ﮐﻨﺪو :ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﻫﺎ و اﻋﻄﺎی ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺳﯿﺴﮑﻮ
در اﯾﺮان ]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮی در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ ده ﻫﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ
ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﮔﻞ ،اﭘﻞ ،آی ﺑﯽ ام و … ﺷﺮط داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ

ﺧﺒﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ )ﻧﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( را در ورود و ارﺗﻘﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ی
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻨﺪو ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻤﺎﻣﯽ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺳﯿﺴﮑﻮ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻧﺎم ﻫﺎی ﺑﺰرگ  ITﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺪون
ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺑﺪون ﺗﻐﺮ در ﻗﯿﻤﺖ ،در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی

ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻨﺪو ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه  ITﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ

ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه  ITﮐﺸﻮر از ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺘﺎره ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﯾﺮان و ده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﺶ از  1200داﻧﺸﺠﻮ در روز در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ .در

ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻧﯿﺎز روز اﻓﺰون داﻧﺸﭙﺬﯾﺮان ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت ،وارد ﺣﻮزه ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش آن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

اﺧﺬ اﯾﻦ ﻣﺪارک در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه  ITاﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﮔﺮدد .در داﺧﻞ اﯾﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺪارک ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژه
ﻫﺎی ﺑﺰرگ را از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺧﺬ ﻧﻤﻮد ،ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺨﺼﺺ دارای ﻣﺪارک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺧﺎرج از
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻣﺮی اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻬﯽ .ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه  ITﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺪارﮐﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ از اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
و ﺳﯿﺴﮑﻮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا و اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  ITو ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺷﺒﮑﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺳﯿﺴﮑﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک ﺻﺎدره

ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در واﻗﻊ دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،رزوﻣﻪ ی ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮی در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران و رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ،
درﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرآﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺪارک ،ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﺎﺟﺮت ،در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و
اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻤﺎﯾﺎن و ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺪارک رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارک ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه آن داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل وﯾﻨﺪور ﺳﺮور و ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ) (MCSEرا
ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺪرک آن را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﯿﺴﮑﻮ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه داﻧﺶ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ) ( CCNA , CCNP , CCIEﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﻢ و
داﻧﺶ وﺗﺨﺼﺺ آن را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری و ﺣﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ آزﻣﻮن ﻫﺎ در داﺧﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎه
ﮐﻨﺪو ﺑﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد ،در واﻗﻊ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ
آزﻣﻮن ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ .آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ

ﮔﺮدد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه ی ﻓﺮد در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﮑﻮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﺮاﯾﺐ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﻦ ﮐﻒ دﺳﺖ و

اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ،اﻣﻀﺎء دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺷﺨﺺ آزﻣﻮن دﻫﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ در آﯾﻨﺪه از ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﻣﺪارﮐﯽ را ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  02143812از ﺗﻬﺮان و ﺷﻤﺎره  02166176417از
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﯾﺎ آی دی ﺗﻠﮕﺮام زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
https://Telegram.me/testcenter1
https://telegram.me/CANDOkhanbabakhani
https://telegram.me/CANDOkhodaverdi
و ﮐﻼم آﺧﺮ
اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺿﻤﺎﻧﺖ آﻣﻮزﺷﮕﺎه
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﺪف ﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻨﺪو ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮ ﺧﻮرداری ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﻋﻠﻮم و اﻣﮑﺎﻧﺎت روز آی ﺗﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻨﮏ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

