
هفته و نمایشگاه پژوهش و فناوری؛

 فرصتی برای کارآفرینی دانش آموختگان
امیرعلی بینام

یادداشت سردبیر

ــاه در  ــت 26 آذرم ــی از 23 لغای ــاوری در حال ــش و فن ــی پژوه ــگاه مل نمایش
ــی تهــران برگــزار مــی شــود کــه تاکنــون 22 دوره آن  نمایشــگاه بیــن الملل
ــد کــه  ــم خواهیــم دی ــه گذشــته بیندازی برگــزار شــده اســت. اگــر نگاهــی ب
ــن  ــرای گفت ــی ب ــل 80 حــرف چندان ــه 70 و اوای ــا در ده ــن نمایشــگاه ه ای
ــن  ــدگان ای ــزار کنن ــه برگ ــی ک ــه تالش ــا هم ــر ب ــارت بهت ــه عب ــت؛ ب نداش
نمایشــگاه هــا مــد نظــر داشــتند خروجــی نمایشــگاه هــا بازدیــد از 
ــراق شــده و در غرفــه هــا  ــرای چنــد روزی ب ــود کــه ب پایــان نامــه هایــی ب

ــد! ــی آمدن ــش در م ــه نمای ب
ــادی  ــزم جه ــی و ع ــای متول ــتگاه ه ــای دس ــالش ه ــا ت ــد ب ــن رون ــه ای البت
ــدرکاران علــم و فنــاوری رفتــه رفتــه  برخــی دســتگاه هــا و تــالش دســت ان
متحــول شــد و باالخــره همــگام بــا تحــول در چرخــه تولیــد علــم و فنــاوری 
بــا اســتفاده تــوان و ظرفیــت جوانــان و دانــش آموختــگان بــه حرکــت درآمــد. 
حــال بــه نظــر مــی رســد بعــد از 22 دوره نمایشــگاه، بســتر خوبــی پژوهــش، 
توســعه فنــاوری، تجــاری و کارآفرینــی فراهــم شــده ؛ چــرا کــه نمایشــگاه هــای 
دیگــری مثــل نمایشــگاه ســاخت داخــل یــا )ایــران ســاخت( و فــن بــازار نیــز 
ــی  ــای تجــاری ســازی و توســعه کارآفرین ــه شــده و موجــب غن ــه آن اضاف ب

آن شــده اســت.
ــی،  ــازی و کارآفرین ــاری س ــگ تج ــه در فرهن ــت ک ــن اس ــت ای ــه پیداس آنچ
تجــاری ســازی بــه معنــی “بــه کارگیــری روش هــای کســب و کار بــه منظــور 
ســود” آمــده اســت و راهــکار ورود بــه دنیــای کســب و کار امــروزی فنــاوری 
وکلیــد فــن آوری، تجــاری ســازی و ارزش افــزوده ناشــی از آن اســت. تجاری ســازی، 
فرآینــد تبدیــل فــن آوری هــای جدیــد بــه محصــوالت موفــق تجــاری اســت 
و دربرگیرنــده آرایــه هــای مختلفــی از فرآیندهــای مهــم فنــی، تجــاری و مالــی 
اســت کــه موجــب تبدیــل فــن آوری جدیــد بــه محصــوالت یــا خدمــات مفیــد 
مــی شــود. ایــن فرآینــد شــامل فعالیتهایــی از قبیــل ارزیابــی بــازار، طراحــی 
ــعه  ــوی، توس ــت معن ــوق مالکی ــت حق ــد، مدیری ــی تولی ــول، مهندس محص
راهبــرد بازاریابــی، افزایــش ســرمایه و آمــوزش افــراد مــی شــود. بــه عبارتــی 
ــن آوری و  ــال ف ــده اتص ــه گمش ــی، حلق ــای پژوهش ــه ه ــازی یافت ــاری س تج
بــازار اســت و تمرکــز آن بــر حلقــه هــای انتهایــی زنجیــره ارزش اســت. از آنجــا 
کــه بــه بــازار رســانیدن یــک محصــول مــی توانــد تضمیــن کننــده موفقیــت و 
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــش فن ــازی دان ــاری س ــد، تج ــازمان باش ــک س ــای ی بق
عامــل حیاتــی مطــرح شــده اســت. در ســازمانهای تحقیقاتی، بــدون تجاری ســازی یک 
ــتریان  ــه مش ــتیابی ب ــدون دس ــرا ب ــدارد؛ زی ــی ن ــات معنای ــول، تحقیق محص
ــده  ــک ای ــورد ی ــش در م ــام آزمای ــا انج ــد و ی ــول، تولی ــک محص ــاص ی خ
ــوآوری و اهمیــت  ــه خاطــر ن ــده اســت. امــروزه اهمیــت تحقیقــات ب ــی فای ب

ــه دلیــل ســود اقتصــادی آن اســت. ــوآوری ب ن
همزمــان بــا برگــزاری ایــن نمایشــگاه تاکیــد مــی کنیــم بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــور؛  ــان در کش ــش بنی ــعه دان ــت توس ــز اهمی ــش و نی ــروت از دان ــد ث تولی
ــه روی  ــود را ب ــای خ ــا دره ــرکت ه ــز و ش ــازمان، مراک ــت س ــروری اس ض
ــب  ــان صاح ــگان و جوان ــش آموخت ــایند و دان ــاوران بگش ــگران و فن پژوهش

ــمارند. ــت بش ــر را غنیم ــم نظی ــت ک ــن فرص ــز ای ــده نی ای

12صفحه
قيمت: 5000 تومان
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مجلس پیگیـر حذف
ضــامن وام بـرای
 کسب و کارهای خود

تـاثیر هوش تجاری 
بـر آینـده مشاغل 

توسعه کسب و کارجوانان
با مهـارت آمـوزی 
در دوران سربازی 

آشنـایی با 80 شغل 
رو بـه رشد بازارکار 

ایران
فن بازارو فرصت های
کسب و کـار بـرای 

دانش آموختگان 
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معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

مراکز کاریابی و مدارس اشتغال در دانشگاه ها ایجاد می شود

تشریح نتایج پایش اشتغال
دانش آموختگان

 دانشگاه ها 

88

بیشــترین میــزان اشــتغال در مقاطــع تحصیلــی 
کاردانــی و کارشناســی در رشــته های مهندســی 
کشــاورزی و دامپــروری بــا 7۵ درصد، مهندســی 
مــواد و متالــوژی بــا 70 درصــد، مهندســی 
مکانیــک بــا 66 درصــد،، تربیت بدنــی بــا 68 درصد، 
حســابداری بــا 6۵ درصــد و مهندســی عمــران 

بــا 6۱ درصــد اســت.

طرح وزارت علوم 
برای حذف سربازی 

مشموالن دکتری
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، گفــت: 
دانــش  آموختــگان دکتــری می تواننــد بــا 
ــکالت  ــل مش ــتای ح ــی در راس ــه طرح ارائ
جامعــه گام بردارنــد کــه ایــن طــرح می توانــد 
جایگزیــن ســربازی مشــموالن دکتــری شــود.

کل  ســتاد  بــا  جلســه ای  راســتا  ایــن  در 
اســت. شــده  برگــزار  مســلح  نیروهــای 
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استخدام 10 عنوان شغلی در شرکت شيشه و گاز
 شرکت معتبر شيشه و گاز واقع در شهرک شمس آباد )استان تهران( جهت تکميل کادر خود از افراد 

واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

شرایط احراز عنوان شغلی

آقا،  حداقل کارشناس طراحی صنعتی، حداقل ۵ سال سابقه کار طراح صنعتی

 آقا، حداقل لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت بازرگانی یا صنایع، آشنایی با تهیه اسناد و 
مدارک خرید و امور قراردادها، تجزیه و تحلیل منابع خرید، حداقل 3سال سابقه کار رئیس تدارکات داخلی

 آقا،  حداقل لیسانس در رشته های مدیریت بازرگانی/ بازاریابی، 
حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط رئیس فروش

آقا،کارشناسی مکانیک و رشته های مرتبط،حداقل 2سال سابقه کار  مهندس مکانیک

مهندس مواد آقا ، مهندس سرامیک ،حداقل 3سال سابقه کار

آقا،حداقل کارشناسی حسابداری صنعتی _ مدیریت مالی، حداقل ۱0 سال سابقه کار ، ۱نفر رئیس حسابرسی داخلی

آقا و خانم ، حداقل کارشناسی حسابداری صنعتی _ مدیریت مالی ، حداقل ۵ سال سابقه کار کارشناس حسابرسی داخلی

آقا ، کارشناسی ارشد مدیریت مالی_ حسابداری صنعتی، حداقل 3سال سابقه کار رئیس حسابداری

کارشناس برنامه ریزی آقا و خانم ، مهندسی صنایع _ مدیریت صنعتی، حداقل 3سال سابقه کار

آقا، کارشناسی کامپیوتر، حداقل 3سال سابقه کار، ۱نفر  ITکارشناس
متقاضیان واجد شرایط می توانند همه روزه از ساعت 9 الی 14 

به آدرس شهرک صنعتی شمس آباد- بلوار سروستان - گلسرخ 12
www.shams.jobs.1397@gmail.com

نسبت به ارسال رزومه خود اقدام نمایند.

قره شیخلو   مطرح کرد:

داوران قرآنی ساماندهی می شوند
رئیس مرکـز امـور قرآنی سـازمان اوقاف 
بـا اشـاره بـه برگـزاری جلسـه توجیهی 
دوره  اولیـن  در  شـده  پذیرفتـه  داوران 
طـرح سـاماندهی داوران گفـت: در ایـن 
جلسـه عـالوه بر اعطـای مـدرک داوری، 
منشـور اخالق حرفه ای داوری مسـابقات 
قـرآن به امضـای این افراد خواهد رسـید. 
رئیس مرکـز امـور قرآنی سـازمان اوقاف 
بـا اشـاره بـه برگـزاری جلسـه توجیهی 
داوران پذیرفتـه شـده در اولین دوره طرح 
سـاماندهی داوران گفـت: در این جلسـه 

عـالوه بـر اعطای مـدرک داوری، منشـور اخـالق حرفـه ای داوری مسـابقات قرآن به 
امضـای ایـن افـراد خواهد رسـید.

دکتر مهدی قره شـیخلو، رئیس مرکز امور قرآنی سـازمان اوقاف و امور خیریه در گفت وگو 
بـا خبرنـگار ایکنـا، با اشـاره بـه آغاز اجـرای طـرح سـاماندهی داوران مسـابقات قرآن 
از سـال ۱399 و اسـتقبال خـوب فعـاالن ایـن عرصـه از آن، گفـت: با توجه بـه اینکه در 
دوره اول اجـرای طـرح فراخـوان عمومـی اعـالم شـده بود لـذا از تمام افـرادی که احتمال 
می دهنـد توان داوری مسـابقات قرآن را داشـته باشـند، خواسـته شـد تا برای حضـور در 

ایـن طرح ثبت نـام کنند.
وی افزود: در مرحله اول اجرای این طرح که بیش از ۱700 نفر حضور داشـتند، پنج مرحله 
آزمـون برگزار شـد و از بین آنها حـدود 380 نفر موفق به عبور از مراحل پنج گانه آزمون ها 
شـدند. این طرح یک کار بسـیار سـنگین بود که خوشبختانه در یک سال اخیر انجام شد.
قره شیخلو همچنین به تدوین منشور اخالق حرفه ای داوری مسابقات قرآن اشاره و بیان کرد: 
منشـور اخالق حرفه ای داوران مسـابقات قرآن، که در ۱4 بند تدوین شـده اسـت به این افراد 

جهت امضـاء و تعهد به آن ارائه می شـود.
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به مناسبت سالروز تاسیس  این خبرگزاری 

 ایسنا ، تبلور موفقیت در حوزه فناوری های نرم
روز دانشجو برای جامعه دانشجویی و دانشگاهی یادآور یک حرکت میمون و مبارک 

در سالهای نه چندان دور است. 
در سال ۱378 خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( به عنوان نخستین خبرگزاری 
غیردولتی ایران متولد شد و توانست بسیاری از انحصارها در عرصه رسانه و خبر را بشکند. 
ایسنا در آذرماه ۱378 تاسیس شد و به شکل باورنکردنی جایگاه خود را دل اقشار 
مختلف مردم بویژه دانشجویان بازکرد. این رویش مبارک با تکیه بر بدنه دانشجویی 
و دانشگاهی توانست انقالبی در عرصه رسانه و خبر بوجود آورد که تحسین همگان 

را به همراه داشت.
این خبرگزاری در طول فعالیت پربار خود منشاء تحوالت بسیاری شده که تربیت 
نیروهای کارآمد، توانمند و موفق رسانه های مختلف و حتی روابط عمومی های 
مرجع  ایسنا  خبرگزاری  بهتر  عبارت  به  است.  آن   از  بخشی  کشور  سراسر 
قابل اعتماد نه برای مسئوالن و مردم بلکه بستر مناسبی برای مهارت آموزی 
دانشجویان و دانش آموختگان عالقمند به کار خبرنگاری و روزنامه نگاری است. باید 
اذعان داشت، خبرگزاری ایسنا مصداق واقعی توسعه کسب و کار های نرم و خالقانه 

است که در نهاد مقدس جهاد دانشگاهی به بار نشست.
مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( هم اکنون دکتر علی متقیان است 
که با کوله باری از تجارب جهادی و رسانه ای این رسانه موثر ملی و بین المللی 
را مدیریت می کند. بازارکار تاسیس و راه اندازی این رسانه نوآور، خالق و موثر را 
به همه دست اندرکاران، دبیران، خبرنگاران و عالقمندان بویژه جامعه دانشجویی و 

رسانه ای تبریک می گوید.



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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معاون علمی رییس جمهوری: 

ــتند  ــاش هس ــبانه روز در ت ــده ای ش ــه ع ــان اینک ــا بی ــور ب ــس جمه  رئی
همزمــان بــا مذاکــرات، نــرخ ارز را بــاال ببرنــد، گفــت: منابــع ارزی موجــود در 
وضعیــت خوبــی قــرار دارد و برخــاف روزهــای اولــی کــه دولــت را تحویــل 

ــتیم. ــع نیس ــران وض ــم نگ گرفته ای
ــت، آیــت اهلل ســید ابراهیــم  ــگاه اطــاع رســانی دول ــازارکار از پای ــه گــزارش ب ب
رئیســی در دیــدار دانشــجویان و نماینــدگان تشــکل های دانشــجویی در 
ــا گرامیداشــت یــاد شــهدای دانشــجو و تبریــک  دانشــگاه صنعتــی شــریف ب
ــه  ــد ب ــواره بای ــار داشــت: مســئولین هم ــه دانشــجویان اظه ــه هم ۱۶ آذر ب
حساســیت های جریــان دانشــجویی کشــور دربــاره علــم، معرفــت،  مشــکات 
و مســائل کشــور توجــه کننــد و روز دانشــجو فرصــت مغتنمــی بــرای 
ــگاهیان  ــجویان و دانش ــای دانش ــه دغدغه ه ــت ک ــئوالن اس ــجو و مس دانش

ــرد. ــرار گی ــورد بررســی ق م
رئیــس جمهــور افــزود: حضــور در دانشــگاه شــریف بــه خاطــر توجــه بــه بیانــات 
ــان  ــش پژوه ــگان و دان ــورد نخب ــری در م ــم رهب ــام معظ ــای مق و دغدغه ه
اســت و عاقمنــد بــودم در جمــع دانشــجویی دربــاره ایــن موضــوع بــا یکدیگر 
هم اندیشــی و همفکــری کنیــم و معتقــدم دانشــگاه شــریف بــه عنــوان کانــون 

نخبــه پــروری بایــد ســهم بیشــتری در ایــن موضوعــات داشــته باشــد.
دکتــر رئیســی  افــزود: بیانــات رهبــر معظــم انقــاب صرفــا یــک توصیــه نبــود 
و بایــد جنبــه عملــی و اجرایــی پیــدا کنــد و بــا ایجــاد جاذبه هــای الزم بــرای 

شــغل و آینــده نخبــگان دغدغه هــای آنــان برطــرف شــود.
ــف از  ــای مختل ــه مشــکات کشــور در بخش ه ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه رئی

ــط  ــرژی، آب، محی ــه ان جمل
زیســت، کشــاورزی، صنعــت 
و معــدن اظهــار داشــت: باید 
بــرای رفع مشــکات کشــور 
و  هم اندیشــی  نــوع  یــک 
ارتبــاط نزدیــک بیــن دولــت 
ــود و  ــرار ش ــگاه برق و دانش
در مســیر  بایــد  دانشــگاه 
ــت  ــکات و خدم ــع مش رف
بــه مــردم؛ بــه دولــت کمــک 

ــد. کن
گفــت:  رئیســی  آیــت اهلل 

ــا  ــر کشــور م ــگان برت ــش آموخت ــال جــذب دان ــه دنب بعضــی از کشــورها ب
هســتند و بایــد بــا هم اندیشــی جاذبه هــای حفــظ نخبــگان کشــور را 
افزایــش دهیــم تــا اســتعداد برتــر آنهــا در مســیر خدمــت بــه کشــور تجلــی 

ــد. ــدا کن ــور پی و تبل
ــزء  ــگاه ج ــردم و دانش ــا م ــت ب ــاط دول ــرد: ارتب ــد ک ــی تاکی ــر رئیس دکت
برنامه هــای اصلــی دولــت اســت و بــا برخــی از ســخنان ایــن ارتبــاط کاهــش 
نخواهــد یافــت چــرا کــه حــل و فصــل مســائل کشــور را در گــرو ایــن روابــط 
ــی  ــرد همراه ــن رویک ــا ای ــز ب ــران اســتان ها نی ــه وزرا و مدی ــم و هم می دانی

خواهنــد داشــت.

رئیس جمهور در نشست با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف: 

بعضی از کشورها به دنبال جذب دانش آموختگان برتر 
کشور ما هستند

 
رابطه استخدامی نوآوری را کور می کند 

کنکور  برگزیده  نفرات  به  خطاب  ستاری 
بزرگترین  از  سراسری گفت: استخدام یکی 
خیانت هایی است که به خودتان خواهید کرد. 
استخدام نوآوری های شما را از بین می برد. 
اگر می خواهید جامعه را تغییر دهید به روش های 

دیگر فکر کنید و کار آفرین باشید.
بــه گــزارش بــازارکار، ســورنا ســتاری 
معــاون علمــی و فنــاوری رییــس جمهــوری 
ــجو  ــت روز دانش ــن بزرگداش ــز در آیی نی
ــور  ــر کنک ــای برت ــه ه ــی از رتب و قدردان
ــد  ــردی مانن ــه ف ــت: اینک ــری گف سراس
شــهید دوران اینچنیــن ویــژه مــی شــود کــه 
از او بــه عنــوان یکــی از بهتریــن خلبانــان یــاد مــی شــود نشــان مــی دهــد کــه فقــط 
ــه نفــس، ایمــان و وطــن پرســتی  ــار آن اعتمــاد ب ــش نیســت بلکــه در کن ــه دان ب

ــود . ــژه و خــاص ش ــردی وی ــود ف ــی ش ــث م ــه باع اســت ک
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور افــزود: بایــد ماننــد شــهدا باشــیم وطــن 
پرســتی بــه حــرف نیســت بلکــه بــه عمــل اســت؛ بایــد بــه ایــن فکــر  کنیــم کــه 
ــم.  ــا درس خواندی ــول آن ه ــا پ ــه  ب ــرا ک ــم چ ــی کنی ــردم م ــرای م ــه کاری ب چ
ــم .  ــکار کردی ــتند چ ــا گذاش ــردن م ــه گ ــراد ب ــن اف ــه ای ــئولیتی ک ــال مس در قب
بنظــرم یکــی از بزرگتریــن نــوآوری هــای خداونــد مــرگ اســت؛ پیرهــا مــی رونــد و 
جوان هــا مــی آینــد و بــا خــود ابتــکار و نــوآوری مــی آورنــد و  دانــش روز را بــه جامعــه 

تزریــق مــی کننــد.
او اضافــه کــرد: شــما اول راه هســتید و آینــده شــما و یــک عمــر زندگــی شــما در 
ــن اینکــه چــه مســیری را  ــه آن شــکل مــی گیــرد بنابرای ــر پای همیــن ســنین و ب

بــرای آینــده خــود ترســیم مــی کنیــد بســیار مهــم اســت.
ــد  ــی کردی ــا االن کار بزرگ ــت: ت ــور  گف ــس جمه ــاوری  رئی ــی و فن ــاون  علم مع
ــرات  ــزو نف ــی ج ــم زمان ــده ه ــد. بن ــام دادی ــان انج ــرای خودت ــن کار را ب ــی ای ول
برتــر کنکــور بــودم امــا مهــم ایــن اســت کــه بــرای جامعــه خودمــان چــکار کردیــم. 
اصــاح کــردن مســیرهای غلــط و پیــاده کــردن نــوآوری نیازمنــد هزینه دادن اســت 
و بایــد خودتــان را بــرای ایــن هزینــه هــا آمــاده کنیــد. بایــد مــرد میــدان باشــیم 

و تغییــر را ایجــاد کنیــم. امیدواریــم کــه همــه شــما ایــن مســیر را طــی کنیــد.
ســتاری بــا بیــان اینکــه در حــوزه علمــی و فنــاوری کارهــای بزرگــی انجــام شــده 
و مشــارکت و اســتفاده از شــرکت هــای دانــش بنیــان اتفــاق مهمــی در ایــن حــوزه 
اســت، تاکیــد کــرد: اســتخدام یکــی از بزرگتریــن خیانــت هایــی اســت کــه بــه خودتان 
خواهیــد کــرد. اســتخدام نــوآوری هــای شــما را از بیــن مــی بــرد. اگــر مــی خواهیــد 
جامعــه را تغییــر دهیــد بــه روش هــای دیگــر فکــر کنیــد و کار آفریــن باشــید. بــه ایــن 
فکــر کنیــد کــه چــراغ خانــه چنــد نفــر دیگــر را روشــن مــی کنیــد و نــوآوری هایــی را 
از خــود بــروز مــی دهیــد. اســتخدام نهایــت ذهــن  یــک جــوان بــا اســتعداد نیســت 
تــا بــرای خــود محدودیــت هایــی ایجــاد کنــد بلکــه بایــد بــر محیــط اطــراف خــود 

تاثیــر گــذار باشــید.
در پایــان ایــن مراســم از خانــواده هــای شــهید مســعود علیمحمــدی،  شــهید مجیــد 
شــهریاری ، شــهید رضایــی نــژاد و شــهید مصطفــی  احمــدی روشــن قدردانــی شــد.

نظام جامع مشاوره آموزش و پرورش 
به تایید رئیس جمهور رسید 

سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی 
وزارت آمـوزش و پـرورش از تاییـد 
و تصویـب نظـام جامـع راهنمایـی 
و مشـاوره در آمـوزش و پـرورش 

خبـر داد.
به گزارش بازارکار، حسـن شـربت دار 
افـزود: در نهصـد و نـود چهارمیـن 
جلسه شـورای عالی آموزش و پرورش 
کـه در هفدهـم خـرداد امسـال به 
برگـزار  جمهـور  رئیـس  ریاسـت 
و  راهنمایـی  جامـع  نظـام  شـد، 
مشـاوره در آمـوزش و پـرورش به 

تاییـد و تصویـب نهایـی ایـن شـورا رسـید.
وی ادامـه داد: ارائـه خدمـات راهنمایـی و مشـاوره در نظـام آمـوزش و پـرورش 
بـا بهره منـدی از مشـاوران متخصـص در مـدارس، مراکـز مشـاوره و خدمـات 

روانشـناختی مراکـز اختـال یادگیـری، وجـود دارد.
شـربت دار افـزود:  معلمـان و مربیـان از گذشـته در قالـب مشـاوره کارکنـان و 
ایجـاد  بـرای  ویـژه ای   از جایـگاه  رابطـان هسـته های مشـاوره در مـدارس 
جـو عاطفـی - روانـی و اجتماعـی مطلـوب بـرای حـل مسـائل و رفع مشـکات 
و اختـاالت روانشـناختی و تحصیلـی –شـغلی، آمـوزش  مهارت هـای زندگـی، 

توانمندسـازی دانـش آمـوزان، اولیـاء و کارکنـان برخـوردار بوده انـد.
وی اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه  تصریـح خدمـات راهنمایی و مشـاوره بـه تمامی 
دوره هـای تحصیلـی در سـند تحـول بنیادیـن آمـوزش و پـرورش و همچنیـن 
تاکیـد مبانـی نظـری سـند تحـول بنیادیـن در سـازمان دهی فراینـد یاددهی - 
یادگیـری بـا نگاه مشـاوره ای، ضروری اسـت سـاز و کارهای الزم برای مشـارکت 
در  دانش آمـوزان  اولیـاء  و  مدرسـه  کارکنـان  معلمـان،  حداکثـری  و  عمومـی 
حیطه هـای رشـد شـخصیتی و سـازگاری، آمـوزش مهارت های زندگـی، نظارت 
بـر فرآیندهـای یادگیـری و طرح ریزی مسـیر زندگی تحصیلی - شـغلی فراهم شـود.

سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی
 وزارت آموزش و پرورش:

گــزارش عملکــرد ۱۲۰ روزه معاونــت اشــتغال وزارت کار نشــان می دهــد کــه 
ظــرف چهــار مــاه گذشــته و بــا روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم، ۶۲۴ کارفرمــا در 
ــق اجــرای طــرح پرداخــت  ــر از طری ــام کــرده و ۴۵۲۱ نف ســامانه کارورزی ثبــت ن

ــده اند. ــذب ش ــادی ج ــای اقتص ــه ای در بنگاهه ــوق های بیم مش
ــتغال  ــت اش ــرد ۱۲۰ روزه معاون ــزارش عملک ــاس گ ــر اس ــازارکار ، ب ــزارش ب ــه گ ب
ــان  ــر از کارفرمای ــداد ۶۲۴ نف ــرح کارورزی، تع ــرای ط ــوص اج وزارت کار در خص
بنگاههــای اقتصــادی از طریــق ثبت نــام در ســامانه کارورزی، تمایــل خــود را 
ــه  ــد ک ــام کرده ان ــای آن اع ــدی از مزای ــره من ــرح و به ــرکت در ط ــه ش ــبت ب نس
ــرح کارورزی  ــی ط ــتورالعمل اجرای ــق دس ــرایط مطاب ــز ش ــگاه حای ــداد ۴۷۲ بن تع

بــوده و امــکان جــذب کارورز را داشــته اند.
ــه ای در  ــوق های بیم ــت مش ــرح پرداخ ــرای ط ــق اج ــر از طری ــن ۴۵۲۱ نف همچنی

ــده اند. ــذب ش ــادی ج ــای اقتص واحده
برقــراری معافیــت بیمــه کارفرمایــی بــرای کارفرمایانــی کــه بــه جــذب و بکارگیــری 
کارورزان اقــدام مــی کننــد در قالــب طــرح کارورزی دانــش آموختــگان دانشــگاهی، 
ــال  ــعه در ح ــم توس ــه شش ــون برنام ــاده ۷۱ قان ــی م ــه اجرای ــوع آیین نام موض

اجــرا اســت.
و  باالتــر  و  کارشناســی  کار  جویــای  و  بیــکار  دانشــگاهی  آموختــگان  دانــش 
کارگاههــای خصوصــی و تعاونــی فعــال در بخشــهای اقتصــادی دارای کــد کارگاهــی 

ــتند. ــرح هس ــن ط ــدف ای ــروه ه ــی گ ــن اجتماع تامی
ــت اشــتغال وزارت کار از اشــتغال ۳۳۵۰ نفــری  گــزارش عملکــرده ۱۲۰ روزه معاون

در راســتای اجــرای طــرح یارانــه دســتمزد حکایــت دارد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، از ابتــدای اجــرای طــرح تاکنــون پــس از دوره مقدماتــی 
کارورزی، ۸۷۷۵ بنــگاه اقتصــادی اقــدام بــه جــذب و بکارگیــری نیــروی کار جــوان 
ــه  ــت بیم ــال از معافی ــدت دو س ــه م ــر ب ــه حداکث ــد ک ــان کارورزان کرده ان از می

ــده اند. ــوردار ش ــی برخ کارفرمای
 ایــن آمــار در دوره صــد روزه فعالیــت دولــت ســیزدهم بالــغ بــر ۹۶۱ کارگاه اســت 
و اشــتغال ایجــاد شــده در ایــن دوره )نیمــه مــرداد تــا پایــان آبــان ۱۴۰۰( از محــل 

اجــرای ایــن طــرح، بالــغ بــر ۴۵۲۱ نفــر در ۹۶۱ کارگاه بــوده اســت.
ــری  ــرای بکارگی ــا ب ــهم کارفرم ــه س ــق بیم ــرح، ح ــی ط ــیوه نامه اجرای ــق ش مطاب
ــه حســاب  ــه مــدت دو ســال توســط وزارت کار ب ــارغ التحصیــل ب ــد ف نیــروی جدی

ــز مــی شــود. ــا واری کارفرم
اشتغال ۳۳۵0 نفر در 120 روز

گــزارش عملکــرده ۱۲۰ روزه معاونــت اشــتغال وزارت کار همچنیــن از اشــتغال 
ــت دارد. ــتمزد حکای ــه دس ــرح یاران ــرای ط ــتای اج ــری در راس ۳۳۵۰ نف

ــه ایجــاد اشــتغال در  ــا هــدف تحــرک  بخشــی ب ــه دســتمزد ب طــرح پرداخــت یاران
ــتغال  ــرای اش ــازی ب ــه  س ــن زمین ــط و همچنی ــک و متوس ــرد، کوچ ــای خ بنگاه ه
دانــش  آموختــگان مقاطــع تحصیلــی دیپلــم و باالتــر، ارتقــاء مهــارت و کســب تجربــه 
ــای  ــا نیروه ــل ب ــق تعام ــا از طری ــی  ه ــغل  اول ــژه ش ــه وی ــدگان کار ب ــط جوین توس
ــا ورود  ــا تـــجربه، انتـــقال دانــش و فـــناوری بــه بنــگاه اقتصــادی ب متخصـــص و ب
نیــروی جــوان و افزایــش تولیــد و ســرمایه گذاری در بخشــهای خصوصــی و تعاونــی 

ــرا شــده  اســت. ــن و اج ــازار کار تدوی ــال ب ــت های فع ــی از سیاس ــوان یک ــه عن ب
ــا  ــرح ت ــرای ط ــدای اج ــتمزد از ابت ــه دس ــامانه یاران ــای س ــی ه ــاس خروج ــر اس ب
پایــان آبــان ســال جــاری ۳۳ هــزار و ۹۶ نفــر بــرای مــدت یــک ســال در اســتانهای 
محــروم از اشــتغال کشــور و همچنیــن اســتانهای مــرزی و آســیب دیــده از ســیل، 
جــذب بنگاههــای فعــال بخشــهای خصوصــی و تعاونــی شــده انــد؛  ایــن آمــار بــرای 
دوره صــد روزه فعالیــت دولــت ســیزدهم، بالــغ بــر ۳۳۵۰ نفــر اشــتغال بــوده اســت.
ــروی کار  ــاری نی ــای بکارگم ــش هزینه ه ــدف کاه ــا ه ــتمزد ب ــه دس ــرح یاران  ط
ــش  ــد، حفــظ اشــتغال، افزای ــداری تولی ــه منظــور پای ــان و ب ــرای کارفرمای ــد ب جدی
فرصتهــای شــغلی و حمایــت از بنگاههــای خصوصــی و تعاونــی بــه اجــرا درآمــده و 
مناطــق کــم برخــوردار از اشــتغال و بنگاههــای بــه شــدت آســیب دیــده از ویــروس 

ــد. ــرار گرفته ان ــرح ق ــن ط ــرای ای ــت اج ــا در اولوی کرون

گزارش عملکرد ۱۲۰ روزه معاونت اشتغال وزارت کار ؛

۶۲۴ کارفرما در سامانه کارورزی
 ثبت نام کردند 

مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر گفت: 
ــه  ــت مجموع ــری در خصــوص حمای ــام معظــم رهب ــد مق در راســتای تاکی
ــر کنکــور کارشناســی  ــای برت ــگان علمــی، رتبه ه ــی کشــور از نخب حکمران

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــت مال ــدوق، تحــت حمای ــواده صن ۱۴۰۰ عضــو خان
بــه گــزارش بــازارکار ، بیــت الــه برقــراری بــا اعــام ایــن خبــر اظهارداشــت: 
بنــا بــر تاکیــدات مقام معظــم رهبــری در دیــدار با نخبــگان ، مبنی بر مســئولیت 
دســتگاه های اجرایــی در برابــر نخبــگان علمــی و لــزوم حمایــت از ایــن عزیــزان 
بــا هــدف تقویــت تــوان و بنیــه علمــی کشــور بــرای رفــع مســائلی چــون بحــران 
آب و مهاجــرت روســتاییان  و خالــی شــدن روســتاها از ســکنه و…  بنــا داریــم 

در صنــدوق بــه طــور ویــژه بــه بحــث حمایــت از نخبــگان روســتایی بپردازیم.
ــدوق  ــجو در صن ــخص دانش ــا ش ــادر ی ــدر، م ــت پ ــرد: عضوی ــد ک وی تاکی
ــی  ــیه تحصیل ــرح بورس ــدی از ط ــه بهره من ــی از شــروط اولی ــه اجتماع بیم
صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر اســت و براســاس 

آن مشــموالن می تواننــد طــی دوران تحصیــل خــود در مقطــع کارشناســی 
ــد شــوند. ــن طــرح بهره من ــای ای از مزای

مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر افزود: 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــرح می توانن ــن ط ــدی از ای ــت بهره من ــموالن جه مش

ــام و مــدارک اولیــه خــود را ارائــه دهنــد. ســایت صنــدوق ثبــت ن
ــا  ــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه در صنــدوق کــه ب برقــراری گفــت: ب
همــکاری مرکــز افکارســنجی دانشــجویان ایــران )ایســپا(  صــورت گرفــت، 
مشــخص شــد موضــوع حمایــت مالــی از تحصیــل فرزنــدان یکــی از 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــزان ب ــن عزی ــی ای ــای اصل دغدغه ه
بیمــه شــدگانی کــه مشــمول بهره منــدی از ایــن طــرح هســتند می تواننــد 
بــرای کســب اطاعــات بیشــتر بــه نشــانی بورســیه تحصیلــی صنــدوق بیمــه 
اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و روســتاییان بخــش بورســیه تحصیلــی 

مراجعــه کننــد.

براساس نتایج نظرسنجی ایسپا صورت گرفت: 

رتبه های برتر کنکور کارشناسی ۱۴۰۰ عضو خانواده صندوق، 
تحت حمایت مالی قرار می گیرند 

سرپرســت معاونــت کارآفرینــی وزارت کار بــا بیــان اینکــه برنامــه وزارت کار ایجاد 
ــا پایــان ســال آینــده اســت، گفــت:  یــک میلیــون و ۸۵۰ هــزار شــغل ت
در ایــن زمینــه تاکنــون ۱۷ توافق نامــه بــا ســازمان ها و دســتگاه های 

مختلــف امضــا شــده اســت.
ــه  ــه چ ــورد اینک ــد در م ــی بیرانون ــود کریم ــازارکار، محم ــزارش ب ــه گ ب
برنامــه ای بــرای ایجــاد اشــتغال و کارآفرینــی در کشــور داریــد؟ بیــان کــرد: 
یکــی از مشــکات اساســی حــوزه اشــتغال ایــن اســت کــه بــه ایــن مســأله 
بــه دیــد نقطــه ای نــگاه می شــود، مثــا تســهیاتی بــه یــک نفــر بدهیــم و 
ایــن نــگاه نقطــه ای اســت، در حالــی کــه اشــتغال یــک فراینــد اجتماعــی 
ــازار  ــاز ب ــه نی ــود ک ــل ش ــا تحلی ــه و تقاض ــب عرض ــد جان ــه بای ــت ک اس

ــدر اســت. ــروی کار چق چیســت و عرضــه نی
وی افــزود: در کنــار ایــن مرحلــه، کشــف اســتعدادها، تســهیات، نظــارت 

بــر تســهیات اشــتغالزایی هــم بایــد مدنظــر باشــد.
ــی و  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــرد وزی ــن رویک ــرد: اولی ــار ک وی اظه
معاونــت اشــتغال ایــن اســت کــه نــگاه تســهیات محور بــه مســأله اشــتغال 
ــا  ــی اشــتغال کشــور ب ــه شــورای عال ــن راســتا دبیرخان عــوض شــود، در ای
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــری وزی ــور و دبی ــس جمه ــت رئی ریاس

تشــکیل شــد.
ــن اســت  ــه دیگــر ای ــت کارآفرینــی وزارت کار گفــت: نکت سرپرســت معاون
ــد، وزارت اقتصــاد،  ــرای ایجــاد اشــتغال همــه دســتگاه ها نقــش دارن ــه ب ک
وزارت تعــاون در بخــش مهارت آمــوزی، وزارت علــوم، وزارت بهداشــت، 
ــد.  ــش دارن ــأله نق ــن مس ــدن در ای ــت، مع ــاورزی و وزارت صنع ــاد کش جه
ــی  ــوزش عال ــز آم ــگاه ها، مراک ــی، دانش ــی، عموم ــش خصوص ــی بخ حت
ــرای  ــه ب ــاد زمین ــه در ایج ــادی هم ــای جه ــی گروه ه ــا و حت و خیریه ه
اشــتغال نقــش دارنــد، از ایــن مجموعــه یکــی تســهیات می دهــد و 

ــد. ــم می کن ــتغال فراه ــه اش ــری زمین دیگ
بــه گفتــه کریمــی بیرانونــد فلســفه تشــکیل دبیرخانه شــورای عالی اشــتغال 
ــا  کشــور هماهنگــی و تســهیل بــرای حــل مشــکل بیــکاری و هماهنگــی ب
وزیــران مرتبــط بــا اقتصــاد در کشــور اســت و بایــد مســأله تقاضــا و عرضــه 

نیــروی کار در بــازار مــورد توجــه قــرار گیــرد و مدیریــت و فرماندهــی شــود، 
در آن صــورت اســت کــه مشــکل بیــکاری حــل می شــود.

وی افــزود: همچنیــن رابطــه بیــن صنعــت و دانشــگاه و تعریــف طرح هــای 
ــه مســأله ایجــاد اشــتغال کمــک کنــد. ــد ب تجــاری در دانشــگاه ها می توان

سرپرســت معاونــت کارآفرینــی وزارت کار همچنیــن گفــت:  اولیــن مصوبــه 
شــورای عالــی اشــتغال ایــن اســت کــه بایــد تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ تعــداد 

یــک میلیــون و ۸۵۰ هــزار شــغل جدیــد در کشــور ایجــاد شــود.
ــار  ــاه یکب ــر ۶ م ــی اشــتغال ه ــه شــورای عال ــی ک ــرد: در حال ــان ک وی بی
ــل اهمیــت مســأله اشــتغال، رئیــس  ــه دلی ــا ب تشــکیل جلســه مــی داد، ام
جمهــور دســتور داده اســت کــه هــر یــک مــاه یکبــار ایــن جلســات برگــزار 
شــود و جلســه دوم شــورای عالــی اشــتغال دو هفتــه آینــده خواهــد بــود، در 

ــری می شــود. ــی پیگی ــات جلســه قبل ــن جلســه مصوب ای
بــه گفتــه کریمــی بیرانونــد در راســتای مصوبــات شــورای عالــی اشــتغال در 
ــا  ــف امض ــتگاه های مختل ــا دس ــه ب ــون ۱۷ تفاهمنام ــیزدهم تاکن ــت س دول
شــده اســت کــه ســهم هــر دســتگاه از ایجــاد اشــتغال و بــرش اســتانی آن 
مشــخص می شــود؛ در همــه ایــن توافق نامه هــا یــک طــرف وزارت تعــاون، 

کار و رفــاه اجتماعــی و طــرف دیگــر دســتگاه مربوطــه اســت.

سرپرست معاونت کارآفرینی وزارت کار: 

۱7 تفاهم نامه برای ایجاد اشتغال با دستگاه ها امضا شد

کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس   
گفت: موضوع افزایش حقوق ها در دولت 
شده،  پیشنهاد  و  است  بررسی  حال  در 
تا۳۰ درصد  افزایش حقوق ها ۱۰  میزان 

افزایش پیدا کند.
بــه گــزارش بــازارکار، مســعود میرکاظمی 
در حاشــیه نشســت خــود با کمیســیون 
ــس  ــه، بودجــه و محاســبات مجل برنام
ــه  ــه بودج ــی الیح ــور بررس ــه منظ ب
ســال ۱۴۰۱ کل کشــور گفــت: هــدف 
ــده رشــد  ــت در بودجــه ســال آین دول
ــور  ــوان مح ــه عن ــادی ب ــات اقتص و ثب

ــدی  ــورت ج ــه ص ــورم ب ــه ت ــت اینک ــادی در جه ــات اقتص ــت، ثب ــی اس اصل
ــم. ــروز کســری در بودجــه را ندهی ــوان اجــازه ب ــه هیــچ عن ــت شــود و ب مدیری
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بیــان داشــت: کســری بودجــه منجــر بــه افزایش 
پایــه پولــی و بــه تبــع آن افزایــش نقدینگــی و تــورم مــی شــود کــه ایــن تــورم 
براســاس تجربــه ســنوات قبــل منجــر بــه افزایــش حقوق هــا مــی شــد و یــک چرخه 
معیــوب و باطلــی را ایجــاد مــی کــرد.  همیشــه یــک افزایــش حقــوق در برابــر 
افزایــش تــورم انجــام می شــد کــه گاهــی تــورم حتــی از حقوق هــا نیــز باالتــر 
می رفت.دولــت مــی خواهــد ایــن موضــوع را مدیریــت کــرده و بجــای رفتــن 
ــاال  ــردم را در ســال ۱۴۰۱ ب ــد م ــدرت خری ــا، ق ــش حقوق ه ــه ســمت افزای ب

ببــرد و مدیریــت تــورم کنــد.
ــتیبانی از  ــرای پش ــع را ب ــر مناب ــوی دیگ ــرد: از س ــح ک ــی تصری ــر کاظم می
بخــش خصوصــی و اختصــاص مبالــغ قابــل توجهــی بــه اســتانها و ســطح ملــی 
ــزار  ــش از ۴ ه ــردم بی ــار م ــع در اختی ــد. مناب ــتفاده کن ــرم اس ــوان اه ــه عن ب
هــزار میلیــارد تومــان اســت و بایــد تنهــا اعتمــاد آنهــا بــه سیســتم اقتصــادی 
ــا برنامه ریــزی مناســب ایــن هــدف گــذاری انجــام  بازگــردد کــه امیدواریــم ب

شــود و مــردم اعتمــاد کننــد.
ــت:  ــز گف ــده نی ــال آین ــا در س ــش حقوق ه ــوص افزای ــن در خص وی همچنی
بحــث افزایــش حقوق هــا در دولــت همچنــان در حــال بررســی اســت و 
جمع بنــدی نشــده و امیدواریــم ایــن هفتــه بررســی الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱ 
بــه اتمــام برســد. در دولــت پیشــنهاد شــده، میــزان افزایــش حقوق هــا ۱۰ درصد 
ــد  ــا۳۰ درص ــد ت ــر می توان ــن ت ــای پایی ــه حقوق ه ــد، البت ــد یاب ــط رش متوس

هــم افزایــش پیــدا کنــد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: 

پیشنهاد افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی 
حقوق در سال آینده 

مدیـرکل دفتر نظارت، بهسـازی و هدایت شـغلی 
سـازمان فنی وحرفه ای کشـور گفت: متاسـفانه در 
کشـور در زمینـه نیازسـنجی نیـروی کار بـه دلیل 
عـدم وجـود سیسـتم جامـع اطاعـات بـازار کار، 
دچار مشـکل هسـتیم. مسـیر اشـتغال یک مسیر 
واحـد نیسـت و راه هـای گوناگونـی برای اشـتغال 
وجـود دارد کـه برخـی از آن هـا رسـمی و برخـی 
بـودن  نامنسـجم  هسـتند.  غیررسـمی  دیگـر 
سیسـتم نیازسـنجی آموزشـی در کشـورمان نیـز 
به دلیـل تعـدد راه هـای رسـیدن به اشـتغال اسـت.

علیرضـا طاهرپـور در نشسـت هماهنگـی »اجرای 
مرحلـه دوم پـروژه آمـوزش ایـران و آلمـان«، که 
در محل موسسه آموزشـی و پژوهشی اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن و کشـاورزی خراسـان رضوی برگزار 
شـد، اظهـار کرد: سـازمان آمـوزش فنی وحرفه ای 
در کشـور، دو رسـالت مهـم بـر عهـده دارد. ایـن 
سـازمان هـم بایـد نیـروی کار را تربیـت کـرده و 
هـم موجب ارتقـاء مهارت شـاغلین شـود. فرایند 

آمـوزش در نظـام آموزشـی رسـمی و غیررسـمی 
از نیازسـنجی شـروع شـده و سـپس بـه مراحلی 
منتهـی  ارزیابـی  و  اجـرا  برنامه ریـزی،  همچـون 

می شـود.
زمینـه  در  کشـور  در  متاسـفانه  افـزود:  وی 
وجـود  عـدم  دلیـل  بـه  کار  نیـروی  نیازسـنجی 
سیسـتم جامـع اطاعات بـازار کار، دچار مشـکل 
هسـتیم. مسـیر اشـتغال یک مسـیر واحد نیست 
و راه هـای گوناگونـی برای اشـتغال وجود دارد که 
برخـی از آن هـا رسـمی و برخی دیگر غیررسـمی 
نیازسـنجی  سیسـتم  بـودن  نامنسـجم  هسـتند. 
آموزشـی در کشـورمان نیز به دلیل تعـدد راه های 

رسـیدن به اشـتغال اسـت.
هدایـت  و  بهسـازی  نظـارت،  دفتـر  مدیـرکل 
شـغلی سـازمان فنی و  حرفـه ای عنوان کـرد: برای 
برطرف سـازی ایـن مشـکل از سـایر دسـتگاه های 
اسـتان های  در  تـا  شـد  درخواسـت  مربوطـه 
نیازمندی هـای  گوناگـون  حوزه هـای  و  مختلـف 

خـود را اعـام کننـد امـا متاسـفانه پاسـخی از 
آن هـا دریافت نشـد یـا اعـام نیازمندی هایشـان 
بـه میـزان کافـی شـفاف نبـود. سـایر کشـورها 
ایـن مشـکل را از روش هـای گوناگـون برطـرف 
کـرده و بـه جـذب نیـرو پرداخته انـد. امیدواریـم 
بتوانـد  فنی وحرفـه ای  آمـوزش  سیسـتم  کـه 
تجهیـزات خـود را بر اسـاس تغییـرات تکنولوژی 

کنـد. به روزرسـانی 

به  کمک  برای  مجلس  گفت:  اسامی  شورای  مجلس  در  سمیرم  مردم  نماینده 
اشتغال و حمایت از کسب و کارهای خرد، حذف ضامن بانکی به عنوان مانع را 

در دستور کار دارد.
ــگاران جــوان از اصفهــان، اصغــر ســلیمی نماینــده  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ب
ــه اقدامــات مجلــس  ــا اشــاره ب مــردم ســمیرم در مجلــس شــورای اســامی ب
بــرای حمایــت از کســب و کار هــای کوچــک بــه ویــژه در شهرســتان ها 
ــه  ــا عنــوان »تســهیل فضــای کســب و کار« ب گفــت: طرحــی را در مجلــس ب
منظــور رفــع قوانیــن و دســتور العمل هــای دســت و پاگیــر مطــرح شــده کــه 

ــد. ــب کن ــس را تصوی ــن طــرح مجل ــان ای ــم شــورای نگهب امیدواری
وی گفــت: در ایــن راســتا بــا وزیــر کار و تعــاون صحبــت شــد کــه کارگاه هــای 
زودبــازده حمایــت شــود، بــه ویــژه در شهرســتان ها کــه بــا رونــق ایــن کســب 
ــف  ــکات مختل ــود مش ــا وج ــزرگ ب ــهر های ب ــه ش ــرت ب ــا از مهاج و کار ه

ــود. ــری می ش جلوگی
طرحمجلسبرایمشکلضامنوبانکها

ــتان  ــت: در شهرس ــورای اســامی گف ــس ش ــمیرم در مجل ــردم س ــده م نماین
ــرای تســهیل و ایجــاد کســب و کار  ــا بنیــاد برکــت و علــوی ب ســمیرم نیــز ب
رایزنــی شــده، حــدود ۲۰۰ نفــر درخواســت کار و مجــوز داشــتند کــه بازهــم 
ــرد  ــای خ ــب و کار ه ــاد کس ــرای ایج ــان ب ــاالی جوان ــت ب ــل ظرفی ــه دلی ب

پیگیری هــا ادامــه دارد.
ــی  ــس طرح ــز مجل ــا نی ــن در بانک ه ــکل ضام ــع مش ــرای رف ــت: ب وی گف
ــدازی  ــان راه ان ــه خواه ــرادی ک ــا و اف ــه بانک ه ــی دارد ک ــت بررس را در دس

ــوند. ــرر نش ــتند متض ــدی هس ــای تولی کارگاه ه

نماینده مردم سمیرم در مجلس: 

مجلس پیگیر حذف ضامن وام
 برای کسب و کارهای خرد است

مدیرکل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی سازمان فنی وحرفه ای:

نبود سیستم جامع اطالعات بازار کار یکی از مشکالت است
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با ایجاد کارزار در فضای مجازی؛◄ ◄
درهای ایمیدرو به روی شرکت های

 دانش بنیان باز است

مدیــر آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری ایمیــدرو اعــام کــرد: بیــش از 500 شــرکت 
دانــش بنیــان حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی فعــال هســتند و ما تــاش می کنیم 

از شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور حمایــت کنیــم.
بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار تصریــح کــرد: ایــن ســازمان طــی 8 ماهــه 
ــرا  ــرارداد و اج ــاد ق ــرای انعق ــردی را ب ــی کارب ــرح پژوهش ــال، 22 ط امس

ــاند.  ــب رس ــه تصوی ــز پژوهشــی ب ــا و مراک توســط دانشــگاه ه
ــای  ــرح ه ــت: ط ــب گف ــن مطل ــان ای ــا بی ــری ب ــا ماطاه ــر غامرض دکت
پژوهشــی تصویــب شــده طــی امســال در حــوزه هــای بهــره وری، عناصــر 
ــال ســنگ،  ــن ســینیت، زغ ــای مســتقیم نفلی ــی، HSEE، احی ــادر خاک ن
مطالعــات تطبیقــی و آینــده پژوهشــی در حــوزه نیازهــای آموزشــی 

ــت. ــش اس ــت دان ــدرو و مدیری ایمی
وی ادامــه داد: در حــوزه هــای هوشــمند ســازی معــادن، بازیافــت پســاب، 
مدیریــت باطلــه هــا، پــروژه هــای پژوهشــی کاربــردی خوبــی کــه بــر اســاس 

نیــاز واحدهــا احصــا شــده، مصــوب شــده اســت.
ــه هزینــه هــای  ــا اشــاره ب ــر آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری ایمیــدرو ب مدی
ــح  ــه 1400 تصری ــی 8 ماه ــازمان ط ــن س ــاوری ای ــعه فن ــش و توس پژوه
ــوده کــه  ــال ب کــرد: هزینــه مصــوب ایــن بخــش حــدود 170 میلیــارد ری
ــی  ــای پژوهش ــرح ه ــرای ط ــال ب ــارد ری ــدود 92 میلی ــزان، ح ــن می از ای
ــاب  ــش  و 2 کت ــت از 3 همای ــرای حمای ــال ب ــون ری ــدود 700 میلی و ح

ــت. ــوده اس ــی ب تخصص
ــرای  ــال از هزینــه مصــوب ب وی افــزود: همچنیــن، حــدود 76 میلیــارد ری
ــای  ــال1400، دوره ه ــره وری س ــزه به ــد جای ــرای فرآین ــوارد )اج ــایر م س
آموزشــی، راه انــدازی آزمایشــگاه گوهرســنگ در مرکــز تحقیقــات فــرآوری 
ــران و تجهیــز و ایجــاد آموزشــکده گوهرســنگ در مرکــز  ــی ای مــواد معدن

تحقیقــات مــواد معدنــی یــزد و غیــره( اســت.
ــال، 145دوره  ــه امس ــی 8 ماه ــدرو ط ــه ایمی ــان اینک ــا بی ــری ب ماطاه
ــای  ــن دوره ه ــت: ای ــرد، گف ــزار ک ــازی برگ ــورت مج ــه ص ــی را ب آموزش
ــدن و  ــف مع ــای مختل ــوزه ه ــدرو در ح ــان ایمی ــرای کارکن ــی ب آموزش
ــع  ــاوری اطاعــات، اداری، مناب ــی، بهــره وری، ارتباطــات، فن ــع معدن صنای

ــود. ــی ب ــانی و مدیریت انس

مصوبه کاهش سن جذب هیئت علمی، 
زمینه ساز مهاجرت نخبگان است

امضاءکنندگان این نامه، تقاضا دارند، »در راستای برقراری عدالت اجتماعی« و به منظور رفع مشکات 
زیادی که با اجرای این قانون پیش روی دانش آموختگان این وزارت خانه قرار گرفته  است، دستور فرمایید 
تا تدابیر الزم برای لغو این مصوبه و بازگشت شرط سنی جذب اعضای هیدت علمی به 45 سال اتخاذ گردد.

جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان مقاطع تحصیات تکمیلی وزارت علوم، برای لغو مصوبه کاهش 
سن جذب هیئت علمی کارزاری راه انداختند. 

به گزارش بازارکار از عصر ایران؛ امضا کنندگان این کارزار که تاکنون به بیش از 5 هزار نفر رسیده 
است، از روسای قوا و وزیر علوم »خواستار لغو شرط سنی برای عضویت در هیات علمی دانشگاه ها 
شده، و تقاضا کردند تا نسبت به بررسی مجدد مصوبه و در نظر گرفتن حقوق این گروه از دانشجویان و 

دانش آموختگان دکتری و برگرداندن شرط سنی 45 سال، اقدام کنند.
در بخشی از استدالل های ارائه شده برای این درخواست آمده است: 

»...اجرای این مصوبه، با ایجاد روحیه ناامیدی و بی انگیزگی، زمینه را برای مهاجرت طیف وسیعی 
از نخبگان و سرمایه های انسانی که سال های زیادی را برای دستیابی به نتایج علمی و پژوهشی صرف 
نموده اند، فراهم ساخته و بسیاری از این فرهیختگان و دستاوردهای آنان را در خدمت کشورهای دیگر 

قرار می دهد ... .
»... لذا امضاءکنندگان این نامه، از محضر جنابعالی تقاضا دارند، »در راستای برقراری عدالت اجتماعی« 
و به منظور رفع مشکات زیادی که با اجرای این قانون پیش روی دانش آموختگان این وزارت خانه قرار 
گرفته  است، دستور فرمایید تا تدابیر الزم برای لغو این مصوبه و بازگشت شرط سنی جذب اعضای 

هیات علمی به 45 سال اتخاذ گردد.«

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو 
عملکرد هشت ماه را ارایه کرد؛

نشســت هماهنگــی و تبییــن نمایشــگاه »توانمندی ها و 
دســتاوردهای جهاددانشــگاهی 1400« بــا حضــور دکتر 
حمیــد رضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی، معاونان و 
ارتبــاط مجــازی بــا روســای واحدهــای ســازمانی ایــن 
نهــاد، بــه منظــور تبییــن اهــداف نمایشــگاه برگزار شــد.
و  هماهنگــی  نشســت  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
دســتاوردهای  و  »توانمندی هــا  نمایشــگاه  تبییــن 
ــالن  ــاه در س ــح 17 آذرم ــگاهی 1400« صب جهاددانش
جلســات دفتــر مرکــزی ایــن نهــاد به صــورت حضــوری 
و مجــازی بــا حضــور دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس 
جهاددانشــگاهی، دکتــر محمدرضــا پورعابــدی معــاون 
پژوهــش و فنــاوری و مدیــر نمایشــگاه، دکتــر مهــدی 
ــع، دکتــر  ــی معــاون پشــتیبانی و مدیریــت مناب باصول
عیســی علیــزاده سرپرســت معاونــت هماهنگــی و امــور 
ــرکل حــوزه  مجلــس، مهنــدس علیرضــا زجاجــی مدی
ریاســت، دکتــر بهــروز بادکــو معــاون رییــس و رییــس 
ســازمان تجاری ســازی فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان، 
عبدالرضــا حاجیلــری مدیــر راهبــری و پژوهــش و 
ارتبــاط مجــازی بــا روســای واحدهــای ســازمانی ایــن 
نهــاد، به منظــور تبییــن اهــداف نمایشــگاه برگــزار شــد.

دکتــر طیبــی در ایــن نشســت اظهــار کــرد: ضــروری 
بــود کــه هــر چنــد ســال یکبــار نمایشــگاهی از 
مجموعــه دســتاوردها و توانمندی های جهاددانشــگاهی 
در حوزه هــای مختلــف برگــزار شــود. در همیــن راســتا 
ــگاه  ــا نمایش ــد ت ــه ش ــم گرفت ــته تصمی ــال گذش س
ــر  ــن ام ــا ای ــود کرون ــت وج ــه عل ــه ب ــود ک ــزار ش برگ

محقــق نشــد.
وی افــزود: چنــد مــاه بعــد از شــروع کار دولــت جدیــد 
ــاد  ــن نه ــتاوردهای ای ــا دس ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ب
ابتــدا قــرار بــود کــه ایــن نمایشــگاه در دانشــگاه علــم و 
فرهنــگ برگــزار شــود کــه بــه دلیــل محدودیــت فضا و 
نبــود امــکان بــرای حضــور فیزیکــی دســتاوردها مــکان 

نمایشــگاه بــه بوســتان گفتگــو تغییــر پیــدا کــرد.
ــه  ــا توج ــرد: ب ــان ک ــگاهی بی ــس جهاددانش ریی

ــی  ــت اهلل رئیس ــت آی ــدای کار دول ــه در ابت ــه این ک ب
قــرار داریــم، دولتــی کــه تقریبــاً جــوان اســت و بــه نظر 
می رســد شــناخت بســیار محــدودی از جهاددانشــگاهی 
و دســتاوردهای آن داشــته باشــد و ضــرورت آشــنایی 
ــه  ــتانداران، مجموع ــام ارکان آن )وزرا، اس ــت و تم دول
ــامی،  ــورای اس ــس ش ــوری و ...(، مجل ــت جمه ریاس
ــا  ــه، ســفرای خارجــی، ائمــه جمعــه و ... ب ــوه قضایی ق
ــه شــد  ــم گرفت توانمندی هــای جهاددانشــگاهی تصمی

ایــن نمایشــگاه برگــزار شــود.
وی بــا اشــاره بــه رونمایــی از محصوالت و دســتاوردهای 
ــه داد: در  ــگاه ادام ــن نمایش ــتانی در ای ــای اس واحده
تمــام واحدهــای ســازمانی بایــد ســتاد نمایشــگاه 
ــدی در  ــور قدرتمن ــم حض ــا بتوانی ــود ت ــکیل ش تش

ــیم. ــته باش ــگاه داش نمایش
در ادامــه دکتــر پورعابــدی اظهــار کرد: بحث نمایشــگاه 
دســتاوردها و توانمندی هــای جهاددانشــگاهی، بیــش از 
دو ســال قبــل هــم مطرح بــود تا بــا برگزاری نمایشــگاه 
بتوانیــم دســتاوردها و توانمنــدی جهاددانشــگاهی را بــه 
نمایــش گذاریــم کــه بــا توجــه بــه وضعیــت کرونــا این 
امــر محقــق نشــد و قــرار شــد در وضعیــت بهتــر کشــور 
ــه  ــم ک ــن کار را انجــام دهی ــه پژوهــش ای ــام هفت و ای
ــگاه  ــن نمایش ــده ای ــای انجام ش ــق تصمیم گیری ه طب

ــا 9 دی مــاه برگــزار می شــود. 5 ت
وی بــا اشــاره بــه این کــه در بوســتان گفتگــو دو ســالن 
ــه متــراژ 2 هــزار متــر )فضــای نمایشــگاهی(  ــزرگ ب ب
در نظــر گرفته شــده اســت تــا دســتاوردهای واحدهــای 
جهاددانشــگاهی بــه نمایــش آیــد گفــت: جامعــه هــدف 
ــداران،  ــن، فرمان ــت، وزرا، معاونی ــد دول ــرای بازدی ــا ب م
ــران  ــی، مدی ــتگاه های اجرای ــران دس ــتانداران، مدی اس
عامــل شــرکت و ســازمان ها و کســانی هســتند کــه بــه 
ــتاوردها  ــا و دس ــن توانمندی ه ــد از ای ــوی می توانن نح

اســتفاده کننــد. 
ــز  ــون نی ــه تاکن ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــر نمایشــگاه ب مدی
بــرای 600 تــا 800 نفــر از ایــن افــراد دعوت نامــه 

ــن  ــز از ای ــتانی نی ــای اس ــت و  واحده ــده اس ارسال ش
فرصــت بــه نحــو مطلــوب اســتفاده کننــد، بیــان کــرد: 
هــدف اصلــی از برگــزاری نمایشــگاه نشــان دادن 
ــت و  ــگاهی اس ــتاوردهای جهاددانش ــدی و دس توانمن
این کــه جهاددانشــگاهی یــک ســازمان بلوغ یافتــه 
ــدی  ــای ج ــا و مأموریت ه ــد فعالیت ه ــت و می توان اس
ــرای حــل برخــی معضــات و چالش هــای جامعــه  را ب

ــرد. ــر عهــده بگی در کشــور ب
ــرد:  ــان ک ــخنانی بی ــی  در س ــر باصول ــن دکت همچنی
ــور  ــه حض ــگاهی برنام ــازمانی جهاددانش ــای س واحده
ــا حــوزه ریاســت  مســوالن ارشــدی اســتان خــود را ب
بتوانیــم  تــا  کننــد  هماهنــگ  جهاددانشــگاهی 

برنامه ریــزی مناســبی را انجــام دهیــم.
دکتــر علیــزاده نیــز بــا اشــاره بــه شــعار نمایشــگاه کــه 
بــاور تــوان ملــی، مدیریــت جهــادی و نــوآوری اســت، 
ــانی از  ــث اطاع رس ــتانی در بح ــای اس ــت: واحده گف
ظرفیــت دفاتــر ایکنــا، ایســنا و ســینا پــرس در اســتان 

خــود اســتفاده کننــد.
در ایــن مراســم مهنــدس زجاجــی نیــز بــا بیــان 
ــال  ــن نمایشــگاه نشــان دادن 41 س ــدف ای ــه ه این ک
تــاش و فعالیت جهاددانشــگاهی اســت، افــزود: جدولی 
از اســامی تمامی مســووالن ارشــد اســتانی و نمایندگان 
ــده  ــا آماده ش ــه و نامه ه ــه تهی ــه جمع ــه و ائم ولی فقی
ــد آن را  ــا می توانن ــال واحده ــس از ارس ــه پ ــت ک اس

پیگیــری کننــد.
همچنیــن حاجیلــری اظهــار کــرد: در نمایشــگاه هــم 
محصــوالت و فناوری هــای شــاخصی کــه محقــق شــده 
و هــم برنامه هــای شــاخص در حــال اجــرا بــه نمایــش 
ــه  ــه هم ــت ک ــن اس ــاش ای ــود و ت ــته می ش گذاش

ــده شــوند. ــا در نمایشــگاه دی واحده
ــؤال های  ــه س ــت ب ــن نشس ــت، در ای ــی اس گفتن
واحدهــای اســتانی حاضــر در نشســت پاســخ 

ــد. داده ش

◄در نشستی با حضور رییس جهاددانشگاهی انجام گرفت؛
تبیین اهداف نمایشگاه »توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی ۱۴۰۰«

دعوت به همکاری

شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف

 از افراد واجد شرايط شغل »سرپرست خوابگاه برادران 

)كارشناس امور دانشجويي(« از طريق بررسي سوابق، 
مصاحبه و گزينش دعوت به همكاري مينمايد. متقاضيان ميتوانند 

جهت كسب اطالعات به وبگاه اين شركت به 

آدرس: mpco.sharif.ir مراجعه نمايند.

آدرس لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111232

دعوت به همکاری

يك شركت توليدي واقع در كيلومتر 21 جاده مخصوص جهت 
تكميل كادر خود در استان هاي تهران و البرز از افراد

 واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
حسابدار : 

آقا، تمام وقت،  ليسانس حسابداري يا رياضي
حداقل سه سال سابقه كاري

ترجيحا ساكن كرج نهايتا غرب تهران
بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميلي، حقوق توافقي

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به ايميل
 زير و با موضوع حسابدار ارسال نمايند.
hr.cv.ap@gmail.com

آدرس لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111231 

دعوت به همکاری

كارشناس سخت افزار و شبكه
 آقا، تمام وقت، سن 27 تا 35 سال، داراي حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط

كارشناسي و كارشناسي ارشد كامپيوتر، فناوري اطالعات
تسلط به مباحث شبكه، آشنايي كامل با سخت افزار شبكه

داراي روحيه كار تيمي و سازماني، شخصيت پيگير و مسئوليت پذير
ارائه خدمات پشتيباني سخت افزار به كاركنان

پشتيباني و نظارت بر حسن انجام كارهاي نرم افزاري و سخت افزاري 
)Help Desk(،  پشتيباني سخت افزاري كليه ماشين هاي اداري
هماهنگي و ايجاد شرايط الزم جهت حضور پيمانكاران مرتبط و 

نظارت بر حسن انجام كار آنها، طراحي، پياده سازي و پشتيباني نرم افزاري 
و سخت افزاري زير ساخت هاي ارتباطي و اطالعاتي در بستر شبكه

پيگيري برگزاري ادواري سرويس هاي دوره اي تجهيزات اكتيو و 
پسيو حوزه زيرساخت، دوربين هاي مدار بسته و ماشين هاي اداري

ساعت كاري شنبه تا چهارشنبه 7:00 الي 16:30
الويت با ساكنين غرب تهران و استان البرز مي باشد

سرويس رفت و برگشت، بيمه تكميلي، وام، پاداش،پزشك سازماني
ناهار و ميان وعده، بسته و هداياي مناسبتي، بن خريد، پرداخت حقوق بدون تاخير

كارشناس پشتیباني نرم افزار
تمام وقت، سن 27 تا 35 سال، داراي حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط

كارشناسي و كارشناسي ارشد كامپيوتر، فناوري اطالعات

تسلط به Sql server، آشنايي با فرآيندهاي توليد، مالي و بازرگاني
تسلط بر سيستم هاي مكانيزه همچون رايورز و همكاران سيستم

داراي روحيه كار تيمي و سازماني، شخصيت پيگير و مسئوليت پذير
ارائه خدمات پشتيباني نرم  افزاري )نرم افزار جامع( به كاربران

آموزش كاربران در رابطه با چگونگي كار با نرم افزار، اخذ گزارشها   و 
روش برخورد با خطاهاي احتمالي

پيگيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكالت نرم افزاري و بهبود سيستم
انجام تنظيمات موردنظر كاربران در نرم افزار با توجه به نيازهاي جديد 

به وجود آمده براي آنها،  شنبه تا چهارشنبه 7:00 تا 16:30
الويت با ساكنين غرب تهران و استان البرز مي باشد.

سرويس رفت و برگشت، بيمه تكميلي، وام، پاداش، پزشك سازماني
ناهار و ميان وعده،  بسته و هداياي مناسبتي، بن خريد

پرداخت حقوق بدون تاخير
 از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با درج عنوان 

شغلي به ايميل زير ارسال نمايند.
درج عنوان شغلي در موضوع ايميل ارسالي الزامي است.

محل استقرار: صفادشت
rhemployment2020@gmail.com

آدرس لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111227 

شركت سرمايه گذاري و توسعه راهبردي راز جهت تكميل كادر خود از استان  البرز و تهران جهت كار در صفادشت
 از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

منوچهر منطقی مطرح کرد: ◄

۳ چالش عمده کشور برای قرار گرفتن 
 در مسیر دانش بنیانی

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی،حمل و نقل پیشرفته با اشاره به چالش های کان کشور در 
مسیر دانش بنیان شدن، گفت: این چالش ها در »سرمایه گذاری«، »خلق محصول« و »نوآوری فناورانه 

سازمانی« که پیش نیاز کسب توانمندی دانش بنیانی و تنوع محصول و بازار است، خاصه می شود.
منوچهر منطقی رییس پانزدهمین کنفرانس ملی و یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و 
نوآوری در آیین افتتاحیه این رویداد »حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان« را موضوع اصلی این کنفرانس 
دانست که توجه ویژه عمده کشورها به دانش بنیان شدن و برنامه ریزی در آن جهت و مقایسه ساالنه 
وضعیت کشورها در این زمینه توسط بانک جهانی را از دالیل انتخاب این موضع برای کنفرانس مدیریت 

فناوری ذکر کرد.
وی ورود جدی ایران به حوزه اقتصاد دانش بنیان را مربوط به 8 سال پیش دانست و اظهار کرد: اغلب 
تاش ها در این خصوص متمرکز بر شرکت های کوچک و متوسط بوده که حدود یک درصد از اقتصاد 
کشور را تشکیل داده  و الزم است این تاش ها به کل اقتصاد تسری یابد و بر این اساس در این دوره از 
کنفرانس تاش شده است تا در بخش مقاالت و سخنرانی ها به مسیرهایی که دنیا برای رسیدن به اقتصاد 

دانش بنیان ترسیم کرده و چالش هایی که با آن مواجه بوده، پرداخته شود.
به گزارش ایسنا منطقی، برگزاری پانل های تخصصی را از دیگر برنامه های جنبی این رویداد عنوان کرد و 
با تاکید بر اینکه در این نشست های تخصصی در خصوص تجارب موفق و ناموفق صنایع مختلف کشور در 
مسیر حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان بحث و تبادل نظر می شود، خاطر نشان کرد: چالش های کانی 
که کشور در مسیر دانش بنیان شدن قرار دارد؛ در سه توانمندی »سرمایه گذاری«، »خلق محصول« و »و 
نوآوری فناورانه سازمانی« که پیش نیاز کسب توانمندی دانش بنیانی و در نتیجه تنوع محصول و بازار، 

به روز رسانی فناوری، تحول دیجیتال و شبکه سازی جهانی هستند، خاصه می شود.
در این کنفرانس همچنین دکتر سید سروش قاضی نوری، رییس مرکز تحقیقات سیاست های علمی 
کشور و رییس انجمن مدیریت فناوری با تاکید بر به کارگیری حداکثری از ابزارها و توانمندی های انجمن 
مدیریت فناوری در مسیر رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان، گفت: ایجاد چنین تحولی در اقتصاد منوط 
به شناسایی، توسعه و حفظ قابلیت ها و شایستگی هایی است که برای همه عناصر جامعه در همه سطوح 
اعم از افراد، دانشگاه ها و دولت الزم است، اما برای شرکت هایی که در لبه فناوری فعالیت دارند، از اهمیت 

بیشتری برخوردار است.

شرایط احراز عنوان شغلی و ایمیل 

رئیس حسابداری  
)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 
Job.iramon@gmail.com

آقا ، تمام وقت ، حداقل مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابداری یا مدیریت مالی 
حداقل 7 سال سابقه کاری در سمت رئیس حسابداری در شرکتهای معتبر خصوصاً هلدینگهای 
صنعتی،  سن30 تا 45 سال ، انجام کلیۀ امور مالی ، تنظیم اسناد حسابداری ، تهیه و ارائه گزارشات 

مالی مدیریتی و درخواستی ،تهیه و ارائه گزارش حسابهای اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد تعهدات، 
دیون و حسابهای بین شرکت و اشخاص جهت تنویر وضعیت حسابها ، بررسی و بستن حسابهای 

مالی و تهیه صورتهای مالی ، بررسی کلیۀ اسناد حسابداری ، صدور فاکتورها ، تهیۀ اظهارنامه ها، 
ارزش افزوده و مالیات بر حقوق، نظارت بر اجرای دقیق دستورالعملهای مالی ، تسلط کامل به کلیۀ 
امور حسابداری، مالی، مالیاتی، بیمه و قوانین کار، مسلط بر تهیۀ گزارشات استاندارد مالی و تحلیل 

مدیریتی و تلفیقی ، داشتن روحیه تیمی و نگرش سیستمی و آمادگی و انگیزش برای تاش و 
توسعه ، دارای انضباط کاری و توانمند در کار گروهی 

پیگیر، سختکوش، منظم، متعهد و عاقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی ، تعهد به اصول بنیادین 
اخاقی مانند راستگویی و امانتداری ، توانایی ارائه گواهی حسن انجام کار و ضمانت معتبر 

کارشناس حسابداری  
)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 
Job.iramon@gmail.com

آقا ،  تمام وقت ، سابقه کار مرتبط حداقل 5 سال ، آشنا با نرم افزارهای مالی و حسابداری، قدرت 
تجزیه و تحلیل مسائل ، توانمندی در تهیه گزارشات استاندارد مالی، توانایی تهیۀ گزارشات متنوع 
مالی ، مهارت در استفاده از نرم افزارهای مالی مرتبط  ، عاقمند و توانمند در انجام کار گروهی و 
پایبند به انضباط کاری ، توانایی ارائه گواهی حسن انجام کار و ضمانت معتبر ، پیگیر، سختکوش، 

منظم، متعهد و عاقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی، تعهد به اصول بنیادین اخاقی مانند 
راستگویی و امانتداری 

کارشناس فروش 
)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 
Job.iramon@gmail.com

آقا/ خانم ، تمام وقت ، سابقه کار مرتبط حداقل 5 سال در شرکتهای تولیدکننده سم و کود 
کشاورزی و بذر دانش فنی کافی در زمینه نهاده های کشاورزی ، مسلط به بازار هدف در زمینه کود 

و سم کشاورزی ، مسلط به فنون مذاکره مؤثر ، آشنایی با مسیرهای فروش داخلی در بازار مود و 
سم کشاورزی ، آشنایی با مهارتهای بازاریابی، فروش و مارکتینگ، داشتن انگیزه برای کار بلندمدت 
، امکان سفر خارج از استان ، توانمندی در انجام کار گروهی ، پیگیر، سختکوش، منظم، متعهد و 

عاقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی، تعهد به اصول بنیادین اخاقی
 مانند راستگویی و امانتداری 

یک گروه بزرگ و معتبر صنعتی جهت تکمیل کادر موردنیاز خود از افراد واجد شرایط در 
ردیفهای شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند

 پس از مطالعه دقیق شرایط احراز، رزومه خود را به نشانی اعالمی ارسال نمایند. 
 Job.iramon@gmail.com

*** توجه: درج عنوان شغلی در Subject ایمیلهای ارسالی الزامی است***  
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در سه ماه گذشته چند نفر مجوز
 مشاغل خانگی گرفتند؟ 

برابــر گــزارش عملکــرد صــد روزه وزارت کار 
از اجــرای طــرح مشــاغل خانگــی،   بیــش از 
۲۱ هــزار مجــوز مشــاغل خانگــی صــادر و 
ــه  ــن مــدت ب بیــش از ۷۹۰۰ نفــر طــی ای

ــد. ــازار کار راه یافته ان ب
بــه گــزارش بــازارکار، امــروز مشــاغل خانگی 
ــد  ــتغال و درآم ــم اش ــع مه ــی از مناب یک
ــتقبال  ــورد اس ــد و م ــی رون ــمار م ــه ش ب
بســیاری از خانوارهــا قــرار گرفته انــد؛  افــراد 
بــا کار در خانــه عــاوه بــر افزایــش ســطح درآمــد و توســعه کســب و کار خــود بــه افزایــش 

رفــاه و اقتصــاد خانــواده کمــک مــی کننــد.
ــه بررســی  ــر ســه مرحل ــد توســعه مشــاغل خانگــی مبتنــی ب در حــال حاضــر الگــوی جدی
اولویت هــا و مزیت هــای منطقــه، توانمندســازی متقاضیــان و اتصــال بــه بــازار اســت و اتصــال 
فعــاالن حــوزه مشــاغل خانگــی بــه بــازارکار یکــی از اولویتهــای وزارت کار بــه شــمار مــی رود.

گــزارش عملکــرد صــد روزه وزارت کار از اجــرای طــرح مشــاغل خانگــی نشــان می دهــد کــه 
در ســه ماهــه اخیــر، تعــداد ۲۱ هــزار و ۲۱۷ فقــره مجــوز مشــاغل خانگــی صادرشــده و ۱۲۵۷ 

طــرح از تســهیات مشــاغل خانگــی بهــره منــد شــده اند.
در بحــث ایجــاد شــغل، تعــداد فرصتهــای شــغلی ایجــادی و تثبیــت شــده از محــل پرداخــت 
ــعه  ــی توس ــرح مل ــق ط ــر از طری ــوده و ۷۹۸۲ نف ــر ب ــی ۴۳۳۵ نف تســهیات مشــاغل خانگ

ــد. ــازار کار اتصــال یافته ان ــه ب مشــاغل خانگــی ب
ــاه  ــاون، کار و رف ــتغال وزارت تع ــی و اش ــعه کارآفرین ــت توس ــی، معاون ــازه زمان ــن ب ــی ای ط
اجتماعــی، عــاوه بــر صــدور مجــوز بــرای مشــاغل خانگــی و حمایــت مالــی از فعــاالن حــوزه 
مشــاغل خانگــی در راســتای پیگیــری ایجاد شــبکه ملی و تشــکیل بخــش غیردولتــی در حوزه  
مشــاغل خانگــی از طریــق اتحادیــه یــا تعاونــی فراگیر ملــی با تجمیع اتحادیــه هــا و تعاونی هــای تأمین 

نیــاز اســتانی در چارچــوب قوانیــن و مقــررات بخــش تعاونــی اقــدام کــرده اســت.
پیگیــری ایجــاد پلتفــرم و شــبکه بازارهــای مجــازی مشــاغل خانگــی از دیگــر اقدامــات معاونت 

توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت کار در ایــن مــدت بــوده اســت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر کلیک کنید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/349798/

قالیبافی رشته پرمتقاضی 
طرح ملی مشاغل خانگی در اردبیل است 
مســئول دبیرخانــه طــرح ملــی توســعه 
مشــاغل خانگــی جهــاد دانشــگاهی اســتان 
اردبیــل گفــت: رشــته قالیبافــی و بافندگــی 
ــن  ــی ای ــته های پرمتقاض ــرش از رش تابلوف

ــی رود. ــمار م ــتان بش ــن اس ــرح در ای ط
بــه گــزارش ایرنــا ، میثــم ضارب نیــا در 
ــرح  ــزود: ط ــگاران اف ــا خبرن ــو ب ــت و گ گف
ملــی مشــاغل خانگــی بــا هــدف اشــتغالزایی 

ــت. ــرا اس ــال اج ــل در ح ــتان اردبی ــغلی در اس ــته ش ــر و در ۱۳ رش ــزار نف ــرای ۲ ه ب
او بــه استعدادســنجی بیــش از ۷۰۰ متقاضــی رشــته قالیبافــی تحــت پوشــش یک پیشــران 
خبــرداد و گفــت: استعدادســنجی یکــی از فرآیندهــای اجرایــی فــاز دوم طــرح ملــی توســعه 
مشــاغل خانگــی اســت کــه طــی ایــن ســنجش متقاضیــان بــه ۵۶ ســوال مختلــف پیرامــون 
ــزان اســتعداد در  ــداری، می ــروش، مشــتری م ــی، ف ــت در بازاریاب ــزان آشــنایی و فعالی می

تولیــد محصــول و مــوارد مشــابه پاســخ می دهنــد.
ــری و  ــامانه کامپیوت ــه س ــان ب ــام متقاضی ــی تم ــدم دسترس ــه ع ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــس از  ــرد و پ ــرار می گی ــان ق ــار متقاضی ــخنامه در اختی ــواالت و پاس ــه س ــت، برگ اینترن
دریافــت پاســخنامه، فــرم مذکــور توســط کارشناســان دبیرخانــه ایــن طــرح در اســتان در 

ــردد. ــت می گ ــراد ثب ــی اف ــده الکترونیک ــی در پرون ــاغل خانگ ــتم مش سیس
بیــش از ۵۰ هــزار بافنــده فــرش دســتبافت در اســتان اردبیــل شناســایی شــده اند کــه از 
ایــن تعــداد ۳۳ هــزار نفــر دارای شناســنامه فعالیــت در صنعــت تولید فــرش هســتند ، میزان 

تولیــد بافنــدگان فــرش اســتان بــه ۹۰ هــزار متــر مربــع در ســال مــی رســد.

دبیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در قم:

محصوالت پیشران های توسعه 
مشاغل خانگی قم در نجف عرضه می شود

مدیر اجرایی طرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی 
پیشـران های  محصـوالت  گفـت:  قـم  در 
طـرح ملـی توسـعه مشـاغل خانگـی ایـن 
فـروش  نمایشـگاه  و  بـه جشـنواره  اسـتان 
بین المللـی نجـف اشـرف در کشـور عـراق 

ارسـال شـد.
بـا  ایسـنا  بـا  گفت وگـو  در  یاسـر شـریفی 
ذکـر ایـن مطلـب کـه محصـوالت پیشـران 
طرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی اسـتان قم 
در نمایشـگاه بین المللـی جشـنواره فـروش 
نجـف اشـرف عرضـه مـی شـود، گفـت: ایـن نمایشـگاه از ۱۲ تـا ۲۱ آذرمـاه جـاری 

می شـود. عرضـه  عمـوم  بـه  شـهر  ایـن  نمایشـگاه های  دایمـی  محـل  در 
وی افـزود: ایـن جشـنواره فرصت مناسـبی بـرای ارایـه توانمندی های کسـب و کارهای حوزه 
مشـاغل خانگـی و تولیدکننـدگان و نیـز کسـب تجربـه الزم از حضـور در یـک جشـنواره 
بیـن المللـی اسـت که نقـش مهمی در ایجـاد ارتباطات بـا تولیدکنندگان این کشـور را برای 

پیشـران های طـرح ملی توسـعه مشـاغل خانگـی قم فراهـم می کند.
وی ادامـه داد: پـس از بررسـی ابعـاد گوناگـون برگـزاری ایـن نمایشـگاه و اخـذ اسـتعامات 
مربـوط و برقـراری جلسـات و ارتبـاط بـا مدیریت جشـنواره و پـس از بررسـی توانمندی های 
ایـن جشـنواره فـروش که به صـورت بین المللی در شـهر نجف برگزار می شـود، جلسـه هایی 
در محـل دبیرخانـه طـرح بـا پیشـران های طـرح ملی توسـعه مشـاغل خانگـی برگزار شـد و 

افـراد عاقه منـد بـه شـرکت در جشـنواره انتخاب شـدند.
شـریفی گفـت: بـرای توانمندسـازی پیشـران ها در ارایـه محصـوالت کارگاه هـای آموزشـی 
دربـاره نحـوه قیمت گـذاری محصـوالت، نحـوه استانداردسـازی و آمـاده سـازی محصـوالت 
بـرای حضـور در نمایشـگاه و نیـز جلسـات نیازسـنجی محصـوالت مـورد نیـاز بـرای ارایه در 

نمایشـگاه مذکـور برگزار شـد. 

مشاغل خانگی 

استقبال ۸۷ درصدی دیپلمه ها  از طرح اشتغال روستایی 

مسئول اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سقز

اعطای تسهیالت مشاغل خانگی 
به هنرمندان صنایع دستی

 شهرستان سقز
صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  اداره  مســئول 
اعطــای  از  و گردشــگری شهرســتان ســقز 
ــران  ــه صنعتگ ــی ب ــاغل خانگ ــهیات مش تس

ایــن شهرســتان خبــر داد.
صــاح نصرالهــی در دومیــن جلســه کارگــروه 
ــقز  ــتان س ــذاری شهرس ــرمایه گ ــتغال و س اش
اظهــار کــرد: در راســتای طــرح مشــاغل خانگی 
و بــه منظــور حمایــت از تولیــد و اشــتغال 
صنایع دســتی، ۴ هــزار و ۵۰۰ میلیــون ریــال 
تســهیات قــرض الحســنه بــه صنعتگــران 
ــی شــود. ــن حــوزه پرداخــت م ــال در ای فع

ــرد:  ــوان ک رئیــس اداره میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری شهرســتان ســقز عن
بیشــتر صنعتگــران صنایــع دســتی ســقز در کارگاه هــای انفــرادی و بــه صــورت مســتقل 

مشــغول فعالیــت هســتند.
ــرایط  ــد ش ــال و واج ــای فع ــد از کارگاه ه ــن بازدی ــد ضم ــرر ش ــزود: مق ــی اف نصراله
صنایــع دســتی شهرســتان، تســهیات ۱۰۰میلیــون ریالــی بــه ۴۵ طــرح فعــال حــوزه 

ــود. ــت ش ــتی پرداخ ــع دس صنای
وی یــادآور شــد: امیدواریــم بــا اعطــای تســهیات بــه هنرمنــدان و صنعتگــران، بــرای رشــد 

و توســعه صنایــع دســتی شهرســتان، گام هــای موثــری برداشــته شــود

برگزاری دومین نمایشگاه آنالین کار
 در قزوین

روز  از  کار  آنایــن  نمایشــگاه  دومیــن 
در  روز  مــدت ۱۰  بــه  آذر  شــنبه ۱۳ 

می شــود. برگــزار  قزویــن 
ــا  ــاط ب ــروه ارتب ــنا، گ ــزارش ایس ــه گ ب
ــی  ــگاه بین الملل ــه دانش ــت و جامع صنع
ــایی  ــدف شناس ــا ه ــی)ره( ب ــام خمین ام
و جــذب نیــروی کار توانمنــد دومیــن 
نمایشــگاه آنایــن کار را از روز شــنبه ۱۳ 
ــد. ــزار می کن ــدت ۱۰ روز برگ ــه م آذر ب

ازجملــه امکانــات نمایشــگاه می تــوان 
بــه معرفــی شــرکت ها و فرصت هــای 

اعطــای  و  دانشــجویی  برتــر  رزومه هــای  انتخــاب  مجــازی،  غرفه هــای  در  شــغلی 
ــرای گفت وگــوی مســتقیم کارفرمایــان  فرصت هــای مصاحبــه آنایــن و ایجــاد فرصــت ب
بــا کارجویــان اشــاره کــرد. ایــن نمایشــگاه بــا هــدف تســهیل رونــد اســتخدام دانشــجویان 

و فارغ التحصیــان دانشــگاه های اســتان قزویــن برگــزار می شــود.
در قالــب ایــن نمایشــگاه فرصت هــای شــغلی توســط فعالیــن اقتصــادی تعییــن شــده و 
ســپس متقاضیــان کار و دانشــجویان بنــا بــر عایــق، رشــته تحصیلــی و اســتعداد خــود 
درخواســت اســتخدام را در ســامانه ثبــت می کننــد و در صــورت پذیرفتــه شــدن رزومــه 
ــامانه  ــن س ــق ای ــن از طری ــه آنای ــروی کار در مصاحب ــی نی ــت متقاض ــرف صنع از ط

ــد. ــرکت می کن ش
عاقه منــدان برای شــرکت در ایــن نمایشــگاه آنایــن بــه آدرس https://b2n.ir/13263 مراجعه 
ــرای  ــا رزومه هــای خــود را ب ــد ت ــا ۲۲ آذر فرصــت دارن کننــد، همچنیــن دانشــجویان ت

ایــن رویــداد ارســال کننــد.

ایجاد اشتغال در روستا ها دغدغه جدی 

صندوق کارآفرینی امید 
صنـدوق کارآفرینی امیـد و مدیریت آن 
دغدغـه ی جـدی برای ایجاد اشـتغال در 

دارند. روسـتا ها 
صداوسـیما  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
و  کار  تعـاون،  سرپرسـت  یـزد،  مرکـز 
خوشـبختانه  گفـت:  اجتماعـی  رفـاه 
صنـدوق کارآفرینی امیـد و مدیریت آن 
دغدغـه ی جـدی برای ایجاد اشـتغال در 
روسـتا ها دارنـد کـه ایـن موضـوع جای 
تقدیـر دارد؛ ایـن اداره کل در چارچـوب 
خـوب  طرح هـای  بـا  خـود  اختیـارات 
صندوق همراهـی الزم را بعمل می آورد.

از  برخـی  بیـان  ضمـن  فاحتـی 
مشـکات شهرنشـینی برای روسـتائیان 
سـال های  در  گفـت:  کـرده  مهاجـرت 

اخیـر بـه دلیـل کـم آبـی در روسـتا ها و نبـود شـغل، اکثـر جوانـان روسـتایی بـه سـمت 
شـهر ها مهاجـرت کردنـد و برخی از ایـن عزیزان در گذران زندگی شـهری دچار مشـکات 

اند. شـده 
وی ادامـه داد: قطعـا اگـر جوانـان روسـتایی نقطـه امیـدی در روسـتا ها ببیننـد، مهاجـرت 
معکـوس از شـهر بـه روسـتا دارنـد و در ایـن راسـتا طرح هـای خوبـی از سـوی صنـدوق 

کارآفرینـی امیـد ارائـه شـده کـه بایـد تـا رسـیدن بـه نتیجـه پیگیـری شـود.
ایـن مقـام مسـئول اسـتانی نرخ بیکاری بـاال در بین فـارغ التحصیان دانشـگاهی را زیبنده 
اسـتان ندانسـت و گفت: اسـتان یزد دارای ظرفیت های باالیی در زمینه اشـتغال اسـت که 
بایـد از دانـش فـارغ التحصیان دانشـگاهی در زمینه ایجاد شـغل در روسـتا ها و شـهر های 

اسـتان بهره برد.
وی در ادامـه اشـاره ای بـه سـفر وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـه اسـتان یـزد کرد و 
اظهـار نمـود: سـعی داریـم برنامـه ریـزی بـه نحوی صـورت پذیـرد کـه مدیران و روسـای 
دسـتگاه های عضـو شـورای هماهنگـی طـی جلسـه ای مسـائل خـود را بـا وزیر محتـرم در 

میـان بگذارنـد؛ امیدواریـم ایـن سـفر بـرای اسـتان خیـر و برکت همراه داشـته باشـد.
 مدیـر صنـدوق کارآفرینـی اسـتان یـزد نیـز  گفـت:  تاکنـون ۳۱ فقـره تسـهیات قـرض 
الحسـنه اشـتغال بـه مبلغ ۷۸ میلیـارد ریال پرداخت گردیـده که زمینه اشـتغال ۷۰ نفر را 

بـه صـورت مسـتقیم فراهم نموده اسـت.
شـهبازی گفـت: صنـدوق کارآفرینـی امیـد اسـتان پـس از بررسـی و پاالیـش طرح هـای 
ارجاعـی، ۵۸۳ طـرح روسـتایی را بـا اعتبـاری بالغ بر ۶۹۰ میلیـارد ریال از منابع مشـترک 
بـا صنـدوق توسـعه ملـی مـورد حمایت قـرار داده کـه منتج بـه ایجـاد اشـتغال ۴۶۰ نفر 

بـه صورت مسـتقیم شـده اسـت.

بر اساس گزارش عملکرد سـه ماهه وزارت کار از 
رونـد اجرای طرح اشـتغال پایدار روسـتایی 
 ۱۶۴۳ سـیزدهم،  دولـت  در  عشـایری  و 
طـرح از محـل منابـع و تسـهیات اشـتغال 
روسـتایی بهره منـد شـده و طـی ایـن مدت 
بـرای بیـش از ۴۸۹۰ نفـر فرصـت شـغلی 

بـه وجـود آمده اسـت.
به گـزارش ایسـنا،  طرح اشـتغال روسـتایی 
برداشـت  در  مجلـس  مجـوز  دنبـال  بـه 
۱.۵ میلیـارد دالر از منابـع صندوق توسـعه 
اشـتغال در  ایجـاد طرح هـای  بـرای  ملـی 
اجـرا  بـه  عشـایری  و  روسـتایی  مناطـق 
درآمـد و مقـرر شـد معـادل ریالـی آن نیز 
از محـل منابـع داخلـی بانک ها به حسـاب 

موسسـات عامـل واریـز شـود.

ایجـاد  و  توسـعه  از  حمایـت  قانـون  در 
روسـتایی  مناطـق  در  پایـدار  اشـتغال 
اهـداف  تحقـق  منظـور  بـه  عشـایری  و 
بـه  مقاومتـی  اقتصـاد  کلـی  سیاسـت های 
صنـدوق توسـعه ملـی اجـازه داده شـد بـا 
هـدف ارتقای تولیـد و ایجاد اشـتغال پایدار 
در مناطق روسـتایی و عشـایری بـا تصویب 
هیـأت امنـای صنـدوق، معـادل ریالـی یک 
منابـع  از  دالر  ۵۰۰  میلیـون  و  میلیـارد 
صنـدوق را بـه صـورت قـرض الحسـنه نزد 
بانک های کشـاورزی، توسـعه تعاون، پسـت 
بانـک، صنـدوق کارآفرینـی امیـد و صندوق 
حمایـت از توسـعه سـرمایه گذاری در بخـش 
کشـاورزی سـپرده گذاری کنـد تـا ایـن منابع 
صرف اعطای تسـهیات به اشـخاص حقیقی 

و حقوقـی غیردولتـی بـرای ایجـاد اشـتغال 
در روسـتاها و شـهرهای زیـر ۱۰ هـزار نفـر 
جمعیـت بـا اولویـت روسـتاها و شـهرهای 
واقـع در مناطـق مـرزی و مناطق عشـایری 

. د شو
در ۱۰۰ روز دولت سـیزدهم بیش از ۱۶۴۰ 
طـرح موفـق بـه دریافـت تسـهیات طـرح 
اشـتغال روستایی شـده و برای بیش از ۴۸۹۰ نفر 

فرصـت اشـتغال بـه وجـود آمده اسـت.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک 

زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/

News/349733/

آزمون تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری دی ماه برگزار می شود 

 رئیـس کمیسـیون برنامه و بودجه شـورای 
رسـمی  اسـتخدام  کـرج  شـهر  اسـامی 
نیروهـای شـهرداری را در گـروی برگـزاری 
آزمـون تبدیـل وضعیـت کارکنان دانسـت و 
گفـت: ایـن آزمـون در دی ماه سـال جاری 
بـا همـکاری سـازمان سـنجش و آمـوزش 

می شـود. برگـزار 
به گـزارش بـازارکار از کـرج، عمـار ایزدیار، 
رئیـس کمیسـیون برنامـه و بودجه شـورای 
اسـامی شـهر کرج، امروز در جمع اصحاب 

رسـانه، از اتمـام فراینـد بررسـی و تدقیـق 
کمیتـه  در  شـرکتی  نیروهـای  اطاعـات 
تخصصـی ذیربـط اشـاره و اظهـار کـرد: در 
راسـتای عدالت شـغلی، پیگیر قطعی شـدن 
تبدیـل  و  اسـتخدام  جدیـد  دسـتورالعمل 
شـهرداری  مجموعـه  کارکنـان  وضعیـت 
و  سـنوات  شـغلی،  سـوابق  بـه  توجـه  بـا 

هسـتیم. تحصیـات 
رئیـس کمیسـیون برنامـه و بودجه شـورای 
اسـامی شـهر کرج با بیان اینکه شـهرداری 
بـه عنـوان نهـاد عمومـی و غیر دولتـی تابع 
افـزود: تمامـی  قوانیـن اسـتخدامی اسـت، 
کارکنـان حائـز شـرایط بـه جـز ایثارگـران 
و  حضـوری  آزمـون  برگـزاری  طریـق  از 
جملـه  از  شـرایط  سـری  یـک  اسـاس  بـر 
تحصیـات بـاالی فـوق دیپلـم، سـنوات و 

وجـود پسـت سـازمانی انجـام می شـود.
از  نفـر  تعـداد ۱۷۸۰  کـرد:  بیـان  ایزدیـار 
نیروهای شـهرداری در آزمونی کـه در دی ماه 

برگـزار خواهد شـد، شـرکت کـرده و رقابت 
می کننـد و از ایـن تعـداد ۳۷۰ نفـر طـی 
۱۰ درصـد پسـت مصـوب سـازمانی پـس 
از احـراز شـرایط و کسـب ۱۰۰ امتیـاز بـه 

می آینـد.  در  اسـتخدام شـهرداری 
عضو شـورای شـهر کـرج از تبدیـل وضعیت 
و  داد  خبـر  ایثارگـران  سـهمیه  نفـر   ۸۱۶
فرزنـدان  اغلـب  کـه  نیروهـا  ایـن  افـزود: 
در  ایثارگـران هسـتند  و  شـهدا، جانبـازان 
شـرکت  بـدون  شـده  اعـام  هـای  پسـت 
وضعیـت  تبدیـل  اسـتخدامی  آزمـون  در 

ند. می شـو
بـه گفتـه وی تامین رفـاه و بهبـود وضعیت 
معیشـت کارکنـان مجموعـه شـهرداری از 
مدیریـت  اولویت هـای  مهمتریـن  جملـه 
شـهری اسـت تـا شـاهد انگیـزه بخشـی به 
کارکنـان و در نهایـت ارتقاء خدمت رسـانی 

بـه شـهر و شـهروندان باشـیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر کرج 

ایجاد ۲۲ هزار فرصت شغلی برای سال آینده در استان همدان 
پیش بینی شده است

اقتصـــادی  امـور  همـــاهنگی  معـــاون 
اسـتانداری همـدان از پیـش بینـی ایجـاد 
۲۲ هـزار فرصـت شـغلی طـی سـال آینـده 
درایـن اسـتان خبـر داد و گفـت: ایـن رقـم 
۱۰ درصـد بیشـتر از اشـتغال برنامـه ریزی 
شـده برای استان همدان در سـال جاری است.
بـه گـزارش ایرنـا، »ظاهـر پورمجاهـد«  در 

جلسـه کارگـروه اشـتغال و سـرمایه گذاری 
برنامـه  داشـت:  اظهـار  همـدان،  اسـتان 
راهبـردی اشـتغال اسـتان تـا سـال ۱۴۰۰ 
تدوین شـده و برهمین اسـاس دسـتگاه های 
اجرایـی بـه تفکیـک سـهمیه بـرای تحقـق 
اشـتغال هدفگذاری شـده، تاش می کنند.

دولـت  سیاسـت های  بـه  اشـاره  بـا  وی 
و  اشـتغال  توسـعه  راسـتای  در  سـیزدهم 
رونـق تولید، افزود: در سـال جاری سـهمیه 
اشـتغال اسـتان همـدان ۱۹ هـزار و ۷۰۰ 
شـغل اسـت که ایـن میزان در سـال ۱۴۰۱ 

بایـد افزایـش یابـد.
بـه گفتـه او، تاکنـون بیـش از ۷۰ درصـد 
در  همـدان  اسـتان  اشـتغال زایی  تعهـد 
سـال جـاری محقـق شـده کـه بـی تردیـد 
سـهم سـازمان های جهادکشـاورزی و صمت 
بـه لحـاظ ارتباط مسـتقیم بـا بخـش تولید 

بیشـتر از دیگـر دسـتگاه هـا اسـت.
پورمجاهد از مدیران و روسـای دسـتگاه های 
اجرایـی مرتبط با موضوع اشـتغال خواسـت 
طـرح و برنامـه های پیشـنهادی خـود را به 
دبیرخانـه کارگـروه ارائـه کنند تا بررسـی و 
تحلیل هـای الزم در مـورد آنهـا انجام شـود.

وی بـا تاکید بـر اینکه مدیران دسـتگاه های 
اجرایـی اسـتان همـدان بایـد تکلیـف خود 
سـرمایه گذاری  و  اشـتغال  تحقـق  در  را 
بـه خوبـی انجـام دهنـد، افـزود: بـا تـاش 
مدیـران می توانیـم کارهـا را پیـش بـرده و 

بـه نتیجـه مطلـوب برسـیم.
به گـزارش ایرنا، براسـاس آمارهـای موجود 
نـرخ بیـکاری سـاالنه در اسـتان همـدان 
بـرای  مشـارکت  نـرخ  و  درصـد   ۸.۲
۴۲.۸ درصـد  نیـز  کارآفرینـی و اشـتغال 

اسـت.

معاون اقتصادی استاندار: 

ایجاد ۷ هزار فرصت شغلی در سیستان وبلوچستان
 معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امداد 
امام خمینی)ره( اسـتان سیستان وبلوچستان 
گفت: از ابتدای سـال جـاری تاکنون بیش از 
هفـت هـزار فرصت شـغلی توسـط ایـن نهاد 

در سـطح اسـتان ایجاد شـده است.
به گزارش ایسـنا، احمدعلی راهـداری افزود: 
از ابتـدای سـال جاری تاکنـون بیش از هفت 
هـزار فرصـت شـغلی توسـط ایـن نهـاد در 

سـطح اسـتان ایجاد شـده است.
وی بـا بیـان اینکـه کمیتـه امـداد آمادگـی 
الزم بـرای پرداخت تسـهیات را دارد، افزود: 
کارآفرینـی و ایجاد اشـتغال یکـی از نیازهای 
آوردن  ارمغـان  بـه  ضـروری کشـور جهـت 

زندگـی بهتـر بـرای مردم اسـت.
معـاون اشـتغال و خودکفایـی کمیتـه امداد 

اسـتان بیـان کـرد: کمیتـه امـداد یکـی از 
اشـتغال  ایجـاد  در  کـه  اسـت  نهادهایـی 
نقـش مهمـی دارد و می توانـد بـا کارآفرینی، 
زندگـی مددجویـان تحت پوشـش خود را 

کنـد. متحـول 
وی گفـت: از ابتـدای امسـال تاکنـون بـرای 
۳۸۵ نفـر از طریـق کاریابـی و بـرای ۲ هـزار 
و ۳۷ نفـر از طریـق راهبـری شـغلی، ایجـاد 
اشـتغال شـده و بـه  ۵هـزار و ۱۵۶ نفـر نیـز 
آموزش هـای الزم بـرای ایجـاد شـغل ارائـه 

است. شـده 
تسـهیات  کل  کـرد:  اظهـار  راهـداری 
پرداخـت شـده از ابتـدای سـال، یک هـزار و 
۵۳۴ میلیـارد تومـان  بـوده اسـت کـه  ایـن 
مبلـغ از سـرفصل هـای بنـد ب تبصـره ۱۶ 

قانـون بودجـه، مددجویـان تحـت پوشـش 
روسـتایی،  پایـدار  اشـتغال  امـداد،  کمیتـه 
محل صندوق قرض الحسـنه امـداد والیت و 
هـم افزایـی بانـک قرض الحسـنه مهـر ایران 

تامیـن شـده اسـت.
وی افـزود: کمیتـه امـداد همچنیـن آمادگی 
و  دارد   را  تسـهیات  پرداخـت  بـرای  الزم 
مبلـغ تسـهیات برای هر فـرد از ۱۰ تا ۱۰۰ 
میلیـون تومان با توجه به نوع شـغل اوسـت. 
همچنین تسـهیات کارفرمایان نیـز به ازای 
۱۰۰میلیـون  مددجـو  هـر  گیـری  کار  بـه 
تومـان اسـت کـه عـاوه بر ایـن، حـق بیمه 
کارفرمـا نیـز تـا دو سـال بـر عهـده کمیتـه 

اسـت. امداد 

برگزاری دوره آموزشی نخ ریسی موجب اشتغالزایی
 در قصرشیرین می شود 

معاون فرماندار شهرستان قصرشیرین گفت: 
موجب  ریسی  نخ  آموزشی  دوره  برگزاری 

اشتغالزایی در قصرشیرین می شود.
حجت اهلل خدرویسـی در گفتگو با خبرنگار مهر 
اظهـار کرد: دوره آموزش نخ ریسـی سـنتی 
با دوک و دسـتگاه بـا محوریت اداره صنعت 
معـدن و تجـارت در شهرسـتان قصرشـیرین 

شـد. برگزار 
وی افزود: دوره آموزش نخ ریسی با ۸۴۰ ساعت 
آموزش برای ۳۵ نفر از متقاضیان نخ ریسی 

با هدف ایجاد اشتغال پایدار انجام گرفت.
قصرشیرین  شهرستان  فرماندار  معاون 
تصریح کرد: با استمرار این گونه آموزش ها 

در آینده نخ ریسی تبدیل به یکی از محورهای 
اشتغال زایی و اشتغال پایدار در شهرستان 

خواهد شد.

توجـه  بـا  کـرد:  بیـان  خدرویسـی 
اینکـه پشـم سـنجابی از منابـع اصلـی  بـه 
و  اسـت  ریسـی  نـخ  تولیـدی  کارگاه هـای 
بـا توجـه بـه حضـور دامـداران و عشـایر در 
شهرسـتان قصرشـیرین حمایـت از چنیـن 
کسـب و کارهایی سـهم بـه سـزایی در رونق 
انگیـزه در دامـداران و  ایجـاد  اقتصـادی و 

ریسـندگان پشـم خواهـد داشـت.
بـا حمایـت مسـئوالن و  اضافـه کـرد:  وی 
برگـزاری چنیـن آموزش هایـی نـخ ریسـی 
سـنتی بـه سـمت مکانیـزه شـدن رفتـه و 
شهرسـتان  در  صنعـت  ایـن  رونـق  باعـث 

می شـود. قصرشـیرین 

معاون فرماندار قصرشیرین: 
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دعوت به همکاری

شركت پارت كوشان بسپار واقع در تهران )محدوده شهريار- رباط كريم( در راستاي تكميل شهر مورد نياز: رباط كريم
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه ارتباطي اعالم شده در آگهي درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمايند.

كارشناس مديريت بازرگاني: يك نفر، آشنا به قطعات خودرو، داراي بيش از 4 سال سابقه كار، بيمه و حقوق توافقي
estekhdam@partkoushan.com

آدرس لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111236

دعوت به همکاری

يک شركت در زمینه خدمات رسانی امور شهری جهت تكميل نيروی انسانی خود در قالب نيروهای پيمانكاری از افراد واجد شرايط 
دعوت به همكاري مي نمايد. واجدين شرايط مي توانند رزومه كاري خود را حداكثر 3 روز پس از تاريخ نشر اين آگهي به ايميل شركت به 

نشانی زير ارسال نمايند. عنوان شغلی مربوطه در موضوع ايميل ارسالی حتما قيد گردد. 
  hrm.company1400@gmail.com

آدرس لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111224 

محل اشتغالحداقل سابقه مرتبط )سال(حداقل مدرك تحصيلیشغل

تهران 3سال ليسانس  مرتبطكارشناس فناوری اطالعات

دانش و تخصص

Network -  MCSE/MCSA  -  CCNA ،  )Vmware( Esxi - Mikrotik Fortinet  -  Sql  - VOIP  -  Security 
Passive توانايی در انجام امور

محل اشتغالحداقل سابقه مرتبط )سال(حداقل مدرك تحصيلیشغل

تهران3سالليسانس مديريت بازرگانیكارشناس بازاريابی و فروش

دانش و تخصص

مسلط به فرآيند های فروش و بازاريابی ،   مهارت در مذاكره و فروش
CRM مسلط به گزارش نويسی و گزارش دهی  ،  تسط بر مفاهيم

آشنايی كامل با ICDL  ،  تسلط بر مجموعه نرم افزار های office، روابط عمومی باال

حداقل سابقه مرتبط حداقل مدرك تحصيلیشغل
محل اشتغال)سال(

تهران1سالليسانس مرتبطكارمند دبيرخانه

دانش و تخصص

word, excel آشنايی با نحوه دريافت ثبت و توزيع نامه های وارده و صادره به دبيرخانه ،  تسلط بر نرم افزار
                                                                                                          ICDL آشنايی با روشهای بايگانی كاغذی و الكترونيكی،  توانايی تايپ سريع، آشنايی كامل با

ترجيحا آشنا با اتوماسيون اداری پرگار

دعوت به همکاری

كارخانجات پاتیس پوشاك بزرگترين تولیدكننده 
پوشاك مردانه

)كت و شلوار، پيراهن( در جهت تكميل كادر واحد مالي و اداري 
خود در استان تهران از افراد واجدشرايط دعوت به همكاري مي نمايد.

 حسابدار خزانه- حسابدار انبار
 حسابدار حقوق و دستمزد- كارشناس حسابداري صنعتي

 منشي اداري خانم- عكاس آقا
 از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر عنوان 

 شغلي در موضوع ايميل به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
 لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.

ذكر عنوان شغلي در موضوع ايميل هاي ارسالي ضرروي بوده 
 و ايميل هاي فاقد عنوان شغلي بررسي نمي گردد.

patis.job@gmail.com
آدرس لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111223 

دعوت به همکاری

يك شركت جهت تكميل كادر خود از استان هاي تهران و البرز از 
افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

تحصیلدار: آقا، تمام وقت، روابط عمومي باال، فن بيان قوي
ظاهر آراسته، مسئوليت پذير و پيگير، حداقل ديپلم
حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط، محل كار تهران

مسئول دفتر: خانم، تمام وقت، تسلط به كار با كامپيوتر و مجموعه آفيس
آشنايي با زبان انگليسي، آشنايي با امور دفتري و اداري

فن بيان قوي و روابط عمومي باال، مسئوليت پذير و منظم
حداقل ديپلم، حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط

محل كار تهران، شهرري
نگهبان: آقا، تمام وقت، مسئوليت پذير و قابل اعتماد

روابط عمومي باال، حداقل ديپلم، حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط
محل كار تهران، شهرري

 از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 
ايميل زير ارسال نمايند.

f.vazife.s@gmail.com
آدرس لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111222 

مجموعه آوند چوب آريا )سهامي خاص( 

واقع در تهران )مكان: ميدان آرژانتين( جهت تكميل كادر خود از 

افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

مدير مالي:حداقل با 5 سال سابقه كاري، حداكثر سن 38 سال
كارشناسي و يا كارشناسي ارشد حسابداري

مسلط به كليه امور حسابداري و نرم افزار سپيدار

بيمه تكميلي + پرداخت به موقع حقوق

 متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه ارتباطي

 اعالم شده در آگهي درخواست خود را جهت

 استخدام ثبت نمايند.

mojahedi_n@yahoo.com

آدرس لینک :

 http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111221

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شركت مهندسي پیشرو موج تابان واقع در تهران در راستاي تكميل كادر خود به افراد واجد شرايط زير نيازمند است:
برنامه نويس و سي ان سي كار- اپراتور فرز CNC - كارشناس كنترل كیفیت )خانم(، حقوق و مزاياي عالي + بيمه از روز اول، 

متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه هاي ارتباطي اعالم شده در آگهي درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمايند.
Pishroomoj90.co@gmail.com

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111219  : آدرس لینک

نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهش، فناوری و 
فن بازار برگزاری 

می شود
پژوهـش  هفتـه  بـا  همزمـان 
و  بیسـت   ،۱۴۰۰ سـال  فنـاوری  و 
دومیـن نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهش، 
برگـزار  تهـران  در  نیـز  بـازار  فـن  و  فنـاوری 

. د می شـو
نمایشـگاه دسـتاوردهای  امسـال  بـازارکار،   گـزارش  بـه 
پژوهـش، فنـاوری و فن بـازار بـا شـعار »پژوهـش و فنـاوری؛ 

پشـتیبان تولیـد« از 23 آذرمـاه آغـاز بـه کار می کنـد. 
عبدالسـاده نیسـی، مدیـرکل دفتـر حمایـت و پشـتیبانی امـور 
پژوهـش و فنـاوری وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری و دبیـر 
سـتاد ملـی هفتـه پژوهـش و فنـاوری دربـاره اهـداف و جزئیـات 
بخـش  از سـه  امسـال  نمایشـگاه،  ایـن  گفـت:  نمایشـگاه  ایـن 
»ارائـه آخریـن دسـتاوردهای پژوهـش و فنـاوری مراکز آموزشـی 
تحقیقاتـی و فنـاوری کشـور«، »ارائـه نیازهای پژوهـش و فناوری 
کشـور« و »ارائـه فنـاوری هـای نوپدیـد و آینـده نگـر« تشـکیل 

است. شـده 
بنـا بـر اظهـارات دبیر سـتاد ملی هفتـه پژوهـش و فنـاوری، این 
نمایشـگاه بـرای چهارمیـن سـال متوالـی بـه طـور همزمـان بـا 
نمایشـگاه تجهیـزات و مـواد آزمایشـگاهی ایـران سـاخت برگـزار 
دسـتاوردهای  آخریـن  دادن  قـرار  دیـد  معـرض  در  می شـود. 
پژوهـش و فنـاوری سراسـر کشـور در یـک مـکان و یـک زمـان، 
ارائـه نیازهـای پژوهش و فناوری کشـور به پژوهشـگران و فناوران 
بـه منظـور رفع نیـاز صنایـع و دسـتگاه های اجرایـی و در نهایت، 
ایجـاد ارتباط موثر بین پژوهشـگران و فناوران بـا صاحبان صنایع 
و صنعتگـران را می تـوان از اهـداف این نمایشـگاه به شـمار آورد. 

تجلیل و هم اندیشی با پژوهشگران برتر
 نیسـی، مدیـرکل دفتـر حمایـت و پشـتیبانی امـور پژوهـش و 
فنـاوری وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری دربـاره انتخاب شـعار 
نمایشـگاه امسـال و اصلی تریـن برنامه هـای آن گفت: شـعار هفته 
پژوهـش و فناوری سـال جاری با توجه به شـعار سـال، »پژوهش 
جملـه  از  اسـت.  شـده  انتخـاب  تولیـد«  پشـتیبان  فنـاوری؛  و 
برنامه¬هـای نمایشـگاه نیـز، عـالوه بـر برنامـه های اعالم شـده، 
می توان به تجلیل از پژوهشـگران و فناوران برتر کشـور، نشسـت 
هـم اندیشـی مدیـران ارتباط بـا صنعـت و جامعه مراکـز آموزش 
عالـی، رونمایـی از برتریـن فناوری هـای تولید شـده در کشـور در 

سـال گذشـته و برگـزاری کارگاه های آموزشـی اشـاره کرد. 

آیا از نمایشگاه امسال استقبال خواهد شد؟
به گفته عبدالسـاده نیسـی، دانشـگاه هـا، پژوهشـگاهها، پارکهای 
علـم و فنـاوری، مراکز رشـد، مراکز پژوهشـی و تحقیقاتـی، مراکز 
نـوآوری و کارآفرینـی، وزارتخانـه هـا و دسـتگاه هـای اجرایـی از 

جملـه شـرکت کنندگان در نمایشـگاه پیـش رو هسـتند.
وی دربـاره میـزان اسـتقبال از نمایشـگاه پژوهـش ۱۴۰۰ گفـت: 
تجربـه سـالیان گذشـته نشـان مـی دهد این نمایشـگاه همیشـه 
بـا اسـتقبال بسـیار خوبـی از طـرف عموم مـردم، دانـش پژوهان، 
فناوران و شـرکت ها روبرو بوده اسـت. در نمایشـگاه بیسـت و دوم 
هـم انتظـار می رود شـاهد حضـور پرشـور دانشـجویان، محققان، 
فنـاوران و سـایر فعاالن حـوزه پژوهش و فنـاوری در ایام برگزاری 

نمایشـگاه باشیم.
نیسـی، دربـاره سـهم و جایگاه بخـش خصوصی در این نمایشـگاه 
نیـز افـزود: بخـش خصوصـی نیز به عنـوان ارائـه کننـده نیازهای 
پژوهشـی و فنـاوری و هـم بـه عنـوان اسـتفاده کننده از آخریـن 
نتایـج پژوهشـی و  فنـاوری کشـور نقـش موثـری در نمایشـگاه 
دسـتاوردهای پژوهـش، فناوری و فن بازار امسـال خواهد داشـت.

تفاوت های نمایشگاه بیست و دوم
 عبدالسـاده نیسـی، دبیـر سـتاد ملـی هفتـه پژوهـش و فنـاوری، 
معتقـد اسـت نمایشـگاه امسـال بهتـر از سـال های پیـش برگـزار 
خواهـد شـد: بـه دلیـل شـرایط بیمـاری کرونـا، بیسـت و یکمین 
دوره نمایشـگاه در سـال گذشـته تنهـا به صـورت مجـازی برگزار 
شـد. در واقـع، در نمایشـگاه امسـال پـس از دو سـال، مجـددا 
شـاهد حضـور فیزیکـی شـرکت کننـدگان و بازدیـد کننـدگان 
خواهیـم بـود کـه انتظـار مـی رود همیـن امـر مـا را در رسـیدن 
بـه اهداف برگزاری نمایشـگاه یـاری کند. همچنین در نمایشـگاه 
امسـال بـرای اولین مرتبه شـاهد بخشـی تحت عنـوان فناوریهای 
نوپدیـد و آینـده نگر هسـتیم کـه امیدواریم با اسـتقبال گسـترده 

بازدیدکننـدگان مواجه شـود.
فن بازارها عرصه تحوالت دانش بنیان

توسـعه اقتصـادي دانـش محـور بنـا بـه تعریـف عبـارت اسـت از 
ارزش آفرینـي در جامعـه از طریـق دانایي، دانـش و فناوري. 

شـکل گیـري نظامـي بـراي رسـیدن بـه ایـن هـدف، 
نیازمنـد زیرسـاخت هایـي براي تجـاري کـردن یافته 
هـاي پژوهشـي و تسـهیل مبـادالت فنـاوري اسـت. 
در سـال هـاي گذشـته پـارك هـاي علـم و فناوري 
در کشـور کـم و بیـش بـا هـدف کاهش فاصلـه بین 

پژوهـش هـاي دانشـگاهي و تبدیـل آن بـه فنـاوري 
ایجـاد شـده اند. لیکـن فرایند »توسـعه تجـاري فناوري« 

کـه خـود شـامل 5 فراینـد فرعـي )تولیـد، انتقـال، جـذب و 
بومي سـازي، اشـاعه و مستند سـازي( اسـت، همچنان به صورت 
نامتقـارن و ناقـص دنبال مي شـود. یکي از سـاختارهایي که اخیرا 
بـراي تسـهیل فعالیت هاي توسـعه و مبـادالت فناورانـه در دنیا و 
بـه خصـوص در آسـیا مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه، »فـن بازارها« 
هسـتند. در حال حاضر در اکثر اسـتان های کشـور فن بازارعهای 
ملـی راه انـدازی شـده انـد؛ نمایشـگاه فـن بـازار ملـی ایـران نیز 
همزمـان بـا هفتـه پژوهـش و فنـاوری در سراسـر کشـور برگـزار 

می شـود.
نهمین نمایشگاه ایران ساخت  عرصه
 حمایت از شرکت های دانش بنیان

نهمیـن دوره نمایشـگاه تجهیـزات و مـواد آزمایشـگاهی ایـران 
سـاخت، هم زمـان بـا هفتـه پژوهـش از 23 تـا 2۶ آذرمـاه در 
نمایشـگاه بین المللـی تهـران برگـزار مـی شـود و تولیدکنندگان، 
بیـش از ۹هـزار محصـول فناورانـه شـامل هـزار و 2۰۰ محصـول 

جدیـد در ایـن نمایشـگاه ارائـه مـی کننـد.

بـه گـزارش بـازارکار، نهمیـن دوره نمایشـگاه تجهیـزات و مـواد 
آزمایشـگاهی ایـران سـاخت، در ۱۴ بخـش نفـت و پتروشـیمی، 
برق، الکترونیک و نرم افزار، عمران و سـاختمان، مکانیک، شـیمی 
و متالـوژی، کشـاورزی و محیـط  زیسـت، فیزیک پایـه، تجهیزات 
عمومـی آزمایشـگاهی، مـواد آزمایشـگاهی، مهندسـی پزشـکی 
و زیسـت مـواد، تجهیـزات تسـت و آزمـون صنعتـی، خدمـات 
کالیبراسـیون و تجهیزات آموزشـی و آزمایشـگاهی مدارس برگزار 

شـود. می 
ایـن نمایشـگاه بـا حمایـت از صنعتگـران، پژوهشـگران و فناوران 
کشـور بـرای بومی سـازی فنـاوری سـاخت تجهیـزات وارداتـی، 
می توانـد بـه عرضـه و فـروش تجهیـزات و مـواد آزمایشـگاهی 

پیشـرفته بومـی در کشـور کمـک کنـد.
ایـن رویـداد فضایـی بـرای توسـعه بـازار تولیـدات بـا کیفیت 
ایرانـی اسـت و معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری 
در ایـن نمایشـگاه بخشـی از هزینـه خریـد مراکـز علمـی و 
تجهیـزات  بنـدی  سـطح  بـا  مطابـق  را  دولتـی  پژوهشـی 
پرداخـت می کنـد. ایـن حمایـت می توانـد بـه تحـوالت جدی 
بـرای محصـوالت دانش بنیـان منجـر شـود؛  بـازار  ایجـاد  در 
عمومـی  بودجـه  دوش  بـر  مالـی جدیـدی  بـار  آنکـه  بـدون 

کشـور تحمیـل کنـد.

توجـه  بـا 
ی  ر ا م گـذ نا

 ۱۴۰۰ سـال 
رهبـر  سـوی  از 

معظـم انقـالب به عنـوان 
مانـع  و  پشـتیبانی ها  »تولیـد، 

در  علمـی  معاونـت  زدایی هـا«، 
داخلـی،  فنـاوران  و  تولیدکننـدگان  از  حمایـت  راسـتای 

بـرای محصـوالت سـطح اول تـا سـوم، ۱۰ تا 5۰ درصـد قیمت 
محصوالت خریداری شـده توسـط مراکز علمی و پژوهشـی دولتی 
را بـر اسـاس آیین نامـه سـطح بندی، به عنـوان کمـک بالعـوض 

می کنـد. پرداخـت 

همچنیـن به منظور هماهنگی بیشـتر دانشـگاه ها و مراکز علمی و 
پژوهشـی کشـور و ایجـاد فرصت کافـی برای بررسـی محصوالت، 
فراینـد صـدور پیش فاکتـور توسـط شـرکت ها از اواسـط آذرمـاه 
آغـاز می شـود و فراینـد انعقـاد قـرارداد و قطعـی کـردن خریدها 

پـس از برگـزاری نمایشـگاه و از 2۷ آذرمـاه خواهـد بود.
حضـور قطعـی ثبت نـام کنندگان در نمایشـگاه پـس از تأیید فنی 
محصـوالت آن هـا و محـرز شـدن نقـش آنـان در بومی سـازی و 
دسـتیابی بـه فناوری سـاخت و یـا تولیـد محصـوالت امکان پذیر 

است.
نهمین نمایشـگاه تجهیزات و مواد آزمایشـگاهی ایران  ساخت 23 
آذرمـاه سـال جـاری در محـل دائمـی نمایشـگاه های بین المللـی 
2۶ آذرمـاه سـال جـاری  فتتـاح مـی شـود و تـا  تهـران ا
در  و  اسـت  شـرکت کنندگان  میزبـان  صـورت حضـوری  بـه 

طـول سـال بـه صـورت مجـازی برقـرار خواهـد بود.
حـوزه  در  فناورانـه  محصـول  ۹هـزار  از  بیـش  تولیدکننـدگان، 
در  را  ایران سـاخت  آزمایشـگاهی  مـواد  و  تجهیـزات  خدمـات، 
قالـب ایـن رویـداد ارائـه می دهند کـه جزییات ایـن محصوالت و 
شـرکت ها در وب سـایت نمایشـگاه تجهیزات و مواد آزمایشـگاهی 
ایران سـاخت به نشـانی https://iranlabexpo.ir قابل مشاهده 

ست. ا
گزارش؛ لیال قرنفلی 

اشاره؛ 
نمایشـگاه دسـتاوردهای هفتـه پژوهـش، فنـاوری و فـن بـازار و نمایشـگاه 
سـاخت داخل به عنـوان رویدادهایـی در مجموعـه نظام علم و فناوری اسـت 
که هـدف آن ارائـه یافته های محققـان، پژوهشـگران و فناوران، از یک سـو و 
دریافـت نیازهای پژوهشـی و فناوری از سـوی دیگر برای تحکیم و سیسـتمی 
نمـودن روابـط بیـن کنشـگران در ایـن مجموعـه و در نهایـت تجاری سـازی 

فنـاوری و ارتقـای قـدرت رقابت ملی اسـت.
تحقـق اهـداف مرتبط با چرخـه علم و فنـاوری، تجاری سـازی فنـاوری و فن 
بازار مسـتلزم برقـراری ارتباط نزدیک بیـن مراکز علمی و فنـاوری از یکطرف 
و مراکـز اجرایـی، تولیـدی و صنعتی ) جهت آشـنایی متقابل و اعتماد سـازی 
هرچـه بیشـتر( و موسسـات تامیـن مالی از طـرف دیگر می باشـد، تـا امکان 
همـکاری هـای متقابـل بـرای دسـتیابی به منافـع طرفین کـه منافـع ملی را 
به دنبـال خواهـد داشـت، میسـر گـردد. دسـتیابی بـه اهـداف باال مسـتلزم 
چهـار رکن مرتبـط باهم اسـت که شـامل : عرضه فنـاوری، تقاضـای فناوری، 

کارگـزاران و سـرمایه گـذاران و ارتباطات بین الملل اسـت.

از نمایشگاه فن بازار، پژوهش و فناوری
 تا نمایشگاه ساخت داخل؛

فرصت های کارآفرینی
 و تجاری سازی برای 

دانشجویان و دانش آموختگان
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دعوت به همکاری

شركت آتيه پردازش ارتباطات )نرم افزار ماندگار(
 واقع در تهران از مهندسين نرم افزار و افراد داراي تجربه در امور پشتيباني 

نرم افزار با در نظر گرفتن شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:
it مهندس نرم افزار

دانشجويان مورد قبول نميباشند
فقط افرادي كه ساكن شهر تهران باشند

اولويت استخدام با افراد داراي سابقه كار ميباشد
داراي حداقل مدرك كارداني نرم افزار و رشته هاي مرتبط

ساعت كاري از 9 صبح تا 6 بعد از ظهر ميباشد
حداقل حقوق مصوبه وزارت كار+ بيمه+ اضافه كار+ پاداش.+ 

مرخصي طبق قانون 
متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به

 ايميل اعالم شده ارسال نمايند.

mandegar1378@gmail.com
آدرس لينک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111218

دعوت به همکاری

انجمن سازندگان و تامين كنندگان كاال و خدمات 
انرژي هاي تجديدپذير )ساتكا( براي دبيرخانه مركزي واقع 
در تهران از بين متقاضيان با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

كارمند دبير خانه
 داراي حداقل مدرك كارشناسي، مسلط به نرم افزارهاي آفيس

 آشنا با نرم افزارهاي گرافيكي از قبيل فتوشاپ و ...
 آشنا به ارتباطات فضاي مجازي )توليد محتوا(

داراي روابط عمومي خوب، روحيه كار تيمي، پشتكار و پيگيري 
 مداوم كارها، آشنايي با انرژي هاي تجديدپذير داراي امتياز مي باشد.

 حداكثر سن 30 سال و ساكن تهران
كارت پايان خدمت/ معافيت دائمي براي آقايان،  تمام وقت

متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به ايميل اعالم 
شده ارسال نمايند.

info@mashahirnj.com 
آدرس لينک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111217 

شركت پرداخت اول كيش )جيرينگ(
 به عنوان يكي از شركت هاي خانواده همراه اول 
و اولين ارائه دهنده كيف پول الكترونيک در ايران 
از كليه متخصصان و عالقه مندان به كار در محيطي پويا 

و پرانرژي دعوت به همكاري مي نمايد.
كليه متقاضيان همكاري مي توانند با ورود به پنل ذيل درخواست 
همكاري خود را براي فرصت هاي شغلي موجود ارسال نمايند. 

درصورت بروز هرگونه مشكل مي توانيد از طريق ايميل
  hr@jiring.ir با ما در ارتباط باشيد.

از كليه متقاضيان گرامي درخواست مي شود در ثبت اطالعات 
هويتي خود نظير كد ملي، شماره تماس و ايميل خود دقت 

نمايند. رزومه هاي شما توسط تيم منابع انساني به دقت بررسي 
و پس از تاييد در اسرع وقت با شما تماس گرفته مي شود. 

در غير اين صورت در بانك اطالعات متقاضيان نگهداري خواهد 
شد تا در زمان مقتضي از آن استفاده گردد.

آدرس لينک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111215 

دعوت به همکاری

كارشيو كاشانه يزد جهت تكميل كادر خود در استان يزد از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد.
آبدارچی: يزد، آقا/خانم، سابقه كار مهم نيست، تمام وقت، عالقمند به پذيرايی و نظافت، مسئوليت پذير، صادق، آشنا به اصول پذيرايی و ارتباطات

بيمه، ساير مزايا، حقوق ثابت، اضافه كار
                                      تلفن 03538248822                                         موبايل 09902010163

               تلگرام 09902010163                                       واتساپ 09902010163

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شركت كانی صنعت سپهر
 جهت تکمیل کادر خود در استان های تهران و البرز از افراد

 واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

مهندس مكانيک آقا- مهندس صنايع
انباردار آقا- طراح و گرافيست

كارشناس فروش خانم
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

واتس اپ زیر ارسال نمایند.

 محل کار: جاده قدیم ساوه - 3 راه آدران

)Whatsapp( 09122709722

دعوت به همکاری

شركت بازرگانی و فروش تلفن همراه آتی نگر آرتين در تهران
 )محل کار: میرداماد( 

جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر

 دعوت به همکاری می نماید:

كارمند اداری
خانم، آشنا به کامپیوتر، آشنا به امور اداری

تمام وقت، منظم و مسئولیت پذیر، 

حقوق توافقی + بیمه + تمامی مزایا

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های ارتباطی اعالم شده در 

آگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند.

moc.liamg@iniean.hemakham

دعوت به همکاری

كارشناس ارشد حسابداری
تمام وقت، دارای حداقل مدرک کارشناسی حسابداری و سایر رشته های مرتبط

حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط

مسلط به امور حسابداری مالی، خزانه داری، صدور اسناد، تهیه صورتهای مالی

حداکثر سن 45 سال

ساکنین شهرقدس، شهریار و اندیشه در اولویت می باشند

حقوق توافقی، ناهار، سرویس، بیمه تامین اجتماعی از روز اول

سایر مزایای قانونی

مهندس عمران آقا
تمام وقت، حداکثر سن 40 سال،  آشنا به نرم افزار اتوکد

افرادی که سابقه کار در واحد کنترل کیفیت یا آزمایشگاه شرکت های 

ساختمانی دارند در اولویت می باشند

ساکنین شهر قدس، شهریار و اندیشه در اولویت می باشند

حقوق توافقی، ناهار، سرویس،بیمه تامین اجتماعی از روز اول

سایر مزایای قانونی

بازارياب و ويزيتور آقا
تمام وقت، دارای ظاهر آراسته،  مهارتهای ارتباطی و فنون مذاکره

فعال وپرانرژی، حداکثر سن 45 سال،حقوق توافقی

ناهار، سرویس، بیمه تامین اجتماعی از روز اول،  سایر مزایای قانونی

مسئول حسابداری فروش آقا
تمام وقت،  دقیق و پیگیر، حداکثر سن 40 سال،  آشنا به امور مالی فروش

فعال و پرانرژی، مهارتهای ارتباطی و فنون مذاکره

حقوق توافقی، ناهار،  سرویس،  بیمه تامین اجتماعی از روز اول

سایر مزایای قانونی

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به واتس اپ

 زیر ارسال نمایند..

محل کار: شهرقدس

)Whatsapp( 09128662205

شركت توليدی پرشين بتون جم جهت تكميل كادر خود در استان های تهران و البرز
 از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاری می نمايد.

دعوت به همکاری

شركت اطلس سنگ پارسيان 
جهت تکمیل کادر خود در استان های تهران، خراسان رضوی، خراسان 

جنوبی و یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
مهندس معدن آقا

تمام وقت، با گرایش استخراج، 2 نفر،جهت کار در معدن سنگ های تزئینی
حداقل 3 سال سابقه کار بیمه ای، حقوق و مزایای توافقی،  بیمه

مهندس معدن آقا
تمام وقت، با گرایش اکتشاف،جهت پی جویی صحرایی

حداقل 3 سال سابقه کار بیمه ای، حقوق و مزایای توافقی،  بیمه
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به

 واتس اپ زیر ارسال نمایند.
لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

)Whatsapp( 09101495663

می دهــد  نشــان  بررســی ها 
تعــداد  جــاری  ســال  در 
ــگاه ها  ــی دانش ــای خال صندلی ه
ــزار  ــون و 200 ه ــک میلی ــه ی ب
نفــر رســیده اســت. کارشناســان 
مالــی،  مشــکالت  می گوینــد 
افزایــش تعــداد بیــکاران، افزایــش 
بــدون  دانشــگاه های  ظرفیــت 
کنکــور و وجــود رشــته های بــدون 
ــته  ــاب رش ــدم انتخ ــل ع ــازار کار دلی ب

داوطلبــان اســت.
ــی  ــجو در حال ــت روز دانش ــام بزرگداش ای
ــداد  ــه تع ــود ک ــته می ش ــی داش گرام
ــتر  ــگاه بیش ــی دانش ــای خال صندلی ه
ــی  ــل شــده اســت؛ صندلی های از قب
کــه بــه گفتــه معــاون وزیــر 
یــک  بــه  تعدادشــان  علــوم، 
ــزار رســیده  ــون و 200 ه میلی

ــت. اس
طبق گزارش وزارت علوم، 
کنکـور  برگـزاری  بـا 
ثبت نـام  و   ۱400
 ، ن گا فته شـد یر پذ
آمار دانشجویان کشور 
و  سـه میلیون  بـه 
200 هـزار دانشـجو 

رسـید و البتـه تعداد صندلی هـای خالی هم یک میلیـون و 200 
هـزار صندلـی شـد. بـدون تردید بخشـی از ایـن اتفاق ناشـی از 
هـرم جمعیتـی و کم شـدن متقاضیـان ورود بـه دانشـگاه اسـت؛ 
اتفاقـی که سـبب شـده ظرفیـت عجیـب و غریب ایجادشـده در 
دانشـگاه ها طـی دو دهـه اخیـر، بـرای ورود دهـه شـصتی ها به 
دانشـگاه، حـاال دیگر مشـتری دهه هشـتادی نداشـته باشـد. 

امـا ایـن ماجـرا ابعـاد دیگـری هـم دارد.

نگاهــی بــه آمــار ســازمان ســنجش نشــان می دهــد طــی یــک 
دهــه اخیــر، تعــداد دانش آموزانی 
مجازشــدن،  وجــود  بــا  کــه 
کنکــور  در  رشــته  انتخــاب  از 
ــد  ــال رون ــد، کام خــودداری کردن
در  اســت.  داشــته  افزایشــی 
ــط  ــال ۹0، فق ــه در س ــی ک حال
ــن  ــته از ای ــاب رش ــه انتخ ــاز ب ــای مج ــد از رتبه ه 2۶.۶ درص
کار صرف نظــر کــرده بودنــد؛ در ۱0 ســال گذشــته، ایــن 
ــه  ۹5 ب ــال  ــرده و در س ــد افزایشــی را طــی ک ــدد رون ع
52 درصــد کل  ۱400 بــه  35.۷ درصــد و در کنکــور 

اســت. رســیده  داوطلبــان 

شــاید ایــن تصــور وجــود داشــته 
باشــد کــه ادامــه تحصیــل در 
ــی  ــل برخ ــور، دلی ــارج از کش خ
خــودداری  بــرای  دانشــجویان 
از انتخــاب رشــته باشــد؛ امــا 
ایــن  رســمی  گزارش هــای 
ــرت  ــه مهاج ــزارش رصدخان ــق گ ــد. طب ــه را رد می کن فرضی
ــی خــارج از کشــور از  ــداد دانشــجویان ایران ــران، اگرچــه تع ای
ســال 2000 تــا 20۱۸، حــدود 3.2 برابــر شــده، امــا تغییــرات 
ــوده و در همــان  ــز ب ــا 20۱۸ بســیار ناچی آن از ســال 20۱۱ ت
حــدود 50 تــا 5۶ هــزار باقــی مانــده اســت. ایــن یعنــی طــی 
ــته ایم،  ــوزه نداش ــن ح ــی در ای ــر خاص ــر تغیی ــه اخی ــک ده ی
کــه البتــه قطعــا افزایــش هزینه هــای اقتصــادی بــرای مهاجرت 

ــت. ــوده اس ــر نب ــم در آن بی تاثی ــجویی ه دانش

اســت  ایــن  دیگــر  گمانــه 
از  دانشــجویان  خــودداری  کــه 
ــه  ــگاه، ب ــته در دانش ــاب رش انتخ
جمعیــت  محســوس  افزایــش 
بیــکاران منجــر شــده باشــد؛ امــا 
ــار  گزارش هــای رســمی مرکــز آم
هــم چنیــن چیــزی را تاییــد نمی کنــد. طبــق ایــن گــزارش، نرخ 
ــد را  ــدد ۱2.3 درص ــال ۹0، ع ــور در س ــکاری در کش بی
نشــان می دهــد کــه بــا فــراز و نشــیب اندکــی طــی یــک دهــه 
ــد  ــن رون ــش گرفت ــا در پی ــر ب ــال های اخی ــود و در س ــراه ب هم

ــت. ــیده اس ــال ۹۹ رس ــد در س ــدد ۹.۶ درص ــه ع ــی ب نزول

ــن  ــم ای ــه مه ــک نکت ــه ی البت
اســت کــه طــی ایــن ســال ها، 
تحصیل کرده هــای  درصــد 
و  شــده  بیشــتر  بیــکار 
به تن هایــی  اتفــاق  همیــن 
بزرگ تریــن  می توانــد 
تحصیــل  بــرای  ضدتبلیــغ 
ــار، ۹24  ــز آم ــزارش مرک ــق گ ــد. طب ــگاه ها باش در دانش
فارغ التحصیــالن کشــور  از جمعیــت  نفــر   3۹4 هــزار و 
ــراد دارای تحصیــالت  یعنــی 40 درصــد از کل بیــکاران، اف
ــزارش وزارت  ــق گ ــه طب ــر این ک ــد. تلخ ت ــگاهی بودن دانش
ــاوری  ــش و فن ــه پژوه ــق ده  گان ــی از مناط ــوم، در برخ عل
کشــور )اســتان های گلســتان، گیــالن و مازنــدران(، میــزان 
درصــد   ۶۶ بــه  دانشــگاه ها  دانش آموختــگان  بیــکاری 
ــرز و  ــتان های الب ــه )اس ــن منطق ــیده و در بهتری ــم رس ه
تهــران(، نیــز بــاز هــم 3۹ درصــد بیــکاری دانش آموختــگان 

ــت. ــده اس ــت ش ثب

تاکنـون اظهارنظر های مختلفی 
دربـاره چرایـی  رغبت نداشـتن 
برخـی دانش آموزان بـه انتخاب 
مطـرح  دانشـگاهی  رشـته 
تحلیل هـای  و  اسـت  شـده 
بیـکاران  جمله:تعـداد  از  دارد،  وجـود  دراین بـاره  مختلفـی 
دارای مـدرک دانشـگاهی افزایـش یافتـه اسـت و ایـن باعث 
بی انگیزگـی دانش آمـوزان بـرای ورود بـه دانشـگاه می شـود.

ــور در  ــدون کنک ــرش ب ــت پذی ــاالنه ظرفی ــش س ــا افزای ب
دانش آمــوزان  برخــی  دانشــگاه ها،  و  رشــته ها  برخــی 
ــد. ــاب کنن ــل را انتخ ــیوه تحصی ــن ش ــد ای ــح می دهن ترجی
ــادی و  ــی اقتص ــگاهی، بازده ــته های دانش ــیاری از رش بس
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــازار کار را ندارن ــه ب ــه ورود ب زمین

اســتقبالی از ایــن رشــته ها نمی شــود.
در  تحصیــل  امــکان  دانش آمــوزان  از  اندکــی  بخــش 
ــد در  ــی بای ــد و باق ــه را دارن ــوب دوره روزان ــته های خ رش
ــی آن  ــوان مال ــه ت ــد ک ــی درس بخوانن ــگاه های پول دانش

ــد. را ندارن

دکتــر »محمدعلــی زلفــی گل« 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر 
ــوع  ــن موض ــم ای ــاوری ه فن
گفتــه  و  کــرده  تاییــد  را 
ســمتی  بــه  بایــد  اســت: 
ــتغال  ــه اش ــم ک ــت کنی حرک
فارغ التحصیــالن دانشــگاهی 
در  و  کنــد  پیــدا  رونــق 
ــگاه های  ــتا دانش ــن راس همی
ــه ای را توســعه  ــردی و فنی حرف ــر علمــی کارب ــی نظی مهارت
ــی  ــس از فارغ التحصیل ــه پ ــراد بالفاصل ــا اف ــم داد ت خواهی

بتواننــد وارد بــازار کار شــوند.
معــاون آموزش وزارت علوم مطرح کرد:

4 راهکار برای پوست اندازی آموزش عالی

ــی  ــر »عل ــان، دکت ــه خراس ــازارکار از روزنام ــزارش ب ــه گ ب
ــات  ــوم، تحقیق ــوزش وزارت عل ــاون آم ــق« مع ــی صدی خاک
و فنــاوری نیــز ارتبــاط مســتقیم تحصیــالت دانشــگاهی 
مهم تریــن  از  یکــی  را  درآمــد  کســب  و  اشــتغال  بــا 
بــه  آن  کنــار  در  و  می دانــد  موجــود  وضعیــت  دالیــل 
ــرای  ــته ها ب ــی رش ــودن برخ ــذاب نب ــون ج ــی همچ دالیل
ــوزش  ــات آم ــد موسس ــش از ح ــترش بی ــوزان، گس دانش آم
عالــی در ســال های اخیــر و ارتبــاط ضعیــف صنعــت و بــازار 
ــور از  ــای عب ــه راهکار ه ــد. وی ب ــاره می کن ــگاه اش ــا دانش ب

ــد: ــاره می کن ــم اش ــت ه ــن وضعی ای
ــا قــدرت اجــرا  ۱. ســامان دهی مراکــز آمــوزش عالــی بایــد ب
و طرح هایــی ماننــد کاهــش ظرفیــت و تجمیــع برخــی 
ــترش  ــورای گس ــبختانه ش ــود. خوش ــی ش ــات عملیات موسس
ــن  ــا ای ــی ب ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــی و ش ــوزش عال آم
تصمیــم همراهــی می کننــد، امــا متاســفانه همچنــان برخــی 
ــن  ــا ای ــا ب ــه تنه ــس ن ــدگان مجل ــی و نماین ــات محل مقام
طــرح همراهــی نمی کننــد، بلکــه حتــی بــه دنبــال افزایــش 
ایــن ظرفیت هــا هســتند چــرا کــه می تواننــد ایــن کار را بــه عنوان 
یــک اقــدام مثبــت در کارنامــه عملکــرد خــود ثبــت کننــد. 
درخواســت مــا ایــن اســت کــه اجــازه بدهنــد ایــن بازبینــی 

انجــام شــود.
و  دانشــگاهی  رشــته های  در  بازنگــری  دوم  راهــکار   .2
ــده  ــی ش ــه اجرای ــرفصل های دروس دانشــجویان اســت ک س
و بســیاری از دروس در دســت بازنگــری اســت. یکــی از 
ــازار شــغلی  ــن بازنگــری، وضعیــت ب پارامتر هــای مهــم در ای
ــی و  ــی فن ــای مهارت افزای ــی دوره ه ــته و پیش بین ــر رش ه
حرفــه ای و علمــی کاربــردی بــرای ارتقــای قابلیت هــای 

آن هاســت. اشــتغال زایی 
ــگاه  ــارج از دانش ــه خ ــوط ب ــم، مرب ــکار مه ــومین راه 3. س
ــت  ــر صنع ــت. اگ ــت اس ــوزه صنع ــول در ح ــه تح ــاز ب و نی
مــا رونــق پیــدا کنــد، تولیــد داخلــی حمایــت شــود و 
ــر  ــود، دیگ ــال ش ــر دنب ــادرات جدی ت ــه ص ــت در عرص رقاب
امــکان پیشــبرد برنامه هــا بــه شــیوه ســنتی وجــود نــدارد و 
ــزام آور می شــود  ــوان متخصصــان دانشــگاهی ال اســتفاده از ت
افزایــش  تحصیل کرده هــا  جــذب  اتفــاق،  ایــن  بــا  کــه 

ــت. ــد یاف خواه
ــا  ــگاه ب ــتر دانش ــل بیش ــر، تعام ــم دیگ ــاز مه ــک نی 4. ی
ــا  ــه وزارتخانه ه ــم هم ــا معتقدی ــت. م ــازار اس ــت و ب صنع
و ســازمان ها بایــد موظــف شــوند نیاز هــای کشــور در 
حــوزه کاری خودشــان را بــه دانشــگاه ها اعــالم کننــد 
ــود.  ــخص ش ــا مش ــل آن ه ــرای ح ــی ب ــکاری علم ــا راه ت
طبیعــی اســت کــه اطالعــات دانشــگاهیان از نیاز هــای 
روز صنعــت و جامعــه خیلــی دقیــق و بــه روز نباشــد، 
متولیــان  از طریــق  نیاز هــا  ایــن  اســت  بنابرایــن الزم 
ــد در  ــم می توان ــاق ه ــن اتف ــود. ای ــالم ش ــگاه اع ــه دانش ب
کاربــردی کــردن تحصیــالت دانشــگاه تاثیــر قابــل توجهــی 

ــد. ــته باش داش

چرا تعداد دانشجویان دانشگاه ها 
سال به سال آب می رود؟

نرخ بیکاری کشور
 در یک دهه اخیر

بزرگ ترین ضد تبلیغ: 

۴۰ درصد بیکاران، 
تحصیالت دانشگاهی 

دارند

وزیر علوم:

 دانشگاه های مهارتی

 را توسعه می دهیم

کارشناسان چه 
می گویند؟

رشد محسوس انتخاب 
رشته نکرده ها

مهاجرت دانشجویی 
افزایش یافته است؟
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آخرین فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری

        کار حرفه ای با نمونه کار
کارشناس،  تولید محتوا

موشن گراف و عکاس صنعتی

ادامه مطلب کلیک کنید

حسابدار مسلط به سپیدار)خانم- آقا(
مدير مالي

کارشناس مالی- دارای سابقه کار
 در مجموعه های تولیدی

کمك حسابدار

ادامه مطلب کلیک کنید

کنترل کیفیت –آقا
کاردان يا کارشناس الکترونیك، برق و 
صنايع، مکانیك گرايش ساخت و تولید

مهندس برق و الکترونیك در 
کارخانه تولیدی

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

مدير بازرگانی – آقا- خانم
مديرفروش-آقا

پشتیبان فروش- خانم - آقا
 صندوقدار در رستورانهای زنجیره ای

ادامه مطلب کلیک کنید

فرزکار، دريل کار، تراشکار و بنا
تکنسین تاسیسات و نقشه کشی در 

کارخانه فوالد

ادامه مطلب کلیک کنید

کارگر انبار در پست
 خدمات  در داروسازی 

نیروی خط تولید در جاده مخصوص و 
خاوران ، راننده پايه يك

 

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

استخدام نیروی دفتری در شرکت فعال 
در صنعت  تجهیزات پزشکی 

کارشناس آموزش و منابع انساني
 در شرکت پتروشیمی

 
 

اداری و دفتری

و...

و...

و...

و...

توجه
کارجویان محترم می توانند برای 

کسب اطالعات بیشتربر روی 

فرصت شغلی مربوطه کلیک

 یا به سایت بازار کار

  www.bazarekar.ir 
مراجعه نمایند.
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مولفه های موفقیت در مشاغل مختلف
وی ادامـه داد: موفقیـت در مشـاغل گوناگـون به چند مولفه نیـاز دارد؛ 

بـرای اينکـه بتـوان زمان بنـدی شـده حرفـه ای را ايجاد و بـه درآمد رسـید يکی 
از ضروريـات آن ايـن اسـت کـه همزمـان به چند شـغل فکر نکـرده و تنهـا در يك مورد 

هدف گـذاری داشـته باشـیم، دومیـن مـورد مشـورت و گفت وگو با چنـد نفر از ريش سـفیدان 
آن شـغل اسـت و اگـر افـرادی کـه سـر رشـته و کارايـی در آن شـغل را دارنـد هـم نیابیـم بايـد بـا 

اسـتفاده کنندگان آن مشـورت کنیـم لذا کننـدگان و گیرنـدگان کار اهمیت بااليـی دارند.
وی افـزود: سـومین گام، يافتـن همفکـران، شـرکا و جلب مشـارکت آنها اسـت و اگر تمايلی هم بـه کارهای 

مشـارکتی نداشـته باشـیم، می تـوان به صورت عقـد قرارداد همـکاری کرد اما حتما به ياد داشـته باشـید که از 
ابتـدای امـر توسـط وکیل يا مشـاور حقوقی حـاذق تمامـی قراردادها مکتوب و امضا شـوند.

اين مشـاور علوم رفتاری و اجتماعی يادآور شـد:  مورد بعدی ثبت شـرکت و موسسـه اسـت که اگر ثبت نشـده و 
لوگـو آن طراحـی نشـود، امکان راه اندازی آن کسـب و کار توسـط افراد ديگر وجـود دارد، اخذ مجوزهـای الزم ايجاد 
شـغل و همچنیـن تعییـن مـکان مورد بعدی اسـت که حتمـا بايد توجه داشـت و عالوه بر کسـب مجوز از سـازمان 
مربوطـه، مجوزهـای الزم را از راهـداری، محیـط زيسـت و ... بايـد دريافـت کرد تا هیچ مشـکلی در محیط شـغلی 

ما ايجاد نشـود.
وی گفت: شناسـايی سـايز، ترکیب، گروه هدف، ذی نفعان و مشـتريان از عوامل مهم ديگر اسـت چرا که امروزه 
در تجارت های پردرآمد و پرسـود مشـاغلی موفق هسـتند که قبل از تولید بازار هدف خود را شناسـايی کرده 

و ترکیبات، مواد، مزايا و معايب را در قالب بروشـور به مشـتری ارائه دهند.
وی اظهـار کـرد: حتما به ياد داشـته باشـید که بايد به عنـوان مديرعامل، کارفرما يا صاحب شـرکت از 

يك سـری هزينه های شـخصی خود شـامل خواب، تفريح، مسـافرت غیرکاری صرف نظر کنید 
و بـه نظـم، حضـور مداوم در محیـط کار و عدم برون سـپاری در ابتدای امر سـالم بگويید؛ 

سـعی کنیـد تـا سیسـتم حسـابداری و مالـی قـوی داشـته باشـید و بـه وفـاداری 
کارکنـان اولیـه توجه کرده و نیروهـای غیروفادار را کنـار گذاريد تا کم کم 

به برون سـپاری مشـغول شويد.

وجود بیش از ۸۰ 
شغل روبه رشد در ایران

صداقـت در رابطـه با مشـاغل روبه رشـد در ايـران تاکید 
کـرد: بیـش از ۸۰ شـغل در ايـران امکان رشـد دارند و يکی 

از مشـاغل پردرآمد و جذاب در ايران، توريسـم سـالمت اسـت 
که به معرفی و برندسـازی پزشـکان و مراکز تخصصی درمانی 
بهداشـتی پرداخته و افراد دارای عارضه را شناسـايی و به اين 
مراکـز معرفـی می کند کـه اکنون کل دنیا به اين سـمت 

رفتـه و باتوجـه به مزيت مناسـب در برخـی از مراکز 
پزشـکی و کلینینك هـای تخصصـی در ايـران 

حرفـه  يـك  به عنـوان  می توانـد 
مطرح شـود.

سرمایه گذاری در 
بورس، شغلی پردرآمد

وی اضافـه کـرد: شـغل بعدی سـرمايه گذاری در بورس اسـت؛ 
بسـیاری از افـراد سـرمايه گذاری در بـورس را شـغل زيان دهـی 

در ايـران می داننـد امـا اگـر مديريـت، سـرمايه گذاری صحیـح و 
سـبدگردانی درسـت انجـام می شـد، شـاهد ايـن افـکار نبوديم.

وی متذکـر شـد: تعداد کارشناسـان بورسـی که آمـوزش تکنیکال 
ارائـه دهد، نحوه ی سـبدگردانی، سـهام ارزش مبتنی بر شـرکت 

و ... را بدانـد، در کشـور مـا بسـیار کم اسـت  لـذا دچار ضعف 
جـدی در ايـن زمینه هسـتیم اما بـا گذرانـدن دوره های 

مربوطـه و مطالعـات الزم می تـوان بـه موفقیـت 
خوبـی در ايـن عرصه رسـید.

کشاورزی نوین، شغلی 
مناسب برای مناطق روستایی

ابـن جامعه شـناس بیـان کـرد: يکی ديگـر از مشـاغل پردرآمـد، کشـاورزی 
نويـن اسـت؛ در کشـاورزی نويـن عملیات هـای غرقابـی کـردن، تـك محصـول 

و يکبـار کشـت وجـود نداشـته و مبتنـی بـر چنـد کشـتی، سیسـتم آبیـاری نويـن، 
محصـوالت ارگانیـك، منطقـه ای و مزيـت منطقـه ی تجـاری اسـت کـه هولدينگ هـای 

مبتنـی بـر محصـول مـورد نظـر را نیـز بايـد تشـکیل داد.
وی ادامـه داد: نبايـد بـه ايـن تصـور بود که در روسـتاها محدوديت شـغلی وجـود دارد چرا که 

ايـن تصـور در دنیـا قابـل قبـول نیسـت؛ رشـته ی مهندسـی کشـاورزی و حتی بقیه ی رشـته ها 
می تواننـد در ايـن حرفـه سـرمايه گذاری کننـد چـرا که تمامـی اِلمان هـای مبتنی بر کشـاورزی 

مـدرن در ايـران و به ويـژه خطـه ی آذربايجان وجـود دارد. 
وی افـزود: يـك سـری محصـوالت پـر مزيـت در منطقه ی مـا وجود دارد کـه مغفـول مانده اند 
و نمونـه  آن، کشـت دنبـالن اسـت کـه قیمـت بااليـی در اروپـا دارد و در غـرب آذربايجـان و 
شـمال غرب کشـور کشـت می شـود لـذا برخـی از محصـوالت ارگانیـك جنبـه ی مـدرن و 

تجـاری داشـته و صرفـا بـه فـردی نیاز دارند کـه آنها را جمـع آوری و بسـته بندی کرده 
و کانـال ارتباطـی را هـم ايجـاد کند.

وی يادآور شـد: کشـاورزی گلخانه ای نیز يکی از مشـاغل مطرح در دنیا اسـت 
و می توانـد مـا را در ايـن راسـتا هدايـت کنـد تـا شـغل مناسـبی را 

ايجـاد کنیـم که اگر هم کشـاورزی جذابیتی برای ما نداشـته باشـد 
می تـوان مديريـت آن را انجـام داد.

دنیای دیجیتالی و مشاغل 
پردرآمد این حوزه

صداقـت اظهـار کـرد: شـغل پـر درآمـد ديگـر، برنامه نويسـی کامپیوتـر اسـت؛ بعـد 
از اپیدمـی کرونـا جهـان بـه سـمت ديجیتالـی شـدن پیـش مـی رود لـذا افـرادی کـه بـه 

اپلیکیشن سـازی و برنامه نويسـی مسـلط باشـند، سـود بیشـتری خواهنـد بـرد.
وی ادامـه داد: طبـق آمارهـا تـا سـال ۲۰۲۲ تنهـا دو درصد از نیازهای مردم بر اسـاس اپلیکیشـن ها 

و برنامه هـای کامپیوتـری تامیـن می شـود بنابرايـن افرادی کـه بتوانند اين رشـته را به صـورت حرفه ای 
انجـام دهند، موفق خواهند شـد.

وی خاطرنشـان کرد: داسـتان نويسـی و بومی سـازی بازی های آنالين  نیز يکی ديگر از مشـاغل اسـت؛ همه ی 
۲۶ نهـاد فرهنگـی التماس می کنند که سـناريو نويسـی و داسـتان نويسـی بومـی مبتنی بر بازی هـای اندرويد 

نوشـته شـود اما در مناقصه هیچ کسـی وجود ندارد که آن را پیشـنهاد دهد.
اين مشـاور علوم رفتاری و اجتماعی گفت: در ايران بسـتر و زمینه های مختلفی برای پیشـرفت وجود دارد که 
شـايد بـر سـر مناصـب دولتـی رقابت زياد باشـد اما در شـغل های آزاد، رقابت کم و بسـتر بسـیار اسـت و تنها 

الزمه ی آن، يك سـری اِلمان های شـخصیتی و تقويت خصلت کاری اسـت.
وی يادآور شـد: يکی ديگر از مشـاغل به شـدت روبه رشـد، آموزش آنالين در زمینه های تحصیلی، کنکور، 

از پیـش دبسـتانی تـا دکتـرا، آمـوزش موردی ماننـد نرم افـزار خاص، تولیـد و معرفی محصـوالت و... 
بـوده کـه بـازار کار و گـروه هدف خـود را در هر زمان و مکانـی دارد اما الزمـه ی آن دانش و مهارت 

ارتباطـی اسـت کـه ممکن اسـت فـردی دانش آن را داشـته باشـد ولـی در مهـارت ارتباطی 
توانايی چندانی نداشـته باشد.

وی تاکیـد کـرد: شـغل بعدی مديريت شـبکه های مجازی و فروشـندگی آنالين 
اسـت؛ بسـیاری از شـرکت ها مبتنـی بر قـرارداد و حجـم کاری نیازمند 

ايـن حرفه هسـتند و می توان همزمان مديريـت ۱۰ الی ۲۰ 
شـبکه را انجام داد.

خرید کانونی؛
 مزیت قرن ۲۱

ايـن جامعه شـناس گفت: در فروشـندگی آناليـن نوع محصول 
مـا چنـدان اهمیتـی نـدارد و مهـم فـروش آن اسـت چـرا کـه 

مزيـت قـرن ۲۱ خريـد کانونـی اسـت و اسـتارت آپ هـا از فـروش 
يـك محصـول شـروع کـرده و بـه مرور ايـده و تعـداد فروش خـود را 

دادند. افزايـش 
صداقـت افـزود: شـغل ديگـر طراحـی داخلـی دکـور و منظـر بوده 

کـه در ايران روبه رشـد اسـت و همـه ی ما در ايـن زمینه ضعف 
داريـم؛ بـا کاهـش فضـای خانه هـا، هـر مراسـمی در مـکان 

خـاص خـود برگـزار می شـود لـذا بـه دلیـل کاهش و 
تغییـر سیسـتم مکان هـا و لوازم، اين شـغل 

درآمـد  پـر  بسـیار  آينـده  در 
خواهـد بـود.

عکاسی صنعتی، 
شغل پردرآمد بازارکار آینده

وی گفـت: يکـی ديگـر از مشـاغل کـه نیـاز بـه سـرمايه 
اولیـه  کمـی دارد، عکاسـی صنعتـی اسـت؛ کشـور ايران 

در حـال گـذار از جامعـه ی سـنتی بـه صنعتـی اسـت و از 
دولتـی بـودن بـه سـمت خصوصی شـدن حرکـت می کند که 
همـه می خواهنـد ارائـه ی خوبـی از خـود داشـته باشـند لذا 
طراحی بروشـور و اسـتمپ از ضروريات واحدهای صنعتی اسـت 

که عموما به دلیل تحوالت باالی آن، برون سـپاری می شـود 
به نابرايـن بـا يادگیری عکاسـی و تهیـه ی دوربین 

مخصـوص می توان اين شـغل را آغـاز کرد.  

کاشت مو و ناخن؛ 
شغلی مهم و خاص

وی خاطرنشـان کـرد: کاشـت مـو و ناخـن از مشـاغل مهـم 
ديگـری اسـت؛ افراد بـرای نمايش جنبه  زيبايی نسـبت به تفکرات 

خود بسـیار حسـاس هسـتند و برای کاشـت مو و ناخن الزم نیست 
کـه تخصـص پوسـت و مـو باشـیم، می تـوان بـا گذرانـدن دوره های 

مربوطـه ايـن حرفـه را آغـاز کرد.
ايـن جامعه شـناس اظهار کرد: سـاخت صنايع دسـتی کـه به طور 

سـنتی ايـن محصـوالت در جاهـای متنوعـی وجـود دارنـد از 
ديگـر مشـاغل اسـت کـه بـه الزمه  زمینـه  مناسـب برای 

جمـع آوری، تولیـد، معرفـی و همچنیـن تشـکیل 
نمايشـگاه های مناسـب برای شناسـاندن 

است. آن 

در آخرین جلسـه از سلسـله کارگاه های مجازی »آشـنایی با مشـاغل پردرآمد در بازار کار« که به همت سـازمان دانشـجویان جهاددانشـگاهی آذربایجـــان شرقی برگزار شد، 
دکتـر کامـران صداقت، جامعه شـناس، کارآفرین و مشـاور علـوم رفتاری و اجتماعی به معرفی و تشـریح نحوه ی راه اندازی مشـاغل پردرآمـد در بازارکار آینـده ایران پرداخت.
صــداقت در این کارگاه گفت: مشـاغل به دو دسـته تقسیم بنــدی می شونــد؛ مشــاغلی که عالوه بر خود، دیگران را نیز پای کار می آورد که به آنها مشـاغل حرفه ای می گویند 
و مشـاغلی کـه تنهـا بـرای فرد درآمـد ایجاد می کند که این مشـاغل نیز معیشـتی نـام دارند کـه اگر دنبـال پـول، موقعیت اجتماعـی، اثرگذاری و رشـد هسـتیم بایـد حرفه ای 
باشـیم امـا در صورتی که صرفا به فکر درآمدی برای گذران زنــدگی هسـتیم، شغــل معیشـتی مناسـب اسـت. این گزارش جـذاب را به خواننـدگان بـازارکار تقدیم می کنیم.

طراحی مد و لباس؛ 
نهمین شغل پردرآمد جهان

وی يـادآور شـد: طراحی مـد و لباس، نهمین شـغل پر درآمد 
جهـان اسـت و در ايـران تازه جوانه می زند و بسـیاری از زمینه های 

آن به ويـژه در عرصـه  محلـی، بومـی و قومـی جـا مانده انـد؛ ايـن 
حرفـه بـه ضريـب خالقیـت شـخصی افـراد وابسـته بـوده و در کنار 
آن راه انـدازی مـزون نیـز از اهمیـت بااليـی برخـوردار اسـت کـه در 
ايـن شـغل صحبـت از مقـدار و زمان کار نبـوده بلکـه کار متفاوت 

است. مهم 
وی بیـان کـرد: شـغلی ديگـری کـه بـدون هزينـه و روبـه 

رشـد اسـت، فـروش اينترنتـی کاالهـای دسـت دوم 
اسـت که بـه دلیـل اختالفـات طبقاتـی امروزه 

يکی از شـغل های پر سـود محسـوب 
می شـود.

افزایش مناسبت های 
اجتماعی، زمینه ساز حرفه های 

مختلف

صداقـت افـزود: يکی يگر از مشـاغل پـر درآمد امروزی که بـه دنبال کاهش 
فضاهـا شـکل گرفـت، مديريت مجالس جشـن و عزا اسـت چرا کـه در دنیای 

امـروزی تعـداد مناسـبت های اجتماعـی افزايـش يافتـه اسـت و ايـن شـغل  از 
تکثیـر درآمـد بااليـی برخـوردار بـوده و می توان روز بـه روز آن را تنوع بخشـید.

وی گفـت: يکـی از مشـاغل در ارتبـاط بـا مديريـت مجالـس، اجـاره ی تجهیزات 
مربـوط بـه آن بـوده کـه از حـوزه ی سـاختمانی تـا خانـه و ماشـین را هـم در بر 
می گیـرد چـرا که نگهـداری، تامیـن و محافظت از آنهـا زمان بااليی نیـاز دارد؛ 
ايـن حرفـه از مشـاغل پردرآمـد در ايران اسـت که شـاغالن آن از بیشـترين 

ضريب تکثیـر ثـروت برخورداراند.
به گزارش ايسـنا، وی ادامه داد: شـغل مهم ديگر خشکشـويی آنالين 

اسـت کـه از منـزل تحويـل می گیرنـد؛ اکنـون به دنبـال تنوع 
البسـه، مجالـس و تغییـرات شـديد مـد افـراد دوسـت 

دارنـد تـا فـردی لبـاس  آنهـا را شسـته و در 
منـزل تحويـل دهد. 

محصوالت ارگانیک، 
بستری برای درآمدزایی

ايـن مشـاور علـوم رفتـاری و اجتماعـی متذکر شـد: تولیـد محصوالت 
ارگانیـك بـا نشـان دادن ضريـب کیفیـت بـاال يکی ديگـر از مشـاغل پردرآمد 

اسـت چـرا کـه هـر محصـول ارگانیـك خريـدار بین الملـی دارد امـا بايـد در نظـر 
گرفـت کـه اين شـغل بـه آزمايشـگاه های متنوعی نیـاز  دارد و بايـد آنها را ايجـاد يا از 

همـکاران مکمـل اسـتفاده کرد.
وی بیـان کـرد: شـغل ديگـری کـه دنیـا و ايـران بـه سـمت آن مـی رود، تـور لیدری اسـت؛ 

امـروزه مـا دچـار بحـران فرهنگـی شـده ايم و چهره های موسـیقايی، ورزشـی يا هنرپیشـه ها 
را شـناخته امـا قهرمانـان، الگوهـا، مفاخر و اسـطوره های خود را نمی شناسـیم لـذا اين حرفه، 
تاريخچـه  ضريـب نفـوذ و فرهنـگ، آداب و رسـوم بـه افـراد حتـی سـاکنان بومـی آن 

نشـان می دهـد. 
وی در پايـان تاکیـد کـرد: اگـر بخواهیـم کـه در پايـان يك برنامه ريـزی گذار عمـر را در 

نظـر بگیريـم بايـد بـه ايـن مـورد اشـاره کرد که فـرد موفـق تا ۲۵ سـالگی ادامـه  راه 
تحصیـالت آکادمیـك خـود را مشـخص می کند، بیـن ۲۵ تا ۳۰ سـالگی موضوع 

شـغلی و ازدواجـی را تعییـن، ۳۰ الـی ۴۰ سـالگی شـغل خـود را توسـعه،  
۴۰ تـا ۵۰ سـالگی بـه تفويـض شـغلی پرداختـه، ۵۰ تـا ۶۰ سـالگی 

دانش و سـرمايه  خود را انتقال و بعد آن نیز تفويض کامل شـده 
و از درآمـد مسـتقالت خـود بهـره می برد.

آماده به کار

قابل توجه کارفرمایان عزیز:
شما می توانید از طریق تهیـه و ارسال 
یک فیلم 3 دقیقه ای با کیفیت نسبت 
به معرفی شرکت و نیروهای مورد نیاز
خود به صورت رایگان در نشـریه

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.

UL , UX

وجود بیش از ۸0 شغل روبه رشد در ایران

آشنایی با نحوه  راه اندازی شغل های پــردرآمد در بازارکار آینده ایران



آموزش عالی 
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دعوت به همکاری

مهندس مکانیک: تمام وقت، گرایش سیاالت

مسلط به Solidworks و PDMS، با 3 سال سابقه کاری

خالق ، دارای روحیه کار تیمی ، منظم

آشنایی به نرم افزار های تحلیل مکانیکی و سیاالتی مزیت محسوب می شود.

محل کار: دفتر مرکزی )تهران - شهر آرا( - سایت اصلی کارخانه )نظر آباد - 

شهرک صنعتی سپهر(، حقوق ثابت،  بیمه،  اضافه کار

نقشه کش صنعتی: تمام وقت،  دارای 2 سال سابقه کار

Auto Cad ،Solidworks مسلط به

محل کار: سایت کارخانه )نظر آباد -شهرک صنعتی سپهر(

حقوق ثابت،  بیمه،  اضافه کار

مهندس فرآیند: تمام وقت، دارای3 سال سابقه کاری

مسلط به طرح PFD و P&ID،  آشنایی با فرایندهای فیلتراسیون مزیت 

محسوب می شود.،  منظم، سخت کوش، دارای روحیه کار تیمی

محل کار: دفتر مرکزی )تهران - شهر آرا( - سایت اصلی کارخانه )نظر آباد - 

شهرک صنعتی سپهر(، حقوق ثابت، بیمه، اضافه کار

مهندس عمران: تمام وقت، گرایش خاک و پی - سازه

دارای سه سال سابقه کاری، مسلط به محاسبات، طراحی Foundation و 

Autocad و TEKLA نرم افزار

محل کار: دفتر مرکزی )تهران - شهر آرا( - سایت اصلی کارخانه )نظر آباد - 

شهرک صنعتی سپهر(، حقوق ثابت،  بیمه،  اضافه کار

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را  با ذکر عنوان شغلی 

به ایمیل زیر ارسال نمایند.

لطفا قید شود رزومه ارسالی برای کدام عنوان شغلی می باشد

سایت اصلی کارخانه )استان البرز، نظرآباد، شهرک صنعتی سپهر، خیابان 

اردیبهشت شرقی، خیابان رازی جنوبی(---دفتر مرکزی) تهران، شهرآرا(

kavaksanatparsian@gmail.com

شرکت کاواک صنعت پارسیان جهت تکمیل کادر خود از استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

مهندس الکترونیک آقا
تمام وقت، حداقل کارشناسی الکترونیک، مسلط به تعمیرات برد و 

مدارات الکترونیکی و میکروکنترلرها، مسلط به زبان انگلیسی

امکان اعزام به ماموریت های شهری و کشوری

سابقه مرتبط در انتخاب افراد تاثیر زیادی خواهد داشت

حقوق عالی، بیمه تکمیلی،  سرویس،  ناهار
انباردار آقا

تمام وقت، مسلط به امور انبار داری، تجزیه و تحلیل موجودی انبار، 

سفارش

مسلط به زبان انگلیسی، مسلط به کامپیوتر،  حقوق عالی

بیمه تکمیلی، سرویس،  ناهار

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به

 ایمیل زیر ارسال نمایند.

hrm@mdfgroup.com

یک شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی 
جهت تکمیل واحد خدمات پس از فروش در استان های تهران و البرز از 

افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

کارشناس علوم آزمایشگاهی  

فقط واحد پذیرش

کارشناس پذیرش کلینیک پرتو نگاری  

فقط واحد پذیرش

کارشناس امور بیمه ای  

مسلط به ثبت نرم افزاری مسلط به امور بیمه ای )بیمه پایه - بیمه تکمیلی(

کارآموز

عدادی کاراموز با شرط آزمون )رایگان( و مصاحبه جذب می گردد.)با حقوق(

کارشناس و یا نسخه پیچ داروخانه  

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل

 اعالم شده ارسال نمایند.

job.nano@ymail.com

یک شرکت در حوزه خدمات بیمه درمان در تهران
 در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاری

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، گفــت: دانــش  آموختــگان دکتــری می تواننــد بــا ارائــه طرحــی در راســتای حــل مشــکالت جامعــه گام بردارنــد کــه ایــن طــرح 
ــن ســربازی مشــموالن دکتــری شــود. ــد جایگزی می توان

بــه گــزارش بــازارکار از قــدس آنالیــن، محمدعلــی زلفــی گل در گفت وگویــی در حاشــیه نشســت مجلــس و دولــت در مــورد حــذف ســربازی مشــموالن دکتــری، گفــت: 
بــا ســتاد نیروهــای مســلح بــرای اســتفاده بهینه تــر از فــارغ التحصیــالن دکتــری رایزنــی داشــتیم؛ دانش آموختــگان دکتــری بــه جــای اعــزام بــه خدمــت ســربازی 
می تواننــد طــرح پســا دکتــری را بگذراننــد؛ دانــش  آموختــگان دکتــری می تواننــد بــا ارائــه طرحــی در راســتای حــل مشــکالت جامعــه گام بردارنــد کــه ایــن طــرح 

می توانــد جایگزیــن ســربازی مشــموالن دکتــری شــود.
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری یــادآور شــد: مــا ســالی حــدودا  ۵ تــا ۶ هــزار دانش آموختــه دکتــری داریــم کــه بایــد بــه ســربازی اعــزام شــوند؛ در ایــن راســتا 
طــی جلســه ای کــه بــا ســتاد کل نیروهــای مســلح داشــتیم پیشــنهاد داده شــد کــه ایــن افــراد دوره پســا دکتــری را بگذراننــد و زیــر نظــر اســاتید دانشــگاه طرح هایــی 
را براســاس نیازهــای جامعــه ارائــه دهنــد و دیگــر بــه ســربازی نرونــد همچنیــن حقــوق ایــن افــراد هــم یــک ســوم تــا یــک دوم پژوهشــگران پســادکتری معمولــی 

خواهــد بــود.
زلفــی گل در ادامــه تاکیــد کــرد: توافقــات ابتدایــی ایــن طــرح  صــورت گرفتــه شــده اســت، مقــرر شــده اســت تــا شــیوه نامه های خاصــی را طراحــی کنیــم. طــرح 
ــرای  ــا زمانــی کــه ایــن شــیوه نامه ها تکمیــل نشــود، ایــن جلســات ادامــه خواهــد داشــت همچنیــن اعتبــارات الزم را ب شــیوه نامه در آینــده نوشــته خواهــد شــد ت

امریه هــای دکتــری در نظــر گرفتــه شــد؛ امیدواریــم ایــن طــرح بــه مرحلــه عملیاتــی شــدن برســد.
بــه گــزارش قــدس آنالیــن، محمدعلــی زلفــی گل در گفت وگویــی در حاشــیه نشســت مجلــس و دولــت در مــورد حــذف ســربازی مشــموالن دکتــری، گفــت: بــا ســتاد 
نیروهــای مســلح بــرای اســتفاده بهینه تــر از فــارغ التحصیــالن دکتــری رایزنــی داشــتیم؛ دانش آموختــگان دکتــری بــه جــای اعــزام بــه خدمــت ســربازی می تواننــد 
طــرح پســا دکتــری را بگذراننــد؛ دانــش  آموختــگان دکتــری می تواننــد بــا ارائــه طرحــی در راســتای حــل مشــکالت جامعــه گام بردارنــد کــه ایــن طــرح می توانــد 

جایگزیــن ســربازی مشــموالن دکتــری شــود.
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری یــادآور شــد: مــا ســالی حــدودا  ۵ تــا ۶ هــزار دانش آموختــه دکتــری داریــم کــه بایــد بــه ســربازی اعــزام شــوند؛ در ایــن راســتا 
طــی جلســه ای کــه بــا ســتاد کل نیروهــای مســلح داشــتیم پیشــنهاد داده شــد کــه ایــن افــراد دوره پســا دکتــری را بگذراننــد و زیــر نظــر اســاتید دانشــگاه طرح هایــی 
را براســاس نیازهــای جامعــه ارائــه دهنــد و دیگــر بــه ســربازی نرونــد همچنیــن حقــوق ایــن افــراد هــم یــک ســوم تــا یــک دوم پژوهشــگران پســادکتری معمولــی 

خواهــد بــود.
زلفــی گل در ادامــه تاکیــد کــرد: توافقــات ابتدایــی ایــن طــرح  صــورت گرفتــه شــده اســت، مقــرر شــده اســت تــا شــیوه نامه های خاصــی را طراحــی کنیــم. طــرح 
ــرای  ــا زمانــی کــه ایــن شــیوه نامه ها تکمیــل نشــود، ایــن جلســات ادامــه خواهــد داشــت همچنیــن اعتبــارات الزم را ب شــیوه نامه در آینــده نوشــته خواهــد شــد ت

امریه هــای دکتــری در نظــر گرفتــه شــد؛ امیدواریــم ایــن طــرح بــه مرحلــه عملیاتــی شــدن برســد.

وزیر علوم در گفت وگویی مطرح کرد: 

طراحی شیوه نامه خاص برای حذف سربازی مشموالن دکتری

معــــاون پــــژوهشی وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری از پایــش وضعیــت 
اشــتغال دانــش آموختــگان دانشــگاهی 

در ســال ۱۴۰۰ خبــر داد.
بــه گــزارش بــازارکار، دکتر غالمحســین 
ــام  ــاد نظ ــرد: ایج ــار ک ــی اظه رحیم
بــه  آگاهی بخشــی  و  اطالع رســانی 
بــا وضعیــت  رابطــه  در  ذی نفعــان، 
رشــته های  از  یــک  هــر  اشــتغال 
دانشــگاهی می توانــد نقــش مهمــی 
موجــود  وضعیــت  شفاف ســازی  در 

و  تصمیم گیری هــا  همچنیــن  و 
اشــتغال  آینــده  برنامه ریزی هــای 
دانش آموختــگان دانشــگاهی کشــور 

دارا باشــد.
گــزارش  گفــت:  ادامــه  در  وی 
اشتغــــال پذیری  میــزان  ســاالنه 
دانشــگاه،  هــــر  دانش آموختگــــان 
پژوهشــگاه و موسســه آموزش عالــی، 
نقــش تعیین کننــده ای  توانــد  مــی 
آن  تخصصــی  هدف گذاری هــای  در 
ــی  موسســه، تعــداد رشــته های تحصیل

ظرفیــت  همچنیــن  و  نیــاز  مــورد 
پذیــرش دانشــجویان را در پــی داشــته 
می تــوان  اســاس  ایــن  بــر  باشــد. 
متناســب بــا نیازهــای بــازار اقــدام 
مهارت افزایــی  و  توانمند ســازی  بــه 
ــر  ــالوه ب ــوده و ع ــگان نم دانش آموخت
بهبــود برنامه هــا، هدایت و مشــاوره های 
ــای  ــت دوره ه ــش کیفی ــغلی و افزای ش
تقویــت  و  دانشــجویان  کارآمــوزی 
دوره هــای مهارت افزایــی دانشــجویان 
ــازار کار  ــوی ب ــگان را بس و دانش اموخت
مناســب هدایــت نمــود. بدیــن منظــور 
فارغ التحصیــالن  اشــتغال  پایــش 
ــت  دانشــگاهی از ســال ۱3۹۷ در معاون
پژوهــش و فنــاوری آغــاز شــده اســت.
برنامــه  ایــن  در  وی،  گفتــه  بــه 
مســتقل  بــــه صورت  دانشگاه هــــا 
بــا  ارتبــاط  برقــراری  طریــق  از 
ــت  ــش وضعی ــه پای ــالن ب فارغ التحصی
دانشــگاه  دانش آموختــگان  اشــتغال 
خــود می پردازنــد کــه ایــن امــر موجــب 
ــه  ــا جامع ــگاه ب ــتر دانش ــاط بیش ارتب
دانش آموختــگان خواهــد بــود. بررســی 
ایــن اطالعــات، تصویــری شــفاف از 
دانش آموختــگان  اشــتغال  وضعیــت 
بــه  می توانــد  کــه  می کنــد  ارائــه 
ــاد  ــتفاده نه ــورد اس ــر م ــورت مؤث ص
آمــوزش عالــی و کلیــه دانشــگاه ها 
قــرار گیــرد و بــر ایــن اســاس افزایــش 
اشــتغال دانش آموختــگان دانشــگاهی را 

ــود. ــب ش موج
دکتــر رحیمــی تصریــح کــرد: بــا 
توجــه بــه نتایــج پایــش اشــتغال 
 ۱۴۰۰ ســال  در  دانش آموختــگان 
شــاهد افزایــش قابــل توجهــی در میزان 
مقطــع  دانش آموختــگان  اشــتغال 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــیم. ب ــی می باش کاردان
میــزان اشــتغال دانش آموختــگان در 
مقطــع تحصیلــی کاردانــی از ۴۶ درصد 
ــه ۵۱ درصــد افزایــش داشــته اســت.  ب
ــزان اشــتغال در مقاطــع  ــن می همچنی
کارشناســی ۴۱ درصــد، کارشناســی 
ارشــد ۵3 درصــد و دکتــری ۷۱ درصــد 

می باشــد.

وی تصریــح کــرد: برخــی از آمــار غیــر 
شــاغلین در هــر مقطــع ممکــن اســت 
ــگان  ــل دانش آموخت ــل تحصی ــه دلی ب
در مقاطــع باالتــر، مهاجــرت بــه ســایر 
ــه عللــی ماننــد ازدواج  ــا ب کشــور ها و ی
بــرای خانم هــا و همچنیــن همه  گیــری 
ویــروس کرونــا باشــد کــه بــر این اســاس 
ــای کار  ــگان جوی ــروه دانش آموخت در گ

ــد. ــرار نمی گیرن ق
بیشــترین  افــزود:  رحیمــی  دکتــر 
ــی  ــع تحصیل ــتغال در مقاط ــزان اش می
ــته های  ــی در رش ــی و کارشناس کاردان
ــا  ــروری ب ــاورزی و دامپ ــی کش مهندس
۷۵ درصــد، مهندســی مــواد و متالــوژی 
ــا  ــا ۷۰ درصــد، مهندســی مکانیــک ب ب
ــد،  ــا ۶۸ درص ــی ب ــد،، تربیت بدن ۶۶ درص
حســابداری بــا ۶۵ درصــد و مهندســی 
عمــران بــا ۶۱ درصــد اســت. همچنیــن 
ــع  ــتغال در مقاط ــزان اش بیشــترین می
تحصیــالت تکمیلــی مربــوط به رشــته های 
مهندســی کامپیوتر با ۸۱ درصد، مهندســی 
ــا  ــابداری ب ــد، حس ــا ۷۸ درص ــع ب صنای
ــا ۷۵ درصــد  ۷۶ درصــد، گــروه هنــر ب
درصــد   ۷3 بــا  بــرق  مهندســی  و 

می باشــد.
وی در پایــان عنــوان کــرد: امیــد اســت 
نظــام آموزش عالــی در کنــار ســایر 
کشــور  مختلــف  مراکــز  و  نهاد هــا 
ــب و کار  ــع کس ــع موان ــه رف ــبت ب نس
فرصت هــای  ایجــاد  در  تســهیل  و 
شــغلی جدیــد و مناســب اقــدام نماینــد 
ــگان  ــود دانش آموخت ــوان از وج ــا بت ت
ــت  ــک فرص ــوان ی ــه عن ــص ب متخص
ــادی  ــی و اقتص ــعه اجتماع ــرای توس ب

ــرد. ــر ب ــره موث ــور به کش
الزم بــه ذکــر اســت کتــاب پایــش 
دانش آموختــگان  اشــتغال  وضعیــت 
مراکــز  و  پژوهشــگاه ها  دانشــگاه ها، 
ــوی  ــز از س ــور نی ــی کش ــوزش عال آم
ــت  ــه و صنع ــا جامع ــاط ب اداره کل ارتب
فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 

ــت.  ــده اس ــر ش ــن و منتش تدوی

معاون پژوهشی وزارت علوم عنوان کرد:

نتایج پایش اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها
در رشته ها و مقاطع مختلف تشریح شد

 جوشکار:  آقا،  تمام وقت، آشنا به آهنگری، حداکثر 3۵ سال سن
 ۷۰۱۸ سرباالزن، Co2، پایپینگ آرگون کار، پایپینگ ۷۰۱۸ و ۶۰۱۰

 حقوق ثابت، بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی، عیدی

 سنوات، اضافه کاری، صندوق قرض الحسنه،سرویس ایاب و ذهاب

 مهندس عمران:  آقا، تمام وقت، مسلط به نقشه برداری
 با حداقل ۴ سال سابقه کار، حداکثر سن 3۵ سال،حقوق ثابت

 بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی، عیدی، سنوات، اضافه کاری

 صندوق قرض الحسنه، سرویس ایاب و ذهاب

 کارگر ماهر ساختمانی: آقا،  تمام وقت
 جهت آرماتور بندی، شیروانی کوبی، داربست بندی، ارتفاع نوردی

 حداکثر سن 3۵ سال، حقوق ثابت، بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی

 عیدی، سنوات، اضاف…

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان بوشهر جهت تکمیل کادر خود در 

 استان  بوشهر از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

 کارشناس روابط عمومی:خانم/ آقا،  تمام وقت
 سن کمتر از 32 سال، مدرک کارشناسی

 توانایی انجام کارهای مربوطه )اینستاگرام، اخبار، آرشیو و ...(

 پیگیری انجام کاری های مربوطه )سایت، تولید محتوا و تبلیغات(

 دارای روابط عمومی عالی، ساعت کاری مطابق با اداره کار

 بیمه، حقوق و مزایا توافقی )با توجه به عملکرد(

 کارشناس منابع انسانی:  خانم/ آقا، تمام وقت
 سن کمتر از 32، مدرک حداقل کارشناسی

 مسلط به امور اداری )اتوماسیون، بایگانی، نامه نگاری(

 روابط عمومی باال، دارای سابقه کار، توانایی مدیریت کامل اداره

 ساعت کاری مطابق با اداره کار، بیمه، حقوق و مزایا توافقی )با توجه به عملکرد(

 کارشناس تحقیق و توسعه:  خانم/ آقا،  تمام وقت
 مدرک حداقل کارشناسی، دارای روابط عمومی باال

 دارای روحیه باال جهت یادگیری، محقق، توانایی آنالیز کردن فرایند ها

 سن کمتر از 32، ساعت کاری مطابق با اداره کار، بیمه

 حقوق و مزایا توافقی )با توجه به عملکرد(

 دستیار مدیر عامل:  خانم، تمام وقت، مدرک کارشناسی
 دارای روابط عمومی باال، دقیق و منظم، مسلط به نامه نگاری های اداری

 ساعت کاری مطابق با اداره کار، بیمه، حقوق و مزایا توافقی )با توجه به عملکرد(

 کارشناس اعتبارات:  خانم/ آقا، تمام وقت، سن کمتر از 32 سال
 مدرک کارشناسی، آشنایی اولیه با امور مالی و قرارداد ها

 روابط عمومی باال و عالقه به یادگیری، ساعت کاری مطابق با اداره کار، بیمه

 حقوق و مزایا توافقی )با توجه به عملکرد(

 کارشناس امور اداری:  خانم/ آقا،  تمام وقت
 سن کمتر از 32، مدرک کاردانی یا کارشناسی

 مسلط به امور اداری )اتوماسیون، بایگانی، نامه نگاری(

 روابط عمومی باال، ساعت کاری مطابق با اداره کار، بیمه

 حقوق و مزایا توافقی )با توجه به عملکرد(

 کارشناس مالی:  آقا،  تمام وقت، حداقل مدرک کارشناسی
 مسلط به امور مالی، توانایی مدیریت کامل بخش مالی

 ساعت کاری مطابق با اداره کار، بیمه

 حقوق و مزایا توافقی )با توجه به عملکرد(

 راننده:  آقا، تمام وقت، دارای وسیله نقلیه پژو یا مدل باالتر
 دارای ظاهر موجه، ساعت کاری منعطف، ساعت کاری مطابق با اداره کار

 بیمه، حقوق و مزایا توافقی )با توجه به عملکرد(

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به 

 ایمیل زیر ارسال نمایند.

brtfund.ir@gmail.com

شرکت سهند جام تبریز جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی
 از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
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 شرکت بین المللی دانیلی )Danieli(جهت تکمیل نیروی انسانی خود برای کار 
در کارگاه این شرکت واقع در منطقه صنعتی اشتهارد از عالقمندان و متخصصان

 در رشته های زیر دعوت بعمل می آورد.

رویا ها با تالش و ممارست به دست می آیند

●اپراتور دســتگاه بورینگ CNC  پنج محور مسلط به کار با کنترلر زیمنس D 3 840 سال سابقه کار با دستگاه مشابه 
و مســلط به نقشه خوانی – فوق دیپلم ماشین ابزار یا ساخت و تولید

●اپراتور فرز و صفحه تراش حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط و مسلط به نقشه خوانی –  فوق دیپلم ماشین ابزار یا ساخت و تولید
●اپراتور تراش آشــنا به ابزار و نقشه خوانی حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط و مسلط به نقشه خوانی – دیپلم فنی

●اپراتور دســتگاه تراش CNC مســلط به برنامه نویســی و کار با کنترلر زیمنس نیمه اتوماتیک حداقل 3 سال سابقه کار با 
دستگاه مشابه و مسلط به نقشه خوانی - فوق دیپلم ماشین ابزار یا ساخت و تولید

● اپراتور مونتاژ مسلط به پایپینگ دستگاه و جوشکاری لوله به روش TIG حداقل 3 سال سابقه کار جوشکاری لوله و مسلط 
به نقشه خوانی – فوق دیپلم فنی

●اپراتور مونتاژ مســلط به نقشــه خوانی مونتاژ دستگاه، مونتاژ قطعات مکانیکی حداقل 2 سال سابقه مرتبط در مونتاژ و مسلط به 
نقشه خوانی فوق دیپلم مکانیک

●اپراتور مونتاژ مســلط به نقشــه خوانی و نصب قطعات الکتریکال حداقل 2ســال ســابقه مرتبط در مونتاژ و مســلط به 
– فوق دیپلم برق نقشه خوانی 

●اپراتور اتاق ابزار مســلط به انتخاب ابزار و آشــنا با انواع ابزارهای برشی و مونتاژ ابزار های برشی حداقل 3 سال سابقه مرتبط 
ترجیحا لیسانس ماشین ابزار یا ساخت و تولید و مسلط به نقشه خوانی

●تکنســین تعمیرات مکانیکی : حداقل 3 ســال سابقه کار تعمیرات، مسلط به نقشه خوانی – حداقل دیپلم مکانیک – آشنایی با 
CNC تعمیرات ماشین آالت

●تکنســین تعمیرات الکتریکی : حداقل 3 ســال سابقه کار تعمیرات، مسلط به نقشــه خوانی و برق صنعتی  – حداقل دیپلم 
CNC الکتریک – آشنایی با تعمیرات ماشین آالت

 CNC 5 حداقل2-3سال سابقه برنامه نویسی بر روی ماشین آالت سنگین :CNC (CAD/CAM (برنامه نویس ماشــین های●
محور-  تسلط بر کنترلر زیمنس-  توانایی کار تیمی. آشنایی با زبان انگلیسی

●کارشناس برنامه ریز تولید : کارشناس مکانیک ، صنایع- آشنا به نقشه خوانی صنعتی- توانایی کار تیمی- دانش زبان انگلیسی
●حسابدار/ حسابدار ارشد : مسلط به قوانین بیمه و مالیات – AR & AP و آشنایی با زبان انگلیسی- دارای روحیه کار تیمی

 ،Auto cad & Catia مهندس طراحی صنعتی: دارای مدرک مهندســی در رشته مکانیک، مســلط به نرم افزارهای●
آشــنایی کامل و مهارت تکلم به زبان انگلبسی محاوره ای و فنی.

دعوت به همکاری

عالقمندان جهت استفاده از این موقعیت های شغلی می بایست رزومه خود را نهایتٌا تا 15 آذر ماه 1400 به آدرس الکترونیکی
(pdf.زیر و با فرمت مشخص ارسال فرمایند.) فرمت رزومه : نام – عنوان شغلی 

hr@dps-pfjs.com
 شماره های دفتر :44233119  -  44205330  -  44213484

 شماره فکس :     44213485
 ساعات تماس: 8:30 الي 12:15  -  13:00 الي 00:1٧

دعوت به همکاری

شرکت پیشگامان معماری آریا جهت تکمیل کادر خود در استان های تهران و خراسان رضوی
 از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل مندرج در هر ردیف شغلی ارسال نمایند.

راه ارتباطیمزایاشرایط احرازعنوان شغلی

 کارشناس مهندسی 
فروش - تهران

آقا، 5 نفر،  لیسانس، فوق لیسانس )عمران و معماری(
حداقل 3 سال سابقه کار اجرایی و فروش، حداکثر سن 33

دارای کارت پایان خدمت، آشنایی به زبان انگلیسی
مسلط به نرم افزارهای 3d max،autocad ،sketchupمحل 

خدمت: دفتر فروش مرکزی تهران

فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا باالترین 
رده، پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام 

تسهیالت مختلف برای پرسنل، بیمه تکمیلی، تامین رضایت و رفاه 
پرسنل به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان

برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان،محیط کاری سالم و پویا

 job@pma.co.ir

 

 کارشناس مهندسی 
فروش - تهران

 آقا/خانم، 6 نفر، لیسانس، فوق لیسانس )معماری ، طراحی داخلی(
حداقل 1 سال سابقه کار فروش، حداکثر سن 32، دارای کارت 

 autocad،پایان خدمت )آقایان(، مسلط به نرم افزارهای
،sketchup،vray،3d max،lumion

محل خدمت: فروشگاه مرکزی تهران

فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا باالترین 
رده، پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام 

 تسهیالت مختلف برای پرسنل، بیمه تکمیلی
تامین رضایت و رفاه پرسنل به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان
برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان، محیط کاری سالم و پویا

 job1@pma.co.ir

 کارشناس مهندسی 
فروش -مشهد

 
 آقا/ خانم، 3 نفر، لیسانس، فوق لیسانس )عمران، معماری، طراحی داخلی(

حداقل 1 سال سابقه کار فروش، حداکثر سن 33
autocadدارای کارت پایان خدمت )آقایان(، مسلط به نرم افزارهای 

sketchup،vray،3d max،lumion،
محل خدمت: فروشگاه مرکزی مشهد

فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا باالترین رده
پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام 

تسهیالت مختلف برای پرسنل
بیمه تکمیلی، تامین رضایت و رفاه پرسنل به عنوان یکی از اهداف 

اصلی سازمان، برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان
محیط کاری سالم و پویا

 job8@pma.co.ir
 

 کارشناس محصول 
)فرنیچر(

 آقا/ خانم، لیسانس و فوق لیسانس 
)طراح داخلی، آرشیتکت)معماری((

حداقل 1 سال سابقه کار، حداکثر سن 30، دارای کارت پایان 
خدمت)آقایان(، آشنایی به زبان انگلیسی، آشنا به نرم افزارهای 

office،photoshop،corel،indesign
محل خدمت: دفتر مرکزی تهران

فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا باالترین 
رده، پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام 

تسهیالت مختلف برای پرسنل، بیمه تکمیلی، تامین رضایت و رفاه 
پرسنل به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان
برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان

محیط کاری سالم و پویا

 job2@pma.co.ir
 

کارشناس اجرایی 
دفتر فنی

آقا، 2 نفر،  لیسانس، فوق لیسانس )عمران، معماری(
3 سال سابقه کار اجرایی، حداکثر سن 35 سال، دارای کارت پایان خدمت 

office،autocad آشنایی به زبان انگلیسی، آشنایی با
آشنایی با نقشه های فاز 2، محل خدمت: دفتر مرکزی تهران

فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا باالترین رده
پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام 

 تسهیالت مختلف برای پرسنل،بیمه تکمیلی
تامین رضایت و رفاه پرسنل به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان

برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان
محیط کاری سالم و پویا

 job3@pma.co.ir
 

 کارشناس حسابداری
آقا/خانم، لیسانس، فوق لیسانس )حسابداری(، حداقل 1 سال سابقه کار
حداکثر سن 35، دارای کارت پایان خدمت،)آقایان(، دیپلم ریاضی یا 

تجربی، ترجیحاً آشنا به راهکاران سیستم،
 محل خدمت: دفتر مرکزی تهران

فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا باالترین 
رده، پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام 

 تسهیالت مختلف برای پرسنل، بیمه تکمیلی
تامین رضایت و رفاه پرسنل به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان

برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان
محیط کاری سالم و پویا

 job4@pma.co.ir

 

 کارشناس مارکتینگ 
)دیجیتال مارکتینگ(

آقا/ خانم، 2 نفر، لیسانس )مدیریت بازرگانی، MBA گرایش بازاریابی 
استراتژیک(، حداقل3 سال سابقه کار، حداکثر سن 32، دارای کارت 
 ،office پایان خدمت)آقایان(، آشنایی به زبان انگلیسی، آشنایی با

آشنایی با مفاهیم بازاریابی، محل خدمت: دفتر مرکزی تهران

فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا باالترین رده
پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام 

تسهیالت مختلف برای پرسنل
بیمه تکمیلی، تامین رضایت و رفاه پرسنل به عنوان یکی از اهداف 

اصلی سازمان، برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان
محیط کاری سالم و پویا

 job5@pma.co.ir

 

 کارشناس ارشد 
صادرات

آقا/ خانم،  لیسانس )عمران، معماری، بازرگانی(، حداقل 3سال سابقه کار 
فروش صادرات، حداکثر سن 35، دارای کارت پایان خدمت )آقایان(

تسلط کامل به زبان انگلیسی، آشنا به icdl، محل خدمت: 
فروشگاه مرکزی تهران

فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا باالترین 
رده، پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام 

تسهیالت مختلف برای پرسنل، بیمه تکمیلی، تامین رضایت و رفاه 
پرسنل به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان
برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان

محیط کاری سالم و پویا

job6@pma.co.ir
 

 کارشناس اداری
خانم،  لیسانس )مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی(، حداقل 
1سال سابقه کار اداری، حداکثر سن 35، آشنا به امور اداری، 

دبیرخانه،بایگانی، بیمه
محل خدمت: دفتر مرکزی تهران

فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا باالترین 
رده، پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام 

تسهیالت مختلف برای پرسنل، بیمه تکمیلی، تامین رضایت و رفاه 
پرسنل به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان
برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان

محیط کاری سالم و پویا

job7@pma.co.ir

کاردان آزمایشگاه 
سرامیک

آقا، کاردانی به باال )مهندسی سرامیک و یا مهندسی مرتبط(
حداقل 1 سال سابقه کار، دارای کارت پایان خدمت، آشنا به نرم 

افزارهای آفیس، آشنا به فرایندهای آزمایشگاهی، استاندارها و سرامیک
محل خدمت: شهرک صنعتی شمس آباد

فراهم بودن بستر رشد و ارتقاء از پایین ترین رده تا باالترین 
رده، پرداخت به موقع حقوق و تمام مزایا با در نظر گیری تمام 

 تسهیالت مختلف برای پرسنل، بیمه تکمیلی
تامین رضایت و رفاه پرسنل به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان

برگزاری دوره های مختلف آموزشی رایگان
محیط کاری سالم و پویا

 job9@pma.co.ir
 

بــر اســاس نتایــج یــک پژوهــش، کشــور بــرای ارائــه آموزش هایــی در 
ــری  ــای یادگی ــون نیازه ــی همچ ــا چالش های ــی، ب ــه کارافرین زمین
دانــش آمــوزان، برنامــه درســی، شــیوه آمــوزش، مدرســان کارافرینــی، 
ــوی  ــادی و معن ــای م ــی و حمایت ه ــوزش الکترونیکــی کارافرین آم

دانــش آمــوزان کارافریــن روبــرو اســت.
ســحر صفــی خانــی در توضیــح پژوهــش »بررســی چالش هــای اجرای 
آمــوزش کارآفرینــی در سیســتم آمــوزش عالی ایــران« به ایســنا، گفت: 
ــای  ــه بررســی چالش ه ــی ب ــی تحلیل ــا روش توصیف ــن پژوهــش ب ای
آمــوزش کارافرینــی در سیســتم آمــوزش عالــی در ایــران پرداخــت. در 
ایــن تحقیــق بــرای اســتفاده از منابعــی ماننــد متــن هــای مکتــوب، 
شــفاهی و تصویــری در رابطــه بــا موضــوع مــورد نظــر اســتفاده شــد.

وی بــا بیــان اینکــه رونــد افزایش تعداد موســات آمــوزش عالــی در ایران 
بــا وجــود سیســتم آمــوزش عالــی ســنتی، آمــوزش کارافرینــی بــرای 
جوانــان را فــدا کــرده اســت، گفــت: تاکیــد بیشــتر باید در حل مســئله 

و تفکــر خــالق در دانــش آمــوزان ابتدایــی و متوســطه باشــد.
ــوزان را  ــش آم ــتعداد دان ــت اس ــگر مدیری ــن پژوهش ای

ــی  ــوزش کارافرین ــر در آم ــای موث ــی از راهبرده یک
جوانــان دانســت و افــزود: قــرار نیســت همــه دانــش 
ــش  ــه دان ــه هم ــوند، چراک ــن ش ــوزان کارافری آم
ــی  ــه و توانای ــا عالق ــی ی ــوزان اســتعداد کارافرین آم

ــد. ــدن را ندارن ــن ش کارافری
محقــق پژوهــش »چالش هــای اجــرای آمــوزش 

کارآفرینــی در سیســتم آمــوزش عالــی« ادامــه 
ــا افــراد مســتعد و  داد: درنتیجــه الزم اســت ت
راغــب از طریــق مشــاوره و انجــام آزمــون های 
ــوند و  ــایی ش ــتعداد شناس ــخصیت و اس ش

ــد. ــرار گیرن تحــت آمــوزش ق
ــا تاکیــد براینکــه تدویــن برنامــه درســی  وی ب

راهبــری مناســب در پــروش کارآفرینــان پــرورش 
ــر  ــرد: از نظ ــح ک ــته اســت، تصری ــور و پیوس مح

بــودن  پــرورش محــور  مشــارکت کننــدگان، 
ــا  برنامــه درســی یعنــی پرهیــز از آمــوزش هــای صرف

نظــری، پــرورش مهــارت هــای کارگروهــی، برگــزاری جشــنواره های 
کارافرینــی، بازدیــد از کســب و کارهــای مختلــف، دعــوت از الگوهــای 
موفــق کارافرینــی و هــم پیوســته بــودن برنامــه درســی ماننــد شــروع 
کارافرینــی از زمــان کودکــی و ادامــه آن تــا دانشــگاه و محــور ارتبــاط 
افقــی و عمــودی میــان درس مــی تواند دانــش امــوزان را بــه کارافرینان 

موفــق تبدیــل کنــد.
صفــی خانــی دیگــر چالــش موجــود را شــیوه هــای آمــوزش کارافرینی 
ــگ  ــتر فرهن ــود بیش ــی موج ــع درس ــت: مناب ــرد و گف ــوان ک عن
اســتخدام شــدن را در برابــر فرهنــگ اشــتغال زایــی و ابتــکار جویانــه 

فــردی قــرار داده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه نظــام آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی ایــران 
بــه جــای کارافریــن بــودن کارمندپــرور اســت، خاطرنشــان کــرد: این 
نظــام بــا هزینه هــای زیــادی افــراد را تربیــت مــی کنــد کــه فقــط 
شــکاف هــای شــغلی تعریــف شــده نظــام ســنتی اداری را پــر کنــد 
کــه در ایــن صــورت اگــر افــراد کار مناســبی در هــر یــک از ادارات 

دولتــی را از آن خــود نکننــد دچــار ســرخوردگی مــی شــوند.
محقــق پژوهــش »چالش هــای اجــرای آمــوزش کارآفرینــی در 

سیســتم آمــوزش عالــی« دلیــل اســتفاده از چنیــن شــیوه آموزشــی را 
عــدم توجــه بــه یادگیــری عملیاتــی و خالقانه موضوعات درســی اســت. 
روش هــای یادگیرنــده محــور ماننــد یادگیــری مشــارکتی و یادگیــری 
تیمــی مهــارت هــای برنامــه ریــزی، کارگروهــی، مهــارت حل مســئله، 
تفکــر انتقــادی و فهــم از ریســک حســاب شــده، ایــده پــردازی و اعتماد 

ــرورش می دهــد. ــه نفــس را در دانــش آمــوزان پ ب
صفــی خانــی گفــت: توانمندســازی مســئوالن مدرســه یکــی دیگــر از 
راهبردهــای اثرگــذار بــر آمــوزش کارآفرینــی اســت. همچنیــن درگیــر 
ــداوم  ــه ای م ــی حرف ــد بالندگ ــران در فرآین ــان و مدی ــردن معلم ک

ــازد. ــر س ــی ت ــان را غن ــی جوان ــوزش کارآفرین ــد آم ــد فراین می توان
ــای  ــت ه ــی و حمای ــی کارآفرین ــوزش الکترونیک ــگر، آم ــن پژوهش ای
مــادی و معنــوی دانــش آمــوزان کارآفریــن نیــز از دیگــر چالــش هــای 
موجــود عنــوان کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه توســعه سیســتم های 
آموزشــی مبتنــی بــر فنــاوری، امــکان فراهــم کــردن دوره ها و 
محتواهــای آموزشــی ایجــاد مــی شــود کــه بتــوان از آن ها در 
برگــزاری دوره هــای اطالعاتــی و ارتباطــی، انقالبــی در زمینه 

یادگیــری ایجــاد کــرده اســت.
وی ادامــه داد: یادگیــری الکترونیکــی بــا ارائــه ویژگی هــای 
کارپســندی همچــون یادگیــری در هــر زمــان، مــکان، 
یادگیــری فــردی، در کنــار یادگیــری مشــارکتی 
ــکان  ــاد ام ــز ایج ــاز و نی ــر نی ــی ب ــری مبتن یادگی
یادگیــری مســتقل و مبتنــی بر عالیــق و اســتعدادهای 
ــب  ــه خــود جل ــراد را ب شــخصی توجــه بســیاری از اف
کــرده اســت. در نظــام آمــوزش و پــرورش بایــد شــرایطی 
ــی و  ــه کارآفرین ــوزان دارای روحی ــش آم ــا دان ــود ت ــاد ش ایج
حمایــت مــادی معنــوی شــوند تــا پــس از فــارغ التحصیلــی 
بــه جــای جوینــدگان کار خودشــان بتواننــد کســب و کار 

ــد. ــدازی کنن ــدی راه ان جدی
صفــی خانــی در توضیــح نتایــج ایــن پژوهــش گفــت: نتایج 
ــوژی و پیشــرفت  ــرات تکنول ــا تغیی نشــان مــی دهــد کــه ب
ــدارس  ــنتی در م ــرد س ــتقرار رویک ــان و اس ــر جه ــش در سراس دان
و دانشــگاه هــای ایــران، بــه دلیــل عــدم آمادگــی ایــن کشــور بــرای 
ارائــه آموزش هایــی در زمینــه کارآفرینــی، بــا چالش هایــی ماننــد زمینه 
ــوزش،  ــیوه آم ــی، ش ــه درس ــوزا، برنام ــش آم ــری دان ــای یادگی نیازه
مدرســان کارآفرینــی، آمــوزش الکترونیکــی کارآفرینــی، حمایــت هــای 

ــرو اســت. مــادی و معنــوی دانــش آمــوزان کار آفریــن روب
وی توصیــه کــرد: بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش پیشــنهاد مــی شــود 
کــه بــا توجــه به وجــود ایــن چالش هــا در آمــوزش کارآفرینــان متولیان 
امــر آمــوزش تــالش خــود را در جهــت شــناختن چالــش هــا و بررســی 
واقــع بینانــه آنهــا کــرده تــا بتوانــد گام هــای موثــری بــه منظــور رفع و 

تعدیــل ایــن موانــع بردارند.

معاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علوم، تحقیقات 
و فنـاوری در آسـتان هفتـه پژوهش و فنـاوری، از 

برنامه هـای وزارت خانه برای دانشـجویان و اشـتغال آن ها می گوید. 
به گـزارش خبرنگار  بازارکار؛ علی خیرالدین در بزرگداشـت 
علـوم،  وزارت  وظایـف  بـه  اشـاره  بـا  دانشـجو  روز 
تحقیقـات و فنـاوری درقبال دانشـجویان خاطرنشـان کرد: 
از سـال 1383 عنـوان ایـن وزارتخانـه تغییـر کـرد و از 
وزارت فرهنـگ و آمـوزش عالـی بـه وزارت علـوم، 
تحقیقـات و فناوری تبدیل شـد. تکالیف بسـیار زیادی 
امکانـات آن در  ولـی  بـود  علـوم  روی دوش وزارت 
نداشـت. امـا پـس از مدتـی ایـن  وزارتخانـه وجـود 
معاونـت در وزارتخانـه ایجـاد شـد و خدمـات زیـادی بـه 

دانشـجویان و جامعـه علمی کشـور ارائـه داد. 
بـه گـزارش بـازارکار، معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت 
علوم با اشـاره به وضعیت فارغ التحصیالن در بازار کار کشـور 
گفـت: در حـال حاضـر 40 درصـد از بیـکاران مـا فارغ التحصیالن 
دانشـگاهی اند. این یعنی ما نتوانسـتیم مهارت آموزی مناسـبی برای 
دانشـجویان داشته باشـیم. ما باید در دانشـجویان انگیزه ایجاد کنیم و آن ها 

را بـرای بـازار کار آماده کنیم. 
وی ضمـن تشـریح برنامه هـای وزارت علـوم بـرای کمک به حل معضل اشـتغال ادامـه داد: برنامه وزارتخانه این اسـت که در دانشـگاه ها 
مراکـز کاریابـی ایجـاد کنـد و مـدارس اشـتغال تشـکیل شـود. ایـن اقـدام باعث می شـود اسـتعدادیابی درسـتی از دانشـجویان 

صـورت بگیـرد و در کنـار آن مهارت آمـوزی درسـتی نیز انجام شـود.
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـا اشـاره بـه اهمیـت اسـتارت آپ ها و مراکـز دانش بنیـان در اشـتغال 
دانشـجویان افـزود: اسـتارت آپ هـا ، جهـش دهنده ها و مراکز رشـد نیز در همین راسـتا و برای ایجاد کسـب و کار فعالیت می کنند. 
در ایـن مراکـز تبدیـل ایـده بـه محصـول صـورت می گیرد. ایـن تبدیل سـطوح مختلفی دارد که شـامل 9 مرحله می شـود. 4 سـطح 
آن مربـوط بـه دانشـگاه ها می شـود و وزارت علـوم در اجـرای آن هـا نقـش مسـتقیم دارد و بقیـه سـطوح مربـوط به معاونـت علمی و 
فنـاوری ریاسـت جمهوری اسـت. دانشـجویان و اسـتاید مـی توانند در این سـطوح چهارگانـه، پژوهش هـای بنیـادی را بیاموزند این 

پژوهش هـای بنیـادی را بـه کارخانـه بسـانند و در نهایت محصـول تولید کنند.
وی بـا اشـاره بـه حمایت هـای صـورت گرفتـه از اسـتارتآپ ها اضافـه کـرد: ایـن فرایند تا زمانـی که بـه تولید محصول نرسـد، تکمیل 
نمی شـود. در اکوسیسـتم فنـاوری بایـد همه اجـزا در کنار یکدیگر قرار بگیرند. هم اکنون در دانشـگاه صنعتی شـریف اسـتارت آپ ها 
شـروع در حـال فعالیـت هسـتند و توسـط مراکـز دانش بنیان حمایت می شـوند. این حمایت بعضا بـه 20 تا 70 میلیـون که در برخی 

موارد بالعوض اسـت می رسـد.
در برنامـه تلویزیونـی صبـح بخیـر ایـران وی بـا تشـریح رونـد فعالیـت و حمایـت یک اسـتارت  آپ گفـت: یـک روز در هفته مراسـمی 
برگـزار مـی شـود و سـرمایه گـذاران و ایـده پـردازان دعوت می شـوند. با ایـن روش سـرمایه در کنار ایده قـرار می گیرد و جرقـه اجرای 

اسـتارت آپ زده می شـود. 
در پایـان بـا اشـاره بـه لـزوم توجـه بـه پارک های علـم و فناوری در کشـور گفـت: هدف ما این اسـت کـه مانند دانشـگاه های 
علـوم پزشـکی کـه هرکـدام کنار یک بیمارسـتان قرار گرفته اند،  در هر شـهر یک پـارک فناوری در کنار دانشـگاه ها قـرار گیرد. ما 
در حـال حاضـر 49 پـارک علـم و فناوری،  220 مرکز رشـد، 6700 شـرکت دانش بنیان و 50 هزار فارغ التحصیل دانشـگاهی 
داریـم کـه در شـرکت های دانش بنیـان مشـغول به کارند. ایـن اهمیت باال و غیرقابـل انکار پارک های علـم و فناوری را نشـان می دهد. 
بـرای رشـته های علـوم انسـانی و هنـر نیـز بحـث فناوری هـای نـرم مطرح اسـت کـه در همین راسـتا، جهـاد دانشـگاهی  پارک 

فناوری هـای نـرم را ایجـاد کـرده کـه با اسـتقبال باالیـی نیز مواجه شده اسـت.
گزارش: امیرعلی بینام

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ؛

مراکز کاریابی و مدارس اشتغال
 در دانشگاه ها  ایجاد می شود

در قالب یک پژوهش بررسی شد؛ 

چالش های اجرای آموزش کارآفرینی در سیستم آموزش عالی ایران
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مجیــد فیلــی دیگــر مهمــان برنامه 
ــت:   ــود گف ــخنان خ ــدای س در ابت
اعزامــی ســال ۱۳۹۸ هســتم، مــن 
از بچگــی عالقــه زیــادی به خــودرو 
طــوری  و  داشــتم  مکانیکــی  و 
ــت  ــش رف ــودرو پی ــه ســمت خ ــم ب ــه مســیر تحصیل ــود ک ب
رشــته تحصیلــی مــن مکانیــک خــودرو بــود، مقطــع دیپلــم و 
کاردانــی مکانیــک خــودرو خوانــدم و قصــد مــن ایــن بــود کــه 
بــرای اینکــه مشــغول کار شــوم در ایــن زمینــه فعالیــت کنــم، 
ــه ناچــار وارد خدمــت ســربازی شــدم دو ماهــی از خدمــت  ب
ســربازی مــن گذشــت از فرماندهــی و ســایر بچــه هایــی کــه 
شــرکت کــرده بودنــد متوجــه شــدم کــه چنیــن مهــارت هایی 
ــا را  ــارت ه ــن مه ــی ای ــر کس ــا اگ ــد ی ــی دهن ــوزش م را آم
آمــوزش دیــده اســت اطالعــات بیشــتری بــه او داده و مــدرک 
بــه او مــی دهنــد، آمــوزش هــا را گذرانــدم، بــا عنــوان باطــری ســازی 
شــاخه مکانیــک و تعمیرات خــودرو بــود، به بخش هــای برق خــودرو 
عالقــه داشــتم و قصــد داشــتم کــه بعــد از ســربازی بــا ایــن 
ــا  حــوزه آشــنا شــوم موقعیتــی پیــش آمــد کــه توانســتم ب
ــرف  ــی را ص ــوم و دو ماه ــنا ش ــربازی آش ــودرو در س ــرق خ ب
ــود کــه هــم زمــان  ــه نحــوی ب ــا ب ــگان م آمــوزش کــردم و ی
ــم  ــی دیدی ــا را م ــوزش ه ــرد آم ــی کارب ــه نوع ــوزش ب ــا آم ب
یعنــی هــم در یــگان تعمیــرات داشــتیم و هــم مهــارت هــا را 
هــم گذرانــده و تجربــه مــی کردیــم، بعــد از خدمــت ســربازی 
ــرس  ــدون ت ــم ب ــه بتوان ــن ایجــاد شــد ک ــرای م ــه ای ب زمین
ــاد  ــم ی ــا را ه ــه و آن ه ــای خارجــی رفت ــه ســمت خودروه ب
بگیــرم حداقــل مــی دانســتم کــه همــه چیــز ماشــین هــا را 
مــی دانــم و تصمیــم گرفتــم کــه اطالعــات خــودم را توســعه 
بدهــم و مــی شــود گفــت کــه حــاال مشــغول بــه کار هســتم 
در جایــی کــه ماشــین هــای خارجــی، کــره ای و ... را تعمیــر 
مــی کننــد. بــه واســطه ایــن مهــارت هــا در بــرق خــورد هــم 

مهــارت کســب مــی کنــم.
یــن کــه هنــوز  ا فــزود: بنــده بــا توجــه بــه  ا وی 
ــن  ــتم از ای ــی هس ــای تکمیل ــدن دوره ه ن ــال گذرا در ح
محــل درآمــد حداقلــی دارم. روزهــا و ماه هــای ابتدایــی برخــی 
ــا  ــتند ام ــا نداش ــرکت در دوره ه ــرای ش ــی ب ــربازان رغبت س
وقتــی گفتــه هــای بچــه هــای دیگــر را شــنیدند آن هایــی کــه 
حتــی باطــری ســازی و بــرق خــودرو هــم آموختــه بودنــد 

ــد. ــرکت کنن ــا ش ــد ت ــم گرفتن تصمی
اشــترک از مهمانــان ایــن نشســت گفــت: در خدمــت مــدرک 
خــود را گرفتــم در پــادگان آموزشــی بــودم کــه بــا خبــر شــدم 
ــرای ســربازان دوره هایــی را  کــه ســازمان ارتــش می خواهــد ب
بگذارنــد و مــدرک بدهنــد قبــل از خدمــت مــن آشــپز بــودم 
ــم  ــم مــدرک بگیــرم و بتوان و بســیار عالقــه داشــتم کــه بتوان
ــدرک  ــا آن م ــاندم ب ــان رس ــه پای ــت را ب ــه خدم ــد از اینک بع
بتوانــم بــرای خــودم کاری پیــدا کنــم قبــل از خدمــت هرجــا 
ــن  ــد، ای ــت می کردن ــدرک درخواس ــن م ــم از م ــه می رفت ک
ــرم  ــود را بگی ــدرک خ ــت م ــن خدم ــه در حی ــد ک ــث ش باع
ســرباز آشــپزخانه بــودم در آنجا مســئول آمــوزش از مــا امتحان 
گرفتنــد در کالس هــای هفتگــی آن شــرکت کــردم و توانســتم 
مــدرک خــود را بگیــرم، بنــده در حــال حاضــر بــا مدرکــی کــه 

گرفتــم، در اســتخدام ارتــش جمهــوری اســالمی هســتم.

ــدی نشســت  ــان بع ســعیدی مهم
ــای  ــدای صحبت ه ــه در ابت ــود ک ب
ــران  خــود گفــت: ســرباز ارتــش ای
بــودم یکــی از اتفاقــات خــوب 
زندگــی مــن مهــارت آمــوزی بــود 
کــه باعــث شــد بعــد از خدمت بــه ســرعت وارد بــازار کار شــوم 
ــت  ــه خدم ــه دو ســال اســت ک ــک ب و اســتخدام شــوم، نزدی
ســربازی را بــه اتمــام رســانده ام. بــاور ایــن موضــوع برایمــان 
ســخت بــود کــه روزی ایــن مــدرک هــا بــه درد مــا بخــورد، از 
همیــن جــا از کســانی کــه ســرباز هســتند خواهــش مــی کنــم 
کــه در ایــن کالس هــا شــرکت کننــد، رشــته و حــوزه ای را 
ــد  ــا مقــداری آشــنایی دارن ــه دردشــان مــی خــورد و ی کــه ب
را شــرکت کننــد، ســربازانی کــه تحصیــالت آکادمیــک دارنــد 
ــا رشــته تحصیلــی آن هــا  ــه دنبــال موضوعــی برونــد کــه ب ب
مرتبــط اســت و مــن از کســانی هســتم کــه از ایــن مــدارک 

اســتفاده کــردم.
وی افزود: من کارشناســی مهندســی مکانیــک خوانده بــودم در زمان 
خدمــت دوره آی ســی تــی را شــرکت کــردم دوره ای دو مــاه و 

نیمــه کامــل و جامــع بــود، از اســاتیدی کــه بــه مــا آمــوزش 
ــم  ــر بودی ــت ۷ نف ــد از خدم ــم، بع ــی کن ــکر م ــد تش دادن
ــی  ــه شــدیم یک ــران مصاحب ــون شــهرداری ته ــرای آزم ــه ب ک
ــر  ــه باالت ــک پل ــن از دیگــران ی ــه باعــث شــد م ــی ک از دالیل
قــرار گرفتــه و بــرای اســتخدام ارجــح تــر باشــم همیــن 
شــبکه هــای مخابراتــی آی ســی تــی بــود کــه مــن آشــنایی 
بــا ایــن شــبکه هــا داشــتم و بــرای دیگــران غیــر قابــل فهــم 
ــه کار مــی کننــد، درســت  ــود کــه ایــن سیســتم هــا چگون ب
ــم و چنــد نفــر از آن هــا  ــا مهنــدس بودی اســت کــه همــه م
از لحــاظ درســی از مــن باالتــر بودنــد ایــن مهــارت و مــدرک 
بــه درد مــن خــورد، بــه همیــن دلیــل مــن کســی هســتم کــه 
ایــن مــدرک را اســتفاده کــرده ام، پیشــنهاد مــی کنــم کــه در 
ایــن دوره هــای مهــارت آمــوزی شــرکت کننــد. مــدرک معتبر 
ــات، وزارت ورزش و  ــه ای، وزارت اطالع ــی و حرف ــازمان فن س
جوانــان، هــالل اهمــر، جهــاد کشــاورزی ایــن مــدارک را ارائــه 
مــی کننــد کــه در ســطح کشــور معتبــر هســتند و همــه قابــل 
ترجمــه هســتند و اگــر موقعیتــی در خــارج از کشــور هــم بــود 

مــی تــوان از آن اســتفاده کــرد.
مهــارت آموختــۀ قــرارگاه مهــارت ســربازان تصریــح کــرد: دوره 
دیگــری هــم بــود بــا نــام دوره عمومــی مربــی گــری ورزشــی 
کــه وزارت ورزش و جوانــان بــا همــکاری دایــره مهــارت آموزی 
ــد  ــه بخواهن ــی ک ــته ورزش ــر رش ــرای ه ــرد، ب ــزار ک ــا برگ م
ــن  ــد، اولی ــذ کنن ــه ۳اخ ــری درج ــی گ ــدرک مرب ــد م برون
ــه  ــردم ک ــاور نمــی ک ــی اســت، ب ــدن دوره عموم ــدم گذران ق
ایــن قــدر راحــت ایــن را قبــول کننــد، در طــول خدمــت 
بــه فدراســیون مراجعــه کــردم قبــاًل بــرای مربــی گــری اقــدام 
کــرده بــودم و تمامــی مــدارک را داشــتم بــا نــا امیــدی کامــل 
مــدرک را بــردم و گفتــم کــه ایــن را هــم قبــول مــی کنیــد؟ 
گفتنــد بلــه، مهــری را زد و قبــول کردنــد گفتنــد که شــما این 
دوره را در کجــا گذراندیــد؟ گفتــم در پــادگان ارتــش تهــران و 
ــا آن مــدرک دو مــدرک دیگــر گرفتــم و  ــد و ب قبــول کردن

بــه عنــوان شــغل دوم مربــی گــری هــم انجــام مــی دهــم.

ــرد: در  ــد ک ــناس تأکی ــن کارش ای
پــادگان مــا در داخــل تهــران دوره 
ــه  ــد ک ــزار ش ــارچ برگ ــرورش ق پ
مــن عالقــه ای نداشــتم و یکــی از 
ــودش  ــام داد و اآلن خ ــن کار را انج ــا ای ــای م ــم دوره ای ه ه
پــرورش قــارچ انجــام مــی دهــد، پــرورش ماهــی قــزل آال هــم 
دیــده ام کــه انجــام داده انــد، حتــی دوره بنــای ســفت کار کــه 
شــاید چیــز دهــان پــر کنــی نباشــد ولــی بــا همــان مــدرک 
یکــی از دوســتان خــودش را بیمــه کــرده اســت، ســرباز زیــر 
ــت،  ــدرک را گرف ــن م ــای ادواری ای ــود در دوره ه ــم ب دیپل
ــارت را  ــل آن مه ــه از قب ــانی ک ــای ادواری کس در دوره ه
ــد فقــط آزمــون مــی دهنــد اگــر جمــع نمــره هــا  آموخته ان
ــر  ــد. اگ ــی دهن ــه م ــدرک را ارائ ــد م ــاب برس ــد نص ــه ح ب
بخواهیــد همــان مــدرک را بگیریــد بایــد ســه مــاه ســرگردان 
ــه یکســال آن  ــن اســت ک ــید و ممک ــه ای باش ــی و حرف فن

ــود. ــزار نش دوره برگ

ــرد:  ــوان ک ــه عن ــعیدی در ادام س
ــزار  ــی دی ال برگ ــدرک آی س م
مــی شــود کــه بایــد هفــت خــوان 
ــا بتوانیــد از آن  رســتم بگذرانیــد ت
ــد  ــدرک را بگیری ــد و م ــور کنی عب
هــم آزمــون عملــی و هــم تئــوری دارد اگــر ادواری آن را 
ــه ایــن صــورت اســت کــه هزینــه هــم دارد  شــرکت کنیــد ب
ــه  ــک ب ــد نزدی ــرون بروی ــد در بی ــن دوره را بخواهی ــر ای و اگ
۵ میلیــون تومــان بایــد پــول بدهیــد و دو مــاه کالس برویــد 
تــا مــدرک را بگیریــد ولــی در پــادگان ایــن کار رایــگان انجــام 
مــی شــود. چــون در ضمــن خدمــت اســت جــزء خدمــت بــه 
ــد کاری ایجــاد نشــود و  حســاب مــی آیــد. در سیســتم و رون
ــه  ــرود و دو طــرف ضرب از طرفــی هــم ســرباز وقتــش هــدر ن
نبیننــد. نکتــه دیگــر اینکــه اگــر بخواهیــد مــدرک کارشناســی 
بگیریــد ۴ ســال بایــد درس بخوانیــد بــاز صفــر هســتید چــون 
ــوزی  ــارت آم ــی در مه ــد ول ــارت نداری ــد و مه ــرده ای کار نک
همانطــور کــه از نامــش پیداســت شــما مــی توانیــد کار کنیــد 
و بــا مهــارت بیــرون مــی آییــد، درآمــد یــک اســتاد تــراش کار 
شــاید ده برابــر یــک کارمنــد اســت چــون هنر دســتش اســت. 
ــه  ــرده، هزین ــت نک ــاید وق ــده ش ــم آم ــا دیپل ــه ب ــربازی ک س

ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــد، حداق ــب نبودن ــواده راغ ــته، خان نداش
ــا همــان مهــارت مشــغول  ــوزد و بعدهــا ب ــی را مــی آم مهارت

ــه کار مــی شــود. ب

آموختــۀ  مهــارت  خــو  خــوش 
بعــدی قــرارگاه مهــارت بود کــه در 
ایــن نشســت عنوان کــرد: بنــده در 
ــدس  ــت مق ــه خدم ســال ۱۳۹۸ ب
ســربازی اعــزام شــدم، در دوران 
ــم کــه ۱۲۰ ســاعت  ــاد گرفت ــدی ســازی را ی ســربازی جلوبن
ــازی را  ــدی س ــو بن ــد از جل ــت ۲۰ درص ــل از خدم ــود، قب ب
آموختــه بــودم، وقتــی پرســیدند که چــه حرفه ای بلد هســتید 
گفتــم چنــد ماهــی جلوبنــدی کار کــرده ام، ســربازان قدیمــی 
ــن دوره هــا شــرکت کــردم. ــد، در ای ــی کردن ــا را راهنمای م

وی افــزود: ۸۰ در صــد کار را در 
همــان جــا بــه صــورت عملــی یــاد 
گرفتــم و اآلن مغــازه دارم و خــدا را 
شــکر ایــن دوره بســیار بــه درد من 
خــورد. خانــواده ام نیــز دیــد مثبتی 
بــه ایــن مســئله داشــتند و مــن بــه 
همــه مــی گفتــم که اگــر ســربازی 
ــر از دوســتان  ــد، دو نف ــا شــرکت کنی ــن دوره ه ــد در ای رفتی
ــدرک  ــد و م ــا شــرکت کردن ــن دوره ه ــادگان در ای ــن در پ م

را گرفتــه اســت.

مهــدی پــور مهمــان دیگر نشســت 
ــه  ــت برنام ــوان گف ــی ت ــت: م گف
مهــارت آمــوزی یکــی از مفیــد 
تریــن طــرح هایــی بــوده اســت که 
ــا  ــت ب ــول دوران خدم ــده در ط بن
آن مواجــه شــده ام ایــن طــرح هــم 
ــا  ــه در شــروع کارشــان اســت ب ــی ک ــه طــرح های ــد بقی مانن
چالــش هایــی رو بــه رو هســتند مثــل عــدم توانایــی اجــرای 
طــرح از طــرف کســانی کــه در طــرح دخیــل بودنــد برخــوردار 
ــدم  ــن حــوزه داشــتیم ع ــه در ای ــن چالشــی ک ــود، بزرگتری ب
تمایــل کارکنــان وظیفــه نســبت بــه ایــن مدارکــی بــود کــه 
ــدارک  ــن م ــا ای ــه آی ــم و اینک ــی کردی ــه م ئ را ــا ا م
ــه واســطه صــدور  ــر؟ ب ــا خی ــردی دارد ی ــرای آن هــا کارب ب
فرمــان مقــام معظــم رهبــری در راســتای اجــرای هــر ســرباز 
ــه در  ــی ک ــام ارگان های ــاً تم ــث شــد تقریب ــارت باع ــک مه ی
ــد و  ــم را بگیرن ــت ه ــد و دس ــای کار بیاین ــتند پ ــت هس دول

مکمــل همدیگــر شــوند.
هــم در شــروع و هــم در پایــان کار بــه ایــن صــورت که شــرایط 
ــق  ــد و از طری ــی کردن ــا را فراهــم م ــدرک کالس ه صــدور م
دیگــر اگــر نیــاز بــود کــه در شــرکت هــا و ارگان ها اســتخدامی 
صــورت بگیــرد ایــن مــدارک را در اولویــت قــرار دادنــد و 
بــه گونــه ای بــه آن اعتبــار دادنــد و بــه طــرق دیگــر به واســطه 
ــرای آن در نظــر  ــی ب ــرای طــرح اشــتغال زای ــه ب ــاری ک اعتب
ــه  ــان وظیف ــود کــه کارکن ــر گــذار ب ــه شــد بســیار تأثی گرفت
بــر ایــن موضــوع مشــتاق شــوند شــاید در ســال هــای اولیــه 
ایــن طــرح در ســال ۹۶ کــه در ۶ حــوزه ایــن شــروع شــد 
چالــش هایــی داشــتیم کــه تمایلــی وجــود نداشــت و مــا 
بــه دنبــال آن هــا مــی رفتیــم و خواهــش و اصــرار مــی کردیم 
ــه ایــن چنــد  کــه در ایــن دوره هــا شــرکت کننــد، امــا تجرب
ــه نیســت  ــن گون ــا نشــان مــی دهــد کــه ای ــز م دوســت عزی
و کارکنــان وظیفــه خــود پــی بــرده انــد کــه از دوران خدمــت 

ســربازی بــه بهتریــن شــکل مــی تواننــد اســتفاده کننــد.

وی افـزود: بـا کسـب یـک مهارت 
کار  خودشـان  بـرای  تواننـد  مـی 
داشـته باشـند و چالشـی نداشـته 
باشـند چالشـی کـه بـرای جوانان 
وجـود داشـت این بـود کـه بعد از 

خدمـت چـه کنیـم و مشـغول چه کاری شـویم؟ اجـرای این 
طـرح سـبب شـد کـه کارکنـان وظیفـه بـا مشـاوره در طول 
خدمـت و بـا هـدف گـذاری که صورت مـی گیرد مهـارت هایی که 
در اشـتغال زایـی بـه کار مـی آیـد بـه آن ها  آمـوزش داده 
مـی شـود مـا سـعی کـرده ایـم در سـازمان هـا و اسـتان های 
مختلـف بومـی سـازی کنیـم و مـدارک را نـه فقـط کیفی 
بلکـه کمـی سـازی را در آن هـا قـرار دهیـم به این شـکل که 
اگر در اسـتانی شـغلی بسـیار چشـم گیر اسـت آن مدارک را 
پـر اهمیـت کـرده و در حـوزه همان مـدارک مشـغول به کار 
شـوند، بـه یقیـن این را مـی دانم که شـاید تا دو سـال آینده 
ایـن طـرح بـه نهایت شـکوفایی خـود مـی رسـد و ارگان ها و 
نهـاد هـا واقعـاً بـه ایـن موضـوع ایمـان مـی آورنـد کارکنان 
وظیفـه ای کـه مـدرک مهـارت آمـوزی مـی گیرنـد در واقـع 
اسـتاد کار حـوزه خـود هسـتند و مـی تواننـد گـره ای را از 

مشـکالت اشـتغال زایـی ایـن جامعـه بـر دارنـد.

ایــن کارشــناس تصریــح کــرد: 
کــه مشــغول  در جایــی  بنــده 
ــود را دارم  ــام ســعی خ هســتم تم
کــه فرمــان مقــام معظــم رهبــری 
بــه بهتریــن شــکل بــه صــورت کیفــی اجرا شــود مــا بــه دنبال 
ــه دنبــال ایــن هســتیم کــه ســربازان مــا  اعــداد نیســتیم و ب
مدارکــی کــه مــی گیرنــد مهــارت الزم را هــم کســب کننــد. 
بــا اشــتیاق و بــدون اجبــار ایــن کار را انجــام دهنــد و خــدا را 
شــکر تــا بــه ایــن جــای کار موفــق بــوده ایــم ولــی پایــان کار 
نیســت و شــروع کار مــا اســت و بــا هــدف گــذاری هایــی کــه 
ــن طــرح را  ــه ای ــم ک ــی کنی ــرد ســعی م ــی گی انجــام م

ــم. ــرا کنی ــی اج ــه خوب ب

کــرد:  تأکیــد  پــور  مهــدی 
بــه نظــر مــن مهــم تریــن ویژگــی 
طــرح مهــارت آمــوزری اســتفاده از 
ــر  ــت اگ ــت اس ــان دوران خدم زم
ــتباه  ــر اش ــک تفک ــی ی ــک زمان ی
ــه در دوران  ــت ک ــود داش ــم وج ه
ــن  ــه ای ــده ب ــه بن ــذرد ک ــی گ ــت م ــه بطال ــت ب ــت وق خدم
اعتقــادی نــدارم در حــال حاضــر بســیار کامــل تــر شــده اســت 
و فــرد هــم خدمــت مقــدس ســربازی خــود را انجــام مــی دهد 
و هــم بــه مهــارت و هدفــی کــه در آینــده دارد مــی رســد، در 
ســه الــی چهــار ســال گذشــته کــه ایــن طــرح مــی خواســت 
ــان  ــده خودش ــرای آین ــه ب ــان وظیف ــود کارکن ــروع ش ش
ــع  ــد واق ــترش و مفی ــا گس ــاال ب ــا ح ــتند ام ــه ای نداش برنام
شــدن ایــن طــرح ســربازان بــرای آینــده خــود برنامــه دارنــد 
مــا طــرح آمــوزش زبــان را بــه شــکل آموزشــی بــرای ۱۲ نفــر 
از ســربازان عزیزمــان برگــزار کردیــم امــا اآلن بــه انــدازه 
۱۰۰ نفــر پیــش ثبــت نــام بــرای ایــن کالس داریــم، این یعنی 
تمــام کارکنــان وظیفــه ایمــان دارنــد کــه مــی شــود از ایــن 
دوران بــه نحــو عالــی اســتفاده کــرد کــه هــم خدمــت مقــدس 
ســربازی گذرانــده شــود و هــم مدرکــی بگیرنــد کــه در آینــده 

زندگــی هــم موفــق باشــند.

وی در خاتمــه گفــت: جــا دارد 
ــژه از تمــام اعضــای  کــه تشــکر وی
نیروهــای مســلح و فرماندهــان، 
ــوری  ــش جمه ــد ارت ــران ارش مدی
خصــوص  بــه  ایــران،  اســالمی 
ــالمی  ــوری اس ــش جمه ــتاد ارت س
ایــران و مجموعــه فرماندهــی قــرارگاه پشــتیبانی داشــته باشــم 
ــادی  ــی جه ــم داده و اقدام ــه دســت ه ــه همگــی دســت ب ک
ــالب  ــم انق ــر معظ ــتور رهب ــا دس ــد ت ــی دهن ــام م را انج
اجــرا شــود و دغدغــه ایشــان در خصــوص اشــتغال زایــی 

ــود. ــرف ش برط

تنظیم: علی پژوهش

گزارشی از نشست مهارت آموزی سربازان؛ 

سربازان از مهارت ها، 
موفقیت ها و کسب و کار 

خود می گویند
 )قسمت آخر(

هشـتمین نشسـت تخصصـی تجربانـۀ اندیشـکدۀ تعلیـم و تربیـت با 
موضوع »مهـارت آموزی سـربازان کارآفرینی جوان ایرانی«، برگزار شـد 
.میهمانـان ایـن برنامه سـربازانی بودنـد که با اسـتفاده از بسـتر مهارت 
آمـوزی توانسـتند عـاوه بر کسـب مهـارت با اسـتفاده از اخـذ مدارک 

کسـب و کار،  بـرای خـود نیز کسـب و کاری دسـت و پـا کنند.

فرصت های شغلی که 
این دوره ها در اختیار 
سربازان قرار می دهد

دوره های مهارت آموزی 
به استقال مالی 

سربازان کمک می کند

هر مهارتی امکان دارد 
روزی به کار ما آید

برای شرکت در 
دوره ها مبلغی 
پرداخت نکردیم

سربازان قدیمی 
می توانند، مشوق 

سربازان جدید برای 
آموختن مهارت باشند

مهارت بنده پس از 
گذراندن دورۀ سربازی 

باعث شد 
به خودکفایی مالی 

برسم

برنامه مهارت آموزی 
مفیدترین طرح
 در طول دوران 

خدمت است

اشتغالزایی سربازان
 با مهارت آموزی؛ 
طرحی که ملی 

می شود

لبیک به فرمان رهبری 
شرایط را هموار کرد

مهم ترین ویژگی 
طرح مهارت آموزری، 
استفاده از زمان دوران 

خدمت است

همکاری همه ارکان 
نیروهای مسلح سبب 

موفقیت طرح
 »مهارت آموزی 

سربازان« شد

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

AUTOCAD مسلط به نرم افزار ، CATIA طراح و نقشه کش صنعتی: آقا، مهندس مکانیک گرایش ساخت و تولید، مسلط به نرم افزار
مهارت کامل در نقشه خوانی و نقشه کشی قطعات صنعتی، آشنایی کامل با ابزارهای اندازه گیری، حقوق توافقی + بیمه

PLC آشنا به برنامه نویسی ،EPLAN مهندس برق: آقا، مهندس برق گرایش قدرت یا کنترل، مسلط به نرم افزار اتوکد الکتریکال یا
آشنا به طراحی تاسیسات الکتریکی، حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط، حقوق توافقی + بیمه

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های ارتباطی اعالم شده در آگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند.
farazkavian@gmail.com

آدرس لینک :

 http//:www.bazarekar.ir/Employers/ad111267/

شرکت فرازکاویان در تهران )شهرک صنعتی پرند(
 جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاری

بافنده فرش ماشینی: تمام وقت، دارای حداقل سه سال سابقه کار، دیپلم، دارای کارت پایان خدمت، بیمه
مدیر تولید فرش ماشینی: تمام وقت، با سابقه کار در صنعت فرش ماشینی، بیمه

بافنده فرش ماشینی: تمام وقت،  بدون سابقه کار، دیپلم،  دارای کارت پایان خدمت، بیمه
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال نمایند.

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

)Whatsapp( 09934141876
آدرس لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111268

یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود از استان های تهران، قم و مرکزی
 جهت کار در مرکزی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
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 هوش کسب و کار چیست؟
ــه داده  ــت ک ــوژی اس ــا و تکنول ــد ه ــه ای از فراین ــب و کار مجموع ــوش کس ه
ــا و  ــوژی ه ــا و تکنول ــه داده ه ــه هم ــد. مجموع ــل می کن ــات تبدی ــه اطالع را ب
ــر  ــرای تصمیــم گیــری بهت ــا ب ــه م ــد و ب ــاوری هــا که جمــع آوری شــده ان فن
کمــک مــی کننــد هــوش کســب و کار گفتــه می شــود. هــوش کســب و کار  در 
راســتای بهبــود تصمیــم گیــری اســت. بــرای مثــال میــزان رشــد فــروش مــا چقدر 
بــوده  اســت؟ ایــن ســوال بــرای کشــف اطالعــات اســت. پاســخ بــه این ســوال بــا هوش 

کســب و کار ممکــن اســت.

شاخص و هدف 
شــاخص مقــدار اســت ماننــد میزان فــروش. شــاخصی کــه هدفگــذاری مناســبی برای 
آن انجــام نشــده باشــد، قابــل اســتفاده نیســت. شــاخص بایــد در راســتای رســیدن بــه 

اهــداف اســتفاده شود.شــاخص هــا متفاوتنــد و در همــه زمینــه هــا وجــود دارند.
رونــد هوشمندســازی کســب و کار از توصیــف وضعیــت موجــود شــروع می شــود. 
ــر  ــود باخب ــای خ ــات و دیت ــت اطالع ــال از وضعی ــا اص ــب و کار ه ــی کس برخ
نیســتند. بــا تحلیــل گذشــته و حــال مــی تــوان بــه دنبــال چرایــی آنهــا رفــت. مــا 
بایــد تحلیــل مناســبی از علــت اطالعاتــی کــه به دســتمان رســیده داشــته باشــیم. 
پیــش بینــی گام بعــدی ماســت و مــی توانیــم پــس از تحلیــل مناســب داده هــا 
پیــش بینــی مناســبی از وضعیــت کســب و کار خــود در آینــده داشــته باشــیم.
ــا پیــش بینــی درســت تخمیــن مناســبی از وضعیــت  ــوان ب ــرای مثــال مــی ت ب
خریــداران خــود داشــت. در مرحلــه پایانــی نیــز راهــکار هــا قــرار مــی گیرنــد کــه 
بــرای کســب و کار تجویــز مــی شــوند.به جــای مجموعــه دیتــا می تــوان بــا چــارت هــا 

و جــداول اطالعــات را توضیــح داد.

تحلیل تغییرات در کسب و کارها
مــا تــا دلیــل تغییــرات را ندانیــم نمی توانیــم از اطالعــات آنها اســتفاده کنیــم. تحلیل های 
پیشــگویانه بــه مــا کمــک مــی کننــد کــه دیــدی از آینــده داشــته باشــیم و تخمیــن 
مناســبی از اطالعــات آینــده بــه دســت بیاوریــم. تحلیــل هــای تجویــزی نیــز ماننــد 
تخفیــف روی محصــوالت اســت. مــا بایــد بفهمیــم کــه ایــن تخفیــف بــه چــه میــزان 
روی فــروش محصــول تاثیــر مــی گــذارد و چقــدر ســود بــه مــا مــی دهــد. همچنیــن 

بایــد دانســت کــه ایــن تخفیــف بــه ســود آن مــی ارزد یــا نــه؟

بلــک فرایــدی پدیــده ایســت کــه در همه جــای دنیــا وجــود دارد و چندسالیســت در 
ایــران هــم دیــده مــی شــود. بــا اینکــه در ایــن روز تخفیفاتــی روی محصــوالت دیــده 
مــی شــود کــه عمومــا خــارج از عــرف اســت و بــه نظــر مــی رســد ضــرر زیــادی بــه 
شــرکت مربوطــه وارد کنــد، بــا مطالعــه آمــار هــای شــرکتی ماننــد آمــازون مــی توان 
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ســود هنگفتــی بــرای ایــن شــرکت ها بــه وجــود مــی آید.  
تحلیــل ایــن ســود نیازمنــد مهــارت هــای تحلیــل تجویــزی اســت. ایــن تخفیــف هــا 

بایــد بــه صورتــی باشــد تــا ســود شــرکت بیــش از ضــرر آن باشــد.

تبلیغات و آگهی ها 
حتمـا اپلیکیشـن ها و سـایت هایی را مشـاهده کردید کـه از آگهـی هـای درون برنامه ای 
اسـتفاده مـی کنـد. ایـن هـا بـرای اینکـه بتواننـد درآمـد زایـی داشـته باشـند باید 
کاربـران خـود را بشناسـند. اکثـر کاربـران اطالعـات پروفایـل خـود را کامـل نکرده 
انـد و همیـن اطالعـات انـدک و بررسـی رفتار کاربـر به این نـرم افزار هـا کمک می 
کند تا بتوانند تبلیغات بهتر و پرسـودتری داشـته باشـند.ایده دیگری برای کسـب و 

کار کـه در کشـور هـای دیگـر وجـود دارد، دادن هدیه به مشـتریان اسـت که از نظر 
روانـی هـم تاثیـر مثبتـی روی جامعه هـدف دارد.

فناوری های آینده، مشاغل آینده 
سـرویس های هوش مصنوعی در آینده تاثیر زیادی روی بازار کسـب و کار خواهند داشـت. 
در حوزه هایی مانند کشـاورزی، صنعت و پزشـکی اسـتفاده از فناوری های نو بسـیار 
مهـم خواهـد بـود. تحلیل داده هـا و اطالعات در ایـن حوزه ها دقیق تـر و هدفمند تر 
صـورت خواهـد گرفـت و در نتیجـه انجـام فعالیـت های صنعتـی و کشـاورزی نیز 
دقیـق تـر و منظـم تـر خواهـد شـد. بـا پیشـرفت هایی کـه در زمینـه کوانتـوم انجام 
شـده مـی تـوان انتظار حضـور متخصصان این حـوزه را نیز در مشـاغل آینده داشـت.

مشـاغل موجـود در آینـده تحـت تاثیر قـرار خواهند گرفـت. اپراتور ها با سـرویس های 
هوشـمند جایگزیـن شـده اند و در فعالیت هایـی مانند تایپ و ترجمـه دیگر خبری از 
انسـان نیسـت. دسـتیار های مجازی در وبسـایت ها حضور دارند و چت بات ها بیشتر 
شـده انـد. شـغل رانندگـی در حال جایگزین شـدن اسـت و حتی نظافت خانـه نیز به 

ربـات هـا سـپرده شـده اسـت. به طـور کلی هر شـغلی کـه نیازمنـد خالقیـت زیادی 
نیسـت بـه ربـات ها سـپرده شـده اسـت. جـواب دقیقی نیـز بـرای سـوال جایگزینی 
انسـان هـا توسـط هـوش مصنوعی وجود نـدارد امـا در آینـده نزدیک حد اقل انسـان 

بـا ربات هـا همکار خواهد شـد. 
مـا بایـد خود را بـرای این تغییرات آماده کنیم. هر شـغلی باید خـود را با این تغییرات 
تطبیق دهد. پزشـکان باید بتوانند با سیسـتم های داده محور کار کنند و در کل همه 
صاحبین مشـاغل باید توانایی به روز کردن خود و مهارت های خود را داشـته باشـند. 
سـرفصل هـای دانشـگاهی نیز باید تغییر کند و مهارت محور تر شـود. حتـی در حوزه 
علـوم اجتماعـی، روانشناسـی و سیاسـت نیز علوم داده دیده می شـود و همـه افراد در 
ایـن حـوزه باید این مهارت ها را کسـب کننـد. وزارت علوم و وزارت آمـوزش و پرورش 
بایـد وارد ایـن حوزه شـوند و تغییراتـی را اعمال کنند.در حال حاضر دنیـا در حال رفتن 
بـه سـمت نیـرو هـای جنـرال اسـت کـه مـی تواننـد در چندیـن زمینـه و رشـته 
فعالیـت کننـد. کسـب و کار هـای پیشـرو در حال اسـتفاده از این نیرو ها هسـتند. 
ایـن شـرکت ها با سیسـتم هـای داده محور نیز بهتر کار می کنند.برای مثال شـرکت 
کافـه بـازار نـه تنهـا از این سیسـتم ها اسـتفاده مـی کند بلکه بـرای کاربر هـای خود 

نیـز ایـن امکانات را فراهم آورده اسـت.

نقش هوش تجاری و هوشمندی در کسب وکارها و  
مشاغل آینده 

"هــوش تجــاری و هوشــمندی در کســب وکار" موضــوع بســیار مهمــی اســت کــه 
هدفــش کمــک کــردن بــه توســعه فرآینــد کســب وکار اســت. در بحث هوشــمندی 
ــده و  ــی آین ــت وضــع موجــود، پیش بین ــف وضــع موجــود، عل کســب وکار توصی

ارائــه راهــکار در ایــن زمینــه بســیار حائــز اهمیــت اســت.
یکــی از زمینه هــای کاربــرد هــوش کســب وکار در موفقیــت سازمان هاســت و بــه عبارتی 
هــوش ســازمانی بحــث امــکان تمدیــد قراردادهــا، نظــم ورود و خــروج کارکنــان، ترفیع و 

تشــویق کارمنــدان و اجــرای قوانیــن متناســب بــا اهــداف را دنبــال می کند.
ــا  ــاورزی ت ــف از کش ــای مختل ــود را در بخش ه ــور خ ــتر حض ــده بس ــاغل آین مش
ــود را  ــد خ ــته اند و می توانن ــش گذاش ــه نمای ــازی را ب ــکی و داروس ــوزه پزش ح
به عنــوان همــکار انســان ها درزمینــه مشــاغلی مثــل اپراتــور کامپیوتــر، تایپیســت، 
مترجــم، دســتیار مجــازی، راننــده، نظافتچــی منــزل و … مطــرح نماینــد. از ســوی 
دیگــر شــاید نتــوان گفــت هــوش مصنوعــی جــای انســان را می گیــرد امــا بایــد پذیرفت 

ــد. ــگاه کنن ــی به صــورت همــکار ن ــه هــوش مصنوع ــد ب انســان ها بای

نتیجه گیری 
ــف  ــا هــوش کســب وکار )BI: Bussiness Intelligenc( طی هــوش تجــاری ی
گســترده ای از ابزارهــا، فرآیندهــا و فناوری هایــی اســت کــه داده هــای خــام یــک 
ســازمان را پــردازش و آنهــا را بــه اطالعــات مفیــدی بــرای رهبــری، مدیریــت و 

ــد. ــی کن ــل م ــی تبدی ــای رقابت ــازمانی در بازاره ــای س تصمیم گیری ه
هــوش کســب و کار یعنــی مــا از داده هــای خــود بــرای بهتــر کــردن خــود اســتفاده 
کنیــم. مــا در شــرکت هــای خــود داده هایــی داریــم کــه سالهاســت خاک مــی خورد 
و مــا بایــد از آنهــا اســتفاده کنیــم. حتــی بــا تکنولــوژی فعلــی خــود نیــز مــی تــوان 
بــدون تحمیــل هزینــه اضافــه به شــرکت از ایــن داده هــا در راســتای بهبــود وضعیت 

کســب و کار خــود اســتفاده کــرد. تنهــا نیــاز مــا هــوش کســب و کار اســت.  

گزارش : لیال قرنفلی

مرتضی حاجی زاده 
متخصص هوش تجاری 

همکار جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

تاثیر هوش تجاری
بـر آینده مشاغل
 و مشـاغل آینده 

نســبت تازگــی درآمــد شــاخصی اســت کــه مربــوط بــه تازه تریــن خریــد هــای مشــتریان مــی شــود. ایــن شــاخص آمــار و دیتــای بســیار 
مفیــدی بــه صاحبــان کســب و کار می دهــد. شــاخص هایــی ماننــد تکــرار خریــد، میانــه درآمــد هــا و ... نیــز در کنــار ایــن شــاخص قــرار 

دارنــد. ایــن یــک دورنمــا از کاربــرد هــوش تجــاری اســت.
هــوش کســب و کار سیســتمی اســت کــه امــروزه بســیار مــورد توجــه ســازمان هــای بــزرگ قــرار گرفتــه تــا بتواننــد از داده هــای خــام 
موجــود در ســازمان کــه در طــی ســالها جمــع آوری شــده اســت بهتریــن بهــره را بــرده  و پیــش بینــی و  تجزیــه و تحلیــل دقیــق تــری از 

کســب و کارشــان داشــته و تصمیمــات دقیــق تــری اخــذ کننــد.

1- شرایط عمومی ثبت نام 
●تابعیت ایران و متعهد بودن به نظام جمهوری اسالمی ایران 

● تدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی کشور 
●عدم سوء پیشینه کیفری منتج به محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین عدم اشتهار و 

محکومیت به فساد اخالقی 
● عدم سابقه وابستگی یا عضویت در احزاب و گروه های سیاسی معارض با نظام جمهوری 

اسالمی ایران 
●عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان 

● داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم 
توجه : به تقاضای داوطلبانی که دارای کارت یا برگ معافیت موقت تحت هر عنوان هستند به 

هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
تبصره 1 : برای دارندگان کارت معافیت پزشکی در صورت قبولی در مراحل سنجش، تائید 

پزشک معتمد بانک در مورد توانائی انجام کار الزامی است. 
● تندرستی و توانائی کامل جسمی، روحی و اخالقی جهت انجام فعالیت های شغلی بانکی 

)به تائید پزشک معتمد( 
● نداشتن منع استخدامی به موجب آراء مراجع قضائی ذیصالح 

● حداقل معدل کل در مقطع کارشناسی 13 تمام و کارشناسی ارشد 15 تمام می باشد. 
نکته بسیار مهم : کلیه داوطلبان پذیرفته شده هنگام تشکیل پرونده ملزم به ارائه اصل کارت 
پایان خدمت و مدرک تحصیلی) یا گواهینامه موقت معتبر( می باشند و در صورت عدم ارائه 

مدارک، استخدام آنان منتفی خواهد شد. 
● متقاضیان باید بومی و ساکن استان تهران باشند. 

تبصره 2 : بومی به شخصی اطالق می گردد که دارای حداقل یک شرط از سه شرط ذیل باشد: 
1- محل تولد وی یکی از شهرهای استان تهران باشد. 

2- حداقل در سه سال گذشته به طور پیوسته در یکی از شهرهای استان تهران ساکن بوده باشد 
) با ارائه مدرک معتبر سند مالکیت یا اجاره نامه با کد رهگیری داوطلب استخدامی( 

3- حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی )ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان و یا دانشگاه( را بصورت 
متوالی در یکی از شهرهای استان تهران طی کرده باشد. 

● استخدام در بانک مستلزم دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی، مصاحبه ها، معاینات پزشکی 
و تائید گزینش بانک می باشد. لذا ثبت نام، ارائه مدارک و شرکت در هر یک از مراحل فوق 

هیچگونه تعهدی را برای بانک جهت استخدام ایجاد نمی نماید. 
● چنانچه خالف هریک از شرایط اشاره شده در آگهی استخدام در مورد هریک از داوطلبان به 
اثبات برسد، از استخدام و اشتغال بکار وی ممانعت بعمل آمده و در صورت احراز پس از جذب، 

اقدامات الزم جهت قطع رابطه استخدامی انجام خواهد شد. 
● مسئولیت هرگونه اشتباه در اطالعات ارسالی یا تفسیر اشتباه نسبت به شرایط اعالم شده در 

آگهی، با متقاضی می باشد. 

2- نحوه ثبت نام – دریافت کد رهگیری – مهلت ثبت نام 
●مهلت ثبت نام: از روز دوشنبه مورخ 1400/09/15 لغایت پایان روز 1400/09/25 می باشد. 

● دریافت کد رهگیری : برای ثبت نام نیاز به یک آدرس پست الکترونیک معتبر دارید که لینک 
ثبت نام به آن ارسال خواهد شد و با کلیک روی لینک ثبت نام از داخل پست الکترونیک خود 
می توانید مراحل ثبت نام را شروع فرمایید. در پایان ثبت نام به شما یک کد رهگیری داده می شود، که 

می بایست کد مربوطه را یادداشت نموده و نزد خود نگه دارید. 
تبصره 4: پست الکترونیک منحصر به فرد است و یا به عبارت دیگر با هر آدرس پست الکترونیک 

فقط یکبار امکان ثبت نام وجود دارد. 
تبصره 5: ارسال لینک ثبت نام به پست الکترونیک محدودیت دارد، چنانچه بیش از 5 بار 
به یک پست الکترونیک دعوتنامه ارسال شود و مرحله ثبت نام تکمیل نشود به آن آدرس دیگر 

دعوتنامه ارسال نخواهد شد. 
 )junk mail ,bulk mail, spam( توجه: لطفا دقت فرمایید ممکن است دعوتنامه به بخش اسپم

پست الکترونیک شما ارسال شده باشد. 

3- مدارک مورد نیاز برای بارگذاری 
● فایل اسکن شده عکس پرسنلی 3 * 4 )عکس پرسنلی باید تمام رخ و واضح باشد( 

● فایل اسکن شده کارت ملی 
● فایل اسکن شده صفحه اول شناسنامه و صفحه دوم و صفحه سوم در صورت داشتن توضیحات 
● فایل اسکن شده آخرین مدرک تحصیلی و )در صورت داشتن مدرک فوق لیسانس ارسال فایل 

اسکن شده مدرک لیسانس نیز الزامی است( 
● فایل اسکن شده کارت نظام وظیفه ) برای آقایان ( 

● فایل اسکن شده آخرین حکم کارگزینی 
● فایل رزومه 

 jpg ,gif 400 باشد و فقط در قالب هایKB توجه: حداکثر حجم فایل های ارسالی می تواند
و رزومه pdf ذخیره شده باشد. 

4- شرایط و ضوابط اختصاصی شغل 
مراحل ثبت نام : 

 ● دریافت کد ملی و ایمیل معتبر
● ثبت اطالعات شناسنامه ای،تماسی و دریافت فایل های ضمیمه

● ثبت اطالعات تحصیلی
● ثبت اطالعات دوره های آموزشی

 ● ثبت اطالعات زبان خارجه
● ثبت اطالعات سوابق کاری

● پایان ثبت نام و دریافت کد رهگیری 

الف: شرایط و ضوابط اختصاصی کارشناسان حوزه کارت و شبکه پرداخت

عنوان ردیف
شغلي)آقایان(

حداقل 
سابقه کار 

مرتبط

حداکثر 
تخصص هاي موردنیازسن

1

کارشناس 
پشتیبانی 

کارت و شبکه 
پرداخت

حداقل 3 
سال

کارشناسی 
30 سال/

کارشناسی 
ارشد33 

سال

- تسلط بر نحوه عملکرد 
سوییچ های کارت بانکی 

و تراکنشهای بانک و 
پرداخت - تسلط بر 
مستند فنی شتاب و 

مفاهیم مرتبط با آن - 
تسلط بر سیستم های 
مانیتورینگ تجهیزات 

بانکی - آشنایی با مفاهیم 
بانکداری دیجیتال و کسب 
و کارهای پلتفرمی مبتنی 

بر کارت و تجهیزات 
پرداخت دیجیتال - 

توانایی طراحی و پیاده 
سازی متدهای تبادل 

اطالعات بانکی بر مبنای 
وب سرویس - توانایی 
تحلیل داده های آماری 

تراکنشهای پرداخت 
- آشنایی با نرم افزار 

کاربری سیستم کارت و 
 ATM , POS دستگاههای
 , Kiosk، VTM ، CRS

● رشته های مورد تائید 
● صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد :

● مهندسی کامپیوتر )کلیه گرایش ها( - مهندسی فناوری اطالعات )کلیه گرایش ها( 

ب: شرایط و ضوابط اختصاصی کارشناسان کنترل و مدیریت پروژه

عنوان ردیف
حداقل سابقه 

کار مرتبط
تخصص هاي موردنیازحداکثر سن

1

کارشناس 
کنترل و 
مدیریت 

پروژه

3 سال

کارشناسی 
30 سال/

کارشناسی 
ارشد33 

سال

- تسلط بر مفاهیم برنامه ریزی 
و کنترل پروژه - تسلط بر 

مدیریت و کنترل پروژه های 
نرم افزاری و IT - تسلط بر نرم 
افزار MSProject و مجموعه 

 Excel ًخصوصا Office
و Outlook - آشنایی با 

سامانه مدیریت پروژه سازمانی 
)EPM( - آشنایی با نرم افزار 

 SharePoint

● رشته های مورد تائید صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد:
● مهندسی صنایع )کلیه گرایش ها( 

ج: شرایط و ضوابط اختصاصی کارشناسان حوزه امور بانکداری دیجیتال

ردیف
عنوان 

شغلي )آقا 
و خانم( 

حداقل 
سابقه کار 

مرتبط
تخصص هاي موردنیازحداکثر سن

1

کارشناس 
کنترل و 
مدیریت 

پروژه

3 سال

کارشناسی 
30 سال/

کارشناسی 
ارشد33 سال

- تسلط بر بانکداری 
دیجیتال - تسلط بر 
بازاریابی دیجیتال 

- تسلط بر بانکداری 
باز و استانداردهای 
مرتبط. - تسلط بر 

معماری نرم افزارهای 
بانکی - آشنایی کامل 

با متدولوژی های 
مهندسی نرم افزار

 ،SCRUM، RUP( 
. . . ( - آشنایی کامل با 
مدل سازی کسب و کار 
 ) . . . ،BPMN2(

● مهندسی کامپیوتر نرم افزار )کلیه گرایش ها(●مدیریت فناوری اطالعات )کلیه گرایش ها(● آمار و ریاضی 
کاربردی )کلیه گرایش ها(● مهندسی صنایع )کلیه گرایش ها( ● مدیریت بازرگانی )کلیه گرایش ها( 

عالقمندان جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی www.izbank.ir  مراجعه نمایند.

دعوت به همکاری

بانک ایران زمین به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز برای امور طرح و برنامه در واحدهای ستادی ادارات مرکزی براساس ضوابط و مقررات و آئین نامه استخدامی 
بانک از بین متقضیان واجد شرایط ذیل پس از کسب موفقیت در مصاحبه عمومی و تخصصی، گزینش و معاینات پزشکی با انعقاد قرارداد کار معین و بیمه درمان 

و بازنشستگی تامین اجتماعی استخدام نماید. 

مجموعه تلویزیون اینترنتی روستا تی وی )RoustaTV( واقع در تهران 
جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر

 دعوت به همکای می نماید:
نیروی خدماتی )تشریفات و نظافت(  

دارای روابط عمومی باال و ظاهری آراسته، وقت شناس و منظم
متعهد، رازدار و امانتدار، دارای حداقل دو سال سابقه کار مرتبط
استخدام به صورت پاره وقت به مدت سه روز در هفته می باشد
قرارداد بصورت پیمانکاری منعقد و پس از مدت توافق تسویه 

حساب صورت می گیرد
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های ارتباطی اعالم شده 

در آگهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند.

info@roustatv.com

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

گروه صنعتی توسعه صنایع رضا جهت تکمیل کادر خود در استان های 
تهران و قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

مهندس صنایع آقا
سرپرست خط تولید آقا

مهندس برق آقا
تکنسین تعمیرات و نگهداری آقا

اپراتور اتاق کنترل آقا
مسئول مارکتینگ آقا

مدیر تضمین کیفیت آقا
انباردار آقا

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به
 ایمیل زیر ارسال نمایند.

tsrchemicalplast@gmail.com

دعوت به همکاری

شرکت بهراد طب تهران )درمانگاه بهراد(
 جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار اشرفی 

اصفهانی نیازمند همکاری با خانم پرستار شاغل یا بازنشسته می باشد.

پرستار َ)شبکار(: استان تهران، خانم، دارای سابقه کار
تمام وقت، پاره وقت، دارای تحصیالت اکادمیک، شاغل یا بازنشسته

حقوق بعالوه کارانه

اطالعات تماس

تلفن 02144056667
موبایل 09125765062
واتساپ 09125765062

آدرس تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار اشرفی اصفهانی
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برگزاری مسابقه ۵ دقیقه ای در حوزه کارآفرینی 
 

بـا برپایـی رویـداد کارآفرینـی در روز ۸ دی مسـابقه ای برگـزار می شـود و شـرکت کننـدگان بایـد 
در مـدت ۵ دقیقـه بـه سـواالت حـوزه کارآفرینـی پاسـخ دهند.

مهیـار رفعتـی، مدیـر عامـل یکـی از شـرکت های کارآفرین در گفت وگـو با ایسـنا، با بیان اینکـه در طول 
سـال یکسـری همایش هـا و رویدادهایـی در حـوزه کارآفرینـی برگزار می کنیـم، گفت: ولی متاسـفانه این 
همایش هـا در طـول سـال یـک بـار برگـزار می شـوند و رویکـرد آسـیب شناسـانه نسـبت به ایـن موضوع 

نمی شـود؛ از ایـن رو مـا تصمیـم بـه برگزاری نشسـت های تخصصـی گرفتیم.
وی هـدف اصلـی ایـن نشسـت ها را رفـع ابهامـات کارآفرینـی از فضـای کسـب و کار و ارتبـاط صنعـت، 
جامعـه و دانشـگاه عنـوان کـرد و ادامـه داد: مشـاهدات مـا نشـان می دهـد کـه دانشـجویان بـا موضـوع 
کارآفرینـی آشـنا نیسـتند، بر این اسـاس در این نشسـت ها بـا دعوت از خبـرگان حـوزه کارآفرینی، اقدام 

بـه تبییـن جنبه هـای توسـعه کسـب و کار خواهد شـد.
رفعتـی حـوزه تخصصـی ایـن شـرکت را در حـوزه دارویی دانسـت و یادآور شـد: این حوزه بسـیار وسـیع 
اسـت و بـا برگـزاری ایـن رویـداد امـکان آشـنایی کارآفرینـان بـا تیم هـای فنـاور و شـتابدهنده ها 

فراهـم خواهـد شـد و ایـن خألیـی اسـت کـه در دانشـگاه ها مشـاهده می شـود.
مدیـر عامـل این شـرکت فعـال در حـوزه کارآفرینی برگـزاری مسـابقه کارآفرینـی را از دیگـر بخش های 
جنبـی ایـن رویـداد نـام بـرد و گفـت: در ایـن مسـابقه در مـدت ۵ دقیقـه بایـد بـه یـک سـوال در حوزه 

کارآفرینـی پاسـخ دهنـد و بـه برتریـن پاسـخ جوایـزی اهدا خواهد شـد.
بـه گـزارش ایسـنا، یکـی از شـرکت های فعـال در حـوزه کارآفرینـی بـا همـکاری دانشـگاه خوارزمـی، 
سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری و انجمن های علمی، نشسـت 
کارآفرینـی در حـوزه دارویـی برگـزار می کنـد و طـی آن پنـل پرسـش و پاسـخ بیـن دانشـجویان و بـا 

کارآفرینـان و صاحبنظـران حـوزه کارآفرینـی کشـور برگـزار خواهـد شـد.
این نشست تخصصی کارآفرینی در روز ۸ دی ماه ۱۴۰۰ در دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

جشنواره پژوهش، فناوری و کارآفرینی علوم پزشکی 

تبریز برگزار می شود 

همزمـان بـا هفتـه پژوهـش بیسـتمین جشـنواره پژوهـش، فنـاوری و کارآفرینی دانشـگاه علوم پزشـکی 
تبریـز بـه صـورت آنالیـن با هـدف معرفی آثـار و نفرات برتـر و نیز تجلیـل از محققان و پژوهشـگران برتر 

ایـن دانشـگاه برگزار می شـود.
بـه گـزارش ایرنـا، ایـن جشـنواره توسـط معاونـت تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز و 

همـکاری سـتاد بزرگداشـت هفتـه پژوهـش آذربایجـان شـرقی  ۲۲ آذر برگـزار خواهـد شـد.
در ایـن جشـنواره نفـرات اول تـا سـوم علـوم پایـه و بالینی دانشـگاه علـوم پزشـکی مرکز اسـتان، نفرات 
اول دانشـکده هـای مختلـف این دانشـگاه، محقـق برتر مراکـز تحقیقاتی، فناور برتر دانشـگاه، فنـاور برتر 
مراکـز رشـد دانشـگاه و نیـز مجلـه برتـر علمی دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان معرفـی و تجلیل می شـوند.

تجـاری سـاز برتـر محصـوالت فناورانه حوزه سـالمت، دانشـجویان برتر کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و 
دکتـرای حرفـه ای در حـوزه تحقیقـات، دانشـجوی برتـر مقطـع دکتـرای پـی اچ دی پایـه و بالینـی در 
حیطـه پژوهـش، دانشـجوی برتـر در بخش تحقیقات و فنـاوری و پژوهشـگر برتر حوزه ایپدمـی کووید ۱۹ 

و نیـز فنـاور برتـر در ایـن بخـش معرفـی و تجلیل خواهند شـد.
دانشـگاه علـوم پزشـکی مرکـز آذربایجـان شـرقی با داشـتن حـدود ۹ هـزار نفر دانشـجو در ۲۰۰ رشـته 
تحصیلـی و ۳۳ واحـد آموزشـی جـزو دانشـگاه هـای برتـر کشـور بـه شـمار مـی رود و در حـال حاضر 

۱۹۰ دانشـجوی خارجـی نیـز در ایـن دانشـگاه مشـغول تحصیل هسـتند.
دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز ۸۷۵ عضـو هیـات علمـی دارد و بـا برخـورداری از ۳۰ مرکـز تحقیقاتـی 

تاکنـون حـدود ۱۰ هـزار طـرح تحقیقاتـی را ارایـه کـرده اسـت.

کارآفرینان موفق در مسابقه جدید »کارویا« شبکه یک سیما
بـا هـدف شناسـایی و حمایت از مزیت هـای رقابتـی دانش بنیان ها، مسـابقه تلویزیونی »کارویا« از شـبکه 

یک سـیما روی آنتـن می رود.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از روابـط عمومـی شـبکه یـک، مسـابقه »کارویا« دوشـنبه ها و سه شـنبه ها 

پخـش خواهـد شـد و قسـمت اول آن ۱۵ آذر روی آنتـن مـی رود.
»کارویـا« بـا ارائه هـای کوتـاه، درصـدد اسـت تـا بـا شناسـاندن ایده هـا و طرح هایـی کـه بـه محصـول یا 
خدمـات رسـیده اند، عـالوه بـر حمایـت مالـی از آنهـا، فرصـت سـرمایه گذاری مردمـی را نیـز فراهـم کند.

 در ایـن مسـابقه بیـش از ۱۰۰ شـرکت دانش بنیـان و اسـتارتاپ بـه رقابـت بـا یکدیگـر می پردازنـد تـا 
طرح هـای برتـر شناسـایی و مـورد حمایـت قـرار گیرنـد.

تهیه کننـده ایـن مسـابقه تلویزیونـی احمـد شـفیعی اسـت و علـی ناظمـی، مهـدی محمدی، علـی اصغر 
سـعدآبادی، ویـدا سـینا و فاطمـه جعفـری، گـروه داوران ایـن مسـابقه را تشـکیل مـی دهند.

مسـابقه تلویزیونـی »کارویـا« در تامیـن برنامه شـبکه یک آماده پخش شـده و محصول مشـترکی اسـت 
از سـازمان هنـری رسـانه ای اوج و صنـدوق نوآوری و شـکوفایی ریاسـت جمهـوری و روزهای دوشـنبه و 

سه شـنبه سـاعت ۲۳ از شـبکه اول سـیما پخش می شـود.

صنعت پوشاک و چالش ها؛ 

ارزش بازار پوشاک کشور را 
بیش از ۸ میلیارد دالر برآورد می شود

پنبــه مــاده اولیــه بــرای صنعــت نســاجی و پوشــاک اســت، 
ــد. ــراه می کن ــود هم ــا خ ــت را ب ــره ای از صنع ــه زنجی ــی ک محصول

بــا بهره گیــری از ماشــین آالت و تجهیــزات، محصــول پنبــه مســیر 
ــه  ــد، البت ــواع پوشــاک را طــی می کن ــخ، پارچــه و ان ــه ن ــل ب تبدی
اگــر زنجیــره ارزش در ایــن فرآینــد تکمیــل باشــد؛ موضوعــی کــه 
در چرخه هایــی از صنعــت پوشــاک، بــا کاســتی هایی مواجــه 

اســت.
ــان  ــرکت های دانش بنی ــگاه ها و ش ــت دانش ــتفاده از ظرفی ــا اس ام
ــی آورد  ــت درم ــت صنع ــه خدم ــا را ب ــن فناوری ه ــم جدیدتری ه
ــاند و  ــل می رس ــه حداق ــود ب ــوط موج ــات را در خط ــم ضایع و ه

ــرد. ــاره می گی ــی دوب ــم جان ــاک ه ــت پوش صنع
صنعــت پوشــاک کــه جــان بگیــرد یعنــی اشــتغال داخلــی بــر مــدار 
ــود  ــی می ش ــاق مانع ــه قاچ ــی ک ــدف و مزیت ــی رود. ه ــق م رون

بــر ســر راه تحقــق آن.
ــاق  ــیما، معضــل قاچ ــل از صــدا و س ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
پوشــاک در کنــار چالش هایــی ماننــد تامیــن مــواد اولیــه اگــر حــل 
نشــود ۷ درصــد اشــتغال صنعتــی و بیــش از آن اشــتغال صنفــی 
کشــور در معــرض آســیب و خطــر اســت. یعنــی اشــتغال در بیــش از 

ــا چالــش همــراه می شــود. ۵ هــزار واحــد تولیــدی ب
ــازار پوشــاک کشــور را بیــش از ۸ میلیــارد دالر  مســئوالن ارزش ب
ــازار را  ــن ب ــد ای ــی بیــش از پیــش بای ــن یعن ــد. ای ــرآورد می کنن ب

رصــد و صنعــت پوشــاک را حمایــت کــرد.
از آنجــا کــه توانمندی هــا در صنعــت پوشــاک کشــور زیــاد و 
قابــل توجــه اســت اگــر ایــن صنعــت مــورد حمایــت قــرار گیــرد 
ــد در  ــم می توان ــد و ه ــن می کن ــل را تامی ــازار داخ ــاز ب ــم نی ه

ــد. ــته باش ــن داش ــرای گفت ــی ب ــی حرف ــای صادرات بازار ه

ــوم، در  ــی وزارت عل ــن الملل ــی بی ــای علم ــز همکاری ه ــس مرک رئی
نشســت کارگــروه علمــی آموزشــی ایرانیــان خــارج از کشــور بــر ضرورت 
افزایــش جــذب متخصصــان و نخبــگان ایرانــی خــارج از کشــور 
تأکیــد کــرد و گفــت: بــه طــور متوســط حــدود ۵۰۰ نفــر در ســال در 
ــم  ــن رق ــم ای ــد و انتظــار داری دانشــگاه های کشــور حضــور مــی یابن

ــر شــود. در چهــار ســال آینــده ۱۰ براب
بــه گــزارش بــازارکار از اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم، 
دکتــر حســین ســاالرآملی در ایــن نشســت تخصصــی کــه بــا حضــور 
ــورت  ــه ص ــف ب ــتگاه های مختل ــدگان دس ــروه و نماین ــای کارگ اعض
ــتای  ــخی در راس ــزم راس ــت: ع ــار داش ــد، اظه ــزار ش ــازی برگ مج
ســاماندهی بــه ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور در دولــت کنونی شــکل 
گرفتــه اســت؛ ایــن مســئله را بــه فــال نیــک مــی گیریــم و امیدواریــم 
بســتر مناســبی جهــت همــکاری بــا ایرانیــان مقیــم خــارج ایجــاد شــود.

وی بــا بیــان اینکــه بحــث جوامــع دور از وطــن بحثــی بســیار جــدی 
ــی  ــوژی و جهان ــعه تکنول ــئله توس ــه مس ــه ب ــا توج ــزود: ب ــت، اف اس
شــدن، کشــورهای مختلــف ایــن جوامــع را قــدرت نــرم مــی داننــد و 

مــا نیــز بایــد از ایــن زاویــه بــه آن نــگاه کنیــم.
دبیــر کارگــروه علمــی آموزشــی ایرانیــان خــارج از کشــور تصریــح کــرد: 
بخــش جمعیــت شناســی ســازمان ملــل متحــد ســال ۲۰۲۰ آمــاری 
از افــراد خــارج از وطــن ارائــه کــرده اســت؛ در ایــن گــزارش مهــم ترین 
کشــوری کــه توانســته از افــراد خــارج از کشــور خــود بهره منــد شــود، 

کشــور هنــد اســت.
ــده  ــاری آم ــزارش آم ــن گ ــزود: در بخشــی از ای ــر ســاالرآملی اف دکت
اســت کــه در ســال ۲۰۱۹، حــدود ۵۴۸ میلیــارد دالر افــراد خــارج از 
وطــن، پــول بــه کشورشــان حوالــه و ســرمایه گــذاری کــرده انــد کــه 

۸۴ میلیــارد دالر آن فقــط مربــوط بــه کشــور هنــد اســت.
ــائل  ــه مس ــق از مجموع ــازی دقی ــه تصویرس ــر ارائ ــن ب وی همچنی
داخــل و خــارج از کشــور تأکیــد کــرد و گفــت: تصویرســازی از نقــاط 
ــازی  ــل تصویرس ــکار عم ــد ابت ــود، بای ــی ش ــوب م ــا محس ــف م ضع
بــرای ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور را بــه دســت آوریــم چــرا کــه 
ــای  ــازی ه ــی و تصویرس ــران هراس ــه ای ــر روزه ب ــور ه ــدان کش معان

ــد. ــادرت مــی ورزن منفــی مب
ــوم  ــی وزارت عل ــن الملل ــی بی ــای علم ــکاری ه ــز هم ــس مرک رئی
ــد مدنظــر  ــه کشــور نبای ــرای خدمــت ب ــکان ب ــان اینکــه م ــا بی ب
کشــور  از  خــارج  نیــان  یرا ا داشــت:  اظهــار  گیــرد  ر  قــرا
ــن و  ــه میه ــد ب ــی توانن ــند م ــه باش ــا ک ــای دنی ــر کج در ه

ــد. ــت کنن ــود خدم ــن خ ــرزمین که س

وی بــر ضــرورت افزایــش جــذب متخصصــان و نخبــگان ایرانــی خــارج 
از کشــور تأکیــد کــرد و گفــت: بــه طــور متوســط حــدود ۵۰۰ نفــر 
در ســال در دانشــگاه های کشــور حضــور مــی یابنــد و انتظــار داریــم 

ایــن رقــم در چهارســال آینــده ۱۰ برابــر شــود.
دبیــر کارگــروه علمــی آموزشــی ایرانیــان خــارج از کشــور افــزود: از 
ــرای فــارغ التحصیــالن ایرانــی  بنیــاد ملــی نخبــگان مــی خواهیــم ب
۱۰۰ دانشــگاه برتــر دنیــا امتیــازات ویــژه و اســتثنایی در نظــر گیرنــد 

تــا اکثــر آنــان تمایــل بــه حضــور در ایــران یابنــد.
ــه ای  ــه گون ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی ــود اب ــخنان خ ــان س وی در پای
ــه در خدمــت  ــم ک ــت ســازی بیشــتری کنی ــه ظرفی ــم ک پیــش روی
ایرانیــان خــارج از کشــور کــه بــه راســتی گنجــی هســتند بــرای مــا، 

ــم. ــگاه داری ــه دور ن ــران هراســی ب ــان را از ای باشــیم و آن
ــا داخــل، ایجــاد بســترهای  ــاط ب ــرای ارتب ــگان ب توانمندســازی نخب
نــوآوری بــاز در کشــور، ایجــاد مکانیزمــی بــرای انجــام امــور مربــوط 
ــری  ــه کارگی ــا ب ــایی ت ــور از شناس ــارج از کش ــگان خ ــه فرهیخت ب
ــور،  ــارج از کش ــان خ ــرای ایرانی ــگاهی ب ــهرک دانش ــاد ش ــان، ایج آن
ایجــاد راهــکار تســهیل تــردد نخبــگان و اســاتید ایرانــی و خارجــی، 
ایجــاد دانشــگاه مجــازی ایرانیــان خــارج از کشــور، طراحــی مکانیــزم 
اعتمادســازی جهــت القــای حــس »ایــران بــرای همــه«، ایجــاد مدلهــا 
و زیرســاخت هایــی بــرای بهــره منــدی از ایرانیــان خــارج از کشــور، 
همــکاری هــای آمــوزش از راه دور، همــکاری هــای علمــی در زمینــه 
انتقــال فنــاوری و همچنیــن بهره منــدی از تــوان علمــی و مالــی ایــن 
عزیــزان در مشــارکت و ایجــاد شــرکت هــای دانــش بنیــان از جملــه 
مــواردی بــود کــه اعضــای کارگــروه علمــی آموزشــی ایرانیــان خــارج 
ــف  ــای مختل ــتگاه ه ــا و دس ــه ه ــدگان وزارتخان ــور و نماین از کش

ــد. ــه آن پرداختن ب

رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تأکید کرد: 

برنامه ساماندهی و  جذب متخصصان ایرانی
 خارج از کشور سرعت می گیرد

مرکــز فنــاوری اطالعــات، ارتباطــات و تحــول اداری وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی در گزارشــی از راه انــدازی فــاز ســوم »ســامانه جامــع 

هوشــمند تعــاون« بــرای تســریع صــدور مجوز تشــکیل تعاونی خبــر داد.
ــاز  ــورد نی ــن ســامانه، مســتندات م ــر اســاس ای ــا، ب ــه گــزارش ایرن ب
ــا رعایــت مالحظــات  بــرای تشــکیل تعاونــی بــه طــور الکترونیکــی ب
ــه  ــت و ب ــرکت ها دریاف ــت ش ــازمان ثب ــه س ــه ب ــرای ارائ ــی ب قانون
ــث  ــن موضــوع باع ــود؛ ای ــل می ش ــا تحوی ــت شــرکت ه ــازمان ثب س
ــت  ــش رضای ــی و افزای ــد صــدور مجــوز تشــکیل تعاون تســریع فرآین

ــان آن شــده اســت.  ذینفع
همچنیــن فــاز اول »ســامانه داشــبوردهای مدیریتــی« وزارت تعــاون، 
ــامانه  ــت و در س ــدازی اس ــال راه ان ــز در ح ــی نی ــاه اجتماع کار و رف

جامــع روابــط کار قابلیــت گفت وگــوی برخــط بــرای افزایــش 
ــه  ــی اضاف ــای ارتباط ــال ه ــش کان ــان و افزای ــدی مخاطب رضایت من
شــده اســت کــه گــزارش هــای دریافتــی نشــان می دهــد ایــن طــرح 

ــوده اســت. ــان همــراه ب ــا اســتقبال مخاطب ب
بــرای ســامانه های   » )SSO( یکپارچــه  طــرح »احــراز هویــت 
وزارتخانــه بــرای افزایــش رضایــت ذینفعــان و کاربــران ســامانه هــای 
ــران،  ــمت کارب ــامانه ها از س ــازی س ــه س ــانی و یکپارچ ــت رس خدم
ــود. ــی ش ــی م ــی، اجرای ــات قانون ــس از اقدام ــت و پ ــده اس ــه ش تهی

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
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راه اندازی فاز سوم »سامانه جامع هوشمند تعاون

با حضور ۱۰۵ کشور از ۲۰ تا ۲۶ آذرماه ؛ 

پنجاه و یکمین جشنواره فیلم رشد در سینما فلسطین تهران برگزار می شود 
رئیـس سـازمان پژوهـش و برنامه ریزی آموزشـی جزئیاتـی از برگزاری 
کشـور   ۱۰۵ حضـور  بـا  رشـد  فیلـم  جشـنواره  یکمیـن  و  پنجـاه 
خبـر داد و اعـالم کـرد: از مجمـوع ۳۱۵۵ اثـر رسـیده بـه دبیرخانـه 

ایـن جشـنواره ۱۹۸۰ اثـر خارجـی و ۱۱۷۵ اثـر ایرانی هسـتند.
بـه گـزارش بـازارکار، حسـن ملکی در نشسـت خبری پنجـاه و یکمین 
جشـنواره فیلم رشـد و رونمایی از پوسـتر رشـد با بیان اینکه جشنواره 
فیلـم رشـد یک رویـداد بی نظیر علمـی، فرهنگی، هنـری و تربیتی در 
داخـل کشـور اسـت اظهار کرد: جشـنواره هـای خرد و کالن بسـیاری 
برگـزار می شـود، امـا در ایـن میـان، جشـنواره فیلم رشـد کـه پنجاه و 
یکمیـن دوره خـود را پشـت سـر مـی گـذارد در حـوزه آمـوزش و 

تعلیـم و تربیـت از جایـگاه ویـزه ای برخوردار اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه »دانـش در آیینـه تصویـر« شـعار ایـن دوره 
از جشـنواره اسـت تصریـح کـرد: ایجـاد زمینـه مناسـب بـرای رشـد 
خالقیت هـای فیلمسـازان حرفـه ای و غیرحرفه ای، شناسـایی انتخاب و 
معرفـی فیلـم های آموزشـی، علمی و تربیتـی از ایران و جهـان، تبادل 
فرهنگـی بـا جوامـع دیگر، ارتقـاء جایـگاه فیلم های آموزشـی و تربیتی 
بـه لحـاظ کمـی و کیفـی و تشـویق هنرمنـدان بـه تهیـه فیلم هـای 
آموزشـی و تربیتـی را بـه عنوان اهداف این جشـنواره برشـمرد و گفت: 

تـالش مـی شـود تا حـد زیـادی به ایـن اهـداف دسـت یابیم.

ملکـی بـا تصریـح اینکـه آثـار رسـیده بـه جشـنواره شـامل داسـتانی 
کوتـاه، داسـتانی بلنـد، مسـتند کوتاه، مسـتند بلنـد و پویانمایی اسـت 
یادآور شـد: ۱۰۵ کشـور در جشـنواره شـرکت داشـته اند که کشورهای 
بیشـترین  اسـپانیا  و  روسـیه  ترکیـه،  ایتالیـا،  آمریـکا،  هندوسـتان، 

مشـارکت را در آثـار ارسـالی داشـته اند.
ترکیـه، مصـر،  از  اسـالمی  از کشـورهای  آثـار  بیشـترین  افـزود:  وی 
بنـگالدش، پاکسـتان، اندونـزی، قزاقسـتان، مراکـش، مالـزی، لبنـان و 

افغانسـتان بـوده اسـت.

معـاون وزیـر علـوم و رئیـس سـازمان امـور دانشـجویان بـا اشـاره 
بـه اینکـه بیسـت و نهمیـن و سـی امیـن دوره جشـنواره دانشـجوی 
نمونـه در سـال جـاری برگـزار مـی شـود گفـت: دانشـجویان متقاضی 
مـی تواننـد از ۲۰ الـی ۳۰ آذرمـاه در سـامانه سـجاد ثبـت نـام کننـد.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه نقــل از 
ســازمان امــور دانشــجویان، دکتــر هاشــم داداش پــور اظهــار داشــت: 
ــه ســال ۹۸ برگــزار شــد  در آخریــن دوره جشــنواره دانشــجوی نمون
۱۳ نفــر بــه عنــوان برگزیــدگان مرحلــه کشــوری بــا حضــور معــاون 

ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــورد تقدی ــوری م اول ریاســت جمه
ــزود: در جشــنواره ســال ۱۴۰۰ کــه بیســت و نهمیــن و ســی  وی اف
ــر اســاس  ــد جشــنواره ب ــه اســت فرآین امیــن دوره دانشــجویان نمون
ــاز و  ــه ســوم آذر آغ ــی شــده در هفت ــش بین ــای پی ــدی ه ــان بن زم
ــان خواهــد رســید. ــه پای ــل ب ــا برگــزاری مراســم تجلی در اســفندماه ب

برای دسترسی به جزییات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید 
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رئیس سازمان امور دانشجویان اعالم کرد: 

جشنواره دانشجوی نمونه برگزار می شود 

ترفند جدید کالهبرداران
 برای استخدام افراد جویای کار

 در فضای مجازی 

رئیس پلیس فتا کردستان از کالهبرداری با ترفند پیشنهاد کاری و استخدام 
در فضـای مجازی اسـتان خبر داد و گفت: شـهروندان از در اختیار قـرار دادن 
اطالعـات حسـاب های بانکـی خود به افراد سـودجو جهـت انجام امـور مالی 

به جد خـودداری کنند.
بـه گـزارش رکنا از کردسـتان؛ سـرهنگ مهدی دانش پـور؛ از کالهبـرداری با 
ترفند پیشـنهاد کاری و اسـتخدام در فضای مجازی استان کردستان خبر داد 
و اظهار داشـت: پیشـنهاد کاری در فضای اینترنت به اشـخاص جویای کار از 
سـوی کالهبرداران، یکی دیگر از روش های اخیر کالهبرداری محسـوب می شـود.

وی افـزود: در ایـن روش شـخص کالهبـردار خـود را به عنـوان رئیـس یـک 
شـرکت معرفی کرده و به افراد پیشـنهاد کار می دهد، معموالً گفته می شـود 
کـه ایـن شـغل نیـاز به۳ تا ۵ سـاعت کار در خانه دارد و بسـیار سـاده اسـت.

رئیس پلیس فتا استان کردستان تصریح کرد: مجرمان سایبری از کارجویان 
می خواهند برای کار،اطالعات حسـاب بانکی خود را در اختیار آن ها قرار داده 
و بـا ایـن ترفند تحت نام و حسـاب بانکی قربانیـان کارهایی غیرقانونی مانند 

پول شـویی،قمار و سرقت اینترنتی انجام می دهند.
وی تأکیـد کـرد: شـهروندان در صورت اسـتخدام حتماً به صـورت حضوری 
بـه محل شـرکت مراجعه و اطالعات ثبتی آن را بررسـی کـرده و از در اختیار 
قـرار دادن اطالعـات حسـاب های بانکـی خود جهـت انجام امـور مالی به جد 

کنند. خودداری 
دانش پـور هشـدار داد:امـروزه کانال هـا و صفحـات فروشـگاهی زیـادی در 
شـبکه های اجتماعی ایجاد شـده و بعضاً مخاطبان زیادی را به دسـت آورده 
انـد امـا در ایـن بین مجرمان فضـای مجازی هم بعضـاً با راه انـدازی صفحات 
فروشـگاهی جعلـی اقدام به کالهبرداری از شـهروندان کرده و بعـد از دریافت 

هزینـه محصـول، هیچ گونـه کاال یا خدماتی به مشـتریان ارائـه نمی دهند.
رئیـس پلیـس فتا اسـتان کردسـتان تأکید کرد: شـهروندان سـطح آگاهی و 
دانـش عمومـی و تخصصـی خـود را در رابطه بـا کالهبرداری هـای اینترنتی 

افزایـش داده و از اعتمـاد بـه ایـن افراد سـودجد خـودداری کنند.

حوادث


	1241-1
	1241-2
	1241-3
	1241-4
	1241-5
	1241-6
	1241-7
	1241-8
	1241-9
	1241-10
	1241-11
	1241-12

