ﻫﻢ آﻣﻮز در اﻟﮑﺎﻣﭗ؛ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮدی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺣﻀﻮری ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ آﻣﻮزش
ﻣﺠﺎزی اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده؛ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﮐﻼس ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻫﺮ ﻣﻬﺎرت ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
»ﻫﻢ آﻣﻮز« ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ اﻣﺴﺎل
ﺣﻀﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺳﺎل  ۹۴ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ آرﯾﺎﻧﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت از راه دور در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮدی
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﻢ آﻣﻮز اﯾﻦ دورهﻫﺎ را ﻫﻢ در وﺑﺴﺎﯾﺖ و ﻫﻢ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی  iOSو اﻧﺪروﯾﺪ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﻣﺤﻮر و وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺠﺮب داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﺮ دوره ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻧﻤﺮهﺗﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻣﺪرک را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻮز ،ﻃﯽ ﺑﺮﮔﺰاری اﻟﮑﺎﻣﭗ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﺎ »ﺣﻤﯿﺪ ﺧﺰﻟﯽ« ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار و ﻣﺪﯾﺮ
ﻓﻨﯽ و »اﻟﻨﺎز ﻣﺠﻠﺴﯽ« ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﮔﭗ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺠﻠﺴﯽ از اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ ﻫﻢ
آﻣﻮز ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﮔﻔﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮدی و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد را ﯾﮑﯽ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد:

»ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ آﻣﻮزش دﻗﯿﻖ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
آﻣﻮزشﻫﺎ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮدی را ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻢ آﻣﻮز اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ دوره
آﻣﻮزﺷﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ،ﻫﻤﮕﯽ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺰو اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺠﺮب داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دورهﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ«.
ﺗﯿﻢ ﻫﻢ آﻣﻮز ﮐﻠﯿﻪ دورهﻫﺎ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﻮب و ﮐﺎﻣﻠﯽ از دورهﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﻢ آﻣﻮز ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻫﺮ
دوره در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻫﻢ آﻣﻮز ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ
ﭘﮑﯿﺞﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و اﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺧﺰﻟﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﺎ ﭘﮑﯿﺞﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را در ﻓﺎز دوم ﻫﻢ آﻣﻮز اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در آن ،از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ

ﺻﺪ ﻣﻬﺎرت ﻣﺪ ﻧﻈﺮش را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه را
ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ در واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺷﻮد«.
ﻫﻢ آﻣﻮز ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد ،ﺗﺎ اﻣﺮوز  ۲۵۰۰۰ﮐﺎرﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻣﺪرک
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و  ۱۰۰۰۰ﻧﻔﺮ از آنﻫﺎ را ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻌﺪاد دورهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  ۲۰۰ﻣﻮرد ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﺑﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ دوره ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮب و ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻫﻢ آﻣﻮز ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪای
دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﻢ آﻣﻮز ،ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
وﯾﮋهای دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﮏ واﺣﺪ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﺣﯿﻄﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺎرﮔﺎه و دورهﻫﺎی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ .ﻫﻢ آﻣﻮز اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﯾﮋه
را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

»ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اراﺋﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺸﻐﻮل ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺮورﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﻫﻢ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻢ آﻣﻮز را روی ﺳﺮورﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺎپ ﮐﻨﯿﻢ .ﺿﻤﻨﺎ
ﻫﻢ آﻣﻮز ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دورهﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﮕﯽ در اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺧﻮدﻣﺎن ﺿﺒﻂ و آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺰﻟﯽ ،ﺷﺼﺖ درﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ آﻣﻮز دورهﻫﺎ را در ﺳﺎﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺎﻗﯽ ﮐﺎرﺑﺮ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دورهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻓﻼﯾﻦ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ زﻣﺎنﺗﺎن را
ﺻﺮف ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻢ آﻣﻮز ﺟﺰو زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺎﻧﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ دوره آﻣﻮزش
ﻣﺠﺎزی ﯾﮏ ﮐﺘﺎب از اﻧﺘﺸﺎرات آرﯾﺎﻧﺎ ﻗﻠﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دورهﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺧﺮﯾﺪ آنﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻢ آﻣﻮز ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ،ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻮﺗﯽ آﻣﺎده ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺮﮔﺰاری ورﮐﺸﺎپﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻢ از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ آﻣﻮز در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در دورهﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻢ آﻣﻮز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎرتآپ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

