
وزیر علوم خبر داد

جزئیات تاسیس پارک بین المللی با وسعت هزار هکتار
وزیر علوم گفت: به رئیس جدید سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی ایران، ماموریت دادم پیگیر تاسیس 
پارک  علم و فناوری بین المللی ایران با حداقل وسعت 

هزار هکتار باشد.
بـه گـزارش بـازارکار، محمدعلی زلفی گل در مراسـم 
تکریـم و معارفه رییس سـازمان پژوهش های علمی و 
صنعتـی ایران که در محل این سـازمان برگزار شـد، 
اظهـار کـرد: این سـازمان به عنوان یـک نهاد علمی و 
فنـاوری کامال مسـتقل فعالیت می کنـد؛ برخی اوقات 
برداشـت می شـود کـه سـازمان وابسـته بـه سـتاد 

وزارت علـوم اسـت که این گونه نیسـت.
وزیر علوم، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران را یک نهاد شناخته شده در بعد ملی و 
فراملی توصیف کرد و ادامه داد: یکی از دالیلی که این سازمان در ابعاد فراملی شناخته شده است، 
مدیریت جشنواره خوارزمی است. برند جشنواره خوارزمی، سازمان را به یک نهاد تاثیرگذار 
تبدیل کرده است، ضمن آنکه این سازمان به حوزه مالکیت فکری وارد شده است و مجوزی که 

این سازمان صادر می کند، در محافل علمی برای ارتقا و گزینش های علمی بسیار مهم است.
زلفی گل با اشاره به اینکه باید ماموریت های بزرگتری را به این سازمان بسپاریم، خاطر نشان کرد: 
یکی از این ماموریت های بزرگ تاسیس پارک علم و فناوری بین المللی ایران است که با توجه 
به رایزنی هایی که کردیم، استاندار تهران چندین محل را پیشنهاد داد، اما آن چیزی که مد نظر 

ماست، این است که زمین آن نزدیک به تهران باشد.
وی اضافه کرد: خوشبختانه با رایزنی هایی که کردیم، دو تا ۳ ناحیه برای راه اندازی این پارک 
از سوی استاندارد اعالم شد، به زودی با بازدیدهای محلی که از این اراضی خواهیم داشت، 

محل راه اندازی آن مشخص می شود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه ماموریت راه انـدازی این پارک بـه دکتر زمانیان، رئیس جدید سـازمان 
پژوهـش هـای علمـی و صنعتی ایران واگذار شـده اسـت، افزود: تاسـیس پارک علـم و فناوری 

بین المللـی بـا حداقل وسـعت هزار هکتـار خواهد بود.
وزیر علوم یادآور شد: با توجه به تجربیات این سازمان در بخش پژوهش های بنیادی، کاربردی 
و توسعه ای تصور ما بر این است که  به عنوان یک الگو می تواند راهبری بخش پژوهش کشور را 

در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برعهده بگیرد.
بـه گـزارش ایسـنا، زلفی گل، نداشـتن بیمـه پژوهـش را از چالش های این حوزه نـام برد و 
در ایـن بـاره توضیـح داد: یک مشـکلی که در این بخش داریم، نداشـتن بیمه پژوهش اسـت 

و این امر  به توسـعه پژوهش در کشـور آسـیب خواهد زد.
وزیر علوم تصریح کرد: وقتی قراردادی میان دانشگاهیان و صنعت منعقد شود و به یکباره 
یکی از طرفین به هر دلیلی از ادامه کار منصرف می شوند، تکلیف قراردادها مشخص نیست؛ از 
این رو نیاز داریم طرح های پژوهشی بیمه شوند تا اگر یکی از طرفین نتوانستند ادامه دهند، آن 

پژوهش حتما به نتیجه برسد.
وی به چالش های جدی نگرفتن  مالکیت فکری در کشور اشاره کرد و گفت: آنچه در حال حاضر 
وجود دارد و شایسته جمهوری اسالمی نیست، آن است که محصول و یا مقاله و کتابی از سوی 

محققان عرضه می شود، ولی  فرد یا شرکت دیگری به خود اجازه می دهد کپی کاری کند.
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تفاهم همکاری 
جهاد دانشگاهی و نیروی 
دریایی ارتش با محوریت 

آموزش و کارآفرینی

25

جهــاد دانشــگاهی و نیــروی دریایــی ارتــش 
ــعه  ــدف توس ــا ه ــران  ب ــالمی ای ــوری اس جمه
همــکاری هــای خــود در زمینــه پژوهــش، فناوری 
و خدمــات تخصصــی، آمــوزش، کارآفرینــی و 
اشــتغال و نیــز توســعه فعالیــت هــای فرهنگــی و 

ــید. ــاء رس ــه امض ــی، ب اجتماع

استخدام 100 هزار نفر

در حوزه  بهداشت و درمان

استخدام  از  گفت:  بهداشت  وزیر  درمان  معاون   
۱۰۰ هزار نفر در مجموعه بهداشت و درمان کشور 
خبر داد و گفت: درخواست استخدام این تعداد نفر 

به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است.

طرح بیمه پژوهش از زبان
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری
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افزایش استقبال فارغ التحصیالن
از طرح کارورزی 

الزامات دانشگاه کارآفرین
در گفت وگو با دکتر طهرانچی

رئیس دانشگاه آزاد

ایران؛ پنجمین کشور با بیشترین 
تعداد فارغ التحصیالن

STEM حوزه 

در گفت وگوی اختصاصی دکتر لطیفی با بازارکار برای سال 1401

تشریح برنامه های استخدام سازمان امور اداری و استخدامی کشور
2

کمبود نيرو در دستگاه ها 
و سياست های بسته استخدام! 

امیرعلی بینام

آزمون اسـتخدامی آموزش و پرورش در حالی بعد از تعویق چند ماهه در سراسـر کشـور 
برگـزار شـد کـه این آزمون نیـز مانند بسـیاری از آزمون های اسـتخدامی دیگر با حضور 

انبوه دلبسـتگان به اسـتخدام برگزار شد. 
بـر اسـاس اعـالم اطالعـات ایـن آزمـون، ۵۰۰ هـزار و ۴۷ نفـر در آزمـون اسـتخدامی 
وزارت آمـوزش و پـرورش شـرکت کردند و قرار اسـت ۳۴ هـزار و 8۱۳ نفر از این تعداد 

به اسـتخدام آمـوزش و پـرورش در آیند.
آزمون استخدامی وزارت و پرورش در قالب نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های 
اجرایی کشور، ا۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه  در ۲۲۳ شهرستان و ۳۴۶ حوزه امتحانی در 

سراسر کشور برگزار شد.
این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش در سال های اخیر با مشکل جدی کمبود 
معلم در مدارس سراسر کشور روبروست و خروجی یا بهتر بگوییم بازنشستگی معلم در 
نظام تعلیم و تربیت کشور دو تا سه برابر میزان جذب نیرو در این وزارتخانه است. این 
چالش در حالی است که مشکل بیکاری یکی از دغدغه های اصلی دانش آموختگان 
دانشگاهی بویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی است و براساس ماده ۲8 اساسنامه دانشگاه 
فرهنگیان، وزارت آموزش و پرورش می تواند مجوزهای بیشتری برای استخدام نیرو اخذ و 

کمبود ها را از این طریق جبران نماید. 
از سوی دیگر اوضاع جذب نیرو در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز چندان 
روبراه نیست و براساس اعالم مسئوالن این وزارتخانه؛ کبود یکصد تا دویست هزار نفری 
نیرو در این وزارتخانه احساس می شود. به گونه ای که معاون درمان وزیر بهداشت از 
استخدام ۱۰۰ هزار نفر در مجموعه بهداشت و درمان کشور خبر داد و گفت: درخواست 
استخدام این تعداد نفر به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است.  ناگفته پیداست که با 
استخدام نیرو در بخش های وزارت بهداشت، می توان با شرایط بهتری به مردم خدمت 
ارائه نمود و عالوه بر حل بخشی از اشتغال دانش آموختگان، زمینه را برای حمایت از 

خانواده و رشد جمعیت که یکی از دغدغه های حاکمیتی است جامه عمل پوشید. 
همچنین این چالش برای دستگاه های مختلف نیز مصداق دارد و شاهد این هستیم که 
دستگاه ها و بخش های مختلف با کمبود نیرو مواجه هستند که ناشی از بازنشستگی نیرو ها 
از یکسو و توسعه ادارات و زیرساخت های آنها از سوی دیگر است. بنابراین در شرایطی که 
امکان توسعه اشتغال و کارآفرینی به دلیل شرایط اقتصادی چندان مهیا نیست ضرورت 
دارد سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه با تسهیل شرایط اخذ مجوز 
استخدام، زمینه را برای به کارگیری نیروهای تحصیلکرده و توانمند را در بدنه حاکمیتی 

کشور فراهم نمایند.

یادداشت مدیر مسئول

ابالغ قانون تسهیل صدور مجوزهای
کسـب و کــار از سوی 

معاون رئیس جمهور
2

2

3

8

پذیرش 38 هزار نفر از طریق
آزمون استخدامی دستگاه ها

استقبال بیش از 39 هزار نفر
از یارانه دستمزد

فراخوان همکاری در
 برنامه حمایت بورسیه

 دانشمندان 

از سوی مرکز جذب اعالم شد؛

ثبت نام در فراخوان جذب هیات علمی به تعویق افتاد
ثبت نام در فراخوان جذب اردیبهشت ۱۴۰۱ که قرار بود از امروز آغاز شود به دلیل پاره ای از 

مشکالت به تعویق افتاد.
به گزارش بازارکار، بر اساس اعالم مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، شرکت در 
فراخوان جذب اردیبهشت ۱۴۰۱، به دلیل پاره ای از مشکالت به تعویق افتاده و امکان ثبت نام 

فراخوان تا اطالع ثانوی به تأخیر خواهد بود.
اطالع رسانی زمان جدید از طریق مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم به نشانی 

http://mjazb.ir انجام خواهد شد.
بر اساس اعالم قبلی جدول زمانبندی فراخوان اردیبهشت ۱۴۰۱ جذب هیأت علمی دانشگاه ها، 
فراخوان جذب اعضای هیأت علمی اردیبهشت ۱۴۰۱ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، 
پژوهشی و فناوری کشور از 8 اسفند ۱۴۰۰ آغاز شد و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تا 
پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ فرصت داشتند با مراجعه به سامانه مرکز جذب وزارت علوم به نشانی 

https://applicant.markazjazb.ir برای جذب هیأت علمی اعالم نیاز کنند.
بررسی اعالم نیاز دانشگاه ها و تخصیص ظرفیت توسط مرکز نظارت و ارزیابی از ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ 

آغاز و تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ ادامه داشت.

با حضور نمایندگان حاضر در ژنو ؛ 

یکصد و دهمین کنفرانس بین المللی کار در 27 ماه می 
افتتاح می شود 

 یکصد و دهمین نشست کنفرانس بین المللی کار )ILC( از ۲۷ ماه می تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲ برگزار 
می شود. این کنفرانس در قالب ترکیبی )حضور و آنالین( با حضور نمایندگان حاضر در ژنو و 

همچنین عالقمندان در سراسر جهان به صورت آنالین برگزار می شود.
به گزارش بازارکار، جلسه افتتاحیه کنفرانس بین المللی کار کاماًل به صورت مجازی بوده و در 
۲۷ ماه می ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد. کمیته های این کنفرانس از ۳۰ ماه می کار خود را آغاز 
خواهند کرد. جلسات عمومی نیز بین ۶ تا ۱۱ ژوئن برگزار خواهند شد. همچنین، نشست عالی 

دنیای کار در ۱۰ ژوئن برگزار می شود.
از جمله موارد مهم در دستور کار این کنفرانس می توان به اصالح احتمالی اعالمیه سازمان 
بین المللی کار در مورد اصول و حقوق بنیادین کار ۱998، برای گنجاندن شرایط کار ایمن و 

سالم ، بحث مهارت آموزی و برنامه های توسعه اشتغال خواهد بود.



اخبار ویژه

www.bazarekar.ir
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برنامه های استخدام سازمان امور اداری و 

استخدامی کشور در سال 1401 تشریح شد
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بازنشستگی 70 تا 100 هزار نفر در 
سال جاری خبر داد و اعالم کرد:  در سال جاری، بیش از 38 هزار نفر در دستگاه های 

اجرایی استخدام می شوند
به گزارش بازارکار، دکتر میثم لطیفی در گفتگو با بازارکار با اشاره به کمبود نیرو در وزارتخانه 
های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیشترین کمبود نیرو 
مربوط به آموزش و پرورش است که در این راستا بیش از 34 هزار نفر استخدام می شوند و 
در بخش بهداشت و درمان نیز در سال گذشته در سال 1400 حدود 30 هزار نفر استخدام 
شدند که باید برای سال جدید نیز مجوزهای الزم را دریافت کنیم؛ چرا که استخدام ها بر 

اساس مجوز سازمان برنامه و بودجه و تامین منابع الزم برای این امر صورت می گیرد.
وی از تغییر رویکرد استخدام در بین جوانان خبر داد و اعالم کرد: خوشبختانه دیگر مثل 
گذشته شاهد گرایش جوانان به بحث استخدام نیستیم چرا که بسیاری از جوانان به دنبال 

کارآفرینی هستند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور درباره استخدام نیروهای شرکتی و کارکنان 
اداری و استخدامی کشور بحث ساماندهی و استخدام  امور  نیز گفت: سازمان  دولت 
نیروهای شرکتی، کارکنان دولت، معلمان حق التدریس، نهضتی ها، معلمان قرآنی، طرح 
امین و ... را دنبال می کند و در این زمینه تفاهم خوبی بادستگاه های ذیربط داشته است.
ــا بیــان اینکــه تعــداد کارکنــان رســمی، پیمانــی  و کار معیــن دســتگاه هــای  وی ب
ــی،  ــی، حجم ــای طرح ــه بکارگیریه ــا در زمین ــت: ام ــت، گف ــخص اس ــی مش اجرای
ــات  ــون خدم ــاده 17 و 18 قان ــتناد م ــه اس ــان ب ــتیجاری کارکن ــا اس ــرکتی و ی ش
ــن بخــش اســت و  ــا در ای ــدارد و عمــده مشــکل م ــار دقیقــی وجــود ن کشــوری آم

ــدارد. ــه وجــود ن ــن زمین ــم در ای ــی ه نظارت

معـاون امـور مجلـس رئیـس جمهـور با اشـاره به 
ابـالغ قانـون تسـهیل صـدور مجوزهای کسـب و 
کار از سـوی رئیـس جمهـور گفـت: قانـون مزبور 
بـه دنبـال حـذف موانع زائـد از سـر راه متقاضیان 

کسـب و کار در سـطح کشـور است.
ــازارکار ، ســید محمــد حســینی،  ــه گــزارش ب ب
معــاون امــور مجلــس رئیــس جمهــور بــا اشــاره 
ــای  ــدور مجوزه ــهیل ص ــون تس ــالغ قان ــه اب ب
ــت:  ــور گف ــس جمه ــوی رئی ــب و کار از س کس
ــد از  ــع زائ ــال حــذف موان ــه دنب ــور ب ــون مزب قان
ســر راه متقاضیان کســب و کار در ســطح کشــور 

اســت.
وی گفــت: ایــن قانــون بــا اصــالح برخــی از مــواد 
قوانیــن مرتبــط بــا صــدور مجــوز هــای کســب و 
کار ازجملــه: قانــون اجــرای سیاســت هــای کلــی 
ــی،   ــون اساس ــارم )44( قان ــل و چه ــل چه اص
ــب و کار،  ــط کس ــتمر محی ــود مس ــون  بهب قان
قانــون کانون کارشناســان رســمی  دادگســتری ، 
قانــون کیفیــت اخــذ پروانــه وکالت دادگســتری و 
قانــون دفاتــر اســناد رســمی و کانــون ســردفتران 
ــن  ــدور ای ــهولت در ص ــن س ــاران، ضم و دفتری
مجوزهــا، زمینــه بهبود اشــتغال و توســعه کســب 
و کارهــا و رشــد اقتصــادی مولــد را فراهــم کننــد.  

ــاده )1(  ــاس م ــر اس ــرد: ب ــح ک ــینی تصری حس
ــون؛ کلیــه مجوزهــای کســب  وکار کــه  ــن قان ای
ســالمت، محیط زیســت، بهداشــت عمومــی- 
اجتماعــی، نظــم و انضبــاط پولــی، مالــی و ارزی، 
فرهنــگ و امنیــت ملــی را بــه صــورت مســتقیم 
تهدیــد می کننــد یــا مســتلزم بهره بــرداری 
ــی  ــری اراض ــر کارب ــا تغیی ــی ی ــع طبیع از مناب
بــه تشــخیص هیــأت  کشــاورزی هســتند، 
ــب  وکار و  ــط کس ــود محی ــی و بهب مقررات زدای
تاییــد هیــات وزیــران در صورتی کــه تــا ســه مــاه 

پــس از الزم االجــراء شــدن ایــن قانــون در درگاه 
ملــی مجوزهــای کشــور ثبــت شــوند، بــه عنــوان 
ــد بررســی و  ــه نیازمن ــای تاییدمحــور ک مجوزه
تاییــد مراجــع صــدور مجــوز اســت معرفی شــده 
و فعالیــت در آنهــا نیازمنــد طــی مراحــل اخــذ 

ــون اســت. ــن قان ــاده 7 ای ــر اســاس م مجــوز ب
معــاون امورمجلــس رئیــس جمهور  اظهار داشــت: 
چهارمــاه پــس از الزم االجــراء شــدن ایــن قانــون، 
 ســایر مجوزهای کســب وکار به عنــوان مجوزهای 
ثبت محــور شــناخته می شــوند و اتمــام مراحــل 
ــور  ــای کش ــی مجوزه ــام در درگاه مل ــت ن ثب
بــه منزلــه صــدور مجــوز اســت. متقاضیــان ایــن 
مجوزهــا بایــد در زمــان ثبــت نــام در درگاه ملــی 
ــتانداردهای  ــذ اس ــه اخ ــد ب ــرم تعه ــا، ف مجوزه
اجبــاری و مراعــات قوانیــن و شــرایط حرفــه ای 
ــود  ــی و بهب ــررات زدای ــات مق ــد هی ــورد تایی م

محیــط کســب و کار را امضــاء کننــد.
شــایان ذکــر اســت،  ایــن قانون مشــتمل بــر )5( 
مــاده ، در جلســه علنــی روز ســه شــنبه مــورخ 
بیســت و چهــارم اســفندماه یکهــزار و چهارصــد 
مجلــس شــورای اســالمی تصویــب و در 30 
ــرم  ــورای محت ــد ش ــه تایی ــن 1401  ب فروردی

نگهبــان رســید.

معاون امور مجلس رئیس جمهور: 

رئیس جمهور قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را ابالغ کرد 
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزیـر 
از  یکـی  در  اجتماعـی 
از  اجتماعـی  شـبکه های 
400 هزار بیمه شـده جدید 
در سـال گذشـته خبـر داد.
بـازارکار؛  گـزارش  بـه 
در  عبدالملکـی  حجـت اهلل 
صفحه توئیتر خود نوشـت: 
مـردم  از  زیـادی  تعـداد 
اگرچـه شـاغلند امـا فاقـد 

ندارنـد. آتیـه ای  و  هسـتند  بیمـه 
وی افـزود: در سـال 1400 بیـش از یک میلیون و 144 هزار نفر تحت پوشـش 
بیمـه تامیـن  اجتماعـی قـرار گرفتند کـه 400 هزار نفـر از این میزان اشـتغال 
جدیـد اسـت. قابل توجه اینکـه 70 درصد ایـن اتفاق خوب در نیمه دوم سـال 

)دوره دولـت مردمی( رقم خورده اسـت.
دولت سـیزدهم در راسـتای رفع دغدغه جامعه کارگران و بهبود معیشـت آنان 
بـا همـکاری وزارتخانه هـای متولـی، برنامه های مختلفـی را اجرا کرده اسـت تا 
ضمـن ایجـاد امنیت شـغلی بـرای کارگـران، با اشـتغال زایی، جوانان بیشـتری 

را وارد بـازار کار کند.
وزارت کار بـا چهـار کالن پـروژه کار، رفـاه، آتیـه و امـوال مـردم درصدد بهبود 
وضعیـت زندگـی مردم، ایجاد اشـتغال و توسـعه تولیـد و ارتقای اقتصاد اسـت. 
همچنیـن تمرکـز دولـت بـرای حـل چالـش اشـتغال، توجـه بـه بخش هـای 
پیشـران  اقتصاد و ظرفیت های نهفته در کشـور اسـت، این در حالی اسـت که 
در دولـت گذشـته به خاطر سیاسـت های غلط در حوزه های مختلف، بسـیاری 
از کارگاه هـای تولیـدی تعطیـل و بسـیاری از نیروهـای کار تعدیـل شـدند، به 

حـدی که میـزان اشـتغال کاهش چشـمگیری یافت.

400 هزار اشتغال جدید دارای بیمه 
در سال 1400 محقق شد 

در گفتگوی بازارکار با دکتر لطیفی رئیس این سازمان :

رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور: 

عبدالملکی: 

وزیــر علــوم بــرای رفــع معضــل بیــکاری 
انســانی  و  ریاضــی  التحصیــالن  فــارغ 

داد. ارائــه  را  پیشــنهاداتی 
ــا  ــور م ــت: در کش ــی گل گف ــی زلف ــد عل محم
ــدارد و در  ــود ن ــتعداد ها وج ــوازن اس ــع مت توزی
ــوم  ــه و عل ــوم پای ــته های عل ــر رش ــال حاض ح
ــد. ــه ان ــرار گرفت ــری ق ــم مه ــورد ک ــانی م انس
دانشــجویانی کــه قصــد ادامــه تحصیــل در 
رشــته های علــوم پایــه و ریاضــی را دارنــد نگــران 

ــتند. ــان هس ــده خودش ــغل آین ش
ــازار  ــی از شــغل و ب ــد: نگران ــوم می گوی ــر عل وزی
ــجویان در  ــا دانش ــود ت ــث می ش ــده باع کار آین
رشــته هایی کــه احتمــال می دهنــد شــغل 

ــد. ــد درس بخوانن ــدا کنن ــری پی بهت
ــای  ــل راه ه ــن معض ــرای ای ــت: ب ــی گل گف زلف

ــه در شــورای اســتعداد  ــی وجــود دارد ک مختلف
درخشــان ایــن موضــوع مطرح شــده اســت، برای 
ــه  ــوم پای ــای ریاضــی و عل ــد المپیاد ه ــال بای مث
ــری  ــا دکت ــانس ت ــوند و از لیس ــیه ش بورس

ــد. ــل کنن ــه صــورت پیوســته تحصی ب
بــه گفتــه وزیــر علــوم، یکی دیگــر از راه هــای حل 
معضــل تعــداد کــم داوطلبان رشــته ریاضــی این 
اســت کــه بــا آمــوزش و پــرورش هماهنگی هــای 
الزم صــورت گیــرد تــا آن هــا فــارغ التحصیــالن 
لیســانس دانشــگاه ها را اســتخدام کننــد و بــرای 
ــا  ــد ت ــزار کنن ــی برگ ــای آموزش ــا دوره ه آن ه
ــانی  ــی و انس ــته های ریاض ــه در رش ــرادی ک اف
تحصیــل می کننــد دغدغــه کار نداشــته باشــند.

داداش پور مطرح کرد؛ 

راه های رفع معضل بیکاری فارغ التحصیالن از زبان وزیر علوم
۹۵ درصد کارآموزان برخی رشته های
 فنی و حرفه ای   را فارغ التحصیالن 

دانشگاهی تشکیل می دهند 
رییــس ســازمان فنــی و حرفــه ای 
کشــور گفــت: در برخــی رشــته هــای 
ایــن ســازمان تــا ۹5 درصــد ورودی ها 

ــالن دانشــگاهی تشــکیل را  فارغ التحصی
می دهنــد کــه بــه دنبــال مهــارت آموزی 

بــرای کســب درآمــد هســتند.
بــه گــزارش بــازارکار، غالمحســین 
و  تفــت  بــه  حســینی نیا در ســفر 
بازدیــد از مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
ایــن شهرســتان افــزود: بــه همیــن منظور 
ایــن ســازمان در نظــر دارد دوره هایــی خــاص دانشــجویان را در قالــب 18 واحــد و 
500 ســاعت آمــوزش تعریــف کنــد کــه هــر دانشــجو مهــارت هــای مرتبــط بــا رشــته 
دانشــگاهی خــود را بیامــورد کــه ایــن طــرح آخریــن مراحــل تصویــب را در وزارت علــوم 

طــی مــی کنــد.  
وی ادامــه داد: مراکــز فنــی و حرفــه ای در عصــر حاضــر حکــم چــاه هــای نفــت را 
دارد زیــرا ارزش افــزوده بــاال بــدون  نیــروی انســانی توانمنــد و ماهــر محقــق نمی شــود 
و آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــا 14 میلیــون مترمربــع فضــای آموزشــی در کشــور از 
امکانــات و فضــای مناســبی برخــوردار اســت ولــی بــه لحــاظ تکنولــوژی و به روز رســانی 

علمــی نیازمنــد تــالش بیشــتری اســت.
 معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی یــادآور شــد: در ســفرهای رییــس جمهــور 
و دولــت بــه اســتان هــا در زمینــه آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای اعتبــارات مطلوبــی 
تصویــب مــی شــود و اختصاصــی ســازی درآمدهــای ســازمان نیــز مــی توانــد ســبب 

افزایــش درآمدهــا بــرای  تأمیــن حقــوق مجموعــه و تجهیــزات شــود.
ــه ای  ــی و حرف ــازمان فن ــرح در س ــه ط ــودن س ــرا ب ــت اج ــا از در دس ــینی نی حس
خبــرداد و اضافــه کــرد: یکــی از ایــن طــرح ها بــا عنوان نخلســتان ویــژه فــارغ التحصیالن 
دانشــگاهی اســت کــه متناســب بــا رشــته آنــان بــازار کاری وجــود نــدارد و در قالــب 
ایــن طــرح بــه آنهــا در مــدت ۶ ماه مهــارت هــای فنــاوری اطالعــات )IT( آمــوزش داده می شــود 

کــه در کشــور 500 هــزار فرصــت شــغلی در ایــن زمینــه وجــود دارد.
وی تصریــح کــرد: ایــن افــراد پــس از آمــوزش بــه مدت ســه مــاه در پــارک هــای علم و فنــاوری 
دوره کارآمــوزی را مــی گذراننــد و پیــش بینــی مــا ایــن اســت کــه بســیاری از آنــان 

در همــان پــارک هــای علــم و فنــاوری مشــغول کار شــوند.

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: با ایجاد فرصت 
شغلی برای یک دانشجوی بین المللی می توانیم بازار 

کار را در کشور توسعه دهیم.
هاشـم داداش پـور گفـت: با وجـود اسـتاندارد ها و 
پتانسـیل های الزم در دانشـگاه های کشور به دلیل 
برخـی مشـکالت زیرسـاختی و ناهماهنگی هـای 
بیـن دسـتگاهی، در جـذب دانشـجویان عملکـرد 
مناسـبی نداشـتیم و در صورت رفع موانع و معرفی 
دانشـگاه های کشـور با اسـتقبال دانشـجویان بین 

المللـی مواجه خواهیم شـد.
او گفــت: بــا وزیــر کار و امــور اجتماعــی مذاکراتی 
ــای  ــا امض ــدوارم ب ــت. امی ــه اس ــورت گرفت ص
تفاهــم نامــه اجرایــی بتوانیــم موضــوع اشــتغال 
پــاره وقــت دانشجــویــــان بین الملــل عالقمند 
ــا دانشــجویانی  ــه کار را حــل و فصــل کنیــم ت ب
ــای  ــن هزینه ه ــیه نیســتند و در تأمی ــه بورس ک

تحصیــل بــا مشــکل مواجــه هســتند، با اشــتغال 
۲0 ســاعت در هفتــه بخشــی از مشــکالت خــود 

را جبــران کنــد.
رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان گفت: هــر گونه 

دیدگاهــی را در خصــوص کاهــش فرصت شــغلی 
ــرای ایرانیــان در صــورت اشــتغال دانشــجویان  ب
ــتغال  ــدم اش ــم و معتق ــی کن ــل رد م ــن المل بی
ــا  ــه تنه ــور ن ــل در کش ــن المل ــجوی بی دانش
ــان  ــرای جوان موجــب کاهــش فرصــت شــغلی ب
ایرانــی نمی شــود، بلکــه برعکــس باعث توســعه و 

گســترش فرصت هــای شــغلی خواهــد شــد.
ــور دانشــجویان،  ــازمان ام ــس س ــه رئی ــه گفت ب
اگــر یــک دانشــجوی بیــن الملــل شــاغل 
در ایــران بتوانــد بــا حضــور در شــرکت ها و 
ــکاری  ــه هم ــی زمین ــف ایران ــات مختل موسس
ــد، عمــاًل  ــرار کن ــوع خــود را برق ــا کشــور متب ب
فرصــت گســترش بــازار بیــن المللــی بــرای ایران 
ــعه  ــه توس ــق زمین ــن طری ــرده و از ای ــرار ک برق
اشــتغال و ایجــاد فرصت هــای شــغلی بیشــتر در 

ــت. ــرده اس ــم ک ــران را فراه ای

گسترش فرصت های شغلی متنوع با بکارگیری دانشجویان بین المللی در بازار کار 

رئیس سازمان امور دانشجویان مطرح کرد؛

استخدام 100 هزار نفر در مجموعه
 بهداشت و درمان 

 معاون درمان وزیر بهداشت گفت: از استخدام 100 هزار نفر در مجموعه بهداشت و 
درمان کشور خبر داد و گفت: درخواست استخدام این تعداد نفر به سازمان برنامه و 

بودجه ارائه شده است.
الحاقی بیمارستان هاجر  از بخش  بازارکار، سعید کریمی در حاشیه دیدار  به گزارش 
شهرکرد افزود: با اجرای این برنامه ماماها و پزشکان زنان و زایمان با کمک یکدیگر در 

راستای درمان ناباروری با هزینه کمتر همکاری می کنند.
وی ادامه داد: درمان ناباروری زیرپوشش بیمه رفته است و امید می رود با اجرای دقیق 
و درست قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بتوان طعم شیرین افزایش جمعیت 

را به مردم بچشانیم.
وی در ادامه از استخدام 100 هزار نفر در مجموعه بهداشت و درمان کشور خبر داد و گفت: 
درخواست استخدام این تعداد نفر به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است و با موافقت این 
سازمان مجوز استخدام صادر می شود و زمینه استخدام افرادی که در حال حاضر به صورت 

قراردادی در این مجموعه مشغول خدمت هستند فراهم می شود.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه از آمادگی این مجموعه برای 
استقرار دستگاه شتاب دهنده خطی جهت پرتو درمانی بیماران مبتال به سرطان در بخش 
الحاقی مرکز آموزشی درمانی هاجر)س( شهرکرد خبر داد و افزود: اگر چه ممکن است راه اندازی این 
دستگاه زمان بر باشد اما با در اختیار قرار گرفتن دستگاه، بهترین خدمات در بخش دولتی و 
با تعرفه دولتی به بیماران ارائه و می شود و دیگر نیاز نیست تا بیماران استان برای دریافت 

خدمات به استانهای دیگر سفر کنند.
کریمی با ارزیابی مطلوب از خدمات دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: نیازمند تقویت خدمات هستیم اگر چه بارها به برخی محرومیت های شهرهای 
همجوار با شهرهای بزرگ و کالن شهرها اشاره شده است اما در این دوره تاکید وزیر 
بهداشت بر برقراری عدالت و تعالی نظام سالمت است و در این راستا با سرکشی های 

منظم، تا پایان این دوره 4 ساله تا جایی که بشود محرومیت ها را برطرف می کنیم.
نیز  پزشکی  علوم  دانشگاه های  کارکنان  مطالبات  از  بخشی  پرداخت  در خصوص  وی 
گفت: پرداخت  نکردن مطالبات به علت عدم تامین اعتبارات وزارت بهداشت و بدهی های 
سنگین است که رقمی بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان تامین اجتماعی است که با 
پیگیری های انجام شده از سوی برنامه و بودجه قول پرداخت بخشی از بدهی ها ظرف ۲ 

هفته آینده داده شده است که از بدهی های مربوط به کرونا است .
کریمی خاطرنشان کرد: کرونا یک موج سهمگین بود که بیشترین آسیب را به وزارت 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی وارد کرد و امیدوار هستیم با تصمیمات ستاد ملی 
از مطالبات را  این ستاد، بخش زیادی  با کرونا و اختصاص بودجه های مصوب  مقابله 

بتوانیم پرداخت کنیم.

تعــاون،  وزیــر  معــاون 
و  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
ــوزش  ــازمان آم ــس س رئی
فنــی و حرفــه ای کشــور 
کارگاه   15 انــدازی  راه  از 
آموزشــی برای افــراد دارای 
معلولیــت و یــک مرکــز 
آمــوزش الکترونیکــی ویــژه 
نابینایــان و کــم بینایــان در 

ــر داد. ــهد خب ــهر مش ش
بــه گــزارش بــازارکار؛ غالمحســین حســینی نیا بــا اشــاره بــه 10۶ اســتاندارد 
ــن  ــاد ای ــت: اعتق ــت، گف ــراد دارای معلولی ــژه اف ــی وی ــای مهارت آموزش ه
ســازمان بــر ایــن اســت کــه افــراد دارای معلولیــت بــه خصــوص افــراد نابینــا 
ــوان  ــه عن ــد، ب ــی برخوردارن ــیار باالی ــوش و ذکاوت بس ــه از ه ــا ک و کم بین
ــرا  ــراد محســوب می شــوند، زی ــرای ســایر اف ــی ب ــی« الگوی »ســفیران مهارت
ــد ظاهــر می شــوند و  ــی خــود، بســیار کارآم ــر محدودیت های ــه ب ــا غلب ب

ــه هســتند. ــرای جامع ــر ب ــد و موث ــرد بســیار مفی ــک ف ی
وی مشــکل بیــکاری بــرای افــراد دارای معلولیــت در جامعــه بــه دلیل شــرایط 
خــاص ایــن گــروه از ســایر اقشــار بیشــتر خوانــد و افــزود: فقــدان مهارت هــای 
ــه ســزایی در ایــن زمینــه ایفــا می کنــد و در  ــازار کار، نقــش ب مــورد نیــاز ب
ــراد در ایجــاد و  ــن اف ــا شــرایط ای ــای متناســب ب حقیقــت کســب مهارت ه

پایــداری اشــتغال حائــز اهمیــت اســت.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفه ای کشــور، تصریح کــرد: با هدف هــم افزایی 
ــه و ســاماندهی  ــن قشــر از جامع ــان ای ــوان دســتگاه ها و متولی ــت و ت ظرفی
مباحــث مرتبــط بــا آموزش هــای فنی وحرفــه ای و براســاس تکالیــف معیــن 
ــی  ــای مهارت ــه آموزش ه ــن، نظام نام ــت از معلولی ــون حمای ــاده 14 قان در م
ــراد دارای معلولیــت و ویژگــی خــاص تدویــن و کمیته هــای متعــددی در  اف
ســطح ملــی و ســتاد بــا دســتگاه های مختلــف اجرایــی تشــکیل شــده اســت.

ــژه ی  ــه تهیــه 10 عنــوان محتــوای آمــوزش الکترونیکــی وی ــا اشــاره ب وی ب
نابینایــان و کم بینایــان و راه انــدازی یــک مرکــز آمــوزش اختصاصــی در شــهر 
مشــهد مقــدس، گفــت: ایــن مرکــز دارای هفــت کارگاه فناوری هــای اطالعات، 
ــای  ــرش، هنر ه ــع ف ــرم، صنای ــع چ ــاک، صنای ــع پوش ــع چــوب، صنای صنای
تزئینــی و گوهــر تراشــی اســت. ســازمان در نظــر دارد در ســال جــاری، 15 کارگاه 
مهارتــی ویــژه افــراد دارای معلولیــت و خصوصــاً نابینایــان در 15 اســتان دیگر 

کشــور کــه دارای بیشــترین آمــار افــراد معلــول اســت، راه انــدازی کنــد.

راه اندازی 1۵ کارگاه آموزشی 
ویژه افراد معلول

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور خبر داد:

عـرب اسـدی گفـت: 38 هـزار و 470 نفـر در 
نهمیـن آزمـون اسـتخدامی دسـتگاه های اجرایی 

کشـور پذیـرش مـی شـوند.
بـه گزارش بـازارکار، عرب اسـدی گفـت: ظرفیت 
اسـتخدامی آزمـون دسـتگاه های اجرایی کشـور، 
38 هـزار و 470 نفـر اسـت کـه ۶۹ درصـد خانم 
و 31 درصـد آن را آقایـان تشـکیل می دهند.  30 
دسـتگاه اجرایـی متقاضی اسـتخدام در ایـن آزمون 
هسـتند. ۹0 درصـد از سـهمیه اسـتخدامی ایـن 

آزمـون، بـرای کادر آمـوزش و پـرورش و معلم هاسـت.  
بـه گفته معـاون نیروی انسـانی سـازمان اداری و 
اسـتخدامی، 5۹3 هـزار نفر برای ایـن آزمون ثبت 
نـام کـرده انـد کـه از ایـن تعـداد، 500 هـزار نفر 
بـرای شـغل معلمـی بـا هـم رقابـت می کنند و 
۹3 هـزار نفـر دیگـر هـم بـرای مابقی مشـاغل 

بـا هـم بـه رقابـت می پردازند.  
او گفـت: اثرگـذاری اجرای قانـون جوانی جمعیت 
در ایـن آزمـون بـه ایـن صـورت اسـت کـه بـرای 

متاهـالن، تعـداد فرزنـدان یـک امتیـاز کاهشـی 
در سـنوات شـرط سـنی خدمـت خواهد داشـت 
و بـرای پذیرفته شـدن به عنـوان کارمنـد دولت، 

ایـن امتیـاز در آزمـون لحاظ شـده اسـت.  
نهمیـن آزمـون اسـتخدامی دسـتگاه های اجرایی 
کشـور در دو مرحلـه برگـزار می شـود کـه مرحله 
اول آن، پنج شـنبه و جمعه این هفته برگزار شـد 

و نوبـت دوم، 31 تیـر مـاه خواهد بود.

پذیرش حدود ۳۸ هزار نفر از طریق آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

معاون سازمان اداری و استخدامی مطرح کرد

رفع مشکل 10۶۷ بنگاه اقتصادی 
برای حفظ اشتغال 2۶0 هزار نفر 

معــاون وزیــر کار از کمــک بــه رفــع مشــکل 10۶7 بنــگاه اقتصادی مشــکل دار 
جهــت حفــظ و تثبیت نیــروی کار و همچنین حمایــت از ۲5۹ هــزار و 570 کارگر 

در معــرض خطــر بیکاری خبــر داد.
بــه گــزارش بــازارکار از خبرگــزاری اقتصــاد ایــران، علــی حســین رعیتی فــرد 
بــا اشــاره بــه 400 هــزار بازرســی از کارگاه هــای کشــور، اظهــار کــرد: بــا هــدف 
ــن و  ــور، تدوی ــی کار کش ــوزه ایمن ــی در ح ــاخت های مقررات ــت زیرس تقوی
ــی  بازنگــری چنــد آیین نامــه و دســتورالعمل حفاظــت فنــی در شــورای عال
حفاظــت فنــی به عنــوان پارلمــان ملــی ایمنــی کار کشــور نیــز در دســتور کار 
ــالش و  ــا ت ــال جاری ب ــت س ــاه نخس ــا در م ــاره تنه ــن ب ــرار دارد. در همی ق
ــی  ــورای عال ــی در ش ــرکای اجتماع ــه و ش ــن وزارتخان ــکاران ای ــت هم هم
موضــوع  بــا  مقاوله نامــه شــماره 155  پیش نویــس  فنــی،  حفاظــت 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــراً در مجل ــه اخی ــغلی« ک ــت ش ــی و بهداش »ایمن
تدویــن آن بــه وزارت متبــوع تکلیــف شــده اســت، 3 مــاه زودتــر از موعــد 
مقــرر تکمیــل و بــرای تصویــب در اختیــار هیــأت وزیــران قــرار داده شــد و 
ایــن مهــم به عنــوان یکــی از محورهــای راهبــردی و کالن ارتقــای ایمنــی و 
ســالمت کار در ســطح ملــی اســت کــه نتایــج آن در میــان مــدت می توانــد 
ضامــن شــکل گیری یــک حرکــت نوپــای ملــی و فــرا دســتگاهی بــرای ایجــاد 

یــک فرهنــگ ایمنــی و بهداشــت کار پویــا در کشــور شــود.
ــاه اجتماعــی تأکیــد کــرد: وزارت کار  ــر تعــاون، کار و رف ــط کار وزی معــاون رواب
فعالیت هــای  بــرای  و ظرفیت ســازی  بسترســازی  بــا  تــا  دارد  تــالش 
شــرکت های نوپــا و دانش بنیــان در بخــش ایمنــی و بهداشــت کار، 
بســتر مناســبی بــرای تحقــق شــعار ســال همســو بــا بومی ســازی فنــاوری 

ــم آورد. ــانی فراه ــروی انس ــت از نی ــور وصیان ــع کش ــن در صنای ایم

معاون وزیر کار خبر داد؛ 

آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی ارزیابی می شود

آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی ارزیابی می شود

»نشســت تخصصــی ســنجش و ارزیابــی آیین نامــه ارتقــاء اعضــاء هیــات علمی 
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی« از ســوی مؤسســه مطالعــات فرهنگــی و 

اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری برگــزار می شــود.
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــم وزی ــه تصمی ــر ب ــنا، نظ ــزارش ایس ــه گ ب
مبنــی بــر تقویــت و روزآمدســازی آییــن نامــه ارتقــاء اعضــاء هیــات علمــی 
دانشــگاه ها و انطبــاق بیشــتر آن بــا نیازهــای کشــور در چارچــوب نقشــه جامع 
علمــی، موسســه مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری، »نشســت تخصصــی ســنجش و ارزیابــی آییــن نامــه ارتقــاء اعضــاء 
ــد.  ــی کن ــزار م ــی« را برگ ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــی دانش ــات علم  هی
در ایــن نشســت کــه سه شــنبه، ســوم خردادمــاه 1401 از ســاعت 8:30 الــی 
18 بــه دو صــورت حضــوری و مجــازی در محــل موسســه مطالعــات فرهنگــی 
و اجتماعــی تــدارک دیــده شــده جمعــی از کارشناســان عالــی و اســاتید عرصه 

دانشــگاه پژوهی ســخنرانی خواهنــد کــرد.
محورهای اصلی این نشست عبارتند از : 

- سناریوهای آینده علم و تأثیر آن در شاخص های ارزیابی فعالیت های علمی
- بنیان های نظری آیین نامه ارتقاء و تحوالت دانش، علم و فناوری

- آیین نامه ارتقاء و نظام انتظارات درونی و بیرونی

- نظام ارتقاء استادان در دیگر کشورها
- بازخوانی کارنامه آیین نامه ارتقاء در چهار دهه اخیر

- از جلوه های فرمالیسم تا سیطره کمیت در آیین نامه ارتقاء
- اعضای هیئت علمی مراکز ستادی و آیین نامه ارتقاء

- جایگاه فعالیت های بین المللی نهادهای آکادمیک در آیین نامه ارتقاء
- مناسبات فرادست و فرودست در اجرای آیین نامه ارتقاء

- غیبت اجتماعات علمی در تدوین و اجرای آیین نامه ارتقاء
- غیبت جنسیت در آیین نامه ارتقاء

-آیین نامه ارتقاء و پاسخگویی به نیازهای دولت، جامعه و صنعت
- آزادی آکادمیــک دانشــگاه و دانشــگاهیان و غیبــت برنامه هــای پژوهشــی در 

پرتــو اجــرای آییــن نامــه ارتقــاء
در این نشسـت که با دبیری دکتر رضا ماحوزی برگزار خواهد شـد، دکتر سـعید 
رضـا عاملـی، دبیر شـورای عالی انقالب فرهنگی و نیز اسـاتیدی چـون دکتر رضا 
غالمـی، دکتر محمد رحیم عیوضی، دکتر احمد حسـین شـریفی، دکتر علیرضا 
منجمـی، دکتـر سـروش قاضی نوری، دکتـر رضا صمیم، دکتر حسـین میرزایی، 
دکتر فراسـتخواه، دکتر مهدی عباس زاده، دکتر محمد روشـن و غیره سـخنرانی 

داشت. خواهند 

 معاون درمان وزیر بهداشت
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وزیر تعاون در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه تهران خبر داد      ◄    ◄

تازه ترین آمار اجرای طرح نشان می دهد ◄◄
افزایش استقبال فارغ التحصیالن 

از طرح کارورزی
تــازه تریــن آمــار اجــرای طــرح کارورزی در کشــور نشــان مــی دهــد کــه بیــش از 
۱۵۲ هــزار نفــر از فــارغ التحصیــان و کارجویــان در ایــن طــرح ثبت نــام کــرده  و 

حــدود ۱۱ هــزار واحــد از معافیــت بیمــه ای برخــوردار شــده اند.
ــعه  ــذار در توس ــای اثرگ ــی از طرح ه ــرح کارورزی یک ــازارکار، ط ــزارش ب ــه گ ب
اشــتغال و بــازار کار اســت کــه بســتر آشــنایی بــا محیــط کار و جــذب کارجویــان 

در بنگاه هــای اقتصــادی را فراهــم می کنــد.
وزارت کار بــه عنــوان مجــری طــرح در چنــد ســال گذشــته تــاش کــرده تــا بــا 
ــه آموزش هــای  ــرای مهــارت آمــوزی و ارائ ــن طــرح، زمینه هــای الزم ب اجــرای ای
ــا اســتفاده از ظرفیت هــای بااســتفاده  ــه فارغ التحصیــان دانشــگاهی بـ شــغلی ب
ــی  ــی و تعاون ــای خصوص ــادی در بخش ه ــال اقتص ــدهای فع ــود در واحـ موج

بــه وجــود آیــد.
ــج اجــرای طــرح کارورزی در کشــور، تاکنــون بیــش از  ــن نتای ــر اســاس آخری ب
۱۵۲ هــزار نفــر از داوطلبــان، ثبــت نــام کــرده و واجــد شــرایط شــناخته شــده اند 

کــه از ایــن تعــداد ۶۱ هــزار و ۶۶۴ نفــر موفــق بــه عقــد قــرارداد شــده اند.
همچنیــن بیــش از ۲۱ هــزار بنــگاه پذیرنــده بــه عنــوان بنــگاه اقتصــادی در طــرح 
ثبــت نــام کــرده انــد کــه از مجمــوع ایــن تعــداد، ۱۱ هــزار و ۹۶۶ واحــد مشــمول 
ــه ۱۱۱۰  ــد ک ــی ده ــان م ــزارش نش ــن گ ــده اند.نتایج ای ــه ای ش ــت بیم معافی

قــرارداد نیــز در دســت اجــرا اســت.
ــبت  ــرده نس ــام ک ــای ثبت ن ــان و بنگاه ه ــداد متقاضی ــار، تع ــن آم ــاس ای ــر اس ب
ــان  ــداد کارجوی ــه تع ــت؛ چنانچ ــوده اس ــد ب ــه رش ــته، روب ــای گذش ــه ماه ه ب
ــا ۲۳ بهمــن مــاه ســال  ــام کننــده در ایــن طــرح ت ــارغ التحصیــان ثبــت ن و ف
ــت   ــورداری از معافی ــمول برخ ــای مش ــر و واحده ــزار و ۳۶۱ نف ــته ۱۵۰ ه گذش
مالیاتــی، ۱۰ هــزار و ۷۱۲ واحــد بــوده کــه بــا گذشــت بیــش از دو مــاه، آمارهــای 
ــادی و  ــگاه اقتص ــان و ۱۲۵۴بن ــر از کارجوی ــدن ۱۶۵۱ نف ــزوده ش ــد از اف جدی

ــت دارد. ــن طــرح حکای اســتقبال از ای
ــارس  ــتان ف ــه اس ــت ک ــی از آن اس ــرح حاک ــرای ط ــی اج ــی جغرافیای پراکندگ
ــود  ــه خ ــده را ب ــرارداد منعق ــده و ق ــد پذیرن ــب، واح ــداد داوطل ــترین تع بیش
ــه  ــز ب ــده نی ــرارداد منعق ــده و ق ــد پذیرن ــداد واح ــن تع ــاص داده و کمتری اختص

ــق دارد. ــزگان تعل ــتان هرم اس
ــی کارورزی و  ــان دوره مقدمات ــه در پای ــی اســت ک ــه کارورزی، وجه کمــک هزین
ــی شــود.مهمترین  ــه کارورز پرداخــت م ــت ب ــدت آن توســط دول ــا م متناســب ب
مزیــت پیــش بینــی شــده بــرای کارآفرینــان و کارفرمایــان در طــرح ایــن اســت که 
در صــورت جــذب کارورز، از معافیــت حــق بیمــه ســهم کارفرمــا بــه مــدت حداکثر 

ــوند. ــوردار می ش ــال برخ دو س
از نــگاه بســیاری از کارشناســان، طــرح کارورزی بســتر آشــنایی فــارغ التحصیــان 
بــا محیــط کار را فراهــم کــرده و موجــب افزایــش قابلیت هــای آنهــا بــرای جــذب 

ــازار کار می شــود. ــه ب ــده و ورود ب ــای شــغلی در آین فرصت ه
بــه گــزارش ایســنا، داوطلبــان فــارغ التحصیــل دانشــگاهی و بنگاه هــای اقتصــادی 
جهــت بهــره منــدی از مزایــای دوره کارورزی و معافیــت بیمــه ای مــی تواننــد بــه 
ســامانه کارورزی وزارت کار بــه نشــانی  https://karvarzi.mcls.gov.ir مراجعــه 

و ثبــت نــام کننــد.

دکتر »حجت اهلل عبدالملکی« در سخنرانی پیش از خطبه های 
نمازجمعه تهران به مناسب هفته کار و کارگر گفت: در سال های 
در  کارگری  جامعه  کشور،  و  مردم  تحریم  سازندگی،  بحران 
حمایت از مردم عزیز کشورمان در راستای شکست تحریم های 

امریکا پیشگام بودند.
عبدالملکی تأکید کرد: رئیس جمهور به بنده به عنوان خادم 
کارگران در دولت دستور داده اند که در نهایت  برای خدمت 
بیشتر به جامعه کارگری کشور تاش کنم و ما در وزارت مردمی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به گستردگی مخاطب، چهار 
کان پروژه و برنامه اساسی مربوط به چهار عرصه از زندگی مردم 

را پیگیری می کنیم.
عرصه  است،  آن  کیفیت  و  مردم  کار  اول  عرصه  گفت:  وی 
دوم در خصوص نظام بازنشستگی مردم، عرصه سوم رفاه مردم 
و رفع فقر و در نهایت عرصه چهارم مدیریت سالم و کارآمد 
شرکت ها و کارخانه های در اختیار این وزارتخانه به عنوان امانت 

مردم است.
برایمان  هم  کارگران  شغلی  امنیت  مسئله  افزود:  وی 
دارد و به مشکات حدود یک هزار و ۶۷ شرکت و  اهمیت 
کارخانه دارای مشکات اقتصادی رسیدگی و با حل مشکات 
آنان برای ۵۰۰ هزار نفر امنیت شغلی ایجاد کردیم و این افراد 

به کار برگشتند.
امسال  فروردین  در  کار  نیروی  تعدیل  آمار  کرد:  تصریح  وی 

نسبت به سال قبل ۳۸ درصد کمتر شده است.

عبدالملکی گفت: در موضوع مسکن کارگری پیگیر تفاهم نامه ای 
از کارگران هستیم که در حال  نفر  از ۴۰۰ هزار  برای بیش 

اجراست و امسال ثمرات آن را می بینیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگران و کارفرمایان در 
سال جدید افزایش بهره وری در تولید دارند و سال گذشته بیش 
از ۶۰۰ مرکز آموزش جوار کارگاهی، با همکاری کارفرمایان 
ایجاد کردیم که که در ۳۰ سال گذشته بی نظیر بوده است و 

این کمکی اساسی به افزایش بهره وری نیروی کار خواهد بود.
وی با بیان اینکه تعداد بسیار زیادی از کارگران بدون بیمه و 
بدون آتیه مشغول به کار هستند، اذعان کرد: در این زمینه در 
سال گذشته موفقیت بسیار خوبی کسب شد و یک میلیون و 
۱۴۴ هزار نفر به بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی اضافه شدند 
که حدود ۴۰۰ هزار نفر از این افراد از شاغان جدید هستند و 
۷۰۰ هزار نفر قبًا کار می کردند که در ۶ماهه دوم سال گذشته 

بیمه شدند.

کاهش ۳۸درصدی تعدیل نیروی کار نسبت به سال گذشته 

۵۰۰ هــزار و ۴۷ نفــر دیــروز و امــروز در آزمــون اســتخدامی 
ــت  ــرار اس ــد و ق ــرکت کردن ــرورش ش ــوزش و پ وزارت آم
۳۴ هــزار و ۸۱۳ نفــر از ایــن تعــداد در مهــر امســال بــه عنوان 
معلــم، فعالیــت خــود را در مــدارس سراســر کشــور آغــاز کنند.
بــه گــزارش بــازارکار،  آزمــون اســتخدامی وزارت و پــرورش 
در قالــب نهمیــن آزمون اســتخدامی متمرکز دســتگاه های اجرایی 
ــوزه  ــتان و ۳۴۶ ح ــروز در ۲۲۳ شهرس ــروز و دی ــور، ام کش

امتحانــی در سراســر کشــور برگــزار شــد.
ــر زن  ــزار و ۸۰۷ نف ــامل ۳۶۳ ه ــر ش ــزار و ۴۷ نف  ۵۰۰ ه
و ۱۳۶ هــزار و ۲۴۰ نفــر مــرد متقاضــی شــرکت در آزمــون 
رشــته های شــغلی آمــوزش و پــرورش هســتند کــه از ایــن 
تعــداد قــرار اســت ۳۴ هــزار و ۸۱۳ نفــر پذیرفتــه شــوند.

ــه  ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم ــوری وزی ــف ن یوس
ــع  ــان در مقط ــتخدام، معلم ــترین اس ــون بیش ــن آزم در ای
ــس  ــن مجل ــر اســاس قوانی ــرد: ب ــار ک ــی اســت، اظه ابتدای
انقــاب  شــورای اســامی و مصوبــات شــورای عالــی 
ــی در  ــی گزین ــا بوم ــق ب ــان مطاب ــذب معلم ــی، ج فرهنگ

جنــس، رشــته و منطقــه جغرافیایی مورد نیــاز صــورت می گیرد.
وی افــزود: اســتخدام معلمــان بــا توجــه بــه رونــد 
بازنشســتگی  ســیر  و  دانش آمــوزان  جمعیــت  ســیر 
معلمــان متــوازن نیســت چــرا کــه امســال ۷۱ هــزار نفــر از 
معلمــان بازنشســته شــدند و ۳۴ هــزار و ۸۱۳ نفــر اســتخدام 

می شــوند.
نــوری بــا بیــان اینکــه ظرفیــت پذیــرش دانشــگاه فرهنگیان 
ــت  ــته ظرفی ــال های گذش ــه داد: در س ــت، ادام ــی نیس کاف
پذیــرش دانشــگاه فرهنگیــان و شــهید رجایــی به ۵ هــزار نفر 
ــود امــا امســال ۲۵ هــزار نفــر دانشــجو از  کاهــش یافتــه ب
دانشــگاه فرهنگیــان فارغ التحصیــل شــدند کــه ۲۵ هــزار نفــر معلم 
ــگاه  ــن دانش ــول بنیادی ــند تح ــق س ــا طب ــد ام ــذب ش ج
فرهنگیــان کــه تأکیــد بــر جــذب معلــم از طریــق دانشــگاه 
دارد نشســت هایی بــا وزارت علــوم و دانشــگاه پیــام نــور برگــزار 
شــد کــه در ســال جدیــد از ظرفیــت خالــی دانشــگاه ها بــرای 
جــذب معلمــان مــورد نیــاز آمــوزش و پــرورش بهره مند شــویم.

حســن مروتــی سرپرســت معاونــت امــور آزمون هــای 

ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور نیــز گفــت: از ســال ۱۳۹۴ 
تاکنــون، ۹ دوره آزمــون اســتخدامی برگــزار شــده کــه ۸ دوره 
از ایــن آزمون هــا توســط ســازمان ســنجش برگــزار شــده اســت 
همچنیــن ۳ دوره از آزمــون اســتخدامی آمــوزش و پــرورش در 
ــی  ــورت اختصاص ــه ص ــال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۱ ب س

برگــزار شــد.
ــت  ــی سرپرســت معاون ــازارکار، حســن مروت ــزارش ب ــه گ ب
امــور آزمون هــای ســازمان ســنجش بــا اشــاره بــه برگــزاری 
آزمــون اســتخدامی آمــوزش و پــرورش طی دو روز گذشــته، 
اظهــار داشــت: نهمیــن آزمــون اســتخدامی متمرکــز 
ویــژه   ۱۴۰۱ ســال  در  کشــور  اجرایــی  دســتگاه های 
ــای ۱۵ و ۱۶  ــرورش، روز ه ــوزش و پ ــغلی آم ــته های ش رش
اردیبهشــت مــاه برگــزار شــد و ۳۴ هــزار ۸۱۳ نفــر در ایــن 

ــوند. ــتخدام می ش ــون اس آزم
ــتخدامی  ــون اس ــه دوره از آزم ــه س ــان اینک ــا بی ــی ب مروت
آمــوزش و پــرورش در ســال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۱ 
بــه صــورت اختصاصــی برگــزار شــد، بیــان کــرد: معلمــان 
ــه  ــاه ب ــدای مهرم ــون از ابت ــن آزم ــده در ای ــه ش پذیرفت

می رونــد. درس  کاس هــای 
ــنجش  ــازمان س ــای س ــور آزمون ه ــت ام ــت معاون سرپرس
ــرای  ــی ب ــای آموزش ــزاری کاس ه ــور از برگ ــوزش کش آم
پذیرفتــه شــدگان پیــش از آغــاز مهرمــاه خبــر داد و 

ــته های  ــب رش ــر، داوطل ــزار نف ــدود ۹۳ ه ــرد: ح ــد ک تاکی
ــون  ــن دوره آزم ــی در نهمی شــغلی ســایر دســتگاه ها اجرای
ــون  ــه آزم ــتند ک ــی هس ــتگاه های اجرای ــتخدامی دس اس

ــد. ــد ش ــزار خواه ــاه ۱۴۰۱ برگ ــا در ۳۱ تیرم آن ه
ویــژه  اســتخدامی  آزمــون  نهمیــن  اســت؛  گفتنــی 
رشــته های شــغلی آمــوزش و پــرورش، دو روز گذشــته 
ــزار  ــا ۵۹۳ ه ــی ب در ۲۲۳ شهرســتان و ۳۴۶ حــوزه امتحان

ــد. ــزار ش ــب برگ داوطل

با برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش؛     ◄    ◄
آزمون استخدامی دستگاه های دولتی ۳1 تیرماه برگزار می شود

نتایج گزارش عملکرد نشان می دهد      ◄    ◄

ــان  ــتمزد نش ــه دس ــرح یاران ــرد ط ــزارش عملک ــج گ نتای
مــی دهــد حــدود ۳۹ هــزار نفــر از ایــن طــرح اســتقبال و 
در آن ثبــت نــام کــرده انــد و اســتان خوزســتان بــا داشــتن 
ــده در  ــرارداد منعق ــونده و ق ــام ش ــت ن ــار ثب ــترین آم بیش

ــوده اســت. صــدر اســتانها ب
ــا  ــه دســتمزد ب ــازارکار، طــرح پرداخــت یاران ــه گــزارش ب ب
ــای  ــتغال در بنگاه ه ــاد اش ــه ایج ــدف تحــرک  بخشــی ب ه
خــرد، کوچــک و متوســط و همچنیــن زمینــه  ســازی بــرای 
ــم و  ــی دیپل ــع تحصیل ــگان مقاط ــش  آموخت ــتغال دان اش
باالتــر، ارتقــاء مهــارت و کســب تجربــه توســط جوینــدگان 
کار بــه خصــوص گــروه شــغل  اولی  هــا از طریــق تعامــل بــا 
نیروهای متخصـــص و با تـجربه، انتـــقال یافـته  های جـدید 
دانــش و فـــناوری بــه بنــگاه اقتصادی بــا ورود نیــروی جوان 
و ارتقــاء ســطح تولیــد و ســرمایه گذاری در بخش ــهای 
ــت های  ــی از سیاس ــوان یک ــت  عن ــی تح ــی و خصوص تعاون

ــازار کار تدویــن شــده  اســت. فعــال ب
جامعـه هـدف این طـرح را فـارغ التحصیان و جوانـان بیکار 
جویـای کار در مناطـق محـروم و کـم برخـوردار از اشـتغال 
تشـکیل می دهند و به موجب آن ۳۰ درصد مبلغ دسـتمزد 
نیـروی کار بـه صـورت یارانـه از طـرف دولت و بـه مدت یک 
سـال بـه کارفرمایانی کـه نیروی کار شـغل اولـی را در بنگاه 

جـذب کننـد، پرداخت می شـود.
ــتمزد  ــه دس ــرح یاران ــرای ط ــرد اج ــزارش عملک ــج گ  نتای
ــر از  ــزار و ۹۷۷ نف ــون ۳۸ ه ــه تاکن ــد ک ــی ده ــان م نش
کارجویــان و متقاضیــان در ایــن طــرح ثبــت نــام کرده انــد 
کــه از ایــن تعــداد ۳۳ هــزار و ۱۷۵ نفــر جوینده کار قــرارداد 
بســته و جــذب بنــگاه شــده اند.۶۸۰۷ کارفرمــا نیــز در ایــن 
ــد. ــه جــذب نیــروی کار کرده ان ــدام ب ــام و اق طــرح ثبــت ن

بــه گــزارش ایســنا، متقاضیــان و کارفرمایــان جهــت بهــره 
ــامانه  ــه س ــد ب ــی توانن ــرح م ــن ط ــای ای ــدی از مزای من
و  مراجعــه  کار  وزارت   https://pyd.mcls.gov.ir

ــد. ــام کنن ــت ن ثب

استقبال حدود ۳۹ هزار نفر از یارانه دستمزد 

شرایط احراز عنوان شغلی و ایمیل 

سرپرست مالی

Job.iramon@gmail.com

جنسیت: آقا ، نوع همکاری: تمام وقت ، حداقل مدرک  کارشناس مالی، حداکثرسن:۴۰ سال
سابقه کار مرتبط: حداقل ۸ سال سابقه کاری در شرکتهای معتبر 

تسلط کامل به کلیۀ امور حسابداری، مالی، مالیاتی، بیمه و قوانین کار 
آشنایی و تسلط بر مباحث تأمین مالی و تحلیل اقتصادی و گزارشات نرم افزاری 

ICDL آشنایی و تسلط بر نرم افزارهای رایج حسابداری و مالی ، آشنایی با مهارت های
مسلط بر تهیۀ گزارشات استاندارد مالی و تحلیل مدیریتی و تلفیقی 

داشتن روحیه تیمی و نگرش سیستمی و آمادگی و انگیزش برای تاش و توسعه 
تسلط بر امور مدیریت پیمان و امور قراردادها ، دارای انضباط کاری و توانمند در کار گروهی 

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

کارشناس بازاریابی

)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 

Job.iramon@gmail.com

جنسیت: آقا / خانم، نوع همکاری: تمام وقت
 سابقه کار مرتبط: حداقل ۳ سال در زمینه بازاریابی محصوالت کشاورزی ) سم وکود ( 

 حداقل مدرک کارشناسی در رشته کشاورزی ، فروش تخصصی خدمات و محصوالت شرکت
نوآوری در بازاریابی و فروش، روابط عمومی باال

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

منضبط، عاقمند به کار گروهی، توانمند در تهّیه گزارشات و مستندات واحد بازرگانی 

کارشناس فروش 

)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 

Job.iramon@gmail.com

جنسیت: آقا/خانم ، نوع همکاری: تمام وقت 
سابقه کار مرتبط: حداقل ۵ سال در شرکتهای تولیدکننده سم و کود کشاورزی و بذر  

دانش فنی کافی در زمینه نهاده های کشاورزی ، مسلط به بازار هدف در زمینه کود و سم کشاورزی 
مسلط به فنون مذاکره مؤثر ، آشنایی با مسیرهای فروش داخلی در بازار کود و سم کشاورزی 

آشنایی با مهارتهای بازاریابی، فروش و مارکتینگ ، داشتن انگیزه برای کار بلندمدت 
امکان سفر خارج از استان ، توانمندی در انجام کار گروهی 

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

کارشناس تحقیق وتوسعه

)محل کار: دفتر مرکزی تهران( 

Job.iramon@gmail.com

جنسیت: آقا/ خانم، نوع همکاری: تمام وقت 
کارشناسی ارشد و یا دکترای مهندسی کشاورزی) گیاه پزشکی یا خاک شناسی ( 

         سابقه کار: حداقل ۳سال سابقه کار مرتبط، آشنایی با فرایندهای تولید نهاده های کشاورزی
 آشنایی با مبانی تحقیق و توسعه، انجام تحقیقات بازار و جمع آوری و طبقه بندی اطاعات مورد نیاز از مصرف کنندگان و رقبا

مستندسازی نتایج -الگوبرداری روش ها و فناوری ها از سازمان های پیشرو 
تهیه گزارش های کیفی وتحلیلی ، ارتباط باسازمانهای ذیربط

تحقیقات در راستای بهبود کیفیت محصوالت و کاهش ضایعات تولیدی و یافتن راهکارهای هوشمندانه برای کاهش هزینه تولید
    انضباط و تعهد سازمانی،     روحیه کار تیمی        

ویزیتور
) محل کار: انجام ماموریت به 

شهرهای ایران وتحقیقات میدانی(

Job.iramon@gmail.com

ویزیتور آقا، دارای حداقل ۵ سال سابقه بازاریابی مرتبط، دانش فنی در زمینه نهاده های کشاورزی
مسلط به بازار هدف در زمینه کود وسم کشاورزی، فن بیان قوی، قدرت جذب مشتری، حقوق+ پورسانت

یک گروه بزرگ و معتبر صنعتی جهت تکمیل کادر موردنیاز خود از افراد واجد شرایط در ردیف های 
شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند پس از مطالعه دقیق شرایط احراز،

 رزومه خود را به نشانی اعالمی ارسال نمایند. 
*** توجه: درج عنوان شغلی در Subject ایمیل های ارسالی الزامی است***  

دعوت به همکاری دعوت به همکاری 
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باید از ظرفیت های بومی مناطق برای اشتغالزایی 
و رونق تولید استفاده کنیم

و  امنیتــی   ، سیاســی  معــاون 
ــزوم  ــر ل ــل ب اجتماعــی اســتاندار اردبی
اقتصــادی  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
مناطــق  راهبــردی  ارزش هــای  و 
ــق تولیــد و  ــرای رون مختلــف اســتان ب

کــرد. تاکیــد  اشــتغال زایی 
بــه گــزارش ایرنــا از اســتانداری 
اردبیــل، رضــا قاســمیان در جلســه 
رســیدگی بــه مطالبــات مــردم اصالنــدوز مغــان اظهــار کــرد: بــرای توســعه متــوازن اســتان 
و حــل مشــکالت مــردم بایــد بــر اســاس ظرفیت هــای بومــی مناطــق نســبت بــه هدایــت 

ســرمایه های ســرگردان و غیرمولــد تــالش کنیــم.
ــود  ــرای بهب ــتان ب ــود در اس ــمند موج ــای ارزش ــرمایه ه ــتفاده از س ــزوم اس ــر ل  وی ب
نظــام اقتصــادی و معیشــتی و اشــتغال زایی تاکیــد کــرد و افــزود: بایــد بــا اســتفاده از ایــن 

ــم. ــا دهی ــه ارتق ــاط را در جامع ــد و نش ــرده و امی ــرف ک ــایی ها را برط ــا نارس ظرفیت ه
معــاون اســتاندار اردبیــل بــا بیــان اینکــه خدمت رســانی صادقانــه و شــبانه روزی 
مســئوالن و دســتگاه های اجرایــی می توانــد گــره اقتصــادی و معیشــتی مــردم را بــاز کنــد، 
افــزود: بــا هدف گذاری هــای صحیــح می توانیــم مســیر اصــالح و بهبــود امــور را همــوار کــرده 

و اقدامــات مهــم و اساســی بــرای حــل مشــکالت مــردم داشــته باشــیم.

حمایت از صندوق  ُخرد زنان روستایی از 
اولویت های صندوق کارآفرینی امید کرمانشاه است 

از صنــدوق  ُخــرد  حمایــت 
زنــان روســتایی از اولویت هــای 
امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق 

اســت کرمانشــاه 
مدیــر صنــدوق کارآفرینــی 
بــا  کرمانشــاه  اســتان  امیــد 
موفــق  تجربــه  بــه  اشــاره 
ُخــرد  صندوق هــای  راه انــدازی 
ــتایی اســتان در ســال  ــان روس زن
ــن  ــت از ای ــدوق در ســال ۱۴۰۱ حمای ــن صن ــم ای ــای مه ــت: یکــی از اولویت ه گذشــته، گف

اســت. اســتان  روســتاهای  ســطح  در  محلــی  ُخــرد  صندوق هــای 
»محمدطاهــر عظیمی فشــی« روز یکشــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا، افــزود: ســال گذشــته 
صنــدوق کار آفرینــی امیــد بــا هــم افزایــی بخــش ترویــج جهاد کشــاورزی و بســیج ســازندگی، 
۷۴ میلیــارد تومــان بــه صنــدوق هــای ُخــرد زنــان روســتایی در ســطح اســتان پرداخــت کــرد.

وی بــا بیــان اینکــه اکنــون ۹۷ صنــدوق ُخــرد زنان روســتایی در اســتان تشــکیل شــده اســت، 
اظهــار کــرد: بــه هــر یــک از ایــن صنــدوق هــا ۵۰ تــا ۲۰۰ میلیــون تومــان تســهیالت ارزان 

قیمــت قــرض الحســنه بــا ضمانــت آســان ســفته پرداخــت شــده اســت.

نخستین دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی 
کشور در مشهد افتتاح شد

دهکــده فنــاوری و نــوآوری 
و  طبیعــی  منابــع  کشــاورزی، 
ــع غذایــی خراســان رضــوی  صنای
ــور  ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ب
ــاد  ــر جه ــاون وزی ــور مع ــا حض ب
کشــاورزی و همچنیــن معــاون 
ــوم،  ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن فن
ــهد  ــاوری در مش ــات و فن تحقیق

ــد. ــاح ش افتت
ــا،  ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب
معــاون وزیــر و رییــس ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی در حاشــیه افتتــاح 
ــوآوری کشــاورزی، منابــع طبیعــی و صنایــع غذایــی خراســان رضــوی  دهکــده فنــاوری و ن
در جمــع خبرنــگاران افــزود: بــه منظــور تحقــق شــعار ســال و تاکیــد رهبــر معظــم انقــالب 
ــا،  ــی آن ه ــای کیف ــان و ارتق ــرکت های دانش بنی ــداد ش ــی تع ــش کم ــر افزای ــالمی ب اس
ــش  ــن در بخ ــتغال آفری ــان و اش ــد دانش بنی ــت از تولی ــوان »حمای ــت عن ــه ای تح آیین نام
ــت  ــط دول ــاری توس ــال ج ــاه س ــن م ــم فروردی ــی« در چهارده ــع طبیع ــاورزی و مناب کش

ــب شــد. ســیزدهم تصوی
ــاد  ــه، وزارت جه ــن آیین نام ــق ای ــه داد: مطاب ــی ادام ــام نکوی ــی خی ــید مجتب ــر س دکت
کشــاورزی مکلــف اســت بــا همــکاری وزارت علــوم و تحقیقــات و فنــاوری تــا پایان ســال ۱۴۰۱ 
تعــداد شــرکتهای دانش بنیــان و فنــاور کشــور را تــا ۲۰ درصــد تعــداد موجــود افزایــش دهــد، 
همچنیــن بایــد ۱۰ درصــد فــروش محصــوالت آن هــا از طریــق شــرکت های دانش بنیــان و 

فنــاور کشــاورزی و منابــع طبیعــی محقــق شــود.
ــوآوری کشــاورزی کشــور در  ــاوری و ن ــده فن ــاح نخســتین دهک ــه افتت ــاره ب ــا اش وی ب
ــازمان  ــس س ــن ریی ــه ای بی ــتا تفاهم نام ــن راس ــت: در ای ــار داش ــوی اظه ــان رض خراس
تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــا معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری، بــه امضــا رســید تــا بتوانیــم ۱۰ پردیــس یــا دهکده فنــاوری و نــوآور برای اســتقرار 
واحدهــا و هســته های فنــاور و شــرکت های دانــش بنیــان در ۱۰ اســتان کشــور ایجــاد کنیــم 
کــه اولیــن آن در خراســان رضــوی بــا توجــه بــه آمادگــی ایــن اســتان راه انــدازی شــده اســت.

مدیرکل آموزش و پرورش گیالن عنوان کرد  معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی

طرح آمارگیری نیروی کار در آذربایجان شرقی 
اجرا می شود

اطالعــات  و  آمــار  معــاون   
برنامه ریــزی  ســازمان مدیریــت و 
آذربایجان شــرقی از اجــرای طــرح 
آمارگیــری نیــروی کار در اســتان 
همزمــان بــا سراســر کشــور خبــر داد.
ــی  ــد یام ــا، امی ــزارش ایرن ــه گ ب
طــرح  گفــت:  خبرنــگاران  بــه 
آمارگیــری نیــروی کار بــا هــدف 
شــناخت ســاختار و وضعیــت جــاری 

نیــروی کار و تغییــرات آن در نیمــه دوم اردیبهشــت اجــرا می شــود. 
وی اظهـار داشـت: ایـن طرح از طریـق »برآورد شـاخص های فصلی و سـاالنه نیروی کار 
در سـطح کل کشـور« ، »بـرآورد تعـداد سـاالنه در سـطح کل کشـور و اسـتان ها«، »بـرآورد 
تغییـرات فصلـی و سـاالنه شـاخص هـای نیـروی کار در سـطح کل کشـور و اسـتان ها« و 

»بـرآورد تغییـرات سـاالنه  شـاخص های نیـروی کار در اسـتان ها« تامیـن می شـود.
وی افــزود: ایــن طــرح بــه مــدت ۱۵ روز بــا مراجعــه بــه خانوارهــای شــهری و روســتایی 
در نمونه هایــی از جامعــه هــدف و شناســایی افــراد ۱۵ ســاله و بیشــتر و تکمیــل پرسشــنامه 
طــرح طبــق تعاریــف و مفاهیــم در هفتــه مرجــع آن صــورت می گیــرد و مجــدد در فصــول 

بعــدی بــرای بــرآورد تغییــرات صــورت گرفتــه بــه ایــن خانوارهــا مراجعــه می شــود. 
معــاون آمــار و اطالعــات ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی آذربایجان شــرقی اضافــه کــرد: 
اجــرای فصــل بهــار ایــن طــرح از ۱۷ اردیبهشــت بــا مراجعــه بــه نمونه هــای ایــن جامعــه 
هــدف شــامل ۱۹۰ خوشــه شــهری و روســتایی ۱۲ خانــواری و اعضــای ایــن خانوارهــا طبق 

تعریــف شــروع خواهــد شــد.

ایجاد 30 هزار فرصت شغلی 
در استان بوشهر 

رفـاه  و  کار  تعـاون،  مدیـرکل 
گفـت:  بوشـهر  اسـتان  اجتماعـی 
تعهـد اشـتغال امسـال پیـش بینی 
شـده برای استان بوشهر ۲۱ هزار نفر 
اسـت کـه بـا برنامه ریزی انجام شـده 
قرار اسـت این آمار به بیـش از ۳۰ هزار 

فرصـت شـغلی افزایـش یابد.
به گــزارش خبرگــزاری فارس از 
بوشــهر، مصدق کشــاورزی مدیرکل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان 

ــن  ــته ای ــال گذش ــتغال س ــد اش ــت: تعه ــار داش ــگاران اظه ــا خبرن ــو ب ــهر در گفتگ بوش
اســتان ۱۰ هــزار و ۴۰۰ نفــر بــود کــه بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی انجــام شــده اشــتغال 
ــتغال زایی  ــدی، اداری و اش ــی، تولی ــف صنعت ــای مختل ــر در بخش ه ــزار و ۴۰۰ نف ۱۶ ه

بــا کــد ملــی در ســامانه رصــد اشــتغال بــه ثبــت رســیده اســت.
وی اضافــه کــرد: در زمــان حاضــر ۳۳۴ هــزار بیمــه شــده تأمیــن اجتماعــی در ایــن 

ــب ۲۲ هــزار کارگاه در اســتان فعــال هســتند. اســتان وجــود دارد کــه در قال
کشــاورزی بیــان کــرد: همچنیــن در زمــان حاضــر ۲۷۷ هــزار تشــکل صنفــی کارگــری 

و کارفرمایــی وجــود دارد کــه ۲۳۷ تشــکل آن کارگــری اســت.

معاون استاندار اردبیل:

◄◄

رییس سازمان جهاد کشاورزی قم: ◄◄

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه:  ◄◄

معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ◄◄

شهرســتان  کار  اداره  رئیــس 
کهگیلویــه گفــت: راه انــدازی اتــاق 
نــوآوری و ایــده پــردازی در اســتان 

ــت. ــروری اس ض
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، 
ســلیمان کریمــی در آئیــن تجلیــل 
شهرســتان،  نمونــه  کارگــران  از 
ــر در  ــاق فک ــدازی ات ــزود: راه ان اف
ــام  ــه ن ســطح اســتان و شهرســتان ب
اتــاق ظرفیــت، نــوآوری و ایده پــردازی 
بــرای حمایــت از جامعــه کارگــر 
ــن  ــدازی ای ــا راه ان ــوده و ب ــروری ب ض

اتــاق فکــر، میــزان اشــتغالزایی افزایــش چشــمگیری خواهــد داشــت.
کریمــی در ایــن جلســه کارگــران را منشــأ اصلــی تحــوالت در 
هــر جامعــه دانســت و گفــت: دغدغه هــای جامعــه کارگــری بایــد 

از ســوی همــه نهادها و مســئوالن 
ارج نهــاده شــود.

همچنیــــن  کـــریــــمی 
دغدغه هــای کارگــران را حفــظ 
کرامــت انســانی و امنیــت شــغلی 
می طلبــد  گفــت:  و  برشــمرد 
اســتانی  و  مســئوالن کشــوری 
ــوی  ــم از س ــن مه ــه ای ــبت ب نس
مشــکالت  پیگیــر  کارفرمایــان 

کارگــران باشــند.
حمــــایت  بــــر  کـــریمی 
رســانه ها از تشــکالت کارگــری 
تاکیــد کــرد و تصریــح کــرد: بــا حمایــت رســانه ها میــزان تولیــد، 
ــا  ــه ارتق ــر در جامع ــر کارگ ــوی قش ــی از س ــتغال و کارآفرین اش

ــت. ــد یاف خواه

ایجاد اتاق نوآوری و ایده پردازی درکهگیلویه وبویراحمد ضروری است 

رئیس اداره کار کهگیلویه؛ 

کمبود ۱۴00 معلم مقاطع غیر ابتدایی در گیالن 

کارآفرینــی  صنــدوق  مدیــر 
سیســتان و بلوچســتان گفــت: بــه 
در  کشــاورزی  حــوزه  کارآفرینــان 
اشــتغال زایی  تســهیالت  استــــان 

می شــود. پرداخــت 
غالمعلــی صمصامــی  گفــت: یکــی 
ازبرنامه هــای مهــم امســال کــه در 
دســتور کار صنــدوق کارآفرینــی امیــد 
ــوزه  ــهیالت در ح ــت تس ــت، پرداخ اس

ــی و  ــع تبدیل ــاورزی، صنای ــوالت کش ــرآوری محص ــاورزی، ف کش
ــد و  ــره تولی ــل زنجی ــن تکمی ــی و همچنی ــای دام ــد نهاده ه تولی

بخــش شــیالت اســت.
ــت:  ــهیالت گف ــن تس ــت ای ــات پرداخ ــوص جزیی او  در خص
ــف  ــد ال ــارات بن ــع اعتب ــل مناب ــهیالت از مح ــن تس ــای ای اعط
ــر  ــا ب ــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ کشــور اســت و بن تبصــره ۱۸ قان

ــاورزی  ــوزه کش ــه در ح ــرادی ک آن اف
آن  از  می تواننــد  دارنــد  فعالیــت 

ــوند. ــد ش بهرمن
او  در خصــوص نحــوه معرفــی 
نیــز  متقاضیــان  نویســی  نــام  و 
 cita ــامانه ــد در س ــراد بای ــت: اف گف
ــد  ــی کنن ــام نویس ــاورزی ن جهادکش
ــک  ــا ارســال پیام ــامانه ب ــن س ــه ای ک
ــدوق  ــعب صن ــه ش ــه ب ــرای مراجع ب

می کنــد. راهنمایــی 
ــتان  ــتان و بلوچس ــد سیس ــی امی ــدوق کارآفرین ــر صن مدی
گفــت: ســقف ایــن تســهیالت بــرای اجــرا طرح هــای ســرمایه گــذاری 
کشــاورزی تــا ســقف ۴۰ میلیــارد ریــال و بــا کارمــزد ۱۰ درصــد 

ــود. ــه می ش ارائ

پرداخت تسهیالت به کارآفرینان حوزه کشاورزی 
در سیستان وبلوچستان 

مدیر صندوق کارآفرینی سیستان و بلوچستان

ــرورش  ــوزش و پ ــرکل آم مدی
گیــالن، بــا اشــاره بــه تــورم نیــرو 
ــرد:  ــه ک ــی، اضاف ــع ابتدای در مقط
گیــالن جــزو پنــج اســتان کشــور 
ــی  ــع ابتدای ــم مقط ــازاد معل در م
نیــرو در ســایر  اســت و ۱۴۰۰ 
مقاطع کمبــود داریم؛ البته هیچ کالســی 

ــی از معلــم نیســت. خال
محمــد فائــزی، آمــوزش و پرورش 
ــه ســوی  ــرش ب ــک ســکوی پ را ی
و  دانســت  نظــام  چشــم اندازهای 
اظهــار کرد: بــدون آمــوزش و پــرورش 

ــم اندازهای  ــه چش ــود ب ــم ب ــادر نخواهی ــوالت درون آن ق و تح
ــم. ــدا کنی ــت پی ــف دس ــای مختل ــری در حوزه ه ــر رهب ــد نظ م

وی آمــوزش و پــرورش را نیازمنــد بازنگــری و رویکــرد تحولی 
ــش  ــد در روزآوری دان ــان بای ــاتید و معم ــزود: اس ــت و اف دانس

هــای  مهــارت  بــردن  بــاال  و 
تخصصــی و ارتقــای دانســته های 
حوزه فناوری اهتمام داشــته باشــند. 
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش گیالن 
ویــژه خبــری  در گفت وگــوی 
ــوزه  ــای ح ــزی ه ــاران، برنامه ری ب
آمــوزش و پــرورش را تحولــی و رو 
بــه جلــو دانســت و بیــان کــرد: فقــط 
دانــش مــا را بــه قله هــای پیش بینی 
شــده توســعه نمــی رســاند و تربیت 
یــک نســل بالنــده، پیشــرو و 
مطالبــه گــر مــد نظــر اســت کــه 

ــرار دارد. زیرســاخت آن در مدرســه ق

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/353927

میــراث  کل  اداره  سرپرســت 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
ــرح  ــت: ۳۲ ط ــتان گف ــگری اس گردش
بــه مبلــغ ۸۰۰ میلیــارد ریــال در 
و  گردشــگری  طرح هــای  مجموعــه 

شــدند. تاییــد  صنایع دســتی 
فــرزاد شــریفی سرپرســت اداره 
کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــروز در  ــر ام ــتان ظه و گردشــگری اس

ــت:  ــالم گف ــارس در ای ــزاری ف ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب گفت وگ
۳۲ طــرح بــه مبلــغ ۸۰۰ میلیــارد ریــال در مجموعــه طرح هــای 
گردشــگری و صنایع دســتی در جلســه شــورای برنامه ریــزی 
ــت وام در  ــای اداری دریاف ــام کاره ــت انج ــد و جه ــتان تأیی اس

بانک هــای عامــل پیگیــری می شــود.
وی افــزود: مابقــی طرح هــای تصویــب شــده نیــز بــه مــرور بــا 

انجــام کارهــای قانونــی بــرای پرداخــت 
بــه   »۱۸« تبصــره  محــل  از  وام 
ــوند. ــی می ش ــل معرف ــای عام بانک ه

میــراث  کل  اداره  سرپرســت 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان گفــت: در راســتای کامل شــدن 
ــم نقــش برجســته  ــد گلی چرخــه تولی
کــه یکــی از صنایــع ثبت شــده اســتان 
ــویی،  ــم ش ــته های پش ــه رش ــت ب اس
ــورآالت و  رنگــرزی، ســاخت محصــوالت نمــدی، پشم ریســی، زی
ــای گردشــگری شــامل  ــن طرح ه طالجــات دست ســاز و همچنی
ــت  ــل دریاف ــگری، هت ــای گردش ــنتی، اقامتگاه ه ــفره خانه س س
ــه  ــرمایه گذارانی ک ــدگان و س ــرای تولیدکنن ــهیالت ب ــن تس ای

ــری اســت. ــد در حــال پیگی ــذاری بودن ــان ســرمایه گ خواه

تایید ۸00 میلیارد ریال در مجموعه طرح های
 صنایع دستی ایالم 

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ؛

قم از مهمترین قطب های پرورش دام کشور است

رییس ســازمان جهاد کشــاورزی 
بــا  اســتان  ایــن  گفــت:  قــم 
هفت هــزار  حــدود  بــودن  دارا 
از مهمتریــن  دامپــروری  واحــد 
قطب هــای پــرورش دام کشــور 

بــه شــمار می آیــد.
محمــد رضــا حاجــی رضــا 
ــا،   ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب در گفت وگ
بیــان کــرد: در همیــن رابطــه 
ســاالنه در اســتان قــم بیــش از ۳۰  هــزار 
تُن گوشــت قرمــز و ۱۸۰ هزار تُن شــیر 

ــروری اســت. ــن اســتان در حــوزه دامپ ــاالی ای تولیــد می شــود کــه نشــان دهنده ظرفیــت ب
ــل توجــه محصــوالت  ــد قاب ــروری و تولی ــاالی دامپ ــت ب ــر ظرفی ــالوه ب ــزود: ع وی اف
ــت و دام  ــور اس ــداز دام در کش ــم باران ــق مه ــی از مناط ــتان یک ــن اس ــم، ای ــی در ق دام
ــود. ــم آورده  می ش ــه ق ــتار ب ــروش و کش ــذاری،  ف ــرای قیمت گ ــتان ها ب ــیاری از اس بس

ــه  ــم ایجــاد کرده اســت ک ــرای ق ــت خاصــی را ب ــن موضــوع موقعی ــه داد: ای وی ادام
می تــوان بــه چشــم یــک فرصــت اقتصــادی بــه آن نــگاه کــرد و بــا ایجــاد بســترهای الزم، 
زمینــه ســرمایه گذاری، تولیــد محصــوالت متنــوع و اشــتغال پایــدار را در حــوزه دامپــروری 

اســتان گســترش داد.
حاجــی رضــا گفــت: دامپــروری در قــم ســابقه ای بســیار طوالنــی دارد و دامپــروران به خوبی 
ــن اســتان  ــی ای ــه شــرایط خــاص آب وهوای ــا توجــه ب ــه دام خــود را ب ــد کــه چگون می دانن

پــرورش و محصــوالت غذایــی مــورد نیــاز مــردم را از ایــن طریــق تولیــد کننــد.
ــا حــوزه تولیــدات دامــی  ــم در ارتبــاط ب ــزود: ســازمان جهــاد کشــاورزی ق وی اف
بــه دنبــال اســتفاده از جدیدتریــن فناوری هــای موجــود در صنعــت دامپــروری بــه منظــور 
باالبــردن ســطح کمــی و کیفــی محصــوالت ایــن حــوزه و تامیــن امنیــت غذایــی مــردم 

اســتان اســت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر
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اقتدار اقتصادی و دفاعی کشور باید متکی به تولید ملی و فناوری 
پیشرفته خودمان باشد

رییس جهاددانشـگاهی در این مراسـم بابیان اینکه برای حفظ و حراسـت از کشـور 
عزیزمـان و ایجـاد رفـاه و امنیت بـرای مردم بایـد صاحب اقتدار اقتصـادی و دفاعی 
شـویم گفـت: ایـن اقتـدار اقتصادی و دفاعـی باید متکی به تولید ملـی و تولید ملی 
مـا نیـز  و فناوری پیشـرفته خودمان متکی باشـد تا بتواند به صورت دائـم روزآمدی 

و کارآمـدی خـود را حفظ کند.
وی ادامه داد: این موضوع به ویژه در حوزه دفاعی اهمیت بیشـتری دارد، زیرا هیچ کشـوری 
آخریـن دسـتاوردهای فناورانـه اش در حوزه دفعی را در اختیـار دیگران قرار نمی دهد 

و خودمـان باید صاحب اقتدار شـویم.
دکتر طیبی بابیان اینکه جهاددانشگاهی از ابتدای تشکیل خود در سال ۱۳۵۹ فعالیت 
در زمینه هـای توسـعه آموزشـی، علمی و فناورانـه و فرهنگی را که زیرسـاخت های 
اصلی پیشـرفت و توسـعه هر کشـوری هستند در دسـتور کار خود قرارداد گفت: در 
حـوزه پژوهـش و فناوری سـعی کردیـم با انجام کارهای شـاخص علمـی و فناورانه 

و کاربـردی کـردن آنها نشـان دهیم توان انجـام کارهای بزرگ در کشـور را داریم.
وی بـا ذکـر مثالـی از انجـام اقدامـات در حـوزه پزشـکی بـه درمـان نابـاروری، 
سـلول درمانـی، ژن درمانـی اشـاره کـرد و گفـت: در حـوزه فنـی و مهندسـی نیـز 
جهاددانشـگاهی فناوری هـای بسـیار مهمـی را در حوزه های مخابرات، بـرق قدرت، 
مکانیـک، مهندسـی شـیمی، فوالدهـای آلیـاژی و ... تولیـد کـرده کـه می توانـد 

زمینه هـای خـوب همـکاری بـا نیـروی دریایـی ارتـش کشـورمان باشـد.
نهـاد در حوزه هـای  ایـن  توانمندی هـای  بـه  ادامـه  در  رییـس جهاددانشـگاهی 
کشـاورزی، گیاهـان دارویـی، تولیـد بذرهـای هیبریـدی، تولیـد ماهـی و جنیـن 
مرغـوب دام هـای سـنگین و نیمـه سـنگین  اشـاره کـرد و گفـت: در حـوزه 
علـوم انسـانی و اجتماعـی و همچنیـن آمـوزش نیـز توانمندی های بسـیار خوبی 

بـرای توسـعه همکاری هـا وجـود دارد.
دکتـر طیبی بـه فعالیت هـای جهاددانشـگاهی در زمینـه آموزش هـای کوتاه مدت، 
علمـی کاربـردی و آمـوزش عالـی اشـاره کـرد و گفت: تمـام هدف ما این اسـت که 
فارغ التحصیـان بامهارتی تربیت کنیم که در بازارکار مشـکل اشـتغال و کارآفرینی 

باشند. نداشته 
وی همچنیـن بـه توانمندی هـای جهاددانشـگاهی حـوزه فرهنگی نیز اشـاره کرد و 
گفت: این نهاد با داشـتن سـه خبرگزاری، مرکز افکارسـنجی، سـازمان انتشـارات  و 

فعالیت ها در زمینه گردشـگری فعالیت های مناسـبی انجـام می دهد.
رییـس جهاددانشـگاهی در پایـان سـخنانش گفـت: ایـن نهـاد از ابتـدای فعالیتش 
مخصوصـاً در بخـش لجسـتیک همکاری هـای بسـیار خوبـی بـا نیروهـای مسـلح 
داشـته و دارد و بـا توجـه به اهمیت اسـتراتژیک نیروی دریایی و انـواع فناوری هایی 
کـه در آن مورداسـتفاده قـرار می گیـرد آمادگـی کامـل بـرای توسـعه فعالیت های 

همه جانبـه بـا ایـن نیـرو را داریم.
 

همکاری جهاددانشگاهی و نیروی دریایی برای تحقق شعار سال
بـه نقـل از روابط عمومی جهاددانشـگاهی، دریادار شـهرام ایرانی نیز در این مراسـم 
بـا بیـان اینکـه نیـروی دریایـی ارتـش جمهـوری اسـامی ایـران از اولویت هایـش 

برطـرف کـردن دغدغه هـای فرماندهـی کل قوا اسـت گفـت: از دغدغه هـای اصلی 
ایشـان همـواره سـواحل مکـران بـوده اسـت و تأکیددارند کـه باید نـگاه ویژه ای 

به این سـواحل داشـته باشـیم.
فرمانـده  نیـروی دریایی ارتش جمهوری اسـامی ایران از آمـوزش به عنوان گام اول 
توسـعه نـام برد و بابیـان اینکه در کنار آن توسـعه علمی و فناورانه مطرح می شـود 
گفـت: یکـی از راهبردهـای اصلـی نیـروی دریایـی جمهـوری اسـامی ایـران 
توجهجـه بـه نیروی انسـانی اسـت و در کنار نیروی انسـانی باید بـه بافت جمعیتی 

منطقـه نیـز توجه کنیم تا اقدامات اثربخش و اثرگذاری بیشـتری داشـته باشـند.

توسعه سواحل مکران فصل مشترک همکاری 
وی بـا بیـان اینکه سـواحل مکـران دروازه اقتصادی کشـور اسـت ادامـه داد: در این 
سـواحل محیط بسـیار خوبی فراهم اسـت و با همکاری جهاددانشـگاهی می توانیم 

کارهـای بزرگـی را در ایـن مناطـق انجام دهیم کـه برای منطقه ماندگار باشـد.
دریـادار ایرانـی بابیان اینکه پشـتوانه اصلی نیروی انسـانی ما در دریاهـا خانواده آنها 
هسـتند ادامه داد: با توجه به تنوع فعالیت های جهاددانشـگاهی در سراسـر کشـور 
می توانیـم در حوزه هـای مختلـف در جهت غنی سـازی ایـن خانواده ها قـدم برداریم.

فرمانـده  نیـروی دریایـی ارتـش جمهوری اسـامی ایران بابیـان اینکه بایـد آینده نگر، 
آینده سـاز و آینـده آفریـن باشـیم ادامـه داد: بـا توجه بـه ظرفیت ها و توانـی که در 
جهاددانشـگاهی وجود دارد باید به سـمت آینده آفرینی باشـیم و همه مجموعه ما 

در همـه بخش هـا آمـاده توسـعه همکاری هـا بـا این نهاد هسـتیم.
بـا  را  نام گـذاری شـعار سـال جـاری فعالیتمـان  از  اینکـه ماقبـل  بابیـان  وی 
راه انـدازی کارخانـه نـوآوری دریایی در بوشـهر آغـاز کردیم و یک مرکز نـوآوری را 
بـه زودی در تهـران دایـر می کنیم گفت: شـعار سـالی که مقام معظم رهبـری به آن 

تأکیـد کـرده اسـت برای ما بسـیار دل چسـب و دل نشـین بود و نشـان می دهـد که در 
مسـیر درسـت حرکـت می کنیم.

دریـادار ایرانـی بـا تقدیـر از فعالیت های جهادی در جهاددانشـگاهی ایـن نهاد برای 
تحقـق شـعار سـال در همکاری با نیـروی دریایی پیش قدم شـده و امیـدوارم پیوند 

فعالیت هـا در آینـده نزدیک ثمرات خوبی داشـته باشـد.

مهم ترین اهداف و محورهای این تفاهم نامه همه جانبه
تفاهم همکاری جهاد دانشگاهی و نیروی دریایی ارتش

 در زمینه توسعه فناوری، آموزش و کارآفرینی
جهـاد دانشـگاهی و نیـروی دریایی ارتش جمهوری اسـامی ایران  با هدف توسـعه 
همکاری هـای خـود در زمینـه پژوهـش، فنـاوری و خدمـات تخصصـی، آمـوزش، 
کارآفرینـی و اشـتغال و نیـز توسـعه فعالیـت هـای فرهنگـی و اجتماعی، بـه امضاء 

رسید.
از اهـداف ایـن تفاهم نامـه می تـوان بـه همـکاری  و مشـارکت در زمینه هـای 
پژوهـش و فنـاوری و خدمـات تخصصـی، آمـوزش و کارآفرینـی و اسـتفاده بهینه 
و متقابـل از ظرفیت هـا و امکانـات علمی-آموزشـی و توسـعه همکاری های علمی- 
تحقیقاتـی و فناورانـه با اسـتمرار تعامل سـازمان یافته بین نداجا و جهاددانشـگاهی 

اشـاره کرد.
انجـام مطالعـات علمـی و طرح هـای پژوهشـی با توجه بـه نیازهای نیـروی دریایی؛ 
ارائـه مشـاوره های تخصصـی در اجـرای پژوهش هـا و پروژه های علمی، پژوهشـی و 
فناوری؛همـکاری در انتشـاریافته های علمی و پژوهشـی؛ اسـتفاده از توانمندی های 
علمـی، تخصصـی، فـن آفرینـی، اشـتغال، آموزشـی، فرهنگـی و اجرایـی یکدیگر؛ 
همـکاری و مشـارکت در انجـام تحقیقـات و برگـزاری دوره هـای آموزشـی مهارتی 

و کارگاهـی و توانمندسـازی بـرای توان افزایـی جامعه هـدف نداجا؛اجـرا و برگزاری 
آزمون های اسـتخدامی، سـنجش اسـتعداد و توانایی های کارکنان نداجـا، دوره های 
مهارت افزایـی، توانمندسـازی و رویدادهای اسـتارت آپی؛همـکاری در تهیه و تدوین 
محتواهـای آموزشـی، برگـزاری و اجرای دوره هـا و کارگاه های مورد نیاز با اسـتفاده 
از امکانـات یادگیـری الکترونیکـی؛ همـکاری و مشـارکت در فعالیت های سراسـری 
نوآورانـه در ارائـه قالب های جدید علمی و فرهنگی؛همـکاری در حوزه هایی از قبیل 
اطاع رسـانی، کتـاب و کتابخوانـی، مطالعـات اجتماعی و فرهنگـی و ... از مهم ترین 
موضوعـات ایـن تفاهم نامـه در حوزه هـای پژوهـش، فنـاوری و خدمـات تخصصی؛ 

آمـوزش، کارآفرینـی و اشـتغال و فرهنگی و اجتماعی اسـت.
گفتنی اسـت در حاشـیه این مراسـم مراکز آموزش کوتاه مدت جهاددانشـگاهی در 
بندرعبـاس و بنـدر جاسـک) مناطـق یکـم و دوم نیـروی دریایی( از طریـق ارتباط 

مجـازی با این دو شـهر افتتاح شـد.
براسـاس ایـن گـزارش، همـکاري  و مشـارکت در زمینه هـای پژوهـش و فنـاوری و 
خدمـات تخصصـی، آمـوزش و کارآفرینـی و اسـتفاده بهینه و متقابـل از ظرفیت ها 
و امکانـات علمی-آموزشـی و توسـعه همکاری هـای علمی- تحقیقاتـی و فناورانه با 
اسـتمرار تعامل سـازمان  یافته بین نداجا و جهاد به  منظور برطرف  سـاختن نیازها، 
پیشـبرد برنامه ها و فعالیت های مکمل و مشـترک و آینده سـازی علمی، تحقیقاتی 
و فناورانـه از طریـق ایجـاد زیرسـاخت های الزم در راسـتای اشـتغال و کارآفرینـی، 
امـور فرهنگـی، خدمـات مشـاوره ای و تخصصـی بـه منظـور طراحی، اجـرا، نظارت 
و پایـش پروژه  هـای پژوهشـی، کارآفرینـی، و توانمندسـازی خانواده هـای کارکنـان 

نداجـا از اهـداف امضـای این تفاهـم نامه دو جانبه عنوان شـده اسـت.
همچنیـن؛ انجام مطالعات علمی و طرح های پژوهشـی با توجه به نیازهای نیـروی دریایی، 
همـکاری در مطالعـات تطبیقـی و کاربـردی بـرای شناسـایی برنامه هـا و طرح های 
کاربـردی و توسـعه ای مـورد نیـاز طرفیـن، ارائـه مشـاوره های تخصصـی در اجرای 
و  تعریـف  در  همـکاری  فنـاوری،  و  پژوهشـی  علمـی،  پروژه هـای  و  پژوهش هـا 
انجـام پروژه هـای تحقیقاتـی و فناورانـه، همـکاری در انتشـار یافته هـای علمـی 
و پژوهشـی، همـکاری در تولیـد محتـوا و انتشـار نشـریات علمـی و محصـوالت 
چندرسـانه ای در حوزه هـای مـورد نیـاز نداجـا و نیـز اسـتفاده از توانمندی هـای 
علمـی، تخصصـی، فـن آفرینـی، اشـتغال، آموزشـی، فرهنگـی و اجرایـی یکدیگر، 
همـکاری و مشـارکت در انجـام تحقیقـات و برگـزاری دوره هـای آموزشـی مهارتی 
و کارگاهـی و توانمندسـازی بـرای توان افزایـی جامعـه هـدف نداجـا، همـکاری در 
برگزاری کنــگره ها، همــایش ها، سـمینارها، هم اندیشـی ها، نشست های تخصصی 
و اردوهای آموزشـی با رویکرد  توانمندسـازی در سـطوح منطقه ای، ملی و بین المللی، 
اجـرا و برگزاری آزمون های اسـتخدامی، سـنجش اسـتعداد و توانایی هـای کارکنان 
نداجـا، دوره هـای مهارت افزایـی، توانمندسـازی و رویدادهای اسـتارتاپی و همکاری 
در اجـرای برنامه هـای توانمندسـازی، اشـتغال و کارآفرینـی و دوره هـای آموزشـی 
عمومـی، تخصصـی و تخصصی پیشـرفته و طرح هـای تحقیقاتی مرتبط بـا نداجا از 
محورهـای همـکاری در ایـن تفاهـم نامه همـکاری اسـت.این گزارش مـی افزاید؛ 
همـکاری در تهیـه و تدویـن محتواهـای آموزشـی، برگـزاری و اجـرای دوره هـا و 
کارگاه هـای ایـن تفاهم  چهار سـال نامه مشـتمل بر یک مقدمه، ۵ مـاده و یک تبصره، 

در دو نسـخه تنظیـم شـده و بـه مـدت 4 سـال معتبر خواهـد بود.

گزارش: امیرعلی بینام

با حضور دکتر طیبی رئیس جهاددانشگاهی و دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش به امضاء رسید

تفاهم همکاری جهاد دانشگاهی و نیروی دریایی ارتش 
در زمینه توسعه فناوری، آموزش و کارآفرینی

دعوت به همکاری

 شرایط عمومی
۱(متدین به دین مبین اسام

2( تابعیت کشور جمهوری اسامی ایران )ایرانی االصل بودن وعدم سابقه تابعیت بیگانه(
ــداکاری در راه تحقــق  ــه انقــاب اســامی و نظــام جمهــوری اســامی و آمادگــی ف ۳( ایمــان ب

اهــداف آنهــا  
4- اعتقاد و الزامات عملی به والیت مطلقه فقیه  

4(عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی ایران  
۵( عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی

6( عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی و یا الحادی
7( عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گرو ه های سیاسی

8( عـدم معروفیـت بـه فسـاد اخاقی و عـدم اعتیاد به مـواد مخدر و نداشـتن سوءپیشـینه کیفری 
برابـر اعام مراجـع ذی صاح

ــر تاییدیــه  اداره بهداشــت ودرمــان نیــروی زمینــی  ۹( داشــتن ســامت روانــی و جســمانی براب
ــد۱6۵ ســانتیمتر (( ــل ق ــران ))حداق ــوری اســامی ای ــش جمه ارت

۱0(کســانی کــه بــه عنــوان عضــو بــه ارتــش مــی پیوندنــد بایــد بــرای رزمنــده شــدن وارد شــوند 
و آمادگــی مأموریــت در هــر جایــی را داشــته باشــند.

۱۱( شاخصه های تدین و انقابی بودن، اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار می گیرد.
ــوده و جــذب و  ــان نب ــودن مشــکات اقتصــادی آن ــع نم ــای مرتف ــر مبن ــراد ب ۱2( اســتخدام اف

ــاز ســازمان  مــی باشــد. ــر اســاس نی اســتخدام ب
۱۳( در استخدام افراد به وجود انگیزه خدمتی ، روحیه ایثار و فداکاری توجه خواهد شد.

 شرایط اختصاصی برای داوطلبان درجه دار پیمانی نزاجا
ــوم  ۱ ( داشــتن مــدرک تحصیلــی دیپلــم متوســطه در یکــی از رشــته  های ریاضــی فیزیــک، عل
تجربــی، علــوم انســانی و معــارف، فنــی حرفــه ای و کار دانــش )بــه غیــر از رشــته هــای دامــداری، 
باغبانــی ،کشــاورزی و امــور زراعــی و زیــر شــاخه هــای مربوطــه( در رشــته هــای مــورد نیــاز بــا 

حداقــل معــدل کل ۱۳ و بــه بــاال  )دارنــدگان معــدل باالتــر در اولویــت خواهنــد بــود(.
تبصــره الــف: فرزنــدان معظــم شــهداء ، جانبــازان از کارافتــاده کلــی و آزادگان از کارافتــاده کلــی 

بــا ارائــه مــدرک معتبــر، از اعمــال شــرط ســن و معــدل معــاف مــی باشــند.
ــا  ــر ت ــاز کــه حداکث ــورد نی ــوزان ســال آخــر متوســطه در رشــته هــای م ــش آم تبصــره ب: دان
شــهریور مــاه ســال ۱40۱  فــارغ التحصیــل مــی شــوند بــا دارا بــودن حداقــل معــدل ۱4 در پایــه 

یازدهــم متوســطه مــی تواننــد ثبــت نــام نماینــد.
تبصره ج: دانشـجویانی که شـرایط سـنی مناسـب را داشـته و واجد شـرایط اسـتخدام می باشـند 

بـه شـرط ارائـه ی تعهـد کتبـی و صرفا بـا مدرک دیپلـم می تواننـد ثبت نام بعمـل آورند.
2( سپردن تعهد خدمت به مدت ۵ سال به صورت پیمانی برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسامی ایران .
۳( اســتخدام مشــمولین وظیفــه عمومــی مســتلزم مشــخص بــودن وضــع مشــمولیت آنــان از نظــر 
اداره وظیفــه عمومــی بــوده و ارائــه  مــدارک رســمی در ایــن مــورد الزامــی اســت )برابــر مقــررات، 
ــدگان کارت  ــت و دارن ــه خدم ــزام ب ــه ســنوات دفترچــه ای اع ــب و دارای اضاف از مشــمولین غای

معافیــت پزشــکی ثبــت نــام بــه عمــل نخواهــد آمــد(.

4( موفقیت در معاینات پزشکی، مقاومت جسمانی، صاحیت های گزینشی و مصاحبه فرماندهی.
۵( حداقــل ســن ۱7 ســال و حداکثــر 2۳ ســال تمــام تــا تاریــخ )06/0۱/۱40۱( مــی باشــد )ثبــت نــام 
ــد(.  ــی آی ــل م ــه عم ــاه 8۳ ب ــفند م ــر اس ــی آخ ــن 06/0۱/78 ال ــاً از متولدی ــان، صرف از داوطلب
داوطلبانــی کــه خدمــت ســربازی را انجــام داده انــد مــدت آن دوره  بــه حداکثــر ســن آنــان اضافــه 

خواهــد شــد.
6( به محض تکمیل ظرفیت ثبت نام متوقف خواهد شد.

7( بــا توجــه بــه شــبانه روزی بــودن دوره ی آموزشــی الزم اســت داوطلبــان مجــرد باشــند و تــا 
ــارغ التحصیلــی مجــرد باقــی بماننــد )حداقــل دوره ۱8 مــاه می باشــد( ف

یادآوری اول:
)۱( مــدت قــرارداد داوطلبــان اســتخدام، پنــج ســال اســت و ایــن مــدت بــه منزلــة انجــام خدمــت 
دورة ضــرورت نیــز محســوب می گــردد و در صورتــی کــه قبــل از خاتمــه تعهــد بــه هــر علتــی از 
خدمــت مســتعفی یــا برکنــار گردنــد برابــر قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی بــا آنــان رفتــار خواهد 
شــد. گفتنــی اســت داوطلبــان پــس از طــی مــدت قــرارداد در صــورت تقاضــای شــخصی، داشــتن 

شــرایط الزم و نیــاز نپاجــا، بــه اســتخدام رســمی تغییــر وضعیــت خواهنــد یافــت.
ــوری  ــش جمه ــط ارت ــررات و ضواب ــه مق ــوط ب ــاً من ــی صرف ــان پیمان ــدن کارکن ــمی ش )2( رس

ــود. ــد ب ــرو  خواه ــازمانی نی ــاز س ــان و نی ــران در آن زم ــامی ای اس
ــی  ــدرک تحصیل ــرش م ــر تخصــص و پذی ــه، تغیی ــی، ارتقاءدرج ــدت دوره پیمان ــول م )۳( در ط

ــود. ــر مجــاز نخواهــد ب باالت
ب( امتیازات

۱( داوطلبــان اســتخدام در مقطــع درجــه دار پیمانــی نظامــی نظامــی پــس از طــی دوره هــای 
آموزشــی  برابــر مقــررات ارتــش جمهــوری اســامی ایــران بــه ترفیــع درجــه نائــل مــی گردنــد .

2( دوره آمـوزش شـبانه روزی و کلیـه هزینه هـا از قبیـل مسـکن ، خـوراک ، پوشـاک ، بهداشـت و 
درمـان و وسـائل کمـک آموزشـی در مدت آمـوزش به عهده ارتش جمهوری اسـامی ایـران خواهد بود 

و ماهیانـه مبلغـی بـه عنـوان کمـک هزینـه تحصیلی به آنـان پرداخت خواهد شـد.
۳( فــارغ التحصیــان از تســهیات و خدمــات رفاهــی، وام هــای مصــوب ، کارت اعتبــاری حکمــت ، 
ــد  ــه تحــت تکفل)تنهــا همســر و فرزن ــرای خــود و عائل ــی و بیمــه عمــر ب بیمــه خدمــات درمان

ــد شــد. ــط موجــود  برخــوردار خواهن ــررات و ضواب ــر مق مســتخدم( براب
4( دانــش آمــوزان پیمانــی، پــس از پایــان دوره آمــوزش، برابــر مقــررات جــاری بــه ترفیــع درجــه 

نایــل و از حقــوق و دیگــر امتیازهــای مربــوط برخــوردار مــی گردنــد.
۵( خانوادهـای معظـم شـهداء، جانبـازان، آزادگان، نظامیان )در صـورت ارائه مـدارک معتبراز بنیاد 

شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان مربوطـه( از امتیازات قانونی مصـوب برخوردار خواهند شـد.

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
۱( سه قطعه عکس 4 ×۳ پشت نویسی شده.

2( اصل و یک برگ روگرفت )فتوکپی( مدرک دیپلم متوسطه در رشته مورد نیاز.
۳( اصــل و یــک بــرگ روگرفــت )فتوکپــی(کارت پایــان خدمــت ) بــرای داوطلبانــی کــه خدمــت 

ســربازی را انجــام داده انــد (

ــت  ــت ســربازی در صــورت نداشــتن غیب ــه خدم ــی اشــتغال ب ــت و اصــل گواه ــه روگرف 4( ارائ
ــه ( ــربازان وظیف ــت س ســنواتی ) جه

۵(  ارائــه روگرفــت و اصــل دفترچــه اعــزام بــه خدمــت بــدون مهــر غیبــت ســنواتی هنــگام ثبــت نــام 
جهــت داوطلبــان مشــمول.

6( ارائه اصل و یک سری روگرفت )فتوکپی( از تمام صفحات شناسنامه.
7( ارائه اصل و یک برگ روگرفت کارت ملی.

8( واریــز مبلــغ 000/۵00/۱ ریــال ) یــک میلیــون و پانصــد هــزار ریــال( بــه حســاب 
۵۱۵۱۵7۹074006 بانــک ســپه بــه نــام تمرکــز وجــوه عوایــد مدیریــت اســتخدام معاونــت نیروی 
ــل  ــزی قاب ــغ واری ــاً مبل ــام. )ضمن ــت ن ــان ثب ــزی در زم ــه واری ــه اصــل برگ ــا و ارائ انســانی نزاج

ــد(. ــی باش ــترداد نم اس

یادآوری دوم:
۱( داوطلبــان اســتخدام بــا توجــه بــه شــهر محــل دریافــت دیپلــم و ســکونت بــه نزدیــک تریــن 
ــر آدرس منــدرج در صفحــات بعــد مراجعــه و از حضــوردر ســایر  ــی براب ــر جــذب و عضویاب دفات

دفاتــر اســتخدام جهــت ثبــت نــام خــودداری نماینــد.
ــرد و از  ــی محــل ســکونت صــورت مــی پذی ــر جــذب و عضویاب ــام  حضــوری در دفت 2( ثبــت   ن

ــه صــورت پســتی اکیــداً خــودداری فرماییــد. ارســال مــدارک ب
۳( مدارک تحویلی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

4( خانــواده هــای محتــرم شــهدا، جانبــازان، آزادگان، نظامیــان مســتندات مربــوط را بــه همــراه 
ســایر مــدارک تحویــل مســئولین حــوزه هــای ثبــت نــام نماینــد.

تذکر:
ارائه مدرک اصلی صرفاًجهت رویت می باشد و از تحویل اصل مدارک جداً خودداری گردد.

 نحوه ثبت نام
۱- عاقــه منــدان بــه همــراه مــدارک بــه نزدیــک تریــن دفاتــر جــذب و عضویابــی محــل ســکونت 
از تاریــخ: ۱40۱/0۱/06 تــا  ۱40۱/0۳/07 حضــوراً مراجعــه و ضمــن تحویــل مــدارک نســبت بــه 

ثبــت نــام خــود اقــدام نماینــد.
2- ثبــت نــام بــه صــورت حضــوری انجــام مــی شــود، لــذا بــه مدارکــی کــه با پســت ارســال شــده 

باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد.
۳- تاریــخ مراجعــه متقاضیــان اســتخدام جهــت انجــام فرآینــد گزینــش بــه صــورت پیامــک یــا 

تمــاس تلفنــی اطــاع رســانی خواهــد شــد.
4- داوطلبیــن عضویابــی شــده الزم اســت باهماهنگــی دفاتــر جــذب و عضویابــی مربــوط و طبــق 
برنامــه زمانبنــدی جهــت انجــام مراحــل گزینــش به تهــران- میــدان حــر- خیابان امــام خمینــی غربی – 

مدیریــت گزینــش و اســتخدام نزاجــا مراجعــه نماینــد.

تقویم استخدامی:
شروع ثبت نام: از 6 فروردین ۱40۱

پایان ثبت نام: تا 7 خرداد ۱40۱

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه نورانی شهیدان واالمقام و به منظور حفظ تمامیت ارضی میهن عزیز اسالمی و تأمین نیروی انسانی خود  از بین جوانان متدین، مؤمن، 
عالقه مند به رزمندگی و دارای روحیه انقالبی، والیتمداری، سلحشوری، استکبارستیزی، از جان گذشتگی، ایثارگری و بسیجی و متعهد به حفظ ارزش های انقالبی نظام جمهوری اسالمی ایران

 در طیف درجه داری با شرایط و امتیازات ذیل همرزم می پذیرد. 
مهلت ثبت نام از 6 فروردین الی 7 خرداد 1401 می باشد.

جهــاد دانشــگاهی و نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران  بــا هــدف توســعه همکاری هــای خــود در زمینــه پژوهــش، فنــاوری 
و خدمــات تخصصــی، آمــوزش، کارآفرینــی و اشــتغال و نیــز توســعه فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی، بــه امضــاء رســید.

ــت و توســعه  ــی ارتــش جمهــوری اســالمی باهــدف تقوی ــا نیــروی دریای ــه همــکاری جهاددانشــگاهی ب ــازارکار ، تفاهم نام ــه گــزارش ب ب
همکاری هــای علمــی، آموزشــی، کارآفرینــی و اشــتغال و پژوهشــی  بــه امضــای دکتــر حمیدرضــا طیبــی رییــس جهاددانشــگاهی و دریــادار 

شــهرام ایرانــی فرمانــده  نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران رســید.
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ــان ســر  ــرای مهندســان و ریاضــی دان ■ چــرا کشــور ها ب
ــکنند؟ ــت می ش و دس

ــال  ــه در ح ــف از بدن ــوم مختل ــراِن عل ــهم فراگی ــا، س ــن ه ــر ای ــاوه ب ع
ــته های  ــه رش ــت هم ــود اهمی ــا وج ــت دارد: ب ــم اهمی ــوم ه ــرِی عل فراگی
ــد  ــی، رون ــوم طبیع ــمندان عل ــان و دانش ــتِر مهندس ــداد بیش ــی، تع علم

ــرد. ــد ک ــهیل خواه ــور ها را تس ــعه کش توس
ــب توجــه وجــود دارد.  ــدی جال ــک دســته بن ــم ی ــن موضــوع ه ــرای ای ب
پژوهش هــای مختلفــی نشــان می دهنــد کــه رشــته های »علــوم، فنــاوری، 
 Science, Technology, انگلیســی  )بــه  ریاضیــات«  و  مهندســی 
 ،)STEM اختصــار  بــه  یــا   Engineering, and Mathematics
مهم تریــن نقــش را در توســعه ســریع کشــور ها ایفــا می کننــد. در 
واقــع، کشــور هایی کــه در گردونــه توســعه ســریع افتــاده انــد، بــه شــدت 

ــتند. ــا هس ــن زمینه ه ــی در ای ــارغ التحصیان ــد ف نیازمن
آمار هــا هــم در ایــن زمینــه جالــب توجــه انــد: در بــازه زمانــی ســال های 
ــا  ــروی کار ب ــد از کل نی ــش از ۴۰ درص ــادس، بی ــا ۲۰۲۰ می ۲۰۱۷ ت
ــن  ــروی کار در ای ــد از نی ــدود ۶۰ درص ــکا و ح ــری در آمری ــدرک دکت م
کشــور در بخش هــای رایانــه، ریاضیــات و مهندســی، در جایــی بــه غیــر از 

آمریــکا بــه دنیــا آمــده و در واقــع مهاجــر بــوده انــد
ــن رشــته ها هــم در تمــام  ــان ای ــارغ التحصی ــه جــذب ف ــت در زمین رقاب
ــه خــودش بیشــترین  ــن )ک ــه، چی ــه چشــم می خــورد و از جمل ــان ب جه
تعــداد فــارغ التحصیــان رشــته های STEM را در جهــان دارد( در 
ــرای جــذب دانشــجویان خارجــی در  ــیه ب ــزاران بورس ــر ه ــال های اخی س

ــت. ــرده اس ــاد ک ــته ها ایج ــن رش ای
امــا از قضــا، نــام ایــران هــم در فهرســت کشــور هایی بــا بیشــترین تعــداد 
فــارغ التحصیــان رشــته های STEM بــه چشــم می خــورد. گزارشــی در 
وب ســایت معــروف »فوربــس«، که بــا اســتفاده از داده های موسســه داده پــردازِی 
ــه در  ــد ک ــان می ده ــده، نش ــه ش ــتا« )Statista( تهی ــی »استاتیس آلمان
ــل در  ــارغ التحصی ــزار ف ــدود ۳۳۵ ه ــا ح ــران ب ــادی، ای ــال ۲۰۱۶ می س
ــوده اســت. رشــته های STEM، پنجمیــن کشــور از ایــن حیــث در دنیــا ب

در همــان ســال، چیــن حــدود ۴.۷ میلیــون نفــر فــارغ التحصیــل در ایــن 
ــان  ــت در جه ــگاه نخس ــت در جای ــن جه ــت و از ای ــته ها داش رش
قــرار گرفتــه بــود. هنــد بــا ۲.۶ میلیــون نفــر در جایــگاه دوم، آمریــکا بــا 
۵۶۸ هــزار نفــر در جایــگاه ســوم و روســیه بــا ۵۶۱ هــزار نفــر در جایــگاه 
ــل  ــارغ التحصی ــر ف ــزار نف ــا ۲۰۶ ه ــزی )ب ــتند. اندون ــرار داش ــارم ق چه
رشــته های STEM( و ژاپــن )بــا ۱۹۵ هــزار نفــر فــارغ التحصیــل 

ــد. ــه بودن ــرار گرفت ــران ق ــس از ای ــم پ ــته های STEM( ه رش

■ مهندسی بهتر است یا پزشکی؟
امــا از آن ســال تاکنــون، ترکیــب تقاضــا بــرای ورود بــه رشــته های 
ــده  ــه ع ــد ک ــان می دهن ــا نش ــرده و آمار ه ــر ک ــران تغیی STEM در ای
ــد  ــل دارن ــی کــه کنکــور می دهنــد، تمای بیشــتری از دانــش آمــوزان ایران

ــد. ــل کنن ــکی تحصی ــا پیراپزش ــکی ی ــته های پزش در رش
ــال ۱۳۹۸  ــری س ــور سراس ــرکت کنندگان در کنک ــه ش ــار اولی ــا، آم مث
بــه تفکیــک رشــته، بــه شــکل تقریبــی بــه ایــن صــورت بــود: از مجمــوع 
حــدود یــک میلیــون و ۱۱۹ هــزار داوطلــب، بیــش از ۶۳۷ هــزار نفــر در 
گــروه آزمایشــی علوم تجربــی، حــدود ۱۸۲ هــزار نفــر در گــروه آزمایشــی 

علــوم انســانی، حــدود ۱۶۴ هــزار نفــر در گــروه آزمایشــی ریاضــی و فنــی، 
حــدود ۲۵ هــزار نفــر در گــروه آزمایشــی هنــر و حــدود ۱۱ هــزار نفــر هــم 

در گــروه آزمایشــی زبان هــای خارجــی ثبــت نــام کــرده بودنــد.
همیــن آمــار، یــک دهــه پیــش از آن و در زمــان برگــزاری کنکور سراســری 
ســال ۱۳۸۸ بــه ایــن شــکل بــود: از مجمــوع حــدود یــک میلیــون و ۳۹۲ 

ــدود  ــی، ح ــروه علوم تجرب ــر در گ ــزار نف ــدود ۴۳۸ ه ــب، ح ــزار داوطل ه
۴۵۸ هــزار نفــر درگــروه علــوم انســانی، حــدود ۳۰۹ هــزار نفــر در گــروه 
آزمایشــی ریاضــی و فنــی، حــدود ۶۰ هــزار نفــر در گــروه آزمایشــی هنــر 
ــی  ــای خارج ــی زبان ه ــروه آزمایش ــم در گ ــر ه ــزار نف ــدود ۱۲۷ ه و ح

ــد. ــرده بودن ــام ک ثبت ن

در واقــع، بــه مــوازات کاهــش تعــداد شــرکت کننــدگان در کنکــور گــروه 
آزمایشــی ریاضــی، تعــداد شــرکت کننــدگان در کنکــور گــروه آزمایشــی 
علــوم تجربــی افزایــش پیــدا کــرده اســت. امــا چــرا چنیــن شــده اســت؟
ــه  ــن هم ــذب ای ــوان ج ــران ت ــت ای ــاد و صنع ــت: اقتص ــح اس ــت واض عل
مهنــدس را نداشــته و حقــوق و دســتمزد آن هــا در تمــام طــول ســال های 
ــن  ــرا بی ــل، ظاه ــت. در مقاب ــوده اس ــا نب ــارات آن ه ــق انتظ ــر، مطاب اخی
ــِی  ــام و عموم ــِی ع ــه معن ــکان )ب ــد پزش ــه درآم ــاده ک ــا افت ــا ج ایرانی ه
ــر  ــرا ب ــم ظاه ــی ه ــان ایران ــاال اســت. در نتیجــه، نوجوان ــه( بســیار ب کلم

ــد. ــل می کنن ــازار عم ــای ب ــاِی تقاض مبن

ــرده  ــل ک ــدر تحصی ــه چق ــه جامع ــت ک ــم اس ــا مه ■ آی
ــد؟ باش

جــداِی از ایــن، امــا نســبِت دارنــدگان تحصیــات دانشــگاهی در مقایســه 
ــاال  ــیار ب ــان بس ــعه یافته جه ــت، در برخــی کشــور های توس ــا کل جمعی ب
ــت در  ــی از جمعی ــرا بخــش بزرگ ــه ظاه ــد ک ــن نشــان می ده اســت و ای
ــی  ــات تکمیل ــد تحصی ــح داده ان ــل ترجی ــر دلی ــه ه ــورها، ب ــن کش ای

ــر نیســت. ــی تاثی ــه، مهاجــرت هــم ب داشــته باشــند. صــد البت
مثــا، آمــار کشــور های OECD نشــان می دهــد کــه کانادایی هــا از 
ــادا«  ــت »کان ــن نظــر در صــدر هســتند. حــدود ۵۶.۳ درصــد از جمعی ای
ــر از  ــک نف ــای ی ــه معن ــی ب ــه عبارت ــد کــه ب تحصیــات دانشــگاهی دارن

ــادی اســت.( ــه ســال ۲۰۱۸ می ــوط ب ــار مرب ــر اســت. )آم ــر دو نف ه
بــه گــزارش فــرارو، ژاپنی هــا در جایــگاه بعــدی هســتند و حــدود ۵۰.۵ درصــد 
از جمعیــت ایــن کشــور در ســال ۲۰۱۸ میــادی، تحصیــات دانشــگاهی 
ــی از آن هســتند  ــه حاک ــای جســته گریخت ــران، آمار ه ــد. در ای داشــته ان
ــد،  ــگاهی دارن ــدرک دانش ــور م ــت کش ــد از جمعی ــدود ۱۸ درص ــه ح ک

یعنــی بــا اغمــاض، یــک نفــر از هــر ۵ نفــر.
در ترکیــه هــم ایــن نســبت بــه حــدود ۱۷ درصــد می رســد و از آنجــا کــه 
ویژگی هــای جمعیــت شــناختی دو کشــور مشــابه اســت، ایــران و ترکیــه 

از ایــن نظــر بســیار بــه هــم شــبیه هســتند.
ــد  ــدود ۳۰ درص ــه ح ــبت ب ــن نس ــان، ای ــه در آلم ــت ک ــب اس ــا جال ام
ــا،  ــون بریتانی ــابه )همچ ــور های مش ــر از کش ــیار پایین ت ــه بس ــد ک می رس

ــروژ( اســت. ــا ن ــد ی فنان
بــه ایــن ترتیــب، بــه نظــر می رســد کــه وجــود جمعیــت عظیــم 
فــارغ التحصیــل دانشــگاهی، الزامــا بــه شــکل نعــل بــه نعــل بــه وضعیــت 
ــود،  ــور ب ــن ط ــر ای ــدارد. اگ ــط ن ــور ها رب ــادِی کش ــی اقتص ــعه یافتگ توس
ــن  ــد ســرانه در ای ــر درآم ــا شــاخص هایی نظی ــه )ی ــران و ترکی اقتصــاد ای
ــوان  ــن را می ت ــه نیســت. همی ــود ک ــم می ب ــه ه ــد شــبیه ب کشــورها( بای

ــا هــم گفــت. ــورد آلمــان و بریتانی در م
بــه ایــن ترتیــب، بــه نظــر می رســد کــه آمــوزش مهــم اســت، امــا کیفیــت 
ــاد  ــت و اقتص ــن، صنع ــر از ای ــت دارد. مهم ت ــم اهمی ــوزش ه ــوِع آم و ن
ــف  ــع مختل ــان در مقاط ــارغ التحصی ــذِب ف ــی ج ــد توانای ــور ها بای کش
تحصیلــی را داشــته باشــد. در غیــر ایــن صــورت، تجربــه ایــران )بیــکاری 
گســترده در میــان فــارغ التحصیــان دانشــگاهی( چنــدان جــای 

ــدارد. ــب ن تعج
محمد مهدی حاتمی

آیا گرفتن مدرک دانشگاهی در ایران، هنوز هم ارزشش را دارد؟

STEM ایران؛ پنجمین کشور با بیشترین تعداد فارغ التحصیالن حوزه

ســطح تحصیــل شــهروندان یــک کشــور )یــا بــه شــکل عمومــی تــر، وضعیــت نظــام آموزشــی در یک کشــور( چــه تاثیــری بر توســعه 
همــه جانبــه آن کشــور بــر جــا می گــذارد؟ بــرای مــا ایرانی هــا کــه بیــش از یــک قــرن اســت در طلــب توســعه در جــا زده ایــم، ایــن 

پرسشــی اساســی اســت. پاســخ، امــا بــه آن میــزان کــه فکــر می کنیــم، سرراســت نیســت.
در مــورد نقــش آمــوزش در توســعه، تقریبــا همــه مــان مطمئــن هســتیم: هــر چــه ســطح و کیفیــت آمــوزش در یــک کشــور باالتــر باشــد، 

آن کشــور توســعه یافته تــر خواهــد بــود. امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت.
ایــن هــم مهــم اســت کــه جمعیــت یــک کشــور، تــا چــه ســطحی )ابتدایــی، دبیرســتان، دانشــگاه( عالقمنــد بــه تحصیــل اســت. 
ــر  ــطوح پایین ت ــوزش در س ــالت و آم ــدن تحصی ــر ش ــه فراگی ــد ک ــان می دهن ــددی نش ــی متع ــواهد پژوهش ــورات، ش ــالف تص ــر خ ب
ــد. ــر از نقــش گســترش تحصیــالت تکمیلــی دارن ــه مراتــب مهم ت )آمــوزش ابتدایــی، متوســطه و دبیرســتان( در توســعه یافتگــی نقشــی ب
بــه عبــارت ســاده تــر، اگــر یــک کشــوِر در حــال توســعه ۱۰ هــزار صندلــی دانشــگاهی جدیــد ایجــاد کنــد، کمتــر از کشــور در حــال 

ــد. ــی ایجــاد می کن ــدارس ابتدای ــد در م ــی جدی ــه ۱۰۰ هــزار صندل ــود وضــع اقتصــادی مــی رود ک ــه ســمت بهب توســعه دیگــری ب
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ــگاه آزاد،  ــم دانش ــای مه ــی از طرح ه ــا یک ــن روزه ــر ای ــای دکت ■آق
ــی  ــی چگونگ ــال بررس ــا در ح ــوده و واحده ــش« ب ــرح آمای ــرای »ط اج
اجــرای ایــن طــرح متناســب بــا شــرایط اســتان و مناطــق خود هســتند؛ 
ــی  ــه حوزه های ــه چ ــگاه آزاد ب ــش دانش ــرح آمای ــد ط ــًا بگویی لطف
قــرار اســت ورود کنــد و بــا اجــرای آن بــه دنبــال تحقــق چــه اهدافــی 

هســتید؟
ابتــدا بایــد مقدمــه ای را در ایــن خصــوص مطــرح کنــم؛ ببینیــد مــا یــک دانشــگاه 
داریــم کــه در دو مقولــه علــم و فرهنــگ فعــال اســت؛ دانشــگاه درواقــع زندگــی ســاز، 
علــم ســاز، آینــده ســاز و توســعه ســاز اســت منتهــا دانشــگاه منــزوی نیســت. مــا 
ــد و  ــک محــور دانشــگاه کارآم ــم ی ــج ســاله دانشــگاه، دو محــور داری ــه پن در برنام
پایــدار کــه ۴ موضــوع درون خــود دارد؛ یکــی رفتــار هــم افــزا، ســازمان یادگیرنــده، 
ــم  فرهنــگ ســازمانی و دیگــری بهــره وری اقتصــادی. یــک بحــث دیگــری داری
تحــت عنــوان »دانشــگاه پــرورش گــر قــوه عاقلــه و توســعه گــر فضــای انقالبــی« 
کــه درون خــود ۲ بســته دارد؛ نخســت تربیــت هویتی-اخالقــی و دیگــری کارآمــدی 
تحصیلــی. کارآمــدی تحصیلــی از مرکــز دانشــگاه شــروع می شــود و تــا مــرز می آیــد 
ــی  ــدی تحصیل ــون کارآم ــی رود. چ ــگاه م ــرون از دانش ــه بی ــد از آن ب و بع

ــت. ــدنی نیس ــرا ش ــگاه درون گ ــا ن ــط ب فق
یکــی از اشــکاالت نظــام آمــوزش عالــی مــا ایــن اســت کــه بــه شــدت درون گراســت؛ 
یعنــی دیــواری دور خــودش کشــیده و خــودش می اندیشــید، برنامــه ریــزی می کنــد 
ــگاه درون زا  ــه دانش ــم ک ــا می گویی ــد. م ــدام می کن ــم اق ــود ه ــای خ ــا مولفه ه و ب
ــه ایــن معناســت  ــرون گــرا. حــاال برونگرایــی دانشــگاه یعنــی چــی؟ ب باشــد امــا ب
ــری  ــی و دیگ ــه مل ــه جامع ــک حلق ــرار دارد؛ ی ــون دانشــگاه ق ــه پیرام ــه دو حلق ک
جامعــه جهانــی. در جامعــه ملــی شــما بــه مــردم کوچــه بــازار بگوییــد، ۱۰۰ مقالــه 
ــد،  ــال چــاپ می کنن ــد در ژورن ــه چیســت؟ می گویی ــی پرســد مقال ــه داده ام، م ارائ
ــه بــه درد او  مــی پرســد بــه چــه درد می خــورد؟ واقعیــت ایــن اســت کــه آن مقال
ــه  ــردم در جامع ــات درون نظــام دانشــگاهی ســت. م ــه ادبی ــن مقال نمی خــورد و ای
ــاوری. دانشــگاه همــان  ۳ موضــوع را مــی فهمــد؛ یکــی اقتصــادی، اجتماعــی و فن
موسســه ای اســت کــه بــه طــور مثــال مدلــی را ارائــه داده کــه بــه منجــر بــه کنتــرل 

ــا آســیب های اجتماعــی را کاهــش داده اســت. ــورم شــده و ی ت

ــه  ــا دارد ب ــگاه آزاد بن ــما، دانش ــدات ش ــه تاکی ــه ب ــا توج ــس ب ■پ
ــه طــور جــد ورود کنــد... ــه ب حوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فناوران

ــم،  ــر کنی ــا درگی ــن حوزه ه ــگاه را در ای ــم دانش ــر می خواهی ــع اگ ــه، در واق بل
ــی  ــرد. یعن ــورت بگی ــاوری ص ــی و فن ــادی، اجتماع ــش اقتص ــت آمای ــاز اس نی
دانشــگاه بایــد بــه نقشــه شــناختی دســت یابــد کــه زیســت بــوم پیرامــون را بــه خوبی 
توصیــف کنــد. لــذا در ۳ ماهــه پایانــی ســال ۱۴۰۰ اقدامــات الزم انجــام شــده 
ــه و  ــازمان برنام ــط س ــه توس ــور ک ــش کش ــند آمای ــر س ــی ب ــع مبتن و در واق
بودجــه کشــور تصویــب شــده، فضــای جمعیتــی و اقتصــادی اســتان ها در حــد 

شــهرپایه ترســیم شــد.
دانشــگاه آزاد دانشــگاهی ســت شــهرپایه و در هــر اســتانی کامــاًل وضعیــت جمعیــت، 
کــوچ جمعیتــی در ۱۰ ســال، رفتــار جمعیتــی از لحــاظ نقشــه رشــد، رفتــار بچه هــا 
در مقطــع ابتدایــی و دبیرســتان و …، فقــر، بیــکاری، جــی دی پــی، اشــتغال های 
در حــال ظهــور و در حــال زوال را کامــاًل در یــک تصویــر کلــی توصیــف کرده ایــم. 
ــه  ــه نقش ــتیم ب ــان توانس ــزگان و کرم ــتان هرم ــال در اس ــی س ــای پایان در ماه ه

ماموریــت گرایــی اقتصــادِی آمــوزش عالــی مبتنــی بــر دانشــگاه آزاد برســیم کــه چه 
رشــته هایی را بایــد بــرای رونــق اقتصــادی در ایــن مناطــق راه انــدازی کنیــم. اوالً 
ــه در نظــر گرفتیــم و اســتان  ــا ۹۰ ناحی ــه جــای ۳۱ اســتان، ۸۰ ت ــا کشــور را ب م
هرمــزگان کــه پیشــتاز بــود بــه ۳ ناحیــه و یــک رکــن مرکــزی تقســیم کردیــم 
کــه ایــن ۳ ناحیــه شــرق، غــرب و جزایــر و بندرعبــاس بــه عنــوان رکــن مرکــزی 
انتخــاب شــدند. ناحیــه غربــی ناحیــه دریایــی و اقتصــاد دریــا، ناحیــه شــرقی اقتصاد 
ــا تشــخیص  ــا ویژگی هــای گردشــگری و اقتصــاد دری ــر ب کشــاورزی و ناحیــه جزای

داده شــد.

ــم  ــی ه ــته های تحصیل ــت رش ــش وضعی ــرح آمای ــه ط ــه ب ــا توج ■ ب
ــد... ــد ش ــی خواه ــتخوش تغییرات دس

ــی  ــت رشــته های تحصیل ــه وضعی ــن رابطــه بررســی شــده اســت ک ــه در همی بل
ــه  ــش آن منطق ــت آمای ــا وضعی ــته ها ب ــن رش ــا ای ــت و آی ــورت اس ــه ص ــه چ ب
همخوانــی دارد و یــا اینکــه چــه رشــته هایی نیــاز بــه تغییــرات دارنــد. مــا در یــک 
ــن  ــِی بی ــه چــه دانشــکده های موضوع ــی رســیم ک ــه اینجــا م ــه ب ســال اول برنام
رشــته ای راه انــدازی خواهــد شــد. یعنــی مثــاًل دانشــکده موضوعــی خدمــات دریایی، 
دانشــکده اقتصــاد دریــا و یــا فناوری هــای دریایــی، دانشــکده های فنــاوری و مهــارت 
کارآفرینــی ایجــاد خواهنــد شــد. از ســوی دیگــر مشــخص شــده اســت کــه کــدام 
واحدهــای مــا بایــد مهارتــی و یــا کــدام فناورانه-مهارتــی و کــدام علمی-پژوهشــی و 
فنــاوری کار کننــد. انشــاال تــا پایــان تــرم دوم تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، چنــد واحــد 
دیگــر برنامــه خــود را ارائــه خواهنــد داد. فــاز اول و دوم طــرح آمایــش کــه شــناختی 
و ناحیــه بنــدی بــوده، توســط واحدهــا انجــام شــده و فــاز ســوم کــه ماموریــت گرایی 

اقتصــادی ســت، در حــال انجــام اســت.

■ ورود دانشگاه آزاد به مباحث اجتماعی و جامعه محور چگونه است؟
ــی  ــیب های اجتماع ــدف را آس ــه ه ــت ک ــی« اس ــش اجتماع ــدی »آمای ــث بع بح
ــه  ــال تهی ــی ۱۰ س ــور ط ــی کش ــیب های اجتماع ــس آس ــه اطل ــم. نقش ــرار دادی ق
شــده و متناســب بــا ایــن اطلــس ماموریت هایــی بــه معاونــت ارتباطــات اجتماعــی 
ســپرده شــده کــه هماهنگی هــای الزم صــورت بگیــرد. در ایــن معاونــت بنــا داریــم، 
ــد از آن  ــم، بع ــایی می کنی ــتانی شناس ــر شــهر و اس ــی را در ه آســیب های اجتماع
هســته فکــری و بعــد کانــون دانشــگاه و جامعــه و پــس از آن دانشــکده های موضوعی 
ــی از دل آســیب ها اســتخراج  ــاً بســته های مداخالت ــدازی خواهنــد شــد. ضمن راه ان
خواهــد شــد؛ در حــال حاضــر امــا در مرحلــه کاربســت دانــش علــوم اجتماعــی در 
ســالمت اجتماعــی هســتیم و شــهر بــه شــهر آســیب های شناســایی می شــوند مثــاًل 
طــالق در جنــوب کشــور یــک عامــل دارد در شــمال کشــور عامــل دیگــری می توانــد 
داشــته باشــد؛ بنابریــن نمی توانیــم بگوییــم یــک نســخه بــرای کاهــش طــالق ارائــه 
دهیــم چــرا کــه یــک جــا در خانــواده مرفــه طــالق داریــم یــک جــا در خانــواده فقیر.

■آقــای دکتــر ایــن بســته های مداخالتــی دقیقــاً چــه هســتند و کارایــی 
ــان چیست؟ ش

ــه خشــونت  ــه ای ک ــی در منطق ــال کلینیک ــور مث ــه ط ــه ای ب در بســته های مداخل
باالســت، راه انــدازی خواهــد شــد و در ایــن راســتا بــا ســایر ارگان هــای شــهری نیــز 
هماهنــگ خواهــد شــد. بــه نظــرم در ســال ۱۴۰۱ مفهومــی کــه می گوییــم دانشــگاه 
آزاد، دانشــگاهی اجتماعــی اســت محقــق خواهــد شــد؛ یعنــی دانشــگاهی در متــن 

ــرای حــل چالش هــای جامعــه. جامعــه ب

■ میــزان درآمــد دانشــگاه آزاد از شــهریه در ســالی کــه گذشــت، چقــدر 
بــود و اینکــه آیــا همچنــان دانشــگاه واحــد زیــان ده دارد؟ راهــکار شــما 

بــرای خــروج ایــن واحدهــا از ضــرر و زیــان چــه بــوده و هســت؟
ــه  ــن ب ــه م ــال ۱۳۹۷ ک ــم و در س ــان ده بودی ــد زی ــال ۱۳۹۳، ۳۹ درص ــا در س م
دانشــگاه آمــدم، بــه ۸۹ درصــد رســیدیم و دو ســال پیاپــی درآمــد شــهریه کاهــش 
پیــدا کــرد. علــی رغــم اینکــه شــهریه و هزینــه پرســنل افزایــش پیــدا می کــرد ولــی 
ــا اقدامــات  ــا یــک کاهــش درآمــدی و کاهــش جــدی دانشــجو مواجــه شــدیم. ب ب
وســیعی کــه انجــام گرفــت در ســال ۹۸، وضعیــت تثبیــت شــد و تعــداد دانشــجویان 
دیگــر کــم نشــد و زمزمه هــای افزایــش شــروع شــد. تغییــر جهــت دانشــگاه را شــاهد 
بودیــم و بــه ســمت دانشــگاه مهــارت و اشــتغال آفریــن و نظــام منــدی و … ســوق 
پیــدا کردیــم در ســال ۱۳۹۹، درآمــد دانشــگاه از ۶ هــزار میلیــارد بــه ۷ هــزار و ۵۰۰ 
میلیــارد تومــان رســید و پیــش بینــی ما ایــن اســت در ســال تحصیلــی ۱۴۰۱-۱۴۰ 

بــه ۹ هــزار میلیــارد تومــان برســد.
ــه دلیــل دو موضــوع اســت؛ یــک افزایــش دانشــجو و  البتــه عمــده ایــن افزایــش ب
دیگــری نظــام بخشــی بــه نظــام درآمــدی و اســتفاده حداکثــری از ســامانه ها کــه 
ــزارش  ــی گ ــدی داشــته باشــیم. وقت ــار نظــام من ــر رفت ــا دیگ ــه م ــرد ک کمــک ک
ــود کــه در طــی ۵-۶ ســال گذشــته  ــار ب ــد، اولیــن ب ــه مــن دادن ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را ب
جریــان نقدینگــی دیگــر زیــان ده نبــود و زیــان دانشــگاه نســبت بــه ســال قبــل 
نصــف شــده بــود. بــه نظــرم ســال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ســال خوبــی بــرای دانشــگاه آزاد 

اســت.

■ یعنی کماکان واحد زیان ده دارید یا خیر؟
بلــه، واحــد زیــان ده کمــاکان داریــم. برخــی واحدهــا از زیــان خــارج شــدند و برخی در 
لبــه زیــان قــرار دارنــد. ولــی الحمــداهلل خــروج زیــان واحدهــا شــروع شــده بــا نــه فقط 
فعالیت هــای آموزشــی بلکــه بــا مجموعــه اقداماتــی کــه اینهــا را از ایــن وضعیــت خارج 
می کنــد. مــا در برخــی واحدهــا، تــورم نیــرو داشــتیم و نســبت دانشــجو بــه اســتاد 
کارمنــد یــک بــه ۱۰ بــود در حالــی کــه میانگیــن نــرم مــا یــک بــه ۵۰  اســت. ولــی 
الحمــداهلل ۲ ســال پیاپی دانشــجویان کارشناســی افزایــش یافت و مــا مهــر ۱۴۰۱-۱۴۰۰، 
بــه یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار دانشــجو رســیدیم و خــب یــک تحــول خیلــی خوبــی را 
شــاهد بودیــم و چیــزی حــدود ۲۰۰ هــزار دانشــجو بــه جمعیــت دانشــگاه اضافــه شــد 

و خیلــی از واحدهــا احیــا شــد.
بــدون اضافــه کــردن رشــته های جدیــد، تقریبــاً در ۳ ســالی کــه مــن در دانشــگاه 
ــرد.  ــر ک ــته ها تغیی ــری رش ــت گی ــم و جه ــی کردی ــجام بخش ــور دارم، انس حض
ــی  ــان ســال مال ــان ده را پای ــار واحدهــای زی ــد. آم ــی را آفری طــرح پویــش تحوالت
اعــالم می کنیــم و فکــر می کنــم در مــرداد ۱۴۰۱ از ۸۹ درصــد بــه نصــف رســیده باشــیم.

■ آخرین اقدامات دانشگاه در برخورد با مدرک فروشی چه بوده است؟
در خصــوص جعــل مــدرک، یــک بحــث جــدی وجــود داشــت کــه مــا بایــد ریشــه ای 
برخــورد می کردیــم. مــا دو ســامانه پژوهشــیار و آموزشــیار را راه انــدازی کردیــم تا جلوی 
جعــل مــدرک را درون دانشــگاه بگیریــم؛ خصوصــاً با راه اندازی ســامانه آموزشــیار اساســاً 

هرگونــه جعلــی کــه یــک ســر آن بــا هــک سیســتمی رخ دهــد، جلوگیری شــد.
ســابقا اقتصــاد بزرگــی پیرامــون بحــث جعــل مــدرک شــکل گرفتــه بــود و برخی هــا 
درآمــد چنــد صــد میلیــاردی داشــتند. بــه تازگــی شــبکه ای در کــرج، مشــهد و در 
تهــران شناســایی و برخــورد شــد. در حــال حاضر حراســت دانشــگاه به محــض اینکه 
کانالــی را ببینــد، ســریعاً ســراغ آن مــی رود. بانــد جدیــد جعــل مــدرک کــه در حــال 
شناســایی اســت، ریشــه آن در خــارج از کشــور قــرار دارد کــه بــه زودی بــا آن هــم 
برخــورد خواهــد شــد. در گذشــته جعــل کــه صــورت می گرفــت بــا هــک سیســتم، 
ــامانه ها  ــه س ــر ک ــال اخی ــا دو س ــود ام ــت ب ــم درس ــدرک ه ــتعالم آن م اس

تغییــر کردنــد بــه هیــچ وجــه ایــن اقــدام دیگــر امــکان پذیــر نیســت.

■ آقـای دکتـر ماجـرای اعتراض اسـاتید بـه شـیوه نامه همـکاری اعضای 
هیئـت علمـی دانشـگاه آزاد موسـوم به طـرح الـف و ب چه بود؟ اسـاتید 
دانشـگاه آزاد در بازه هـای زمانـی مختلـف اعتراضاتـی بـه وضعیـت 
حقـوق خـود داشـتند و از طرفی بر لزوم همسـان سـازی با دانشـگاه های 

دارند تاکیـد  دولتی 
در پایــان ســال ۱۳۹۹، یــک افزایــش حقوقــی بــا اجــرای طــرح الــف و ب اجــرا کردیــم 
و حواشــی پیــش آمــده طبیعــی بــود کســانی کــه دوســت داشــتند نیایند دانشــگاه و 
حقــوق بگیرنــد، اعتــراض داشــتند. در حالــی کــه بدنــه اصلــی دانشــگاه حمایــت کرد 
و همــراه بــود. براســاس ایــن شــیوه نامــه حــدود ۳۰ تــا ۵۰ درصــد افزایــش حقــوق 
داشــتیم و بعــد از آن ۲۵ درصــد دیگــر حقوق هــا افزایــش یافــت. مــا برابــری حــق 
مســولیت ها را بــا دانشــگاه های دولتــی انجــام داده ایــم و لــذا بعــد از آن اگــر فضــای 
کاذب تیــر، خــرداد و مــرداد ایجــاد شــد، بــه دلیل تلقــی غلــط اولیــه در وزارت علوم و 
اجــرای همســان ســازی حقــوق در دانشــگاه های دولتــی کــه ۳۰ درصــد ســوم از لحاظ 

قانونــی و منابــع اشــتباه بــود. مــا در حــال حاضر همســان هســتیم.
ــده اســت  ــال ۱۴۰۱، ۱۰ درصــد مصــوب ش ــی در س ــات علم ــوق هی ــش حق افزای
منتهــا بعــد از اینکــه دولــت و تامیــن اجتماعــی اقدامــات الزم دربــاره افزایــش حقوق 
ــا  ــد، مــا هــم آن را اعمــال خواهیــم کــرد. احتمــاالً در هفتــه ســوم ی را انجــام دادن
چهــارم فروردیــن دربــاره افزایــش حقــوق در جلســه هیــات امنــا فکــر خواهیــم کــرد. 

در حــال حاضــر مســاله ای دربــاره همســان ســازی نداریــم.

■ در حـوزه رفاهـی آیا اقـدام خاصی بـرای کارکنان و اعضـای هیات علمی 
در دسـتور کار دارید...

بلــه، در حــوزه مســکن قــرار اســت اتفاقات خوبــی بــرای کارکنــان دانشــگاه آزاد رخ دهد؛ 
در اســفندماه ســال گذشــته جلســات زیادی در خصوص مســکن کارمندان دانشــگاه در 
ســطح معــاون اول، رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور و وزیــر مســکن برگــزار شــد و در حال 
حاضــر هیــات امنــا زمیــن را مصــوب کــرده و بــرای تبدیــل کاربــری بایــد از نهــاد 

رســمی مجــوز بگیریم.
ــاره  ــه صــورت اج ــی دانشــگاه آزاد ب ــأت علم ــان و اعضــای هی مســکن کارکن
بــه شــرط تملیــک خواهــد بــود و هیــچ هزینــه ای از افــراد دریافــت نمی شــود، امــا 
ایــن موضــوع در فیــش حقوقــی درج می شــود؛ همچنیــن ســاخت مســکن نیــز از 
طریــق تعاونی هــای مســکن هــر اســتان پیگیــری می شــود و ســازمان مرکــزی تنهــا 

نقــش نظارتــی خواهــد داشــت.

ــیدن  ــق بخش ــتای تحق ــون در راس ــال ۹۸ تاکن ــگاه آزاد از س ■ دانش
ــه ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه، طرحــی تحــت عنــوان »پویــش« و یــا  ب
ــوص  ــاً در خص ــد؛ لطف ــال می کن ــت« را دنب ــوار صنع ــگاه در ج »دانش

ــد... ــا بگویی ــه م ــرح ب ــن ط ــی ای خروج

براســاس ایــن طــرح، دانشــجویانی کــه در دانشــگاه های جــوار صنعــت 
تحصیــل می کننــد، همزمــان بــا تحصیــل در کارخانــه و صنایــع نیــز اشــتغال دارنــد و 
ــز دهــق در اســتان  ــون دانشــگاه آزاد اســالمی مرک ــد و تاکن ــوزی می کنن ــارت آم مه
اصفهــان و واحــد میبــد در اســتان یــزد بــه عنــوان دانشــگاه جــوار صنعــت انتخــاب 
شــده اند. ایــن طــرح دارای ویژگی هایــی از جملــه امــکان جــذب و اســتخدام 
دانشــجویان در صنایــع و مؤسســات، اســتفاده از طرح بورســیه تحصیلی بــرای پرداخت 

شــهریه و اســتفاده از خدمــات بیمــه ای در صــورت موافقــت صنعــت اســت.
در ســال ۱۴۰۰، براســاس قراردادهــای منعقــد شــده میــان صنایع مختلف بــا واحدهای 
دانشــگاه، ۲ هــزار و ۵۰۰ دانشــجو همزمــان بــا تحصیــل، در صنایــع بــه مهــارت آموزی 
می پردازنــد. صنایــع هــم مختلــف هســتند از صنایــع غذایــی، معدنــی گرفتــه تــا حتی 
حقــوق، حســابداری، مدیریــت، انبــارداری و رشــته های علــوم انســانی. موفــق تریــن 

اســتان های مــا در اجــرای ایــن طــرح اصفهــان، فــارس، زنجــان، آذربایجــان بوده انــد.

ــکی،  ــوم پزش ــته های عل ــا در رش ــال ۱۴۰۱، آی ــرای س ــگاه آزاد ب ■ دانش
افزایــش ظرفیــت خواهــد داشــت؟

براســاس مصوبــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی ۲۰ درصــد افزایــش ظرفیــت بــرای 
مناطــق محــروم، دانشــگاه آزاد و دولتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. از ســوی دیگــر 
دانشــگاه آزاد ســابقا ۱۱ هــزار نفــر در رشــته پرســتاری تربیــت می کــرد که در حــال حاضر 
بــا توجــه بــه سیاســت های گذشــته وزارت بهداشــت، بــه ۴ هــزار نفــر کاهش یافته اســت. 
ــاز دارد.  ــه تربیــت نیــروی پرســتاری نی ــه شــدت ب در حــال حاضــر کشــور ب
بــه همیــن دلیــل بــا توجــه بــه توافقــی کــه بــا وزارت بهداشــت داشــتیم، ظرفیــت 
پذیــرش در رشــته پرســتاری در ســال ۱۴۰۱ دو برابــر خواهــد شــد و در حــال حاضــر 

مقدماتــش را در ظرفیــت ســازی پیگیــری می کنیــم.

ــه  ــگاه آزاد ک ــی دانش ــای پژوهش ــن پروژه ه ــر از تازه تری ــای دکت ■ آق
ــه  ــد چ ــن می کن ــز تامی ــگاه را نی ــی دانش ــداف درآمدزای ــی از اه بخش

خبــر؟
هــر اســتانی موضــوع محــوری بــرای درآمدزایــی دارد و برخــی ســرمایه گذاری هــای 
ــد. محصــول اول  ــد آم ــدی خواه ــه درآم ــه کمــک چرخ ــال ۱۴۰۱ ب دانشــگاه در س
کارخانــه بــذر هیبــرد در اســتان اصفهــان تولیــد خواهــد شــد کــه رقــم خوبــی هــم 
هســت. همچنیــن در ســال ۱۴۰۱ قــرار اســت پتروپاالیشــگاه کوچــک توســط واحــد 
علــوم و تحقیقــات راه انــدازی شــود کــه ایــن طــرح تجربــه جدیــدی بــرای درگیر شــدن 

مجموعــه دانشــی حــوزه نفــت و پتروشــیمی بــا محیط هــای کاری اســت.
ــوزش  ــر آم ــالوه ب ــک پاالیشــگاه تولیدی-آموزشــی ع ــا ایجــاد ی ــا ب ــم ت ــالش داری ت
ــوق دادن  ــیمی و س ــت و پتروش ــته های نف ــجویان رش ــه دانش ــوزی ب ــارت آم و مه
ــوالت  ــت، محص ــن صنع ــای ای ــمت نیازه ــه س ــط ب ــاله های مرتب ــا و رس پایان نامه ه

ــم. ــرار دهی ــورد اســتفاده ق ــن پاالیشــگاه م ــد شــده را در ای ــان تولی ــش بنی دان
ــه دانشــگاه آزاد اســالمی در ایــن  طــرح احــداث پاالیشــگاه کوچــک نخســتین تجرب
زمینــه خواهــد بــود کــه بــا اجرایــی شــدن آن دانشــجویان پتروشــیمی قــادر خواهنــد بود 
تــا در فضــای حقیقــی ضمــن آموزش هــای تئــوری، تجربــه عملــی نیــز بــه دســت آورنــد 
و از نزدیــک تجربــه کننــد کــه چگونــه می تــوان یــک پاالیشــگاه را مدیریــت کــرده 
ــاده  ــوق الع ــی ف ــرح، توانای ــن ط ــدن ای ــی ش ــعه داد. اجرای ــای آن را توس و فعالیت ه

آموزشــی و پژوهشــی بــرای دانشــگاه آزاد اســالمی بــه همــراه خواهــد داشــت.
دانشــگاه آزاد بــا اجــرای ایــن طــرح و احــداث پاالیشــگاه کوچــک تولیــدی آموزشــی، 
»دانشــکده نفــت« را بــه »فناورکــده نفــت« ارتقــاء خواهــد داد و تکنولــوژی و 
ــدن در  ــت مع ــن فعالی ــرد. همچنی ــد ک ــد خواه ــاز را تولی ــورد نی ــای م فناوری ه
خراســان شــمالی تــا ۱۴۰۱ بــه ثمــر می نشــیند کــه ایــن هــم درآمــد خوبــی بــرای 

ــد آورد. ــان خواه ــه ارمغ دانشــگاه ب

ــه و از  ــان چگون ــدن در خراس ــوزه مع ــگاه آزاد در ح ــای دانش ■ فعالیت ه
چــه جنســی اســت؟

از ابتــدای ســال ۹۸ تیمــی از اســاتید، دانشــجویان و فــارغ التحصیــالن دانشــگاه آزاد 
ــتان  ــی اس ــدات معدن ــه تولی ــی ب ــتاب ده ــدف ش ــا ه ــمالی ب ــان ش اســالمی خراس
ــر نظــر مرکــز رشــد  ــی زی ــه تشــکیل یــک هســته معدن ــدام ب خراســان شــمالی اق
دانشــگاه کــرد؛ هســته معدنــی دانشــگاه آزاد اســالمی خراســان شــمالی تاکنــون یــک 
معــدن دولومیــت و یــک معــدن ســرب و روی را اکتشــاف مقدماتــی کــرده و معــدن 
ســرب و روی قهرمــان آبــاد بــا ذخیــره احتمالــی ۲۰۰ هزار تن، مجــوز مــاده دوم گرفته 

و وارد مرحلــه اکتشــاف شــده و در دســت بخــش خصوصــی اســت.
همچنیــن معــدن دولومیــت حســن آبــاد اردغــان کــه توســط همیــن تیــم دانشــگاهی 
اکتشــاف شــده در حــال کســب مجــوز اســت؛ از ســوی دیگــر هســته صنعــت و معدن 
دانشــگاه در حــال بررســی امــکان فــراوری خــاک نســوز از باطله های بوکســیت شــیلی 
معــدن جاجــرم اســت. ایــن هســته نســبت بــه طراحــی یــک خوشــه معدنــی بــه نــام 
خوشــه صنعتــی معدنــی خراســان شــمالی کــرده کــه خــوراک ۱۳ کارخانــه تولیــد 
ــی و … را  ــات بتن ــبک، مصنوع ــن س ــوز، بت ــواد نس ــی م ــوالت معدن محص

تامیــن می کنــد.

دکتر طهرانچی در تعریف دانشگاه مطرح کرد؛

ما می گوییم که دانشگاه درون زا باشد، اما برون گراما می گوییم که دانشگاه درون زا باشد، اما برون گرا

ــکاندار  ــی س ــدی طهرانچ ــد مه ــه محم ــت ک ــال اس ــش از ۳ س بی
ــران اســت؛ او در مــدت حضــور  ــن مجموعــه دانشــگاهی ای بزرگتری
خــود در دانشــگاه آزاد اســالمی، طرح هــای مختلفــی را بــرای اصــالح 
فرایندهــای آموزشــی و پژوهشــی و همچنیــن تمرکــز بــر حل مســاله 
در دســتور کار خــود قــرار داده اســت؛ طهرانچــی می گویــد ســال ۱۴۰۱ 
ــگاه  ــک »دانش ــوان ی ــه عن ــگاه آزاد ب ــوم دانش ــت مفه ــرار اس ق
اجتماعــی« محقــق شــود و از طریــق ســرمایه گذاری هــای 
ــت  ــا صنع ب ــگاه  ــد دانش پیون ــن  ــه و همچنی ــورت گرفت ص

ــد. ــی برس ــی خوب ی ــه درآمدزا ب
ــی  ــوی تفصیل ــگاه آزاد در گفتگ ــس دانش ــازارکار، رئی ــزارش ب ــه گ ب
ــگاه آزاد  ــش و ورود دانش ــرح آمای ــاره ط ــت، درب ــر داش ــا مه ــه ب ک
ــت  ــن وضعی ــه، آخری ــی و فناوران ــادی، اجتماع ــای اقتص ــه حوزه ه ب
واحدهــای زیــان ده، میــزان درآمــد دانشــگاه آزاد از شــهریه، وضعیت 
افزایــش حقــوق اعضــای هیــات علمــی، افزایــش ظرفیــت پذیــرش 
دانشــجو در برخــی رشــته های تحصیلــی و … توضیــح داد کــه متــن 

کامــل ایــن مصاحبــه بــه شــرح زیــر اســت؛
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 رسول اهلل )ص(: 

أفضل العمل أدومه و إن قل. 

پیامبر خدا )ع(: برترین کار، با دوام ترین آنهاست، 

هر چند اندک باشد.

)تنبیه الخواطر: 1/63(

از معلمی تا کارآفرینی و اشتغال

ــرورش  ــوزش و پ ــنگر آم ــروز در س ــا دی ــه ت ــان ک ــی معلم برخ
دانــش آمــوزان فعــال بودنــد، حــاال در عرصــه کارآفرینــی و ایجــاد شــغل 

ــد. ــت می کنن فعالی
بــه گزارش بــازارکار از صداوســیمای مرکز مازندران، بازنشســتگی را پایان 
راه نمــی داننــد و بــرای ســرگرمی و اســتفاده از فرصت هــای زندگــی شــغلی 

جدیــد انتخــاب کردند.
ــرورش  ــوزش و پ ــس از ســال ها آم ــه پ ــی اســت ک ــت از معلمان صحب
دانــش آمــوزان، حــاال بــه پــرورش گل و گیــاه روی آوردنــد و در پــی کســب 

روزی حــال هســتند.
ــد  ــا تولی ــود را ب ــی خ ــای زندگ ــن صفحه ه ــان کارآفری ــن معلم ای
محصوالتــی زیبــا طراحــی کردنــد و به جای بازنشســتگی بــا تولیــد، آموزش 
ــی  ــای واقع ــه معن ــتن توانســتن اســت را ب ــل خواس ــی فع و کارآفرین

ــد. ــرف کردن ص

با همکاری انجمن های روابط عمومی ایران

نخستین »جشن ملی روابط عمومی«
 در »تاالر وحدت« برگزار می شود 

ــا ســخنرانی صاحبنظــران  نخســتین »جشــن ملــی روابط عمومــی« ب
ــن  ــترک انجم ــکاری مش ــا هم ــات و ب ــی و ارتباط ــط عموم ــوزه رواب ح
متخصصــان روابط عمومــی، انجمــن روابط عمومــی ایــران و موسســه کارگزار 
روابط عمومــی  27 اردیبهشــت مــاه جــاری در »تــاالر وحــدت« برگــزار می شــود.

به میزبانی دانشگاه رازی؛
سومین همایش ملی »معماری فضاهای 

دانشگاهی« برگزار می شود 

ســومین همایــش ملــی »معمــاری فضاهــای دانشــگاهی« در تاریــخ 
2۵ مهرمــاه ۱۴۰۱ بــه میزبانــی دانشــگاه رازی برگــزار می  شــود.

بــه  گــزارش  بــازارکار بــه  نقــل  از  دانشــگاه  رازی،   دکتــر  جــواد  گودینــی  
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه رازی و دبیــر اجرایــی ســومین همایــش ملــی 
»معمــاری فضاهــای دانشــگاهی« در  ایــن  خصــوص  اظهــار  داشــت: کشــور 
ــات  ــگاه  ها و مؤسس ــت. دانش ــددی اس ــگاهی متع ــز دانش ــران دارای مراک ای
ــوم  ــگاه   های عل ــامی، دانش ــگاه های آزاد اس ــی، دانش ــی دولت ــوزش عال آم
ــه  ــردی ک ــی و کارب ــگاه   های علم ــور، دانش ــام ن ــگاه  های پی ــکی، دانش پزش
واحدهــای مختلــف آنها در سراســر کشــور توســعه یافته  اند، نشــان از اهمیت 
معمــاری فضاهــای دانشــگاهی دارد. همایــش ملــی فضاهــای دانشــگاهی 
در دو دوره پیشــین خــود )کــه در دانشــگاه یــزد برگــزار شــده( ســعی نموده 

ابعــاد مختلفــی از معمــاری ایــن فضاهــا را مــورد توجــه قــرار دهــد.
دکتــر گودینــی بیــان کــرد: در دوره های پیشــین محوریت خاصــی برای 
ایــن همایش  هــا درنظــر گرفته نشــده اســت. بــرای این منظــور در دوره ســوم 
ایــن همایــش ســعی شــده یــک اولویــت اصلــی بــرای ایــن همایــش درنظــر 
گرفتــه شــود. اولویــت چالش  هــا و راهکارهــای پیــِش روی معمــاری فضاهای 
دانشــگاهی ســعی دارد تــا ضمــن معرفــی ســرنخ  های ایــن چالش  هــا، راه را 
بــرای طــرح چالش  هــای بیشــتر از ســوی صاحب نظــران باز نمایــد. از ایــن  رو، 
ــعه  ــداری، توس ــی همچــون پای ــی محورهای ــا معرف ــور ب ــت مذک اولوی
کمــی / کیفــی و آمــوزش کــه در ادبیــات فعلــی کشــور )باالخــص در ارتباط 

بــا فضاهــای دانشــگاهی( مطرح هســتند، همراه شــده اســت.
وی افــزود: در ایــن دوره از همایــش، عــاوه بــر همــکاران محتــرم گروه  های 
معمــاری، عمــران، مکانیــک، اقتصــاد، روانشناســی، باستان  شناســی و… در 
دانشــگاه رازی، اســاتید گرانقدری از ۱7 دانشــگاه دیگر کشــور در قالب شــورای 
سیاســت  گذاری، کمیتــه علمــی وداوری مقــاالت مشــارکت خواهنــد داشــت.

ــش در  ــن همای ــاالت ای ــد: مق ــادآور ش ــان ی ــی در پای ــر گودین دکت
پایگاه  هــای ISC و ســیویلیکا نمایــه خواهنــد شــد.

گفتنــی اســت عاقــه مندان جهت کســب اطاعــات تکمیلی مــی توانند 
بــه آدرس الکترونیــک: 3ncuca.razi.ac.ir مراجعه کنند.

کالنتری خلیل آباد خبر داد؛

ــرج ایجــاد  ــرز و واحــد ک سرپرســت دانشــگاه آزاد اســامی اســتان الب
مــدارس مهارتــی بــا محــور روانشناســی را از برنامه هــای آتــی 

دانشــگاه آزاد اســامی کــرج دانســت.
بــه گــزارش بــازارکار، حســین کانتری خلیل آباد در مراســم گرامیداشــت 
روز روانشــناس و مشــاوره در جمع دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحد کرج 

اظهــار کــرد: دانشــگاه اگــر می خواهــد تحول آفریــن باشــد باید درک درســت 
و تحلیــل صحیحــی از شــرایط و مقتضیــات زمانــه خــود داشــته باشــد و این 

عــاوه بر کار سیاســیون، جامعه شناســان و کار روانشناســان اســت.
سرپرســت دانشــگاه آزاد اســامی اســتان البــرز گفت: دانشــجو بــه دنبال 
مهــارت اســت، ایــن مهــارت در نســل مــا خــودران بــود یعنــی مبتنــی 
بــر تــاش، شکســت و تجربــه خودمــان؛ خودمــان بــه مدرســه می رفتیــم، 
ثبت نــام می کردیــم، جایــی بدرقــه نشــدیم و کســی بــا ماشــین به اســتقبال 
مــا نیامــد در هیــچ کاس فوق برنامــه ای ثبت نــام نشــدیم و در کل نســلی بی 
توقــع و پربــازده بودیــم. آرزوهایمــان البــه الی روزهــای شــلوغ زندگــی 
گــم شــد، چندیــن مهــارت آموختیــم و چنیــن نســلی بودیــم. آنچــه بــود 
در اعمــاق اجتمــاع و رفتارهــای دیگــران شــناختیم و مهــارت کســب کردیم؛ 
امــا اکنــون ماحظــات ایــن عصــر تغییــر کــرده و تحــوالت ســریع تر از آدم ها 
حرکــت می کننــد بــر همین اســاس بایــد شــرایط زمانــه را درک و با شــرایط 
ــا روانشناســی را دریابیــم و  زمــان حرکــت کنیــم، پیونــد علــوم مختلــف ب

تحــوالت اساســی در دانشــکده را جویــا شــویم.

مدارس مهارتی با محور روانشناسی در کرج ایجاد می شود

بنیاد علم و فناوری مصطفی)ص( 

ــه  ــکاری در برنام ــوان هم ــی)ص( فراخ ــاوری مصطف ــم و فن ــاد عل بنی
ــرد. ــر ک ــوان« را منتش ــمندان ج ــیه دانش ــت بورس »حمای

ــی)ص(  ــاوری مصطف ــم و فن ــاد عل ــنا، بنی ــازارکار از ایس ــزارش ب ــه گ ب
فراخــوان همــکاری خطــاب بــه مؤسســات علمی و پژوهشــی معتبــر و مراکز 
پژوهشــی شــرکت  های معتبر در کشــورهای اســامی را منتشــر کرد. مطابق 
ایــن فراخــوان، مؤسســات یــاد شــده فرصــت دارنــد جهــت میزبانــی افــرادی 
کــه در برنامــه بورســیه دانشــمندان جــوان شــرکت کرده  انــد، اقــدام کننــد.

مراکــز میزبــان می  تواننــد بــا فراهــم آوردن بورســیه تحقیقاتــی، امکانات 
پژوهشــی، آزمایشــگاه  های تخصصــی، کتابخانــه و امکاناتــی از ایــن دســت از 
دانشــجویان جــوان و بااســتعداد، فنــاوران و اســاتید دانشــگاه زیــر ۴۵ ســال و 

متقاضــی بورســیه کوتــاه مــدت حمایــت کنند.
ــا  ــنامه  ای ب ــت پرسش ــان می  بایس ــز میزب ــوان، مراک ــن فراخ ــق ای طب
مضمــون حوزه  هــای پژوهشــی اولویــت  دار، ظرفیت  هــا و عایــق مراکز میزبان 

و ســطح همــکاری بــا بنیــاد علــم و فنــاوری مصطفــی)ص( را تکمیــل کنند.
بــه نقــل از ســتاد ارتباطــات و ترویــج جایزه مصطفــی)ص(، ایــن برنامه با 
همــکاری کمیتــه دائمــی همکاری  هــای علمــی و فنــاوری ســازمان همکاری 
اســامی )COMSTECH( اجــرا می شــود. طــی ایــن همکاری، کامســتک 

از بخشــی از هزینه  هــای بورســیه دانشــمندان جــوان حمایــت می  کند.

برنامه بورســیه دانشــمندان، برنامه  ای بــرای حمایت از دانشــجویان جوان، 
فنــاوران و مدرســان دانشــگاهی متقاضی بورســیه کوتاه مدت اســت. تعمیق و 
نهادینــه کــردن ارتباطــات، همکاری  هــای علمــی و تبــادل دانــش بین  المللی 
میــان پژوهشــگران جهــان اســام و مراکــز معتبــر علمــی و فنــاوری و مراکز 
تحقیقاتی شــرکت  های معتبر، توســعه دســتاوردهای علمــی، ارتقای کیفیت 
مطالعــات پژوهشــگران و گســترش مــرز دانــش و کمــک بــه حــل چالش  هــای 
ــق دســتاوردهای حاصــل از  ــاوری جهــان اســام از طری مهــم علمــی و فن

همــکاری بین  المللــی، برخــی از مهم تریــن اهــداف ایــن برنامــه هســتند.

فراخوان همکاری در برنامه »حمایت بورسیه دانشمندان جوان« 
منتشر شد 

معاون کارخانه نوآوری و صنایع خالق البرز؛ 

مقدمــات امضــای قــرارداد بــا بیســت شــرکت دانش بنیــان و فنــاور برای 
اســتقرار در کارخانــه نــوآوری در حــال انجــام اســت و اولیــن گــروه از ایــن 
تیــم هــای فناورانــه، فعالیــت خــود را در کارخانــه نــوآوری و صنایــع خــاق 

البــرز آغــاز کــرده انــد.
بــه گــزارش بــازارکار؛ معــاون تجــاری ســازی کارخانــه نــوآوری و صنایــع 
خــاق البــرز گفــت: در فــاز اول کارخانه نــوآوری و صنایع خاق البــرز نزدیک 
بــه هشــت هــزار متــر مربــع آمــاده بهــره بــرداری شــده و امــکان اســتقرار 
حــدود ۵۰ شــرکت دیگــر در قالــب گــروه هــای فنــاور و نــوآور در مجموعــه 
فراهــم شــده کــه بــا اســتقرار شــرکت هــای طــرف قــرارداد، ایجــاد اشــتغال 
دانــش بنیــان در ســطح اســتان البــرز، مــورد توجــه جــدی قــرار مــی گیــرد.

خانــم کریمــی افــزود: اگــر چــه اولویــت اســتقرار در ایــن مجموعــه، بــا 
شــرکت هــای دانــش بنیــان و گــروه هایــی فعــال در حوزه فنــاوری و نــوآوری 
بــه ویــژه در مســائل شــهری ماننــد موضوعــات زیســت محیطــی اســت امــا 
امــکان اســتقرار دیگــر گــروه هــا و افــراد فعــال در دیگــر زمینــه هــا نیــز 

فراهــم شــده اســت.
بــه گفتــه او رایزنــی بــا برخــی از مراکــز اداری و دولتــی، همچنیــن دیگر 
مراکــز خدماتــی ماننــد پیشــخوان خدمات دولــت بــرای فعالیــت در کارخانه 

نیــز انجــام شــده کــه بــه زودی اســتقرار آنهــا نیــز آغــاز خواهــد شــد.
معــاون تجــاری ســازی کارخانــه نــوآوری و صنایــع خــاق البرز گفــت: با 
هــدف حمایــت از طــرح هــای نویــن و کاربردی و ســرعت بخشــی بــه اجرای 
طــرح هــای اشــتغال زا ، امــکان اســتقرار برخــی از فعالیــت هــای خــاص 

بــه شــکل رایــگان در فضــای کارخانــه را نیــز فراهــم شــده اســت.

بیست شرکت دانش بنیان در کارخانه نوآوری البرز مستقر می شود 

با هدف حل چالش های صنعت به کمک کارآفرینان و فناوران داخلی

اینوتکس ۲۰۲۲ میزبان برگزاری ۴ رویداد 
تخصصی »ریورس پیچ« می شود

همزمان بــا برگــزاری یازدهمین نمایشــگاه 
ــس  ــاوری )اینوتک ــوآوری و فن ــی ن بین الملل
پردیــس،  فنــاوری  پــارک  در   )2۰22
در  پیــچ  ریــورس  تخصصــی  رویــداد   ۴
ــی و  ــع معدن حوزه هــای هــال احمــر، صنای
ــت  ــت و صنع ــت نف ــن، صنع ــنگ آه س

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــواد غذای م
بــه گــزارش بــازارکار از ســتاد خبــری 
نمایشــگاه اینوتکــس، در رویــداد ریــورس پیــچ 
شــرکت های  و  صنعت گــران  اســت  قــرار 
ــد و  ــه بیــان نیازهــای خــود بپردازن مختلــف ب
در میــان حاضریــن نیــز از شــرکت های فنــاور و 
کســانی کــه توانایــی پاســخ دادن به ایــن نیازها 
را دارنــد، راه حل هــای خــود را متناســب بــا نیــاز 

ــه خواهنــد داد. مطــرح شــده ارائ
نخســتین رویــداد تخصصــی ریــورس پیــچ بــا موضــوع »ارائــه نیازهــای فناورانــه هــال احمــر« 
ــان و  ــد، دانش بنی ــال تولی ــور در س ــداف کش ــق اه ــتای تحق ــداد در راس ــن روی ــود. ای ــزار می ش برگ
اشــتغال آفریــن، در زمینــه ایجــاد یــک ارتبــاط قــوی و پایــدار بین بخش هــای مختلف صنعت و زیســت بوم 
ــا جمعیــت هــال احمــر،  ــه توافــق صورت گرفتــه ب ــوآوری کشــور اســت. در ایــن راســتا باتوجــه ب ن
به عنــوان یــک ســازمان بــزرگ بــا زیرمجموعه هــای مختلــف دارای نیــاز فناورانــه، ارائــه خواهــد شــد.

ــران،  ــی ای ــازار مل ــزار فن ب ــان، کارگ ــک شــرکت دانش بنی ــا ی ــه ب ــس از هماهنگی هــای صورت گرفت پ
نیازهــای جمعیــت هــال احمــر ایــران در حوزه هــای امــداد و نجــات، دارو و درمــان و تجهیــزات پزشــکی 
احصــا شــده و قــرار اســت روز سه شــنبه مــورخ 2۰ اردیبهشــت ۱۴۰۱ راس ســاعت ۱۰ صبــح، در نمایشــگاه 
اینوتکــس 2۰22 ارائــه شــود. پــس از ارائــه نیازهــا، برگــزاری جلســات B2B بــرای بررســی توانمندی هــا و 
انتخــاب فنــاوران بــرای انجــام مذاکــرات نهایی صــورت خواهد پذیرفت. شــرکت های فنــاور و عاقه منــدان به 
شــرکت در ایــن رویــداد می تواننــد بــا کارگزار برگــزاری ایــن رویــداد از طریق شــماره تلفــن ۰۹۰۵۶22۵۱۶۴ 

ــند. در ارتباط باش

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور خبر داد 

موافقت اصولی سازمان بهزیستی کشور 
با تاسیس مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی 

برای بنیاد شهید و جهاد دانشگاهی 
امــور  و  مشــاوره  مدیــرکل   
روانشناختی ســازمان بهزیستی کشور 
از موافقــت اصولــی بــا تاســیس مراکــز 
مشـــــاوره و خدمات روانشــناختی 
بــه صـــورت کشـــوری بـــــــــرای 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و 

ــر داد. ــگاهی خب ــاد دانش جه
از  بازارکـــــار  بــه گــزارش 
ــل،  ــور بین المل ــی و ام ــط عموم رواب
»بهــزاد وحیدنیــا« مدیرکل مشــاوره و 
امور روانشــناختی ســازمان بهزیســتی 
کشــور از موافقــت اصولــی با تاســیس 
مراکز مشــاوره و خدمات روانشــناختی 
ــاد  ــرای بنی ــوری ب ــورت کش ــه ص ب
شــهید و امــور ایثارگــران و جهــاد دانشــگاهی خبــر داد و گفــت: ایــن مهــم در راســتای اجرای قانون تشــکیل 
ســازمان بهزیســتی کشــور و بنــد ۶ مــاده 2۶ قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالــی دولت مصــوب 8۰/۱۱/27 
مجلــس شــورای اســامی و بــا توجه به درخواســت روســای بنیاد شــهید و امــور ایثارگران و جهاد دانشــگاهی 

و موافقــت کمیســیون عالــی صــدور پروانه هــا صــورت پذیرفــت.
مدیــرکل مشــاوره و امــور روانشــناختی ســازمان بهزیســتی کشــور، بــا اشــاره بــه اهمیــت ویــژه کارکــرد 
حــوزه روانشناســی بــر ایجــاد ارتبــاط تنگاتنگ و توســعه ارائه خدمــات مشــاوره تاکید کــرد و گفــت: از این رو، 
پروانــه فعالیــت هریــک از مراکــز زیرمجموعــه توســط کمیســیون مــاده 2۶ اســتان محــل فعالیــت، پــس از 
معرفــی مســئول فنــی واجــد شــرایط مطابــق بــا دســتورالعمل تخصصــی ســازمان و ارائــه تعهــد کتبــی 
ــن  ــز و تامی ــور، تجهی ــتی کش ــازمان بهزیس ــارت س ــرط نظ ــد و ش ــرش بی قی ــر پذی ــی ب مبن
نیــروی تخصصــی موردنیــاز صــادر خواهــد شــد. ایــن در حالــی اســت کــه موافقت نامــه صرفــاً جهــت 
تاســیس مراکــز در واحدهــای آن بنیــاد در سراســر کشــور صــادر شــده و قابــل انتقــال بــه غیــر نخواهــد بــود.

»مهشــید منــزوی« مدیرکل دفتر تخصصی علوم انســانی، اجتماعــی و هنر جهاددانشــگاهی درخصوص 
موافقــت اصولــی ســازمان بهزیســتی کشــور بــا تاســیس مراکــز مشــاوره و خدمــات روانشــناختی، گفت: 
بــا توجــه بــه اینکــه گرفتــن مجــوز حقوقــی در کشــور کار ســختی اســت و ایــن امــر بســیار تســهیل دهنده 
اســت؛ چراکــه جهــاد دانشــگاهی در بیــن مــردم به واســطه آمــوزش جایگاهــی خوبــی دارد و اقبــال خوبی 

از مراکــز مشــاوره آن هــم می شــود؛ لــذا ایــن اتفــاق دایــره فعالیــت جهــاد را گســترش می دهــد.

با پایان یافتن رویداد بین المللی

بــا پایــان یافتن رویــداد بین المللــی ۱۰ جــوان شایســته)TOYP( ایــران، 
بــر اســاس رای داوران ۱۰ نفــر بــرای ورود بــه مرحلــه بین المللــی انتخاب شــدند.
 ،)JCI(ــان ــی جوان ــاق بین  الملل ــر ســاله ات ــازارکار، ه ــزارش ب ــه گ ب
ــت  ــته  اند مأموری ــه توانس ــال ک ــا ۴۰ س ــته ۱8 ت ــوان برجس ۱۰ ج
JCI را بــه روش  هــای گوناگــون بــه انجــام برســانند را بــا هــدف شناســایی 
ایــن جوانــان، ترویــج فرهنــگ رهبری در مســئولیت  های اجتماعــی در جهان 
انتخــاب می  کنــد. ایــن برگزیــدگان بــه الگویــی بــرای ســایر جوانــان بــدل 
شــده و داســتان  های کشــف، عــزم و نبــوغ آن هــا الهــام بخــش ســایرین بــوده 
تــا بــه رهبــران بهتــری تبدیــل شــده، جوامــع بهتــری ایجــاد کــرده و بــرای 
ایجــاد تأثیــر پایــدار اقــدام کننــد. ایــن رویــداد بــه صــورت محلــی، ملــی و 

ــود. ــی اداره می  ش بین الملل
ــان  ــه جه ــور را ب ــر از ۵7 کش ــش از ۳۰۰ نف ــال JCI ،۱۹8۳ بی از س
ــر،  ــان برت ــرای انتخــاب جوان ــی JCI ب ــار اصل ــرده اســت. معی ــی ک معرف

ــرای جامعــه و انســان  ها اســت. ــرد ب اثرگــذاری اجتماعــی و الهــام بخشــی ف
در اختتامیــه ایــن رویــداد کــه روز گذشــته یکشــنبه ۱۱ اردیبهشــت مــاه 
برگــزار شــد، بعــد از ارائــه ســخنرانی هایی، داوران فعالیت خــود را بــرای انتخاب 
۱۰ جــوان کارآفریــن آغــاز کردنــد کــه نتایــج ایــن داوری بــه ایــن شــرح اســت:

پوریــا عالمــی، ســینا تقــی زاده، تــارا حصــاری، حســام ســردارلو، امیر 
دارســتانی فراهانــی ، ســید عرفــان موســوی، طیبــه شــاه ولــی، 

یاســین شــریعتی، ســجاد اکبرپور و محمد مهدی مومــن زاده
این افراد برای حضور در رقابت بین المللی »تویپ« انتخاب شدند.

ــران در گفت وگــو  ــان ای ــاق بین الملــل جوان نویــد ادریــس دبیــرکل ات
ــارکت  ــا مش ــپ« ب ــی »توی ــداد بین الملل ــه روی ــان اینک ــا بی ــنا ب ــا ایس ب
ــال در  ــی امس ــداد جهان ــن روی ــت: ای ــود، گف ــزار می ش ــور برگ ۱2۵ کش

ــد. ــد ش ــزار خواه ــگ برگ هنگ کن

۱۰ جوان کارآفرین راهی رویداد بین المللی )TOYP( شدند
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