اﯾﻨﻮرس در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ روﯾﺎ :راهاﻧﺪازی
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺠﺘﺒﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻨﻮرس ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻨﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮای
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﮐﻼسﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ دو ﻫﺪف ﺑﺰرگ اﺳﺖ :راهاﻧﺪازی ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ آﻧﻼﯾﻦ
و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ.
داﺳﺘﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻨﻮرس از  1387و ﯾﮏ اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻫﺪف آن ﻧﯿﺰ ﺗﻐﺮ در ﺑﺴﺘﺮ آﻣﻮزﺷﯽ
و اراﺋﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﺮﻓﻪای و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮد.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  13ﺳﺎل ،ﺑﯿﺶ از  30ﻫﺰار ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و آﻧﻼﯾﻦ در اﯾﻨﻮرس دوره
ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺗﺪارک راهاﻧﺪازی دورهﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ زودی ﺑﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺮﻓﻪای« ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ
اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﻧﺪ.
»ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اردوﺑﺎدی« ،ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻨﻮرس ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﯾﻨﻮرس و دورهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ آن ،درﺑﺎره دو ﻫﺪف ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1400ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی را اراﺋﻪ ﮐﺮد.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻨﻮرس
 17آذر  ،1387ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎﻣﻼ

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪای ﮐﺎر ﺧﻮدش را آﻏﺎز ﮐﺮده
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺧﺎص و ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اردوﺑﺎدی ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮاز اول ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ،ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﻮرس ﺑﯿﺶ از

ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪود  150داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش  2500ﻧﻔﺮ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮔﯿﻢ دﯾﺰاﯾﻦ ،ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ دو ﺑﻌﺪی و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ،ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ،ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ،
ﻣﻌﻤﺎری ،ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس و ﮐﺴﺐوﮐﺎر از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻨﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اردوﺑﺎدی ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺣﺪود  13ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری در ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻨﻮرس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺟﺪﯾﺪی را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  200ﻣﺪرس ﺑﻮده اﺳﺖ.
او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﺞ را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ» :ﻣﺎ
ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﺧﻮد را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻓﻘﻂ ﻗﺼﺪﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﻼس آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺪرک دﻫﯿﻢ .ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻣﺎ در ﻃﻮل دورهﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره
ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.

ﻣﺪرﺳﻪ آﻧﻼﯾﻦ
از اواﺧﺮ ﭘﺎﺰ  98ﻣﺪرﺳﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻨﻮرس ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ  20ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ و  58ﻣﺪرس در آن ﻓﻌﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اردوﺑﺎدی درﺑﺎره ﭼﺮاﯾﯽ راهاﻧﺪازی ﺷﻌﺒﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻮدن
دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان از ﺷﻬﺮﻫﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﺳﻔﺮ و اﺳﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ روی ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای
آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪن دورهﻫﺎیﻣﺎن داﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ در آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد؟ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ از  4ﺳﺎل ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎری ﺟﻬﺖ
رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم  2ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﻣﺪرﺳﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او دورهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻨﻮرس ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش وﯾﺪﺋﻮ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ
ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ و ﺗﯿﻢ اﯾﻨﻮرس ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﺷﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی واﻗﻌﯽ اﻓﺮاد
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﺘﻮای دورهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺪرس ،ﻣﺸﺎورﯾﻦ،
ﮔﺮوه ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ،ﭘﯿﺶﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،دﯾﺰاﯾﻦ و … اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﺼﺮی و ﻫﻢ
ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮزش را ﺑﺒﯿﻨﺪ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻨﻮرس ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ از اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده
ﮐﻪ اﮐﻨﻮن آﻣﺎرﺷﺎن ﺑﻪ  30ﺷﻬﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺸﻬﺪ ،ﺷﯿﺮاز ،ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﯾﺰد ،اﻫﻮاز ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
و رﺷﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺪود  ۴۰۰ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻫﻢ از
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر دورهﻫﺎ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی دورهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ
اردوﺑﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺪرس ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻨﻮرس اﺳﺖ،
ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺎ ﻣﺪرس از دو ﻃﺮﯾﻖ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ
درس از ﯾﮏ ﺳﺮی ﺳﺮﻓﺼﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن آنﻫﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت را اﻧﺠﺎم و در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎرﮔﺰاری ﮐﻨﺪ .ﻣﺪرس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻮت،
ﻣﺘﻦ ﯾﺎ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن درﺑﺎره ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ ﻓﯿﺪﺑﮏ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﺮه دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻨﻞ ﭘﺮﺳﺶ و
ﭘﺎﺳﺨﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ«.
آنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻨﻮرس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دورهﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﺳﺮﻓﺼﻞ
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آن ﺑﺮای ﮐﻼسﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﺣﻀﻮری از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺪرﺳﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻨﻮرس اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﯾﮏ دوره ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد

اﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ دوره ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻨﻮرس ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻨﻮرس در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺧﻮد ،ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻀﻮر
ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻐﻞ آنﻫﺎ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪروز و
ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان روی اﺳﺘﻘﺒﺎل از دورهﻫﺎی آنﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ
داﺷﺖ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻓﺮوش آنﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 8 ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ
از ﻫﺪفﮔﺬاری آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل  99ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی دوره آﻧﻼﯾﻦ و ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺗﻠﺦ
اردوﺑﺎدی درﺑﺎره ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻨﻮرس ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ» :ﺿﺒﻂ و آﻣﺎدهﺳﺎزی وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه
ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮداری ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﺮد اﻫﺪافﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر
آﻣﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﭘﺲ آن ﺑﺮﺑﯿﺎﻢ .اﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در اﻧﺘﻈﺎر آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎر

را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

او اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﯿﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ را از دﯾﮕﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻃﯿﻒ

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ دورهﻫﺎ و اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻼسﻫﺎی ﺣﻀﻮری در دوره آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﺎور
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهای ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در اﯾﺎم ﮐﺮوﻧﺎ

ﺑﺮای ﻫﻤﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﻮزش ﺣﻀﻮری ﭼﯿﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﮏ ﻣﺪرﺳﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻨﻮرس و ﻗﻄﻌﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  17روز ،ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای اﯾﻨﻮرس ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ .ﻫﮑﺮﻫﺎ دورهﻫﺎی دزدﯾﺪه ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪیﺗﺮی ﺑﺰﻧﻨﺪ و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ.
اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮورﻫﺎ از اﯾﺮان ﺑﻪ روی آﻣﺎزون و ﺧﺮﯾﺪ ﻻﯾﺴﻨﺲ  DRMﮔﻮﮔﻞ )ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻘﻮق دﯾﺠﯿﺘﺎل( از
ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﮑﺮار ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻠﺨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن اﻣﮑﺎن داﻧﻠﻮد ﺷﺪن
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن واﺗﺮﻣﺎرک ،اﺳﻢ و آیﭘﯽ داﻧﺸﺠﻮ اﻣﮑﺎن رﮐﻮرد اﺳﮑﺮﯾﻦ و اﻧﺘﺸﺎر
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دورهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اردوﺑﺎدی اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮور ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﺷﺎی دورهﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻋﺖ  4ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ

ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻫﺪاف اﯾﻨﻮرس در 1400

اﻧﺘﺸﺎر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و راهاﻧﺪازی ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽزﺑﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
اﯾﻨﻮرس ﺑﺮای ﺳﺎل  1400اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ اردوﺑﺎدی ،ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اپ آﻣﺎده اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﺎﯾﺖ،
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻧﺪروﯾﺪ و ﺳﭙﺲ  iOSرا ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ

داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ از دورهﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دورهﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
زﺑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎﺰ اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽزﺑﺎن اﯾﻨﻮرس ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺪرﺳﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﯾﺎ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻨﻮرس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دورهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﺴﺎلﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزشﻫﺎ را ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دورهﻫﺎی ﻣﺎ از  8ﻣﻮرد در ﻣﺎه ﺑﻪ  3ﻣﻮرد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ

ﻣﺮور ﺳﺮاغ اراﺋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻨﻮرس ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ«.

اردوﺑﺎدی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »ﻧﻘﺸﻪ راه« در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد .او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻫﻨﺮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ
اﯾﺪهای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﺪام ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮایﺷﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع
ﮐﻨﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ روی ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ “ ”road mapﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﻣﺸﺎوره آﻧﻼﯾﻦ
راﯾﮕﺎن داده ﺷﺪه و ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻨﺮی و ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﻮد.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت  Gamificationﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻓﺮد و ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد

اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻪ او ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرش ﻣﯽآﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﺷﺪه و ﻣﺴﯿﺮی را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

