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مد یـر عا مل

مدیــــر عامل

مهار تهای مدیران عصــر دیجیتال

2

عصــر دیجیتــال را میتــوان عصــر تغییــرات شــتابان نامیــد ،زیــرا در
ایــن عصــر همــه چیــز بــا ســرعت فزاینــدهای در حــال تغییــر اســت:
تغییــر محیطهــای کســبوکار ،تغییــر خواســتهها و نیازهــای مــردم،
بهویــژه طوفــان نســل هــزاره ( )Millenniumو مشــتریان جدیــد ،تغییــر
مهارتهــای رقبــا و تغییــر روحیــه افــراد و جوامــع .ایــن تغییــرات باعــث
شــده اســت محرمانگــی رنــگ ببــازد و افــراد در شــبکههای اجتماعــی
همــه چیزهــای خصوصــی خــود را عریــان ســازند ،حتــی از رفتــن بــه
رســتوران یــا مهمانــی خــود اســتوری ( )Storyبگیرنــد و فیلمهــای
خانوادگــی خــود را در اینســتاگرام بــه اشــتراک بگذارنــد .امــروزه همــه
افــراد ســوابق حرفــهای خــود را بهطــور کامــل در لینکدیــن قــرار
میدهنــد و افــکار خــود را در وبالگهــا منعکــس میکننــد و هرچــه
دلشــان بخواهــد در توییتــر مینویســند و در فیسبــوک بــا هــر کســی
کــه بخواهنــد در هــر جــای جهــان بــه حــرف بنشــینند و در واتـساپ و
تلگــرام بــه گفتگــو و تبــادل عکــس و فیلــم میپردازنــد.
از ســوی دیگــر ،کثــرت جمعیــت ،محدودیــت منابــع ،تغییــر در قوانیــن
کسـبوکار ،شــرایط بینالمللــی و مقــررات دولتــی ،تغییــر در فرآیندهــای
تولیــد ،بازاریابــی ،فــروش و الگوهــای مصــرف ،همه و همــه موجب تغییر
در ســبک زندگــی بشــر امــروز شــده و در حــوزه مشــاغل و شایســتگیها
و مهارتهــای مرتبــط بــا آن تحــوالت اساســی ایجــاد کردهانــد .در ایــن
شــرایط ضــرورت دارد کــه ســازمانهای امــروزی نهتنهــا بــه منظــور
حفــظ رقابتپذیــری و پویایــی ،بلکــه حتــی بــرای بقــا و زنــده مانــدن
خــود را بــه مهــارت و شایســتگیهای مدیریــت و رهبــری تحــول مجهــز
نماینــد تــا بتواننــد بــه بحرانهــا و شــرایط اضطــراری محیط کسـبوکار،
واکنــش مؤثــر نشــان دهنــد و قــادر باشــند بــه ســازمانهایی موفــق و
کارآمــد تبدیــل شــوند ،تحــوالت علمــی ،فنــاوری ،اجتماعــی ،فرهنگــی و
سیاســی را پیشبینــی کننــد ،بهچابکــی خــود را بــا آن تطبیــق دهنــد و
در جهــت تحــوالت مطلــوب بــرای ســاختن آینــدهای بهتــر گام بردارنــد.
لــذا ضــرورت دارد کــه مدیــران ســازمانها بــرای حفــظ جایــگاه
شــغلی خویــش و ایجــاد مزیــت رقابتــی ،خــود را بــه مهارتهــای
عصــر دیجیتــال مجهــز کننــد .اگــر مدیــران بــه آینــده نیندیشــد ،بدیهــی
اســت کــه در آینــده جایــگاه مناســبی بــرای آنهــا وجــود نداشــته باشــد و
از گردونــه رقابــت خــارج شــوند .تردیــدی نیســت کــه فنــاوری زندگــی
همــه مــا را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت و دنیــای دیجیتــال ،دریچـهای
بــه ســوی دوران جدیــدی گشــوده اســت کــه آن را «چهارمیــن انقــاب
صنعتــی» مینامیــم.

یکــی از امکانــات جدیــد در ایــن دوران ،هــوش مصنوعــی یــا (A.I

 (Artificial Intelligenceاســت .هــوش مصنوعــی در آینــده نزدیــک
مشــاغل بســیار زیــادی را از بیــن خواهــد بــرد و مشــاغل جدیــدی ایجــاد
خواهــد کــرد کــه امــروز مــا حتــی نمیتوانیــم بــه آنهــا بیندیشــیم.
همچنیــن بــه نظــر میرســد کــه در حــوزه مشــاغل و شایســتگیهای
مرتبــط بــا آنهــا ،نیازمنــد تعاریــف جدیــدی هســتیم .هــوش مصنوعــی
میتوانــد کارهــای عــادی را بهطــور فزاینــدهای بهصــورت اتوماتیــک
و خــودکار درآورد و کارکنــان را از انجــام کارهــای تکــراری و کســالتآور
بینیــاز کنــد .هــوش مصنوعــی میتوانــد فرصتهایــی را در اختیــار
انســان قــرار دهــد تــا بهتــر بیندیشــد ،فکــر خــود را در ســطوح باالتــر
بــه کار بگیــرد ،بــرای پیچیدگیهــا و چالشهــای زندگــی خــود راهــکار
مناســب بیابــد ،زندگــی خــود را هیجانانگیزتــر و چالشبرانگیزتــر کــرده
و تعــادل بیــن کار و زندگــی را تضمیــن کنــد.
بــا توجــه بــه مــوارد یادشــده و بــا توجــه بــه همــه ایــن هیجانهــا،
پریشــانیها ،چالشهــا ،پیشــرفتها و پیچیدگیهــا ،در آینــده
بــه مدیرانــی نیــاز خواهــد بــود کــه توانایــی کســب مهارتهــا و
شایســتگیهای جدیــد را داشــته باشــند و بــرای توســعه توانمندیهــای
خــود بهصــورت مســتمر تــاش کننــد تــا بتواننــد جایــگاه خــود را حفــظ
کــرده و بــا روندهایــی کــه آینــده را شــکل میدهنــد همســو شــوند .موارد
زیــر حوزههــای اساســی هســتند کــه مدیــران بایــد بــرای رشــد و بهبــود
مهارتهــای خــود در آنهــا ســرمایهگذاری کننــد.
• مهارتهــای نــرم ( .)Soft Skillsمدیــران بایــد در زندگــی شــغلی
خویــش بــه دنبــال فرصتهایــی باشــند کــه بتواننــد در کار بــا آخریــن
فناوریهــا ،نرمافزارهــا و اپلیکیش ـنهای مرتبــط بــه شــغل خــود ماهــر
شــوند .همچنیــن شایســته اســت خــود را بــه مهارتهــای نــرم کــه در
موفقیــت آنهــا نقــش کلیــدی ایفــا میکننــد مجهــز کننــد.
• خودشناســی ( .)Self-awarenessاولیــن گام در جهــت موفقیــت
مدیــران ،شــناخت خــود از طریــق شناســایی و کشــف مــوارد زیــر اســت:
عالقهمندیهــا ( :)Interestsآنچــه شــور و اشــتیاق در شــما
برمیانگیــزد.
توانمندیهــا ( :)Strengthsشناســایی تواناییهــا یــا نقــاط قــوت و
کاســتیها یــا نقــاط ضعــف.
ارزشهــا ( :)Valuesآنچــه در زندگــی شــما از باالتریــن اهمیــت برخوردار
ا ست .
در بیــن ایــن مــوارد ارزشهــا از همــه مهمتــر هســتند .ارزشهــا
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تعییــن میکننــد کــه شــما چــه کســی هســتید ،چــه چیــزی بــرای
شــما مهــم اســت ،چــه چیــزی شــما را ناراحــت یــا خوشــحال میکنــد،
چــه چیــزی مبنــای تصمیمگیــری شماســت ،چــه بایدهــا و نبایدهایــی
بــرای خــود قائــل هســتید ،خــط قرمــز شــما کجاســت و باالخــره ،بــر
چــه مبنــای بــرای رســیدن بــه آرزوهــا و تحقــق چش ـمانداز ()Vision
خــود برنامهریــزی هدفمنــد میکنیــد .بــا توجــه بــه اهمیــت ارزشهــا و
نقــش آنهــا در سرنوشــت فــرد و تعییــن مســیر زندگــی ،شایســته اســت
قبــل از هــر تصمیمگیــری و هدفگــذاری ،ارزشهــای خــود را بهدقــت
شناســایی و کشــف کنیــد .بــرای بحــث مفصلتــر در ایــن مــورد بــه
جلــد یــک و جلــد دو کتــاب “هــرم ســعادت” بــه قلــم نگارنــده و چــاپ
انتشــارات دیباگــران تهــران مراجعــه کنیــد.
• مهــارت حــل مســئله ( .)Problem Solvingبــا توجــه بــه تغییــرات
شــتابان حوزههــای فنــاوری و کس ـبوکار و پیچیدگیهــای حاکــم بــر
آن ،در آینــده بــه مدیرانــی نیــاز اســت کــه پیچیدگیهــا را ســاده کــرده و
بــرای مشــکالت ســازمان راه حلهــای خالقانــه و هوشــمندانه پیشــنهاد
د هند .
• مهــارت تصمیمگیــری و قضــاوت (Judgement and Decision
 .)Makingبــا توجــه بــه گســتردگی اطالعــات در ســازمانها و بنگاههای
اقتصــادی ،نیــاز بیشــتری بــه مدیرانــی اســت کــه بتواننــد اطالعــات را
تجزیــه و تحلیــل و بــر اســاس آنهــا تصمیمگیــری و قضــاوت بیطرفانــه
بکنند .
• هــوش هیجانــی (عاطفــی) ( .)Emotional Intelligenceهــوش
عاطفــی مقولـهای جدیــد در روانشناســی مدیریــت و شــامل ســه حــوزه
زیــر اســت:
احساسات و عواطف خود و دیگران را درک کنید.
احساسات و عواطف خود را تحت کنترل درآورید.
احساســات و عواطــف خــود را در جهــت برانگیختــن همدلــی دیگــران
مدیریــت کنیــد.
• تفکــر انتقــادی ( .)Critical Thinkingتفکــر نقادانــه بــه معنــی بــه
چالــش کشــیدن وضــع موجــود اســت .چنیــن مهارتــی کمــک میکنــد
فــرد ارتبــاط منطقــی بیــن ایدههــا را بفهمــد و قــدرت تشــخیص و
ارزیابــی داشــته باشــد و عقایــد و نظــرات خــود را صریــح و شــفاف بیــان
کنــد.
• تمرکــز بــر نتیجــه ( .)Focus on Resultمدیــران در آینــده بایــد بــه
کارکنــان براســاس نتیجــهای کــه حاصــل میکننــد پــاداش و مــزد

دهنــد ،نــه براســاس زمانــی کــه صــرف میکننــد .مدیــران آینــده خــط
مقــدم جبهــه رســیدن بــه نتایــج بهتــر و انگیزهبخشــی بــه کارکنــان
بــرای اســتفاده از حداکثــر پتانســیل خــود در هــر زمــان هســتند
شبکهســازی( .)Networkingمهــارت شبکهســازی یعنــی ســاخت ،حفــظ
و توســعه روابــط بهگونـهای کــه بتوانــد در آینــده بــرای فــرد فرصتهــای
شــغلی جدیــد بــه ارمغــان بیــاورد .ایــن فرصتهــا عمدتـ ًا در رویدادهایــی
ماننــد کنفرانسهــا ،کنگرههــا ،ســمینارها و دورههــای آموزشــی یــا بعضـ ًا
در جلســات کاری پیــش میآینــد .مهــارت شبکهســازی بــه شــما کمــک
میکنــد بــه مشــکالت کلیــدی واکنــش مناســب نشــان دهیــد ،راه حــل
مؤثــر پیشــنهاد کنیــد و منابــع مناســب را در اختیــار کارکنــان و ســایر
مدیــران قــرار دهیــد.
• خالقیــت و نــوآوری ( .)Innovationنــوآوری درواقــع تبدیــل یــک
ایــده یــا تصــور جدیــد بــه یــک واقعیــت اســت .ایــدهای کــه همــراه بــا
یــک “پدیــده” نباشــد فاقــد ارزش اســت.
• انعاف پذیری و توزیع فرهنگی Flexibility /Cultural Diversity
یکــی از شایســتگی هــای کلیــدی مدیــران آیندهانعطــاف پذیــری اســت.
انعطــاف پذیــری در رابطــه بــا ســاعات کاری ،انــواع روابــط کاری ،مــکان
کاری و تعامــل بهتربــا ماشــین اســت.و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه
دهکــده جهانــی و جهانــی شــدن اقتصــاد شایســته اســت ،مدیــران ســایر
فرهنــگ هــا را درک کــرده و خــود را بــرای پذیــرش آنهــا آمــاده نمایــد.
• مدیریــت افــراد ( .)People Managementمدیریــت افــراد اشــاره بــه
نقشپذیــری بهعنــوان یــک مربــی دارد در جهــت تربیــت افــراد یــا
انگیــزه دادن بــه آنهــا بــرای بهبــود کیفیــت و رســیدن بــه نتایــج بهتــر.
ایــن وظیفــه دشــوارترین و در عیــن حــال ،مهمتریــن نقــش در عرصــه
مدیریــت اســت .متأســفانه شــاهد هســتیم در بســیاری از ســازمانها نــه
تنهــا نــوآوری و خالقیــت وجــود نــدارد ،بلکــه آنهــا در هماهنگــی بــا
پیشــرفتها و تغییــرات شــتابان عصــر دیجیتــال نیــز ناتــوان ماندهانــد
و اغلــب بــا شــیوههای ســنتی و ناکارآمــد اداره میشــوند.
واقعیــت ایــن اســت کــه ســازمانها تنهــا بــا ســازوکارها ،فرایندهــا
یــا ســاختارهای جدیــد متحــول نمیشــوند .ســازمانها تنهــا زمانــی
متحــول میشــوند کــه افــراد آن تغییــر کننــد ،بــا تحــوالت کنــار بیاینــد
و بــا آنهــا ســازگار شــوند .در صورتــی کــه افــراد ســازمان هــر کــدام
بهتنهایــی متحــول شــوند و بتوانندآزادانــه وضــع موجــود را بــه چالــش
بکشــند و خالقانــه عقایــد خــود را بیــان کننــد ،میتــوان امیــدوار بــود که
ســازمانها بتواننــد بهواقــع از فوایــد تغییــرات بهرهمنــد شــوند
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سالهاســت کــه بــه تبــع شــغل و عالقــه ام در امر
آمــوزش و آینــده آن ،وارد مباحــث آمــوزش هــای
مجــازی و تولیــد محتــوای الکترونیکــی شــده ام.
امــا همیشــه برایــم جــای ایــن ســوال باقیســت که
بــا وجــود قدمــت اســتفاده دههــا ســاله از ایــن ابــزار
فــوق العــاده کــه نــه زمــان برایــش معنــا دارد و نــه
مــکان  ،چــرا ایــن نــوع آمــوزش هنــوز در فرهنــگ
مــا نهادینــه نشــده ،و بــا توجــه بــه مزایای بســیاری
کــه ایــن بســتر حداقــل بــرای کشــوری مثــل مــا
دارد ،و روزهــای بســیاری از ســال کــه یــا در هــوای
آلــوده یــا ترافیــک و جدیــداً هــم کــه کرونــا بــه
آن اضافــه شــده اســت ،بــه ســر میبریــم چــرا
برخــی بــرای اســتفاده از ایــن ابــزار بســیار مفیــد و
قدرتمنــد فنــاوری ،هنــوز مقاومــت مینماینــد ،و آن
را اثربخــش نمــی داننــد ،شــاید ایــن امــر بــه آن بــر
میگــردد کــه کیفیــت محتواهایــی کــه تاکنــون
تولیــد بــه بــازار عرضــه شــده بــه مــزاق مــا خــوش
نیامــده و از کیفیــت مطلوبــی برخــوردار نبــوده
اســت .درســت اســت ،هــر ابــزاری اســتفاده هــای
خــاص خــود را دارد کــه بایــد اســتانداردهای الزم را
چــه از لحــاظ محتوایــی و چــه فنــی رعایــت نمایند.
در ایــن خصــوص مجتمــع فنــی تهــران بــا وجــود
ایــن کــه سالهاســت در ایــن زمینــه تجــارب
ارزنــده داشــته و تولیــدات آموزشــی خــود بــر
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بســتر فضــای مجــازی و آمــوزش الکترونیکــی
( )e-learningرا کــه البتــه بیشــتر در حــوزه
ســازمانها اجرانمــوده اســت ،یکــی از اســتراتژیهای
مهــم خــود قــرارداده و تولیــد محتــوای غنــی از
مفاهیــم علمــی و مهارتــی را در دســتور کار دارد تــا
بــا تبدیــل تهدیــد بــه فرصــت بــا وجــود تعطیالت
پــی در پــی اخیــر ،بــه یمــن وجــود ایــن میهمــان
ناخوانــده (ویــروس کرونــا) عــزم خــود را جــزم
نمــوده تــا در ســال جدیــد ،بســیاری از دوره هــای
تخصصــی خــود را در بســتر آمــوزش هــای مجازی
و تولیــد محتــوای الکترونیکــی غنــی آموزشــی در
کنــار دوره هــای حضــوری و ســنتی قــرار دهــد ،تــا
بتوانــد هــر چــه بیشــتر در رفــع مشــکالتی ،از ایــن
قبیــل در کمــک بــه هموطنــان عزیــز و مشــتریان
خــود کوتاهــی ننمــوده و دیــن خــود را ادا نمایــد .به
امیــد فردایــی بهتــر …
سعید خرازی زاده
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ســازمان هاي آينده و فناوري اطالعات

در روزهایــی نــه چنــدان دور ،شــركت هــاي
مبتنــي بــر فنــاوري اطالعــات ،رشــدي بســيار
ســريع را تجربــه خواهنــد كــرد .ايــن رشــد فزاينــده،
تــوأم بــا نيــاز بــه انطبــاق شــركت ها بــا محيــط
نامطمئــن و بــه شــدت درحــال تغييــر ،چالشــي
مهــم بــراي مديــران شــركت هاســت .ســازمانهاي
بــزرگ را چگونــه ميبايســتي اداره كــرد تــا از انطباق
پذيــري و نــوآروي مشــابه بــا زمانــي كــه كوچــك
بودنــد ،برخــوردار شــوند؟
“نــوآوري” بــزرگ ايــن ضــرورت را ايجــاب
ميكنــد كــه شــكل ســازماني نوينــي بــراي
ســازمان هاي قــرن بيســت و يكــم بــه وجــود آيــد.
عناصــر واقعــي ايــن ســاختار ،هنــوز روشــن نيســت
ولــي مســلم ايــن اســت كــه ســاختار موردنظــر بــه
طــور همزمــان نــوآوري و تجربــه انــدوزي را پــي
گرفتــه و زمينــه ســاز هماهنگــي كارآمد ده هــا هزار
كارمنــد خواهــد شــد .رســيدن بــه حــد عالــي ايــن
مقصــود ،پيدايــي ســازمان هاي دانش محــور اســت
كــه در ســايه مديريــت دانــش و بــا كمك فنــاوري،
اتحــاد شــبكه اي از دانشــگران يــا ســازمان هاي
دانشــي را بــراي بــرآوردن اهــداف ســازماني شــكل
ميدهنــد .برخــورد هوشــمندانه بــا منابــع دانــش،
بهــره گيــري از فنــاوري و ايجــاد حافظهــاي واحــد
بــدون محدوديــت فيزيكــي و زمانــي و نيــز اجتناب
از اشــتباهات گذشــته تنهــا از طريــق مديريــت
دانــش ،محقــق ميشــود و ســازمان هاي دانــش
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محــور نيــز بــر ايــن پايــه شــكل ميگيرنــد.
ســازمان ها دريافتــه انــد كــه دانــش آنهــا در
مــورد نحــوه انجــام امــور و ارائــه خدمــات ،دارايــي
مهمــي قلمــداد ميشــود كــه ميبايســتي هماننــد
ديگــر دارايي هــاي ارزشــمند ســازمان ،آن را
مديريــت كننــد.
ايجــاد و اداره دانــش بــه عنــوان محــور اقتصــاد
مــدرن ،تنهــا راه ســازمان ها بــراي ايجــاد ارزش
در بلندمــدت اســت پيشــتازي در علــم ،نــوآوري و
قــدرت حاصلــه از توليــد ،كاربــرد و اشــاعه دانــش
زمينــه ســاز برتــري شــركتهايي ميشــود كــه بهتــر
از رقبــا بتواننــد دانــش را مديريــت كــرده و ب ـهكار
گيرنــد ،از اينــرو ،طــي چنــد ســال اخيــر در جوامــع
مختلــف بحثهــاي زيــادي در مــورد اهميــت دانــش
و مديريــت آن صــورت گرفتــه اســت .بــر ايــن
اســاس ،ســازمانهايي كــه مقتضيــات عصــر حاضــر
را درك نكــرده و الزامــات آن را در ســازمان هاي
خــود لحــاظ نكننــد ،بســيار ســريع در چرخــه عمــر
خــود وارد مرحلــه افــول خواهنــد شــد.
علــت ايــن اســت كــه ســازمان هاي ســنتي بــا
سلســله مراتــب عمــودي و قوانيــن و رويــه هــاي
غيرمنعطــف خــود ،تــوان بــرآوردن انتظــارات محيط
كنونــي را ندارنــد.
علی رحیمی فرد

قائم مقام مدیرعامل

5

ا خبـــا ر ر وابط عمو مـــی

حضور مجتمــع فنی تهران
در بیســت و پنجمین نمایشــگاه برق،
الکترونیــک و کامپیـــوتر (الکامپ)
شــروع بزرگترین رویداد حوزه  ICTدر کشور

روابــط عمومــی مجتمــع فنــی تهــران:

توپنجمین نمایشــگاه
مراســم افتتاحیــه بیســ 
بینالمللــی الکامــپ بــا حضــور وزرای ارتباطــات
ایــران ،روســیه ،جمهــوری آذربایجــان ،عــراق،
ارمنســتان ،معــاون دبیــرکل  ituو نماینــدگان و
ســفرای برخــی کشــورهای خارجــیدر محــل
دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی تهــران برگــزار
شــد.
ایــن نمایشــگاه از تاریــخ  ۲۷الــی  ۳۰تیــر
مــاه  ۱۳۹۸از ســاعت  ۱۰صبــح در محــل دائمــی
نمایشــگاههای تهــران برگــزار گردیــد.
تــب و تــاب تابســتان بــا نمایشــگاه الکامــپ و
حضــور فعــاالن صنعــت تجــارت الکترونیــک در آن
حــس بهتــری بــه خــودش میگیــرد .مجتمــع فنی
تهــران هــم برابــر هــر ســاله بــا همــکاری واحــد
روابــط عمومــی ،حضــور ویــژه ای در ایــن رویــداد
حــوزه فنــاوری جهــت تحقــق آینــده بهتر داشــت .
ایــن موسســه جهــت ارتبــاط مســتقیم بــا
مخاطبیــن و ارائــه جدیــد تریــن دوره هــای
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آموزشــی خــود بــا تخفیفــات ویــژه و گفتگــو بــا
عالقهمنــدان ،در ایــن گردهمایــی حضــور یافــت.
عالقمنــدان بــا مراجعــه بــه غرفــه مجتمــع فنــی
تهــران در ســالن خلیــج فــارس و حضــور در گــذر
مهــارت انــدوزی و کالس هــای رایــگان توانســتند

ضمــن آشــنایی بــا آموزشــهای جدیــد ایــن مرکــز،
بــا حضــور در کارگاه هــای تخصصــی رایــگان
گواهینامــه دریافــت نماینــد.
برنامــه هایــی کــه در خــال ایــن نمایشــگاه
صــورت پذیرفــت:

• حضــور مدیــران ارشــد ســازمان بــه همــراه
دکتــر ســعادت مدیرعامــل مجتمــع فنــی تهــران
• جلســه مشــترک بــا روســای دانشــگاه
افغانســتان و مســئولین برگــزاری نمایشــگاه ICT
در کشــور افغانســتان و پاویــون ایــران بــا حضــور
مدیــران مجتمع فنــی تهــران در نمایشــگاه الکامپ
و دعــوت رســمی از مجتمــع فنــی تهــران جهــت
حضــور در ایــن نمایشــگاه تخصصــی حــوزه فناوری
در شــهر کابــل.
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• نشســت هــای خبــری هیئــت مدیــره مجتمــع
فنــی تهــران در ســتاد خبــری نمایشــگاه الکامــپ.
نشســت خیــری مجتمــع فنــی تهــران در ســتاد
خبــری بیســت و پنجمیــن نمایشــگاه الکامــپ
بــا حضــور دکتــر ســعید ســعادت مدیــر عامــل و
مهنــدس علــی رحیمــی فــرد قائــم مقــام مجتمــع
فنــی تهــران
• حضــور واحــد کاریابــی و کار آفرینــی مجتمــع
فنــی تهــران در ســالن الــکام جابــز
▪ ▪بــه ابتــکار ســازمان نصــر الکامجابــز بــرای اولین
بــار در بخشــی مجــزا در الکامــپ ۲۵برگزار شــد.
▪ ▪مهــارت افزایــی و توانمنــد ســازی نیــروی
انســانی پویــا و هدایــت آن بــه ســمت کســب و
کارهــای مرتبــط ،در الکامجابــز عملــی می شــود
کــه یکــی از مهمتریــن بخــش هــای الکامــپ
 25بــود  .ایــن بخــش بــه صورتــی تعاملــی و
منطبــق بــا نیازهــای روزآمــد بــازار کار داخلــی و
بیــن المللــی برگــزار شــد.

• حضــور دکتــر واعظــی وزیــر اســبق ارتباطات و
فنــاوری اطالعــات و رییــس دفتــر رییــس جمهــور
در غرفــه مجتمــع فنــی تهــران
دکتــر واعظــی رییــس دفتــر رییــس جمهــور بــه
همــراه محمــد جــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطات
و فنــاوری اطالعات از بیســت و پنجمین نمایشــگاه
بینالمللــی الکامــپ دیــدار کــرد و از نزدیــک بــا
حاضریــن در نمایشــگاه بویــژه کســب و کارهــای
نوپــا ی حاضــر در نمایشــگاه بــه گفتگــو پرداخــت.
ایشــان بــا حضــور در غرفــه مجتمــع فنــی تهران
در خصــوص آمــوزش هــای تخصصــی حــوزه  ITبا
مدیــران ایــن مجموعــه گفتگــو کردند.
• اســتقبال بــی نظیــر مراجعه کننــدگان از کارگاه
هــا و گــذر هــای آموزشــی رايــگان مجتمــع فنــی
تهــران کــه بــا همــکاری دپارتمانهــا و نمایندگــی
هــای شــهر تهــران در بیســت و پنجمین نمایشــگاه
الکامــپ برگــزار شــد.

مجتمع فنـــی تهـران
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ا خبـــا ر ر وابط عمو مـــی

تمدید تفاهم نـــامه
آمـوزش ایثـارگـران
با مجتمع فنـــی تهران
بــه گــزارش روابــط عمومــی مجتمــع
فنــی تهــران :تفاهــم نامــه آمــوزش و

توانمندســازی ایثارگــران فــی مابیــن اداره کل
اشــتغال و کارآفرینــی بنیــاد و مجتمــع فنــی تهــران
صبــح روز چهارشــنبه  26تیــر مــاه بــا حضــور
ســردار حســن زاده سرپرســت ایــن اداره کل و
مهنــدس علــی رحیمــی فــرد قائــم مقــام مجتمــع
فنــی تهــران منعقــد شــد.
در ایــن جلســه کــه بــه همــت مدیــر دپارتمــان
آموزشــهای ســازمانی آقــای حســینی برگــزار
گردیــد ،ســردار حســن زاده بــا اشــاره بــه ســابقه
 40ســال فعالیــت آموزشــی مجتمــع فنــی تهــران
اظهــار داشــت :ایــن مجتمــع آموزشــی در اکثــر
اســتان هــا نمایندگــی داشــته و آمــوزش هــای فنی
و تخصصــی را بــه صــورت حضــوری و مجــازی
ارائــه مــی دهــد ،ایــن اولیــن تفاهــم نامــه بنیــاد بــا
مجتمــع فنــی تهــران اســت کــه در تفاهــم نامــه
جدیــد در سراســر کشــور اجــرا مــی شــود ،قطع ـ ًا
اگــر در اســتان هــای دیگــر نیــز تعــداد متقاضیــان
بــه حدنصــاب برســد عــاوه بــر آمــوزش هــای
مجــازی ،امــکان برگــزاری کالس هــای آموزشــی
حضــوری نیــز فراهــم اســت.
وی افــزود :در ایــن تفاهــم نامــه  16دپارتمــان
آموزشــی بــا  1700زیرشــاخه در نظــر گرفتــه شــده
کــه ظــرف مــدت یــک ســال همســران و فرزنــدان
شــهدا ،فرزنــدان جانبــازان  25درصــد بــه بــاال و
فرزنــدان آزادگان یــک ســال اســارت بــه بــاال مــی
تواننــد از کالس هــای آموزشــی مجتمــع فنــی
تهــران بــا  40درصــد تخفیــف از کل مبلــغ شــهریه
تــا ســقف  250هــزار تومــان اســتفاده کننــد.
سرپرســت اداره کل اشــتغال و کارآفرینــی بنیــاد با
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بیــان ایــن که تــا هفتــه آتــی ســامانه ویژه اشــتغال
و کارآفرینــی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران توســط
مجتمــع فنــی تهــران بــرای ثبــت نــام ایثارگــران
راه انــدازی خواهــد شــد ،خاطرنشــان کــرد :در ابتــدا
مشــمولین تفاهــم نامــه بــه دفاتــر بنیــاد منطقــه
خــود مراجعــه و معرفــی نامــه بــرای مجتمــع فنــی
تهــران دریافــت مــی کننــد ،ســپس معرفــی نامــه
را در ایــن ســامانه بارگــزاری کــرده و بــه صــورت
حضــوری نیــز آن را تحویــل مرکــز آموزشــی
موردنظــر مــی دهنــد ،پــس ازآن اســناد آموزشــی
بــه همــراه معرفــی نامــه بــرای پرداخــت هزینــه به
بنیــاد منطقــه ایثارگــر ارســال خواهــد شــد.
وی ادامــه داد :مزیــت راه انــدازی ســامانه مختص
ثبــت نــام ایثارگــران ایــن اســت کــه عــاوه بــر
اعمــال تخفیفــات ،دسترســی مدیریتــی بــه اداره
کل اشــتغال و کارآفرینــی بنیــاد مــی دهــد تــا
مراحــل ثبــت نــام ،دوره هــای آموزشــی تــا صــدور
گواهینامــه بــرای ایثارگــر را رصــد کنــد.
حســن زاده ایثارگــران بــا مــدرک تحصیلــی دیپلم
و فاقــد دیپلــم را در اولویــت ایــن تفاهــم نامــه
دانســت و گفــت :کســب مهــارت فــرد بــرای تأمین
معــاش و اشــتغال در انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه در
نظــر گرفتــه شــده اســت ،بــه همیــن منظــور
اولویــت بــا ایثارگــران دارای مــدرک تحصیلــی
دیپلــم و فاقــد دیپلــم در دســتور کار قــرار گرفــت،
زیــرا افــرادی کــه دارای تحصیــات دانشــگاهی
هســتند فضــای بازتــری بــرای اشــتغال دارنــد ولــی
اگــر شــخصی بــا مــدرک دانشــگاهی نیــز نیــاز بــه
آمــوزش نــرم افــزار خاصــی بــرای جــذب در بــازار
کار داشــته باشــد در قالــب ایــن تفاهــم نامــه مــی
توانــد بــه مجتمــع فنــی تهــران مراجعــه کنــد.

وی افــزود :پــس از اتمــام دوره آموزشــی بــرای
ایثارگــران مشــمول تفاهــم نامــه ،گواهینامــه صــادر
خواهــد شــد و در نظــر داریــم تفاهــم نامــه هــای
ســه جانبــه را بــا مجتمــع فنی تهــران و یــا مجتمع
هــای آموزشــی دیگــر بــا اتحادیــه کاریابــی هــای
کشــوری و بیــن المللــی منعقــد کنیــم تــا پــس از
کســب مهــارت هــای آموزشــی ،افــراد بــا توجــه به
مهــارت ،جــذب ســازمان هــای دولتــی ،خصوصــی
و یــا بیــن المللــی شــوند.
سرپرســت اداره کل اشــتغال و کارآفرینــی بنیاد در
پایــان ســخنان خــود بــا بیــان ایــن کــه گواهینامــه
مجتمــع فنــی تهــران اعتبــار بیــن المللــی دارد،
گفــت :در زمینــه اعــزام نیــروی کار بــه خــارج از
کشــور ،بنیــاد بــا ارتباطاتــی کــه بــا وزارت امــور
خارجــه و وزارت کار برقــرار کــرده مــی توانــد بــا
توجــه بــه اعتبــار بیــن المللــی مــدارک مجتمــع
فنــی تهــران ،نســبت بــه اعــزام نیــروی کار بــه
خــارج از کشــور اقــدام کنــد.
مهنــدس علــی رحیمــی فــرد قائــم مقــام مجتمع
فنــی تهــران نیــز در ایــن مراســم بابیــان ایــن
کــه انعقــاد تفاهــم نامــه بــا بنیــاد شــهید و امــور
ایثارگــران در راســتای خدمــت بــه خانــواده شــهدا
و ایثارگــران افتخــاری اســت ،گفــت :مجتمــع فنــی
تهــران بیشــترین تســهیالت و امکانــات را در ایــن
تفاهــم نامــه بــرای بنیــاد در نظــر گرفتــه اســت زیرا
ارائــه خدمــات آموزشــی بــه ویــژه بــرای ایثارگــران
را دینــی بــر گــردن خــود مــی دانیــم کــه امیدواریم
تعامــات بــا بنیــاد بیشــتر شــده و تفاهــم نامــه
هــای دیگــری را نیــز منعقــد کنیــم
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اعطای تقدیـــرنامه از طرف معــاون رئیس جمهور
«دکتر محمــد باقر نوبخت»
به دکتر ســعادت مولف کتاب هنر اوج گیـــری
روابــط عمومــی مجتمــع فنــی تهــران:

حضــور دکتــر ســعید ســعادت مدیرعامــل مجتمــع
فنــی تهــران در جمــع مدیــران ســازمان مدیریــت،
برنامــه و بودجــه کشــور پیــرو اجــرای یــک دوره
کارگاه آموزشــی مدیریتــی بــا محوریــت برنامــه
اســتراتژیک توســعه توانمنــدی هــای شــخصی
توســط دکتــر ســعادت ویــژه مدیــران ســازمان
مدیریــت کشــور ایــن تقدیــر از ســوی معــاون
رئیــس جمهــور و رییــس ســازمان مدیریــت ،برنامه
و بودجــه کشــور انجــام گرفــت.
دکتــر ســعادت مدیرعامــل مجتمــع فنــی تهــران
مؤلــف کتــاب هنــراوج گیــری در کارگاه آموزشــی
«برنامــه ریــزی اســتراتژیک توســعه توانمنــدی
هــای شــخصی» کــه در جمــع مدیــران ســازمان
برنامــه و بودجــه معاونــت ریاســت جمهــوری برگزار
گردیــد اینگونــه آغــاز ســخن کــرد .یــک جامعــه به
توســعه نمــی رســد مگــر اینکــه تــک تــک افــراد
آن جامعــه توســعه یابنــد و اظهارداشــتند چگونــه

مــی تــوان بــا یــک رویکــرد نویــن از تدویــن
اســتراتژی ،تکنیــک هــای تجزیــه و تحلیــل نقــاط
ضعــف و قــوت تهدیدهــا و فرصــت هــای محیطــی
از قبیــل  SWOTو  PESTELکــه غالبـ ًا بــرای توســعه
و بهــره وری ســازمانها ،بنــگاه هــای اقتصــادی و
حتــی کشــورها مــورد اســتفاده قرارمــی گیــرد
بــرای توســعه شــخصی تــک تــک افــراد جامعــه
بهــره گرفــت و تاکیــد کردنــد کــه برنامــه ریــزی
اســتراتژیک فقــط مختــص مدیــران و رهبــران
ســازمانهای کشــورها نیســت بلکــه ضرورتــی جدی
و حمایتــی بــرای کلیــه افــراد جامعــه بــا هــر ســطح
دانــش و مهــارت در تمــام حــوزه هــای کســب و
کارو کلیــه ابعــاد زندگــی اســت.
بــا برنامه ریــزی اســتراتژیک توســعه توانمندیهای
شــخصی نــه تنهــا مــی تــوان بــا شــناخت خــود،
شناســایی ارزش هــا ،عالیــق و کشــف توانمنــدی
هــا همــراه بــا اعتمــاد بــه نفــس ،اســتفاده صحیــح
و بهینــه از منابــع محــدود ،کشــف فرصــت هــا،

تهدیدهــا را پیــش بینــی و کاســتی هــای خــود را
مدیریــت کنیــد و بــا حداکثــر ظرفیــت هــای رشــد
و توســعه فــردی و بــا بیشــترین ســرعت و کمترین
هزینــه در راســتای تحقیــق اهــداف و رویاهــای
خــود حرکــت کنیــد و آینــده مطلوبــی را بــرای
خــود بســازید بلکــه در محیــط کار و در ارتباطــات
شــخصی و خانوادگــی نیــز توانمندتــر عمــل کنیــد
و بــرای رضایــت و خوشــنودی از زندگــی بیــن کارو
زندگــی خــود تعادلــی ایجــاد کنیــد.
دکتــر ســعادت اینگونــه ادامــه داد کــه برنامــه
ریــزی اســتراتژیک بــه شــما کمــک مــی کنــد کــه
نقشــه راه موفقیــت همــراه بــا خوشــنودی خویــش
را بــه گونــه ای ترســیم کنیــد کــه از طریــق یــک
برنامــه عملیاتــی از صفــر تــا صــد گام بــه گام
اهــداف و رویاهــای خــود را محقــق کنیــد .افــکار
خویــش را بهتــر بشناســید و آن را بهتــر تحــت
مدیریــت و کنتــرل خــود قراردهیــد.

بازدید نمایندگان فرهنگی کشــور عمــان از مجتمع
فنی تهران

بــه گــزارش روابــط عمومــی مجتمــع فنــی تهــران ،در پــی همــکاری
هــای بیــن المللــی جمهــوری اســامی ایــران با کشــور دوســت و همســایه ,
عمــان و حضــور نماینــدگان فرهنگــی ایــن کشــورجناب اقای حســن ابراهیم
علــی العجمــی و دکتــر محمــد بــن علــی الســعدی در مجتمــع فنــی تهــران
جلســه همــکاری مشــترک تشــکیل و طرفیــن بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای
موجــود در حــوزه آمــوزش هــای مهارتــی بــه بحــث و گفتگــو پرداختنــد.
.همچنیــن ایشــان در پایــان جلســه از توانمندیهــای آموزشــی مجتمــع فنــی
تهــران بازدیــد بعمــل آوردنــد.

مجتمع فنـــی تهـران
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ا خبـــا ر ر وابط عمو مـــی

ثبت نام اقساطی
در مجتمــع فنی تهران
بــرای اینکــه بتوانیــد دورههــای آموزشــی مجتمــع فنــی تهران
رو بــه صــورت اقســاطی ثبتنــام کنیــد« ،کارت اعتبــاری خریــد
مجتمــع فنــی تهــران» را در ســایت ایرانرنتــر ثبــت ســفارش کنیــد.
• مجتمــع فنــی تهــران ( ،)www.mft.infoبــا ارائــه آخریــن
روشهــای آموزشــی و کادری مجــرب از اســاتید ،خدمتی جامــع را در
اختیــار عالقهمنــدان بــه دانشهــای مهارتــی قــرار داده اســت .شــما
میتوانیــد بــا مراجعــه بــه ایــن ســایت بــرای دورههــای آموزشــی
مختلــف از علــوم مهندســی و زبانهــای خارجــی گرفتــه تــا هنــر و
گرافیــک و فنــاوری پوســت و مــو زیبایــی ومــد و پوشــاک ثبتنــام
کنید .

شکـــرانه بازوی توانـا
بگرفتن دســت ناتوان است

روابــط عمومــی مجتمــع فنــی تهران:بــا
حمایــت مالــی هیئــت مدیــره مجتمــع فنــی تهــران
(آقایــان دکتــر ســعادت  ،مهنــدس خــرازی زاده و
مهنــدی رحیمــی فــرد) و بــه همــت کانــون اســتان
تهــران و اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان
تهــران و بــا مدیریــت مســتقیم جنــاب آقــای دکتــر
گرزیــن مدیــر کل فنــی و حرفــه ای اســتان تهــران و
حضــور نماینــده کانــون اســتان تهــران ســرکار خانم
محمدباقــری  ۲۰۰تختــه فــرش نفیــس کاشــان
بعنــوان بخــش دوم کمکهــای اهدایــی اســتان تهران
بــه هموطنــان ســیل زده سیســتان و بلوچســتان از
محــل کارخانــه ارســال شــد.
همیشــه در کنــار هموطنــان شــریف خواهیــم
ایســتاد.

برگزاری همایش آشــنایی با بــاک چین و رمزگذاری ارزهای
د یجیتا ل

ایــن ســمینار بــا همــکاری روابــط عمومــی و دپارتمــان فنــاوری اطالعــات مجتمع فنی
تهــران (ســعادت آبــاد) مــورخ 20بهمــن مــاه از ســاعت  18در ســالن همایشــهای ســاختمان
مرکــزی بــا حضــور اســاتید بنــام این حــوزه و جمعــی از عالقمنــدان حــوره  ICTبرگــزار گردید.
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حضور مجتمع فنـــی تهران
در هفتمیـــن کنفرانس ملی آموزش و توســعه سرمایـــه انسانی
با موضوع نقش فنـــاوری های نویـن
در توسعه آموزش و یادگیـــری منابـــع انسانی
روابــط عمومــی مجتمــع فنــی تهــران:

هفتمیــن کنفرانــس ملــی آموزش و توســعه ســرمایه
انســانی بــه همــراه مراســم معرفــی نمونــه هــای
موفــق حــوزه هــای یادگیــری کشــور توســط انجمن
آمــوزش و توســعه منابــع انســانی بــا همــکاری مراکز
دانشــگاهی ،صنعتــی و اداری کشــور  7و  8بهمــن
مــاه ســال  1398در مرکــز همایــش هــای بیــن
المللــی ابوریحــان دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار
خواهــد گردیــد .خوشــبختانه برگــزاری شــش دوره
گذشــته ایــن کنفرانــس در ســال هــای  1392تــا
 1397ضمــن اســتقبال کســترده جامعــه آمــوزش و
منابــع انســانی کشــور ،نتایــج و پیامدهــای مهمــی
در ســازمان هــا و دســتگاههای کشــور ایجــاد
نمــوده و ایــن مهــم دســت انــدرکاران انجمــن و
کنفرانــس را رهمنــون بــه برگــزاری هفتمیــن دوره
ایــن کنفرانــس نمــود .مهــم تریــن ویژگــی و تفــاوت
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هفتمیــن کنفرانــس ملــی آموزش و توســعه ســرمایه
انســانی بــا ســایر کنفرانــس هــای حــوزه آمــوزش و
منابــع انســانی در کشــور ،توجــه بــه ابزارهــا ،روش
هــا و رویکردهــای نویــن آمــوزش و یادگیــری منابــع
انســانی ســازمان هــای کشــور بــه صــورت کاربردی
و عملیاتــی مــی باشــد.
انجمــن آمــوزش و توســعه منابــع انســانی ایــران
بــا برخــورداری از 1900عضــو حقیقــی و 300
عضویــت حقوقــی از ســازمان هــا ،شــرکت هــا و
دانشــگاههای کشــور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ امــر آمــوزش
و توســعه منابــع انســانی ایــران ،همــواره رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء
شایســتگی هــای رهبــران و مدیــران ســازمان هــا،
اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
هــا و تکنیــک هــای یادگیــری و توســعه کارکنــان
ســازمان هــا در کشــور را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ موسســه ﭘﯿﺸﺮو در
ﺣﻮزه نهادهــای ﻓﻌﺎل در بخــش آمــوزش و توســعه
منابــع انســانی ســازمانها و شــرکت هــای اﯾﺮانــی
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اهداءلوح و تقدیر
از مجتمــع فنی تهران
در هفتمیــن کنفرانس ملی
آموزش و توسعه سرمایه انسانـــی

بــا حضــور شــخصیت هــای علمــی برجســته
همچــون معــاون فنــاوری وزیــر علــوم ،ریاســت
دانشــگاه شــهید بهشــتی ،رئیس ســازمان ملــی بهره
وری و دیگــر چهــره شــناخته شــده علمــی کشــور،
از مجتمــع فنــی تهــران بعنــوان موسســه آموزشــی
برتــر تقدیــر و لــوح ویــژه کنفــراس و همایــش تعالی
آمــوزش بــه مهنــدس علــی رحیمــی فــرد قائــم مقام
مدیــر عامــل اهــداء گردیــد.
شــایان ذکــر اســت ایــن مرکــز در ســال  97هــم
جایــزه ویــژه موسســه برتــر را در ایــن همایــش
دریافــت نمــود.
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ا خبـــا ر ر وابط عمو مـــی

ســخنرانی دکتر ســعادت در هفتمیــن کنفرانس ملی آموزش
و توســعه ســرمایه انســانی با موضوع نقش فناوری های نوین
در توســعه آموزش و یادگیری منابع انســانی
روابــط عمومــی مجتمــع فنــی تهــران:

دکتــر ســعادت ،مدیــر عامــل مجتمــع فنــی تهــران
در ایــن کنفرانــس بیــان داشــتند در برگــزاری ایــن
کنفرانــس از اســاتید مختلــف دانشــگاه هــای معتبــر
و صاحبــان نظــر در حــوزه منابــع انســانی و دســت
انــدرکاران ایــن حــوزه دعــوت شــده اســت ،افزودنــد:
مــا در طــول چهــل ســال گذشــته در صحنــه کســب
و کار و آمــوزش در ســطح بیــن الملــل و همچنیــن
داخلــی فعالیــت هــا بســیاری داشــته ایــم .
ایشــان بــا تاکیــد بــر نقــش فنــاوری هــای نویــن
در توســعه آمــوزش و یادگیــری و بــا توجــه بــه مــوج
انقــاب صنعتــی چهــارم عنــوان داشــتند.
بهبــود حــوزه کســب وکار نیازمنــد تغییر
دیــدگاه مدیران
دکتــر ســعید ســعادت نیــز در ســخنانی اظهارکــرد:
بــه طــور حتــم بهبــود و تغییــر در حــوزه کســب وکار
نیازمنــد تغییــر دیــدگاه در حــوزه مدیریــت اســت.
وی ضمــن تاکیــد بــر توســعه هرچــه بیشــتر
آمــوزش فنــاوری هــای نــو در کشــورمان افــزود:
در ســال  ۲۰۱۷در بخــش اینترنــت اشــیاء حــدود ۸
میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون دســتگاه بــه یکدیگــر متصل
بودنــد و پیــش بینــی مــی شــود بــرای ســال جــاری
میــادی ایــن تعــداد بــه بــاالی  ۲۰میلیــارد برســد.
همچنیــن ایشــان از مزایــا و معایــب ایــن ابــزار نیــز
توصیــه هایی داشــتند:
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معایب فناوری
1 .1وقتــی بــه ســادگی مطلبــی را در گوگل جســتجو
مــی کنیــد و جــواب آن را بدســت مــی آوریــد،
ایــن نتیجــه درمغــز بســیار فــرار اســت.
2 .2وقتــی بــه ســرعت بــرای پاســخ هرســوالی
فکــر نمــی کنیــد و پاســخ آن را در شــبکه هــای
اجتماعــی بدســت مــی آوریــد قــدرت اندیشــیدن
شــما کاســته مــی شــود.
3 .3وقتــی عمرتــان را بــا  Chatکــردن در شــبکه
هــای اجتماعــی مــی گذرانیــد و امــای بســیار
از کلمــات را غلــط مــی نویســند آن غلــط را در
شــبکه هــا ترویــج مــی نماییــد و آنــگاه مهــارت
نوشــتاری و گفتــاری شــما صدمــه مــی بینــد.
4 .4اســتفاده طوالنــی مــدت از شــبکه هــای
اجتماعــی انســان را انــزوا طلــب مــی کنــد لــذا
از مهارتهــای ارتباطــی انســان کاســته مــی
شــود .
 SMS5 .5بــازی و یــا اســتفاده از شــبکه هــای
اجتماعــی از قبیــل واتــس آپ  ،تلگــرام و فیــس
بــوک و غیــره در طــول شــبانه روز وحتــی در
جلســات و ســخنرانیها موجــب ایجــاد حــواس
پرتــی شــده و تمرکــز انســان را از بیــن مــی بــرد.
6 .6وای بــه آن روزی کــه هــوش ماشــین برقابلیــت
هــای انســان غلبــه کنــد و کنتــرل جهان بدســت
حاکمیــت روباتهــای بــدون احســاس قرارگیــرد،
آنــگاه چــه خواهــد شــد؟

مزایای فناوری
1 .1کاهــش هزینــه هــا و افزایــش بهــره وری و بــاال
بــردن حاشــیه ســود
2 .2جذب مشتریان بیشتر و ارایه خدمات بهتر
3 .3تعامــل بهتــر بــا مشــتریان و ارائــه محصــوالت با
کیفیــت برتــر و قیمــت مناســب تر
4 .4جامعــه هــدف را بــزرگ کــردن و اســتراتژی
توســعه را جهانــی نمــودن
5 .5جلوگیــری ازکارهــای تکــراری و بــاال بــردن
انگیــزه کارکنــان
6 .6بهبود بخشیدن روند آموزش
• پنج عامل تاثیرگذار در کسب و کارهای آینده

▪ ▪ Globalizationجهانی شدن
▪ ▪ Mobilityتحرک
▪ ▪ millenium and change demographyهــزاره
و تغییــر جمعیتی
▪ ▪ Behavior changeتغییررفتار
▪ ▪ Technologyفناوری

Tehran Institute of Technology

تهــران بــه عنــوان آموزشــگاه برتــر در شــش مــاه
نخســت ســال  ۱۳۹۶و 1397معرفــی گردیــد.
ایــن ارزیابــی تحــت عنــوان طــرح پایــش ،از ســال
گذشــته در اداره کل فنــی و حرفــه ای اســتان تهــران
آغــاز گردیــده اســت و از نظــر کیفــی و کمــی بــا
شــاخص هــای روز دنیــا ،اقــدام بــه بررســی و
صالحیــت موسســات آموزشــی مــی نمایــد و هــر ۶
مــاه نتیجــه ایــن ارزیابــی از طریــق اداره کل فنــی و
حرفــه ای بــه اطــاع عمــوم مــی رســد

گردیــد .در مراســمی کــه روز ســه شــنبه  2مــرداد
بمناســبت هفتــه ملــی مهــارت و آمــوزش هــای
فنــی و حرفــه ای برگــزار گردیــد بــرای دومین ســال
پیاپــی از مجتمــع فنــی تهــران بعنــوان تنهــا مرکــز
ممتــاز ایــن ســازمان توســط مدیــر کل فنــی و حرفه
ای اســتان تهــران جنــاب آقــای دکتــر گرزیــن بــا
حضــور دکتــر ســعید ســعادت مدیــر عامــل مجتمــع
فنــی تهــران تقدیــر گردیــد.

Public Relation's News

همکاری مجتمــع فنی تهران با معاون
برگ زریــن دیگری در افتخارات
انتخاب مجتمــع فنی تهران به
پژوهش ســازمان فنی و حرفه ای کشور
مجتمع فنـــی تهران
عنوان آموزشــگاه برتر
طــی ارزیابــی هــای بــه عمــل آمــده توســط اداره مجتمــع فنــی تهــران بــرای بــار دوم بعنــوان ممتاز جهت تدوین اســتانداردهای شغلی
حوزه فناوری اطالعات
کل فنــی و حرفــه ای اســتان تهــران ،مجتمــع فنــی تریــن مرکــز ســازمان فنــی و حرفــه ای معرفــی

بــه گــزارش روابــط عمومــی مجتمــع فنــی
تهــران :در جلســه مشــترکی فــی مــا بیــن مجتمــع
فنــی تهــران و معاونــت پژوهــش ســازمان فنــی و
حرفــهای کشــور بــا حضــور دکتــر ناهیــد مســلمی
ریاســت ایــن مرکــز برگــزار گردید اســتاندارد نویســی
حــوزه فنــاوری اطالعــات بــر اســاس اســتاندردهای
بینالمللــی بــا محوریــت صالحیــت و شایســتگی
هــای مــورد نیــاز ایــن شــغل بــه مجتمــع فنــی
تهــران واگــذار گردیــد.

برگزاری مراســم باشــکوه روز معلم و تقدیر از اســاتید نمونه مجتمــع فنی تهران
در آســتانه هفتــه بزرگداشــت معلــم و بــه منظــور
تجلیــل از مقــام معلــم ،مراســمی بــا حضــور هیئــت
مدیــره (آقایــان دکتــر ســعید ســعادت ،مهنــدس
ســعید خــرازی زاده ،مهنــدس علــی رحیمــی فــرد)،
معاونیــن ،مدیــران دپارتمانهــا و اســاتید نمونــه
مجتمــع فنــی تهــران برگــزار شــد.
در ایــن مراســم ابتــدا آقــای نــادری مدیــر روابــط
عمومــی ضمــن تبریــک فــرا رســیدن روز معلــم بــه
اســاتید و مدرســین مقــام معلــم را هــم شــأن مقــام
پیامبــر دانســته و برگــزاری ایــن گونــه مراســم در
مجتمــع فنــی تهــران را مایــه مباهــات خواندنــد.
ســپس بــا دعــوت از دکتــر ســعادت ایشــان ضمــن
تبریــک بــه کلیــه مدرســین و اســاتید نقــش آنــان را
در آمــوزش و رضایــت مشــتریان کلیــدی دانســته و
عنــوان کردنــد توجــه بــه ارزش هــا و تمرکــز بــر
آنهــا و همچنیــن بــاال بــردن شایســتگی هــا کــه
تابعــی از توانایــی و صالحیــت میباشــد را از جملــه
رمــوز موفقیــت دانســته و تاکیــد کردنــد ایــن نــکات
کلیــدی را بایــد از ســنین دانــش آمــوزی بــه فرزندان

مجتمع فنـــی تهـران

ایــن کشــور آمــوزش داد تــا بــا پــرورش اســتعدادها و
کشــف ارزشــها بتواننــد راه موفقیــت و خشــنودی را
طــی نماینــد.
بعــد از آن بــا دعــوت از مهنــدس خــرازی زاده
ریاســت هیئــت مدیره ایشــان ضمــن ابراز خشــنودی
از حضــور در ایــن مراســم و قدردانــی از زحمــات
اســاتید مجتمــع فنــی تهــران عنــوان داشــتند کــه
خــود یــه معلــم بــوده و پــس از گذشــت قریــب 40

ســال از عمــر مجتمــع هنــوز بــه ایــن شــغل افتخــار
مینمایــم و از همــه شــما اســاتید درخواســت دارم کــه
شــغلتان را بــا عشــق ادامــه دهیــد.
در پایــان مراســم بــا دعــوت از مدیــران دپارتمانها از
اســاتید نمونــه هــر واحــد بــا لــوح تقدیــر و کارتهــای
هدیــه تقدیــر بعمــل آمــد ســپس در مراســم ضیافت
افطــار مجتمــع میزبــان روزه داران و میهمانــان
گرامــی بــود.
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اعطای نمایندگـــی به شــهر تهران:

نماینــدگـــــی ها

موافقــت نامــه اصولــی فعالیــت نمایندگــی شــمال غــرب تهــران بــه ســرکار خانــم ســارا بکائی
اعطــا گردیــد .ایــن مجموعــه فعالیــت خــود را از تاریــخ 98/12/01در قالــب نمایندگــی مجتمــع
فنــی تهــران آغــاز خواهــد کــرد.
مقــرر اســت ایــن نمایندگــی در بنایــی بــه وســعت  500مترمربــع  2ســایت  8کالس تئــوری و
یــک کارگاه بیوتــی شــروع بــه فعالیــت نماید.

اعطای نمایندگـــی
به شهرســتان بوشهر:

موافقــت نامــه اصولــی فعالیــت
نمایندگــی بوشــهر در تاریــخ98/09/23
بــه ســرکار خانــم معصومــه بوشــهری
اعطــا گردید.ایــن مجموعــه فعالیــت
خــود را از تاریــخ  98/12/01در قالــب
نمایندگــی مجتمــع فنــی تهــران آغــاز
خواهــد کــرد.

اعطای نمایندگـــی
به شهرستان یزد:

موافقــت نامــه اصولــی فعالیــت
نمایندگــی یــزد در تاریــخ 98/02/31
بــه جنــاب آقــای عمــاد مرشــدیان
اعطــا گردید.ایــن مجموعــه فعالیــت
خــود را از تاریــخ  98/05/31در قالــب
نمایندگــی مجتمــع فنــی تهــران آغــاز
کــرده اســت.
اعطای نمایندگـــی
به شهرســتان مشهد:

تاســیس دپارتمان زبان خارجه واحد شهرســتان بندرعباس:

موافقــت نامــه اصولــی فعالیــت نمایندگــی مشــهد در تاریــخ  98/07/11بــه
ســرکار خانــم فرشــته همایــی اعطــا گردید.ایــن مجموعــه فعالیــت خــود را از
تاریــخ  98/11/15در قالــب نمایندگــی مجتمــع فنــی تهــران آغــاز کرده اســت.
ایــن نمایندگــی در بنایــی بــه وســعت  650متــر مربــع و به اســتعداد  2ســایت
 3کالس تئــوری ،در بلــوار دندانپزشــکان واقــع دربلــوار وکیــل آبــاد مشــهد
شــروع بــه فعالیــت مــی نمایــد.

مجــوز فعالیــت دپارتمــان زبان خارجــه در شــهربندرعباس در تاریــخ 98/09/26
بــه ســرکار خانــم غــزل بهمنــی اعطــا گردید.ایــن مجموعــه فعالیــت خــود را از
تاریــخ مذکــور در قالــب دپارتمــان مجتمــع فنــی تهــران آغــاز کــرده اســت.
اعطای نمایندگـــی
به شهرستـان دورود:

مجــوز فعالیــت نمایندگــی در شــهر دورود در تاریــخ 98/04/30
بــه جنــاب آقــای محمــد صحرائــی اعطــا گردیــد .ایــن مجموعــه
فعالیــت خــود را از تاریــخ مذکــور در قالــب نمایندگــی مجتمع فنی
تهــران آغــاز کــرده اســت.

برگزاری آزمون بانک ســپه:

آزمــون بانــک ســپه بــا محوریــت شــعبه حافــظ در
ســطح  12نمایندگــی در ســطح کشــور اجــرا گردیــد.

عالقمندان اخذ نمایندگـــی در سراســر کشــور می توانند جهت کســب اطالعات
به وب سایت  mft.info/resellersمراجعه نماینـــد.
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 .1ارزیابــی وضع موجود حوزه منابع انســانی:

از آنجائیکــه پایــه گــذاری و اجــرای صحیــح ابزارهــای منابــع انســانی ریشــه در درک صحیــح از شــرایط واقعــی ســازمان دارد لــذا پــس
از حضــور مشــاور در نیمــه دوم ســال  ،98اولیــن اقــدام منابــع انســانی ارزیابــی وضــع موجــود کارکنــان و سیســتم منابــع انســانی مجتمــع
فنــی تهــران بــود.
کــه بــه منظــور تحقــق ایــن مهــم ضمــن برگــزاری جلســات متعــدد بــا مدیــران ،کارکنــان و اســاتید ،نظــرات کلیــه کارکنــان نیــز از
طریــق پرسشــنامه هــای نظرســنجی دریافــت گردیــد .عــاوه بــر آن کلیــه فرایندهــای موجــود منابــع انســانی مــورد ارزیابــی فنــی قــرار
گرفــت و در نهایــت گــزارش ارزیابــی وضــع موجــود تهیــه و باســتحضار مدیــران ارشــد ســازمان رســید.

اخبــار منابـــــع انسانــــــی

واحــد منابــع انســانی همچــون ســال هــای قبــل بــه فعالیــت خــود در بخــش هــای اســتخدامی کارکنــان ادامــه داد و در شــش
ماهــه دوم ســال  98بــا تغییراتــی در ســاختار خــود روبــرو بــود .و توانســت بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر عیــدی بــه عنــوان مشــاور
بــه دنبــال تغییــرات زیربنایــی و مهــم در حــوزه منابــع انســانی باشــد از اینــرو اهــم فعالیــت هــای ایــن واحــد بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:

 .2اجرای فاز یک مدیریــت عملکرد:

یکــی از دغدغــه هــای جــدی مدیــران ســازمانها و بــه خصــوص مدیــران ارشــد مجتمــع فنــی تهــران ارزیابــی عملکــرد پرســنل و
شناســایی افــراد کارآمــد و کمتــر کارآمــد از یکدیگــر میباشــد .بدیهــی اســت تحقــق چنیــن منظــوری نیازمند سیســتمی هدفمنــد و جامع
مــی باشــد کــه بــه دلیــل فقــدان موثــر ایــن سیســتم در ســنوات قبلــی واحــد ،پــس از شناســائی وضع موجــود ،واحــد منابــع انســانی اقدام
بــه طراحــی ســطح یــک سیســتم مدیریــت عملکــرد کارکنــان نمــود کــه بــا همــکاری کارکنــان و مدیــران ارشــد اولیــن دوره این شــیوه
ارزیابــی بــه صــورت آزمایشــی بــا هــدف شناســائی قــوت هــا و ضعــف هــای روش ارزیابــی و نــوع مشــارکت همــکاران در پائیــز  98بــه
اتمام رســید.
 .3تجزیه و تحلیل مشــاغل با رویکــرد فرایند محور:

بــا توجــه بــه اینکــه شناســنامه هــای شــغلی از مســتندات موجــود در واحــد منابــع انســانی میباشــد بــه طوریکــه بتــوان در حــوزه
هــای مختلــف اســتفاده کــرد تهیــه و تنظیــم آن نیازمنــد انتخــاب رویکــردی جامــع و هدفمنــد میباشــد؛ از اینــرو تیــم منابــع انســانی
بــا رویکــرد فراینــد محــور اقــدام بــه بازبینــی و طراحــی شناســنامه هــای شــغلی نمــود .بــرای این منظــور کلیــه فرایندهــای موجــود مورد
مطالعــه و بررســی قــرار گرفــت و پــس از آن اقــدام بــه تهیــه شناســنامه مشــاغل گردیــد .الزم بــه ذکــر اســت از رهیافــت ایــن بررســی
پیشــنهادهایی بــرای بهبــود فراینــد و بازبینــی دســتورالعملها و رویــه هــای مجتمــع ارائــه گردیــد.
 .4هدفمند کردن اجرای دوره هــای ضمن خدمت:

از اقدامــات دیگــری کــه توســط واحــد منابــع انســانی صــورت گرفــت ارائــه خدمــات آموزشــی بــرای پرســنل مجتمــع فنــی تهــران
میباشــد .بدیــن منظــور ایــن واحــد اقــدام بــه نیازســنجی آموزشــی در دو بعــد تخصصــی و عمومــی متناســب با مشــاغل موجــود مجتمع
نمــود کــه از نتیجــه ایــن بررســی در حــال حاضــر کلیــه شناســنامههای آموزشــی مشــاغل و پرســنل تهیــه گردیــده کــه ایــن مهــم گامی
در جهــت اجــرای آمــوزش هدفمنــد بــرای پرســنل مــی باشــد .گفتنــی اســت امســال نیــز در ادامــه برنامــه هــای توســعه ای با مشــارکت
مدیــران و پرســنل در تعییــن عناویــن دوره هــای ضمــن خدمــت 4 ،دوره اکســل مقدماتی ،دیجیتــال مارکتینگ ،آداب معاشــرت ســازمانی
و برندینــگ اجــرا و در پایــان بــه شــرکت کننــدگان در دوره گواهینامــه ضمــن خدمــت اعطــا گردیــد.

مجتمع فنـــی تهـران
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ا عزا م و گر دشــگری

دپارتمــان اعــزام دانشــجو وگردشــگری مجتمــع فنــی تهــران در راســتای ایجــاد بســتری مناســب جهــت
تبــادل دانــش و تجربــه بــا مراکــز آمــوزش عالــی مهارتــی و کار بــردی سایرکشــوری جهــان در مجتمــع
فنــی تهــران فعالیــت مــی نمایــد.
عمده فعالیت های این دپارتمان به  2گروه تقسیم می گردد.
 .1اعــزام دانشــجو ،کاریابــی بیــن
المللــی و اخــذ ویــزای خــارج از کشــور

هرســاله تعــداد زیــادی از عالقمنــدان بــه
اعــزام دانشــجو و مهاجــرت بــه خــارج از
کشــور جهــت ادامــه تحصیــل،کار یابــی و
مهاجراتهــای مهارتــی و تجــاری و ســرمایه
گــذاری از طریــق ایــن دپارتمــان پــس از
انجــام خدمــات اخــذ پذیــرش و ویزاهــای
مختلــف بــه کشــور هــای مربوطــه اعــزام
میگردند.عمــده تریــن کشــورهایی کــه در
حــال حاضــر خدمــات اعــزام و کار یابــی و
اخــذ ویــزا ارائــه میگــردد بــه شــرح زیر اســت:
▪ ▪ کانادا
▪ ▪استرالیا
▪ ▪آلمان
▪ ▪سوئد
▪ ▪نیوزلند
▪ ▪روسیه
▪ ▪ترکیه
▪ ▪قبرس
▪ ▪امارات (دبی)
▪ ▪و …
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 .2برگزاری دورهای آموزشی

• اجــرای دوره هــای کوتــاه مــدت مهارتــی و
کاربــردی کــه در حــال حاضــر در ایــران انجــام
مــی گیــرد از موفــق تریــن دوره هــای آموزشــی بــا
اســتاندارد بیــن المللــی بــوده کــه هــر ســاله صدهــا
داوطلــب در ایــن دوره هــا مشــغول بــه تحصیــل
شــده و پــس از پایــان تحصیــات خــود در ایــران
و اخــذ مــدارک داخلــی و بیــن المللــی مــی تواننــد
جــذب بازارهــای کار داخلــی و جهانــی شــوند.
▪ ▪مدیریت کافی شاپ
▪ ▪آشپزی ملل
(ایتالیایی/فرانسوی/مدیترانه ای /صبحانه ملل)
▪ ▪فینگر فود
▪ ▪باریستا
▪ ▪کارگاه آشپزی ترکیه ای
▪ ▪گارنیش
▪ ▪تهیه و سرو نوشیدنی های سرد
▪ ▪کارگاه آشپزی ایتالیایی
▪ ▪کیک و شیرینی پزی
▪ ▪دسرهای مدرن بین المللی
▪ ▪ساالد ملل
▪ ▪باقلوای ترکیه ای
▪ ▪مدیریت راه اندازی کافه و رستوران و اصول
تشریفات
▪ ▪نان پزی
▪ ▪مدیریت هتلداری
▪ ▪مدیریت برگزاری مراسم

• اجــرای دوره هــای آموزشــی راهنمایــان
ایرانگــردی و جهانگــردی بــا مجــوز ســازمان
میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی و گردشــگری و
همچنیــن اجرای تورهای آموزشــی گردشــگری.
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کـا ریابــــی و اشتغا لزایـــی

موسســه پیشــگامان شایســتگی واحــد کاریابــی مجتمــع فنــی تهــران ،در نظــر دارد در
اوایــل ســال  1399بــا برپایــی نمایشــگاهی از دســتاوردهای مهــارت آمــوزان آن مجتمــع،
ایــن عزیــزان را بــه صنعتگــران و ســرمایهگذاران معرفــی نمایــد.
لــذا از کلیــه عالقهمنــدان بــرای مشــارکت در ایــن نمایشــگاه دعــوت بــه عمــل میآیــد
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن  021-22369521تماس حاصــل فرمایید.

مجتمع فنـــی تهـران

اولیـــن نمایشگـاه دستاوردهای
مهارت آموزان مجتمــع فنی تهران
با عنوان مهارت آموزان اشــتغال آفرین
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ا مـــو ر بین الملل

ارائه مدارک ســیتی اند گیلدز انگلســتان
توسط مجتمع فنـــی تهران
بــه گفتــه محمدرضــا دارابــی ،مدیــر امــور بیــن الملــل مجتمــع فنــی تهــران ،تعــداد بیــش از هــزار مــدرک مهارتــی در رشــته هــای مختلــف در پنــج مرحلــه از
شــهریور  1398تــا کنــون توســط  City and Guildsانگلســتان صــادر گردیــده اســت .ایــن مــدارک در  26دوره ارزیابــی شــده در گــروه هــای فناوری اطالعــات ,هنر،
مهندســی ،بــرق و الکترونیــک ،دانــش ســامت ،مدیریــت ،مــد و پوشــاک  ،حســابداری و معمــاری صــادر و تحویــل دفتــر امــور بیــن الملــل مــی گــردد.
موسســه  City and Guildsلنــدن در ســال  1878بــا تــاش بنــگاه تجــاری لنــدن و اصنــاف شــهر لنــدن بــه منظــور استانداردســازی سیســتمهای آموزشــی و
مهارتــی در کشــور انگلســتان تاســیس گردیــد .هــم اکنــون  CGدر  100کشــور دنیــا بیــش از  10000مرکــز آموزشــی دارد و ایــن مراکــز آموزشــی توســط  21دفتــر
منطقــه ای در دنیــا مدیریــت مــی شــوند .از ســال  2000بیــش از  20میلیــون نفــر از  CGمــدرک دریافــت کــرده انــد.
 CGبعنــوان بزرگتریــن و معتبرترین موسســه آموزشــی دنیا بــا همکاری
صنایــع ،شــرکتها ،اتحادیــه هــا و مراکز معتبر آموزشــی توانســته اســت در
 28صنعــت دنیــا و بیــش از  600دوره آموزشــی ،اســتاندارد و مــدارک بین
المللــی مــورد تاییــد صنایــع ،کارفرمایــان و مراکــز دولتــی و خصوصی در
سراســر دنیــا ارایــه نماید.
مجتمــع فنــی تهــران افتخــار دارد با بیش از  40ســال ســابقه آموزشــی
و مــورد تاییــد بســیاری از ســازمانهای آموزشــی داخلــی و بیــن المللــی،
هــم اکنــون بعنــوان نمایندگی انحصــاری  CGدرایــران در برخی از رشــته
هــای کاربــردی و مهارتــی ،خدمــات متعــددی را شــامل مشــاوره هــای
آموزشــی ،برگــزاری دوره هــای متعــدد آموزشــی ،برگــزاری آزمونهای CG
و اعطــای مــدارک معتبــر  CGبــه متقاضیــان ارایــه نمایــد.

ادامه همکاری
با موسســه بین المللی آموزشـــی

IPSCMI

در راســتای توســعه اســتانداردها و دوره هــای
آموزشــی معتبــر بیــن المللــی و همــکاری بــا
موسســه آموزشــی  IPSCMIمحمدرضــا دارابــی،
مدیــر امــور بیــن الملــل مجتمــع فنــی تهــران ،خبر
از اجــرای دوره هــای مدیریــت خریــد بیــن المللــی،
کارشناســی خرید بیــن المللــی ،مذاکــرات حرفهای،
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مدیریــت زنجیــره عرضــه و تامیــن ،کارشناســی
زنجیــره عرضــه و تامیــن و مدیریــت عملیــات تولید
در برخــی از مراکــز مجتمــع فنــی تهــران در کشــور
داد .ایــن مراکــز عبارتنــد از:
ســاختمان مرکــزی مجتمــع فنــی تهــران،
نمایندگــی میردامــاد ،نمایندگی اصفهــان ،نمایندگی
تبریــز ،نمایندگــی رشــت و نمایندگــی شــیراز
ایــن دوره هــا بــه صــورت بیــن المللــی و در
قالبهــای گوناگــون همچــون ســیمنار ،کنفرانــس،
کالسهــای درســی ،کالســهای آنالیــن ،و یــا

آمــوزش از راه دور برگــزار مــی گردنــد و در پایــان
دانــش پذیــران موفــق بــه اخــذ گواهینامــه بیــن
المللــی بســیار معتبــر در آمریــکا و دنیــا مــی باشــند.
تعــداد  19نفــر از اســاتید برجســته در حــوزه هــای
فــوق کــه بــه تاییــد موسســه  IPSCMIرســیده انــد،
دوره هــای فــوق الذکــر را در مراکــز مجتمــع فنــی
تهــران آمــوزش مــی دهنــد.
برخی از مزیت های رقابتی
موسسه IPSCMI
● ●دارنــده گواهینامــه  ISO 17025;2017ارائــه
خدمــات آموزشــی بــرای آمــوزش هــای غیــر
رســمی
● ●دارنــده گواهینامــه ISO/IEC 29993; 2017
اســتاندارد بیــن المللــی تعییــن معیــار گواهینامه
هــای ســازمانی بــرای افــراد
● ●مجــوز انحصــاری از جامعــه مدیــران خریــد بین
المللــی ( )APSجهــت ارائــه گواهینامــه هــای
 CPPو  CPPMدر خــارج از آمریــکا همــکاری
بــا بیــش از  30مرکــز و موسســه معتبــر جهانــی
عالقــه منــدان جهــت اخــذ ایــن مــدارک میتوانند
بــه زودی بــه دپارتمــان هــای مهندســی و مدیریت
در مراکــز مجتمــع فنــی تهــران در سراســر کشــور
مراجعــه نمایند.

Tehran Institute of Technology

ترجمه رســمی مدارک مجتمــع فنی تهران

کلیــه دانشــپذیران مجتمــع فنــی تهــران از ایــن پــس میتواننــد
بــا در دســت داشــتن اصــل مــدرک هولوگــرام دار مجتمــع فنــی
تهــران و کپــی پاســپورت بــا مراجعــه بــه دفتــر امــور بیــن الملــل
مجتمــع فنــی تهــران واقــع در ســعادت آبــاد درخواســت خــود را ثبت
نماینــد .شــایان ذکــر اســت هزینــه ایــن خدمــت مبلــغ 2/300/000
ریــال بــوده کــه شــامل ترجمــه انگلیســی مــدارک ،اخــذ تاییدیــه
دادگســتری و تاییدیــه وزارت امــور خارجــه مــی باشــد.

ارائه مدارک معتبـــر مهارتـــی از موسسه  ITDکانادا

محمدرضــا دارابــی ،مدیــر امــور بیــن الملــل مجتمــع فنــی تهــران از صــدور بیش از
 200مــدرک در حــوزه هــای متعــدد از جملــه  ،ICTمــد و طراحــی پوشــاک ،معمــاری
داخلــی ،نــرم افــزار هــای مهندســی ،هنــر و  ...در ســال  98خبــر داد .دانشــپذیران
محتــرم مجتمــع فنــی تهــران بــا توجــه بــه اعتبارســنجی هــای انجــام شــده مــی
تواننــد بــا در دســت داشــتن کپــی مــدرک مجتمــع فنــی تهــران و کپــی پاســپورت
جهــت ثبــت تقاضــای خــود بــه دفتــر امــور بیــن الملــل مجتمــع فنی تهــران واقــع در
ســعادت آبــاد مراجعــه نماینــد .ایــن موسســه مــورد تاییــد ســازمان فنــی و حرفــه ای
ایالــت بریتیــش کلمبیــای کانــادا مــی باشــد.

مجتمع فنـــی تهـران

امــور بیــن الملــل مجتمــع فنــی تهــران در
راســتای بــه روز رســانی و ارتقــای ســطح مهارتــی
دانشــپذیران طبــق اســتاندارد هــای روز دنیــا
و بهــره وری از اســاتید معتبــر بیــن المللــی و
تجهیــزات مــدرن در رشــته هــای مختلــف در نظر
دارد تورهــای آموزشــی متنوعــی را در ســال  99در
رشــته هــای مختلــف در کشــورهای گرجســتان،
ترکیــه و  ...برگــزار نمایــد.
اطالعــات ایــن تورهــا بــه زودی در ســایت
مجتمــع فنــی تهــران در قســمت امــور بیــن الملل
قــرار خواهــد گرفــت.
محمدرضــا دارابــی خاطرنشــان کــرد کارگاه دو
روزه مــد و طراحــی پوشــاک در ابتــدای دی مــاه
 98در آکادمــی هنــر دانشــگاه دولتــی تفلیــس
برگــزار گردیــد و گروهــی از دانشــپذیران عالقــه
منــد در ایــن حــوزه در ایــن تــور شــرکت کردنــد.
وی همچنیــن ابــراز امیــدواری نمــود کــه همکاری
هــای بیــن المللــی با ایــن دانشــگاه معتبر در ســال
جدیــد نیــز ادامــه یابــد.

International Affaire

ادامه برگزاری تورهای
معتبـــر آموزشـی
و بین المللی در ســال 99
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بـــرق و ا لکتر و نیـــک

برگــزاری کمپ های نوروز  97با اســتقبال دانش پذیران
در شعبـه حافظ

پیــرو تأکیــد معــاون آمــوزش آقــای مهنــدس منصــوری مبنــی براهمیــت برگــزاری دوره هــای
آموزشــی تخصصــی در ایــام تعطیــل بــرای تمامــی دانشــپذیران در سراســر کشــور مجتمــع فنــی
تهــران شــعبه حافــظ در ایــام نــوروز بــرای افــرادی کــه عالقــه منــد بــه گذرانــدن دوره ای مــی
باشــند و بدلیــل مشــغله هــای کاری یــا تحصیلــی نمیتواننــد دوره هــای عــادی را ببیننــد ،بــا در
نظــر گرفتــن تمهیــدات ویــژه ای اقــدام بــه برگــزاری کمــپ در ایــام نــوروز نمــود کــه با اســتقبال
و رضایــت دانشــپذیران روبــرو شــد.
اعم دوره های برگزار شده در نوروز 97به شرح ذیل می باشد:
●● PLC s7-300/400 level 2
)●● Fttx passive (fiber to the x
●● CCNA security
●● Android Pack
)●● Web Design I (HTML5, CSS3 with Dreamweaver
●● CCNA R & S
●● Embedded C+AVR
●● PLC S7 300/400 1,2
●● !PLC LOGO

● ●اتوکد دوبعدی
● ●تعمیرات تلفن همراه
● ●نرم افزار Indesign
● ●حسابداری برای غیر حسابداران
● ●میکروکنترلرهای ARM-Cortex
● ●اتوکد الکتریکال
● ●نرم افزار EPLAN
● ●درایوهای AC
● ●دوربین های مدار بسته
الزم بــه ذکــر اســت مشــابه همیــن تقویــم آموزشــی بــرای نــوروز  98در نظر گرفته شــده اســت
کــه عالقمنــدان میتواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  02166704410تمــاس
گرفتــه و یــا از طریــق وبســایت  www.mft.infoنســبت بــه دریافــت اطالعــات اقــدام نماینــد.

شــعبه حافظ مجتمــع فنی تهران،
محل برگزاری دوره هــای تخصصی
ســازمان ها و ارگان های دولتی

توجــه خاصــي كــه در دهــه اخيــر در جهــان بــه
آموزشــهاي تخصصــی ضمــن خدمــت معطــوف
شــده اســت  ،حاكــي از ايــن حقيقــت اســت كــه
ايــن آموزشــها تنهــا راه تربيــت نيــروي انســاني
متخصــص و ابــزار مهمــي در ارتقــاء كيفيــت
خدمــات  ،محصــوالت و ابــداع و نــوع آوري اســت .
بــا توجــه بــه اينكــه رشــد ســريع تكنولــوژي،
تغييــرات و تاثيــرات عميقــي در مســائل اجتماعــي
و اقتصــادي بدنبــال داشــته اســت ،اتخاذ روشــهايي
كــه هماهنــگ كننــده برنامــه هــاي آموزشــي بــا
توســعه تكنولــوژي و تحــول و متضمــن تأميــن
نيــروي انســاني ماهــر و متخصــص مــورد نيــاز آن
باشــد ،اجتنــاب ناپذيــر اســت.
تجربــه و مطالعــه نشــان داده اســت كــه يكــي از
مناســب تريــن روش هــاي آموزشــي كــه جوابگوي
امــر مزبــور مــي باشــد «دوره هــاي آموزشــي
تخصصــی كوتــاه مــدت» اســت.در ایــن راســتا از
جملــه دوره هــای تخصصــی برگــزار شــده بــه
صــورت مشــترک بــرای ارگانهــا و ســازمانها مــی
تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
●●برگزاری دوره تخصصی کارتیمی و اصول مذاکره
برای سازمان امور مساجد
●●برگزاری دوره تخصصی  PLC LOGOبرای
شرکت هواپیمایی هما
●●برگزاری دوره تخصصی  SQLبرای شرکت ملی
گاز ایران

ثبــت اختراع دو تن از اســاتید دپارتمان برق با همــکاری یکدیگر

دکتــر محمــود مــوال مــدرس گــروه کنتــرل ابــزار دقیــق ،نــرم افــزار  MATLABو ....دپارتمــان بــرق و الکترونیــک بــه همــراه مهنــدس بهنیــا گیــو مــدرس گــروه
 CISCOشــعبه حافــظ بــا همــکاری یکدیگــر موفــق بــه کســب اختراعــی بــا عنــوان «فراینــدی جهــت اســتفاده از انــرژی بــادی و خورشــیدی در یــک سیســتم
ترکیبی» شــدند.
معاون محترم آموزش آقای مهندس منصوری طی مراسمی همت این دو استاد گرانقدر را ارج نهادند.
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اضافه شدن دوره سیستم های
نهفتـــه با برد راسپـری پـای

شــعبه حافــظ اقــدام بــه تجهیــز ســایتهای
تخصصــی خــود نمــود.
تجهیــز و به روز رســانی ســایت شــبکه و طراحی
وبســایت ایــن کالس بــا باالتریــن اســتانداردهای
الزم طراحــی و بــه روز شــده اســت .از جملــه
ویژگــی هــای ایــن کالس مــی تــوان بــه ســرعت
پردازنــده کامپیوترهــا و نحــوه چیدمــان ســایت
براســاس نظرســنجی دانشــذیران اشــاره کــرد.

پــس از بررســی کارگاه کنتــرل ابزاردقیــق و در
جهــت بــه روز رســانی تجهیــزات و اضافــه کــردن
ســرفصل هــای جدیــد بــه ایــن دوره آموزشــی
دپارتمــان بــرق و الکترونیــک اقــدام بــه خریــد و
تجهیــز کارگاه کنتــرل ابزاردقیــق نمــود .در ایــن
تابلــو آموزشــی از ســه کنترلــر  ،یــک گــراف ،
کمپرســور هــوا از نــوع  FREE OILو سیســتم اندازه
گیــری سنســور بــر مبنــای محتــوای آموزشــی
اســتفاده شــده اســت.
پــس از برگــزاری دوره آموزشــی مدیریــت
هوشــمند ســاختمان از ســال  ،1392اکنــون بــا
توجــه بــه تکنولــوژی روز بــازار کار دپارتمــان بــرق
و الکترونیــک اقــدام بــه بــه روز رســانی ایــن کارگاه
نمــوده اســت .در ایــن راســتا تجهیــزات وایرلــس
( )Z-Waveدر  4ســت آموزشــی بــا اســتفاده از
تجهیــزات مــدرن طراحــی گردیــده و دراختیــار
دانشــپذیران ایــن دوره آموزشــی قــرار گرفته اســت.

Electronics

راســپری پــای یــا رزبــری پــای یــک کامپیوتــر
ارزان قیمــت و هــم انــدازه یــک کارت عابــر بانــک
اســت کــه مــی توانــد بــه مانیتــور هــا و تلویزیــون
متصــل شــود و همچنیــن مــی تــوان کیبــورد و
مــاوس معمولــی را نیــز بــه آن متصــل نمــود.
رســپبری پــای یــک دســتگاه کوچــک بــا توانایــی
هــای باالســت کــه افــراد عالقــه منــد بــه کامپیوتر
هــا از هــر ســنی مــی تواننــد از آن اســتفاده کننــد
و لــذت ببرنــد.
همچنیــن مــی تــوان از راســپری پــای بــرای
یادگیــری چگونگــی نوشــتن یــک برنامــه بــرای
کامپیوتــر هــا بــه زبــان هــای مختلــف ماننــد
پایتــون و اســکرچ اســتفاده نمــود .رســپبری پــای
مــی توانــد هــر کاری کــه یــک کامپیوتر دســکتاپ
مــی توانــد انجــام دهــد از مــرور صفحــات وب و
پخــش آهنــگ و فیلــم هــای  HDگرفتــه تــا نــرم
افــزار هــای صفحــه گســترده  ،پــردازش متــن و
تصویــر و اجــرای بــازی را بــرای شــما انجــام دهــد.
مجتمــع فنــی تهــران شــعبه حافــظ بــا رویکــرد
نــگاه بــه رشــد صنعــت و بــازار کار اقــدام بــه
برگــزاری ایــن دوره بــه صــورت عملــی نمــوده
اســت  .از جملــه رئــوس مطالــب این دوره آموزشــی
مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

تجهیز ســایت و کارگاه

تجهیز کارگاه مدیریت هوشــمند
ســاختمان( )BMSو کنترل ابزار دقیق

●●آشنایی مختصر با انواع سیستم عامل مختلف و
لینوکس
●●شروع کار با لینوکس  ،Rapbianدستورات خط
فرمان و دسکتاپ لینوکس و نصب آن
●●شروع کار با زبان برنامه نویسی پایتون در حوزه
کنسول و رابط های گرافیکی GUI
●●آشنایی با برد راسپیری پای و بخش های مختلف
سخت افزار و گسترش آن
تبدیــل طــرح هــای شــماتیک بــه  PCBبصــورت
اتوماتیــک و ایجــاد طــرح  PCBتــا چندیــن الیــه
راه انــدازی  GPIO ،PWMو  UARTو  spiو i2c
بــه همــراه GUI
عالقمنــدان میتواننــد جهــت کســب اطالعــات
دربــاره ایــن دوره آموزشــی و ثبــت نــام بــا شــماره
 02166704410تمــاس گرفتــه و یــا از طریــق
وبســایت  www.mft.infoنســبت بــه دریافــت
اطالعــات اقــدام نماینــد.

مجتمع فنـــی تهـران

برگزاری آخرین جلســه شورای آموزش
با حضور مدیران دپارتمان های
آموزشی در شعبه حافظ
در تاریــخ  16بهمــن مــاه  ،1398جلســه شــورای
مدیــران آمــوزش بــا همراهــی مدیــران آموزشــی
برگــزار گردیــد .از جملــه رئــوس مطالــب مطــرح
شــده درایــن جلســه بــه مــوارد ذیــل میتــوان
اشــاره کــرد:
● ●تقدیر و تشکر از فعالیت همکاران آموزش به
پاس یک سال تالش بی وقفه
● ●هماهنگی جهت اعالم شهریه های جدید در
سال  1399تا تاریخ اول اسفند ماه
● ●مطرح شدن برخی مسائل و مشکالت
آموزشی از سوی مدیر دپارتمان کودک و
نوجوان جناب آقای نصیری
● ●ارائه آمار عملکرد هر دپارتمان از ابتدای سال تا
کنون توسط سرکار خانم مشایخی مدیر واحد
برنامه ریزی و آمار
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دانـــش سال مت

دپارتمــان دانــش ســامت مجتمــع فنــی تهــران بــا هــدف تأمیــن نیازهــای آموزشــی عمــوم افــراد جامعــه بخصــوص بانــوان ،در راســتای اهــداف از پیــش
تعییــن شــده ،بــا فراهــم نمــودن بســتری مناســب بــرای افزایــش فعالیــت اجتماعــی ،کمــک بــه بهبــود ســامت فــردی بــا توجــه بــه تجربیــات و بهرهگیــری
از کادری مجــرب و تحصیلکــرده و نیــز جــذب اســاتید متخصــص ،پزشــکان و اســاتید دانشــگاه برنامههــای آموزشــی مرتبــط بــه ســامت خــود را ارائــه
میدهــد تــا دانشپذیــران بــرای مواجهــه بــا دنیــای بــه ســرعت در حــال تغییــر ،توانمنــد و آمــاده ورود بــه بــازار کار گردنــد.

توســعه در دپارتمان دانش و سالمت

دپارتمــان دانــش ســامت مجتمــع فنــی تهــران بــا ســابقه شــش ســاله طــی اســتقبال بینظیــر دانشپذیــران از دورههــای تخصصــی ســامت
و زیبایــی در خــرداد ســال  1398شــعبه دیگــری در ســاختمان ســرو (برنــد مجتمــع فنــی تهــران) در یــک طبقــه مجــزا بــا کلیــه امکانــات ،تجهیز
و تاســیس نمــود .ایــن مرکــز بــا بهرهگیــری از پزشــکان و اســاتید برجســته در زمینــه تخصصــی پوســت و مــو همــواره در تــاش اســت تــا
آخریــن مت دهــای آموزشــی را بــه عالقمنــدان ایــن بخــش ارائــه دهــد .ایــن دپارتمــان عــاوه بــر داشــتن دو فضــای مجهــز در منطقــه ســعادت
آبــاد تهــران ،مرکــز دیگــری در منطقــۀ میردامــاد تجهیــز نمــوده و در ایــن زمینــه بــا برخــی از نمایندگیهــا اعــم از قیطریــه ،میرداماد ،ســیدخندان،
انقــاب ،نیــاوران و شــمالغرب نیــز همــکاری مینمایــد.

در دپارتمان دانش ســامت چه گذشت؟

• بـرگزاری سلسلــه نشسـتهـا و
هماندیشـی هیئت علمـی دپارتمان
ایــن جلســات بــا حضــور مدیریــت دپارتمــان
خانــم ســارا بکائــی و تیــم اجرایــی دپارتمــان ،طبق
جــدول از پیــش تعییــن شــده بــهشــکل مســتمر
در ســاختمان مرکــزی و ســرو برگــزار گردیــد .در
گروههــای مختلــف اهــداف و اســتراتژیهای ایــن
دپارتمــان اعــام و در خصــوص پیشــبرد اهــداف
آینــده بحــث و بررســی صــورت گرفــت.

• برگزاری جلسات تقدیر از اساتید
دپارتمان
ایــن جلســات ضمــن تشــکر و قدردانــی از زحمات
اســاتید و پزشــکان مــدرس ،گریمورهــای مطــرح
ســینما ،کارشناســان رادیــو ســامت ،روانشناســان
خبــره و ...در گروههــای مختلــف برگــزار میگردیــد.
کــه در ایــن هماندیشــی ضمــن اســتقبال از نقطــه
نظــرات اســاتید در جهت توســعه اســتراتژی ،تدوین
س اهــداف ســازمانی ،تعییــن و اجــرا
و بازنگــری درو 
گردید.
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• برگزاری بیش از  150دورۀ علمی در
حوزه پوست ،مو و زیبایـی
ایــن گــروه آموزشــی ســعی بــر آن دارد تــا
بــا تعامــل نزدیــک بــا پزشــکان ،اســاتید و
توســعهدهندگان خدمــات در زمینــه دانــش
ســامت همیــار عالقمنــدان بــه ایــن رشــته باشــد.
در همیــن راســتا ایــن گــروه در تــاش اســت تــا بــا
بهروزرســانی اطالعــات ،تجهیــزات و بهرهگیــری از
پزشــکان و تیــم پزشــکی و نیــز ارائه مــدارک معتبر
جهــت بهروزرســانی اطالعــات دانشپذیــران در
سراســر دنیــا پیشــتاز باشــد.
• برگزاری بیش از  100دوره گریم
ایــن گــروه ،بــا اســاتید و گریمورهــای مطــرح در
حــوزه گریــم متعادلســازی ،گریــم دائــم و نیــز بــا
بهرهگیــری گریمورهــای بنــام ســینما در حــوزه
نامتعادلســازی فعالیــت داشــته اســت.

بازار کار و دپارتمان دانش ســامت

باعــث افتخــار اســت کــه در جهــت توســعه امــر
کارآفرینــی و بــرآورد نیــروی متخصــص و کاردان
بــازار ،اغلــب دانشپذیــران دپارتمــان دانــش
ســامت پــس از اتمــام دوره ،شــرکت در آزمــون
تئــوری و عملــی مربوطــه و دریافــت مــدارک
معتبــر در کلینیکهــا ،ســالنها ،داروخانههــا و …
مشــغول بــه کار شــدهاند.
برگــزاری دورههــای تخصصــی بینالمللــی
دانــش و ســامت
دانشپذیــران در اتمــام برخــی از دورههــا از
مــدارک بینالمللــی نیــز بهرهمنــد شــدهاند.

• برگزاری دورههای سالمت و
روانشناسی
در ایــن گروههــا ســعی بــر آن شــده تــا بــا
آمــوزش بهداشــت ســامت ،کمکهــای اولیــه،
دورههــای روانشناســی و ...نیازهــای روحــی و
جســمی افــراد را تامیــن گــردد.
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موسسات طرف قرارداد

• مؤسســه  City and Guildsانگلســتان در
ســال  1878بــا تــاش بنــگاه تجــاری لنــدن و
اصنــاف شــهر لنــدن بــه منظــور استانداردســازی
سیســتمهای آموزشــی و مهارتــی درکشــور
انگلســتان تأســیس گردیــد .هــم اکنــون  CGدر100
کشــور دنیــا ،بیــش از  10000مرکــز آموزشــی دارد
و ایــن مراکــز آموزشــی توســط  21دفتــر منطقـهای
در دنیــا مدیریــت میشــوند .از ســال 2000
بیــش از  20میلیــون نفــر از  CGمــدرک دریافــت
کردهانــد .مــدرک  CGبــه عنــوان بزرگتریــن و
معتبرتریــن مؤسســه آموزشــی دنیــا بــه بیــش از
 500دانشپذیــر ایــن دپارتمــان اعطــا شــده اســت..
• موسســه توســعه فنــاوری کانــادا یــا
 Canadaکــه در ســال  1999تأســیس شــده ،در
شــهر ونکــوور مســتقر اســت .ایــن موسســه تجربــه
آموزشــی کامــا جامعــی را بــه دانشــجویان داخلــی
و بینالمللــی بــا اعتقــاد بــه فرصتهــای یادگیــری
دراز مــدت بــرای حفــظ تــوان رقابــت ارائــه
میدهــد .اغلــب دانشپذیــران ایــن دپارتمــان
مــدرک  ITD Canadaرا دریافــت نمودهانــد.
ITD

Health Knowledge

گروههای آموزشی این دپارتمان:
● ●مراقبت پوست ،مو و زیبایی.
● ●گریــم و زیبایــی بــا دورههــای :گریــم
متعادلســازی ،مــد و فشــن ،نامتعادلســازی،
گریــم دائــم و...
● ●کمکهــای اولیــه (فوریتهــای پزشــکی)،
بهداشــت عمومــی و شــناخت بیماریهــا،
بهداشــت محیــط کار HACCP،HSE ،و …
● ●دورههــای روانشناســی :رازهــای گفتگــوی
اثربخــش ،روانشناســی مثبتگــرا ،مدیریــت
خویشــتن ،آرکــی تایــپ ،تحلیــل رفتــار متقابل
و ...
● ●آزمونهــای روانشــناختی ســامت فــردی،
ســامت خانــواده ،ســامت کارکنــان
● ●تغذیه
برگزاری آزمو نهــای تخصصی
فنی و حرفهای

ایــن دپارتمــان مفتخــر بــه همــکاری بــا ســازمان
فنــی و حرف ـهای کشــور در برگــزاری آزمونهــای
عملــی دورههــای پوســت ،مــو و زیبایــی و همچنین
آزمــون عملــی دوره گریــم متعادلســازی بــوده
اســت .دانشپذیــران ایــن دپارتمــان تاکنــون بیــش
از هــزار دانشپذیــر پــس از گذرانــدن دورههــا در
آزمونهــای فنــی و حرفـهای شــرکت و موفــق بــه
دریافــت ایــن مــدرک معتبــر شــدهاند.
ایــن آزمونهــا بــا حضــور ممتحنیــن ســازمان
فنــی و حرفــهای و در ســاختمان ســرو ایــن
دپارتمــان برگــزار گردیــده اســت.
دریافت مــدارک معتبر
از وزارت علــوم ،تحقیقات وفناوری

یکــی دیگــر از افتخــارات ایــن دپارتمــان
همــکاری بــا وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
اســت کــه دانشپذیــران در برخــی از رشــتهها
پــس از گذرانــدن دوره مربوطــه و موفقیــت در
آزمــون تئــوری و عملــی پایــاندوره مفتخــر بــه
دریافــت مــدرک از وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری شــدهاند.

•
•
•
•
•

مدارک این دپارتمان

مدرک دو زبانه مجتمع فنی تهران
مدرک سازمان فنی و حرفهای کشور
مدرک وزارت علوم
مدرک  City and Guildsانگستان
مدرک  ITDکانادا

و اما …
در شــکفتن جشــن نــوروز ،برایــت در
همــه ســال ،سرســبزی جــاودان ،شــادی
اندیشــهای پویــا ،برخــورداری از همــه
نعمتهــا و ســامت را آرزومندیــم.
سال نو مبارک
دپارتمان دانش سالمت

مجتمع فنـــی تهـران
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برگزاری سلســله کارگاه های آموزشی
گروه زبان انگلیســی
دپارتمان زبان های خارجـــی
مجتمع فنـــی تهران
محمدرضــا دارابــی ،مدیــر دپارتمــان زبــان هــای
خارجــی خبــر از برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی
ماهانــه در ســال  99ویــژه اســاتید زبــان انگلیســی
شــعب و نمایندگــی هــا داد .ایــن کارگاه هــا بــه
منظــور ایجــاد انســجام ،یکپارچگــی و بهبود ســطح
تعامــل و آمــوزش اســاتید ارائــه خواهــد شــد .وی با
اشــاره بــه اهمیــت شــنیدن صــدای مدرســین کــه
رابطــه ای تنگاتنــگ و مســتقیم بــا زبــان آمــوزان
دارد افــزود :ایــن کارگاه هــا بــا رویکــرد شــنیدن
نظــرات و صــدای اســاتید و بــا نظــارت کارشناســان
آمــوزش دپارتمــان زبــان برگــزار مــی گردنــد.

برگزاری دوره هــای معتبر
تربیت مدرس بیــن المللی
با اعطای مدرک از  LTTCانگلســتان
دوره هــای متعــدد و متنــوع تربیــت مــدرس
بیــن المللــی در ســال  99طبــق ســنوات گذشــته
در مرکــز تربیــت مــدرس دپارتمــان زبــان مجتمــع
فنــی تهــران برگــزار خواهــد شــد .تقویــم ایــن دوره
هــا در ســایت مجتمــع فنــی تهــران در دســترس
عالقــه منــدان قــرار خواهــد گرفــت .ایــن دوره هــا
عبارتنــد از:
●● DIPLOMA IN TESOL
●● CERTIFICATE IN TEACHING ENGLISH TO
YOUNG LEARNERS AND TEENAGERS

●● CERTIFICATE IN TEACHING IELTS
●● DIPLOMA IN TEACHER TRANING
●● DIPLOMA IN TEACHING BUSINESS

برگزاری کمپ های فشــرده
زبان انگلیســی در نوروز 99
گــروه انگلیســی دپارتمــان زبــان اقــدام بــه
برگــزاری کمــپ هــای نــوروزی بــه شــرح ذیــل
نمــوده اســت:
● ●دوره فشــرده آیلتــس از  2فروردیــن الــی 8
فروردیــن ســاعت  9:30تــا ( 17:30شــامل 51
ســاعت آمــوزش ،ناهــار و پذیرایــی)
● ●دوره فشــرده آیلتــس از  9فروردیــن الــی 15
فروردیــن ســاعت  9:30تــا ( 17:30شــامل 51
ســاعت آمــوزش ،ناهــار و پذیرایــی)
● ●دوره گرامــر از مبتــدی تــا پیشــرفته از 7
فروردیــن الــی  9فروردیــن ســاعت  9:30تــا
( 17:30شــامل  24ســاعت آمــوزش ،ناهــار و
پذیرایــی)
از متقاضیــان خواهشــمند اســت جهــت ثبــت نــام
بــه وبســایت دپارتمــان زبــان مجتمــع فنــی تهــران
بــه آدرس  mft.info/languageمراجعــه نماییــد.

دوره های انگلیســی ویژه شاغلین
دپارتمــان زبــان هــای خارجــی مجتمــع فنــی
تهــران در نظــر دارد در ســال جدیــد ،کالس هــای
انگلیســی ویــژه شــاغلین در ســاعات اولیــه روز (7
تــا  )8:30برگــزار مــی نمایــد .همچنیــن برخــی از
فعالیــت هــای دپارتمــان زبــان هــای خارجــی بــه
شــرح ذیــل اســت:
● ●دوره هــای زبــان انگلیســی ،اســپانیایی ،آلمانــی،
ایتالیایــی ،ترکــی اســتانبولی ،چینــی ،روســی،
عربــی ،فرانســه
● ●دوره های زبان انگلیسی کودک و نوجوان
● ●دوره هــای آمادگــی آزمــون هــای بیــن المللــی
و ســفارت هــا نظیــر  ،IELTS، TOEFL İBTچلــی،
 TÖMERو ...
● ●آزمون های آزمایشی IELTS
● ●دوره هــای زبان تخصصــی ،بازرگانی ،توریســم،
کامپیوتر و ...
● ●دوره هــای آنالیــن و تلفیقــی آمــوزش زبــان
هــای خارجــی
● ●دوره خوشنویسی کالسیک التین

اولین کارگاه آموزشی
«طراحــی آزمون های چند گزینه ای» برگزار شـــد
اولیــن دوره از ســری کارگاه هــای آموزشــی آزمــون ســازی بــا عنــوان «طراحــی آزمــون های
چنــد گزینــهای» بــا حضــور کارشناســان آمــوزش دپارتمــان هــا و نمایندگــی هــای مجتمــع
فنــی تهــران و بــا تدریــس آقــای دکتــر مصلــی نــژاد در روز دوشــنبه مــورخ  30دی 1398
توســط دفتــر ســنجش و ارزیابــی مجتمــع فنــی تهــران برگــزار شــد .محمــد رضــا دارابــی مدیر
ســنجش و ارزیابــی مجتمــع فنــی تهــران گفــت :برگــزاری ایــن مــدل کارگاه هــا اولین قــدم در
راســتای استانداردســازی آزمــون هــا در کلیــه رشــته هــای مجتمــع فنــی تهــران می باشــد و در
آینــده نزدیــک شــاهد اقدامــات دیگــر در ایــن راســتا خواهیــد بــود .طراحــی آزمــون هــای چنــد
گزینــه ای و بررســی هــای درون آزمونــی ،اهمیــت روایــی و پایایــی آزمــون از جملــه مباحــث
مطــرح شــده در ایــن کارگاه بودنــد.

ENGLISH

24

Tehran Institute of Technology

شعبـــه غـر ب

حال و هوای اهالی IT
اجــرای دوره  Ciscoدر ســایت هــای
 ITشــعبه غــرب در کنــار ســایر امکانــات
ســخت افــزاری و نــرم افــزاری نیــز دارای
طرفــداران خــاص خــود اســت و بــه نوعی
از دوره هــای پرطرفــدار شــعبه غــرب
محســوب مــی گــردد.

حــس خــوب یادگیــری در شــعبه ای بــا وســعت فضایــی بالــغ بــر دو هــزار متــر و
امکاناتــی مــدرن و کادری متخصــص شــما را جــذب شــعبه غــرب خواهــد نمود.
برگــزاری دوره هــای عکاســی و آشــپزی در کارگاه هــای تخصصــی از شــاخصه هــای
اجــرای دوره هــای آموزشــی در ســال  1398در ایــن مرکــز بــوده کــه اســتقبال بــی
نظیــری برخــوردار بــوده اســت .کارگاه هــای عکاســی و آشــپزی بــا ســرمایه گــذاری
مجموعــه منطبــق بــر اســتاندارد هــای روز بــازار کار و آمــوزش انجــام شــده اســت.

به کســب و کارتان رونق ببخشید
اگــر اهــل بازاریابــی دیجیتــال هســتید و
شــعبه غــرب ه شــما نزدیــک اســت  ،خبــر
خوبــی داریــم.
دپارتمــان علــوم مالــی  ،مدیریــت
مرکــز دوره هــای متعــددی را بــا همــان
اســاتید در شــعبه غــرب راه انــدازی نمــوده
اســت .ایــن دورهــای پــر مخاطــب تــا
کنــون بخوبــی مــورد اســتقبال و رضایــت
صاحبــان کســب و کار قــرار گرفتــه اســت.

شعبه غرب میزبانـــی در شان …
چهارمیــن جلســه شــورای مدیــران آمــوزش مجتمــع فنــی تهــران در تاریــخ هجدهــم دی مــاه در محــل شــعبه غــرب بــا حضــور مدیــر شــعبه
غــرب آقــای مهنــدس منصــوری و مدیــران دپارتمــان هــای آموزشــی تشــکیل و پــس از خاتمــه جلســه و بازدیــد مدیــران از بخــش هــای مختلــف
ســاختمان و کالس هــا بــه همــراه عکــس هــای یــادگاری ،ایــن جلســه بــه اتمــام رســید .یقینـ ًا ســاختمان غــرب از گل هــای ســر ســبد مجموعــه
بــوده و حــس خــوب همدلــی و انضبــاط تیمــی ایــن شــعبه زبانــزد همــگان میباشــد.
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توســعه و تکمیل مجموعه دروس گوهرشناســی
در گروه طال و جواهرات
رونــد مطالعــه نیازهــای آموزشــی دانشپذیــران تالشهــا توســعه عناویــن درســی و تجهیــز
نشــان داده اســت کــه در ســالهای اخیــر شــمار البراتــوار تخصصــی گوهرشناســی در دپارتمــان
عالقمنــدان بــه ســرمایهگذاری و فعالیــت در مرکــزی (ســعادتآباد) در ســال  1398شــده اســت.
در حــال حاضــر گوهرشناســی در ســه چهــار
زمینــه طراحــی ،ســاخت و بازاریابــی زیــورآالت
طــا ،جواهــرات و ســنگهای زینتــی در میــان ســطح در مجتمــع فنــی تهــران برگــزار میشــود:
جوانــان افزایــش یافتــه و طرفــداران بیشــتری پیــدا 1.1گوهرشناســی ســطح یــک :هــدف از ایــن دوره
آشــنایی دانــش پذیــران بــا انــواع ســنگ هــای
کــرده اســت .بــه همیــن منظــور یکــی از اهــداف
رنگــی و اســتفاده آنــان از ابزارهــای تخصصــی
دپارتمــان علــوم مهندســی ،بازنگــری ســرفصلها
البراتــوار گوهرشناســی مجتمــع فنــی تهــران
و بروزرســانی محتواهــای آموزشــی دروس گــروه
بــرای تمیــز ســنگ هــا از یکدیگــر و تشــخیص
طــا و جواهــر بــوده اســت .بــه همیــن منظــور
عیــوب احتمالــی ســنگ هــای رنگــی مــی باشــد.
جلســات متعــدد کارشناســی و تخصصــی ظــرف
دو ســال گذشــته تشــکیل شــد و ماحصــل ایــن 2.2گوهرشناســی ســطح دو :هــدف از ایــن دوره

معرفــی ویژگــی هــای المــاس هــا و چگونگــی
قیمــت گــذاری و  Gradingآنهــا اســت.
3.3گوهرشناســی ســطح ســه :ایــن دوره ویــژه
کســانی اســت کــه بیــش از  2ســال ســابقه
جــدی در زمینــه گوهرشناســی داشــته و عالقمند
بــه حضــور در بازارهــای جهانــی ســنگ هــای
قیمتــی و المــاس مــی باشــند .در ایــن دوره
مباحــث تخصصــی در خصــوص چگونگــی
تــراش ســنگ هــا و شناســایی عیــوب خــاص
آنهــا مطــرح مــی گــردد.
4 .4شناســایی فیــروزه (پیــروزه) :پیروزه بعنــوان یکی
از شــاخص تریــن ســنگ هــای ملــی در ایــران
مــورد توجــه ویــژه بازارهــای جهانــی اســت و
لــذا دانــش تخصصــی در ایــن زمینــه بــرای
دانشپذیــران اهمیــت دارد.
تمــام ســرفصلهای ایــن دروس بــا
ســرفصلهای معتبرتریــن موسســات بینالمللــی
گوهرشناســی نظیــر  IGIو  HRDو … تطبیــق
داده شــده و البراتــوار تخصصــی گوهرشناســی بــا
ابزارهــای گوناگــون نظیــر میکروســکوپ ،لــوپ،
چراغهــای رومیــزی تخصصــی شناســایی المــاس،
… تجهیــز شــده اســت.
همچنیــن منابــع آموزشــی و کتــب گوناگــون در
ایــن زمینــه توســط انتشــارات دیباگــران بصــورت
تالیفــی و ترجمــهای منتشــر شــده اســت.

برگــزاری دوره طراحــی تجهیزات صنعتی برای نخســتین بــار در دپارتمان مرکزی مجتمــع فنی تهران
دامنــه فعالیتــی مهندســان مکانیــک در صنعــت بســیار وســیع اســت .دغدغــه همیشــگی مهندســان مکانیــک در صنعــت اینســت کــه چگونه قــادر خواهند بــود در
صنایــع گوناگــون (نظیــر نفــت و گاز ،فــوالد ،ســیمان )... ،بصــورت عملــی دســت بــه طراحــی بزننــد .جنبــه هــای بســیار وســیع و مســائل جــدی کــه یــک مهندس
طــراح میبایســت آگاهــی داشــته باشــد تــا بتوانــد یــک طراحــی موفــق را انجــام بدهــد ،همیشــه باعــث ســردرگمی مهندســان جــوان اســت.
گــروه مکانیــک دپارتمــان علــوم مهندســی در ســال  1398بــرای اولیــن بــار اقــدام بــه تدویــن و ارائــه یــک درس کاربــردی تحــت عنــوان «طراحــی تجهیــزات
صنعتــی» نمــوده اســت .در ایــن درس قــرار اســت دانشــپذیران بــا مســائل گوناگــون طراحــی بصــورت عملــی درگیــر شــده و اطالعــات و تجربــه کافــی جهــت
طراحیهــای کاربــردی در صنایــع گوناگــون را کســب کننــد .از جملــه ایــن مســائل عبارتســت از:
1 .1شناخت سیکلهای طراحی و متدولوژیهای پیادهسازی سیستماتیک
فرایندهای  R&Dدر شرکتهای مهندسی و مشاور
2 .2شناسایی مواد مهندسی و  Material Selectionبصورت عملی
3 .3شناخت مهم ترین استانداردهای صنعتی مورد استفاده طراحان ماشین
آالت
4 .4طراحی اتصاالت مکانیکی (پیچ ،بولت ،جوش)... ،
5 .5طراحی سازه های صنعتی
6 .6طراحی اجزای مکانیکی ماشین آالت (یاتاقان ،گیربکس ،خار)... ،
7 .7عوامــل موثــر بــر عمــر ماشــین آالت صنعتــی (خســتگی ،خــزش،
خوردگــی ،شــوک)... ،
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توســعه و تکمیــل مجموعه دروس دوره جامع طراحی و اجرای ســاختمان
گــروه عمــران یکــی از پرمخاطبتریــن و تخصصیتریــن گروههــای دپارتمــان علــوم مهندســی اســت کــه طــی ســالهای گذشــته بــا ارائــه دروس
گوناگــون بــرای دانشــجویان ،مهندســان ،مدیــران و فعالیــن صنعــت ســاختمان و عمــران از نظــر توســعه مهارتــی و علمــی بــرای مخاطبانــش نقــش بســزایی
داشــته اســت.
یکــی از اهــداف ایــن گــروه ظــرف دو ســال گذشــته ،تکمیــل دروس تخصصــی ایــن گــروه تحــت عنــوان «دوره جامــع طراحــی ســاختمان» بــوده اســت.
خوشــبختانه تــاش علمــی و مشــورتهای تخصصــی اســاتید ایــن گــروه در ســال  1398بــه بــار نشســت و تمامــی دروس ایــن دوره بــه شــرح زیــر تعریــف و
اجرایــی شــد:
الــف -اصــول طراحــی ســاختمان هــای بتنــی و فــوالدی بــه کمــک نــرم افــزار  ETABS/SAFEایــن مجموعــه دروس بــه منظور آشــنایی مهندســان محاســب،
طراحــان ســازه و ســاختمان ،مهندســان و مجریــان بــا کلیــه الزامــات مقــررات ملــی ســاختمان در حــوزه بارگــذاری ،طراحــی و اجــرای ســاختمانهای بتنــی و
فــوالدی ارائــه میگیــرد .بــرای ایــن منظــور ســه درس تعریــف شــده اســت:
1 .1طراحی و محاسبات سازه های بتنی و فوالدی مقدماتی
2 .2طراحی و محاسبات سازه های بتنی پیشرفته
3 .3طراحی و محاسبات سازه های فوالدی پیشرفته (طراحی اتصاالت)
ب -اصــول تهیــه مــدل هــا و نقشــه هــای اجرایــی ســاختمان :در ایــن مجموعــه دروس تــاش میشــود تــا دانــش پذیــران بــا نــرم افزارهــای مدلســازی
ســهبعدی و نقشهکشــی دوبعــدی آشــنا شــوند .بــرای ایــن منظــور ســه درس تعریــف شــده اســت:
1 .1مدلسازی سهبعدی سازه به کمک نرمافزار REVIT Structure
2 .2تهیه نقشههای اجرایی فاز یک به فاز دو سازه به کمک نرمافزار ( AutoCADبر اساس مدل های طراحی شده در  ETABSو )SAFE
3 .3تهیه نقشه های کارگاهی به کمک نرمافزار XSTEEL
ج -دوره جامع اجرای ساختمان :این مجموعه دروس به منظور آشنایی مجریان ،پیمانکاران ،ناظرین و مدیران با اصول اجرای ساختمان ارائه میگردد.
دروس این مجموعه عبارتند از:
1 .1دوره جامع متره ،برآورد و صورت وضعیت نویسی
2 .2مبانی ایمنی و بهداشت کار در پروژه های عمرانی ()HSE
3 .3اصول بازرسی سازه های فوالدی بر اساس استاندارد AWS D1
4 .4روش های اجرای ساختمان ها
همچنین منابع آموزشی و کتب گوناگون در این زمینه توسط اساتید این دپارتمان تالیف و به همت انتشارات دیباگران منتشر شده است.
برگــزاری همایش هــای علمی اولین نمایشــگاه بین الملی نفت ،گاز ،پتروشــیمی و صنایع وابســته
منطقــه آزاد چابهار توســط دپارتمان علوم مهندســی مجتمــع فنی تهران

دپارتمــان علــوم مهندســی مجتمــع فنــی تهــران در بهمــن
مــاه  1398بــا همــکاری منطقــه آزاد چابهــار ،اقــدام بــه برگــزاری
پنــج ســمینار تخصصــی در اولیــن نمایشــگاه بین-الملــی نفــت،
گاز ،پتروشــیمی و صنایــع وابســته در ایــن منطقــه پرداخــت .ایــن
ســمینارها عبارتنــد از:
1 .1مــدل توســعه صنعتــی بــا نگــرش توســعه مهارتــی منابــع
انســانی منطقــه آزاد چابهــار؛ مهنــدس نیمــا کرباســی زاده (مدیر
دپارتمــان علــوم مهندســی)
2 .2بکارگیــری آخریــن دســتاوردهای مهندســی بــرای توســعه
ســومین قطــب پتروشــیمی کشــور در منطقــه چابهــار؛ مهنــدس
امیــد گل محلــه (مدیــر پــروژه مخــازن ذخیــره گنــاوه)
3 .3روش هــای نویــن بازرســی و تســت غیرمخــرب ویــژه طــرح
هــای توســعه ای؛ مهنــدس مصطفــی شــریفی (مدیرعامــل
از راست  :مهندس نیما کرباسی زاده (مدیر دپارتمان علوم مهندسی)؛
شــرکت بازرســی طوبــی تــاک)
وحید یونسی (دبیر علمی همایش)؛
علی اکبری (نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی)
4 .4درس آموختــه هــای توســعه صنایــع پتروشــیمی در منطقــه عســلویه؛
مهنــدس آشــتیانی (عضــو هیــات مدیــره پتروشــیمی پاینــدان)
روش های عیب یابی تحلیلی و ریشه یابی خطای ماشین آالت؛ مهندس نورانی (از مدیران باسابقه صنایع پتروشیمی)
https://t.me/EngDept
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آغــاز اجرای دوره های آکادمیــک و اصولی موســیقی در دپارتمان کودک ونوجوان
نتایــج یــک تحقیــق  10ســاله بــرروی 75هــزار دانــش آمــوز ،نشــان داد کودکانــی کــه بــه نواختن موســیقی
مــی پردازنــد نســبت بــه کســانی کــه چنیــن مهارتــی را ندارنــد ،دارای توانایــی بیشــتری در مهــارت هــای
خوانــدن و درک ریاضیــات هســتند .مخصوصــا کودکانــی کــه در آن آزمایــش بــه تمریــن پیانــو مــی پرداختند
هــوش بیشــتری را در ایــن مــوارد نســبت بــه دیگــر همســاالن خــود داشــتند .همچنیــن ایــن دانــش آمــوزان
از اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری نســبت بــه همســاالن خودبرخــوردار بودنــد و نمــرات باالتــری نســبت بــه دیگر
همکالســی هایشــان داشــتند ،لــذا دپارتمــان کــودک ونوجــوان مجتمــع فنــی تهران بــر آن شــد تــا دوره های
موســیقی خــود را بــه خصــوص در رشــته آمــوزش پیانــو فعــال کنــد تــا بــا آمــوزش اصولــی بــرای دانــش
پذیــران ضمــن آمــوزش موســیقی بــه عنــوان یــک مهــارت  ،از فوایــد و ویژگــی هــای خــاص ایــن مهــارت
نیــز برخــوردار شــوند.

حضــور موفقیت آمیز دانش پذیــران دپارتمان کودک ونوجوان در
چهارمین دروه مســابقات برنامه نویســی سمکد
مســابقات برنامــه نویســی ســمکد ،مربوط بــه دانــش آمــوزان متوســطه دوره اول و
دوم مــی باشــد کــه هــر ســاله بــه میزبانــی مدرســه عالمــه حلــی برگــزار می شــود.
در ایــن مســابقات دانــش برنامــه نویســی دانــش آمــوزان در گــروه هــای مختلــف
مــورد آزمایــش قــرار مــی گیــرد .در ایــن ســری از مســابقات دانــش پذیــر کوشــا
دپارتمــان کــودک ونوجــوان «امیررضــا میرشــمس» موفــق بــه کســب رتبــه ســوم
شــده اســت .ایــن موفقیــت رابــه امیر رضــا عزیــز ،خانــواده محتــرم ایشــان ،مدیریت
دپارتمــان کــودک ونوجــوان ،کادر و اســاتید محتــرم تبریــک میگوییــم.
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برگــزاری ژوژمان کالس های هنــری دپارتمان کودک و نوجوان
در راســتای اجــرای دوره هــای متعــدد هنــری در دپارتمــان کــودک و نوجوان
و هنرمنــدی هــای دانــش پذیــران خــوش ذوق ایــن دپارتمــان ،ژوژمانــی از
کارهــای هنــری ایــن عزیــزان در رشــته هــای متنــوع از جملــه طراحی ،نقاشــی
روی بــوم ،طراحــی لبــاس ،نقاشــی خــاق ،ســفالگری و… برگزار شــد کــه مورد
اســتقبال زیــاد از ســوی اولیــا و همــکاران واحدهــای دیگــر قــرار گرفــت ،امیــد
اســت بــا ادامــه آمــوزش هــای اصولــی در ایــن راســتا در غنــای هنــری فرزندان
ایــن مــرز و بــوم موفــق باشــیم.

نهمین دوره مســابقات بیــن المللی رباتیک و هــوش مصنوعی فیراکاپ
دانــش و فنــاوری رباتیــک و هــوش مصنوعــی بــه عنــوان یکــی از پیشــران هــای موثــر آینــده بشــری ،همــواره مــورد توجــه جامعه دانشــگاهی و محققیــن علمی
بــوده اســت .کمیتــه ملــی رباتیــک جمهــوری اســامی ایران(فیــرا) بــا همــکاری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر (پلــی تکنیــک تهــران) با هــدف ایفــای نقــش موثر در
پیشــبرد ایــن مهــم ،نهمیــن دوره مســابقات بیــن المللــی رباتیــک و هــوش مصنوعــی فیــراکاپ آزاد ایــران را بــا همــکاری فدراســیون جهانی رباتیــک فیــرا (،)FIRA
در تاریــخ  2الــی  4اردیبهشــت مــاه  1399برگــزار مــی نمایــد .ایــن مســابقات مرحلــه انتخابــی مســابقات جهانــی رباتیــک فیــرا  2020بــوده کــه در ایــن دوره بــه
مزیبانــی کشــور برزیــل و در مردادمــاه  1399برگــزار مــی گــردد .تمامــی عالقمنــدان بــه حضــور در ایــن رقابــت مهــم بین المللــی میبایســت در مســابقات فیراکاپ
آزاد ایــران جهــت کســب ســهمیه حضــور بهم رســانند.
در همیــن راســتا تیــم هــای رباتیــک مجتمــع فنــی تهــران در لیــگ ماموریــت غیــر
ممکــن ثبــت نــام کــرده و بــا تمهیــدات اندیشــیده شــده بــا قــدرت در ایــن مســابقات
حضــور خواهنــد داشــت .در ایــن دوره دو تیــم در رده ســنی زیــر نــوزده ســال ،شــامل
دانــش پژوهــان دختــر و پســر کــه از بیــن منتخبیــن کالس هــای آموزشــی دپارتمــان
هســتند بــرای ایــن مســابقات در حــال طی مراحــل خــاص و دورههــای آموزشــی تکمیلی
مــی باشــند .در ایــن دوره یــک تیــم دو نفــره بــه همــراه مربــی و یــک تیــم ســه نفــره
بــه همــراه مربــی در ایــن رقابــت بیــن المللــی حاضــر خواهنــد بــود و تمــام تــاش خــود
را خواهنــد کــرد کــه بتواننــد ســهمیه الزم بــرای شــرکت در مســابقات جهانــی برزیــل را
بدســت آورنــد.

مجتمع فنـــی تهـران
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فــارغ التحصیلی اولین گروه دانشــپذیران
علــو م مالــــی و مد یر یت
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مهمترین رویداد در طی ســالهای
فعالیــت دپارتمان علــوم مالی و مدیریت
سرشــت زندگــی ســازمان هــا و کســب و کارهــا
در روزگار مــا بــه گونــه ای اســت کــه نمــی تــوان
بــا آمــوزه هــای کهــن مدیریــت آن را اداره کــرد.
تحــوالت پــی در پــی و بــی وقفــه ای کــه متاثــر
پیشــرفت هــای علمــی و دســتاورد هــای جدیــد
فنــاوری اســت بــه پویایــی و پیچیدگــی محیــط
ســازمان هــا افــزوده اســت .ایــن وضعیــت ایجــاب
مــی کنــد کــه رهبــری و مدیریــت ســازمان هــا
بــه دســت کســانی ســپرده شــود کــه او ًال درک
صحیحــی از شــرایط جدیــد داشــته باشــند و بتوانند
از روش هــا و شــیوه هــای نویــن مدیریــت بهــره
گیرنــد و ثانی ـ ًا بتواننــد در عصــر ارتباطــی امــروز و
محیــط هــای تعامالتــی پویــا حضــور پیــدا کننــد.
در همیــن راســتا ،دپارتمــان علــوم مالــی و مدیریــت
در صــدد تحکیــم ایــن تعامــات ،بــرای اولیــن بــار
گردهمایــی را بــا حضــور مدیــران ارشــد و مدیــران
دپارتمــان هــا و دانشــپذیران و اســاتید دوره هــای
مدیریــت و مالــی درتاریــخ  13اســفند 1397در
آواســنتر اقدســیه برگــزار نمــود.
ایــن مراســم بــا ســخنرانی مدیرعامــل محتــرم
مجتمــع فنــی تهــران آقــای دکتــر ســعادت و
معــاون آمــوزش آقــای مهنــدس منصــوری و مدیــر
دپارتمــان خانــم مهنــدس ســیدنقوی و جمعــی از
دانشــپذیران و فــارغ التحصیــان ،فضــای گــرم و
صمیمــی را بــرای شــرکت کننــدگان فراهــم نمــود.
تعامــات فــی مابیــن شــرکت کننــدگان حــس
خــوب پایــان ســال را بــرای همــه ی حضــار
برجــای گذاشــت .و در پایــان بــا پذیرایــی و اجــرای
موســیقی زنــده بــه اســتقبال بهــار  1398رفتیــم.
بــا توجــه بــه بازخــورد بســیار خــوب ایــن
گردهمایــی ،دپارتمــان علــوم مالــی و مدیریــت
درصــدد برگــزاری دومیــن مراســم پایــان ســال،
بــرای اســفندماه  1398مــی باشــد.

برگزاری جلســه اساتید
دپارتمان علــوم مالی و مدیریت
همــواره بــرای در اوج بــودن بایــد بهترین باشــیم.
در راســتای بهبــود کیفــی آمــوزش و ارائــه خدمــات
متمایــز دپارتمــان ،جلســه اســاتید بــا حضــور معاون
آمــوزش و مدیــر دپارتمــان و اســاتید فرهیختــه در
تاریــخ  7آذر  1398در ســالن کنفرانــس ســاختمان
مرکــزی برگــزار شــد.
در طــول جلســه مــوارد مربــوط بــه بروزرســانی
محتــوای آموزشــی دوره هــا و همچنیــن فضــای
برگــزاری کالس هــا ( مــواردی نظیــر نــرم افــزار
هــای آموزشــی  ،ســخت افــزار هــا و نحــوه پذیرایی
و فضــای فیزیکــی کالس هــا) و تعامــات فــی
مابیــن اســاتید محتــرم و دپارتمــان ،مــورد بررســی
قــرار گرفــت.
از جملــه مهمتریــن دســتاورد ایــن جلســه،
تشــکیل تیــم هیئــت علمــی دپارتمــان علــوم مالی
و مدیریــت بــود.

دپارتمــان علــوم مالــی و مدیریــت همــواره بــرآن
بــوده اســت کــه بــه تعهــدات خــود بــه شایســته
تریــن حالــت ممکــن وفــادار باشــد.در ایــن راســتا
بــه یــاری خداونــد منــان در دی مــاه ،1398
نخســتین دوره  MBA UBISبــه پایــان رســید و
دانشــپذیران پــس از طــی نمــودن فرآیند آموزشــی،
از طریــق  Skypeبــا موفقیــت از پایــان نامــه خــود
دفــاع نمودنــد.
همزمــان بــا پایان یافتــن دوره اول ،دوره آموزشــی
گــروه دوم بــا موفقیــت آغاز شــد.
امیدواریــم تــا دانشــپذیران پــس از اخــذ مــدارک
بیــن المللــی خــود ،بتواننــد در عرصــه هــای بیــن
المللــی نقــش بــه ســزایی داشــته باشــند.

برگزاری دوره آموزشــی سپیدار برای
ا سا تید
دپارتمــان علــوم مالــی و مدیریــت در راســتای
سیاســت هــای ســازمانی خــود مبنــی بــر همــکاری
بــا موسســات و شــرکت هــای نــرم افــزاری مالــی و
ارتقــا و بروزرســانی دانــش اســاتید ،دوره بازآمــوزی
نــرم افــزار ســپیدار را بــا همــکاری شــرکت ســپیدار
سیســتم برگــزار نمــود.
اســاتید دوره هــای حســابداری شــعب و نمایندگی
هــا بــرای شــرکت در ایــن دوره در ســاختمان مرکــز
حضــور بهم رســاندند.
در پایــان ایــن دوره گواهینامــه ســپیدار سیســتم
بــه اســاتید حاضــر اعطــا گردیــد.
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آنچــه بــه بهبــود کیفیــت زندگــی هــر فــرد کمک
خواهــد کــرد رشــد و توســعه فــردی هــر شــخص
مــی باشــد .بــه همیــن منظــور دپارتمــان علــوم
مالــی و مدیریــت در مــورخ  6تیــر  1398ســمینار
توســعه فــردی را بــه ســخنرانی آقــای دکتــر اقبــال
نیــا فــارغ التحصیــل دانشــگاه  CSUکالیفرنیــا برگزار
نمــود.
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به روزرسانی و توســعه سرفصل های
آموزشی
همــان گونــه کــه مــی دانیــم در جوامــع مختلــف
ســطح نیــاز آمــوزش بــه رشــته درس هــای مختلف
دچاردگرگونــی اساســی شــده اســت ،در ایــن راســتا
دپارتمــان علــوم مالــی و مدیریــت پــس از بــه
روز رســانی و بازنگــری ســرفصل دروس مالــی و
مدیریــت توســط تیم متبحــر اســاتید ،الزم دانســت
بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه بــه آمــوزش تکنیــک
هــای بــه روز مدیریتــی بــه صــورت تخصصــی
بــا دپارتمــان هــای معمــاری و پوشــاک همــکاری
نمایــد .در ایــن راســتا دوره هــای  MBAمعمــاری و
 MBAمــدو فشــن بــرای نخســتین بــار در مجتمــع
فنــی تهــران ســاختمان مرکــز تدویــن گردیــد.
بــی شــک بــرای رشــد و تعالــی ،بایــد گام هایــی
نــو برداشــت و مــا نیــز پذیــرای هرگونــه تغییــر کــه
منجــر بــه شــکوفایی ســرزمین مــان ایــران باشــد ،
خواهیــم شــد.

ســمینار توسعه فردی ()IDP SEMINAR

برگزاری دومین جشــن فــارغ التحصیلی
دانش آموختــگان دوره  MBAمجتمع
فنی تهران
در تاریــخ  7شــهرویر  ،1398بــرای دومیــن
بــار جشــن فــارغ التحصیلــی بــرای گروهــی از
دانشــپذیران  MBAبــا حضــور معــاون آمــوزش و
مدیــر دپارتمان و اســاتید و دانشــپذیران برگزار شــد.
در ایــن جشــن آقــای امیرهاشــمی دانــش آموختــه
دوره  MBAاز پایــان نامــه خــود بــا موضــوع تاثیــر
تنظیــم روابــط حقوقــی و مالــی در توســعه کســب و
کار دفــاع نمودنــد.

تبلیغــات محیطی دپارتمان در ســطح
شهر
در نیمــه اول ســال  1398بــا توجــه بــه اهمیــت
دوره هــای  MBAو  DBAکــه بــا همــکاری
دانشــگاه  UBISبرگــزار مــی شــود ،دپارتمــان جهت
اطــاع رســانی هرچــه بیشــتر بــه مخاطبیــن ایــن
دوره هــا  ،بــر آن شــد تــا در ســطح شــهر از طریــق
اســترابورد ایــن مهــم را بــه اطــاع همشــهریان و
عالقمنــدان برســاند

مجتمع فنـــی تهـران
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مــــد و پـوشا ک
اخبار ســاالنه دپارتمان مد و پوشاک
برگــزاری دوره هــای  MBA FASHIONبــا
همــکاری دپارتمــان علــوم مالــی و مدیریــت
دپارتمــان مــد و پوشــاک ســعادت آبــاد از اوایــل
ســال  ،98درس بازاریابــی در صنعــت مــد را در
پکیــج آموزشــی طراحــی لبــاس خــود گنجانــد کــه
بــا اســتقبال بــی نظیــر دانشــپذیران مواجــه گردیــد.
تاثیــر ایــن درس در کارآمــد کــردن دانشــپذیران
در بــازار ایــن حرفــه  ،ســبب گردیــد تــا دپارتمــان
اقــدام بــه برگــزاری دوره جامــع تــری در ایــن زمینه
نمایــد  .ایــن دوره تحــت عنــوان MBA FASHION
بــا همــکاری دپارتمــان علــوم مالــی و مدیریــت و
بــا راهنمایــی هــای بهینــه ایــن دپارتمــان تدویــن
دوره گردیــد و ســرفصل هــا و محتــوای آموزشــی
برابــر بــا اســتاندارد هــای روز دنیــا آمــاده بهــره وری
گشــت کــه از ابتــدای ســال  1399دانشــپذیران و
عالقمنــدان قــادر بــه ثبــت نــام ایــن دوره خواهنــد
بــود  .الزم بــه ذکــر اســت دوره MBA FASHION
جــزو دروس پــر مخاطــب در صنعــت مــد در دنیــا
مــی باشــد کــه بــه تازگــی مــورد توجــه صاحبــان
ایــن حرفــه در ایــران قــرار گرفتــه اســت و مجتمــع
فنــی تهــران مــی توانــد جــزو متولیــان اولیــه
آمــوزش ایــن رشــته باشــد .
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حضور دپارتمان مد و پوشــاک سعادت آباد
در مســابقات مهارتی آسیایی 2020
کشــور امــارات متحــده عربــی میزبــان برگــزاری
دومیــن مســابقات مهارتــی آســیایی  2020مــی
باشــد  .ایــن مســابقات در زمینــه رشــته هــای
مهارتــی مختلــف در مهــر مــاه  1399در شــهر
ابوظبــی برگــزار خواهــد شــد  .مجتمــع فنــی تهران
قصــد دارد دانشــپذیران توانمنــد و کارآمد خــود را در
زمینــه مــد و پوشــاک در ایــن مســابقات شــرکت
دهــد  .در ایــن راســتا دپارتمــان مــد و پوشــاک
ســعادت آبــاد بــر آن اســت مســابقه ای در فروردیــن
مــاه  1399اجــرا نمــود و دانشــپذیران خــود و کلیــه
عالقمنــدان واجــد شــرایط را شــرکت دهــد کــه در
پایــان نفــرات برتــر انتخــاب شــده و برای مســابقات
مهارتــی آســیایی  2020آمــاده مــی گردنــد.

برگزاری ورکشــاپ های تخصصی
در حوزه مد و پوشاک
یکــی از رویکردهــای دپارتمــان مــد و پوشــاک از
ابتــدای ســال  97برگــزاری ورکشــاپ هــای رایگان
در زمینــه هــای تخصصــی مــد و پوشــاک بــرای
ارتقــای ســطح علمــی دانشــپذیران در صنعــت مــد
مــی باشــد  .امســال هــم هماننــد ســال گذشــته
دپارتمــان اقــدام بــه برگــزاری دو ورکشــاپ تحــت
عناویــن طراحــی فیگــور ســریع و تکنیــک هــا و
جنســیت ســازی در طراحــی لبــاس نمــود کــه بــا
اســتقبال بــی نظیــر عالقمنــدان مواجــه گردیــد .
ایــن قبیــل ورک شــاپ هــا کــه بــر اســاس نیــاز و
اطالعــات روز دنیــای مــد مــی باشــد تنهــا منحصر
بــه حضــور دانشــپذیران مجتمــع فنــی تهــران
ســعادت آبــاد نبــوده بلکــه کلیــه عالقمنــدان مــی
تواننــد بــه شــرکت در این ورک شــاپ هــا و کارگاه
هــای تخصصــی شــرکت داشــته باشــند.

اخذ مجوز وزارت علــوم و تحقیقات
برای دوره هــای تخصصی
دپارتمان مد و پوشــاک
دپارتمــان مــد و پوشــاک مجتمــع فنــی تهــران
واحــد ســعادت آبــاد موفــق بــه اخــذ مجــوز وزارت
علــوم وتحقیقــات بــرای  5دوره طراحــی لبــاس
مقدماتــی ،طراحــی لبــاس پیشــرفته ،نازکــدوزی
زنانــه ،ضخیــم دوزی زنانــه و طراحــی و الگــو
ســازی تخصصــی لبــاس عــروس گردیــده اســت
 .دانشــپذیران بعــد از گذرانــدن دوره هــای مذکــور
و دریافــت مــدرک مجتمــع فنــی تهــران مجــاز
بــه دریافــت مــدرک وزارت علــوم و تحقیقــات نیــز
خواهنــد گردیــد .
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راه اندازی دومیــن کارگاه تخصصی
دوخت
کســب مهــارت و راه انــدازی یــک تجــارت حتــی
کوچــک و خانگــی ســبب گردیــده طیــف وســیعی
از کســانی کــه بــه دنبــال درآمــد زائــی و فراهــم
آوردن یــک کســب و کار مــی باشــند بــه ســراغ
آمــوزش خیاطــی برونــد  .بــا توجــه بــه ایــن امــر در
ســال  98مجتمــع فنــی تهــران واحــد ســعادت آبــاد
دومیــن کارگاه تخصصــی دوخــت خــود را تجهیــز و
راه انــدازی نمــود  .ایــن فضــای آموزشــی مجهــز
بــه دســتگاه هــای تخصصــی دوخــت و بــرش مــی
باشــد کــه کلیــه کاربــران قــادر خواهنــد بــود در
یــک فضــای مناســب آمــوزش ببیننــد  .الزم بــه
ذکــر اســت مجتمــع فنــی تهــران واحــد ســعادت
آبــاد جــزء معــدود مراکــز آموزشــی اســت کــه
مجهــز بــه دســتگاه هــای کامــا تخصصــی و بــه
روز و مناســب تولیــدی هــا در فضــای آموزشــی
خــود مــی باشــد .وجــود ایــن کارگاه هــا بــرای
دانشــپذیران ایــن فرصــت را محیــا مــی ســازد تــا
بــا یــک فضــای مشــابه تولیــدی آشــنا و از آن بهره
منــد گردنــد .
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به روز رسانی ســرفصل های تخصصی
دپارتمان مد و پوشــاک
دپارتمــان مــد و پوشــاک ســعادت آبــاد بــا توجــه
بــه ضــرورت بــه روز رســانی مطالــب و محتــوای
آموزشــی خــود و بــا توجــه بــه عــدم وجــود
ســرفصل هــای کارآمــد و مطابــق بــا اســتاندارد
بیــن المللــی در آمــوزش صنعــت مــد ،محتــوا و
ســاعات آموزشــی خــود را در قالــب یــک تحقیــق
دانشــگاهی در مقطــع کارشناســی ارشــد و بــا کمک
اســاتید بــه نــام ایــن حــوزه بــه روز رســانی کــرد
.ایــن پایــان نامــه بعــد از دریافــت نظــرات داوران به
صــورت عملــی در قالــب یــک دوره کوتــاه مــدت
کامــا اســتاندارد در دپارتمــان پیــاده ســازی و اجــرا
گردیــد .

برگزاری دوره هــای تربیت مدرس در
جهت اشتغالزائـــی
اشــتغال و کســب درآمــد یکــی از نیــاز هــای اولیه
جامعــه و جــزء دغدغــه هــای ذهنــی افــراد اســت .
دپارتمــان مــد و پوشــاک بــا توجــه بــه ایــن نیــاز،
ســرفصل هــای آموزشــی تربیــت مــدرس را در
شــاخه هــای مختلــف ،بــه منظــور پــرورش نیــروی
متخصــص بــرای تدریــس در ایــن حــوزه تدویــن
نمــوده و در حــال پیــاده ســازی آن مــی باشــد
.عالقمنــدان بــه تدریــس در زمینــه مــد و پوشــاک
کــه از مهــارت هــای طراحــی لبــاس بهــره مندنــد
مــی تواننــد در ایــن دوره هــا شــرکت نماینــد و در
انتهــای دوره افــراد شایســته و توانمنــد مــی تواننــد
بــه اســتخدام دپارتمــان در آینــد.

برگزاری اولیــن دوره تخصصی چرم
یکــی از مهارتهایــی کــه کمتــر در ایــران بــدان
توجــه شــده اســت هنــر چــرم دوزی بــا دســت
مــی باشــد  .بــرای آمــوزش ایــن مهــارت کمتــر
آموزشــگاه متخصصــی را مــی یابیــم  .در ســال
 98دپارتمــان مــد و پوشــاک بــا توجــه بــه بــازار
پــر مخاطــب ایــن هنــر و بــا توجــه بــه محدودیــت
مراکــز آموزشــی بــر آن شــد تــا هنــر چــرم دوزی
بــا دســت را در ســرفصل هــای آموزشــی خــود
بگنجانــد  .از ایــن رو دانشــپذیران و عالقمنــدان
ایــن صنعــت مــی تواننــد ایــن دوره تخصصــی را در
قالــب دو ســرفصل چــرم دوزی بــا دســت و حکاکی
بــر روی چــرم آمــوزش و مســتقیم وارد بــازار کار
شــوند .
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معمــــا ر ی

دپارتمــان معمــاری بــا اســاتید مجــرب در ســال  1398نیــز توانســت  12,430ســاعت کالس در دوره هــای تخصصــی نــرم افــزار معمــاری،
پکیــج هــای دکوراســیون داخلــی ،پکیــج طراحــی نمــا ،پکیــج طراحــی فضــای ســبز و محوطــه ســازی ،برگــزار کنــد.
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دپـــارتمان معمـاری
و ســازمان نظام مهندسی
اعضــای محتــرم نظــام مهندســی طبــق
قــرارداد منعقــد شــده بــرای ســومین ســال پیاپــی
توانســتند از امکانــات و دوره هــای کاربــردی
دپارتمــان معمــاری بهــره منــد شــوند.

دپـــارتمان معمـاری
و ســازمان فنی و حرفه ای
دپارتمــان معمــاری و ســازمان فنــی و حرفــه ای
ایــن امــکان را نیــز بــرای دانــش پذیــران متقاضــی
یادگیــری نــرم افــزار هــای معمــاری بــه صــورت
تــک درس فراهــم نمــوده اســت کــه دانــش پذیــر
پــس از آزمــون داخلــی مجتمــع فنــی تهــران بتواند
در آزمــون فنــی و حرفــه ای شــرکت کــرده و از
مــدرک آن اســتفاده نمایــد.

دپـــارتمان معمـاری
و دوره های جدید
دپارتمــان معمــاری بــا همکاری پرســنل و اســاتید
ایــن دپارتمــان دوره هــای جدیــد آمــوزش آنالیــن
نــرم افزارهــا ،ورکشــاپ هــای تخصصــی نــرم افزار
و دکوراســیون داخلــی تدویــن و اجــرا مــی شــود.
دپارتمــان معمــاری قصــد دارد در ســال  1399نیز
بــه منظــور تســهیل امــور دانشــپذیران در دوره های
تــور لیــدر معمــاری ،تربیــت مــدرس معمــاری ،نــرم
افزارهــای تخصصــی جدیــد ،آزمــون هــای ورود به
حرفــه مهندســی ،ســاخت و اجــرا و  ...نیــز فعالیــت
هــای خــود را گســترش دهــد.

دپـــارتمان معمـاری
و وزارت علوم
در ســال  98نیــز بیــش از صدهــا دانــش پذیــر در
دوره هــای معمــاری و دکوراســیون داخلــی پــس از
گذرانــدن  3تــرم توانســتند مــدرک وزارت علــوم را
در کنــار مــدرک  CGانگلســتان و مــدرک دو زبانــه
مجتمــع فنــی تهــران داشــته باشــند.

دپـــارتمان معمـاری
و جشــن فارغ التحصیلی
دپارتمــان معمــاری افتخــار دارد ،هر ســال اســفند
مــاه بــرای تعــداد کثیــری از دانــش پذیــران دوره
هــای طراحــی معمــاری و دکوراســیون داخلی،کــه
موفــق بــه اخــذ مــدرک پایــان دوره شــده انــد و
دفاعیــه خــود را در تاریــخ مقــرر انجــام داده انــد،
جشــن برپــا کــرده و خــود را در شــادی عزیــزان
ســهیم بدانــد.

دپـــارتمان معمـاری
و اساتید
در ســال  1398عــاوه بــر جلســات ماهانــه
گفتگــو و بررســی ،جلســه هــم اندیشــی جهــت
ارتقــاء ســطح کیفــی و یکپارچــه ســازی دورههــا،
بــرای اســاتید دپارتمــان معمــاری بــا حضــور معاون
آمــوزش مجتمــع فنــی تهــران آقــای مهنــدس
منصــوری برگــزار شــد،که حاصــل آن را در
نظرســنجی مثبــت دانشــپذیران شــاهد بودیــم.
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تکنیــک های پرزانته حرفه ای در پــروژه های معماری...

مجتمع فنـــی تهـران

Architecture

پرزانتــه حرفــه ای موضوعــی اســت کــه مشــاهده
ی نمونــه هــای متنــوع و ایــده یابــی در ایــن حــوزه
منجــر بــه افزایــش راندمــان ارائــه مــی شــود.
 .۱عکســی از ماکــت پــروژه مــی توانــد جایگزیــن
تصویــر ســه بعــدی در شــیت ارائــه باشــد؛ در ایــن
عکــس اطالعــات الزم بــه کمــک اســکیس اضافه
مــی شــود و در نهایــت بــه صــورت اســکن شــده در
شــیت قــرار مــی گیــرد.
 .۲اتــود هــای اولیــه پــروژه شــاید کاغذهــای
پوســتی باشــد کــه ســیر تحــول ایــده هــا بــر آنهــا
ترســیم شــده اســت.
ارائــه غنــی ،ارائــه ای اســت کــه مراحــل توســعه
ایــده را بــه نمایــش مــی گــذارد تــا ضمــن همــراه
کــردن مخاطــب در رونــد تکامــل پــروژه  ،ماهیــت
ایــده اولیــه را روایــت کنــد .از ایــن رو مــی تــوان
گفــت بازنمایــی رونــد طراحــی پــروژه از جملــه
اجــزای یــک شــیت معمارانــه اســت.
 .۳تصویــری از دیاگــرام هــای ترســیم شــده در
طــول پــروژه حتــی بــه طــور دســتی مــی توانــد
ارائــه شــما را حرفــه ای تــر کنــد.
 .۴مــی توانیــد بــا ارائــه ی جزئیــات در بخشــی
از اطالعــات ضمــن بیــان ایــده هــای خــود زمــان
کمتــری را بــه آن اختصــاص دهیــد.
 .۵اســتفاده از یــک تــم رنگــی بــرای محیــط
و شــاخص کــردن پــروژه بــا یــک رنــگ و یــا
بالعکــس از جملــه ســریع تریــن تکنیــک هــای
پرزانتــه در فرصــت زمــان محــدود اســت.
 .۶آنچــه ارائــه ی شــما را از ســایرین متمایــز
مــی ســازد؛ وجــود خــط فکــری شــما در نحــوه ی
پرزنــت کــردن طــرح مــد نظرتــان اســت.
آنچــه از ابتــدای فراینــد همــواره مطــرح می شــود
ایــده ای اســت کــه شــما بــه عنــوان طــراح بیــان
مــی کنیــد و آن را در طراحــی فــرم  ،پــان  ،نمــا و
مقطــع در نظــر داریــد.

بــرای مثــال فــرض کنیــد موضــوع شــما طراحــی
فرهنگســرا اســت و شــما در نظــر داریــد تعامــات
اجتماعــی را در طــرح پیشــنهادی خــود پررنــگ
ببینیــد ،در ایــن راســتا تدابیــری اتخــاذ کــرده ایــد
کــه بایســتی در ارائــه بــه مخاطــب نیــز دیده شــود.
بــرای مثــال وجــود پرســناژ از رفتارهــای مختلــف
انســانی در اجــزای شــیت ارائــه ماننــد پرســپکتیو
 ،مقطــع و  ...مــی توانــد ایــده ی شــما ( نــگاه
اجتماعــی) را بــه مخاطــب انتقــال دهــد.
 .۷همســازی حــال و هــوای شــیت و متریــال
ماکــت بــا موضــوع طراحــی مــی توانــد نکتــه
ســنجی و دقــت طــراح را بــه نمایــش گــذارد .بهتــر
اســت در ارائــه خــود دلیلــی محکمتــر از ســلیقه
شــخصی را در انتخــاب رنگهــا  ،متریالهــا  ،ابعــاد
شــیت  ،فونــت هــا و  ...لحــاظ کنیــد.
 .۸گنجانــدن اطالعــات بیــش از حــد در یــک
شــیت معمــاری نوعــی آشــفتگی بصــری بــه دنبال
دارد .در ایــن صــورت بیننــده نمــی توانــد ارتبــاط
اجــزای شــیت را درک کنــد.
فضاهــای خالــی بــرای قــدم زدن افــکار مخاطــب
ویافتــن پاســخی بــرای ابهامــات در اولیــن رویارویی
بــا طــرح شــما اســت ،و اهمیتی بــه انــدازه اطالعات
شــما دارد زیــرا در تفهیــم آنهــا مؤثــر اســت.
پــس از شــلوغ کاری و پــر کــردن افــراط گونــه
شــیت اجتنــاب کنیــد.
 .۹ســاخت ماکــت از فــرم پیشــنهادی از جملــه راه
هــای معرفــی ایــده و نمایــش بخشــی از اطالعــات
در وضعیــت ســه بعــدی اســت کــه قــادر اســت
تجســم فضایــی مخاطــب را بهبــود بخشــد.

چنانچــه موضــوع طراحــی شــما فرم-محور باشــد
شــبیه ســازی آن در مقیــاس معیــن از اهمیــت ویژه
ای برخــوردار اســت .معمــو ًال ارائــه ی حرفــه ای در
ســاخت ماکــت متعلــق بــه نمونــه ای اســت کــه
تمامـ ًا بــه رنــگ ســفید و یــا دو رنگ ســاخته شــود.
وارد کــردن رنــگ دوم در ســاخت ماکــت اصــو ًال به
جهــت تأکیــد بــر عنصــر شــاخص مثــا چرخــش
یــک صفحــه صــورت مــی گیــرد.
 .۱۰اســتفاده از یــک رنــگ شــاخص در بخــش
هایــی از پرســپکتیو( متتاســب بــا موضوع) مثـ ً
ا در
جــداره هــا  ،مســیرهای ارتباطــی  ،کاربــران حاضــر
در فضــا و ...ســبب تأکیــد بــر آن و خلــق جذابیــت
بــرای بیننــده مــی شــود.
 .۱۱نمایــش ایــده هــای متفــاوت و چندیــن
خروجــی از یــک مــدرک خبــر از نبــوغ طــراح در
ایــده پــردازی و ارائــه راهبردهــای متعــدد در حــل
مســئله طراحــی مــی دهــد.
 .۱۲ترکیــب اجزایــی از شــیت معمــاری کــه بــه
شــکل دســتی ترســیم شــده با برخــی از اجــزا که در
دنیــای دیجیتــال ایجــاد شــده اســت گاه نتیجــه ای
منحصربفــرد در پــی دارد .تنهــا کافیســت بــه عنوان
طــراح کمــی از هــوش بصــری و ذوق معمارانــه
خــود بهــره گیریــد تــا انســجام و پیوســتگی الزم
را میــان عناصــر دســتی و دیجیتــال برقــرار ســازید.
در ایــن صــورت محصــول نهایــی  ،توانایــی شــما
در ارائــه حرفــه ای را بــه روشــنی بیــان مــی کنــد.
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دپارتمــان هنــر در راســتای گســترش دوره هــای آموزشــی طــی مــاه هــای اخیــر اقــدام بــه برنامــه
ریــزی و اجــرای دوره هــای جدیــد بــه شــرح ذیــل داشــته اســت :

هنـــــر

• انتخــاب رنــگ مختــص هنــر ،طراحــی لوگــو
دپارتمــان و المــان هــای منحصــر بــه فــرد دوره هــای
ایــن دپارتمــان بــا هــدف شناســایی و هویــت ســازی
هــر چــه بهتــر انجــام گردیــد و همیــن امــر باعــث
ســاماندهی بهتــر و بیشــتر صفحــات مجــازی ایــن
دپارتمــان از جملــه اینســتاگرام گردیــد.

• برگــزاری دوره هــای
کارگردانــی و فیلمنامه نویســی
• برگزاری دوره بلند مدت موشن گرافیک
• برگــزاری ژوژمــان دوره پریمیــر بــه صــورت
گســترده در حضــور داوران متخصــص در حــوزه
تدویــن و ســینما ،برنامــه ریــزی و اجــرا توســط
دپارتمــان بــرای ســاخت تیــزر تبلیغاتــی از
کالسهــای در حــال اجــرا دپارتمــان هنــر توســط
دانشــپذیران دوره پریمیــر.

• گســترش و برگــزاری دوره هــای تخصصــی جدیــد گرافیک از قبیــل تایپوگرافی
و اصــول طراحــی لوگــو و هویــت بصــری کــه در ابتــدا جهــت معرفــی ایــن دوره
هــای جدیــد ،جلســات معارفــه و ورکشــاپ برگــزار گردیــد ،کــه پــس از اســتقبال
هنرجویــان ،ایــن دوره هــا بــه صــورت متوالــی همــراه بــا اســاتید مجــرب و شــناخته
شــده در ایــن زمینــه در حــال اجــرا مــی باشــد.

• ایــن دپارتمــان همچنیــن در زمینــه عکاســی هم فعالیــت و تحوالتــی از قبیل برگــزاری دوره
کوتــاه مــدت عکاســی حرفــه ای از غــذا و مدیریــت تبلیغــات بــا همــکاری مجموعــه رســتوران
هــای فیــش انــد چیپــس داشــته اســت.که ایــن دوره متفــاوت تریــن دوره در زمینــه عکاســی
مــی باشــد .ایــن دوره شــامل تئــوری عکاســی غــذا ،تئــوری مدیریــت تبلیغــات ،عکاســی عملی
در اســتودیو ،قــرار داد و مذاکــره در عکاســی ،بازدیــد و عکاســی از رســتوران ،ویرایــش حرفــه ای
عکــس هــای گرفتــه شــده و برپایــی نمایشــگاه از عکــس هــای برتــر مــی باشــد.
• اجــرا دوره بلنــد مــدت عکاســی کاربــردی همــراه بــا ارائــه مــدرک وزارت علــوم و تحقیقــات
جــزو فعالیــت هــای دیگر ایــن دپارتمــان می باشــد .ایــن دوره شــامل دروس عکاســی دیجیتال،
کارگاه عکاســی پرتــره ،رتــوش عکــس و نقــد عکــس می باشــد.
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• در زمینــه هنــر هــای تجســمی نیــز دوره هــای
جدیــدی از قبیــل طراحــی فیگــور زنــده بــرای
اولیــن بــار برگــزار گردیــد کــه بــا اســتقبال بــی
نظیــر هنرجویــان مواجــه شــد.برگزاری نمایشــگاه
نقاشــی توســط هنرجویــان تحــت نظــارت اســتاد
بهنــاز راد حســینی جــزو فعالیــت مکــرر ایــن
دپارتمــان مــی باشــد.

• برگزاری کارگاه های تخصصی
پتینه و هنرهای تجسمی
▪ ▪تکنیک های ساختمانی(روغنی،
آکرولیک و تکستچر)
▪ ▪تکنیک آیینه آنتیک اکسیداسیون ها،
ورق کاری و کهنه کردن ورق
▪ ▪ورکشاپ آبستره رزین
▪ ▪ورکشاپ مبانی رنگ
▪ ▪ورکشاپ آبستره آکرولیک
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ده مهارت برتر بــرای موفقیت
در سال های نـــه چندان دور ( ) 2020
کــه در زندگــی روزمــره بســته بــه نــوع مســاله (ســاده یــا
پیچیــده) نیــاز اســت .گرچــه طراحــی و ســاختار گرایــی بــه
رونــد حــل مســاله کمــک مــی کنــد امــا تصمیــم گیــری
بــه موقــع در موقعیــت ،موفقیــت را بیشــتر خواهــد کــرد کــه
شــامل :شناســایی مســاله ،ســاختن تصویــری واقعــی از آن،
پیــدا کــردن راه حــل مناســب ،تصمیــم گیــری ،پیاده ســازی و
مانیتــور کــردن فیدبکهــا میشــود.
ایــن مفهــوم از  2500ســال پیــش مطــرح شــده .فــرد بــا
ایــن نــوع مهــارت توانایــی ایــن را خواهــد داشــت کــه ارتباط
منطقــی بیــن ایــده هــا را بفهمد و قــدرت تشــخیص و ارزیابی
را داشــته باشــد .همچنیــن ارتبــاط و اهمیــت ایده هــا را درک
کــرده و خــود قــدرت بیــان عقایــد و نظــرات خــود را داشــته
باشــد .ایــن مهــارت باعــث پیشــرفت مهارتهــای زبانــی،
خالقیــت و … در فــرد مــی شــود.
خالقیــت و نــوآوری در واقــع تبدیــل یــک ایــده یــا تصویــر
جدیــد بــه یــک واقعیــت اســت .توانایــی دیــد و درک جهــان
بــه روشــی جدیــد بــرای پیــدا کــردن الگوهــای مخفــی و
نادیــده شــده .البتــه خالقیــت و نــوآوری دو رونــد دارد .تفکر و
تولیــد .اگــر ایــده یــا تفکــر جدیــد داشــته باشــید ولــی نتوانید
آن را عملــی کنیــد میتــوان گفــت خالقیتــی نداریــد.
کــه اشــاره بــه نقــش پذیــری بــه عنــوان یــک رویــه در
تربیــت افــراد یــا انگیــزه منــد کــردن آنهــا بــرای بهبــود و
اجــرای بهتــر اســت کــه ســخت تریــن و مهــم تریــن نقــش
در بحــث هــای مدیریتــی اســت.

ایــن مهــارت شــامل توانایــی ســازماندهی کار خــود و لینک
آن بــا دیگــران اســت و توجــه بــه فعالیــت هــای مختلــف
بــه طــور همزمــان دارد .البتــه بــا اولویــت بنــدی و تفویــض
اولویــت در صــورت لــزوم.
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مهـا ر ت
حـل مسألــه

تفکـــر انتقـادی

خالقیـت و نـوآوری

مدیـریت افـراد

مهارت هماهنگ
شدن با دیگران
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هـوش هیجانـی

مهــارت تصمیم گیری
و قضـاوت

مد یـر یت
سرویــس گـرا

مذ ا کــر ه

انعطاف پذیـری
شنا ختـی

خواندنــــــی

ایــن مهــارت اشــاره بــه توانایــی فرد بــرای کنترل احساســات
و اســتفاده از آن بــرای بــاال بــردن قدرت تفکر اســت.
افــراد بــا هــوش هیجانــی بــاال در تشــکیل و حفــظ روابــط
بیــن فــردی و گروهــی بهتــر عمــل مــی کننــد.

در ایــن مهــارت فــرد بــرای حــل مشــکالت از بیــن چنــد
گزینــه امــکان پذیر،یــک گزینــه را انتخــاب میکند .مســاله ای
کــه واضــح و مشــخص اســت ریســک پذیــری و قبــول آن
از طــرف فــرد اســت .ایــن مهــارت یــک جــزء کلیــدی از
مهــارت هــای مدیریــت محســوب مــی شــود.

کــه بــه توانایــی و تمایــل بــه پیــش بینی،تشــخیص و رفــع
نیــاز دیگــران گفتــه مــی شــود .افــراد دارای ایــن مهــارت در
فراهــم آوردن رضایــت افــراد و در دســترس و تمرکــز افــراد
اطــراف خــود تــاش مــی کننــد.
روشــی اســت کــه افــراد آن را بــرای حــل و فصــل اختالفات
بــه کار مــی گیرند.
در ایــن روش افــراد بــرای درک مســاله و رســیدن به بهترین
نتیجــه ممکن تــاش مــی کنند.
در مذاکــره افــراد بــه دنبــال منافــع متقابــل و حفــظ یــک
رابطــه کلیــدی بــرای نتیجــه ای موفقیــت آمیزانــه هســتند.
توانایــی ذهــن اســت بــرای ســوئیچ بیــن تفکــر در دو
مفهمــوم متفــاوت یــا بــه عبارتــی تفکــر در مــورد مفاهیــم
متعــدد بــه طــور همزمــان بــا در نظــر گرفتــن جنبههــای
مختلــف فکــری.

گردآورنده :دپارتمان علوم مالی و مدیریت
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لیســت نما یندگــی ها

اراک
اصفهان
البرز
ایالم
بابل
بروجرد
بندر انزلی
بندر عباس

031-34434030
026-34127

084-33343909

011-32251800-1
066-42500694

013-44527027

076-33678845

بندرعباس زبان

076-33678845

بروجن

038-34236344

بوشهر
بیرجند
(ویژه کودک و نوجوان)
پرند
تبریز
تهران پیروزی
تهران تهرانپارس
تهران میرداماد
تهران نارمک
تهران نیاوران
تهران ونک

077-۳۳۵۳۵۰۲۲
056-32357072
021-56794954

041-33315293
021-77419198

021-77889937
021-22222816
021-77203060

021-22838287

021-88889796

تهران سیدخندان

021-22868670

تهران قیطریه

021-22689300

تهران انقالب

021-66933379

تهران شمال غرب

021-44739961

چالوس

011-52220643

جویبار
خرم آباد
دزفول
دورود
40

086-33688770

011-42535010

066-33335506-7
061-42230199

066-43230566

دشتستان

077-34270200

رودهن
(بومهن-پردیس)

021-76508562

رشت

زنجان
ساری
ساوه

013-3431

024-33474815
011-33255999
086-42200106

سبزوار

051-44671610

شاهین شهر

031-45228201

سمنان
شهریار
شهرکرد
شیراز

023-33441455-8
021-65250160

038- 33336838
071-36292293

شهرقدس

021-46867772

قم

025-32900756

عسلویه
فردیس

کرمانشاه
(ویژه کودک و نوجوان)
کیش
گرگان
گنبد کاووس
الهیجان
مرند
مشهد
نور
هشتگرد
ورامین
یاسوج
یزد

077-37262398
026-36526055
083-37243105
076-44467024

017-32526326
017-33000152

013-42222062

041-42261385
051-91010950

011-44528480
026-44240197-8
021-٣٦٢٨٣١٩١

074-33224446

035-37282398
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