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معرفیاستارتآپها

مدارک پولساز آی تی
اگر به دنبال شروع کسب و کار مرتبط با آی تی (فناوری اطالعات) هستید یا به زودی 
دریافت  پس از  که  هستند  مشاغلی  می کنید،  دریافت  آی تی  زمینه  در  را  خود  مدرك 
شبکه  به  چه  کنید.  درآمد  کسب  آن ها  طریق  از  و  بروید  آن ها  سراغ  می توانید  مدرکتان 
و امنیت عالقه داشته باشید و یا به مدیریت سیستم ها گرایش داشته باشید، می توانید با 
دریافت مدرك آی تی مرتبط با آن، کسب و کار خود را آغاز یا رونق ببخشید. این هفته 

تصمیم گرفته ایم تا لیستی از این مدارك را تهیه کرده و به شما معرفی کنیم.
)CRISC( کنترل سیستم های اطالعاتی و ریسکی

آزمون ورودی برای دریافت این مدرك از 4 بخش مختلف تشکیک می شود: شناسایی، 
ارزیابی، پاسخ دهی و کاهش ریسک و نظارت کنترلی و گزارش دهی. اگر به فعالیت در این 
زمینه عالقه مند هستید و یا در این بخش تجربه دارید، بهتر است گواهینامه CRISC را با 
دقت بیشتری بررسی کنید. آزمون ورودی از 150 سوال چند گزینه ای تشکیل می شود. 
هزینه شرکت در آزمون هم 420 دالر خواهد بود که با احتساب خرید منابع و کتاب های 
مورد نیاز جهت شرکت در این آزمون، احتماال کمی بیشتر هزینه خواهید کرد.اگر در این 
آزمون موفق شوید، یک موقعیت شغلی با درآمد ساالنه 127,507 هزار دالر در انتظار شما 

خواهد بود.
)CISM( مدیریت امنیت اطالعات

این مدرك در درجه اول بر روی مدیریت امنیت اطالعات تمرکز دارد. با این که امکان طراحی 
و مهندسی پروتکل های امنیتی با این مدرك وجود دارد، فرد دارای این مدرك می تواند اختیار 
بیشتری در مدیریت امنیت آی تی شرکت ها داشته باشد. داشتن چنین مدرکی امکان ورود 
به کسب و کار های نامرتبط با آی تی را نیز خواهد داد. افرادی که مدرك CISM داشته باشند، 
توسط شرکت های مختلف و به منظور رسیدن به اهداف تجاری کلی و حفظ امنیت استخدام 
می شوند. اگر به دریافت مدرك در این زمینه عالقه مند شده اید، مطمئنا به درآمد آن نیز 
عالقه مند خواهید شد چون در سال می توانید به طور متوسط 122,448 هزار دالر درآمد کسب 
کنید. البته قبل از رسیدن به چنین درآمد باالیی، بایستی ابتدا از آزمون ورودی با 200 سوال 
تستی سربلند بیرون بیایید همچنین بایستی 5 سال سابقه کار مرتبط با این زمینه را ارائه کنید. 
در ضمن هزینه شرکت در آزمون چیزی حدود 415 دالر خواهد بود اما احتماال با خرید کتاب ها 

و منابع مورد نیاز برای موفقیت در این آزمون، کمی بیشتر هزینه خواهید کرد.
مدرک حرفه ای طراحی در پلتفرم AWS آمازون

از  اپلیکیشن ها  مدیریت  و  طراحی  به  که  افرادی  برای   2015 سال  مدرك  پردرآمدترین 
طریق پلتفرم AWS شرکت آمازون عالقه دارند، تعلق دارد. آزمون ورودی شامل طراحی 
و به کارگیری سیستم های AWS می شود. داوطلبان واجد شرایط بایستی حداقل 1 سال 
سابقه کار با سیستم AWS و تخصص کافی در زمینه برنامه نویسی به یک زبان اصلی را 
داشته باشند. آزمون ورودی شامل 60 سوال چند گزینه ای می شود که بایستی در کمتر از 
80 دقیقه با آن ها پاسخ دهید. هزینه شرکت در این آزمون نیز تنها 150 دالر خواهد بود اما 
داشتن این مدرك شما را به فردی با درآمد میانگین ساالنه 119,085 دالر تبدیل خواهد کرد.

)CISSP( مدرک حرفه ای امنیت سیستم های اطالعاتی
 CISSP اگر شما تحلیل گر، ناظر، مدیر، مشاور امنیتی و یا مهندس سیستم هستید، مدرك
بهترین گزینه برای شما خواهد بود. این مدرك بهترین فرصت برای اثبات ظرفیت هایتان 
در بخش طراحی، مهندسی و حفظ امنیت آی تی سازمان ها خواهد بود. آزمون ورودی که 
شامل 250 سوال تستی و وصل کردنی می شود، به شما امکان رسیدن به شغلی که درآمد 
میانگین آن در سال باالی 118,179 هزار دالر است را می دهد. برای قبولی در این آزمون 
به نمره 700 یا باالتر نیاز خواهید داشت. هزینه شرکت در این آزمون هم 599 دالر خواهد 

بود بنابراین بهتر است تمام تالشتان برای قبولی دراین آزمون را بکنید.

جـــدول

1- از بازیهای مهیج رایانه ای- یکی از وســایل هوشمند 2- روشن بودن 
چراغ آی دی- چرخ- از ســخت افزارها 3- مروارید- از حشرات موذی- 
تکرار یک حرف 4- حافظه رایانه- نرم افزاری جهت رایت سی دی- مدل 
رایانشی بر پایه شبکه های رایانه ای ماننداینترنت است که الگویی تازه برای 
عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی با به کارگیری شبکه ارائه می کند 
5- قلم در زبان رایانه- معادل 8 بیت اســت 6- کپی سی دی- پافشاری 
7- فشردن ماوس- پهلوان- جمع قوه 8- از زبانهای برنامه نویسی- گنگ 
و بی صدا- شهری در اســتان آذربایجان شرقی 9- انسان آهنی- رویش 

و پرورش 10- فلج- نازکترین رگهای بدن11- از زبانهای برنامه نویسی

صادق خلیـل خانی

سیدعلی سعادت

یاسرسعادتنژاد-محمدجوادقنبرزاده-وهابکوالیی-ماهمنیرابراهیمپور
آرینصانعیفرهادفاطمیپور-احمدکالمی-مهرانبینائی-هادیبروشکی
ســیناخلیلی-آیدیننوری-سوســنمیرزایی-علیحسینزاده
بیژنکچرانلویي-علیکچرانلویي-هادییارمحمدی-اکبرخلیلخانی
ریحانهالساداتماهبدزاده-غالمحسنگنجبخش-سعیدمحمدپور
ضیاالدینمیرزایی-الههثابتقدموحیــدضروری-زیباجعفریان
مریمخانبیکــی-محمدحســینصفری-بردیــازحمتکش
فاطمهخلیلخانی-مریمخانبیکیعلیرضاالریمی-مهدیصانعی
امیرعبــاسصانعی-ســمیراخلیلیمطلق-ســیدهصدیقهخرم
حمیدرضازحمتکش-حنیفهشــجاعالدین-زینبباباییشرف
یاسرشــجاعالدین-مهدیخلیــلخانی-صــادقخلیلخانی
محمدکوهانی-مهدیقنبرزاده-زینبتفکری-حســینعسگری
امیرمحمــدفنودی-محمدســجادفنــودی-ســهیلفنودی
محمدصالــحتفکری-حمیــدهتفکری-محمدحســنجعفری
سیدمهدیموســوی-سیدحسنموســوی-محمدعلیکریمی
عسلجعفری-احمدجعفری-احســانجعفری-مجتبیجعفری
مریمجعفری-ملیحهجعفری-فاطمهاســالمی-عاطفهاســالمی
محسناســالمی-صالحمجاوری-فهیمهکاشاني-ریحانهقنبرزاده
سیدهیگانهســالمت-طاهرهخلیلخانی-مجیدپوستچینیان
مرتضیپوستچینیان-مســعودکوهانی-مرتضیپوستچینیان
ســیدمهدیرضوی-ســیدجــوادرضــوی-یونــسمهرانی
مجتبــیچهکندی-مســعودصحرائــی-مهــدیچهکندی
ســیدعلیســعادت-حســینفیروزیان-فرشــیدحســنی
ابوالفضــلغالمــی-جــوادخورســند-امیــرمندوســتی
محمدعلیکریمی-مجتبیچهکندی-ناصرالدینشــجاعالدین
میثمشــجاعالدیــن-ضیاالدیــنمیرزایی-حســننجاری

اسامی برند    گان مسابقه 
بایت جد    ول شماره 455

رمز جد    ول 457  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)11 افقی و 5 عمودی( - )7 افقی و 1 عمودی( - )1 افقی و 8 عمودی( - )4 افقی و 8 عمودی(

)2 افقی و 1 عمودی( - )5 افقی و 9 عمودی(  

رمز جد    ول 456:  ایمیج
طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 

عمـودی:

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشهد     و یک نفر از شهرستـــان« از کساني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شماره 2000999 قبــــل از چاپ شمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسال پیامک: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها. از ذکر نام و نام شهرستــــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسال ایمیل: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشــهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها را به نشــانی byte@Khorasannews.com ارسال 

نمایید    . د    رج نام و نام شهرستان د    ر متن ایمیل الزامی است.

حل جد    ول شماره 456

افقـی:

شهرستان

مشهد

1- از مرورگرها- از فروع دین2- واحد پول کشور ژاپن- درخت انگور- واحد 
پول کشور ترکیه3- مجرای تنفسی- رنگ آبی در زبان انگلیسی4- یکی از 
شبکه های مبتنی بر frame در شبکه های رایانه برای شبکه های محلی 
LAN می باشد- مکان عبادت مسیحیان 5- گوشت به زبان ترکی 6- نوعی 
برند گوشی و تبلت - از فلزات 7- اندام اصلی غذا سازی در گیاه- طایفه و 
قبیله- منقار پرندگان 8- آدرس اینترنتی- مژده رسان و پیغام نیکو دهنده 
9- پوسته گرافیکی- مجسمه سنگی که به جای خدا پرستش شود- از انواع 
پرندگان زینتی 10 - ضلع روبرو به زاویه قائمه- پرچم- گفتگوی خودمانی 

11 - از بنیانگذاران شرکت اپل

جدولشماره457


