دوﻣﯿﻦ دوره ﺑﻮت ﮐﻤﭗ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ از  ۱۳دیﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،دی ۱۳۹۹
دوﻣﯿﻦ دوره ﺑﻮت ﮐﻤﭗ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ از  ۱۳دی ﻣﺎه  ۱۳۹۹آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎﻋﺖ
دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻟﺰوم ورود

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار و ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن

اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻓﺮاد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

دور اول ﺑﻮت ﮐﻤﭗ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ،ﭘﺎﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری
وﯾﮑﺴﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﻮﺳﻂ  ۱۶ﻣﺪرس ﺑﻪ ﻣﺪت  100ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .دوﻣﯿﻦ دوره اﯾﻦ ﺑﻮت

ﮐﻤﭗ در ﻗﺎﻟﺐ  ۱۰۰ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۵۰ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻠﺴﺎت رﻓﻊ اﺷﮑﺎل و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

»زﻫﺮا رﺣﻤﺘﯿﺎن« ﻣﺪﯾﺮاﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻮت ﮐﻤﭗ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻧﻔﺮ در دوره
ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﯾﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر در ﻃﻮل
اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه و ﯾﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺣﺎﺗﻤﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام در اﯾﻦ ﺣﻮزه دارﻧﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﻓﻌﺎﻻن اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
و ﻓﺮوش ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺷﻐﻠﯽ دارﻧﺪ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ
دوره ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
رﺣﻤﺘﯿﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ در وﻫﻠﻪ اول ﯾﮏ ﺗﺴﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :اﯾﻨﮑﺎر را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﯿﻤﯽ
ﯾﮑﺪﺳﺖ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای

ﺷﺮﮐﺖ در دوره را دارﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ،اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در دورهﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ آﻧﻬﺎ در دوره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ«.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم در اﯾﻦ دوره آﻧﻼﯾﻦ  ۶۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۲۰ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه و  ۲۵ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
رﺣﻤﺘﯿﺎن درﺑﺎره ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﯾﮏ دوره آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﻼس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻧﺪارد ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ در دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻣﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻧﮕﻪدارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻬﺘﺮی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﻮیﺗﺮی
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ«.
او درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﻓﺮاﯾﻨﺪ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﻼسﻫﺎ ﻋﻤﻼ
وارد ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﭘﺮوژه را در ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژاﻧﺲ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل دﯾﻤﺎ ،ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﯾﮑﺘﺎﻧﺖ ،آژاﻧﺲ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ادﻧﮕﺎه ،ﻣﻮرف
اﺳﺘﻮدﯾﻮ ،آﻫﻦ آﻧﻼﯾﻦ و دوزﻟﯽ ﺑﻮک و ﯾﺎ ﺧﻮد اﯾﻨﻔﻮﮔﺮام ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﯿﺲ اﺳﺘﺎدی را در ﺗﯿﻢ
ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دوره ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺷﻬﺮﯾﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر اﯾﻨﻔﻮﮔﺮام در اﯾﻦ روﯾﺪاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

