
دوره های آموزشی تخصصی دروپنجره

آتاتک، با همکاری سازمان آموزش
فنی وحرفه ای برای نخستین بار در کشور برگزار کرد:
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شــرکت آتاتک، یکی از تولیدکنندگان بنام پروفیل یو.پی.وی.ســی کشورمان، به 
مدیریت حمید اطهری و با اتکا بر سابقه طوالنی خود در بخش های مختلف صنعت 
دروپنجره، مدتی اســت کــه با اندوختن اطالعات و گنجینــه ای ارزنده  از تجربیات 
متخصصان و کارشناســان، وارد عرصه آموزش مونتاژ و نصب دروپنجره و شیشــه 
دوجداره شــده است. علت ورود آتاتک به عرصه پرزحمت و پرهزینه آموزش را باید 
در پیشــینه این شرکت جستجو کرد. پیشینه ای که با بررسی آن می توان به دغدغه 

بی پایان مدیران این مجموعه به بحث کیفیت و رضایت مشتریان پی برد.
شرکت آتاتک پیشینه قابل توجهی در این صنعت دارد. این شرکت در سال 1386 
وارد عرصه ســاخت دروپنجره و در ادامه تولید یراق آالت شد. در سال 1392 فعالیت 
خــود را در زمینه تولید پروفیل ایرانــی آتاتک آغاز کرد. این مجموعه در همان ابتدا 
با واردکردن قالب جدید پروفیل 5 کانال ســری 60 توانســت وجه تمایزی با دیگر 
تولیدکنندگان پروفیل کشــورمان ایجاد کند. مدیریت آتاتــک در طول تمامی این 
ســال ها از هیچ تالشــی برای عرضه محصوالت باکیفیت مضایقه نکرده و همواره 

در خط مقدم دفاع از اعتبار پنجره یو.پی.وی.سی در کشورمان جای داشته است.
آتاتک برای جلب رضایت مشــتریان همواره سیاســت های خاصی در دستور کار 
داشته است. به عنوان نمونه، به غیر از ارائه بیمه 10 ساله به محصوالت آتاتک، این 
مجموعه کیفیت پروفیل خود را به مدت 15 ســال ضمانت کرده و برای یراق آالت 
نیز 2 سال گارانتی تعویض در نظر گرفته است. همچنین هنگام تحویل پنجره تولید 
و نصب شــده در ســاختمان، نیروهای فنی آتاتک در محل حاضر شــده، دروپنجره 

نصب شده را بررســی کرده و در صورت تایید، آنها را از تولیدکننده و نصاب تحویل 
گرفته و با ارائه ضمانت نامه های مجزا برای هر واحد ســاختمانی، به کارفرما تحویل 
می دهند. پس از این مرحله ســازنده و نصاب پنجره دیگر هیچ گونه مســئولیتی در 
قبــال این دروپنجره بــه عهده ندارند و در صورت بروز هرگونه مســئله ای کارفرما 
می تواند با خیالی آســوده به شــرکت اصلی آتاتک مراجعه کرده و با توجه به بیمه و 

ضمانت نامه هایی که وجود دارد نسبت به بررسی و رفع نقص اقدام کند.
در راســتای همین خط مشــی آتاتک، واحد تحقیق و توسعه این مجموعه پس از 
تحقیقات فراوان به این نتیجه رســید که بسیاری از مشکالت و کاستی های موجود 
در پنجره های یو.پی.وی.سی که سبب بروز انتقادهایی نیز نسبت به این محصول در 
کشــورمان شده است، در مبحث آموزش و ضعف مسائل علمی و عملی مونتاژکاران 
و نصابان دروپنجره ریشــه دارد، به نحوی که ایــن ضعف دانش و مهارت در برخی 
مواقع باعث شده از بهترین پروفیل و یراق آالت موجود دروپنجره ای با کیفیت بسیار 

نازل حاصل شود.
مجموعه آتاتک با در نظر گرفتن جمیع این مسائل و بنا بر وظیفه اخالقی و اجتماعی 
که نســبت به زمینه کاری خود احســاس می کرد تصمیم گرفت تــا وارد حوزه خطیر 
آموزش شــده و با مراجعه به مبادی رسمی و قانونی نسبت به رفع این نقایص و انجام 
یک حرکت تاثیرگذار و بلندمدت اقدام کند. برای این منظور واحدی با نام آموزشــگاه 
آتا تک با مدیریت مهندس حمید اطهری در این مجموعه تاســیس شد و با اخذ تمامی 

مجوزهای الزم همکاری خود را در این زمینه با سازمان فنی و حرفه ای آغاز کرد.
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این دوره های آموزشــی که شــامل تمامی رشــته های مرتبط با صنعت دروپنجره 
ازجمله ساخت و تولید پروفیل یو.پی.وی.سی، مونتاژ دروپنجره دوجداره، ساخت شیشه 
دوجداره، نصب دروپنجره و... می شــود با نظارت ســازمان فنی و حرفه ای و مطابق با 
اســتانداردهای تاییدشده این سازمان در شــرکت آتاتک به متقاضیان ارائه می شود. 
حضور در این دوره های آموزشــی برای تمامی متقاضیان، فعاالن صنعت دروپنجره و 
عالقه مندان آزاد بوده و به تمامی کســانی که موفق به حضور و گذراندن این دوره ها 

شوند از سوی سازمان فنی و حرفه ای گواهی نامه معتبر بین المللی اعطا می شود.
گروه خبری نشــریه پنجره ایرانیان به منظور تهیــه گزارش یکی از این دوره های 
آموزشــی که در محل شرکت آتاتک در حال انجام بود به محل این شرکت مراجعه 
کــرده و با خانــم اطهری پیرامون این کارگاه به گفتگو پرداخته اســت که در ادامه 

گزارشی از این گفتگو را با هم می خوانیم:
نام این دوره آموزشــی »ســازنده و نصاب دروپنجره با پروفیل یو.پی.وی.سی و 
شیشــه دوجداره« با کد استاندارد 814220290010001 است که توسط مربی دوره 

آقای اوالدی به کارآموزان ارائه می شود.
در استاندارد این مهارت 47 ســاعت آموزش نظری و 153 ساعت آموزش عملی 
جمعا به مدت 200 ســاعت صورت می گیرد. گفتنی اســت، میزان ساعت برگزاری 
دوره بر اســاس میزان مهارت اولیــه کارآموز و با نظر مربی پس از تعیین ســطح 
به صورت خصوصی و فشــرده انجام می شــود. نحوه شــرکت در کالس و ثبت نام 
دوره های آموزشــی آتاتک با تکمیل فرم ثبت نام، ارائه مدارک، و توافق کار آموز در 
سایت فنی حرفه ای انجام می شود. مطابق آئین نامه آموزش فنی و حرفه ای محدوده 
سنی کارآموزان برای شرکت در این دوره های آموزشی با توجه به نوع رشته آموزشی 

)ساخت و مونتاژ دروپنجره یو.پی.وی.سی( 16 سال به باالست.
نقش سازمان فنی و حرفه ای در این دوره های آموزشی ارائه مجوز آموزشگاه، تائید 
صالحیت فردی و فنی مربیان، تایید مکان و تجهیزات آموزش و تامین الزامات کلی 
آموزشــگاه اســت. تهیه تجهیزات و تامین مکان آموزش نیز به عهده موسس یعنی 

شرکت آتاتک است.
مجوز تاســیس آموزشگاه تخصصی دروپنجره آتاتک توسط اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای تهران صادر شــده است. پس از پایان دوره های آموزشی برگزاری آزمون 
و ســنجش مهارت توسط این ســازمان صورت گرفته و در صورت قبولی کارآموز، 
گواهینامه بین المللی مهارت به کارآموزان اعطا می شــود کــه این گواهینامه قابل 

ترجمه و ارائه به کلیه کشورهای عضو سازمان کار )ILO( است.
میزان شــهریه و هزینه دوره های آموزشــی در حالت عادی )200 ســاعت آموزش( 
به صورت رسمی در سایت سازمان فنی و حرفه ای کشور موجود است. در صورت تقاضای 

دوره خصوصی بر اساس خواسته کارآموز، شهریه به صورت توافقی تعیین می شود.
پنجــره ایرانیان ضمن قدردانی از کوشــش های بی دریغ مدیریت آتاتک در جهت 
رشــد و ارتقای صنعت دروپنجره کشورمان امیدوار است این زحمات به بار نشیند و 
در آینده ای نه چندان دور شاهد رفع تمامی کاستی ها و نقایص این صنعت در کشور 

عزیزمان باشیم.


