ﺻﺪ ﺑﺮای ﯾﺎزده؛ ﺟﺰﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺸﻨﻮاره
»ﺗﻮانﺗﮏ« اﻋﻼم ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،آذر ۱۳۹۶
»ﺗﻮان ﺗﮏ« روﯾﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر روز از  ۲۱اﻟﯽ  ۲۴آذر ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن
ﻣﺘﺒﻠﻮر ﮐﺮدن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل و آﺷﻨﺎﺳﺎزی اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزار
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮانﯾﺎﺑﺎن و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺗﻮانﺗﮏ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮانﯾﺎﺑﺎن در ﮐﻨﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،از راهﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ ،ﺧﺪﻣﺎت و روﻧﻖ

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،رو در رو ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده
و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﻣﯿﺎن
ﺟﺸﻨﻮاره در روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۲۱آذر از ﺳﺎﻋﺖ  18:30ﺗﺎ  21:00ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،زﻫﺮا
ﺳﺎﻋﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و رﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺼﻮره ﭘﻨﺎﻫﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری رﻋﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﻣﯿﺎن
اﺻﻠﯽ روﯾﺪاد ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۲آذر ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ  ۲۴آذر از ﺳﺎﻋﺖ  10:00ﺗﺎ  18:00ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﯿﺎﺑﺎن در
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه »اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرآﻣﻮزی« اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم آزاد
اﺳﺖ و دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﺮﻓﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻮانﺗﮏ دارای ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﭘﺎزﻟﯽ از ﺳﺎﻋﺖ
 10:00ﺗﺎ  13:00روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ،ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ ﺗﻮﺳﻂ
اﺳﺘﺎرتآپ ﻣﮑﺘﺐﺧﺎﻧﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  13:30ﺗﺎ  14:30روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ،ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ
ﻓﺮﯾﻠﻨﺴﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻬﺎم رﯾﺤﺎﻧﯿﺎن از ﺳﺎﻋﺖ  14:30ﺗﺎ  17:30روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
و ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺪهی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺘﺎﯾﻮن ﺳﭙﻬﺮی از ﺳﺎﻋﺖ  16:00ﺗﺎ 18:00

ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  23آذر ،ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و وبﺳﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻋﺖ
 10:00ﺗﺎ  13:00ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻓﻪﺑﺎزار ،ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﯿﺎن ﺷﻠﯿﻠﻪ از ﺳﺎﻋﺖ
 10:00ﺗﺎ  12:00و ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ از ﺳﺎﻋﺖ  13:30ﺗﺎ
 15:30ﺗﻮﺳﻂ دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
روز ﺟﻤﻌﻪ  24آذر از ﺳﺎﻋﺖ  10:30ﺗﺎ  ،12:00ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﭙﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه و از ﺳﺎﻋﺖ  12:00ﺗﺎ  15:30ﺷﺎﻫﺪ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻣﺮاﺳﻢ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻮان ﺗﮏ ﻫﻢ از ﺳﺎﻋﺖ  16:00ﺗﺎ  18:30ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

