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بی انگیزگـی کارکنـان موفقیـت سـازمان را 
می کنـد؟! تهدیـد 

بی شک کارکنان با انگیزه، کلید راهیابی سازمان به 
موفقیت هستند و  بی انگیزه شدن کارکنان حقیقت 
تلخی است که  نادیده گرفتن و یا انکار آن می تواند 
لطمات جبران ناپذیری را بر پیکرة سازمان وارد آورد، 
به  عالقه مند  بسیار  استخدام  بدو  در  که  کارکنانی 
کار خود بوده اند، اما امروز با بی اعتنایی و بی عالقگی 
حضور  به  تنها  و  می نشینند  خود  کار  میز  پشت 
فیزیکی در ساعات کاری خود اکتفا می کنند، تصویر 
نامطلوبی است که  بسیاری از شرکت ها و سازمان ها 

با آن دست به گریبان هستند.

 اما  چرا کارکنان بی انگیزه می شوند؟
می کند  کار  به  شروع  انسانی  نیروی  وقتی  معموالً 
مشتاق و عالقه مند آن کار است و در تالش است که 
اثبات نماید کارفرما با انتخاب او تصمیم درستی گرفته 
است. اما مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که در 
85% سازمان ها، انگیزة پرسنل در شش ماهة اّول سال 

به سرعت کاهش می یابد! 

این مشکل به  اصول مدیریتِی حاکم و شیوة رهبری 
در سازمان مربوط می شود، یعنی هم به فرآیندها و 
سیاست هایی که سازمان ها در مدیریت سرمایه های 
انسانی خود به کار می گیرند و هم به روابط انسانی 
که مدیران در ارتباط با کارکنان خود برقرار نموده اند. 
و  مؤثر  شاخصی  می تواند  مدیران  عملکرد  و  رفتار 
غیرقابل انکار در بی انگیزگی پرسنل باشد و بالعکس 
در  قدرتمند  اهرمی  به عنوان  می  تواند  همچنین 
 ایجاد انگیزه در کارکنان و افزایش بهره وری سازمان 

عمل نماید.

هدف کارکنان از کار چیست؟
انگیزه ای که  و  اینکه عالقه  برای  مدیریت سازمان 
بتواند  را  ابتدای شروع کار خود دارند  کارکنان در 
حفظ نماید باید از منظر آنها به کار نگریسته و به 
عوامل انگیزشی آنها  توجه نماید. باید اهدافی را که 
کارکنان در کار درجستجوی آن هستند، بشناسند و 

آنها رامحقق سازد. این عوامل عبارتند از:
• عدالت: کارکنان انتظار دارند که از حقوق مادی و 
معنوی به طور عادالنه و براساس شایستگی  بهره مند 
گردند. حقوق، مزایا، امنیت شغلی اگر عادالنه و بر 
اساس شایستگی افراد تعیین گردد کارکنان احساس 

سرخوردگی و بی انگیزگی نخواهند داشت.
افتخارکردن به شغل و مهم  • احساس موفقیت:  
نحوة  به  منوط  زیادی  بسیار  حد  تا  کار  پنداشتن 
نگرش مدیریت و سیستم سازمانی به افراد می باشد. 
ممکن است فردی در باالترین ردة مدیریتی نیز به 
را حلقه ای  در سـازمان،  خود  دیـده نشـدن  دلیل 
مهـجور و مجـزا از سیـستم تلقی نمـوده و هـرگز 

احساس موفقیت ننماید.
است  داده  نشان  تحقیقات  یادگیری:  و  رشد   •
دنبال  به  همواره  عالقه   با  و  هدفمند  کارکنان  که 
را  آنها  توانایی  و  مهارت  که  هستند  فرصت هایی 
افزایش دهد، لذا ضرورت دارد که پیوسته در جهت 
برنامه ریزی  کارکنان  این  مهارت  و  دانش  ارتقای 
واحد  یک  سایة  در  مهم  این  و  باشیم  داشته 

سرمایه های انسانی توانمند محقق می شود.
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• فرآیند و شرح وظایف: یکی دیگر از عوامل مؤثر 
در ایجاد انگیزة کارکنان، تعیین شرح وظایف شفاف 
وجود  آنهاست. عدم  کاری  فعالیت  انجام  فرآیند  و 
انجام وظایف، سردرگمی،  تداخل  باعث  مقوله  این 
سوء تعبیر و برداشت و نهایتاً منجر به سوءتفاهم بین 
کارکنان و از بین رفتن انگیزة آنها و در نتیجه کاهش 
بهره وری خواهد شد. لذا تمرکز روی مدیریت سیستم 

فرآیند بالشک یک ضرورت محسوب می شود.
شادی  موجب  سازمان  یک  در  اعتماد  اعتماد:   •
اعتماد  زیرا  است،  کاری  محیط  نمودن  مفرح  و 
 اساس فرهنگ کار در سازمان های موفق می باشد. 
 اگر چنانچه اعتماد در محیط کار در اثر وعده های
 دروغین، عدم همسویی کردار با گفتار و عدم اجرای

فروریختن  موجب  برود،  بین  از  موقع  به  تعهد 
 اساس اعتماد می شود که بازسازی آن امری بسیار 
وقت،  صرف  مستلزم  آن  جبران  و  بوده  دشوار 
 انرژی و هزینه گزاف می باشد. لذا کارکنان به ویژه 
کردار  گفتار،  مواظب  کامالً  باید   مدیران 
سازمان کارکنان  انگیزة  تا  باشند  خود  تعهدات   و 

از بین نرود.

• تصمیم های مدیریتی نابه جا: بسیاری از مدیران به 
علت عدم باور به ارزش سرمایه های انسانی و نداشتن 
خودمحورانة  مدیریت  اعمال  و  استراتژیک  برنامة 
مبتنی بر تصمیمات لحظه ای و کوتاه مدت موجب 

ایجاد تعارض و کاهش انگیزة کارکنان می شوند. 
• تعلق خـاطر و همـدلی: این مهم زمـانی حاصل 
می شود که مدیر احساس همدلی با کارکنان داشته 
است،  خودشیفتگی  دچار  که  مدیری  لیکن   باشد 
به دلیل داشتن اعتماد به نفس کاذب و احساس محق 
بودن در تمام شرایط با اتکا بر جایگاه سازمانی خود 
برخورد می کند و اهّمیتی به افکار دیگران نمی دهد. 
خود  قدرت  و  اختیارات  به  توجه  با  راحتی  به  لذا 
کارکنانی را که مطابق عالقة او نیستند تهدید و یا 
اخراج می کند. این رفتار می تواند بسیار خطرناک و 
به صورت جّدی انگیزة کارکنان را به خطر اندازد. از 
این رو شایسته است از عواملی که انگیزة کارکنان را 
تهدید می کند به طور جدی پرهیز نماییم چرا که از 
دست دادن کارکناِن شایسته، هزینه های زیاِد نانوشته، 
همچنین وقت و انرژی زیاد ناگفته ای را به سازمان 
تحمیل می نماید که به راحتی قابل اندازه گیری نیست.  

  احساس
موفقیت
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تعلق و
حس امنیتایـجاِدماحصلتعهدسازمانی

نمی توانند  هرگز  شاخصه ها  این  فرمایید  توجه 
جانشین یکدیگر شوند. مثالً کرامت انسانی و احترام 
قابل معامله نمی باشد و  باال  با دستمزد  فرد هرگز 
برای  حقوق  جایگزین  نمی تواند  دوستانه  روابط  یا 

کارکنان باشد.
تأمین همة عوامل انگیزشی در سازمان تا حد بسیار 
زیادی به عملکرد، ارزش و نگرش فردی مدیر وابسته 
می باشد. یک مدیر هوشمند می تواند با ایجاد حس 
عالقه و تعهد در کارکنان و ارائه راهکار مناسب و 
پیشگیری به موقع عاری از ارعاب و تهدید، آنها را 
همسو با اهداف سازمان، رهبری نماید. اما مدیری 
مهارت  و  فردی  بین  روابط  مدیریت  هنر  از  که 
برقراری ارتباط با کارکنان خود بهره مند نمی باشد، 
ناچار است به ابزار و اهرم های فشار متوسل گردیده 
را  خواسته های خود  افراد،  تهدید  و  تحقیر  با  یا  و 
به کرسی بنشاند. شدت عمل تنها به دستور دادن 
به  منجر  که  فضایی  ایجاد  ولی  می شود.  منتهی 
احترام، سازش و تعهد شود نمی کند. شدت عمل و 
تندخویی قدرت و نشاط سازمان را نابود می کند و 

کارکنان را ضعیف و بی انگیزه می نماید. 
ایجاد  کارکنان  انگیزة  حفظ  در  عامل  مهمترین 
احساس  اگر  کارکنان  آنهاست.  برای  امنیت  حس 
خطر نمایند که ممکن است شغل خود را به دالیل 
شخصی و سلیقه ای مدیر خود از دست دهند بالطبع 
باید  مدیر  داشت.  نخواهند  سازمانی  تعهد  و  تعلق 
فضایی را ایجاد نماید که کارکنان احساس نمایند 
اخراج آخرین گزینه متصور در حل و فصل مشکالت 

آنها خواهد بود.

امـا چگونه اشـتیاق و عالقه منـدی را در کارکنان 
افزایـش دهیم؟

• شما باید پیش از هر چیز نگرش خود را تغییر دهید 
ارزشمند  کارکنان شما سرمایه ای  باور کنید که  و 
در  نامشهود  دارایی  آنها  مهارت  و  دانش  انگیزه ،  و 
ابتدا  سازمان  توسعة  برای  باید  و  هستند  سازمان 
سرمایه های سازمانی خود را حمایت نموده و زمینه 

رشد و تعالی آنها را فراهم نمایید.

در  را  متقابل  احترام  و  اعتماد  جو  بکوشید  باید   •
سازمان ایجاد نمایید، نیازها و خواسته های کارکنان 
خود را بشناسید و به منظور تأمین آنها تالش نمایید. 
فراموش نکنید پایین ترین رده در سازمان شما هم 
پیش از اینکه در نقش سازمانی خود دیده شود در 
انسانی خود دارای منزلت و احترام بوده و  جایگاه 

نیازمند توجه است.
• رهبری بر قلبها را فراموش نکنید. مدیران سازمان 
نقش  در  نشاط سازمانی  و  ایجاد شور  با  می توانند 
رهبری کاریزماتیک، الهام بخِش انگیزة کارکنان خود 
باشند و انگیزة کارکنان را با اهداف سازمانی همسو 

نمایند.
• آنها را درک کنید و برای جلب خشنودی و رضایت 
آنها در جهت پیشبرد ارزش ها و اهداف عالیة سازمان 

مسیر رشد و تعالی را هموار نمایید.
با  و  مستمر  بهبود  و  یادگیری  به  را  کارکنان   •

برنامه ریزی مدون تشویق و ترغیب نمایید. 
• به روابط انسانی و فردی با کارکنان توجه نموده و 

روابط صمیمانه با آنها برقرار کنید.
• عملکرد کارکنان را رصد نمایید و عملکرد مطلوب 

و نامطلوب افراد را همواره مورد توجه قرار دهید.
• فرهنگ کار جمعی و تیمی را در سازمان تقویت 

نمایید.
• شنوندة خوبی باشید و به نظرات و خواسته های آنها 
با آنها همدردی نمایید و چالش های  گوش دهید. 
پیش روی کارکنان را قبل از اینکه به گره ای کور 

تبدیل گردد، حل و فصل نمایید.
نتایج  از  و  باشید  داشته  مشارکتی  مدیریتی   •

موفقیت آمیز سازمان آنها را مطلع نمایید. 
سیستم  چارچوب  در  شفاف  را  کارکنان  وظایف   •
فرآیند انجام کار مشخص نموده و انتظارات خود را 

منطبق بر آن به صراحت تبیین نمایید.
• کارکنان اغلب از بی عدالتی در سیستم رنج می برند. 
سیستم حقوق و مزایا و پاداش آنها را فقط براساس 

میزان شایستگی آنها تعیین و پرداخت نمایید.
می تواند  که  است  درونی  محرک  نیروی  انگیزش 
بیرونی مانند پول، شأن اجتماعی،  از عوامل  متأثر 
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که در اوست بُرون تراود همـان از کوزه 

شهرت، قدرت و یا عوامل درونی مانند حس رضایت 
هم سویی  مهمتر  همه  از  و  موفقیت  خشنودی،  و 
در  اعتقادی  اصول  و  ارزش ها  با  سازمانی  اهداف 
افراد ایجاد گردد. به همین خاطر همواره این عوامل 
باید بررسی و تقویت گردند. انگیزشی که ناشی از 
اعتقادات و ارزش های فرد باشد برخالف انگیزه های 

مقطعی ناشی از ترس، پایدار و همیشگی است.
کوچک  شرکت های  در  ترس  که  معتقدند  برخی 
محرک خوبی برای دستیابی به عملکرد مطلوب در 
سیاست  این  ولی  است  درست  این  است،  سازمان 
ممکن است تنها در کوتاه مدت مؤثر باشد. در بلند 
مخرب  می تواند  رشد  برای  سیاست  همین  مدت، 
باشد. ترس جوی سرشار از سوء ظن، بی اعتمادی 
موجب  که  می نماید  ایجاد  سازمان  در  را  خشم  و 
می شود. حتی افرادی که در پست سازمانی خوبی 
کار می کنند به محض یافتن شغلی با شرایط بهتر 

سازمان را ترک نمایند .
همواره توجه داشته باشید چنانچه بذرنفاق، خشم 
با  را  همان  پاشیده شود،  سازمان  در  کینه ورزی  و 
وسعت بیشتر درو خواهید کرد. از کوزه همان برون 

تراود که در اوست.
ترس،  مبنای  بر  مدیریت  سوء  اثر  مخرب ترین 
بی عالقگی کارکنان نسبت به شغل است. در چنین 
سیستمی کارکنان احساس تلف شدن می کنند و تنها 
برای حفظ شغل خود به کار ادامه می  دهند و دیگر از 
برند سازمان خود هیچ جا به نیکی یاد نمی کنند. این 
سیاست سازمان را به سمت از دست دادن کارکنان 
شایسته، مشکالت مالی، هزینه  های اضافی آموزش 
و...  ورشکستگی  شکایات،  و  دعوی  استخدام،   و 

سوق خواهد داد.
 در چنین محیطی کارکنان احساس فقدان عزت نفس

 نموده و تنها به اهداف و عالیق خود می  اندیشند، 
نه اهداف و مصالح سازمانی. این شیوه در انگیزش 
و  می آورد  به وجود  نزدیک بینی  افراد،  مدیریت  و 
باعث می شود که مدیران نتوانند رویدادهای آتی را 
پیش بینی و مدیریت نمایند. کارکنان هم فقط به 
جلب رضایت کارفرمایان خود با هر ترفند و روشی 

حتی غیر انسانی و غیر اخالقی متوسل می گردند.  
خالقیت در آنها از بین رفته و تنها مقلد کورکورانة 
قوانین سازمان خواهند بود . آنها فقط نگران مطلوب 
باال دستی خود  رئیس  دیدگاه  از  جلوه کردن خود 
هستند و به همین دلیل با سرزنش کردن دیگران، 
پاس کاری  و  یکدیگر  گردن  به  تقصیرها   انداختن 

مشکالت اتالف وقت می نمایند.
حمایت  مورد  مدیرانی  سوی  از  ترس  مدیریت 
مدیریت  سبک  این  می کنند  فکر  که  قرارمی گیرد 
سرسختانه  که  نمود  خواهد  مجبور  را   افراد 
کار کنند. اما در واقع عکس این قضیه صادق است، 
کارکنان شاید بیشتر کار  کنند اما کیفیت کار  در 
این سیستم به شدت کاهش خواهد یافت.  بدیهی 
است که کارکنانی مطیع و بله قربان گو، اما بی انگیزه 
مدیریتی  سیستم  این  معیوب  فرزندان  ناراضی  و 
و  شاد  پویا،  کارکنانی  جایگزین  هرگز  که  هستند 

خالق برای سازمان نخواهند بود.
مدیریت بر مبنای ایجاد فضای رعب و وحشت، منجر 
به ضایع شدن و سرخوردگی زیردستان با استعداد 
نظارت  امکان  که  بزرگ  درسازمان های  و  می شود 
راه  هرگز  ندارد  وجود  پرسنل  عملکرد  بر  مستقیم 
به جایی نخواهد برد. انگیزه ای که منوط و وابسته به 
حضور فیزیکی مدیر در محیط کار و توأم با استرس 
باشد تعلق خاطر سازمانی و بهره وری را کاهش داده 
و لطماتی را برای سازمان رقم می زند که جبران آن 

شاید سالها زمان ببرد.
انتخاب با شماست...

وادار کردن کارکنان به کار بیشتر،  از طریق ترس 
و  شور  از  مملو  انگیزه ای  ایجاد  یا  نگرانی،  ایجاد  و 

اشتیاق قلبی!



6
|||| فصل نامة داخلی مجتمع فنی تهران | شمارة یک | مهرماه 1395

)Agile Organization( سـازمان هاي چابك 

مجتمع فني تهران امروزه با گستردگي و محبوبیتي 
مرهون  بدون شک  که  کرده  پیدا  کشور  در  که 
تدابیر مدیریت و زحمات بي شائبه اساتید گرانمایه 
و بنیان گذاران این مجموعه بوده است که توانسته 
38سال در اوج بماند و دیگر نمي توان مجتمع فني 
 تهران را فقط یک مجموعه یا یک بنگاه اقتصادي و

با توجه به شهرت  فرهنگي و... قلمداد نمود؛ بلکه 
و فراگیري آن شایسته است واژة سازمان را به آن 
مجتمع  امروزه  که  نیست  تردیدي  داد.  اختصاص 
فني تهران را به عنوان میراثي ارزشمند مي دانیم و 
تمام انرژي و توان خود را مصروف پایداري و در اوج 

ماندن آن مي کنیم.

دنیاي امروز دنیاي تغییر و تحوالت است و بر کسي 
پوشیده نیست که سرعت تغییرات امروزه در حدي 
است که با کوچکترین غفلت، توان رقابت را قطعاً از 
دست خواهیم داد و یکي از شیوه هایي که مي توان 
امروز  برق آساي  تحوالت  و  تغییرات  با  را  سازمان 
پرورش  و  منطبق کرد داشتن یک سازمان چابک 

نیروهاي انساني توانمند است.

یکي از مفاهـیم اسـاسي که در سـازمان هاي چـابک 
مطرح مي شـود، مدیریت شـایستگي هـاي اسـاسي 
"Competence management" مي بـاشـد. 
شایستگي هاي اساسي نیروي انساني عبارت است از: 

مهارت ها و دانش – رفتارها و تجربیات. 

با سرمایه گذاري در آموزش و تربیت نیروي انساني 
مي توان شایستگي هاي افراد سازمان را افزایش داد.

امروزه به کارگیري حجم باالي نیروهاي انساني دلیل 
بر موفقیت یک سازمان نیست بلکه پرورش نیروهاي 
توانمند و شایسته در سایة استفاده از تکنولوژي هاي 
استفاده  از وجودشان  بتوان در چند حوزه  روز که 
کرد به چابکي سازمان کمک خواهد کرد و همین 
امر منابع انساني را نیز تشویق به کسب مهارت هاي 
روزمرگي  و  یکنواختي  رخوت،  از  و  کرده  جدید 

سازمان مي کاهد.

شايستگي هاي
اســـــــــــــاســـي 
نیـــــــــــــــــــروي
انســـــــــــــــــاني

مهارت ها

دانـــــــــش

رفتـــــارها

تجـربـیــات
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منصوري حمیدرضا
پـژوهش آمـوزش و معـاون

نـــوآوری

از  بسیاری  در  امروزه  که  مهمی  مفاهیم  از  یکی 
 کشورها به آن توجه شده است، مفهوم ظرفیت جذب 
از  مختلفی  سطوح  در  که  است  فناوری  و  دانش 
 قبیل سطح ملی و سازمانی مطرح می شود. اخیراً 
رقابت  در  حیاتی  عنصر  یک  به عنوان  مفهوم  این 
تعریف  اقتصادهای مختلف  میان  دانش،  بر  مبتنی 
ناملموس  دارایی  یک  جذب،  ظرفیت  است.  شده 
پایدار  رقابتی  مزیت  موجب  که  می شود   تلقی 
 در طی زمان می شود و رابطة نزدیکی با نوآوری دارد.

اثرات جانبی مثبتی که در اثر جریان های بین المللی 
فنــاوری ایجــاد می شـوند، فـرصت خـوبی بـرای 

سـازمان های در حال توسعه فراهم می کنند. 
هرچند اغلب فعالیتها و افکار نوآورانه از ایده تا اجرا 
سنتی،  مدیریت  مختلف  چالش های  دستخوش 
همراهی  نهایت  در  و  زیرساخت  گذاری،  سرمایه 
موفق،  سازمان  اما  بود؛  خواهد  نوآوری  با  سازمانی 
سازمانی خواهد بود که به ارادة نوآورانة خود مصّمم 
در  است  بدیهی  نماید.  اجرایی  را  ایده اش  و  بوده 
فکری  جریان های  و  تفکرات  از  گذر  دوران  مسیِر 
و  زیرساخت ها  برای  مناسب  بسترسازی  سازمان،  
مدیران مشکالت  عمده  از  سازمانی  فرهنگ سازی 

در  مصّمم  ارادة  وجود  البته  و  بود  خواهد 
جریان  این  بر  کننده ای  تسریع  سازمان، 

می باشد.
سازمان مجتمع فنی تهران نیز که همواره 
از مجموعه های نوآور، خالق و پویا در حوزة 
است،  بوده  کشور  در  مهارتی   آموزش های 
از آغاز سال جاری مصّمم شده است تا با 
مؤسـسان  بی نظیر  تجربیات  از  بهره مندی 
خود، تحولی بزرگ ایجاد نموده و بستری 
کیفیت  افزایش  ضمن  که  نماید،  مهیا  را 
بسیار  دسترسی  خود،  خدمات  وکنترل 
نماید.  فراهم  مخاطبان  برای  آسان تری 
بدین ترتیب تصور می گردد سال 96، سال 
حوزة  فناوری های  از  بسیاری  از  رونمایی 
باشیم. تهران  فنی  مجتمع  نام  به  آموزش 

از ايده... تا اجرا
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دیباگران تهران
مؤسـسة فرهنگی هنری
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مسابقات
ملی مهارت
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مجتمع فنـی تهران

برگــــزیدة 
هـفتمیـن 
اجـــالس 
رؤســـای 
آیـتــــك
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است. تمامی این دوره های ذکر شده در نیمة دوم 
سال، بار دیگر برگزار می گردند.
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بین الملل امـوردپارتمـان
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 شعبـــة
حــافظ

آموزش های فنی و حرفه ای

AVR تجهیز کارگاه های تلفن همراه و

تهران  فنی  مجتمع  الکترونیک  و  برق  دپارتمان 
الکترونیک  سایت های  به  روز رسانی  راستای  در 
اقدام به خریداری تجهیزات به روز در زمینة  خود 
AVR و طراحی مدارات الکترونیکی نموده است. 
بردها  این  از  استفاده  با  می توانند  دانش پذیران 
راه اندازی  را  کار  بازار  به روز  و  عملی  پروژه های 
نمایند. هم چنین جهت کارگاه تلفن همراه بردهای 
تمرین  و  عیب یابی  جهت  هوشمند  تلفن های 

دانش پذیران تهیه گردیده است.
 

KNX با استفاده از پروتکل  BMS تجهیز کارگاه

تهران  فنی  مجتمع  الکترونیک  و  برق  دپارتمان 
به روزرسانی  و  علمی  سطح  ارتقای  راستای  در 
 BMS کارگاه  تجهیز  به  اقدام  خود  کارگاه های 
به ذکر است  است. الزم  نموده   KNX پروتکل  به 
از  استفاده  با   94/08/01 تاریخ  از  کارگاه  این  که 
تاکنون  و  شده  راه اندازی   MODBUS تجهیزات 

بیش از 16 کالس برگزار گردیده است.

برگـزاری سـمینارهای رایگان مقاله نویسـی ، 
 NETWORKSHOP و  فیبرنـوری 

به  آموزشی  خدمات  ارائه  راستای  در  حافظ  شعبة 
رایگان  سمینارهای  برگزاری  به  اقدام  دانش پذیران 
نموده است. این سمینارها با سه موضوع مقاله نویسی، 
همچنین  فیبرنوری،  و  مداربسته  دوربین  کارگاه 
در  شبکه  پایه ای  کاربردهای  و  مفاهیم  با  آشنایی 
دریافت  جهت  عالقه مندان  گردید.  برگزار  تیر  ماه 
 فایل مربوط به سمینار می توانند به آدرس اینترنتی

www.hafez.mft.info مراجعه نمایند.
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دیجیتال سینمای دپارتمـان
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دپارتمـان فـرهنگ و هنر مجتمع فنی تهـران 
در راستای اهداف آموزشی خود اقداماتی در 
دوره های  و  نمایشگاه ها  برگزاری  خصوص 
جدید نموده است که از آن جمله عبارتند از:

برگزاری اّولین دورة آموزش خوشنویسی مقدماتی 
در مردادماه سال 1395 با حضور اساتید مطرح 
استقبال  مورد  که  شد،  برگزار  هنری  رشتة  این 
متقاضیان، دانش پذیران و عالقه مندان قرار گرفت.

  

خرسـندیم که توانسـتیم کالس هـای کاربردی 
زیبانویسـی و خـط تحریـری را بـرای اّولین بار 

در مجتمـع فنی تهـران برگـزار نماییم.

 اسـاتید و هنرجویـان برتـر سـال 1394 
دپارتمان فرهنگ و هنر بـه روایت تصویر 

@
A
za
de
Ro

st
am

i



26
|||| فصل نامة داخلی مجتمع فنی تهران | شمارة یک | مهرماه 1395

اقـدام دیگری کـه دپارتمان فرهنگ و هنـر در حوزة 
طراحـی مـد و لباس انجـام داد، ارائـه دورة آموزش 
طراحـی و دوخـت تخصصـی مانتو جهت اسـتفاده 
بهینـه و کاربـردی و رفع نیاز بانـوان گرامی ایرانی و 
نیـز صرفه جویـی در وقـت و هزینة ایـن عزیزان بود 
کـه ایـن دوره نیز مورد توجه و عالقـة دانش پذیران 

قرارگرفت.

در مـرداد مـاه ســال جــاری نمـایشـگاهی از آثـار 
و  رنگ  تخصصی  تکنیک های  دورة  دانش پذیران 
پتینه در مجتمع فنی تهران ساختمان مرکزی برگزار 
بازدیدکنندگان  استقبال بسیار خوب  با  گردید که 

مواجه شد.
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فرهنگ وهنر  دپارتمان  مرداد   25 و   24 تاریخ  در 
مجتمع فنی تهران در ساختمان مرکزی،  نمایشگاه 
آثار  از  روسری  و  شال  تی شرت،  فروشگاه  و 
تکنیک های  انواع  از  استفاده  با  که  دانش پذیران 
چاپ روی پارچه، پارچه سازی و نقاشی روی پارچه 
برگزاری  از  هدف  نمود.  برگزار  بود،  شده  طراحی 
این نمایشگاه تشویق دانش پذیران به ادامه و بهبود 
ایده ها و خالقیت هایشان و همچنین ترغیب، تشویق 
و هدایت متقاضیان به سمت دورة طراحی لباس و 
یا خالقیت در پارچه سازی بود که این نمایشگاه با 

استقبال عمومی روبرو شد.

تجلیل از برگزیدگان طراحی و ساخت طال و جواهر 
با حضور مدیر دپارتمان فرهنگ و هنر و هنرجویان  
برتر طراحی جواهرات و ساخت و تولید طال در اتاق 

بارزگانی استان تهران.
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برگزاری چهارمین دورة جشن فارغ التحصیلی 
فـراگیـران »طــراح مـعـمــاری داخـلی«  
تهـران فنـی  مجتـمع  معمـاری  دپارتمـان 

فراگیران  تشویق  و  برتر  آثار  معرفی  راستای  در 
نمونة دورة طراحی معماری داخلی مطابق هر سال، 
چهارمین جشن فارغ التحصیلی در سالن اجتماعات 
ساختمان مرکزی مجتمع فنی تهران برگزار گردید. 
این مراسم با حضور مدیر عامل محترم آقای دکتر 
فراگیران  و  مدرسین  مدیران،  از  و جمعی  سعادت 

برگزار گردید.

حضـور پررنگ دپارتمان معمـاری در فضاهای 
مجازی

با توجه به گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی 
مجتمع  معماری  دپارتمان  مربوطه،  نرم افزارهای  و 
ایجاد کانال  به  اقدام  اوایل سال 95  از  تهران  فنی 
تخصصی در شبکه تلگرام با عنوان »کلینیک هنر 
و معماری« نموده است. این کلینیک با پشتیبانی 
علمی کارشناس محترم دپارتمان خانم فراز و با ارائه 
مطالب علمی مفید و کاربردی به متقاضیان در حال 

فعالیت می باشند.

شـروع دوره هـای 46، 47، 48 و 49 »کمـك 
طـراح داخلـی« در دپارتمـان معماری

از ابتدای سال95 تاکنون 4 دوره کمک طراح داخلی 
از مجموعه دوره های میان مدت تخصصی معماری در 
دپارتمان معماری آغاز گردیده  است. فراگیران در 
پایان دورة 9ماهه قادر به نقشه کشی و نقشه خوانی، 
  AUTOCAD 3  وDMAX تسلط به نرم افزارهای

مقدماتی  طراحی های  و  پروژه  هزینه های  برآورد 
داخلی خواهند بود.

اسـتقبال از برگزاری »سـمینار نـور پردازی« 
RGE المللـی  بیـن  شـرکت  همـکاری  بـا 

سمینار نورپردازی در روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 
با همکاری شرکت بین المللی RGE وحضور تعداد 
از اساتید، فراگیران و عالقه مندان در محل  زیادی 
سعادت آباد  مرکزی  ساختمان  آمفی تئاتر  سالن 

برگزار گردید.
شرکت کنندگان  می دهد  نشان  نظرسنجی  نتایج 
ادامة  به  عالقه مند  و  بوده  راضی  بسیار  سمینار  از 
برگزاری چنین سمینارهایی هستند. در این سمینار 
 RGE شرکت  مدیرعامل  بهادری  مهندس  آقای 
از نورپردازی  ارائه پروژه های متعددی  به معرفی و 
داخلی و خارجی پرداخته و نکات ویژه ای را در این 

خصوص مطرح نمودند. 
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داخـلیمعمـارطّراح

برگـزاری نهمیـن و دهمین دوره هـای »طراح 
داخلـی« دپارتمـان معماری

دپارتمان معماری از ابتدای سال 95 اقدام به برگزاری 
2 دوره طراح داخلی نموده است. این دوره در تکمیل 
دوره »کمک طراح معماری داخلی« بوده و طی آن 
تشخیص  به  قادر  9ماهه  دورة  پایان  در  فراگیران 
سبک های معماری د اخلی، تسلط به نرم افزارهای 
مرتبط بوده و مهارت های الزم در طراحی پروژه های 

معماری داخلی را کسب می نمایند.

بین الملـل  دپارتمـان  بـا  قـرارداد   انعقـاد 
بـا هـدف آغـاز برگـزاری دوره هـای تحـت 

نظـارت دپارتمـان یـاد شـده 

 به منظور افزایش سطح کمی و کیفی شعبة کریم خان،
انجام مذاکراتی، قرارداد همکاری  این شعبه ضمن 
با دپارتمان بین الملل منعقد نموده و از این طریق 
برنامه ریزی الزم در جهت برگزاری و اجرای دوره های 
کار  در دستور  را  دپارتمان  این  با  مرتبط  آموزشی 

خود قرار داده است.

شروع به کار وب سایت جدید دپارتمان معماری

شروع به کار وب سایت جدید دپارتمان معماری به 
آدرس mft.info/art با امکانات جدیدی از قبیل: 

از  دپارتمان  تخصصی  تلگرام  کانال  به  اتصال   -1
POP –UP طریق

از  همایش ها  و  سمینارها  برای  ثبت نام  امکان   -2
طریق وب سایت

3- امکان نمایش دوره ها به تفکیک گروه های تخصصی
با  گرافیکی سایت  و طرح  بهبود ظاهر  و  ارتقا   -4

امکانات جدید
دپارتمان:  کارشناسان  همکاری  از  سپاس  )ضمن 

خانم ها کامیار ، محمدلو ، صالح کریمی(

برگــزاری دوره هــا و کارگاه هــای جدیــد

درخواسـت های  و  نیازهـای جدیـد  بـه  پاسـخ  در 
کریم خـان  شـعبة  آمـوزش  واحـد  دانش پذیـران، 
مربوطـه،  آموزشـی  دپارتمان هـای  هماهنگـی   بـا 
دوره هـای جدید بـا عناوین و سـرفصل های نوآورانه 

تدوین نموده اسـت.
مجدانة  تالش  و  پیگیری  با  است  ذکر  شایان   
همکاران شعبة کریم خان و همکاری های ارزشمند 
که  دوره هایی  مربوطه،  آموزشی  دپارتمان های 
آنها تاکنون در شعبه کریم خان مسبوق به  اجرای 
حسابداری ،  دوره های  قبیل  از  است  نبوده  سابقه 
زبان انگلیسی و ICT راه اندازی و برگزار گردیده است.
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تفاهمنامه
های همکاري
المللی بین
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به اطالع عالقه مندان سنگ های قیمتی می رساند
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 فــیـلمدپارتمان
و صـدا

 فراخــوان اّولیــن دورة رقابــت عکــس
مجتـمع فنـی تهـران

با  تهران  فنی  مجتمع  که  می رسانیم  به اطالع 
اقدام  »آموزش«،  و  »فرهنگ شهری«  موضوع های 

به برگزاری مسابقة عکاسی نموده است.
لذا از کلیة هنرمندان، دانشجویان و عالقه مندان به 
حوزة عکاسی برای شرکت در این مسابقة فرهنگی 
شرکت  مسابقه  این  در  تا  می آورد  به عمل  دعوت 
نموده و نوع نگاه خود را به حوزة آموزش و فرهنگ 
شهری از طریق لنز دوربین خود به تصویر درآورند.

شرایط شرکت در مسابقه:

هر عکاس می تواند برای هر یک از موضوعات . 1
ارائه شده حداکثر 3 عکس ارائه نماید.

موضوعات مورد نظر عکاس می بایست در نام . 2
فایل ارائه شده، درج شود.

حداکثر سایز عکس MB 5 می باشد.. 3
شرکت در مسابقه برای عموم آزاد و شامل کلیة . 4

رده های سنی می باشد.
آثـار با کلیـة دوربین هـا )موبایـل، دوربین های . 5

DSLR و...( آزاد می باشـد.

موضوعات عکاسی:

فرهنگ شهری. 1
آموزش. 2

جوایز نفرات برگزیده :

نفر اّول: لوح تقدیر به همراه 50% تخفیف 
شرکت در دوره هـای مجتمع فنی تهران

نفر دوم: لوح تقدیر به همراه 35% تخفیف 
شرکت در دوره هـای مجتـمع فنی تهران

نفر سوم: لوح تقدیر به همراه 20% تخفیف 
شرکت در دوره هـای مجتـمع فنی تهران

مهلت ارسال آثار

کلیة آثار خود را می بایست حداکثر تا تاریخ 95/8/20 
به دفتر دپارتمان فیلم و صدا )در ساختمان مرکزی( و 
یا آدرس mftfilm1@gmail.com ارسال نمایید.
 mft.info/film برای اطالعات بیشتر به وب سایت
 22369333 تلفن  شمار  با  یا  و  نمایید  مراجعه 

تماس حاصل فرمایید.

 1. فرهنگ شهری 

2. آمــــــوزش

50%

35%

20%
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دپارتمان
آمــوزش

ایجاد و تجهیز کالس های جدید آموزشی

بر اساس رویکرد جدید معاون  ابتدای سال 95  از 
آموزش؛  توسعة خدمات  امر  به  پژوهش  و  آموزش 
دفاتر  و  اداری  واحدهای  تمرکز  و  بازسازی  از  پس 
تعدادی  افزایش  امکان  محل،  یک  در  دپارتمان ها 
تئوری و کارگاه در طبقات مختلف  سایت، کالس 
راستا  همین  در  آمد.  به وجود  مرکزی  ساختمان 
برگزاری  سطح  در  کالس ها  تجهیز  به  می توان 

جلسات مدیریتی اشاره کرد.
واحدهای  توسط  کالس ها  بر  نظارت  منظور  به 
در  مداربسته  دوربین های  دپارتمان ها،  و  آموزش 

کالس ها نصب و مورد استفاده قرار گرفت.

برگزاری کالس های آموزشی برای پرسنل

پرسنل  حرفه ای  مهارت های  ارتقای  اصل  پیرو 
حال  در  مختلفی  دوره های  تهران  فنی  مجتمع 
بررسی و تدوین می باشد که ازبین آنها می توان به 
دوره های آموزشِی ارتباط مؤثر با رویکرد ارتباط با 
 مشتری، خوشنویسی با خودکار، نرم افزار فتوشاپ،

اجرایی  آموزش  و  مدیر  همیار   ،Word press
نیروهای خدمات اشاره کرد. 

شایان ذکر است از شهریور ماه کالس های ارتباط 
استاد   حضور  با  مشتری  با  ارتباط  رویکرد  با   مؤثر 
 دکتر میثم نصیری، کالس های خوشنویسی با خودکار 
 با حضور اساتید آزاده رستمی و حامد مشفق آرانی

و کالس فتوشاپ با حضور استاد حمزه مرادی برگزار 
شدند و در نظر است تا سایر کالس ها نیز به مرور 

برای پرسنل برگزار گردند.



بابل
011-32251800-1

رشت
013-33778607-9

ساری
011-33255999

نور
011-44528480

بابلسر
011-35331005
011- 35331006

تنکابن
011-54224412
011-54220985

چالوس
011-52220643
011-52242929
011-52219031

سبزوار
051-44671610-15

051-44671617
051-44671619

سمنان
023-33441450

شاهین شهر
031-45228201

هشتگرد
026-44240197-8

کرج
026-32209102

گرگان
017-32526326
017-32526327

تهران / رودهن
76508562
76508570
76508573

تهران / پیروزی
77405091

تهران / قیطریه
22689300

تهران / ونک
88889796

تهران / شمال غرب
44719610

تهران / تهرانپارس
77889937-8
77718253
77889937

تهران / نیاوران
22838287
22298565
22297388

تهران میرداماد/  دهدشتی
22222816
22220732

تهران / سیدخندان
22868670
22885633

تهران / نارمک
77203060

77203082-83
77185553

تهران / انقالب
66933379
66933439
66929920

تهران / رباط کریم
56412181
56423789

تهران / شهریار
65250160
65250140
65250172



کرمانشاه کودک
083-37243105

ایالم
084-33343909
084-33367700

دزفول
061-42230199
061-42246130

دشتستان
077-34259972
077-34270200

امیدیه
061-52639766

آبادان
061-53222725

بندر انزلی
013-44527027
013-44544704

صومعه سرا
013-44338340

الهیجان
013-42222062

بندرعباس
076-33678845
076-33666021

ارومیه
044-32253355
044-32253311 
044-32221762

تبریز
041-33341410
041-33347080

مرند
041-42261385
041-42226963

بوشهر
077-33531090
077-33542325
077-33542326
077-33542327

بروجرد
066-42602005

نورآباد
071-42523675

خرم آباد
066-33335506-7

عسلویه
077-37262398

بروجن
038-34236344

شهرکرد
038-33332436

زنجان
024-33474815
024-33474816
024-33444588 سنندج

087-33183394
087-33618019
087-33667722

شیراز
0713-36263970
0713-36490855
0713-36490854

نی ریز
071-53834545
071-53821515

قم
025-32900756

قشم
076-35249222

کیش
076-44467024

اراک
086-33688770

یاسوج
051-7433338

همدان
0813-8323060 
 0813-8324060
0813-8324103

 همدان
 ویژة کودک و نوجوان
0813-8231951
0813-8231325


