ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،آذر ۱۳۹۶
اﻣﺮوز  ۸-آذر -ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای
ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮان ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد از دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی» ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺛﺎﺑﺖﻧﮋاد« ،ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت

ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎ اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ از ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی
اﯾﺮان ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ اﺛﺮات ﺧﻮﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖﻧﮋاد ،اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آزاد ﻣﻬﺎرت راه ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ در آن
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .در اداﻣﻪ »ﻓﺮﻫﺎد ﻫﺠﺮت« ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ در ﻣﻮرد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻔﺖ:

»ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ روی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ و
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .ﻣﺎ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن راهاﻧﺪازی آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮان را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻮاﻧﺎن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎری روﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

اﯾﻦ آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
او از آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻬﺎرت ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺠﺮت ،اﯾﻦ آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ
ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد در اروﭘﺎ ﻧﺪارد.
آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺎل  ۹۳ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای راهاﻧﺪازی
ﺷﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ آﮐﺎدﻣﯽ در ﻃﻮل دورهﻫﺎی دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی،
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎسﺷﻮﯾﯽ ،ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی و ﯾﺨﭽﺎل را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
»ﻣﻬﻨﺎز ﻧﺠﯿﺐزاده« ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای ﮐﺸﻮر در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی

ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮان از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ دﻓﺘﺮ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آزاد

ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎ
و ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺠﯿﺐزاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ ،از ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

»ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮدی« ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای ،در ﻣﻮرد
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮنﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﺎد ﮔﻔﺖ:

»ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻮاﻻت و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و
ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ »ﻣﺴﻌﻮد ﻓﯿﺎﺿﯽ« ،ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻫﻤﭽﻮن دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ آن در  ۴ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ،
ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﯾﺨﭽﺎل و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ( ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع )ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی( و ﻟﻮازم ﺻﻮﺗﯽ
و ﺗﺼﻮﯾﺮی )ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﯿﺎﺿﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

»ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه آﻣﻮزش ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ
راهاﻧﺪازی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ-اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ«.

اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در  ۴ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮان ﯾﮏ آزﻣﻮن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از آن  ۱۰ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺶ
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﺎد راه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻫﺮ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲۰ ،۳۰و  ۱۰ﺳﮑﻪ ﺑﻬﺎر آزادی اﻫﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
اوﻟﯿﻦ دوره اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۴ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻃﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .دوره دوم اﯾﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو
ﻫﺰار ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎرت ﺳﺎل  ۲۰۱۷اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ.
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮان از روز ﺷﻨﺒﻪ  ۴آذرﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ روز  ۲۰آذر
ﻣﺎه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ در اواﯾﻞ دی ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن

ﻣﯽرﺳﺪ .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮان و ﮐﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  Samsungtecholympiad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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