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دوره هاي تخصصي را دوره هاي تخصصي را 
آموزش ببينيد!آموزش ببينيد!

گفت و گو با مازيار گنجه اي،مديرعامل شركت كاريار ارقام

در سلسله گفت وگوهايي كه به مناسبت كتاب سال شبكه انجام داديم، دوست داشتيم با يكي از مديران مؤسسه 
آموزشي نشستي داشته باشيم  تا دوره هاي تخصصي IT و بازار آموزش هاي تخصصي و مشكالت و آينده آن  را 
بررسـي كنيم. به همين دليل، شـركت كاريار ارقام، را كه يكي از معتبرترين و معروف ترين مؤسسـاتي است كه 
در ايران فعاليت مي كند و فقط يك مؤسسه آموزشي صرف نيست،  انتخاب كرديم و با مازيار گنجه اي مديرعامل 
اين شـركت يك گفت وگوي دوسـاعته داشـتيم. اميدواريم كه عالقه مندان با مطالعه اين مصاحبه پاسخ بسياري 

از سؤال هاي خود را درباره آموزش هاي تخصصي در ايران و وضعيت كنوني بازار و آينده اين دوره ها بيابند.
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  مـدت زيـادي اسـت كـه جامعـه بـا يـك مـوج 
مدرك گرايـي مواجه شـده و همه تمايل دارند مداركي 
مانند سيسكو يا مايكروسافت داشته باشند. از طرف 
ديگر، تعداد مؤسسـه هاي آموزشـي، به خصوص در 
شهرستان ها زياد شده به طوري كه احساس مي شود، 
مدرك گرفتن بسيار ساده شده است. ارزيابي شما از 

اين وضعيت در حوزه شبكه چيست؟
  من تا كنون با چنين موردي مواجه نشدم، اما در 
رزومه كاري مدرك CCNA داشــتن بهتر از نداشتن آن 
اســت، يعني اگر يك نفر بخواهد استخدام شود، داشتن 
اين مدرك در رزومه كاري معقول تر است. براي نمونه 
اگر تا حدي درباره روتر اطالعات داشــته باشــيم بهتر 
از آن اســت كه وقتي كارفرما سؤالي مي پرسد، چيزي 
دربــاه آن ندانيم. آموزش را به عنوان يك كاتاليزر نگاه 
مي كنيم؛ برخي از دانشــجويان در اين بســتر آموزش 
مي بينند و هم ســطح افرادي مي شــوند كه هم اكنون با 
داشــتن مدرك ديپلم در خود مؤسسه سيسكو سيستم 
كار مي كنند. من در همان دوره CCNA متوجه اســتعداد 
برخي از دانشــجويان مي شــوم. برخي ديگر از افراد 
ممكن اســت ساليان ســال دروسي را بخوانند، در بطن 
قضيــه قرار نگيرند، اما با ايــن حال بهتر از آدم قبلي اند 
كــه بودند. به طور كلي عقيده من برآن اســت كه فردي 
كه دوره هاي آموزشــي سيســكو را با استانداردهاي 
آن بگذارند، از ســطح يك به ســطح دو مي رسد. البته به 
شــرطي كه به طي كردن اين دوره ها و شبكه عالقه مند 

باشد يا استعداد داشته باشد. 

  مسئله اي كه بيش از هر موضوعي شيوع پيدا 
كرده، اين اسـت كه متأسـفانه، مدرك گرايي بيشتر از 
آموزش و يادگيري اهميت پيدا كرده است و اين خوب 

نيست!
  تمايل به مدرك گرايي در جهان سوم وجود دارد، 
اما اين موضوع در ايران كمتر رواج دارد. دســت كم در 
زمينه سيسكو بســيار كم است. كشورهايي مانند هند، 
پاكســتان و چين در فناوري اطالعــات به طرز عجيبي 
مدرك گرا هســتند،  اما تمام افراد دوره ديده هم كارآمد 
نيســتند.  مي توان گفت در اين كشــورها اگر شــخص 

مدركي كسب نكند، جايگاه قابل توجه  و وجهه اجتماعي 
چشم گيري ندارد. در حال حاضر، وجود چنين مداركي 
در رزومه كاري الزامي شده است و نبود آن يعني ندادن 
وقت مصاحبه. دو نكته در اســتخدام افراد حائز اهميت 
است؛ نخست اين كه از اين افراد آزمون هاي داخلي گرفته 
مي شود و در مرحله بعدي افراد بايد مدارك بين المللي را 

دريافت كنند و اين كار بسيار دشواري است. 

  تمـام گفته هـاي شـما در صورتي مصداق پيدا 
مي كند كه كنترل و نظارت هم وجود داشته باشد. در 
حال حاضر تعدادي از مؤسسـه هاي آموزشـي وجود 
دارند كه بسـيار پايين تر از اسـتانداردهاي آموزشي 
هستند، اما همان مدرك CCNA يا CCNP آموزشگاه هاي 
معتبـري ماننـد كاريار ارقام را  به دانشـجويان ارائه 

مي دهند، نظر شما در اين باره چيست؟
  بله؛ حق با شــما اســت،  اما نمي توان اين كار را 
كنترل كرد، زيرا در بازار كسب و كار وجود اين مسائل 
امري طبيعي است، مگر اين كه دولت متولي شود كه هم 
اكنون با مجوز دادن براي آموزش كاركنان دولت دارد 
حركت هايــي مي كند. به عنوان نمونه، شــركت ملي نفت 
در اين زمينه بســيار حســاس اســت و دو يا سه سالي 
اســت كه اســتانداري نيز به اين موارد اضافه شده و با 
طمأنينه اين كار را انجام مي دهد. شــركت نفت هر شش 
مــاه به ما مدرك مي دهد، براي بازديد مي آيد، رتبه بندي 
دانشــجويان را مي بيند و بررسي هاي الزم را هم انجام 
مي دهد. به طور كلي مشكل اصلي شايد خود دانشجويان 
باشند كه در اين زمينه تحقيق نمي كنند و هر مؤسسه اي 
را كه از لحاظ هزينه اي ارزان تر باشــد،  انتخاب كرده و 

ثبت نام مي كنند و مدرك CCNA را دريافت مي كنند.

  با توجه به نياز جامعه، تعداد فارغ التحصيالن 
را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

  با بازار بيش از هفتاد ميليونى، يك بازار 50 هزار 
نفــرى داريم. در نتيجه مؤسســه اي چون كاريارارقام 
سالى پانصد دانشجو جذب مي كند. بازار آموزش وسيع 
اســت و هر مؤسسه اي مشترى خاص خود را دارد، اما 
هميشه به دانشــجويان اين نكته را متذكر مي شويم كه 
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زمــان آمــوزش دوره CCNA رو به اتمام اســت و بايد 
دوره هاي تخصصى را شــروع كنند. متأســفانه تعداد 
زيــادي از افراد هنوز به اهميــت دروس تخصصى پي 
نبرده اند. ديتاسنتر در دنيا بازار بسيار پر رونقي دارد، 
اما متأســفانه در ايران هنگام برگزاري دوره ديتاسنتر، 

تعداد بسيار كمي ثبت نام مي كنند. 

  آيـا زمان دوره هاي عمومي به سـر رسـيده و 
بايد به سوي آموزش دوره هاي تخصصي تر رفت؟

  بله؛ هميشــه مشــاوره من به دانشــجويان اين 
اســت كه اگر مى خواهيد خاص و تك باشــيد، دوره اى 
را انتخــاب كنيد كــه در آينده هم در همان زمينه فعاليت 
كنيد. بايد براي دروس تخصصى كار و فرهنگ ســازى 
شــود. حتــي باالتر از اين، به نظرم هر دانشــجويي كه 
مى خواهــد در حــوزه فناورى اطالعــات تحصيل كند، 
بهتر اســت كه يك دوره سيســكو هم كنار آن بخواند. 
زيرا بايد بازار مخابرات ايران را در نظر داشت. هشتاد 
درصــد زيرســاخت مخابرات ايران روى سيســكو و 
هواوى اســت. اپراتور چهارم هــم به زودي وارد ايران 
خواهد شــد. بي شك بازار آينده از آن شبكه و فناوري 
اطالعات اســت،  هنوز براي كار و آموزش فضا وجود 
دارد. حتــي در اين بازار نيروهايي از رشــته هاي ديگر 
مانند كشاورزي، صنايع و... نيز جذب مي شوند كه اتفاقًا 
نيروهاي بســيار موفقي هم هستند. اگر نيروها گرايش 
پيدا كنند كه دوره هاي تخصصي شركتي مانند سيسكو 
را سپري كنند، متخصص هاي كارآمدي براي بازار كار 

خواهند بود. 

  در ميان گفته هايتان به اين نكته اشـاره كرديد 
كـه هر دانشـجوي فنـاوري اطالعات بايـد دوره هاي 
شـركتي ماننـد سيسـكو را هـم آمـوزش ببينـد. بـا 
توجـه به اين نكته مي توان چنين برداشـت كرد كه با 

آموزش هاي كالسيك مخالف هستيد؟ 
   ايــن موضوعــي اســت كــه در دنيا نيــز با آن 
درگيرنــد. برخى از دانشــگاه ها سيســكو را آموزش 
مى دهند، اما نه در قالب و ســيالبس درســى خود، بلكه 
يك شركت را شريك و همكار خود كرده اند كه دانشجو 

هنــگام تحصيل بايــد چند دوره را هم در آن شــركت 
آمــوزش ببيند تا مدرك بگيرد، بــراي نمونه تعدادي از 
دانشگاه ها در كانادا از اين مدل استفاده مي كنند. برخي 
ديگر از دانشــگاه ها مانند انگليس ليســانس خود را از 
چهار ســال به يك ســال و نيم كاهش داده اند، كه در آن 
درس هاى عمومى مانند رياضى و موارد ديگر را حذف 
كرده اند. من  معتقدم كه بايد مفهوم باشد. باز هم افرادى 
را مى شناســم كه شايد مفهوم را نمى دانستند، اما خيلى 
موفق تر از افرادى هستند كه فناورى اطالعات خواندند. 
روش كانادايى را مي پســندم؛ در سمينارهاى آموزشى 
به دانشجويان تأكيد مى كنم كه در طول دوره تحصيلي 

خود به سراغ دوره هاي آموزشى سيسكو بيايند. 

  آيا بخش آموزشـى شركت كاريار ارقام تالش 
كـرده تـا ميـان صنعت و نيـروى متخصصـي كه در 
حال آموزش اسـت و نياز دارد وارد اين بازار شـود، 

ارتباطى برقرار كند؟ 
  از ســه ســال پيــش بخشــي را بــه عنوان 
كاريابــى راه اندازي كرديم كــه با توجه به لينك هاى 
آن، دانشــجويان ما توســط شــركت هاي همكار يا 
شركت هايي كه به هر نحو كاريار ارقام را مي شناسند؛ 
اســتخدام مي شوند. به اين ترتيب كه نامه اي براى ما 
ارســال مي كنند و ما آن نامه را براى تمام دوســتان 
ايميــل مي كنيم و آن ها رزومه كارى خود را ارســال 
مي كنند. هواوى در سال گذشته براى اپراتور چهارم 
300 تــا 400 نفر با مــدرك CCNA و وايرلس و ديگر 
دوره هاي تخصصى نياز داشت كه ما به مدت شش ماه 
آگهي آن ها را در كاريار ارقام نصب كرديم. همچنين 
بــا كانون فارغ التحصيالن دانشــگاه آزاد اســالمي 
صحبت كرده بوديم، اما متأســفانه دانشــگاه ها با ما 
همكارى نمى كنند، حتى با گذاشــتن ســمينار فنى هم 
مخالفت كردند و گفتند كه ما با فالن مؤسسه قرارداد 
داريم. برخي ديگر از دانشــگاه ها هم مانند دانشــگاه 
صنعتى شــريف خودشان كالس برگزار مي كنند و با 
مــا همكارى نمي كننــد. در حالى كه در اين كار هرگز 
انحصــار وجود ندارد. ما نمي توانيــم اين لينك را با 
دانشــگاه ها برقرار كنيم، در نتيجه دانشــجو متوجه 
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نمي شود كه كجا مى خواهد برود. 

  آيـا كاريـار ارقـام عـالوه بـر 
آموزشـي،  دوره هـاي  برگـزاري 
خدمـات و سـرويس هاي ديگـري هم 

ارائه مي دهد؟ 
  از آنجــا كه CCNA، نخســتين 
دوره و پايه اي ترين دوره ما است، ده يا 
بيست ساعت آزمايشگاه گذاشتيم كه 
مى توانند دو تا ســه ماه به طور رايگان 
از آن استفاده كنند. همچنين به استادان 
گفته ايم كه هميشه سناريوهاى مختلف 
را ارائــه كنند. نكته قابــل توجه اين كه 
دانشــجويان اين مؤسسه همزمان با 
طي دوره هــاي تخصصي بايد كارگاه 
بياينــد و فعاليــت عملــي خــود را هم 
آغاز كنند. متأســفانه، در ايران از اين 
كارگاه ها چندان اســتقبال نمي شــود 
و بــا وجود اين كه رايگان اســت، فقط 
بــه حضور در دوره قناعــت مي كنند. 
كارگاه و كاركردن در ايران جا نيفتاده 
است و فقط مطلب خواندن وجود دارد. 
بنابرايــن، ما گفتيم كه دســت كم دو يا 
سه ســناريو در كالس مطرح شود تا 
دانشجويان با چند سناريو آشنا شوند. 

  آيـا قصـد داريـد آموزش هاي 
مجازى را گسترش دهيد؟

  بلــه؛ بــه شــدت پي گيــر اين 
موضــوع هســتيم. قبًال يــك تجربه 

خــوب در ايــن زمينه داشــتيم، اما 
به مشــكل پهناي باند برخورد 

كرديــم. در مؤسســه مــا 
روترهاي زيادي وجود 

دارد كه دانشجويان 
مي توانند از آن ها 

صــورت  بــه 

حضــوري يا مجازي اســتفاده كنند. 
ســعي ما بر اين اســت تــا يكي يا دو 
ماه آينده اين ســرويس را به صورت 
محــدود و رايگان راه انــدازى كنيم. 
همچنين همزمان با آن به فكر راه اندازي 
دوره هاي مجازي هم هستيم كه البته 
هنوز جايي به صورت كامل نديده ايم 
كــه ايــن كار را انجام دهند. دوســت 
داريــم از دوره +Network شــروع 
كنيم و بعد آن را گسترش دهيم. البته 
تعدادي ديسك آموزشي مجازي نيز 
تهيــه كرديم كه به مــرور وارد بازار

 خواهند شد. 

  اخذ مدارك بين المللي سيسكو 
در ايران چگونه است؟ 

  مؤسســه اي در دوبــي ثبت 
كرديم كه دانشــجويان مي توانند از 
طريــق آن در آزمون هاي بين المللي 
سيســكو شــركت كــرده و مدرك 
بين المللــي بگيرنــد. بــراي اخذ اين 
نمايندگي ها نيز از سه يا چهار كانال 
اقدام كرديم تا مشكلي به وجود نيايد. 
سيسكو در ايران به هيچ وجه آزموني 
برگزار نمي كنــد و نمايندگــي اي نيز 
ندارد، اما اين كانال ها كه طبق معمول 
ايــن تحريم هــا را دور مى زنند، اين 
كار را انجــام مي دهند. چون عنوان 
كرده اندكه در ايران آزموني برگزار 
نشود، اما پرســيده نمي شود كه آيا 
اين هــا ايرانى هســتند يا 

برخى از 
دانشگاه ها 
سيسكو را 

آموزش مى دهند، 
اما نه در قالب 

و سيالبس 
درسى خود، بلكه 

يك شركت را 
شريك و همكار 
خود كرده اند كه 
دانشجو هنگام 

تحصيل بايد چند 
دوره را هم در آن 
شركت آموزش 
ببيند تا مدرك 

بگيرد

اريـد آموزش هاي 
ش دهيد؟

شــدت پي گيــر اين 
م. قبًال يــك تجربه 

مينه داشــتيم، اما 
باند برخورد 

ســه مــا 
وجود 

ن 

ا ا ندارد
ايــن تحر
كار را انج
كرده اندكه
نشود، اما

درباره مازيار گنجه اي
متولد: 1330

فارغ التحصيل: مهندسي برق قدرت 
سوابق كاري: مديرعامل شركت كاريارارقام
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گفت وگو

خير. تشــخيص ايــن موضوع با آن 
شــركت ها است كه آن ها هم اين كار 

را انجام مى دهند. 
 

  آينـده و چشـم انداز آمـوزش 
شبكه را در كشور چگونه مي بينيد؟

    ترديــد نــدارم  كــه اگــر 
دوره هــاى  دنبــال  دانشــجويان 
تخصصى باشــند، درايران و خارج 
از كشــوردر مؤسســه هاي معتبر 
دوره هــاي  مى شــوند.  اســتخدام 
امنيتي، بي ســيم و صــوت متقاضي 
كار بســيار زيــادي دارنــد و حقوق 
بااليــي هم پرداخــت مي كنند. اما در 
ايــران دانشــجو مي آيــد و فقط يك 
دوره CCNA را مي خوانــد و خســته 
مي شــود و ديگر دنبال نمي كند. اگر 
به دنبال كسب درآمد بيشتر هستيد، 
بايــد اين دوره هــا را بگذرانيد. حتى 
دوســتان قديمى ما ترجيح مى دهند 
كه خودشــان كتاب هــاى تخصصى 
را مطالعه كنند و حاضر نيســتند كه 
دوره هــاي تخصصــي را بگذرانند. 
جامعه ما در اين زمينه احســاس نياز 
مي كنــد. در حال حاضر، ما با كمبود 
اســتاد مواجه شده ايم به اين دليل  كه 
تمام اســتادان مــا مى روند و ما بايد 
به ســرعت اســتاد جايگزيــن كنيم. 
در دوره هايــي ماننــد IP ،Voice يــا 
Security به تعداد انگشت هاي دست 

استاد در ايران داريم. 

  كاريـار ارقـام با چـه ذهنيتى 
آموزشـي  بـازار  بـه  مي خواهـد 

كشورهاى ديگر وارد شود؟
  در حــال حاضر،  بازار ايران 
چندان بد نيست، اما براساس انرژى 

كــه مى گذاريــم درآمدى كه كســب 
مي كنيــم، چندان قابل توجه نيســت. 
بــه عنوان مثال، وقتــى CCNA را در 
اينجــا 520 هزار تومــان مى گوييم، 
اســتادم حرفه اي است و پروژه هاى 
مختلف انجام داده اســت. اما در يك 
كشــور هم جوار يك دوره CCNA در 
نهايت سه هزار دالر است. يك بازار 
خوبــى در آنجا داريــم و مي توانيم 
انرِژى بيشترى را بگذاريم. آموزش 
و كسب درآمد فقط برگزاري دوره ها 
نيســت. يكي از بخش هــاي درآمدزا 
آزمون ها هستند كه در ايران برگزار 
نمي شــوند و اين يك معضل اســت 
كــه ايرانى نمى دانــد بايد يك مدرك 
بين المللــى دريافت كند يا نمي خواهد 
بگيــرد. بخش هاي ديگري مانند عدم 
همكارى دانشگاه ها، صنعت و دولت 
نيز در اين زمينه دخيل است. از سوى 
ديگر، بازار ديگرى به نام بازار آفريقا 
داريم كه فناورى اطالعات به سرعت 
در آن رشد مى كند و بانك جهانى به 
آن كمك كرده اســت و بازار جهانى 

براى ما بازار جذابى است. 

  و سخن پاياني
  جوانان و متولدين ســال 1365 
به بعد ما پتانســيل بسيار بااليي دارند 
 و در صورتــي كه دولت همكاري كند، 
مي توانيــم در ســطح منطقــه و جهان 
فارغ التحصيالن بسيار زبده اي داشته 
باشــيم. پس كاش مؤسساتي مانند ما 
را درك كنند و شــرايط و بستر الزم را 
بــا كمترين هزينه ممكن براي ما فراهم 
كنند تــا بتوانيم اين جوانان را با ســه 
ماه آموزش نه چهار سال به بازار كار 

مفيد برسانيم.

در حال حاضر،  
بازار ايران چندان 

بد نيست، اما 
براساس انرژى 
كه مى گذاريم 

درآمدى كه كسب 
مي كنيم، چندان 

قابل توجه نيست. 


