 48ﺳﺎﻋﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ

ﮔﺰارش اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره ﻣﺎراﺗﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ »ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره ﻣﺎراﺗﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه« ﻋﺼﺮ ﺷﻨﺒﻪ  20ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺮﯾﻒ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،دﮐﺘﺮ رﺷﺘﭽﯿﺎن ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه،
ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻫﯿﺎت داوران ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ،ﻓﯿﺒﺰ و ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﯿﻢﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺎراﺗﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﻨﯿﺎدی ﭼﻮن اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻟﺬت ﺑﺮدن در ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻣﺮﮐﺐ از
آﻣﻮزش ،ﺗﺠﺎریﺳﺎزی و ﺧﻼﻗﯿﺖ ،آﻣﻮزش رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﻮزه ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮ ،ﻟﺬت ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ،ﭘﺮورش اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
رﻏﺒﺖﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ در داﻧﺸﮕﺎه
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ رﺑﯿﻌﯽ ،دﺑﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﺎراﺗﻮن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎراﺗﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﻬﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد در ﺳﺎلﺟﺎری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از
ﻧﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻧﺒﺮد »ﮐﺎپﮐﺪ« ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺷﺮﮐﺖ  8ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻮدﯾﻢ .در ﻣﺎراﺗﻮن اﻣﺴﺎل ،ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺮﮐﺖ  200ﻧﻔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ  60ﺗﯿﻢ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در

اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  20ﺗﯿﻢ از ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ 13 ،ﺗﯿﻢ از ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ 6 ،ﺗﯿﻢ از اﺻﻔﻬﺎن ،ﭘﻨﺞ ﺗﯿﻢ از ﯾﺰد ،ﺳﻪ ﺗﯿﻢ از ﺷﯿﺮاز و ﺳﻪ ﺗﯿﻢ از
ﮔﯿﻼن ،اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﺮﮔﺎن ،ﻣﺮﮐﺰی ،ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻫﻤﺪان ﻫﺮ ﮐﺪام  2ﺗﯿﻢ و ﻗﻢ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ
ﺗﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﻪ  30ﻧﻔﺮ و ﺗﻌﺪاد آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻪ
 170ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎزه ﺳﻨﯽ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻧﯿﺰ از  14ﺳﺎل ﺗﺎ  35ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ«.
رﺑﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺎراﺗﻮن ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر و داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮاه اول ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ،
ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﺰار و  500ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل
ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﮓﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ و در راﺳﺘﺎی رﺷﺪ ﮐﺸﻮر و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ«.

در اﯾﻦ ﻣﺎراﺗﻮن داﻧﺶ آﻣﻮزان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر
ﻧﻔﺮه در ﻣﺪت زﻣﺎن  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه از
ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺘﻪ داوری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﯿﻢ داوری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
و ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﺪﻣﺎت ارزش اﻓﺰوده ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ
رﺑﯿﻌﯽ ،ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ از ﻣﯿﺎن  60ﺗﯿﻢ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺎراﺗﻮن  13ﺗﯿﻢ را ﺟﻬﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.
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