از ﺳﻮی داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات

راهاﻧﺪازی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ 5G ،و  SDNدر اﯾﺮان

رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات از ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ 5G ،و  SNDدر
اﯾﺮان ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﺒﺮ داد.
دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ ﯾﺰداﻧﯿﺎن ﮔﻔﺖ» :از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در دورهﻫﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺠﺎرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺷﺒﮑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺷﻮد «.رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﯿﮕﯿﺮ راهاﻧﺪازی ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻓﺰود» :ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ دوره اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪوﯾﻦ دوره ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ دارﯾﻢ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﮔﺰارش ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
 ۵۷درﺻﺪ اﯾﺮان زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ  4G LTEاﺳﺖ
وی ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ
داﺷﺖ» :ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﮏ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در زﻣﯿﻨﻪ  3Gﭘﺬﯾﺮش داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﭘﺮوژهﻫﺎی راﯾﺘﻞ در اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ،اﯾﻦ دوره ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮات آﻣﺎده اﺳﺖ«.
وی ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﺣﻮزه  5Gو SDNدر آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود» :درﺑﺎره
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﺒﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ دادهﻫﺎی ﺑﺰرگ ،SDN ،5G ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ
در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻤﺎن ﺣﻮزه ﺗﺤﺼﺼﯽ ﺧﻮد در ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ«.
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات از راهاﻧﺪازی دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود» :ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﯿﺎز ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻬﺎرﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺮای

ﺗﺎﯾﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ از ﻣﻬﺮﻣﺎه
وﺟﻮد دارد«.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی دورهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
دورهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻠﻪﮐﺎم  95اراﯾﻪ و از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ دورهﻫﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺪ«.
دﮐﺘﺮ ﯾﺰداﻧﯿﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی دورهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ دورهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﺪوﯾﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ«.
وی ﺑﻪ راهاﻧﺪازی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود» :ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اراﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه ،ﺗﻌﺪادی از
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ و اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻧﯿﺰ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
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