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ــرا در  ــد، زی ــتابان نامی ــرات ش ــر تغیی ــوان عص ــال را می ت ــر دیجیت عص
ــر اســت:  ــده ای در حــال تغیی ــا ســرعت فزاین ــز ب ــن عصــر همــه چی ای
ــردم،  ــای م ــته ها و نیازه ــر خواس ــب وکار، تغیی ــای کس ــر محیط ه تغیی
به ویــژه طوفــان نســل هــزاره )Millennium( و مشــتریان جدیــد، تغییــر 
مهارت هــای رقبــا و تغییــر روحیــه افــراد و جوامــع. ایــن تغییــرات باعــث 
شــده اســت محرمانگــی رنــگ ببــازد و افــراد در شــبکه های اجتماعــی 
ــه  ــان ســازند، حتــی از رفتــن ب همــه چیزهــای خصوصــی خــود را عری
ــای  ــد و فیلم ه ــتوری )Story( بگیرن ــود اس ــی خ ــا مهمان ــتوران ی رس
ــروزه همــه  ــد. ام ــه اشــتراک بگذارن خانوادگــی خــود را در اینســتاگرام ب
افــراد ســوابق حرفــه ای خــود را به طــور کامــل در لینکدیــن قــرار 
ــه  ــد و هرچ ــس می کنن ــا منعک ــود را در وبالگ ه ــکار خ ــد و اف می دهن
دل شــان بخواهــد در توییتــر می نویســند و در فیس بــوک بــا هــر کســی 
کــه بخواهنــد در هــر جــای جهــان بــه حــرف بنشــینند و در واتــس اپ و 

ــد. ــم می پردازن ــادل عکــس و فیل ــه گفتگــو و تب تلگــرام ب
از ســوی دیگــر، کثــرت جمعیــت، محدودیــت منابــع، تغییــر در قوانیــن 
کســب وکار، شــرایط بین المللــی 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 شایســتگی ها 
و مهارت هــای مرتبــط بــا آن تحــوالت اساســی ایجــاد کرده انــد. در ایــن 
ــور  ــه منظ ــا ب ــروزی نه تنه ــازمان های ام ــه س ــرورت دارد ک ــرایط ض ش
ــدن  ــده مان ــرای بقــا و زن حفــظ رقابت پذیــری و پویایــی، بلکــه حتــی ب
خــود را بــه مهــارت و شایســتگی های مدیریــت و رهبــری تحــول مجهــز 
نماینــد تــا بتواننــد بــه بحران هــا و شــرایط اضطــراری محیط کســب وکار، 
واکنــش مؤثــر نشــان دهنــد و قــادر باشــند بــه ســازمان هایی موفــق و 
کارآمــد تبدیــل شــوند، تحــوالت علمــی، فنــاوری، اجتماعــی، فرهنگــی و 
سیاســی را پیش بینــی کننــد، به چابکــی خــود را بــا آن تطبیــق دهنــد و 
در جهــت تحــوالت مطلــوب بــرای ســاختن آینــده ای بهتــر گام بردارنــد.

لــذا ضــرورت دارد کــه مدیــران ســازمان ها بــرای حفــظ جایــگاه 
ــای  ــه مهارت ه ــود را ب ــی، خ ــت رقابت ــاد مزی ــش و ایج ــغلی خوی ش
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، دریچــه ای 
بــه ســوی دوران جدیــدی گشــوده اســت کــه آن را »چهارمیــن انقــالب 

ــم. ــی« می نامی صنعت

 A.I( ــا ــی ی ــوش مصنوع ــن دوران، ه ــد در ای ــات جدی ــی از امکان یک
ــک  ــده نزدی ــی در آین ــوش مصنوع ــت. ه Artificial Intelligence) اس

مشــاغل بســیار زیــادی را از بیــن خواهــد بــرد و مشــاغل جدیــدی ایجــاد 
ــیم.  ــا بیندیش ــه آنه ــم ب ــی نمی توانی ــا حت ــروز م ــه ام ــرد ک ــد ک خواه
ــه نظــر می رســد کــه در حــوزه مشــاغل و شایســتگی های  همچنیــن ب
مرتبــط بــا آنهــا، نیازمنــد تعاریــف جدیــدی هســتیم. هــوش مصنوعــی 
ــک  ــورت اتوماتی ــده ای به ص ــور فزاین ــادی را به ط ــای ع ــد کاره می توان
و خــودکار درآورد و کارکنــان را از انجــام کارهــای تکــراری و کســالت آور 
ــار  ــی را در اختی ــد فرصت های ــی می توان ــوش مصنوع ــد. ه ــاز کن بی نی
ــا بهتــر بیندیشــد، فکــر خــود را در ســطوح باالتــر  انســان قــرار دهــد ت
بــه کار بگیــرد، بــرای پیچیدگی هــا و چالش هــای زندگــی خــود راهــکار 
مناســب بیابــد، زندگــی خــود را هیجان انگیزتــر و چالش برانگیزتــر کــرده 

و تعــادل بیــن کار و زندگــی را تضمیــن کنــد.
ــا،  ــن هیجان ه ــه ای ــه هم ــه ب ــا توج ــده و ب ــوارد یاد ش ــه م ــه ب ــا توج ب
آینــده  در  پیچیدگی هــا،  و  پیشــرفت ها  چالش هــا،  پریشــانی ها، 
ــا و  ــب مهارت ه ــی کس ــه توانای ــود ک ــد ب ــاز خواه ــی نی ــه مدیران ب
شایســتگی های جدیــد را داشــته باشــند و بــرای توســعه توانمندی هــای 
خــود به صــورت مســتمر تــالش کننــد تــا بتواننــد جایــگاه خــود را حفــظ 
کــرده و بــا روندهایــی کــه آینــده را شــکل می دهنــد همســو شــوند. موارد 
زیــر حوزه  هــای اساســی هســتند کــه مدیــران بایــد بــرای رشــد و بهبــود 

ــد. ــرمایه گذاری کنن ــا س ــود در آنه ــای خ مهارت ه
ــغلی  ــی ش ــد در زندگ ــران بای ــرم )Soft Skills(. مدی ــای ن • مهارت ه
خویــش بــه دنبــال فرصت هایــی باشــند کــه بتواننــد در کار بــا آخریــن 
فناوری هــا، نرم افزارهــا و اپلیکیشــن های مرتبــط بــه شــغل خــود ماهــر 
شــوند. همچنیــن شایســته اســت خــود را بــه مهارت هــای نــرم کــه در 

موفقیــت آنهــا نقــش کلیــدی ایفــا می کننــد مجهــز کننــد.
• خودشناســی )Self-awareness(. اولیــن گام در جهــت موفقیــت 
مدیــران، شــناخت خــود از طریــق شناســایی و کشــف مــوارد زیــر اســت:

شــما  در  اشــتیاق  و  شــور  آنچــه   :)Interests( عالقه مندی هــا 
. نگیــزد برمی ا

توانمندی هــا )Strengths(: شناســایی توانایی هــا یــا نقــاط قــوت و 
ــف. ــاط ضع ــا نق ــتی ها ی کاس

ارزش هــا )Values(: آنچــه در زندگــی شــما از باالتریــن اهمیــت برخوردار 
ست. ا

در بیــن ایــن مــوارد ارزش هــا از همــه مهم تــر هســتند. ارزش هــا 

مل عا یـر مد
ــر دیجیتال مهارت های مدیران عص

ل
مدیــــر عام
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ــرای  ــزی ب ــه چی ــتید، چ ــی هس ــه کس ــما چ ــه ش ــد ک ــن می کنن تعیی
شــما مهــم اســت، چــه چیــزی شــما را ناراحــت یــا خوشــحال می کنــد، 
چــه چیــزی مبنــای تصمیم گیــری شماســت، چــه بایدهــا و نبایدهایــی 
بــرای خــود قائــل هســتید، خــط قرمــز شــما کجاســت و باالخــره، بــر 
 )Vision( ــق چشــم انداز ــا و تحق ــه آرزوه ــرای رســیدن ب ــای ب چــه مبن
خــود برنامه ریــزی هدفمنــد می کنیــد. بــا توجــه بــه اهمیــت ارزش هــا و 
نقــش آنهــا در سرنوشــت فــرد و تعییــن مســیر زندگــی، شایســته اســت 
قبــل از هــر تصمیم گیــری و هدف گــذاری، ارزش هــای خــود را به دقــت 
ــه  ــورد ب ــن م ــر در ای ــرای بحــث مفصل ت ــد. ب ــایی و کشــف کنی شناس
جلــد یــک و جلــد دو کتــاب “هــرم ســعادت” بــه قلــم نگارنــده و چــاپ 

انتشــارات دیباگــران تهــران مراجعــه کنیــد.
ــرات  ــه تغیی ــا توجــه ب ــارت حــل مســئله )Problem Solving(. ب • مه
ــر  ــاوری و کســب وکار و پیچیدگی هــای حاکــم ب شــتابان حوزه هــای فن
آن، در آینــده بــه مدیرانــی نیــاز اســت کــه پیچیدگی هــا را ســاده کــرده و 
بــرای مشــکالت ســازمان راه حل هــای خالقانــه و هوشــمندانه پیشــنهاد 

. هند د
 Judgement and Decision( • مهــارت تصمیم گیــری و قضــاوت 
Making(. بــا توجــه بــه گســتردگی اطالعــات در ســازمان ها و بنگاه های 

اقتصــادی، نیــاز بیشــتری بــه مدیرانــی اســت کــه بتواننــد اطالعــات را 
تجزیــه و تحلیــل و بــر اســاس آنهــا تصمیم گیــری و قضــاوت بی طرفانــه 

. بکنند
• هــوش هیجانــی )عاطفــی( )Emotional Intelligence(. هــوش 
عاطفــی مقولــه ای جدیــد در روان شناســی مدیریــت و شــامل ســه حــوزه 

زیــر اســت:
احساسات و عواطف خود و دیگران را درک کنید.
احساسات و عواطف خود را تحت کنترل درآورید.

ــی دیگــران  احساســات و عواطــف خــود را در جهــت برانگیختــن همدل
مدیریــت کنیــد.

ــه  ــی ب ــه معن ــه ب ــر نقادان ــادی )Critical Thinking(. تفک ــر انتق • تفک
چالــش کشــیدن وضــع موجــود اســت. چنیــن مهارتــی کمــک می کنــد 
ــخیص و  ــدرت تش ــد و ق ــا را بفهم ــن ایده ه ــی بی ــاط منطق ــرد ارتب ف
ارزیابــی داشــته باشــد و عقایــد  و نظــرات خــود را صریــح و شــفاف بیــان 

کنــد.
ــه  ــر نتیجــه )Focus on Result(. مدیــران در آینــده بایــد ب • تمرکــز ب
ــزد  ــاداش و م ــد پ ــل می کنن ــه حاص ــه ای ک ــاس نتیج ــان براس کارکن

دهنــد، نــه براســاس زمانــی کــه صــرف می کننــد. مدیــران آینــده خــط 
ــان  ــه کارکن ــر و انگیزه بخشــی ب ــج بهت ــه نتای ــیدن ب ــه رس ــدم جبه مق

بــرای اســتفاده از حداکثــر پتانســیل خــود در هــر زمــان هســتند
شبکه ســازی)Networking(. مهــارت شبکه ســازی یعنــی ســاخت، حفــظ 
و توســعه روابــط به گونــه ای کــه بتوانــد در آینــده بــرای فــرد فرصت هــای 
شــغلی جدیــد بــه ارمغــان بیــاورد. ایــن فرصت هــا عمدتــاً در رویدادهایــی 
ماننــد کنفرانس هــا، کنگره هــا، ســمینارها و دوره هــای آموزشــی یــا بعضــًا 
در جلســات کاری پیــش می آینــد. مهــارت شبکه ســازی بــه شــما کمــک 
می کنــد بــه مشــکالت کلیــدی واکنــش مناســب نشــان دهیــد، راه حــل 
ــان و ســایر  ــار کارکن ــع مناســب را در اختی ــد و مناب ــر پیشــنهاد کنی مؤث

مدیــران قــرار دهیــد.
ــک  ــل ی ــع تبدی ــوآوری درواق ــوآوری )Innovation(. ن ــت و ن • خالقی
ایــده یــا تصــور جدیــد بــه یــک واقعیــت اســت. ایــده ای کــه همــراه بــا 

یــک “پدیــده” نباشــد فاقــد ارزش اســت.
Flexibility /Cultural Diversity انعاف پذیری و توزیع فرهنگی •

یکــی از شایســتگی هــای کلیــدی مدیــران آیندهانعطــاف پذیــری اســت.
انعطــاف پذیــری در رابطــه بــا ســاعات کاری، انــواع روابــط کاری، مــکان 
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــا ماشــین اســت.و از ســوی دیگ ــل بهترب کاری و تعام
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 Management(. مدیریــت افــراد اشــاره بــه 
ــا  ــراد ی ــت اف ــت تربی ــی دارد در جه ــک مرب ــوان ی ــری به عن نقش پذی
انگیــزه دادن بــه آنهــا بــرای بهبــود کیفیــت و رســیدن بــه نتایــج بهتــر. 
ایــن وظیفــه دشــوارترین و در عیــن حــال، مهم تریــن نقــش در عرصــه 
مدیریــت اســت. متأســفانه شــاهد هســتیم در بســیاری از ســازمان ها نــه 
ــا  ــا در هماهنگــی ب ــدارد،  بلکــه آنه ــود ن ــت وج ــوآوری و خالقی ــا ن تنه
ــد  ــوان مانده ان ــز نات ــال نی ــرات شــتابان عصــر دیجیت پیشــرفت ها و تغیی

ــوند. ــد اداره می ش ــنتی و ناکارآم ــیوه های س ــا ش ــب ب و اغل
ــا  ــازوکارها، فراینده ــا س ــا ب ــازمان ها تنه ــه س ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــی  ــا زمان ــازمان ها تنه ــوند. س ــول نمی ش ــد متح ــاختارهای جدی ــا س ی
متحــول می شــوند کــه افــراد آن تغییــر کننــد، بــا تحــوالت کنــار بیاینــد 
ــدام  ــر ک ــازمان ه ــراد س ــه اف ــی ک ــوند. در صورت ــازگار ش ــا س ــا آنه و ب
ــه چالــش  ــه وضــع موجــود را ب به تنهایــی متحــول شــوند و بتوانندآزادان
بکشــند و خالقانــه عقایــد خــود را بیــان کننــد، می تــوان امیــدوار بــود که 

ــوند ــد ش ــرات بهره من ــد تغیی ــع از فوای ــد به واق ــازمان ها بتوانن س

سعید سعادت -  مدیر عامل
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 سالهاســت کــه بــه تبــع شــغل و عالقــه ام در امر 
آمــوزش  و آینــده آن، وارد مباحــث آمــوزش هــای 
ــوای الکترونیکــی شــده ام. ــد محت  مجــازی و تولی

 امــا همیشــه برایــم جــای ایــن ســوال باقیســت که 
بــا وجــود قدمــت اســتفاده ده هــا 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 
ــه  ــا ب ــداً هــم کــه کرون ــک و جدی ــا ترافی ــوده ی آل
ــرا  ــم چ ــر می بری ــه س ــت، ب ــده اس ــه ش آن اضاف
برخــی بــرای اســتفاده از ایــن ابــزار بســیار مفیــد و 
قدرتمنــد فنــاوری، هنــوز مقاومــت می نماینــد، و آن 
را اثربخــش نمــی داننــد، شــاید ایــن امــر بــه آن بــر 
ــون  ــه تاکن ــی ک ــت محتواهای ــه کیفی ــردد ک می گ
تولیــد بــه بــازار عرضــه شــده بــه مــزاق مــا خــوش 
ــوده  ــوردار نب ــی برخ ــت  مطلوب ــده و از کیفی نیام
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 
ــارب  ــه تج ــن زمین ــت در ای ــه سال هاس ــن ک ای
ارزنــده داشــته و تولیــدات آموزشــی خــود بــر 

مدیره هیات  رئیس 
!! کرونا  ز  ا  درسی 

ــی  ــوزش الکترونیک ــازی و آم ــای مج ــتر فض بس
حــوزه  در  بیشــتر  البتــه  کــه  را   )e-learning(

ســازمانها اجرانمــوده اســت، یکــی از اســتراتژی های 
ــی از  ــوای غن ــد محت ــرارداده و تولی ــود ق ــم خ مه
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 
ــزم  ــود را ج ــزم خ ــا( ع ــروس کرون ــده )وی ناخوان
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
رییس هیئت مدیره

ت مدیره
س هیــا

رئی
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در روزهایــی نــه چنــدان دور، شــرکت هــاي 
ــیار  ــدي بس ــات، رش ــاوري اطالع ــر فن ــي ب مبتن
ســریع را تجربــه خواهنــد کــرد. ایــن رشــد فزاینــده، 
ــط  ــا محی ــاق شــرکت ها ب ــه انطب ــاز ب ــا نی ــوأم ب ت
ــي  ــر، چالش ــال تغیی ــدت درح ــه ش ــن و ب نامطمئ
مهــم بــراي مدیــران شــرکت هاســت. ســازمانهاي 
بــزرگ را چگونــه میبایســتي اداره کــرد تــا از انطباق 
پذیــري و نــوآروي مشــابه بــا زمانــي کــه کوچــک 

ــد، برخــوردار شــوند؟  بودن
“نــوآوري” بــزرگ ایــن ضــرورت را ایجــاب 
مي کنــد کــه شــکل ســازماني نوینــي بــراي 
ســازمان هاي قــرن بیســت و یکــم بــه وجــود آیــد. 
عناصــر واقعــي ایــن ســاختار، هنــوز روشــن نیســت 
ولــي مســلم ایــن اســت کــه ســاختار موردنظــر بــه 
ــي  ــدوزي را پ ــه ان ــوآوري و تجرب طــور همزمــان ن
گرفتــه و زمینــه ســاز هماهنگــي کارآمد ده هــا هزار 
کارمنــد خواهــد شــد. رســیدن بــه حــد عالــي ایــن 
مقصــود، پیدایــي ســازمان هاي دانش محــور اســت 
کــه در ســایه مدیریــت دانــش و بــا کمک فنــاوري، 
ــازمان هاي  ــا س ــگران ی ــبکه اي از دانش ــاد ش اتح
دانشــي را بــراي بــرآوردن اهــداف ســازماني شــکل 
ــش،  ــع دان ــا مناب ــمندانه ب ــورد هوش ــد. برخ میدهن
بهــره گیــري از فنــاوري و ایجــاد حافظهــاي واحــد 
بــدون محدودیــت فیزیکــي و زمانــي و نیــز اجتناب 
ــت  ــق مدیری ــا از طری ــته تنه ــتباهات گذش از اش
ــش  ــازمان هاي دان ــود و س ــق میش ــش، محق دان

مقام قائـم 
آینده و فناوري اطالعات  ســازمان هاي 

محــور نیــز بــر ایــن پایــه شــکل میگیرنــد.  
ــا در  ــش آنه ــه دان ــد ک ــه ان ــازمان ها دریافت س
مــورد نحــوه انجــام امــور و ارائــه خدمــات، دارایــي 
ــد  ــتي همانن ــه میبایس ــود ک ــداد میش ــي قلم مهم
را  آن  ســازمان،  ارزشــمند  دارایي هــاي  دیگــر 

ــد.   ــت کنن مدیری
ــوان محــور اقتصــاد  ــه عن ایجــاد و اداره دانــش ب
ــاد ارزش  ــراي ایج ــازمان ها ب ــا راه س ــدرن، تنه م
در بلندمــدت اســت پیشــتازي در  علــم، نــوآوري و 
ــرد و اشــاعه دانــش  ــه از تولیــد، کارب قــدرت حاصل
زمینــه ســاز  برتــري شــرکتهایي میشــود کــه بهتــر 
از رقبــا بتواننــد دانــش را مدیریــت کــرده و بــه کار 
گیرنــد، از اینــرو، طــي چنــد ســال اخیــر  در جوامــع 
مختلــف بحثهــاي زیــادي در مــورد اهمیــت دانــش 
ــن  ــر ای ــت. ب ــه اس ــورت گرفت ــت آن ص و مدیری
اســاس، ســازمانهایي کــه مقتضیــات عصــر حاضــر 
را درک نکــرده و الزامــات آن را در ســازمان هاي 
خــود لحــاظ نکننــد، بســیار ســریع در چرخــه عمــر 

خــود وارد مرحلــه افــول خواهنــد شــد. 
ــا  ــن اســت کــه ســازمان هاي ســنتي ب ــت ای عل
سلســله مراتــب عمــودي و قوانیــن و رویــه هــاي 
غیرمنعطــف خــود، تــوان بــرآوردن انتظــارات محیط 

کنونــي را  ندارنــد.

علی رحیمی فرد
قائم مقام مدیرعامل
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 روابــط عمومــی مجتمــع فنــی تهــران: 
نمایشــگاه  بیســت و پنجمین  افتتاحیــه  مراســم 
ــات  ــور وزرای ارتباط ــا حض ــپ ب ــی الکام بین الملل
ایــران، روســیه، جمهــوری آذربایجــان، عــراق، 
ــدگان و  ــرکل itu و نماین ــاون دبی ــتان، مع ارمنس
ســفرای برخــی کشــورهای خارجــی  در محــل 
ــزار  ــران برگ ــی ته دائمــی نمایشــگاه های بین الملل

شــد.
ایــن نمایشــگاه  از تاریــخ  ۲۷ الــی ٣۰ تیــر 
ــح در محــل دائمــی  ــاه ١٣٩٨ از ســاعت ١۰ صب م

نمایشــگاه های تهــران برگــزار گردیــد.
ــپ و  ــگاه الکام ــا نمایش ــتان ب ــاب تابس ــب و ت ت
حضــور فعــاالن صنعــت تجــارت الکترونیــک در آن 
حــس بهتــری بــه خــودش می گیــرد. مجتمــع فنی 
ــا همــکاری واحــد  ــر هــر ســاله ب تهــران هــم براب
روابــط عمومــی، حضــور ویــژه ای در ایــن رویــداد 
حــوزه فنــاوری  جهــت تحقــق آینــده بهتر داشــت .

ایــن موسســه جهــت ارتبــاط مســتقیم بــا 
ارائــه جدیــد تریــن دوره هــای  مخاطبیــن و 

ــا  ــو ب ــژه و گفتگ ــات وی ــا تخفیف ــود ب آموزشــی خ
ــت. ــی حضــور یاف ــن گردهمای ــدان، در ای عالقه من

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، 
ــگان  ــی رای ــای تخصص ــور در کارگاه ه ــا حض ب

گواهینامــه دریافــت نماینــد. 
ــگاه  ــن نمایش ــالل ای ــه در خ ــی ک ــه های  برنام

ــت: ــورت پذیرف ص

ــع فنی تهران حضور مجتم
در بیســت و پنجمین نمایشــگاه برق،

الکترونیــک و کامپیـــوتر )الکامپ(
ICT در کشور شــروع بزرگترین رویداد حوزه 

ــراه  ــه هم ــازمان ب ــد س ــران ارش ــور مدی • حض
ــران  ــی ته ــل مجتمــع فن ــر ســعادت مدیرعام دکت
بــا روســای دانشــگاه  • جلســه مشــترک   
 ICT ــگاه ــزاری نمایش ــئولین برگ ــتان و مس افغانس
ــا حضــور  ــران ب ــون ای در کشــور افغانســتان و پاوی
مدیــران مجتمع فنــی تهــران در نمایشــگاه الکامپ 
و دعــوت رســمی از مجتمــع فنــی تهــران جهــت 
حضــور در ایــن نمایشــگاه تخصصــی حــوزه فناوری 

ــل.  در شــهر کاب

ی
ط عمومـــ
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• 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 
ــا  ــک ب ــرد و از نزدی ــدار ک ــپ دی ــی الکام بین الملل
ــژه کســب و کارهــای  ــن در نمایشــگاه بوی حاضری
نوپــا ی حاضــر در نمایشــگاه بــه گفتگــو پرداخــت.

ایشــان بــا حضــور در غرفــه مجتمــع فنــی تهران 
در خصــوص آمــوزش هــای تخصصــی حــوزه IT با 

مدیــران ایــن مجموعــه گفتگــو کردند.
 • اســتقبال بــی نظیــر مراجعه کننــدگان از کارگاه 
هــا و گــذر هــای آموزشــی رایــگان مجتمــع فنــی 
ــا همــکاری دپارتمانهــا و نمایندگــی  تهــران کــه ب
هــای شــهر تهــران در بیســت و پنجمین نمایشــگاه 

الکامــپ برگــزار شــد.

 • نشســت هــای خبــری هیئــت مدیــره مجتمــع 
فنــی تهــران در ســتاد خبــری نمایشــگاه الکامــپ.

 نشســت خیــری مجتمــع فنــی تهــران در ســتاد 
ــپ  ــگاه الکام ــن نمایش ــت و پنجمی ــری بیس خب
ــل و  ــر عام ــر ســعید ســعادت مدی ــا حضــور دکت ب
مهنــدس علــی رحیمــی فــرد قائــم مقــام مجتمــع 

ــی تهــران فن
 • 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 الکامــپ۲۵ برگزار 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 
ــی و  ــی تعامل ــه صورت ــن بخــش ب ــود .  ای ۲۵ ب
منطبــق بــا نیازهــای روزآمــد بــازار کار داخلــی و 

بیــن المللــی  برگــزار شــد.
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تمدید تفاهم نـــامه
یثـارگـران ا آمـوزش 

ــی تهران با مجتمع فنـ

ــع  ــی مجتم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
و  آمــوزش  نامــه  تفاهــم  تهــران:  فنــی 
توانمندســازی ایثارگــران فــی مابیــن اداره کل 
اشــتغال و کارآفرینــی بنیــاد و مجتمــع فنــی تهــران 
ــور  ــا حض ــاه ب ــر م ــنبه ۲6 تی ــح روز چهارش صب
ســردار حســن زاده سرپرســت ایــن اداره کل و 
مهنــدس علــی رحیمــی فــرد قائــم مقــام مجتمــع 

ــد. ــد ش ــران منعق ــی ته فن
در ایــن جلســه کــه بــه همــت مدیــر دپارتمــان 
آموزشــهای ســازمانی آقــای حســینی برگــزار 
ــابقه  ــه س ــاره ب ــا اش ــد، ســردار حســن زاده ب گردی
4۰ ســال فعالیــت آموزشــی مجتمــع فنــی تهــران 
ــر  ــی در اکث ــع آموزش ــن مجتم ــت: ای ــار داش اظه
اســتان هــا نمایندگــی داشــته و آمــوزش هــای فنی 
ــازی  ــوری و مج ــورت حض ــه ص ــی را ب و تخصص
ارائــه مــی دهــد، ایــن اولیــن تفاهــم نامــه بنیــاد بــا 
مجتمــع فنــی تهــران اســت کــه در تفاهــم نامــه 
ــًا  ــد در سراســر کشــور اجــرا مــی شــود، قطع جدی
اگــر در اســتان هــای دیگــر نیــز تعــداد متقاضیــان 
ــای  ــوزش ه ــر آم ــالوه ب ــد ع ــاب برس ــه حدنص ب
مجــازی، امــکان برگــزاری کالس هــای آموزشــی 

ــز فراهــم اســت. حضــوری نی
ــان  ــه ١6 دپارتم ــم نام ــن تفاه ــزود: در ای وی اف
آموزشــی بــا ١۷۰۰ زیرشــاخه در نظــر گرفتــه شــده 
کــه ظــرف مــدت یــک ســال همســران و فرزنــدان 
ــاال و  ــه ب ــد ب ــازان ۲۵ درص ــدان جانب ــهدا، فرزن ش
فرزنــدان آزادگان یــک ســال اســارت بــه بــاال مــی 
ــی  ــع فن ــی مجتم ــای آموزش ــد از کالس ه توانن
تهــران بــا 4۰ درصــد تخفیــف از کل مبلــغ شــهریه 

تــا ســقف ۲۵۰ هــزار تومــان اســتفاده کننــد.
سرپرســت اداره کل اشــتغال و کارآفرینــی بنیــاد با 

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 
ــه  ــاد منطق ــر بنی ــه دفات ــه ب مشــمولین تفاهــم نام
خــود مراجعــه و معرفــی نامــه بــرای مجتمــع فنــی 
تهــران دریافــت مــی کننــد، ســپس معرفــی نامــه 
ــه صــورت  را در ایــن ســامانه بارگــزاری کــرده و ب
حضــوری نیــز آن را تحویــل مرکــز آموزشــی 
ــد، پــس ازآن اســناد آموزشــی  موردنظــر مــی دهن
بــه همــراه معرفــی نامــه بــرای پرداخــت هزینــه به 

بنیــاد منطقــه ایثارگــر ارســال خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: مزیــت راه انــدازی ســامانه مختص 
ــر  ــن اســت کــه عــالوه ب ــام ایثارگــران ای ــت ن ثب
ــه اداره  ــی ب ــی مدیریت ــات، دسترس ــال تخفیف اعم
ــا  ــد ت ــی ده ــاد م ــی بنی ــتغال و کارآفرین کل اش
مراحــل ثبــت نــام، دوره هــای آموزشــی تــا صــدور 

ــد. ــرای ایثارگــر را رصــد کن گواهینامــه ب
حســن زاده ایثارگــران بــا مــدرک تحصیلــی دیپلم 
ــه  ــم نام ــن تفاه ــت ای ــم را در اولوی ــد دیپل و فاق
دانســت و گفــت: کســب مهــارت فــرد بــرای تأمین 
ــن تفاهــم نامــه در  ــاد ای معــاش و اشــتغال در انعق
ــور  ــن منظ ــه همی ــت، ب ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
ــی  ــدرک تحصیل ــران دارای م ــا ایثارگ ــت ب اولوی
دیپلــم و فاقــد دیپلــم در دســتور کار قــرار گرفــت، 
ــگاهی  ــالت دانش ــه دارای تحصی ــرادی ک ــرا اف زی
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.

ــرای  ــی ب ــام دوره آموزش ــس از اتم ــزود: پ وی اف
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 
ــی دارد،  ــن الملل ــار بی ــران اعتب ــی ته ــع فن مجتم
ــارج از  ــه خ ــروی کار ب ــزام نی ــه اع ــت: در زمین گف
ــور  ــا وزارت ام ــه ب ــی ک ــا ارتباطات ــاد ب ــور، بنی کش
ــا  ــد ب ــی توان ــرده م ــرار ک ــه و وزارت کار برق خارج
ــع  ــدارک مجتم ــی م ــن الملل ــار بی ــه اعتب ــه ب توج
ــه  ــروی کار ب ــزام نی ــه اع ــبت ب ــران، نس ــی ته فن

ــد. ــدام کن ــور اق ــارج از کش خ
مهنــدس علــی رحیمــی فــرد قائــم مقــام مجتمع 
ــن  ــان ای ــم بابی ــن مراس ــز در ای ــران نی ــی ته فن
ــاد شــهید و امــور  ــا بنی ــاد تفاهــم نامــه ب کــه انعق
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 
ــه  ــم نام ــده و تفاه ــتر ش ــاد بیش ــا بنی ــالت ب تعام

هــای دیگــری را نیــز منعقــد کنیــم
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 روابــط عمومــی مجتمــع فنــی تهــران: 
حضــور دکتــر ســعید ســعادت مدیرعامــل مجتمــع 
فنــی تهــران در جمــع مدیــران ســازمان مدیریــت، 
ــک دوره  ــرای ی ــرو اج ــه کشــور پی ــه و بودج برنام
ــه  ــت برنام ــا محوری ــی ب ــی مدیریت کارگاه آموزش
ــخصی  ــای ش ــدی ه ــعه توانمن ــتراتژیک توس اس
ــازمان  ــران س ــژه مدی ــعادت وی ــر س ــط دکت توس
ــاون  ــوی مع ــر از س ــن تقدی ــور ای ــت کش مدیری
رئیــس جمهــور و رییــس ســازمان مدیریــت، برنامه 

ــت. ــه کشــور انجــام گرف و بودج
دکتــر ســعادت مدیرعامــل مجتمــع فنــی تهــران 
ــراوج گیــری در کارگاه آموزشــی  ــف کتــاب هن مؤل
ــدی  ــعه توانمن ــتراتژیک توس ــزی اس ــه ری »برنام
ــران ســازمان  هــای شــخصی« کــه در جمــع مدی
برنامــه و بودجــه معاونــت ریاســت جمهــوری برگزار 
گردیــد اینگونــه آغــاز ســخن کــرد. یــک جامعــه به 
توســعه نمــی رســد مگــر اینکــه تــک تــک افــراد 
ــه  ــتند چگون ــد و اظهارداش ــعه یابن ــه توس آن جامع

ــن  ــن از تدوی ــرد نوی ــک رویک ــا ی ــوان ب ــی ت م
اســتراتژی، تکنیــک هــای تجزیــه و تحلیــل نقــاط 
ضعــف و قــوت تهدیدهــا و فرصــت هــای محیطــی 
از قبیــل SWOT و PESTEL کــه غالبــاً بــرای توســعه 
ــای اقتصــادی و  ــگاه ه ــازمانها، بن ــره وری س و به
ــرد  ــی گی ــتفاده قرارم ــورد اس ــورها م ــی کش حت
ــرای توســعه شــخصی تــک تــک افــراد جامعــه  ب
ــد کــه برنامــه ریــزی  بهــره گرفــت و تاکیــد کردن
ــران  ــران و رهب ــص مدی ــط مخت ــتراتژیک فق اس
ســازمانهای کشــورها نیســت بلکــه ضرورتــی جدی 
و حمایتــی بــرای کلیــه افــراد جامعــه بــا هــر ســطح 
ــام حــوزه هــای کســب و  ــارت در تم ــش و مه دان

کارو کلیــه ابعــاد زندگــی اســت.
بــا برنامه ریــزی اســتراتژیک توســعه توانمندیهای 
ــا شــناخت خــود،  شــخصی نــه تنهــا مــی تــوان ب
شناســایی ارزش هــا، عالیــق و کشــف توانمنــدی 
هــا همــراه بــا اعتمــاد بــه نفــس، اســتفاده صحیــح 
ــا،  ــت ه ــف فرص ــدود، کش ــع مح ــه از مناب و بهین

اعطای تقدیـــرنامه از طرف معــاون رئیس جمهور
ــد باقر نوبخت« »دکتر محم

به دکتر ســعادت مولف کتاب هنر اوج گیـــری

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 
ــای  ــداف و رویاه ــق اه ــتای تحقی ــه در راس هزین
ــرای  ــی را ب ــده مطلوب ــد و آین ــت کنی ــود حرک خ
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.
ــه  ــه برنام ــه داد ک ــه ادام ــعادت اینگون ــر س دکت
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 
ــه گام  ــد گام ب ــا ص ــر ت ــی از صف ــه عملیات برنام
ــکار  ــد. اف اهــداف و رویاهــای خــود را محقــق کنی
ــت  ــر تح ــید و آن را بهت ــر بشناس ــش را بهت خوی

ــد. ــود قراردهی ــرل خ ــت و کنت مدیری

از مجتمع  ــان  ــور عم بازدید نمایندگان فرهنگی کش
تهران فنی 

 بــه گــزارش روابــط عمومــی مجتمــع فنــی تهــران، در پــی همــکاری 
هــای بیــن المللــی جمهــوری اســالمی 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 
ــه بحــث و گفتگــو  پرداختنــد.  موجــود در حــوزه آمــوزش هــای مهارتــی ب
.همچنیــن ایشــان در پایــان جلســه از توانمندیهــای آموزشــی مجتمــع  فنــی 

تهــران بازدیــد بعمــل آوردنــد.
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اقساطی نام  ثبت 
در مجتمــع فنی تهران

  بــرای اینکــه بتوانیــد دوره هــای آموزشــی مجتمــع فنــی تهران 
ــد  ــاری خری ــد، »کارت اعتب ــام کنی ــاطی ثبت ن ــورت اقس ــه ص رو ب
مجتمــع فنــی تهــران« را در ســایت ایران رنتــر ثبــت ســفارش کنیــد.

ــن  ــه آخری ــا ارائ ــران )www.mft.info(، ب ــی ته ــع فن • مجتم
روش هــای آموزشــی و کادری مجــرب از اســاتید، خدمتی جامــع را در 
اختیــار عالقه منــدان بــه دانش هــای مهارتــی قــرار داده اســت. شــما 
ــرای دوره هــای آموزشــی  ــن ســایت ب ــه ای ــه ب ــا مراجع ــد ب می توانی
مختلــف از علــوم مهندســی و زبان هــای خارجــی گرفتــه تــا هنــر و 
گرافیــک و فنــاوری پوســت و مــو زیبایــی ومــد و پوشــاک ثبت نــام 

 . کنید

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

  ایــن ســمینار بــا همــکاری روابــط عمومــی و دپارتمــان فنــاوری اطالعــات مجتمع فنی 
تهــران )ســعادت آبــاد(  مــورخ  ۲۰بهمــن مــاه از ســاعت ١٨ در ســالن همایشــهای ســاختمان 
مرکــزی بــا حضــور اســاتید بنــام این حــوزه و جمعــی از عالقمنــدان حــوره ICT برگــزار گردید.

نه بازوی توانـا شکـــرا
بگرفتن دســت ناتوان است 

  روابــط عمومــی مجتمــع فنــی تهران:بــا 
حمایــت مالــی هیئــت مدیــره مجتمــع فنــی تهــران  
ــرازی زاده و  ــدس خ ــعادت ، مهن ــر س ــان دکت )آقای
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 
ــان  ــس کاش ــرش نفی ــه ف ــری ۲۰۰ تخت محمدباق
بعنــوان بخــش دوم کمکهــای اهدایــی اســتان تهران 
ــان ســیل زده سیســتان و بلوچســتان از  ــه هموطن ب

محــل کارخانــه ارســال شــد.
ــم  ــریف خواهی ــان ش ــار هموطن ــه در کن همیش

ــتاد.  ایس
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تقدیر  و  اهداءلوح 
از مجتمــع فنی تهران

ــن کنفرانس ملی در هفتمی
ــی انسانـ آموزش و توسعه سرمایه 

  بــا حضــور شــخصیت هــای علمــی برجســته 
ــت  ــوم، ریاس ــر عل ــاوری وزی ــاون فن ــون مع همچ
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 ٩۷ هــم 
ــش  ــن همای ــر را در ای ــه برت ــژه موسس ــزه وی جای

ــود. ــت نم دریاف

ــی تهــران:  ــط عمومــی مجتمــع فن   رواب
هفتمیــن کنفرانــس ملــی آموزش و توســعه ســرمایه 
ــه هــای  ــی  نمون ــه همــراه مراســم معرف انســانی ب
موفــق حــوزه هــای یادگیــری کشــور توســط انجمن 
آمــوزش و توســعه منابــع انســانی بــا همــکاری مراکز 
ــی و اداری کشــور ۷ و ٨  بهمــن  دانشــگاهی، صنعت
ــن  ــای بی ــش ه ــز همای ــال ١٣٩٨ در مرک ــاه س م
المللــی ابوریحــان دانشــگاه شــهید بهشــتی برگــزار 
ــزاری شــش دوره  ــد. خوشــبختانه برگ ــد گردی خواه
ــا  ــای ١٣٩۲ ت ــال ه ــس در س ــن کنفران ــته ای گذش
١٣٩۷ ضمــن اســتقبال کســترده جامعــه آمــوزش و 
ــج و پیامدهــای مهمــی  ــع انســانی کشــور، نتای مناب
در ســازمان هــا و دســتگاههای کشــور ایجــاد 
ــن و  ــدرکاران انجم ــت ان ــم دس ــن مه ــوده و ای نم
ــه برگــزاری هفتمیــن دوره  کنفرانــس را رهمنــون ب
ایــن کنفرانــس نمــود. مهــم تریــن ویژگــی و تفــاوت 

هفتمیــن کنفرانــس ملــی آموزش و توســعه ســرمایه 
انســانی بــا ســایر کنفرانــس هــای حــوزه آمــوزش و 
ــه ابزارهــا، روش  ــع انســانی در کشــور، توجــه ب مناب
هــا و رویکردهــای نویــن آمــوزش و یادگیــری منابــع 
انســانی ســازمان هــای کشــور بــه صــورت کاربردی 

و عملیاتــی مــی باشــد.
ــران  ــع انســانی ای انجمــن آمــوزش و توســعه مناب
و ٣۰۰  از ١٩۰۰عضــو حقیقــی  برخــورداری  بــا 
ــا و  ــرکت ه ــا، ش ــازمان ه ــی از س ــت حقوق عضوی
ــوزش  ــر آم ــور به عنوان متولي ام دانشــگاههای کش
و توســعه منابــع انســانی ایــران، همــواره رشد و ارتقاء 
شایســتگی هــای رهبــران و مدیــران ســازمان هــا، 
آخرین سیستم  بکارگیری  و  دانش تخصصي  افزایش 
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 
ــعه  ــوزش و توس ــش آم ــای فعال در بخ حوزه نهاده
ــی  ــع انســانی ســازمان ها و شــرکت هــای ایران مناب

است. شده  شناخته 

ــی تهران حضور مجتمع فنـ
در هفتمیـــن کنفرانس ملی آموزش و توســعه سرمایـــه انسانی

ــاوری های نویـن با موضوع نقش فنـ
در توسعه آموزش و یادگیـــری منابـــع انسانی
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ــی تهــران:  ــط عمومــی مجتمــع فن   رواب
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 

انقــالب 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.
ــتر  ــه بیش ــعه هرچ ــر توس ــد ب ــن تاکی وی ضم
ــزود:  ــورمان اف ــو در کش ــای ن ــاوری ه ــوزش فن آم
ــت اشــیاء حــدود ٨  در ســال ۲۰١۷ در بخــش اینترن
میلیــارد و 4۰۰ میلیــون دســتگاه بــه یکدیگــر متصل 
بودنــد و پیــش بینــی مــی شــود بــرای ســال جــاری 
میــالدی ایــن تعــداد بــه بــاالی ۲۰ میلیــارد برســد.

همچنیــن ایشــان از مزایــا و معایــب ایــن ابــزار نیــز 
توصیــه هایی داشــتند:

معایب فناوری 
وقتــی بــه ســادگی مطلبــی را در گوگل جســتجو . ١

ــد،  ــی آوری ــد و جــواب آن را بدســت م ــی کنی م
ایــن نتیجــه درمغــز بســیار فــرار اســت. 

ــوالی . ۲ ــخ هرس ــرای پاس ــرعت ب ــه س ــی ب وقت
فکــر نمــی کنیــد و پاســخ آن را در شــبکه هــای 
اجتماعــی بدســت مــی آوریــد قــدرت اندیشــیدن 

شــما کاســته مــی شــود. 
ــبکه . ٣ ــردن در ش ــا Chat ک ــان را ب ــی عمرت وقت

هــای اجتماعــی مــی گذرانیــد و امــالی بســیار 
ــط را در  ــط مــی نویســند آن غل از کلمــات را غل
شــبکه هــا ترویــج مــی نماییــد و آنــگاه مهــارت 

ــاری شــما صدمــه مــی بینــد. نوشــتاری و گفت
هــای . 4 شــبکه  از  مــدت  طوالنــی  اســتفاده 

ــذا  اجتماعــی انســان را انــزوا طلــب مــی کنــد ل
ــی  ــته م ــان کاس ــی انس ــای ارتباط از مهارت ه

ــود .  ش
SMS بــازی و یــا اســتفاده از شــبکه هــای . ۵

اجتماعــی از قبیــل واتــس آپ ، تلگــرام و فیــس 
ــی در  ــبانه روز وحت ــول ش ــره در ط ــوک و غی ب
جلســات و ســخنرانی ها موجــب ایجــاد حــواس 
ــرد.  ــی ب ــن م ــز انســان را از بی ــی شــده و تمرک پرت

وای بــه آن روزی کــه هــوش ماشــین برقابلیــت . 6
هــای انســان غلبــه کنــد و کنتــرل جهان بدســت 
حاکمیــت روباتهــای بــدون احســاس قرارگیــرد، 

آنــگاه چــه خواهــد شــد؟ 

مزایای فناوری 
کاهــش هزینــه هــا و افزایــش بهــره وری و بــاال . ١

بــردن حاشــیه ســود 
جذب مشتریان بیشتر و ارایه خدمات بهتر. ۲
تعامــل بهتــر بــا مشــتریان و ارائــه محصــوالت با . ٣

کیفیــت برتــر و قیمــت مناســب تر 
ــتراتژی . 4 ــردن و اس ــزرگ ک ــدف را ب ــه ه جامع

ــودن  ــی نم ــعه را جهان توس
ــردن . ۵ ــاال ب ــراری و ب ــای تک ــری ازکاره جلوگی

ــان  ــزه کارکن انگی
بهبود بخشیدن روند آموزش . 6

•  پنج عامل تاثیرگذار در کسب و کارهای آینده
Globalization جهانی شدن ▪

Mobility تحرک ▪

millenium and change demography هــزاره  ▪

ــر جمعیتی و تغیی
Behavior change تغییررفتار ▪

Technology فناوری ▪

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

ی
ط عمومـــ

اخبـــار رواب
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ــع فنی تهران به  انتخاب مجتم
عنوان آموزشــگاه برتر

طــی ارزیابــی هــای بــه عمــل آمــده توســط اداره 
کل فنــی و حرفــه ای اســتان تهــران، مجتمــع فنــی 
ــاه  ــر در شــش م ــوان آموزشــگاه برت ــه عن تهــران ب

نخســت ســال ١٣٩6 و ١٣٩۷معرفــی گردیــد.
ایــن ارزیابــی تحــت عنــوان طــرح پایــش، از ســال 
گذشــته در اداره کل فنــی و حرفــه ای اســتان تهــران 
ــا  ــی ب ــی و کم ــر کیف ــده اســت و از نظ ــاز گردی آغ
شــاخص هــای روز دنیــا، اقــدام بــه بررســی و 
صالحیــت موسســات آموزشــی مــی نمایــد و هــر 6 
مــاه نتیجــه ایــن ارزیابــی از طریــق اداره کل فنــی و 

حرفــه ای بــه اطــالع عمــوم مــی رســد 

برگ زریــن دیگری در افتخارات 
مجتمع فنـــی تهران

مجتمــع فنــی تهــران بــرای بــار دوم بعنــوان ممتاز 
ــی  ــه ای معرف ــی و حرف ــازمان فن ــز س ــن مرک تری
ــرداد  ــه روز ســه شــنبه ۲ م ــد. در مراســمی ک گردی
ــای  ــوزش ه ــارت و آم ــی مه ــه مل ــبت هفت بمناس
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 
ــا  ــن ب ــر گرزی ــای دکت ــاب آق ای اســتان تهــران جن
حضــور دکتــر ســعید ســعادت مدیــر عامــل مجتمــع 

فنــی تهــران تقدیــر گردیــد.

در آســتانه هفتــه بزرگداشــت معلــم و بــه منظــور 
تجلیــل از مقــام معلــم، مراســمی بــا حضــور هیئــت 
ــدس  ــعادت، مهن ــعید س ــر س ــان دکت ــره )آقای مدی
ســعید خــرازی زاده، مهنــدس علــی رحیمــی فــرد(، 
معاونیــن، مدیــران دپارتمانهــا و اســاتید نمونــه 

ــزار شــد. ــران برگ ــی ته ــع فن مجتم
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 
ــم در  ــه مراس ــن گون ــزاری ای ــته و برگ ــر دانس پیامب

ــد. ــه مباهــات خواندن مجتمــع فنــی تهــران را مای
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 
ــر  ــز ب ــا و تمرک ــه ارزش ه ــه ب ــد توج ــوان کردن عن
ــه  ــا ک ــردن شایســتگی ه ــاال ب ــن ب ــا و همچنی آنه
ــه  ــت میباشــد را از جمل ــی و صالحی ــی از توانای تابع
رمــوز موفقیــت دانســته و تاکیــد کردنــد ایــن نــکات 
کلیــدی را بایــد از ســنین دانــش آمــوزی بــه فرزندان 

ز اســاتید نمونه مجتمــع فنی تهران  برگزاری مراســم باشــکوه روز معلم و تقدیر ا

ایــن کشــور آمــوزش داد تــا بــا پــرورش اســتعدادها و 
کشــف ارزشــها بتواننــد راه موفقیــت و خشــنودی را 

طــی نماینــد.
ــرازی زاده  ــدس خ ــوت از مهن ــا دع ــد از آن ب بع
ریاســت هیئــت مدیره ایشــان ضمــن ابراز خشــنودی 
ــات  ــی از زحم ــم و قدردان ــن مراس ــور در ای از حض
ــوان داشــتند کــه  اســاتید مجتمــع فنــی تهــران عن
خــود یــه معلــم بــوده و پــس از گذشــت قریــب 4۰ 

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.

همکاری مجتمــع فنی تهران با معاون 
پژوهش ســازمان فنی و حرفه ای کشور 

جهت تدوین اســتانداردهای شغلی 
اطالعات فناوری  حوزه 

بــه گــزارش روابــط عمومــی مجتمــع فنــی 
تهــران: در جلســه مشــترکی فــی مــا بیــن مجتمــع 
ــی و  ــت پژوهــش ســازمان فن ــی تهــران و معاون فن
ــا حضــور دکتــر ناهیــد مســلمی  حرفــه ای کشــور ب
ریاســت ایــن مرکــز برگــزار گردید اســتاندارد نویســی 
حــوزه فنــاوری اطالعــات  بــر اســاس اســتاندردهای 
ــت و شایســتگی  ــت صالحی ــا محوری ــی  ب بین الملل
ــی  ــع فن ــه مجتم ــغل ب ــن ش ــاز ای ــورد نی ــای م ه

ــد. ــذار گردی ــران واگ ته
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اعطای نمایندگـــی به شــهر تهران:
موافقــت نامــه اصولــی فعالیــت نمایندگــی شــمال غــرب تهــران بــه ســرکار خانــم ســارا بکائی 
اعطــا گردیــد. ایــن مجموعــه فعالیــت خــود را از تاریــخ٩٨/١۲/۰١ در قالــب نمایندگــی مجتمــع 

فنــی تهــران آغــاز خواهــد کــرد.
مقــرر اســت ایــن نمایندگــی در بنایــی بــه وســعت ۵۰۰ مترمربــع ۲ ســایت ٨ کالس تئــوری و 

یــک کارگاه بیوتــی شــروع بــه فعالیــت نماید. 

اعطای نمایندگـــی
به شهرســتان بوشهر:

نامــه اصولــی فعالیــت  موافقــت 
نمایندگــی بوشــهر در تاریــخ۲٣/۰٩/٩٨ 
بــه ســرکار خانــم معصومــه بوشــهری 
ــت  ــه فعالی ــن مجموع ــا گردید.ای اعط
ــب  ــخ ٩٨/١۲/۰١ در قال ــود را از تاری خ
نمایندگــی مجتمــع فنــی تهــران آغــاز 

ــرد. خواهــد ک

اعطای نمایندگـــی
یزد: شهرستان  به 

نامــه اصولــی فعالیــت  موافقــت 
ــخ ٣١/۰۲/٩٨  ــزد در تاری ــی ی نمایندگ
ــدیان  ــاد مرش ــای عم ــاب آق ــه جن ب
ــت  ــه فعالی ــن مجموع ــا گردید.ای اعط
ــب  ــخ ٩٨/۰۵/٣١ در قال ــود را از تاری خ
نمایندگــی مجتمــع فنــی تهــران آغــاز 

ــت. ــرده اس ک

اعطای نمایندگـــی
به شهرســتان مشهد:

موافقــت نامــه اصولــی فعالیــت نمایندگــی مشــهد در تاریــخ ٩٨/۰۷/١١ بــه 
ســرکار خانــم فرشــته همایــی اعطــا گردید.ایــن مجموعــه فعالیــت خــود را از 
تاریــخ ٩٨/١١/١۵ در قالــب نمایندگــی مجتمــع فنــی تهــران آغــاز کرده اســت.

ایــن نمایندگــی در بنایــی بــه وســعت 6۵۰ متــر مربــع و به اســتعداد ۲ ســایت 
ــاد مشــهد  ــل آب ــوار وکی ــع دربل ــکان واق ــوار دندانپزش ــوری، در بل ٣ کالس تئ

شــروع بــه فعالیــت مــی نمایــد. 
تاســیس دپارتمان زبان خارجه واحد شهرســتان بندرعباس: 

مجــوز فعالیــت دپارتمــان زبان خارجــه در شــهربندرعباس در تاریــخ ۲6/۰٩/٩٨ 
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
: د و ر و شهرستـان د به 

مجــوز فعالیــت نمایندگــی در شــهر دورود در تاریــخ ٣۰/۰4/٩٨ 
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: 
ــظ در  ــعبه حاف ــت ش ــا محوری ــپه ب ــک س ــون بان آزم
ــد.  ــرا گردی ــور اج ــطح کش ــی در س ــطح ١۲ نمایندگ س

ی ها
نماینــدگـــــ

عالقمندان اخذ نمایندگـــی در سراســر کشــور می توانند جهت کســب اطالعات 
ــد. mft.info/resellers مراجعه نماینـ به وب سایت 
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واحــد منابــع انســانی همچــون ســال هــای قبــل بــه فعالیــت خــود در بخــش هــای اســتخدامی کارکنــان ادامــه داد و در شــش 
ماهــه دوم ســال ٩٨ بــا 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:

رزیابــی وضع موجود حوزه منابع انســانی: 1. ا
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 ٩٨، اولیــن 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. عــالوه 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.
ــت عملکرد:  2. اجرای فاز یک مدیری

یکــی از دغدغــه هــای جــدی مدیــران ســازمان ها و بــه خصــوص مدیــران ارشــد مجتمــع فنــی تهــران ارزیابــی عملکــرد پرســنل و 
شناســایی افــراد کارآمــد و کمتــر کارآمــد از یکدیگــر می باشــد. 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 ٩٨ بــه 

ــید. اتمام رس
3. تجزیه و تحلیل مشــاغل با رویکــرد فرایند محور: 

بــا توجــه بــه اینکــه شناســنامه هــای شــغلی از مســتندات موجــود در واحــد منابــع انســانی می باشــد بــه طوریکــه بتــوان در حــوزه 
هــای مختلــف اســتفاده کــرد تهیــه و تنظیــم آن نیازمنــد انتخــاب رویکــردی جامــع و هدفمنــد می باشــد؛ 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 دســتورالعمل ها و رویــه هــای مجتمــع ارائــه گردیــد.
ــای ضمن خدمت: 4. هدفمند کردن اجرای دوره ه

از اقدامــات دیگــری کــه توســط واحــد منابــع انســانی صــورت گرفــت ارائــه خدمــات آموزشــی بــرای پرســنل مجتمــع فنــی تهــران 
می باشــد. 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 شناســنامه های 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.
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ی
اعزام و گردشــگر

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 ۲ گروه تقسیم می گردد.

بیــن  ،کاریابــی  دانشــجو  اعــزام   .1
ــور از کش ــارج  ــزای خ ــذ  وی ــی و اخ الملل

ــه  ــدان ب ــادی از عالقمن ــداد زی ــاله تع هرس
اعــزام دانشــجو و مهاجــرت بــه خــارج از 
ــی و  ــل،کار یاب ــه تحصی ــت ادام ــور جه کش
مهاجرات هــای مهارتــی و تجــاری و ســرمایه 
ــس از  ــان پ ــن دپارتم ــق ای ــذاری از طری گ
ــای  ــرش و ویزاه ــذ پذی ــات اخ ــام خدم انج
ــزام  ــه اع ــای مربوط ــور ه ــه کش ــف ب مختل
میگردند.عمــده تریــن کشــورهایی کــه در 
ــی و  ــزام و کار یاب ــات اع ــر خدم ــال حاض ح
اخــذ ویــزا ارائــه میگــردد بــه شــرح زیر اســت:

 کانادا    ▪
استرالیا ▪
آلمان ▪
سوئد   ▪
نیوزلند ▪
روسیه ▪
ترکیه ▪
قبرس ▪
امارات )دبی( ▪
و … ▪

آموزشی دورهای  برگزاری   .2
ــی و  ــدت مهارت ــاه م ــای کوت ــرای دوره ه • اج
ــام  ــران انج ــر در ای ــال حاض ــه در ح ــردی ک کارب
مــی گیــرد از موفــق تریــن دوره هــای آموزشــی بــا 
اســتاندارد بیــن المللــی بــوده کــه هــر ســاله صدهــا 
ــل  ــه تحصی ــن دوره هــا مشــغول ب ــب در ای داوطل
شــده و پــس از پایــان تحصیــالت 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 
ــازمان  ــوز س ــا مج ــردی ب ــردی و جهانگ ایرانگ
میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی و گردشــگری و 
همچنیــن اجرای تورهای آموزشــی گردشــگری.        
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موسســه پیشــگامان شایســتگی واحــد کاریابــی مجتمــع فنــی تهــران، در نظــر دارد در 
اوایــل ســال ١٣٩٩ بــا برپایــی نمایشــگاهی از دســتاوردهای مهــارت آمــوزان آن مجتمــع، 

ایــن عزیــزان را بــه صنعتگــران و ســرمایه گذاران معرفــی نمایــد.
لــذا از کلیــه عالقه منــدان بــرای مشــارکت در ایــن نمایشــگاه دعــوت بــه عمــل می آیــد 
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن ۲۲٣6٩۵۲١-۰۲١ تماس حاصــل فرمایید.

ــن نمایشگـاه دستاوردهای اولیـ
ــع فنی تهران مهارت آموزان مجتم

ــتغال آفرین با عنوان مهارت آموزان اش
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رائه مدارک ســیتی اند گیلدز انگلســتان ا
ــی تهران توسط مجتمع فنـ

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 ١٣٩٨ تــا کنــون توســط City and Guilds انگلســتان صــادر گردیــده اســت. ایــن مــدارک در ۲6 دوره ارزیابــی شــده در گــروه هــای فناوری اطالعــات, هنر، 

مهندســی، بــرق و الکترونیــک ،دانــش ســالمت ،مدیریــت، مــد و پوشــاک ، حســابداری و معمــاری صــادر و تحویــل دفتــر امــور بیــن الملــل مــی گــردد. 
موسســه City and Guilds لنــدن در ســال ١٨۷٨ بــا تــالش بنــگاه تجــاری لنــدن و اصنــاف شــهر لنــدن بــه منظــور استانداردســازی سیســتمهای آموزشــی و 
مهارتــی در کشــور انگلســتان تاســیس گردیــد. هــم اکنــون CG در ١۰۰ کشــور دنیــا بیــش از ١۰۰۰۰ مرکــز آموزشــی دارد و ایــن مراکــز آموزشــی توســط ۲١ دفتــر 

منطقــه ای در دنیــا مدیریــت مــی شــوند. از ســال ۲۰۰۰ بیــش از ۲۰ میلیــون نفــر از CG مــدرک دریافــت کــرده انــد.
CG بعنــوان بزرگتریــن و معتبرترین موسســه آموزشــی دنیا بــا همکاری 

صنایــع، شــرکتها، اتحادیــه هــا و مراکز معتبر آموزشــی توانســته اســت در 
۲٨ صنعــت دنیــا و بیــش از 6۰۰ دوره 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 4۰ ســال ســابقه آموزشــی 
و مــورد تاییــد بســیاری از ســازمانهای آموزشــی داخلــی و بیــن المللــی، 
هــم اکنــون بعنــوان نمایندگی انحصــاری CG درایــران در برخی از رشــته 
هــای کاربــردی و مهارتــی، خدمــات متعــددی را شــامل مشــاوره هــای 
 CG آموزشــی، برگــزاری دوره هــای متعــدد آموزشــی، برگــزاری آزمونهای

و اعطــای مــدارک معتبــر CG بــه متقاضیــان ارایــه نمایــد.

همکاری ادامه   
 با موسســه بین المللی آموزشـــی

 IPSCMI
در راســتای توســعه اســتانداردها و دوره هــای 
آموزشــی معتبــر بیــن المللــی و همــکاری بــا 
ــی،  ــا داراب ــی IPSCMI محمدرض ــه آموزش موسس
مدیــر امــور بیــن الملــل مجتمــع فنــی تهــران، خبر 
از اجــرای دوره هــای مدیریــت خریــد بیــن المللــی، 
کارشناســی خرید بیــن المللــی، مذاکــرات حرفه ای، 

ــی  ــن، کارشناس ــه و تامی ــره عرض ــت زنجی مدیری
زنجیــره عرضــه و تامیــن و مدیریــت عملیــات تولید  
در برخــی از مراکــز مجتمــع فنــی تهــران در کشــور 

ــد از: ــن مراکــز عبارتن داد. ای
ســاختمان مرکــزی مجتمــع فنــی تهــران، 
نمایندگــی میردامــاد، نمایندگی اصفهــان، نمایندگی 

ــیراز ــی ش ــت و نمایندگ ــی رش ــز، نمایندگ تبری
ــی و در  ــن الملل ــورت بی ــه ص ــا ب ــن دوره ه ای
قالب هــای گوناگــون همچــون ســیمنار، کنفرانــس، 
ــا  ــن، و ی ــهای آنالی ــی، کالس ــای درس کالس ه

ــد و در پایــان  آمــوزش از راه دور برگــزار مــی گردن
ــن  ــه بی ــه اخــذ گواهینام ــق ب ــران موف ــش پذی دان
المللــی بســیار معتبــر در آمریــکا و دنیــا مــی باشــند. 
تعــداد ١٩ نفــر از اســاتید برجســته در حــوزه هــای 
فــوق کــه بــه تاییــد موسســه IPSCMI رســیده انــد، 
دوره هــای فــوق الذکــر را در مراکــز مجتمــع فنــی 

تهــران آمــوزش مــی دهنــد.
برخی از مزیت های رقابتی

 IPSCMI موسسه
دارنــده گواهینامــه ISO 17025;2017 ارائــه  ●

ــر  ــوزش هــای غی ــرای آم ــات آموزشــی ب خدم
ــمی رس

●  ISO/IEC 29993; 2017 گواهینامــه  دارنــده 
اســتاندارد بیــن المللــی تعییــن معیــار گواهینامه 

ــراد ــرای اف هــای ســازمانی ب
مجــوز انحصــاری از جامعــه مدیــران خریــد بین  ●

ــه گواهینامــه هــای  المللــی  )APS( جهــت ارائ
ــکا   همــکاری  CPP و CPPM در خــارج از آمری

بــا بیــش از ٣۰ مرکــز 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 

ــه نمایند. مراجع
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 ترجمه رســمی مدارک مجتمــع فنی تهران 
ــد  ــس میتوانن ــن پ ــی تهــران از ای ــه دانشــپذیران مجتمــع فن کلی
ــی  ــع فن ــرام دار مجتم ــدرک هولوگ ــتن اصــل م ــا در دســت داش ب
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 ٣۰۰/۰۰۰/۲ 
ــه  ــوده کــه شــامل ترجمــه انگلیســی مــدارک، اخــذ تاییدی ــال ب ری

دادگســتری و تاییدیــه وزارت امــور خارجــه مــی باشــد.

تورهای برگزاری  ادامه 
معتبـــر آموزشـی

99 و بین المللی در ســال 
ــران در  ــی ته ــع فن ــل مجتم ــن المل ــور بی ام
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 ٩٩ در 
رشــته هــای مختلــف در کشــورهای گرجســتان، 

ــد. ــزار نمای ــه و ... برگ ترکی
اطالعــات ایــن تورهــا بــه زودی در ســایت 
مجتمــع فنــی تهــران در قســمت امــور بیــن الملل 

ــت. ــرار خواهــد گرف ق
ــرد کارگاه دو  ــان ک ــی خاطرنش ــا داراب محمدرض
ــاه  ــدای دی م ــد و طراحــی پوشــاک در ابت روزه م
ــس  ــی تفلی ــگاه دولت ــر دانش ــی هن ٩٨ در آکادم
ــه  ــد و گروهــی از دانشــپذیران عالق ــزار گردی برگ
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. از موسسه  ITD کانادا  رائه مدارک معتبـــر مهارتـــی   ا
محمدرضــا دارابــی، مدیــر امــور بیــن الملــل مجتمــع فنــی تهــران از صــدور بیش از 
۲۰۰ مــدرک در حــوزه هــای متعــدد از جملــه ICT، مــد و طراحــی پوشــاک، معمــاری 
ــر داد. دانشــپذیران  ــر و ... در ســال ٩٨ خب ــزار هــای مهندســی، هن ــرم اف ــی، ن داخل
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.
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97 با اســتقبال دانش پذیران برگــزاری کمپ های نوروز 
حافظ شعبـه  در 

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 نوروز٩۷ به 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  ●
●  Indesign نرم افزار
حسابداری برای غیر حسابداران ●
● ARM-Cortex  میکروکنترلرهای
اتوکد الکتریکال ●
●  EPLAN نرم افزار
●  AC درایوهای
دوربین های مدار بسته ●

الزم بــه ذکــر اســت مشــابه همیــن تقویــم آموزشــی بــرای نــوروز ٩٨ در نظر گرفته شــده اســت 
کــه عالقمنــدان میتواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره ۰۲١66۷۰44١۰ تمــاس 
گرفتــه و یــا از طریــق وبســایت www.mft.info نســبت بــه دریافــت اطالعــات اقــدام نماینــد.

شــعبه حافظ مجتمــع فنی تهران، 
محل برگزاری دوره هــای تخصصی 

ســازمان ها و ارگان های دولتی
توجــه خاصــي کــه در دهــه اخیــر در جهــان بــه 
ــوف  ــت معط ــن خدم ــی ضم ــهاي تخصص آموزش
ــه  ــن حقیقــت اســت ک شــده اســت ، حاکــي از ای
ــاني  ــروي انس ــت نی ــا راه تربی ــها تنه ــن آموزش ای
متخصــص و ابــزار مهمــي در ارتقــاء کیفیــت 
خدمــات ، محصــوالت و ابــداع و نــوع آوري اســت . 
ــوژي،  ــریع تکنول ــد س ــه رش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
تغییــرات و تاثیــرات عمیقــي در مســائل اجتماعــي 
و اقتصــادي بدنبــال داشــته اســت، اتخاذ روشــهایي 
ــا  کــه هماهنــگ کننــده برنامــه هــاي آموزشــي ب
ــن  ــن تأمی ــول و متضم ــوژي و تح ــعه تکنول توس
نیــروي انســاني ماهــر و متخصــص مــورد نیــاز آن 

باشــد، اجتنــاب ناپذیــر اســت.
تجربــه و مطالعــه نشــان داده اســت کــه یکــي از 
مناســب تریــن روش هــاي آموزشــي کــه جوابگوي 
امــر مزبــور مــي باشــد »دوره هــاي آموزشــي 
ــن راســتا از  ــاه مــدت« اســت.در ای تخصصــی کوت
ــه  ــده ب ــزار ش ــی برگ ــای تخصص ــه دوره ه جمل
ــرای ارگانهــا و ســازمانها مــی  صــورت مشــترک ب

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ت

برگزاری دوره تخصصی کارتیمی و اصول مذاکره  ●
برای سازمان امور مساجد

برگزاری دوره تخصصی PLC LOGO برای  ●
شرکت هواپیمایی هما

برگزاری دوره تخصصی SQL برای شرکت ملی  ●
گاز ایران

ز اســاتید دپارتمان برق با همــکاری یکدیگر ثبــت اختراع دو تن ا
دکتــر محمــود مــوال مــدرس گــروه کنتــرل ابــزار دقیــق، نــرم افــزار MATLAB و.... دپارتمــان بــرق و الکترونیــک بــه همــراه  مهنــدس بهنیــا گیــو مــدرس گــروه 
CISCO  شــعبه حافــظ بــا همــکاری یکدیگــر موفــق بــه کســب اختراعــی بــا عنــوان »فراینــدی جهــت اســتفاده از انــرژی بــادی و خورشــیدی در یــک سیســتم 

ــدند. ترکیبی« ش
معاون محترم آموزش آقای مهندس منصوری طی مراسمی همت این دو استاد گرانقدر را ارج نهادند.

ک
ق و الکترونیـــ

بـــر
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سیستم های دوره  شدن  اضافه 
نهفتـــه با برد راسپـری پـای

ــر  ــای یــک کامپیوت ــری پ ــا رزب ــای ی راســپری پ
ارزان قیمــت و هــم انــدازه یــک کارت عابــر بانــک 
اســت کــه مــی توانــد بــه مانیتــور هــا و تلویزیــون 
ــورد و  ــوان کیب ــی ت ــن م ــود و همچنی ــل ش متص
ــود.  ــل نم ــه آن متص ــز ب ــی را نی ــاوس معمول م
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.
ــرای  ــای ب ــپری پ ــوان از راس ــی ت ــن م همچنی
ــرای  ــه ب ــک برنام ــتن ی ــری چگونگــی نوش یادگی
ــد  ــف مانن ــای مختل ــان ه ــه زب ــا ب ــر ه کامپیوت
ــای  پایتــون و اســکرچ اســتفاده نمــود. رســپبری پ
مــی توانــد هــر کاری کــه یــک کامپیوتر دســکتاپ 
ــرور صفحــات وب و  ــد از م ــد انجــام ده ــی توان م
پخــش آهنــگ و فیلــم هــای HD گرفتــه تــا نــرم 
ــن و  ــردازش مت ــترده ، پ ــای صفحــه گس ــزار ه اف
تصویــر و اجــرای بــازی را بــرای شــما انجــام دهــد.

مجتمــع فنــی تهــران شــعبه حافــظ بــا رویکــرد 
ــه  ــدام ب ــازار کار اق ــت و ب ــد صنع ــه رش ــگاه ب ن
ــوده  ــی نم ــورت عمل ــه ص ــن دوره ب ــزاری ای برگ
اســت . از جملــه رئــوس مطالــب این دوره آموزشــی 

ــر اشــاره کــرد: ــوارد زی ــه م ــوان ب مــی ت

آشنایی مختصر با انواع سیستم عامل مختلف و  ●
لینوکس

شروع کار با لینوکس Rapbian، دستورات خط  ●
فرمان و دسکتاپ لینوکس و نصب آن

شروع کار با زبان برنامه نویسی پایتون در حوزه  ●
GUI کنسول و رابط های گرافیکی

آشنایی با برد راسپیری پای و بخش های مختلف  ●
سخت افزار و گسترش آن

تبدیــل طــرح هــای شــماتیک بــه PCB بصــورت 
اتوماتیــک و ایجــاد طــرح PCB تــا چندیــن الیــه

 i2c و spi و UART و GPIO ،PWM راه انــدازی
GUI بــه همــراه

ــات  ــت کســب اطالع ــد جه ــدان میتوانن عالقمن
دربــاره ایــن دوره آموزشــی و ثبــت نــام  بــا شــماره 
۰۲١66۷۰44١۰ تمــاس گرفتــه و یــا از طریــق 
ــت  ــه دریاف ــبت ب ــایت www.mft.info نس وبس

ــد. ــدام نماین ــات اق اطالع

تجهیز ســایت و کارگاه
ــایت های  ــز س ــه تجهی ــدام ب ــظ اق ــعبه حاف ش

ــود. ــود نم ــی خ تخصص
تجهیــز و به روز رســانی  ســایت شــبکه و طراحی 
ــن اســتانداردهای  ــا باالتری ــن کالس ب وبســایت ای
الزم طراحــی و بــه روز شــده اســت. از جملــه 
ویژگــی هــای ایــن کالس مــی تــوان  بــه ســرعت 
ــایت  ــان س ــوه چیدم ــا و نح ــده کامپیوتره پردازن

ــرد. براســاس نظرســنجی دانشــذیران اشــاره ک

تجهیز کارگاه مدیریت هوشــمند 
ســاختمان)BMS( و کنترل ابزار دقیق

ــق و در  ــرل ابزاردقی ــی کارگاه کنت ــس از بررس پ
جهــت بــه روز رســانی تجهیــزات و اضافــه کــردن 
ــی  ــن دوره آموزش ــه ای ــد ب ــای جدی ــرفصل ه س
ــد و  ــه خری ــدام ب ــک اق ــرق و الکترونی ــان ب دپارتم
ــن  ــود. در ای ــق نم ــرل ابزاردقی ــز کارگاه کنت تجهی
ــراف ،  ــک گ ــر ، ی ــه کنترل ــی از س ــو آموزش تابل
کمپرســور هــوا از نــوع FREE OIL و سیســتم اندازه 
ــی  ــوای آموزش ــای محت ــر مبن ــور ب ــری سنس گی

ــده اســت. ــتفاده ش اس
مدیریــت  آموزشــی  دوره  برگــزاری  از  پــس 
ــا  ــون ب ــال ١٣٩۲، اکن ــاختمان از س ــمند س هوش
توجــه بــه تکنولــوژی روز بــازار کار  دپارتمــان بــرق 
و الکترونیــک اقــدام بــه بــه روز رســانی ایــن کارگاه 
ــس  ــزات وایرل ــن راســتا تجهی نمــوده اســت. در ای
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــت آموزش )Z-Wave( در 4 س

ــار  ــده و دراختی ــی گردی ــدرن طراح ــزات م تجهی
دانشــپذیران ایــن دوره آموزشــی قــرار گرفته اســت.

برگزاری آخرین جلســه شورای آموزش 
دپارتمان های  مدیران  حضور  با 

حافظ شعبه  در  آموزشی 
در تاریــخ ١6 بهمــن مــاه ١٣٩٨، جلســه شــورای 
مدیــران آمــوزش بــا همراهــی مدیــران آموزشــی 
برگــزار گردیــد. از جملــه رئــوس مطالــب مطــرح 
ــوان  ــل می ت ــوارد ذی ــه م ــن جلســه ب ــده درای ش

اشــاره کــرد:
تقدیر و تشکر از فعالیت همکاران آموزش به  ●

پاس یک سال تالش بی وقفه 
هماهنگی جهت اعالم شهریه های جدید در  ●

سال ١٣٩٩ تا 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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دانـــ

دپارتمــان دانــش ســالمت 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 ســالمت فــردی بــا توجــه بــه تجربیــات و بهره گیــری 
از کادری مجــرب و تحصیل کــرده و نیــز جــذب اســاتید متخصــص، پزشــکان و اســاتید دانشــگاه برنامه هــای آموزشــی مرتبــط بــه ســالمت خــود را ارائــه 

می دهــد تــا دانش پذیــران 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 ســالمت مجتمــع فنــی تهــران بــا ســابقه شــش ســاله طــی اســتقبال بی نظیــر دانش پذیــران از دوره هــای تخصصــی ســالمت 
و زیبایــی در خــرداد ســال ١٣٩٨ شــعبه دیگــری در ســاختمان ســرو )برنــد مجتمــع فنــی تهــران( در یــک طبقــه مجــزا بــا کلیــه امکانــات، تجهیز 
و تاســیس نمــود. ایــن مرکــز بــا بهره گیــری از پزشــکان و اســاتید برجســته در زمینــه تخصصــی پوســت و مــو همــواره در تــالش اســت تــا 
آخریــن متد  هــای آموزشــی را بــه عالقمنــدان ایــن بخــش ارائــه دهــد. ایــن دپارتمــان عــالوه بــر داشــتن دو فضــای مجهــز در منطقــه ســعادت 
آبــاد تهــران، مرکــز دیگــری در منطقــۀ میردامــاد تجهیــز نمــوده و در ایــن زمینــه بــا برخــی از نمایندگی هــا اعــم از قیطریــه، میرداماد، ســیدخندان، 

انقــالب، نیــاوران و شــمال غرب نیــز همــکاری می نمایــد.

در دپارتمان دانش ســالمت چه گذشت؟
•  بـرگزاری سلسلــه نشسـت هـا و 

هم اندیشـی هیئت علمـی دپارتمان 
ــان  ــت دپارتم ــور مدیری ــا حض ــات ب ــن جلس ای
خانــم ســارا بکائــی و تیــم اجرایــی دپارتمــان، طبق 
جــدول از پیــش تعییــن شــده بــه  شــکل مســتمر 
ــد. در  ــزار گردی ــرو برگ ــزی و س ــاختمان مرک در س
گروه هــای مختلــف اهــداف و اســتراتژی های ایــن 
ــداف  ــبرد اه ــالم و در خصــوص پیش ــان اع دپارتم

آینــده بحــث و بررســی صــورت گرفــت. 

•  برگزاری جلسات تقدیر از اساتید 
دپارتمان 

ایــن جلســات ضمــن تشــکر و قدردانــی از زحمات 
ــای مطــرح  ــدرس، گریموره اســاتید و پزشــکان م
ــو ســالمت، روانشناســان  ســینما، کارشناســان رادی
خبــره و... در گروه هــای مختلــف برگــزار می گردیــد. 
کــه در ایــن هم اندیشــی ضمــن اســتقبال از نقطــه 
نظــرات اســاتید در جهت توســعه اســتراتژی، تدوین 
و بازنگــری دروس  اهــداف ســازمانی، تعییــن و اجــرا 

گردید.

•  برگزاری بیش از 150 دورۀ علمی در 
حوزه پوست، مو و زیبایـی

ایــن گــروه آموزشــی ســعی بــر آن دارد تــا 
بــا پزشــکان، اســاتید و  بــا تعامــل نزدیــک 
دانــش  زمینــه  در  خدمــات  توســعه دهندگان 
ســالمت همیــار عالقمنــدان بــه ایــن رشــته باشــد. 
در همیــن راســتا ایــن گــروه در تــالش اســت تــا بــا 
به روز رســانی اطالعــات، تجهیــزات و بهره گیــری از 
پزشــکان و تیــم پزشــکی و نیــز ارائه مــدارک معتبر 
ــران در  ــات دانش پذی ــانی اطالع ــت به روزرس جه

ــا پیشــتاز باشــد.  سراســر دنی

•  برگزاری بیش از 100 دوره گریم
ایــن گــروه، بــا اســاتید و گریمورهــای مطــرح در 
حــوزه گریــم متعادل ســازی، گریــم دائــم و نیــز بــا 
ــوزه  ــینما در ح ــام س ــای بن ــری گریموره بهره گی

ــت.  ــته اس ــت داش ــازی فعالی نامتعادل س

•  برگزاری دوره های سالمت و 
روانشناسی

ــا  ــا ب ــده ت ــر آن ش ــعی ب ــا س ــن گروه ه در ای
ــه،  ــای اولی ــالمت، کمک ه ــت س ــوزش بهداش آم
دوره هــای روانشناســی و... نیازهــای روحــی و 

ــردد. ــن گ ــراد را تامی ــمی اف جس

ر کار و دپارتمان دانش ســالمت بازا
باعــث افتخــار اســت کــه در جهــت توســعه  امــر 
ــروی متخصــص و کاردان  ــرآورد نی ــی و ب کارآفرین
بــازار، اغلــب دانش پذیــران دپارتمــان دانــش 
ــون  ــرکت در آزم ــام دوره، ش ــس از اتم ــالمت پ س
تئــوری و عملــی مربوطــه و دریافــت مــدارک 
ــا و …  ــالن ها، داروخانه ه ــا، س ــر در کلینیک ه معتب

ــده اند. ــه کار ش ــغول ب مش
بین المللــی  تخصصــی  دوره هــای  برگــزاری 

دانــش و ســالمت
دانش پذیــران در اتمــام برخــی از دوره هــا از 
شــده اند. بهره منــد  نیــز  بین المللــی  مــدارک 
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گروه های آموزشی این دپارتمان:
مراقبت پوست، مو و زیبایی.  ●
گریــم  ● دوره هــای:  بــا  زیبایــی  و  گریــم 

ــازی،  ــن، نامتعادل س ــد و فش ــازی، م متعادل س
ــم و... ــم دائ گری

کمک هــای اولیــه )فوریت هــای پزشــکی(،  ●
بهداشــت عمومــی و شــناخت بیماری هــا،  

بهداشــت محیــط کار، HACCP،HSE و …
دوره هــای روانشناســی: رازهــای گفتگــوی  ●

ــت  ــرا، مدیری ــی مثبت گ ــش، روانشناس اثربخ
خویشــتن، آرکــی تایــپ، تحلیــل رفتــار متقابل 

و ... 
آزمون هــای روانشــناختی ســالمت فــردی،  ●

ــان  ــالمت کارکن ــواده، س ــالمت خان س
تغذیه  ●

قرارداد طرف  موسسات 
در  انگلســتان   City and Guilds مؤسســه    •
ــدن و  ــاری لن ــگاه تج ــالش بن ــا ت ــال ١٨۷٨ ب س
ــازی  ــه منظــور استانداردس ــدن ب ــهر لن ــاف ش اصن
درکشــور  مهارتــی  و  آموزشــی  سیســتم های 
انگلســتان تأســیس گردیــد. هــم اکنــون CG در١۰۰ 
کشــور دنیــا، بیــش از ١۰۰۰۰ مرکــز آموزشــی دارد 
و ایــن مراکــز آموزشــی توســط ۲١ دفتــر منطقــه ای 
 ۲۰۰۰ ســال  از  می شــوند.  مدیریــت  دنیــا  در 
بیــش از ۲۰ میلیــون نفــر از  CG مــدرک دریافــت 
کرده انــد. مــدرک CG بــه عنــوان بزرگتریــن و 
ــش از  ــه بی ــا ب ــی دنی ــه آموزش ــن مؤسس معتبرتری
۵۰۰ دانش پذیــر ایــن دپارتمــان اعطــا شــده اســت..

 ITD  ــا ــادا ی ــاوری کان ــعه فن ــه توس •  موسس
ــده، در  ــیس ش ــال ١٩٩٩ تأس ــه در س Canada ک

شــهر ونکــوور مســتقر اســت. ایــن موسســه تجربــه 
آموزشــی کامــال جامعــی را بــه دانشــجویان داخلــی 
و بین المللــی بــا اعتقــاد بــه فرصت هــای یادگیــری 
دراز مــدت بــرای حفــظ تــوان رقابــت ارائــه 
می دهــد. اغلــب دانش پذیــران ایــن دپارتمــان 

مــدرک ITD Canada را دریافــت نموده انــد.

برگزاری آزمون هــای تخصصی
حرفه ای و  فنی   

ایــن دپارتمــان مفتخــر بــه همــکاری بــا ســازمان 
ــه ای کشــور در برگــزاری آزمون هــای  ــی و حرف فن
عملــی دوره هــای پوســت، مــو و زیبایــی و همچنین 
ــوده  ــازی ب ــم متعادل س ــی دوره  گری ــون عمل آزم
اســت. دانش پذیــران ایــن دپارتمــان تاکنــون بیــش 
ــا در  ــدن دوره ه ــس از گذران ــر پ ــزار دانش پذی از ه
آزمون هــای فنــی و حرفــه ای شــرکت و موفــق بــه 

دریافــت ایــن مــدرک معتبــر شــده اند.
ــازمان  ــن س ــور ممتحنی ــا حض ــا ب ــن آزمون ه ای
فنــی و حرفــه ای و در ســاختمان ســرو ایــن 

ــت. ــده اس ــزار گردی ــان برگ دپارتم

دریافت مــدارک معتبر
ز وزارت علــوم، تحقیقات وفناوری ا

دپارتمــان  ایــن  افتخــارات  از  دیگــر  یکــی 
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــا وزارت عل ــکاری ب هم
اســت کــه دانش پذیــران در برخــی از رشــته ها 
پــس از گذرانــدن دوره مربوطــه و موفقیــت در 
ــه  ــر ب ــان دوره مفتخ ــی پای ــوری و عمل ــون تئ آزم
دریافــت مــدرک از وزارت علــوم، تحقیقــات و 

شــده اند. فنــاوری 

دپارتمان این  مدارک 
•   مدرک دو زبانه مجتمع فنی تهران

•   مدرک سازمان فنی و حرفه ای کشور
•   مدرک وزارت علوم

•   مدرک City and Guilds انگستان
•   مدرک ITD  کانادا

و اما … 
در شــکفتن جشــن نــوروز، برایــت در 
ــادی  ــاودان، ش ــبزی ج ــال، سرس ــه س هم
همــه  از  برخــورداری  پویــا،  اندیشــه ای 

آرزومندیــم. را  ســالمت  و  نعمت هــا 
سال نو مبارک

دپارتمان دانش سالمت



24Tehran Institute of Technology

ــله کارگاه های آموزشی  برگزاری سلس
گروه زبان انگلیســی

دپارتمان زبان های خارجـــی
مجتمع فنـــی تهران

محمدرضــا دارابــی، مدیــر دپارتمــان زبــان هــای 
ــای آموزشــی  ــزاری کارگاه ه ــر از برگ ــی خب خارج
ماهانــه در ســال ٩٩ ویــژه اســاتید زبــان انگلیســی 
ــه  ــا ب ــن کارگاه ه ــا داد. ای ــی ه ــعب و نمایندگ ش
منظــور ایجــاد انســجام، یکپارچگــی و بهبود ســطح 
تعامــل و آمــوزش اســاتید ارائــه خواهــد شــد. وی با 
اشــاره بــه اهمیــت شــنیدن صــدای مدرســین کــه 
ــا زبــان آمــوزان  رابطــه ای تنگاتنــگ و مســتقیم ب
ــنیدن  ــرد ش ــا رویک ــا ب ــن کارگاه ه ــزود: ای دارد اف
نظــرات و صــدای اســاتید و بــا نظــارت کارشناســان 

آمــوزش دپارتمــان زبــان برگــزار مــی گردنــد.

 برگزاری دوره هــای معتبر
ــن المللی تربیت مدرس بی

LTTC انگلســتان ز  ا با اعطای مدرک 
دوره هــای متعــدد و متنــوع تربیــت مــدرس 
ــی در ســال ٩٩ طبــق ســنوات گذشــته  ــن الملل بی
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 

ENGLISH

برگزاری کمپ های فشــرده
99 زبان انگلیســی در نوروز 

گــروه انگلیســی دپارتمــان زبــان اقــدام بــه 
ــل  ــه شــرح ذی ــوروزی ب ــای ن ــزاری کمــپ ه برگ

ــت: ــوده اس نم
دوره فشــرده آیلتــس از ۲ فروردیــن الــی ٨  ●

ــامل ۵١  ــا ١۷:٣۰ )ش ــاعت ٩:٣۰ ت ــن س فروردی
ــی( ــار و پذیرای ــوزش، ناه ــاعت آم س

ــی ١۵  ● ــن ال ــس از ٩ فروردی ــرده آیلت دوره فش
ــامل ۵١  ــا ١۷:٣۰ )ش ــاعت ٩:٣۰ ت ــن س فروردی

ــی( ــار و پذیرای ــوزش، ناه ــاعت آم س
از ۷  ● پیشــرفته  تــا  مبتــدی  از  گرامــر  دوره 

ــا  ــاعت ٩:٣۰ ت ــن س ــی ٩ فروردی ــن ال فروردی
ــار و  ــوزش، ناه ــاعت آم ــامل ۲4 س ١۷:٣۰ )ش

ــی( پذیرای
از متقاضیــان خواهشــمند اســت جهــت ثبــت نــام 
بــه وبســایت دپارتمــان زبــان مجتمــع فنــی تهــران 

بــه آدرس mft.info/language مراجعــه نماییــد.

ــی ویژه شاغلین  دوره های انگلیس
ــی  ــع فن ــی مجتم ــای خارج ــان ه ــان زب دپارتم
تهــران در نظــر دارد در ســال جدیــد، کالس هــای 
انگلیســی ویــژه شــاغلین در ســاعات اولیــه روز )۷ 
تــا ٨:٣۰( برگــزار مــی نمایــد. همچنیــن برخــی از 
فعالیــت هــای دپارتمــان زبــان هــای خارجــی بــه 

شــرح ذیــل اســت:
دوره هــای زبــان انگلیســی، اســپانیایی، آلمانــی،  ●

ــی،  ــی، روس ــتانبولی، چین ــی اس ــی، ترک ایتالیای
عربــی، فرانســه

دوره های زبان انگلیسی کودک و نوجوان ●
دوره هــای آمادگــی آزمــون هــای بیــن المللــی  ●

و ســفارت هــا نظیــر IELTS، TOEFL İBT، چلــی، 
TÖMER و ...

● IELTS آزمون های آزمایشی
دوره هــای زبان تخصصــی، بازرگانی، توریســم،  ●

کامپیوتر و ...
ــان  ● ــوزش زب ــی آم ــن و تلفیق ــای آنالی دوره ه

ــی ــای خارج ه
دوره خوشنویسی کالسیک التین ●

آموزشی  کارگاه  اولین 
»طراحــی آزمون های چند گزینه ای« برگزار شـــد

اولیــن دوره از ســری کارگاه هــای آموزشــی آزمــون ســازی بــا عنــوان »طراحــی آزمــون های 
چنــد گزینــه ای« بــا حضــور کارشناســان آمــوزش دپارتمــان هــا و نمایندگــی هــای مجتمــع 
ــورخ ٣۰ دی ١٣٩٨  ــژاد در روز دوشــنبه م ــی ن ــر مصل ــای دکت ــس آق ــا تدری ــران و ب ــی ته فن
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.
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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 
ــی  ــتقبال ب ــه اس ــوده ک ــز ب ــن مرک ــال ١٣٩٨ در ای ــی در س ــای آموزش ــرای دوره ه اج
ــا ســرمایه گــذاری  ــوده اســت. کارگاه هــای عکاســی و آشــپزی ب ــری برخــوردار ب نظی

ــازار کار و آمــوزش انجــام شــده اســت. مجموعــه منطبــق بــر اســتاندارد هــای روز ب
IT اهالی هوای  و  حال 

اجــرای دوره Cisco در ســایت هــای 
ــات  ــار ســایر امکان IT شــعبه غــرب در کن
ســخت افــزاری و نــرم افــزاری نیــز دارای 
طرفــداران خــاص خــود اســت و بــه نوعی 
از دوره هــای پرطرفــدار شــعبه غــرب 

ــردد. ــی گ ــوب م محس

ــب و کارتان رونق ببخشید به کس
اگــر اهــل بازاریابــی دیجیتــال هســتید و 
شــعبه غــرب ه شــما نزدیــک اســت ، خبــر 

خوبــی داریــم.
مدیریــت   ، مالــی  علــوم  دپارتمــان 
ــان  ــا هم ــددی را ب ــز دوره هــای متع مرک
اســاتید در شــعبه غــرب راه انــدازی نمــوده 
ــا  ــب ت ــر مخاط ــای پ ــن دوره ــت. ای اس
کنــون بخوبــی مــورد اســتقبال و رضایــت 
صاحبــان کســب و کار قــرار گرفتــه اســت.

… ــی در شان  شعبه غرب میزبانـ
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. یقینــاً 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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ــران  ــد مطالعــه نیازهــای آموزشــی دانش پذی  رون
ــمار  ــر ش ــالهای اخی ــه در س ــت ک ــان داده اس نش
در  فعالیــت  و  بــه ســرمایه گذاری  عالقمنــدان 
ــورآالت  ــی زی ــاخت و بازاریاب ــی، س ــه طراح زمین
ــان  ــی در می ــنگ های زینت ــرات و س ــال، جواه ط
جوانــان افزایــش یافتــه و طرفــداران بیشــتری پیــدا 
کــرده اســت. بــه همیــن منظــور یکــی از اهــداف 
دپارتمــان علــوم مهندســی، بازنگــری ســرفصل ها 
ــروه  ــای آموزشــی  دروس گ ــانی محتواه و بروزرس
ــور  ــن منظ ــه همی ــت. ب ــوده اس ــر ب ــال و جواه ط
ــرف  ــی ظ ــی و تخصص ــدد کارشناس ــات متع جلس
ــن  ــل ای ــد و ماحص ــکیل ش ــته تش ــال گذش دو س

تالش هــا توســعه عناویــن درســی و تجهیــز 
ــان  ــی در دپارتم ــی گوهرشناس ــوار تخصص البرات
مرکــزی )ســعادت آباد( در ســال ١٣٩٨ شــده اســت.

ــار  ــه چه ــی در س ــر گوهرشناس ــال حاض در ح
ســطح در مجتمــع فنــی تهــران برگــزار می شــود:

گوهرشناســی ســطح یــک: هــدف از ایــن دوره . ١
آشــنایی دانــش پذیــران بــا انــواع ســنگ هــای 
ــان از ابزارهــای تخصصــی  رنگــی و اســتفاده آن
ــران  ــی ته ــع فن ــی مجتم ــوار گوهرشناس البرات
بــرای تمیــز ســنگ هــا از یکدیگــر و تشــخیص 
عیــوب احتمالــی ســنگ هــای رنگــی مــی باشــد.

گوهرشناســی ســطح دو: هــدف از ایــن دوره . ۲

معرفــی ویژگــی هــای المــاس هــا و چگونگــی 
ــت. ــا اس ــذاری و Grading آنه ــت گ قیم

گوهرشناســی ســطح ســه: ایــن دوره ویــژه . ٣
ــابقه  ــال س ــش از ۲ س ــه بی ــت ک ــانی اس کس
جــدی در زمینــه گوهرشناســی داشــته و عالقمند 
ــی ســنگ هــای  ــه حضــور در بازارهــای جهان ب
ــن دوره  ــند. در ای ــی باش ــاس م ــی و الم قیمت
مباحــث تخصصــی در خصــوص چگونگــی 
ــوب خــاص  ــا و شناســایی عی ــراش ســنگ ه ت

ــردد.  ــی گ ــرح م ــا مط آنه
شناســایی فیــروزه )پیــروزه(: پیروزه بعنــوان یکی . 4

از شــاخص تریــن ســنگ هــای ملــی در ایــران 
ــی اســت و  ــژه بازارهــای جهان ــورد توجــه وی م
ــرای  ــه ب ــن زمین ــی در ای ــش تخصص ــذا دان ل

دانش پذیــران اهمیــت دارد.
بــا  دروس  ایــن  ســرفصل های  تمــام 
ــی  ــات بین الملل ــن موسس ــرفصل های معتبرتری س
گوهرشناســی نظیــر IGI و HRD و … تطبیــق 
داده شــده و البراتــوار تخصصــی گوهرشناســی بــا 
ــوپ،  ــکوپ، ل ــر میکروس ــون نظی ــای گوناگ ابزاره
چراغ هــای رومیــزی تخصصــی شناســایی المــاس، 

ــت. ــده اس ــز ش … تجهی
همچنیــن منابــع آموزشــی و کتــب گوناگــون در 
ایــن زمینــه توســط انتشــارات دیباگــران بصــورت 

تالیفــی و ترجمــه ای 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 می بایســت آگاهــی داشــته باشــد تــا بتوانــد یــک طراحــی موفــق را انجــام بدهــد، همیشــه باعــث ســردرگمی مهندســان جــوان اســت.
گــروه مکانیــک دپارتمــان علــوم مهندســی در ســال ١٣٩٨ بــرای 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 

طراحی هــای کاربــردی در صنایــع گوناگــون را کســب کننــد. از جملــه ایــن مســائل عبارتســت از:
شناخت سیکل های طراحی و متدولوژی های پیاده سازی سیستماتیک . ١

فرایندهای R&D در شرکت های مهندسی و مشاور
شناسایی مواد مهندسی و Material Selection بصورت عملی . ۲
شناخت مهم ترین استانداردهای صنعتی مورد استفاده طراحان ماشین . ٣

آالت
طراحی اتصاالت مکانیکی )پیچ، بولت، جوش، ...( . 4
طراحی سازه های صنعتی . ۵
طراحی اجزای مکانیکی ماشین آالت )یاتاقان، گیربکس، خار، ...(. 6
ــزش، . ۷ ــتگی، خ ــی )خس ــین آالت صنعت ــر ماش ــر عم ــر ب ــل موث عوام

ــوک، ...( ــی، ش خوردگ

توســعه و تکمیل مجموعه دروس گوهرشناســی
جواهرات و  طال  گروه  در 

ی
ی و مهنـــدس

فنــــ
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توســعه و تکمیــل مجموعه دروس دوره جامع طراحی و اجرای ســاختمان
ــه دروس  ــا ارائ ــته ب ــال های گذش ــی س ــه ط ــت ک ــی اس ــوم مهندس ــان عل ــای دپارتم ــن گروه ه ــن و تخصصی تری ــی از پرمخاطب تری ــران یک ــروه عم  گ
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 تــالش علمــی و مشــورت های تخصصــی اســاتید ایــن گــروه در ســال ١٣٩٨ بــه 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/SAFE ایــن 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 ســاختمان های بتنــی و 

فــوالدی ارائــه می گیــرد. بــرای ایــن منظــور ســه درس تعریــف شــده اســت:
طراحی و محاسبات سازه های بتنی و فوالدی مقدماتی . ١
طراحی و محاسبات سازه های بتنی پیشرفته . ۲
طراحی و محاسبات سازه های فوالدی پیشرفته )طراحی اتصاالت(. ٣

ب- اصــول تهیــه مــدل هــا و نقشــه هــای اجرایــی ســاختمان: در ایــن مجموعــه دروس تــالش می شــود تــا دانــش پذیــران بــا نــرم افزارهــای مدلســازی 
ــرای ایــن منظــور ســه درس تعریــف شــده اســت: ســه بعدی و نقشه کشــی دوبعــدی آشــنا شــوند. ب

١ . REVIT Structure مدلسازی سه بعدی سازه به کمک نرم افزار
۲ .)SAFE و ETABS بر اساس مدل های طراحی شده در( AutoCAD تهیه نقشه های اجرایی فاز یک به فاز دو سازه به کمک نرم افزار
٣ . XSTEEL تهیه نقشه های کارگاهی به کمک نرم افزار

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:

دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی. ١
۲ . )HSE( مبانی ایمنی و بهداشت کار در پروژه های عمرانی
٣ . AWS D1 اصول بازرسی سازه های فوالدی بر اساس استاندارد
روش های اجرای ساختمان ها. 4

همچنین منابع آموزشی و کتب گوناگون در این زمینه توسط اساتید این دپارتمان تالیف و به همت انتشارات دیباگران منتشر شده است. 

ــن  ــران در بهم ــی ته ــع فن ــی مجتم ــوم مهندس ــان عل دپارتم
مــاه ١٣٩٨ بــا همــکاری منطقــه آزاد چابهــار، اقــدام بــه برگــزاری 
ــت،  ــی نف ــن نمایشــگاه بین-المل ــج ســمینار تخصصــی در اولی پن
گاز، پتروشــیمی و صنایــع وابســته در ایــن منطقــه پرداخــت. ایــن 

ــد از: ســمینارها عبارتن
ــع . ١ ــی مناب ــعه مهارت ــرش توس ــا نگ ــی ب ــعه صنعت ــدل توس م

انســانی منطقــه آزاد چابهــار؛ مهنــدس نیمــا کرباســی زاده )مدیر 
ــوم مهندســی( دپارتمــان عل

ــعه . ۲ ــرای توس ــی ب ــتاوردهای مهندس ــن دس ــری آخری بکارگی
ســومین قطــب پتروشــیمی کشــور در منطقــه چابهــار؛ مهنــدس 

ــاوه( ــره گن ــروژه مخــازن ذخی ــر پ ــه )مدی ــد گل محل امی
ــژه طــرح . ٣ ــن بازرســی و تســت غیرمخــرب وی روش هــای نوی

ــل  ــریفی )مدیرعام ــی ش ــدس مصطف ــعه ای؛ مهن ــای توس ه
ــاک( ــی ت ــرکت بازرســی طوب ش

ــلویه؛ . 4 ــه عس ــیمی در منطق ــع پتروش ــعه صنای ــای توس ــه ه درس آموخت
ــدان( ــیمی پاین ــره پتروش ــات مدی ــو هی ــتیانی )عض ــدس آش مهن

روش های عیب یابی تحلیلی و ریشه یابی خطای ماشین آالت؛ مهندس نورانی )از مدیران باسابقه صنایع پتروشیمی(

https://t.me/EngDept

برگــزاری همایش هــای علمی اولین نمایشــگاه بین الملی نفت، گاز، پتروشــیمی و صنایع وابســته
منطقــه آزاد چابهار توســط دپارتمان علوم مهندســی مجتمــع فنی تهران
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 از راست : مهندس نیما کرباسی زاده )مدیر دپارتمان علوم مهندسی(؛
وحید یونسی )دبیر علمی همایش(؛ 

علی اکبری )نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی(
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آغــاز اجرای دوره های آکادمیــک و اصولی موســیقی در دپارتمان کودک ونوجوان
نتایــج یــک تحقیــق ١۰ ســاله بــرروی ۷۵هــزار 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 
ــی از  ــان، ژوژمان ــن دپارتم ــران خــوش ذوق ای ــش پذی ــای دان ــدی ه و هنرمن
کارهــای هنــری ایــن عزیــزان در رشــته هــای متنــوع از جملــه طراحی، نقاشــی 
روی بــوم، طراحــی لبــاس، نقاشــی خــالق، 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 اســالمی ایران)فیــرا( بــا همــکاری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر )پلــی تکنیــک تهــران( با هــدف ایفــای نقــش موثر در 
 ،)FIRA( پیشــبرد ایــن مهــم، نهمیــن دوره مســابقات بیــن المللــی رباتیــک و هــوش مصنوعــی فیــراکاپ آزاد ایــران را بــا همــکاری فدراســیون جهانی رباتیــک فیــرا
در تاریــخ  ۲ الــی 4 اردیبهشــت مــاه ١٣٩٩  برگــزار مــی نمایــد. ایــن مســابقات مرحلــه انتخابــی مســابقات جهانــی رباتیــک فیــرا ۲۰۲۰ بــوده کــه در ایــن دوره بــه 
مزیبانــی کشــور برزیــل و در مردادمــاه ١٣٩٩ برگــزار مــی گــردد. تمامــی عالقمنــدان بــه حضــور در ایــن رقابــت مهــم بین المللــی می بایســت در مســابقات فیراکاپ 

آزاد ایــران جهــت کســب ســهمیه حضــور بهم رســانند.
در همیــن راســتا تیــم هــای رباتیــک مجتمــع فنــی تهــران در لیــگ ماموریــت غیــر 
ــا قــدرت در ایــن مســابقات  ــا تمهیــدات اندیشــیده شــده ب ــام کــرده و ب ممکــن ثبــت ن
ــوزده ســال، شــامل  ــر ن ــم در رده ســنی زی ــن دوره دو تی ــد داشــت. در ای حضــور خواهن
دانــش پژوهــان دختــر و پســر کــه از بیــن منتخبیــن کالس هــای آموزشــی دپارتمــان 
هســتند بــرای ایــن مســابقات در حــال طی مراحــل خــاص و دوره هــای 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 تــالش خــود 
را خواهنــد کــرد کــه بتواننــد ســهمیه الزم بــرای شــرکت در مســابقات جهانــی برزیــل را 

بدســت آورنــد.
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ــالهای  مهمترین رویداد در طی س
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 
ــد  پیشــرفت هــای علمــی  و دســتاورد هــای جدی
ــط  ــی محی ــی و پیچیدگ ــه پویای ــت ب ــاوری اس فن
ســازمان هــا افــزوده اســت. ایــن وضعیــت ایجــاب 
ــا  ــازمان ه ــت س ــری و مدیری ــه رهب ــد ک ــی کن م
ــه اواًل درک  ــود ک ــپرده ش ــانی س ــت کس ــه دس ب
صحیحــی از شــرایط جدیــد داشــته باشــند و بتوانند 
از روش هــا و شــیوه هــای نویــن مدیریــت بهــره 
گیرنــد و ثانیــاً 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 تعامــالت، بــرای اولیــن بــار 
گردهمایــی را بــا حضــور مدیــران ارشــد و مدیــران 
دپارتمــان هــا و دانشــپذیران و اســاتید دوره هــای 
مدیریــت و مالــی درتاریــخ ١٣ اســفند١٣٩۷ در 

آواســنتر اقدســیه برگــزار نمــود.
ــرم  ــل محت ــا ســخنرانی مدیرعام ــن مراســم ب ای
ــعادت و  ــر س ــای دکت ــران آق ــی ته ــع فن مجتم
معــاون آمــوزش آقــای مهنــدس منصــوری و مدیــر 
ــی از  ــدس ســیدنقوی و جمع ــم مهن دپارتمــان خان
ــارغ التحصیــالن، فضــای گــرم و  دانشــپذیران و ف
صمیمــی را بــرای شــرکت کننــدگان فراهــم نمــود.

ــس  ــدگان ح ــرکت کنن ــن ش ــی مابی ــالت ف تعام
خــوب پایــان ســال را بــرای همــه ی حضــار 
برجــای گذاشــت. و در پایــان بــا پذیرایــی و اجــرای 
ــم. ــار ١٣٩٨ رفتی ــه اســتقبال به ــده ب موســیقی زن

بــا توجــه بــه بازخــورد بســیار خــوب ایــن 
ــت  ــی و مدیری ــوم مال ــان عل ــی، دپارتم گردهمای
ــال،  ــان س ــم پای ــن مراس ــزاری دومی ــدد برگ درص

بــرای اســفندماه ١٣٩٨ مــی باشــد.

برگزاری جلســه اساتید
ــوم مالی و مدیریت دپارتمان عل

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 ۷ آذر ١٣٩٨ در ســالن کنفرانــس ســاختمان 

مرکــزی برگــزار شــد.
ــه بروزرســانی  ــوط ب ــوارد مرب در طــول جلســه م
ــن فضــای  ــا و همچنی ــی دوره ه ــوای آموزش محت
ــزار  ــرم اف ــر ن ــواردی نظی برگــزاری کالس هــا ) م
هــای آموزشــی ، ســخت افــزار هــا و نحــوه پذیرایی 
ــی  ــالت ف ــا( و تعام ــی کالس ه ــای فیزیک و فض
مابیــن اســاتید محتــرم و دپارتمــان، مــورد بررســی 

قــرار گرفــت.
از جملــه مهمتریــن دســتاورد ایــن جلســه، 
تشــکیل تیــم هیئــت علمــی دپارتمــان علــوم مالی 

ــود. ــت ب و مدیری

فــارغ التحصیلی اولین گروه دانشــپذیران 
UBIS

دپارتمــان علــوم مالــی و مدیریــت همــواره بــرآن 
ــه شایســته  ــه تعهــدات خــود ب ــوده اســت کــه ب ب
تریــن حالــت ممکــن وفــادار باشــد.در ایــن راســتا 
بــه یــاری خداونــد منــان در دی مــاه ١٣٩٨، 
نخســتین دوره MBA UBIS بــه پایــان رســید و 
دانشــپذیران پــس از طــی نمــودن فرآیند آموزشــی، 
از طریــق Skype  بــا موفقیــت از پایــان نامــه خــود 

ــد. ــاع نمودن دف
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.

ر برای  برگزاری دوره آموزشــی سپیدا
تید سا ا

ــتای  ــت در راس ــی و مدیری ــوم مال ــان عل دپارتم
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.
ــن دوره گواهینامــه ســپیدار سیســتم  ــان ای در پای

بــه اســاتید حاضــر اعطــا گردیــد.

ت
ی و مدیری

علــوم مالــــ
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ــعه سرفصل های  به روزرسانی و توس
شی ز مو آ

همــان گونــه کــه مــی دانیــم در جوامــع مختلــف 
ســطح نیــاز آمــوزش بــه رشــته درس هــای مختلف 
دچاردگرگونــی اساســی شــده اســت، در ایــن راســتا 
ــه  ــس از ب ــت پ ــی و مدیری ــوم مال ــان عل دپارتم
ــی و  ــرفصل دروس مال ــری س ــانی و بازنگ روز رس
مدیریــت توســط تیم متبحــر اســاتید، الزم دانســت 
ــک  ــوزش تکنی ــه آم ــه ب ــاز جامع ــه نی ــه ب ــا توج ب
ــی  ــورت تخصص ــه ص ــی ب ــه روز مدیریت ــای ب ه
بــا دپارتمــان هــای معمــاری و پوشــاک همــکاری 
نمایــد. در ایــن راســتا دوره هــای MBA معمــاری و 
MBA مــدو 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.

)IDP SEMINAR( ســمینار توسعه فردی 
آنچــه بــه بهبــود کیفیــت زندگــی هــر فــرد کمک 
خواهــد کــرد رشــد و توســعه فــردی هــر شــخص 
ــوم  ــان عل ــور دپارتم ــن منظ ــه همی ــد. ب ــی باش م
ــر ١٣٩٨ ســمینار  ــورخ 6 تی ــت در م ــی و مدیری مال
توســعه فــردی را بــه ســخنرانی آقــای دکتــر اقبــال 
نیــا فــارغ التحصیــل دانشــگاه CSU کالیفرنیــا برگزار 

نمــود.

برگزاری دومین جشــن فــارغ التحصیلی 
دانش آموختــگان دوره MBA  مجتمع 

تهران فنی 
در تاریــخ ۷ شــهرویر ١٣٩٨، بــرای دومیــن 
ــی از  ــرای گروه ــی ب ــارغ التحصیل ــن ف ــار جش ب
ــوزش و  ــاون آم ــور مع ــا حض ــپذیران MBA ب دانش
مدیــر دپارتمان و اســاتید و دانشــپذیران برگزار شــد. 
در ایــن جشــن آقــای امیرهاشــمی دانــش آموختــه 
دوره MBA  از پایــان نامــه خــود بــا موضــوع تاثیــر 
تنظیــم روابــط حقوقــی و مالــی در توســعه کســب و 

ــد. ــاع نمودن کار دف

تبلیغــات محیطی دپارتمان در ســطح 
شهر

در نیمــه اول ســال ١٣٩٨ بــا توجــه بــه اهمیــت 
دوره هــای MBA  و DBA کــه بــا همــکاری 
دانشــگاه UBIS برگــزار مــی شــود، دپارتمــان جهت 
اطــالع رســانی هرچــه بیشــتر بــه مخاطبیــن ایــن 
دوره هــا ، بــر آن شــد تــا در ســطح شــهر از طریــق 
اســترابورد ایــن مهــم را بــه اطــالع همشــهریان و 

عالقمنــدان برســاند
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ــاالنه دپارتمان مد و پوشاک اخبار س
بــا   MBA FASHION هــای  دوره  برگــزاری 
همــکاری دپارتمــان علــوم مالــی و مدیریــت

ــاد از اوایــل  دپارتمــان مــد و پوشــاک ســعادت آب
ســال ٩٨، درس بازاریابــی در صنعــت مــد را در 
پکیــج آموزشــی طراحــی لبــاس خــود گنجانــد کــه 
بــا اســتقبال بــی نظیــر دانشــپذیران مواجــه گردیــد. 
ــپذیران  ــردن دانش ــد ک ــن درس در کارآم ــر ای تاثی
در بــازار ایــن حرفــه ، ســبب گردیــد تــا دپارتمــان 
اقــدام بــه برگــزاری دوره جامــع تــری در ایــن زمینه 
 MBA FASHION نمایــد . ایــن دوره تحــت عنــوان
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 
ــدای ســال ١٣٩٩ دانشــپذیران و  ــه از ابت گشــت ک
عالقمنــدان قــادر بــه ثبــت نــام ایــن دوره خواهنــد 
 MBA FASHION ــت دوره ــر اس ــه ذک ــود . الزم ب ب
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 
ــه  ــان اولی ــزو متولی ــد ج ــی توان ــران م ــی ته فن

آمــوزش ایــن رشــته باشــد .

باد  آ ــاک سعادت  حضور دپارتمان مد و پوش
 2020 ــابقات مهارتی آسیایی  در مس

کشــور امــارات متحــده عربــی میزبــان برگــزاری 
ــی  ــیایی ۲۰۲۰ م ــی آس ــابقات مهارت ــن مس دومی
ــای  ــته ه ــه رش ــابقات در زمین ــن مس ــد . ای باش
ــهر  ــاه ١٣٩٩ در ش ــر م ــف در مه ــی مختل مهارت
ابوظبــی برگــزار خواهــد شــد . مجتمــع فنــی تهران 
قصــد دارد دانشــپذیران توانمنــد و کارآمد خــود را در 
ــن مســابقات شــرکت  ــد و پوشــاک در ای ــه م زمین
ــاک  ــد و پوش ــان م ــتا دپارتم ــن راس ــد . در ای ده
ســعادت آبــاد بــر آن اســت مســابقه ای در فروردیــن 
مــاه ١٣٩٩ اجــرا نمــود و دانشــپذیران خــود و کلیــه 
عالقمنــدان واجــد شــرایط را شــرکت دهــد کــه در 
پایــان نفــرات برتــر انتخــاب شــده و برای مســابقات 

ــد. مهارتــی آســیایی ۲۰۲۰ آمــاده مــی گردن

برگزاری ورکشــاپ های تخصصی
پوشاک و  مد  حوزه  در 

یکــی از رویکردهــای دپارتمــان مــد و پوشــاک از 
ابتــدای ســال ٩۷ برگــزاری ورکشــاپ هــای رایگان 
ــرای  ــد و پوشــاک ب ــه هــای تخصصــی م در زمین
ارتقــای ســطح علمــی دانشــپذیران در صنعــت مــد 
ــد ســال گذشــته  ــی باشــد . امســال هــم همانن م
دپارتمــان اقــدام بــه برگــزاری دو ورکشــاپ تحــت 
ــا و  ــک ه ــن طراحــی فیگــور ســریع و تکنی عناوی
جنســیت ســازی در طراحــی لبــاس نمــود کــه بــا 
ــد .  ــدان مواجــه گردی ــر عالقمن ــی نظی اســتقبال ب
ایــن قبیــل ورک شــاپ هــا کــه بــر اســاس نیــاز و 
اطالعــات روز دنیــای مــد مــی باشــد تنهــا منحصر 
ــران  ــی ته ــع فن ــپذیران مجتم ــور دانش ــه حض ب
ســعادت آبــاد نبــوده بلکــه کلیــه عالقمنــدان مــی 
تواننــد  بــه شــرکت در این ورک شــاپ هــا و کارگاه 

هــای تخصصــی شــرکت داشــته باشــند.

ــوم و تحقیقات  اخذ مجوز وزارت عل
برای دوره هــای تخصصی

دپارتمان مد و پوشــاک 
دپارتمــان مــد و پوشــاک مجتمــع فنــی تهــران 
واحــد ســعادت آبــاد موفــق بــه اخــذ مجــوز وزارت 
ــاس  ــی لب ــرای ۵ دوره طراح ــات ب ــوم وتحقیق عل
ــدوزی  ــرفته، نازک ــاس پیش ــی لب ــی، طراح مقدمات
زنانــه، ضخیــم دوزی زنانــه و طراحــی و الگــو 
ســازی تخصصــی لبــاس عــروس گردیــده اســت 
. دانشــپذیران بعــد از گذرانــدن دوره هــای مذکــور 
ــاز  ــران مج ــی ته ــع فن ــدرک مجتم ــت م و دریاف
بــه دریافــت مــدرک وزارت علــوم و تحقیقــات نیــز 

ــد .  ــد گردی خواهن

ک
مــــد و پـوشا
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اندازی دومیــن کارگاه تخصصی  راه 
خت  و د

کســب مهــارت و راه انــدازی یــک تجــارت حتــی 
کوچــک و خانگــی ســبب گردیــده طیــف وســیعی 
ــی و فراهــم  ــد زائ ــال درآم ــه دنب ــه ب از کســانی ک
ــراغ  ــه س ــند ب ــی باش ــب و کار م ــک کس آوردن ی
آمــوزش خیاطــی برونــد . بــا توجــه بــه ایــن امــر در 
ســال ٩٨ مجتمــع فنــی تهــران واحــد ســعادت آبــاد 
دومیــن کارگاه تخصصــی دوخــت خــود را تجهیــز و 
ــن فضــای آموزشــی مجهــز  ــدازی نمــود . ای راه ان
بــه دســتگاه هــای تخصصــی دوخــت و بــرش مــی 
ــود در  ــد ب ــادر خواهن ــران ق ــه کارب ــه کلی ــد ک باش
ــه  ــد . الزم ب ــوزش ببینن ــک فضــای مناســب آم ی
ذکــر اســت مجتمــع فنــی تهــران واحــد ســعادت 
ــه  ــت ک ــی اس ــز آموزش ــدود مراک ــزء مع ــاد ج آب
مجهــز بــه دســتگاه هــای کامــال تخصصــی و بــه 
ــی  ــای آموزش ــا  در فض ــدی ه ــب تولی روز و مناس
ــرای  ــا ب ــن کارگاه ه ــود ای ــد .وج ــی باش ــود م خ
دانشــپذیران ایــن فرصــت را محیــا مــی ســازد تــا 
بــا یــک فضــای مشــابه تولیــدی آشــنا و از آن بهره 

منــد گردنــد .

ــرفصل های تخصصی  به روز رسانی س
دپارتمان مد و پوشــاک

دپارتمــان مــد و پوشــاک ســعادت آبــاد بــا توجــه 
ــوای  ــب و محت ــه روز رســانی مطال ــه ضــرورت ب ب
آموزشــی خــود و بــا توجــه بــه عــدم وجــود 
ــتاندارد  ــا اس ــق ب ــد و مطاب ــای کارآم ــرفصل ه س
ــوا و  ــد، محت ــت م ــوزش صنع ــی در آم ــن الملل بی
ســاعات آموزشــی خــود را در قالــب یــک تحقیــق 
دانشــگاهی در مقطــع کارشناســی ارشــد و بــا کمک 
ــه روز رســانی کــرد  ــام ایــن حــوزه ب ــه ن اســاتید ب
.ایــن پایــان نامــه بعــد از دریافــت نظــرات داوران به 
ــاه مــدت  صــورت عملــی در قالــب یــک دوره کوت
کامــال اســتاندارد در دپارتمــان پیــاده ســازی و اجــرا 

ــد .  گردی

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، 
ــدرس را در  ــت م ــی تربی ــای آموزش ــرفصل ه س
شــاخه هــای مختلــف، بــه منظــور پــرورش نیــروی 
ــرای تدریــس در ایــن حــوزه تدویــن  متخصــص ب
ــد  ــی باش ــازی آن م ــاده س ــال پی ــوده و در ح نم
.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.

اولیــن دوره تخصصی چرم  برگزاری 
ــدان  ــران ب ــر در ای ــی کــه کمت یکــی از مهارتهای
ــت  ــا دس ــرم دوزی ب ــر چ ــت هن ــده اس ــه ش توج
ــر  ــارت کمت ــن مه ــوزش ای ــرای آم ــد . ب ــی باش م
ــال  ــم . در س ــی یابی ــی را م ــگاه متخصص آموزش
ــازار  ــه ب ــه ب ــا توج ــد و پوشــاک ب ــان م ٩٨ دپارتم
پــر مخاطــب ایــن هنــر و بــا توجــه بــه محدودیــت 
مراکــز آموزشــی بــر آن شــد تــا هنــر چــرم دوزی 
ــود  ــی خ ــای آموزش ــرفصل ه ــت را در س ــا دس ب
ــدان  ــپذیران و عالقمن ــن رو دانش ــد . از ای بگنجان
ایــن صنعــت مــی تواننــد ایــن دوره تخصصــی را در 
قالــب دو ســرفصل چــرم دوزی بــا دســت و حکاکی 
ــازار کار  ــتقیم وارد ب ــوزش و مس ــرم آم ــر روی چ ب

شــوند .
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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 

ــوند. ــد ش ــره من ــاری به ــان معم دپارتم

دپـــارتمان معمـاری
علوم وزارت  و 

در ســال ٩٨ نیــز بیــش از صدهــا دانــش پذیــر در 
دوره هــای معمــاری و دکوراســیون داخلــی پــس از 
گذرانــدن ٣ تــرم توانســتند مــدرک وزارت علــوم را 
در کنــار مــدرک CG انگلســتان و مــدرک دو زبانــه 

مجتمــع فنــی تهــران داشــته باشــند.

دپـــارتمان معمـاری
و ســازمان فنی و حرفه ای

دپارتمــان معمــاری و ســازمان فنــی و حرفــه ای 
ایــن امــکان را نیــز بــرای دانــش پذیــران متقاضــی 
ــه صــورت  ــزار هــای معمــاری ب ــرم اف یادگیــری ن
تــک درس فراهــم نمــوده اســت کــه دانــش پذیــر 
پــس از آزمــون داخلــی مجتمــع فنــی تهــران بتواند 
ــرده و از  ــرکت ک ــه ای ش ــی و حرف ــون فن در آزم

مــدرک آن اســتفاده نمایــد.

دپـــارتمان معمـاری
و جشــن فارغ التحصیلی

دپارتمــان معمــاری افتخــار دارد، هر ســال اســفند 
ــران دوره  ــش پذی ــری از دان ــداد کثی ــرای تع ــاه ب م
هــای طراحــی معمــاری و دکوراســیون داخلی،کــه 
ــد و  ــده ان ــان دوره ش ــدرک پای ــذ م ــه اخ ــق ب موف
ــد،  ــام داده ان ــرر انج ــخ مق ــود را در تاری ــه خ دفاعی
ــزان  ــادی عزی ــود را در ش ــرده و خ ــا ک ــن برپ جش

ســهیم بدانــد.

دپـــارتمان معمـاری
جدید دوره های  و 

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 ١٣٩٩ نیز 
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
اساتید و 

در ســال ١٣٩٨ عــالوه بــر جلســات ماهانــه 
ــت  ــی جه ــم اندیش ــه ه ــی، جلس ــو و بررس گفتگ
ــاء ســطح کیفــی و یکپارچــه ســازی دوره هــا،  ارتق
بــرای اســاتید دپارتمــان معمــاری بــا حضــور معاون 
ــدس  ــای مهن ــران آق ــی ته ــع فن ــوزش مجتم آم
در  را  آن  حاصــل  شــد،که  برگــزار  منصــوری 
ــم. ــاهد بودی ــپذیران ش ــت دانش ــنجی مثب نظرس

  دپارتمــان معمــاری بــا اســاتید مجــرب در ســال ١٣٩٨ نیــز توانســت ١۲,4٣۰ ســاعت کالس در دوره هــای تخصصــی نــرم افــزار معمــاری، 
پکیــج هــای دکوراســیون داخلــی، پکیــج طراحــی نمــا، پکیــج طراحــی فضــای ســبز و محوطــه ســازی، برگــزار کنــد.

ی
معمــــار
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تکنیــک های پرزانته حرفه ای در پــروژه های معماری...

پرزانتــه حرفــه ای موضوعــی اســت کــه مشــاهده 
ی نمونــه هــای متنــوع و ایــده یابــی در ایــن حــوزه 

منجــر بــه افزایــش راندمــان ارائــه مــی شــود.
١. عکســی 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.
ــای  ــاید کاغذه ــروژه ش ــه پ ــای اولی ــود ه ۲. ات
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 
ــوان  ــن رو مــی ت ــد. از ای ــت کن ــه را روای ــده اولی ای
ــه  ــروژه از جمل ــی پ ــد طراح ــی رون ــت بازنمای گف

اجــزای یــک شــیت معمارانــه اســت.
ــای ترســیم شــده در  ــرام ه ــری از دیاگ ٣. تصوی
ــد  ــه طــور دســتی مــی توان ــی ب ــروژه حت طــول پ

ــد. ــر کن ــه ای ت ــه شــما را حرف ارائ
ــات در بخشــی  ــه ی جزئی ــا ارائ ــد ب 4. مــی توانی
از اطالعــات ضمــن بیــان ایــده هــای خــود زمــان 

ــه آن اختصــاص دهیــد. کمتــری را ب
ــط  ــرای محی ــی  ب ــم رنگ ــک ت ــتفاده از ی ۵. اس
ــا  ــگ و ی ــک رن ــا ی ــروژه ب ــردن پ ــاخص ک و ش
ــای  ــک ه ــن تکنی ــریع تری ــه س ــس از جمل بالعک

ــت. ــدود اس ــان مح ــت زم ــه در فرص پرزانت
ــز  ــایرین متمای ــما را از س ــه ی ش ــه ارائ 6.  آنچ
مــی ســازد؛ وجــود خــط فکــری شــما در نحــوه ی 

ــان اســت. ــت کــردن  طــرح مــد نظرت پرزن
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 ، پــالن ، نمــا و 

مقطــع در نظــر داریــد.

بــرای مثــال فــرض کنیــد موضــوع شــما طراحــی 
فرهنگســرا اســت و شــما در نظــر داریــد تعامــالت 
ــگ  ــود پررن ــنهادی خ ــرح پیش ــی را در ط اجتماع
ببینیــد، در ایــن راســتا تدابیــری اتخــاذ کــرده ایــد 
کــه بایســتی در ارائــه بــه مخاطــب نیــز دیده شــود.

بــرای مثــال وجــود پرســناژ از رفتارهــای مختلــف 
ــد پرســپکتیو  ــه مانن انســانی در اجــزای شــیت ارائ
ــگاه  ــما ) ن ــده ی ش ــد ای ــی توان ــع و ... م ، مقط

ــد. ــال ده ــه مخاطــب انتق ــی( را ب اجتماع
ــال  ــیت و متری ــوای ش ــال و ه ــازی ح ۷. همس
ــه  ــد نکت ــی توان ــی م ــوع طراح ــا موض ــت ب ماک
ســنجی و دقــت طــراح را بــه نمایــش گــذارد. بهتــر 
ــلیقه  ــر از س ــی محکمت ــود دلیل ــه خ ــت در ارائ اس
ــاد  ــا ، ابع ــا ، متریاله ــاب رنگه ــخصی را در انتخ ش

ــد. ــاظ کنی ــا و ... لح ــت ه ــیت ، فون ش
ــک  ــد در ی ــش از ح ــات بی ــدن اطالع ٨. گنجان
شــیت معمــاری نوعــی آشــفتگی بصــری بــه دنبال 
ــاط  ــد ارتب ــده نمــی توان ــن صــورت بینن دارد. در ای

ــد. اجــزای شــیت را درک کن
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. 
ــه  ــراط گون ــر کــردن اف پــس از شــلوغ کاری و پ

شــیت اجتنــاب کنیــد.
٩. ســاخت ماکــت از فــرم پیشــنهادی از جملــه راه 
هــای معرفــی ایــده و نمایــش بخشــی از اطالعــات 
ــت  ــادر اس ــه ق ــت ک ــدی اس ــه بع ــت س در وضعی

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. معمــواًل ارائــه ی حرفــه ای در 
ــه ای اســت کــه  ــه نمون ــق ب ســاخت ماکــت متعل
تمامــاً بــه رنــگ ســفید و یــا دو رنگ ســاخته شــود. 
وارد کــردن رنــگ دوم در ســاخت ماکــت اصــواًل به 
جهــت تأکیــد بــر عنصــر شــاخص مثــال چرخــش 

یــک صفحــه صــورت مــی گیــرد.
ــگ شــاخص در بخــش  ــک رن ١۰. اســتفاده از ی
هایــی از پرســپکتیو) متتاســب بــا موضوع( مثــاًل در 
جــداره هــا ، مســیرهای ارتباطــی ، کاربــران حاضــر 
در فضــا و ...ســبب تأکیــد بــر آن و خلــق جذابیــت 

بــرای بیننــده مــی شــود.
ــن  ــاوت و چندی ــای متف ــده ه ــش ای ١١.  نمای
ــوغ طــراح در  ــر از نب ــدرک خب ــک م خروجــی از ی
ایــده پــردازی و ارائــه راهبردهــای متعــدد در حــل 

ــد. ــی ده مســئله طراحــی م
١۲. ترکیــب 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 
ــه  ــری و ذوق معماران ــوش بص ــی از ه ــراح کم ط
ــا انســجام و پیوســتگی الزم  ــد ت خــود بهــره گیری
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 :

• برگــزاری دوره هــای 
کارگردانــی و فیلمنامه نویســی 

• برگزاری دوره بلند مدت موشن گرافیک
ــورت  ــه ص ــر ب ــان دوره پریمی ــزاری ژوژم • برگ
ــوزه  ــص در ح ــور داوران متخص ــترده در حض گس
ــط  ــرا توس ــزی و اج ــه ری ــینما، برنام ــن و س تدوی
از  تبلیغاتــی  تیــزر  ســاخت  بــرای  دپارتمــان 
کالس هــای 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.

هنـــــر

ــو  ــی لوگ ــر، طراح ــص هن ــگ مخت ــاب رن •  انتخ
دپارتمــان و المــان هــای منحصــر بــه فــرد دوره هــای 
ایــن دپارتمــان بــا هــدف شناســایی و هویــت ســازی 
ــث  ــر باع ــن ام ــد و همی ــر انجــام گردی ــه بهت ــر چ ه
ــن  ــازی ای ــات مج ــتر صفح ــر و بیش ــاماندهی بهت س

ــد.  ــه اینســتاگرام گردی ــان از جمل دپارتم
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• در زمینــه هنــر هــای تجســمی نیــز دوره هــای 
ــرای  ــده ب ــور زن ــی فیگ ــل طراح ــدی از قبی جدی
ــی  ــتقبال ب ــا اس ــه ب ــد ک ــزار گردی ــار برگ ــن ب اولی
ــان مواجــه شــد.برگزاری نمایشــگاه  ــر هنرجوی نظی
ــان تحــت نظــارت اســتاد  نقاشــی توســط هنرجوی
بهنــاز راد حســینی جــزو فعالیــت مکــرر ایــن 

ــد. ــی باش ــان م دپارتم
• 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

 ) 2020 در سال های نـــه چندان دور )  

ت ر مهـا
مسألــه  حـل 

تفکـــر انتقـادی

نـوآوری و  خالقیـت 

افـراد مدیـریت 

هماهنگ  مهارت 
دیگران با  شدن 

کــه در زندگــی روزمــره بســته بــه نــوع مســاله )ســاده یــا 
ــه  پیچیــده( نیــاز اســت. گرچــه طراحــی و ســاختار گرایــی ب
ــری  ــم گی ــا تصمی ــد ام ــی کن ــد حــل مســاله کمــک م رون
بــه موقــع در موقعیــت، موفقیــت را بیشــتر خواهــد کــرد کــه 
ــی از آن،  ــری واقع شــامل: شناســایی مســاله، ســاختن تصوی
پیــدا کــردن راه حــل مناســب، تصمیــم گیــری، پیاده ســازی و 

ــود. ــا می ش ــردن فیدبک ه ــور ک مانیت
ــا  ایــن مفهــوم از ۲۵۰۰ ســال پیــش مطــرح شــده. فــرد ب
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 
ــی،  ــای زبان ــث پیشــرفت مهارت ه ــارت باع ــن مه ــد. ای باش

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  
ــی و  ــای مخف ــردن الگوه ــدا ک ــرای پی ــد ب ــه روشــی جدی ب
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 می تــوان گفــت خالقیتــی نداریــد.

 کــه اشــاره بــه نقــش پذیــری بــه عنــوان یــک رویــه در 
ــود و  ــرای بهب ــد کــردن آنهــا ب ــزه من ــا انگی ــراد ی تربیــت اف
اجــرای بهتــر اســت کــه ســخت تریــن و مهــم تریــن نقــش 

در بحــث هــای مدیریتــی اســت.

ایــن مهــارت شــامل توانایــی ســازماندهی کار خــود و لینک 
ــف   ــه فعالیــت هــای مختل ــا دیگــران اســت و توجــه ب آن ب
بــه طــور همزمــان دارد. البتــه بــا اولویــت بنــدی و تفویــض 

اولویــت در صــورت لــزوم.

ی
ــ
خواندنــــ
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هیجانـی هـوش 

مهــارت  تصمیم گیری 

قضـاوت و 

یت یـر مد
گـرا سرویــس 

ه کــر ا مذ

پذیـری  انعطاف   
ختـی شنا

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.

ــد  ــرای حــل مشــکالت از بیــن چن در ایــن مهــارت فــرد ب
گزینــه امــکان پذیر،یــک گزینــه را انتخــاب میکند. مســاله ای 
کــه  واضــح و مشــخص اســت ریســک پذیــری و قبــول آن 
ــدی از  ــزء کلی ــک ج ــارت ی ــن مه ــرد اســت.   ای از طــرف ف

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 
ــراد  ــراد و در دســترس و تمرکــز  اف فراهــم آوردن رضایــت اف

اطــراف خــود تــالش 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 تــالش مــی کنند.

ــل و حفــظ یــک  ــع متقاب ــال مناف ــه دنب ــراد ب در مذاکــره اف
ــه هســتند. ــرای نتیجــه ای موفقیــت آمیزان رابطــه کلیــدی ب

ــر در دو  ــن تفک ــوئیچ بی ــرای س ــت ب ــن اس ــی ذه توانای
ــم  ــورد مفاهی ــی تفکــر در م ــه عبارت ــا ب ــاوت ی ــوم متف مفهم
ــای  ــن جنبه ه ــر گرفت ــا در نظ ــان ب ــور همزم ــه ط ــدد ب متع

ــری. ــف فک مختل

ی
ــ
ــ
ــ
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