در  سیسـتم  همـکاران 

اطالعـات بـرای مدیریـت موثـر کسـب وکارها تاسـیس شـده اسـت. در 

آغـاز، بـرای مکانیـزه کردن فرایندهای سـازمانی، با عرضـه ی نرم افزارهای 

کاربـردی، اسـتفاده از کامپیوتـر و نرم افـزار را در کسـب وکارهای ایرانی به 

جریـان انداخـت. امـروز، همکاران سیسـتم بزرگ ترین شـرکت نرم افزاری 

بخـش خصوصـی کشـور اسـت و بـا عرضـه ی راهکارهـای هوشـمند 

نرم افـزاری بـه کسـب وکارها در اندازه هـای مختلـف )شـرکت های بـزرگ، 

متوسـط و کوچـک( و در صنایـع گوناگـون، همـراه آن هـا در پیشـبرد و 

توسعه ی سریع تر کسب وکارشان است.  

همـکاران سیسـتم بـا بیـش از 1400 سـرمایه ی انسـانی بـا شـناخت و 

بـا  راهکارهایـی متناسـب  نیازهـای کسـب وکارها دارد،  از  کـه  تجربـه ای 

فرایندهـا و نیازهـای آن هـا را در اختیارشـان می گـذارد و همواره هم سـو 

با فناوری های روز دنیا راه حل های خود را توسعه می دهد. 

راهکارهـای همکاران سیسـتم به صاحبـان کسـب وکارها کمک می کنند 

تـا بـا بینش دقیق تری سازمان شـان را مدیریـت کنند و از تغییـرات بازار 

و روندهای آن مطلع شـوند.



همکاران متخصص و موثر؛
سرمایه ی انسانی
ارزشمندترین سرمایه ی
همکاران سیستم 

نـوع نـگاه بـه سـرمايه  انسـانی، محيـط ارتباطـی سـالم و دوسـتانه 

بيـن همـکاران، ارزش هـای سـازمانی و نـگاه مشـترک بـه موفقيـت و 

سیسـتم  همـکاران  ویژگی هـای  مهم تریـن  از  اجتماعـی  موضوعـات 

در سـه دهـه فعاليتـش اسـت. ایـن ویژگی هـا از بـدو تاسـیس شـرکت 

توسـط موسسـان تعریف و اجرا شـده و در مسـیر توسـعه ی شـرکت 

نیـز مبنـای ذهنـی و عملـی مدیـران بـوده اسـت.

همکاران سیسـتم به پشـتوانه سـرمایه انسـانی متخصص و متعهد 

را  مـا موفقیـت  بـاور  بـه  اسـت.  ادامـه مسـیر موفقیـت مصمـم  در 

سـرمایه های انسـانی مـا رقـم می زننـد. تـک تـک افـراد ایـن خانـواده ی 

بـزرگ بـه عنوان سـفیران همکاران سیسـتم، عالوه بر داشـتن تخصص 

و توانمنـدی،  نقـش کلیـدی در رشـد و توسـعه ی شـرکت دارنـد. 

ایـن نـگاه، در همـکاران سیسـتم تـالش می کنیـم تـا فضـای کاری  بـا 

بسـازیم. یادگیرنـده   و  را محیطـی حرفـه ا ی، دوسـتانه  شـرکت 

  •



محیـط کار همـکاران سیسـتم در همـه ی بخش ها و الیه ها، دوسـتانه 

و صمیمـی اسـت. در ایـن محیـط صراحـت، شـفافیت و اعتمـادی کـه 

نتیجـه ی دوسـتی های عمیـق اسـت را تجربـه می کنید. دِر اتـاق مدیران 

از مشـورت و  بـاز اسـت و همیشـه می توانیـد  بـه روی همکارانی هـا 

همراهـی مدیـران و همـکاران بـرای پیشـبرد فعالیت هـا اسـتفاده کنید.

۱. محیط دوستانه

شش دلیل برای
همکارانی شدن

اگـر در کارتـان مسـتعد، يادگيرنـده و هدفمنـد هسـتید، در همـکاران 

نتیجه گـرا  اگـر  اسـت.  بـاز  شـما  روی  بـه   پیشـرفت  درهـای  سیسـتم 

هسـتید و دلتـان می خواهـد در محيـط کاری دوسـتانه و در قالـب یـک 

تیـم تمـام عیـار کار کنیـد، همـکاران سیسـتم گزینـه ی مناسـبی بـرای 

شـما اسـت.

مـا پیشـینه ی شـغلی و تحصیلی شـما را بـا نگاه به ظرفیت توسـعه و  

انگیزه هایتان بررسـی می کنیم و اشـتیاق شـما به موفقیت و تعهدتان 

بـه یادگیـری را، مهم تـر از تجربه هـای پیشـین یـا مـدرک تحصیلی تـان 

می دانیم.  

بـا ایـن مقدمـه؛ مهم تریـن دالیل بـرای پیوسـتن به همکاران سیسـتم 

را بـه شـما معرفـی می کنیم:



انضبـاط مالـی در همـکاران سیسـتم پشـتوانه ی انجـام تعهـدات مالی 

بـه مشـتریان، همـکاران و سـهامداران اسـت. پرداخت هـای منظـم و 

بـدون تاخیـر از نمونه هـای  انضباط مالی همکاران سیسـتم هسـتند. 

ایـن انضبـاط، تصادفـی نیسـت بلکـه ریشـه در اعتقـاد عمیـق مـا بـه 

اشـتراک در منافـع دارد.

مشـارکت  بـا  ورزشـی  مسـابقات  و  دوره هـا  سیسـتم،  همـکاران  در 

می شـود.  برگـزار  همکارانی هـا 

افـزون بـر ایـن، ارائه تسـهیالت بـرای اسـتفاده از فضاهای ورزشـی، این 

فرصـت را فراهـم می کنـد تـا همـکاران بتواننـد  ورزش های مـورد عالقه 

خـود را دنبـال کنند.

برگـزاری سـفر، تئاترهای گروهی، نمایش فیلم و جشـن های سـازمانی،  

از دیگـر برنامه هایـی اسـت کـه در کنـار کار، محیـط دلچسـبی را بـرای 

همکارانی هـا فراهـم می کنـد.

۲. زندگی کاری با ثبات

3. نشاط در محیط کار

توجـه بـه سـالمتی همـکاران و مراقبـت از آن، بـرای مـا اهمیـت زیـادی 

زمینـه،  ایـن  در  تسـهیالتی  کـردن  فراهـم  بـا  می کنیـم  تـالش  دارد. 

همکارانی ها را به مراقبت از سـالمتی خودشـان تشـویق کنیم. بخشـی 

از خدمـات کمیتـه ی سـالمت همـکاران سیسـتم عبارتنـد از:

• حضور پزشک مقیم در شرکت

• انجام آزمایش ها و معاینات دوره ای

• تشکیل پرونده پزشکی برای کارکنان

• برگزاری سمینار و به اشتراک گذاری محتوای متناسب با مفاهیم
   بهداشت و سالمت 

• نظارت بر سالمت تغذیه و توزیع میان وعده های سالمت در
   ساعات کاری

از  سیستم،  همکاران  به  پیوستن  اول  روز  همان  از  شما  همچنین 

خدمات بیمه تکمیلی بهره مند خواهید شد.

۴. توجه ویژه به سالمتی



مسیر پیشرفت یک همکارانی
محمد عزیزالهی؛ 
معاون توسعه ی بازار 

تنـوع فرصت هـای شـغلی و ظرفیت های توسـعه در همکاران سیسـتم 

از یک سـو و فراهم بودن مسـیر رشـد از سـوی دیگر، این فرصت را برای 

شـما فراهـم می کنـد تا متناسـب بـا عالقه مندی هـا و ظرفیت های خود 

بـرای توسـعه برنامه ریـزی کنید. در همکاران  سیسـتم به شـکل مداوم 

بـرای ارتقـاء دائمـی دانـش، تخصص و مهارت های شـغلی و فردی شـما 

تـالش می کنیم. 

بـه  ایـن راسـتا، موسسـه پژوهـش و آمـوزش همـکاران سیسـتم  در 

همـکاران  مجموعـه  در  شـاغل  افـراد  تمـام  و  مدیـران  کارشناسـان، 

خدمـات  دارنـد  کـه  خاصـی  آموزشـی  نیازهـای  اسـاس  بـر  سیسـتم، 

آموزشـی ارائـه می دهـد. ایـن آموزش هـا از کار بـا نرم افزارهـای همـکاران 

می گیـرد. بـر  در  را  مدیریتـی  و  مهارتـی  آموزش هـای  تـا  سیسـتم 

همچنیـن شـما می توانید مسـیر شـغلی خود را  از کارشناسـی شـروع 

کنیـد و در مسـیر رشـد افقـی )کارشـناس متخصـص( یـا عمـودی )تـا 

مدیریتـی  تیـم  اعضـاء  از  بسـیاری  کنیـد.  پیشـرفت  مدیریـت(  رده ی 

همـکاران سیسـتم، شـرکای تجـاری مـا و متخصصـان امـروز شـرکت، 

چنیـن مسـیری را پیموده انـد. بنابرایـن شـما هـم می توانید بـا انتخاب 

درسـت و تالش و پشـتکار، مسـیر حرفه ای موردعالقه خود را طی کنید.

۵. توانمند سازی و
توسعه فردی و شغلی
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داشـتن برنامه توسـعه فردی الزمه ی موفقیت در مسـیر شغلی شما 

در همکاران سیسـتم اسـت. با چنین برنامه ای مشـخص می کنید کجا 

هسـتید، بـه کجـا می خواهیـد برسـید و متناسـب بـا اهـداف سـازمان، 

مسـیر کاری و حرفـه ای خـود را تعریـف می کنیـد. عـالوه بـر دوره هـای 

آموزشـی کـه موسسـه پژوهـش و آمـوزش همـکاران سیسـتم بـرای 

همکارانی هـا برگـزار می کنـد، حضـور در یک تیـم حرفـه ای و متخصص، 

فرصت هـای یادگیـری و رشـد را برای شـما افزایش می دهـد. همچنین، 

در هنـگام ورود بـه همـکاران سیسـتم، یکـی از همـکاران بـا تجربـه و 

متخصـص، نقـش منتـور را بـرای شـما ایفـا خواهـد کـرد تـا هـر آنچه را 

کـه نیـاز اسـت بدانیـد را به شـما منتقـل کند. 

همـه ی مـا در همـکاران سیسـتم یـاد می گیریـم کـه یـاد بگیریـم. در 6. یادگیری و توسعه فردی

از  یـک  دارد. هـر  یـک منبـع دانـش سـیال وجـود  همـکاران سیسـتم 

همکارانی هـا بخشـی از ایـن منبـع هسـتند کـه در زمینه هـای مختلـف 

فنـی، ارتباطـی، مدیریتـی و... دانـش  خـود را بـا سـایرین بـه اشـتراک 

می گذارنـد.
امین نوذری؛ 

معاونت پشتیبانی پناه تهران
همکاران سیستم

در همـکاران سیسـتم افراد، هدفمند هسـتند و تـالش می کنند تا روند 

کارشـان رو به پیشـرفت باشـد. سازمان نیز فضای رشـد در اختیار شما 

قـرار می دهـد و شـما ایـن امکان را دارید تـا در کنار همکارانی که از شـما 

حمایـت می کننـد هر آن چـه را که برای رشـد نیاز داریـد، تجربه کنید. 

گلبرگ راکی زاده؛
 مسئول تیم اداری و
منابع انسانی پناه تهران همکاران سیستم

در دوره ی کارشناسـی درسـی داشـتیم بـه نـام »مهندسـی نرم افـزار«. 

همیشـه فکـر می کـردم کـه مطالـب آن، تئوری هایـی اسـت کـه امـکان 

وقـوع آن هـا بـه  دلیـل چالش هـا و ریزه کاری هایـی کـه در محیـط واقعی 

وجـود دارد، خیلـی پاییـن اسـت. امـا امـروز خوش حالـم در شـرکتی کار 

را در  می کنـم کـه تقریبـا همـه ی اجـزای مهـم »مهندسـی نرم افـزار« 

بـه کار  نرم افـزاری  سیسـتم های  نگهداشـت  و  اجـرا  توسـعه،  تحلیـل، 

می بـرد.
امیر رضایی؛ 
مدیر پروژه ی تولید نرم افزار

نقـش هـر فـرد در همـکاران سیسـتم، آن قـدر مهـم اسـت کـه شـما 

پایـان کار،  مسـوول مسـتقیم و  تـا  آغـاز  از  به عنـوان صاحـب فراینـد 

پاسـخ گوی عملکـرد خـود هسـتید و ایـن بـه معنـای رسـمیت داشـتن 

شـما در سـازمان اسـت.

سعیده جلیلیان؛
 کارشناس منابع انسانی

از زبان همکارانی ها



ممتاز بودن

می خواهیــم پیشــرو باشــیم. اشــتیاق بی پایــان بــه نــوآوری و بهبــود 

مــداوم کیفیــت تولیــدات و خدمــات از نمودهــای اصلــی ممتــاز بــودن 

اســت.

ارزش آفرینی

ــمت  ــه س ــت ب ــتریان و حرک ــای مش ــق نیازه ــناخت دقی ــا ش ــدف م ه

پاســخ دهی بــه ایــن نیازهــا اســت تــا بهــره وری آن هــا را افزایــش دهیــم. 

شــیوه ی کار مــا ایجــاد روابــط بلندمــدت از طریــق پاســخگویی معتبــر 

و مســتمر بــه مشــتریان و ارزش آفرینــی بــرای آنــان اســت.

شفافیت

ســازمان مــا سیســتمی بــاز و شــفاف اســت. مــا اطالعاتــی را کــه 

ــد،  ــه آن را دارن ــی ب ــق دسترس ــا ح ــب وکار م ــع در کس ــای ذی نف گروه ه

می کنیــم. منتشــر  داوطلبانــه 

مسئولیت پذیری

ــس،  ــه نف ــی ب ــراد متک ــه در آن اف ــت ک ــی اس ــاد محیط ــا ایج ــان م آرم

هــر  و  باشــند  و صــادق  نتیجه گــرا، منتقــد، صریــح  ســخت کوش، 

همــکار مســئولیت های درون ســازمانی و اجتماعــی رفتارهــای خــود را 

ــد. ــام ده ــکل انج ــن ش ــه بهتری ــته و ب دانس

وفای به تعهدات

همــکاران  و  ســهامداران  مشــتریان،  برابــر  در  خــود  تعهــدات  بــه 

می کنیــم  افتخــار  می داریــم.  پــاس  را  آن هــا  اعتمــاد  و  وفاداریــم 

ــدار  ــوان یــک شــریک تجــاری پای ــه عن ــرای همــه شــرکای خــود ب ــه ب ک

شــناخته شــویم.

کار تیمیارزش های همکاران سیستم

تشــویق کار تیمــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف و آرمان هــای مشــترک 

از ویژگی هــای بــارز همــکاران سیســتم اســت. مــا خانــواده ای هســتیم 

کــه بالندگــی خــود را در ارتقــای توانمندی هــای تیمــی و نیــز رشــد 

توانایــی تک تــک اعضای مــان می دانیــم.

یادگیری و یاددهندگی

همــه مــا بــا اتــکا بــه خودمــان و دیگــران یــاد می گیریــم و وقتــی یــاد 

گرفتیــم یــاد می دهیــم. توســعه فــردی اصــل جــدی و مــداوم موفقیــت 

و حرکــت رو بــه جلــوی مــا اســت. هرچنــد بــه ابزارهایــی مثــل مدیریــت 

دانــش بــه ایــن منظــور مجهــز هســتیم ولــی انگیــزه و ظرفیــت 

یادگیــری زیربنــای جــدی مــا اســت.



  

فرصت هـای  دارد.  وجـود  سیسـتم  همـکاران  در  شـغلی  عنـوان   80

بـا  را  انسـانی  سـرمایه های  از  گسـترده ای  طیـف  کـه  متنوعـی 

مدیریـت،  رشـته های  اسـت.  آورده  هـم  گـرد  مختلـف،  تخصص هـای 

حسـابداری، مهندسـی کامپیوتـر، مهندسـی صنایـع و  IT بیش تریـن 

دارنـد. همکارانی هـا  تحصیلـی  رشـته های  در  را  فراوانـی 

گستره ی مشاغل
 همکاران سیستم 

تولید نرم افزار                      ۱۲

آموزش                        7

مدیریت محصول                     ۴

زیرساخت         ۵

استقرار          ۴

مالی، اداری و حسابداری مدیریت                    ۱۰

پشتیبانی        ۱۰

منابع انسانی          ۴

مراقبت از مشتری        ۱۰

بازاریابی و دیزاین          ۸

فروش          ۵

عنوان شغلی گستره مشاغل

در کدام مناطق فرصت شغلی داریم؟همکارانی شوید

از  برخـی  دارد.  حضـور  کشـور  اسـتان   22 در  سیسـتم  همـکاران 

فرصت هـای شـغلی همـکاران سیسـتم، تنهـا مختـص تهران هسـتند. 

امـا فرصت هـای شـغلی مربـوط بـه فـروش، اسـتقرار و پشـتیبانی در 

همـه ی 22 اسـتان کشـور امـکان جـذب سـرمایه انسـانی دارنـد.



راهکارهای  سیستم،  همکاران  نرم افزار  پیاده سازی  متخصصان 

نرم افزاری را در سازمان مشتری پیاده سازی و عملیاتی می کنند.  

در این شغل، ابتدا کارکردها و ویژگی های راهکارهای همکاران سیستم 

به  حوزه ها،  سایر  و  کارخانه ای  اداری،  بازرگانی،  مالی،  حوزه های  در 

شما آموزش داده می شود. در صورت دریافت گواهینامه کارشناسی 

عنوان  به  می توانید  مشخص،  زمانی  بازه  در  سیستم  همکاران 

کارشناس پیاده سازی راهکارهای نرم افزاری مشغول به کار شوید.

متخصصان در این شغل باید:

یادگیری و سرعت رشد مطلوب برای توسعه دانش تخصصی   •
موردنیاز را داشته باشند.

برای استفاده ی هر چه بهینه تر مشتریان از راهکارهای نرم افزاری،   •
مشاوره های الزم را به آنان ارائه کنند.

به کاربران مشتری آموزش حین کار سیستم را ارائه دهند.  •

مشکالت کاربران را در دوره پیاده سازی راهکار نرم افزاری شناسایی،   •
پیگیری و برطرف کنند.

متخصصان پشتیبانی نرم افزار در همکاران سیستم از عملکرد مورد 

 انتظار سیستم های مشتریان مراقبت می کنند. همچنین ارائه خدمات 

از پیاده سازی نرم افزار، بر اساس  تخصصی مورد نیاز مشتریان پس 

تعهدات قرارداد پشتیبانی و ارزش های شرکت و کمک به مشتری برای 

بهره مندی حداکثری از راهکارهای نرم افزاری به عهده آن ها است.

• متخصصان پشتیبانی همکاران سیستم تا حل مساله و اطمینان 

از رضایت مشتری مشکل را پیگیری می کنند.

• متخصصان پشتیبانی با توجه به دانش، مهارت و توانایی های خود 
پشتیبانی از یک یا چند سیستم را بر عهده می گیرند.

متخصصان در این شغل باید:

• بر یادگیری و سرعت رشد مطلوب برای توسعه دانش تخصصی 
مورد نیاز تمرکز داشته باشند.

• مشاور مشتری برای نگهداری و کارکرد درست سیستم ها باشند.

• پاسخ گوی مشکالت اعالم شده ی مشتریان به شکل تلفنی، ارتباط 
لحظه ای )Online( و مراجعه حضوری به محل مشتری باشند.

• خدماتی که به مشتریان ارائه می دهند را برای توسعه بانک دانش، 
به شکل دقیق ثبت و از دانش های ثبت شده همکارانشان

    استفاده کنند.

• مشکالت مشتری را از تمامی واحدهای مرتبط با پشتیبانی، تا 
حصول اطمینان از رفع آن پیگیری کنند.

متخصص پیاده سازی
راهکار های نرم افزاری

متخصص پشتیبانی
راهکارهای نرم افزاری

بــا 3 شــغلی کــه بیش تریــن تعــداد جــذب در همــکاران سیســتم را دارد 

آشــنا شــوید: 



توسعه دهنده نرم افزار با توجه به نیازمندی های روشنی که از تحلیل گر 

چارچوب  در  برنامه نویسی،  زبان  یک  از  استفاده  با  می کند،  دریافت 

این  راه اندازی می کند.  و  تولید، تست  را  برنامه ای  معماری مشخص، 

برنامه می تواند یک برنامه الگوریتمی یا یک برنامه کاربردی باشد.

متخصصان در این شغل باید:

توانایی طراحی بخشی از سیستم با در نظر گرفتن محدودیت های   •
نیازمندی ها، معماری و فرایند توسعه خاص پروژه را داشته 

باشند.

توانایی شناسایی و تعریف مسئولیت ها، عملیات، مشخصه ها و   •
روابط عناصر طراحی و اطمینان از سازگاری با معماری و وضوح و 

خوانایی طراحی را داشته باشند.

توسعه و تست مولفه ها به منظور یکپارچه سازی در   •
زیرسیستم های بزرگ تر با توجه به استانداردهای خاص پروژه به 

عهده این مختصصان است.

•  توانایی ایجاد مولفه هایی برای تست سایر مولفه ها و 
زیرسیستم ها داشته باشند.

ساخت محصول از طریق یکپارچه سازی مولفه ها در سطح   •
سیستم و زیرسیستم از دیگر وظایف این مختصصان است.

توسعه دهنده ی
راهکارهای نرم افزاری



همکاران_سیستم 

telegram.me/systemgroupofficial

twitter.com/Hamkaransystem

linkedin.com/company/system-group

instagram.com/systemgroup #



 تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، خیابان عطار، پالک 8

8 3 3 8 2 0 0 1،  تلفن دفتر مرکزی:  1 9 9 4 6 4 3 5 1 5    کد پستی: 

 info@systemgroup.net  www.systemgroup.net   


