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برنامه وزارت علوم برای جذب
دانشجوی پسا دکتری 

در پژوهشگاه ها 
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ــز  ــال۱۴۰۱ مرک ــت س ــون وکال ــام آزم ــت ن ثب
ــواده  وکال، کارشناســان رســمی و مشــاوران خان

ــاز شــد. ــه آغ ــوه قضایی ق
بیســتم  تاریــخ  از  آزمــون  ایــن  نــام  ثبــت 
ــاری  ــن ج ــت  26 فروردی ــاه لغای ــن م فروردی
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جزئیات برگزاری 
دوره های کارورزی

ایجاد 10 هزار  شغل برای زنان 
سرپرست خـانـوار در

 دستورکاربهزیستی

مهارت ها و بازارکار
رشته های دندانپزشکی 
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بررسـی نـرخ بیـکاری افـراد ۱٥سـاله و بیشـتر نشـان می دهـد کـه ٩,۴درصد از جمعیـت فعال )شـاغل و بیکار(، بیـکار بوده اند. بررسـی روند تغییرات نـرخ بیکاری حاکی از آن اسـت که این شـاخص، 
نسـبت به فصل مشـابه درسـال قبل )زمسـتان ۱٣٩٩(، ۰،٣ درصد کاهش یافته اسـت. بدین ترتیب در زمسـتان پارسـال نسـبت به زمسـتان سـال قبل از آن 68هزارو7۰8نفر، از بیکاران کشورکاسـته شـده 
و بدیـن ترتیـب تعـداد بیـکاران از 2میلیـون و۴77هزارو8٥۰نفـر بـه 2میلیون و۴۰٩هزارو ۱۴2تن رسـیده اسـت. همچنین نرخ بیـکاری جوانان ۱٥ تا 2۴سـاله حاکی از آن اسـت که 2٣،۱ درصـد از فعاالن 

ایـن گروه سـنی در زمسـتان ۱۴۰۰ بیـکار بوده اند

گزارش امید بخش مرکز آمار ایران 
و لـزوم توجـه به اشتغـال 

دانش آموختگان
امیرعلی بینام

گـزارش مرکـز آمـار ایـران مـورخ ۱7 فروردیـن حاکـی از ایـن اسـت کـه رونـد 
کاهشـی نـرخ بیـکاری در کشـور آغـاز شـده اسـت؛ گرچـه ایـن کاهـش بسـیار 
ضعیـف بـوده و میزان آن چشـم گیر نیسـت اما در جـای خود می توانـد امید بخش 

شـود.  تلقی 
بررسـي نرخ بیکاري افراد ۱٥ سـاله و بیش تر در زمسـتان ۱۴۰۰ نشـان مي دهد 
کـه ٩,۴ درصـد از جمعیـت فعـال )شـاغل و بیکار(، بیـکار بوده اند. بررسـي روند 
تغییـرات نـرخ بیـکاري حاکـي از آن اسـت کـه ایـن شـاخص، نسـبت بـه فصل 

مشـابه در سـال قبـل ) زمسـتان ۱٣٩٩( ، ۰.٣ درصـد کاهش یافته اسـت.
    جمعیـت شـاغلین ۱٥ سـاله و بیشـتر در ایـن فصـل 2٣ میلیـون و ۱7۴ هزار نفر 
بـوده کـه نسـبت به فصل مشـابه سـال قبـل ٣٩ هزار نفر افزایش داشـته اسـت. 
بررسـي اشـتغال در بخش هاي عمده اقتصادي نشـان مي دهد که در زمستان ۱۴۰۰، 
بخـش خدمـات بـا ٥۱,٩ درصـد بیش  ترین سـهم اشـتغال را به خـود اختصاص 
داده اسـت. در مراتـب بعـدي بخش هـاي صنعـت بـا ٣٣.6 درصد و کشـاورزي با 

۱۴.٥ درصـد قـرار دارند.
نـرخ بیـکاري جوانـان ۱٥ تـا 2۴ سـاله حاکـي از آن اسـت کـه 2٣,۱ درصـد از 
فعـاالن ایـن گـروه سـني در زمسـتان ۱۴۰۰ بیـکار بوده انـد. بررسـي تغییـرات 
فصلـي نـرخ بیـکاري ایـن افراد نشـان مي دهـد، این نرخ نسـبت به فصل مشـابه 

در سـال قبـل )زمسـتان ۱٣٩٩( ۰.٥ درصـد کاهـش یافته اسـت.
از ایـن رو ذکـر نکاتـی در ایـن زمینـه خالـی از لطـف نیسـت؛ اول اینکـه رونـد 
کاهـش نـرخ بیـکاری در کشـور بسـیار پاییـن اسـت و ایـن در حالـی اسـت که 
گشـایش هایـی در عرصـه بیـن المللـی از جملـه تجارت بیـن المللی، صـادرات 
نفتی و غیر نفتی و نیز آزاد سـازی دارایی های مسـدود شـده، فراهم شـده اسـت 
و بـه نظر می رسـد همگام با این گشـایش ها، سیاسـت گذاری ها و برنامـه ریزی های 

الزم صـورت نگرفتـه و یـا از سـرعت الزم برخوردار نیسـت.   
از سـوی دیگـر، بررسـي نـرخ بیـکاري گـروه سـني ۱8 تـا ٣٥ سـاله نیـز 
نشـان می دهـد کاهـش بیـکاری در ایـن مقاطـع سـنی بـا دو دهـم کاهـش 
کمتریـن میـزان را تجربـه کرده؛ این در حالی اسـت که که بیشـترین افراد بیکار 
نیـز در ایـن سـنین قرار دارنـد که بخش عمده آنهـا نیز دانش آموختگان دانشـگاهی 
هسـتند. بـه عبـارت دیگـر ایـن آمـار حاکی اسـت کـه طرح هـای قابـل ذکری 
کـه بتوانـد بیـکاری دانش آموختـگان دانشـگاهی را کاهـش دهد یا ارائه نشـده 
و یـا اگـر ارائـه شـده عملیاتـی نشـده و در حـد پیشـنهاد و طـرح و مطالعـه 

باقـی مانده اسـت.
مسـئله دیگـر بررسـي سـهم جمعیت داراي اشـتغال ناقص  اسـت که بـه دالیل 
اقتصـادي )فصـل غیـرکاري، رکـود کاري، پیـدا نکـردن کار بـا سـاعت بیش تـر 
و…(  از آن متاثـر بـوده انـد و آمـار باالیـی از آنهـا کم تر از ۴۴ سـاعت در هفته 
کار کـرده و آمـاده بـراي انجـام کار اضافـي بوده انـد. و نهایتـا اینکه محـور اصلی 
شـعار دولـت سـیزدهم، اشـتغال بوده اسـت؛ ضـرورت دارد تیم اقتصـادی دولت 
از گشـایش هـای کنونـی بـرای توسـعه اشـتغال جوانان و زنـان بویژه اشـتغال 

دانـش اموختـگان بـه صـورت علمـی و برنامـه ریزی شـده بهـره ببرد.

دکتر قالیباف مطرح کرد

تصویب قانون جهش تولید
دانش بنیان 

2

2

8

تسهیالت معافیت سربازی 

 ایرانیان خارج از کشور

براساس بررسی های مرکز آمار ایران 

گزارش زمستان 1400 از روند کاهش کند نرخ بیکاری حکایت دارد 
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در  دکتـرا  پسـا  دوره هـای  ایجـاد  بـا  علـوم:  وزیـر 
بیـن  از  می تواننـد  موسسـات  ایـن  پژوهشـگاه ها 
فـارغ التحصیـالن ممتاز دانشـگاه ها، دانشـجوی پسـا 
دکتـرا پذیـرش کننـد و ایـن دانشـجویان کـه از لحـاظ 
علمـی و نظـری، جـز سـرآمدان هسـتند بـا زمینه های 
تحقیقاتـی و فناورانـه نیـز آشـناتر شـوند و بـه نوعـی از 

افـراد عالـم بـه عامـل تبدیـل شـوند.

توسعه مشاغل خانگی 
با تسهیل صدور مجوزهای 

کسب و کار 

جذب امریه در 
وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی 

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:

استفاده وزارت جهادکشاورزی از توانمندی های 
علمی و فناورانه جهاددانشگاهی

نشست  در  کشــاورزی  جهـاد  وزیــر 
مشتــرک با رییس جهاددانشگاهی ضمن 
استقبال از ظرفیتهای فناورانه این نهاد بر 
فناورانه  علمی،  توانمندی های  از  استفاده 
حوزه  در  جهاددانشگاهی  زیرساختی  و 
بهره وری  به  به منظور دستیابی  کشاورزی 

بیشتر تاکید کرد.
به گزارش بازارکار، نشست مشترک دکتر 

حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی و دکتر سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی 
با حضور معاونان و مدیران ارشد این دو مجموعه، باهدف معرفی توانمندی ها و دستاوردهای 
فناورانه جهاددانشگاهی در حوزه کشاورزی و دام پروری در محل وزارت جهادکشاورزی 

برگزار شد.
معرفی توانمندی های جهاددانشگاهی در حوزه کشاورزی

در ابتدای این نشست مشترک دکتر طیبی ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان و سال نو 
دستاوردهای فناورانه جهاددانشگاهی در حوزه های اصالح نژاد دام سنگین، زنجیره ارزش پرورش 
ماهی در قفس، مرغ الین،  بذور هیبرید، آفت کش های گیاهی و داروهای دامپزشکی گیاه پایه و 

پروبیوتیک های پرمصرف در جیره غذایی طیور و آبزیان را معرفی کرد.
در ادامه این نشست مشترک در مورد هر حوزه فعالیت این نهاد مباحث فنی، درخواست های 

جهاددانشگاهی و نوع حمایت های وزارت جهادکشاورزی مطرح و موردبررسی قرار گرفت.
استقبال از ظرفیت های فناورانه جهاددانشگاهی در حوزه کشاورزی

در ادامه دکتر ساداتی نژاد نیز با استقبال از ظرفیت های فناورانه جهاددانشگاهی در حوزه 
کشاورزی، به استفاده مدیران قسمت های مختلف این وزارتخانه از ظرفیت های موجود در 

جهاددانشگاهی در جهت دستیابی به بهره وری بیشتر تاکید کرد.
وزیر جهادکشاورزی در حوزه تکثیر دام سنگین نژادهای ممتاز گوشتی و شیری موافقت خود 
را با پرداخت یارانه به دامداران برای خرید جنین های ممتاز نژادهای شیری و گوشتی  از 
جهاددانشگاهی اعالم کرد و دستور داد تا  سازمان تات وظیفه معرفی و ترویج استفاده  از نژادهای 

ممتاز در کشور را عهده دار شود.
همچنین در مورد تولید بذور هیبرید سبزی و صیفی جات، با توجه به نیاز مبرم کشور به 
آن ها و وابستگی به واردات آن، پیشنهاد شد تا شرکتی با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و 
جهاددانشگاهی ایجاد شود و در شرکت مذکور سهم وزارتخانه تأمین زیرساخت های موردنیاز 
برای تولید بذور هیبرید و سهم جهاددانشگاهی دانش فنی و دستاوردهای فعلی در مورد چهار بذر 

هیبرید گوجه فرنگی، خیار، فلفل و کاهو دیده شود و اعتبار موردنیاز توسط طرفین تأمین شود.
به  با توجه  و  با زنجیره پرورش ماهی در قفس  رابطه  با موافقت وزیر جهادکشاورزی در 
سرمایه گذاری فعلی جهاددانشگاهی در بوشهر برای ایجاد مرکز تولید ٥ میلیون بچه ماهی سی 
باس در سال و وجود دانش فنی در این نهاد مقرر شد مبلغ 27۰ میلیارد ریال در قالب تسهیالت 
کم بهره توسط  وزارتخانه تأمین شود. برای تامین ماهیان مولد نیز مقرر شد پس از برآورد دقیق 
میزان اعتبار موردنیاز برای واردات ماهی مولد خالص این اعتبار توسط وزارتخانه و در قالب یارانه 

به جهاددانشگاهی پرداخت شود.
در ادامه با تاکید دکتر ساداتی نژاد بر نیاز کشور به آفت کش های گیاه پایه و با توجه به سرمایه گذاری 
جهاددانشگاهی در ساخت سوله در استان کهگیلویه و بویر احمد و خرید تجهیزات الزم برای 
خط تولید آفت کش های گیاهی و داروهای گیاه پایه طیور اعالم شد که مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال 
تسهیالت کم بهره برای تکمیل و راه اندازی سریع تر این کارخانه به جهاددانشگاهی پرداخت شود.

همچنین با توجه با لزوم تعجیل در صدور مجوزهای بهره برداری برای پرونده های ارسالی به 
سازمان حفظ نباتات و دامپزشکی، وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد: مدت زمان صدور مجوزهای 

سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی باید به حداکثر 6 ماه کاهش یابد.
در بخش دیگری از این نشست مشترک در خصوص گیاهان دارویی دکتر سید مجتبی خیام نکویی 
رییس سازمان تات پیشنهاد مشارکت جهاددانشگاهی در پروژه پاالیشگاه گیاهان دارویی را داد  و 

مسئوالن مربوطه در جهاددانشگاهی نیز بر بررسی این پیشنهاد تاکید کردند.
در زمینه مرغ الین نیز  مهندس حسین دماوندی نژاد معاون وزیر در امور تولیدات دامی ضمن 
استقبال از ورود جهاددانشگاهی به این موضوع  گفت: جهاددانشگاهی در تیم تحقیق و توسعه 

مرغ الین آرین قرار گیرد و در جلسات و تصمیم گیری ها حضورداشته باشد.
گفتنی است در خصوص احیای نژادهای بومی حیوانات مزرعه ای ضمن تائید وزیر جهادکشاورزی 
بر اهمیت موضوع مقرر شد در مورد احیای گاوهای گلپایگانی، سیستانی و سرابی تفاهم نامه 
اجرایی بین مرکز ملی ذخایر زیستی جهاددانشگاهی و وزارت جهاد کشاورزی منعقد و موضوع 

پیگیری شود.

آغازثبت نام آزمون سال 1401
مرکز وکال کارشناسان رسمی 

و مشاوران قوه قضائیه 

این شرکت یک کارگزاری رسمی بانکی معتبر در زمينه های بورس اوراق بهادار،
 بورس کاال و بورس انرژی می باشد که جهت تکميل و توسعه سرمایه انسانی خود در عنوان شغلی 

کارشناس سرمایه گذاری دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری 

شرح شغل:
■تحلیل بازارهای مالی، مدیریت و بهینه سازی سبد

■ارزش گذاری شرکت ها و صنعت ها 
■تدوین برنامه های مالی

شرایط:
■آشنا با مفاهیم مالی

■آشنا با روشهای ارزشگذاری

■آشنا به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

■آشنا به به امور مجامع

■آشنا به زبان انگلیسی و نرم افزار آفیس

■ متعهد به کار و مسئولیت پذیر

■ روابط عمومی باال

اولویت با افراد دارای مدارک اصول بازار سرمایه و تحليلگری می باشد



اخبار ویژه

www.bazarekar.ir
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تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان

 برای حمایت از اشتغال دانش بنیان 
	

ــامی	 ــورای	اس ــس	ش ــس	مجل 	ریی
شــدن	 نهایــی	 بــه	 اشــاره	 بــا	
ــان	 ــش	بنی ــد	دان ــش	تولی ــون	جه قان
ــوری	 ــب	ف ــا	تصوی ــد	کــرد	کــه	ب تاکی
دســتورالعمل	های	اجرایــی	از	ایــن	
ــورت	 ــتفاده	ص ــن	اس ــت	بهتری فرص

ــرد. گی
بــه	گــزارش	بــازارکار،	محمدباقــر	
صفحــه	 در	 مطلبــی	 در	 قالیبــاف	
»مجلــس	 نوشــت:	 خــود	 توییتــر	
ــی	ســال	 ــس	از	۱.۵	ســال	بررســی	و	کارشناســی،	در	روزهــای	پایان یازدهــم	پ
ــون	»جهــش	تولیــد	دانــش	بنیــان«	را	نهایــی	کــرد	و	خوشــحالیم	 گذشــته،	قان
ــت	 ــان	را	اولوی ــش	بنی ــد	دان ــت	از	تولی ــر	معظــم	انقــاب	حمای ــروز	کــه	رهب ام
ــه	 ــد،	مجلــس	پیشــاپیش	بخشــی	از	رســالت	خــود	را	ب ــرار	دادن ســال	۱۴۰۱	ق

ــت. ــانده	اس ــام	رس انج
از	ابتــدای	امســال،	ریــل	گــذاری	الزم	بــرای	حمایــت	از	تولیــد	دانــش	بنیــان	در	این	
ــه۱۴۰۱	 ــب	وکار«	و	در	بودج ــای	کس ــدور	مجوزه ــهیل	ص ــون	»تس ــون،	قان قان
۱۱	هــزار	میلیــارد	تومــان،	دردســترس	مدیــران	اجرایــی	 بــا	اختصــاص	
ــتورالعمل	های	 ــوری	دس ــب	ف ــا	تصوی ــت	ب ــروری	اس ــت؛	ض ــه	اس ــرار	گرفت ق

ــرد.« ــن	اســتفاده	صــورت	گی ــن	فرصــت	بهتری ــی	از	ای اجرای

آیـت	اهلل	رئیسـی	تأکیـد	کـرد:	تحقـق	شـعار	سـال	
جمهـور	 رئیـس	 علمـی،	 معاونـت	 وظیفـه	 صرفـاً	
نیسـت،	بلکـه	بایـد	همـه	دسـتگاه	ها	در	ایـن	زمینه	

کننـد. مسـئولیت	 احسـاس	
بـه	گـزارش	بازارکار،	آیت	اهلل	دکتر	سـید	ابراهیم	رئیسـی	
فعـاالن	 و	 کارآفرینـان	 بـا	 هم	اندیشـی	 نشسـت	 در	
تولیـد	دانش	بنیان	که	حدود	2	سـاعت	به	طـول	انجامید،	
بـا	بیـان	اینکـه	ضـرورت	دارد	نـگاه	دسـت	اندرکاران	
امـور	اجرایـی	بـه	حـوزه	دانش	بنیـان	متحول	شـود،	
در	 کارآفرینـان	 و	 دولتمـردان	 بایـد	 امـروز	 گفـت:	
تـاش	مجاهدانـه	وضعیـت	موجـود	را	بـه	وضعیـت	
مطلـوب	نزدیـک	کننـد	و	الزمـه	ایـن	کار	و	ایجـاد	

تحـول،	تغییـر	نگرش	هـا	اسـت.
رئیـس	جمهـور	بـا	تأکیـد	بـر	اینکـه	مدیریـت	در	
داشـت:	 اظهـار	 شـود،	 دانش	بنیـان	 بایـد	 کشـور	
بـر	ایـن	بـاور	هسـتم	کـه	الزمـه	حرکـت	به	سـمت	
اقتصـاد	دانش	بنیـان	ایـن	اسـت	کـه	بایـد	بـه	دنبال	
مدیریـت	دانش	بنیـان	بـود	لـذا	تحـول	در	حوزه	های	
مدیریتـی	از	ضرورت	هـای	جـدی	جامعـه	اسـت.

دکتـر	رئیسـی	در	ادامه	تحول	در	فرآیندهـا	را	به	عنوان	
دومیـن	گام	در	ایجـاد	تحـول	موفق	مـورد	تأکید	قـرار	داد	
در	کشـور	 بـزرگ	 کارهـای	 انجـام	 بـرای	 گفـت:	 و	
الزم	اسـت	فرآیندهـا	تغییـر	پیـدا	کنـد	در	غیـر	این	
صـورت	در	نظـام	پیچیـده	اداری	موجـود،	نمی	تـوان	
کاری	از	پیـش	بـرد،	از	ایـن	روی	الزم	اسـت	فرآینـد	
شـکل	گیری	ایـده	تـا	تبدیل	آن	به	محصـول	متحول	

و	تسـهیل	شود.
رئیـس	جمهـور	بـا	اشـاره	بـه	نقـش	مهـم	صنایـع	
شـرکت	های	 تقویـت	 در	 بـزرگ	 شـرکت	های	 و	
بایـد	 کشـور	 بـزرگ	 صنایـع	 گفـت:	 دانش	بنیـان،	
فعالیـت	و	تولیـد	خـود	را	دانش	بنیـان	کننـد	و	اگـر	
شـرکت	های	 تردیـد	 بـدون	 نیفتـد	 اتفاقـی	 چنیـن	
مؤثـری	 رشـد	 نمی	تواننـد	 دانش	بنیـان	 کوچـک	
داشـته	باشـند.	ضـروری	اسـت	شـرکت	ها	و	صنایـع	
بـزرگ	کشـور	از	همیـن	امـروز	خـود	را	موظـف	بـه	
فعالیـت	و	حمایـت	از	محصوالت	دانش	بنیـان	بدانند	

و	اقدامـات	الزم	را	در	ایـن	راسـتا	انجـام	دهنـد.

کـرد:	دسـتگاه	های	 نشـان	 رئیـس	جمهـور	خاطـر	
قـرار	دادن	مشـوق	های	الزم	می	تواننـد	 بـا	 دولتـی	
سـمت	 بـه	 را	 بـزرگ	 شـرکت	های	 و	 صنایـع	
تولیـدات	 از	 حمایـت	 و	 دانش	بنیـان	 فعالیت	هـای	

دهنـد. سـوق	 دانش	بنیـان	 شـرکت	های	
آیـت	اهلل	رئیسـی	تأکیـد	کـرد:	تحقـق	شـعار	سـال	
صرفـاً	وظیفه	معاونـت	علمی	رئیس	جمهور	نیسـت،	
بلکـه	بایـد	همـه	دسـتگاه	ها	در	این	زمینه	احسـاس	

کنند. مسـئولیت	
رئیـس	جمهـور	ایجـاد	تحـول	نهـادی	را	گام	سـوم	
در	مسـیر	دسـتیابی	بـه	موفقیـت	دانسـت	و	اظهـار	
داشـت:	در	تحـول	نهـادی	الزم	اسـت	دسـتگاه	ها	و	
مجموعه	هـای	مرتبـط	بـا	شـرکت	های	دانش	بنیـان	
متحـول	شـوند	و	در	ایـن	راسـتا	بـه	جـای	اینکـه	
دسـتگاه	های	 سـراغ	 بـه	 دانش	بنیـان	 شـرکت	های	
اجرایـی	برونـد،	ایـن	دسـتگاه	های	مختلـف	باشـند	
کـه	دغدغه	هـا	و	مشـکات	شـرکت	های	دانش	بنیان	

را	بـا	جدیـت	پیگیـری		می	کننـد.
از	 اینکـه	کشـورمان	 بـه	 اشـاره	 بـا	 رئیسـی	 دکتـر	
نیـروی	انسـانی	کارآمـد	و	ظرفیت	هـای	اقتصـادی،	
اسـت،	 برخـوردار	 ارزشـمندی	 تولیـدی	 و	 مالـی	
گفـت:	اگـر	ظرفیت	هـای	موجـود	بـا	سـازوکارهای	
مناسـب	سـامان	پیـدا	کنـد،	بسـیاری	از	مسـایل	و	
مشـکات	کشـور	از	جملـه	بیـکاری	برطرف	شـده	و	
با	ایجاد	رشـد	اقتصـادی	و	افزایـش	ارزش	پول	ملی،	

مشـکات	کشـور	سـر	و	سـامان	مـی	یابـد.

رئیـس	جمهـور	واردات	بی	رویـه	را	از	موانـع	جـدی	
توسـعه	شـرکت	ها	و	تولیـدات	دانش	بنیان	دانسـت	و	
اظهار	داشـت:	مسـئولین	مربوطه	الزم	اسـت	با	جدیت	
جلـوی	اینگونـه	واردات	را	بگیرنـد	و	اگر	دسـت	های	
پنهانـی	در	ایـن	زمینه	وجود	دارد،	آنها	را	شناسـایی	

. کنند
آیـت	اهلل	رئیسـی	افـزود:	وقتـی	محصولی	بـا	فناوری	
پیشـرفته	و	بـا	اسـتانداردهای	الزم	و	قابـل	رقابت	در	
کشـور	وجود	دارد،	نباید	مشـابه	آن	وارد	کشـور	شود	
و	بـه	هیـچ	عنـوان	اجـازه	داده	نشـود	افـرادی	بـا	
زد	و	بندهایـی	بـه	دنبـال	واردات	بـی	رویه	باشـند.

رئیـس	جمهـور	در	ادامـه	دسـتور	داد	کارگروهـی	با	
محوریـت	معاونـت	علمی	و	مشـارکت	وزارتخانه	های	
ذیربـط	برای	هدایت،	حمایت	و	نظارت	بر	شـرکت	های	

دانش	بنیان	تشـکیل	شود.
سـاختار	 کـرد:	 تصریـح	 ادامـه	 در	 رئیسـی	 دکتـر	
نظـام	آمـوزش	عالـی	باید	بـه	سـمت	مهارت	آفرینی	
سـوق	یافتـه	و	متناسـب	بـا	فعالیت	هـای	دانش	بنیـان	

تغییـر	یابـد.
در	ایـن	نشسـت	کـه	در	آن	مدیـران	و	نماینـدگان	
سراسـر	 از	 دانش	بنیـان	 شـرکت	 	۴۰ از	 بیـش	
کشـورحضور	داشـتند،	۱۱	نفـر	از	مدیـران	شـرکت	های	
دانـش	بنیـان	در	سـخنان	جداگانـه	ای	دغدغـه	هـا	
توسـعه	 بـرای	 را	 خـود	 راهکارهـای	 و	 مشـکات	
فعالیت	هـای	دانـش	بنیان	در	کشـور	مطـرح	کردند.
تـاش	بـرای	شـکل	گیـری	اقتصـاد	دانـش	بنیـان	
شـرکت	ها،	 تولیـدات	 سـازی	 تجـاری	 کشـور،	 در	
خریـد	و	صـادرات	محصـوالت	دانـش	بنیـان،	ایجـاد	
یکپارچگی	در	حمایت	از	شرکت	های	دانش	بنیان،	حمایت	
دیپلماسـی	 تقویـت	 معنـوی،	 فکـری	 مالکیـت	 از	
کار،	 و	 کسـب	 مجـوز	 صـدور	 اقتصادی،تسـهیل	
موانـع	 رفـع	 مالیاتـِی،	 و	 ای	 بیمـه	 هـای	 حمایـت	
گمرکـی،	جلوگیـری	از	واردات	محصـوالت	مشـابه	و	
کوچـک	سـازی	دولـت،	از	جملـه	نکاتـی	بـود	که	در	
این	جلسـه	توسـط	مدیران	شـرکت	های	دانش	بنیان	

شـد. مطرح	

رئیس جمهور در نشست با کارآفرینان و فعاالن تولید دانش بنیان: 

ساختار نظام آموزش عالی باید به سمت مهارت آفرینی سوق یابد 

	

معاون	گمرک	ایران	با	اشاره	به	اولویت	اصاحات	در	
کرد	 تأکید	 گمرک	 در	 انسانی	 منابع	 مدیریت	 حوزه	
شیوه	نامه	های	مربوط	به	جذب	نیروی	انسانی	و	ارتقای	

مدیران	بازنگری	خواهد	شد.
بـه	گـزارش	بـازارکار،		محسـن	جلواتـی	بـا	اشـاره	بـه	

مربـوط	 سـاختارهای	 حـوزه	 در	 اشـکاالت	 برخـی	
گفـت:	 گمـرک	 پرسـنل	 و	 انسـانی	 سـرمایه	 بـه	
شـیوه	نامه	های	فعلـی	در	بخشـهای	مربـوط	به	جذب،	
ارتقـا	و...	بایسـتی	بازنگـری	و	یا	اصاح	شـود،	هرچند	
اقدامـات	مناسـبی	انجام	شـده	اسـت	اما	بایـد	در	این	

حـوزه	تحـول	ایجاد	شـود.
معاون	توسـعه	مدیریت	و	پشـتیبانی	گمـرک	ایران	با	
بیان	اینکه	در	گام	اول	بایسـتی	یک	آسیب	شناسـی	از	
وضعیت	خروجی	و	بازنشسـتگی	پرسـنل	انجام	شود،	
پرسـنل	 روی	 کاری	 فشـار	 به	نظـر	می	رسـد	 گفـت:	
به	دلیـل	عـدم	جـذب	و	اسـتخدام	نیـروی	انسـانی	در	
۱۵	سـال	گذشـته	زیـاد	شـده	اسـت،	البتـه	گمـرک	
به	دالیـل	حساسـیتهای	مختلـف	مربـوط	بـه	مرزبانی	
حـوزه	تجـارت	خارجـی	بـا	چالش	هـای	جدی	تـری	

روبه	رو	شـده	اسـت.

وی	افـزود:	در	سـالیان	اخیـر	در	حالـی	کـه	تعـداد	
پرسـنل	گمـرک	کـم	شـده	اسـت،	اما	سـطح	تجارت	
تعـداد	 و	 اسـت	 کـرده	 رشـد	 به	شـدت	 خارجـی	
اظهارنامه	هـای	گمرکـی	در	رویه	هـای	مختلـف	اعـم	
از	واردات،	صـادرات	و...	جهـش	کـرده	اسـت،	بـر	این	
اسـاس	در	حوزه	جذب	نیروی	انسـانی	باید	اصاحات	

جـدی	در	دسـتور	کار	قـرار	گیـرد.
اداری	و	 بـا	کمـک	سـازمان	 تأکیـد	کـرد:	 جلواتـی	
در	 اقتصـاد	 وزیـر	 شـخص	 همراهـی	 و	 اسـتخدامی	
راسـتای	کمک	به	جبـران	بخشـی	از	عقب	افتادگی	ها	
بایسـتی	 شـد،	 اشـاره	 آن	 بـه	 کـه	 حوزه	هایـی	 در	
به	دنبـال	نیروهـای	تازه	نفـس	به	گمرک	باشـیم.	ورود	
نیروهـای	جـوان،	متخصـص	و	متعهـد	روی	عملکـرد	

گمـرک	آثـار	جـدی	خواهـد	داشـت.

معاون گمرک ایران: 

بازنگری شیوه نامه  جذب نیرو و برنامه جذب نیروهای تازه نفس در گمرک

	وزیــر	تعــاون،	کار	و	رفــاه	
ــئله	 ــت:	مس ــی	گف اجتماع
ایجــاد	ســهولت	در	آغــاز	
مــا	 کســب	و	کار	بــرای	
مســئله	مهمــی	بــه	شــمار	
ــن	 ــکات	ای ــی	رود	و	مش م
حــوزه	را	بــه	صــورت	کامــل	

ــم. ــل	کردی ح
بــازارکـــار،	 گـزارش	 بـه	

حجت	الـه	عبدالملکـی	وزیر	تعاون،	کار	و	رفـاه	اجتماعی،	در	گفتگو	با	خبرنگار	گروه	
اجتماعـی	خبرگـزاری	دانشـجو،	اظهـار	کـرد:	بهتریـن	اتفاقی	کـه	از	شـروع	به	کار	
دولـت	سـیزدهم	تـا	کنون	افتاده	در	حوزه	اشـتغال	و	تسـهیل	در	صـدور	مجوزهای	

مختلـف	بـرای	کسـب	و	کارهـای	مختلـف	اسـت.
وی	تصریـح	کـرد:	صـدور	مجوزهـای	کسـب	و	کار	همیشـه	یکـی	از	گرفتاری	های	
اساسـی	افراد	کارآفرین	و	همچنین	علت	اینکه	رتبه	کسـب	و	کار	ایران	در	مقایسه	با	
دیگـر	کشـورها	پایین	اسـت،	به	همین	موضوع	سـختی	صـدور	مجوزهـا	بازمی	گردد.
وزیر	تعاون،	کار	و	رفاه	اجتماعی	همچنین	خاطرنشـان	کرد:	مسـئله	ایجاد	سـهولت	
در	آغاز	کسـب	و	کار	مسـئله	مهمی	به	شـمار	می	رود	و	ما	مشـکات	این	مسـئله	را	

بـه	صورت	کامل	حـل	کردیم.
عبدالملکـی	اضافـه	کـرد:	در	حـوزه	مشـاغل	خانگـی	که	سـاماندهی	آن	بـا	وزارت	
تعاون	اسـت،	در	سـال	گذشـته	۵۵۰	مجوز	کسـب	و	کار	صادر	شـد	که	۳۵۰	مورد	

از	ایـن	مجوزهـا	بـه	صـورت	اعان	محور	صادر	شـده	اسـت.
وی	در	ادامـه	یـادآور	شـد:	اعان	محـور	بودن	مجوزهای	کسـب	و	کار	به	این	معنی	
اسـت	کـه	همان	لحظـه	ای	که	فرد	درخواسـت	خـود	را	در	سـامانه	مربوطه	به	ثبت	
می	رسـاند،	همـان	لحظـه	مجـوز	بـرای	او	چـاپ	می	شـود	و	می	توانـد	کار	خـود	را	

شـروع	کنـد	و	ایـن	یک	اتفـاق	کاما	بی	نظیر	اسـت.
وزیر	تعاون،	کار	و	رفاه	اجتماعی	تاکید	کرد:	حدود	2۰۰	مجوز	باقی	مانده	به	
صورت	مجوز	محور	است	و	ظرف	مدت	۳	روز	این	مجوزها	صادر	می	شود	و	این	به	
این	مفهوم	است	که	اگر	همکاران	ما	فرصت	نکنند	که	بررسی	های	خود	را	در	طول	
۳	روز	تکمیل	کنند،	سامانه	به	صورت	خودکار	مجوز	مربوطه	را	صادر	می	کند.

صدور مجوز برای بیش از ۵ هزار شغل خانگی!
عبدالملکـی	یادآور	شـد:	مشـابه	اقـدام	فـوق	را	در	آموزشـگاه	های	فنـی	و	حرفه	ای	
آزاد	انجـام	داده	ایـم	و	مجوزهـای	کسـب	و	کار	در	نهایـت	۳	روزه	صادر	می	شـوند	و	
متوسـط	ایـن	زمـان	تـا	پیـش	از	این	به	طور	متوسـط	۶	مـاه	به	طول	می	کشـید	تا	

یک	مجـوز	صادر	شـود.	
وی	اضافـه	کـرد:	مـواردی	کـه	بیـان	شـد	بسـتری	ذه	اسـت	تـا	با	سـرعت	بیشـتر	
فرصت	هـای	شـغلی	جدیـد	ایجـاد	شـود	و	در	همیـن	مـدت	فعالیـت	مـا	در	دولت	
سـیزدهم	۴	هزار	و	هشـتصد	مجوز	آموزشـگاه	آزاد	صادر	شـده	اسـت	و	در	روزهای	
پایانـی	اسـفند	مـاه	بیـش	از	۵	هـزار	مجـوز	مربـوط	به	مشـاغل	خانگی	بـه	صورت	
سیسـتماتیک	صـادر	شـده	اسـت	و	اغلب	ایـن	مجوزها	تبدیل	به	اشـتغال	شـده	و	

پـس	از	آن	نیـروی	کار	بیشـتری	را	جـذب	می	کننـد.
از	 وزیـر	تعـاون،	کار	و	رفـاه	اجتماعـی	خاطرنشـان	کـرد:	مـوارد	فـوق	برخـی	
دسـتاوردهای	وزات	تعاون	از	زمان	شـروع	فعالیت	تا	پایان	اسـفند	ماه	سـال	گذشته	

یعنـی	دوره	فعالیـت	۶	ماهـه	ایـن	وزارتخانـه	بوده	اسـت.

تسهیل در صدور مجوز کسب و کار، 
بهترین اتفاق سال ۱۴۰۰ 

قالیباف مطرح کرد: 

با همکاری وزارت ارتباطات و معاونت علمی؛ 

عبدالملکی خبر داد: 

معاون	توسـعه	مدیریت	و	منابـع	وزارت	میراث		فرهنگی،	
تکمیـل	 بـا	 	« گفـت:	 صنایع	دسـتی	 و	 گردشـگری	
پروژه	هـای	گردشـگری	در	سـال	جاری،	۴۰	هزار	شـغل	

ایجـاد	می	شـود.«
به	گـزارش	بـازارکار،	سـعید	اوحـدی	معـاون	توسـعه	
مدیریـت	و	منابـع	وزارت	میراث		فرهنگی،	گردشـگری	
و	صنایع	دسـتی	در	نشسـت	مدیـران	عامـل	بانک	هـا	
کـه	بـا	حضـور	وزیـر	میراث		فرهنگـی،	گردشـگری	و	
صنایع	دسـتی	با	موضوع	پرداخت	تسـهیات	تبصره	۱۸،	
امـروز	۱۶	فروردین	۱۴۰۱،	در	سـالن	فجـر	وزارتخانه	
برگـزار	شـد،	گفـت:	»حوزه	گردشـگری	معمـوال	جزو	

طرح	هـای	زودبـازده	بـه	لحـاظ	اقتصادی	اسـت.«
بانک	هـای	 عامـل	 مدیــران	 بــه	 خطـاب	 او	
خاطرنشـان	کـرد:	»امیدواریـم	با	کمـک	و	تمهیدات	
الزم	از	سـوی	بانک	هـا،	بتوانیـم	بـا	توجـه	بـه	زمـان	
پروژه	هـای	 داریـم،	 اختیـار	 در	 کـه	 محـدودی	
نیمـه	کاره	با	پیشـرفت	بـاالی	۵۰	درصد	را	امسـال	به	

برسـانیم.« بهره	بـرداری	
اوحـدی	با	اشـاره	به	شـعار	سـال	۱۴۰۱	یعنـی	تولید؛	
»طبـق	 کـرد:	 تصریـح	 اشـتغال	آفرین	 دانش	بنیـان،	
فرمایشـات	مقـام	معظـم	رهبـری	و	رئیس	جمهـوری	
بهبـود	 و	 اشـتغال	 ایجـاد	 از	 صالح	تـر	 عملـی	 هیـچ	

وضعیـت	معیشـت	مـردم	نیسـت،	و	در	ایـن	میان	چه	
مسـیری	بهتـر	از		صنعـت	گردشـگری	که	بـا	تکمیل	
پروژه	هـای	آن	در	سـال	جـاری	۴۰	هزار	شـغل		ایجاد	

می	شـود.«
معاون	توسـعه	مدیریت	و	منابـع	وزارت	میراث		فرهنگی،	
بـه	 اینکـه	 بیـان	 بـا	 گردشـگری	 و	 صنایع	دسـتی	
ازای	هـر	شـغل،	۱.۵	تـا	2	شـغل	غیرمسـتقیم	ایجـاد	
می	شـود،	ادامـه	داد:	»آنچـه	کـه	مقام	معظـم	رهبری	
ابتـدای	سـال	تاکیـد	کردنـد	ایـن	بـود	کـه	نام	گذاری	
سـال	فقـط	کلیشـه	ای	نباشـد	و	اقدامـات	اساسـی	را	

شـود.« شامل	
او	بـا	اشـاره	بـه	اینکـه	تفاهم	نامـه		بـا	صندوق	توسـعه	
ملـی	منعقد	شـده	اسـت،	افـزود:	»امیـد	داریـم	با	این	
تفاهم	نامـه	و	همـکاری	بانک	هـای	عامـل،	پروژه	هـای	
نیمـه	کاره	گردشـگری	تکمیـل	شـود	زیرا	ایـن	مهم	با	

امکان	پذیر	اسـت.« همـت	

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث  فرهنگی: 

ایجاد ۴۰ هزار شغل با تکمیل پروژه های صنعت گردشگری 

تاکید دیوان عدالت اداری بر بارگذاری 
مجوزهای وکالت 

به	 رسیدگی	 در	 اداری	 عدالت	 دیوان	
شکایتی	مبنی	بر	آرای	معارضی	که	پیش	از	
مجوزهای	 بارگذاری	 خصوص	 در	 این	

وکالت	صادر	کرده	بود	اظهار	نظر	کرد.
بـه	گزارش	اقتصاد	آناین،	بر	این	اسـاس،	
تصمیـم	هیـات	عمومـی	دیـوان	عدالت	
کمیسـیون	 مصوبـه	 تاییـد	 در	 اداری	
انتشـار	و	دسترسـی	آزاد	بـه	اطاعـات	
مبنـی	بـر	بارگـذاری	مجـوز	وکالـت	در	
سـامانه	ملـی	مجوزهای	کشـور	تعارضی	
بـا	تصمیـم	دیگـر	هیـات	عمومـی	دیوان	
عدالـت	اداری	در	خصـوص	عـدم	بارگـذاری	مجـوز	وکالـت	در	سـامانه	ملـی	مجوزهای	

کشـور	نـدارد	و	رای	بـه	کسـر	از	آمـار	و	بایگانـی	شـدن	آن	داده	شـده	اسـت.

کارگروه مشترک حمایت از تولید 
دانش بنیان در حوزه ICT تشکیل می شود 

تشکیل	 از	 ارتباطات	 وزارت	 سخنگوی	
کارگروه	مشترک	حمایت	از	شرکت	های	
و	 اطاعات	 فناوری	 حوزه	 بنیان	 دانش	
ارتباطات	 وزارت	 همکاری	 با	 ارتباطات	

و	معاونت	علمی	خبر	داد.
مهـر،	 بـا	 گفتگـو	 در	 سـالم	 مهـدی	
هـم	 جلسـه	 جزئیـات	 خصـوص	 در	
تقویـت	 بـرای	 هماهنگـی	 و	 اندیشـی	
حـوزه	 بنیـان	 دانـش	 شـرکت	های	
	)ICT(	ارتباطـات	و	اطاعـات	فنـاوری
که	در	راسـتای	تحقق	شـعار	سال	۱۴۰۱	
بـا	عنـوان	»تولیـد؛	دانـش	بنیـان	و	اشـتغال	آفریـن«،	بـا	حضور	سـورنا	سـتاری	معاون	
علمـی	و	فنـاوری	رئیـس	جمهور	و	عیسـی	زارع	پـور	وزیر	ارتباطات	برگزار	شـد،	توضیـح	داد.
وی	گفـت:	پیـرو	هماهنگـی	صورت	گرفته	در	این	جلسـه،	مقرر	شـد	کارگروه	مشـترکی	
بـا	حضـور	وزارت	ارتباطـات	و	معاونـت	علمـی	و	فنـاوری	ریاسـت	جمهوری	بـرای	نحوه	
حمایـت	از	شـرکت	های	دانـش	بنیـان	حوزه	ICT	تشـکیل	شـود.	بـر	این	اسـاس	نحوه	
شـکل	گیـری	و	جزئیـات	مدیریـت	ایـن	کارگـروه	و	وظایـف	آن	بایـد	حداکثـر	تا	روز	

سـه	شـنبه	هفتـه	آینـده	تنظیـم	و	بـه	وزیـر	ارتباطات	ارائه	شـود.
سـالم	بـا	بیـان	اینکـه	متولی	اجـرای	ایـن	مأموریـت،	معاونت	نـوآوری	و	فنـاوری	وزارت	
ارتباطـات	خواهـد	بـود،	ادامـه	داد:	مطابـق	بـا	پیشـنهاداتی	که	از	سـوی	دکتـر	زارع	پور	
وزیـر	ارتباطـات	در	ایـن	جلسـه	مطـرح	شـد،	قـرار	اسـت	حمایـت	از	شـرکت	های	
دانـش	بنیـان	و	حمایـت	از	تولیـد	محصـوالت	دانـش	بنیـان	از	۳	طریـق	دنبال	شـود.

سـخنگوی	وزارت	ارتباطـات	افزود:	یکـی	از	این	روش	ها	مربوط	به	سـرویس	هایی	خواهد	
بـود	کـه	از	سـوی	وزارت	ارتباطـات	بـه	شـرکت	های	دانـش	بنیـان	ارائه	می	شـود.	روش	
دیگـر	بـه	حمایـت	از	شـرکت	های	فنـاوری	اطاعـات	تحـت	پوشـش	وزارت	ارتباطات	از	
طریق	پارک	فناوری	اطاعات	مربوط	می	شـود	و	مدل	سـوم	حمایتی	نیز	به	الزام	برای	اسـتفاده	از	

تجهیزات	و	امکانات	شـرکت	های	دانش	بنیان	در	شـبکه	ارتباطی	کشـور	بر	می	گردد.
بـه	گفتـه	وی،	در	ایـن	جلسـه	بـر	لزوم	حمایـت	از	تجهیـزات	و	امکانـات	فناورانـه	تولید	
داخـل	بـه	عنـوان	اولویت	مدنظـر	اپراتورهای	ارتباطی	و	شـرکت	های	وابسـته	بـه	وزارت	

ارتباطـات	تاکید	شـد.

ترکمانه با هدف گسترش تولید و اشتغال زایی
 تاکید کرد: 

حمایت ویژه بنیاد برکت
 از طرح های دانش بنیان 

بنیـاد	برکـت	سـتاد	اجرایی	
از	 امسـال	 امـام	 فرمـان	
شرکت	هــای	 و	 طـــرح	ها	
ویـژه	 حمایـت	 دانش	بنیـان	

. می	کنـد
محمـد	ترکمانـه،	مدیرعامل	
بنیـاد	برکـت	بـا	اعـام	ایـن	
خبـر	تاکیـد	کـرد:	بـا	توجـه	
بـه	نام	گـذاری	سـال	۱۴۰۱	

به	عنوان	»سـال	تولید،	دانش	بنیان	و	اشـتغال	آفرین«	از	سـوی	رهبر	معظم	انقاب،	امسال	
بـه	شـکل	ویـژه	حامـی	شـرکت	ها	و	طرح	هـای	دانش	بنیـان	در	سراسـر	کشـور	
خواهیـم	بـود	و	بـا	عـزم	جـدی	و	حمایت	هـای	گسـترده	تر	از	تولیـد	دانش	بنیان،	

دانش	محـور،	نوآورانـه	و	فن	آورانـه	پشـتیبانی	می	کنیـم.
بـه	گفتـه	مدیرعامـل	بنیـاد	برکـت،	شـاخص	اصلـی	حمایـت	از	ایـن	واحدهـای	

دانش	بنیـان،	گسـترش	تولیـد	و	اشـتغال	زایی	اسـت.
ترکمانـه	ادامـه	داد:	بنیـاد	برکـت	بـه	همیـن	منظـور	اقـدام	بـه	همکاری	هـای	
گسـترده	بـا	پارک	هـای	علـم	و	فـن	آوری	و	مراکـز	رشـد	در	تمامـی	اسـتان	های	
کشـور	کـرده	و	یـک	پـل	ارتباطـی	میـان	این	پارک	هـای	علـم	و	فـن	آوری	ایجاد	

اسـت. کرده	
ترکمانـه	یـادآور	شـد:	بنیـاد	برکـت	جهـت	پیـروی	از	تاکیـدات	و	منویـات	
مقـام	معظـم	رهبـری	مبنـی	بـر	حمایـت	از	طرح	هـای	دانش	بنیـان،	اقـدام	بـه	

بکارگیـری	تسـهیل	گران	متخصـص	در	حـوزه	دانش	بنیـان	کـرده	اسـت.
وی	دربـاره	اقدامـات	بنیـاد	برکـت	در	حـوزه	دانش	بنیـان	در	گذشـته	بیـان	کرد:	
بنیـاد	تـا	پایـان	سـال	گذشـته	یک	هـزار	و	۱۰۰	طـرح	اشـتغال	زایی	در	حـوزه	
دانش	بنیـان	راه	انـدازی	کـرده	اسـت	و	فعالیـت	و	سـرمایه	گذاری	در	ایـن	بخـش	

بـرای	ما	اهمیـت	ویـژه	ای	دارد.
بـه	گفتـه	مدیرعامـل	بنیـاد	برکـت،	عمـده	طرح	هـای	دانش	بنیان	مـورد	حمایت	

ایـن	بنیـاد	مربـوط	به	اسـتان	های	کم	برخـوردار	و	محروم	کشـور	اسـت.

ــی	 ــادی	و	دارای ــور	اقتص ــه	وزارت	ام ــی	از	کارنام ــن	قدردان ــور	ضم رئیس	جمه
در	ماه	هــای	گذشــته،	خاطرنشــان	کــرد:	اقدامــات	ارزشــمندی	همچــون	

ــرای	 ــاش	ب ــی	تســهیل	صــدور	مجوزهــای	کســب	وکار،	ت ــدازی	درگاه	مل راه	ان
ــد	 ــای	رون ــاح	و	ارتق ــی	و	اص ــام	بانک ــاح	نظ ــی،	اص ــت	مالیات ــرای	عدال اج
ــاد	 ــه	ای	فس ــع	ریش ــفافیت	و	رف ــاد	ش ــث	ایج ــور	باع ــازی	در	کش خصوصی	س

ــت. ــری	اس ــم	رهب ــام	معظ ــردم	و	مق ــه	م ــه	مطالب ــود	ک می	ش
ــا	 ــدار	ب ــی	در	دی ــم	رئیس ــید	ابراهی ــر	س ــت	اهلل	دکت ــازارکار،	آی ــزارش	ب ــه	گ ب
معاونــان	و	مدیــران	وزارت	امــور	اقتصــادی	و	دارایــی،	گزارش	هــای	ارایــه	
ــرد	و	 ــف	ک ــده	توصی ــه	را	امیدوارکنن ــن	وزارتخان ــات	ای ــاره	اقدام ــده	درب ش
گفــت:	ایجــاد	»درگاه	ملــی	تســهیل	صــدور	مجوزهــای	کســب	و	کار«	تکلیفــی	
بــوده	اســت	کــه	قانــون	۱۳	ســال	قبــل	بــرای	قــوه	مجریــه	تعییــن	کــرده،	امــا	

ــود. ــق	نشــده	ب ــون	محق تاکن
ــن	 ــه	در	ای ــار	داشــت:	بســیار	جــای	خوشــحالی	اســت	ک ــر	رئیســی	اظه دکت
ــون	 ــن	قان ــرای	ای ــاه	اج ــی	کوت ــادی	و	در	مدت ــی	جه ــا	اقدام ــت	ب دول
اتصــال	همــه	 اســت.	 شــده	و	عقب	ماندگی	هــا	در	حــال	جبــران	 آغــاز	
ــود	 ــرای	بهب ــی	صــدور	مجوزهــا	گام	اول	ب ــه	درگاه	مل ــی	ب دســتگاه	های	اجرای
ــرد. ــد	ک ــدا	خواه ــه	پی ــوت	ادام ــا	ق ــد	ب ــن	رون فضــای	کســب	وکار	اســت	و	ای
ــامی،	 ــورای	اس ــس	ش ــوی	مجل ــن	از	س ــی	قوانی ــاح	برخ ــور	اص رئیس	جمه
اصــاح	مقــررات	موضوعــه	از	ســوی	دولــت	و	تکمیــل	اتصــال	همــه	دســتگاه	ها	
ــرای	 ــده	ب ــای	باقیمان ــب	وکار	را	گام	ه ــای	کس ــدور	مجوزه ــی	ص ــه	درگاه	مل ب

ــس	 ــن	پ ــزود:	از	ای ــرد	و	اف ــوان	ک ــی	عن ــن	درگاه	مل ــت	ای ــل	فعالی تکمی
هیــچ	دســتگاهی	نبایــد	بــرای	صــدور	مجوزهــای	کســب	وکار،	خــارج	از	

ــد. ــدام	کن ــا	اق ــی	صــدور	مجوزه چارچــوب	درگاه	مل
دکتــر	رئیســی	رفــع	ابهــام	در	مقــررات	و	قواعــد	صــدور	مجوزهــای	کســب	وکار	
را	اقدامــی	مبــارک	خوانــد	و	اظهــار	داشــت:	بســیاری	از	تأخیرهــای	
ــررات	و	 ــام	در	مق ــی	از	ابه ــای	کســب	وکار،	ناش ــدور	مجوزه ــق	در	ص ــه	ناح ب
ــود.	 ــف	ب ــتگاه	های	مختل ــی	در	دس ــاده	قانون ــک	م ــاوت	از	ی برداشــت	های	متف
ــع	و	امــکان	اعمــال	 شفاف	ســازی	های	صــورت	گرفتــه،	ابهامــات	موجــود	را	رف
ــب	وکار	 ــای	کس ــدور	مجوزه ــان	ص ــان	و	متولی ــردی	را	از	کارشناس ــلیقه	ف س

ــد. ــلب	می	کن س
رئیس	جمهــور	ادامــه	داد:	تنقیــح	قوانیــن	کــه	مــورد	تأکیــد	مقــام	معظــم	رهبــری	
نیــز	هســت،	اقدامــی	اساســی	در	راســتای	کارآمــد	شــدن	قوانیــن	بــه	حســاب	
ــدور	 ــهیل	ص ــی	تس ــل	درگاه	مل ــه	تکام ــی	ب ــک	بزرگ ــد	کم ــد	و	می	توان می	آی

مجوزهــای	کســب	و	کار	کنــد.

آیت اهلل رئیسی در دیدار معاونین و مدیران وزارت اقتصاد: 

عقب ماندگی ها در تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار 
با سرعت در حال جبران است
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در بازدید وزیر کشور از قطار مترو ملی تاکید شد؛     ◄

جزییـات زمـان، مـکان و مـواد امتحانـی مصاحبـه علمی 
جـذب اختصاصی تصـدی منصب قضا سـال ۱۴۰۰ اعالم شـد.

بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از معاونـت منابـع انسـانی 
قـوه قضاییـه، فراینـد مصاحبـه علمی ثبت نـام کنندگان 
مـورخ  از  قضـاء  منصـب  تصـدی  اختصاصـی  جـذب 

آغـاز خواهـد شـد.  ۱۴۰۱/۰۲/۱7
زمـان دقیـق مصاحبـه علمـی هـر داوطلـب طـی تماس 
تلفنـی یکبـار تعییـن و ابالغ می گـردد و امـکان تغییر آن 
وجـود ندارد. عدم پاسـخگویی به تلفن همـراه در ۲ نوبت 

بـه منزلـه انصـراف از شـرکت در مصاحبه علمی اسـت.
معاونـت منابـع انسـانی قـوه قضائیه برخی جزئیـات دیگر 
مربـوط بـه مصاحبـه علمـی جـذب اختصاصـی تصـدی 
منصـب قضـاء ۱۴۰۰ را نیـز به شـرح ذیـل اعالم کرده اسـت:

محل مصاحبه علمی:
برگـزار  ذیـل  نشـانی های  بـه  محـل  دو  در  مصاحبه هـا 
در  داوطلـب  هـر  مصاحبـه  برگـزاری  محـل  می شـود. 

اعـالم می شـود. بـه وی  تلفنـی  تمـاس 
الـف- تهـران، خیابـان حافـظ، تقاطـع خیابـان سـمیه، 
روبـروی دانشـگاه امیرکبیر،معاونـت منابع انسـانی و امور 
فرهنگـی قـوه قضائیه )سـاختمان شـماره ۳ قـوه قضاییه؛ 

شـهید صدیقیـان(، طبقـه نهم.
بنزیـن،  پمـپ  از  بعـد  خـرداد،   ۱۵ بلـوار  قـم،  ب- 
سـعدی، مرکـز آمـوزش قـوه قضائیـه،  خیابـان  نبـش 

طبقـه همکـف
مواد امتحانی مصاحبه علمی شـامل بخـش حقوقی: حقوق 
مدنی و آیین دادرسـی مدنی و بخش جزایی شـامل: حقوق 
جـزای عمومی، حقـوق جـزای اختصاصی و آیین دادرسـی 

کیفـری اسـت و متقاضیان باید اصل فیـش واریزی
همـراه  بـه  را  پرونـده  تشـکیل  بـرای  الزم  مـدارک  و 

باشـند. داشـته 

جزییات  مصاحبه 
جذب اختصاصی آزمون 

 معـاون علمـی و فنـاوری رییس جمهـور قضاوت ۱۴۰۰ 
آیین نامه هـای  تدویـن  بـه  اشـاره  بـا 
اجرایـی قانـون جهش تولیـد دانش بنیان 
در دولـت، گفـت: قانون مجلس جهشـی 
دانش بنیـان  حـوزه  در  توجـه  قابـل 
ایجـاد می کنـد و قانـون »جهـش تولیـد 
دانش بنیـان« بـرای رفـع تمامـی موانـع 

دارد. راهـکار 
سـتاری  سـورنا  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
سـال  شـعار  نامگـذاری  بـه  اشـاره  بـا 
و  دانش بنیـان  »تولیـد،  سـال  نـام  بـه 
اشـتغال آفرین«، اظهـار کـرد: جـا دارد از 
نماینـدگان مجلـس بـه دلیـل اهتمامـی 
قانـون  تصویـب  در  گذشـته  سـال  کـه 

دادنـد،   خـرج  »بـه  تولیـد  »جهـش 
کنـم. قدردانـی 

معـاون علمی و فنـاوری رییس جمهوری، 
تمامـی  قانـون  ایـن  کـرد:  تصریـح 

مشـکالتی کـه در ۱۰ سـال گذشـته بـا 
آن درگیـر بودیـم را مدنظـر دارد و برای 

حـل شـدن ایـن موانـع برنامـه دارد.
به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، 
وی تصریـح کـرد: امیدواریـم بـا اجرایـی 
شـدن ایـن قانـون جهـش قابـل توجهی 

در حـوزه دانش بنیـان رخ دهـد.
معـاون علمی و فنـاوری رییس جمهوری 
تأکیـد کـرد: البتـه ایـن قانـون، قانـون 
 ۱۳ از  و  اسـت  اجـرا  بـرای  سـختی 
آیین نامـه اجرایـی برخوردار اسـت که باید 
هرچـه سـریع تر در دولت تدوین شـود و 

بـرای اجـرا بـه تصویـب برسـد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور؛   ◄
مجلس مشکالت ۱۰ ساله شرکت های دانش بنیان را حل می کند 

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد: ◄ از سوی قوه قضائیه اعالم شد  ◄

 مدير مالي: خانم/ آقا
تمام وقت، حداقل ليسانس مديريت مالي يا 

 حسابداري، 15 سال سابقه مديريت مالي
 سن بين 35-45 سال

 تجربه كار در شركت هاي صنعتي
مسلط به صورتهاي مالي، سود و زيان، 

بودجه، گزارشات مالي، قوانين و استانداردها، 
مباحث ماليات، بيمه، حقوق و دستمزد، قانون 
كار، قانون تجارت، گزارش فصلي و دفاعيات 

 ماليات و بيمه

مديريت و نظارت بر انجام كليه امور مالي 
و مالياتي شركت، ارائه گزارشات مالي 

 و تفسير اطالعات مالي براي بخش مديريت
 مديريت و نظارت بر تامين بودجه شركت
تسلط به نرم افزار حسابداري همكاران 

 و شماران، تسلط به محاسبه بهاي تمام شده
 پرداخت حقوق منظم و بدون معوقه

 بيمه تامين اجتماعي، بيمه تكميلي رايگان
 پاداش بهره وري، وام سازماني

صبحانه، ناهار، پك ماهانه محصوالت 

 شركت، سبد كاال، سرويس اياب و ذهاب
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه 

 خود را به ايميل زير ارسال نمايند.

hr.robatco@gmail.com

لینک :

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

ad/112741

شركت فرآورده هاي گوشتي رباط با بيش از نيم قرن سابقه جهت تكميل كادر خود از استان تهران
 از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

 سرپرست توليد :آقا
 حسابدار صنعتي: آقا

 انباردار آقا-  كارگر ماهر آقا
 راننده ليفتراك آقا- اپراتور CNC پالسما آقا
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را 

به ايميل زير ارسال نمايند.
Job@mdp-co.net

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112731 

كارخانه صنايع فلزي )دكل و سوله سازي( پردازشگران 
عصر اطالعات جهت تكميل كادر خود در استان  تهران از 

افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت مهندسي تارا جهت دفتر مركزي خود واقع در 
 هفت تير تهران دعوت به همكاري مي كند:

)H02 كارشناس كنترل پروژه )كدشغلي 
 داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي صنايع يا عمران

 حداقل 5 سال سابقه كاري ترجيحا در صنعت مس
EPC داراي سابقه در پروژه هاي 

p6 و msp تسلط به برنامه ريزي در 
 تسلط به مجموعه نرم افزارهاي آفيس

 تهيه گزارشات دوره اي و مديريتي
تهيه ساختار شكست، تنظيم اوزان كار و تهيه و به روز رساني 

pms فايلهاي 
جمع آوري مدارك و ثبت سابقه تاخيرات پروژه و

تهيه اليحه تاخيرات 
 :ارسال رزومه

taravacancies@gmail.com
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112738

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك شركت مشاور مهندسين رتبه يك در تهران 
در زمينه نفت و گاز پتروشيمي نياز به يك مسوول دفتر 

مديريت و دستيار مديرپروژه با مشخصات ذيل دارد:
1- سابقه مسوول دفتر يا دستيار مديريت پروژه در شركت هاي 
 مشاور مهندسي يا پيمانكاري در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي

۲- آشنايي با مهارت هاي 5 گانه IT و
  سيستم هاي مكاتبات اداري

 3- آشنايي معمول به يك زبان خارجي
 4-فعال و پر انرژي وبا روابط عمومي باال

متقاضيان با شرايط فوق لطفا رزومه خود را به آدرس 
ذيل ارسال نمايند

maryam_sa4@yahoo.com
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112734

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت پرديس بافت آرتا جهت تكميل كادر خود در استان 
 تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

حسابدار:تمام وقت، آشنا به نرم افزار هلو و اكسل،  آشنا به 
محاسبات توليد، منظم و مسئوليت پذير، حقوق ثابت،  بيمه، ادمين 

 صفحات مجازي
تمام وقت، آشنا به سئو، برندينگ، فروش اينترنتي، اينستاگرام 
 و اكسل، منظبط و خالق،  مسئوليت پذير،  حقوق، پاداش، بيمه

 اپراتور دستگاه پرينتر صنعتي: آقا،  تمام وقت
آشنا به كامپيوتر و فتوشاپ، آموزشهاي كافي رايگان جهت كار با 

 دستگاه داده ميشود، حقوق ثابت، بيمه، پاداش
 مسئول ارسال بار

 تمام وقت،  منظبط، مسئوليت پذير،  آشنا به كامپيوتر و اكسل
 حقوق ثابت،  پاداش،  بيمه

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

 لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.
 محل كار: شهرك صنعتي شمس آباد

)Whatsapp( 09360660923
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112728

مسئول فني: داراي مدرك فوق ليسانس در گرايش هاي 
 شيمي يا داروسازي ، ترجيحا داراي سابقه كار
 اخذ پروانه ساخت، مكاتبه با سازمان غذا دارو

 انجام تست هاي استاندارد در آزمايشگاه
 مهارت هاي شخصيتي و فني الزم براي احراز موقعيت:

 داراي شخصيت مسئوليت پذير
 شرايط و ساعات كاري:هر روز هفته از ساعت 8 الي 17

متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده در 
 بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.

 تمام وقت، نياز به سابقه مختلف
 فوق ليسانس

ali.basir69@gmail.com 
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112737 

دعوت به همکاری

اطالعيه جذب نيروي انساني پيمانكاران اصلي و داخلي شاغل
  در مجتمع هاي مس سرچشمه رفسنجان و شهربابك

شركت صنايع مس افق كرمان )سهامي عام( به منظور ارزيابي و جذب  نيروي انساني پيمانكاران اصلي و داخلي متعهد و كارآمد ، 
در نظر دارد از بين نيروهاي شركت هاي پيمانكار اصلي شركت ملي صنايع مس ايران شاغل در مجتمع هاي مس سرچشمه 
رفسنجان و شهربابك با اولويت سهميه ايثارگران دعوت به همكاري نمايد. لذا  به اين منظور داوطلبان مي توانند  هفته پاياني 
فروردين ماه 1401 به آدرس اينترنتي www.karazmoon.ir )مركز آزمونهاي تخصصي دانشگاه صنعتي شريف ( 

 مراجعه و در صورت داشتن شرايط نسبت به ثبت نام در ارزيابي و آزمون اقدام نمايند.
بديهي است ساير شرايط و توضيحات تكميلي آگهي همزمان با شروع ثبت نام در زمان مشخص شده در سايت قابل مشاهده خواهد بود.

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112744 : لینک

دعوت به همکاری

شركت هانانيسا براي تكميل كادر خود در بندر انزلي )گيالن( از واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

تعداد ٢٦٥٨ آموزش دهنده نهضت سوادآموزی 
طی دو سال اخیر استخدام شدند

»ســید امیــر شوشــتری« سرپرســت 
اداره کل آمــوزش و پروش خراســان رضوی 
در دیــدار بــا حجــت االســالم و 
المســلمین قرائتــی رئیــس ســتاد اقامه 
نماز کشــور گفــت: تعــداد ۲٦۵٨ آموزش 
دهنده نهضت ســوادآموزی طی دو ســال 

اخیــر اســتخدام شــدند.
ــت  ــازارکار، سرپرس ــزارش ب ــه گ  ب
پـــروش  و  آمــوزش  اداره کــــل 
حجــت  بــا  رضــوی  خراســان 

ــل  ــور در مح ــاز کش ــه نم ــتاد اقام ــس س ــی رئی ــلمین قرائت ــالم و المس االس
کــرد. دیــدار  العالمیــه  المصطفــی  جامعــه 

 شوشـتری در ایـن دیـدار گفـت: در سـال ۹۹ از محل تبصـره ۱۰مـاده۱7 قانون، 
هـزار و ۵٦7 نفر اسـتخدام و در سـال ۱۴۰۰حدود ۵۹۴ نفـر و همچنین در همان 
سـال از ایثارگـران ۴۹٨ نفـر اسـتخدام آمـوزش و پـرورش خراسـان رضـوی 

اند. شـده 
در ادامـه معـاون سـواد آمـوزی آمـوزش و پـرورش خراسـان رضـوی بـر ضرورت 
تقویـت مراکـز یادگیـری و یاددهی اسـتان تاکید کـرد و در مـورد چگونگی جذب 
بـی سـوادان، طـرح توانند سـازی بانـوان و مهـارت آموزی آنهـا  توضیحاتـی ارائه 
داد و گفـت: تمـام تـالش ایـن اسـت کـه محورهـای فعالیـت مراکـز یادگیـری با 
شـعار سـال که توسـط رهبر معظم انقالب اعالم شـده اسـت انطباق داشـته باشـد.

حجـت االسـالم و المسـلمین قرائتی رئیس سـتاد اقامـه نماز کشـور در این دیدار  
بـا اشـاره بـه نظـر رهبر معظم انقـالب دربـاره نهضت سـوادآموزی گفـت: تا وقتی 
یـک بـی سـواد وجـود دارد بـه کار خـود ادامـه دهید، حـاال که مـدارس حضوری 
شـده اسـت تمـام تـالش ایـن باشـد کـه فرهنـگ نمـاز اول وقـت در مـدارس 

یابد. گسـترش 

از شنبه بیستم فروردین  ◄
ثبت نام آزمون سال۱۴۰۱ مرکز وکال

 آغاز شد
ــمی و  ــان رس ــز وکال، کارشناس ــال۱۴۰۱ مرک ــت س ــون وکال ــام آزم ــت ن ثب

ــد. ــاز ش ــه آغ ــوه قضایی ــواده ق ــاوران خان مش
ــز وکال،  ــال۱۴۰۱ مرک ــت س ــون وکال ــام آزم ــت ن ــازارکار، ثب ــزارش ب ــه گ ب
کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه قضاییــه از فــردا  آغــاز می شــود.

داوطلبــان آزمــون فوق العــاده وکالــت بایــد از تاریــخ ۲۰فروردیــن مــاه 
ــانی  ــه نش ــالمی ب ــگاه آزاد اس ــایت دانش ــه س ــاه ب ــن م ــت ۲٦ فروردی لغای
http://www.azmoon.org مراجعــه و ضمــن مطالعــه دقیــق آگهــی 

ــد. ــدام کنن ــام اق ــت ن ــه ثب ــبت ب ــال۱۴۰۱ نس ــت س ــون وکال آزم
ــون  ــوص »آزم ــی در خص ــات تکمیل ــار و اطالع ــن اخب ــب آخری ــت کس جه
ــد. ــه کنن ــانی www.23055.ir مراجع ــه نش ــز وکال ب ــایت مرک ــه س ــت« ب وکال

همچنین آزمون وکالت در روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ برگزار خواهد شد.

وزیر کشـور طی بازدید از پروژه قطار ملی مترو 
بابیان اینکه جهاددانشـگاهی به عنوان یک نهاد 
دانش بنیـان  مختلـف  حوزه هـای  در  ممتـاز 
حضـور دارد گفـت: فعالیت هـای ایـن نهـاد در 
تولیـد قطار ملی یکـی از مهم ترین صحنه های 
حضـور آن در خودکفایی کشـور اسـت که آثار 

درازمدتـی بـه دنبال خواهد داشـت.
بـه گـزارش بـازارکار، در سـالی کـه از جانـب 
تولیـد،  عنـوان  بـا  رهبـری  معظـم  مقـام 
دانش بنیـان و اشـتغال آفرین نام گذاری شـده 
اسـت، سـردار احمـد وحیـدی وزیر کشـور با 
رییـس  طیبـی  دکتـر حمیدرضـا  همراهـی 
منطقـی  منوچهـر  دکتـر  جهاددانشـگاهی، 
معـاون حمل ونقـل وزیـر صنعـت، معـدن و 

تجـارت، دکتر سـیدمجتبی شـفیعی سرپرسـت سـازمان 
حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری تهـران، بـا حضـور در 
شـرکت واگن سـازی تهـران از پـروژه فناورانـه تولید قطار 
ملی بازدید کردند و تسـت سـرعت این قطار که سیسـتم 
رانش آن به دسـت مهندسـان و فناوران جهادی طراحی و 

تولیـد شـده اسـت، بـا حضـور آنـان انجـام گرفت. 
وزیـر کشـور در حاشـیه بازدیـد از ایـن قطار بابیـان اینکه 
متـرو یکـی از حوزه های مهم کشـور به شـمار مـی رود که 

خودکفایی در تولید آن اهمیت زیادی دارد گفت: در پروژه 
تولیـد قطار ملـی فعالیت خوبی توسـط جهاددانشـگاهی، 
شـرکت واگـن سـازی تهـران و همـکاری بیـن بخشـی با 

سـایر تولیدکننـدگان داخلی انجام گرفته اسـت.
وی بابیـان اینکـه در ایـن بازدید شـاهد تولیـد هفت واگن 
یـک رام قطـار مترو با ٨۵ بومی سـازی هسـتیم ادامـه داد: 
این قطار در حال انجام مراحل نهایی تسـت های حرکت اسـت 
و آن گونـه کـه در این بازدید اعالم شـد تـا خردادماه جاری 
پـس از کسـب تأییدیه هـای الزم آمـاده مسـافر گیـری 

می شـود کـه می تواند بـا خودکفایـی در این بخش 
ضمـن تأمیـن نیازهـای متـرو تأثیراتـی در سـایر 

بخش هـا نیز داشـته باشـد.
سـردار وحیـدی در ایـن بازدیـد بـه نقـش ممتـاز 
جهاددانشـگاهی در حوزه هـای تولیـد فناوری های 
موردنیـاز و دانش بنیـان اشـاره کـرد و بابیان اینکه 
ایـن نهـاد در حوزه هـای مختلفـی حضـور دارد و 
دسـتاوردهای آن بـه ایـن پروژه خالصه نمی شـود 
گفـت: امـا تولیـد قطـار ملـی یکـی از مهم تریـن 
شـمار  بـه  جهاددانشـگاهی  حضـور  صحنه هـای 
مـی رود کـه می تواند نقش بسـیاری در خودکفایی 

کشـور داشـته باشد.
وزیـر کشـور همچنین بـه موضوع تجاری سـازی و 
عقـد قرارداد پـروژه قطار ملی اشـاره کـرد و گفت: 
یکـی از خوبی هـای پـروژه تولیـد قطـار ملی آن اسـت که 
آمـاده سـازی آن در شـرکت واگـن سـازی تهـران در حال 
انجام اسـت، شـرکتی کـه شـهرداری تهران یکی از سـهم 
داران اصلـی آن بـوده و می توانـد بهره بـرداری الزم را از 
قطارهـای تولیـدی داشـته باشـد. در همیـن رابطـه یـک 
قـرارداد تأمین  ۱۰۵ واگن قطار ملی به امضا رسـیده اسـت 
کـه منابـع آن در حال تأمین اسـت و انشـااهلل ازنظر منابع 

مشـکلی نخواهیم داشـت .

قطار مترو ملی از مهم ترین صحنه های حضور جهاددانشگاهی در خودکفایی کشور
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ایجاد ۳۲ هزار فرصت شغلی توسط 

کمیته امداد اصفهان در سال 1401 
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 
اســتان اصفهــان از ایجــاد ۳۲ هــزار فرصــت 
ــان در  ــداد اصفه ــه ام ــط کمیت ــغلی توس ش
ســال تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفرین 

خبــر داد.
ــان،  ــوج اصفه ــزاری م ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ــال  ــذاری س ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــم زارع ب کری
ــه  ــری ب ــام معظــم رهب ــان مق ــه بی ۱۴۰۱ ب
نــام« ســال تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال 
ــان و اشــتغال  ــش بنی ــه امــداد اســتان اصفهــان در ســال تولیــد، دان ــن«  گفــت: کمیت آفری

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــغلی ایج ــزار فرصــت ش ــن، ۳۲ ه آفری
وی  اظهــار داشــت: بهــره گیــری از ظرفیــت موسســات کاریابــی، شــرکت هــای ســرمایه گذار، 
فعــاالن اقتصــادی بــا هــدف ایجــاد اشــتغال و توســعه صنایــع خــاق و دانــش بنیــان بــرای 
ــای ســال جــاری در حــوزه  ــه ه ــداد اســتان از برنام ــه ام ــت کمیت ــان تحــت حمای مددجوی

اشــتغال اســت.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه تعهــد کمیتــه امــداد کشــور در ایجــاد ۵۰۰ هــزار فرصــت 
شــغلی بــرای ســال جــاری، ادامــه داد: ســهم اســتان اصفهــان از ایــن تعــداد، ایجــاد ۳۲ هــزار 
شــغل بــرای مددجویــان اســت کــه تــاش خواهیــم کــرد حجــم قابــل قبولــی از ایــن فرصــت 
هــای شــغلی، از طریــق تقویــت روابــط و همــکاری بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان و مراکــز 

رشــد فعــال در شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان، انجــام شــود.
زارع بــا تاکیــد بــه تفاهــم نامــه منعقــد شــده بــا پــارک علــم و فــن آوری، افــزود: امیدواریــم 
در ســال ۱۴۰۱ بــا برگــزاری رویدادهــای کارآفرینــی بــه منظــور شناســایی طــرح هــای دانــش 
بنیــان و خــاق و حمایــت از آنهــا، همچنیــن برپایــی پاتــوق ایــده، بــه جمــع آوری ایــده هــای 

نــاب علمــی و کاربــردی دســت یابیــم.
ــدادی از  ــز تع ــته نی ــای گذش ــال ه ــت: در س ــان گف ــتان اصفه ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در برخــی از شــرکت هــای دانــش بنیــان  ــان ب مددجوی

ــد. ــوده ان ــه کار ب مشــغول ب

رئیس شورای عالی استان ها: 

موافقت هیأت دولت با راه اندازی شهرک نساجی در هرمزگان 
اســتاندار هرمــزگان از موافقــت 
راه انــدازی  بــا  دولــت  هیــأت 
شــهرک نســاجی در هرمــزگان 
خبــر داد و گفــت: قــرار اســت 
ــزگان  ــم در هرم ــن ابریش ۲۴۰ ت
ــاز  ــی از نی ــش مهم ــد و بخ تولی
کشــور در ایــن زمینــه تامیــن 

ــود. ش
مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
نشســت  در  دوســتی  مهــدی 
حــوزه  طرح هــای  بررســی 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 

ــا  ــن برنامه ه ــارت را از عمده تری ــعه تج ــزگان، توس ــتان هرم اس
ــار داشــت:  ــرد و اظه ــام ک ــزگان اع ــرای ســال ۱۴۰۱ در هرم ب
ــگاه و  ــدازی نمایش ــه، راه ان ــن زمین ــا در ای ــن برنامه ه از مهم تری
ــه تخصصــی  ــزگان، ایجــاد پایان ــی تجــارت هرم ــز بین الملل مرک
صــادرات محصــوالت کشــاورزی و شــیاتی، فعال ســازی بیشــتر 

تجــارت  توســعه  گمــرکات، 
ملوانــی و بازارچه هــای مــرزی 
و ملوانــی اســت کــه بــا جدیــت 

ــود. ــری ش ــد پیگی بای
ــای  ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش وی ب
اســتان  صادراتــی  خــوب 
هرمــزگان و مزایــای اســتقرار 
ــه داد:  ــار آب، ادام ــع در کن صنای
ایــن مزیــت موجــب کاهــش 
ــود  ــادرات می ش ــای ص هزینه ه
و فرصــت خوبــی جهــت توســعه 
صنایــع  اســتقرار  و  صــادرات 

بیشــتر در هرمــزگان محســوب می شــود.

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353032/%D9%8
5%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%8

استاندار هرمزگان اعالم کرد؛ 

به کارگیری نیروهای بومی در پارس جنوبی 

باید به یک فرهنگ تبدیل شود
 

گفـت:  اسـتان ها  عالـی  شـورای  رئیـس 
صنعـت  در  بومـی  نیروهـای  به کارگیـری 
شـکل  بـه  بایـد  جنوبـی  پـارس  عظیـم 
یـک فرهنـگ در بیـن مدیـران این صنعت 

نهادینـه شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، پرویز سـروری 
جنوبـی  پـارس  مدیـران  بـا  نشسـت  در 
اظهـار داشـت: تعامـل بـا محیـط پیرامونی 
و بکارگیـری نیروهای بومی اسـتان بوشـهر 

بایـد بـه شـکل یـک فرهنـگ در بیـن مدیـران صنعـت نفـت نهادینـه شـود.
وی بـا اشـاره بـه بیانـات مقـام معظـم رهبـری در فروردیـن سـال ۱۳۹۰ و در سـفر تاریخی 
خـود به شهرسـتان عسـلویه، توجـه و رفع مشـکات مردم این شهرسـتان را یادآور شـد و 
بیـان داشـت: ایـن صنعـت عظیم که سـهم اساسـی در اقتصاد کشـور دارد می بایسـت 
به خوبـی نقـش خود را در تحقق خواسـته ها و مرتفع کردن مشـکات مـردم منطقه ایفا نماید.

رئیس شـورای عالی اسـتان ها اشـتغال نیروهای بومی اسـتان بوشهر در شـرکت های مستقر 
در جنـوب اسـتان بوشـهر را حق مسـلم جوانان منطقه دانسـت و گفت: بکارگیـری نیروهای 
بومـی در صنعـت عظیـم پـارس جنوبـی بایـد به شـکل یـک فرهنگ در بیـن مدیـران این 

صنعت نهادینه شـود.
سـروری ایجـاد تعامـل سـازنده میـان صنعت نفـت و مدیران شـهری به ویژه شـوراها 
بـه عنـوان نماینـدگان مسـتقیم مـردم را عامـل موفقیـت و هـم افزایـی در عرصـه 

جهـاد اقتصـادی در پایتخـت انـرژی ایران دانسـت.

آذربایجان شرقی متعهد

 ایجاد 5۲ هزار شغل جدید شد 
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی با اشاره به تفاهم نامه 

وزارتخانه های کشور و تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برای ایجاد فرصت های شغلی 
در سال ۱۴۰۱، گفت: تعهد استان در 
این تفاهم نامه، بالغ بر ۴۵ هزار شغل 

جدید است که با هماهنگی و همکاری 
دستگاه های مسوول، این رقم را به بیش 

از ۵۲ هزار شغل افزایش دادیم.
به گـزارش خبرگـزاری فـارس از تبریز، 

حسـین فتحی در نخسـتین جلسـه گروه کاری اشـتغال و بازار کار اسـتان در سـال جدید، 
ضمـن تشـریح برنامه هـا و اولویت هـای اشـتغال اسـتان در سـال جدیـد اظهـار کـرد: در 
سـال گذشـته با ایجـاد و راه انـدازی ۱۰ مرکز مشـاوره و خدمات کارآفرینـی، چهار مرکز 
شـتاب دهی و اورژانـس کسـب وکار، بسـتر مناسـبی بـرای تحقـق شـعار سـال ۱۴۰۱ در 

اسـتان فراهم شـده اسـت.
وی گفـت: ایجاد زیسـت بوم اشـتغال، تحـول در آموزش هـای مهارتی، ایجاد کسـب وکارهای 
تعاونـی و خوشـه ای، ایجـاد کرسـی های کارآفرینی در دانشـگاه ها، سـاماندهی مشـاغل خرد 
و خانگـی، شناسـایی ایده هـای جدیـد کارآفرینـی و تاش برای تجاری سـازی آنهـا از جمله 

برنامه های حوزه اشـتغال اسـتان در سـال جدید اسـت.

اشتغال ۲4هزار نفر در حوزه صنعتی و معدنی
 استان بوشهر

 بحرینـی معاون صنایـع و معادن 
اداره کل صمت اسـتان بوشـهر از 
اشـتغال ۲۴ هـزار نفـر در حـوزه 
صنعتی و معدنی اسـتان بوشـهر 
ظرفیت هـای  گفـت:  و  داد  خبـر 
دانش بنیـان در صنایـع متوسـط و 
کوچک استان بوشهر فعال می شود.

حسـن بحرینـی در گفت وگـو بـا 
بـازار اظهار داشـت: حوزه صنعت 
و معدن استان بوشهر در سال جاری 

و در راسـتای تحقق شـعار سـال، برنامه ریزی جامعی داشـته و به فضل خدا شـاهد موفقیت 
روزافـزون در ایـن حـوزه خواهیم بود.

وی افـزود: توسـعه واحدهـای صنعتـی در اسـتان به منظـور ایجاد اشـتغال پایـدار و کاهش 
بیکاری در دسـتور کار اسـت و نتایج خوبی نیز در این زمینه در اسـتان به دسـت آمده اسـت.
معاون امور صنایع و معادن اداره کل صمت اسـتان بوشـهر از اشـتغال ۲۴ هزار نفر در حوزه 
صنعتی و معدنی در اسـتان بوشـهر خبر داد و خاطر نشـان کرد: بیش از ۵۸۵ پروانه بهره برداری 
صنعتـی در حوزه هـای کانـی فلـزی و کانی غیر فلزی و صنایع معدنی در اسـتان فعال هسـتند 

کـه ۲۳ هزار و ۹۸۱ شـغل ایجـاد کرده اند.
بحرینـی تصریـح کـرد: برای تحقق شـعار سـال، جلسـات متعددی بـا حضور کارشناسـان و 
متخصصـان بـه ویـژه در حـوزه دانش بنیـان گرفته ایم و انتظـار می رود نتایج عینـی این مهم 

در کمتریـن زمان ممکن مشـاهده شـود.

نخبگان حوزه کشاورزی در گیالن از تسهیالت ویژه 
برخوردار می شوند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیان با بیان اینکه ۶۰ مرکز فناور و دانش بنیان در حوزه کشاورزی 
داریم، گفت: نخبگانی که در حوزه تجاری سازی دانش فعالیت می کنند از اولویت دریافت تسهیات 

برخوردار هستند.
صالح محمدی در گفت وگو با خبرنگاران، درخصوص توسعه دانش  بنیان در حوزه کشاورزی 
اظهار کرد: استان گیان با پتانسیل بسیار باالیی که در حوزه کشاورزی دارد در زمینه کشاورزی 

دانش بنیان فعالیت می کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیان با اشاره به شعار امسال مقام معظم رهبری تحت عنوان 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« تصریح کرد: جهاد کشاورزی استان گیان در راستای تامین 

امنیت غذایی، علمی کردن عرصه های مختلف تولید در حوزه کشاورزی را دنبال می کند.
وی با بیان اینکه در استان گیان ۶۰ مرکز فناور و دانش بنیان در حوزه کشاورزی وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت اقتدار غذایی کشور این فناوری ها را در قالب نمایشگاه ها در 

معرض دید تولیدکنندگان خواهیم گذاشت.

کریم زارع خبر داد: 

ویــژه  منطقــه  مدیرعامــل 
ــی  ــرودگاه بین الملل ــادی و ف اقتص
ــا اشــاره بــه اســتقرار ۱۰۰  پیــام ب
واحــد تولیــدی جدیــد طــی ســال 
ــت:  ــه گف ــن منطق ــاری در ای ج
بــا  کــه  می شــود  پیش بینــی 
اســتقرار ایــن واحدهــا ۲ هــزار 
فرصــت شــغلی دیگــر در ایــن 

مجموعــه ایجــاد شــود.
بنــا بــه اعــام مرکــز روابــط 
ــانی وزارت  ــاع رس ــی و اط عموم
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، 
اکبــر قنبرپــور گفــت: اکنــون 

توســعه زیرســاخت ها باهــدف اســتقرار واحد هــای تولیــدی 
ــن  ــی« در ای ــی. ت ــی« و »آی. س ــت »آی. ت ــا اولوی ــی ب و صنعت
منطقــه در حــال اجرایــی شــدن اســت و ایــن امیــدواری وجــود 
دارد کــه امســال بتوانیــم زمینــه ایجــاد ۲ هــزار فرصــت شــغلی 

ــم. ــم کنی ــام فراه ــد را در پی جدی
ــام مســتقر  ــون ۲۴۴ ســرمایه گذار در پی ــه تاکن ــان اینک وی بابی

شــدند، اظهــار داشــت: با اســتقرار 
ــرای  ــتری ب ــرکت ها بس ــن ش ای
اشــتغال پنــج هــزار و ۵۰۰ نفر در 

ایــن منطقــه فراهــم شــد.
قنبرپــور ادامــه داد: از ســوی دیگر 
ــاهد  ــت ش ــه گذش ــالی ک در س
هــزار  هفــت  ســرمایه گذاری 
ــی توســط بخــش  ــارد تومان میلی
ــزار و  ــک ه ــد ی خصوصــی و تولی
ــات  ــول و خدم ــوع محص ۸۰۰ ن
ــه  ــه در منطق مهندســی و فناوران
فــرودگاه  و  اقتصــادی  ویــژه 

بین المللــی پیــام بودیــم.
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی و فــرودگاه بین المللــی پیــام 
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه برنامه هــای ایــن منطقــه 
در ســال جــاری اشــاره کــرد و گفــت: افزایــش مســیر های 
ــل کاال  ــبکه حمل ونق ــعه ش ــافری، توس ــش مس ــروازی در بخ پ
به خصــوص در حــوزه گمرکــی ازجملــه برنامه هایــی اســت کــه 

امســال بــه دنبــال تحقــق آن هــا هســتیم.

حدود ۲ هزار فرصت شغلی جدید در مجموعه پیام ایجاد می شود 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام

◄

اسـتاندار ایـام گفت: ۲ هـزار و ۴۵۵ 
میلیـارد تومان اعتبارات سـفر رئیس 

جمهـور بـه ایام اختصـاص یافت .
ــنیم  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
از ایــام، حســن بهــرام نیــا در 
ــورای اداری  ــت ش ــتین نشس نخس
ــه  ــه ب ــد ک ــال جدی ــتان در س اس
میزبانــی پتروشــیمی ایــام برگــزار 
شــد اظهــار داشــت: ۲ هــزار و ۴۵۵ 
ــفر  ــارات س ــان اعتب ــارد توم میلی

ــت. ــه اس ــاص یافت ــام اختص ــه ای ــور ب ــس جمه رئی
ــت  ــفر ریاس ــات س ــه مصوب ــاره ب ــا اش ــه ب ــا در ادام ــرام نی به
ــه اســتان گفــت: در جریــان ســفر رئیــس جمهــور  جمهــوری ب
بــه اســتان ۱۱۲ طــرح و پــروژه بــا اعتبــار ۲ هــزار و ۴۵۵ 
ــون دالر بصــورت  ــی و ۴.۴۵ میلی ــان بصــورت ریال ــارد توم میلی
ارزی و همچنیــن یــک هــزار و ۸۶۰ میلیــارد تومان تســهیات در 

ســفر رییــس جمهــوری بــه ایــن 
اســتان اختصــاص یافتــه اســت.

ــای  ــی ه ــه رایزن ــه ب وی در ادام
ــرار  ــه ق ــورد توج ــرای م ــود ب خ
مغفــول  موضوعــات  گرفتــن 
ریاســت  ســفر  در  مانــده 
و  کــرد  اشــاره  جمهــوری 
گفــت: در دو جلســه ای کــه 
بــا رییس جمهــور و معاونیــن 
رییس جمهــور برگــزار کردیــم 
ــفر  ــتانی س ــارات اس ــه اعتب ــان ب ــارد توم ــوع ۸۰۰ میلی در مجم

ریاســت جمهــوری اضافــه شــد.

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/
News/353071/%D8%AF%D9%88-

معاون صنایع و معادن اداره صمت استان بوشهر اعالم کرد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی  ◄

رئیس جهاد کشاورزی گیالن:◄

دو هزار و 455 میلیارد تومان اعتبارات سفر رئیس جمهور
 به ایالم اختصاص یافت  

استاندار ایالم : 

◄مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
صدور هزار مجوز مشاغل خانگی 

در خراسان جنوبی
ــال  ــی پارس ــاغل خانگ ــوز مش ــزار مج ه
بــرای متقاضیــان در خراســان جنوبــی 

ــد. ــادر ش ص
راســتگو مدیــر کارآفرینــی و اشــتغال اداره 
ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف کل تع
گفــت: از مجمــوع مجوز هــای صــادر شــده 
در ســال گذشــته، تعــداد ۷۷۱ مجــوز 
در قالــب مســتقل بــوده و ۲۲۹ مــورد 
ــورت  ــه ص ــی ب ــاغل خانگ ــوزه مش در ح
مجــوز  حقوقــی  و  حقیقــی  پشــتیبان 

ــد. ــوده ان ــت نم دریاف
ــر را زیرپوشــش  ــداد مشــاغل خانگــی دو هــزار و ۳۶ نف ــن تع او گفــت: صــدور مجــوز ای

ــرار داد. ق
ــی ،  ــتگاه های اجرای ــط دس ــده توس ــادر ش ــوز ص ــزار مج ــوع ه ــت: از مجم ــتگو گف راس
بیشــترین مجــوز مســتقل و پشــتیبان صــادر شــده در اســتان بــه ترتیــب تعــداد ۴۹۵ و ۲۳۴ 
مجــوز در رشــته فعالیت هــای صنعــت، معــدن و تجــارت و میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی 

و گردشــگری بــوده اســت.

کارشناس مسئول امور تسهیالت گلخانه ای جهادکشاورزی زنجان ◄
اعالم ضوابط و شرایط احداث گلخانه 

در استان زنجان
تسـهیات  امـور  مسـئول  کارشـناس 
از  زنجـان،  جهادکشـاورزی  گلخانـه ای 
احـداث  از  بـرای حمایـت  تهمیـدات الزم 
گلخانـه در سـطح اسـتان خبـر داد و گفت: 
مجـوز تخصیـص آب زمین هـای متقاضـی 
احـداث گلخانـه، بـر عهـده وزارت نیـرو و 

اسـت. اسـتان  منطقـه ای  آب  شـرکت 
ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  مهاجـری  سـحر 
اظهـار کـرد: طبـق مصوبـه شـورای ملـی 
سـازگاری بـا کم آبـی ، احـداث گلخانـه بـا 
تخصیـص آب جدیـد در اراضـی دیم و ملی 
ممنـوع شـده و افـراد متقاضـی احـداث گلخانه ضمن تهیـه زمین و تکمیل مـدارک هویتی 
بایـد مجوزهـای الزم بـرای تهیـه آب کـه از الزامات احداث گلخانـه اسـت، از ادارات ذی ربط 

کنند. پیگیـری 
وی بـا اشـاره بـه کاس های آموزشـی احـداث و مدیریت گلخانـه در جهادکشـاورزی، افزود: 
تاییدیـه و پروانـه احـداث گلخانه از طریق ورزات جهادکشـاورزی و ادارات ذی صاح بررسـی 

و مجوزهـای مربوطـه نیـز از اداره آب، گاز و برق اسـتعام می شـود.
مهاجـری بیـان کـرد: خریـد یـا اجـازه زمین جهـت احـداث گلخانه هـای در اشـل صنعتی 
بایـد حداقـل ۵۰۰۰ متـر باشـد تا بتـوان ۳۰۰۰ متـر از آن را گلخانه احـداث کرد. همچنین 
رعایـت فاصلـه از رودخانـه، دریـا، کارخانه ها، مـزراع، واحدهـای دام و طیور بـا گلخانه طبق 

ضوابـط باید رعایت شـود.
کارشـناس مسـئول امـور تسـهیات گلخانـه ای جهادکشـاورزی زنجـان بـا بیـان اینکـه اکثـر 
زمین های اسـتان زنجان شـکل هندسـی مناسـبی ندارند، تشـریح کرد: حد اقتصادی زیر بنای 
گلخانـه در زمین هـای مربعـی بـه وسـعت حداقل ۳۷۵۰ متـر برای اعطـای مجوز قابل قبول اسـت.

ایــن مســئول بــا اشــاره بــه گلخانه هــای بــاالی ۱۰۰ متــر و زیــر ۳۰۰۰ متــر، گفــت: مجــوز 
گلخانه هــای ابعــاد کوچــک بــه اصطــاح خانگــی توســط مدیریت هــای جهادکشــاورزی و 

مجــوز گلخانــه صنعتــی از ســوی نظــام مهندســی بــه متقاضیــان اعطــا می شــود.
مهاجــری در پاســخ بــه ســئوالی دربــاره تســهیات و وام حمایتــی از احداث گلخانــه، اظهار 
کــرد: وام تعلــق یافتــه بــه گلخانه هــای خانگــی کــه حــدود ۱۰۰ میلیــون تومــان اســت که 
بــا معرفــی جهادکشــاورزی بــه وزارت کار در قالــب حمایــت از طرح هــای مشــاغل خانگــی 
تامیــن خواهــد شــد امــا بــرای گرفتــن تســهیات بانکــی و مجــوز دیوارکشــی گلخانه هــای 
صنعتــی در صــورت تاییــد نظــام مهندســی بــا توجــه بــه بودجــه اختصــاص داده شــده بــه 
وزارت جهادکشــاورزی متقاضیــان بــه بانــک مربوطــه بــرای دریافــت وام معرفــی می شــوند.

بســیج  ســازمان  مســئول 
ــت:  ــان گف ــپاه گی ــازندگی س س
بســیج ســازندگی در راســتای 
ایجــاد و راه انــدازی مشــاغل خــرد 
خانگــی به ویــژه در روســتاها ورود 
نظیــر  حمایت هایــی  و  کــرده 
ــهیات را در  ــوزش و تس ــه آم ارائ

دارد. کار  دســتور 
احمــد  پاســدار  ســرهنگ 
بــا  گفت وگــو  در  ابراهیمــی 
خبرنــگار تســنیم در رشــت در 
تشــریح آخریــن وضعیــت احداث 
مســکن محرومــان در گیــان 
ــزار  ــش از ۲ ه ــت: بی ــار داش اظه

ــطح  ــان در س ــه مددجوی ــته ب ــال گذش ــی س ــکن مددجوی مس
اســتان گیــان تحویــل داده شــد.

مســئول ســازمان بســیج ســازندگی ســپاه اســتان گیــان گفــت: 
در فــاز ســوم ســاخت ۵۰۰ واحــد مســکن محرومــان را آغــاز کردیم 
ــون  ــود؛ اکن ــل داده ش ــان تحوی ــه مددجوی ــت ب ــرع وق ــا در اس ت
شناســایی انجــام شــده و در چنــد روز آینــده بــه طــور رســمی کار 

اجرایــی ســاخت مســکن در ســطح اســتان آغــاز می شــود.

ــاره  ــوالی درب ــه س وی در پاســخ ب
اقدامات ســازمان بســیج سازندگی 
ســپاه گیــان در راســتای اقتصــاد 
مقاومتــی خاطرنشــان کرد: بســیج 
ســازندگی در راســتای ایجــاد و 
راه انــدازی مشــاغل خــرد خانگــی 
به ویــژه در روســتاها ورود کــرده و 
اقداماتــی را در ایــن زمینــه دنبــال 

می کنــد.
ابراهیمــی ابــراز داشــت: بــه عنوان 
مثــال بــرای جوانــان تحصیــل 
ــتا  ــد در روس ــه می توانن ــرده ک ک
ــرای خــود  در حــوزه کشــاورزی ب
و یــا دیگــران اشــتغالزایی کنند در 
حــوزه آمــوزش و تســهیات از آنــان پشــتیبانی می شــود و یــا بــا 
اختیــارات خــود بــرای کســب حمایــت ســایر مجموعه هــا از ایــن 

ــم. ــدام می کنی ــراد اق اف

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353094

کارآفرینان مشاغل خرد در مناطق محروم و روستایی گیالن
 از تسهیالت بهره مند می شوند 

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه گیالن



5
اقتصادی

www.bazarekar.ir

ویژه اطالع رسانی اشتغال دوشنبه 22 فروردین 1401- 9 رمضان 1443- 11 آوریل 2022 - سال بیست و دوم - شماره 1256

 كارشناس حقوق و دستمزد )آقا(
مسلط به محاسبات مربوط به نظام جبران خدمات 

و حقوق و دستمزد،
 مسلط به تهيه ليست هاي ماليات، بيمه  و تعامل 

 با سازمان ها و ادارات،
 مسلط به قوانين اداره كار و ماليات،

مسلط به نرم افزار راهكاران
 )ماژول حقوق و دستمزد(

 كارشناس اداري و پشتيباني )آقا(
 كارشناسي مديريت

حداقل 5 سال تجربه كاري در
  شركت هاي معتبر مشاور نفت و گاز،

اجرا  و انجام فعاليت هاي اداري و پشتباني،
 آشنا به خريد و تداركات

اجراي سياست ها و خط مشي هاي شركت  در زمينه هاي 
 مربوط به امور اداري ،رفاهي و پشتيباني

 كارمند انبار )آقا(
آشنا به فرايند انبار داري،
 آشنا به نرم افزار همكاران

 مسلط به آفيس
 توانايي پيگيري امور محوله

 توانايي ارائه گزارش به مدير مربوطه
 2 سال سابقه كار مرتبط

متقاضيان محترم توانمند و با انگيزه ميتوانند رزومه خود را در 
قالب فايل PDF به پست الكترونيكي 

زير ارسال فرمايند
HR@farspetro.com

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112726 

 كارشناس فروش
 ليسانس، محل خدمت دفتر شركت

 ترجيجا رشته هاي مهندسي و سابقه كار مرتبط

 كارگر ساده كمك انبار دار )آقا(
 ديپلم، محل خدمت: دفتر شركت

 پايان خدمت ضامن معتبر

 كارگر ساده راننده و مامور خريد )آقا(
 ديپلم، محل خدمت كارگاه
 پايان خدمت ضامن معتبر

كارگر فني
  آشنا به فرزكاري و دريل )آقا(، ديپلم، محل خدمت كارگاه

سابقه كار مرتبط، حقوق ثابت + پاداش + بيمه +
  پرداخت حقوق سر وقت

  متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده 
ارتباط حاصل نمايند.

behfan@hotmail.com 

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112727

دعوت به همکاری

شركت هيدروليك بهفن با ييش از 25 سال فعاليت در زمينه فروش و خدمات هيدروليك از افراد واجد شرايط ذيل در تهران 
)منطقه 10 - شبيري-جي( دعوت به همكاري مي نمايد:

دعوت به همکاری

كارشناس كنترل كيفي

  ليسانس شيمي يا ليسانس صنايع، سن زير 45 سال

 به صورت شيفتي، آقا، تمام وقت

  نياز به سابقه: ندارد،  ليسانس

 حقوق و مزايا طبق قانون اداره كار، سرويس اياب ذهاب، 

ناهار وشام، ميان وعده

 ساعت تماس و مراجعه: 9 الي 12غير از روزهاي تعطيل و

  پنج شنبه ها، فقط شهر اصفهان

متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده

 در بخش اطالعات تماس، ارتباط

  حاصل نمايند.

واتس اپ09926377015

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112736

شركت سرو صنعت سپاهان )توليد كننده قطعات پليمري خودرو(

 واقع در اصفهان )شهرك صنعتي سجزي( جهت تكميل نيروي انساني خود

 به افراد زير نيازمنداست:

يك شركت بزرگ نفت و گاز جهت تكميل كادر كنترل 
كيفي خود در يك پروژه ملي، بازرس اقالم حفاري شامل 

تجهيزات و مواد استخدام مي كند. محل كار در
  جزيره كيش مي باشد.

متقاضيان رزومه خود را به آدرس زير در
  تلگرام ارسال نمايند.

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112735

دعوت به همکاری

@QAQCMegaproject

دعوت به همکاری

شركت فنی مهندسی پترو شيمی فارس در زمينه نفت، گاز و پتروشيمی 
جهت تكميل و تقويت كادر فني ـ تخصصي خود در دفاتر )تهران، شيراز( و كارگاههاي فعال از واجدين شرايط 

 زير دعوت به همكاري مينمايد:

بسـیاری از شـرکت های دانش بنیان بـا دریافت حمایـت محصوالتی تولید 
و در نمایشـگاه ها عرضـه می کننـد؛ امـا از بی توجهـی به محصـول بومی و 
نبـود خریـدار گالیه دارنـد؛ برخی هـم حتـی نمی توانند تسـهیالت را 
بازپرداخـت کننـد. پس چطـور باید با دسـتاورد دانش بنیان ها اشـتغال 

فراگیـر و پایـدار ایجاد کرد؟
بـه گـزارش بـازارکار؛ وقتـی از اشـتغال دانـش بنیـان صحبت مـی کنیم 
تولیـد را مختـص بـه عملـی می کنیـم کـه از دانش محقق شـده باشـد.
سـال های پیش هم اشـتغال مسـئله اصلی کشـور بوده است اما امسـال با نامگذاری 
سـال بـه عنـوان »تولید دانش بنیان و اشـتغال آفرین«، تاکید شـده کـه هر تولیدی 

مدنظر نیسـت و تولید باید بر اسـاس ایجاد دانش در کشـور رقم زده شـود.
ایـن دانـش هم باید از طریق تحقیق و توسـعه حاصل شـده باشـد و اشـتغال سـطح 
بـاالی را ایجـاد کنـد. امـا تحقیـق و توسـعه صرفـا بـا حمایـت و صـرف منابـع مالی 
حاصـل نمی شـود؛ مـوارد زیـادی از حمایت های دولتـی بوده که بـه نتیجه مطلوب 

نرسـیده است.
امـا چـرا گاهـی محصـول دانش بنیـان  از ویتریـن بـه بـازار راه پیـدا نمـی کنـد و در 
نتیجـه شـاهد گالیه هـای فعاالن صنایـع دانش بنیـان از نبود خریـدار و بی توجهی 

به محصـول بومی هسـتیم؟

دولت ها می دانند كه صنايع جوان دانش بنيان، 
هزينه تحقيق را ندارند

اساسـا تامیـن هزینـه هـای تحقیـق و پژوهـش بـرای شـرکت های کوچک مشـکل 
اسـت و صنایـع بـزرگ و متوسـط درون خـود بخـش تحقیـق و توسـعه دارند.

در کشـور مـا هم عالوه بر شـرکت های کوچـک دانش بنیانی، حتی برخی از شـرکت های 
تجـاری بـزرگ موفـق شـده انـد عنـوان و رتبـه دانـش بنیانـی را از مراجـع مربـوط 
بگیرنـد و ایـن شـرکت ها قادر بـه تامین هزینه هـای تحقیق و پژوهش هسـتند؛ اما 
تعـداد ایـن شـرکت ها محـدود اسـت و از حدود 6 هزار شـرکت دانش بنیـان موجود 
در کشـور شـاید حداکثر 5 درصد آنها شـرایط مطلوبی را داشـته باشـند که بتوانند 

بـه تنهایـی هزینه هـای پژوهش خـود را تامیـن کنند.
امـا از آنجایـی کـه تحقیـق و توسـعه در برخـی از حوزه هـا اصـال بـه صرفه نیسـت، 
دولـت هـا امکاناتـی را برای این منظور فراهـم می کنند و در ایـران مراکزی در قالب 
عناویـن مختلـف از جملـه پـارک هـای علم و فنـاوری، مراکز رشـد، پژوهشـگاه  ها و 
اندیشـکده هـا فعالیـت مـی کننـد؛ به عبـارت دیگر دولـت در ایـن حوزه هـا هزینه 
مـی کند، آزمایشـگاه می سـازد و نیروی انسـانی تربیـت می کند تا کشـور از نتیجه 

ایـن اقدامـات بهره مند شـود. 
دولـت بـا راه انـدازی مراکز مختلف پژوهشـی و فناورانه، سـرمایه گذاری برای تحقیق 
و توسـعه را انجـام داده اسـت تـا مـردم و شـرکت هـای خصوصـی بـدون دردسـر و 
پیچیدگـی های اداری از آن بهره مند شـوند و شـرکت هـای خصوصی بتوانند قدم  های 
بعـدی را روی پژوهـش هـای اولیـه بردارنـد و تجربه هـا را صنعتی و تجـاری کرده و 

بـه بـازار مصرف عرضـه کنند.
بروکراسـی خسـته کننـده در ادارات، یکـی از گالیـه های همیشـگی فعـاالن صنایع 
دانـش بنیـان اسـت. در ایـن باره مهـدی آذرپیرا یک شـرکت فناور مسـتقر در مرکز 
رشـد تجهیـزات پزشـکی بـه فـارس گفـت: چالـش بزرگی که بـا آن مواجه هسـتیم 

بروکراسـی اداری دولتـی اسـت کـه وقـت و انرژی مـا را هدر مـی دهد.
او مـی گویـد: بـرای مثـال روند صدور مجوز از سـوی وزارت بهداشـت طوالنی اسـت 

کـه تسـهیل ایـن فرآیندها بـه ما کمـک می کند.
ایـن فعـال در صنعـت دانـش بنیـان اضافـه کـرد: در این شـرایط، انرژی مـا به جای 

اینکـه صـرف امـور پژوهشـی و تخصصـی شـود در ادارات دولتی صرف می شـود.
زهـره سـادات الجـوردی نماینده مجلس شـورای اسـالمی هم با انتقـاد از موانعی در 
دسـتگاه ها که تمرکز تولیدکننده داخلی را از توسـعه کسـب و کار خود به حواشـی 
پـرت مـی کنـد، بـه خبرنـگار فارس گفـت: الزم اسـت که شـاهد تسـهیل گری موثر 

در کارها باشـیم.
وی گفـت: امـروز شـاهدیم کـه باوجـود تاکیـد رهبـری بـر رفـع موانـع تولیـد و 
اشـتغالزایی، هنـوز دسـتگاه  هـا محدودیـت  هـای تولیـد داخلـی را رفع نکـرده اند و 
تولیدکننـده داخلـی بـه جای تمرکز بر توسـعه کسـب و کار خود و توسـعه اشـتغال  

بـا موانـع متعـددی درگیر اسـت.
وی گفـت: الزم اسـت که مسـووالن گـره های کار تولید و اشـتغال  زایی در دسـتگاه 
مربـوط خـود را شناسـایی و رفـع کنند و با تسـهیل گری موثـر در امـور، مانع خروج 

سـرمایه از کشـور یا هدر رفت سـرمایه تولیدکننده ها شـوند.
فـروش محصـول و خدمـات و بازارسـازی، دغدغـه همیشـگی فعـاالن صنایـع 

دانـش بنیـان اسـت.

فاصله محصول دانش بنيان  از ويترين تا بازار 
دانـش بنیـان هـا معمـوال از جمع کوچکی شـروع می شـوند و در میانـه راه حمایتی 
دریافـت مـی کننـد و احتمـال موفقیـت خـود را افزایش مـی دهند. در حـال حاضر 
منابـع مالـی خوبی از سـوی صندوق نوآوری و شـکوفایی و معاونت علمـی و فناوری 
ریاسـت جمهـوری بـه شـرکت های دانش بنیـان پرداخت می شـود؛ اما اعطـای این 

منابـع الزامـا به معنی موفقیت شـرکت و ایجاد اشـتغال نیسـت. 
بسـیاری از ایـن شـرکت ها پـس از تولید موفـق، از نبود خریدار و بـی توجهی گالیه 
دارنـد. آنهـا محصـوالت خـود را در نمایشـگاه ها پشـت ویترین مـی  گذارند و عرضه 
مـی کننـد امـا توجهی که انتظـار دارنـد را دریافت نمی کنند. این شـرکت هـا معترض 
مـی شـوند و گالیـه می کنند کـه کاری دانـش بنیان کـرده ایم اما بـه محصول آنها 

توجه نشـده اسـت و کسـی از آنها خرید نکرده اسـت.
در این باره، یوسـف بالش زر فعال دانش بنیان و تولیدکننده بیوکاتالیسـت با انتقاد از نبود 
توجـه الزم بـه محصـوالت دانش بنیان بـه خبرنگار فارس، گفت: نانوبیوکاتالیسـتی تولید 
کـرده ایـم کـه جاذب گازهای آالینده هوا اسـت و البته نمونه خارجی نـدارد و قیمت تمام 

شـده آن کمتر از نصف نمونه خارجی اسـت.
او مـی گویـد: ارزشـی بـه ایـن کار تحقیقاتی داده نشـده اسـت و پـس از یک سـال و نیم 
پیگیـری، در حالـی کـه خودروسـازهای داخلی با ما همکاری نکرده انـد همین نمونه را به 
چند شـرکت خارجی ارسـال کردم و از آن اسـتقبال خوبی شـد. در دنیا مجوز واحدهای 
دانش بنیان راحت صادر می شـود و نظارت محکم اسـت اما در کشـور ما برعکس اسـت.

مخاطـب اصلـی دانـش بنیان ها برای خریـد محصوالت، دولت و شـرکت های بزرگ 
هسـتند. توقـع مـی رود کـه بخش هـای بزرگ کـه منابع مالـی زیـادی را در اختیار 
دارنـد، در خریـد محصـوالت دانـش بنیـان پیـش قـدم شـوند و بـا ایـن کار از آنهـا 

حمایـت کنند. امـا خریـداران هم نظراتـی دارند.
بزرگتریـن شـرکت هـای مخابراتـی کشـور در پاسـخ بـه این انتقـاد، بیان مـی کنند 
کـه اساسـا شـرکتی بزرگ نمی توانـد با تعداد زیادی شـرکت کوچک قـرارداد ببندد 
و از آنهـا خریدهـای خـرد کنـد و در دنیـا هـم رویـه ایـن نیسـت. رویـه جهانـی در 
صنعـت ایـن اسـت که اپراتورها شـرکت هـای بزرگـی را در قالب تامیـن کننده پیدا 
مـی کننـد و صفـر تـا صـد نیـاز خـود را از چند تامیـن کننده بـزرگ مـی گیرند. به 
اصطـالح در صنعـت امـروز پـروژه هـا بـه صـورت کلیـد در دسـت و کامـل و جامع 

خریـداری می  شـود.
ایـن کار شـبیه ایـن اسـت کـه شـرکت های دانـش بنیـان بگوینـد که من یـک تکه 
از یـک زنجیـر را سـاخته ام خریـدار ندارد. بـرای مثال در حـوزه مخابـرات، اپراتورها 
نمـی تواننـد از یک شـرکت سـیم بخرند و از یکـی فیبر. آنها دیگر به مفهوم گذشـته 
ترابـری و انبـار ندارنـد. آنها کل کار را تعریف می کنند و با یک شـرکت قرارداد می بندند 
کـه طـرح تفصیلـی را تعریف کند و تجهیـزات را تحویل دهد و بعـد از تحویل هم تا 
چنـد سـال نگهداری کنـد تا کارمنـدان اپراتور آموزش هـای الزم را ببیننـد. آیا یک 

شـرکت دانـش بنیـان به تنهایـی می تواند ایـن فرآینـد را انجام دهد؟ 
یـک ویژگـی مهـم فعالیت شـرکت های دانـش بنیانی کوچکـی و چابکی آنها اسـت 

کـه اجـازه ورود سـریع بـه نیازهـای روز را به آنهـا می دهد

چطور با دستاوردهای دانش بنيان های كوچك اشتغال 
فراگير ايجاد می شود؟

شـرکت هـای دانـش بنیـان معمـوال در گـروه هـای کوچک شـکل مـی گیرنـد و تا 

زمانـی کـه یـک بنگاه تجـاری موفق و بـزرگ تبدیل شـوند و بتوانند افـراد زیادی را 
مشـغول بـه کار کنند، زمـان زیادی الزم اسـت. 

بسـیاری از ایـن شـرکت هـا باوجود اینکه محصـوالت موفقی را هم تولید کـرده اند اما 
قـادر نیسـتند کـه وام هایی را کـه دریافت کرده انـد پس دهند؛ زیـرا منابع دریافتی 
را بـرای تحقیـق و توسـعه و تولیـد محصـول خرج کـرده انـد و این منابـع تبدیل به 

کسـب و کار و کار تجاری نشـده است.

پس چطور قرار است دستاوردهای شركت های كوچك 
دانش بنيان تجاری سازی شوند و از آنها اشتغالی در سراسر 

كشور حاصل شود؟
بـه گـزارش بـازارکار، فرامرز رسـتگار دبیر سـندیکای صنعت مخابرات به این سـوال 
پاسـخ مـی دهـد. او می گوید: بـرای این کار نیاز به بنگاه های تجاری اسـت. اشـکال 
کار بنـگاه هـای تجـاری در ایـن اسـت که از نظـر علمی و فناوری وابسـته بـه منابع 
خارجـی هسـتند و نتیجـه کار تحقیقاتی که در کشـور دیگری انجام شـده اسـت در 
کشـور مـا تجاری می شـود. اما این بنگاه هـا در صنعتی کـردن کار تحقیقاتی موفق 

هسـتند که توانسـته اند در کشـور کسـب و کار به راه اندازند.
وی گفـت: از ایـن تجربـه مـی فهمیـم کـه باید شـرکت هـای دانـش بنیـان را فعال 
کنیـم و آنهـا را بـه در مسـیری قرار دهیم که وابسـتگی علمـی و فناوری کشـور به منابع 
بیرونـی را کاهش دهند. سـپس باید وابسـتگی بنگاه های بزرگ تجـاری به منابع خارجی 
را بـه اتـکا بـه منابـع دانش بنیـان داخلی تغییـر دهیـم. در این صورت اشـتغالی که 
ایجاد می شـود مهارتی اسـت و در سـطح کارگری و سـطوح پایین فناوری نیسـت.

گزارش روز؛

چطور محصول دانش بنیان  
را از ویترین به بازار ببریم؟

شركت ماشين سازي ويژه جهت دفتر مركزي خود واقع 
در خيابان قائم مقام فراهاني تهران دعوت به همكاري ميكند:
ابزار دقيق كنترل: كارشناسي يا كارشناس ارشد برق

hr@msvco.com
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112811 : لینک

دعوت به همکاری

يك شركت در زمينه آب و فاضالب، 
جهت تكميل كادر نظارت مقيم خود از استان هاي تهران،

 گلستان و مازندران جهت كار در شهر گنبد از افراد واجد 

شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

مهندس مكانيك

خانم/ آقا، تمام وقت

با سابقه ساخت و نصب تجهيزات تصفيه خانه فاضالب

با سابقه 9 الي 13 سال

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 

ايميل زير ارسال نمايند.

employment9810@gmail.com

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112829

دعوت به همکاریدعوت به همکاری
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار

IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری

کارشناس نصب و راه اندازی مودم
کارشناس کامپیوتر مسلط به امور 

سخت افزار و نرم افزار

ادامه مطلب کلیک کنید

حسابدار – آقا 

ادامه مطلب کلیک کنید

مهندس صنایع 
کارشناس پلیمر

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

فروشنده برای فروشگاه های زنجیره ای
کارشناس بازرگانی خارجی -

مدیر تامین تجهیزات در پتروشیمی

ادامه مطلب کلیک کنید

متصدی تاسیسات آشنا به لوله کشی
تکنسین برق 

ادامه مطلب کلیک کنید

کمک خیاط برای تولیدی- 
محیط مخصوص خانم ها
انباردار آشنا به سیستم

نیروی خدمات – آقا و خانم

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

مسئول دفتر برای شرکت های مختلف 
در تهران

 کارمند اداری و منابع انسانی

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.

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

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.

66417270

هنری

ادامه مطلب کلیک کنید

گرافیست و طراح سایت
موشن گراف و عکاس 

در شرکت فعال در
 حوزه پتروشیمي

و...

ــا  ــطح دنی ــگاهی در س ــد دانش ــوان برن ــامی به عن ــگاه آزاد اس ــون دانش هم اکن
مطــرح اســت کــه بــا مراکــز پژوهشــی بــزرگ و تعــداد زیــادی عضــو هیئــت علمــی 
ــز علمــی  ــا بســیاری از مراک ــت ب ــر علمــی در حــال رقاب ــاالت معتب ــد مق و تولی
دنیــا اســت. زمانــی نیــاز کشــور در گســترش آمــوزش عالــی در ابعــاد کمــی آن 
ــن دانشــگاه  ــه ای ــای پژوهشــی، ک ــی و عرصه ه ــی در گســترش کیف ــود و زمان ب
ــور  ــروز کش ــاز ام ــا نی ــد؛ ام ــه آم ــک جامع ــه کم ــکل آن ب ــن ش ــه مطلوب تری ب
ــت  ــردن آســیب ها در بخــش صنع ــکار در برطــرف ک ــه راه آسیب شناســی و ارائ

و فرهنــگ اســت.
دکتــر محمدمهــدی طهرانچــی، رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی معتقــد اســت کــه 
ــوب  ــه مطل ــد نتیج ــل، بای ــرای تحصی ــه ب ــت هزین ــجویان در ازای پرداخ »دانش
ــوزی و  ــای کارآم ــد. طرح ه ــت باش ــان دارای خاصی ــد و مدرکش ــت آورن به دس
ــا نتوانســت  ــن طرح ه ــرای ای ــه اج ــود چراک ــق نب ــوم موف ــوزه عل کارورزی در ح
ــا  ــفانه به صــورت ســطحی ب ــوزد و متأس ــه دانشــجویان بیام ــی را ب ــش مهارت دان

ایــن حــوزه رفتــار شــد.«
ــای  ــهریه، از مزای ــت ش ــور پرداخ ــی به منظ ــیه تحصیل ــرح بورس ــتفاده از ط اس

ــت ــامی اس ــگاه آزاد اس ــش دانش ــرح پوی ط
ــرده اســت،  ــش ک ــن طــرح پوی ــه تدوی ــدام ب ــن رو دانشــگاه آزاد اســامی اق ازای
پویــش، طرحــی دانشــجومحور در راســتای تقویــت توانمنــدی و کارورزی 
ــا صنعــت اســت. ایــن برنامــه دارای ویژگی هــای ذیــل  دانشــجویان در ارتبــاط ب

اســت:
بهره گیــری دانشــجویان از فرصت هــای شــغلی شناســایی شــده توســط دانشــگاه _ 
ــتفاده از  ــات _ اس ــع و موسس ــجویان در صنای ــتخدام دانش ــذب و اس ــکان ج ام
ــات  ــتفاده از خدم ــهریه _ اس ــت ش ــور پرداخ ــی به منظ ــیه تحصیل ــرح بورس ط
ــه حضــور در بســتر واقعــی کار _  بیمــه ای در صــورت موافقــت صنعــت _ تجرب
انتخــاب دقیق تــر رشــته تحصیلــی _ ایجــاد انگیــزه تحصیــل و ظهــور ایده هــای 

ــان ــی و دانش بنی ــد کارآفرین جدی
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی می گویــد: »طــرح پویــش فضایــی را ایجــاد خواهــد کــرد 
کــه بتوانیــم دانــش مهارتــی را بــه دانشــجویان بیاموزیــم و ایــن اتفــاق مبــارک 

ــود.« ــق می ش ــاً محق قطع

چگونگی اجرای طرح پویش
ــی  ــه اجرای ــش چگون ــرح پوی ــه ط ــند ک ــجویان می پرس ــیاری از دانش ــال بس ح
می شــود؟ پیــام نجفــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان اصفهــان در 
این بــاره عنــوان می کنــد: »از ســال ۹۹ در ۱۰ تــا ۱۲ واحــد، کاری را تحــت عنــوان 
ــن کار در کل کشــور جــاری  ــم کــه ای ــم و امیدواری ــاز کردی طــرح »پویــش« آغ
شــود. در ایــن طــرح دانشــجو ســه یــا چهــار روز در دانشــگاه، درس می خوانــد و 
همزمــان در رشــته متناظــر خــود در کارخانــه یــا کارگاهــی کــه مرتبــط بــا کار 
ــی  ــد و به نوع ــه روز کار می کن ــا س ــه ای دو ت ــت، هفت ــم اس ــر ه ــت و معتب اوس

ــود.« ــجو-همکار می ش ــا دانش ــجو-کارورز ی دانش

آغاز طرح پویش از استان اصفهان
ــدازی و  ــان راه ان ــد اصفه ــت واح ــه هم ــتین بار و ب ــرای نخس ــش ب ــرح پوی ط
ــان  ــد اصفه ــامی واح ــگاه آزاد اس ــس دانش ــی، رئی ــه نجف ــه گفت ــد. ب ــرا ش اج
ــوده و  ــف ب ــع مختل ــاز صنای ــام نی ــر اســاس اع ــش ب )خوراســگان(؛ »طــرح پوی
عاقه منــدان بــه شــرکت در ایــن طــرح عاوه بــر اینکــه در دوران طایــی زندگــی 
ــا یــک  ــا تحصیــل، یــک صنعــت ی ــان ب ــد کــه هم زم ــن فرصــت را دارن خــود ای
بنــگاه اقتصــادی مرتبــط بــا رشــته تحصیلــی خــود را انتخــاب کــرده تــا هــم از 

نظــر تجربــی صاحــب مهــارت و تجربــه شــده و هــم از نظــر علمــی و دانــش کاری، 
میــدان اســتفاده از اندوخته هــای آکادمیــک و ظرفیت هــای علمــی خــود را 
داشــته باشــند. بــا ایــن کار امــکان قــرار گرفتــن در اولویــت اســتخدام بنگاه هــای 

ــد.« ــود می آورن ــود به وج ــتغال خ ــرای اش ــط را ب ــع مرتب ــا صنای ــادی ی اقتص

اجرای طرح پویش در ۱۰ استان دیگر
از اجــرای موفــق ایــن طــرح در اصفهــان و بــا توجــه بــه نام گــذاری ســال ۱۴۰۰ بــا عنــوان 
»ســال تولیــد، اشــتغال و مانع زدایی هــا« از ســوی رهبــر معظــم انقــاب؛ 
ــن طــرح را در اســتان های دیگــر  دانشــگاه آزاد اســامی تصمیــم گرفــت کــه ای
ــم،  ــه بوده ای ــن زمین ــتاوردهای چشــم گیری در ای ــاهد دس ــه ش ــد ک ــی کن اجرای
همچنیــن بــا توجــه بــه نام گــذاری ســال ۱۴۰۱ بــا عنــوان »تولیــد، دانش بنیــان، 
ــا توســعه قراردادهــای خــود  اشــتغال آفرین« مســئوالن دانشــگاه آزاد اســامی ب
ــتغال  ــد و اش ــیر تولی ــتوار در مس ــی اس ــجویان گام ــردن دانش ــور ک و مهارت مح

ــد. ــور برمی دارن کش
بــر اســاس اعــام ســیدمحمد بطحایــی، معــاون آموزش هــای عمومــی و 
ــی از آن  ــش یک ــرح پوی ــا؛ »ط ــگار آن ــه خبرن ــامی ب ــگاه آزاد اس ــی دانش مهارت

ــن  ــد. ای ــرار می کن ــاط برق ــازار ارتب ــگاه و ب ــن دانش ــه بی ــت ک ــی اس طرح های
ــدازی شــده اســت. دانشــجویی کــه  طــرح هم اکنــون در ۱۰ اســتان کشــور راه ان
ــه  ــه کارخان از طریــق طــرح پویــش پذیرفتــه می شــود، ســاعاتی از تحصیــل را ب
ــه  ــی زمین ــس از فارغ التحصیل ــاس پ ــن اس ــر ای ــی رود. ب ــادی م ــگاه اقتص ــا بن ی
اشــتغال تــا حــدودی بــرای دانشــجویان تضمیــن شــده اســت.« دکتــر طهرانچــی: 

»دانشــجویان به صــورت ۱۰۰ درصــدی در صنعــت بورســیه می شــوند«
بررســی ها نشــان می دهــد کــه ایــن طــرح در اســتان های البــرز، آذربایجــان شــرقی، 
زنجــان، خراســان رضــوی، خوزســتان، کرمــان، قزویــن، مرکــزی، یــزد و واحدهای 

ــی می شــود. ــم اجرای شــهر قــدس، شــهریار و رباط کری
دکتــر طهرانچــی نیــز دربــاره اجــرای طــرح پویــش در ســال جدیــد تحصیلــی بــه 
خبرنــگار آنــا می گویــد: »طــرح پویــش در اســتان های مختلــف در حــال انجــام اســت 
ــات  ــاس توافق ــر اس ــم. ب ــت داری ــوی صنع ــددی از س ــای متع ــام آمادگی ه و اع
ــت بورســیه  انجام شــده برخــی از دانشــجویان به صــورت ۱۰۰ درصــدی در صنع
می شــوند. مثــًا در یکــی از واحدهــای اطــراف تهــران ۳۰ دانشــجوی صنایــع غذایــی 

ــده اند.« ــیه ش بورس
ــت  ــا صنع ــگاه ب ــاط دانش ــوص ارتب ــامی در خص ــگاه آزاد اس ــئوالن دانش مس

بازرگانــی،  اتاق هــای  مشــاغل،  صاحبــان  بــا  و  داده  انجــام  آسیب شناســی 
ــران  ــرف صنعتگ ــد؛ ح ــت کردن ــا صحب ــان کارخانه ه ــاف و صاحب ــای اصن اتاق ه
ایــن اســت کــه مطالــب آمــوزش داده شــده بــه فارغ التحصیــان در دانشــگاه، بــا 
آن چیــزی کــه در محیــط کار و در عمــل می بیننــد، تفــاوت دارد. بنابرایــن اگــر 
ــه کار  ــغول ب ــود مش ــته خ ــص و رش ــد در تخص ــل بتوان ــجوی فارغ التحصی دانش
ــار  ــز در اختی ــود را نی ــش خ ــم و دان ــتغال دارد، عل ــه اش ــر اینک ــود، عاوه ب ش

ــد. ــت می رس ــور و مل ــه کش ــود آن ب ــد و س ــرار می ده ــه ق جامع

نقش آموزش های عملی در مهارت آموزی دانشجویان
ــد مشــکل  ــدارس اشــتغال می توان ــاد بســیاری از کارشناســان ایجــاد م ــه اعتق ب
ــور،  ــد دهبیدی پ ــه مجی ــن زمین ــد، در ای ــرف کن ــگاهیان را برط ــکاری دانش بی
رئیــس پــارک علم وفنــاوری دانشــگاه صنعتی شــریف بــا اشــاره بــه اینکــه 
بیــن اشــتغال جوانــان جویــای کار بــا تعــداد فارغ التحصیــان دانشــگاهی 
ــدارس اشــتغال و  ــد: »ایجــاد م ــا می گوی ــگار آن ــه خبرن ــرازی وجــود دارد، ب نات

مهارت آمــوزی راه درمــان بیــکاری فارغ التحصیــان اســت.«
ــان اینکــه معضــل  ــا بی ــی شــریف ب ــاوری دانشــگاه صنعت ــارک علم وفن رئیــس پ
بیــکاری فارغ التحصیــان دانشــگاهی در ۴ الیــه نیازمنــد بررســی و تحقیــق اســت، 
ــان  ــد متخصص ــه بای ــت ک ــی اس ــوزش عال ــام آم ــه اول نظ ــد: »الی ــان می کن بی
ــته  ــوای رش ــته ها، محت ــداد رش ــگاه ها، تع ــداد دانش ــر تع ــتی از نظ ــل درس تحلی
ــه دوم مهارت هایــی اســت  ــازار کار داشــته باشــند. الی و نیازســنجی درســت از ب
ــوزی  ــتغال و مهارت آم ــدارس اش ــود.«ایجاد م ــه می ش ــگاه ها ارائ ــه در دانش ک

ــت. ــان اس ــکاری فارغ التحصی ــان بی راه درم
ــجو  ــرای دانش ــد ب ــت. نبای ــجو اس ــود دانش ــوم خ ــه س ــد: »الی ــه می ده وی ادام
ــن  ــد انتظــار او از دانشــگاه و گرفت ــه بای ــرد بلک ــع ایجــاد ک ــدازه توق ــش از ان بی
مــدرک معقــول باشــد. یعنــی دانشــجو خــودش را مســئول یادگیــری مهارت هــای 
نــرم بدانــد. دانشــجو بایــد بدانــد مهــارت موردنیــاز بــازار کار را صرفــاً بــا گذرانــدن 
ــوب  ــردن کار خ ــدا ک ــن پی ــرد. بنابرای ــب ک ــوان کس ــی نمی ت ــد درس ۱۴۰ واح
نیازمنــد مهــارت ارتبــاط برقــرار کــردن و یادگیــری مهارت هــای جانبــی در کنــار 
آن اســت. الیــه چهــارم نیــاز صنعــت و بــازار اســت، زیــرا برخــی با چالــِش پیــدا کــردِن نیروی 
ــک  ــوان ی ــروی کار به عن ــن نی ــد؛ بنابرای ــدار مواجه ان ــده و اخاق م کاِر مهارت دی
ــالم و مناســب  ــد در فضــای کار س ــد بتوان ــی بای ــذار و حیات ــزرگ، اثرگ ــع ب منب

مشــغول شــود.«
دهبیدی پــور در رابطــه بــا چگونگــی برقــراری ارتبــاط و انســجام بیــن 
ــن  ــر ای ــن، اگ ــخصی م ــده ش ــه عقی ــد: »ب ــار می کن ــور، اظه ــه  مذک ــار الی چه
چهــار الیــه اصــاح شــود، اتفاقــات خوبــی پیــش روی مــا خواهــد بــود و نکتــه 
ــه  ــد ک ــود دارن ــی وج ــا نهادهای ــورهای دنی ــیاری از کش ــه در بس ــر اینک دیگ
ــش  ــا نق ــی عم ــت؛ یعن ــا اس ــروی کار و کارفرم ــن نی ــهیل گری بی ــان تس کارش
ــرای  ــد و می تواننــد ب ــان را دارن وصــل کــردن و تکمیــل کــردن مهــارت کارجوی

ــند. ــد باش ــتغال مفی ــعه اش توس
ــه نظــر می رســد کــه اشــتغال آفرینی در دانشــگاه ها  ــن اســاس ضــروری ب ــر ای ب
در اولویــت قــرار گیــرد چراکــه دیگــر اوضــاع اقتصــادی کشــور اجــازه نمی دهــد 
ــاز  ــند و نی ــته باش ــی داش ــتخدام چندان ــی اس ــای دولت ــازمان ها و نهاده ــه س ک
ــه نه تنهــا  اســت جوانــان خودشــان بــه ســمت کارآفرینــی حرکــت کننــد اینگون
کشــور  اشــتغال پذیری  ضریــب  بلکــه  نمی ماننــد  بیــکار  فارغ التحصیــان 
به عنــوان یــک دســتاورد مهــم افزایــش می یابــد و در واقــع بــا ایــن رویکــرد بــه 
ــه آینــده ســازان آمــوزش داده می شــود. جــای دادن یــک ماهــی، ماهیگیــری ب
فاطمه بحیرائی

آموزش ها باید دانشجویان را به سمت کارآفرینی پیش ببرد تا پس از فراغت از تحصیل با زحمت کمتری وارد بازار کار شوند، بخش عظیم معضل 
فارغ التحصیالن با حمایت قوانین برنامه ای و بودجه ای رفع می شود و به شعار دانشگاه آزاد اسالمی »هر دانشجو یک تخصص، یک مهارت« جامه 

عمل می پوشاند.
مهارت آموزی در کنار علم آموزی نیاز جامعه است و دانشجویان باید عالوه بر باالبردن سطح علمی بر تقویت سطح مهارت آموزی خود 
بکوشند. در جامعه نیاز نیست همه مشکالت را خودمان تجربه کنیم، عاقالنه تر است که در بسیاری از موارد از متخصصان کمک گرفته شود، 
در این راستا دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان دانشگاه پیشرو در کشور، این بستر را برای همه آحاد جامعه فراهم آورده، چراکه باید با 

برنامه ریزی مدون و متناسب با نیاز بازار کار، فضای مهارت آموزی  را برای دانشجویان فراهم کرد.

معکوس  شمارش 

مهارت محور شدن 

فـارغ التحصیالن
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

بيمارستان سالمت فردا براي تكميل كادر خود در تهران 
)محل كار: خيابان اشرفي اصفهاني( از افراد واجد شرايط زير 

دعوت به همكاري مي نمايد:
1- پرستار )بخش عادي، ويژه، آنژيوگرافي(

آقا و خانم
منطقه: خيابان اشرفي اصفهاني- منطقه 5- باغ فيض

حداقل حقوق پايه وزارت كار
2-كارشناس اتاق عمل : آقا و خانم

منطقه: خيابان اشرفي اصفهاني- منطقه 5- باغ فيض
حداقل حقوق پايه وزارت كار

3-كارشناس بيهوشي : آقا و خانم
منطقه: خيابان اشرفي اصفهاني- منطقه 5- باغ فيض

حداقل حقوق پايه وزارت كار
4-كمك بهيار : آقا و خانم

منطقه: خيابان اشرفي اصفهاني- منطقه 5- باغ فيض
حداقل حقوق پايه وزارت كار

متقاضيان واجد شرايط مي توانند با شماره تلفن زير تماس 
حاصل نمايند.

 49229104 
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112771 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

1- روانشناس
آقا/تمام وقت

دانش آموخته رشته روانشناسي باليني ، تربيتي و اختالل يادگيري
آشنا به كار در حوزه كودك و نوجوان و حوزه آسيب

آشنا به مهارت سنجي و استعداد يابي
آشنا به امور پژوهش، توانايي آموزش مهارت زندگي

آشنا با الگوهاي موج سوم روانشناسي
با انگيزه و داراي روحيه كار تيمي، عملگرا و مسئوليت پذير

ارتباط بين فردي باال، يادگيرنده

2- مددكار
 آقا/خانم، تمام وقت

دانش آموخته رشته مددكاري، آشنا به گزارش نويسي
سابقه فعاليت در حوزه آسيب، خالق و يادگيرنده

تاب آوري باال، داراي حل مسئله، صبور

3-پژوهشگر اجتماعي
 آقا/خانم، تمام وقت

دانش آموخته علوم اجتماعي، آشنا به پژوهش ميداني

سابقه پژوهش كمي و كيفي، مهارت استفاده از آفيس
آشنا به حوزه آسيب، با انگيزه و داراي روحيه كار تيمي

عملگرا و مسئوليت پذير، ارتباط بين فردي باال
يادگيرنده

 IT 4-كارشناس
آقا/ خانم، تمام وقت

ترجيحا فارغ التحصيل رشته هاي IT و كامپيوتر، كارشناسي
Lan - Wan- Wlan آشنايي كافي به شبكه هاي

Windows آشنايي كافي به سيستم هاي عامل
Mac os , WIndows Server , 

Mikrotik آشنايي كافي با
Cisco , HPserver, Voip, UPS . 

5- مترجم زبان انگليسي
 آقا/ خانم، تمام وقت

مسلط به زبان انگليسي، توانمند در مكالمه و نوشتن
خوش  برخورد و متين، يادگيرنده و خالق

توانايي انجام كار گروهي، مسلط به نرم افزارهاي ورد، پاورپوينت، 

اكسل و مهارت هاي عمومي كار با كامپيوتر و اينترنت
وقت شناس و منظم، منعطف و يادگيرنده

مسلط به سرچ سايت هاي خارجي

6-كارشناس امور اجرايي
 آقا /خانم، برنامه ريزي و سازماندهي امور

انجام هماهنگي ها درون سازماني
پيگيري پروژه ها و همكاري در به نتيجه رساندن آن ها

مديريت امور داخلي تيم، انجام نامه نگاري ها و تعامالت
مهارت هاي ارتباطي باال

توانايي كار تيمي و حل مسئله، خالق و عالقه مند به پيشرفت
منظم و دقيق، مسلط به آفيس

متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده در بخش 
اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.

واتس اپ : 09398977088 

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112769 

مدرسه صبح رويش براي تكميل كادر خود در تهران )منطقه 12 - شهيد هرندي( از واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

از واجدين شرايط ذيل جهت كار در تهران
 دعوت به همكاري مي نماييم:
كارشناس كنترل كيفيت

ليسانس يا فوق ليسانس متالورژي
آشنايي با انواع متريال هاي رايج در صنعت نفت و گاز
PT و VT آشنا با استانداردهاي مربوطه، داراي مدرك

داراي حداقل 5 سال سابقه
آقا/خانم، تمام وقت و حضوري

روزهاي كاري شنبه الي پنج شنبه
استان و شهر مورد نياز: تهران

محل كار: غرب تهران
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده در 

بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند

 cvoil1397@gmail.com 

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112768 

دعوت به همکاری

كارشناس فروش
با مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد

فارغ التحصيل رشته زيست شناسي )كليه گرايش ها( 
و مهندسي پزشكي

 جوان ، پر انرژي و فعال
 عالقه مند به فروش و بازاريابي

 داراي فن بيان و روابط عمومي باال
 منظم و مسئوليت پذير،  حداكثر سن 28 سال

 ساعات كاري: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:15 تا 17
متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را از طريق شماره 

واتساپ زير ارسال نمايند. ) از تماس تلفني خودداري شود(

)whatsapp(  09199936705 
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112766 

شركت ويراژن آكام فعال در زمينه واردات تجهيزات آزمايشگاهي و توليد كيت هاي مولكولي
 در تهران )محدوده ونك(  از افراد واجد شرايط زير دعوت به عمل مي آورد:

دعوت به همکاری

شركت ايده فناوران الكترو نيك پارسان 
در تهران جهت تكميل كادر خود از افراد واجد شرايط زير 

دعوت به همكاري مي نمايد:
كارشناس ارشد حسابرس  

كارشناس ارشد حسابداري مسلط به نرم افزار تدبير
حقوق و دستمزد - اموال - انبار -گزارشات فصلي و ورد و اكسل
 شنبه تا چهارشنبه 8 الي 17 و پنج شنبه ها تعطيل ولي در 

موارد نياز الزم به حضور مي باشد  
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده در 

بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند
accounting@ifepco.ir

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112762

دندان پزشکی رشته   معرفی 
ــم  ــوز ه ــه هن ــا اینک ــکی ب ــته ی دندان پزش رش
یکــی از رشــته های پرطرفــدار گــروه آزمایشــی 
علــم  یــک  دندان پزشــکی  اســت.  تجربــی 
تخصصــی اســت کــه ســامت دهــان و دنــدان 
را بــه عنــوان عضــوی مهــم در ســامت جســم 
و روح، زیبایــی و ادا کــردن کلمــات تأمیــن 

 . می کنــد
می تــوان  علــم  ایــن  یــاری  بــه  همچنیــن 
بســیاری از بیماری هــا را در مراحــل اولیــه 
ــود. ــری نم ــرفت آن جلوگی ــناخت و از پیش ش
بــا  مســاوی  را  دندانپزشــکی  گذشــته  در 
امــروزه  امــا  می دانســتند،  دندان ســازی 
از دندانپزشــکی  تنهــا بخشــی  دندان ســازی 
اســت. افــرادی کــه بــه ایــن رشــته عاقه منــد 
هســتند بایــد در کنکــور سراســری رتبــه ی 
در  بتواننــد  تــا  آورنــد  دســت  بــه  خوبــی 
ــه ی  ــه ادام ــر ب ــری و معتب ــگاه های سراس دانش

بپردازنــد. تحصیــل 

  مهارت هــا و توانایی های الزم برای 
دندان پزشک یک 

ــت هایی  ــد از دس ــته بای ــن رش ــجویان ای دانش
ماهــر و توانمنــد برخــوردار باشــند، چــون 
ــراش  ــکی، از ت ــای دندانپزش ــیاری از کاره بس
دنــدان گرفتــه تــا بازســازی دنــدان، نیــاز 
تــا  دارد  توانــا  و  هنرمنــد  دســت هایی  بــه 
بتــوان بــه نحــو احســن، کارهــای ظریــف 
دندانپزشــکی را انجــام داد. خاقیــت و مهــارت 
از  برخــورداری  همچنیــن  و  دســت  کار  در 
خاقیــت و دیــد هنــری، تســلط بــر علــوم 
پایــه و زبــان انگلیســی، توانایــی ایجــاد تمرکــز 
و کنتــرل ذهــن از شــرایط الزم بــرای ورود 
ــن برخــورداری  ــن رشــته اســت. همچنی ــه ای ب
ــی و ســامت جســمی  از آمادگــی روحــی، بدن
دندان پزشــکی  حیطــه ی  در  فعالیــت  بــرای 

ــت. ــروری اس ض
ادامــه ی  بــه  عاقه منــد  نیــز  شــما  اگــر 
تحصیــل در ایــن رشــته هســتید بهتــر اســت از 
ــان  ــان اطمین ــا در خودت ــن مهارت ه ــود ای وج
حاصــل کنیــد، چراکــه در رشــته های پزشــکی 
ــا  ــاالی آن ه ــت ب ــیت و اهمی ــت حساس ــه عل ب
ــاران،  ــان بیم ــودن ج ــر ب ــن در خط و همچنی
ــت  ــتعداد از اهمی ــارت و اس ــه، مه ــود عاق وج

ــت.  ــوردار اس ــتری برخ بیش

موقعیت های شــغلی یک دندان پزشک
استخدام دندان پزشـک در بیمارستان، کلینیک ها، 
امکان پذیـر  درمانـی  مراکـز  سـایر  و  درمانگاه هـا 
اسـت. ولـی اغلـب دندان پزشـکان مطب شـخصی 
داشـته و به طـور مسـتقل کار می کنند. در شـکلی 
دیگـر از اسـتخدام دندان پزشـک، آن هـا می توانند 
در دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی اسـتخدام 
شـوند. در ایـن صـورت، عاقـه بـه مباحـث علمی 
 )Ph.D( و آمـوزش و تدریـس، داشـتن تخصـص
الزم  شـرایط  مهم تریـن  از  تخصصـی،  بـورد  و 

می آیـد. به حسـاب 

 بازار کار رشته دندانپزشکی
ــه ۱۲ هــزار  امــروزه در کشــور ایــران نزدیــک ب
دندان پزشــک وجــود دارد و از ســوی دیگــر 
ــی  ــکی دولت ــکده ی دندانپزش ــاالنه ۱۸ دانش س
و خصوصــی موجــود در کشــور بیــش از ۱۰۰۰ 
دندان پزشــک تربیــت می کننــد. بــه دلیــل رشــد 
ــیاری از  ــکی در بس ــته دندانپزش ــازار کار رش ب
ــای  ــکان درآمده ــا، دندان پزش ــورهای دنی کش
درآمــد  به طوری کــه  دارنــد  نیــز  خوبــی 
ــتر  ــان بیش ــط جامعه ش ــد متوس ــا از درآم آن ه
ــد  ــکان درآم ــز دندان پزش ــران نی ــت. در ای اس
ــی  ــا برخ ــند ام ــته باش ــد داش ــی می توانن خوب
ــان  ــا فارغ التحصی ــده ت ــب ش ــکات موج مش
ــود  ــغلی خ ــده ی ش ــران آین ــته، نگ ــن رش ای

ــند. باش
 مشــکاتی کــه در ســر راه فارغ التحصیــان 
رشــته ی دندان پزشــکی وجــود دارد عبــارت 

ــت از: اس
ــرده  ــراد تحصیل ک ــداد اف ــودن تع ــاال ب     ◊ب
در ایــن رشــته موجــب شــده تــا افــراد جویــای 
بیــکاری  نــام  بــه  بزرگــی  مشــکل  بــا  کار 

ــوند. ــه ش مواج
ــدان  ــان و دن ــت ده ــن بهداش ــاال رفت    ◊ ب
ــر  ــراد کمت ــا اف ــده ت ــب ش ــا موج ــور م در کش
ــدان مواجــه شــوند و ازایــن رو  ــا مشــکات دن ب
مراجعــه بــه دندان پزشــکان کمتــر شــده اســت.

    ◊عــدم حمایــت بیمه هــا از هزینه هــای 
بــودن هزینه هــای  بــاال  و  دنــدان  پزشــکی 
تمایــل  افــراد  تــا  شــده  موجــب  درمــان 
کمتــری بــرای مراجعــه بــه دندان پزشــکان 

داشــته باشــند.

ــین ها و  ــد تکنس ــی مانن ــت نیروهای    ◊ تربی
ــکی  ــته دندانپزش ــازار کار رش ــت کاران ب بهداش

ــد کــرده اســت. را بیــش از قبــل دچــار تهدی
 عــدم وجــود تخصــص و مهــارت کافــی در 

شــکی نپز ا ند ن د لتحصیا غ ا ر فا
یکــی دیگــر از مشــکات پزشــکان دهــان و دنــدان 
بــه نبــود مهــارت کافــی و تخصــص الزم در 
حیطــه ی شــغلی خــود مربــوط می شــود. درواقــع 
بــا افزایــش ظرفیــت و میــزان پذیــرش دانشــجو در 
ــت ــا کیفی ــده ت ــب ش ــور موج ــگاه های کش دانش

ــد  ــر در چن ــن ام ــود و ای ــر ش ــا کمت  آموزش ه
ــرات خــود را نشــان خواهــد داد و  ــده اث ســال آین
درنهایــت بــازار کار نامســاعدی را برای دانشــجویان 
ایــن رشــته ایجــاد خواهــد کــرد. دانشــجویان برای 
رفــع ایــن مشــکل می تواننــد به صــورت پاره وقــت 
ــکی  ــای دندان پزش ــتیار در مطب ه ــوان دس به عن
ــا  ــق ب ــن طری ــد و از ای ــدن دوره بپردازن ــه گذران ب
مشــکات و واقعیت هــای شــغلی ایــن رشــته آشــنا 
ــت آورده و  ــه دس ــه ب ــود تجرب ــرای خ ــوند و ب ش

ســابقه ی کاری خــود را بــاال ببرنــد. 

 مشــکالت تأسیس مطب دندان پزشکی
و  مراکــز  در  می توانــد  دندان پزشــک  یــک 
ــغول  ــی مش ــا خصوص ــی ی ــای دولت کلینیک ه
خصوصــی  مطــب  یــک  یــا  شــود  کار  بــه 
تأســیس کنــد کــه هــر کــدام مشــکات خــاص 
ــراد  ــرای تأســیس مطــب اف ــودش را دارد. ب خ
بایــد از وضعیــت مالــی خوبــی برخوردار باشــند 
ــدازی مطــب  چراکــه هزینــه ی تأســیس و راه ان
ــد  ــای خری ــامل هزینه ه ــه ش ــکی ک دندانپزش
دندانپزشــکی  مــواد  و  وســایل  تجهیــزات، 

اســت، گــران محســوب می شــود.
ــی  ــاره ی مکان ــا اج ــد ی ــن خری ــر ای ــاوه ب ع
ــای  ــزو هزینه ه ــز ج ــب نی ــرای مط ــب ب مناس
تأســیس مطــب بشــمار مــی رود کــه هزینــه ی 
ــد داشــت؛  ــرد خواه ــرای ف ــادی را ب نســبتاً زی
امــا در صــورت موفقیــت و داشــتن تعــداد زیــاد 
ــدان  ــدت نه چن ــا در م ــن هزینه ه ــاران، ای بیم
زیــادی جبــران شــده و بــه ســوددهی می رســد.

فــردی کــه قصــد تأســیس مطــب را دارد بایــد 
ــدازه ی  ــزرگ به ان ــد امــروزه در شــهرهای ب بدان
و  دارد  وجــود  دندان پزشــکی  مطــب  کافــی 
اگــر می خواهــد مشــغول بــکار شــود بایــد 
محروم تــر  مناطــق  و  کوچــک  شــهرهای  از 
ــابقه  ــه و س ــب تجرب ــه کس ــرده و ب ــروع ک ش
بپــردازد. دندان پزشــکان مســتقل کــه دارای 
مطــب شــخصی هســتند، بــا توجــه بــه برخــی 
ــزان  ــص، می ــارت و تخص ــه مه ــل ازجمل عوام
دارنــد.  متفاوتــی  درآمدهــای  و…  فعالیــت 
ــوب در  ــک خ ــک دندان پزش ــوالً ی ــه معم البت
مطــب شــخصی درآمــد باالتــری نســبت بــه کار 
ــی دارد.  ــای خصوص ــتان ها و کلینیک ه در بیمارس

 مشکالت پذیرش در مکان های
 دولتی و خصوصی

فــــارغ التحصیان  تعــداد  افــــزایش  بــا 
ــکی  ــازار کار دندانپزش ــرایط ب ــکی، ش دندان پزش
رقابتی تــر و دشــوارتر شــده اســت. دانشــجویان 
و  بیمارســتان ها  اغلــب  در  رشــته  ایــن 
بــا  نیــز  دولتــی  ارگان هــای  و  درمانگاه هــا 
شــرایط ســخت و محــدود پذیــرش روبــرو 

. ند می شــو
برخــی از کلینیک هــا از ایــن فرصــت اســتفاده 
ــرایط  ــود، ش ــود خ ــش س ــرای افزای ــرده و ب ک
غیرعادالنــه ای بــرای دندان پزشــکان جــوان 
ایجــاد کرده انــد. بهتــر اســت دانشــجویان و 
فارغ التحصیــان جــوان در اوایــل ســال های 
کاری خــود بــه دنبــال موقعیــت و درآمــد عالــی 
ــی نداشــته باشــند و  نباشــند و انتظــارات باالی
ســعی کننــد بیشــتر بــه دنبــال کســب تجربــه 
و ســابقه باشــند تــا بتواننــد در آینــده بــه 

موفقیت هــای بیشــتری برســند.

نتیجه گیری
بــازار کار  باشــید مشــکات  توجــه داشــته 
و  دارد  وجــود  و شــغلی  رشــته  هــر  بــرای 
فارغ التحصیــان  داشــت  انتظــار  نمی تــوان 
ــازار کار  ــذب ب ــد ج ــد درص ــد ص ــته ای بتوان رش
شــوند و درآمــد مناســبی نیــز داشــته باشــند. 
مشــکات بــه اراده و پشــتکار قــوی نیــاز دارنــد 
ــت  ــای موفقی ــه فرصت ه ــا را ب ــراد آن ه ــا اف ت

ــازند. ــل س تبدی
فــــردی کــه می خــواهــــد در رشتــــه ی 
دندان پزشــکی تحصیــل کنــد بایــد از عاقــه ی 
خــود بــه ایــن رشــته اطمینــان حاصــل کــرده 
نــد بــا اطمینــان کامــل آن را انتخــاب  و بتوا
ــب  ــود از کس ــل خ ــل تحصی ــد و در مراح کن
مهارت هــای عملــی غافــل نشــود. درنهایــت 
بایــد بگوییــم افــرادی کــه می خواهنــد در 
عجلــه  نبایــد  شــوند  موفــق  رشــته  ایــن 
داشــته باشــند و بــا صبــر و  حوصلــه و کســب 
شغلــــی  مــــوقعیت  تجــــربه،  مهــارت و 

بهتــر کننــد. ا  ر خــود 
گزارش: لیال قرنفلی

به مناسبت روز دندانپزشک بررسی شد

مهارت ها و بازارکار رشته  دندانپزشکی

زیبایــی فــک و صــورت و نظــم و چیدمان دنــدان هــا از یکســو و درد و پوســیدگی دندان 
هــا از ســوی دیگــر همــواره موضــوع بحــث و پرچانگــی هــا آدمهاســت. همچنیــن بحث 
نوبــت گرفتــن، پــر کــردن و کشــیدن و ایمپلنــت کــردن از موضوعــات چالــش برانگیــز 
ــن  ــن رو در ای ــد. از ای ــر و کار دارن ــا آن س ــردم ب ــه م ــت ک ــکی اس ــث دندانپزش مباح
شــماره بــازارکار ســعی کردیــم بــه مناســبت روز دندانپزشــک بــه ایــن رشــته مهــم و 

پولســاز کــه از طرفــداران زیــادی هــم برخــوردار اســت بپردازیــم. 
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

پخش كاسپين جهت تكميل كادر خود در استان تهران از 
افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

كارشناس مالي
آقا/خانم، داراي سابقه كار، تمام وقت، حداكثر 35 سال

داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي در رشته حسابداري
حداقل 3 سال سابقه كار مفيد ترجيحا در شركت هاي پخش
آشنايي خوب به نرم افزارهاي مالي و نرم افزارهاي آفيس 

به خصوص Excel، امكان اعزام به ماموريت
حقوق مناسب، پاداش هاي مناسبتي و طرح هاي انگيزشي

بيمه تكميلي رايگان

cv.tehran@caspiandc.com

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112761 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت مهندسي سازگان گستر، دانش بنيان و 

توليد كننده تجهيزات پزشكي
 جهت تكميل كادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرايط 

زير دعوت به همكاري مي نمايد.
حسابدار

خانم/ آقا، تمام وقت، با سابقه انبارداري
بدون سرويس رفت و برگشت، محيطي كامال مهندسي

حقوق،  مزايا
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه فارسي خود را به 

ايميل زير ارسال نمايند.

job@sazgan.com

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112760 

دعوت به همکاری

مشاور تحصيلي
آقا/ خانم، سابقه كار مهم نيست، تمام وقت

داراي فن بيان قوي و روحيه كار تيمي
با مهارت در پاسخگويي به تلفن و مكالمات اداري مشتريان

داشتن انگيزه و روحيه پيگيري، منظم و دقيق
روابط عمومي باال

داشتن توانايي يادگيري سريع و عالقه مند بودن به كار آموزشي
با انگيزه  بودن و برخورداري از رويكرد نتيجه  محور در كار

»حوزه فعاليت اين نيرو صرفا مشاوره تحصيلي بوده و هيچ فعاليتي 

در زمينه فروش محصوالت نخواهد داشت«
پاداش، حقوق ثابت

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

 لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.

09210734743

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112759 

دبيرستاني در منطقه 3 تهران جهت تكميل كادر آموزشي خود در استان  تهران از افراد واجد شرايط زير جهت 
پشتيباني تحصيلي دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

رئيس حسابداري
آقا/ تمام وقت، تسلط كامل به مفاهيم سفارشات و اعتبارات 

اسنادي،تجزيه و تحليل گزارشات مربوطه
آشنا به نرم افزارهاي مالي و آفيس

حداقل 5 سال سابقه

كارشناس مكانيك
آقا/ تمام وقت، ليسانس مكانيك، مسلط به طراحي

solidworks,catia آشنا به نرم افزار
حداقل 2 سال سابقه

كارشناس الكترونيك
آقا/ تمام وقت، ليسانس الكترونيك

آشنا با قطعات الكترونيك، طراحي و ساخت برد
حداقل 2 سال سابقه

كارشناس كنترل موجودي
خانم/ آقا، تمام وقت، ليسانس مهندسي صنايع

MRP آشنا با اصول كنترل موجودي و
حداقل 3 سال سابقه

كارشناس كنترل پروژه
خانم/ آقا، تمام وقت

ليسانس مهندسي صنايع و رشته هاي مرتبط
آشنا با اصول كنترل پروژه، حداقل 3 سال سابقه

كارشناس برنامه ريزي
آقا،  تمام وقت، ليسانس مهندسي صنايع

آشنا با مباحث باالنس خط،زمان سنجي،Layout و ...
حداقل 3 سال سابقه

كارمند اداري
ICDL خانم، تمام وقت، داراي مدرك ليسانس، داراي مهارت

تسلط در اكسل، حداقل 1 سال سابقه
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر عنوان 

شغلي به ايميل زير ارسال نمايند.

job@barazeshsanat.com
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112758

يك شركت در زمينه توليد قطعات خودرو در دفتر تهران محدوده يوسف آباد از افراد واجد شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

مسئول انبار
آقا/ خانم، داراي سابقه كار، تمام وقت

حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط
حداكثر سن 35 سال، دارا بودن كارت پايان خدمت

عدم استعمال دخانيات
آشنايي كامل به نرم افزارهاي آفيس )ورد، اكسل و اوت لوك( و 

ISO نرم افزارهاي مرتبط، آشنايي با استاندارد

داراي روحيه كار تيمي، منظم و متعهد
بيمه تكميلي سرويس رفت و برگشت ناهار

حقوق توافقي
09127861482

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112757 

يك شركت فعال در زمينه توليد سيم و كابل در استان تهران، شهرستان پاكدشت 

جهت تكميل كادر خود از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

شركت فرآورده هاي غذايي آذرنوش شكوفه
 )شركت توليدي و دانش بنيان( براي تكميل كادر خود در تهران 
)سعادت آباد( از واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:
طراح و پشتيبان سايت: حضوري، نيمه وقت، كارشناسي

تسلط به فتوشاپ، تسلط به وردپرس، مديريت شبكه هاي اجتماعي

طراحي و پشتيباني سايت و ايميل شركت، حقوق: توافقي
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده در بخش 

اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.
job@aznco.com

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112754 : لینک

کار  نیـروی  شـاخص های  گـزارش  از  رونمایـی  بـا 
درآخریـن فصـل سـال گذشـته، شـاهد کاهـش نـرخ 
بیکاری درگروه های مختلف نسبت به زمستان سـال 1399 

. هستیم
بررسـی نـرخ بیـکاری افـراد 1٥سـاله و بیشـتر نشـان 
می دهـد کـه 9,٤درصـد از جمعیـت فعـال )شـاغل و 
بیـکار(، بیـکار بوده انـد. بررسـی رونـد تغییـرات نـرخ 
بیـکاری حاکـی از آن اسـت کـه این شـاخص، نسـبت 
 ،)1399 )زمسـتان  قبـل  درسـال  مشـابه  فصـل  بـه 
٠،3 درصـد کاهـش یافتـه اسـت. بدیـن ترتیـب در 
زمسـتان پارسـال نسـبت به زمسـتان سـال قبل از آن 
68هزارو7٠8نفر، از بیکاران کشورکاسـته شـده و بدین 
ترتیب تعـداد بیکاران از 2میلیـون و٤77هزارو8٥٠نفر 
اسـت.  بـه 2میلیـون و٤٠9هـزارو 1٤2تـن رسـیده 
تـا 2٤سـاله   1٥ بیـکاری جوانـان  نـرخ  همچنیـن 
حاکـی از آن اسـت کـه 23،1 درصـد از فعـاالن ایـن 
بوده انـد.  بیـکار   1٤٠٠ زمسـتان  در  سـنی  گـروه 
افـراد  ایـن  بیـکاری  نـرخ  فصلـی  تغییـرات  بررسـی 
نشـان می دهـد، ایـن نـرخ نسـبت بـه فصـل مشـابه 
در سـال قبـل )زمسـتان 1399( ٠،٥ درصـد کاهـش 
یافتـه اسـت. بررسـی نـرخ بیکاری گـروه سـنی 18 تا 
3٥سـاله نیـز نشـان می دهـد کـه در زمسـتان 1٤٠٠، 
16،6 درصـد از جمعیـت فعـال ایـن گروه سـنی بیکار 
بوده انـد. ایـن در حالی اسـت کـه تغییـرات فصلی نرخ 
بیـکاری ایـن افـراد نشـان می دهـد این نرخ نسـبت به 
زمسـتان 1399، بـه میـزان ٠،2 درصـد کاهـش یافته 
اسـت.  همچنین بر اسـاس فاصله اطمینـان 9٥درصد 
نـرخ بیـکاری کل کشـور بیـن 9درصـد تـا 9،8 درصد 
بـا نقطـه مرکـزی 9،٤ درصـد بـه دسـت آمده اسـت؛ 
بدیـن معنـی کـه ایـن فاصلـه بـا اطمینـان 9٥درصد، 
مقـدار واقعـی نرخ بیـکاری کل کشـور را دربرمی گیرد. 
بر اسـاس این نتایـج، نرخ بیکاری در بین زنان نسـبت 
به مردان و در نقاط شـهری نسـبت به نقاط روسـتایی 
بیشـتر بوده اسـت. بررسـی روند تغییرات نرخ بیکاری 
کل کشـور نشـان می دهد که این شـاخص، نسـبت به 
فصل مشـابه در سـال قبل )زمسـتان 1399(٠،3 درصد 

کاهش داشـته اسـت.

افت نیم درصدی نرخ مشارکت
در زمسـتان 1٤٠٠، بـه میـزان ٤٠،٤ درصـد جمعیت 
1٥سـاله و بیشـتر از نظـر اقتصـادی فعـال بوده انـد، 
یعنـی در گـروه شـاغالن یـا بیـکاران قـرار گرفته انـد. 
بررسـی تغییـرات نـرخ مشـارکت اقتصـادی حاکـی از 

آن اسـت کـه ایـن نـرخ نسـبت بـه فصـل مشـابه در 
سـال قبل )زمسـتان 1399( ٠،٥ درصـد کاهش یافته 
اسـت. بررسـی نرخ مشـارکت اقتصادی )نـرخ فعالیت( 
جمعیـت 1٥سـاله و بیشـتر نشـان می دهد کـه ٤،٤٠ 
درصـد جمعیـت در سـن کار )1٥سـاله و بیشـتر( از 
نظـر اقتصـادی فعـال بوده انـد؛ یعنی در گروه شـاغالن 
یـا بیـکاران قـرار گرفته انـد. همچنیـن نتایـج نشـان 
می دهـد کـه نـرخ مشـارکت اقتصـادی در بیـن زنـان 
نسـبت بـه مـردان و در نقاط شـهری نسـبت بـه نقاط 
روسـتایی کمتـر بـوده اسـت. بررسـی رونـد تغییـرات 
نـرخ مشـارکت اقتصـادی کل کشـور نشـان می دهـد 
که این شـاخص، نسـبت به فصل مشـابه درسـال قبل 
)زمسـتان 1399(٠،٥ درصـد کاهـش داشـته اسـت. 
بررسـی نسـبت اشـتغال جمعیـت 1٥سـاله و بیشـتر 
بیانگـر آن اسـت کـه 36،6 درصـد ازجمعیت در سـن 
کار )1٥سـاله و بیشـتر( شـاغل بوده انـد. این شـاخص 
در بیـن مـردان بیشـتر از زنـان و در نقـاط روسـتایی 

بیشـتر از نقـاط شـهری بوده اسـت.
جمعیـت شـاغلین 1٥سـاله و بیشـتر در ایـن فصـل 
23میلیـون و 17٤هـزار نفـر بـوده که نسـبت به فصل 
مشـابه سـال قبـل 39هـزار نفر افزایش داشـته اسـت. 
بررسـی اشـتغال در بخش هـای عمده اقتصادی نشـان 
می دهـد کـه در زمسـتان 1٤٠٠، بخـش خدمـات بـا 
خـود  بـه  را  اشـتغال  سـهم  بیشـترین  ٥1،9درصـد 
اختصـاص داده اسـت. در مراتـب بعـدی بخش هـای 

صنعـت بـا 33،6درصـد و کشـاورزی بـا 1٤،٥درصـد 
دارند. قـرار 

10،7 درصد شاغالن، کمتر از 44 ساعت کار کرده اند
بررسـی سـهم جمعیـت دارای اشـتغال ناقص جمعیت 
1٥سـاله و بیشـتر نشـان می دهـد کـه در زمسـتان 
دالیـل  بـه  شـاغل،  جمعیـت  درصـد   1٠،7  ،1٤٠٠
اقتصـادی )فصـل غیرکاری، رکـود کاری، پیـدا نکردن 
کار با سـاعت بیشـتر و…( کمتر از ٤٤ساعت در هفته 
کار کـرده و آمـاده بـرای انجام کار اضافـی بوده اند. این 
در حالـی اسـت کـه 36،7درصـد از شـاغلین 1٥سـاله 
و بیشـتر، بیـش از ٤9سـاعت در هفتـه کار کرده انـد.

بررسـی اشـتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی 
نشـان می دهـد کـه بخـش خدمـات بـا ٥1،9 درصد 
بیشـترین سـهم اشـتغال را بـه خـود اختصـاص داده 
اسـت. در مراتـب بعـدی، بخش های صنعت بـا 33،6 و 

کشـاورزی بـا 1٤،٥درصد قـرار دارند.
سـهم شـاغالن بخـش کشـاورزی در زمسـتان 1٤٠٠ 
نسـبت به فصل مشـابه سـال قبـل 1،3درصد و سـهم 
شـاغالن بخـش صنعـت ٠،2 درصـد کاهـش و سـهم 
افزایـش  1،٥درصـد  خدمـات  بخـش  شـاغالن 

اسـت. یافتـه 
نگاهـی بـه نـرخ بیکاری 31اسـتان کشـور درزمسـتان 
پارسـال نشـان می دهـد کـه نـرخ بیـکاری 2٠اسـتان 

زیـر 1٠درصـد و تک رقمـی بـوده اسـت.

رونمایی از گزارش شاخص های نیروی کار 

گزارش زمستان 1400 از روند کاهش کند نرخ بیکاری حکایت دارد 
 خدمـت نظام وظیفه برای مشـموالن سـربازی همواره 
یـک دغدغـه بـوده، حال بـا اجـرای برنامه همـکاری با 
متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشـور توسـط 
معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری،  این امکان 
فراهم شـده اسـت تـا این متخصصـان با اجـرای طرح 

تحقیقاتـی کارت معافیت سـربازی دریافت کنند.
بـه گـزارش بـازارکار ،  خدمـت وظیفـه عمومـی که به 
آن به طـور عـام خدمـت سـربازی یـا سـربازی اجباری 
نیـز گفته می شـود، معموالً برای مردان 17 تا 18 سـاله 
بـه مدتـی که غالبـاً 2 تا 3 سـال اسـت اجرا می شـود. 
سـپری کـردن دوران سـربازی بـرای ایرانیان مشـمول 

چـه در داخـل و خارج کشـور اجباری اسـت.
معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری در راسـتای 
نیـل به اهـداف بلنـد مدت چشـم انداز علمی کشـور و 
بهره گیـری از ذخایـر علمی و حرفه ای سـرمایه انسـانی 
متخصصـان  بـا  همـکاری  برنامـه  کشـور،  از  خـارج 
و کارآفرینـان ایرانـی خـارج از کشـور را بـه منظـور 
انتقـال دانـش، تجربـه و ایده هـای فناورانـه بـه داخـل 
توسـط مرکـز تعامـالت بین المللـی علم و فنـاوری و با 
همـکاری دانشـگاه هـا، پژوهشـگاه ها، پارک هـای علم 
و فنـاوری، شـرکت های فنـاور و مراکز رشـد و نوآوری 

منتخـب کشـور اجـرا کرد.
ایـن برنامـه در قالـب حمایـت از انجـام طـرح هـای 
فرصـت  پسـادکتری،  همچـون  فناورانـه  و  تحقیقاتـی 
مطالعاتی، اسـتاد مدعو و معین، راه اندازی کسب و کارهای 
فناورانـه، اشـتغال در شـرکت های فنـاور و برگـزاری 
سـخنرانی و کارگاه هـای تخصصـی بـه ارتبـاط مؤثـر 
متخصـص و مراکـز علمـی و فنـاوری برگزیـده کشـور 

کمـک مـی کند.
در اجـرای ایـن برنامه با مسـاعدت سـتاد کل نیروهای 
مسـلح، نظـام وظیفه تخصصـی را برای ایرانیـان خارج 
جایگزیـن  تحقیقاتـی  طـرح  بخـش   2 در  کشـور  از 
خدمـت در خارج از کشـور و طرح تحقیقاتی جایگزین 
خدمـت در داخـل کشـور  طراحـی و از سـال گذشـته  

اجرا شـد.  
ایـن طـرح  از  از کشـور  ایرانیـان خـارج  از  بسـیاری 
اسـتقبال کـرده انـد بـه طـوری کـه بـه گفتـه سـورنا 
جمهـور  رییـس  فنـاوری  و  علمـی  معـاون  سـتاری 
تاکنـون بـرای 1٠٠ نفـر طـرح نظام وظیفـه تخصصی 

تعریـف شـده اسـت.
وی در ایـن خصـوص بـه خبرنـگار ایرنـا گفـت: نظـام 
وظیفـه تخصصی در خصـوص ایرانیان خارج از کشـور 

در حـال اجـرا اسـت و بـرای آنهـا طـرح تحقیقاتـی 
تعریـف می شـود.

معـاون علمـی و فناوری رییـس جمهور اظهار داشـت:  
در اجـرای سـربازی تخصصـی بـرای ایرنیـان خـارج از 
کشـور، سـخت گیری ها برای تعریف طـرح تحقیقاتی 
کمتـر اسـت، تـا ٤٠٠ دانشـگاه برتـر کشـور را بـرای 
انجـام ایـن طـرح مدنظـر قـرار مـی دهیـم، ایـن افراد 
مـی تواننـد بـا حضور در داخل کشـور در مـدت حدود 
کمتـر از 2 سـال بـه جـای انجـام نظـام وظیفـه، طرح 

تحقیقاتـی اجـرا کنند.
ایرانیان خارج از کشور با انجام طرح تحقیقاتی 

کارت معافیت سربازی می گیرند
سـتاری ادامـه داد:  سـربازی ایـن افـراد مـی توانـد در 
شـرکت هـای دانـش بنیـان، سـازمان هـای دولتـی یا 
اجـرای یـک طـرح تحقیقاتـی در بخشـی از صنعـت 

باشـد. دفاعی کشـور 
وی همچنیـن گفـت:   قطعـا مـا یـک ظرفیـت بسـیار 
خوبـی از متخصصـان و محققـان ایرانـی داریـم که در 
خـارج از کشـور زندگـی یـا تحصیـل مـی کننـد و 

در رفـت وآمـد بـه ایـران هسـتند.
معـاون علمی و فناوری رییـس جمهور تصریح کرد: در 
پنـج سـال گذشـته تالش مـا این بـوده کـه مکانیزمی 
را طراحـی و ایجـاد کنیـم که بتوانیم یـک پل ارتباطی 
بیـن ایرانیـان خـارج از کشـور و مراکـز علـم و فناوری 

در داخل باشـیم.
علی حسـینی معاون توسـعه سرمایه انسـانی بین الملل 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری هـم در 

گفـت و گـو بـا خبرنـگار گروه علـم و آمـوزش ایرنا 
در خصـوص نظـام وظیفـه تخصصـی بـرای ایرانیـان 
خـارج از کشـور گفـت: بـرای افـرادی کـه مشـمول 
سـربازی خـارج از کشـور و حتـی غایبیـن سـربازی 
درخارج از کشـور با همکاری سـتاد کل نیروی مسلح، طرح 
هایـی بـرای طی کـردن دوره  سـربازی  تعریـف می کنیم.
وی خاطرنشـان کـرد: ایـن طرح هـای تحقیقاتی نظام 
وظیفـه تخصصی در قالب دوره یک سـاله پسـادکتری 
در دانشـگاه هـای مطـرح از قبیـل صنعتـی شـریف، 
تبریـز، تهران اسـت تـا افراد مشـمول بتوانند سـربازی 
یک سـاله خود را انجام دهند و کارت پایان خدمت بگیرند.
معـاون توسـعه سـرمایه انسـانی بیـن الملـل معاونـت 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری ادامـه داد: حتـی 
بـرای افـرادی کـه خارج از کشورهسـتند و شـغل دائم 
دارنـد بـا توجـه به اینکـه باید رزومه برجسـته داشـته 
باشـند، اگـر ایـن امـکان را داشـته باشـیم کـه طرحی 
را تعریـف کننـد، ایـن افـراد مـی تواننـد آن را کامـل 
در خـارج از کشـور بـه عنـوان خدمـت نظـام وظیفـه 

دهند. انجـام 
حسـینی یـادآور شـد: سـال 1٤٠٠ ایـن کار را شـروع 
در  کـه  ایرانیانـی  از  توانسـتیم  تاکنـون  و  کرده ایـم 
خـارج از کشـور هسـتند بـرای حـدود 1٠٠ نفـر طرح 
تحقیقاتی سـربازی تعریف کنیم، این افراد از سـربازی 
معـاف  دانشـگاه ها  بـا  تخصصـی  پـروژه  انجـام  بـا 

. ند می شـو

ایرانیان خارج از کشور با انجام طرح تحقیقاتی 
کارت معافیت سربازی می گیرند 
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دعوت به همکاری

كارشناس تضمين كيفيت
آقا، تمام وقت، حداقل كارشناسي صنايع، مكانيك
حداكثر 30 سال، داراي 2 سال سابقه كار مرتبط

آشنايي با سيستم هاي مديريت كيفيت و مستندات مربوط به 
ISO 9001 استاندارد

آشنايي با روش هاي مميزي داخلي كيفيت
Microsoft office تسلط بر نرم افزارهاي

تجزيه و تحليل داده ها
آشنايي با تهيه روش هاي اجرايي و دستورالعمل ها

آشنايي با روش هاي حل مساله
داراي مهارت و توانمندي نگارش، تدوين گزارشات و مستندسازي
ساعت و روز كاري: شنبه الي چهارشنبه از ساعت 8 الي 16- 

پنج شنبه 8 الي 14
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده در 

بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.
 Resume.cv.work@gmail.com 

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112764

يك شركت توليدي در زمينه صنايع سلولزي بهداشتي 
براي تكميل كادر خود در رشت از واجدين شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

دعوت به همکاری

حسابدار ترخيص بيماران
آقا/خانم، داراي سابقه كار، تمام وقت، مجرب
با حداقل مدرك تحصيلي ليسانس حسابداري

با حداقل 2 سال سابقه كار در حيطه ترخيص بيماران
مسلط به قوانين بيمه پايه و تكميلي

بيمه تكميلي سرويس رفت و برگشت صبحانه ناهار
حقوق ثابت، اضافه كاري، كارانه

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم جهت تكميل فرم استخدام 
به لينك زيرمراجعه نمايند و يا با شماره تلفن  زير )داخلي 151( 

تماس حاصل نمايند.
اطالعات تماس

02133129111
لینك:

http://www.3shaban.com/portal/viewsurvey/108 

بيمارستان سوم شعبان جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

برای شروع مروری بر فعالیت دفتر توانمندسازی از نگاه تاریخی داشته باشیم. در 
یک دهه اخیر چه تحوالتی در دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی دانشگاه 

آزاد اسالمی اتفاق افتاده است؟  
دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی در سال۱۳۷۹ با عنوان »دفتر مطالعات و آموزش 
نیروی انسانی« شروع به کار کرد و در سال۱۳۹۳ به علت تعریف ماموریت جدید به شرح وظایف 
سازمانی آن در زمینه مطالعات دانش محور، نام دفتر به »مدیریت دانش و توانمندسازی منابع 
انسانی« تغییر نام داد. در سال۱۳۹۴، در راستای سیاست های کالن دانشگاه مبنی بر تحصیل 
درآمدهای غیرشهریه ای، ماموریت جدیدی مبتنی بر استراتژی کالن دانشگاه در حوزه کسب 
درآمدهای غیرشهریه ای از محل برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تبیین شد. بر این 
اساس و با توجه به ماموریت های جدید دفتر، عنوان این دفتر بار دیگر به »دفتر توانمندسازی 
راهکارهای عملیاتی در  برنامه ریزی و تدوین  به دلیل  و آموزش های کاربردی« و درنهایت 
حوزه دوره های آموزشی تخصصی، کاربردی و مهارتی، به »دفتر توانمندسازی و مهارت های 
کاربردی« تغییر نام داد. این دفتر درحال حاضر زیرمجموعه معاونت توسعه و مدیریت منابع 
دانشگاه فعالیت می کند و اصلی ترین محور برنامه ها و فعالیت های دفتر طی ۱۰سال اخیر به تولید 
ارائه آموزش های کوتاه مدت اختصاص یافته که  محتوای آموزشی، تدوین برنامه درسی و 
درقالب دوره های آموزشی تخصصی ویژه کارمندان، اعضای هیات علمی و مدیران در حوزه های 
درون سازمانی و دوره های آموزشی مهارتی و کاربردی در حوزه های برون سازمانی طراحی و 

عملیاتی شده است.

مهم ترین هدف مان خدمت رسانی به نیروی انسانی و آموزش عالی است
در این دفتر مشخصا چه ماموریتی را دنبال می کنید؟

دانشگاه آزاد اسالمی، ظرفیت ها و مزیت های زیادی را در مقایسه با سایر موسسات آموزشی 
در کشور داراست؛ ازجمله گستردگی جغرافیایی در سراسر کشور با داشتن بیش از ۴۰۰واحد 
دانشگاهی و مرکز آموزشی؛ این دانشگاه همچنین دانشجویان زیادی را به عنوان نیروی جوان و 
باانگیزه دراختیار داشته و از دانش علمی اعضای هیات علمی، اساتید و سایر متخصصان بهره مند 
است. نکته دیگر اینکه دانشگاه آزاد از زیرساخت های فناوری و الکترونیکی نیز بهره مند بوده 
و با بخش صنعت نیز ارتباط موثر و مفیدی دارد. همگی این ظرفیت ها از یک سو و لزوم 
دانش افزایی و افزایش بهره وری نیروی انسانی به عنوان عاملی تاثیرگذار، نهایتا منجر به تاسیس 
این مجموعه ارزشمند شد که مهم ترین هدفش خدمت رسانی به نیروی انسانی و آموزش 

عالی  است.

فاز اول سامانه »توانمندیار« به پایان رسید
مهم ترین اقدامات تان در یک سال اخیر چه بوده است؟

در راستای تحت وب شدن آموزش های کوتاه مدت برای بهره مندی از ظرفیت زیرساخت های 
فناوری و جلوگیری از اتالف منابع مالی و انسانی دانشگاه، همچنین رشد چشمگیر آموزش های 
غیرحضوری،  آموزش های  در حوزه  تقاضا  افزایش  و  کووید-۱۹  پاندمی  دوران  در  مجازی 
از راه کنش ها و  تاکید بر طراحی و پیاده سازی سامانه های جدید به عنوان یکی  همچنین 
اقدامات بسته کاری سازمان یادگیرنده در سند تحول و تعالی دانشگاه، دفتر توانمندسازی 
و مهارت های کاربردی سامانه »توانمندیار« را طراحی و راه اندازی کرد. سامانه توانمندیار، با 
محوریت شبکه سازی، ایجاد شناسنامه الکترونیک اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه، 
طراحی نظام شغلی ویژه پرسنل دانشگاه، طراحی آزمون های استعدادیابی، طرح های جامع 
جانشین پروری، درآمدهای غیرشهریه ای و تسهیم آن پایه ریزی شده که فعال فاز اول طراحی آن 
به پایان رسیده است. البته توسعه آموزش های کوتاه مدت برون سازمانی متناسب با ظرفیت های 
زیست بومی استان ها و طرح آمایش سرزمین، همچنین کسب درآمدهای غیرشهریه ای بر 
اساس نظام بودجه ریزی و بودجه بندی دانشگاه از دیگر اقداماتی بود که در یک سال اخیر 

به صورت جدی دنبال شد.
یکی دیگر از اقدامات مان در یک سال اخیر، طراحی نظام جامع شغلی برای کارکنان و ایجاد 
شناسنامه الکترونیک فردی در حوزه آموزش های کوتاه مدت بود. همچنین سیاستگذاری 
و برنامه ریزی برای تاسیس مرکز آموزشی در واحدهای برون مرزی، ازجمله انجام مطالعات 
نیازسنجی و امکان سنجی آموزش های کوتاه مدت در کشور سوریه نیز انجام شد. هدف مان، 
تحلیل آماری و شناسایی دوره های آموزشی پرمخاطب و برنامه ریزی برای تاسیس مرکز 

آموزش های کوتاه مدت در کشور سوریه و نهایتا سایر کشورهای منطقه بود.

تعریف کارراهه شغلی کارکنان در شناسنامه الکترونیک
الکترونیک فردی در حوزه آموزش های کوتاه مدت  ایجاد شناسنامه  از  هدف تان 

چیست؟ 
از ابتدای تاسیس این دفتر دوره های آموزشی عمومی و تخصصی بسیار زیادی برای کارکنان 
دانشگاه برنامه ریزی و اجرا شده است؛ اما به علت نبودن یک سیستم متمرکز و یکپارچه، 
مستندسازی مدونی در این حوزه انجام نشده است. با راه اندازی سامانه توانمندیار و اختصاص 
شناسنامه الکترونیک فردی، این نقطه ضعف به نقطه قوت تبدیل خواهد شد؛ به این صورت که 
در وهله اول تاریخچه آموزش های کوتاه مدت که هریک از افراد پشت سر گذاشته و امتیازاتی 
که کسب کرده اند، در این شناسنامه ثبت می شود. در وهله دوم براساس طرح استعدادیابی 
و برمبنای آموزش های گذرانده شده، کارراهه شغلی هر فرد در این شناسنامه تعریف خواهد 
شد. به این ترتیب که مسیر توسعه فردی و آموزشی های کوتاه مدت کاربردی و مهارتی برای هر فرد 
براساس نتایج به دست آمده از آزمون های استعدادیابی و دوره های آموزشی شرح مشاغل تدوین 
می شود. نهایتا افراد دارای پروفایل الکترونیک بوده و گواهینامه پایان دوره آموزشی در این 
پروفایل الکترونیک ثبت خواهد شد. همچنین این روند برای اعضای هیات علمی و مدرسان 

دوره های آموزشی که در دوره های آموزشی تدریس داشته اند نیز برقرار خواهد بود.

فعالیت »توانمندیار« بر محور شبکه سازی و توانمندسازی
از راه اندازی و طراحی سامانه توانمندیار سخن گفتید؛ درخصوص این سامانه بیشتر 

توضیح دهید. توانمندیار مشخصا قرار است چه کاری انجام دهد؟
سامانه توانمندیار، سامانه جامعی است که با استفاده از ظرفیت های زیرساختی منسجمی در 
حوزه فرآیندهای اداری و فناوری طراحی شده و بسیاری از حوزه های دانشگاه می توانند از 
ویژگی های آن منتفع شوند. سه رکن اصلی سامانه توانمندیار، شبکه سازی، توانمندسازی و 
ظرفیت سازی است که دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی در هریک از این محورها 
اهدافی را دنبال می کند. به عنوان مثال در بحث شبکه سازی به دنبال شبکه سازی کارمندان و 
اعضای هیات علمی مبتنی بر توانمندسازی و ارتقای بهره وری شغلی، ایجاد تاالرهای گفت وگو 
با هدف پاسخگویی به چالش های گروه مخاطب و رفع نیازها و موانع پیش رو هستیم. در 
بحث توانمندسازی، موضوعات مرتبط با طراحی نظام نامه آموزش های کوتاه مدت با هدف 
جهت دهی به آموزش نیروی انسانی منطبق با رویکرد استراتژیک دانشگاه را در دستورکار 
قرار دارد. همچنین در بخش ظرفیت سازی، اهدافی ازجمله توسعه و تنوع بخشی به منابع 
درآمدی برمبنای طرح آمایش سرزمین منطبق بر ظرفیت های زیست بومی استان ها، توسعه 
و  سازمان ها  پرسنل  روی  آموزشی  هدف گذاری  طریق  از  غیرشهریه ای  درآمدهای  پایدار 
نهادها، موسسات خصوصی و عموم افراد جامعه، ایجاد بستر مناسب برای امکان سنجی و خلق 
فرصت در زمینه تعامالت خارجی از طریق برگزاری دوره های آموزشی ملی و بین المللی و... را 

پایه گذاری کرده است.

»توانمندیار« فرآیندهای اجرایی آموزش های کوتاه مدت متمرکز خواهد کرد
یکی از اهداف مهمی که دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی با طراحی سامانه 
توانمندیار دنبال می کند، تحت وب کردن تمام فرآیندهای برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی 
دوره های آموزشی کوتاه مدت است. این اقدام چگونه به فعالیت بهتر دفتر کمک 

خواهد کرد؟
مهم ترین هدف مان جلوگیری از اتالف منابع مالی و انسانی دانشگاه و کاهش بروکراسی اداری 
است. پیش از این، دوره های آموزشی در استان ها و واحدهای دانشگاهی به صورت سنتی برگزار 

و اجرا می شد؛ اما با راه اندازی این سامانه، تمامی فرآیندهای اجرایی آموزش های کوتاه مدت از 
برنامه ریزی، صدور کدشناسه برنامه درسی، صدور مجوز برگزاری، بستر مجازی اجرای دوره های 
آنالین و آفالین، صدور گواهینامه، ارزیابی و پایش عملکرد به صورت متمرکز و یکپارچه صورت 
افراد دارای پروفایل شخصی و شناسنامه  از  توانمندیار هریک  خواهد پذیرفت. در سامانه 
الکترونیک خواهند بود که در این بخش امتیازات افراد براساس دوره های آموزشی، آزمون های 
استعدادیابی و... ثبت خواهد شد؛ بر این اساس، در بخش آموزش های درون سازمانی، نظام 
صالحیت حرفه ای برای کارکنان در ۵سطح مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی تعریف شده که 
بر این اساس دوره های آموزشی تخصصی )شرح مشاغل( برای افراد تعریف شده و مبتنی بر آن 

از امتیازات ترفیع، تبدیل وضعیت و... بهره مند خواهند شد.
اعضای هیات علمی نیز براساس دوره های آموزشی مهارت افزایی و توان افزایی، تبدیل وضعیت 
شده و حائز دریافت امتیازات ارتقای مرتبه و ترفیع می شوند. بنابراین با توجه به نظام آموزشی 
تعریف شده برای کارکنان دانشگاه یعنی کارمندان و اعضای هیات علمی، همکاری قابل توجهی 
با مرکز جذب و امور هیات علمی و معاونت های موضوعی سازمانی مرکزی برای هم فکری و 
برنامه ریزی آموزشی و ازسوی دیگر همکاری و هم افزایی ارزشمندی میان دفتر توانمندسازی 
و مهارت های کاربردی با حوزه های منابع انسانی و توسعه و تعالی دانشگاه برای عملیاتی کردن 

ماموریت های تعریف شده صورت خواهد گرفت.

در این سامانه مدیران دانشگاه هم ارزیابی می شوند؟
بله؛ نکته حائز اهمیت ارزیابی مدیران میانی و عالی دانشگاه است که توسط کانون ارزیابی 
دانشگاه که اخیرا تاسیس و راه اندازی شده است، انجام خواهد شد. به این منظور، گروه های 
ارزیابی براساس آزمون های علمی و استاندارد، مدیران سطوح مختلف را مورد ارزیابی قرار داده 
است که نهایتا آموزش های کوتاه مدت تخصصی و نتایج ارزیابی منجر به انتصاب و ارتقای مدیران 
در رده های مختلف سازمانی خواهد شد. ازسوی دیگر در بخش آموزش های برون سازمانی، 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته برنامه داریم که هر فرد در هر سن و با هر نوع کسب وکاری 
ازجمله دانش آموز، دانشجو، کارگر، کارمند، زنان خانه دار، کارگران صنوف مختلف و... دارای 
یک برنامه توسعه فردی باشد. در این راستا، افراد توسط تیم پشتیبان سامانه توانمندیار مورد 
ارزیابی قرار گرفته، سنجیده شده و رتبه بندی می شوند. درنهایت، فرآیند آموزشی برای افراد 
براساس نتایح ارزیابی ها، استعدادها و عالقه مندی ها تعریف خواهد شد. به عنوان مثال، برای 
آموزش های  آموزشی هدایت تحصیلی،  آمادگی کنکور، دوره های  دانش آموزان کالس های 

مهارتی، آموزش های آمادگی ورود به بازار کار و... تعریف خواهد شد.
با توجه به این موارد و اهمیت آموزش های کوتاه مدت در رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی 
جامعه، همچنین برخورداری دانشگاه آزاد اسالمی از ظرفیت دانشجو و اعضای هیات علمی و 
نیز پتانسیل و زیرساخت فناوری اطالعات، این دانشگاه می تواند نسبت به سایر دانشگاه ها 
و موسسات علمی کشور، سهم به سزایی از آموزش های مهارت محور و کاربردی را به خود 
اختصاص دهد. بنابراین، دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی دانشگاه در طراحی اولیه 
سامانه توانمندیار این مباحث را مدنظر قرار داده و برمبنای رسالت و ماهیت خود برنامه های 

عملیاتی را تدوین و طراحی کرده است.

افراد چگونه می توانند در سامانه توانمندیار با تولید محتوای آموزشی الکترونیکی 
کسب درآمد کنند؟

تولید محتوای آموزشی الکترونیکی که با محوریت تامین محتوای الکترونیکی چندرسانه ای 
متناسب با نیازهای مخاطب و بهره مندی از ظرفیت های فناوری اطالعات در توسعه آموزش های 
کوتاه مدت سیاستگذاری و اجرا شده است، در سامانه توانمندیار به صورت یک فرآیند تعریف 
شده است. در این زمینه، اعضای هیات علمی دانشگاه، کارکنان و سایر متخصصان دانشگاه آزاد، 
اعضای هیات علمی و مدرسان سایر دانشگاه ها و تمام افرادی که در حوزه های مختلف دارای 
مهارت یا تخصص بوده و گواهینامه صالحیت دریافت کرده اند؛ می توانند محتوای آموزشی خود 
را که براساس شاخص های علمی و استاندارد، ارزیابی شده و مورد تایید قرار گرفته است، در 
سامانه توانمندیار بارگذاری کرده و کسب درآمد کنند. یکی از نکات ویژه و مهم تولید محتوای 
آموزشی و کسب درآمدهای غیرشهریه ای از این طریق، موضوع تسهیم درآمدهای حاصل از 
فروش دوره های آموزشی است که در سامانه توانمندیار طراحی شده و در نوع خود منحصربه فرد 
است. براساس این طرح، پس از پایان دوره آموزشی، سهم مدرس و سهم تمام افرادی که در طراحی 
و اجرای دوره آموزشی سهیم بوده اند به صورت خودکار پرداخت خواهد شد. درنهایت باید گفت 

ویژگی های سامانه توانمندیار، براساس گزارش های ادواری و جامع سامانه، در پایان هر سال 
برترین برنامه درسی، برترین محتوای آموزشی، برترین مدرس، برترین استان و برترین واحد 
از جنبه آموزش های کوتاه مدت درون سازمانی و برون سازمانی معرفی شده و مورد تشویق 

قرار خواهند گرفت.

نظام جامع آموزش کارکنان براساس نظام توسعه فردی طراحی می شود
مهم ترین برنامه شما در سه ماه اول سال آینده چه خواهد بود؟

تالش داریم از سامانه توانمندیار بهره برداری کرده و از ویژگی های آن در حوزه آموزش های 
کوتاه مدت ویژه کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه و همچنین سایر ارگان ها و موسسات 
دولتی و غیردولتی و آحاد جامعه بهره مند شویم. همچنین درصدد هستیم نظام جامع آموزش 
براساس نظام توسعه فردی و کارراهه شغلی طراحی کنیم. تدوین و طراحی  را  کارکنان 
برنامه ها و استراتژی های آموزش های کوتاه مدت در حوزه آموزش های درون سازمانی از دیگر 
برنامه هایمان خواهد بود. هدف مان از این اقدام تدوین تقویم آموزش های کوتاه مدت سال مالی 

۱۴۰۲-۱۴۰۱ و تحت وب شدن آن خواهد بود.

دوره های کوتاه مدت جدید مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان تعریف خواهد شد
اجرایی کردن طرح جامع و علمی که با هدف قطب بندی و منطقه بندی استان ها و تمرکز 
بر ظرفیت های زیست بومی و سند آمایش سرزمین طراحی شده است نیز دنبال می شود تا 
با توجه به پتانسیل سنجی )تحلیل داخلی( و نیازسنجی )تحلیل محیطی( و سند پشتیبان 
برنامه راهبردی دانشگاه آزاد اسالمی دوره های پرمخاطب شناسایی شود. در هر استان قطب 
علمی و رشته های برتر، صنایع برتر، برندها و ظرفیت ها، پتانسیل سنجی مهارتی و همچنین 
گرایش های قبل از دیپلم بررسی می شود و دوره ها براساس سطوح علمی- دانشی، مهارتی، 
مبتنی بر ایده سازی و کارآفرینی، مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان تعریف خواهد شد. درنهایت 
براساس خروجی این مطالعه، نیازهای آموزشی و مهارتی پرمخاطب هر استان شناسایی شده و 
استان ها با توجه به ظرفیت و پتانسیل های موجود در راستای درآمدزایی از محل آموزش های 

کوتاه مدت برنامه ریزی و هدف گذاری خواهند داشت.
درنهایت در سه ماهه نخست سال تالش خواهیم کرد فرصت در زمینه کسب درآمدهای 
غیرشهریه ای را از طریق عقد قرارداد و تفاهمنامه با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی 
فراهم کنیم. درحال حاضر انعقاد تفاهمنامه با وزارت کار و سازمان شهرداری و دهداری ها در 

دستورکار و مقدمات اولیه آن نیز انجام شده است.

برگزاری ۴۴۱ دوره آموزشی در سال ۱۴۰۰ توسط دفتر توانمندسازی
تاکنون در دفتر توانمندسازی چند دوره آموزشی برگزار شده است؟

نظام آموزش کارکنان در دانشگاه آزاد سال هاست فعالیت های خود را آغاز کرده است و درطول 
هر سال حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ دوره آموزشی برای کارکنان دانشگاه برگزار می شود. البته با 
توجه به اینکه چند سالی است آموزش ها به سمت شرح مشاغل شدن پیش می رود کیفیت 
دوره های بیشتر مدنظر بوده است. همچنین باتوجه به اینکه در چند سال اخیر دوره ها به سمت 
مجازی شدن پیش رفته، از تعداد دوره های آموزشی این دفتر کم شده اما تعداد شرکت کننده 
در هر دوره بیشتر شده است. سال گذشته ۴۴۱ دوره آموزشی در سطح کشور برگزار کرده ایم.

یکی از اهداف دانشگاه آزاد در دوره رشد و تحول، کسب درآمدهای غیرشهریه ای است 
تا از این طریق اتکای به شهریه دانشجویان کاهش پیدا کند. یکی از اهداف راه اندازی این 
دفتر نیز کسب درآمدهای غیرشهریه ای بوده است. در یک سال اخیر چقدر به این هدف 

نزدیک شده اید و میزان درآمدهای غیرشهریه ای چقدر بوده است؟
در سال مالی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، تنها در نیمسال اول یعنی از فروردین تا مرداد ۱۴۰۰، دفتر 
توانمندسازی و مهارت های کاربردی با برنامه ریزی های صورت گرفته بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال از 
محل برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در استان ها و واحدهای دانشگاهی درآمد داشته 
است. پیش بینی می شود با کاهش همه گیری بیماری کرونا و راه اندازی سامانه توانمندیار و 
بهره گیری از بستر آموزش مجازی و تسهیم درآمدهای غیرشهریه ای این مبلغ چندین برابر شود.

فکر می کنید در افق ۱۴۰۴ به اهداف این دفتر چقدر نزدیک شده باشید؟
از آنجایی که آموزش های کوتاه مدت تخصصی و مهارتی یکی از ابعاد مهم توسعه پایدار به ویژه 

در توانمندسازی سرمایه انسانی است؛ با توجه به استراتژی های طراحی شده و برنامه ریزی های 
صورت گرفته، در افق ۱۴۰۴، آموزش های کوتاه مدت بخش قابل توجهی از دوره های آموزشی 
و مهارتی را در مقایسه با آموزش های آکادمیک به خود اختصاص داده است. همچنین سهم 

قابل توجهی از رشد اقتصادی و فرهنگی کشور وابسته به این گونه آموزش ها خواهد بود.

آغاز به کار هیات های اندیشه ورز دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی
چندی پیش یک نشست تخصصی برگزار شد تا همه ذینفعان حوزه توانمندسازی 
یکپارچه شود. درخصوص این هم افزایی و یکپارچه سازی توضیح دهید. قرار است با 

این یکپارچه سازی چه اتفاقی بیفتد؟
دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی در راستای اهداف و ماموریت های سازمانی خود 
به ویژه در حوزه آموزش های کوتاه مدت درون سازمانی، اولین نشست تخصصی توانمندسازی را 
با حضور مسئوالن و نمایندگان حوزه ها و معاونت های موضوعی ستاد برگزار کرد. در این نشست 
نمایندگان توانمندسازی حوزه ها و معاونت های موضوعی که همگی از مدیران کل و مدیران 

ارشد حوزه های مربوطه بودند، شرکت داشتند.
این نشست با هدف همفکری و هم اندیشی حوزه های مختلف ستادی در تبیین اولویت های 
آموزشی و بررسی آموزش های تخصصی کارکنان سازمان مرکزی برگزار شد و نمایندگان 
حوزه ها با تکیه بر تخصص های شغلی و سازمانی خود نسبت به برنامه ریزی آموزش های 
کوتاه مدت مرتبط با توسعه فردی و کارراهه شغلی کارکنان ارائه طریق کردند. براساس نتایج 
به دست آمده از نشست های هم اندیشی، دوره های آموزشی تخصصی ویژه هریک از افراد 
پیش بینی خواهد شد و هر فرد در مسیر کارراهه شغلی و فرآیند توسعه فردی خود که درنهایت 
منجر به ترفیع شغلی و ارتقای درجه خواهد شد، آموزش های تخصصی و ویژه ای را می گذراند. 
همچنین براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار است این گونه نشست ها که به عنوان اتاق 
فکر و در قالب هیات های اندیشه ورز دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی نامیده شده، 
به طور مستمر، نظام مند و ماهانه برگزار شود. نکته مهم اینکه با توجه به اهمیت نقش هم اندیشی 
و بهره گیری از دانش جمعی، برنامه ریزی الزم برای تشکیل این اتاق فکر به صورت استانی 

و با حضور نمایندگان توانمندسازی استان ها و واحدهای دانشگاهی نیز صورت گرفته است.

از  این نوع  با  از آموزش های کوتاه مدت برای دانشگاه چیست؟ درواقع  هدف تان 
آموزش قرار است به چه چیزی برسیم؟

در جامعه امروزی که عصر دانش و عصر اطالعات نام گرفته است؛ در حوزه های مختلف 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... شاهد تغییرات شگرف و متعددی هستیم که رویارویی و عبور 
از این چالش ها و تغییرات تنها با آموزش و یادگیری امکان پذیر خواهد بود. در همین راستا 
آموزش کوتاه مدت که به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه پایدار و ارزش آفرینی در سازمان 
و جامعه محسوب می شود، از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار است. آموزش های کوتاه مدت 
تخصصی و کاربردی زمانی تاثیرگذار خواهد بود که با رویکرد اسناد باالدستی کشور و اهداف 
کالن جامعه در حوزه برنامه های توسعه ای هم مسیر باشد که دفتر توانمندسازی و مهارت های 
کاربردی نیز با توجه به این مهم و همچنین سایر اسناد تحولی مانند سند تحول و تعالی 
دانشگاه، سند آمایش سرزمین و... سعی بر این داشته با ارائه نظام جامع و کاملی از آموزش های 
تخصصی، کاربردی و مهارتی گام مهمی در زمینه بهینه سازی نیروی انسانی دانشگاه و کشور 

بردارد.

از سند تحول و تعالی دانشگاه سخن گفتید، یکی از مهم ترین مباحثی که این روزها 
در دانشگاه آزاد مورد تاکید است، همین بحث سند تحول دانشگاه است. در سند 
تحول به بحث آموزش های کوتاه مدت نیز پرداخته شده است؛ درخصوص اقدامات 

خود برای رسیدن به اهداف این سند توضیح دهید.
طبق بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، دانشگاه باید به مرکز تربیت قوه عاقله کشور 
تبدیل شود. یکی از راهکارهای دستیابی به این مهم، تعلیم و تربیت به ویژه تربیت فرهنگی، 
اخالقی و هویتی است که باعث ایجاد یک تحول مستمر و دائمی در دانشگاه و درنهایت جامعه 
خواهد شد. بنابراین براساس انتظارات ایشان، دانشگاه باید به عنوان یک نهاد تاثیرگذار علمی، 
فرهنگی و تربیتی، الگوی جامعی برای دستیابی به ایجاد تحول های اساسی مطابق با اسناد 

باالدستی کشور ازجمله سند دانشگاه اسالمی و بیانیه گام دوم انقالب باشد.
بیانیه گام دوم انقالب که بر تحول آفرینی و حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی تاکید و تمرکز 
دارد، منجر به تربیت منابع انسانی مستعد و کارآمد خواهد شد. به همین منظور و برای تحقق 
انتظارات یادشده، سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد با محوریت چرخش های تحول آفرین تهیه 
و تدوین شد که بنابر گفته های ریاست دانشگاه، نه تنها سند تحول موجب تحول آفرینی در 
دانشگاه شده بلکه باعث می شود دانشگاه به یک دانشگاه کارآفرین و درنهایت ایجاد تحول و 
شکوفایی در جامعه تبدیل شود. در راستای تحقق اهداف یادشده، نقش دفتر توانمندسازی و 
مهارت های کاربردی در سند تحول و تعالی دانشگاه پراهمیت بوده و بسته های کاری برای این 

حوزه برنامه ریزی شده است.

نقش آفرینی دفتر توانمندساز دانشگاه در ۳ بسته کاری سند تحول
درخصوص این بسته های کاری توضیح دهید.

دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی ماموریت های ویژه ای را در سه بسته کاری سازمان 
یادگیرنده، افزایش بهره وری و پایداری اقتصادی و فرهنگ سازمانی برعهده گرفته است که 
در بسته کاری افزایش بهره وری و پایداری اقتصادی، راه کنش متنوع سازی و پایدارسازی 
درآمدهای دانشگاه، سهم قابل توجهی را در کسب درآمدهای غیرشهریه ای از طریق برگزاری 

دوره های آموزشی کوتاه مدت دارد.
این آموزش ها بیشتر بر پایه عقد قرارداد یا تفاهمنامه با وزارتخانه ها، نهادها و سازمان های دولتی 
و همچنین شرکت ها و موسسات غیردولتی است. از سوی دیگر، با توجه به راه اندازی سامانه 
توانمندیار و اجرای طرح استعدادیابی و تعریف برنامه توسعه فردی برای مخاطبان در سنین 
مختلف و شرایط شغلی و تحصیلی در جامعه، خدمات آموزشی متفاوتی ارائه شده و کسب 
درآمد خواهد شد. برخی دوره های آموزشی نیز در قالب برگزاری دوره های آموزشی مهارتی 
و تخصصی )شرح مشاغل( است. دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی توانسته با اتکا به 
ظرفیت و توان علمی اعضای هیات علمی ماهر و متخصص خود در زمینه طراحی محتوای 
آموزشی و اجرای دوره های آموزشی گام های مهمی بردارد. همچنین در بسته کاری سازمان 
یادگیرنده – راه کنش توسعه و ارتقای نظام های مدیریت منابع انسانی، برنامه های گسترده و 
نظام مندی را در حوزه آموزش کارمندان، اعضای هیات علمی و مدیران پایه گذاری و اجرا کرده 
و درصدد است، نقش و تاثیر دوره های آموزشی در توسعه فردی و شغلی کارکنان را 

بیش از پیش پررنگ کند.

پایه گذاری آموزش های تخصصی کارکنان منجر به
 تحول و نوآوری در دانشگاه خواهد شد

آموزش های کوتاه مدت در چشم انداز سند تحول به کجا خواهد رسید؟
براساس چشم انداز سند تحول و تعالی دانشگاه، با گسترش و توسعه آموزش های کوتاه مدت 
هریک از اعضای هیات علمی و کارمندان متخصص می توانند به عنوان موتور محرکه نقش پیشرو 
و تاثیرگذاری در توسعه علمی کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد داشته و تحوالت 
شگرفی را در جامعه پرتالطم امروزی رقم بزنند. این مهم با تکیه بر توان علمی و مهارت های 
تخصصی آنها و آموزش این مهارت ها در قالب تولید محتوای آموزشی و برگزاری دوره های 
آموزشی در سطح دانشگاه، صنعت و جامعه میسر خواهد شد. از سوی دیگر برنامه ریزی و 
پایه گذاری آموزش های تخصصی برای کارکنان دانشگاه که براساس استعدادیابی فردی و 
کارراهه شغلی طراحی شده است، منجر به تحول و نوآوری در دانشگاه از طریق جهت دهی 
و استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت ها و منابع انسانی و ایجاد هم افزایی و توان افزایی در 

حوزه های مختلف دانشگاه می شود.

توانمندسازی کارکنان رویکرد مهمی است که برای افزایش بهره وری و بهبود کیفیت خدمات سازمانی در دانشگاه ها دنبال می شود؛ چراکه برخورداری کارکنان 
از مهارت و دانش روز، شناخت اهداف سازمان و انجام صحیح وظایف محوله را تسریع می کند.

 سمیه قدیری مدیرکل دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی دانشگاه آزاد اسالمی می گوید: توانمندسازی کارکنان رویکرد مهمی است که برای افزایش 
بهره وری و بهبود کیفیت خدمات سازمانی در دانشگاه ها دنبال می شود؛ چراکه برخورداری کارکنان از مهارت و دانش روز، شناخت اهداف سازمان و انجام 
صحیح وظایف محوله را تسریع می کند. یکی از مهم ترین دغدغه های دانشگاه آزاد اسالمی هم ارتقای سطح توانمندسازی و ظرفیت های درونی دانشگاه است، 
برای رسیدن به این هدف در سال ۷۹ دفتری با عنوان »دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی« تاسیس و رسالت آموزش های درون سازمانی و همچنین موضوع 

آموزش های کوتاه مدت تخصصی را برعهده گرفت. 
حاال این دفتر در افق ۱۴۰۴ قرار است مرکزی پویا و فعال در ارتقای سطح دانش و مهارت های تخصصی کارکنان دانشگاه و آحاد جامعه باشد. سمیه قدیری، 
مدیرکل دفتر توانمندسازی و مهارت های کاربردی دانشگاه آزاد اسالمی می گوید مهم ترین هدف در این دفتر خدمت رسانی به نیروی انسانی و آموزش عالی 

است. مهم ترین اقدام این دفتر در یک سال اخیر طراحی سامانه ای با عنوان »توانمندیار« بوده است. 
مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

دوره های کوتاه مدت 
جدید مبتنی بر اقتصاد 

دانش بنیان  تعریف 
می شوند
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وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری با اشـاره بـه اینکه پژوهشـگاه ها بایـد در زمینه 
فعالیـت خـود نقـش مدیریتـی داشـته باشـند و هدایت گـری و نظـارت 

پژوهش هـای حـوزه فعالیت خـود را بر عهده بگیرند، گفت: پژوهشـگاه ها 
باید برای نیازهای آتی کشـور و افق های آینده طرح پژوهشـی انجام 

دهنـد و نیازسـنجی و آینده پژوهـی را در اولویت قـرار دهند.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از اداره کل روابـط عمومـی 

وزارت علـوم، دکتر محمدعلـی زلفی گل در آیین معارفه 
سرپرسـت پژوهشـگاه ملی مهندسـی ژنتیک و زیست 
فنـاوری گفـت: ایـن پژوهشـگاه بـا داشـتن ۱۰۰ عضو 

هیئـت علمـی می توانـد شـبکه ای بـا مشـارکت پیـش از 
۱۰۰۰ عضـو هیئـت علمی و محقق را شـکل دهـد و هر عضو 

هیئـت علمـی ایـن پژوهشـگاه مدیریـت یک تیـم ۱۰ نفـره برای 
پژوهـش در یـک زمینـه خـاص را بر عهده بگیـرد و در صـورت اجرایی 

ایـن مـدل پژوهشـگاه ها قطـب پژوهش کشـور خواهند شـد.

پذیرش دانشجوی پسا دکتری
وی تأکیـد کـرد: وظایـف و مأموریت هـای پژوهشـگاه ها بـا دانشـگاه ها متفاوت اسـت و 
نباید همانند دانشـگاه ها انتظار داشـته باشـیم که پژوهشـگاه ها به امر آموزش و پذیرش 
دانشـجو اشـتغال داشـته باشـند اما پژوهشـگاه ها می تواننـد در مقیاس محـدود و برای 
انجـام پژوهش هـای خود دانشـجو پذیـرش کنند و به ویـژه باید دوره های پسـا دکترا در 

پژوهشـگاه ها ایجاد شود.
وزیـر علـوم اظهار داشـت: بـا ایجاد دوره های پسـا دکترا در پژوهشـگاه ها این موسسـات 
می تواننـد از بیـن فـارغ التحصیالن ممتاز دانشـگاه ها، دانشـجوی پسـا دکتـرا پذیرش 
کنند و این دانشـجویان که از لحاظ علمی و نظری، جز سـرآمدان هسـتند با زمینه های 
تحقیقاتـی و فناورانـه نیز آشـناتر شـوند و به نوعی از افـراد عالم به عامل تبدیل شـوند.

نیازسنجی معطوف به آینده مهم تر از نیازسنجی شرایط امروز
دکتـر زلفـی گل تأکیـد کرد: عـالوه بر اینکه پژوهشـگاه ها بـرای نیازهای موجود کشـور 
تحقیـق می کننـد؛ باید بـرای نیازهای آتی کشـور و افق هـای آینده نیز طرح پژوهشـی 
انجـام دهنـد و بـه نوعـی آینده پژوهـی کنند، هم آینـده را پیش بینی کننـد و هم برای 
دهه هـای آتـی نیازهـای جدیـدی را ایجـاد کننـد و قطعـاً افـق سـنجی آینـده و آینده 

پژوهـی از نیازسـنجی امروز مهم تر اسـت.
وزیر علوم با اشـاره به اینکه برای پیشـرفت علمی نیاز به سـه مؤلفه شـامل سـخت افزار، 
نرم افـزار و مغزافـزار داریـم گفت: همه این عناصر و مؤلفه ها در مؤسسـات علمی کشـور 
فراهـم اسـت و وزارت علـوم نیـز حداکثـر حمایت هـای خـود را می کند تـا مراکز علمی 

کشـور بـه اهداف خود دسـت یابند.
زلفـی گل در ادامـه افـزود: هـر موسسـه علمـی ماننـد دانشـگاه و پژوهشـگاه بایـد برای 
سـال های آتـی خـود یـک هـدف بلنـد مـدت و راهبـردی داشـته باشـد و بـرای آن 
برنامـه ریـزی کننـد و تمام ارکان موسسـه علمی اعـم از مدیریت کارکنـان و تجهیزات 

بـرای رسـیدن به آن هدف بسـیج شـوند.
وزیـر علـوم بـا اشـاره بـه نامگذاری سـال جدیـد به عنـوان سـال« تولیـد، دانش بنیان و 
اشـتغال آفرین« گفـت: نامگـذاری امسـال موقعیت ممتـازی را در اختیـار وزارت علوم 
قـرار داد و وزارت علـوم و دانشـگاه ها بایـد از این نامگذاری برای توسـعه علـم و فناوری و 
تحقـق برنامه هـای خـود و از همـه مهمتـر نهادینه سـازی گفتمـان علـم در جامعه و 

بـه عبارتـی دانـش پذیـری جامعه اسـتفاده کنند.
دکتر زلفی گل تأکید کرد: اطالع رسـانی برنامه ها و اقدامات موسسـات علمی در رسـانه 

ملـی می تواند به آشـنایی تمام اقشـار جامعه و همچنیـن مدیران از ایـن اقدامات 
و فعالیت هـا کمـک کنـد و حمایـت مدیـران و مسـئوالن را نیـز بـه دنبال 

داشـته باشد.
وی در پایـان سـخنان خـود بـا قدردانی از دکتر مطلبی رئیس سـابق 
پژوهشـگاه ملی مهندسـی ژنتیک و زیسـت فناوری گفت: جامعه 
علمـی با سـایر محافـل و جمیعت ها متفـاوت اسـت و در این 
جامعـه همـه خود را عضـو یک خانـواده می دانیم و وظیفه 
ماسـت که از تمام مدیران گذشـته که در مراکز علمی و 

پژوهشـی فعالیت کردند قدردانی کنیم.
در پایـان ایـن مراسـم وزیر علوم و تحقیقـات و فناوری حکم 
انتصاب دکتر جواد محمدی به عنوان سرپرسـت پژوهشـگاه ملی 
مهندسـی ژنتیک و زیسـت فناوری را تقدیم و با اهدای لوح سـپاس از 
خدمات دکتر مصطفی مطلبی رئیس سـابق این پژوهشـگاه قدردانی کرد.

»جان« و »جام« راه اندازی می شود
وزیـر علـوم، تحقیقات و فنـاوری از راه اندازی دو سـامانه برای رفع نیازهای تحقیقاتی 

و معرفـی کاالهای دانش بنیـان خبر داد.
محمدعلی زلفی گل همچنین در مراسـم تودیع و معارفه رئیس پژوهشـگاه شیمی و مهندسی 
شـیمی، احمد شـعبانی رئیس جدید پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی را شخصیتی ملی 
معرفی کرد که در دانشگاه شهید بهشتی و فرهنگستان علوم خدمات مفیدی عرضه کرده است.

وی بـا اشـاره بـه اهمیت پژوهشـگاه های مرتبط با مـواد، گفت: با توجه به مزیت کشـور 
مـا در حـوزه نفـت و گاز بایـد در اولیـن فرصـت و طـی جلسـه ای بـا وزیـر نفـت بـرای 
اسـتفاده بیشـتر از ظرفیت پژوهشـگاه های مرتبط با حوزه مواد مانند پژوهشگاه شیمی، 
پژوهشـگاه پلیمر و پژوهشـگاه رنگ، زمینه همکاری و بهره گیری از دستاوردهای بیشتر 

ایـن پژوهشـگاه ها را در صنایع مرتبـط ایجاد کنیم.
وزیـر علـوم، وظیفـه این وزارتخانه را آشـنایی و متصل کردن نهادهـای مختلف در حوزه 

علم و فناوری دانسـت.
وی با اشـاره به تاسـیس صنـدوق عالی علوم، تحقیقات و فناوری، تاکیـد کرد: مجوز این 
صنـدوق را گرفتیـم و توانسـتیم در الیحه بودجه ۱۴۰۱ آن را بگنجانیـم و اکنون نیز در 

تبصـره ۹ قانون بودجه آمده اسـت.
زلفی گل ادامه داد: بر اسـاس این مصوبه، ۴۰ درصد سـهم پژوهشـی شـرکت های دولتی 
بـه ایـن صنـدوق واریـز می شـود. البتـه تـالش کردیم یـک درصـد اعتبارات پژوهشـی 
بـه ایـن صنـدوق واریـز شـود کـه در هیـات دولـت تایید نشـد؛ ولـی بودجه پژوهشـی 
شـرکت های دولتـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت را به این صندوق منتقـل کردیم.

وی اظهـار کـرد: تـالش مـی  کنیـم همـه بودجـه پژوهشـی را به صنـدوق عالـی علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری منتقـل کنیـم تـا ارتبـاط صنعت و دانشـگاه تسـهیل شـده 

و بـه طـور کلـی دسـت وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری باشـد.
وزیـر علـوم بـا اشـاره به اعـالم و دسـته بندی نیازهـای صنایع خصوصـی و دولتی 
در سـامانه ای بـه نـام »نظـام ایده هـا و نیازهـا« )نـان(، گفـت: مرحلـه بعـدی، 
راه انـدازی سـامانه ای بـرای ارائـه محصـوالت شـرکت های دانـش بنیان اسـت که 
ایـن سـامانه بـا نـام »جریـان اقتصـاد نویـن« و بـا عنـوان مخفـف »جـان« در 

دسـتور کار قـرار دارد.
 زلفی گل از راه اندازی سـامانه های دیگر در زمینه آزمایشـگاه های مرجع خبر داد و افزود: 
ایـن سـامانه بـه منظـور جسـت وجوی آزمایشـگاه های مرجع کشـور  با عنـوان مخفف 
»جـام« راه انـدازی می شـود و از ایـن طریـق نیازهـای محققـان در یافتن آزمایشـگاه ها 

مرتفع خواهد شـد.

معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و 
و  دانشــگاه ها  کــردن  ماموریت گــرا  فنــاوری، 
ــت  ــن معاون ــی ای پژوهشــگاه ها را از اهــداف اصل
ــت: دانشــگاه ها و پژوهشــگاه هایی  دانســت و گف
کــه در راســتای ماموریت هــا فعــال باشــند، 

ــد. ــد ش ــت خواهن حمای
ــی  ــان صالح ــر پیم ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
در مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس پژوهشــگاه 
 ۱۴۰۱ ســال  شــیمی،  مهندســی  و  شــیمی 
را ســال توجــه بــه پژوهشــگاه ها دانســت و 
افــزود: نــگاه وزارت علــوم و شــورای عالــی عتــف 
ــت؛ از  ــژه اس ــگاه وی ــک ن ــه پژوهشــگاه ها ی ب
ــگاه ها در  ــه پژوهش ــی رود ک ــار م ــن رو انتظ ای
تحقــق نقشــه جامــع علمــی کشــور و موضوعــات 
پژوهشــی مطــرح در کشــور نقــش آفرینــی 

ــد. کنن
وی ماموریت گــرا کــردن دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها 
ــی وزارت  ــت پژوهش ــی معاون ــداف اصل را از اه
علــوم ذکــر کــرد و ادامــه داد: بــرای ایــن منظــور 
دبیرخانــه ای  کشــور  اســتان های  همــه  در 
ــس  ــری رئی ــا دبی ــتانداران و ب ــت اس ــا محوری ب
انــدازی  راه  اســتان  هــر  جامــع  دانشــگاه 

. می کنیــم
صالحــی بــا اشــاره بــه ســابقه فعالیتــش در نظــام 
نــوآوری و فنــاوری کشــور، خاطــر نشــان کــرد: 
اولویــت مــا در ایــن حــوزه کاهــش واردات بــوده 
اســت کــه در همــکاری بــا ۶۷۰۰ شــرکت دانش بنیان 
کارهــای زیــادی انجــام شــد و کارهــای زیــادی 

اســت کــه هنــوز اجرایــی نشــده اند.

ــات  ــه اقدام ــوم نمون ــر عل ــاون پژوهشــی وزی مع
کاتالیســت ها  حــوزه  در  را  واردات  کاهــش 
ــه دیگــر آن ســموم  ــزود: نمون ــوان کــرد و اف عن
تکنیــکال اســت کــه در ۷ مــورد از ایــن ســموم 
بیشــترین میــزان واردات را داریــم و اخیــرا ۴ مورد 
از آنهــا توســط شــرکت های دانــش بنیــان 

بــه تولیــد رســیده اند.
ــی  ــای علم ــاوت فعالیت ه ــه تف ــاره ب ــا اش وی ب
در دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها، خاطــر نشــان کــرد: 
ــاوری  ــطوح فن ــگاه ها در س ــگاه ها و پژوهش دانش
و  محصــوالت  تولیــد  ولــی  هســتند،  فعــال 
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــازی در ش ــاری س تج

ــت. ــد گرف ــورت خواه ص
ــه ریل گذاری هــای صــورت  ــا اشــاره ب صالحــی ب
گرفتــه در کشــور در نظــام نــوآوری، یادآور شــد: 
موضــوع تجاری ســازی از موضوعــات جــدی 
اســت و در ایــن زمینــه پژوهشــگاه ها بایــد 
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــاز ب ــای ب ــمت دره ــه س ب
حرکــت کننــد. البتــه برخــی از پژوهشــگاه ها در 
ــی نیســت. ــی کاف ــد، ول ــدام کرده ان ــه اق ــن زمین ای

ــذاری بخــش  ــرد: ســرمایه گ ــد ک صالحــی تاکی
خصوصــی در پژوهشــگاه ها موجــب اشــتغال 

ــد. ــد ش ــجویان خواه ــرای دانش ــی ب آفرین
ــای  ــه تالش ه ــاره ب ــا اش ــوم  ب ــر عل ــاون وزی مع
ــارات پژوهشــی  ــن اعتب ــرای تامی ــوم ب وزارت عل
و فنــاوری، توضیــح داد: در ســال ۱۴۰۰ کــه 
بودجه هــا بســته شــده بــود، ســعی کردیــم 
اعتبــارات  محقــق شــود و در  ۱۰۰ درصــد 
ــت  ــا دول ــه ب ــی ک ــا تعامالت ــز ب ــال ۱۴۰۱ نی س

را  اعتباراتــی  ردیــف  داشــتیم،  مجلــس  و 
کرده ایــم. بینــی  پیــش 

وی اضافــه کــرد: در ســال جــاری برنامــه داریــم 
کــه هــر دانشــگاه و پژوهشــگاه کــه در راســتای 
ماموریت هــای خــود حرکــت کنــد، معــادل آن، 

اعتباراتــی بــه آنهــا اختصــاص داده شــود.
وی بــا اشــاره بــه اســتفاده از ظرفیت هــای 
دانشــجویان پســا دکتــری، گفــت: پژوهشــگاه ها 
ــروی انســانی متخصــص خــود  ــن نی ــرای تامی ب
ــد،  ــرداری کنن ــره ب ــت به ــن ظرفی ــد از ای بای
ــن  ــا را تدوی ــه ارتق ــن نام ــا آیی ــه م ــن آنک ضم
کــرده و پیــش نویــس آن را بــه دانشــگاه ها 

ــرد. ــم ک ــال خواهی ارس
در  ارتقــا  علــوم،  وزیــر  معــاون  گفتــه  بــه 
دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها متفــاوت خواهــد بــود.

صالحــی ادامــه داد: دانشــگاه ها و پژوهشــگاه  هــا 
رقیــب یکدیگــر نیســتند و مــا بایــد از ظرفیــت 
اســتفاده  پژوهشــگاه ها  و  دانشــگاه ها  همــه 

کنیــم.

معاون پژوهشی وزیر علوم خبر داد

دانشگاههاوپژوهشگاههایفعالدرراستایماموریتهاحمایتویژهمیشوند
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مطرح کرد 

لزومپذیرشدانشجویپسادکتریوتوجهپژوهشگاههابهآیندهپژوهی

دعوت به همکاری

كارشناس سيويل
تسلط بر طراحي سيويل خطوط لوله، مجتمع هاي نفت و گاز، 

ايستگاه هاي تقويت فشار، حداقل ۸ سال سابقه كار 
قرارداد تمام وقت و محل كار تهران مي باشد.

كارشناس سيويل )متره و برآورد(
تسلط بر متره و برآورد راه و ابنيه 

تسلط بر فهارس بهاي مربوط و فهارس نفت و گاز 
تسلط بر رسيدگي به صورت وضعيت پيمانكاران

حداقل ۸ سال سابقه كار، قرارداد تمام وقت و محل كار تهران مي باشد.
كارشناس حفاظت كاتديك

تسلط بر مباحث خوردگي و حفاظت كاتديك در خطوط انتقال
حداقل ۸ سال سابقه كار

قرارداد تمام وقت و محل كار تهران مي باشد.
كارشناس تكنسين تعميرات مكانيك 

ليسانس و فوق ديپلم مكانيك گرايش ساخت و توليد
حداقل ۵ سال سابقه كار

قرارداد بصورت پروژه اي و محل كار عسلويه مي باشد.
كارشناس تكنسين تعميرات ابزار هيدروليك و پنوماتيك 

ليسانس و فوق ديپلم مكانيك گرايش سياالت
حداقل ۵ سال سابقه كار

قرارداد بصورت پروژه اي و محل كار عسلويه مي باشد.
كارشناس تعميرات برق موتورهاي ديزلي

ليسانس برق، حداقل ۵ سال سابقه كار
قرارداد بصورت پروژه اي و محل كار عسلويه مي باشد.

 ارسال رزومه با ذكر عنوان شغلي در موضوع ايميل:
employment@oico.ir

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112842 

شركت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت )اُيكو( 
جهت تكميل كادر خود در تهران و عسلويه از افراد واجد شرايط دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

كارشناس حسابداري
خانم/ آقا،  تمام وقت، حسابداري، ليسانس و باالتر

3 تا ۵ سال تجربه كاري، آشنايي با نرم افزار همكاران سيستم
حداكثر سن 3۵ تا 40 سال، محل كار :  تهران - ورامين

كارشناس منابع انساني
خانم/ آقا، تمام وقت،  رشته مرتبط، ليسانس و باالتر

3 تا ۵ سال تجربه كاري، حداكثر سن 3۵ سال
ساكن ورامين، محل كار:  شهرك ساالريه ورامين

HSE كارشناس
خانم/ آقا،  تمام وقت،  رشته مرتبط

فوق ديپلم و باالتر، 3 تا ۵ سال تجربه كاري
حداكثر سن 3۵ سال، ساكن ورامين
محل كار:  شهرك ساالريه ورامين

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه كاري و تلفن 
تماس خود را با ذكر شغل مورد تقاضا به ايميل زير

 ارسال نمايند.

rajabi@icdco.ir

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112816

شركت گسترش كاتاليست ايرانيان در شهر تهران و ورامين
 به منظور تكميل كادر تخصصي خود از افراد عالقه مند در مشاغل زير دعوت به همكاري مي نمايد:

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت پرتو پايا پي سازه آرتيمان 
جهت تكميل كادر خود از استان هاي تهران و البرز از افراد 

واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
مهندس عمران - طراح سازه

خانم/ آقا، تمام وقت، پاره وقت، دوركاري
با حداقل 3 سال سابقه كار مفيد طراحي

Etabs ،Safe ،Sap ،Auto cad مسلط به نرم افزارهاي
ترجيحا مسلط به طراحي سازه فوالدي، بتني و صنعتي و انواع سقف ها

مسلط به آيين نامه هاي داخلي و خارجي و ضوابط نظام 
مهندسي استان تهران

روزهاي كاري: شنبه تا چهارشنبه ۸ تا 17:30 
)پنجشنبه ها تعطيل(، كمك هزينه آموزشي

صبحانه و ميان وعده، فضاي استراحت
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را 

به ايميل زير ارسال نمايند.
artimanconsulting@gmail.com

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112814

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

بيمارستان چشم پزشكي نور 
در راستاي تكميل كادر خود در تهران از واجدين شرايط

 زير دعوت به همكاري مي نمايد:
كارشناس اتاق عمل- كارشناس هوشبري

منشي درمانگاه و كال سنتر
كارگر خدماتي )آقا(

كارشناس حسابداري )خانم(
كارشناس پرستاري-   اپتومتريست

كارشناس IT )آقا(- كارشناس تغذيه
 متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه هاي اعالم 

شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.
02182401461 

 02182401462  
02182401463  

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112809 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت مشاور نفت و گاز 
در دفتر تهران از كارشناسان طراح مهندسي فرايند با 

مشخصات ذيل جهت انجام امور نظارت و MC پروژه هاي 
نفت و گاز دعوت به همكاري مينمايد:

- داراي حداقل ۸ سال سابقه كار در مهندسين مشاور و طراحي
- حداقل ليسانس مهندسي شيمي

- مسلط به نرم افزارهاي تخصصي،  اتوكد و مجموعه
 نرم افزار هاي آفيس

- آشنايي كامل به زبان انگليسي تخصصي
- آشنايي كامل با تهيه مدارك مهندسي

عالقه مندان مي توانند رزومه خود را با ذكر عنوان شغلي به 
آدرس ايميل زير ارسال نمايند:

Hoseinpour@pidmco.ir
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112806 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت بهساز بستر ژئو پارس
 جهت تكميل كادر بخش بهسازي خاك و پايدارسازي گود در 

استان  تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

مسئول ماشين آالت حفاري

آقا،  تمام وقت

فوق ديپلم يا ليسانس مهندسي مكانيك، سابقه كار 7 سال

آشنا به تعمير و نگهداري ماشين آالت سنگين مخصوص 

عمليات حفاري شمع

محل پروژه: دفتر مركزي تهران

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه كاري و 

تحصيلي خود را به ايميل زير ارسال نمايند.
info@geotechpars.ir

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112807 
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برگـزاری  نـرم جزئیـات  فنـاوری  اندیشـکده  رئیـس 
دوره هـای کارورزی مهـارت محـور را تشـریح کـرد. 
مهـدی حمزه پـور عضوهیـأت علمـی دانشـگاه امـام 
صـادق و رئیس اندیشـکده فنـاوری نـرم در گفت و گو 
بـا  فـارس  خبرگـزاری  دانشـگاه  گـروه  خبرنـگار  بـا 
عمدتـا  دانشـگاهی  و  علمـی  محیـط  اینکـه  بیـان 
محیـط تئوریـک و آکادمیـک اسـت و معمـوال فاقـد 
جوانـان  و  دانشـجویان  مهـارت  ارتقـاء  آموزش هـای 
جویـای کار اسـت، گفـت: طـرح کارورزی در اصـل 
تـاش می کنـد که یـک تجربـه  عملی را بیـن محیط 
علمـی و محیـط عملـی، محیـط واقعـی کسـب وکار 
و بـازار در اختیـار فـرد کارجـو یـا فارغ التحصیـل یـا 
دانـش آموختـه  و دانشـجو قـرار بدهـد. کارورزی در 
اصـل بیـن محیـط علمی و عملـی را پیونـد می دهد و 
بـه تعبیـر دیگر بیـن دانش دانشـگاهی و تجربه  عملی 
معنـاداری  و  عمیـق  پیونـد  کسـب وکار  محیـط  در 
ایجـاد می کنـد، در واقـع کارورزی پلـی اسـت میـان 
آموخته هـای تئوریـک در دانشـگاه ها  یـا هـر مرکـز 

آموزشـی در عمـل و صحنـه عمـل.
 وی افـزود: بـا توجـه به وضعیـت عملکـردی، کارایی، 
اثـر بخشـی و بهره وری دانشـگاه های کشـور در مجموع 
به نظر می رسـد که قطعـا طرح کارورزی در دسـتور کار 
قـرار بگیـرد و الزم اسـت کارورزی بـا عناویـن مختلف 
بـرای دانشـجویان عزیـز، اسـاتید بزرگـوار و همینطور 
تکمیلـی  بـرای کسـانی کـه در مقطـع تحصیـات 

هسـتند، انجام شـود.
عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه امـام صـادق با اشـاره به 
اینکـه بحـث ارتقاء مهـارت می تواند بـا عناوین مختلف 
انجـام شـود، اظهـار داشـت: بعضـی از طرح هـا بـه نام 
طـرح کارآمـوزی یـا طـرح کارورزی اسـت. همینطـور 
دفاتـری هـم در دانشـگاه ها بـرای ارتبـاط بیـن صنعت 
و دانشـگاه ها هسـتند یا فرصت هـای مطالعاتـی داخلی 
کـه طبـق آئین نامه جدیـد ارتقـاء و ترفیع دانشـگاه ها، 
اسـاتید موظـف هسـتند آموخته هـای خـود را در یـک 
محیـط صنعتـی و در یـک محیط   کسـب وکار عملیاتی 
کننـد یـا در قالـب یـک پـروژه  میدانـی راهبـری کنند. 
طـرح کارورزی یـا طرح هـای مشـابهی کـه نـام بـردم 
امـکان و فرصتـی بـرای آشـنایی و ارتقـاء مهارت هـای 
دانش آموختـگان دانشـگاهی و همچنیـن اسـاتید جوان 
بـا محیط   کسـب وکار فراهـم می کند که باعـث افزایش 
قابلیت هـای آنهـا بـرای اشتغالشـان در آینده می شـود.

باعـث  جـوان  اسـاتید  جامعـه  دربـاره  داد:  ادامـه  وی 
عمیـق شـدن و بـاال رفتـن کیفیـت تدریـس و کیفیت 
پژوهش هـا و همچنیـن آشـنایی بـا پروژه هـای میدانی 
و محیـط واقعـی   کسـب وکار می شـود.کارورزها هـم در 
محیـط کارورزی قـدرت انتخـاب بیشـتری در انجـام 
وظایف ارائه شـده پیـدا می کننـد. کارورزان و کارجویان 
در فرصـت محـدود کارورزی کـه معمـوال چهـار مـاه، 
شـش مـاه، هشـت مـاه یـا حداکثـر یک سـال اسـت و 
این فرصت بسـتگی به محیط کسـب وکار، چشـم انداز و 
اهـداف آن سـازمان دارد، بهتر می تواننـد عاقه مندی ها 
و گرایش  هـای خـود را در زمینه هـای مختلف پیدا کرده 

و نقـاط ضعـف و قـوت کار خـود را ارزیابـی کنند.

کارورزی یک تجربه  دست اول و بسیار 
ذی قیمت و عملیاتی است

حمـزه پـور افزود: به عبـارت دیگـر کارورزی یک تجربه  
دسـت اول و بسـیار ذی قیمـت و عملیاتـی اسـت کـه 
دانـش آموختـگان دانشـگاهی عـاوه بـر مهارت هـای 
مهمـی کـه بـه لحـاظ فنـی و دانشـی در زمینه رشـته 
می گیرنـد،  فـرا  خودشـان  و   کسـب وکار  تحصیلـی 
برقـراری ارتبـاط مؤثـر، تعهـد کاری، وقـت شناسـی، 

نظـم، قـدرت حـل مسـئله، کار گروهـی و همچنیـن 
خـود مدیریتـی، برنامه ریزی، سـازماندهی و آشـنایی 
بـا انـواع نرم افزارهـا و فناوری هـای مرتبـط بـا محیط 
  کسـب وکار خـود را نیـز در ایـن فرصـت کار آمـوزی 

وکارورزی  می آموزنـد.
در  داشـت:  اظهـار  نـرم  فنـاوری  اندیشـکده  رئیـس 
در  ویـژه  بـه  و  امـروز  پیچیـده  محیـط   کسـب وکار 
محیـط آینـده ای کـه بـه محیـط متـاورس معـروف 
اسـت، کارورزی بـا کیفیـت همراه با آمـوزش مباحث 
اجتماعـی،  مهارت هـای  مباحـث   کسـب وکار،  فنـی، 
مهارت هـای مدیریتـی و مباحثی مثل اصـول و فنون 
مذاکره برای شـاغل شـدن در این محیط   کسـب وکار 

پیچیـده طبیعتـا بسـیار واجـب و ضـروری اسـت.
وی ادامـه داد: دانـش آموختـگان دانشـگاه یـا حتـی 
دانشـجویانی کـه مشـغول بـه تحصیـل هسـتند یـا 
جوانانـی کـه به دنبـال کار مناسـب و اشـتغال پایدار 
هسـتند، می تواننـد بـا گذرانـدن دوره  کارورزی خوب 
و مناسـب، سـریع تر از یک دانش آموخته  دانشـگاهی 
یـا یـک کارگـر سـاده یـا کارجـوی سـاده بـه یـک 
کارشـناس مجـرب و کارشناسـی که قابلیـت درآمد زایی 

پایـدار دارد، تبدیـل شـوند.
این اسـتاد دانشـگاه خاطرنشـان کـرد: همـان طور که 
کارورزها مشـغول کارورزی هسـتند برای یک سازمان 
یـا یک شـرکت یا یـک بنـگاه تولیدی اقتصـادی یا هر 
بنگاهـی کـه به عنـوان کارورز بـه آن مراجعه می کنند 
و در آن محیـط تجربـه کار عملیاتـی و میدانـی همراه 
بـا افزایـش و ارتقـاء مهارتشـان پیدا می کننـد، به طور 
همزمان آن سـازمان یا شـرکت هم در حال ارزشـیابی 
ایـن کارورزان اسـت و اگر کارورزان عاقه مند باشـند، 
می تواننـد پـس از کارورزی در آن سـازمان یا شـرکت 
مشـغول بـه کار شـوند.لذا بـه نظر مـن افـرادی که به 
دنبال اشـتغالی هسـتند که آن شـغل هویتی برایشان 
ایجـاد می کنـد و همـراه بـا عاقه مندی شـان باشـد، 

دوره کارورزی می توانـد ایـن فرصـت را به نحو احسـن 
بـرای آنها فراهـم کند.

حمـزه پـور دربـاره موفقیت یا عـدم موفقیـت اجرای 
در  کارورزی  حـوزه  داشـت:  اظهـار  کارورزی  طـرح 
محیطهـای پزشـکی سـابقه و قدمـت فراوانـی دارد و 
بـه نظـر مـن کارورزی و کارآمـوزی و اصطاحـا دوره 
اَنترنـی در گرو ه هـای پزشـکی کـه یـک امـر اجباری 
و الزم اسـت و نظـم و دیسـیپلین خاصـی دارد، بـا 
موفقیـت خیلـی باالیـی انجـام مـی شـود. گروه هـای 
پزشـکی و پیراپزشـکی دوره کارورزی را در همه جای 
دنیـا خیلی خـوب انجام مـی دهند چون هـم نظارت 
خیلـی خوب هسـت و هـم فرهنگ سـازی خوبی بین 
دانشـجویان ، اسـاتید، کادر پزشـکی در بیمارستان ها 
و کلینیک هـا وجـود دارد و یـک امـر پذیرفته شـده و 
از قبـل برنامـه ریـزی شـده اسـت و همینطـور افـراد 
بـا آگاهـی باالیـی وارد دوره هـای کارورزی می شـوند 
و هدفشـان را از کارورزی مـی دانند.پـس دوره هـای 
بسـیار خوبـی اسـت کـه کارورزان در حـوزه عملیات 
بتواننـد  زودتـر  پرسـتاری  و  پیراپزشـکی  پزشـکی، 

شـوند. آماده 
وی اضافه کرد: در سـایر رشـته ها مثا در رشـته های 
فنـی مهندسـی هـم دوره کارورزی کمابیـش خـوب 
انجـام کـه البتـه بسـتگی دارد بـه اینکـه صاحبـان 
  کسـب وکار چقـدر انگیـزه و نظـارت کافـی دارنـد و 
فـرد  خـود  و همچنیـن  می کننـد  همـکاری  چقـدر 
همینطـور  دارد،  انگیـزه  و  اهتمـام  چقـدر  کارورز 
آن مرکـزی کـه افـراد را گسـیل داشـته بـه سـمت 
  کسـب وکار چقـدر نظـارت کافـی و الزم دارد و دارای 
یک سیسـتم ارزشـیابی منسـجم و منظمـی در مورد 
کارورزی هـا  اگـر  نیسـت.  یـا  اسـت  کارورزی  طـرح 
خـوب انجـام شـود و منظـم و تا حـدی نظـام یافته و 
اجبـاری باشـد، بهـره بیشـتری در محیط   کسـب وکار 

ایـران می توانیـم ببریـم.

این اسـتاد دانشـگاه ادامـه داد: به عـاوه دانش آموختگان 
دانشـگاهی و دانشـجویان و حتی اسـاتید جوان زودتر 
می تواننـد وارد   کسـب وکار واقعـی شـوند و همینطـور 
بـا محیط عملیاتـی   کسـب وکار و مهارت هـای جانبی 
بهتـر  خـود،  عاقـه  مـورد  بـه   کسـب وکار  مربـوط 
آشـنایی پیـدا کننـد . لـذا با توجـه بـه وضعیت فعلی 
و کمرنـگ شـدن فرهنـگ کارورزی، در حـال حاضـر 
فنـی  گروه هـای  و  پزشـکی  گروه هـای  فقـط 
مهندسـی بـه طـور نسـبی موفـق هسـتند. بنابرایـن 
سـایر رشـته ها مثـل رشـته های مدیریـت، اقتصـاد، 
روانشناسـی هم رشـته هایی هسـتند که مانند رشـته 
پزشـکی بیـن محیـط آکادمیـک و محیـط عملیاتـی 
دائمـا بایـد رفت و آمد داشـته باشـند. به ویـژه تأکید 
من روی رشـته مدیریت اسـت که قطعـا دانش آموخته 
رشـته  دانشـجوی  یـا  مدیریـت  رشـته  در  دانشـگاه 
مدیریـت بـه ویژه از سـال دوم، سـوم به بعـد در قالب 
انجـام کارآمـوزی، کارورزی، انجـام پـروژه و عضویـت 
در پروژه هـای مختلـف همـراه با اسـاتید مجرب خود 
بین محیط آکادمیک، دانشـگاه و محیط سـازمان باید 
رفـت و آمـد داشـته باشـد تا بـا محیط واقعی کسـب 
و کار آشـنا شـوند و همـراه بـا ارتقاء مهارت هـا زودتر 

آمـاده ورود بـه بازار کار شـوند.

 تاثیر دوره کارورزی در اشتغال آفرینی
رئیـس اندیشـکده فنـاوری نـرم بـا بیـان اینکـه دوره 
کارورزی در مهـارت آمـوزی و اشـتغال دانشـجویان و 
کارجویـان نقش بسـیار مؤثـری دارد گفـت: کارورزی 
یک فرصت طایی و اسـتثنایی اسـت و دوره منحصر 
بـه فردی محسـوب می شـود چـون فـرد کارورز و آن 
سـازمان های بینابینـی کـه ایـن کارورزان را گسـیل 
مـی دارنـد یـا بـه خدمت مـی گیرنـد، ایـن فرصت را 
در اختیـار کارجـو یـا کارورز قرار می دهند تـا بتوانند 
مهارت هـای متعـددی را در افـراد، متناسـب بـا حوزه 

کسـب و کار و حـوزه دانـش تخصصی شـان کـه در 
دانشگاه آموختند، ارتقاء دهند. از این رو کارورزی یکی از 
منحصـر به فردترین دوره هایی اسـت کـه می تواند زمینه 
آمادگـی بـاال را بـرای ورود افـراد و بـه ویژه دانشـجویان، 
اسـاتید جـوان و دانش آموختـگان دانشـگاهی به محیط 
واقعـی کسـب و کار فراهم کند پـس به همین دلیل باید 

کارورزی را در کشـور بایـد جدی بگیریم.
حمـزه پـور تاکیـد کـرد: اگـر کارورزی در 
صـورت  بـه  ابتدائـا  دانشـگاه  محیـط 
بسـیار  شـود  برگـزار  مقدماتـی 
مؤثرتـر اسـت و اگـر دانشـجو 
دانشـگاه  از  اینکـه  از  قبـل 
دانش آموخته شـود کارورزی 
را در این محیط های کارورزی 

بـه صـورت اجبـاری و گذرانـدن واحدهـای درسـی بـا 
نظـارت کافـی دانشـگاه ها و مدیـران دانشـگاه انجـام 
دهـد، بـه نظر می رسـد که در دوره تکمیلـی کارورزی 
در بیـرون از دانشـگاه این حلقه ارتقـاء مهارت، تکمیل 
می شـود و فـرد بـه راحتـی و بـا انطبـاق بیشـتری می 
توانـد وارد محیـط کسـب و کار مرتبـط با شـغل خود 
شـود و بدین صوررت تناسـب بین شـغل و شـخصیت 
را زودتر می تواند داشـته باشـد. اگر تناسـب بین شـغل 
و شـخصیت در سـایه اهمیـت بـه کارورزی و ارتقـاء 
مهارت هـا در افـراد و بـه ویـژه در دانـش آموختـگان 
دانشـگاه ایجـاد شـود مـا شـاهد رضایت شـغلی باالیی 

. هستیم
وی اضافـه کـرد: یکی از معضات در محیط کسـب و کار 
ایـران بـه ویـژه در سـازمان های دولتـی و حاکمیتـی 
این اسـت کـه سـازمان های ایسـتا و نیوتنی هسـتند. 
سـازمان های بخـش خصوصـی کـه پویایـی و چاالکی 
دارنـد امـا سـازمان های بخـش دولتـی آن چاالکـی، 
بیـن  اگـر  ندارنـد.  معمـوال  را  نـوآوری  و  خاقیـت 
شـغل و شـخصیت تناسـبی وجـود نداشـته باشـد 
باعـث مـی شـود کـه رضایت شـغلی پائیـن بیاید لذا 
کارورزی و دوره کارورزی افـراد را آمـاده مـی کنـد تـا 
افراد محیط کسـب وکار خـود را آگاهانه انتخاب کنند و 
تناسـب بین شغل و شـخصیت را می توانیم در کارورزی 
داشـته باشـیم. اگـر تناسـب بیـن شـغل و شـخصیت 
برقـرار شـود مـا بـه رضایـت شـغلی در میـان خیلـی از 
افراد شـاغل می توانیم دسـت پیـدا کنیم و اگـر بتوانیم 
رضایت شـغلی را در کشـور افزایش دهیـم بهره وری، 
اثربخشـی و کارایی به شـدت باال می رود و کشـور به مرز 
خودکفایـی، جهش تولید و ثروت آفرینی بسـیار بسـیار 

خـوب و موجهی دسـت خواهـد یافت.
دربـاره  صـادق  امـام  دانشـگاه  علمـی  هیـأت  عضـو 

برگـزاری دوره کارورزی در دوره کرونـا گفت: در دوره 
کویـد و در دوران کرونـا خیلـی از سـازمان ها بـه ویژه 
سـازمان های آموزشی و پژوهشـی، دانشگاه ها و بعضی 
از مراکز مشـابه اینها   کسـب وکار خود یا آموزش های شـان 
را به صورت اسـتفاده از بسـتر فضای مجازی پیگیری 
از دانشـگاه ها در بحـث  بنابرایـن برخـی  می کردنـد، 
کارورزی مجبـور شـدند کارورزی هـای اجباری که در 
قالـب واحد درسـی اسـت را به صورت مجـازی برگزار 
کننـد. طبیعتـا دوره کارورزی بـا حضوری بـودن معنا 
پیـدا می کند و مجـازی بـودن کارورزی در اکثر مواقع 
منجـر بـه افزایـش ارتقـاء مهـارت بـه ویـژه در محیـط 
  کسـب وکار واقعـی نمی شـود. بنابرایـن تـا حـد امکان 
سیاسـت حضوری شـدن کارورزی هـا باید در دسـتور کار 
قـرار گیـرد؛ مگـر در مواقعی که وضعیت کشـور وضعیتی 
بحرانـی باشـد و به هیچ وجه نشـود کاس ها یـا دوره های 

کارورزی را بـه صـورت حضوری برگـزار کرد.
وی ادامـه داد: مجـازی شـدن کارورزی هـا از کیفیـت 
الزم مدنظـر در اهـداف کارورزی کـم می کنـد و بـه 
کارورزی هـا  هرچقـدر  نمی رسـند.  کارورزی  اهـداف 
چهـره بـه چهره و در محیـط   کسـب وکار واقعی اتفاق 
بیفتـد، طرح هـای کارآمـوزی و کارورزی و یـا ارتبـاط 
بیـن صنعـت و دانشـگاه یـا محیط های پـروژه طبیعتا 
بـا کیفیـت باالتـری برقـرار خواهـد شـد و بـه اهداف 
کارورزی کـه همانـا ارتقاء مهارت ها و ایجاد تناسـب میان 
شـغل و شـخصیت اسـت بهتر می توان دسـت پیدا کرد.

رئیـس اندیشـکده فناوری نرم بـرای بهبـود کارورزی 
آموختـگان  دانـش  و  دانشـجویان  کارورزی  طـرح  و 
دانشـگاه،  جـوان  اسـتادیاران  حتـی  و  دانشـگاهی 
راهکارهایی پیشـنهاد داد: دانشـجویان در رشـته های 
مـورد عاقه شـان در دانشـگاه تحصیـل کننـد و تـا 
حـد امـکان قبـل از ورود بـه دانشـگاه عاقـه خـود 
ذهنشـان  در  را  محـوری  مسـأله  و  دغدغه شـان  و 
داشـته باشـند کـه بـا آن مسـأله، دغدغـه و عاقـه 
وارد رشـته مـورد عاقـه خـود شـوند. اگر دانشـجو با 
دغدغه مندی، مسـأله و عاقه وارد رشـته  دانشـگاهی 
مـورد عاقـه خـودش شـود، طبیعتـا در مطالعاتی که 
در طـول  تحصیـل خـود دارد ایـن نیاز را بـرای خود 
احسـاس می کند کـه حتما بـرای ارتقاء سـطح دانش 
این موارد دانشـی خـود را در یک محیط   کسـب وکار، 

آزمایشـگاهی و کارگاهـی امتحـان کنـد.
وی اظهـار داشـت: در مجمـوع دغدغـه منـد بودن، 
مسـأله محـور بـودن، داشـتن برنامـه برای سـازمان 
مبـدا و سـازمان مقصـدی کـه کارورزی را تعریـف 
می کننـد و دانشـجو و دانش آموختـگان از سـازمان 
مبـدا یـا دانشـگاه مبـدا بـه آن سـازمان مقصـدی 
کـه کارورزی انجـام می شـود، گسـیل مـی شـوند و 
داشـتن برنامـه و هدفمنـدی و همچنیـن ارزشـیابی 
درسـت و منطقـی و نظـام یافتـه از ایـن دوره هـای 
د  فـر خـود  بـه  کـه  بازخورد هایـی  و  کارورزی 
ا  ر د  ا فـر ا کـه  ه  نشـگا ا د ن  ا مدیـر و  ز  ر و ر کا
سـازمانهای مقصـد گسـیل مـی دارنـد  سـمت  بـه 
بـرای کارورزی می توانـد کمـک کنـد بـرای اینکـه 
همـه  از  و  ببخشـیم  بهبـود  را  کارورزی  طـرح  مـا 
مهـم تـر آن هدفمندی در حوزه کارورزی اسـت که 
مـا بایسـتی  افـراد را آمـاده کنیـم و ایـن آمادگـی 
شـغلی در سـایه ارتقـای مهارت ها در زمینه شـغلی 
خـودش بـه وجـود مـی آیـد هـر چقـدر مـا بتوانیم 
فـرد را آمـاده کنیم بـرای فضای   کسـب وکار مرتبط 
بـا رشـته تحصیلـی خـودش مـا در طـرح کارورزی 

بـه موفقیـت دسترسـی پیـدا کردیـم.

تاثیر دوره کارورزی در اشتغال آفرینی ،

 جزئیات برگزاری دوره های کارورزی 

پترو رازي اُكسين جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.
كارمند اداري: خانم، تمام وقت، مسلط به مباحث ICDL، محل سكونت: ترجيحا محدوده غرب تهران

بيمه، بيمه تكميلي، حقوق و بيمه طبق قانون اداره كار، بيمه تكميلي آسيا
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به،  ايميل زير ارسال نمايند :

job@proxinco.com
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112755 : لینک

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

سرپرست كارگاه
 ليسانس مديريت صنعتي يا مهندسي صنايع، متاهل

محل سكونت استان البرز
تصميم گيري درباره چگونگي استفاده درست از نيروي كار و 

تجهيزات براي رسيدن به اهداف توليد
كنترل توليد محصوالت مطابق با برنامه هاي زمانبندي 

و بودجه تخصيصي
استخدام، آموزش و ارزيابي كارگران به منظور تامين نيروي 

انساني كافي و ماهر براي بخش توليد
تحليل داده هاي مربوط به توليد به منظور بررسي ميزان انطباق 

عمليات توليد با برنامه ريزي صورت گرفته
نوشتن گزارشات توليد روزانه و ارائه به مديريت

نظارت بر كارگران كارخانه براي اطمينان از عملكرد و ايمني آنها
ايجاد راه هايي براي توليد كارآ تر با استفاده از فناوري هاي روز يا 

فرآيندهاي جديد انجام كار
تعيين مورد نياز بودن يا نبودن ماشين هاي جديد 

و ساعات اضافه كاري كارگران
رفع هر نوع مشكل توليدي در صورت بروز

آقا، تمام وقت
آدرس: ابتداي جاده قزلحصار، روبه روي پمپ بنزين

بيمه، حقوقي: توافقي بين 8 تا 10 ميليون تومان
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم شده در 

بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند

واتس اپ : 09981441441 

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112770 

كارگاه توليدي مديران پااليه البرز با بيش از 10 سال سابقه در توليد قطعات مصرفي اتومبيل براي تكميل كادر خود در البرز 
)كرج( از عالقمندان در سمت سرپرست كارگاه دعوت به همكاري مي نمايد:

دعوت به همکاری

1- سرپرست دفتر فنی 
جهت پروژه احداث كارخانه فوالد

واقع در شهرستان ابركوه از توابع استان يزد
داراي حداقل 6 سال سابقه دفتر فني

تهيه صورت وضعيت بر اساس فهرست و بها 
آشنايي با نرم افزار تدكار، آشنايي با نرم افزار تكسا

تسلط بر روي نرم افزار اتوكد
تسلط بر روي تقشه هاي چهارگانه معماري - سازه - تاسيسات 

مكانيكي و برقي، مسلط به روش هاي اجرا
 مسلط به متره و برآورد و تهيه ليستوفر و براوردرهاي كارگاهي

 مسلط به تنظيم صورتجلسات، دستوركارها و قيمت جديد
 توانايي مديريت زمان و ارتباطات موثر

 مسلط به آيين نامه ها و استانداردهاي الزم
 مسلط به مستند سازي و مكاتبات فني

2- سرپرست برنامه ريزي و كنترل پروژه
جهت پروژه احداث كارخانه طال

واقع در نزديكي شهرستان تفتان از توابع استان سيستان و بلوچستان
داراي سابقه سرپرستي برنامه ريزي و كنترل پروژه در پروژه هاي 

Primavera كاربر حرفه اي نرم افزار ،EPC

تسلط نسبي به مجموعه نرم افزار هاي آفيس علل خصوص 
اكسل، ترجيحاً ساكن منطقه

3-كارشناس اداري
جهت پروژه احداث كارخانه طال

واقع در نزديكي شهرستان تفتان از توابع استان سيستان و بلوچستان
ترجيحاً ساكن منطقه، مسلط به امور ادراي

مسلط به نرم افزار كنترل تردد دنياي پردازش
داراي سابقه كار در پروژه هاي عمراني

4-كارشناس حسابداري
جهت پروژه احداث كارخانه طال

واقع در نزديكي شهرستان تفتان از توابع استان سيستان و بلوچستان
ترجيحاً ساكن منطقه

مسلط به امور حسابداري پيمانكاران
داراي سابقه مشابه در پروژه هاي عمراني

 ارسال رزومه با ذكر شعل مورد نظر به ايميل زير:
hr@ategco.com

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112749

شركت آويژه صنعت طوس جهت تكميل كادر خود در پست ها و شهرهاي زير از افراد واجد شرايط دعوت به همكاري مي نمايد :
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در کتابی از نشر هنوز مطرح شد؛ 

مقاالتی که باید پیش از کارآفرینی و تاسیس
 شرکت مطالعه کرد 

کتـاب »دربـاره کارآفرینـی و شـرکت ها نوپـا« اثـر 
نویسـندگان هـاروارد بیزینس ریویو و ترجمه سـیدمحمد 

تقـی زاده مطلـق توسـط نشـر هنوز منتشـر شـد.
بـه گـزارش خبرنگار مهر، نشـر هنـوز کتـاب »درباره 
کارآفرینـی و شـرکت ها نوپـا« اثـر نویسـندگان هـاروارد 
بیزینـس ریویـو و ترجمه سـیدمحمد تقـی زاده مطلق را 
بـا شـمارگان هزار نسـخه، ۱۵۵ صفحـه و بهـای ۴۴ هزار 

تومـان منتشـر کرده اسـت.
ایـن کتاب یکـی از مجلدات مجموعـه »۱۰ مقاله که 
بایـد خوانـد: مجموعـه مقاله های هـاروارد بیزینـس ریویو 
در حـوزه مدیریـت نظـری و عملـی« نشـر هنوز اسـت. از 
دیگـر مجلـدات ایـن مجموعـه ۱۰ مقالـه دربـاره تیـم، 
۱۰ مقالـه دربـاره همـکاری، ۱۰ مقالـه دربـاره مدیریـت 
خـود، ۱۰ مقالـه دربـاره تصمیم گیـری، ۱۰ مقالـه درباره 

ارتباطـات، ۱۰ مقالـه دربـاره رهبری اسـت.
عناوین ۱۰ مقاله کتاب و اسامی نویسندگان آنها به ترتیب از این قرار است:

»چگونه رهبری کارآفرین استخدام کنید« نوشته تیموتی باتلر.
»چگونه یک طرح تجاری عالی بنویسیم« نوشته ویلیام ای. سالمن.

»چرا شرکت های نوپای ناب همه چیز را متحول می کنند؟« نوشته استیو بلنک.
»رییس اس.آر.آی برای زندگی بخشیدن به سیری به ریسک دست می زند« نوشته نورمن وینارسکی.

»در جست وجوی ایده بزرگ بعدی« نوشته آدی ایگناتیوس.
»شش افسانه درباره سرمایه گذاران ریسکی« نوشته دایان مولکای.

»گزارش بنیان گذار چوبانی درباره ایجاد شرکتی نوپا بدون کمک سرمایه گذاران بیرونی«
 نوشته حمدی اولوکایا.

»اثرات شبکه کافی نیستند« نوشته آندرای هجیو و سیمون راتمن.
»رشد برق آسا« نوشته تیم سولیوان.

»با پول راه خود را به کارآفرینی باز کنید« نوشته ریچارد اس. روبک و رویس یودکاف.
»معضل بنیانگذار )مقاله افزوده(« نوشته نوآم واسرمن.

نویسـندگان در ایـن مقاله ها شـناخت ها و توصیه هایـی را که برای کارآفرینی نیاز اسـت بـه مخاطبان ارائه 
می کننـد. از جملـه مباحـث ایـن مقاالت از ایـن قرار اسـت: »رهبران کارآفریـن چگونه فعالیـت می کنند«، 
»چـه چیـزی در یـک طرح تجاری عالی اهمیـت دارد؟«، »چگونگی به کارگیری روش های شـرکت های نوپای ناب، 
نظیـر آزمایـش مـدل کسـب و کار«، »شـناخت هرچـه بهتر دنیای سـرمایه ریسـکی و چگونگی کنـار آمدن با 
صندوق هـای سـرمایه گـذاری ریسـکی« و... مطالعه این کتاب برای آن دسـته از ایرانیان که قصـد کارآفرینی و 

تاسـیس شـرکت های تولیدی و خدماتی را دارند، بسـیار مفید اسـت.

۴ طرح نوآورانه و فناورانه
 در مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی 
تهران مجوز استقرار دریافت کردند 

از میـان شـماری از طرح هـای دریافـت شـده ۴ طـرح نوآورانـه و 
فناورانـه واجـد شـرایط در مرکـز نوآوری و شـتابدهی جهاد دانشـگاهی 

تهـران مجـوز اسـتقرار را دریافـت کردند.
بـه گـزارش ایسـنا، »مرتضـی پرهیـزکار«، دبیـر شـورا و مرکز نـوآوری و 
شتابدهی سازمان جهاد دانشگاهی تهران گفت: دومین جلسه شورای پذیرش 
و سرمایه گذاری در سالن کنفرانس معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران 
بـا حضـور اعضـای شـورا و بـا موضـوع  بررسـی و تصمیم گیـری در خصوص 

درخواسـت بـرای پذیـرش در مرکـز و ارائه طرح هـای مربوطه برگزار شـد.
وی ادامـه داد: در ایـن جلسـه مجریـان ۴ طـرح واجـد شـرایط بـا 
عنوان هـای »ایجـاد زیرسـاخت نرم افـزاری خدمـات روانسـنجی تحلیلی 
و مدیریـت مشـاوره منابـع انسـانی«، »طراحـی، سـاخت و تجاری سـازی 
افزودنی ضدیخ هیبریدی«، »سـاخت و تجاری سـازی نرم افزار محاسـبه 
دقیـق توصیـه کـودی زمیـن هـای کشـاورزی در کشـت های مختلـف« 
تحقیقات)رونیـک(«  تأثیـر  افزایـش ضریـب  و  و »مرکـز رویت پذیـری 

توضیحاتـی ارائـه کردند.
پرهیـزکار یـادآور شـد: اعضـای شـورا پـس از شـنیدن توضیحـات 

مجریـان، بـا اجـرای ایـن ۴ طـرح در ایـن مرکـز موافقـت کردنـد.

جذب نیروی امریه 
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا توجــه بــه ظرفیــت ایجــاد 
  شــده در اصــل ۱۴۷ قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، در نظــر 
دارد از تــوان علمــی و تخصصــی فــارغ  التحصیــان دانشــگاهی در قالــب 
ــات در  ــه خدم ــت ارائ ــه( جه ــان وظیف ــه )کارکن ــای امری جــذب نیروه
حوزه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، کارآفرینــی و رفــاه در مراکــز اســتان ها 

و مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافتــه کشــور اقــدام نمایــد.
بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت 
ــع  ــعه مناب ــتا اداره کل توس ــن راس ــی،در ای ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
ــتان ها   ــی در اس ــکاری ادارات کل اجرائ ــا هم ــه ب ــن وزارتخان انســانی  ای
ــروی  ــدادی نی ــری تع ــه  کارگی ــذب و ب ــه ج ــدام ب ــال ۱۴۰۱ اق در س
متخصــص، نخبــه و متعهــد بــا مــدرک تحصیلی دکتــری، فوق لیســانس 

و لیســانس جهــت اعــزام   ۱۴۰۱/۰۴/۰۱  نمــوده اســت.
ــا  ــخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ب ــا تاری ــد ت ــه ســربازی می توانن ــان امری متقاضی
ــه  ــه ب ــن وزارتخان ــم( ای ــار )تعاون یارقدی ــردم ی ــامانه م ــه س ــه ب مراجع
آدرس اینترنتــی taavonyar.mcls.gov.ir از شــرایط پذیــرش و جذب 
در ادارات کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان ها اطــاع و 

ــد. ــام نماین ــت ن ثب

در راستای اثربخشی و کارآمدی آموزش های مهارتی؛ 

دستورالعمل اجرایی جدید 
»آیین نامه بند )ی( تبصره 75« ابالغ شد

ــازمان  ــس س ــی و رئی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی مع
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور، از ابــاغ دســتورالعمل اجرایــی جدیــد 
»آییــن نامــه بنــد )ی( تبصــره ۷۵« را در راســتای اثربخشــی و کارآمــدی 
آمــوزش هــای مهارتــی و پــروژه محــوری شــدن مهــارت هــا خبــر داد.
بــه گــزارش بازارکار ، غامحســین حســینی نیــا، در خصــوص تدوین 
تبصــره مذکــور، بیــان داشــت: واحدهــا و موسســات آمــوزش فنــي وحرفه اي 
مشــمول ایــن آئیــن نامــه، بــر اســاس ماهیت آموزشــي خــود مــي توانند 
اقــدام بــه امــر تولیــد یــا قبــول ســفارش و فــروش محصــوالت تولیــدي و 
عرضــه خدمــات کننــد در صورتــی کــه آمــوزش هــای ارائــه شــده منطبق 
ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــتگی س ــتانداردهای شایس ــا اس ب

کشــور باشــد.

          یک مسئول در پارک علم و فناوری خبر داد: 

ــزاری  ــارس از برگ ــاوری ف ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــر رواب مدی
ــت  ــه بزرگداش ــا هفت ــان ب ــیراز، همزم ــاوری ش ــوآوری و فن ــنواره ن جش

شــیراز در اردیبهشــت ماه خبــر داد.
رضــا محمــودی در جمــع خبرنــگاران  گفــت: پــارک علــم و فنــاوری 
فــارس در راســتای تحقــق شــعار »تولیــد، دانش بنیــان و اشــتغال آفرین« 
اردیبهشــت ۱۴۰۱  نــوآوری و فنــاوری شــیراز را در  جشــنواره 

برگــزار می کنــد.
او افــزود: ایــن جشــنواره در قالــب جشــنواره ای بین المللــی در زمینــۀ 
ــن  ــیراز » ضم ــاوری ش ــوآوری و فن ــنواره ن ــوان »جش ــا عن ــاوری ب فن
ســاماندادن بــه کارهــای مــوازی و پراکنــده، خأل هــای موجــود در چرخــۀ 
تولیــد فنــاوری، از تولیــد ایــده تــا ایجــاد و فــروش فنــاوری را بــا اســتفاده 
از ظرفیــت اســاتید، مدرســان، دانشــجویان، دانش آمــوزان و کارشناســان، 

دانشــگاه، آمــوزش و پــرورش و صنعــت کشــور پــر خواهــد کــرد. 
ــه داد:  ــارس ادام ــاوری ف ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــر رواب مدی
ــه  ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــام و کس ــرای ثبت ن ــد ب ــان می توانن کارآفرین
 https://shiraztechfestival.ir/fa ــه آدرس ــنواره ب ــن جش ــایت ای س

مراجعــه کننــد.
ــا  ت ا  ر ه  ر ا ــنو ــه جش ب ــرح  ــال ط رس ا ــت  مهل ــودی،  محم
ردیبهشــت۱۴۰۱ اعــام و افــزود: زمــان برگــزاری جشــنواره ۲۸ تــا  ا  ۱۰
۳۰ اردیبهشــت اســت کــه در ایــن جشــنوراه نفــرات برتــر بــه پارک هــای 
ــی  ــذاران معرف ــرمایه گ ــی و س ــای حمایت ــاوری و صندوق ه ــم و فن عل

خواهنــد شــد.
او، محورهــای ایــن جشــنوراه را فنــاوری زیســتی )غذایــی، کشــاورزی 
دامــی و گیاهــی، صنعتــی محیــط زیســت، زیســت فنــاوری مولکولــی(، 
فنــاوری نانــو )محصــوالت و مــواد(، اپتیــک و فوتونیــک )مــواد، قطعــات 
و ســامانه ها(، الکترونیــک، کنتــرل و ســخت افزارهــای رایانــه ای، فنــاوری 
اطاعــات و ارتباطــات و نــرم افزارهــای کامپیوتــری، تجهیــزات پیشــرفته 
ســاخت، تولیــد و آزمایشــگاهی، داروهــای پیشــرفته، وســایل، ملزومــات 
ــک ها(،  ــا، موش ــا، ماهواره ه ــده ه ــا )پرن ــکی، هوافض ــزات پزش و تجهی
انرژی هــای نــو )تجدیدپذیــر(، محصــوالت پیشــرفته در حوزه هــای علــوم 
شــناختی، گیاهــان دارویی و کشــاورزی، نفــت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی 
و آب، خــاک و هــوا، معــدن، فناوری هــای دریایــی، ســاختمان و راه ســازی 

فراخوان جشنواره نوآوری و فناوری شیراز اعالم شد

در کمیته تحقیقات دانشجویی پژوهشکده سرطان معتمد مطرح شد؛

نخســتین جلســه کمیته تحقیقات دانشــجویی پژوهشــکده ســرطان 
ــدر  ــوام زاده پ ــا حضــور پروفســور اردشــیر ق معتمــد جهاددانشــگاهی ب

ــران برگــزار شــد. ــد ســلول های بنیــادی ای پیون
معتمــد  ســرطان  پژوهشــکده  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــت  ــت: فرص ــه گف ــن جلس ــوام زاده در ای ــور ق ــگاهی، پروفس جهاددانش
ــدی و  ــه من ــود دارد، عاق ــی وج ــلول درمان ــه س ــه در عرص ــی ک بزرگ
ــن  ــور در ای ــم کش ــرمایه های عظی ــوان س ــه عن ــجویان ب ــور دانش حض

ــت. ــه اس زمین

مشــاور عالــی رییــس پژوهشــکده ســرطان معتمــد ضمــن تشــویق 
دانشــجویان بــه فعالیــت در عرصــه پژوهــش و تولیــد علــم بــه برنامه های 
ــایر  ــی و س ــلول درمان ــتای س ــات در راس ــه تحقیق ــدت کمیت ــد م بلن

ــت. ــا پرداخ پروژه ه
ــت:  ــم گف ــه ه ــر کمیت ــی دانشــجوی پزشــکی و دبی ــده روزبهان مائ
ــاالی  ــای ب ــتفاده از ظرفیت ه ــه اس ــن کمیت ــکیل ای ــا از تش ــدف م ه
جهاددانشــگاهی در فراهــم کــردن بســتر مناســب بــرای جــذب 
ــای  ــا و توانمندی ه ــری از ایده ه ــتفاده حداکث ــه و اس ــجویان نخب دانش
ــت. در  ــا اس ــایر حوزه ه ــرطان و س ــی، س ــلول درمان ــه س ــان در عرص آن
ایــن راســتا پــس از غربالگــری و جــذب دانشــجویان و بررســی ایده هــا و 
تــوان منــدی هــای آن هــا، در صــورت قابــل اجــرا بــودن ایده هــای آن هــا 
در زمینــه اجرایــی کــردن آن هــا ســرمایه گــذاری شــده و طبــق موازیــن، 

ــادی و معنــوی دانشــجویان حفــظ خواهــد شــد. ــازات م تمامــی امتی
وی بــا دعوت از دانشــجویان عاقه مند و مســتعد رشــته های علوم پزشــکی 
بــرای ارائــه ایده هــای خــود بــه کمیتــه ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن 
کمیتــه بتوانــد بســتر الزم را بــرای رشــد و هدایت دانشــجویان فراهــم کرده 
ــار  ــا در اختی ــبرد پژوهش ه ــور پیش ــا را به منظ ــن حمایت ه و موثرتری

آن هــا بگــذارد.

دعوت از دانشجویان عالقمند و مستعد رشته های علوم پزشکی 
برای ارایه ایده

ستاد هوشمندسازی معاونت علمی اعالم کرد؛ 

ســتاد اقتصــاد دیجیتــال و هوشمندســازی معاونــت علمــی و فناوری 
ــرای  ــا اج ــیا ب ــت اش ــت بوم اینترن ــعه زیس ــت جمهوری از توس ریاس

۵ طــرح جدیــد در داخــل کشــور خبــر داد.
ــت  ــوزه اینترن ــی، ح ــت علم ــل از معاون ــه نق ــزارش بازارکارب ــه گ ب
ــر و  ــوه مدرن ت ــد، جل ــی شــدن ۵ طــرح جدی ــا اجرای اشــیا در کشــور ب

ــت. ــد گرف ــه خــود خواه ــری ب کارآمدت
اینترنــت اشــیا در ســال های اخیــر، پیشــرفت های بی ســابقه ای را بــه 
خــود دیــده اســت. امکانــات فراوانــی کــه اینترنــت اشــیا در اختیــار بشــر 
قــرار داده ســبب شــده تــا کشــورها، برنامــه مــدون و پرشــتابی را بــرای 
توســعه ایــن فنــاوری بــه خدمــت گرفتــه و از آن بــه عنــوان یــک ابــزار 

رقابتــی اســتفاده کننــد.

در همیــن زمینــه، ســتاد اقتصاد دیجیتــال و هوشمندســازی معاونت 
ــد شــده  ــای تأیی ــری طرح ه ــاوری ریاســت جمهوری، پیگی ــی و فن علم
کارگــروه اینترنــت اشــیا کــه در حــال انجــام اســت و برگــزاری جلســه 
ــود  ــم خ ــای مه ــی از مأموریت ه ــوان یک ــا را به عن ــان طرح ه ــا مجری ب

در نظــر گرفتــه اســت.
از جملــه ایــن طرح هــا، می تــوان بــه ۵ عنــوان مهــم کــه 
ــد،  ــم آورده ان ــیا فراه ــت اش ــوزه اینترن ــگرفی را در ح ــای ش ظرفیت ه

ــرد. ــاره ک اش
ــای  ــا و فرصت ه ــایی ظرفیت ه ــه شناس ــا ب ــن طرح ه ــی از ای یک
توســعه بــازار فنــاوری اینترنــت اشــیا و اولویت هــای سیاســت گذاری آن 

ــردازد. ــور می پ در کش
طــرح دیگــر مربــوط بــه حــوزه هوشمندســازی حمل ونقــل جــاده ای 

بــر اســاس اینترنت اشــیا اســت.
ــاده  ســازی و  ــه طراحــی، پی ــق ب ــان موف ــش بنی ــک شــرکت دان ی

ــت. ــده اس ــران ش ــبکه LoRaWAN در ته ــرای ش اج
ــیا  ــت اش ــتر اینترن ــمند در بس ــاورزی هوش ــه کش ــر ب ــرح دیگ ط

ــت. ــه اس پرداخت
در زمینــه توســعه فنــاوری مرتبــط بــا سیســتم ســامت هوشــمند 
مبتنــی بــر فنــاوری اینترنــت اشــیا نیــز اپلیکیشــنی بــا هــدف 

ــت. ــده اس ــی ش ــامت طراح ــوزه س ــازی در ح هوشمندس

توسعه زیست بوم اینترنت اشیا با اجرای 5 طرح جدید 

آمار متفاوت از استخدام نیرو در شهرداری تهران
در شـرایطی که هفته گذشـته شـهردار و معاون او از سـه شفیته شـدن برخی از حوزه های شهرداری 

بـا اسـتفاده از اضافـه کار کارمندان موجود یا اسـتخدام افراد جدید در آینـده نزدیک خبر دادند،
در شـرایطی که هفته گذشـته شـهردار و معاون او از سـه شفیته شـدن برخی از حوزه های شهرداری 
بـا اسـتفاده از اضافـه کار کارمنـدان موجـود یا اسـتخدام افراد جدیـد در آینـده نزدیک خبـر دادند، ناصر 
امانـی، عضـو شـورای اسـامی شـهر تهـران اعام کـرد، اسـتخدام هر یـک نفـر در شـهرداری تهران، 
حداقـل ۱۵ میلیـون تومـان بار مالی دارد و سـاالنه ۲۰ تـا ۲۵ درصد به آن افزوده می شـود. او تصریح کرد: 

دربـاره اسـتخدام ها در شـهرداری تهـران باید با شـفافیت و شـجاعت با مـردم صحبت کرد.
امانـی در گفت وگـو بـا ایرنـا اظهار کرد: در دوره قبلی شـورای شـهر تهـران، اعام کردند کـه ۶۰۰ تا 
۷۰۰ نفـر نیـرو بـه شـهرداری تهران جذب شـده اما آنچه تاکنون مشـخص شـده بـدون آمار سـازمان ها 
و شـرکت ها حـدود یـک هـزار نیـرو در دوره قبلـی وارد مناطق و معاونت های شـهرداری تهران شـده اند.

وی بـا بیـان اینکـه شـهرداری تهران حدود ۵۰ شـرکت و سـازمان تابعـه دارد و آمار اسـتخدام های 
دوره گذشـته مدیریـت شـهری در سـازمان ها و شـرکت ها را هم جمـع آوری می کنیم، عنـوان کرد: تنها 

در یـک سـازمان و یـک شـرکت شـهرداری تهران حـدود ۶۰۰ نیرو جذب شـده اند.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی عنوان کرد  

پیش بینی ایجاد ۱۰ هزار شغل برای زنان سرپرست خانوار 

معــاون امــور فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت: پیش بینــی مــا ایجــاد ۱۰ هــزار 
شــغل بــرای زنــان سرپرســت خانــوار اســت کــه منجــر بــه توانمندســازی ایــن زنــان خواهــد شــد.

بـه گـزارش بـازار، محمد نصیـری درباره اعتبارات معاونت اجتماعی سـازمان بهزیسـتی کـه از محل 
تبصـره ۱۴ در نظـر گرفتـه شـده اسـت، گفت: دو الی سـه اتفاق خوب در سـال ۱۴۰۱ از محـل اعتبارات 
تبصره ۱۴ در حوزه اجتماعی سـازمان بهزیسـتی افتاد و انشـاهلل با توان مضاعف و براسـاس شـعار امسـال 

بتوانیـم برنامه هایمان را جامه عمل بپوشـانیم.
وی ادامـه داد: سـال ها اعتبـارات در حـوزه اورژانـس اجتماعـی محدود بـود و صـرف پرداخت حقوق 
پرسـنل می شـد که شـامل افراد شـرکتی بودند کـه دو هـزار و ۷۰۰ نفر نیز می شـدند. امسـال بحمداهلل 
رقمـی نزدیـک به ۴۰۰ میلیارد اعتبار در بودجه پیش بینی شـده اسـت که نگاه ما توسـعه شـبکه اسـت 
کـه شـامل توسـعه در حوزه های ارتباطـی و ایجاد EUC یا مرکـز مدیریت اورژانس اجتماعی در سـطح 
کشـور و مراکز اسـتان ها اسـت و همچنیـن از دیگـر اقدامات ما خرید خـودروی جدید بـرای پایگاه هایی 

اسـت کـه یا بـا کمبود خودرو مواجه هسـتند و یـا نیاز به نوسـازی نـاوگان دارند.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/News.aspx?nwsId=353058
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