پورتال جامع مهندسی ایران
واژه پورتال یا  portalدر فرهنگ لغت فارسی به معنای در  ،درگاه  ،دریچه  ،دروازه  ،مدخل  ،شاهراه
 ،باب  ،سردرب و ایوان است .ولی در هر جا بستگی به کاربردی که دارد معانی متفاوتی پیدا می کند.
پورتال تخصصی (Specialized Portals):جامع مهندسی ایران به صورت تخصصی در زمینه آموزش
مهندسان در دوره های نظام مهندسی و کارشناسی رسمی دادگستری به صورت حضوری و مکاتبه ای
فعالیت دارد به نام "موسسه متخصصان نوآوران دانش پارسه" فعالیت خود را گسترش داد.
پورتال جامع مهندسی ایران در سال  1388تاسیس شده  .در ادامه با پیوستن اساتید مطرح نظام مهندسی
و کارشناس رسمی دادگستری و بکار گیری دانشجویان ممتاز دانشگاه ها  ،فعالیت خود را بطور رسمی
آغاز نمود  .پورتال مهندسی عالوه بر برگزاری دوره های تخصصی ویژه مهندسان  ،به عنوان تنها موسسه
تولید کننده بسته های مکاتبه ای و آموزش از راه دور و همچنین اجرای آزمونهای آزمایشی جامع حضوری
و آنالین ( با بیشترین جامعه آماری ) و مشاوره تخصصی آزمون  ،خدمات نوین به جامعه مهندسین سراسر
.
است
نموده
ارائه
کشور
استقبال بی نظیر مهندسان عزیز از دوره های پورتال مهندسی و آمار قبولی باال باعث شد تا این موسسه
در مسیر نشر کتابهای مختلف مهندسی نیز گام بردارد و تاکنون با چاپ و نشر بیش از صد جلد کتاب ،
پیشتاز علمی مهندسی کشور بوده است .
هدف موسسه
ارائه كلیه مهندسي اعم از فني،شناسایي جمع آوري و پردازش اطالعات در زمینه هاي علمي
وآموزشي،بررسي و اصالح سیستمهاي آموزش از طریق سایت،خدمات مشاوره اي و مطالعاتي شامل ارائه
مشاوره هاي تخصصي وحرفه اي،بهبود عملكرد از طریق وضع و اصالح روشها مطابق استانداردهاي
طریق
از
رساني
اطالع
خدمات
و
المللي
بین
سایت،مطالعه و پژوهش مدیریت و انتقال دانش و ارتقاء دانش،برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت
كاركنان دولت،تنظیم یاعقد قرارداد مشاركت و همكاري با افراد و شركتها و موسسات دولتي و
خصوصي،برگزاري و شركت در نمایشگاهها ،سمینارها وكنفرانسهاي داخلي و خارجي،ایجاد شعب و اخذ
یا اعطاي نمایندگي حقیقي و حقوقي در سراسر كشور،اخذ وام و اعتبارات براي موسسه از كلیه بانک ها
و موسسات مالي و اعتباري،كسب خدمات و نرم افزارهاي سفارش مشتري (غیرفرهنگي و
غیرهنري)مخصوص فعالیتهاي یاد شده درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذیربط مدت:
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

"هدف اصلی موسسه ارائه خدمات اثربخش به داوطلبان با هزینه مناسب و در زمان مناسب می باشد "
بمنظور نیل به هدف مذکور موسسه در جهت دستیابی به موارد زیر تالش می نماید:
·استفاده از کارشناسان ،اساتید و مشاوران با تجربه با سوابق حرفه ای درخشان

·تالش در جهت ارتقای دانش حرفه ای همکاران
·رعایت استانداردهای حرفه ای رایج در سطح بین المللی و استانداردها ،آئین نامه ها و مقررات الزم
االجراء در سطح کشور
·تنوع بخشی به خدمات قابل ارائه و بکارگیری فن آوری های نوین
·درک صحیح نیاز مشتریان و ارائه خدمات و راهکارهای مناسب
ویژگی های منحصر به فرد موسسه :
 ) 1بهره گیری از مدرسان مجرب و کارآمد از اعضای هیات علمی و فرهیختگان دانشگاه ها و موسسات
عالی
آموزشی
 )2ارائه کتابها  ،ملزومات آموزشی و کمک آموزشی شامل فیلم و جزوات کالس ها
 ) 3برگزاری آزمونهای جامع
 )4مشاوره آزمون
 )5استفاده از متدلوژی های جدید آموزشی

معرفی مدیرعامل – دکتر حسین صباغیان
دکتری مدیریت  -دانشگاه عالمه طباطبایی
کارشناسی ارشد و کارشناسی مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
عضو کانون کارشناسان دادگستری
مولف کتاب بارگذاری سازه ها و مهندسی زلزله -انتشارات جاودان خرد
 13سال سابقه تدریس و برگزاری سمینار در قوی ترین موسسات تهران و نظام مهندسی ها و دانشگاههای
سراسر کشور

چاپ دهها مقاله در ژورنال های معتبر بین المللی و داخلی و کنفرانس های معتبر
مدیریت دهها پروژه ملی در زمینه های مهندسی دریا و پروژه های صنعتی و ساختمانی
مدرس مباحث بارگذاری سازه ها ،مهندسی زلزله ،سازه های بتنی و تحلیل سازه ها جهت آزمون ورود به
حرفه مهندسان و کارشناسان دادگستری
تلفن 09128167511
معرفی رئیس هیئت مدیره-مهندس علی فتاح پور
کارشناسی ارشد محیط زیست – دانشگاه امیرکبیر تهران
کارشناسی عمران -عمران دانشگاه کاشان
مدیر پروژه ،مدیردپارتمان سیویل-دبیر - HSEشرکت مهندسین مشاور در تهران
فعالیت آموزشی در قویترین موسسه آموزش نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری و فعالیت در
خصوص تدوین و چاپ مقاالت علمی پژوهشی و ISIو آموزش زبان مهندسین
تلفن 09129330556

نمونه تصاویر

راههای ارتباطی:
http://portalemohandesi.ir
t.me@inbr95
https://www.instagram.com/portaliran2020/

021-42881300
09198149004

دوره های آمادگی حضوری و مکاتبه ای آزمون کارشناس رسمی دادگستری و آزمون نظام مهندسی
🔐مشاوره تخصصی رایگان
📈 بسته مکاتبه ای رشته های راه و ساختمان و معماری داخلی و تزئینات
📈برگزاری آزمون آزمایشی آنالین و حضوری
📙تدریس قوی ترین اساتید ایران
📈تخفیف ویژه
📙تدریس مباحث پرتکرار
📈 حل تست های آزمونهای اخیر

قوی ترین بسته های مکاتبه ای آمادگی آزمون نظام مهندسی وکارشناس رسمی دادگستری برای مهندسین عزیز
که امکان حضور در کالس های حضوری موسسه را ندارند برای کلیه صالحیت های آزمون شامل:
✴ فایل تصویری تدریس کلیه سرفصل های آزمون توسط مجرب ترین اساتید
✴فایل تصویری مشاوره و برنامه ریزی کامل جهت قبولی آزمون نظام مهندسی
✴جزوات تایپ شده کلیه مباحث به همراه تست های حل شده آزمونهای قبل
✴فهرست کلیدی و کلیدواژه ای مباحث مقررات ملی با محتوای عالی
✴برگزاری سه آزمون دوره ای تالیفی شبیه سازی شده آزمون نظام مهندسی

سخن هیئت مدیره
موسسه متخصصان نوآوران دانش پارسه که در دهه هشتاد بر پایه توکل به خدای یکتا و ارزشهای
بنیادین اجتماعی و صنفی به منظور توسعه صنعت ساختمان و تامین ماموریتها و اهداف متعالی این
حوزه تاسیس گردیده توانسته طی قریب به یک دهه فعالیت مستمر و پویا ضمن ایجاد جریانهای نوین
علمی-پژوهشی و اثر گذار در سطح کشور ،خدمات گسترده ای را جامعه مهندسی و کلیه فعاالن این
عرصه اعم از بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی ارائه نماید.
اهم ماموریتهای موسسه
✓ بهبود خدمات مهندسییی و افزایش ضییریب ایمنی سییازه ها و درنتیجه تامین حداکثری سییالمت هم
میهنان
✓ توسعه بهره وری در مدیریت پروژه های عمرانی و ساخت وسازها و در نتیجه کاهش پرت منابع
ملی
✓ پرورش سیییرمایه های انسیییانی صییینعت سیییاختمان در همه سیییطوح و زمینه های حرفه ای و نیز
اصالح نگرش در ساختار نیروی انسانی سازمانها

✓
✓
✓
✓
✓
✓

به روزرسیانی دانش آکادمیک و نیز مهارتهای فارغ التحصییالن دانشیگاهی در رشیته های مرتبط
با صنعت ساختمان متناسب با نیاز روز
کاهش نرخ بیکاری و ایجاد بستر اشتغال یا تامین فرصتهای شغلی مناسب برای دانش آموختگان
ارزیابی شایستگیهای حرفه ای متخصصان و نیروهای کارآمد برای کارفرمایان
تقویت نشاط ،انگیزه و اخالق حرفه ای در میان دست اندرکاران حرفه
ارتقای استانداردهای کیفی صنعت
توسیعه کارآفرینی و رونق بخشیی به اقتصیاد کشیور از طریق پرورش کارآفرینان ملی و بین المللی
و زمینه سازی برای صدور خدمات مهندسی

از شیاخص ترین ویژگیهای موسیسیه به عنوان حلقه واسیط میان صینعت و دانشیگاه که موجب پایداری و
روند رو به رشد فعالیتهای موسسه گردیده میتوان موارد ذیل را برشمرد:
✓
✓
✓
✓
✓

هدف دار بودن و استمرار حرکت در مسیر ارزشها ،ماموریتها و برنامه های سازمانی
رویکرد کیفی و پژوهش محور
وجود دغدغه های حرفه ای در جهت رفع نیازهای واقعی دست اندرکاران صنعت و جامعه مبتنی
بر آینده پژوهی
داشتن شبکه ارتباطی سالم و گسترده با پیشکسوتان و نخبگان صنعت
استفاده مطلوب از دانش ،تجهیزات و فن آوریهای روز

خوشیبختانه خدمات این مجموعه که هرسیاله به لحاظ کمی و کیفی رو به رشید بوده با اقبال خوبی از سیوی
مخیاطبیان مواجیه بوده اسیییییت تیاحیدی کیه درحیال حیاضیییییر بیا عنیاییت پروردگیار خیانیه عمران بمنزلیه برنیدی
خوشیینام و معتبر نزد اهالی حرفه شییناخته و گواهینامه های آموزشییی این مرکز در صیینعت سییاختمان از
جایگاه باالیی برخوردار شده است
امید آنکه ضیمن پاسیداشیت توفیقات حاصیله با توسیعه و بهبود مسیتمر اینگونه فعالیتها ،زمینه های شیکوفایی
استعدادهای تخصصی و بالندگی جامعه مهندسی کشور را بیش از پیش فراهم نماییم.

خط مشی و مأموریت سازمانی
✓
✓
✓
✓
✓

توسعۀ صنعت ساخت در تمامی ارکان مدیریتی ،فنی  ،اجرایی و ترویج آخرین فنآوریها و
دستاوردها
اعتالی خدمات مهندسی از طریق بازآمیوزی ،نوآمیوزی ،نشیر اطیالعیات و بسیط ارزشهیا و
اخیالق حیرفیهای با تکییه بیر موثرترین تجهیزات و روشها
همیاری مدیریت شهری ،افزایش ضریب ایمینی سازهها و تأمین هر چه بیشتر سالمت هممیهنان
کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای فارغالتحصیالن دانشگاهها از طریق
توانمندسازی آنها و آموزش مهارت های تخصصی و اثربخش
ایجاد بستر گسترش مشاوره و خدمات تخصصی توسط خبرگان و پیشکسوتان صنعت ساختمان

چارت سازمانی

ادامه دارد ...........

