ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻗﺘﺼﺎد ، 24ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر وارد ﻓﺎز
اﺟﺮاﯾ ﺷﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﯿﯿﺮی ﺷﻮد .ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را در ﭘ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﺳﻌ در اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ
ﻓﻨﺎوری ،ﮔﺮدﺷﺮی ،ﺗﺠﺎری و… دارد.
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮوژه آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺎﺳﭙﯿﺘﺎل ،ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و
ﻓﻨﺎوری ،ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای و ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾ را ﭘﯿﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺘﺘﺎح و
روﻧﻤﺎﯾ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﯾ روزه ﺳﻮرﻧﺎ ﺳﺘﺎری ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر از آﻧﻬﺎ روﻧﻤﺎﯾ ﺷﺪ .دﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﻓﻌﺎل
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﭘﺎرک و اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ از دﯾﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮد.
آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺎﺳﭙﯿﺘﺎل ،ﭘﺮوژه ای ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ارﺳﻼن دژﮐﺎم ،رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﻮﺿﯿ ﭘﺮوژه آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺎﺳﭙﯿﺘﺎل ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﺎری اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺮان اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﯿﻤﺎران در اﻗﺼ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷ و ﻣﺸﺎوره درﻣﺎﻧ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه اوﻟﯿﻦ
ﭘﻠﺘﻔﺮﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ وب در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿ اﺳﺖ ،اﻗﺪام ﮐﺮده و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮﺑﺖ از ﭘﺰﺷ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ارﺗﺒﺎط
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭘﺰﺷ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻤﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻠ از ﺧﻮدش در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺰﺷ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ رادﯾﻮﮔﺮاﻓ از ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺰﺷ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺸﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺧﺬ ﺷﺮح
ﺣﺎل از ﺑﯿﻤﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﭘﺰﺷ و درﻣﺎﻧ ﮐﻨﺪ.
دژﮐﺎم در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻮﺗ و ﺗﺼﻮﯾﺮی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﺰﺷ در
ﻧﻮع ﺧﻮدش در ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻪ ای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﻣﺎن اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻦ اﻣﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺘﺎﯾ ام آر آی و ﺳﺎﯾﺮ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﺰﺷ اﺳﻦ ﮐﺎﻣﻠ را از ﺑﯿﻤﺎر در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﭘﺰﺷﺎن ﻫﻢ ﻣ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اوﻗﺎت ﺧﺎﻟ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﻗﺖ ﻫﺎی
ﺧﺎﻟ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮﺑﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
دژﮐﺎم ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر داﻧﺸﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﺎری ﯾ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﻧﺸﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ و ﯾ از ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻮﭘﺎی ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺮان اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه،

ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی آﻣﺎر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮﻋ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ) (Databaseﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻮاع ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﯿﻠﻪ ای ،ﻧﻤﻮدار زﻣﺎﻧ و… ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دوﻟﺘ و ﺧﺼﻮﺻ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺳﻄ دﺳﺘﺮﺳ آﻣﺎری ﮐﻪ در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺷﻮد؛ اﻓﺮاد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺴﺎب ﺷﺪهﺗﺮی را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دژﮐﺎم در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر داﻧﺸﺎه ،آﻣﺎر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای  ۱۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﻤ آوری و ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﻧﻤﺎﯾ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داده ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﯾ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺟﺎﻣ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای و ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾ ،ﻓﺮﺻﺘ ﺑﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای و ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾGame & Animation)
 (Departmentﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از  ۲۰دﺳﺘﺎه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻮع ۷۰۶۰اﻣﭙﺘ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ دل) (Dellﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﯿﻢ و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨ و ﻣﺮﺑﯿﺮی دوره ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﯿﻢﺳﺎزی ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨ ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ “دﯾﺮﯾﻦ دﯾﺮﯾﻦ” اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دژﮐﺎم در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺑﺎزار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺳﻬﻤ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﺮی و اﺷﺘﯿﺎق زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و داﺷﻦ آﻣﻮﺧﺘﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﺮ
وﺟﻮد دارد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ و اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزار
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻔﺮ دﮐﺘﺮ ﺳﺘﺎری ،ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ و ﺗﯿﻤﺴﺎزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﻼﻣ از ﮔﺮوه ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺘﻮر ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﻮدک آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻮاﺑﻖ
درﺧﺸﺎﻧ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ دارﻧﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ دوره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را
اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻬﺎﯾ ﮐﻨﻨﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای اراﺋﻪ در ﺑﺎزار ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻮم راﯾﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی ﻫﻢ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺮماﻓﺰاری ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻢ را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن  ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .در اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﺎ ﻫﻤﺎری اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮزش اﺳﺮچ اﯾﺮان دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ آﻣﻮزش اﺳﺮچ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد.
وی در ﺗﻮﺿﯿ اﺳﺮچ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﺳﺮچ ﯾ ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﺎه  MITاﺑﺪاع
ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل را ﺑﺮای آﻣﻮزش رده ﻫﺎی ﺳﻨ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﺳﻨﯿﻦ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روﺷ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻃﺮاﺣ اﻟﻮرﯾﺘﻢ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻬﺎرت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
دژﮐﺎم در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ و ﻋﻠﻮم راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ۳۰دﺳﺘﺎه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ  ،Dellﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﻮزه ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ
ﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی اﺳﻤﺎرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺑ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻫﻤﺎری ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دوره ﻫﺎی
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ آیﺗ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.

