
دکتر شعاری رئیس این دانشگاه خبر داد

راه اندازی بنیاد توسعه کسب و کارهای 
دانش بنیان در دانشگاه علم و هنر 

دانشـگاه علـم و هنـر در راسـتای 
و  دانشـجویان  اشـتغال  توسـعه 
در  فنـاوران  و  آموختـگان  دانـش 
اسـتان یـزد، بنیـاد توسـعه کسـب 
و کارهـای دانـش بنیـان راه انـدازی 

می  کنـد.
بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار، دکتر 
»محمـود اشـعاری« رئیس دانشـگاه 

علم و هنر یزد با اشـاره به اهمیت اشـتغال دانش بنیان و موضوع اشـتغال دانش آموختگان 
بـه ویـژه در سـالی کـه مزین به شـعار »تولیـد، دانش بنیان و اشـتغال آفرین« از سـوی مقام 
معظم رهبری نام گذاری شـده اسـت، گفت:  بنیاد توسـعه کسـب و کارهای دانش بنیان با 
هدف توسـعه اشـتغال دانشـجویان و دانش آموختگان و فناوران در اسـتان یزد راه اندازی می شـود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن دانشـگاه با سـابقه سـه دهه فعالیـت در اسـتان یزد یکـی از 
دانشـگاه های کارآفرین و نسـل سـوم محسوب می شـود، خاطرنشـان کرد: براساس برنامه 
رصـد اشـتغال دانش آموختـگان کـه توسـط وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری انجام شـده، 
دانشـگاه علم و هنر یزد رتبه سـوم را در زمینه اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی در مقطع 

ارشـد و رتبه هشـتم را در بین دانش آموختگان مقطع کارشناسـی کسـب کرده اسـت.
رئیس دانشگاه علم و هنر یزد یکی از دالیل این موفقیت را ارتباط و تعامل خوب و 
سازنده این دانشگاه با بخش خصوصی و مجموعه های صنعتی و خدماتی استان عنوان 
و اظهار کرد: در سه شهرستان اردکان، اشکذر و یزد با توجه به زیرساخت هایی بسیار 
مناسبی که داریم، برنامه ریزی های بسیار مناسبی انجام داده ایم تا بتوانیم با بهره مندی 
از کلیه ظرفیت های ملی و استانی مراکز رشد، مراکز نوآوری و شتابدهی و حتی کارخانه 
نوآوری را در راستای تحقق برنامه های ارزشمند دولت سیزدهم در حوزه مهارت آموزی 
و حمایت از جوانان خالق و کارآفرین و همچنین اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان 

به سرانجام مطلوب برسانیم.
وی در همین رابطه از مدیریت عالی استان و همه مسئوالن این سه شهرستان خواست در 
تحقق برنامه ریزی های انجام شده که قطعا در راستای شعار سال و منویات مقام معظم رهبری 

است، بیش از گذشته با این دانشگاه همراهی و همکاری داشته باشند.
تالش برای ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و زایشی

اشعاری با تاکید بر این که دانشگاه علم و هنر یزد یک دانشگاه غیرانتفاعی و غیردولتی 
وابسته به جهاد دانشگاهی است تصریح کرد: دولت سیزدهم برنامه های بسیار خوبی برای 
حمایت از مجموعه های غیر دولتی به ویژه دانشگاه و موسساتی که در حوزه اشتغال و 
کارآفرینی و حل مسئله گام بر می دارند، در دست اقدام دارد بنابراین امیدواریم با توجه 
به برنامه های جدی این دانشگاه در توسعه اشتغال و کارآفرینی  بویژه برای دانشجویان و 

دانش آموختگان حمایت های الزم ملی و استانی از این مهم صورت پذیرد.
وی ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و زایشی را از راهکارهای توسعه اشتغال دانش بنیان 
عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت توسعه کسب و کارهای نوپا یا همان استارت آپ ها، بنیاد 
توسعه کسب و کارهای دانش بنیان دانشگاه علم و هنر با هدف توسعه اشتغال دانش بنیان در 

شهرستان های اردکان، اشکذر و یزد در آینده نزدیک راه اندازی می شود.
هدف گذاری برای جامعه ۵۰ هزار نفری دانشگاه های استان

اشعاری در پایان با اشاره به این که دانشگاه علم و هنر یزد بیش از ۶۵۰۰ دانشجو دارد، 
گفت: تالش می کنیم از طریق بنیاد توسعه کسب و کارهای دانش بنیان نه تنها برای 
دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه بلکه برای کل جامعه دانشگاهی ۴۰ تا ۵۰ هزار 
نفری استان و همچنین سایر افراد خالق و کارافرین بویژه در شهرستان های اردکان و 

اشکذر ارائه خدمت داشته باشیم.
رییس دانشگاه علم و هنر بر لزوم حمایت از دانشگاه های غیرانتفاعی و غیردولتی نیز 
تاکید کرد و گفت: دانشگاه علم و هنر یزد وابسته به جهاد دانشگاهی دارای پتانسیل و 
ظرفیت های بسیاری خوبی است و تالش دارد با تعامل بین پارک ها و مراکز رشد 
علم و فناوری در گستره ملی و استانی در حوزه توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور 

خدمات بیشتری به جامعه و صنعت ارائه کند.
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برنامه جذب 5 هزار 

مهندس و ناظر کشاورزی 

102

ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی مجلــس 
شــورای اســالمی از اســتخدام پنــج هــزار تــن از 
مهندســان ناظــر کشــاورزی در مراکــز خدمــات 
جهــاد کشــاورزی شهرســتان ها بــا اولویــت 

ــر داد. ــون خب ــابقه و آزم س

طرح تاسیس انجمن و دفاتر 

پیشخوان مالکیت فکری

در کشور 
ــع  ــری در صنای ــت فک ــش مالکی همای
ــت  ــراه نشس ــه هم ــی ب ــالق و فرهنگ خ
ــای  ــری پارک ه ــت فک ــری مالکی سراس
ســالن  در  کشــور،  فنــاوری  و  علــم 
همایش هــای بیــن المللــی دانشــگاه 

ــد. ــزار ش ــگ برگ ــم و فرهن عل

تصویب شیوه نامه جدید 
پذیرش دانشجوی بهورزی 
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برنامه جذب 1500 نیروی جوان 
در گمرک ایران

تدوین 100 رشته جدید
در دانشگاه علمی کاربردی 

تدوین سند ملی نظام نوآوری
از سوی وزارت علوم 

»تحوالت فناوری »ابزار توسعه کارآفرینی 
در عصر ارتباطات

امیرعلی بینام

در حالـی بـه روز 27 اردیبهشـت 1۴۰1 نزدیـک مـی شـویم کـه ایـن روز 
در تقویـم کشـورمان بـه روز جهانـی »ارتباطـات و روابـط عمومی« شـهرت 
یافتـه اسـت؛ و نیـز در حالـی این روز را جشـن مـی گیریم کـه مطبوعات و 
رسـانه هـای مکتـوب بیش از هـر زمانی تحت تاثیـر تحوالت فناوری، رشـد 
و توسـعه فضـای مجـازی و گرانـی کاغـذ و ... بـه حاشـیه رفته و بـه عبارت 

بهتـر جـای خـود را به رسـانه هـای مجـازی داده اند. 
بـد نیسـت بدانیـم؛ نزدیک بـه 18۰ سـال از انتشـار کاغذ اخبار بـه عنوان 
نخسـتین روزنامـه ایـران در عصـر قاجـار مـی گـذرد. بایـد گفـت؛ میـرزا 
توسـط  کـه  بـود  دانش آموختگانـی  نخسـتین  از  شـیرازی  محمدصالـح 
عبـاس میـرزا، نایب السـلطنه  فتحعلی شـاه قاجـار، بـه اروپـا فرسـتاده شـد. 
او پـس از بازگشـت، نخسـتین روزنامـه  ایرانـی را بـه نـام »کاغـذ اخبـار« 

در تهـران منتشـر کـرد.
فراینـد تغییـر و تحـول مسـتمر و پرشـتاب، مهمتریـن ویژگی عصـر کنونی 
اسـت و فرایند کارآفرینی و خالقیت اسـاس و بسـتر سـاز تغییر و دگرگونی 
اسـت. جهـان امـروز تحـت تأثیر رسـانه ها و تکنولـوژی های نویـن ارتباطی 
مـی باشـد کـه موجـب افزایـش سـطح بینـش و آگاهی مردم شـده و بـر کلیه 
اسـت.  اثرگذاشـته  کارآفرینـی  و  کار  جملـه  از  اجتماعـی  هـای  فعالیـت 
کارآفرینـی بـه مثابـه یـک موتور توسـعه اسـت کـه در آن ایده هـای جدید 
و مناسـب بـه منظـور بهـره بـرداری از فرصت هـا و منابع موجـود در جهت 
اشـتغال، شناسـایی و پیـاده سـازی مـی شـود. بنابرایـن، آمـوزش و توجـه 
کافـی بـه کارآفرینـان، ترویـج کارآفرینی، ابتکار و اسـتقالل فـردی، حمایت 
از مالکیـت فکـری و انجـام فعالیـت هـای گروهـی در کنـار حمایـت هـای 

دولـت و منابـع مالـی بـرای گسـترش کارآفرینـی ضروری اسـت. 
از سـوی دیگـر مشـاغل آینده، بیشـتر ماهیت نـرم افزاری، فکـری، خدماتی 
و تخصصـی دارند تا جسـمی و سـخت افـزاری، بنابراین  الزامـات نیروی کار 
فـردا، متفـاوت بـا شـرایط فعلی اسـت. نیـروی انسـانی آینـده باید بـه چند 
توانمنـدی اساسـی مجهـز باشـد: نـوآوری و خالقیـت، مهـارت هـای نـرم و 
کارآفرینـی، انعطـاف و وفـق پذیری، بینش و سـواد فنـاوری، پژوهش گری، 
آینـده نگـری و آینـده پژوهـی تمامـی این مـوارد عناصـر سـازنده کارکنان 
دانشـی آینـده اسـت. دنیـای جدیـد دیگـر در بسـتر رسـانه هـای سـنتی و 
مطبوعـات چاپـی پیـش نمـی رود بلکـه نـگاه چندرسـانه ای و مولتـی مدیا 
و آشـنایی بـا ابزارهـا و رسـانه هـای جدیـد جایگزین نگاه سـنتی می شـود.
زمانـی عامل بسـته شـدن مطبوعـات، حکومت هـا و مخالفـان آزادی بیان و 
مطبوعـات بودنـد و شـاید در آن سـال هـا کسـی تصـور نمی کـرد جوامع و 
تحـوالت فنـاوری به سـمتی پیـش رود که نه تنهـا کار و کاسـبی مطبوعات 
و رسـانه هـای مکتـوب بلکـه امنیـت شـغلی و حرفـه ای فعـاالن آن هـا نیز 
تحـت الشـعاع قـرار بگیـرد. امـروزه آنچـه در فضـای مطبوعـات و رسـانه ها 
مـی بینیم شـگفت آور اسـت. مطبوعات عمال به گل نشسـته و ایـن را به راحتی 
مـی تـوان از تیـراژ انـدک و نیـز تعدیـل و بعضـا اخراج تعـداد شـاغالن آنها 

مشـاهده کرد. 
در آسـتانه روز جهانـی ارتباطـات، یاد همه دلسـوزان تاریـخ مطبوعات ایران 
زمیـن را -کـه عاشـقانه برای ایـن مرز و بوم با اندیشـه و قلم جهـاد کردند- 
گرامـی مـی داریـم و انتظار داریـم این روز بـا حمایت های مـادی و معنوی 

مردم و مسـئوالن به کام اهالی ارتباطات و رسـانه شـیرین باشـد.

یادداشت مدیر مسئول

دعوت به همکاری

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

 کارشناس استقرار نرم افزار های 1
همکاران سیستم

 جنسیت : آقا و خانم
مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت- حسابداری- 

 مهندسی صنایع- نرم فزارIT- ریاضی
 روابط عمومی قوی و مسئولیت پذیری

 توانایی حل مسئله و کار تیمی و یادگیری سریع مفاهیم
وضعیت خدمت: پایان خدمت )برای اقایان(

2C# برنامه نویس

 جنسیت: آقا و خانم
 سابقه کار در گروه شغلی مشابه

 مدرک تحصیلی: کارشناسی کامپیوتر )نرم افزار(، فناوری اطالعات
وضعیت خدمت: پایان خدمت )برای اقایان(

مسئول دفتر ) آشنا به حسابداری (۳
 جنسیت: خانم

 سابقه کار در گروه شغلی مشابه و آشنا به مفاهیم حسابداری
مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

کارشناس فروش نرم افزار۴

 جنسیت : آقا و خانم
مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت- حسابداری- 

 مهندسی صنایع- نرم فزارIT- ریاضی
 روابط عمومی قوی و مسئولیت پذیری

 توانایی حل مسئله و کار تیمی 
 وضعیت خدمت: پایان خدمت )برای اقایان(

شرکت فن آوری اطالعات همکاران سامانه
 واقع در تهران در راستای تکمیل کادر خود به افراد 

واجد شرایط زیر جهت همکاری دعوت می نماید:

گزارش بازارکار از یازدهمینگزارش بازارکار از یازدهمین
 نمایشگاه اینوتکس  نمایشگاه اینوتکس 20222022
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ارتبـاطات و مهارت های نرم رمز موفقیت ارتبـاطات و مهارت های نرم رمز موفقیت 
دانش آموختگان برای ورود به بازارکاردانش آموختگان برای ورود به بازارکار
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برنامه جذب 500 نیروی 
محیط بان در کشور 

sgithrm@yahoo.com



اخبار ویژه

www.bazarekar.ir
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مکاتبه با دولت برای جذب ۲ هزار دکتر معلم 

در دانشگاه فرهنگیان 
وزیــر آمــوزش و پــرورش در آییــن تودیــع 
جدیــد  سرپرســت  معارفــه  و  رئیــس 
ــت  ــا دول ــه ب ــان از مکاتب ــگاه فرهنگی دانش
ــر  ــر دکت ــزار نف ــداد ۲ ه ــذب تع ــرای ج ب

ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ــم در ای معل
بــه گــزارش بازارکاربــه نقــل از مرکــز 
وزارت  عمومــی  روابــط  و  اطالع رســانی 
وزیــر  نــوری  یوســف  آموزش وپــرورش، 
آمــوزش و پــرورش، در آئیــن تودیــع و 
معارفــه رئیــس و سرپرســت ایــن دانشــگاه 
ــر و  ــین خنیف ــای حس ــی از تالش ه ــم و قدردان ــگاه معل ــام و جای ــادن مق ــا ارج نه ب
تیــم همــراه طــی مــدت تصــدی ریاســت دانشــگاه، ســپردن پرچــم از دســت معلــم 
بــه معلــم دیگــر را تــداوم راه تربیــت معلــم دانســت و تصریــح کــرد: افزایــش پذیــرش 
دانشــجو معلــم از ســال ۱۳۹۴ بــه بعــد از ســقف ۳ هــزار نفــر بــه ۲۵ هــزار نفــر اتفاقی 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــت ب بســیار خــوب از نظــر کمی
ــه انقــالب اســالمی  وزیــر آمــوزش و پــرورش، تربیــت معلــم را از منظــر رهبــر فرزان
)مدظلــه العالــی( از اهــم مــوارد برشــمرد و افزود: دانشــگاه فرهنگیــان، دانشــگاه وزارت 
آمــوزش و پــرورش اســت. تــا زمانــی کــه دانشــگاه فرهنگیــان بــه دنبــال آن باشــد که 
خــود را بــا وزارت علــوم تــراز کنــد، معلــم تربیــت نمی کنــد، زیــرا حــوزه مأموریــت 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در بخــش غیــر تربیــت معلــم، عــام بــه حســاب 

می آیــد.
نــوری از دریافــت دســتور جــذب ۲۵ هــزار دانشــجو معلــم دیگــر در ســطح کشــور 
ــه سرپرســت دانشــگاه فرهنگیــان، گفــت: بایــد محــل رشــته،  خبــر داد و خطــاب ب

جنــس دانشــجو معلمــان هــر چــه ســریع تر در ســطح کشــور مشــخص شــود.
وی از مکاتبــه بــا دولــت بــرای جــذب تعــداد ۲ هــزار نفــر دکتــر معلــم در دانشــگاه 
فرهنگیــان خبــر داد و خاطــر نشــان کــرد: ســهمیه اعــالم شــده بــرای جــذب دکتــر 

معلمــان بــه تدریــج انجــام خواهــد شــد.

دیدار  در  امروز   صبح  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
آموزش وپرورش  فرهنگیان،  و  معلمان  از  تن  صدها 
با تجلیل  و  تربیت کننده نسلی تمدن ساز خواندند  را 
از تالش های معلمان به ویژه در دوران کرونا و تأکید 
بر بهبود مسائل معیشتی آنان گفتند: نسل نوجوان و 
جوان، باید دارای هویت ملی و اسالمی- ایرانی، معتمد 
آرمانها،  و  امام  اندیشه های  از  آگاه  مقاوم،  نفس،  به 

دانشمند و کارآمد پرورش یابد..
نسل های  هدایت  به  مفتخرین  را  معلمان  ایشان 
آینده خواندند و افزودند: هدف از دیدار با معلمان 
برجسته شدن نقش آنان و تثبیت و ماندگار شدن 
ارزش معلمی در افکار عمومی است تا هم معلم و 
خانواده اش به شغل او افتخار کنند، هم جامعه به 

معلم به چشم یک فرد مفتخر نگاه کند.
رهبر انقالب با تشکر از نکات خوب سخنان وزیر 
آموزش وپرورش افزودند: کشور از لحاظ قانون، سند 
و تصمیمات خوب، هیچ چیز کم ندارد، مهم این 
است که این تصمیمات و قوانین با کار جدی و 

مجاهدانه پیگیری و اجرا شوند.
ایشان در تبیین دو کاربرد مفهوم معلمی گفتند: 
معلم به معنای تعلیم دهندگی، ارزش بسیار بزرگی 

است زیرا خداوند به استناد آیات قرآن، تعلیم دهنده 
است و پیامبر و همه حکما، علما، دانشمندان و 
شخصیتهای برجسته نظیر استاد شهید مطهری 

نیز دارای این ارزش بسیار واالی معلمی هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: در کاربرد دوم 
عالوه  است،  آموزش وپرورش  کار  با  منطبق  که 
تعلیم دهندگی، ارزش باالتری نیز وجود دارد زیرا 
مخاطب این تعلیم در بهترین سنین تأثیرپذیری 
و تربیت پذیری هستند و تعلیم آنها، تأثیرگذاری 

بسیار بیشتری از تعلیم دیگر قشرها دارد.
ایشان با اشاره به هدف بلند مدِت ایجاد تمدن نوین 
و شکوفای اسالمی گفتند: منابع انسانی، زیرساخت 
هر تمدنی به شمار می رود و برپاکنندگان تمدن 
نوین اسالمی نسلی هستند که اکنون در اختیار 
کار  ارزش  و  اهمیت  بنابراین  دارند،  قرار  معلمان 

معلمی را باید از این زاویه درک کرد.
تربیت  به  اشاره  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
عناصر برجسته در آموزش وپرورِش بعد از انقالب 
دهه  چهار  در  معلمان  تالش  برکت  به  افزودند: 
اخیر، عناصری کارآمد در عرصه های مختلف رشد 
یافته اند اما کافی نیست و برای آن تمدن شکوفا، 

باید این گونه پرورش ها فراگیر شود.
ایشان فرصت دوازده ساله آموزش وپرورش را برای 
تربیت چنین نسلی، بی نظیر برشمردند و گفتند: 
سازماِن گسترده ی آموزش وپرورش در همه شهرها 
و روستاها، زمینه مناسبی دارد تا در پرتو تالش 
و مجاهدت معلمان، ارزشها و آرمانهای انقالب را 
به درستی به دلها و گوشهای آماده ی فرزندان ملت 
منتقل، و هویت اسالمی- ایرانی را در آنها نهادینه 

کند..

دیدار معلمان با رهبر انقالب؛ 

منابع انسانی، زیرساخت هر تمدنی به شمار می رود 
 

و  کار  تعــاون،  وزیــر 
رفــاه اجتماعــی گفــت: 
ثبــت  بــرای  مــردم 
ــه  ــوط ب ــای مرب اعتراض ه
نــوع دهــک بندی هــای 
ســامانه  بــه  یارانه هــا 
»حمایــت« وابســته بــه 
ــاه  ــاون، کار و رف وزارت تع
اجتماعــی مراجعــه کــرده 
بررســی  درخواســت  و 

بدهنــد. مجــدد 
بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز اطالع رســانی و روابــط عمومــی وزارت تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی، »حجــت اهلل عبدالملکــی« در حاشــیه حضــور در 
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســالمی بــرای ارائــه گــزارش 
ــن  ــه ای ــردی زیرمجموع ــای راهب ــرکت های صندوق ه ــع و ش ــرد صنای عملک
ــی در  ــی خوب ــته رکوردزن ــاه گذش ــول ۷-۶ م ــرد: در ط ــان ک ــه بی وزارتخان
ــد، پتروشــیمی،  ــه تولی ــه از جمل ــه وزارتخان ــف زیرمجموع ــای مختل بخش ه

ــته ایم. ــر داش ــای دیگ ــوالد و صندوق ه ــل، ف ــل و نق ــی، حم ــع غذای صنای
ــه ۳۰  ــه وزارتخان ــته ب ــات وابس ــع لبنی ــال صنای ــوان مث ــه عن ــزود: ب وی اف
درصــد افزایــش صــادرات داشــته اند و جهــش و ســودآوری خوبــی در شــرکت 
ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی »شســتا« طــی ۶ مــاه دوم ســال گذشــته 
در دولــت مردمــی ســیزدهم رخ داده اســت کــه شــامل ۷۲ درصــد افزایــش 

فــروش و ۵۰ درصــد رشــد ســوِد بخــش تولیــد بــوده اســت.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد: بــرای ســال ۱۴۰۱ در حــوزه 
ــدی را  ــای جدی ــتغال رکورده ــاد اش ــودآوری و ایج ــان و س ــد دانش بنی تولی

تجربــه خواهیــم کــرد.

اعتراض ها نسبت به پرداخت یارانه ها 

در سامانه حمایت ثبت و رسیدگی می شود

    نوری در آیین معارفه سرپرست جدید 
دانشگاه فرهنگیان خبر داد: 

با حضور رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی 

دکتر عبدالملکی: 

ــرادی  ــا اف ــم ت ــه داری ــت: برنام ــوم گف ــر عل وزی
ــدو ورود  ــد اســتخدام شــوند در ب ــه می خواهن ک
بایــد یــک دوره شــبانه روزی حداقــل ســه ماهــه 
آمــوزش ببیننــد و ایــن شــرط صــدور حکــم آنها 

باشــد.
بــه گــزارش بــازارکار، محمدعلــی زلفــی گل، 
ــم  ــاوری، در مراس ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
بزرگداشــت مقــام معلــم در دانشــگاه امــام صادق 
)ع(گفــت: یکــی از مشــکالتی کــه جامعــه علمــی 
ــن  ــه روســت ای ــا آن رو ب ــا در حــال حاضــر ب م
ــی را  ــگاه و معلم ــتادی دانش ــا اس ــه م ــت ک اس
یــک تخصــص نمی دانیــم و ایــن ضربــه بزرگــی 
ــا زده اســت. ســال ۱۳۶۳  ــه علمــی م ــه جامع ب
ــق  ــم توفی ــی در ق ــم مدن ــت معل ــز تربی در مرک
اســاتیدی  موقــع  آن  بخوانــم.  داشــتم درس 
ــه  ــاب را ب ــه صفحــه کت داشــتیم کــه صفحــه ب
ــم  ــی بتوانی ــه خوب ــا ب ــا م ــد ت ــاد می دادن ــا ی م
ــن نشــان  ــم. ای ــس بپردازی ــه تدری در مدرســه ب
می دهــد کــه معلمــی و اســتادی دانشــگاه یــک 
ــد شــیوه های آن و تعامــل  تخصــص اســت و بای
ــم.. ــی بدانی ــه خوب ــوز را ب ــجو و دانش آم ــا دانش ب

اگــر االن بــه یــک اســتاد دانشــگاه بگوئیــم کــه 
ــی  ــن حرف ــد چنی ــی ببینی ــوزش معلم ــد آم بای

ــد امــا مــا برنامــه  ــه خــودش می دان را توهیــن ب
ــتخدام  ــد اس ــه می خواهن ــرادی ک ــا اف ــم ت داری
شــوند در بــدو ورود بایــد یــک دوره شــبانه روزی 
حداقــل ســه ماهــه آمــوزش ببیننــد و این شــرط 

صــدور حکــم آنهــا باشــد..

لوازم مهارت محور کردن
 آموزش های دانشگاهی

زلفــی گل تصریــح کــرد: االن بســیاری از نهادهــا 
بــرای خودشــان دانشــگاه ایجــاد کــرده و از 
ــس  ــد پ ــتخدام می کنن ــرو اس ــم نی ــا ه همان ه

ــگاه های  ــه در دانش ــردم ک ــدان م ــف فرزن تکلی
ــذا  ــود؟ ل ــه می ش ــد چ ــل کرده ان ــر تحصی دیگ
بایــد بــرای حــل چنیــن مشــکالتی راهــکار ارائــه 
شــود. بنابرایــن از شــما درخواســت داریــم بــه مــا 
ــه مشــکالتی کــه وجــود  ــد کــه چگون ــاد دهی ی
دارد را برطــرف کنیــم؟ االن گفتــه می شــود 
آمــوزش  فقــط  دانشــگاهی  فارغ التحصیــالن 
نظــری دیده انــد و کار بلــد نیســتند و خــود 
بنــده هــم در برنامه هایــی کــه بــه مجلــس ارائــه 
ــد  ــا بای ــای م ــه آموزش ه ــردم ک ــالم ک دادم اع

ــد. ــد باش ــور و هدفمن مهارت مح
ــن نتیجــه  ــه ای ــا االن کــه در وزارت هســتم ب ام
رســیده ام کــه افزایــش مهــارت یــک دانشــجو و 
ــه یــک  مثــاًل فرســتادن یــک دختــر دانشــجو ب
وزارتخانــه هماننــد وزارت مســکن یــا وزارت 
نفــت یــا یــک شــرکت خصوصــِی دارویــی بــرای 
آمــوزش دیــدن و کارورزی، نیازمنــد مقدمــات و 
ــاب اســت  ــاب و ذه ــیله ای ــد وس ــی همانن لوازم
کــه بایــد فراهــم شــود امــا اگر هیــچ امکاناتــی در 
دســت مــا نباشــد و خیالمــان از بابــت امنیــت آن 
ــور  ــن مهارت مح ــد بنابرای ــت نباش ــخص راح ش

کــردن هــم کار راحتــی نیســت.

وزیر علوم در دانشگاه امام  صادق خبر داد

شرط صدور حکم استخدام اعضای هیات علمی جدید 

کمیته علمی تدوین برنامه جامع تحقق 

سیاست های تأمین اجتماعی تشکیل شد 
 

ــع  ــی جام ــه علم ــه کمیت ــن جلس اولی
تحقــق سیاســت های کلــی تأمیــن 
ــا حضــور رئیــس موسســه  ــی ب اجتماع
کار و تامیــن اجتماعــی، اعضــای هیــات 
علمــی دانشــگاه و صاحبنظــران برگــزار 

شــد.
ــم  ــر »رحی ــازارکار ، دکت ــزارش ب ــه گ ب
ســرهنگی «در اولیــن نشســت کمیتــه 
ــق  ــع تحق ــه جام ــن برنام ــی تدوی علم
ــی  ــن اجتماع ــی تأمی ــت های کل سیاس
ابالغــی مقــام رهبــری ضمــن ارائــه گــزارش اقدامــات صــورت گرفتــه از زمــان ابــالغ 
سیاســت هــا تاکنــون اظهــار داشــت: هیــات دولــت وظیفــه تدویــن، پیــش نویــس 
ــی گذاشــت. ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــده وزارت تع ــر عه ــررات را ب ــن و مق ــح، قوانی لوای
ســرهنگی بــا اشــاره بــه تشــکیل کارگــروه علمــی و اجرایــی در ایــن خصــوص افــزود: 
ــگاه  ــگاه علمــی مرتبــط باشــد و هرچــه ن ــک ن ــه، الزم اســت ی ــن برنام ــرای تدوی ب
علمــی در تدویــن برنامــه رســوخ کنــد اثرگــذاری بیشــتری خواهد داشــت لــذا کمیته 
ــی  ــن اجتماع ــران در موسســه کار و تامی ــاتید و صاحبنظ ــوت از اس ــا دع ــی ب علم
تشــکیل مــی شــود و بنــا داریــم از ظرفیــت هــای ارزشــمند علمــی و دانشــگاهی در ایــن 

خصــوص اســتفاده کنیــم.
وی ضمــن تأکیــد بــر تشــکیل گــروه هــای تخصصــی زیرنظر کارگــروه علمــی ادامــه داد: 
هــر کــدام از اســاتید مــی تواننــد بــا توجــه بــه تخصــص و عالقــه در کارگــروه هــا بــا 

موسســه همــکاری نماینــد و حکــم اعضــای کمیتــه بــه زودی صــادر خواهــد شــد.
ــن جلســه اســاتید دانشــگاه و صاحبنظــران حاضــر در جلســه، نظــرات  ــه ای در ادام
ــرداری از ظرفیــت هــای موجــود و اقدامــات انجــام  ــد، بهــره ب خــود را اعــالم نمودن
شــده، عملگرایــی و وجــود نظــام ارزیابــی از جملــه مــوارد مــورد تاکید اکثــر حاضرین 

در جلســه بــود.
ــق  ــع تحق ــه جام ــن برنام ــه علمــی تدوی ــن جلســه کمیت ــر اســت اولی  شــایان ذک

ــزار شــد. ــی برگ ــن اجتماع ــای تأمی سیاســت ه

مجلــس  کشــاورزی  کمیســیون  ســخنگوی 
شــورای اســالمی از اســتخدام پنــج هــزار تــن از 
مهندســان ناظــر کشــاورزی در مراکــز خدمــات 
جهــاد کشــاورزی شهرســتان ها بــا اولویــت 

ــر داد. ــون خب ــابقه و آزم س
بــه گــزارش بــازارکار، احــد آزادی خــواه در 
توضیــح نشســت کمیســیون کشــاورزی، منابــع 
ــگاران  ــه خبرن ــط زیســت ب ــی، آب و محی طبیع
گفــت: در نشســت طــرح تعییــن تکلیــف ناظران 
ــره  ــده و ۹ تبص ــاده واح ــک م ــا ی ــاورزی ب کش
ــر اســاس  ــه ب ــید ک ــب رس ــه تصوی بررســی و ب
آن دولــت موظــف شــد بــا رعایت حکــم بنــد )ج( مــاده ۲۴ 
ــداد  ــور تع ــتخدامی کش ــی اس ــرایط عموم و ش
پنــج هــزار تــن از کارشناســان ناظــر همــکار بــا 
وزارت جهــاد کشــاورزی از ســال ۱۳۸۲ را بــا مــدرک 
کارشناســی کلیــه رشــته های کشــاورزی، منابــع 
طبیعــی، دامپزشــکی و باالتــر در پســت های 
ترویــج  نظارتــی  و  عملیاتــی  کارشناســی 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی در مراکــز خدمــات 
جهــاد کشــاورزی شهرســتان ها بــا اولویــت 
ــد. ــال جــذب کن ــج س ــی پن ــون ط ــابقه و آزم س

مجلــس  کشــاورزی  کمیســیون  ســخنگوی 
شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس 
تبصــره )۱( طــرح مذکــور بــرای اشــخاص دارای 
ــر از کارشناســی در  تصحیــالت دانشــگاهی باالت
هــر مقطــع یــک امتیــاز محاســبه شــود، افــزود: 
ــن  ــف ناطری ــن تکلی ــرح تعیی ــره )۳( ط در تصب
ــا  ــه ت ــی ک ــه ناظران ــت ک ــده اس ــاورزی آم کش
ســال ۹۰ بیــش از ۳۰ مــاه ســابقه فعالیــت 
ــد در  ــده ان ــذب نش ــون ج ــا تاکن ــته اند ام داش
ــد و مطابــق تبصــره )۴( ایــن  اولویــت قــرار دارن

ــول  ــته قب ــون گذش ــه در آزم ــی ک طــرح ناظران
ــد. ــون ندارن ــرار آزم ــه تک ــازی ب ــده اند نی ش

وی افــزود: بــر اســاس تبصــره ۶ و ۷ طــرح 
تعییــن تکلیــف ناظــران کشــاورزی جابــه جایــی، 
ماموریــت و انتقــال نیروهــای جــذب شــده 
بــه مــدت حداقــل ۱۰ ســال از شهرســتان 
ــه  ــتان ها و کلی ــایر شهرس ــه س ــذب ب ــل ج مح
دســتگاه های اجرایــی دیگــر ممنــوع اســت.

ــاد  ــه وزارت جه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــواه ب آزادی خ
کشــاورزی مکلــف شــد ه اســت تــا در اســتخدام 
مهندســان ناظــران مشــمول ایــن قانــون 
بــه نحــوی اقــدام کنــد کــه حداقــل ۵۰ درصــد 
اســتخدام شــدگان مــرد باشــند، خاطرنشــان کرد: 
بــه منظــور بررســی ســوابق ناظریــن وزارت 
ــور  ــا حض ــتانی ب ــی اس ــاورزی هیات ــاد کش جه
یکــی از نماینــدگان ناظــران بــا انتخــاب مجمــع 
ــر از  ــک نف ــتاندار، ی ــب اس ــر منتخ ــا، دو نف آنه
ــده  ــاورزی و نماین ــی کش ــام مهندس ــوی نظ س
ــکیل  ــتان ها تش ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه س

می شــود.

پنج هزار ناظر کشاورزی واجد شرایط استخدام می شوند

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:

با مشارکت پارک علم و فناوری البرز

تفاهم نامه همکاری چهارجانبه
 خدمات مشاوره آموزشی و تجاری سازی

 در اینوتکس ۲۰۲۲ منعقد شد 
 رویداد ارائه نوآوری های صنایع نرم و فرهنگی و ارائه نیازهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش با 
انعقاد قرارداد همکاری چهارجانبه بین پارک فناوری البرز، صندوق پژوهش و فناوری 

البرز، شبکه فن بازار ملی ایران و شرکت نوآفرینان ویدا مهر آفتاب برگزار شد.
به گزارش بازارکار از ستاد خبری نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲، رویداد ارائه نوآوری های 
صنایع نرم و فرهنگی و ارائه نیازهای آموزشی وزارت آموزش وپرورش در اینوتکس 

برگزار شد.
مهم ترین بخش این رویداد امضای تفاهم نامه همکاری چهارجانبه به ارزش ۱۰ میلیارد 

تومان بود.
این تفاهم نامه همکاری چهارجانبه بین پارک فناوری البرز، صندوق پژوهش و فناوری 
البرز، شبکه فن بازار ملی ایران و شرکت نوآفرینان ویدا مهر آفتاب به منظور خدمات 
مشاوره ای آموزشی و تجاری سازی و توانمندسازی برای شرکت های نوپا و خالق مستقر 

در پارک و مراکز رشد امضا شد.
آذرکیش مدیرکل فنی و حرفه ای وزارت آموزش وپرورش در این رویداد از نیاز مبرم به 

شرکت های دانش بنیان برای بروز رسانی آموزش خبر داد.
رئیس زاده رئیس گروه آموزش و توسعه کار و دانش وزارت آموزش وپرورش نیز گفت: 

آموزش یک رشته شغلی از وظایف این مجموعه است.
وی افزود: ایجاد یک پلتفرم برای هدایت درست تحصیلی به یک شغل بر مبنای استعداد 

دانش آموز از نیازمندی های آموزش وپرورش در فضای مجازی است.
زند حسامی در ادامه این رویداد گفت: آموزش وپرورش ضعیف ترین نهاد در حوزه استارت 

آپ است و امیدوارم این رویدادها باعث شکسته شدن این سد شود.
در این رویداد که امروز در پارک فناوری پردیس برگزار چندین شرکت استارت آپی که 
در زمینه آموزش مجازی فعالیت می کردند به ارائه توانمندی های خود پرداختند که مورد 

نقد کارشناسان قرار گرفت.

 

 

ــت  ــگان حفاظ ــده ی فرمان
محیــط زیســت کشــور 
گفــت: تــالش مــی کنیــم 
ســهمیه اســتخدام ۵۰۰ 
نیــروی محیط بــان را در 
دریافــت  جــاری  ســال 

ــم. کنی
ســرهنگ جمشــید محبت 
خانــی در گفت وگــو بــا 
اظهــار  مهــر  خبرنــگار 

ــان را  ــر محیط ب داشــت: ســازمان محیط زیســت ســهمیه اســتخدام ۲۵۰ نف
در ســال دارد کــه پــس از دریافــت مجــوز، طــرح تقســیم نیروهــای جدیــد 
را هــر اســتان بــا توجــه بــه جمعیــت محیط بانــان و چــارت ســازمانی خــود 

مشــخص می کنــد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه ســال گذشــته ســهمیه اســتخدامی مــا ابــالغ 
ــال  ــهمیه س ــه س ــم ک ــالش می کنی ــم و ت ــت کردی ــال درخواس ــد، امس نش
گذشــته و امســال را کــه ۵۰۰ نفــر نیــرو می شــود همزمــان دریافــت کنیــم و 
بتوانیــم اســتخدام ایــن تعــداد محیــط بــان را بــا دریافــت ســهمیه ســال های 

۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بــا هــم انجــام دهیــم.
فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور همچنیــن 
بــه موضــوع بیمــه کارکنــان ســازمان محیــط زیســت در حــوزه محیــط بانــی 
اشــاره و خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم کــه محیط بانــان و خانواده هــای آنــان 
ــی  ــاره نگران ــی در این ب ــث مال ــاظ مباح ــه لح ــند و ب ــالمت باش ــواره س هم
ــن قشــر  ــی ای ــن امســال شــرایط بیمــه درمان ــا وجــود ای نداشــته باشــند ب
نســبت بــه ســال گذشــته بهتــر شــده و برخــی مــوارد از جملــه هزینه هــای 

بیمارســتانی و … بــرای آنــان بــدون ســقف اســت.
ــه  ــه بیم ــش در زمین ــال های پی ــت: س ــراز داش ــی اب ــت خان ــرهنگ محب س
ــدات بیمــه  ــال ســقف تعه ــرای مث ــم و ب ــی مشــکالتی را شــاهد بودی درمان
بــرای برخــی مــوارد بیشــتر از ۵۰ میلیــون تومــان نبــود امــا امســال خیلــی از 

ــدون ســقف شــده اســت . ــا در تعهــد بیمــه ب هزینه ه

پیگیر اقداماتی در حوزه های رفاهی و اضافه کاری 
محیط بانان هستیم

وی بــا بیــان اینکــه موضــوع معیشــتی کارکنــان ســازمان محیــط زیســت نیز 
ــی در  ــن ســازمان اســت، خاطرنشــان کــرد: پیگیــر اقدامات در دســتور کار ای
ــه ســال گذشــته  ــه نســبت ب ــه کاری هســتیم ک ــای رفاهــی و اضاف حوزه ه
توجــه بهتــری بــه کارکنــان اجرایــی و ســتادی ســازمان محیــط زیســت شــود.

دریافت مجوز استخدام ۵۰۰ نیروی 
محیط بان در دستور کار است 

فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست کشور: 

ــازمان  ــالمت س ــاوره و س ــر مش ــت دفت سرپرس
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق ــجویان وزارت عل دانش
گفــت: بــا ارائــه خدمــات آموزشــی درحــوزه 
آمــوزش  ســازمان  مشــارکت  بــا  اشــتغال 
فنی وحرفــه ای و کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره(، 
ــرای  ــه مهــارت آمــوزی و ایجــاد اشــتغال ب زمین
ــت. ــده اس ــم ش ــد فراه ــجوی نیازمن ۱۱ هزاردانش

ــر  ــی، سرپرســت دفت ــم نعیم ــازارکار، ابراهی ــه ب ب
ــجویان وزارت  ــازمان دانش ــالمت س ــاوره و س مش
علــوم در ســفر بــه شــیراز و در نشســتی بــا رئیــس 
ــور اســتان فــارس، اظهــار کــرد:  دانشــگاه پیــام ن
فعالیــت ۱۳۰ مرکــز ارائــه خدمــات مشــاوره 
دانشــگاه های کشــور تــا پایــان ســال جــاری 

ــت. ــد داش ــمگیری خواهن ــش چش افزای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال جــاری بودجــه 
ــی  ــیب های اجتماع ــش آس ــرای کاه ــبی ب مناس
ــت:  ــت، گف ــده اس ــده ش ــور دی ــجویان کش دانش
بــه زودی شــاهد گســترش مراکــز مشــاوره در 

ــود. ــم ب ــور خواهی ــام ن ــگاه پی ــطح دانش س
حامــد عباســی آقاملکــی، سرپرســت اداره کل 
ــز در  ــور نی ــام ن ــگاه پی ــجویان دانش ــور دانش ام
انــدازی کمیته هــای مشــاوره در  از راه  ادامــه 
ــرد:  ــوان ک ــور، عن ــام ن ــگاه پی ــه دانش ۱۰ منطق
ــه  ــگان مشــاوره ای ب ــات رای ــن مراکــز، خدم در ای

دانشــجویان ارائــه می شــود.
بــر کمیته هــای مشــاوره،  افــزود: عــالوه  وی 
مراکــز مشــاوره خودگــردان نیــز در اســتان ها 
راه انــدازی می شــود . درحــال حاضــر ایــن مراکــز 
ــام  ــازمان نظ ــای الزم از س ــذ مجوزه ــس از اخ پ
روانشناســی در کــرج، تهــران، اصفهــان، اردبیــل، 
تبریــز و کاشــان راه انــدازی شــده و در بقیــه نقــاط 
کشــور نیــز در حــال اقــدام اســت. در ایــن مراکــز 
ــاوره  ــناختی، مش ــاوره های روانش ــر مش ــالوه ب ع
ــه دانشــجویان و ســایر  هــای اقتصــادی و... نیــز ب

ــه خواهــد شــد. ــن مراکــز ارائ ــان ای مخاطب
ــگاه  ــجویان دانش ــور دانش ــت اداره کل ام سرپرس

ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــور در بخ ــام ن پی
ــعه  ــوم از توس ــژه وزارت عل ــت وی ــتار حمای خواس
زیرســاخت هــای الزم بــرای ایجــاد مراکز مشــاوره 
ــد و  ــور ش ــطح کش ــور در س ــام ن ــگاه پی در دانش
ــترش  ــا گس ــور ب ــام ن ــگاه پی ــرد: دانش ــه ک اضاف
ــرای  ــل ب ــه تحصی ــی، زمین ــوزش عال ــعه آم توس
ــم و  ــه را فراه ــف جامع ــط و ضعی ــار متوس اقش
ــی  ــش آفرین ــرای نق ــت ب ــالن باکیفی فارغ التحصی

ــت. ــرورش داده اس ــه پ در جامع
انــدازی  راه  از  همچنیــن  آقاملکــی  عباســی 
صندوق هــای حمایــت از دانشــجویان در دانشــگاه 
ــر  ــالوه ب ــن ع ــت: ای ــر داد و گف ــور خب ــام ن پی
بی بضاعــت،  دانشــجویان  حامیــان  صنــدوق 
ــت  ــا حمای ــگاه ب ــل دانش ــی در داخ صندوق های
خّیــران ایجــاد و بــه دانشــجویان تســهیالت 
ــی  ــس از فارغ التحصیل ــرد و پ ــد ک ــا خواهن اعط
ــهیالت  ــن تس ــت ای ــرد، بازپرداخ ــتخدام ف و اس

می گیــرد. صــورت 

راه اندازی مراکز مشاوره برای توسعه مهارت آموزی و اشتغال دانشجویان

سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان دانشجویان خیر داد: 

 رویداد جذاب نمایشگاه کتاب فیدیبو

نمایشگاه مجازی کتاب هاای صوتی و الکترونیکی فیدیبو همزمان با نمایشگاه 
کتاب تهران در سایت و اپلیکیشن فیدیبو آغاز شد.

شناخته  ناشر   ۶۰ نمایشگاه  این  در  مهر،  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
ارائه محصوالت خود می پردازند.  به  آنالین  غرفه های  قالب  در  شده کشور 
کتاب های این ناشران در دو فرمت صوتی و الکترونیک و با تخفیف ۵۰ درصد 

به عالقه مندان ارائه می شود.
ناشران  کتاب های  بهترین  مجازی،  نمایشگاه  این  در  است  ذکر  به  الزم 
شناخته شده کشور همزمان با انتشار نسخه چاپی آن به صورت الکترونیک 

و صوتی نیز معرفی و عرضه خواهد شد.
از مهم ترین آثار ارائه شده در این نمایشگاه می توان به دو اثر صوتی »سلوک« 
»پیگیر  کتاب  و  شکوری  مجتبی  صدای  با  آبادی«  دولت  »محمود  نوشته 

اخبار نباشید« نوشته رولف دوبلی با صدای عادل فردوسی پور اشاره کرد.
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◄    ◄    در مراسم افتتاح هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهشی مطرح شد؛

وزیر علوم خبر داد؛  ◄◄
تدوین سند نظام ملی نوآوری توسط وزارت علوم 

 
وزیر علوم تحقیقات و فناوری از تدوین سند نظام 

ملی نوآوری توسط وزارت علوم خبر داد.
 به گزارش بازارکار، دکتر زلفی گل در مراسم 
فردوسی  دانشگاه  رئیس  معارفه  و  تودیع 
مشهد گفت: دانشگاه فردوسی مشهد از نظر 
موقعیت  در  علمی  جغرافیای  و  جغرافیایی 
دانشگاه های  جزو  و  دارد  قرار  ای  ویژه 
فردوسی  دانشگاه  است.  کشور  تأثیرگذار 
مشهد از اندیشمندان برجسته ای برخوردار 
است و در کنار آن معنویت حاکم بر این فضا 
توانسته این دانشگاه را نه تنها در ایران بلکه 
در دنیا جزو دانشگاه های درجه اول قرار دهد.

وی ادامه داد: دانشگاه فردوسی یک ویژگی دیگر نیز دارد این دانشگاه می تواند عالوه 
بر کارکرد نوآوری، فناوری، علمی کارکردهای خدمت رسانی به سایر عرصه های علمی، 

فرهنگی و اجتماعی کشور را داشته باشد.
زلفی گل ادامه داد: با مطالعاتی که انجام شده این دانشگاه می تواند اردوگاه فرهنگی، 

علمی، فناوری و نوآوری را طراحی کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح جدید وزارت علوم برای استخدام اساتید 
جدید اشاره کرد و گفت: ما طرحی را دادیم مبنی بر اینکه اساتید جدیدی که استخدام 

می شوند دوره صالحیت مدرسی یا منش استادی را طی کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود ادامه داد: ما در وزارت علوم ۵ اولویت اصلی را 
پیگیری می کنیم که شامل مرجعیت دیپلماسی علمی، آموزش و پژوهش هدفمند، نوآوری 

فرهنگی و فرهنگ نوآوری، شاگرد و استادپروری و تولید ثروت از دانش هستند.
وزیر علوم همچنین از تدوین سند نظام ملی نوآوری خبر داد و گفت: بر اساس مکاتبه ای که 
با شورای عالی انقالب فرهنگی انجام گرفته، شورا اجازه داد تا این سند توسط وزارت علوم 

تدوین شود و هم اکنون معاونت فناوری وزارت علوم عهده دار این سند است.

معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی در مراســم 
افتتــاح هشــتمین کنفرانس بیــن المللی وب پژوهشــی 
اعــالم کــرد: وب و فضــای مجــازی طــی ســال ها نقــش 
ویــژه ای را داشــته و تحــوالت اساســی در ســاختارهای 

بشــری و کســب و کارهــا ایجــاد کــرده اســت.
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر محمــد رضــا پورعابــدی در 
هشــتمین کنفرانــس بیــن المللــی وب پژوهــی کــه در 
دانشــگاه علــم و فرهنــگ جهاددانشــگاهی برگــزار شــد، 
ــه ســرعت تحــوالت ارتباطــات در  ــا توجــه ب ــت: ب گف
ــت  ــه وب و سیاس ــت در زمین ــه غفل ــر گون ــور، ه کش
گــذاری هــا همچــون هــر پدیــده دیگــری، تبعاتــی را 
بــه دنبــال خواهــد داشــت و در صــورت توجــه بــه آن 

مــی تــوان بــه خوبــی از وب بهــره بــرد.
وی بــا اشــاره بــه شــیوع بیمــاری کرونــا طــی دو ســال 
اخیــر در کشــور، عنــوان کــرد کرونــا منجــر بــه بــروز 
تغیراتــی شــد کــه در آینــده ای نــه چنــدان دور انتظــار 
ظهــور ایــن نتایــج را داریــم. بــه طــور مثــال، در ایــن 
ــون  ــازی در کان ــاد مج ــازی و اقتص ــوزش مج دوره آم
ــای  ــوع در کنفرانس ه ــن موض ــت. ای ــرار گرف ــه ق توج

ــد. ــرار گرفته ان ــورد توجــه ق ــز م مشــابه نی

معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی در مــورد 
ــه عنــوان یــک نهــاد علمــی  نقــش جهاددانشــگاهی ب
ــش  ــتگاه آن، پژوه ــترین خاس ــه بیش ــی ک و پژوهش
هــای کاربــردی و توســعه ای اســت، گفــت: ســال ۹۴، 
دانشــگاه علــم و فرهنــگ وابســته بــه جهاددانشــگاهی  
بــه »وب پژوهــی« بــه عنــوان موضوعــی میان رشــته ای 
توجــه کــرد. چــرا کــه وب پژوهشــی بــه عنــوان یــک 
رشــته میــان رشــته ای و موضوعــی کــه مــی توانــد در 
ــادی داشــته باشــد، مــورد توجــه  آینــده جــای کار زی

ــرار داد. ق
ــاس  ــرد: براس ــار ک ــه اظه ــدی در ادام ــر پورعاب دکت
ــگاهی  ــی جهاددانش ــز اطالعات ــه در مرک ــی ک گزارش
تهیــه شــده اســت، در هفتمیــن دوره کنفرانــس 
وب پژوهــی بــه موضوعاتــی همچــون یادگیری ماشــین، 
شــبکه هــای اجتماعــی، فنــاوری  بالک چیــن، اینترنــت 
ــی از ســوی  ــه شــده و از اســتقبال خوب اشــیاء پرداخت
کاربــران مرکــز اطالعــات علمــی جهاددانشــگاهی 

ــت. ــوده اس ــوردار ب برخ
ــزار و  ــش از 7۹ ه ــد را بی ــاالت و بازدی ــداد مق وی تع
۴00 و بیــش از 13۵ هــزار دانلــود از مقــاالت مرتبــط 

ــر اعــالم کــرد و  ــس طــی چهــار ســال اخی ــا کنفران ب
ــد  ــه 7۵۵ بازدی ــر مقال ــه طــور متوســط از ه ــت: ب گف
ــر نشــانگر  ــن ام ــه کــه ای ــود صــورت گرفت و 2۹0 دانل
ــران از  ــی داشــته و کارب ــام خوب ــه اهتم ــن اســت ک ای

ــد. ــرده ان ــات اســتقبال ک موضوع
معــاون پژوهــش و فنــاوری جهاددانشــگاهی ادامــه داد: 
یکــی از فعالیــت هــای اصلــی جهاددانشــگاهی در حوزه 
»فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات« در زمینــه هــای نــرم 
افــزاری و ســخت افــزاری اســت و از مهمتریــن آن 

هــوش مصنوعــی مطالعــات راهبــردی اســت.

وب پژوهی حوزه میان رشته ای در توسعه کسب و کار است

ــرک  ــانی گم ــع انس ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
ــه  ــان اینکــه حــدود 1۵ ســال اســت ک ــا بی ــران ب ای
در گمــرک اســتخدامی نداشــتیم، گفــت: ایــن نوید را 
می دهــم بــه دنبــال جــذب هــزار و ۵00 نفــر نیــروی 

جــوان متخصــص در گمــرک هســتیم.
بــازارکار، آئیــن تکریــم و معارفــه  بــه گــزارش 
ــرکل گمــرک  ناظــر گمــرکات اســتان گیــالن و مدی
ــعه  ــت توس ــت معاون ــور سرپرس ــا حض ــی ب بندرانزل
ــران در ســالن  ــع انســانی گمــرک ای ــت و مناب مدیری
همایــش هــای اداره ارشــاد اســالمی ایــن شهرســتان 

ــد. ــزار ش برگ
محســن جلواتــی، معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
انســانی گمــرک ایــران در ایــن مراســم بــا بیــان اینکه 
ــی  ــا خروج ــد ام ــی باش ــیا در انزل ــایت اوراس ــر س اگ
نداشــته باشــد هیــچ اثــری بــرای جمهــوری اســالمی 
نــدارد، اظهــار کــرد: تمــام کارشناســان اذعــان دارنــد 
ــذار  ــد اثرگ ــه ای می توان ــای منطق ــن پیمان ه ــه ای ک

باشــد و بایــد بدانیــم بــرای تحقــق آن چــه کنیــم.
ــا بیــان اینکــه یکــی از کریدورهــای اصلــی مــا  وی ب
ــیه  ــت: روس ــت، گف ــوب اس ــمال و جن ــدور ش کری

نزدیــک ۴00 میلیــارد دالر ترانزیــت دارد کــه خواهان 
ترانزیــت آن از ایــران اســت کــه اگــر مــا تعلــل کنیــم 
ــه از  ــن نقط ــرد و بهتری ــی می گی ــا پیش ــه از م ترکی
نظــر مــا بنــدر آســتارا اســت و اگــر خــط ریــل رشــت 

ــم. ــش می خوری ــه چال ــدازی نشــود ب راه  ن
و  کلیدی تریــن  از  یکــی  را  گمــرک  جلواتــی 
مرزبــان  و  اقتصــادی  ســازمان های  مهم تریــن 
ــان  ــر جدیدم ــزود: مدی اقتصــادی نظــام دانســت و اف
ــن  ــل راه آه ــد، تکمی ــته باش ــتوانه ای داش ــد پش بای
یــک همدلــی اســتانی م خواهــد و بایــد ظرفیتــش که 

ــم. ــل کنی ــر تبدی ــه دو براب ــت را ب ــتارا اس در آس
جلواتــی بــا بیــان اینکــه حــدود 1۵ ســال اســت کــه 
ــرد: در  ــح ک در گمــرک اســتخدامی نداشــتیم، تصری
ایــن ســال ها یــک نفــر هــم اســتخدام رســمی نشــده 
و هــر چــه منطقــه ویــژه و آزاد تاســیس شــده از بدنــه 
ــه آن  ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ــرو ب ــرک نی ــن گم همی
تزریــق شــده اســت بنابرایــن؛ ایــن نویــد را می دهــم 
ــروی جــوان  ــر نی ــزار و ۵00 نف ــال جــذب ه ــه دنب ب

متخصــص در گمــرک هســتیم.
بــه اذعــان معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی 

گمــرک ایــران، در حــوزه معیشــتی حقــوق و مزایــای 
کارکنــان گمــرک بســیار پاییــن اســت کــه وی پیگیر 

حــل آن اســت.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی گمرک ایران خبر داد     ◄    ◄
برنامه جذب 1500 نیروی جوان متخصص در گمرک

دعوت به همکاری

نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران  در ادامه راه نورانی شهیدان واالمقام و به منظور حفظ تمامیت ارضی 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 دار پیمانی جهت انجام خدمت در تمامی پایگاه های واقع در جغرافیای کشور عزیزمان ایران اسالمی همرزم می پذیرد.
 مهلت ثبت نام تا 26 خرداد 1401 می باشد.

 شرایط عمومی
متدین به دین مبین اسالم.

تابعیت جمهوری اسالمی ایران )ایرانی االصل بودن و عدم سابقه تابعیت بیگانه(.
ایمـان بـه انقـالب اسـالمی و نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران و آمادگی فـداکاری در 

راه تحقـق اهـداف آن.
اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه.

فقـدان محکومیـت موثـر کیفـری و محکومیـت ناشـی از اقـدام علیـه امنیـت کشـور، 
انقـالب و نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران.

نداشتن عضویت یا وابستگی و هواداری از احزاب، گروه ها و سازمان های سیاسی.
عدم معروفیت به فساد اخالقی برابر ضوابط گزینش.

کسـانی کـه بعنـوان عضـو در ارتش جمهوری اسـالمی ایـران می پیوندنـد، باید برای 
رزمنـده شـدن وارد شـوند و آمادگـی ماموریـت در هـر منطقه/پایگاه حـوزه ماموریت 

نداجا را داشـته باشـند.
شـاخصه های تدیـن و انقالبـی بـودن اصـل بـوده و در همـه مراحـل مورد توجـه قرار 

می گیـرد.
اسـتخدام افـراد بـر مبنـای مرتفـع نمـودن مشـکالت اقتصادی آنـان نبـوده و جذب و 

اسـتخدام براسـاس نیاز سـازمان می باشـد.
 در اسـتخدام افـراد بـه وجـود انگیـزه خدمتـی، روحیـه ایثار و فـداکاری توجه می شـود.

سـپردن تعهـد محضـری مبنـی بـر پرداخـت 2 برابـر هزینه هـای دوره آموزشـی در 
صـورت اسـتعفا و یـا اخـراج برابـر قوانیـن و مقـررات ارتش جمهـوری اسـالمی ایران.
 دارا بودن حداقل سن 17 سال تمام و حداکثر 23 سال )بدون احتساب خدمت سربازی(
)فرزنـدان شـاهد، جانبـازان از کار افتـاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی از شـرط سـن 

و معـدل معاف می باشـند(.
دارا بـودن سـالمت جسـم و روان )برابـر آیین نامه معاینات پزشـکی اسـتخدام نیروهای 

مسلح(.
تبصـره: حداقـل قـد بـرای عمـوم داوطلبـان 165 سـانتی متر و دیـد چشـم حداقـل 

0/8می باشـد.

 شرایط اختصاصی
ایـران. اسـالمی  ارتـش جمهـوری  قانـون  برابـر ضوابـط  تعهـد محضـری   سـپردن 
 دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه در یکی از رشته های زیر با شرایط مورد اشاره:

رشـته های نظـری )ریاضـی فیزیـک، علـوم تجربـی، علـوم انسـانی، علـوم و معـارف 
کاردانـش  بجـز  مهارتـی  هـای  رشـته  و  دریانـوردی  و  فنی حرفـه ای  و  اسـالمی( 
13 کل  معـدل  حداقـل  بـا  آن  مجموعـه  زیـر  و  کشـاورزی  شـاخه  هـای   رشـته 

3- قبولـی در آزمون هـای علمی، معاینات پزشـکی، مقاومت جسـمانی و صالحیت های 
گزینشی.

4- نداشتن تعهد خدمتی یا استخدامی به دستگاه های دولتی و بخش خصوصی.
5- دانشـجویان مشـغول به تحصیل در سـایر دانشـگاه ها در صورت داشـتن شـرایط و 

ضوابـط مورد نظـر می تواننـد ثبت نـام نمایند.
تبصـره: از پذیرفته شـدگانی کـه دانشـجوی سـایر دانشـگاه ها می باشـند مشـروط به 

ارائـه برگـه انصـراف از تحصیـل ثبت نـام نهایـی بعمل خواهـد آمد.
6- امکان استخدام دارندگان معافیت پزشکی وجود ندارد.

 موارد مهم
اسـتخدام مشـموالن وظیفـه عمومـی مسـتلزم ارائه مدرکـی دال بر رسـیدگی به وضع 
مشـمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی اسـت. ) اسـتخدام مشـموالن غایب و دارندگان 

کارت معافیت پزشـکی ممنوع اسـت(.
فرزنـدان معظم شـهدا، جانبـازان، آزادگان، نیروهای مسـلح، ایثارگران، بسـیجیان فعال 
و سـربازان جمعـی آجـا در صورت احراز شـرایط عمومـی و اختصاصـی از اولویت هایی 

برخـوردار خواهند بود.

حافظـان کل قـرآن کریـم در صورت احراز شـرایط عمومـی و اختصاصی اسـتخدام در 
می باشـند. اولویت 

داوطلبـان قبـول شـده در آزمـون علمـی، پیش بینی هـای الزم را برای حداقل سـه روز 
اقامـت در تهـران  به عمـل آورند.

 آزمون علمی ورودی از کتب عمومی و مشترك سه سال دبیرستان خواهد بود. » موارد 
امتحانی شـامل: الف-احکام و معارف اسـالمی)دین و زندگی( ب-زبان ادبیات فارسـی 
 ج-رایانه د- آزمون هوش و- اطالعات عمومی و مسـائل روز جامعه ه-زبان انگلیسـی«

اعـالم قبولیـن نهایـی بـر اسـاس مصوبات هیئـت گزینـش نیـروی دریایـی راهبردی 
ارتـش جمهـوری اسـالمی ایـران خواهـد بود.

در هـر مرحلـه ای از گزینـش کـه مشـخص شـود داوطلـب فاقـد شـرایط اعالم شـده 
اسـت، از ادامـه مراحـل گزینـش وی جلوگیـری به عمـل خواهـد آمـد.

در صورت تکمیل سهمیه، ثبت نام متوقف خواهد شد.
بـه   عمدتـًا  سـازمانی  اولویت هـای  حسـب  شـرایط،  واجـد  داوطلبـان  اسـتخدام 
منظورخدمـت در مناطـق و پایگاه هـای عملیاتـی نیـروی دریایـی راهبـردی  ارتـش 

می گیـرد. صـورت  ایـران  اسـالمی  جمهمـوری 
بـا توجـه بـه شـبانه روزی بودن و شـرایط خـاص دوره های آموزشـی داوطلبـان مجرد 

مـی تواننـد ثبت نـام نمایند.
مـدت قـرارداد داوطلبـان اسـتخدام، پنج سـال اسـت و ایـن مدت بـه منزله انجـام خدمت 
دوره ضـرورت نیـز محسـوب می گـردد و در صورتـی قبـل از خاتمـه تعهـد بـه هـر علتی 
از خدمـت مسـتعفی یـا برکنـار گردنـد برابـر قانـون خدمـت وظیفه عمومـی با آنـان رفتار 
خواهد شـد. گفتنی اسـت داوطلبان پس از طی مدت قرارداد در صورت تقاضای شـخصی، 
 داشـتن شـرایط الزم و نیـاز نداجـا، بـه اسـتخدام رسـمی تغییـر وضعیـت خواهنـد یافـت.
در خـالل دوره پیمانـی، ارتقـا درجـه، تغییـر تخصـص و پذیـرش مدرك تحصیلـی باالتر 

مجـاز نخواهـد بود.

 امتیازها
کلیـه  و  بـوده  شـبانه روزی  به صـورت  آموزشـگاه  در  داوطلبـان  آمـوزش  دوره   -1
و  پوشـاك،  بهداشـت  خـوراك،  آموزشـی،  کمـک  وسـایل  قبیـل  از  آنـان  مخـارج 
درمـان  بـه عهـده نیـروی دریایی راهبـردی ارتـش جمهوری اسـالمی ایران اسـت و 
 ماهیانـه مبلغـی به عنـوان کمـک هزینـه تحصیلـی نیـز بـه آنـان پرداخت خواهد شـد.

2- داوطلبـان پـس از اتمـام دوره آمـوزش برابـر مقـررات ارتـش جمهـوری اسـالمی 
ایـران، ترفیـع می گیرنـد و از حقـوق و مزایـای شـغلی مربـوط برخـوردار می شـوند.

3- دانـش آموختـگان از تسـهیالت مصـوب، کارت اعتبـاری حکمـت و سـایر خدمات 
رفاهـی برابـر مقـررات و ضوابـط موجود برخـوردار خواهند شـد.

4- درصـورت ازدواج داوطلبـان پـس از اتمـام دوره آمـوزش اولیـه ، همسـر و فرزندان 
آن هـا به عنـوان افـراد تحت تکفل منظـور و از تسـهیالت بیمه خدمـات درمانی و بیمه 

عمـر برابر ضوابـط برخوردار خواهند شـد.
 مدارك مورد نیاز برای ثبت نام

1- عکس 4×3 دو قطعه )پشت نویسی شده(
2- اصل شناسنامه عکس دار به همراه داشتن روگرفت تمام صفحات سه سری

3- اصل کارت ملی و روگرفت سه سری
4- اصـل مـدرك دیپلـم یا گواهـی قبولی موقت دیپلم کـه به تایید آمـوزش و پرورش 

محل تحصیل رسـیده باشـد.روگرفت سه سری
5- اصل ریز نمرات دیپلم که به تایید آموزش و پرورش محل تحصیل رسیده باشد.

6- خانـواده هـای درجـه یـک شـهدا ،جانبـازان ،آزادگان، فرزنـدان کارکنـان نیروهای 
مسـلح و بسـیجیان فعـال هنـگام ثبـت نـام اصـل نامـه معتبـر از سـازمان مربوطـه را 
جهـت برخـورداری از امتیازهـای مصـوب ارائـه نماینـد در غیـر اینصـورت امتیـازی 

محاسـبه نمی شـود.
7- اصـل نامـه اشـتغال به خدمت یـا معرفی نامـه از کانون بازنشسـتگان والدین جهت 

فرزندان کارکنان نیروهای مسـلح.

8- مدرکـی کـه مبیـن وضعیـت نظام وظیفـه باشـد .مانند: اصـل کارت پایـان خدمت 
یـا گواهـی اشـتغال بـه تحصیـل یـا کارت معافیـت دائـم غیر پزشـکی یـا برگـه اعزام 

به خدمـت )بـدون مهـر غیبت(
9- واریـز مبلـغ 1/500/000 ریـال )یـک میلیـون و پانصـد هـزار ریـال( بـه حسـاب 
5151579007008 بانـک سـپه ) بـه نـام تمرکز وجـوه عواید دارایی پشـتیبانی قرارگاه 
نداجـا( و ارائـه اصـل برگـۀ واریـزی در زمـان ثبـت نـام. )وجـه واریـزی به هیـچ وجه 

قابـل اسـترداد نمی باشـد.(

 نحوه ثبت  نام
ثبت نـام از داوطلبـان به صـورت حضـوری انجـام خواهد شـد و به مدارکی که با پسـت 

ارسـال شـود، ترتیب اثر داده نخواهد شـد.
داوطلبـان واجـد شـرایط از تاریـخ 1401/02/01 تـا تاریـخ 1401/03/26 فرصت دارند 
بـا در دسـت داشـتن مـدارك مورد نیـاز در بنـد )ج( و با  توجـه به محل سـکونت خود 

بـه یکـی از نشـانی های زیر بـرای ثبت نـام مراجعـه نمایند:

 آدرس و محل محل ثبت نام
1- تهـران، بزرگـراه شـهید زیـن الدیـن، خروجی شـمیران نو، جنب باشـگاه صدف، 
مدیریـت گزینش و اسـتـخــدام نیروی دریایـی راهبردی ارتش جمهوری اسـالمی ایران، 
تلفن 77226003 و 77226007 _ 021

اراك، خیابـان شـهید بهشـتی )عباس آبـاد( جنـب امامـزاده، دفتر نمایندگـی گزینش و 
دریایی،  نیروی  اسـتخدام 

تلفن 32235290و 32215852 _086
اردبیـل، شـورابیل، نمایشـگاه بیـن المللی سـاختمان همیـاری شـهرداری، طبقه اول، 

دفتـر نمایندگـی گزینش و اسـتخدام نیـروی دریایی، 
تلفن 33593869_045

اصفهـان، خیابـان ارتـش، سـه راه حکیـم نظامـی، خیابـان صفه، نرسـیده بـه اتکاء، 
جنـب کانـون بازنشسـتگان نیـرو هـای مسـلح، دفتـر نمایندگـی گزینـش و اسـتخدام 

دریایی،  نیـروی 
تلفن 36202146_ 031
بجنـورد، خیابان امـام خمینی )ره(، امام خمینـی 24، خیابان اطلس، اطلس 8، سـاختمان 

اسـتانداری قدیـم، طبقه دوم،     دفتر نمایندگی گزینش و اسـتخدام نیـروی دریایی ، 
تلفن 32231130 _058 
بندرعباس، جاده اسکله شهید باهنر، جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی، نیروی 

انسانی/ شعبه گزینش و استخدام، 
تلفن 33543028_ 076 ، داخلی 2055
ارتـش  نیـروی دریایـی  بندرجاسـک، جنـب میـدان شـهدا، منطقـه دوم والیـت 

، انسـانی/ شـعبه گزینـش و اسـتخدام  نیـروی  ایـران،  جمهـوی اسـالمی 
 تلفن 42520682 _076 

بوشهر، بلوار شهدای نیروی دریایی، پایگاه دریایی بوشهر، نیروی انسانی/ شعبه 
گزینش و استخدام ،

 تلفن 19_ 42524033 ، داخلی 3036
تبریـز، خیابـان آزادی، جنـب بیمارسـتان ارتش، دفتـر نمایندگی گزینش و اسـتخدام 

نیـروی دریایی، 
 تلفن 35414136_ 041
چابهـار، کنـارك، منطقه سـوم نیـروی دریایی ارتش جمهوی اسـالمی ایـران، جنب 

درب دژبان، نیروی انسـانی/ شـعبه گزینش و اسـتخدام ، 
 تلفن312145  و 312922 و 31242006 -054

خرم آباد، خیابان60 متری، پل مدیریت، نبش افالك، ساختمان بنیاد نخبگان)طبقه 
همکف(، دفتر نمایندگی گزینش و استخدام نیروی دریایی، 
تلفن 33213586 _ 066

خرمشهر، پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی/ شعبه گزینش و استخدام ، 
تلفن 53531835_061

رشت، خیابان رسالت، انتهای منازل سازمانی نیروی دریایی، جنب کانون 
بازنشستگان آجا، گزینش و استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ، 

تلفن 33339975 _013
سـمنان، بلـوار ولـی عصـر، روبـروی پـارك سـنگی، دفتـر نمایندگـی گزینـش و 

 ، نیـروی دریایـی  اسـتخدام 
تلفن 33331528_023 
سـنندج، میـدان مولـوی کـرد، بلوار شـهید شـبلی، سـاختمان شـماره 2 اسـتانداری، 

دفتـر نمایندگـی گزینـش و اسـتخدام نیـروی دریایی، 
 تلفن 33286615 _ 087

سـیرجان، بلـوار امـام رضـا)ع(، ابتـدای جـاده راه آهـن، پایگاه پشـتیبانی سـیرجان، 
درب شـهید زارعـی )درب لنگـر(،  نیـروی انسـانی/ شـعبه گزینـش و اسـتخدام ، 

  تلفن 41323564 _ 034
شـهرکرد، میـدان امـام حسـین )ع(، بلـوار انقـالب، جنـب اورژانـس 115، دفتـر 

دریایـی،  نیـروی  اسـتخدام  و  گزینـش  نمایندگـی 
تلفن 32229909 _038 

شیراز، میدان قائم )اطلسی(، بلوار آزادی، نبش خیابان شهید فروغی، روبروی بانک 
سپه، دفتر نمایندگی گزینش و استخدام نیروی دریایی، 

تلفن 32286313 _ 071

کرمانشـاه، سـه راه حافظیـه، بلـوار شـهید غیرتمنـد، دفتـر نمایندگـی گزینـش و 
اسـتخدام نیـروی دریایـی، 

تلفن 38395093 _083
گرگان، به سمت جاده آق قال،جنب ترمینال،پشت جایگاه سی ان جی، کیانشهر 

کیان پنجم، دفتر نمایندگی گزینش و استخدام نیروی دریایی،  
 تلفن 32686023 _017

مشهد، انتهای کوه سنگی هشت، مجتمع تشریفات میالد نداجا، دفتر نمایندگی 
گزینش و استخدام نیروی دریایی، 

تلفن 38598811 _  38598300 _ 051
نوشهر، خیابان شهید عمادالدین کریمی، جنب مصلی، دانشگاه علوم دریایی امام 

خمینی )ره(، نیروی انسانی/ شعبه گزینش و استخدام ،
 تلفن 52353083 _ 011
یزد، امام شهر، بلوار کارگر، خیابان باهنر شمالی، پالك 2، دفتر نمایندگی گزینش و 
استخدام نیروی دریایی،                                           تلفن 35236390 _ 035

 مکان و زمان برگزاری آزمون ورودی
محـل برگـزاری آزمـون ورودی، همـان شـهری اسـت کـه داوطلـب در آن اقـدام بـه 

ثبـت نـام نموده اسـت.
تاریـخ برگـزاری آزمـون ورودی، هم زمـان بـا ثبـت نـام بـه اطـالع داوطلبـان خواهـد 

. سید ر

ثبت نام 
 تقویم آزمون:

مهلت ثبت نام: تا 26 خرداد 1401
زمـان برگـزاری آزمـون: تاریـخ برگـزاری آزمـون ورودی، هم زمـان بـا ثبـت نـام بـه 

اطـالع داوطلبـان خواهـد رسـید.
ثبت نـام از داوطلبـان به صـورت حضـوری انجـام خواهد شـد و به مدارکی که با پسـت 

ارسـال شـود، ترتیب اثر داده نخواهد شـد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:  ◄◄

رویداد کارآفرینی تقاضامحور
 شرکت نفت ستاره خلیج فارس

با هدف شناسایی شرکت های دانش بنیان  ◄◄

مزارع نوآور مانند شرکت های دانش بنیان تسهیالت می گیرند  
خیــام نکویــی گفــت: بخشــی از تســهیالت ارائــه شــده بــه شــرکت های مســتقر 
ــز می شــود. ــوآوری نی ــای ن ــاوری شــامل حــال مزرعه ه ــم و فن ــای عل در پارک ه

 معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس ســازمان آمــوزش، تحقیقــات و ترویــج 
کشــاورزی گفــت: ایــن مرکــز یکــی از مراکــز بــزرگ تحقیقاتــی کشــور در بخــش 
ــه  ــتاوردهایش ب ــر ورود دس ــز خــود را ب ــد امســال تمرک کشــاورزی اســت و بای

عرصــه و افزایــش تأثیرگــذاری بــر کشــاورزی منطقــه متمرکــز کنــد.
 ایــن مزرعــه در 100 هکتــار زمیــن یکپارچــه بــا نــوآوری هــای جدیــد در حــال 
تولیــد زعفــران اســت و مــا نیــز تــالش مــی کنیــم آن را بــا توجــه بــه شــرایطی 

کــه دارد بــه یــک مزرعــه نــوآوری در ســطح کشــور تبدیــل کنیــم
بــا توجــه بــه اینکــه ایــران ۹۵ درصــد از زعفــران دنیــا را تولیــد مــی کنــد بایــد 
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــرادی ک ــرای اف ــزوده ب ــاد ارزش اف ــق ایج ــی را از طری تحول

ــه وجــود آورد. ــد، ب اشــتغال دارن
ــاورزی و  ــوزش کش ــات و آم ــز تحقیق ــکاری مرک ــل هم ــه دلی ــدت ب ــن م در ای
منابــع طبیعــی اســتان ســمنان بــا بخــش خصوصــی بــه نظــر مــی رســد افــق 

ــه باشــد. ــن منطق ــران در انتظــار ای ــی در کشــت زعف روشــن و تحــول آفرین
کاشــت، داشــت و برداشــت، فــرآوری و صــادرات زعفــران از مســیر دانــش بنیانــی 

مــورد حمایــت قــرار مــی گیــرد.

شــرکت نفــت ســتاره خلیج فــارس هم زمــان بــا بیست وششــمین نمایشــگاه 
ــا  بین المللــی نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی رویــداد کارآفرینــی تقاضامحــور را ب

ــت. ــرده اس ــزار ک ــان برگ ــرکت های دانش بنی ــایی ش ــدف شناس ه
بــه گــزارش شــانا بــه نقــل از شــرکت نفــت ســتاره خلیج فــارس، علیرضــا جعفرپــور، 
ــن  ــه مزی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــارس اظه ــتاره خلیج ف ــت س ــرکت نف ــل ش مدیرعام
ــان و  ــد، دانش بنی ــام »تولی ــه ن ــری ب ــام معظــم رهب شــدن ســال 1۴01 توســط مق
اشــتغال آفرین«، بــه همــت همکارانــم در شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فارس بــا هدف 
شناســایی شــرکت های دانش بنیــان بــرای حفــظ و ارتقــای ظرفیــت تولیــد، رویــداد 

ــم. کارآفرینــی تقاضامحــور را برگــزار کرده ای
وی افــزود: توســعه همــکاری صنایــع باالدســتی بــا شــرکت های دانش بنیــان رســالتی 
اساســی بــه شــمار مــی رود کــه نیازمنــد نگاهــی ویــژه اســت و بهره گیــری از دانــش 
ــور  ــتعد کش ــا و مس ــان کوش ــتر از جوان ــه بیش ــی ک ــای علم ــوآوری مجموعه ه و ن
تشــکیل  شــده اند، می توانــد اعتــالی هرچــه بیشــتر صنایــع و خودکفایــی کشــور در 

ــد. زمینه هــای مختلــف را رقــم بزن
ــدف  ــن ه ــا ای ــو ب ــه داد: همس ــارس ادام ــتاره خلیج ف ــت س ــرکت نف ــل ش مدیرعام
هم زمــان بــا بیســت و ششــمین نمایشــگاه بین المللــی نفــت، گاز، پاالیــش و 
پتروشــیمی رویــداد کارآفرینــی تقاضامحــور را بــا هدف شناســایی، گســترش همکاری 
ــم. ــزار کردی ــل برگ ــد داخ ــت از تولی ــور و حمای ــان کش ــرکت های دانش بنی ــا ش ب

ــتاره  ــت س ــرکت نف ــای ش ــک نیازه ــه تفکی ــاب ب ــن کت ــد: در ای ــادآور ش وی ی
خلیج فــارس در زمینه هــای خدمــات فنــی و مهندســی، عملیــات بهره بــرداری، 
ــات و  ــاوری اطالع ــرل، فن ــق، سیســتم کنت ــزار دقی ــرق، اب ــرات، ب ــداری و تعمی نگه
ارتباطــات، علــوم داده، ایمنــی، بهداشــت، محیــط  زیســت و پژوهــش و توســعه معرفی 
شــده اســت کــه راهــی آســان را پیــش روی شــرکت های دانش بنیــان بــرای توســعه 

ــد. ــرار می ده ــان ق ــات گازی جه ــگاه میعان ــن پاالیش ــا بزرگ تری ــکاری ب هم
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رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل

هزار و ۱۰۰ نفر در طرح مشاغل خانگی اردبیل 
اشتغال یافتند

رئیـس جهاد دانشـگاهی اسـتان اردبیل 
گفـت: از زمـان اجـرای طـرح ملـی توسـعه 
مشـاغل خانگی در این اسـتان هزار و ۱۰۰ نفر 
از متقاضیـان ایـن طرح بـه بـازار کار معرفی 

شـده اند.
مهـران اوچـی اردبیلـی در گفـت و گو با 
خبرنگار ایرنا اظهار کرد: امسـال فعالیت های 
دبیرخانه توسعه مشـاغل خانگی استان واقع 
در جهـاد دانشـگاهی بـرای تحقق سـهمیه 
اشـتغال دو هـزار نفـری ایـن طـرح ادامـه 

داشـت. خواهد 
وی افـزود: در حـال حاضـر فـاز دوم اجرایـی ایـن طرح شـامل توانمندسـازی، آموزش، مشـاوره و 

استعدادسـنجی متقاضیـان و شبکه سـازی در حـال اجرا اسـت. 
وی از استعدادسـنجی دو هزار و ۱۵۰ نفر از متقاضان طرح ملی مشـاغل خانگی در اسـتان اردبیل 
خبـر داد و اضافـه کـرد: از آغاز طـرح تاکنون دو هزار و ۹۶۴ نفر از آموزش های مهارتی و توانمندسـازی 

جهاد دانشـگاهی بهره مند شده اند.
رئیـس جهاد دانشـگاهی اسـتان اردبیـل ادامـه داد: پـس از ارزیابی های متعدد و استعدادسـنجی 
متقاضیـان، دوره هـای متعدد آموزشـی و مشـاوره ای برای این افـراد در رشـته های قالی بافی، خیاطی، 
تولیـد گیاهـان دارویـی، چرم دوزی، تابلوفرش، مترجمـی و انیماتور بصورت رایگان برگزار شـده و همه 

ایـن فعالیت ها در سـامانه مشـاغل خانگـی نیز به صـورت کامل ثبت شـده اند.
وی برگـزاری کارگاه هـای تخصصـی رودوزی سـنتی، تولیدات چرمی دسـت دوز و خیاطـی را از دیگر 
فعالیت های دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان اردبیل عنوان و خاطرنشان کرد: این دوره ها 
به صورت عمومی تخصصی و مهارتی شـامل دوره های مفاهیم کسـب و کار خانگی، کشـف فرصت های 
کسـب و کار ، ایده پردازی و خالقیت ، طراحی محصول ، مدیریت کاری و کسـب و کار خانگی بوده اسـت.

خوداشتغالی، مشاغل خانگی و خویش فرمایی
 نیاز امروز بازار کار ابرکوه 

رئیـس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرسـتان ابرکـوه بـا بیـان ایـن کـه 
۸۵۰ نفر جویای کار در این شهرستان 
شناسـایی شـده اند، گفـت: مهم ترین 
نیـاز و بهتریـن روش بـرای اشـتغال 
فارغ التحصیالنی که رشـته دانشگاهی 
آنـان نیاز بازار کار شهرسـتان نیسـت، 
خوداشـتغالی،  کارگاه هـای  ایجـاد 
مشاغل خانگی و خویش فرمایی است.

»ناصــر زارع« در گفت وگــو بــا 
ــن  ــان ای ــن بی ــنا ضم ــگار ایس خبرن
مطلــب، اظهــار کــرد: طی ۱۱ ســال گذشــته کــه اولیــن بانک اطالعــات افــراد جویای کار شهرســتان 
تهیــه شــد، نــام بیــش از چهــار هــزار نفــر متقاضــی ثبــت شــد ولــی طــی ســال های اخیــر بیــش 
ــی و در رشــته های صنعــت، معــدن،  از ســه هــزار فرصــت شــغلی در واحدهــای تولیــدی، خدمات
کشــاورزی و ســایر بخشــها ایجاد و همچنین توســط بیش از ۱۵۰۰ نفر، کارگاه خوداشــتغالی، مشــاغل 

ــدازی شــده اســت. ــی راه ان خانگــی و خویش فرمای
وی افــزود: در ابرکــوه بیــش از ۳۲۰۰ بنــگاه اقتصــادی وجــود دارد کــه یک هــزار و ۱۱۵ مــورد از 
آن هــا در حــوزه کشــاورزی، دام صنعــت، کارگاه هــای ســاختمانی و صنف فعــال و مشــمول قانون کار 
و در مجمــوع دارای هفــت هــزار و ۵۰۰ کارگــر هســتند. عــالوه بــر ایــن بیــش از ۲۵۰ تعاونــی نیــز در 

حوزه هــای مســکن، خدمــات، کشــاورزی، صنعــت و آمــوزش ایــن شهرســتان فعال هســتند.
ــرای  زارع همچنیــن از انجــام برنامه هــای مختلــف در حــوزه ورزشــی، فرهنگــی و آموزشــی ب
کارگــران خبــر داد و اظهــار کــرد: دو مجموعــه فرهنگــی، ورزشــی و رفاهــی کــه دارای دو زمین چمن 
مصنوعــی و ســالن چندمنظــوره اســت، بــا ســرمایه گذاری بیــش از ۲۰۰ میلیارد ریال ســاخته  شــده 
کــه در هفتــه دولــت بــه بهره بــرداری می رســد. ضمــن ایــن کــه هیئــت ورزش کارگــری شهرســتان 

نیــز در ۱۳ رشــته از هفــت مــاه قبــل فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت.

ایجاد ۱۰۰ فروشگاه مجازی برای محصوالت
 طرح ملی مشاغل خانگی در زنجان 

مدیر اجرایی طرح ملی مشـاغل خانگی در زنجان گفت: ۱۰۰ فروشـگاه مجازی برای محصوالت طرح 
ملی مشـاغل خانگی در زنجان در مکان بازار دیجی کاال ایجاد شـده است.

لیال اجلی در گفت وگو با ایسـنا، با اشـاره به طرح ملی مشـاغل خانگی در زنجان، اظهار کرد: مشاغل 
خانگی به سـبب خانگی بودن، بسـتر مناسـبی برای افـراد ناتوان، خانه دار و یا کسـانی کـه تمایل به کار 
در منـزل دارنـد را، فراهـم می کند. همچنین مزایایی همچون آزادی و اسـتقالل بیشـتر، سـاعات کاری 
منعطف، پایین بودن هزینه راه اندازی نسـبت به مشـاغل صنعتی، معافیت مالیاتی و امکان کار پاره وقت 

برای متقاضیـان را فراهم می آورد.
وی افزود: در طرح توسـعه مشـاغل خانگی، آموزش افراد، زمینه توانمندسـازی و داشتن شغل پایدار 

بـرای آن هـا فراهـم می شـود که حتی می تواند باعث تبدیل شـدن افـراد به کارآفرین های بزرگ شـود.
این مسـئول با تاکید بر لزوم راه اندازی فروشـگاه مجازی برای فروش محصول متقاضیان طرح ملی 
توسـعه مشـاغل خانگی، تصریح کرد: اگر محصوالت این افراد از طریق فروشـگاه های اینترنتی به فروش 

برسـد، زمینه جذب مشـتری و بازاریابی نیز فراهم خواهد شد.

ایجاد فرصت کسب و کار خانگی برای زنان
 فرماندار رشت با تأکید بر لزوم ایجاد فرصت کسب و کار خانگی برای زنان، گفت: رویکرد دولت استفاده 

از ظرفیت زنان است.
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی در جلسه کارگروه امور بانوان رشت با اشاره به اینکه 
بانوان با پرورش و تربیت نسل آینده در واقع پیام آور وضعیت آینده کشور هستند، اظهار کرد: کارگروه امور 
بانوان باید در شناسایی و ارائه راهکار موضوعات و مشکالت حوزه زنان نقش آفرینی بیشتری داشته باشد.

فرماندار رشت در ادامه به اهمیت خانواده به عنوان نخستین، قدیمی ترین و مهم ترین واحد اجتماعی 
بشری که شکل دهنده رفتار و هنجارهای فردی و اجتماعی است اشاره کرد و افزود: با وجود زنان به عنوان 

عامل ایجاد استحکام و آرامش، خانواده می تواند به کانون اصالح جامعه تبدیل شود.
امام پناهی با تاکید بر اینکه پس از پیروزی انقالب شاهد حضور بانوان در عرصه های گوناگون خانوادگی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستیم، گفت: دقت در آموزه های دینی درباره حفظ منزلت زنان در 

خانواده و اجتماع، تصور غلط از زن به عنوان جنس دوم را به حاشیه رانده است.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/354190

استاندار ایالم رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه

اشتغال ۵۰۰ نفر با راه اندازی 
کارخانه سیمان دهلران

ــه  ــت: کارخان ــالم گف ــتاندار ای اس
ــران بعنــوان یــک طــرح  ســیمان دهل
ملــی و کالن در صــورت بهــره بــرداری 

ــتغالزایی دارد. ــر اش ــرای ۵۰۰ نف ب
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنا، حســن 
بهــرام نیــا روز جمعــه در بازدیــد از 
کارخانــه ســیمان دهلــران اظهــار 
ــرع  ــد در اس ــروژه بای ــن پ ــت: ای داش

ــد. ــرداری برس ــره ب ــه به ــت ب وق
وی افــزود: اقدامــات بســیار خوبــی 
برلی ســرعت بخشــی بــع رونــد اجرای 

آن انجــام شــده کــه امیدواریــم ایــن تــالش ها اســتمرار داشــته باشــد.
اســتاندار ایــالم تاکیــد کــرد: نهایــت مســاعدت بــا مالــکان و ســهامداران ایــن پــروژه انجــام 
شــده و بــاز هــم تــالش خواهیــم کــرد کــه در ســریع تریــن زمــان ایــن پــروژه بــه اتمــام برســد.

بهــرام نیــا بیــان داشــت: بــرای ارایــه تســهیالت براســاس مــاده ۲۰ تاکنــون بــا مجموعــه 
همــکاری شــده اســت و طــی روزهــای آینــده نیــز بــا مدیرعامــل ایــن مجموعــه نشســتی برگزار 

خواهــد شــد.
وی اضافــه کــرد: ایــن مجموعــه بــزرگ دارای ۹۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی اســت و اگــر بــا 
جدیــت پیگیــری شــود، ایــن مجموعــه افتتــاح و بــرای تعــداد زیــادی از جوانــان ایــن شهرســتان 

اشــتغالزایی خواهــد داشــت.
وی بــا اشــاره بــه تــالش کارگــران ایــن مجموعــه گفــت: چرخــه اقتصــاد بــر دوش کارگــران 
ایــن مجموعــه اســت کــه امیدواریــم بتوانیــم بــا افتتــاح ایــن مجموعــه دل آنــان را شــاد کنیــم. 

۱۹ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد 
کرمانشاه ایجاد می شود

ــتان  ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
کرمانشــاه گفــت: براســاس اعتباراتــی 
کــه در ســال جــاری بــرای حــوزه 
اشــتغال کمیتــه امــداد کرمانشــاه 
در نظــر گرفتــه شــده، درصــورت 
ســوی  از  آن  جــذب  و  اختصــاص 
بانــک هــای عامــل، ایجــاد بیــش از ۱۹ 
هــزار فرصــت شــغلی زودبــازده بــرای 
ــر پوشــش  ــای کار زی متقاضیــان جوی
ــی  ــش بین ــتان پی ــاد در اس ــن نه ای

ــت. ــده اس ش
»پیمــان ترکمانــه« بــه ایرنــا افزود: 

بــرای ایجــاد ایــن فرصــت هــای شــغلی بیــش از هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت قرض الحســنه 
در نظــر گرفتــه شــده کــه محــل تامیــن ایــن اعتبــار منابــع قــرض الحســنه بانــک هــای عامــل و 

صنــدوق امــداد والیــت اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هم اکنون ســقف تســهیالت اشــتغال کمیتــه امــداد ۱۰۰ میلیــون تومان 
اســت، بیــان کــرد: ایــن تســهیالت قــرض الحســنه و بدون نیــاز بــه ســپرده در اختیــار متقاضیان 

تحــت حمایــت قــرار مــی گیرد.
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان کرمانشــاه بــه فرصــت هــای شــغلی ایجــاد شــده در ســال 
۱۴۰۰ نیــز اشــاره کــرد و گفــت: در ســال گذشــته هفــت هــزار و ۲۴۳ فقــره وام قــرض الحســنه 
بــا اعتبــار ۳۳۷ میلیــارد تومــان بــه اشــتغال خانوارهــای تحــت حمایت در اســتان اختصــاص پیدا 

کــرده اســت.
ترکمانــه در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه الزمــه ایجــاد اشــتغال پایــدار و درآمدزا کســب مهارت 
هــای فنــی و حرفــه ای توســط متقاضیــان اســت، بیــان کــرد: امیدواریــم در ســال ۱۴۰۱ نیــز 
بیــش از پنــج هــزار نفــر از برنامــه هــای مهــارت آمــوزی ایــن نهــاد بهــره منــد و ســپس وارد بــازار 

شوند. کار 

مشاغل  خانگی 

مدیرکل کمیته امداداستان کرمانشاه: ◄◄

دادستان عمومی و انقالب کرمان تأکید کرد: ◄◄

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ابرکوه ◄◄

ــهید  ــوردی ش ــادر و دریان ــر بن مدی
باهنــر و شــرق هرمــزگان گفــت:از ابتدای 
ســال تاکنــون ۸۱ تــن کاال از بنــدر 
تاریخــی و تجــاری تیــاب بــه کشــور های 

ــده اســت. ــادر ش ــدف ص ه
ــت:  ــینی گف ــا محمدحس حمیدرض
تــن ماهــی، میــوه و تــره بــار مهمتریــن 
ــور های  ــه کش ــده ب ــادر ش ــای ص کاال ه

ــت. ــارس اس ــج ف ــوزه خلی ح
ــاری  ــی و تج ــدر تاریخ ــت: بن او گف

ــودن مزیــت تجــاری و مســافری  ــا دارا ب تیــاب شهرســتان مینــاب ب
نقــش مهمــی در عرصــه توســعه دریامحــور و ایجاد اشــتغال در منطقه 

ــد. ــا می کن ایف

ــهید  ــوردی ش ــادر و دریان ــر بن مدی
باهنــر و شــرق هرمــزگان گفت:بنــادر 
ــعه  ــتغال و توس ــاز اش ــک زمینه س کوچ
اقتصــادی پایــدار در ســواحل مکــران 

ــتند. هس
بنــدر تیــاب بــا ۸.۲ هکتــار مســاحت 
اراضــی پســکرانه، دارای تاسیســات دریایی 
و خشــکی و یــک پســت اســکله مــوازی 
ســاحل )مســیر خــور( از نــوع شــمع 

ــه طــول ۸۰ متــر اســت. ردیفــی ب

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید
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بنادر کوچک زمینه ساز اشتغال و توسعه اقتصادی پایدار در سواحل مکران 

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان

اشتغال ۵۰۰ نفری با مصوبات ستاد تسهیل در صنایع شهرستان مبارکه

استاندار فارس فعال شدن ظرفیت های 
خالی و نیمه فعال شهرک های صنعتی 
را یکی از راهکار های مهم در امر جهش 
راستا  این  در  گفت:  و  دانست  اشتغال 

اقدامات مهمی در حال انجام است.
از  دریافتی  مطلب  اساس  بر 
فارس,  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه 
محمدهادی ایمانیه در دیدار معاون وزیر 
صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران بر مساعدت 
شرکت شهرک های صنعتی کشور برای 

توسعه شهرک های استان فارس تاکید کرد و افزود: واگذاری زمین بدون 
سازه در شهرک های صنعتی فارس ممنوع اعالم شود تا تعیین تکلیف راه 
اندازی کارخانه ها انجام شود و خرید و فروش بعد از پروانه بهره برداری 

صورت گیرد.
تواند  ایجاد شهرک دارویی می  اینکه  به  اشاره  با  فارس  استاندار 

دستاورد بزرگی برای استان فارس و کشور 
باشد، خاطرنشان کرد: یکی از ضعف های 
استان فارس و کشور صنایع تولید دارو است 
که امیدواریم با احداث شهرک دارویی گام 
مهمی در راستای رفع این کمبود برداشته 

شود.
از  برخی  جرایم  مدت  بلند  تقسیط 
شرکت های شهرک صنعتی استان فارسی 
موضوع دیگری بود که در این جلسه مورد 

بررسی قرار گرفت.
مشکالت، توسعه و مسائل شهرک های 
صنعتی، تسهیل در تامین برق صنایع و کارخانجات مستقر در شهرک های 

صنعتی از دیگر مباحث مورد گفتگو در این جلسه بود.
کمک در رفع مشکالت زیرساختی شهرک های صنعتی از طریق 
تامین آب شهرک ها با استفاده از پساب  و تامین برق از طریق نیروگاه های 

خورشیدی دو موضوع مورد توافق دیگر در این دیدار بود.

فعالسازی صنایع راکد شهرک های صنعتی منجر به جهش اشتغال می شود

استاندار فارس:

و  کار  تعــاون،  اداره  رئیــس 
رفــاه اجتماعــی شهرســتان مبارکه 
شــهرک  در  نفــر   ۵۰۰ گفــت: 
صنعتــی بــا رفــع مشــکالت صنایع 
در ســتاد تســهیل مشــغول بــه کار 
ــع  ــن صنای ــکالت ای ــدند؛ مش ش
در کارگــروه تخصصــی اشــتغال 
ــتاد  ــه س ــی و ب ــتان بررس شهرس
ــه  تســهیل اســتان ارجــاع شــد ک
بــا مصوبه هــای ســتاد تســهیل 
مشــکالت ایــن صنایــع رفــع و 

ــرد. ــت ک ــه فعالی ــروع ب ش
بــه گــزارش بــازارکار به نقــل از 
صاحــب نیــوز؛ محمدرضــا شــیخی 

در نشســت خبــری بــا توضیــح اینکــه شهرســتان مبارکــه بــا بیــش 
از ۵۰ هــزار کارگــر، شهرســتان کارگــری اســت، اظهــار کــرد: بخــش 
زیــادی از جمعیــت شهرســتان را کارگــران تشــکیل می شــود و بیــش 

ــزرگ  ــک و ب ــت کوچ از ۴۰۰ صنع
فعــال اســت.

ــاه  ــاون، کار و رف ــس اداره تع رئی
اجتماعــی شهرســتان مبارکــه گفت: 
اصلی تریــن دغدغــه کشــور اشــتغال 
طبــق  اســت،  بیــکاری  رفــع  و 
سرشــماری ســال ۹۵ نــرخ بیــکاری 
در شهرســتان بــاالی ۱۲ درصــد 
بــوده و پس از آن سرشــماری نشــده 
ــوص  ــت در خص ــا دق ــه ب ــت ک اس
نــرخ بیــکاری در شهرســتان صحبت 
کنیــم امــا برآوردهایــی بــا توجــه بــه 
بیمــه بیــکاری و معرفــی به اشــتغال 
ــرداد  ــم خ ــن بزنی ــم تخمی می توانی
ســال گذشــته بــا نزدیــک ۹ و نیــم درصــد نــرخ بیــکاری شهرســتان 

ــت. ــده اس زده ش

ــریع  ــن تش ــمنان ضم ــتان س ــرورش اس ــوزش  و پ ــرکل آم مدی
راهبردهــای دســتگاه نظــام تعلیــم و تربیــت ایــن اســتان بــرای دوران 
پســاکرونا، از توســعه هنرســتان های مهــارت محــور در ایــن اســتان 
خبــر داد و گفــت: ایــن مهــم در راســتای تحقــق شــعار ســال اجرایــی 

می شــود.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم از ســمنان، محمــد دســتورانی در 
جمــع نمازگــزاران شــهر ســمنان در ســخنرانی پیــش از خطبه هــای 
نمــاز جمعــه امــروز کــه بــه مناســبت هفتــه گرامیداشــت مقــام معلم 
ــارت محــور  ــتان های مه ــار داشــت: توســعه هنرس انجــام شــد اظه
ــوزش   ــم آم ــوزان گام مه ــوزی دانش آم ــش مهارت آم ــور افزای به منظ
و پــرورش اســتان ســمنان در راســتای توســعه کارآفرینــی و تحقــق 

شــعار ســال اســت.
شــده  پیش بینــی   برنامه هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 

ــرای  ــزود: ب ــتا اف ــن راس ــتان ســمنان در ای ــرورش اس ــوزش  و پ آم
ــه بخــش خصوصــی به منظــور  ــن مهــم اعطــای مجــوز ب تحقــق ای
توســعه آموزش هــا و مهارت هــای فنــی  و حرفــه ای برنامه ریــزی  

شــده اســت.
مدیــرکل آمــوزش  و پرورش اســتان ســمنان با اشــاره بــه موفقیت  
ــوزان در  ــه دانش آم ــازی ب ــای مج ــوزه آموزش ه ــتان در ح ــن اس ای
ــرای  زمــان محدودیت هــای کرونایــی، از اتخــاذ ســه راهبــرد مهــم ب
دوران پســاکرونا در ایــن حــوزه خبــر داد و همــکاری خیــران، فعــاالن 
اجتماعــی و دیگــر نقش آفرینــان نظــام تعلیم و تربیــت در این اســتان 

را بــرای تحقــق ایــن راهبردهــا خواســتار شــد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید
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هنرستان های مهارت محور در استان سمنان توسعه می یابد 

مدیرکل آموزش  و پرورش استان سمنان

ایجاد زمینه برای حفظ اشتغال 6۵۰ نیروی حوزه 
درمان و سالمت کرمان 

 
دادســتان عمومــی و انقــالب 
ــی و  ــای نظارت ــت: نهاده ــان گف کرم
قضایــی در لبیــک بــه فرمــان رهبــر 
ــه عنــوان  معظــم انقــالب اســالمی ب
نیروهای پشــتیبان از ســربازان عرصه 
ــت از  ــوع حمای ــه موض ــادی ب اقتص
ــد و در  ــد و اشــتغال ورود کرده ان تولی
ســال جــاری اقدامــات حمایتــی ایــن 
ــد،  ــرد »تولی ــای راهب ــر مبن ــوزه ب ح
دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن« 

ــود. ــی ش ــری م پیگی
دادخــدا ســاالری در نشســت 

ســتاد اســتانی اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در ابعــاد حقوقــی و قضایی با اشــاره به 
ایــن مطلــب کــه ورود دســتگاه قضایــی بــه موضــوع حمایــت از تولید از بــاب فرمــان حکومتی 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در زمینــه حمایــت از تولیــد انجــام شــده اســت، گفــت: وظایف 
قــوه قضاییــه در اصــل ۱۵۶ قانــون اساســی بــه عنــوان پشــتیبان حقــوق فــردی و اجتماعــی و 
مســئول تحقــق بخشــیدن بــه عدالــت و مســئول رســیدگی به تظلمــات، تعدیــات و شــکایات، 
حــل و فصــل دعــاوی و رفــع خصومــات، احیــای حقــوق عامــه و گســترش عــدل و آزادی های 
مشــروع، نظــارت بــر حســن اجــرای قوانیــن، کشــف جــرم و تعقیــب مجــازات و اقدام مناســب 

بــرای پیشــگیری از وقــوع جــرم مطــرح شــده اســت.
وی ادامــه داد: لکــن دســتگاه قضایــی در کنــار رســیدگی بــه امــور پیــش بینــی شــده در 
قانــون اساســی، در لبیــک بــه فرمــان مقــام عظمای والیــت کــه از فرامین محــوری و باالدســتی 
قوانیــن نظــام محســوب مــی شــود، بــه موضــوع حمایــت از تولیــد و رفــع موانــع موجــود در این 

بخــش ورود کــرده اســت.
ــه در  ــوه قضایی ــی ق ــان، تکلیــف محــوری را رویکــرد اصل مدعــی العمــوم در اســتان کرم
پرداختــن بــه مســائل حــوزه تولیــد و اشــتغال دانســت و ادامــه داد: قــوه قضاییــه بــر مبنــای 
اهــرم هــای اجرایــی و اختیــارات قانونــی خــود مــی توانــد بــه خوبــی در زمینــه رفع موانــع تولید 
گــره گشــایی نمایــد و تاکنــون نیــز نتایــج بســیار خوبــی در ایــن زمینــه در اســتان کرمــان و نیز 

در ســطح کشــور حاصــل گردیــده اســت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید
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مدیر اجرایی طرح ملی مشاغل خانگی در زنجان ◄◄

فرماندار رشت مطرح کرد؛  ◄◄

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان مازندران با اشاره به افتتاح 
پروژه پارک فناوری مازندران تا هفته دولت 
فاز  افتتاح  به  همزمان  امیدواریم  گفت: 
نخست، آیین کلنگ زنی فاز دوم پروژه پارک 

نیز صورت گیرد.
به گزارش بازارکار به نقل از مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، اسماعیل اعزی سرپرست 

اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان در نشستی مشترک با حضور 
امید محبی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و محمد جعفر صدیق 
رئیس مرکز پارک فناوری اطالعات وزارت ارتباطات ضمن تشریح روند 
اجرایی پارک فناوری اطالعات مازندران اظهار کرد: در حال حاضر در مسیر 
اجرای فاز نخست این پروژه قرار داریم و امیدواریم پس از راه اندازی آن 
و استقرار شرکت های دانش بنیان و نوپای فعال در حوزه ICT آمادگی 

اجرای فاز دوم آن نیز به وجود آید.
وی افزود: با توجه به پیگیری و تاکید 
بخشیدن  تحقق  برای  مازندران  استاندار 
به شعار سال و همچنین مساعدت وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در این خصوص 
امیدوار هستیم همزمان به افتتاح فاز نخست، 
آیین کلنگ زنی فاز دوم پروژه پارک نیز 

صورت گیرد.
اعزی در ادامه در خصوص هماهنگی 
در  مازندران  استانداری  اطالعات  فناوری  مدیریت  مجموعه  با  الزم 
راستای شناسایی و الکترونیکی کردن خدمات استانداری مازندران نیز 

اعالم آمادگی کرد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید
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مازندران صاحب پارک فناوری می شود

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان مازندران



5
اقتصادی

www.bazarekar.ir
ویژه اطالع رسانی اشتغال دوشنبه 26 اردیبهشت 1401- 14شوال 1443-16می 2022 - سال بیست و دوم - شماره 1261

رهبــر انقــاب هــدف از دیــدار بــا کارگــران را قدرشناســی و تشــکر از آنــان و 
تأکیــد بــر ارزش نفــِس کار برشــمردند و بــا اشــاره بــه نگاه اســام بــه »کارگر« 
و موضــوع »کار« گفتنــد: برخــاف نــگاه اســتثمارِی نظــام ســرمایه داری و نگاه 
شــعارِی نظــاِم فروپاشــیده کمونیســتی، نــگاه اســام بــه کارگــر، قدرشناســانه 
و ارزش مدارانــه اســت و بــر همیــن اســاس اســت کــه پیامبــر اســام)ص( 

ــر دســتان کارگــر بوســه می زننــد. ب
ــاره »ارزش کار«،  ــه درب ــازی در جامع ــزوم فرهنگ س ــر ل ــد ب ــا تأکی ــان ب ایش
بــه موضــوع بســیار حیاتــی  اهمیــت دادن  بــه  را  مســئوالن مربــوط 

کردنــد. توصیــه  کارگــران  در  مهارت افزایــی 
ــران در  ــان کارگ ــی و درخش ــای ملّ ــه انگیزه ه ــاره ب ــا اش ــاب ب ــر انق رهب
ــه  ــارز عرص ــه ب ــد: نمون ــی، گفتن ــادی و سیاس ــی، اقتص ــای نظام عرصه ه
ــت و  ــدس اس ــاع مق ــر در دوران دف ــهید کارگ ــزار ش ــم ۱۴ ه ــی، تقدی نظام
اگــر بــار دیگــر نیــز مســاله نظامــی پیــش بیایــد، جامعــه کارگــری قطعــاً جزو 

ــود. ــد ب ــدم خواه ــوف مق صف
ایشــان درخصــوص انگیزه هــای ملــی کارگــران در عرصــه اقتصــادی افزودنــد: 
یکــی از سیاســتهای اصلــی اســتکبار از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی از 
کار انداختــن تولیــد کشــور بــود کــه در ســالهای اخیــر و تشــدید تحریم هــا، 
ــا ایســتادگی خــود  ــران ب ــا کارگ ــًا روشــن شــده اســت ام ــدف کام ــن ه ای
ــی خیمــه  ــن عرصــه ســتون اصل ــن هــدف شــدند و در ای ــع از تحقــق ای مان

تولیــد بودنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه تحریــکات کارگــری کــه از 
ابتــدای پیــروزی انقــاب وجــود داشــته اســت، خاطرنشــان کردنــد: 
هــدف از ایــن تحریــکات، تبدیــل جامعــه کارگــری بــه تابلــو و نشــانه 

ــی  ــز بین ــی نی ــه سیاس ــران در عرص ــا کارگ ــود ام ــی ب ــات مردم اعتراض
تحریک کننــدگان را بــه خــاک مالیدنــد و همــواره در کنــار نظــام و انقــاب 

ــتند. ــوده و هس ب
البتــه در مــواردی همچــون واگذاری هــای نادرســت  ایشــان افزودنــد: 
ــوارد  ــن م ــا در همی ــت ام ــوده اس ــق ب ــران به ح ــراض کارگ ــا، اعت کارخانه ه
نیــز کارگــران مــرز خــود را بــا دشــمنان مشــخص کرده انــد کــه ایــن موضــوع 
ــد  ــرت و متعّه ــا بصی ــه آگاه، ب ــن مجموع ــد از ای ــت و بای ــی اس ــیار مهم بس

ــاً تشــکر کــرد. عمیق
رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه مشــکات جامعــه کارگــری ابــراز امیــدواری کردنــد 
کــه بــا سیاســت هــای دولــت جدیــد، ایــن مشــکات بــه تدریــج برطــرف شــود.

شرکت های دانش بنیان می توانند مشکل بیکاری 
دانش آموختگان را حل کنند

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای»افزایــش فرصت هــای شــغلی«، »تنظیــم عادالنــه 
رابطــه کار و ســرمایه« و »تأمیــن امنیــت شــغلی« کارگــران را ســه موضــوع 
اساســی در مســائل کارگــری برشــمردند و گفتنــد: مســئوالن باید تــاش کنند 
ــا ســرمایه گذاری  ــا فرصت هــای شــغلی را افزایــش دهنــد و ایــن موضــوع ب ت
بخــش خصوصــی و مدیریــت صحیــح دولــت در هدایــت ســرمایه ها بــه ســمت 

ظرفیــت هــا و احیــای فرصت هــای شــغلی، امکان پذیــر اســت.

ــد فرصت هــای شــغلی  ــه می توان ــواردی ک ــد: یکــی از م ــد کردن ایشــان تأکی
را احیــاء و مشــکل بیــکاری دانش آموختــگان را برطــرف کنــد، افزایــش 
ــی  ــه معن ــد ب ــرکت ها بای ــن ش ــه ای ــت البت ــان اس ــش بنی ــرکت های دان ش
ــتغال  ــوان اش ــورت می ت ــن ص ــه در ای ــند ک ــان باش ــه دانش بنی ــی کلم واقع

ــش داد. را افزای

کارگر و کارآفرین را دو بال پرواز
ــاز  ــرواز و دو نی ــال پ ــن را دو ب حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، کارگــر و کارآفری
قطعــی دانســتند و گفتنــد: تنظیــم عادالنــه رابطــه کار و ســرمایه و یــا رابطــه 
کارگــر و کارآفریــن، نیازمنــد فکــر، تدبیــر، مجاهــدت، شــکیبایی و نرفتــن 

بــه ســمت کارهــای نســنجیده اســت.
ــاره  ــر انقــاب درب ــه رهب ــود ک ــه دیگــری ب ــران« نکت ــت شــغلی کارگ »امنی
ــی  ــت کار کــه موجــب ناامن ــواردی همچــون قراردادهــای موق ــد: م آن گفتن
شــغلی اســت، به گونــه ای اصــاح شــود کــه بــر اســاس قانونــی عادالنــه، هــم 
ــراری  انضبــاط  ــه برق ــادر ب ــان ق کارگــران آســوده خاطر باشــند هــم کارآفرین

ــط کار. در محی
ــای کار ندانســتند و  ــی شــغلی را منحصــر در مســئله قرارداده ایشــان، ناامن
ــه  ــه خــوردن تولیــد ملــی، کار و اشــتغال کارگــر نیــز ضرب ــا ضرب ــد: ب افزودن
ــن  ــی همی ــد مل ــت تولی ــر تقوی ــرر ب ــای مک ــت تأکیده ــورد و عل می خ

ــت. ــاله اس مس
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، قاچــاق و واردات بی رویــه کاالهایــی را کــه تولیــد 
ــد و  ــد کشــور خواندن ــب تولی ــر قل ــد، خنجــری ب ــت دارن ــا کیفی ــی و ب داخل
ــر اســاس آمارهــای کارشناســان، هــر یــک میلیــارد دالر واردات از  گفتنــد: ب
ــه  ــوازم خانگــی، ب ــد کفــش، پوشــاک و ل ــی مانن ــد داخل ــاس دارای تولی اجن

ــزار فرصــت شــغلی در کشــور منجــر می شــود. ــی ۱۰۰ ه تعطیل
ایشــان در ایــن زمینــه افزودنــد: البتــه خودروســازها از ایــن حرف سوءاســتفاده 
ــی اســت کــه  ــدارد و مقصــود، آن جاهای ــرا وضــع آنهــا تعریفــی ن نکننــد زی

تولیــد خــوب و بــا کیفیــت دارنــد.
رهبــر انقــاب، ترجیــح دادن جنــس خارجــی بــه جنــس داخلــی را ضربــه زدن 
ــن  ــر ای ــد: ب ــر خارجــی دانســتند و گفتن ــع کارگ ــه نف ــی ب ــر داخل ــه کارگ ب
ــد  ــی مقّی ــد داخل ــد تولی ــه خری ــم ب ــردم می خواهی ــه از م ــت ک ــاس اس اس
باشــند البتــه بزرگ تریــن خریــدار در کشــور، دســتگاه هــای دولتــی هســتند 

کــه بایــد ســعی کننــد هیــچ جنــس خارجــی مصــرف نکننــد.
ایشــان در ادامــه اتقــان و اســتحکام کار و زیبایــی محصــول را از جملــه وظایف 
کارگــران و کارآفرینــان برشــمردند و گفتنــد: نظــام آموزشــی کشــور بایــد هــر 
چــه بیشــتر بــه حالــت عملــی و کاربــردی نزدیــک شــود و در بخــش تولیــد 
ــلیقه  ــکار و س ــا ابت ــه ب ــد ک ــش یاب ــه ای افزای ــران به گون ــارت کارگ ــز مه نی

خــوب، ارزش کار و محصــول در چشــم مشــتریان باالتــر بــرود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تشــکر مجــدد از ایســتادگی کارگــران در مقابل 
تحریــکات دشــمنان، گفتنــد: مســئوالن و مدیــران مرتبــط بــا جامعــه کارگری 

بایــد بــه برنامه هــای خــود طبــق وعده هــای داده شــده عمــل کننــد.
ــد:  ــد کردن ــت تأکی ــادی دول ــای اقتص ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــاب ب ــر انق رهب

کارهایــی کــه امــروز دولــت در زمینــه اقتصــاد در پیــش دارد، کارهای مهمی اســت 
و همــه اعــّم از قــوا و دســتگاه هــای مختلــف و آحــاد مــردم بایــد کمــک کنند 

کــه ان شــاءاهلل دولــت بتوانــد بــه ایــن نتایــج دســت پیــدا کنــد.
در ابتــدای ایــن دیــدار، آقــای عبدالملکــی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
ــتغال،  ــای اش ــه در بخش ه ــن وزارتخان ــات ای ــا و اقدام ــی از برنامه ه گزارش

تســهیل کســب وکار، تأمیــن اجتماعــی و مدیریــت شــرکت ها بیــان کــرد.
تأکیدات رهبر معظم انقاب در حوزه روابط کار پیگیری ویژه می شود

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: امنیت شــغلی کارگران، ســاماندهی 
روابــط کارگــر و کارفرمــا ۲ مؤلفــه مهــم در حــوزه تولیــد اشــتغال آفرین اســت.

دکتــر »حجــت اهلل عبدالملکــی« بــا حضــور در برنامــه تلویزیونــی میــز 
اقتصــادی در تشــریح راهبردهــای وزارت مــردم اظهــار داشــت: افزایــش مــزد 
ــا  ــز ب ــت نی ــود و دول ــی ب ــری و کارفرمای ــی از ســوی تشــکل های کارگ توافق
ــرف  ــای دو ط ــرد دغدغه ه ــاش ک ــی ت ــه جانبه گرای ــل س ــت اص رعای

ــود. ــت ش رعای
وی افــزود: مصوبــه افزایــش مــزد بــرای همــه دســتگاه های دولتــی، عمومــی 
ــی  ــی در کارای ــد تحول ــم می توان ــن مه ــت و ای ــه اجراس ــرکت ها الزم ب و ش

تولیــد کشــور ایجــاد کنــد.
ــازار تولیــد کشــور را نیازمنــد نیــروی کار ماهــر و کارشــناس  عبدالملکــی، ب
دانســت و گفــت: در ســال جــاری و بــر اســاس سیاســت های کان حاکمیــت 
و تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری تحــول اساســی را در آموزش هــای 

ــت. ــم داش ــه ای خواهی فنی و حرف
ــا بیــان اینکــه افزایــش مــزد منجــر  وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ب
بــه افزایــش بهــره وری و ســود آوری می شــود، اظهــار داشــت: جهــش 
ــت خــود را  ــم می خــورد و دول ــا دســتان کارگــران رق اقتصــادی در کشــور ب

ــد. ــان می دان ــت از آن ــه حمای ــف ب موظ
ــر ایــن اســاس  وی در موضــوع پرداخــت هوشــمند یارانه هــا نیــز گفــت: ب
بندی هــای مشــخص  یارانــه در دهــک  بــرای دریافــت  خانواده هــا 
ســامانه هایی  خانوارهــا  نگرانــی  رفــع  بــرای  و  می  گیرنــد  قــرار 

ــد. ــد ش ــال خواه ــراض فع ــت اعت ــرای ثب ــز ب متمرک
عبدالملکــی بــا تأکیــد بــر اینکــه هوشمندســازی یارانه هــا شــاخص های فقــر 
را بهبــود می بخشــید، افــزود: رســیدگی بــه فقــرا و کاهــش فاصلــه طبقاتــی 

راهبــرد دولــت مردمــی در اجــرا و اقــدام اســت.
ــان  ــاه ایرانی ــات رف ــک اطاع ــت: بان ــی گف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــق  ــرای تحق ــم ب ــی مه ــود و گام ــانی می ش ــه روزرس ــتمر ب ــورت مس ــه ص ب

عدالت محــوری در کشــور اســت.
ــری،  ــرای حــوزه مســکن کارگ ــردم ب ــای وزارت م ــه برنامه ه ــا اشــاره ب وی ب
اظهــار داشــت: افزایــش حــق مســکن و ســاخت ۴۰۰ هــزار واحــد مســکونی 

ــدام اســت. ــای در دســت اق ــه برنامه ه ــری از جمل کارگ
عبدالملکــی از امنیــت شــغلی کارگــران و ســاماندهی روابــط کارگــر و کارفرمــا 
بــه عنــوان ۲ مؤلفــه مهــم در حــوزه تولیــد اشــتغال آفرین نــام بــرد و گفــت: 
بــه صــورت ویــژه در حــوزه روابــط کار ایــن مــوارد کــه مــورد تأکیــد رهبــر 

معظــم انقــاب نیــز بــوده پیگیــری و دنبــال می شــود.

رهبر معظم انقالب در دیدار با کارگران: 

نظام آموزشی کشور باید هر چه بیشتر به حالت عملی و کاربردی نزدیک شود

رهبر معظم انقاب با اشاره به برنامه های 
که  کارهایی  کردند:  تأکید  دولت  اقتصادی 

دارد،  پیش  در  اقتصاد  زمینه  در  دولت  امروز 
کارهای مهمی است و همه اعّم از قوا و دستگاه های 

مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که ان شاءاهلل 
دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند.

رسانی  اطاع  پایگاه  از  نقل  به  بازارکار  گزارش  به 
اسامی  انقاب  معظم  رهبر  رهبری،   معظم  مقام  دفتر 
خیمه  اصلی  ستون  را  آنان  کارگران،  از  جمعی  دیدار  در 
افزایش  »لزوم  اصلِی  به سه موضوع  اشاره  با  و  تولید خواندند 
فرصت های شغلی«، »تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه« و »تأمین 
امنیت شغلی« کارگران گفتند: واردات بی رویه خنجری به قلب »تولید 
ملی« و »اشتغال کارگران« است، بنابراین باید به صورت جدی از آن 
کیفیت،  با  محصوالت  تولید  نیز ضمن  داخل  در  و  جلوگیری شود 

مردم و دستگاه های دولتی مقّید به خرید تولیدات داخلی باشند.
برنامه های مهم  به  اشاره  با  آیت اهلل خامنه ای همچنین  حضرت 

و  قوا  همه  کردند:  تأکید  اقتصادی  مسائل  زمینه  در  دولت 
دستگاه ها و مردم به دولت کمک کنند.

دعوت به همکاری

شرکت بستني النوس براي تکمیل کادر خود به افراد 
واجد شرایط زیر از تهران و البرز نیازمند است:
تکنسین فني مکانیك ماشین آالت )آقا(

 آشنا به خطوط تولید و بسته بندي صنایع غذایي
 دوره دیده عیب یابي و رفع ایراد ، تعمیر و نگهداري خط تولید
 مسلط به قطعات هیدورلیک و پنوماتیک و روانکاري 
خط تولید و بسته بندي،  داراي کارت پایان خدمت

ترجیحا ساکن منطقه صفادشت
متقاضیان واجد شرایط مي توانند از طریق راه هاي اعام 

شده در بخش اطاعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.
)whatsapp( 09039223351

لینک :
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113379 

دعوت به همکاری

شرکت تولیدي بازرگاني آسان سرویس در تهران 
جهت تکمیل کادر خود در محل دفتر مرکزي )تهران( 
و کارخانه )شهرک صنعتي شمس آباد( از افراد واجد 

شرایط زیر دعوت به همکاري مي نماید:
IT حسابدار-   مسئول 

کارشناس فروش-   تکنسین فني )آقا(
 کارمند اداري )خانم(-  کارمند تبلیغات و بازاریاب )آقا(

انباردار )آقا(- خدمات – آبدارچي )اقا(
سرپرست انبار )آقا(-  اپراتور
 انباردار )آقا(- کارگر ساده

متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را به ایمیل درج 
شده در آگهي ارسال نمایند.

info@asan_service.ir
 لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113378

دعوت به همکاری

شرکت خودروسازي اسنا جهت تکمیل کادر خود در 
شهر تبریز )شهرک سرمایه گذاري خارجي( از افراد واجد 

شرایط زیر دعوت به همکاري مي نماید:
CO2 کارمند )آقا(-   جوشکار
 نقاش خودرو-   صافکار خودرو

اتاقساز
 آقا،  سابقه کاري ۱ سال به باال،  دیپلم

متقاضیان واجد شرایط مي توانند از طریق راه اعام شده 
در بخش اطاعات تماس، ارتباط حاصل نمایند

04132466081
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113372 

دعوت به همکاری

یك شرکت فعال در حوزه تعمیرات و نگهداري 
لوکوموتیو جهت شهرهاي تهران یزد ، بافق ، اردکان 

اصفهان ، مبارکه اصفهان از افراد واجد شرایط 
دعوت به همکاري میکند:

کارشناس مکانیك
مکانیک ، خودرو ، ریلي، حداقل یکسال سابقه کار

آشنا به موتور احتراق داخلي )دیزل( ، شناخت قطعات 
موتور ، تحلیل خرابي ، شبیه سازي و .....

حقوق توافقي + ناهار + پاداش 
estekhdam.railway@gmail.com

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113371

دعوت به همکاری

یك شرکت ساختماني و تاسیساتي جهت تکمیل 
کادر یکي از پروژه هاي خود از استان هاي تهران، فارس 
و هرمزگان جهت کار در هرمزگان از افراد واجد شرایط 

زیر دعوت به همکاري مي نماید.
سرپرست کارگاه: خانم/ آقا، تمام وقت، رشته عمران
با حداقل ۱5 سال سابقه کار مفید اجرایي و امور دفتر 

فني ترجیحا در زمینه اسکلت بتني و فضاها
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 

به ایمیل زیر ارسال نمایند.
eng.construction.company1401@

 gmail.com
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113362 
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دعوت به همکاری

مجتمع شيميايي آبنوس جهت تكميل كادر خود در 
استان فارس از افراد واجد شرايط زير دعوت

 به همكاري مي نمايد.
كارشناس برنامه ريزي

مدير مالي
كارشناس انفورماتيك آقا

تكنسين مكانيك و ماشين آالت دوار آقا
كارگر فني مكانيك و تاسيسات آقا

استاد كار مكانيك و ماشين آالت دوار و تاسيسات آقا
انباردار آقا

كارشناس برق و ابزار دقيق آقا
اپراتور توليد آقا

  از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را 
با ذكر عنوان شغلي مورد نظر به ايميل زير ارسال نمايند  

hrfactory1400@gmail.com
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113376 

دعوت به همکاری

هتل پنج ستاره پارسيس براي تكميل كادر خود در 
مشهد از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:
 مدير فرانت افيس )آقا(-مدير خانه داري )خانم(

مدير رستوران )آقا(-مدير مالي
 رزرواسيون )خانم(- انباردار )آقا(

نيروي روف گاردن )آقا(
نيروي ترانسفر )آقا(- تاسيسات )آقا(

 نيروي بل بوي - خدمات )آقا(
نيروي الندري من )آقا(-ميزبان رستوران

سرپرست رستوران )آقا(
 انتظامات البي )آقا(-كارپرداز )آقا(
 نيروي پذيرش-كاست كنترل )آقا(
 نيروي خانه دار )خانم(- كافي شاپ

 آشپز )آقا(-كمك آشپز )آقا(
 كارگزيني )كارمند اداري( - خانم

متقاضيان واجد شرايط مي توانند با شماره تلفن هاي زير 
از ساعت 9 صبح تا 15 عصر تماس حاصل نمايند.

05133150 09158884423 -
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113375 

دعوت به همکاری

شركت توليد پروفيل فوالدي كابين كاران سينا فر 

در راستاي تكميل كادر خود در تبريز از واجدين شرايط 

زير دعوت به همكاري مي نمايد:

IT مهندس مكانيك-  مهندس 

 انباردار- نيروي فني

CO2 جرثقيل كار-  جوشكار 

 كارگر ساده- آشپز و خدمات

ساعت و روز كاري:  شنبه تا پنج شنبه از 7.50 تا 17 

 متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق راه اعالم 

شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمايند.

)whatsapp( 09144034479 
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113374 

دعوت به همکاری

يك شركت توليدي واقع در شهرك صنعتي جي جهت 
تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط 

زير دعوت به همكاري مي نمايد.
مهندس مكانيك خانم-كارشناس نقشه كشي خانم
مهندس الكترونيك آقا-مهندس كنترل كيفي آقا

نظافت كار انبار آقا-كارگر مكانيك آقا
تكنسين برق آقا-كارگرتوليد آقا

كمك نقاش خودرو آقا-نقاش خودرو آقا
راننده با خودرو ميني بوس آقا

سرپرست انبار آقا-كارشناس تداركات آقا
كمك انباردار آقا-نيروي خدماتي خانم

حسابدار انبار خانم-حسابدار خانم
كارپرداز آقا-نگهبان آقا

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

amn.co.est2020@gmail.com
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113373 

شرایط و نحوه پذیرش در دوره کاردانی بهورزی
آمــوزش كاردانــی بهــورزی در مراكــز آمــوزش بهــورزی و 
ــتان  ــت شهرس ــز بهداش ــالمت مراك ــای س ــه ه ــوزی برنام بازآم
مطابــق برنامــه هــای ســالمت و آئيــن نامــه معاونــت بهداشــت 
وزارت بهداشــت و درســنامه مصــوب شــورای عالــی برنامــه ريــزی 

انجــام مــی شــود.
شرايط  واجدين  دسته  دو  بهورزی  كاردانی  دوره  آموزش  برنامه 

برای ورود دارد:
1- واجدين شرايط از ميان افراد داوطلب روستا با مدرك ديپلم

2- بهــورزان شــاغل فاقــد مــدرك كاردانــی رشــته هــای مرتبــط 
ــه  ــيوه نام ــن ش ــالغ اي ــل از اب ــای قب ــال ه ــه در س ــورزی ك به

تربيــت شــده انــد.
از آنجــا كــه برنامــه ريــزی بــرای تربيــت بهــورز از ميــان افــراد 
ديپلمــه بــه گونــه ای انجــام مــی شــود كــه افــراد گزينــش شــده 
ــام  ــس از اتم ــه بهداشــت پ ــازمان در خان ــا تصــدی پســت س ب
ــد،  ــی شــده كنن ــات پيــش بين ــه خدم ــه ارائ ــدام ب ــل اق تحصي
لــذا شــرايط ورود مشــتمل بــر الزامــات بــه كارگيــری در خانــه های 

بهداشــت نيــز خواهــد بــود.
بــه منظــور انطبــاق شــرايط جــذب دانشــجو بــا شــراط بــه كاری 
ــه  ــوان ب ــام فراخ ــی، انج ــش بوم ــرط گزين ــص ش ــری باالخ گي
صــورت محلــی در روســتاهای مــورد نظــر صــورت مــی گيــرد. 
عــالوه بــر ايــن آزمــون هــا بــه صــورت دانشــگاهی و در موعــدی 
كــه معاونــت بهداشــت دانشــگاه اعــالم مــی كنــد و بــر اســاس 
آئيــن نامــه بهــورزی صــادره از ســوی معاونــت بهداشــت وزارت 

بهداشــت انجــام مــی شــود.
ــی بنــد 2  ــد مــدرك كاردان برنامــه جــذب بهــورزان شــاغل فاق
ــت  ــاس ظرفي ــر اس ــت ب ــت بهداش ــه معاون ــی ك ــق ضوابط طب
ــالم  ــاغل اع ــورزان ش ــت به ــورزی و اولوي ــوزش به ــز آم مراك

ــود. ــی ش ــام م ــد، انج ــی كن م

شرایط، مواد امتحانی، مدارک مورد نیاز و 
تعهدات افراد:

ــا  ــتا ب ــب روس ــراد داوطل ــان اف ــرايط از مي ــن ش ــف( واجدي ال
ــم ــدرك ديپل م

شرایط عمومی
1- اعتقــاد بــه ديــن مبيــن اســالم يــا يكــی از اديــان شــناخته 

شــده در قانــون اساســی كشــور
2- داشتن تابعيت نظام جمهوری اسالمی ايران

3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران
ــا معافيــت  4- داشــتن كارت پايــان خدمــت وظيفــه عمومــی ي
دائــم از خدمــت )ويــژه بــرادران(. )معافيــت پزشــكی در صورتــی 
ــت  ــوزه معاون ــد ح ــاس تايي ــر اس ــه ب ــد ك ــد ش ــه خواه پذيرفت

ــا وظايــف بهــورزی منافــات نداشــته باشــد.( بهداشــت ب
5- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان

۶- عدم سابقه محكوميت جزائی موثر
ــی  ــی و تواناي ــی، اجتماع ــمانی و روان ــالمت جس ــتن س 7- داش
بــرای انجــام كار بهــورزی و قابليــت انجــام فعاليــت هــای 

ــا در  ــياری ه ــام س ــی و انج ــه دهگردش ــا آن از جمل ــط ب مرتب
ــكی ــيون پزش ــد كميس ــا تايي ــش ب ــت پوش ــتاهای تح روس

8- نداشــتن ســابقه اخــراج از مراكــز آمــوزش بهــورزی و ســاير 
واحدهــای دانشــگاه

ــا  ــی و ي ــت و پيمان ــد مســتخدم رســمی، ثاب ــان نباي 9- داوطلب
ــد خدمــت ســاير دســتگاه هــای دولتــی باشــند بازخري

ــی  ــای دولت ــتگاه ه ــتخدام در دس ــع اس ــتن من 10- نداش
ــی ــع قانون ــب آرای مراج ــه موج ب

شرایط اختصاصی:

۱- بومی بودن
ــا  ــد داوطلــب )طبــق مندرجــات شناســنامه( ب ــف( محــل تول ال
ــی  ــورز يك ــرش به ــای پذي ــورد تقاض ــتان م ــا شهرس ــتا ي روس
باشــد و همچنيــن ســكونت داوطلــب حداقــل در دو ســال اخيــر 
تــا تاريــخ اوليــن روز شــروع ثبــت نــام در روســتای مــورد نظــر 

محــرز شــود.
ــی،  ــی )ابتداي ــع تحصيل ــل از مقاط ــع كام ــل دو مقط ب( حداق
راهنمايــی و متوســطه( و در خصــوص فــارغ التحصيــالن نظــام 

جديــد )ابتدايــی، متوســطه اول و متوســطه دوم( را در روســتا و 
يــا شهرســتان مــورد تقاضــای پذيــرش بهــورز طــی كــرده باشــد 
ــا  ــر ت ــال اخي ــل در دو س ــب حداق ــكونت داوطل ــن س و همچني
ــر  ــورد نظ ــتای م ــام در روس ــت ن ــروع ثب ــن روز ش ــخ اولي تاري

محــرز شــود.
همان  در  شاغل  فرد  با  كه  زن  داوطلبان  با  مرتبط  های  تبصره 
ادامه  داوطلبان،  سكونت  شرايط  احراز  اند،  كرده  ازدواج  روستا 
ضروری  خدمت  دوره  انجام  طرح،  گذراندن  داوطلب،  تحصيل 
از روستا، عدم وجود تعداد كافی  يا اشتغال در خارج  سربازی و 
از افراد واجد شرايط، نحوه پذيرش بهورز در مناطق عشايری در 

شرايط ثبت نام اعالم شده است.

۲- سن داوطلب:
ــن روز  ــخ اولي ــام. تاري ــال تم ــن 2۶ س ــر س ــودن حداكث دارا ب

ــرد. ــی گي ــرار م ــن ق ــبه س ــای محاس ــام مبن ــت ن ــروع ثب ش
ــان  ــرورت آقاي ــده دوره ض ــام ش ــت انج ــدت خدم ــوارد - م م
ــران  ــنی ايثارگ ــقف س ــت و - س ــان خدم ــاس كارت پاي ــر اس ب

برابــر قوانيــن مربوطــه، بــه شــرط ارائــه تائيديــه هــای معتبــر 
بــه حداكثــر ســن مقــرر اضافــه خواهــد شــد و در هــر صــورت 
ــد از  ــی نباي ــوارد اعالم ــن م ــا در نظــر گرفت ــب ب ســن داوطل

28 ســال بيشــتر شــود.
3- دارا بــودن ديپلم كامل متوســطه )ســه ســاله نظــام جديــد و دوره 
ــرای  ــطه ب ــام دوره دوم متوس ــا اتم ــگاهی و ي ــش دانش پي
فــارغ التحصيــالن نظــام جديــد از ســال تحصيلــی 98-97 بــه بعد(

ــرش در  ــوان و پذي ــوه فراخ ــه نح ــوط ب ــتورالعمل مرب دس
هــر ســال توســط معاونــت بهداشــت تعييــن و مطابــق 

ــود. ــی ش ــالغ م ــا اب ــگاه ه ــه دانش ــوق ب ــول ف اص
ــت  ــور و وضعي ــتاهای كش ــر روس ــرايط متغي ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــت در  ــت بهداش ــوزه معاون ــان، ح ــه داوطلب ــا ب ــی آنه دسترس
شــرايط خــاص مــی توانــد نســبت بــه تغييــر شــرايط گزينــش 
افــراد وفــق نيــاز مناطــق اقــدام كنــد. ايــن تغييــر شــرايط بايــد 
در دســتورالعمل هايــی كــه از ســوی معاونــت بهداشــتی وزارت 
بهداشــت پيــش بينــی مــی شــود، در شــورای معاونــان وزارت 

بهداشــت مطــرح و بــه تصويــب برســد.

مواد امتحانی برای داوطلبان
برای تحصيل در مراكز  بهورزی  برای كاردانی  گزينش دانشجو 

آموزشی بهورزی دانشگاه ها در دو مرحله صورت می پذيرد:
ــدول  ــه در ج ــی ك ــواد امتحان ــامل م ــی: ش ــون كتب 1- آزم
ــی را  ــره قبول ــد از نم ــون ۶0 درص ــن آزم ــت. اي ــده اس آم

ــد. ــی ده ــاص م ــود اختص ــه خ ب

از  آگاهی  كسب  برای  مصاحبه  كميته  توسط  مصاحبه  انجام   -2
توانمندی های فرد در ارائه خدمات و ارزيابی ماندگاری وی در روستا

ــه عمــل  جهــت ســنجش توانمنــدی عمومــی، آزمــون كتبــی ب
از دروس ديپلــم  خواهــد آمــد. ســواالت آزمــون عمومــی 
متوســطه ســه ســال دبيرســتان )شــامل دروس ادبيــات فارســی، 
زبــان انگليســی و ديــن و زندگــی( هــر درس 20 ســوال و 
مجموعــا ۶0 ســوال خواهــد بــود كــه بــه صــورت چهــار گزينــه ای 
ــه ازای هــر ســه پاســخ غلــط(  ــا اعمــال يــک نمــره منفــی ب )ب

ــی شــود. طراحــی م
ــره  ــوع ۶0 نم ــی در مجم ــای عموم ــدی ه ــون توانمن آزم
ــاص  ــود اختص ــه خ ــون( را ب ــره آزم ــد از كل نم )۶0 درص

ــد داد. خواه
تبصــره: متقاضيــان اقليــت هــای دينــی بــه 20 ســال ديــن 
و زندگــی پاســخ نــداده و امتيــاز آن بــه ســاير دروس 
ــه صــورت مســاوی اختصــاص داده خواهــد شــد. عمومــی ب

خــود  بــه  را  آزمــون  نمــره  كل  از  درصــد   40 مصاحبــه 
دهــد. مــی  اختصــاص 

ــورد  ــداد م ــر تع ــا ســه براب ــه ت ــه شــدگان اولي فهرســت پذيرفت
نيــاز جهــت انجــام مصاحبــه، پــس از تاييــد ضمــن اطالع رســانی 
ــد  ــالم خواه ــتی اع ــت بهداش ــط معاون ــه توس ــايت موسس در س
شــد. از ميــان شــركت كننــدگان در آزمــون كتبــی، تــا 3 برابــر 
ــی  ــرر قانون ــای مق ــت ه ــب اولوي ــه ترتي ــاز ب ــورد ني ــت م ظرفي
ــا پــس از انجــام  جهــت انجــام مصاحبــه معرفــی مــی شــوند ت
ــه هســته گزينــش معرفــی شــوند  ــر ظرفيــت ب مصاحبــه 2 براب
ــی  ــت عموم ــد صالحي ــس از تايي ــی پ ــت ليســت نهاي و در نهاي

توســط هســته گزينــش اعــالم مــی شــود.

تعهدات افراد دارای دیپلم
دانشــگاه و معاونــت بهداشــتی موظــف اســت قبــل از شــروع بــه 
تحصيــل از كليــه متقاضيــان كــه از مزايــای دولــت بــرای دوره 
آموزشــی و بــه كارگيــری پــس از آن اســتفاده مــی كننــد تعهــد 
رســمی مبنــی بــر اينكــه »پــس از اتمــام دوره آمــوزش در خانــه 
بهداشــت مــورد تعهــد حداقــل بــه مــدت 15 ســال و بــه صــورت 
شــيفت هــای مــورد نظــر موسســه همــراه بــا بيتوتــه در روســتا 

انجــام وظيفــه كنــد«، اخــذ كنــد.

ــی  ــی كاردان ــروع دوره آموزش ــس از ش ــه پ ــدگانی ك پذيرفته ش
بهــورزی از ادامــه تحصيــل انصــراف دهنــد يــا از دوره كاردانــی 
بهــورزی اخــراج شــوند ضمــن پرداخــت هزينــه هــای مربوطــه، 
ــدی  ــای بع ــی ه ــک از آگه ــچ ي ــام در هي ــت ن ــه ثب ــاز ب مج
پذيــرش بهــورز در شهرســتان هــا و دانشــگاه هــای ديگــر و در 

ــده نيســتند. ســنوات آين
دوره آموزشــی كاردانــی بهــورزی دو ســاله، تمــام وقت و شــبانه روزی 
بــوده و دانشــجويان حــق اشــتغال يــا تحصيــل در محــل ديگــری 

ندارند. را 

ب( بهورزان شاغل فاقد مدرک کاردانی 
رشته های مرتبط بهورزی

شرایط عمومی
1- اعتقــاد بــه ديــن مبيــن اســالم يــا يكــی از اديــان شــناخته 

شــده در قانــون اساســی كشــور
2- داشتن تابعيت نظام جمهوری اسالمی ايران

3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران
ــا معافيــت  4- داشــتن كارت پايــان خدمــت وظيفــه عمومــی ي

ــرادران(. دائــم از خدمــت )ويــژه ب
5- اشــتغال 5 ســاله اخيــر در شــغل بهــورزی بــه صــورت تمــام 

وقــت و داشــتن پســت ســازمانی بهــورزی

شرایط اختصاصی:
1- دارا بــودن ديپلــم كامــل متوســطه: دســتورالعمل مربــوط بــه 
نحــوه فراخــوان و پذيــرش بــر اســاس ظرفيــت مراكــز آمــوزش 
بهــروزی و اولويــت افــراد طــی دســتورالعمل هــر ســاله از ســوی 
معاونــت بهداشــتی تعييــن مــی شــود و بــه دانشــگاه هــا ابــالغ 

مــی شــود.
مــواد امتحانــی بــرای داوطلبــان: گزينــش دانشــجو بــرای اين دســته 
از واجديــن شــرايط از طريــق آزمــون كتبــی شــامل مــواد 

ــرد. ــی گي ــورت م ــورزی ص ــی دروس دوره به امتحان
فهرســت نهايــی پذيرفتــه شــدگان پــس از تاييــد وجود شــرايط 
بــه صــورت كتبــی ابــالغ و داوطلبــان حداكثــر يــک مــاه فرصــت 
دارنــد جهــت تكميــل مــدارك و طــی مراحــل پذيــرش بــه مركــز 

بهداشــت شهرســتان مراجعــه كننــد.

تعهدات افراد فاقد مدرک کاردانی رشته های 
مرتبط بهورزی

دانشــگاه و معاونــت بهداشــتی موظــف اســت قبــل از شــروع بــه 
تحصيــل از كليــه متقاضيــان كــه از مزايــای دولــت بــرای دوره 
آموزشــی و بــه كارگيــری پــس از آن اســتفاده مــی كننــد تعهــد 
رســمی مبنــی بــر اينكــه »پــس از اتمــام دوره آمــوزش در خانــه 
بهداشــت مــورد تعهــد حداقــل بــه مــدت 5 ســال و بــه صــورت 
شــيفت هــای مــورد نظــر موسســه همــراه بــا بيتوتــه در روســتا 

انجــام وظيفــه كنــد«، اخــذ كنــد.
ــتگی  ــا بازنشس ــت ت ــده خدم ــی مان ــدت باق ــه م ــی ك در صورت
ــه  ــت در خان ــر خدم ــا آخ ــد ت ــرد باي ــد ف ــن باش ــر از اي كمت

ــد. ــات كن ــتمرار خدم ــت اس بهداش
پذيرفتــه شــدگانی كــه پــس از شــروع دوره آموزشــی كاردانــی 
بهــورزی از ادامــه تحصيــل انصــراف دهنــد يــا از دوره كاردانــی 
بهــورزی اخــراج شــوند ضمــن پرداخــت هزينــه هــای مربوطــه، 
ــدی  ــای بع ــی ه ــک از آگه ــچ ي ــام در هي ــت ن ــه ثب ــاز ب مج
پذيــرش بهــورز در شهرســتان هــا و دانشــگاه هــای ديگــر و در 

ســنوات آينــده نيســتند.
دوره آموزشــی كاردانــی بهــورزی بــرای ايــن دســته از داوطلبــان 
مطابــق درســنامه مصــوب شــورای عالــی برنامــه ريزی و بــه صورت 
غيــر حضــوری و بــا پيــش بينــی دوره هــای عملــی، كارآمــوزی 

و كارورزی صــورت مــی گيــرد.

ضوابط فارغ التحصیلی
مــدارك تحصيلــی اعطايــی بــه پذيرفتــه شــدگان توســط معــاون 
بهداشــتی دانشــگاه يــا دانشــكده علــوم پزشــكی مربوطــه صــادر 
مــی شــود. دانــش آموختــگان ايــن دوره تنهــا مجــاز هســتند در 

خانــه بهداشــت انجــام وظيفــه كننــد.
ــر  ــی وزي ــن الله ــرام عي ــر به ــوی دكت ــه از س ــن نام ــن آئي اي
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی بــه دانشــگاه هــای علــوم 

ــده اســت. ــالغ ش پزشــكی اب

درشورایگسترشدانشگاهها؛

شیوهنامهپذیرشدانشجویکاردانیبهورزیتصویبشد
شــورای گســترش دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی شــيوه نامــه پذيــرش دانشــجو جهــت شــركت در دوره كاردانــی بهــورزی را مصــوب كــرد و جوانــان روســتايی مــی تواننــد 

بــا مــدرک ديپلــم بــه عنــوان بهــورز كار كننــد.
بــه گــزارش بــازاركار بــه نقــل از  مهــر، شــيوه نامــه پذيــرش دانشــجو جهــت شــركت در دوره كاردانــی بهــورزی در دويســت و هشــتاد و پنجميــن جلســه شــورای گســترش 

دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی مــورد بازنگــری و تصويــب قــرار گرفــت و در نهايــت جهــت بهــره بــرداری بــه دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی كشــور ابالغ شــد.

درصد نمره 
اختصاص يافته ضريب ماده 

امتحانی نوع ارزشيابی

۶0 درصد

2 ادبيات فارسی

2آزمون كتبی زبان انگليسی

2 دين و زندگی

40 درصد -

 ارزيابی
 روانشناختی
 و قابليت های

 برقراری
 ارتباط موثر و
 خدمتگذاری و
 ماندگاری در
عرصه خدمت

مصاحبه
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دعوت به همکاری

شركت زمردنور اسپرلوس جهت تكميل كادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرايط
 زير دعوت به همكاري مي نمايد.

مدير كارخانه:خانم/ آقا، تمام وقت، سابقه حداقل پنج سال 
مديريت كارخانه، مهندس صنايع، مهندس مكانيك يا برق

مديريت منابع انساني
آشنا به روشهاي توليد بالخص قالبسازي و دايكاست
آشنا به سيستمهاي تضمين كيفيت،سرويس رفت و 
برگشت، حقوق توافقي،بيمه و مزاياي كامل اداره كار

كارمند توليد محتوا:خانم/ آقا، تمام وقت
مسلط به فيلمبرداري و عكاسي با دوربين حرفه اي

تسلط به نرم افزارهاي پريماورا و افتر افكت
آشنا به الگوريتمهاي اينستاگرام و فضاي مجازي

آشنايي با نرم افزار فتوشاپ و طراحي گرافيكي
آشنا به هويت بصري، خالق و با استعداد

داراي روحيه كار تيمي، دارا بودن دوربين در اولويت مي باشد
داراي سرويس رفت و برگشت، بيمه و مزاياي كامل اداره كار

حقوق توافقي
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 

واتس اپ زير ارسال نمايند.
واتساپ 09911299794 

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113363 

حراست: آقا،  تمام وقت
آشپز: آقا،  تمام وقت

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

لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.
اطالعات تماس

واتساپ 09021778090 
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113360

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي سورنا 
جهت تكميل كادر خود در استان  تهران از افراد واجد 

شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاری

مهندس مكانيك
آقا،  تمام وقت

با سابقه فعاليتهاي توليد اسكلت و قطعات صنعتي
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به 

واتس اپ زير ارسال نمايند.
لطفا از تماس تلفني خودداري نماييد.

واتساپ 09012462660 
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113358 

شركت سازه هاي افق نور در تهران )منطقه 3، صدر( 
جهت تكميل كادر خود از متقاضيان ساكن استان تهران 

استخدام مي نمايد

دعوت به همکاری

مشاور ثبتي حقوقي
خانم، سابقه كارمهم نيست، تمام وقت

حقوق ثابت ماهانه، توافقي
جهت پيگيري و جذب پرونده

تمام مدارك تحصيلي قابل قبول است و افراد داراي مدرك 
تحصيلي مرتبط با حقوق در اولويت استخدام ميباشند.

ساعت تماس 8:30 الي 17:30
داراي روحيه تيمي باال و فن بيان خوب
بدون محدوديت سني، ساعات كاري

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 17.30 و پنج شنبه 9 الي 13
بيمه، حقوق و بيمه از روز اول

محل كار: تهران، منطقه 3، جردن
منطقه 3، جردن

واتساپ 09121350508 
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113357

موسسه حقوقي ثبت آرماني جهت تكميل كادر خود 
در استان  تهران، محدوده جردن از افراد واجد شرايط زير 

دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

فروشگاه تجهيزات پزشكي حكيم آزما تجهيز
 در تهران )منطقه 11، شيخ هادي( جهت تكميل كادر 
خود از متقاضيان ساكن استان  تهران استخدام مي نمايد.

كارمند اداري
آقا، سابقه كارمهم نيست، تمام وقت

جهت كار فروشگاهي در فروشگاه تجهيزات پزشكي
حداكثر سن 27 سال

منطقه 11، شيخ هادي
info@hakimazma.com

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113356 

دعوت به همکاری

مهندس نساجي
خانم/ آقا، تمام وقت

فارغ التحصيل رشته پوشاك و يا طراحي لباس
آشنا به نخ و پارچه

آشنا به طراحي پوشاك كژوال )تريكو(
آشنا به الگوسازي مردانه و زنانه با نرم افزار

آشنا به سايزبندي، آشنا به دوخت
شناختن خط توليد پوشاك، سن: 22 تا 35 سال
تجربه كاري 1 تا 3 سال، توان انجام كار تيمي

مسلط به نرم افزار ICDL، حقوق مناسب )توافقي(
بيمه تامين اجتماعي، سنوات، عيدي
محيطي دوستانه و كامال حرفه اي
آموزش رايگان و پيشرفت در كار

مهندس صنايع
خانم/ آقا، تمام وقت

آشنا به دوخت و ماشين آالت دوزندگي و نحوه تعيين آنها 
براي خط توليد، شناختن خط توليد پوشاك

برنامه ريزي توليد و مديريت زمان، تحليل و طراحي 
سيستم ها، مسلط به نرم افزار مهندسي صنايع

ICDL مسلط به نرم افزار
توان انجام كار تيمي، خالقيت و نوآوري

سن 25 تا 35 سال، تجربه كاري 2 تا 5 سال
حقوق مناسب )توافقي(، بيمه تامين اجتماعي

سنوات، عيدي، محيطي دوستانه و كامال حرفه اي
آموزش رايگان و پيشرفت در كار

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

واتساپ 09122966994 
لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113352

شركت توليدي پوشاك اسماعيل پور جهت تكميل كادر خود از استان هاي تهران و البرز ، جهت كار در منطقه 
شهرقدس از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت سرب پارس هخامنش جهت تكميل كادر 
خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به 

همكاري مي نمايد.
كارشناس بازرگاني 

خانم/ آقا،  تمام وقت، مسلط زبان انگليسي
5سال سابقه كار مرتيط بازرگاني

آشنايي قوانين تجارت، آشنايي با اصول واردات و صادرات
حقوق توافقي

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

واتساپ 09126765296 
لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113350 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك گروه صنعتي توليدي با در اختيار داشتن 
خطوط توليد پيشرفته، ماشين آالت مجهز و تكنولوژي 
نوين صنعتي جهت يكي از شركت هاي زير مجموعه 

خود در حومه قزوين از نيروهاي انساني داراي 
تخصص، صالحيت دار و باتجربه جهت مشاغل مختلف 
مورد نياز خود بشرح ذيل دعوت به همكاري مي نمايد 

سرپرست مكانيك كد شغلي 111 آقا
سرپرست كنترل كيفيت كد شغلي 112 آقا

كارشناس تاسيسات كد شغلي 113 آقا
كارشناس مكانيك كد شغلي 114 آقا

كارشناس برق كد شغلي 115 آقا
تكنسين برق كد شغلي 116 آقا

تكنسين مكانيك كد شغلي 117 آقا
بازرس كنترل كيفيت كد شغلي 118 آقا

اپراتور توليد كد شغلي 119 آقا
 از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه كامل 
خود را همراه يك قطعه عكس و با ذكر كد و عنوان 
شغلي مورد درخواست بصورت فايل PDF به ايميل 

زير ارسال نمايند.
ايميل هاي فاقد چارچوب و اسلوب ترتيب اثر

 داده نخواهد شد.
Holding.hr.po.cv@gmail.com

لینک : 
http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113377

بــه گــزارش ايلنــا از خوزســتان، حســين طاطــاوی يكــی از توليدكننــدگان و 
ــا  ــه توانســته ب ــی »ره« اســت ك ــام خمين ــدر ام ــان خوزســتانی ســاكن بن كارآفرين
تحمــل ســختی ها از ســنين كودكــی تــا بزرگســالی بــا مــوادی كــه از ديــد بســياری 
از مــردم دور ريختنــی محســوب می شــوند، محصوالتــی را توليــد كنــد كــه عــالوه 

ــد. ــه چرخــه مصــرف بازگردان ــه آن هــا را ب ــد زبال ــر كاهــش تولي ب
ــل  ــت نس ــش بازياف ــركت »پاالي ــل ش ــاال مديرعام ــه ح ــا ك ــروز م ــودك كار دي ك
تالشــگر« اســت، بــه خبرنــگار ايلنــا گفــت: در كودكــی و زمانــی كــه پــدرم فــوت شــد 
تحــت پوشــش كميتــه امــداد امــام قــرار گرفتيــم ولــی مســتمری ماهيانــه در حــدی 
نبــود كــه بتوانيــم بــا آن گــذران زندگــی كنيــم بــه هميــن دليــل بــا جمــع آوری مواد 

قابــل بازيافــت و فــروش آن هــا كمــك خرجــی بــرای خانــواده بدســت مــی آوردم.
وی افزود: بعد از مدتی تفكيك را ياد گرفته و در شركتی كه كارش بازيافت زباله بود 

مشغول شدم و چندی بعد با كسب تجربه به عنوان سرپرست كارگاه انتخاب شدم.

برای دسترسی به گزارش به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/354083

                            زهره مرادی پويا گفت: چرم يك كاالی لوكس است 
                       اما می توان فرهنگ اســتفاده از كاالی چرم ايرانی را در

             بين مردم رواج داد؛ تا به جای خريد ساالنه چند كيف و كفش مصنوعی
          وارداتی با كيفيت پايين، از كاالی ايرانی حمايت شود.

به گزارش شبكه اطالع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوين؛ هنر چرم دوزی يكی از شاخه های 
صنايع دستی است كه قدمت بسيار طوالنی در ايران دارد به طوری كه اولين توليدكنندگان چرم 

در جهان ايرانيان هستند و از سه هزار سال قبل به توليد چرم روی آوردند.
اگرچه اين هنر امروز در كشور ما جنبه لوكس و تزيينی به خود گرفته است اما تعداد زيادی 

از افراد از طريق چرم دوزی مشغول به فعاليت هستند و اشتغال آفرينی كرده اند.
زهره مردای پويا، هنرمند آبيكی يكی از همين افراد است كه با وجود اشتغال در رشته نجات 
غريق تصميم گرفت بعد از به دنيا آمدن فرزندش در كالس های دوخت كيف با چرم شركت 

كند و از اوقات حضور در خانه بيشترين بهره را ببرد.
زهره مرادی پويا در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و هنر صبح قزوين؛ با اشاره به آغاز فعاليت 
هنری خود در خانه اظهار كرد: به دليل اينكه هزينه دوره های چرم دوزی باال بود تصميم 
گرفتم با پذيرش سفارش چرم از اقوام درآمدزايی داشته باشم و انگيزه ای كه از اين فعاليت 

گرفتم باعث شد بين سال های 1389 تا 1392 در خانه مشغول به كار شوم.
وی افزود: در سال 1392 فضايی از طرف اداره ميراث فرهنگی برای عرضه مواد اوليه به ما 
تعلق گرفت تا افرادی كه در اين حرفه مشغول به كار بودند را از رفتن به تهران بی نياز كند 

و اين اتفاق باعث شروع كار حرفه ای من در بيرون از منزل شد.
اين كارآفرين آبيكی با اشاره به گسترش كار خود پس از چندسال گفت: اكنون كارگاه توليد 
كيف و كفش چرم طبيعی دست دوز ما يك فضای آموزشی، توليدی و فروشگاهی دارد تا با 

پذيرش سفارش از نقاط مختلف كشور از اين حرفه برای كارآفرينی استفاده كنيم.
مرادی پويا با بيان اينكه پيش از كرونا حدود 25 نفر در كارگاه چرم دوزی كار می كردند؛ 
ادامه داد: شيوع هر يك از موج های كرونا باعث جابه جايی نيروها شد؛ تاجايی كه اكنون 

نيروی ثابت كار در كارگاه وجود ندارد و بيشتر آنها فعاليت خود را در خانه ادامه می دهند.
برای دسترسی به گزارش به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/354076

راحلــه عبدالحســينی: كارگاه آمــوزش فرش بافــی بــه زندانيــان را »ليــدا حاجيلــو« يكــی از 
كارآفرينــان شــميرانی برپــا كــرده. از همــان روزهــای نخســت كــه قاليبافــی را يــاد گرفت در 
انديشــه رشــد و توســعه كارش بــود و بــه روزی می انديشــيد كــه بــا ايــن هنــر كهــن بتوانــد 
ــا راه انــدازی  دســتی بگيــرد، مهارتــی آمــوزش دهــد تــا چــرخ زندگــی گردانــده شــود. او ب
ــرای كمــك خــرج  ــی شــهر كــرج توانســته راهــی ب ــدان رجاي كارگاه هــای قاليبافــی در زن

خانــواده هــای زندانيــان بــاز كنــد.
يادگيری يك مهارت و اميد به زندگی

ــك كارگاه  ــه و كســب و كارش را از ي ــاد گرفت ــی را ي ــه بيــش از 2دهــه پيــش قاليباف او ك
كوچــك و نقلــی آغــاز كــرد، می گويــد: »عالقــه مــن بــه قاليبافــی فقــط در حــد يادگرفتــن 
و بافتــن خالصــه نشــد. در دانشــگاه رشــته فــرش را خوانــدم و بــرای مقطــع دكتــرا مديريــت 
بازرگانــی را ادامــه دادم.« بعــد از يادگرفتــن زيــر و بــم و دانــش آكادميــك و هنــر قاليبافــی، 

حاجيلــو بــه فكــر كارآفرينــی افتــاد.
حاجيلــو مدتــی در ســرای محلــه ديباجــی قاليبافــی آمــوزش داده اســت. او يــك طبقــه از 
ــر  ــوزش هن ــد: »آم ــت، می گوي ــرده اس ــم)ع( را كارگاه ك ــزاده قاس ــه امام ــش در محل منزل
فــرش بافــی بــرای افــرادی كــه از زندگــی نااميــد شــدند يــا بــا مشــكالتی دســت و پنجــه 
نــرم می كننــد، هميشــه در ذهــن مــن بــود تــا اينكــه ايــده راه انــدازی كارگاه در زندان هــا را 
مطــرح كــردم و بــا اســتقبال خوبــی هــم روبــه رو شــد.« حــاال در زنــدان رجايــی شــهر كــرج 
كارگاه فــرش بافــی دايــر كــرده و خــودش در زنــدان زنــان آمــوزش می دهــد. كارگاهــی هــم 
بــرای زنــدان آقايــان برپــا كــرده اســت. »قــرار اســت بعــد از عيدســعيد فطــر، كارگاه جديدی 

در كمال شــهر كــرج راه افتتــاح شــود.«
برای دسترسی به گزارش به لینک زیر مراجعه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/354078

کارآفرینی که برای زندانیان
 کارگاه آموزش فرش بافی برپا کرده است

نخ های رنگين قالی را يكی يكی برمی دارند
 و به تارهای سفيد دار قالی گره می زنند. آرام و آهسته نقش

 قالی باال می رود و حاصل هنر و دسترنج خود را به تماشا می نشينند.
 مددجويان ندامتگاه ها و زندانيان، در كارگاه  فرش بافی اينطور مهارت آموزی می كنند.

کودِک کاری که کارآفرین شد 
اشتغالزایی ۴۰ نفر بصورت مستقیم با مواد بازیافتی

                  روايت يك كودك كه به جبر روزگار كودكی اش را 
           بــا جمــع آوری و فــروش زبالــه شــروع كرد و حاال خود يك

      شــركت بازيافتی تاســيس نموده و عالوه بر اشــتغالزايی، به ياری
 نيازمندان هم می شتابد.

کارآفرین آبیکی ؛ 
صنایع دستی حوزه  مغفول مانده در تولید ثروت است
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نمایشگاه

ویژه اطالع رسانی اشتغال

آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکارآخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار

IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری

کارشناس هلپ دسک
مهندس کامپیوتر) برنامه نویس(

کارشناس کامپیوتر مسلط به امور 
سخت افزار و نرم افزار

ادامه مطلب کلیک کنید

کارشناس حسابرسی- مدیریت مالی- 
حسابداری – اقتصاد در شرکت بیمه
مدیر مالی ترجیحا آقا- ماموریت دارد

حسابدار 

ادامه مطلب کلیک کنید

کارشناس معماری و طراح داخلی
کارشناس استقرار و پیاده سازي 

نرم افزار هاي مالي - بازرگاني و اداري
کارشناس پلیمر ترجیحا آقا
کارشناس الکترونیک و برق

مهندس صنایع

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

مدیر مارکتینگ 
کارشناس بازاریابی و فروش
کارشناس و کارآموز صادرات

کار دانشجویی با بیمه 
کارشناس اداری فروش دارای سابقه 

در حوزه مواد شیمیایی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیرو برای تعمییرات برد
 و پنل، دیپلم و کاردان فنی برای 

شرکت هواپیمایی
نیروی آشنا به امور فنی دوربین ها

تکنسین برق و الکترونیک و مکانیک

ادامه مطلب کلیک کنید

استخدام انباردار آشنا 
به سیستم حراست و 

انتظامات
استخدام نیروی خدمات – آقا و خانم

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

کارشناس منابع انسانی در صنعت نفت 
و گاز، کادر اداری بیمه در شهرهای 

چالوس و بروجرد
مسئول دفتر آشنا به کارگزینی
کارمند اداری مسلط به اکسل

 و امور سیستمی

اداری و دفتری

و...

و...

و...

و...

توجه
کارجویان محترم می توانند برای 

کسب اطالعات بیشتربر روی 
فرصت شغلی مربوطه کلیک

 یا به سایت بازار کار
  www.bazarekar.ir 

مراجعه نمایند.

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

آماده به کار

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

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.

66417270

هنری

ادامه مطلب کلیک کنید

گرافیست حرفه ای
طراح سایت

و...

300 میلیارد تسهیالت برای حمایت از استارت آپ ها 

توسط وزارت ارتباطات
معـاون فناوری و نوآوری و مشـاور وزیر ارتباطـات و فناوری اطالعات 
بـه نمایندگـی از عیسـی زارع پـور از یازدهمیـن دوره نمایشـگاه 

بیـن المللـی نـوآوری و فنـاوری )اینوتکس ۲۰۲۲( دیـدن کردند. 
دکتـر محمدامیـن آقامیـری معاون فنـاوری و نوآوری وزیـر ارتباطات 
و فنـاوری اطالعـات و اکبـر قنبرپـور مشـاور وزیـر و رئیـس هیـأت 
مدیـره و مدیـر عامـل شـرکت خدمـات هوایی پیـام در سـومین روز 
فنـاوری  و  نـوآوری  المللـی  بیـن  نمایشـگاه  دوره  یازدهمیـن  از 
از  بـه نمایندگـی  ۲۰۲۲( در پـارک فنـاوری پردیـس،  )اینوتکـس 
عیسـی زارع پـور از این نمایشـگاه دیـدن کردند. با حضـور نمایندگان 
وزیـر ارتباطـات، سـه تفاهـم نامـه از جمله تفاهـم میان بانـک عامل 
وزارت ارتباطـات بـا صنـدوق توسـعه فناوری هـای نویـن بـا هـدف 
اعطـای تسـهیالت به ایـن صندوق، شـرکت های دانش بنیـان و فناور 

از محـل منابـع صنـدوق توسـعه ملـی، بـه امضا رسـید. 
بـر اسـاس ایـن تفاهمنامـه، شـرایط اعطـای تسـهیالت بـه صندوق، 
شـرکت های تابعـه، پرسـنل و شـرکت های دانـش بنیـان و فنـاور از 
محـل منابـع صندوق توسـعه ملـی و منابع داخلی بانـک عامل وزارت 
ارتباطـات و صـدور ضمانـت نامـه تعهد پرداخت توسـط صنـدوق به نفع 
بانـک، بـا هـدف پوشـش ریسـک تسـهیالت اعتبـاری فراهـم می شـود. 
همچنیـن بـرای تأمین مالی طرح هـا و پروژه های صندوق و شـرکت های 
تابعـه، طرح هـای بخـش خصوصـی بـر اسـاس میانگیـن شـرکت ها و 
شـرکت های دانـش بنیـان و تولیـدی بـا پذیـرش ضمانت نامـه تعهد 
پرداخـت صنـدوق توسـعه فناوری هـای نویـن، بانـک عامـل وزارت 
ارتباطـات متعهـد شـد بر اسـاس سیاسـت ها و ضوابط اعتبـاری خود 
از منابـع صندوق توسـعه ملـی تسـهیالت پرداخت کند. افتتـاح انواع 
حسـاب بـرای شـرکت های معرفی شـده و ارائـه خدمات مالـی و بانکی، 
تسـهیل در مبـادالت ارزی و صـدور انواع ضمانت نامه برای شـرکت های 
دانـش بنیـان، شـرکت های فنـاوری و شـرکت های تولیـدی بـا ضمانت 

نامـه صـادره ایـن صنـدوق، از دیگر مفـاد این تفاهم نامه اسـت. 
در تفاهـم نامـه دیگـری بـا یـک شـرکت سـرمایه ای کـه بـا هـدف 
همـکاری متقابـل بـرای اعطـای تسـهیالت بـه صـورت آنالیـن بـه 
مشـتریان ثبـت نـام شـده از طریـق پرتـال ایـن شـرکت امضـا شـد، 
بانـک عامـل وزارت ارتباطـات متعهـد شـد بـه مـدت یکسـال در فاز 
اول، اعتبـاری بالـغ بـر ۳۰۰ میلیـارد ریـال بـه صـورت پایلـوت برای 
اعطـای تسـهیالت در نظـر بگیرد که براسـاس درخواسـت شـرکت و 
بررسـی های بانـک قابـل تمدیـد اسـت. بر اسـاس ایـن قـرارداد، این 
تسـهیالت در قالـب تسـهیالت مرابحـه و حداکثـر ۳۰۰ میلیون ریال 
بـا دوره بازپرداخـت ۱۲ و ۲۴ مـاه پرداخـت می شـود. در یازدهمیـن 
دوره این نمایشـگاه، یکصد اسـتارت آپ و شـرکت فناور، صندوق های 
جسـورانه، ارائـه دهنـدگان خدمـات و مراکـز تحقیقاتی و دانشـگاهی 

دارند. حضـور 

اینوتکس، انگیزه دانش آموزان را برای حضور 

در جامعه دانش بنیان فراهم می کند
وزیـر آموزش وپرورش در اختتامیه نمایشـگاه اینوتکس، خاطرنشـان کرد: 
چنیـن رویدادهایـی، انگیـزه دانش آمـوزان را بـرای حضـور در جامعه 

دانش بنیـان فراهـم می کنـد.
بـه گـزارش بازارکار یوسـف نـوری در اختتامیـه نمایشـگاه اینوتکس، 
خاطرنشـان کـرد: چنیـن رویدادهایـی، انگیـزه دانش آمـوزان را برای 
حضـور در جامعـه دانش بنیـان فراهـم می کنـد. بـر اسـاس جامعـه 
دانش بنیـان، تولیـد بهـره ور خواهد شـد و اشـتغال ایجاد خواهد شـد 
و بـرای ایـن کار چـاره ای جـز توجـه بـه دوران کودکـی و نوجوانـی 
نداریـم، زیـرا ایده هـای خـالق در آن دوره شـکل می گیـرد و در آینـده 

شـاهد بـروز آن ها خواهیـم بود.

انسـان در دوره کودکـی مسـدود شـود،  افـزود: اگـر خالقیـت  وی 
احیـای آن در دوره هـای سـنی باالتـر بسـیار سـخت خواهـد بـود. 
در حـال حاضـر، توجـه بـه خالقیـت، در دوره هـای باالتـر اسـت، در 
حالـی کـه اگـر توجـه بـه خالقیـت در دوره کودکـی باشـد و این کار 
اولیـای دانش آمـوزان برمی آیـد، لـذا  از عهـده مـدارس، معلمـان و 
گفتمـان سـازی و ترویـج در این راسـتا باید ایجاد شـود و انگیزه های 

دانش آمـوزان بـه سـمت این گونـه فعالیت هـا سـوق داده شـود.
وزیـر آموزش وپـرورش بـا بیـان اینکـه بـرای شـروع، دانش آمـوزان 
را بایـد شـناخت، اظهـار کـرد: ایجـاد سـکویی کـه نیمـرخ واقعـی 
دانش آمـوز را شناسـایی کنـد، در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت. 
شناسـایی نیـم رخ روانـی دانش آمـوزان در گذشـته به صـورت چنـد 
تسـت محـدود بـوده، امـا در آینـده بـا تسـت های بیشـتری، نیمـرخ 
و شناسـایی  بـه کشـف  و  بـه دسـت می آیـد  دانش آمـوزان  روانـی 
اسـتعدادهای دانش آمـوزان در حوزه هـای مختلـف خواهیـم پرداخت 
و پـرورش و رشـد اسـتعدادهای دانش آموزان را در پژوهش سـراهای 

داد. انجـام خواهیـم  آموزش وپـرورش 

استارتاپهای سالمت حمایت می شود
مدیرعامـل مجموعـه غدیر از تاسـیس بزرگترین صندوق کشـور برای 
سـرمایه گذاری بـر روی اسـتارت آپ های سـالمت و فعـال در حـوزه 

خدمات رسـانی بـه جامعـه بازنشسـتگان کشـور خبر داد.
امیـر عبـاس حسـینی گفـت: ایـن صنـدوق در راسـتای فرمایـش 
مقـام معظـم رهبـری و با عنایت به شـعار سـال تولید، دانـش بنیان 
و اشـتغال آفریـن به منظـور ارائه خدمات مناسـب تر به بازنشسـتگان 
بـا بهره گیـری از تـوان شـرکت های دانش بنیـان و اسـتارت آپ های 
خـالق فعـال ایجـاد شـده و سـهام ممتـاز آن در اختیـار شـرکتهای 

زیرمجموعـه صندوق بازنشسـتگی نیروهای مسـلح )سـاتا( اسـت.
غدیـر،  مالـی  گـروه  صنـدوق  ایـن  سـهامداران  داد:  ادامـه  وی 
سـرمایه گذاری دی، سـرمایه گذاری مهرگان و موسسـه توانمندسازی 
نیروهـای مسـلح اسـت و مدیریـت صنـدوق نیـز بـر عهـده شـرکت 

تأمیـن سـرمایه دماونـد خواهـد بـود.
مدیرعامـل مجموعـه غدیـر خاطرنشـان کـرد: مدیریـت اجرایـی و 
سـرمایه گذاری  شـرکت  طریـق  از  نیـز  اسـتارت آپ ها  بـا  ارتبـاط 
دی بـه عنـوان بـازوی نوآوری شـرکت سـرمایه گذاری غدیـر اجرایی 
خواهد شـد و ۵۰% از سـرمایه صندوق توسـط صاحبین سـهام ممتاز 
و ۵۰% مابقـی از طریـق پذیـره نویسـی در بازار بـورس و اوراق بهادار 

تامیـن خواهد شـد.
وی افـزود: افزایـش رونـد سـالخوردگی و نیـاز جامعه بازنشسـتگی 
بـه بهبـود کیفیت خدمـات و ظرفیـت عظیم موجود در شـرکت های 
اصلـی  از دالیـل  را  ایـن حـوزه  بـرای حـل مشـکالت  دانش بنیـان 
امـکان  و  شـفافیت  افزایـش  و  برشـمرد  صنـدوق  ایـن  تشـکیل 

سـرمایه گذاری توسـط سـرمایه گذاران خرد را از دالیل پذیره نویسـی 
ایـن صنـدوق در بـازار بـورس و اوراق بهـادار دانسـت.

بازدید معاون آموزش و کارآفرینی

 جهاد دانشگاهی از نمایشگاه اینوتکس
دکتـر محمـد صـادق بیجنـدی معـاون 
آمـوزش و کارآفرینی جهاد دانشـگاهی 
اینوتکـس  نمایشـگاه  یازدهمیـن  از 
بازدیـد کرد و با مسـئوالن غرفه های 

مختلـف بـه گفتگـو پرداخت. 
وی در ایـن بازدیـد که بـا همراهی 
دشـتی  سـیروس  مهنـدس 
کارآفرینـی  و  اشـتغال  کل  مدیـر 
بینـام  امیرعلـی  دانشـگاهی،  جهـاد 

حسـین  بـازارکار،  مدیرمسـئول 
معاونـت  رسـانه  اداره  مدیـر  مرادپـور 

آموزشـی صـورت گرفـت از نزدیـک بـا 
مسـئوالن برخـی غرفـه هـا از جملـه غرفه 

دانـش آموزان نخبـه و صاحب ایـده حاضر در 
ایـن بازدیـد بـه گفتگـو پرداخـت و با ایـده های 

نوآورانـه و خالقانـه آنهـا آشـنا شـد. در همین راسـتا 
مقـرر شـد دانـش آمـوزان صاحبـه ایـده در هفتـه نامـه، 

شـوند. معرفـی  بـازارکار  سـایت  و  ماهنامـه 

اختتامیه و معرفی برگزیدگان یازدهمین رویداد اینوتکس 

۲0۲۲ برگزار شد
جمعه ۲۳ اردیبهشـت ۱۴۰۱ آخرین روز نمایشـگاه اینوتکس ۲۰۲۲ 
در حالـی سـپری شـد کـه در بخشـی از آن آسـیب های متـاورس 
فنـاپ پـالس در  قـرار گرفـت. مدیرعامـل شـرکت  بررسـی  مـورد 
جریـان رویـداد نکستیشـن اینوتکس ۲۰۲۲، با اشـاره به آسـیب های 
متـاورس گفـت: بایـد بـا بهره گیـری از آخریـن متدلـوژی روز دنیا و 
توسـعه دادن مهندسـی هـوش مصنوعـی، تغییـر جـدی در موضـوع 
آمـوزش و یادگیـری نسـل لبـه ایجـاد کنیـم تـا آرزوی یادگیـری 

تطبیقـی بـه واقعیـت بپیوندد.
سـالن   ،۲۰۲۲ اینوتکـس  نمایشـگاه  برگـزاری  روز  آخریـن  در 
آمفـی تئاتـر سـاختمان فـن بـازار پـارک فنـاوری پردیـس میزبـان 
بازیهـای  بـوم  ابـر چالـش حکمرانـی در زیسـت  برگـزاری رویـداد 
و  مسـئوالن  کـه  چالـش  ابـر  ایـن  در  بـود.  ایـران  در  دیجیتـال 
کارشناسـان بازیهـای دیجیتـال حضور داشـتند محمدرضـا عطاردی 

عضـو هیـات علمـی گـروه حکمرانـی و اداره امـور عمومـی دانشـگاه 
رسـانه ای  فرهنگـی  صنعـت  دیجیتـال  بازیهـای  صـادق،  امـام 
نوظهـور دانسـت کـه نیـاز بـه همـت مسـئوالن و بخـش خصوصی 
بـرای گسـترش این مجموعـه دارد. امیـر خوراکیان سـخنگوی مرکز 
ملـی فضـای مجـازی هـم بازیهـای دیجیتـال را بسـیار مهم دانسـت 
کـه دغدغـه همـه مسـئوالن مرتبـط دانسـت. ابوالفضل صـادق مدیر 
عامـل اسـتودیو بـازی سـازی تتراپازل بر نیاز شـدید گفتمان سـازی 
بـازی و بـازی سـازی در رسـانه بـه ویـژه صـدا و سـیما تاکیـد کرد.

عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسـالمی در بازدیـد از 
نمایشـگاه اینوتکـس ۲۰۲۲ گفـت: امـروزه بیـش از ۱۲ هـزار خـط 
قانون در موضوعات مختلف و از دوره اول مشـروطه و سـال ۱۲۸۵ تا 
بـه امـروز وضع شـده اسـت. با راهـکار نوآورانه مـی توان ایـن قوانین 

را پاالیـش کـرده و ایـن مشـکل را حـل کرد.
مجلـس  فرهنگـی  کمیسـیون  عضـو  خـواه  یـزدی  علـی  سـید 
و  خـالق  خانـه  پاویـون  از  بازدیـد  درحاشـیه  اسـالمی  شـورای 
نـوآوری قـوه مقننـه در خصـوص اقدامـات کمیسـیون فرهنگـی در 

حـوزه دانـش بنیـان و نـوآوری اظهار کرد: خوشـبختانه طـی یک دهه 
اخیـر با رشـد شـرکت های دانش بنیـان، مجلس و دولـت عالقمندی 
خـود را بـرای ورود بخـش هـای خصوصـی و رفـع نیازهـای کشـور 

اعـالم کرده انـد.
عضو هیئت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی  در بازدید از نمایشـگاه 
اینوتکـس ۲۰۲۲ بـا اشـاره بـه تصویب قانـون حمایت از شـرکت های 
دانش بنیـان گفـت تصویـب این قانـون گام بزرگی در حمایـت از این 
شرکت هاسـت. سـید محسـن دهنـوی در آخریـن روز از نمایشـگاه 
اینوتکـس بـا حضـور در نمایشـگاه ضمن بازدیـد از رویـداد اینوتکس 

از نزدیـک بـا دسـتاوردهای شـرکت هـای دانش بنیان آشـنا شـد.
شـرکت های  از  حمایـت  قانـون  تصویـب  بـه  اشـاره  بـا  دهنـوی 
دانش بنیـان در مجلس شـورای اسـالمی گفـت این قانون پس از ۱۱ سـال 
از اولیـن قانـون مرتبـط بـا شـرکت های دانش بنیـان بـا شناسـایی 
مشـکالت پیـش روی ایـن شـرکت هـا و بـرای رفـع موانع شـرکت ها 

در مجلـس مـورد بررسـی و تصویـب قـرار گرفـت.

تیم برتر نمایشگاه اینوتکس ۲0۲۲
مرحلـه نهایـی اینوتکـس پیـچ در نمایشـگاه اینوتکـس ۲۰۲۲ برگزار 
رقابت هـا  ایـن  برنـده  رای   ۵ بـا  لندیـن  اسـتارتاپ  و  شـد 
 ،۲۰۲۲ اینوتکـس  نمایشـگاه  خبـری  سـتاد  گـزارش  بـه  شـد. 
فنـاوری  و  نـوآوری  بین المللـی  نمایشـگاه  یازدهمیـن 
۲۰۲۲« بـه میزبانـی پـارک فنـاوری پردیـس در روز  »اینوتکـس 
۲۳ اردیبهشـت مـاه شـاهد برگـزاری مرحلـه نهایی اینوتکـس پیچ با 

حضـور ۱۶ تیـم برگزیـده از مرحلـه اسـتانی ایـن رقابـت بـود.
بنابرایـن گـزارش ایـن رویـداد از مراحـل مختلفـی تشـکیل شـده 
بـه صـورت آنالیـن داوری  اسـتارتاپ  ها  اسـت. در مرحلـه نخسـت 
شـده و از اسـتارتاپ  های منتخـب بـرای رقابـت حضـوری در مقابـل 
سـرمایه گذاران دعـوت بـه عمل می آیـد. در این مرحلـه از رقابت، که 
در اسـتان های مختلـف برگـزار خواهد شـد، ابتدا تیم های اسـتارتاپی 
درخصـوص نحـوه ارائـه بـه سـرمایه گذار آمـوزش دیـده و در ادامـه 
در حضـور سـرمایه گذاران محلـی، بـه معرفـی ایـده یا محصـول خود 

می پردازنـد.
در ایـن رقابـت ۱۶ تیـم شـرکت کردنـد کـه بـه ترتیـب عبارتنـد از: 
لندیـن از تهـران، نـادر ارتبـاط گسـتر رازی، وب متریـک از سـمنان، 
سـالمت سـبز دانـش پـژوه از زنجـان، تیـم توک کافـی از کرمانشـاه، 
بومـی سـازان پردازش قائم از سـمنان، فنـاوران اینترنت اشـیا ویرا از 
شـیراز، اروم زیسـت کاوان از ارومیـه، رایان پلیمر آرتـا از تبریز، گروه 
صنعتـی پـای از کرمانشـاه، فرتـاک نـاژو- ری فـود از اردبیـل، نیچـر 
اسـتدیو از تهـران، الیوبـوک از تهـران، آریـا سـرمایه از زنجـان، ژابیز 

از شـیراز، دیـار از قم.
در اینوتکـس بتـل، اسـتارتاپ ها بـه معرفـی محصوالت یـا خدمات 
بـا  دو  بـه  دو  مناظـره  بـرای  گـروه  کـه هشـت  پرداختنـد  خـود 
یکدیگـر انتخـاب شـدند. وب متریـک و لندیـن، نیچـر اسـتدیو و 
ویـرا، گـروه صنعتـی پـای و ژابیـز، تـوک کافـی و سـالمت سـبز 
نیچـر  لندیـن،  پرداختنـد.  یکدیگـر  بـا  رقابـت  بـه  پـژوه  دانـش 
بـه  پـژوه  دانـش  سـبز  و سـالمت  پـای  گـروه صنعتـی  اسـتدیو، 

یافتنـد. راه  بعـد  مرحلـه 
مرحلـه نهایـی رقابت هـا بـا حضـور لندیـن و گـروه صنعتـی پـای 
انجـام شـد و سـرانجام لندیـن پیـروز ایـن دوره از رقابت هـا شـد. 
گفتنـی اسـت، در نهایـت برنـدگان نهایـی ایـن رقابت هـا عـالوه بـر 
دریافـت جوایـز نقـدی و تسـهیالت ۵ میلیـارد ریالـی پسـت بانـک 
 Sevan Startup Summit رویـداد  در  ایـران، جهـت شـرکت 
بهره منـد  اینوتکـس  از حمایـت دبیرخانـه رویـداد  نیـز  ارمنسـتان 

شـد. خواهند 
گزارش: امیرعلی بینام 

معرفی تیم های برتر؛ 

گزارش بازارکار از یازدهمین نمایشگاه اینوتکس 2022
نمایشگاه اینوتکس؛ بستر تعامل و توسعه ایده ها و طرح های نوآورانه، فناورانه و دانش بنیان

اختتامیه یازدهمین رویداد اینوتکس ۲۰۲۲ عصر جمعه ۲3 اردیبهشت در پارک فناوری پردیس برگزار شد.
دبیر رویداد با اشاره به حضور بیش از ۴۰۰ شرکت از هفت کشور جهان و بازدید ۷۰ مهمان خارجی از این نمایشگاه گفت که در طول ۴ روز برگزاری نمایشگاه ۱۴ رویداد، 

۴۵۰ جلسه کافه سرمایه، ۶ ریورس پیچ، ۴۰۰ جلسه رایگان مشاوره و 3۰۰ جلسه ارایه در حوزه های فناوری و نوآوری برگزار شد.
همچنین برگزیدگان رویدادهای کنز، اینوتکس پیچ و اینوتکسیکاپ معرفی و از آنان تقدیر شد.
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دعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

يك هلدينگ جهت تكميل كادر خود در 
شهر اصفهان از افراد واجد شرايط زير دعوت به 

همكاري مي نمايد.
كارشناس اداري و منابع انساني 

آقا،  تمام وقت، سن حداكثر 35 ساله
سابقه كارحداقل 3 سال

مسلط به office و قوانين كار و تامين اجتماعي
حقوق توافقي، بيمه تامين اجتماعي و تكميل درمان

ناهار، پاداش
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را 

به ايميل زير ارسال نمايند.
 hr@kimiams.com

لینک : 

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113365

شرايط عمومی
1– اعتقاد و التزام عملی به دين مبين اسالم.

2 – اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و واليت مطلقه فقيه و آمادگی 
فداكاری در راه تحقق اهداف آن ها.
3 – تابعيت جمهوری اسالمی ايران.

*داوطلب می بايست ايرانی االصل باشد بدين مفهوم كه دارای شناسنامه ايرانی و پدر ومادر ايرانی 
االصل باشد.

4 – عدم سابقه عضويت يا وابستگی به احزاب و گروههای سياسی و معارض با نظام جمهوری اسالمی ايران.
5 – عدم عضويت يا وابستگی به احزاب و گروههای سياسی در زمان تقاضای استخدام.

6 – عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتی.
7 – نداشتن سوء پيشينة كيفری.

8 – عدم اعتياد به مواد مخدر.
9 – داشتن شرايط تحصيلی و يا تخصصی الزم برای خدمت مورد نظر.

10 – داشتن سالمت و توانايی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر.

شرايط اختصاصی
حداقل سن 18 سال و حداكثر 25  سال می باشد)متولدين 1376 به باال( . ثبت نام با تلفن های 

هوشمند مانع از دريافت صحيح اطالعات شما داوطلبان گرامی خواهد شد .
لطفا  برای ثبت نام از رايانه های مبتنی بر سيستم عامل ويندوز استفاده نماييد.

شرايط ارفاقی: داوطلبانی كه دارای هريک از شرايط ذيل باشند در اولويت جذب می باشند:
1 . داشتن كارت پايان خدمت )به استثنا كارت معافيت از خدمت (  2. عضويت فعال در بسيج و 
پليس افتخاری 3. خانواده معظم شهدا ،ايثارگران و جانبازان و نخبگان علمی و ورزشی ثبت نام صرفا 
برای داوطلبان مرد مجاز می باشد و در صورت فراموش نمودن كلمه عبور ، كد ملی خود را از طريق 

تلفن به مديريت گزينش استان محل سكونت اعالم نماييد
داوطلبان صرفا يک بار مجاز به ثبت نام در اين سامانه می باشند و داشتن كد رهگيری به منزله تكميل 

فرآيند ثبت نام می باشد.
پــس از اتمــام ثبــت نــام دريافــت رســيد ثبــت نــام از ســامانه نيــاز بــه مراجعــه حضــوری نمی با شــد 
پــس از پايــان مهلــت ثبــت نــام در صــورت داشــتن شــرايط و كــد رهگيــری ، فراخــوان صــورت 
مــی گيــرد. پــس از پايــان مهلــت ثبــت نــام ، ثبــت نــام جديــد صــورت نپذيرفتــه و ســامانه بــرای 

تكميــل اطالعــات ثبــت نــام شــدگان فعــال مــی باشــد
اوليه استخدام ، مالک فراخوان  از سامانه و داشتن شرايط  نام )كدرهگيری (  دريافت رسيد ثبت 

داوطلبان خواهد بود.
حداقل معدل ديپلم برای كليه رشته ها  14 می باشد .

حداقل قد برای داوطلبان 170 سانتی متر می باشد.
فارغ التحصيالن مقاطع كاردانی و باالتر مجاز به ثبت نام نمی باشند و چنانچه ثبت نام نمايند در 

مراحل بعدی امكان ثبت نام نخواهند داشت.
نحوه دريافت كد رهگيری 

)ثبت نام بدون دريافت كد رهگيری فاقد اعتبار است(      
پس از مطالعه شرايط عمومی و اختصاصی بر روی گزينه » پذيرش شرايط و ثبت نام » كليک نموده و 
اطالعات اوليه شامل )كد ملی، نام و نام خانوادگی، پست الكترونيكی، شماره همراه و تصوير امنيتی( را 
تكميل نماييد . سپس با كليک روی گزينه » ثبت نام و ورود به سامانه »نام كاربری و كلمه عبور توسط 
سامانه برای شما ايجاد  گرديده و  به صفحه ورود اطالعات هدايت خواهيد شد. در اين صفحه نام كاربری 
و كلمه عبور ، همان كد ملی داوطلب در نظر گرفته شده است.پس از وارد  نمودن نام كاربری و كلمه عبور 
بر روی گزينه » ورود« كليک نموده و با تغيير كلمه عبور مجددا وارد سامانه شويد .كد رهگيری پس از 
تكميل اطالعات در فرمها و در انتهای فرآيند ثبت نام در رسيد ثبت نام )رسيد چاپی( درج گرديده است.

تذكرات
1- سامانه ثبت نام اينترنتی صرفا با سيستم عامل ويندوز سازگار می باشد . لذا توصيه می گردد به 
منظور ورود اطالعات صحيح و بدون نقص  ، صرفا از رايانه هايی كه از سيستم عامل ويندوز بهره می 
جويند استفاده نماييد . در صورت استفاده از تبلت و تلفن های هوشمند ، تبعات ناشی از عدم دريافت 

صحيح اطالعات متوجه مركز گزينش و استخدام نخواهد بود.
2- ثبت نام از داوطلبان استخدام رايگان محسوب گرديده و مستلزم پرداخت وجهی از طريق درگاه 
الكترونيكی بانكها نمی باشد. تاكيد می گردد داوطلبان از مراجعه به سايت هايی كه برای ثبت نام 
و مشاوره وجهی دريافت می نمايند خودداری و در صورت بروز هرگونه مشكل يا سوالی به مديريت 

گزينش و استخدام استان محل سكونت خود مراجعه نمايند.
3- كدملی داوطلب ،بعنوان نام كاربری و كلمه عبور ، برای ورود سامانه ثبت نام اينترنتی در نظرگرفته 

شده است.
4- داوطلبانی كه موفق به تكميل اطالعات خود نشده اند ، می توانند تا پايان مهلت ثبت نام با مراجعه 

به سامانه اطالعات خود را تكميل و ويرايش نمايند.
5 - ثبت نام در اين سامانه به منزله استخدام در ناجا محسوب نمی گردد.

6- تكميل اطالعات توسط داوطلب و دريافت كدرهگيری مالک تاييد ثبت نام می باشد لذا در ورود 
اطالعات مانند نام و نام خانوادگی ، كد ملی و سال تولد ، مدرک تحصيلی و معدل دقت الزم را نموده 

و افرادی كه اطالعات آنان ناقص می باشد فراخوان نخواهند شد.
مهلت ثبت نام استخدام نيروی انتظامی: تا 31 خرداد 1401

  police.ir  : اينترنتی  به سايت  بيشتر  اطالعات  و كسب  نام  ثبت  واجد شرايط جهت  داوطلبان 
مراجعه نمايند. 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شركت نمك هاي باريم و استرانسيم آسيا 
جهت تكميل كادر خود از استان اصفهان، جهت كار

 در گرمسار از افراد واجد شرايط زير دعوت
 به همكاري مي نمايد.

تكنسين فني
آقا، داراي سابقه كار، تمام وقت
با سابقه كار در صنايع مشابه

 )صنايع سيمان يا پتروشيمي(
حداقل سابقه كار مفيد 5 سال
10 روز كار و 5 روز استراحت

بيمه صبحانه ناهار اسكان، حقوق مكفي
كليه امكانات رفاهي به صورت مجردي مهياست.

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را 
به ايميل زير ارسال نمايند.
job@abassco.com

لینک :

http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/113366 

ثبت نام متقاضيان مرد در مقطع درجه داری از بين داوطلبان دارای مدرک تحصيلی ديپلم رشته های نظری، 
فنی حرفه ای و كار و دانش در سراسر كشور آغاز گرديد. مهلت ثبت نام تا 31 خرداد 1401 می باشد.

بيشـتر افراد برای دسـتيابی بـه بـازار كار و فعاليت در 
مشـاغلی كـه بـه آن عالقه منـد هسـتند وارد دانشـگاه 
می شـوند و انتظـار دارند كـه بعد از اتمـام تحصيل هر 
چـه سـريع تر به آرزوی خود برسـند، اما بـر عكس اين 
موضـوع سـاالنه بر تعداد فـارغ التحصيالن دانشـگاهی 
و دانشـجويان اضافه می شـود و دولـت نمی تواند آينده 

شـغلی جوانان ايرانـی را تضمين كند.
كه  هستند  مدعی  كارشناسان  و  متخصصان  حال 
مدرک گرايی و مهارت گرايی در تقابل با هم نبوده و مكمل 
يكديگر هستند. درست است كه نيازمند مدرک دانشگاهی 
برای ورود به بازار كار هستيم، اما كارآمدی مدرک گرايی 
بايد مورد توجه قرار گيرد تا بتوانيم فضای شغلی را 

به درستی ارزيابی كنيم.
افزايش  در  عوامل  موثرترين  از  استخدامی  ساختار 
مدرک گرايی است، يعنی كارفرمايان ارزش بيشتری برای 
مدارک تحصيلی افراد قائل هستند كه همين عامل باعث 
شده تا پديده مدرک گرايی حتی در ميان شاغالن برای 
افزايش حقوق به فرهنگ نادرست در جامعه تبديل شود و 
تا حدودی از ارزش مهارت افراد به ويژه قشر جوان بكاهد.

خانواده هـای ايرانـی امـروزه بـه نحـو سـختگيرانه ای 
فرزنـدان خـود را وادار بـه درس خوانـدن كرده و رفتن 
بـه دانشـگاه را برای آنان اجبار می كنند بدون اينكـه مهارت 
آنـان يـا نيـاز بـازار كار در جامعـه را در نظـر بگيرنـد 
كـه ايـن عامـل باعـث افسـردگی فـارغ التحصيـالن 
دانشـگاهی و در نتيجـه افزايش نرخ بيكاری خواهد شـد.

در كشـور آلمـان تمـام دانـش آمـوزان را بـه مدرسـه 
حرفـه ای جهت بازديد می برند تا از نزديک با مهـارت آموزی 
آشـنا شـوند. مدارس ايـن وظيفه را بر عهـده دارند كه 
ايـن افـراد را رصـد كننـد و ببيننـد كه دانـش آموزان 
در كـدام كارگاه هـا تمركـز بيشـتری دارنـد تـا بتوانند 
اسـتعداديابی را انجـام داده و مسـير تحصيلـی آن ها را 
شناسـايی كننـد. نقـش فرهنگ سـازی در جامعـه مـا 
بسـيار مهـم اسـت كـه آمـوزش و پـرورش و صـدا و 

سـيما دو نهـاد تاثيرگـذار در ايـن امر  هسـتند.

مهارت نرم، مهم ترین عامل جذب 
افراد به بازار کار

در يـک مطالعـه  60 درصـد از كارفرمايـان، ارتباطـات 
و مهـارت نـرم را مهم تريـن عامـل بـرای جـذب افـراد 
بـه بـازار كار دانسـته اند، چـرا كـه در ايـن رويـداد فن 
را در طـول آموزش هـای ضمـن خدمـت بـه راحتـی 
می توانيـم ارائـه دهيـم، امـا بـرای ارائـه مهارت نـرم با 
مشـكالتی مواجه خواهيم شـد. خالقيت افـراد در بازار 
كار بسـيار مهـم اسـت و عـدم آن بـه معنـای فـرار از 
كار و افزايـش بيـكاری خواهـد بـود، بنابرايـن تمامـی 
آموزش هـای عملـی بايـد از پايـه شـروع شـوند و ذكر 

آن در بزرگسـالی بـی معنـا خواهـد بود.
داشـتن نيـروی كار ماهـر عاملـی اسـت كـه امـروزه 

دنيـای كار بـر آن تمركـز دارد و آموزش هـای فنـی و 
حرفـه ای بـه علـت انعطاف پذيـری، دسـترس پذيری، 
انطبـاق بـا نيـاز بـازار كار و اشـتغال پذيـری بيشـتر از 

جايـگاه شايسـته ای برخـوردار اسـت.
بـرای فراهـم كـردن اشـتغال و كار آفرينـی تمامـی 
كشـور ها بـه منابـع انسـانی نيـاز دارنـد؛ چراكـه بـا 
اسـتفاده از مهـارت آن هـا می تـوان نياز هـای جامعه را 

شناسـايی و حـل كـرد.
اسـتادان دانشـگاهی و كارفرمايـان معتقد هسـتند كه 
شـاغالن بايـد در دوره هـای آموزشـی ضمـن خدمـت 
كاربـردی شـركت كننـد و بـه روزرسـانی شـوند؛ چرا 
كـه تمامـی آموزش های مهارتـی، كارآمـد و تاثيرگذار 
بـوده و در مسـير ارتقـای شـغلی افـراد نقـش زيـادی 
دارنـد. امـروزه دنيای كار بـه دليل ناكارآمـدی مدارک 
دانشـگاهی بـه سـمت نظـام صالحيت حرفه ای سـوق 
پيـدا كـرده اسـت، امـا اصطـالح دكتـر و مهنـدس در 
كشـور های ديگـر حائـز اهميـت نيسـت و صالحيـت 
شـغلی يا مهـارت فارغ التحصيالن دانشـگاهی بيشـتر 

اسـت. مدنظر 
را  دانشـجويان  مهـارت  بايـد  ايـران  دانشـگاه های 
افزايـش داده، دروس عملـی را در اولويـت آموزش ها 
قـرار دهنـد و از ميـزان دروس تئـوری كـم  كننـد تا 
در  ا  ر شـغلی  صالحيـت  فـرد  بـه اينصـورت هـر 

. ورد آ دسـت  بـه  ر  كا ر  ا ز بـا

علت حضور کم رنگ
 فارغ التحصیالن روزنامه نگاری

 در مطبوعات
 دكتـر فرقانـی می گويـد: اين حضور كم رنگ  مسـئله 
امـروز و  ديـروز نيسـت از زمـان تاسـيس دانشـكده 
ارتباطـات در سـال 46 تـا كنـون كـم و بيـش ايـن 
سـال هايی  در  البتـه  اسـت.  داشـته  وجـود  مسـئله 
زمـان طاليی حضـور فـارغ التحصيـالن روزنامه نگاری 
در مطبوعـات بـود امـا پـس از آن بـروز عواملـی مانند 
انقـالب، جنگ و تعطيلی اين رشـته در دانشـگاه برای 
چنـد سـال موجب شـد تـا ديگر فرصتـی بـرای ادامه 

ايـن روال  بـه وجـود نيايد.
از منظر درونی مطبوعات چند عارضه وجود دارد كه 
جذب  رشته  اين  التحصيالن  فارغ  دهد  نمی  اجازه 
مطبوعات شوند يكی از اين عوارض چالش ها و فراز و 
فرودهايی است كه مطبوعات ما با آن روبه رو هستند. 
امروز مشكل مطبوعات ما ادامه حيات است نه كيفيت 
حرفه ای. اين  دغدغه كه بتوانند امروزشان را به فردا 
توسعه  انسانی،  نيروی  كه  می شود  سبب  كنند  وصل 
كيفی و مسائلی از اين دست به دغدغه دست چندم 
مطبوعات تبديل شود. در واقع عمر كوتاه مطبوعات، 
اجازه  جديد  مطبوعات  تولد  و  تغييرات  ها،  تعطيلی 

تمركز، برنامه ريزی و سياست گذاری به  مطبوعات را 
به ويژه در زمينه توسعه انسانی نمی دهد.

كنـد؛  مـی  تصريـح  ارتباطـات  پيشكسـوت  اسـتاد 
مسـئله بعـدی اين اسـت كـه با وجـود تاريـخ طوالنی 
روزنامه نـگاری در ايـران، هنـوز سـاختار روزنامه نگاری 
مـا بـه معنـای واقعـی حرفـه ای نشـده اسـت و ايـن 
سـاختار نيمـه حرفـه ای و نيمـه آماتـور موجب شـده 
اسـت كـه  الگـوی روزنامه نـگاری مـا  آنچنان كـه بايد 

حرفـه ای نشـود.
مشكل سوم از منظر درونی مطبوعات،  سياست زده شدن 
آن در غيـاب احـزاب متعـدد، متنوع و فعـال به عنوان 
يـک نهـاد مدنـی اسـت. در بسـيار از مـوارد مطبوعات 
تـالش می كننـد تـا جـای خالـی احـزاب را پـر كننـد 
ايـن امـر سـبب می شـود مـدار جـذب نيروی انسـانی 
بـه سـمت احـزاب سياسـی بيشـتر از افـراد حرفـه ای 
تمايـل داشـته باشـد در نتيجـه روزنامه نـگار نيز برای 
حضـور در مطبوعـات بـه جـای آن كـه آزاد، بـی طرف 
و حرفـه ای  باشـد عضـو باشـگاه های حزبی می شـود.

او مـی افزايـد: همچنيـن روزنامه نـگاری در ايـران بـه 
سـمت انتشـار نشـريات خيلی تخصصی  گرايش يافته 
اسـت بـا ايـن شـرايط مطبوعات به يـک روزنامـه نگار 
دو وجهـی كـه هـم در زمينـه روزنامه نـگاری و هم در 
حـوزه مـورد نظر تخصص داشـته باشـد نيـاز دارند كه 

فـارغ التحصيـالن ما چنيـن كارآيـی را ندارند.
در كنـار ايـن مسـائل  امنيـت شـغلی، عدم اسـتقالل 
حرفـه ای، تنگنای معيشـتی و مسـئله بيـكاری از جمله 
عواملی اسـت كه موجب حضور كم رنگ فارغ التحصيالن 

روزنامه نـگاری در مطبوعات می شـود. 
دكتـر فرقانـی در ادامـه مـی گويـد: نكتـه ديگـری كـه 
وجـود دارد آن اسـت كـه سـاختار نيروی انسـانی موجود 
در بسـياری از مطبوعات كشـور ما سـاختار غير حرفه ای 
اسـت بنابرايـن  مطبوعـات خيلـی دغدغه جـذب نيروی 
انسـانی حرفـه ای ندارند  بعضـی از دبيران سـرويس ها به 
فـارغ التحصيالنـی  كـه بـرای كار بـه روزنامه هـا می روند 
آمـوزش اشـتباه می دهنـد و يـا انتظاراتـی دارنـد كه اصال 
بـا آمـوزه هـای علمـی مطابقت نـدارد. بـه ايـن دليل كه 
كادر مديريـت تحريريـه هـای مطبوعات غير حرفـه ای و 
غيـر تخصصـی اسـت. و به قـول معـروف اين افـراد خاک 
تحريريـه نخورده انـد و مراحـل مختلـف روزنامه نـگاری را 
تجربـه نكرده انـد تـا امـروز بتواننـد راهنمای خوبـی برای 
بقيه باشـند، در حالی كه در گذشـته محيـط  تحريريه ها 
يـک آموزشـگاه و يک دانشـكده  بـرای افراد تـازه وارد بود.

افزایش دانشگاه های سطح پایین 
بیکاری جوانان را به دنبال دارد

اسـتاد پيشكسـوت عالمه طباطبايـی در خصوص رواج 
پديـده مدرک گرايـی اظهـار كـرد: چنـد عامـل را در 
همـه گيـر شـدن ايـن پديـده می تـوان موثر دانسـت، 

اوليـن عامـل گرايـش بـه مدرک گرايی كـه قدمتی در 
حـدود سـه دهـه در ايـران دارد، عالقه ای اسـت كه در 
خانواده هـا بـه تحصيـل فرزنـدان به وجود آمده اسـت.

او ادامـه داد: ايـن عالقـه شـايد در جهـان منحصر 
بـه فـرد باشـد، خانواده هـای ايرانـی حاضـر هسـتند 
در حـد ايثـار از رفـاه خـود گذشـته و خـرج تحصيـل 
فرزندشـان را بدهنـد. البتـه ايـن پديـده بـه تنهايـی 
مثبـت اسـت، زيـرا دانـش عمومـی ارتقا پيـدا می كند 
و موجـب اصـالح رفتار هـای اجتماعـی و مناسـبات 

می شـود. اجتماعـی 
فرقانــی بيــان كــرد: امــا نكتــه قابــل تامــل افزايــش 
بــی رويــه توســعه مراكــز آمــوزش عالــی در 
ــه نحــوی كــه  ــر اســت ب كشــور طــی 2 دهــه اخي
ــار  ــق آم ــت. طب ــده اس ــت ش ــدای كمي ــت ف كيفي
حــدود 2700 مركــز آمــوزش عالــی در كشــور وجــود 
ــگاه های  ــا دانش ــدودی از آن ه ــداد مح ــه تع دارد ك
از  بســياری  و  هســتند  كيفيــت  دارای  و  معتبــر 
ــتند،  ــت الزم هس ــد كيفي ــی فاق ــز آموزش ــن مراك اي
ــز  ــی از مراك ــود در برخ ــده می ش ــه دي ــی ك ــا جاي ت
شــهری كوچــک و دور افتــاده كــه دبيــر كارآزمــوده 
نــدارد، دانشــگاه تاســيس و رشــته های تخصصــی كــه 
ــه  ــا تجرب ــتاد ب ــی اس ــدازه كاف ــه ان ــم ب ــران ه در ته
بــرای تدريــس نداريــم ارائــه می شــود. در نتيجــه ايــن 
مراكــز آموزشــی بــه هــر قيمتــی بــه جــذب جوانــان 

ــد. ــدام می كنن ــل اق ــرای تحصي ب
ايـن اسـتاد پيشكسـوت كـه اخيـرا بازنشسـته شـده 
تصريـح كرد: توسـعه بی رويـه مراكز آمـوزش عالی نه با 
ظرفيـت سـازی های كادر علمـی صورت گرفتـه نه با 
نياز هـای جامعـه تناسـبی دارد. امـروز شـاهد تعداد 
زيـادی فـارغ التحصيل بيكار و سـرگردان هسـتيم كه 
ايـن خود نوعی توزيع نامتناسـب دانشـگاهی را تداعی 
می كنـد در حالـی كـه اگـر اين توزيع متناسـب باشـد 
و همـه بخش هـای اجتماعـی در پيوند با هم براسـاس 
يـک طـرح آمايش توسـط آموزش عالی باشـد شـاهد 

ايـن حجم از بيـكاری نخواهيـم بود.
او اظهـار كـرد: دليـل ديگـر مدرک گرايـی را می تـوان 
نارسـايی هايی ماننـد: عـدم وجـود شـغل، مشـكل در 
ازدواج، مسـكن و سـربازی جوانـان دانسـت. در واقـع 
جوانـان بـا روی آوردن بـه تحصيل، زمـان ورود به اين 

بحران هـا را بـه تاخيـر می اندازنـد.
وی خاطرنشــان كــرد: بايــد بيــش از هــر زمانــی بــه 
ــای  ــوزش ه ــد آم ــم، باي ــه كني ــات روز توج مقتضي
ــم.  ــدی بگيري ــوزی را ج ــی، كارورزی و كارآم مهارت
ايــن موضــوع بــرای رشــته هــای ارتباطــات كــه بايــد 
در رســانه هــا و خبرگــزاری هــا، روابــط عمومــی هــا 
ــژه ای  ــت وي ــنوند از اهمي ــه كار ش ــغول ب و ...  مش

ــوردار اســت. برخ
گزارش: هيات تحريريه

به مناسبت روز ارتباطات بررسی شد
فارغ التحصیالن بیکار از نداشتن مهارت های

 نرم رنج می برند

سال هاســت كــه آمــوزش عالــی كشــور دچــار بيمــاری مزمــن مدرک گرايــی شــده و شــاهد 
ــی  ــوان يك ــه عن ــی ب ــروزه مدرک گراي ــتيم. ام ــكار هس ــان بي ــزون فارغ التحصي ــد روز اف رش
ــت.  ــده اس ــناخته ش ــه ش ــام جامع ــور و تم ــی كش ــام آموزش ــرای نظ ــات ب ــن آف از بزرگ تري
براســاس آخريــن آمار هــا بيــش از 40 درصــد جمعيــت بيــكاران ايــران را فــارغ التحصيــان 

ــد. ــكيل می دهن ــر تش ــگاه های معتب ــوص دانش ــه خص ــگاهی ب دانش
بســياری از خانواده هــای ايرانــی از پديــده مــدرک گرايــی ناراضــی هســتند و از آينــده شــغلی 
فرزندانشــان واهمــه دارنــد. بــروز پديــده مدرک گرايــی در جامعــه روز بــه روز باعــث افزايــش 
بيــكاری و ضربــه بــه اقتصــاد كشــور خواهــد شــد. بــه مناســبت روز ارتباطــات و روابــط عمومی 
دكتــر محمــد مهــدی فرقانــی دربــاره بيــكاری دانــش آموختــگان بويــژه فــارغ التحصيــان 

رشــته ارتباطــات و روابــط عمومــی مــی گويــد؛ 
جوانــان ايرانــی بعــد از زمــان فــارغ التحصيلــی بــه دنبــال كار می گردنــد كــه چنيــن روالی در 
كشــور های ديگــر بــه خوبــی تحقــق می يابــد، امــا در كشــور مــا ايــن موضــوع بــه علــت ضعــف 
ــای  ــبت آموزش ه ــه نس ــيك ب ــای كاس ــودن آموزش ه ــت ب ــی و در اولوي ــتم آموزش در سيس

عملــی تبديــل بــه يــك معضــل جدی شــده اســت.
به مناسـبت 27 ارديبهشـت روز جهانی ارتباطات به بررسـی وضعيت اشـتغال فـارغ التحصيان 

اين رشـته پرداختيم .
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طرح تاسیس انجمن مالکیت فکری
 

 دکتــر ایمانــی خوشــخو در نخســتین 
در صنایــع  فکــری  مالکیــت  همایــش 
نمــی  مــا  فرهنگــی گفــت:  و  خــاق 
خاقیــت،   فنــاوری،  دانــش،   توانیــم 
ــا  ــه آنه ــدون اینک ــان را ب ــویق جوان تش
ــی  ــا م ــه کج ــان ب ــه کارش ــد نتیج بدانن
رســد و تــا چــه میــزان مالــک ایــده شــان 
ــن  ــت ای ــم. اهمی ــم کنی ــتند را فراه هس
موضــوع باعــث شــد تــا ســازمان مالکیــت 
فکــری در جهــان تشــکیل شــود و روزی را بــه آن اختصــاص دهــد. امــروزه همــه 

ــتند. ــه هس ــن قضی ــق ای ــال تحق ــه دنب ــا ب ــت ه دول
وی افــزود:در  حــال حاضــر ایــده پــردازان ایرانــی نمــی داننــد کــه هنگامــی کــه 
ایــده ای بــه ذهــن شــان خطــور پیــدا مــی کنــد بــه کجــا مراجعــه کننــد و آن 
ــده شــان رخ ندهــد و ســر از  ــرای آن ای ــدی ب ــا اتفــاق ب ــه ثبــت برســانند ت را ب

جــای دیگــری در نیــاورد.
رئیــس پــارک ملــی علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی تاکیــد کــرد: 
امســال ســازمان وایپــو بــر قشــر جــوان تاکیــد مــرده اســت.  مــا نیــز در ایــران 
بایــد مســاله مالکیــت فکــری را ســاماندهی کنیــم. خوشــبختانه اکنــون در وزارت 
ــه جــد ایــن مســاله  ــا تاســیس معاونــت فنــاوری ب علــوم تحقیقــات و فنــاوری ب
ــرم و  ــای ن ــاوری ه ــوم و فن ــارک عل ــز در پ ــاتی نی ــود. جلس ــی ش ــه م پرداخت
ــژه پیرامــون ایــن مســاله ایجــاد  صنایــع فرهنگــی تشــکیل دادیــم و دفتــری وی

کردیــم.
ــه  ــف ب ــای مختل ــتگاه ه ــون دس ــم اکن ــه ه ــفانه گرچ ــرد: متاس ــد ک وی تاکی

ایــن مســاله ورورد پیــدا کــرده انــد امــا 
ــر  ــا کمت ــان آنه یکپارچگــی و هماهنگــی می

ــود. ــی ش ــده م دی
ایــن  دل  از  امیدواریــم  کــرد:  بیــان  وی 
همایــش هــا و نشســت هــا فراینــدی طراحــی 
ــرداز کــه  ــده پ ــان خــاق ای کنیــم کــه جوان
مــی خواهنــد در ایــن عرصــه شــرکت کننــد 
ــه  ــا مراجع ــه کج ــد ب ــد بای ــر بدانن ــت ت راح
ــانی  ــه کس ــا چ ــای آنه ــی ه ــد و حام کنن

ــتند. هس
ــش  ــن همای ــرد: در ای ــی خاطرنشــان ک ایمان
ــری  ــت فک ــن مالکی ــاد انجم ــال ایج ــه دنب ب
ــی  ــوز علم ــذ مج ــس از اخ ــه پ ــتیم ک هس
ــتمر  ــکل مس ــه ش ــد ب ــوم بتوان از وزارت عل
فعالیــت خــود را آغــاز کنــد. همچنیــن امــروز 
از دل ایــن همایــش پیشــخوان مالکیــت 

ــان ایــده پــرداز در  ــا افتتــاح آن دغدغــه جوان فکــری رونمایــی مــی شــود کــه ب
سالی که شعار آن دانش بنیان است از میان برود. 

وزارت علوم برای توجه به بحث مالکیت فکری 
برنامه دارد

معــاون  خیرالدیــن  علــی  دکتــر 
عتــف  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری 
ــام  ــت: مق ــش گف ــن همای ــز در ای نی
ــث  ــه بح ــه ب ــری همیش ــم رهب معظ
گفتمــان پیشــرفت علــم و فنــاوری 
ــان  ــز فرم کــه خوشــبختانه امســال نی
ــتغال  ــان و اش ــش بنی ــد، دان ــه تولی ب
ــا در وزارت  ــد و م ــرح ش ــن مط آفری
ــوزه  ــی در ح ــای متنوع ــوم برنامه ه عل
فنــاوری و نــوآوری داریــم. یکــی از 

ــت. ــری اس ــت فک ــث مالکی ــا بح ــای م تاکیده
وی افــزود: مــا پنــج حــوزه راهبردهــای بــرای معاونــت در دانشــگاه ها، پارک هــای 
ــی  ــام مل ــازی و نظ ــبکه س ــگ و ش ــت ورکین ــگاه ها، ن ــاوری، پژوهش ــم و فن عل
نــوآوری تعریــف کرده ایــم. در تمامــی ایــن حوزه هــا بــه نقــش مالکیــت 
ــوآوری را  ــی نظــام ن ــون بحــث ســند مل ــه شــدت مشــاهده می شــود. اکن فکــری ب
ایجــاد کردیــم. تدریس هــای تخصصــی را داریــم و در حــال برنامــه ریــزی بــرای بحــث 
مالکیــت فکــری و اشــتغال زایــی و ایجــاد پــارک علــم و فنــاوری بیــن المللی هســتیم.

ــا و  ــا در پارک ه ــری م ــت فک ــر مالکی ــی از دفات ــرد: خیل ــح ک ــن تصری خیرالدی
ــا  ــن 50 ت ــی را گذاشــتیم بی ــن بودجــه حمایت ــال نیســت، بنابرای دانشــگاه ها فع
100 میلیــون کــه ایــن حــوزه مالکیــت فکــری مــا فعــال شــود. همچنیــن بحــث 
ــی  ــاب خوب ــبختانه بازت ــه خوش ــتیم ک ــازی داش ــوری و مج ــت های حض نشس
ــرای مســووالن پارک هــای علــم و فنــاوری  داشــت. دو دوره آمــوزش حضــوری ب
ــگاه ها و  ــرای دانش ــازی ب ــوزش مج ــن آم ــری و همچنی ــت فک ــوزه مالکی در ح

پژوهشــگاه ها داشــتیم.
ــران  ــه ای ــوآوری وزارت عتــف خاطرنشــان کــرد: اکنــون رتب ــاوری و ن معــاون فن
ــز  ــوآوری نی ــه بســیار خــوب اســت و در حــوزه ن در حــوزه علمــی و تولیــد مقال
خوشــبختانه رشــد خوبــی داشــتیم و از رتبــه 120 بــه 60 رســیده ایم و در حــوزه 
ــد در  ــن مســاله مالکیــت فکــری می توان ــم بنابرای ــه 71 را داری ــز رتب ــاوری نی فن

حــوزه فنــاوری و نــوآوری تاثیرگــذار باشــد.
آمادگــی بــرای راه انــدازی دفاتــر پیشــخوان مالکیــت فکــری در پــارک هــای علــم 

و فناوری  
ــوی ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور گفــت:  رییــس مرکــز مالکیــت معن
ــل  ــر قاب ــود، دیگ ــه می ش ــه ارائ ــا مقال ــاله ی ــوان رس ــت عن ــه تح ــی ک اختراعات
ــدام الزم  ــل از تجاری ســازی، اق ــم دانشــجویان قب ــه می کنی ــت نیســت. توصی ثب

ــراع خــود از  ــت اخت ــرای ثب را ب
طریــق مرکــز مالکیــت معنــوی 

انجــام دهنــد.

ســید محمــد علــی میرطاهــری 

ــری  ــت فک ــش »مالکی در همای

ــع خــاق و فرهنگــی«  در صنای

ــرکت  ــه، ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب

صنایــع  و  خــاق  هــای 

ــه  ــر ب ــال حاض ــی در ح فرهنگ

ــوان یکــی از ارکان  اقتصــاد  عن

مقاومتــی محســوب می شــوند، 

افــزود: امــروزه بــه همــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، ســتاد 

فنــاوری هــای نــرم شــرکت هــای فعــال در حــوزه اقتصــاد خــاق فرهنگــی بــه 

عنــوان شــرکت های دانــش بنیــان شــناخته و حمایــت می شــود.

وی گفــت: مرکــز مالکیــت معنــوی ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور نیــز 

بــه عنــوان تنهــا متولــی صــدور ســند ثبــت مالکیــت هــای صنعتــی و نماینــده 

ســازمان بیــن المللــی فکــری کشــور هم ســو بــا دیگــر ارگان هــا و ســازمان های 

ــق  ــروت از طری ــد ث ــه تولی ــت از چرخ ــرای حمای ــود را ب ــی خ ــئول آمادگ مس

اقتصــاد خــاق و فرهنگــی اعــام مــی کنــد.

میرطاهــری اذعــان داشــت: متاســفانه مشــاهده می شــود بعضــی از دانشــجویان 

قبــل از اینکــه اختــراع خــود را بــه ثبــت برســانند آنهــا را تحــت عنــوان رســاله 

ــت نیســت،  ــل ثب ــر قاب ــات دیگ ــه اختراع ــن گون ــد. ای ــه می دهن ــه ارائ ــا مقال ی

ــرا افشــا شــده اســت. توصیــه  ــه خــود شــخص باشــد؛ زی ــوط ب حتــی اگــر مرب

مــی کنیــم دانشــجویان نســبت بــه ثبــت اختراعــات خــود قبــل از تجاری ســازی 

شــدن اقــدام الزم را از طریــق مرکــز مالکیــت معنــوی انجــام دهنــد.

ــا ســازمان ها و  ــه ب ــم نام ــاد تفاه ــرای انعق ــز ب ــن مرک ــی ای ــام آمادگ وی از اع

ــتی و  ــع دس ــی و صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــم از س ــط اع ــای ذیرب وزارتخانه ه

گردشــگری و تمــام پــارک هــای علــم و فنــاوری خبــر داد و افــزود: بایــد دفاتــر 

ــا در  ــا آنه ــم ت ــا ایجــاد کنی ــازمان ه ــن س ــری را در ای ــت فک پیشــخوان مالکی

حــوزه دانــش بنیــان و فنــاوری آمــوزش هــای الزم را از طریــق ایــن پیشــخوان 

هــا بــرای صیانــت از ایــده و نــوآوری دریافــت کننــد.

ــتانه در  ــه تابس ــور، مدرس ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ــه داد: ب ــری ادام میرطاه

ــده راه  ــاه آین ــک م ــز علمــی ظــرف ی ــت فکــری در یکــی از مراک حــوزه مالکی

انــدازی مــی شــود. همچنیــن بــا توافقــی کــه بــا ســازمان بیــن المللــی مالکیــت 

فکــری انجــام دادیــم، بــرای اولیــن بــار دوره هــای آموزشــی در حــوزه مالکیــت 

فکــری بــا حضــور متقاضیــان ســایر کشــورها در مرکــز مالکیــت معنــوی برگــزار 

ــزد  ــران ن ــری ای ــت فک ــه مالکی ــاری ک ــل اعتب ــه دلی ــع ب ــد. در واق ــد ش خواه

 World Intellectual Property( ــری ــت فک ــی مالکی ــن الملل ــازمان بی س

ــوزان و  ــش آم ــایر دان ــور س ــا حض ــا ب ــن دوره ه Organization(  دارد، ای

ــار در کشــورمان برگــزار مــی شــود. ــرای اولیــن ب دانشــجویان امســال ب

وی تاکیــد کــرد: موضــوع مالکیــت فکــری مســئله ای بســیار بــا اهمیــت اســت 

ــرد کشــورمان دچــار عقــب ماندگــی خواهــد  ــرار نگی ــورد توجــه ق ــر م ــه اگ ک

شــد. آمادگــی الزم را داریــم تــا در ایــن زمینــه همــکاری الزم را انجــام دهیــم. 

ظــرف چنــد روز آینــده پــروژه ای راه انــدازی خواهــد شــد کــه بــر اســاس آن 

یــک پلتفــرم بــرای ارتبــاط مســتقیم بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان و پــارک 

ــا ارتبــاط الزم را داشــته باشــیم و آمــوزش  هــای فنــاوری برقــرار مــی شــود ت

ــرار  ــاوری ق ــای فن ــارک ه ــار پ ــرم در اختی ــن پلتف ــق ای ــای الزم را از طری ه

دهیــم. 

تعطیلی برخی از کارخانجات
 به دلیل عدم استفاده از نوآوری و فناوری است 

فکــری  مالکیــت  حقــوق  معــاون 
ــری را  ــت فک ــتری مالکی وزارت دادگس
ــرد  ــوان ک ــی عن ــرگ و زندگ ــط م محی
و گفــت: مالکیــت فکــری در محیــط 
ــار،  ــاد انحص ــا ایج ــد دارد ب ــی قص رقابت
ــروت  ــه ث ــا را ب ــت ه ــل خاقی راه تبدی

ــد. ــل کن تبدی
ــوق  ــاون حق ــازارکار، مع ــزارش ب ــه گ ب
دادگســتری  وزارت  فکــری  مالکیــت 
مالکیــت فکــری را محیــط مــرگ و زندگــی عنــوان کــرد و گفــت: مالکیــت فکــری 
در محیــط رقابتــی قصــد دارد بــا ایجــاد انحصــار، راه تبدیــل خاقیــت هــا را بــه 

ــد. ــل کن ــروت تبدی ث
ــت  ــوق مالکی ــاون حق ــا، مع ــت نی ــود حکم ــر محم ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
ــرای  ــن روز ب ــفه تعیی ــت: فلس ــش گف ــن همای ــتری در ای ــری وزارت دادگس فک
ــه آن مبحــث اســت، از اینــرو مــا  ــرای توجــه ویــژه ب موضــوع هــا در حقیقــت ب
بــه لحــاظ صنــوف و موضــوع ، روز بــرای آنهــا تعییــن مــی کنیــم. اتفــاق هــای 
عجیبــی نیــز بــرای ایــن جریــان هــا افتــاده اســت مثــا روز جهانــی کارگــر بــرای 

ــه عنصــر کار اســت. ــر نیســت بلکــه روز توجــه ب گرامیداشــت کارگ
ــد بســیار  ــک بع ــه ی ــان توجــه ب ــز قصدم ــت فکــری نی ــزود: در روز مالکی وی اف
مهــم در دنیــای معاصــر اســت کــه بعــد اقتصــادی جوامــع جدیــد محســوب مــی 
ــای  ــاوری ه ــوم و فن ــی عل ــارک مل ــی در پ ــی خوب ــات خیل ــون اقدام ــود. اکن ش
ــه  ــن مســاله انجــام شــده و  طــرح خاقان ــون ای ــی پیرام ــع فرهنگ ــرم و صنای ن
ــری را در  ــت فک ــات مالکی ــوان ادبی ــی ت ــه م ــه چگون ــد ک ــرده ان ــاده ک ای را پی
حــوزه صنایــع خــاق و فرهنگــی را بــکار گرفــت و آن را بــه بحــث اقتصــادی 

ــرد. ــل ک تبدی
وی خاطرنشــان کــرد: مالکیــت فکــری دو عنصــردارد کــه بــرای دانــش بنیــان هــا 
توجــه بــه آن خیلــی ضــرورت دارد. مالکیــت فکــری در محیــط رقابتــی قصــد دارد 
ــل کنــد، یعنــی  ــروت تبدی ــه ث ــل خاقیــت هــا را ب ــا ایجــاد انحصــار، راه تبدی ب
مالکیــت از طریــق انحصــار در محیــط رقابــت را ایجــاد کنــد. اکنــون در مالکیــت 
ــت ایســتا رقابتــی اســت کــه یــک  ــم. رقاب ــا داری ــت ایســتا و پوی فکــری دو رقاب
ــا  ــت ب ــود کیفی ــرای بهب ــد ب ــابه دارن ــای مش ــه تولیده ــی ک ــش گران ــری کن س

یکدیگــر رقابــت مــی کننــد.
ــد  ــه تولی ــاله) ن ــل مس ــراد در ح ــا اف ــت پوی ــرد: در رقاب ــان ک ــا بی ــت نی حکم
محصــول( بــا یکدیگــر رقابــت مــی کننــد، زیــرا اساســا مــا در مالکیــت صنعتــی و 
ادبــی و هنــری یــک محصــول جدیــد دارای کارکــرد بــه بــازار عرضــه مــی کنیــم 
بــه نوعــی کــه نفــر قبــل حــذف شــود. مالکیــت فکــری محیــط مــرگ و زندگــی 
ــد و  ــی مان ــده م ــی اســت. یکــی زن ــرگ و زندگ ــط م ــا محی ــت پوی اســت . رقاب
دیگــر مــی رود. در رقابــت ایســتا محیــط حیــات اســت. هــر دو نفــر مــی ماننــد.

ــه  ــوند، ب ــیده می ش ــی کش ــه تعطیل ــات ب ــی از کارخانج ــه برخ ــت: اینک وی گف
ــش  ــت و دان ــوآوری، خاقی ــتفاده از ن ــدم اس ــل ع ــه دلی ــه ب ــت ک ــل آن اس دلی
ــذف  ــه ح ــوم ب ــت محک ــد و در نهای ــم می آورن ــت ک ــط رقاب ــاوری، در محی و فن
می شــوند زیــرا محیــط مالکیــت فکــری یــک محیــط رقابــت پویــا اســت. مســاله 
ــر  ــز در ب ــاب را نی ــوزه کت ــه ح ــت بلک ــاوری نیس ــه فن ــوط ب ــا مرب ــی تنه پویای
می گیــرد؛ در حــال حاضــر از 115 میلیــون کتــاب منتشــر شــده در دنیــا تنهــا 
5 درصــد مانــدگاری دارنــد بنابرایــن حمایــت از آثــار مکتــوب 50 ســال بعــد از 
فــوت مولــف بــرای ایــن منظــور اســت کــه کتاب هــا مانــدگاری خــود را در طــول 

ــد. ــت می دهن ــان از دس زم

گرنت مالکیت فکری در وزارت علوم 
ایجاد می شود

وزارت علـوم در نظـر دارد بـا برنامـه گرنـت 
امـدادی  دو  مسـیر  یـک  فکـری  مالکیـت 
در حـوزه فنـاوری و نـوآوری ایجـاد کنـد تـا 
اسـاتید دانشـگاه الزامی برای سـرمایه گذاری 
خودنداشـته  هـای  ایـده  سـازی  تجـاری  و 

باشـند.
دکتـر رضایـی فر، سرپرسـت دفتر پشـتیبانی 
امـور فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم در این 
همایـش گفـت: هـم اکنـون در دفتـر امـور فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم پنـج 

گروهـی تخصصـی دایـر کـرده ایـم کـه یکـی از آنهـا مالکیت فکری اسـت.
وی افـزود: موضـوع مالکیـت فکـری به عنـوان یکی از زیرسـاخت های پـر اهمیت 
بـرای توسـعه نـوآوری مطـرح اسـت.  ریشـه هـای قوانیـن کشـور و حتـی معاهده 
هـای بیـن المللـی کـه طـی یـک قـرن گذشـته شـاهد آن هسـتیم، یـک سـری 
بسـترهایی بـرای تبیـن فضـای الزم بـرای ظهـور مفهـوم مالکیـت فکـری و امکان 
بهـره بـرداری و حفـظ ایـن آثـار را بـرای مـا فراهـم مـی کننـد. امـروز در نقطـه 
کمـی متفـاوت تـر قـرار داریـم و باید نگاه ویـژه تر و جدیدتری نسـبت بـه موضوع 
فنـاوری و نـوآوری داشـته باشـیم زیـرا بسـیاری از رویدادهـای حـوزه اقتصادی به 

مفاهیـم مالکیـت فکـری بسـتگی دارند.
وی تصریـح کـرد: طبـق قانـون احتماالت حداقـل 17 نفـر همزمان به همـان ایده 
ای فکـر مـی کننـد که بـه ذهن ما خطـور پیدا می کنـد. همچنین عمـر فناوری ها 
تقریبـا 45 دقیقـه برآورد شـده اسـت بنابرایـن اکنون ما نسـبت به حقـوق ثبتی و 
حفاظـت از ایـده هایمـان بـا چالش مواجه هسـتیم که سـرعت این فراینـد باید به 
صـورت جـدی و دقیـق انجام شـود. قطعـا در آینده با فضای سـنگین تـری مواجه 
خواهیـم بـود بنابرایـن آنچـه مـا اکنون نیـاز داریم این اسـت کـه یک نـوآوری در 

مالکیـت فکری ایجـاد کنیم.
وی ادامـه داد: اکنـون بـرای ایجـاد نـوآوری در بحـث مالکیت فکری باید از سـطح 
مصـرف کنندگـی بـه تولیـد کنندگی برسـیم که متاسـفانه در یک مقطعـی تبدیل 
بـه محصـوالت مونتـاژ شـد. در بسـیاری از مواقـع مـا بـه مرحلـه ایجـاد کنندگـی 
نرسـیده ایـم. محصولـی کـه تولید مـی کنیـم، ایجادی نیسـت بلکه تکراری اسـت 
کـه بایـد فرهنـگ سـازی شـود. در کنـار قضیـه مالکیـت فکـری، ایجـاد کنندگی 
ارتبـاط مسـتقیمی پیـدا مـی کنـد. مـا اگـر ایجـاد کننـده نباشـیم، ثبـت مالکیت 
فکـری و اختـراع هـا و طـرح صنعتـی مـان بـه ثبـت سـرزمینی تبدیل می شـوند؛ 
محصولـی کـه در کشـور دیگـر تولیـد و در کشـور مـا ثبت سـرزمینی می شـوند.

رضایـی فـر خاطرنشـان کـرد: طـی یـک دهه گذشـته مـا مفهومـی به نام شـرکت 
هـای دانـش بنیان شـکل داده ایـم و برای آن یک سـری فرایندهـا و تعاریف ایجاد 
کـرده ایـم. جـدا از اینکـه چقـدر ایـن تعاریـف در دنیـای امـروز سـاری و جـاری 
هسـتند بایـد، فراینـد دانشـی در حـوزه کاری فنـاوری و نـوآوری داشـته باشـیم. 
بایـد یـک مسـیر نـوآوری برای شـرکت هـای دانش بنیـان، خاق، نوآور و شـرکت 
هـای مسـتقر در پـارک علـم و فنـاوری داشـته باشـیم. در بسـیاری از مواقـع ما به 
ایـده هـای پروپـوزال و هسـته هـای ایجـاد شـده نـگاه محـوری داریـم و از فضای 

توسـعه غافل هسـتیم.
سرپرسـت دفتـر پشـتیبانی امـور فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم بیـان کـرد: اگـر 
امـروز مجموعـه دانشـی ایجـاد و بـا یـک فراینـد ایـده محـوری حرکت مـی کنیم  
بایـد در طـول زمـان با یک سـری نـوآوری ترمیم و اصـاح شـوند. فرایندهای ایده 
پـردازی در بسـیار از اوقـات همـان ثبـت هـای صنعتی و اختـراع ها برای سـاختن 

هـا و نسـاختن ها هسـتند.
وی یـادآور شـد: مـا اکنـون در مجموعـه معاونـت علمی چنـد برنامه اساسـی برای 
تدویـن قوانیـن و مقـررات جدیـد داریـم. بحـث یوتیلیتی پتنـت، یکـی از مباحثی 
اسـت کـه اکنـون در شـرف ابـاغ و تایید شـواری نگهبان قـرار دارد کـه امیدواریم 

قانـون جامـع مالکیـت صنعتـی به صـورت اباغ کامـل تر دیده شـود.
رضایـی فـر اظهارداشـت: یـک برنامـه جـدی هـم کـه اکنـون تعریـف کـرده ایـم، 
گرنـت مالکیـت فکـری اسـت. پیـش از ایـن گرنتـی در فناوری داشـتیم اما سـعی 
داریـم بـا برنامـه گرنـت مالکیـت فکری یـک مسـیر دو امـدادی در حـوزه فناوری 
و نـوآوری ایجـاد کنیـم تـا اسـاتید دانشـگاه الزامی برای سـرمایه گـذاری و تجاری 

سـازی ایده هـای خود نداشـته باشـند.

تأسیس مراکز داوری تخصصی برای حل مسائل 
مالکیت فکری یک ضرورت است

سـهراب سـامت وکیل دادگسـتری در حوزه مالکیت فکری و مشـاور شرکت های پارک 
ملـی علـوم و فناوری های نـرم و صنایع فرهنگی در همایش« مالکیـت فکری پارک های 
علـم و فنـاوری« عنـوان کرد: بخش غالب مالکیت فکـری به اقتصاد ارتبـاط دارد. اکنون 
یک شـرکت موفق بر اسـاس اسـتاندارد جهانـی نیاز بـه دو پایه »مالی و حسـابداری« و 
»حقوقـی« دارد، در غیـر ایـن صورت با گرفتاری های فراوان و مشـکات متعدد مالیاتی، 
ارزش افـزوده و مالـی و حسـابداری مواجه خواهند شـد که نیاز به مشـاوره دائـم دارند از 

ایـن رو ضـرورت دارد متولیـان امر در حـوزه مالی به این افـراد کمک کنند.
وی افـزود: اکنـون شـرکت ها در بخـش حقوقـی بـا دو بخـش مشـکل دارنـد. ایـن 
شـرکت ها هرچنـد آموزش هـای الزم را دیده انـد امـا هنـوز اشـراف کافـی بـه موضوع 
حاکمیـت فکـری ندارنـد و می خواهند طرح های افشـا یا کپـی رایت شـده را ثبت اختراع 
کنند. این مسـاله ناشـی از یک سـری ناآگاهی است. همچنین شـرکت های خاق و نوآور 
بـا اصل سـرزمینی بودن آشـنایی کافی ندارند. ما بسـیار مواجه بودیم که فـردی اختراعی 
داشـته و اعام کرده نمونه آن در خارج از کشـور ثبت شـده اما در ایران ثبت و درج نشـده 
اسـت و ثبـت نمونـه طرح خارجی در ایران دارند. این مسـائل ناشـی از بـی اطاعی آنها از 

مسـائل حقوقی حـوزه مالکیت معنوی و فکری اسـت.
وی بیـان کـرد: همچنیـن آنهـا بـا قوانین اسـتخدامی آشـنایی کامـل ندارنـد؛ از ایـن رو 
قراردادهایـی را منعقـد می کننـد کـه بر خـاف نظم عمومی اسـت. این شـرکت ها باید با 
سـه رکن ایجاد محصول، حفاظت و تجاری سـازی محصول آگاهی حقوقی داشـته باشند.
وی ادامـه داد: اکنـون بـرای رفع این مسـاله دو راه حل کوتاه مـدت و بلند مدت وجود 
دارد؛ بـرای راه حـل کوتـاه مدت این مسـاله باید قـرارداد فرم و بـرای برنامه بلند مدت 

باید مراکز مشـاوره و مراکز داوری تخصصی ایجاد شـود.

گزارش: امیرعلی بینام

گزارش بازارکار از نخستین همایش مالکیت فکری در صنایع خالق و فرهنگی ؛ 

از طرح تاسیس انجمن علمی مالکیت فکری تا راه اندازی دفاتر پیشخوان 
مالکیت فکری در پارک های علم و فناوری

ــاوری  ــم و فن ــای عل ــری پارک ه ــت فک ــری مالکی ــت سراس ــراه نشس ــه هم ــی ب ــاق و فرهنگ ــع خ ــری در صنای ــت فک ــش مالکی همای
ــد. ــزار ش ــگ برگ ــم و فرهن ــگاه عل ــی دانش ــن الملل ــای بی ــالن همایش ه ــور، در س کش

بــه گــزارش بــازارکار، ایــن همایــش بــا ســخنرانی دکتــر محمــد حســین ایمانــی خوشــخو،  رئیــس پــارک ملــی علــوم و فنــاوری هــای 
نــرم و صنایــع فرهنگــی، ســید محمــد علــی میرطاهــری رییــس مرکــز مالکیــت معنــوی ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور، دکتــر 
محمــو حکمــت نیــا معــاون حقوقــی وزارت دادگســتری، دکتــر رضایــی فــر، سرپرســت دفتــر پشــتیبانی امــور فنــاوری و نــوآوری وزارت 
علــوم و نیــز بــا حضــور دکتــر محمــد صــادق بیجنــدی معــاون آمــوزش و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی و جمعــی از اســاتید و صاحــب 
نظــران حــوزه مالکیــت فکــری برگــزار شــد. در ایــن همایــش بحــث راه انــدازی دفاتــر پیشــخوان مالکیــت فکــری در پــارک هــای علــم و 
فنــاوری، گرنــت مالکیــت فکــری و بحــث تاســیس انجمــن مالکیــت فکــری مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. مشــروح گــزارش ایــن 

همایــش تقدیــم خواننــدگان ارجمنــد مــی شــود.
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دعوت به همکاری

نیروي هوایي ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه نورانی شهیدان واالمقام و  به منظورحفظ تمامیت ارضی میهن عزیز اسالمی و تامین نیروی انسانی خود از بین 
جوانان )پسر( مومن، متعهد، عالقمند 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 جهت انجام خدمت در تمامی پایگاه های واقع در جغرافیای کشور عزیزمان ایران اسالمی
 با شرایط ذیل همرزم می پذیرد.

)الف( شرایط عمومي:
)1( متدین به دین مبین اسالم.

)2( تابعیت جمهوری اسالمی ایران )ایرانی االصل بودن و عدم سابقه تابعیت بیگانه(.
)3( ایمــان بــه انقــالب اســالمی و نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران و آمادگــی فــداکاری در 

راه تحقــق اهــداف آن.
)4( اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه.

ــرای  ــد ب ــد بای ــش ج . ا . ا می پیوندن ــی ارت ــروی هوای ــه نی ــو ب ــوان عض ــه عن ــه ب ــانی ک )5( کس
ــدس  ــام مق ــی ، نظ ــت ارض ــتقالل و تمامی ــداری از اس ــت پاس ــوند و جه ــدن وارد ش ــده ش رزمن
جمهــوری اســالمی ایــران و ادامــه راه شــهیدان، آمادگــی خدمــت در هــر یــک از یــگان هــای تابعــه 

ــند. ــته باش ــازمانی را داش ــاز س ــا نی ــب ب نهاجا متناس
ــوان  ــی بعن ــزه خدمت ــداکاری و انگی ــار و ف ــه ایث ــودن، روحی ــی ب ــن ، انقالب ــاخصه های تدی )6( ش

ــرد . ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــه مراحــل م ــک اصــل در هم ی
)7( اســتخدام افــراد بــه منظــور مرتفــع نمــودن مشــکالت اقتصــادی آنــان نبــوده و جــذب و اســتخدام 

ــاز ســازمان می باشــد. ــر اســاس نی ب
 )8( ســپردن تعهــد کافــی مبنــی بــر پرداخــت دو برابــر هزینــه  هــای دوره آموزشــی در صــورت اســتعفاء 

یــا اخــراج برابــر قوانیــن و مقــررات ارتــش ج . ا . ا.
)9( صرفــًا از متولدیــن ذکور یکــم فروردیــن هفتــاد و هشــت )78/01/01( لغایت آخــر اســفند 
ــد. در صــورت انجــام خدمــت  ماه هــزارو ســیصدو هشــتادو پنــج) 85/12/29( ثبــت نام بعمــل مــی آی
ــهداء،  ــدان ش ــود. فرزن ــه می ش ــب اضاف ــن داوطل ــر س ــه حداکث ــرورت ب ــت ض ــدت خدم ــربازی م س
ــدرک  ــه م ــند . ) ارائ ــی باش ــاف م ــدل مع ــرط ســن و مع ــی و آزادگان از ش ــاده کل ــازان از کار افت جانب

ــد (. ــی باش ــی م ــورد الزام ــران در اینم ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــر از بنی معتب
)10( دارا بودن سالمت جسم و روان برابر معاینات پزشکی.

ــان مجــرد  ــودن و شــرایط خــاص دوره هــای آموزشــی داوطلب ــه شــبانه روزی ب ــا توجــه ب )11( ب
ــد. ــام نماین ــت ن ــد ثب مــی توانن

)12( فقــدان محکومیــت موثــر کیفــری و محکومیــت ناشــی از اقــدام علیــه امنیــت کشــور، انقــالب و 
نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران.

)13( عدم عضویت یا وابستگی و هواداری از احزاب، گروه ها و سازمان های سیاسی.
)14( عدم معروفیت به فساد اخالقی برابر ضوابط گزینش.

)ب(شرایط اختصاصی:
 )1( داشــتن مــدرک تحصیلي دیپلــم متوســطه در رشــته هــای ریاضــی فیزیــک ، علــوم تجربــی ، علوم انســانی ، 
فنــی و حرفــه ای) گرایــش هــای ، الکتروتکنیــک، الکترونیــک، مخابرات، شــبکه و نــرم افــزار )رایانــه( ، صنایع 
ــودرو،  ــک خ ــی، مکانی ــات مکانیک ــزی، تاسیس ــع فل ــک، صنای ــدن، مکاترونی ــوژی، مع ــیمیایی، متال ش
ماشــین ابــزار، معمــاری ســاختمان، هوانــوردی، معمــاری داخلــی و نقشــه کشــی معمــاری( و کار دانــش 
)گرایــش هــای بــرق ســاختمان، الکترونیــک صنعتــی، بــرق صنعتــی، مکانیــک صنایــع، نقشــه کشــی 
ســاختمان، ماشــین هــای الکتریکــی، تراشــکاری، تاسیســات حرارتــی و برودتــی، تعمیــر ابــزار دقیــق، 

رایانــه و هوانــوردی )بــا حداقــل معــدل کل 14 (
دانــش آموزانــی کــه در تیــر مــاه ســال جــاری موفــق بــه اخــذ مــدرک دیپلــم مــی گردنــد، مــی تواننــد 
ــا کارنامــه پایــه یازدهم)حداقــل معــدل 14( بطــور مشــروط ثبــت نــام نمــوده و مــی بایســت جهــت  ب

قطعیــت ثبــت نــام حداکثــر تــا مورخــه 29/04/1401 مــدرک دیپلــم خویــش را ارائــه نماینــد.(
ــه وضــع  ــر رســیدگي ب ــه مســتندات الزم دال ب )2( اســتخدام مشــمولین وظیفــه عمومــي مســتلزم ارائ
مشــمولیت آنــان از اداره وظیفــه عمومــي ناجــا مــي باشد )اســتخدام مشــمولین غایــب و دارنــدگان کارت 

معافیــت پزشــکي ممنــوع اســت(.
)3( سپردن تعهد خدمتی برابر مقررات ارتش جمهوری اسالمی ایران .

ــات پزشــکی ، آمادگــی جســمانی،  ــه آزمــون ورودی، معاین )4( موفقیــت در مراحــل اســتخدامی از جمل
صالحیــت هــای گزینشــی و...

 )5( نداشتن تعهد خدمتی یا استخدامی به دستگا ه های دولتی و بخش خصوصی.

نکات ضروری که داوطلبان گرامی  باید به آن توجه نمایند:
)1( کلیـه پذیرفتـه شـدگان مراحـل گزینـش، بـر اسـاس اولویـت هـاي کمیتـه نهایـي گزینـش انتخـاب 

شـد. خواهند 
)2( تعیین نوع استخدام )رسمی / پیمانی(  بر اساس نیاز سازمانی نهاجا صورت می پذیرد.

)3( در هـر مرحلـه از گزینـش کـه مشـخص گـردد داوطلب فاقد شـرایط اعالم شـده مي باشـد بالفاصله 
از ادامـه مراحـل گزینـش وي جلوگیري بعمـل خواهد آمد.

)4( مـدت قـرارداد نظامیـان پیمانـي 5 سـال اسـت لیکـن کارکنـان مربوطه پـس از اتمـام دوره پیمانی در 
صـورت نیـاز نهاجـا، تمایـل فـردی و احراز شـرایط الزم، وفق مقـررات جـاری از پیمانی به رسـمی تبدیل 

شـد. خواهند  وضعیت 
)5( خدمـت کارکنـان پیمانـي بـه منزلـه انجـام خدمت دوره ضـرورت تلقي گردیـده و در صورتي کـه قبل از 
خاتمـه تعهـد بـه هر علـت از خدمت رها شـوند برابر قانـون خدمت وظیفه عمومـي با آنان رفتار خواهد شـد.

)ج( امتیاز ها:
1ـ دانـش آمـوزان در طـول مـدت آمـوزش کـه حداقـل یـک سـال و حداکثـر آن براسـاس تخصـص 
اسـتخدامیان متغیـر مـی باشـد ، شـبانه روزي بـوده و در این مدت کلیـه هزینه ها از قبیل : وسـایل کمک 
آموزشـي، خوراک، پوشـاک، بهداشـت و درمان و اسـکان به عهده نیروي هوایي خواهد بود و همچنین ماهیانه 

مبلغـي بـه عنوان حقـوق برابـر قوانین و مقـررات جاری به آنـان پرداخت خواهد شـد.
2ـ کلیـه پذیرفتـه شـدگان پـس از اتمـام دوره آموزش به درجه مصـوب نائل و از امتیـازات مربوط به طرح 
نظـام هماهنـگ پرداخت حقـوق کارکنان دولـت، وام های مصـوب، کارت حکمت، بیمه خدمـات درمانی، 
بیمـه عمـر و سـایر خدمـات رفاهـی برابـر مقـررات برخـوردار خواهنـد شـد. شـایان ذکر اسـت در صورت 

ازدواج پـس از پایـان دوره آموزشـی، امتیـازات مزبـور به همسـر و فرزنـدان آنان نیز تعلـق می گیرد.

 )د( مدارك مورد نیاز براي ثبت نام:
1ـ 3 قطعه عکس 4×3 پشت نویسي شده.

2ـ اصل و روگرفت گواهي موقت دیپلم که به تأیید آموزش و پرورش محل تحصیل رسیده باشد.
3ـ اصل و روگرفت ریز نمرات دیپلم که به تأیید آموزش و پرورش محل تحصیل رسیده باشد.

4ـ اصل شناسنامه و یک سری روگرفت از تمامی صفحات .
5ـ اصل و روگرفت کارت ملي یا ابالغیه شماره ملي .

6ـ اصــل و روگرفــت کارت پایــان خدمــت یــا گواهــي اشــتغال بــه خدمــت یــا برگــه اعــزام بــه خدمــت 
یــا گواهــی اشــتغال بــه تحصیــل .

7- واریـز مبلـغ 1/500/000 ریـال ) یـک میلیـون و پانصـد هـزار ریـال( بـه حسـاب5151579100005 
بانـک سـپه به نـام تمرکز وجـوه درآمد از جذب دانشـجو افسـری آجا و ارائـه اصل برگه واریـزی در زمان 

ثبـت نـام. )ضمنـًا مبلغ واریـزی قابل اسـترداد نمی باشـد(.
8ـ خانـواده درجـه یـک شـهداء ، جانبـازان ، آزادگان ، فرزنـدان کارکنان نیروهاي مسـلح و داوطلبان عضو 
بسـیج فعـال بایسـتي هنـگام ثبت نـام اصل و روگرفـت نامه معتبـر از مراجـع ذیصالح دال بر مشـمولیت 

خود را ارائـه نمایند.
9- ارائـه تصاویـر اسـکن شـده شناسـنامه، کارت ملـی، وضعیـت نظـام وظیفـه، مـدرک تحصیلـی و نامه 
مربـوط بـه امتیـازات مصـوب )فرزنـدان" شـهید ، جانبـاز، آزاده ، نظامـی"و بسـیج فعـال ( در قالـب لـوح 
فشـرده بـه مسـئول دفتـر اسـتخدام )هـر کـدام از تصاویـر اسـکن شـده بـا پسـوند  JPG.*  و حداکثـر 

ظرفیـت 200کیلـو بایت (.
ــت  ــور رؤی ــه منظ ــًا ب ــام، صرف ــت ن ــت ثب ــده جه ــه ش ــدارک ارائ ــل م ــت اص ــر اس ــایان ذک * ش
ــه داوطلبیــن  ــًا ب ــام عین ــر اســتخدام مــی باشــد و پــس از بررســی در زمــان ثبــت ن مســئولین دفات

ــردد. ــی گ ــاده م اع

)ه( نحوه ثبت نام:
1ـ داوطلبـان الزم اسـت بـا همراه داشـتن اصل و روگرفت مدارک خواسـته شـده از تاریـخ 5/2/1401الی 
20/3/1401 در ایام هفته از ساعت )8:00 الي 13:00(  و دوشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت )8:00 الی 11:00(  
 به یکي از حوزه هاي ثبت نام مورد اشاره زیر مراجعه و پس از تحویل مدارک نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تبصره : در صورت تکمیل ظرفیت قبل از اتمام تاریخ مزبور، ثبت نام متوقف خواهد شد.
2ـ ثبـت نـام بصـورت حضـوري اسـت ، لـذا بـه مدارکـي کـه از طریق اداره پسـت ارسـال گـردد، ترتیب 

اثـر داده نخواهد شـد.
)و( نشاني محل هاي  ثبت نام:

1- تهـران : میـدان امـام حسـین)ع(-خیابان دماونـد- خیابـان شـهید غفـاری نسـب)حجت(- فرماندهی 
آمـوزش هـای هوایـی شـهید خضرایـی- دایـره گزینش و اسـتخدام- 

تلفن 02135743413 و 02135743284 
2- شیراز : درب اول پایگاه – جنب تاالر پارس – دفتر استخدام –                  تلفن :07137209357
3- اصفهان : سه راه حکیم نظامی- جنب درمانگاه فجر-                              تلفن: 03136202019
4- تبریز : میدان آذربایجان – پایگاه هوایی شهید فکوری – دفتر استخدام–      تلفن :04131425673

5- همـدان :شهرسـتان کبـودر آهنگ – پایـگاه هوایـی شـهید نوژه – سـاختمان هتل H– جنـب دفتـر 
سـازمان خدمـات درمانـي نیروهـاي مسـلح - دفتـر اسـتخدام –                     تلفـن :08135552724

6- دزفول : پایگاه وحدتی – بین دزفول و اندیمشک – دفتر استخدام–
 تلفن : 09166437301-06142420329

7 - بوشهر: پایگاه هوایی شهید یاسینی – میدان شهدای پایگاه – درب جنوبي پایگاه – دفتر استخدام– 
تلفن 07731548300

8- بندر عباس : جنب درب ورودی پایگاه شهید عبدالکریمی – جنب سالن مهمان- دفتر استخدام–
 تلفن : 09369149469
9- محمودآبـاد: کیلومتـر6 جــاده محمودآبــاد بـه فریدونکنــار – روبروي روســتاي دریاسـر – مجتمع 
آموزشـي نجــات خدمه – دفتـر اسـتخدام نیـروي هوایي – تلفـن: 02135744441 و 02135745463 

10- کرمان – خیابان شهید مصطفی خمینی)ره(- کوچه شماره 10 – دفتر استخدام - 
تلفن :03432822373
11- مشهد: انتهاي خیابان فداییان اسالم )نخریسي(– روبروی دفتر مرکزی مترو -دفتر استخدام منطقه 
 پدافند هوایي شمال شرق – جنب بانک سپه –                                        تلفن : 05133442828

12- کرمانشاه: بلوار شهید کشوری – بعد از ترمینال کاویانی - نرسیده به میدان امام خمینی)ره(- دفتر استخدام .
13- چابهار: شهرستان کنارک -  روبروی دادگستری- درب ورودی پایگاه برادران شهید دل حامد- دفتر استخدام - 

تلفن: 05431927042
14- امیدیه: جاده امیدیه رامشیر – قبل از شهرستان رامشیر – پایگاه مقدم شهید اردستانی- درب 

 جبهه- هتل ستاره- دفتر استخدام-                                                      تلفن : 06143599129
15- بیرجند – کیلومتر 2 جاده بیرجند مشهد – روبروی شرکت نفت – دفتر استخدام پایگاه هوایی شهید 
 حسینی بیرجند-                                                                              تلفن: 05632321494

)ز( زمان و مکان برگزاري آزمون ورودي:

در صورت برگزاری آزمون چگونگی و زمان برگزاری آزمون متعاقبا تاریخ برگزاری آزمون
از طریق سایت آجا اطالع رسانی خواهد شد .

مواد  امتحاني 
زبان انگليسي، زبان و ادبيات فارسي، دین و زندگي، ریاضي، 

رایانه، آزمون هوش و اطالعات عمومي در سطح 
مقطع متوسطه

به مناسبت ایام گراميداشت مقام معلم، مراسم نکوداشت 
مدرسان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی 
مؤسسه  در  اردیبهشت ماه  نوزدهم  دوشنبه  کشور،  سراسر 

آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی برگزار شد.
معاون  بيجندی  محمدصادق  دکتر   ، بازارکار  گزارش  به 
آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی در این مراسم گفت: 
به  نياز  موازات  به  که کشور  فرمودند  رهبری  معظم  مقام 
علم، به پنجه  های کارآمد هم نياز دارد. در یک برهه دانشگاه 
جامع علمی کاربردی گرفتار توسعۀ کّمِی آموزش عالی در 
کشور شد و افراد از هر طيف وارد آن شدند ولی اآلن در حال 

قرارگرفتن در ریل اصلی خود است.
وی افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی به مدرسان توجه 
دانشگاه  این  مسئولين  از  هم  باز  می خواهم  ولی  داشته، 
خواهش کنم که موضوع مدرسان را حرفه ای تر و دقيق تر 
دنبال کنيد و به مدرسان هویت بيشتری بدهيد و در این 

زمينه از تجربيات داخل و خارج بهره ببرید.
معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی افزود: در سایر 
دانشگاه ها، این اعضای هيئت علمی هستند که به دانشگاه 
عضو  کاربردی  علمی  دانشگاه  در  ما  ولی  می دهند  هویت 
هيئت علمی نداریم و تمام بار بر دوش مدرسان است. به 
همين جهت ضروری است به مدرسان این دانشگاه هویت 

بيشتری داده شود.
ده درصد از ظرفيت پذیرش دانشگاه علمیـ  کاربردی متعلق 

به جهاد دانشگاهی است
در آغاز این مراسم، دکتر محمدعلی گودرزی، رئيس موسسه 
آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی به ارائه گزارشی 
از عملکرد موسسه پرداخت و گفت: یکی از وظایفی که جهاد 

دانشگاهی برعهده دارد و در اساسنامه جهاد هم قيد شده 
است، اجرای دوره های علمی کاربردی است. این مسئله زمانی 
در اساسنامه جهاددانشگاهی درج شد که هنوز دانشگاه جامع 

کار خود را آغاز نکرده بود.
وی افزود: امروز در تمام مناطق کشور و تمام استان ها، مرکز 
علمی کاربردی داریم و اميدواریم بتــوانيم مــأموریت های 

جهــاد دانشــگاهی را به انجام برسانيم.
گودرزی گفت: امروز بيش از 21هزار دانشجوی فعال داریم و 
همواره ده درصد از ظرفيت پذیرش دانشگاه علمیـ  کاربردی 

متعلق به جهاد دانشگاهی بوده است
جهاد  کاربردی  ـ  علمی  عالی  آموزش  موسسه  رئيس 
دادیم  انجام  که  رصدی  با  خوشبختانه  افزود:  دانشگاهی 
مشخص شد عموم فارغ التحصيالن موسسه توانستند شرایط 

بهتری را از جهت اشتغال دارا باشند.
گودرزی با اشاره به همکاری سه هزار مدرس با این موسسه 
و مراکز آن افزود: مدرسان همکار موسسه علمی ـ کاربردی 
جهاد دانشگاهی همواره از مدرسان برگزیدۀ استانی و کشوری 
بوده اند و مراکز ما همواره جزء مراکز برتر کشور به شمار 

می آیند.
وی در پایان تأکيد کرد: یکی از انتظارات ما این است که 
مدرسان در تعریف رشته های جدید و به روز رسانی رشته های 

تحصيلی موجود به ما کمک کنند.

تسهیل فرآیند جذب اساتید 
در دانشگاه علمی کاربردی

در ادامه نشست، دکتر نغمه فعال همدانی، سرپرست مرکز 
امور مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی در سخنانی گفت: 
رکن آموزش های مهارتی، استادانی هستند که متناسب با 
مأموریت دانشگاه علمی ـ کاربردی در این دانشگاه تدریس 

می کنند.
وی افزود: در حال حاضر جذب مدرس در دانشگاه علمی 
این محدودیت در  انجام می شود.  یکبار در سال  کاربردی 
مواجه  مشکل  با  را  کاربردی  علمی  مراکز  استاد،  پذیرش 
برای  نمی توانند  سال  طی  در  موسسات  برخی  و  می کند 
خودشان مدرس جذب کنند. ما موظف هستيم مدرسينی 
که آمادگی تدریس داشته باشند را برای این مراکز تأمين 
کنيم. به همين جهت بنا داریم در طول سال حداقل دو بار 
دعوت به همکاری داشته باشيم و یکبار قبل از ترم مهر و 
یکبار قبل از ترم بهمن فراخوان خواهيم داد. در طول فاصله 
بين دو ترم هم اگر نياز بود مدرسين جدید جذب شوند، این 
مشکل با مکاتبه قابل رفع است.فعال ادامه داد: یکی از نقاط 
قوت دانشگاه علمی کاربردی این است که مدرسين باتجربه 

و خبره را جذب می کند. در این دانشگاه هيئت مميزه برای 
تأیيد اساتيد خبره کار می کند و در ماه های آتی پرونده های 

مربوط به این حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دانشگاه جامع باید به جایگاه اصلی خود بازگردد
دکتر عبدالرضا مجدالدین، مدیرکل دفتر هماهنگی دانش 
صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نيز 
در این مراسم گفت: دانشگاه جامع علمیـ  کاربردی باید احيا 

شود و به جایگاه اصلی خود بازگردد.
وی ضمن ابراز خرسندی از روی کارآمدن تيم مدیریتی جدید 
دانشگاه و با توجه به مالقات اخير معاونت علمی ریاست 
جمهوری با رئيس دانشگاه جامع و به استناد تأکيد رهبر 
معظم انقالب بر توسعه مراکز علمی ـ کاربردی، خواستار 
همکاری مجدد جهادکشاورزی و وزارت نيرو با دانشگاه جامع 

علمیـ  کاربردی شد.
مجدالدین افزود: دانشگاه جامع باید جایگاه خود را در برنامۀ 
ارزش  پودمانی  به دوره های  آورده،  به دست  توسعه  هفتم 
داده و از فضاهای موجود در مراکز و واحدهای استانی جهت 
احداث مراکز نوآوری و خانه های خالق استفاده کند تا بتوانند 
از کمک های معاونت علمی ریاست جمهوری بهره مند شوند.

تقدیر رئیس جهاد دانشگاهی
 از مدرسان مراکز علمی و کاربردی 

دکتر حميدرضا طيبی، ریيس جهاد د دانشگاهی، در پيامی به 
مراسم نکوداشت مدرسان مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی 
بر نقش آنها در تحقق اهداف شعار سال تاکيد کرد.                                                   

به گزارش بازارکار، در بخشهایی از این پيام چنين آمده است:
تربيـت نيـروی انسـانی متخصـص متعهـد و توانمنـد در 
توليـد علـم و فنـاوری بـا تأکيد بـر رویکـرد آمـوزِش مهارتی، 
پژوهش محـور و فناوری محـور، و ارائـۀ خدمـات آموزشـی بـا 
تأکيـد بر آموزش های تخصصِی پيشـرفتۀ کاربردی و تکميلی 
به منظـور ارتقاء توانمندی هـای مهارتی و حرفه ای با اسـتفاده 
از فناوری هـای نویـن آموزشـی در عرصـۀ ملـی و بين المللی از 
مأموریت هـای اصلـِی جهاد دانشـگاهی براسـاِس نيازسـنجی 

صحيـح و علمـی از جامعه اسـت.
امـروزه، گام نهـادن در مسـير انقـالب، مسـتلزم توجـه 
بيـش از پيـش بـه نسـل جـوان و آینده سـاز، و پـرورش 
ميـان  در  جامعـه  موردنيـاِز  مهارت هـای  و  اسـتعدادها 
آنهاسـت کـه بی تردیـد، بخـش مهـِم ایـن وظيفـۀ خطير 
برعهـده اسـتادان و مدرسـان ارجمنـدی اسـت کـه بـا 
هنرمنـدِی تمـام، دانشـجویان را بـرای حرکـت در مسـير 

آمـاده می کننـد. پيشـرفت کشـور 

ــراد  ــگاه بلگ ــردی و دانش ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــن دانش ــکاری بي ــه هم ــم نام تفاه
ــن  ــه بي ــای دوجانب ــکاری ه ــدف هم ــا ه ــتان ب ــور صربس ــگاه کش ــن دانش بزرگتری

ــيد. ــا رس ــه امض ــور ب ــگاه دو کش دانش
ــردی، حســين  ــط عمومــی دانشــگاه جامــع علمــی کارب ــازارکار از رواب ــه گــزارش ب ب
ــس  ــچ ریي ــا  والدان جوکي ــردی ب ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــت دانش ــدی سرپرس بلن
ــدار و  ــران دی ــتان در ای ــور صربس ــفير کش ــچ س ــراد و دراگان تودوروی ــگاه بلگ دانش

ــد. ــو کردن گفتگ

بلنــدی در ایــن دیــدار افــزود: تدویــن برنامــه هــای درســی دانشــگاه جامــع علمــی 
کاربــردی براســاس نيــاز بــازار کار انجــام مــی شــود. بنابرایــن بــه صــورت دائمــی در 
ــه نيازهــای جامعــه هــدف  ــه روز رســانی و پایــش ایــن رشــته هــا نســبت ب حــال ب

هســتيم.
وی ادامــه داد: براســاس مطالعــات انجــام شــده ۸۵ درصــد دانــش آموختــگان دانشــگاه 

جامــع علمــی کاربــردی جــذب بــازار کار شــده انــد یــا کارآفریــن مــی شــوند.
ــگاه  ــرد: دانش ــان ک ــه خاطرنش ــردی در ادام ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــت دانش سرپرس
ــر  ــردی در سراس ــی کارب ــوزش علم ــز آم ــردی دارای ۵۷1 مرک ــی کارب ــع علم جام
ــت.  ــدرس اس ــر م ــش از ۳۷ هزارنف ــجو و بي ــر دانش ــزار نف ــش از 22۰ ه ــور، بي کش
ــد  ــن دو دانشــگاه، اظهــار داشــت: بای ــات بيــن ای ــادل تجربي بلنــدی در خصــوص تب
شــرایطی فراهــم کنيــم کــه بتوانيــم خدمــات متقابــل بــرای مــردم دو کشــور ایــران 

و صربســتان فراهــم کنيــم.  
ــه  ــن اســت ک ــرد ای ــرار گي ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــزی ک ــرد: آن چي ــح ک وی تصری
ــان  ــه و تاليــف آرم ــا وحــدت روحي ــد ب ــران و صربســتان مــی توان ــل ای کشــوری مث

ــد. ــری کنن ــورها جلوگي ــایر کش ــی س ــی، از زورگوی ــم افزای ــترک و ه ــای مش ه
ــراز اميــدواری کــرد کــه ایــن دیــدار  ــردی اب سرپرســت دانشــگاه جامــع علمــی کارب
ــرای همــکاری هــای دانشــگاهی،  ــی ب ــاز خوب ــه، نقطــه آغ ــن تفاهــم نام ــاد ای و انعق

ــران و صربســتان باشــد. فرهنگــی و اقتصــادی دو کشــور ای
در ایــن دیــدار ریيــس دانشــگاه بلگــراد  بــه معرفــی ســاختار ایــن دانشــگاه و ســابقه، 
تجربيــات و دســتاوردهای ملــی و بيــن المللــی دانشــگاه پرداخــت و ابــراز اميــدواری 
کــرد کــه در آینــده ای نزدیــک همــکاری هــای دوجانبــه بيــن دو دانشــگاه در زمينــه 

تبــادل دانشــجو و تاســيس مراکــز مشــترک نــوآوری انجــام شــود.
 در پایــان ایــن دیــدار، تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک بيــن دانشــگاه جامــع علمــی 

کاربــردی و دانشــگاه بلگــراد بــه امضــای حســين بلنــدی و والدان جوکيــچ  رســيد.

ــی  ــع علم ــت آموزشــی دانشــگاه جام سرپرســت معاون
ــع  ــد در مقاط ــته جدی ــن 1۰۰ رش ــردی از تدوی کارب
کاردانــی یــا کارشناســی خبــرداد کــه بــرای مهرمــاه در 

ــرش خواهــد شــد. ــن رشــته هــا دانشــجو پذی ای
دربــاره  کشــتکار   اصغــر  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
جامــع  دانشــگاه  آموزشــی  معاونــت  برنامه هــای 

علمــی کاربــردی در راســتای تحقــق شــعار ســال گفت: 
شــعار ســال، توليــد، دانش بنيــان و اشــتغال آفرین 
اســت، بعــد از اینکــه مــا در توليــد بتوانيــم بــه صــورت 
ــم،  ــاد کني ــتغالزایی ایج ــرده و اش ــان کار ک ــش بني دان
بــه  بــر ســرمایه گــذاری در زیرســاخت ها  عــالوه 

ــم. ــاز داری ــر ني ــانی ماه ــروی انس ني
ــی  ــع علم ــت آموزشــی دانشــگاه جام سرپرســت معاون
کاربــردی افــزود: بــدون نيــروی انســانی ماهــر و 
متخصــص، توليــد خــوب، پایــدار و پــر بــازده ای 
صــورت نمی گيــرد و احتمــال وقــوع فعاليــت دانــش بنيانــی 
ــردی  ــی کارب ــع علم ــرد، دانشــگاه جام صــورت نمی گي
دو وظيفــه مهــم دارد، اول تربيــت نيــروی انســانی ماهــر 
بــرای مشــاغل مختلــف کشــور، دوم توانمندســازی 
شــاغلين کــه هــر دوی ایــن مــوارد جــزو منابــع انســانی 
ــان  ــش بني ــرکت های دان ــتغال زایی و ش ــرای اش الزم ب

ــتند. هس

وی افــزود: دانشــگاه جامــع علمــی کاربری در ســال جاری 
عــالوه بــر انجــام و پيگيــری وظایــف خــود، پيگيــر نيــاز 
ــه  ــده ک ــغل های آین ــی ش ــت، یعن ــز اس ــی ني آفرین
ــده  ــال های آین ــد و س ــود ندارن ــر وج ــال حاض در ح
ــد را تشــخيص داده و  ــه وجــود می آین ــن شــغل ها ب ای

ــد. ــت می کن ــرو تربي ــغل ها ني ــرای آن ش ب
کشــتکار افــزود: در حــال حاضر در حــال تدویــن 1۰۰ برنامه 
درســی یعنــی 1۰۰ رشــته جدیــد در مقاطــع کاردانــی 
ــرش  ــاه پذی ــرای مهرم ــه ب ــتيم ک ــی هس ــا کارشناس ی

خواهيــم داشــت.
وی افــزود: برخــی از ایــن رشــته ها در دنيــا بــرای 
ــدازی می شــود،  ــن و راه ان ــه تدوی ــار اســت ک ــن ب اولي
عناویــن رشــته ها مشــخص شــده و محتــوای آن 
ــردی  ــی کارب ــز علم ــت، مراک ــن اس ــال تدوی در ح
ــرای اجــرای  ــم تقاضــای خــود ب ــز در حــال تنظي ني

هســتند. رشــته ها 

در مراسم نکوداشت مدرسان مراکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی مطرح شد

ده درصد از ظرفیت پذیرش دانشگاه علمیـ  کاربردی متعلق به جهاد دانشگاهی است

با هدف همکاری های دوجانبه 

دانشگاه های علمی کاربردی و بلگراد تفاهم نامه امضا کردند 

براساس نیازهای شغلی آینده، 

تدوین ۱۰۰ رشته جدید علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی 
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از	بین	فارغ	التحصیالن	کارشناسی	ارشد	و	دکتری		

فراخوان	جذب	سرباز	امریه	در	
جهاددانشگاهی	واحد	عالمه	طباطبایی		

جهاددانشـگاهی واحد 
از  طبـاطبــایی  عالمـه 
فـارغ التحصیــالن  بیـن 
و  ارشــد  کارشنـــاسی 
دکتـری جامعـه شناسـی 
گرایش مسـائل اجتماعی، 
روانشنـــاسی، مشــاوره، 

مددکاری اجتماعی، رفاه اجتماعی و سیاسـتگذاری اجتماعی سرباز امریه می پذیرد.
بـه گـزارش بـازارکار از روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی، واحـد عالمه 
طباطبایی از بین فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد و دکتری جامعه شناسی 
گرایـش مسـائل اجتماعی، روانشناسـی، مشـاوره، مـددکاری اجتماعی، 
رفـاه اجتماعی و سیاسـتگذاری اجتماعـی به صورت امریه سـربازی جهت 

خدمـت دعوت بـه همکاری مـی کند.

بــرای دسترســی بــه جزییات بیشــتر بــه لینــک زیرمراجعــه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/354181

فراخوان	چالش	استارت	آپی
»گردشگری	بیدار«	منتشر	شد	

برای  جهانی  فراخوان  یک   )UNWTO( گردشگری  جهانی  سازمان 
استارت آپ هایی منتشر کرده است که برای تسریع پایداری در حوزه گردشگری 

تالش می کنند و آن ها را به چالش »گردشگری بیدار« دعوت کرده است.
بـه  گـزارش ایلنـا، سـازمان جهانـی گردشـگری ایـن حـوزه را حـوزه ای 
انعطاف پذیر و مقاوم خوانده اسـت. در حالی که گردشـگری یکی از بخش هایی 
اسـت کـه به شـدت تحت تأثیـر بحران جهانی همه گیـری کرونا قـرار گرفته، 
توانسـته اسـت پتانسـیل خود را به عنوان یک نیروی اصلی در بهبود وضعیت 

دنیا نشـان دهد.
در متـن ایـن فراخـوان آمده اسـت: »اکنون، با تحول دیجیتالی شـتابان و 
پذیرش فناوری در سراسـر زنجیره ارزش گردشـگری، این بخش به عنوان یک 
بخش پیشـرو در پاسـخگویی به سـخت ترین چالش ها در نظر گرفته می شـود.

بــرای دسترســی بــه جزییات بیشــتر بــه لینک زیــر مراجعــه نمایید 
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/354113

رئیس	مرکز	ملی	فرش:	

۳۵	هزار	شغل	جدید	در	حوزه	فرش	
دستباف	ایجاد	شد	

ملــی  مرکــز  رئیــس 
ــت: از  ــران گف ــرش ای ف
ــت  ــت دول ــدای فعالی ابت
ــون عالوه  ســیزدهم تاکن
تثبیــت مشــاغل،  بــر 
بیــش از ۳۵ هــزار شــغل 
ــرش  ــوزه ف ــد در ح جدی

ــد. ــاد ش ــور ایج ــتباف در کش دس
ــم نخســتین  ــع« در مراس ــاز راف ــن، »فرح ن ــران آنالی ــزارش ای ــه گ ب
ــدت  ــاالر وح ــل ت ــران در مح ــتباف ای ــرش دس ــاهیر ف ــت مش بزرگداش
ــتباف در  ــرش دس ــره ارزش ف ــر در زنجی ــون نف ــش از ۲ میلی ــزود: بی اف

ــد. کشــور حضــور دارن
وی بیــان داشــت: در حــوزه فــرش دســتباف مــی تــوان کارآفرینــی 
ــت  ــع محرومی ــه رف ــتغالزایی ب ــر اش ــالوه ب ــام داد و ع ــترده ای انج گس

ــت. پرداخ
رابطــه بــا اشــاره بــه کالمــی از رهبــر معظــم انقــالب کــه »بایــد هنر- 
صنعــت فــرش دســتباف را حفــظ کــرد و بــه آینــدگان انتقــال داد« گفت: 
ایــن مراســم در راســتای الگوســازی بــرای نســل هــای جدیــد بــه ویــژه 

دانش آمــوزان و دانشــجویان برگــزار مــی شــود.

سهمناچیزقالیبافانازفرشبافی
ریشــه  فــرش،  
و  تمــدن  تاریــخ،  در 
ایــران دارد و  فرهنــگ 
ــی  ــاز در پراکندگ از دیرب
جغرافیایــی گســترده و 
ــوام و خــرده  ــان اق در می
مختلــف  فرهنگ هــای 

ایــران تولیــد می شــود و بــه همیــن علــت یکــی از شــاخصه های 
ــه در  ــرش دســتباف ک ــران، در دنیاســت. ارزآوری ســاالنه ف فرهنگــی ای
دهــه هفتــاد بیــش از دو میلیــارد دالر بــود، امــروز بــه ۶۴ میلیــون دالر 
ســقوط کــرده اســت. از علت هــای اصلــی کاهــش تولیــد و صــادرات ایــن 
محصــول بــا ارزش ایرانــی، تحریــم اســت؛ بطوریکــه اشــتغال ایرانیــان در 
ایــن صنعــت، حــاال بــه دو میلیــون و ۵۰۰ هــزار بافنــده نــزول کــرده 
ــت  ــا هف ــج ت ــن پن ــاد بی ــه هفت ــم در ده ــن رق ــه ای ــت، درحالیک اس

ــود.  ــر ب ــون نف میلی

محصول	دانش	بنیان	کاربردی	در	صنعت	هوایی	به	بازار	رسید

 
ــا  ــرد ب ــالم ک ــوری اع ــاوری ریاســت جمه ــی و فن ــت علم معاون
ــان در  ــش بنی ــول دان ــوی ۱۳ محص ــادی و معن ــتیبانی های م پش

ــازار رســید. ــه ب ــی ســازی شــد و ب ــی بوم ــت هوای صنع
ــش  ــی، افزای ــت علم ــل از معاون ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
تولیــد و اشــتغال زایی از جملــه دســتاوردهایی اســت کــه از رهگــذر 
ــالق  ــان و خ ــش بنی ــرکت های دان ــه ه ش ــی و توج ــاد مقاومت اقتص

ــد. ــت می آی ــه دس ب
ــرون  ــی کشــور و ب ــه، تنهــا راه خودکفای ــاور شــکل گرفت ــن ب ای
رفــت از مشــکالت اقتصــادی، اتــکا بــه تــوان داخلــی و اعتمــاد بــه 
ــد را  ــه تولی ــت. اینک ــان اس ــی خودم ــی و تخصص ــای دانش دارایی ه
بــا خالقیــت و نــوآوری گــره بزنیــم و دســتاوردهای آن کام مــردم را 
شــیرین کنــد. ایــن اتفــاق زمانــی میســر خواهــد شــد کــه ایــران در 
ــروی  ــد و از نی ــی برس ــعه یافتگ ــه توس ــع ب ــا و صنای ــه زمینه ه هم
ــه  ــی و فناوران ــرفت علم ــرای پیش ــود ب ــه خ ــر و نخب ــانی ماه انس

کشــور بهــره ببــرد.
ــوان  ــه عن ــاوری ریاســت جمهــوری هــم ب ــت علمــی و فن معاون

و  نخبگانــی  تــوان  از  حمایــت  عرصــه  در  پیشــتازان  از  یکــی 
ــال در  ــالق فع ــان و خ ــش بنی ــرکت های دان ــور، از ش ــی کش علم
ــن  ــا همی ــال ب ــور مث ــه ط ــد. ب ــت می کن ــف حمای ــع مختل صنای
ــان در  ــش بنی ــول دان ــوی ۱۳ محص ــادی و معن ــتیبانی های م پش

ــید. ــازار رس ــه ب ــد و ب ــازی ش ــی س ــی بوم ــت هوای صنع
یکــی از مجموعه هــای دانــش بنیــان از حمایت هــای ســتاد 
ــت  ــرفته معاون ــل پیش ــل و نق ــی و حم ــای فضای ــعه فناوری ه توس
ــود را  ــای خ ــته توانمندی ه ــرده و توانس ــره ب ــاوری به ــی و فن علم
بــه منصــه ظهــور برســاند و تخصــص خــود را بــه شــکلی کاربــردی 

ــرد. ــه کار ب ــن نیازهــای کشــور ب در تأمی
ایــن مجموعــه کار خــود را بــا تولیــد روانکارهــای هوایــی و بــی 
نیــاز کــردن صنعــت هوایــی از واردات ایــن محصــوالت آغــاز کــرد 
و در حــال حاضــر بــا داشــتن ۱۳ محصــول هوایــی کــه ۴ محصــول 
ــن جــت  ــن توربی ــای پیســتونی، ۳ روغ ــور هواپیماه ــن موت آن روغ
)روغــن موتــور هواپیماهــای جــت(، ۴ ســیال هیدرولیکــی، ۱ روغــن 
گیربکــس هلیکوپتــر و یــک گریــس را تشــکیل می دهــد بزرگتریــن 
ــای خارجــی  ــن رقب ــی را در بی ــر مصــرف هوای ســبد محصــوالت پ
ــو را دارا  ــن و نایک ــت م ــل، ایس ــزان موبی ــل، اگ ــد ش ــود مانن خ
اســت. از ایــن تعــداد، ۷ محصــول بــه دســت مشــتریان رســیده و ۵ 
محصــول دیگــر در مرحلــه تســت های نهایــی و اخــذ تاییدیــه هــا اســت.

ــش  ــرکت دان ــن ش ــر ای ــه مدی ــواد خواج ــد ج ــه محم ــه گفت ب
ــان  ــگان و متخصص ــری نخب ــه کارگی ــا ب ــه ب ــن مجموع ــان، ای بنی
ــواد شــیمیایی، فرموالســیون محصــوالت دیگــر  کشــور در حــوزه م
ــوردی را نیــز در دســتور کار قــرار داد و در  هوایــی در صنعــت هوان
ــه  ــر ک ــول ۵ محصــول دیگ ــه فرم ــال ۱۳۹۹ توانســت ب ــای س انته
ســه محصــول آن روغــن توربیــن جــت در ســه اســتاندارد مختلــف 
ــک  ــا و ی ــک هواپیم ــن هیدرولی ــک روغ ــت(، ی ــور ج ــن موت )روغ

ــد. ــدا کن ــس اســت دســت پی گری

۱۳	محصول	دانش	بنیان	کاربردی	در	صنعت	هوایی	به	بازار	رسید	

با	هدف	هدایت	ایده	ها	و	کسب	و	کارها	

نخستین	رویداد	ملی	جغرافیا	برگزار	می	شود	

ایجاد	۱0	دهکده	فناوری	و	نوآوری	تا	پایان	سال	جاری	

معـاون آمـوزش و ترویـج سـازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشـاورزی کشـور گفت: قرار است 
تا پایان سـال جـاری ۱۰ دهکده فنـاوری و نوآوری 
در مراکـز تحقیقـات ، آموزش و ترویج ایجاد شـود.
بـه گزارش خبرگـزاری فـارس از خرم آباد،علی 
اکبـر مویـدی در مراسـم تودیـع و معارفـه رییس 
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع 
طبیعـی لرسـتان بـا اشـاره به شـعار سـال تولید، 
دانش بنیـان و اشـتغال زایی، اظهـار کـرد: اگـر قرار 
اسـت از کشـاورزی سـنتی بـه سـمت کشـاورزی 
پیشـرفته حرکـت کنیـم، هیـچ راهـی جـز ایـن  

نداریـم کـه کشـاورزی را بـه سـمت  دانـش بنیـان سـوق دهیـم.
وی بیـان کـرد: گـواه ایـن ادعا هـم افزایش تولید و بهـره وری در برخـی مزارع اسـت، یعنی ما می بینیم 

کـه بخـش زیـادی از  افزایش تولیـد و راندمان مربوط به دانش کشـاورزی اسـت.
معاون آموزش و ترویج سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی با اشـاره به اینکه در حال حاضر 
تنها چهار درصد از شـرکت ها دانش بنیان در حوزه کشـاورزی اسـت، خاطر نشـان کرد: با توجه به ظرفیت 

و پتانسـیل حوزه کشـاورزی این رقم بسیار کم است.

بــرای دسترســی بــه جزییات بیشــتر بــه لینک زیــر مراجعــه نمایید 
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مدیر	توسعه	فناوری	های	دریایی	معاونت	علمی	و	فناوری	ریاست	جمهوری

ایده	های	استارت	آپی	کلید	رهایی	صنعت	دریایی	از	چالش	ها

معاونـت  دریایـی  فناوری هـای  توسـعه  مدیـر 
بـا اشـاره  علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری 
بـه چالش هـای صنعـت دریایـی کشـور گفـت: 
دریایـی  صنایـع  می دهـد  نشـان  مـا  مطالعـات 
ایـران بـا توجـه بـه دارابـودن پتانسـیل مناسـب، 
بـدون نـوآوری، روزگار گذرانده اسـت و به شـدت 
محتـاج ذهن  هـای کنجـکاو و چـاالک اسـت و در 
ایـن مسـیر اسـتارت آپ هایی کـه در ایـن حـوزه 
شـکل گرفته انـد می تواننـد گـره گشـای مسـائل 

ایـن صنعـت باشـند.
روح اهلل ارجمنـدی در گفت وگـو بـا ایسـنا، گفـت: بـا توجـه بـه این که در سـال های اخیـر یکی از 
ماموریت هـا و جهت گیری هـای اصلـی معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری کمک به توسـعه 
زیسـت بوم شـرکت های نوپـا و شـرکت های دانش بنیـان بوده اسـت، شناسـایی جهت گیری هـای این 
شـرکت ها از یک سـو و شـناخت موضوعات و چالش های راهبردی کشـور از سـوی دیگر می تواند به 
راهنمایـی مسـیرهای جدیـد برای شـکل گیری و رشـد این گونه شـرکت ها کمک کنـد. بنابراین، یکی 
از رسـالت های معاونـت علمـی هدایـت و بازگشـایی مسـیرهایی جدید برای اکوسیسـتم شـرکت های 

نوپـا و دانش بنیـان بـوده تـا هـم اثرات اقتصـادی و هم اثـرات اجتماعی آنهـا را به حداکثر برسـاند.
وی اظهـار کـرد: بـر ایـن اسـاس طـرح آینده نـگاری ملـی کـه دبیرخانـه آن در معاونـت علمـی 
و فنـاوری مسـتقر اسـت، تـالش دارد ضمـن بررسـی الگوهـای نویـن کسـب وکارهای نوپـا در سـطح 
جهانـی و مقایسـه آن بـا رفتارهـای شـرکت های نوپـای ایرانی، بر حوزه هـای نوینی متمرکز شـود که 

می تواننـد بیشـترین تاثیـرات اجتماعـی را عـالوه بر دسـتاورد اقتصادی داشـته باشـند.
ارجمنـدی بـا اشـاره بـه جزئیـات ایـن برنامه، یـادآور شـد: در ایـن طرح پـس از انجـام مطالعات 
مقدماتـی و مـرور تجربیـات سـایر کشـورها، انجـام برنامـه ملـی آینـده  نگاری علـم و فناوری توسـط 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری پیشـنهاد و با پیگیری این طـرح در شـورای عالی علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری، براسـاس مصوبـه  هیـات وزیـران، اجـرای ایـن برنامه بـر عهده معاونـت علمی و 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری بـه عنـوان دبیرخانه این برنامـه قرار گرفـت و دبیرخانه برنامـه ملی آینده 
 نـگاری در راسـتای هـدف اصلـی خود در ارائـه تصویری شـفاف از آینده به ذی نفعان سـطوح مختلف 
و توسـعه تفکر حامی اکوسیسـتم اسـتارت  آپی، بـا ابزارهای مختلفـی اقدام به گفتمان  سـازی پیرامون 

توسـعه اکوسیسـتم اسـتارت  آپی کرده است.

بــرای دسترســی بــه جزییات بیشــتر بــه لینک زیــر مراجعــه نمایید 
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رویداد	استارتاپ	ویکند	علوم	انسانی،	اجتماعی	و	هنر
	برگزار	می	شود	

رویـداد اسـتارتاپ ویکنـد علوم انسـانی، اجتماعی و هنـر در مرکز نوآوری علوم انسـانی، اجتماعی 
و هنـر بـه همت پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشـگاهی برگزار می شـود.

رویـداد اسـتارتاپ ویکنـد علوم انسـانی، اجتماعی و هنـر در مرکز نوآوری علوم انسـانی، اجتماعی 
و هنـر بـه همت پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشـگاهی برگزار می شـود.

 تیمـی از متخصصـان کارآفرینی در مجموعه جهاددانشـگاهی و جامعه علمی کشـور برگزارکننده 
ایـن رویـداد از ۲8 تـا ۳۰ اردیبهشـت مـاه اسـت. ایـن رویـداد بـه صـورت حضـوری در مـکان مرکـز 
نـوآوری در پژوهشـکده فرهنـگ ، هنـر و معماری جهاددانشـگاهی با حضور دانشـجویان و عالقه مندان 

بـه حـوزه کسـب و کار برگزار می شـود.
متقاضیـان مـی تواننـد جهـت ثبـت نـام و حضـور در رویداد و کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره 

۰۹۰۴۴۱۶۵۱۷۹ تمـاس بگیرنـد.
گفتنـی اسـت، حمایـت کننـدگان این رویـداد معاونت علمی ریاسـت جمهـوری، دانشـگاه علم و 
فرهنـگ، پـارک ملـی علـوم و فناوری هـای نرم و صنایـع خالق فرهنگی ، مرکز رشـد رویـش، پارک 

فنـاوری البـرز و جهاددانشـگاهی الزهـرا و مرکز نوآوری و شـتابدهی پوشـاک این واحد اسـت.

لزوم	توجه	به	حوزه	های	مختلف	استارتاپی

وقتی	تب	استارتاپ	در	عرصه	مد	و	لباس	می	افتد	

اگــر بــا فروکــش کــردن تــب کرونــا بــه دنبــال ایجــاد فرصت هــای 
جدیــد کســب و کار از دریچــه ایده پــردازی هســتیم، بایــد رخدادهــای 
خــود را چــه در بخــش دولتــی چــه خصوصــی بــا مفاهیمــی ماننــد تــازه 
بــودن، منحصــر بــه فــرد بــودن و تمایــل بــه رســیدن بــه موفقیــت از 

صفــر تــا صــد همــراه ســازیم.
بــه گــزارش هنــر آنالیــن یکــی از پیشــوندهای شــایع بــرای عناوین 

رویدادهــای حــوزه مــد و لبــاس در یکی دوســال پیــش از شــیوع ویروس 
کرونــا، »اســتارتاپ« بــود و بســیاری از فعــاالن ایــن حــوزه بــدون توجــه 
بــه معنــا و مفهــوم ایــن عنــوان، آن را بــه رخدادهــای مــورد نظــر خــود 
از مســابقه گرفتــه تــا هــر شــکل و شــیوه ای از هم نشــینی و مباحثــت 
دربــاره موضوعــات روز مــد و لبــاس ایــران و جهــان اطــالق می کردنــد.

ــف  ــن صــورت تعری ــه ای ــتارتاپ را ب ــه اس دیکشــنری وبســتر کلم
کــرده اســت کــه اســتارت آپ یــک کســب و کار جدیــد  اســت کــه بــر 
اســاس ایــن تعریــف، دامنــه مشــاغل اســتارتاپی بســیار گســترده خواهد 
بــود یعنــی اگــر شــما یــک مغــازه یــا فروشــگاه کوچــک یــا مثــالً یــک 
آنالیــن شــاپ کوچــک اینســتاگرامی هــم راه انــدازی کنیــد، اســتارتاپ 

ــد. ــیس کرده ای تأس
اســتیو بلنــک کــه او را از پیشــگامان نظریه پــردازی در حــوزه  
اســتارتاپ می داننــد، اســتارتاپ را چنیــن تعریــف می کنــد: »ســازمانی 
کــه شــکل گرفتــه تــا مــدل کســب و کار خــود را جســتجو کنــد. مــدل 

ــر اســت.« ــرار و مقیاس پذی ــل تک ــه قاب کســب و کاری ک

بــرای دسترســی بــه جزییات بیشــتر بــه لینک زیــر مراجعــه نمایید 
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عضـو هیئت علمی دانشـکده جغرافیای دانشـگاه تهـران از برگزاری 
نخسـتین رویـداد ملـی جغرافیا در خرداد ماه سـال جـاری خبر داد.

بـه گـزارش ایسـنا، دکتر مهـران مقصودی بـا اعالم ایـن خبر گفت: 
نخسـتین رویـداد ملـی جغرافیا بـا هدف کمک بـه حل مسـائل جامعه، 
دولـت و بخـش خصوصی و ایجاد فضایـی برای معرفـی و هدایت ایده ها 
و کسـب وکارهای خـالق مسـاله محور در حـوزه علـوم جغرافیا از سـوی 

مؤسسـه جغرافیـای دانشـگاه تهران برگزار می شـود.
)توسـط  ایده هـا  ارائـه  بخـش  سـه  در  رویـداد  ایـن  افـزود:  وی 

دانشـجویان(، ارائـه نیازهای دسـتگاه ها و سـازمان ها و همچنین معرفی 
و سـرمایه گذاران در بخش هـای مختلـف  فرصت هـای سـرمایه گذاری 

علـوم جغرافیایـی برگـزار می شـود.
بـه گزارش بـازارکار به نقـل از روابط عمومـی دانشـگاه تهران،رئیس 
مؤسسـه جغرافیـای دانشـگاه تهـران بـا اشـاره به اینکـه رشـته جغرافیا 
مثـل  بسـیاری  حوزه هـای  بـا  کـه  اسـت  بین رشـته ای  رشـته  یـک 
گردشـگری، ژئومرفولـوژی، اقلیم شناسـی مرتبط اسـت، گفـت: با توجه 
بـه ایـن ارتباط، ظرفیت های زیـادی برای کارآفرینی و ایجاد کسـب وکار 

در ایـن حـوزه وجـود دارد.
دکتـر مقصـودی تاکیـد کـرد: بـر خـالف تصـور، رشـته جغرافیـا 
رشـته ای نیسـت که دانشـجویان این رشـته صرفـاً بخواهنـد پایان نامه و 
مقالـه تولیـد کنند بلکـه ظرفیت های زیـادی برای اشـتغال و کارآفرینی 
در علـوم جغرافیـای وجـود دارد کـه دانشـجویان و دانش آموختـگان 
رشـته های جغرافیـا می تواننـد ضمن حل مسـائل جامعه بـه کارآفرینی 

و بـازار کسـب وکار در ایـن حـوزه نیز وارد شـوند.
بـه گفتـه دکتـر مقصـودی، نخسـتین رویـداد ملـی جغرافیـا اواخر 
خـرداد مـاه ۱۴۰۱ برگـزار می شـود و دانشـجویان و دانش آموختـگان 
رویـداد  ایـن  در  می تواننـد  دانشـگاه ها  همـه  جغرافیـا  رشـته های 

شـرکت کننـد.
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