
 به باضگاه هذیزاى فزدای ایزاى
!خوش آهذیذ   



 اهذاف اصلی باضگاه هذیزاى فزدای ایزاى

 آضنایی جواناى با هفاهین هذیزیتی و کاربزدهای آى 

ایجاد روحیه ی کار آفزینی ، هسولیت پذیزی و 
 دانص جویی  

پزورش ههارت های سنذگی و حزفه ای در هذیزاى 
 فزدای ایزاى



 بزناهه ی باضگاه هذیزاى فزدای ایزاى 
:در یک نگاه  

 



!مسایای عضویت در باشگاه   

 !استفاده از فضای رضذ و دوره های آموزضی باضگاه با تخفیف و ضرایط ویژه •

 و تجربیات عملی تیمیکارهای  برنامه های مختلف باضگاه ،در حضور •

استفاده از تخفیف ویژه جهت استفاده از کالس های زبان و کامپیوترفرهنگسرای فناوری  امکان •
 اطالعات  

 امکان استفاده از تخفیف ویژه جهت استفاده از کلیه محصوالت و خذمات مذیران ایران  •

 امکان استفاده از تخفیف ویژه از همایص ها و نطست های مذیریتی  •
 حضور در ضبکه ی ارتباطی اعضای باضگاه مذیران فردای ایران  •
 دسترسی به منابع اطالعاتی متنوع جهت آموزش و رضذ  •
گسترش ضبکه ی ارتباطی حرفه ای جهت ایجاد ایجاد رزومه و برنذ ضخصی  با خذمات مختلف علمی  •

 و حرفه ای  

 .استفاده از لیست خذمات و محصوالتی که به مرور به اعضا اعالم خواهنذ ضذ امکان و 

 



 باضگاه هذیزاى فزدای ایزاى حاهیاى اصلی



اول باضگاه هذیزاى فزدای ایزاىگزوه بچه های   



 کالس های آهوسضی اعضای باضگاه هذیزاى فزدای ایزاى



 بزگشاری یک نطست هذیزیتی تجزبه ی تیوی اعضای
باضگاه هذیزاى فزدای ایزاى   



 تجزبه ی فزوش واقعی اعضا در هوایص های هذیزیتی 



تجزبه ی تیوی خاظ با حضور ههواناى  –تحلیل فیلن هذیزیتی  –چهلنوا   



 حضور فعال اعضای  باضگاه هذیزاى فزدای ایزاى در فعالیت های هختلف و تجزبه های هختلف 



حوایت خوب هذیز و هوکاراى فزهنگسزای فناوری اطالعات اس بزناهه های 
 باضگاه هذیزاى فزدای ایزاى 



:1-ایزاىبزناهه های اصلی باضگاه هذیزاى فزدای   

 
 آهوسضی ویژه  کارگاه های دوره ها و بزگشاری •

 تیوی هذفونذ کارهای •

 کاری هختلف  فعالیتهای داوطلبانه در هحیط های •

 باسدیذ اس هزاکش هختلف •

 نطست های دوره ای با کار آفزیناى و هذیزاى با تجزبه•

 اعضافزاهن کزدى بستز کارآفزینی  •
 هسابقات هختلف علوی •



:2-ایزاىبزناهه های اصلی باضگاه هذیزاى فزدای   

 آهوسضهای اینتزنتی• 

 اضتزاک هنابع  •

 تحقیقاتی و تولیذ هحتوای علویکارهای •

 نقذ هذیزیتی فیلن  •

 تبادل دانص اعضا  •

 تورهای آهوسضی طزاحی ضذه  •

 گستزش ضبکه ی ارتباطی حزفه ای اعضا •



 عنواى بز خی اس 
:هطالبی که در دوره ی  آهوسضی پیص بینی ضذه   

، خَد ؽٌاعی ٍ اعتواد بِ خَد اگاّی •
 ًفظ

 تیوی  وار •
 اخالق حزفِ ای  •

تفىز خالق ، تفىز اًتمادی ، ّدف  •
 گذاری ٍ بزًاهِ ریشی

 آؽٌایی با هباحث عوَهی هدیزیت  •

 اخالق حزفِ ای  •
بغتي لزار داد ّای واری ، اهَر •

 حمَلی
 هذاوزُ ، ارتباطات هَثز  •
 اًغاًی  هغائل هْن در هدیزیت هٌابع •
هدیزیت سهاى ، افشایؼ وارایی ٍ •

 عولىزد 

 فٌاٍری اطالعات  •
 هالی  هدیزیت •

 فزٍػ ٍ باساریابی 
 ...وار آفزیٌی ، بیشیٌظ پلي ٍ 

 بزًد
 پزعٌال بزًدیگ
 ارائِ ی هَفك 

 لَاًیي ولیدی هَفمیت 
 رٍػ تحمیك ، گشارػ ٍ همالِ ًَیغی

 پزٍصُهدیزیت 
 هدیزیت اعتزاتضیه

 هدیزیت داًؼ 
ٍ.... 

 



 هذیز ؟



 ههارت های السم بزای هذیزاى



 ههارت های فنی



 مهارت انسانی 



 مهارت ادراكی



 انتخاب نام باشگاه ، 
!جدی است مربی کامال معنی تیم و یعنی   

یک باضگاُ علوی است کِ ّذفص پرٍرش ٍ ! ایٌجا داًطگاُ ًیست •
 .آهادُ کردى اعضا برای رضذ ٍ پیطرفت ضخصی ٍ حرفِ ایست 

 .رعایت قَاًیي در آى ضرٍری است •

عضَ فعال یعٌی حضَر هٌظن ٍ پَیا در کالس داضتي ٍ اًجام توریي ٍ •
 ٍظایف هحَلِ 

 



 شبکه ی ارتباطی اعضا باشگاه یک 
!گنج است قدر آن را باید دانست   



اعتماد به مربیان و باشگاه برای سپردن خود به برنامه ها و •
 آموزه ها 

 ، ؽَر ، ؽَق ، عاللِ ، تالػ ، پَیاییاًگیشُ •
 هتعْد بِ لَاًیي باؽگاُ  •

 ؽزوت فعال در توام بزًاهِ ّا ی باؽگاُ  –
 رعایت ًظن ٍ لَاًیي–
 پذیزػ ٍ اًجام هغَالًِ ی ٍظایف ٍ ًمؼ ّا  –

 
 

فردای باشگاه آنچه برای پیوستن به    
:مدیران ایران الزم دارید   



 یه دٍرُ ی ّفت هاِّ  •
 ؽاهل والط ّای حضَری ٍ ایٌتزًتی  

 ٍ فعالیت ّای فَق بزًاهِ  

 یه هیلیَى تَهاى : ITبا اوتغاب حوایت فزٌّگغزا  هبلغ تعدیل ؽدُ •
 ّشارتَهاى   820: عَبغید آهَسؽی هدیزاى ایزاى •
 !هاِّ 7تَهاى بزای دٍرُ ی ّشار  180فمط  : پزداختی اعضا •

 

حضور در این دوره ی  آموزشی  هسینه   
مدیران فردای ایرانباشگاه   



 چه کسانی انتخاب هی ضونذ؟



 چه کسانی در طی هسیز حذف  هی ضونذ؟



:كار به شکل چرخشیبندی ، تقسیم گروه    

 گزٍُ پضٍّؼ•
 عوَهی  گزٍُ رٍابط •
 اهَر هالی  •
 لزاردادّا ٍ تفاّن ّااهَر •
 اؽتزان هٌابع•
 هغتٌد عاسی•
 گزٍُ ًظارت ٍ وٌتزل•

•ٍ... 
 

 
 



!ضوا هن خودتاى را هعزفی کنیذ   



 آیا هسیز ضوا با باضگاه هن راستا است ؟



 



 راههای تماس 

• http://groups.google.com/group/jamfa2 

• www.modiriran.ir/farda 

• farda@modirian.ir 

• https://www.facebook.com/Modiran.farda 
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