
 

 ربه سوی باالترین استانداردهای جهانی محیط کا قدمی

  

شیدکده، مرکز جدیدی برای گسترش نرم افزارهای شرکت شید افزار رایانه است. دلیل بوجود آمدن آن را 

شاید بطور خالصه بتوان ساخت یک محیط مناسب دانست. محیط مناسبی برای کار، خالقیت و رشد. چرا که 

جهان نگاه کنیم، یکی از اساسی ترین جنبه های مشترک آنها محیط کار اگر به اکثر شرکت های مطرح 

مناسب است. که به طبع، دلیل آن این می تواند باشد که محیط کاری، مانند زمینه ای است که می تواند 

 .استعدادها و توانایی ها را شکوفا کرده و حرکت در مسیری درست را سهولت بخشد

جنبه های مختلف محیط های کاری سعی در بوجود آوردن این بستر دارد.  شیدکده با تغییر و پیشرفت در

همانطور که می دانید، مسلما امکانات و لوازم نقش بسزایی در محیط کاری دارند و در شیدکده سعی کرده 

ایم آنها را به بهترین شکل در کنار هم قرار دهیم. مثال ما محلی را انتخاب کرده ایم که شامل یک فضای 

یعی باغ مانند می باشد، چون فکر می کنیم که این نقش بسزایی در کارایی و همچنین سالمت ذهن طب

 .کارمندان خواهد داشت. اگرچه محیط و امکانات تنها بخشی از شیدکده است

در واقع شاید بخش تاثیر گذار تر شیدکده روشهای مدیریتی و اجرایی آن باشد. در این زمینه ما سعی کرده 

استفاده از روش ها و استانداردهای شرکت های پیشتاز دنیا، مانند گوگل و فیسبوک، و همچنین ایم با 

هماهنگی آن با فرهنگ محلی ایران، از لحاظ عملکردی نیز در کنار شرکت های مطرح جهان قرار بگیریم. 

بر روی پروژه های  مثال ما از اعضای تیم می خواهیم هفته ای یک روز را در محیط کار و با امکانات شرکت،

شخصی خود کار کنند و کمک می کنیم تا آن پروژه ها اجرا شده و به ثمر برسد و درصدی از سود آنرا برای 

 .خودشان در نظر می گیریم



 

  

ر کاری چیزی که بیش از هر چیز تصمیم گیری ها و رفتار ما را تعیین می کند، حالت ذهنی ما در هنگام ه

در آن لحظه است. به عنوان مثال اگر ما در حالتی روانی که مثبت، رو به جلو و سازنده باشد قرار داشته باشیم، 

می کنیم با استفاده از عوامل  چیزی که تولید می کنیم نیز این ویژگی ها را خواهد داشت. بنابراین ما سعی

 .محیطی مناسب )مانند امکانات و روشهای مدیریتی( این حالت های ذهنی را تشویق کرده و گسترش دهیم

حالت ذهنی مناسب نیز به نوعی تنها زمینه ای است که اعضای تیم بتوانند توانایی های خود را به بهترین 

یدکده قصد داریم به وجود بیاوریم، رشد این توانایی ها است. شکل استفاده کنند. قسمت دیگر آنچه ما در ش

بنابراین ما زمانی را در هر هفته به یادگیری اختصاص می دهیم. در واقع یکی از مهمترین شرط های عضوی 

 .از تیم شیدکده بودن، توانایی و میل به یادگیری به طور مستمر است

روی گسترش ضد ویروس شید و به وجود آوردن تکنولوژی  در حال حاضر قسمت بزرگی از نیروی شیدکده بر

های امنیت رایانه خواهد بود. به طور کلی ما قصد داریم، تکنولوژی هایی را در این زمینه ابداع کرده و گسترش 

دهیم که بتواند صنعت امنیت رایانه را در ایران و جهان به پیش برده و آن را بهبود ببخشد. به طور خاص تر، 

  .خواهیم در زمینه ی امنیت رایانش ابری و رفتارشناسی بدافزارها فعالیت کنیم ما می

  



 

  

ما در شیدکده به دنبال اهداف بسیار بزرگی هستیم، اهدافی مانند ساختن تکنولوژی های جدید در زمینه 

آنها به کشورهای خارجی، حتی اروپا و آمریکا. اگرچه این امر ممکن است بسیار دور از  امنیت و عرضه کردن

ذهن به نظر برسد، اما ما اعتقاد داریم که استعداد و توانایی چنین کاری کامال در ایران وجود دارد. چطور 

نند و در آنها موفق بسیاری از نیروی جوان و ماهر ما می توانند به بزرگترین شرکت های جهان دست پیدا ک

باشند؟ مسلما اگر این استعداد و توانایی وجود نداشت این اتفاق را شاهد نبودیم. پس آن چیزی که در اینجا 

تفاوت را ایجاد می کند، همین، نبود زمینه و محیط مناسب برای شکوفایی و رشد این استعداد ها است. 

خالقیت را نیز در تیم رشد خواهیم داد تا بتوانیم به این  همینطور به عنوان مثال ما با ایجاد فضایی مناسب،

  .تکنولوژی های جدید دست پیدا کرد

  

 

  

  



 


