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 گشایش  نمایشگاه
 دستاوردهای چهل ساله 

دانشگاه آزاد  اسالمی
معـاون رئیس جمهـور در امور زنان و خانـواده اعالم 
کـرد: بازارچه هـای دائمـی و فصلـی بـرای کمک به 
بانـوان کارآفریـن در نقاط مختلف کشـور راه اندازی 

می شود.

یادداشت سردبیر

»رویداد عصر امید« و لزوم توجه 
به مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها

امیرعلی بینام
در حالی دانشگاه آزاد اسالمی برای برگزاری جشن چهل سالگی خود آماده می شود 
که این دانشگاه نه تنها یکی از  بزرگترین دانشگاه جهان اسالم بلکه یکی از بزرگترین 
سامانه دانشگاهی به لحاظ حجم دانشجویان و فضای فیزیکی در دنیا  به شمار می رود.

دانشگاه آزاد اسالمی دو سال پس از انقالب فرهنگی ایران در اردیبهشت ۱۳۶۱ با حمایت 
امام خمینی )ره( تأسیس شد و هم اکنون در کشورهای مختلف از جمله افغانستان، 

امارات متحده عربی، لبنان و انگلستان شعبه دارد.
یکی از چالش های همیشگی در نظام آموزش عالی کشور همواره موضوع کمیت  گرایی 

بوده که البته دانشگاه آزاد اسالمی نیز همواره با این چالش مواجه بوده و هست.
 به عبارت بهتر »توجه بییش از حد به کمیت در نظام آموزش عالی« به عنوان محور 
اصلی در انتقاد برای بیکاری و اشتغال دانش آموختگان از سوی صاحب نظران تاکید 
شده است. این موضوع همچنین محور اصلی توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام 
آموزشی است؛ چرا که بر اساس برخی آمار بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی تا 50 درصد 

نیز افزایش یافته است.
دانشگاه آزاد اسالمی با ابتکار معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه با رویداد »عصر امید« 
- که از هشتم تا یازدهم در مصلی بزرگ امام خمینی تهران برگزار می شود - در صدد توجه هر 
بویژه در حوزه  بنیان های کارآفرینی  تقویت  تقویت مهارت و  به مقوله  بیشتر 
دانش بنیان و استارت آپ هاست. از این رو می توان از این رویداد به عنوان یک نقطه 
عطف در فعالیت چهل ساله دانشگاه آزاد اسالمی یاد کرد که می تواند لزوم توجه به 
دانشگاه نسل سوم و کارآفرین را برای همه دانشگاه ها و دانشجویان یادآور و گوشزد 
نماید. و به عبارتی  لزوم توجه به مسئولیت اجتماعی و پوست اندازی دانشگاه های 
کشور را برای همه دانشجویان، دانش آموختگان و اساتید و مدیران آموزش عالی 

مورد توجه قرار دهد.
در این نگاه مهم ترین کار برای خروج از وضعیت وخیم بیکاری و اشتغال در کشورمان، 
تبدیل دانشگاه صرفاً آموزشی به دانشگاه مسئله محور و »دانشگاه نسل سوم« است 
که در این دانشگاه نسل سوم، اتفاقاً هسته های فناور و بعد از آن نقش شرکت های 

دانش بنیان بسیار پررنگ می شود.
دانش بنیان،  »تولید؛  سال  را  امسال  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  نکنیم  فراموش 
اشتغال آفرین« نامگذاری کردند و مخاطب اصلی تحقق این شعار دانشگاه ها، 

مراکز علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها هستند.
باید مساله محوری و رویکرد حل مسائل کشور  اولویت اصلی دانشگاه قرار بگیرد و 
بحث توجه به مهارت آموزی، اشتغال و کارآفرینی موضوع اصلی در برنامه ریزی برای 

توسعه نظام آموزش عالی قلمداد شود.

جشــن  گفــت:  اســالمی  ازاد  دانشــگاه  رئیــس 
ــرای  ــه بســتری ب چهل ســالگی دانشــگاه آزاد اســالمی ب
ــل  ــده و ســرمایه در دانشــگاه تبدی ــان ای ــاط صاحب ارتب
ــده، ۱000 زیرســاخت و  شــده و زمینــه حضــور ۱000 ای
ــا  ــداد مهی ــن روی ــرمایه در ای ــان س ــارد توم ۱000 میلی

ــت. ــده اس ش

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش: 

نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 تا 20 خرداد اعالم می شود

ســخنگوی وزارت آمــوزش و پــرورش از اعــالم نتایــج آزمــون اســتخدامی ایــن وزارتخانه 
تــا 20 خــرداد خبــر داد.

ــج آزمــون  ــرورش در خصــوص نتای صــادق ســتاری فرد ســخنگوی وزارت آمــوزش و پ
اســتخدامی اخیــر ایــن وزارتخانــه کــه روزهــای ۱5 و ۱۶ اردیبهشــت برگزار شــد، اظهــار کرد:  
قــرار اســت نتایــج آزمــون اســتخدامی ایــن وزارتخانــه تــا 20 خــرداد اعــالم شــود. البتــه 

وزارتخانــه تــالش می کنــد کــه نتایــج آزمــون زودتــر از ایــن زمــان اعــالم شــود.
وی بــا بیــان اینکــه قــرار اســت ۳۴ هــزار و ۸۱۳ نفــر در آزمــون اســتخدامی اخیــر جذب 
شــوند، ادامــه داد: در مرحلــه اول اعــالم نتایــج آزمــون اســتخدامی ۳ تــا 5 برابــر ظرفیت 

اعــالم شــود و ایــن افــراد در مصاحبــه و گزینــش شــرکت می کننــد.
ســتاری فرد تصریــح کــرد: افــراد پذیرفته شــده قــرار اســت از اول مهــر فعالیــت خــود 
را در مــدارس آغــاز کننــد و دوره ضمــن خدمــت آموزشــی را نیــز در تابســتان و حیــن 

ــد. ــی می کنن ــس ط تدری

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران:

فن بازار علوم انسانی در دانشگاه تهران 
فعال می شود

مدیــرکل امــور فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران بر اهمیت شناســاندن زیســت بوم 
کارآفرینــی در حــوزه علــوم انســانی بــه دانشــجویان تاکیــد کــرد و خبــر داد: فن بــازار 

علــوم انســانی در ایــن دانشــگاه فعــال می شــود.
ــم و  ــارک عل ــا پ ــن منظــور ب ــرای ای ــه داد: ب ــر محمدرضــا اخضریان کاشــانی ادام دکت
فنــاوری پردیــس هــم مذاکــره کردیــم تــا بتوانیــم شــاهد عرضه محصــوالت دانش بنیــان و 
اســتارتاپ هــای علــوم انســانی در دانشــگاه تهــران باشــیم کــه خروجــی آنهــا نرم افزارها، 

محصــول و دســتاوردهای عملیاتــی بــرای حــل مشــکالت کشــور باشــد.
ایــن عضــو هیات علمــی دانشــگاه تهــران افــزود: مذاکــرات را بــا پــارک فنــاوری پردیــس 
انجــام داده ایــم، توافقاتــی هــم شــده اســت. پــارک علــم و فنــاوری پردیــس از قبــل 

فعالیــت صــدف را انجــام داده، مــا قصــد داریــم از ایــن تجربــه اســتفاده کنیــم.
ــانی  ــوم انس ــازار عل ــن ب ــد در ف ــه می خواهن ــجویانی ک ــرای دانش ــح داد: ب وی توضی
ــدف  ــرح ص ــات ط ــتفاده از تجربی ــا اس ــی ب ــند، دوره ای آموزش ــته باش ــور داش حض

برگــزار می کنیــم.  
اخضریــان کاشــانی گفــت: هــدف از ایــن دوره آشــنایی بیشــتر دانشــجویان بــا زیســت 
بــوم اشــتغال و کارآفرینــی در حــوزه علــوم انســانی اســت؛ زیــرا دانشــجویانی کــه وارد 
رشــته هــای علــوم انســانی مــی شــوند تفکــر و تلقــی ســنتی از اشــتغال و جذب شــدن 

در مراکــز مختلــف دولتــی و غیردولتــی دارنــد.
وی اظهــار داشــت: امــا اول بایــد تصویــر زیســت بــوم اشــتغال در علــوم انســانی بــرای 
آنهــا روشــن شــود، اگــر اینطــور شــود امــکان تشــکیل اســتارتاپ هــای فرهنگــی در 

حــوزه علــوم انســانی توســط خــود دانشــجویان فراهــم مــی شــود.

راه اندازی بازارچه های
دائمی برای کمک

 به بانوان کارآفرین

دعوت به همکاری

اداره کل زندان های استان تهران در راســتای تکميل نيروی انسانی و بهبود کيفيت درمان در 

سطح واحدهای تابعه در مشاغل: 

متخصصين عفونی و داخلی ، دندانپزشــک)آقا و خانم(، پزشــک عمومــی آقا در تهران، کرج 

به صورت )صبح کار و شــيفتی(، پزشــک دوره دیده MMT، کارشناس و کاردان رادیولوژی، 

کارشــناس و کاردان علوم آزمایشگاهی، کارشناس پرســتاری، کاردان فوریت های پزشکی، 

دیپلم بهياری)آقا(،تکنيســين داروخانه)آقا(،کارشــناس روانشناسی، کارشناس بهداشت محيط و 

فيزیوتراپ به صورت قرارداد ساعتی دعوت به همکاری می نماید. 

لذا از متقاضيان و فارغ التحصيالن واجدالشــرایط تقاضا دارد در اسرع وقت با در دست داشتن 

مدارک شناسایی و تحصيلی به آدرس: 

تهران ســعادت آباد، کوی فراز، اداره کل زندانهای اســتان تهران، اداره بهداشــت و درمان 

مراجعه فرمایند و یا جهت کســب اطالعات بيشــتر با تلفنهای 3-22123061داخلی 255و260و 

02122124726تماس حاصل فرمایند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 نیروی امریه سربازی جذب می کند

وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا توجـه بـه ظرفیـت ایجـاد   شـده در اصـل 
و  علمـی  تـوان  از  دارد  نظـر  در  ایـران،  اسـامی  جمهـوری  اساسـی  قانـون   ۱۴۷
تخصصـی فارغ التحصیـان دانشـگاهی در قالـب جـذب نیروهـای امریـه )کارکنـان 
وظیفـه( جهـت ارائـه خدمـات در حوزه هـای اجتماعـی، اقتصـادی، کارآفرینـی و 
 رفـاه در مراکـز اسـتان ها و مناطـق محـروم و کمتـر توسـعه یافته کشـور اقـدام کنـد.

بـا  وزارتخانـه  ایـن  انسـانی  منابـع  توسـعه  اداره  کل  ابـازارکار،  گـزارش  بـه 
و  جـذب  بـه  اقـدام   ۱۴۰۱ سـال  در  اسـتان ها  در  اجرایـی  ادارات کل  همـکاری 
بـا مـدرک تحصیلـی  متعهـد  نخبـه و  نیـروی متخصـص،  تعـدادی  بـه کارگیـری 
اسـت. کـرده   ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ اعـزام   جهـت  لیسـانس  و  لیسـانس  فـوق   دکتـری، 

متقاضیـان امریـه سـربازی می تواننـد از تاریـخ 5 خـرداد تـا تاریـخ ۱۴۰۱/۰۴/۰5 بـا 
مراجعـه بـه سـامانه مردم یـار )تعـاون  یارقدیـم( ایـن وزارتخانـه بـه آدرس اینترنتـی 
taavonyar.mcls.gov.ir از شـرایط پذیـرش و جـذب در ادارات کل تعـاون، 

کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان ها اطـاع و ثبت نـام کننـد.

دانشجویان دکتری با راه اندازی
شرکت دانش بنیان فارغ التحصیل

می شوند

اجرای طرح ملی ارزیابی 
مراکز آموزش علمی کاربردی 

ورود جدی وزارت تعاون 
به حوزه دانش بنیان در سال 1401

بررسی میزان رضایت دانشجویان
بین المللی ازدانشگاه های ایران 

نظام آموزش عالی برای توسعه دانشگاه های مسئله محور
 و کارآفرین آماده می شود

2

20 اقدام دولت سیزدهم 
برای ایجاد نیم میلیون شغل 

همکاری بخش تعاون و بنیاد علوی
برای توسعه اشتغال و کارآفرینی

بررسی مشکالت طرح پزشک 
خانواده و اشتغال پزشکان 

نتایج مطالعه مفهوم کودکان کار 
اینستاگرامی در ایران 
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آموزش  بین رشته ای در بهبود 
وضعیت علمی کشور موثر است

آمـوزش  سـنجش  سـازمان  رئیـس 
کشـور بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر 
نیازمنـد  کشـور  آموزشـی  حـوزه  در 
بازنگـری در رشـته های مختلـف هسـتیم 
ایجـاد  و  نـوآوری  دارم  اعتقـاد  گفـت: 
در  می توانـد  بین رشـته ای  آموزش هـای 
بهبـود وضعیت علمی و آموزشـی کشـور 

باشـد. مؤثـر 
دکتــر  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
نشســت  در  پورعبــاس  عبدالرســول 
عوامــل اجرایــی آزمون هــا در اســتان 

وی گفــت: ســازمان ســنجش ســؤاالت آزمــون سراســری را در قرنطینــه اســتاندارد 
و درازمــدت طراحــی کــرده و پــس از انجــام فرایندهــای مشــخص دفترچــه ســؤاالت 

می شــود. آمــاده  آزمون هــا 
ــا  ــی ب ــط و حت ــارج از محی ــا خ ــی ب ــچ ارتباط ــه هی ــان قرنطین ــزود: کارکن وی اف
ــا در  ــه آن هــا می رســد ت ــد. هــوا هــم از طریــق چنــد فیلتــر ب ــواده خــود ندارن خان

ــود. ــارج نش ــه خ ــط قرنطین ــذ از محی ــات ذره ای از کاغ ــن اقدام ــه ای نتیج
معــاون وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اضافــه کــرد: در محــل قرنطینــه عوامــل 
ــرار دارد و  ــی ق ــتگاه های امنیت ــارت دس ــت نظ ــی تح ــتم های خاص ــون، سیس آزم
محیــط زندگــی آنهــا در محیطــی کامــًا بســته اســت بــه خصــوص در ســال جــاری 
کــه تعــداد پاســخنامه ها و دفترچه هــای کنکــور افزایــش یافتــه اســت زمــان 

ــت. ــده اس ــر ش ــه طوالنی ت ــری در قرنطین ــون سراس ــل آزم ــور عوام حض
ــتان  ــدگان اس ــدی پذیرفته ش ــی و رتبه بن ــت علم ــاره وضعی ــاس درب ــر پورعب دکت
گلســتان در آزمــون سراســری ســال ۱۴۰۰ گفــت: رتبــه پذیرفته شــدگان داوطلبــان 
ــی ۲۴،  ــوم تجرب ــروه آزمایشــی عل ــروه آزمایشــی ریاضــی ۲۳، گ ــن اســتان در گ ای
ــی  ــروه آزمایش ــر ۱۳ و گ ــی هن ــروه آزمایش ــانی ۲۶، گ ــوم انس ــی عل ــروه آزمایش گ
زبــان خارجــه ۱۵ کشــور بــوده و در مجمــوع رتبــه پذیرفته شــدگان اســتان 
از  پایین تــر  انســانی  علــوم  و  تجربــی  علــوم  ریاضــی،  گلســتان در گروه هــای 

ــت ــوری اس ــن کش میانگی
ــجو در  ــده دانش ــات پذیرن ــگاه ها و مؤسس ــداد دانش ــه تع ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مقطــع کارشناســی ارشــد اســتان گلســتان، ۱۴ دانشــگاه اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــی دارای ۱۹۸۶ ظرفیــت  ــوزش عال در اســتان گلســتان، دانشــگاه ها و مؤسســات آم
ــل  ــت را تکمی ــن ظرفی ــجو ای ــه ۱۵۵۷ دانش ــتند ک ــان هس ــرش داوطلب ــرای پذی ب
کرده انــد و در ایــن بیــن، دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان بــا ۳۰۳ 
ظرفیــت و پذیــرش ۲۳۱ دانشــجو باالتریــن نــرخ پذیــرش دانشــجو در اســتان را دارنــد.
ــان  ــرد: داوطلب ــان ک ــان خاطرنش ــاوری در پای ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــاون وزی مع
اطمینــان داشــته باشــند اقدامــات الزم بــرای صحــت، امنیــت کامــل، رعایــت حــق 
ــت  ــده امنی ــام ش ــخت گیری های انج ــر و س ــا تدابی ــود و ب ــام می ش ــت انج و عدال
ــا  ــی و ب ــچ نگران ــدون هی ــان ب ــن داوطلب ــد بنابرای ــد ش ــن خواه ــا تضمی آزمون ه
اطمینــان خاطــر در جلســه آزمــون حاضــر شــوند تــا بهتریــن نتیجــه را از زحمــات 

خــود کســب کننــد.
رییــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور تأکیــد کــرد: داوطلبــان ازمــون سراســری 
اطمینــان داشــته باشــند اقدامــات الزم بــرای صحــت، امنیــت کامــل، رعایــت حــق و عدالــت 
ــا  ــت ازمون ه ــده امنی ــام ش ــخت گیری های انج ــر و س ــا تدابی ــود و ب ــام می ش انج

تضمیــن خواهــد شــد.
در ایــن نشســت، دکتــر علــی نجفی نــژاد رئیــس دانشــگاه علــوم کشــاورزی و 
ــی و کشــوری اســت  ــان اینکــه کنکــور موضوعــی مل ــا بی ــرگان ب ــع طبیعــی گ مناب
ــری  ــون سراس ــزاری آزم ــت: برگ ــتند گف ــاط هس ــا آن در ارتب ــا ب ــه خانواده ه و هم
نیازمنــد همــکاری بیــن ســازمانی بــوده و بــه هماهنگــی همــه اجــزا نیازمنــد اســت 
و ارائــه طرح هــا، ایده هــا، برنامه هــا و نوآوری هــا در برگــزاری مطلــوب کنکــور 
مؤثــر اســت و مــا در ایــن مســیر از هیــچ همراهــی بــرای برگــزاری هــر چــه بهتــر 

ــم. ــغ نمی کنی ــری دری ــون سراس آزم

تبدیل وضعیت استخدامی 
پرستاران در اولویت است

رییـس سـازمان نظـام پرسـتاری کشـور 
گفـت: در حال حاضـر موضوع اسـتاندارد 
بـا  پرسـتاری  حـوزه  در  انسـانی  نیـروی 
اولویـت تبدیـل وضعیـت اسـتخدامی آنها 

می شـود. دنبـال 
همایـش  در  میرزابیگـی  محمـد  دکتـر 
مشـهد  در  کشـور  پرسـتاری  مدیـران 
افـزود: ۵۲ هـزار و ۲۰۰ اسـتخدام نیروی 
انسـانی مبتنـی بـر نیـاز در دوره کرونـا و 
همچنیـن تخت هـای تـازه تاسـیس برای 
کل نظـام سـامت اختصـاص یافته اسـت 
کـه حـدود ۴۰ تـا ۴۵ درصـد آن متعلـق 

بـه پرسـتاری اسـت.
وی بیـان کـرد: قابـل تحمـل نیسـت جوانانـی کـه در دوران کرونا بـه رغم پایـان طرح  
بـه کار خـود ادامـه دادنـد و حتـی برخی شـهید شـدند، از لحـاظ وضعیت اسـتخدامی 

باشـند. باتکلیف 
وی افـزود: جامعـه پرسـتاری کارگـر فصلـی نیسـتند کـه امـروز بیاینـد و فـردا برونـد، 
نبایـد بـا بهبـود شـرایط کرونـا بـه اینهـا گفـت دیگـر کاری بـا شـما نیسـت، پـس 

شـوید. خانه نشـین 
دکتـر میرزابیگـی گفـت: گروه پرسـتاری در دوران کرونا ۲۰۰ شـهید مدافع سـامت و 
۱۴۵ هـزار مبتـا بـه کرونا در کشـور داشـته  اسـت که پرونـده برخی از شـهدا در بنیاد 

شـهید تکمیـل شـده و مابقی در حـال رایزنی و پیگیری اسـت.
وی اضافـه کـرد: در نظام سـامت بـه ویژه در حوزه پرسـتاری نهادهای هویتـی وجود دارد 
کـه معاونـت پرسـتاری از آن جملـه اسـت و ایـن معاونت توافقـی بین وزارت بهداشـت و 

سـازمان و برنامـه و بودجـه یـا توافقی با سـازمان امور اداری و اسـتخدامی نیسـت.
رییـس سـازمان نظـام پرسـتاری کشـور ادامـه داد: بـا تغییـر دولتهـا و روی کارآمـدن 
طیـف جدیـد برخـی می پرسـند معاونـت پرسـتاری و سـازمان نظـام پرسـتاری چـه 
نظـام سـامت،  اولویتهـای مـردم،  بـا  پرسـتاری  نظـام  دارد؟ در سـازمان  کارکـردی 

خدمـات پرسـتاری و صنـف پرسـتاران حرکـت می کنیـم.
دکتـر میـرزا بیگـی اضافه کرد: پرسـتاران از لحاظ حرفـه ای قدرت خود را نباید دسـت 
کـم بگیرنـد، در بیمارسـتان های کشـور حـدود ۱۵ هـزار مدیـر در حـوزه پرسـتاری 
در بیمارسـتانها فعـال هسـتند کـه ۱۶ سـاعت مسـتقل و هشـت سـاعت در تعامـل بـا 

نیروهـای پشـتیبانی، پزشـکان و سـایر همـکاران بیمارسـتانها را اداره می کننـد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:

تمامی وزارتخانه ها موظف به دانش بنیان کردن
 دستگاه های خود هستند

معاون اول رئیس جمهور:

گفــت:  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
گــــذاشتن  اختیــــار  در  بــــا 
زیرســاختی  و  مالــی  امکانــات 
بــه حــوزه دانش بنیــان، تمامــی 
بــه  مــــوظف  وزارتخــانه هــــا 
ــتگاه های  ــردن دس ــان ک دانش بنی

هســتند. خــود  متبــوع 
ــن  ــازارکار، پنجمی ــزارش ب ــه گ ب
ــع،  ــع موان ــژه رف جلســه ســتاد وی
شــرکت های  توســعه  و  تقویــت 
دانــش بنیــان بــه ریاســت محمــد مخبر 
رئیــس جمهــــور  اول  معــــاون 

ــد. ــزار ش برگ
مخبــر در ایــن جلســه کــه معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور 
و همچنیــن مســئوالن دســتگاه های مربوطــه حضــور داشــتند، 
»تولیــد؛  عنــوان  بــه   ۱۴۰۱ ســال  نامگــذاری  بــه  اشــاره  بــا 
از  بهره گیــری  بــر  تأکیــد  بــا  و  اشــتغال آفرین«  دانش بنیــان، 
ــک  ــرای کم ــالجاری ب ــه س ــود در بودج ــای موج ــی فرصت ه برخ
ــی  ــون توجــه کاف ــزود: تاکن ــان در کشــور، اف ــه توســعه دانش بنی ب
ــور  ــاری کش ــه ج ــان در بودج ــرکت های دانش بنی ــعه ش ــه توس ب
ــزی ســاالنه  ــا در بودجه ری ــال آن هســتیم ت ــه دنب نشــده اســت و ب
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــه معاون ــاص بودج ــی در اختص ــت توازن دول

بــا ســایر دســتگاه ها و بخش هــا به وجــود آیــد.
ــی و  ــات مال ــار گذاشــتن امکان ــا در اختی ــرد: ب ــر نشــان ک وی خاط
ــف  ــا موظ ــی وزارتخانه ه ــان، تمام ــوزه دانش بنی ــه ح ــاختی ب زیرس
بــه دانش بنیــان کــردن دســتگاه های متبــوع خــود و همچنیــن 

ــتند. ــش هس ــن بخ ــتغال زایی در ای اش
همــکاری  بــا  کــرد:  نشــان  خاطــر  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
ــتای  ــارات الزم در راس ــص اعتب ــه و تخصی ــه و بودج ــازمان برنام س
تحقــق قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان و بــا ورود و کمــک 
از طریــق صــادرات  و درآمدزایــی  دانش بنیــــان  شرکت هــــای 

تولیــدی  محصــوالت  و  مــواد 
ــعه  ــن توس ــرکت ها، ضم ــن ش ای
تولیــد، کشــور  ارزش  زنجیــره 
عبــور  خام فروشــی  مرحلــه  از 

ــرد. ــد ک خواه
ــی  ــاون علم ــتاری مع ــورنا س س
نیــز  رئیس جمهــور  فنــاوری  و 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس در ای
و  علمــی  معاونــت  برنامه هــای 
ــت صنــدوق  ــرای تقوی ــاوری ب فن
ــت  ــکوفایی در جه ــوآوری و ش ن
شــرکت های  از  حمایــت 
کــرد:  تأکیــد  دانش بنیــان 
ــا تاش هــای دولــت ســیزدهم، قانــون جهــش تولیــد  خوشــبختانه ب
ــرای  ــل اســتناد ب ــه عنــوان یــک منبــع قاب دانش بنیــان در کشــور ب
پایه ریــزی  کشــور  در  بنیــان  دانــش  شــرکت های  توســعه 

ــت. ــده اس ش
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور در ایــن جلســه ضمــن 
ــت،  ــن معاون ــی ای ــع مال ــص مناب ــت بودجــه و تخصی بررســی وضعی
گزارشــی از تصویــب آیین نامه هــای اجــرای مرتبــط بــا قانــون 
بودجــه شــرکت های دانش بنیــان و منابــع الزم جهــت اجــرای 

ــرد. ــه ک ــان ارائ ــد دانش بنی ــش تولی ــون جه قان
ویــژه  ســتاد  در  شــده  انجــام  اقدامــات  آخریــن  همچنیــن 
در  دانش بنیــان  شــرکت های  توســعه  و  تقویــت  موانــع،  رفــع 
دســتگاه ها و وزارتخانه هــای مختلــف در حوزه هــای بومی ســازی، 
قانــون  اجرایــی  اقدامــات  زیســت بوم،  و  پیشــران  پروژه هــای 
ــون  ــی قان ــای اصل ــن محوره ــان و همچنی ــد دانش بنی ــش تولی جه
جهــش تولیــد دانش بنیــان از جملــه تقویــت ابزارهــای مالــی، 
توســعه زیرســاخت های مــورد نیــاز، رفــع موانــع فعالیت هــای 
دانش بنیــان و توســعه بــازار محصــوالت و خدمــات دانش بنیــان 

ــد. ــی ش ــث و بررس بح

کارخانه نوآوری گیالن افتتاح شد
بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری 
رئیــس جمهــوری و معــاون فنــاوری 
گیــان،  اســتاندار  علــوم،  وزارت 
گشــایش  گیــان  نــوآوری  کارخانــه 
یافــت و بــه بهــره بــرداری رســید.

ــی  ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ب
ــم  ــارک عل ــل از پ ــه نق ــوم ب وزارت عل
ــاون  ــور مع ــا حض ــان؛، ب ــاوری گی و فن
ــوری و  ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن علم
معــاون فنــاوری وزارت علــوم، اســتاندار 
گیــان  نــوآوری  کارخانــه  گیــان، 
گشــایش یافــت و بــه بهــره برداری رســید.
در ادامــه ســفر یــک روزه معــاون علمــی ریاســت جمهــوری و معــاون فنــاوری وزیــر 
ــاوری  ــوآوری گیــان توســط ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فن ــه ن ــوم، کارخان عل

رییــس جمهــوری بــه بهــره بــرداری رســید.
ــایش  ــن گش ــوری در آیی ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم ــتاری مع ــورنا س س
کارخانــه نــوآوری گیــان، عنــوان کــرد: توســعه زیســت بوم دانش بنیــان در اســتان گیــان 
ــه  ــان صــورت گرفت ــی در اســتان گی ــای خوب ــه اســت و پیشــرفت ه شــتاب گرفت
ــن اســتان  ــان و خــاق در ای ــش بنی ــگ دان ــد فرهن ــی اســت. بای ــل قدردان ــه قاب ک

ــت. ــام اس ــال انج ــد در ح ــن رون ــه همی ــد ک ــته باش ــری داش ــعه بیش ت توس
وی بــا بیــان اینکــه برنامــه هایــی بــرای توســعه زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری در 
حــال پیــاده ســازی اســت کــه رونــد رشــد شــرکت هــای دانــش بنیــان و خــاق را 
ــت  ــای اولوی ــاز ه ــع نی ــرای رف ــدی ب ــای جدی ــزود: برنامه ه ــی بخشــد اف ســرعت م
ــر کــه  ــه وارادتــی ارزب دار کشــور از جملــه نیازهــای راهبــردی ماننــد اقــام فناوران

ــد، در دســتور کار حمایــت هســتند. اهمیتــی راهبــردی دارن
کارخانــه نــوآوری گیــان، طــی تفاهــم نامــه چنــد جانبــه ای میــان پــارک علــم و فنــاوری 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــاوری و معاون ــش و فن ــدوق پژوه ــتانداری، صن ــان، اس گی
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــت معاون ــب حمای ــه در قال ــوری ایجــاد شــد ک ریاســت جمه
ــه  ــرار گرفت ــاق ق ــان و خ ــرکت های دانش بنی ــار ش ــا در اختی ــع فض ۴۰۰۰ مترمرب
اســت. دو فضــای نــوآوری، در ایــن کارخانــه زمینــه ســاز تبدیــل ایده هــای 

ــود. ــد ب ــات خواهن ــوالت و خدم ــه محص ــه ب نوآوران
ــا دانشــگاه هــای  بــرای توســعه حــوزه هــای کاربــردی تفاهــم نامــه هــای متعــددی ب
گیــان، شــهرداری رشــت و بخــش خصوصــی منعقــد شــده تــا شــرکت های 
ــورد  ــیمی م ــک و ش ــک، مکانی ــای الکترونی ــوزه ه ــد در ح ــاق بتوانن ــاور و خ فن
ــذاران  ــرمایه گ ــت، س ــهرداری رش ــا ش ــی ب ــه های ــم نام ــد. تفاه ــرار گیرن ــت ق حمای
ــه ای  ــی و حرف ــازمان فن ــا، س ــگاه ه ــاوری، دانش ــزاران فن ــی، کارگ ــش خصوص بخ
ــوآور  ــا زمینــه تجــاری ســازی ایــده هــای ن و کمیتــه امــداد منعقــد شــده اســت ت

ــود. ــم ش ــه فراه ــن کارخان ای
ــای  ــتراکی و فض ــای کار اش ــان، فض ــوآوری گی ــه ن ــای کارخان ــی از ظرفیت ه یک
کاری اختصاصــی اســت. اســتقرار شــتبادهنده هــای تخصصــی بــا اســتقرار تجهیــزات 
اختصــاص و اســتفاده از ظرفیــت آزمایشــگاه هــای همــکار و اســتفاده از ظرفیت هــای 
پــارک علــم و فنــاوری گیــان بــرای صنعتــی ســازی و ابزارســازی فضــای توســعه ای 

زیســت بــوم نــوآوری را ایجــاد مــی کنــد.
ــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری و  در ســال ۱۳۹۹ فرآینــد تجهیــز و بازســازی ب
بــا انعقــاد تفاهــم نامــه ای مقدمــات احــداث کارخانــه نــوآوری گیــان انجــام شــد و 

شــرکت شــار تدبیــر پــژوه، فرآینــد احــداث ایــن کارخانــه را آغــاز کــرد.

تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران
 تا ۲ سال آینده

شــرکت  ایثارگــران  امــور  رئیــس 
ــل  ــث تبدی ــت: بح ــران گف ــی گاز ای مل
ــر  ــا کمت ــت ت ــران دول ــت ایثارگ وضعی
از ۲ ســال آینــده بــه اتمــام مــی رســد.
حتمــی در دومیــن جلســه هــم اندیشــی 
مســئولین امــور ایثارگــران ســتاد، غــرب 
و شــمالغرب کشــور بــه میزبانــی زنجــان، 
گفــت: امــور ایثاگــران شــرکت ملــی گاز 
ایــران در قالــب تبدیــل وضعیــت بنــد )و( 
مــاده ۴۴ بیــش از هــزار و ۲۵۰ نفــر 
ــر  ــزار و ۱۸۰ نف ــه ه مشــمول داشــته ک
تبدیــل وضعیــت شــده انــد و مابقــی نیــز در مرحلــه گزینــش و اســتعام 

ــتند. ــی هس نهای
۱۴۰۰؛  ۲۰ بودجــه  او مــی گویــد: در بخــش مربــوط بــه بنــد )د( تبصــره
ــه از  ــد ک ــرار دارن ــت ق ــل وضعی ــت تبدی ــر در موقعی ــزار و ۵۰۰ نف ــش از ۹ ه بی
طریــق ســامانه ایثــار ثبــت شــرایط انجــام شــده و تــا پایــان امســال  روال اجرایــی 

آن انجــام می شــود.
رئیـس امـور ایثارگـران شـرکت ملـی گاز ایـران گفـت: بـا اجـرای صحیـح قوانیـن، 
اسـتخدام نیروهـا، اعطـای وام و مزایا، برگزاری مسـابقات ورزشـی و اردو هـای زیارتی 
و سـیاحتی؛ واحـد ایثارگـران شـرکت ملـی گاز معـرف منابـع انسـانی کوچک اسـت.

بــه  گام  نخســتین  در  رو؛  پیــش  هــدف  بزرگ تریــن  به عنــوان  می گویــد:  او   
ــرکت  ــاغل در ش ــر ش ــکاری ایثارگ ــراردادی و پیمان ــان ق ــار کارکن ــع آوری آم جم

ملــی گاز و شــرکت های تابعــه پرداختــه شــده اســت.
حتمــی مــی گویــد: یکــی از مهم تریــن ویژگــی جمــع آوری ایــن اطاعــات  قــرار گرفتــن 

در جریــان مســائل و مشــکات مشــمولین ایــن طــرح اســت.
رئیـس امـور ایثارگـران شـرکت ملـی گاز ایـران گفت: بـا این اقـدام در کمتریـن زمان 
ممکـن، بـه رفـع مشـکات و یـا مطرح کـردن آن هـا در چارچـوب کمیته هـای جذب و 
اسـتخدام، کمیته هـای تدویـن و مقـررات، کمیته های رفاهـی- اجتماعـی و کمیته های 

مالـی، می پردازیـم تـا هیـچ ایثارگـری در آینده، دغدغه شـغلی نداشـته باشـد.
ــتگاه های  ــه دس ــه هم ــاب ب ــم انق ــر معظ ــه رهب ــتای اباغی ــد: در راس ــی گوی او م
ــن  ــرای ای ــا؛ در گام دوم اج ــازی نیروه ــر توانمندس ــی ب ــا مبن ــی و وزارتخانه ه دولت
ــازی و  ــتای بهینه س ــران در راس ــردن ایثارگ ــه توانمندک ــد ب ــف و مقی ــرح؛ مکل ط

ــود. ــال می ش ــت دنب ــا جدی ــه ب ــتیم ک ــازمان هس ــا در س ــی آن ه اثربخش
ــت و  ــا موافق ــه ب ــت ک ــومی اس ــاهد گام س ــدوق ش ــدازی صن ــت: راه ان ــی گف حتم
حمایــت مدیــر عامــل شــرکت ملــی گاز ایــران و مدیــران ســتادی مرتبــط عملیاتــی 

شــده و ۸ هــزار نفــر عضــو آن هســتند.
بــه گفتــه رئیــس امــور ایثارگــران شــرکت ملــی گاز ایــران در حــال حاضــر ۱۷ هــزار 
نیــروی رســمی؛ جامعــه ایثارگــران شــرکت ملــی گاز ایــران را تشــکیل می دهــد کــه 

معــادل یــک ســوم کارکنــان ایــن شــرکت اســت.
او مــی گویــد: بیــش از ۱۷ هــزار نیــروی رســمی شــامل ۸۰۰ فرزنــد شــهید، یــک هــزار 
رزمنــده، ۲ هــزار و ۷۰۰ جانبــار، ۹۱ شــهید و پنــج هــزار ایثارگــر در شــرکت ملــی 

گاز ایــران مشــغول خدمــت هســتند.

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری
 و معاون فناوری وزارت علوم، استاندار گیالن

دکترحجت اهلل عبدالملکی

ــی«  ــر »حجــت اهلل عبدالملک دکت
در آئیــن تودیــع و معارفــه رئیــس 
جدیــد مرکــز حراســت و جانشــین 
از  دانش بنیــان،  امــور  در  وزیــر 
بــه  تعــاون  وزارت  ورود جــدی 
ســال  در  دانش بنیــان  حــوزه 

۱۴۰۱ خبــر داد.
ــی«  ــر »حجــت اهلل عبدالملک دکت
معارفــه  و  تودیــع  آئیــن  در 
رئیــس جدیــد مرکــز حراســت 
امــور  در  وزیــر  جانشــین  و 
دانش بنیــان، بیــان کــرد: در ایــن 
ــئول  ــاب مس ــا انتخ ــه ب وزارتخان

حراســت و اقدامــات صــورت گرفتــه از بحــران اولیــه کــه نگــران آن 
بودیــم عبــور کردیــم.

ــه »علی اکبــر رضایــی«  ــزود: اولیــن انتصــاب در ایــن وزارتخان وی اف
رئیــس مرکــز حراســت بــود کــه تــا امــروز اقدامــات خوبــی در ایــن 

زمینــه انجــام داده اســت.
مهمتریــن  داد:  ادامــه  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
فعالیت هــای رضایــی در حوزه هــای فنــاوری بــوده و بخشــی از 
فناوری هــای نویــن در کشــورمان محصــول تاش هــای وی اســت.

ــان  ــدی از دانش بنی ــروز فصــل جدی ــدواری کــرد: از ام ــراز امی وی اب
در ایــن وزارتخانــه آغــاز خواهــد شــد تــا بــا ایــن اقدامــات و 
ــان ســال بتوانیــم کارنامــه ای درخشــان در حــوزه  ــا پای انتصاب هــا ت
ــردد  ــام گ ــی انج ــای اصل ــم و ریل گذاری ه ــه کنی ــان ارائ دانش بنی
کــه در نتیجــه بــه افزایــش تولیــد، کیفیــت خدمــات و ایجــاد 

اشــتغال در بخش هــای نویــن و دانش بنیــان منجــر شــود.
ــه  ــن وزارتخان ــان درای ــوزه دانش بنی ــه ح ــان اینک ــا بی ــی ب عبدالملک
ــر  ــه ب ــی ک ــاد مقاومت ــت: در اقتص ــادی دارد، گف ــیار زی ــت بس اهمی
ــی  ــت های کل ــی سیاس ــی و اباغ ــون اساس ــل ۱۱۰ قان ــاس اص اس
ــی  ــوی قانون ــری الگ ــم رهب ــام معظ ــط مق ــی توس ــاد مقاومت اقتص
ــان  ــازی، دانش بنی ــی س ــل مردم ــج اص ــت، پن ــور اس ــادی کش اقتص
بــودن، عدالت محــور بــودن، دورن زا و برون گــرا بــودن را داریــم 

ــت  ــه حاکمی ــت هم ــاز اس ــه نی ک
ــد. ــال کنن آن را دنب

تمــام  در  کــرد:  تصریــح  وی 
ــت  ــی، در دول ــول اساس ــن اص ای
در  برنامه هــا  ایــن  ســیزدهم 
می شــود  دنبــال  مــردم  وزارت 
و بــرای تک تــک ایــن محورهــا 

برنامــه جــدی داریــم.
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
اجتماعــی بــا اشــاره بــه اصــل 
بــه  گفــــت:  مــردمی ســــازی 
وزارتخانــه  ایــن  نــام  اســتعاره 
ــم،  ــرار داده ای ــردم ق را وزارت م
ــاط هســتند  ــه در ارتب ــن وزارتخان ــا ای ــردم ب ــش از ۷۰ درصــد م بی
ــردم  ــرای م ــه ب ــت ک ــرار اس ــه ق ــی ک ــیاری از تصمیم های و در بس
از خــود مــردم اســتفاده  بــا ســاز و کارهایــی  گرفتــه شــود 

کــرد. خواهیــم 
عبدالملکــی بــا بیــان اینکــه در حــوزه دانش بنیــان هنــوز حرکــت جــدی 
ــه صــورت نگرفتــه اســت، گفــت: رهبــر معظــم انقــاب  ــن وزارتخان در ای
ــان و  ــد، دانش بنی ــال تولی ــام »س ــه ن ــال ب ــذاری امس ــا نام گ ــامی ب اس

ــتند. ــد داش ــان تأکی ــوزه دانش بنی ــر ح ــتغال آفرین« ب اش
وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن ۹ مــاه بــر روی ایــن محــور برنامه ریزی 
جــدی صــورت نگرفتــه اســت کــه یکــی از محورهایــی کــه منجــر بــه 
ــروز در  ــه ام ــت ک ــراد اس ــاب اف ــود انتص ــا می ش ــاء در بخش ه احی
ــه عنــوان  ــم و علی اکبــر رضایــی را ب حــوزه دانش بنیــان انجــام دادی

جانشــین وزیــر در امــور دانش بنیــان معرفــی کردیــم.
ــعه  ــد و توس ــودآوری، رش ــد و س ــش تولی ــزود: افزای ــی اف عبدالملک
ــه خصــوص  ــد اشــتغال ب ــن تولی ــردم و همچنی ــه م خدمت رســانی ب

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــق پی ــان تحق ــوزه دانش بنی در ح
علــی اکبــر رضایــی بــا حکــم وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و بــا ارتقای 

ســمت بــه عنــوان جانشــین وزیــر در امــور دانش بنیــان منصوب شــد.
ــوان  ــه عن ــی ب ــر عبدالملک ــم دکت ــا حک ــز ب ــور« نی ــین پ ــعود حس »مس
سرپرســت مرکــز حراســت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی منصــوب شــد.

ورود جدی وزارت تعاون به حوزه دانش بنیان در سال ۱۴۰۱

رییس سازمان نظام پرستاری کشور:

رئیس امور ایثارگران شرکت ملی گاز ایران

یک مقام مسئول دانشگاه علمی کاربردی:

طرح ملی ارزیابی مراکز آموزش علمی کاربردی
 در سراسر کشور اجرا می شود

و  نظـارت  معاونـت  سرپرسـت 
علمـی  جامـع  دانشـگاه  سـنجش 
مراکـز  تمامـی  گفـت:  کاربـردی 
آمـوزش علمـی کاربردی بـه لحاظ 
شـاخص های نظارتـی مهـم، مـورد 
گرفتنـد. قـرار  ارزیابـی  و  بازدیـد 

از  نقـل  بـه  بـازارکار  گـزارش  بـه 
دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی، 
محمـد فتحیان با اشـاره بـه اجرایی 
بازدیدهـای  ملـی  طـرح  شـدن 
نظارتـی بیـن اسـتانی، بـه منظـور 
دریافـت آخریـن اطاعـات مراکـز 

آمـوزش علمـی کاربردی در سراسـر کشـور گفـت: این طرح بـا حمایت 
و مشـارکت واحدهـای اسـتانی دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی و در 
یـک بـازه زمانـی محـدود ده روزه در اردیبهشـت ماه سـال جاری انجام شـد.

سرپرسـت معاونـت نظـارت و سـنجش دانشـگاه جامع علمـی کاربردی 
افـزود: تمامـی مراکـز آمـوزش علمـی کاربردی بـه لحاظ شـاخص های 

و  بازدیـد  مـورد  مهـم،  نظارتـی 
ارزیابـی قـرار گرفتند کـه اطاعات 
دریافتـی پـس از پاالیـش و تحلیل 
آسـیب  بـرای  مبنایـی  عنـوان  بـه 
و  نواقـص  تشـخیص  و  شناسـی 
رفـع مشـکات احتمالـی در برخی 
از مراکـز آموزشـی و برنامـه ریـزی 
بـرای توسـعه کمـی و کیفـی آن ها 

بود. خواهـد 
شـده  اخـذ  اطاعـات  گفـت:  وی 
بـا  رابطـه  در  تصمیم سـازی  بـرای 
پذیـرش دانشـجو در تمامـی مراکز 
آمـوزش علمـی کاربـردی در مهرمـاه سـال جـاری مـورد اسـتفاده قرار 
گرفتـه و تـاش داریم بـا بهره گیری از همـه ارکان نظارتی دانشـگاه در 
سـطح کشـور، بتوانیـم تحقـق مناسـب سیاسـت های زیـر نظـام علمی 
کشـور  در  پایـدار  اشـتغال  ایجـاد  راسـتای  در  را  کشـور  کاربـردی 

رصـد نمائیـم.
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با تایید شورای عالی انقالب فرهنگی؛     ◄
نخبگان نیازی به استخدام 
در دستگاه های دولتی ندارند 

برنامه های صندوق نوآوری و شکوفایی
در رویداد گام دوم دانشگاه آزاد

معاون بنیاد ملی نخبگان:  ◄
»دهقانی فیروزآبادی« رییس جهاد دانشگاهی شد

عالـی  شـورای  تاییـد  بـا  فیروزآبـادی  دهقانـی  روح اهلل 
انقـاب فرهنگـی بـه عنوان رییـس جدید سـازمان جهاد 

دانشـگاهی منصـوب شـد.
بـه گـزارش بازارکار، هشـتصد و شـصت و یکمین جلسـه 
شـورای عالـی انقاب فرهنگی به ریاسـت آیت اهلل سـید 

ابراهیـم رییسـی در نهاد ریاسـت جمهوری برگزار شـد.
در ایـن جلسـه دکتـر روح اهلل دهقانـی فیروزآبـادی بـا 
تاییـد شـورای عالـی انقـاب فرهنگی بـه عنـوان رییس 

جدیـد  سـازمان جهاددانشـگاهی معرفـی شـد.
از  کـه  طیبـی،  حمیدرضـا  سـید  دکتـر  ایـن  از  پیـش 
سـال ۱۳۵۹ فعالیـت خـود را بـا جهـاد دانشـگاهی علـم 
و صنعـت آغـاز کـرده بود، ریاسـت جهـاد دانشـگاهی را 

داشـت. عهده  بـر 
دوره  تحصیـات  فیروزآبـادی،  دهقانـی  اهلل  روح 
کارشناسـی )۱۳۸۲(، کارشناسی ارشـد )۱۳۸۴( و دکترا 

)۱۳۸۷( خود را در رشـته مهندسـی هوافضا در دانشـگاه 
حاضـر،  درحـال  و  رسـاند  پایـان  بـه  شـریف  صنعتـی 
هیـات  عضـو  و  هوافضـا  مهندسـی  دانشـکده  دانشـیار 

ایـن دانشـگاه اسـت. علمـی 
از  بیـش  بـا  دانشـگاهی  رییـس جدیـد سـازمان جهـاد 

اسـتاد  علمـی؛  معتبـر  مجـات  در  مقالـه  عنـوان   ۱۰۰
دانشـکده  پژوهشـی  نمونـه  اسـتاد  و  آموزشـی  نمونـه 

اسـت. شـریف  صنعتـی  دانشـگاه  هوافضـای 
معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی و همـکاری در معاونـت 
پژوهشـی بـه عنـوان مشـاور رئیـس دانشـگاه، از دیگـر 

سـوابق اجرایـی دهقانـی فیروزآبـادی اسـت.
نـوآوری و  وی همچنیـن تأسـیس و مدیریـت پردیـس 
مدیریـت  همچنیـن  و  مقـدم  شـهید  تحقیقـات  مرکـز 
مرکـز رشـد آن را در حـوزه علـم و فنـاوری در کارنامـه 

خـود دارد.
دهقانـی فیروزآبـادی اردیبهشـت سـال ۱۳۹۸ بـا حکـم 
اسـامی  آزاد  محمدمهـدی طهرانچـی رییـس دانشـگاه 
بـه عنـوان معـاون تحقیقات، فنـاوری و نوآوری دانشـگاه 
ایـن  عهـده دار  تاکنـون  و  شـد  منصـوب  اسـامی  آزاد 

اسـت. بوده  سـمت 

ــت:  ــگان گف ــی نخب ــاد مل ــگان بنی ــاون ســرآمدان و نخب مع
اشــتغالزایی  ظرفیــت  مســتعدان  و  نخبــگان  از  برخــی 
بــرای  و  دارنــد  دانش بنیــان  حــوزه  در  کارآفرینــی  و 
ــه اســتخدام در  ــازی ب قرارگیــری در اشــتغال تخصصــی، نی

ندارنــد. دولتــی  دســتگاه های 
عبــاس ابراهیمــی معــاون ســرآمدان و نخبــگان بنیــاد ملــی 
ــان،  ــد، دانش بنی ــه شــعار ســال »تولی ــا اشــاره ب ــگان ب نخب
ــال از  ــر س ــه ه ــعاری ک ــرد: ش ــار ک ــتغال آفرین« اظه اش
ســوی رهبــر معظــم انقــاب اعــام می شــود و ســال را بــه 
آن نامگــذاری می کننــد، در واقــع حرکتــی بــرای هماهنــگ 
کــردن جهت گیــری و ســوگیری اقدامــات مجموعــه کشــور 

در یکســال پیشــرو اســت.
وی بــا اشــاره بــه مشــکات و چالش هــای موجــود در بخــش 
ــی  ــتغال تخصص ــدم اش ــکل ع ــرد: مش ــوان ک ــتغال، عن اش
ــور  ــی کش ــای نخبگان ــای فض ــی از چالش ه ــتعدان یک مس
ــال  ــگان در س ــی نخب ــاد مل ــل بنی ــن دلی ــه همی ــت و ب اس
جــاری تــاش دارد نــه تنهــا از طــرق مختلــف ایــن مشــکل 
ــه اشــتغال  ــرای رســیدن ب ــان را ب را کاهــش دهــد بلکــه آن
ــری در  ــن قرارگی ــراد ضم ــن اف ــا ای ــد ت ــت کن ــر حمای موث
جایــگاه شــغلی مرتبــط، بتواننــد اثرگــذاری بهینــه در 

ــند. ــته باش ــه داش جامع
ابراهیمــی  بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف از اشــتغال نخبگانــی، 
ــت  ــراد اس ــن اف ــذاری ای ــه اثرگ ــت بلک ــتغال نیس ــا اش تنه
خاطــر نشــان کــرد: بــه همیــن منظــور در اســفندماه ســال 
گذشــته، دولــت آئین نامــه جــذب و بــه کارگیــری نخبــگان 
ــن  ــا ای ــاند ت ــب رس ــه تصوی ــی را ب ــتگاه های اجرای در دس
مصوبــه بــا همــکاری بنیــاد ملــی نخبــگان و ســازمان امــور 

اداری و اســتخدامی اجرایــی شــود.
وی در پایــان تصریــح کــرد: از ســوی دیگــر، برخــی از 
نخبــگان و مســتعدان ظرفیــت اشــتغالزایی و کارآفرینــی در 
ــتغال  ــری در اش ــرای قرارگی ــد و ب ــان دارن ــوزه دانش بنی ح
ــی  ــتگاه های دولت ــتخدام در دس ــه اس ــازی ب ــی، نی تخصص
ــرکت های  ــراد در ش ــن اف ــتغال ای ــت از اش ــد. حمای ندارن
خصوصــی و مجموعه هــای دانش بنیــان و ورود آنــان بــه 
فضــای کســب وکار دانش بنیــان، از دیگــر ماموریت هــای 
ــگان  ــر نخب ــتغال موث ــوع اش ــگان در موض ــی نخب ــاد مل بنی

اســت.

مدیر توانمندسازی  این صندوق اعالم کرد ◄

ــون  ــه پاوی ــرد ک ــام ک ــوآوری و شــکوفایی اع ــدوق ن ــر توانمندســازی صن مدی
ــگاه  ــی »گام دوم دانش ــگاه مل ــان در نمایش ــرکت های دانش بنی ــی ش اختصاص
آزاد اســامی« بــا حضــور ۱۱ شــرکت دانش بنیــان بــا حمایــت صنــدوق 

ــود. ــا می ش ــکوفایی برپ ــوآوری و ش ن
ــا  ــتم ت ــرد: از هش ــار ک ــر اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــاوردی ب ــه ش ــر مرضی دکت
ــی گام دوم دانشــگاه آزاد  ــداد مل ــاری روی ــاه ج ــم خــرداد م چهارشــنبه یازده
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــکاری صن ــا هم ــران و ب ــای ته ــامی در مص اس

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
ــا بیــان اینکــه در ایــن نمایشــگاه پاویــون اختصاصــی شــرکت های  شــاوردی ب
دانش بنیــان نیــز برپــا می شــود، افــزود: ۱۱ شــرکت دانش بنیــان در ایــن 
ــد  ــور خواهن ــود، حض ــا می ش ــوآوری برپ ــدوق ن ــت صن ــا حمای ــه ب ــون ک پاوی

ــد. ــود می پردازن ــای خ ــوالت و توانمنده ــه محص ــه ارائ ــت و ب داش
بــه گفتــه شــاوردی، تمــام رویدادهــای تبــادل فنــاوری در ایــن نمایشــگاه 

بــه همــت و بــا حمایــت صنــدوق نــوآوری انجــام می شــود.
وی ادامــه داد: در ایــن نمایشــگاه چهــار روزه در پاویــون اختصاصــی شــرکت های 
ــه،  ــاز فناوران ــی از قبیــل رویدادهــای اعــام نی دانش بنیــان، برنامه هــای متفاوت

بــا مشــارکت پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه آزاد برگــزار می  شــود.
بــه نقــل از روابــط عمومــی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، مدیــر توانمندســازی 
ــال  ــت ه ــداد جمعی ــن روی ــرد: در ای ــان ک ــکوفایی بی ــوآوری و ش ــدوق ن صن
احمــر، شــتاب دهنده صــدر فــردا، مرکــز تحقیقــات آلومینیــوم، ســازمان ثبــت 
اســناد و امــاک کشــور و مرکــز آمــار و فنــاوری اطاعــات قــوه قضاییــه نیازهای 

ــد. ــام می کنن ــان اع ــرکت های دانش بنی ــه ش ــود را ب ــه خ فناوران
ــان در  ــرکت های دانش بنی ــون ش ــتقرار پاوی ــرد: اس ــان ک ــر نش ــاوردی خاط ش
ــرای گفت  وگوهــای اختصاصــی دو طرفــه میــان آن هــا و  نمایشــگاه، فرصتــی ب
ــه توانمندی هــا و فناوری هــای  ــاز ب اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اســت کــه نی

ــد. ــان دارن ــرکت های دانش بنی ش

دعوت به همکاری

مرکز پژوهش متالورژی رازی

اگـر اهـل مطالعـه، سـخت کـوش، نـوآور، خاق و مایـل به چالش و پیشـرفت هسـتید، این فرصـت بـرای کار در محیط 
علمـی -پژوهشـی همـراه بـا کار تیمـی برای شـما در مرکز پژوهـش متالـورژی رازی ایجاد می شـود.

رشـد و تعالـی مرکـز پژوهـش متالـوری رازی وابسـته بـه نیروی انسـانی متخصـص و کارآمد، ایجاد سیسـتم هـای نوین 
مدیریتـی و اسـتفاده از فنـاوری های نو اسـت.

در حـال حاضـر در ایـن مرکـز بیـش از ۱۵۰ نفـر از اسـتعدادهای برتـر در رشـته هـای گوناگون مشـغول ارایـه خدمات 
پژوهشـی و آزمایشـگاهی بـه صنایـع مختلف هسـتند.

مـا از نخبـگان و فـارغ التحصیـان ممتـاز دانشـگاه هـا کـه مایـل بـه کار در محیـط علمـی، پویـا و سرشـار از یادگیری 
مسـتمر هسـتند دعـوت بـه همـکاری مـی کنیم.
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معاون رئیس جمهور:      ◄
بازارچه های دائمی برای کمک به بانوان 

کارآفرین راه اندازی می شود
معـاون رئیـس جمهـور در امـور زنـان و خانـواده اعـام کـرد: 
بازارچه هـای دائمـی و فصلی بـرای کمک به بانـوان کارآفرین در 

نقـاط مختلـف کشـور راه انـدازی می شـود.
بـه گـزارش بـازارکار، انسـیه خزعلی با همراهی حسـین حبیبی 
فرمانـدار اسامشـهر از یـک واحـد تولیـد پوشـاک در روسـتای 
ده عبـاس بازدیـد کـرد و در سـخنانی بـا بیـان اینکه ایـن واحد 
تولیـدی بـا مدیریـت یکـی از بانـوان کارآفریـن اسامشـهر و 
بـه صـورت خانواده محور مشـغول فعالیت اسـت، اظهار داشـت: 
ایجـاد اشـتغال بـرای ۵۰ نفـر از بانـوان ایـن شهرسـتان از جمله زنان سرپرسـت خانـوار و هچنین 
صـادرات پوشـاک تولیـد شـده در ایـن مجموعـه به کشـورهای همسـایه بیانگر فعالیـت موفق این 

واحـد تولیدی اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد: بـرای کمک به بانـوان کارآفرین و فعال در عرصه تولیـد، راه انـدازی بازارچه های 
دائمـی و فصلـی در اسـتانهای مختلـف بـرای عرضـه و فـروش کاالهای تولید شـده در دسـتور کار 

معاونـت زنـان و خانـواده نهاد ریاسـت جمهوری قـرار دارد.
در ایـن بازدیـد کـه معـاون برنامـه ریزی و توسـعه فرمانـدار، مشـاور امور بانـوان و خانواده اسـتاندار 
تهـران، بخشـدار مرکزی و مشـاور امـور بانـوان و خانواده و فرماندار شهرسـتان نیز حضور داشـتند، 
بانوان شـاغل در این واحد تولیدی بطور مسـتقیم مشـکات و خواسـته های خود را با معاون رئیس 

جمهور مطـرح کردند.

برای ارتباط کارجو و کارفرما     ◄
برپایی نمایشگاه کار برای اولین بار

 در دانشگاه یزد
اولیـن نمایشـگاه کار بـا هـدف به هم رسـانی کارآمـوز، کارجـو و کارفرما در حوزه آی سـی تی 
و ایجـاد فضـای مناسـب بـرای برقـراری ارتباط بهتر میـان کارفرمایـان با کارجویـان و به ویژه 

دانشـجویان، در دانشـگاه یزد برگزار شـد.
احمدرضـا فقیـه خراسـانی در جمع برخی خبرنگاران اسـتان حاضر شـد و با اشـاره به اهمیت 
برپایـی نمایشـگاه کاردر دانشـگاه یـزد، اظهـار کـرد: ایـن رویـداد بـا حضـور تعـداد زیـادی از 
 کارجویـان و شـرکت های مسـتقر در پردیس فناوری دانشـگاه یزد با هدف تبـادل اطاعات در 

رابطـه بـا مشـاغل موردنیاز و معرفی شرکت هایشـان برگزار شـده اسـت.
وی بـا بیـان این کـه نمایشـگاه کار بـرای اولین بـار در دانشـگاه یزد برگزار شـده اسـت، افزود: 
برگـزاری این رویداد یکی از رسـالت های مهم دانشـگاه اسـت و دانشـگاه های مختلـف در دنیا 
ایـن رویـداد را برگـزار می کننـد تـا به نوعـی بتوانند بـه اشـتغالزایی دانشـجویان کمک کنند 
و بـر ایـن اسـاس پردیـس فنـاوری و صنعتی دانشـگاه یـزد نیز تصمیـم گرفت این نمایشـگاه 
را بـه صـورت پایلـوت و بـه عنـوان اولین رویـداد در اسـتان یزد در حـوزه آی تی برگـزار کند.

رئیـس پردیـس فناوری و صنعتی دانشـگاه یزد گفت: این نمایشـگاه فرصتـی را فراهم می کند 
تا دانشـجویان و متقاضیان جویای کار بتوانند با شـرکت های حاضر در نمایشـگاه آشـنا شـده 
و فرصت هـای شـغلی مـورد عاقه خود را مشـخص کنند. در واقع نمایشـگاه فضایـی را ایجاد 
می کنـد کـه سـازمان ها برنـد کارفرمایی خـود را نشـان داده و در عین حال از میـان جوانان و 

افراد مسـتعد نیـز دعوت به همـکاری کنند.
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زمینه اشتغال ۳۰ هزار سیستانی 
فراهم می شود

اســتاندار سیســتان و بلوچســتان گفت: در بسته 
اشــتغال ایــن اســتان بیــش ۳۰ هــزار نفــر در 
ــه کار می شــود  ۱۳ رســته شــغلی مشــغول ب
کــه ایــن امــر می توانــد در توســعه ایــن 

ــه نقــش بســزایی داشــته باشــد. منطق
حســین مــدرس خیابانــی  در دیــدار بــا 
معتمدیــن منطقــه سیســتان گفــت: در بســته 
اشــتغال سیســتان بیش ۳۰ هزار نفر در ۱۳ رسته 
شــغلی مشــغول بــه کار خواهند شــد کــه این 

ــد در توســعه ایــن منطقــه نقــش بســزایی داشــته باشــد. امــر می توان
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان  گفــت: سیســتان نقــش مهمــی در توســعه امنیــت ملــی دارد 
ــا در شــرق کشــور محســوب می شــوند. در بســته  ــن خطــه مــرزداران م چــرا کــه مــردم ای
ــی،  ــتی، قالی باف ــع دس ــه صنای ــم آب از جمل ــن و ک ــاغلی جایگزی ــتان مش ــتغال سیس اش
ــیدی،  ــل خورش ــی، پن ــرورش ماه ــتخر پ ــردی، اس ــی، بوم گ ــنگ های قیمت ــراش س ت
ــرورش  ــورداری، پ ــد پوشــاک، زنب ــی »خــزک«، کارگاه تولی ــرغ محل ــرورش م دام ســبک، پ
شــترمرغ، پــرورش شــتر، مشــاغل مرتبط با صنایع خــاق دیجیتــال و خدمــات بازرگانی الکترونیکی 

دیــده شــده کــه بــا توجــه بــه شــرایط خــاص اســتان می توانــد اشــتغال فراوانــی ایجــاد کنــد.
ــع  ــال اعتبــار از مناب ــا هشــت هــزار و ۷۰۰ میلیــارد ری او گفــت: بســته اشــتغال سیســتان ب
باعــوض سیســتان و از محــل تســهیات ارزان قیمــت ســازمان های اجرایــی تامیــن خواهــد شــد. 
امــروز جوانــان مــا بایــد ســمت تولیــد برونــد و مــا آمادگــی داریــم از تمــام طرح هــای تولیــدی 

حمایــت کنیــم.

اولین کافه کارآفرینی ابرکوه
 راه اندازی شد

ــه منظــور  اولیــن کافــه کارآفرینــی ابرکــوه ب
ایــده،  صاحبــان  کارآفرینــان،  اتصــال 
دانشــجویان، اســاتید دانشــگاه ها، صنعتگــران، 
بــا  کار  افــراد جویــای  و  سیاســت گذاران 
هــدف رونــق فضــای کارآفرینــی، رشــد 
خاقیــت و شــکوفایی ایده هــای کســب وکار و 
راه انــدازی شــد. ابرکــوه  شبکه ســازی در 

ــا  ــو ب ــاالری« در گفت وگ ــد س ــرداد امی »مه
ــوق،  ــر ف ــام خب ــن اع ــنا ضم ــگار ایس خبرن
اظهــار کــرد: پــس از راه انــدازی مرکــز مشــاوره و خدمــات کارآفرینــی و در راســتای رســالتی 
کــه در ایــن زمینــه بــر عهــده داشــتیم، بســتری را جهــت شــکوفا شــدن خاقیــت و ایده هــای 
ــی  ــه کارآفرین ــب کاف ــود، در قال ــن ش ــب وکارهای نوی ــکل گیری کس ــه ش ــر ب ــه منج ــو ک ن

ایجــاد کردیــم.
وی بــه عنــوان راهبــر کافــه کارآفرینــی، ابــراز کــرد: در ایــن مجموعــه تــاش داریم بــا برقراری 
ارتبــاط میــان اســتارتاپ هــا، ســرمایه گذاران، شــتاب دهنده ها، کارآفرینــان، صاحبــان ایــده، 
ــن  ــای کار ضم ــراد جوی ــت گذاران و اف ــران، سیاس ــگاه ها، صنعتگ ــاتید دانش ــجویان، اس دانش
ــی،  ــتم کارآفرین ــزای اکوسیس ــی اج ــن تمام ــترده بی ــی گس ــات اجتماع ــاد تعام ایج

ــم. ــی را تســهیل کنی ــزون کارآفرین ــه توســعه روزاف مســیر رســیدن ب
ایــن مســئول بــا تأکیــد بــر اصــل فرصــت ســازی بــرای صاحبــان ایــده و ســرمایه گذاران در 
ــه دنبــال شــغل  ــراد بســیاری ب ایــن کافــه کارافرینــی، خاطرنشــان کــرد: همان طــور کــه اف
ــا  ــد ب ــه می خواهن ــد ک ــز وجــود دارن ــادی نی ــد مناســب هســتند، ســرمایه گذاران زی و درآم
ــروی انســانی  ــن نی ــان و همچنی ــد و دانش بنی ــه، هدفمن ــو، خاقان ــری از ایده هــای ن بهره گی
متخصــص، ســرمایه خــود را افزایــش داده و خدمــات یــا محصولــی بــه جامعــه ارائــه کننــد.

وی کــه در ســال 9۷ بــه عنــوان جــوان برتــر کارآفریــن اســتان اصفهــان هــم انتخــاب شــده 
بــود، ادامــه داد: در کافــه کارآفرینــی بــا توجــه بــه تجربــه و شــناختی کــه از طرفیــن فــوق 
داریــم و همچنیــن ارتبــاط مؤثــر بــا مســئولین دســتگاه های اداری، در قالــب یــک دورهمــی 
دوســتانه بیــن طرفیــن اتصــال برقــرار کــرده و تــاش می کنیــم در چارچــوب قانــون موانــع 

پیــش روی آنــان را برداریــم.
ــی  ــای کارآفرین ــل کانون ه ــی را مکم ــه کارآفرین ــی، کاف ــان داروی ــص گیاه ــن متخص ای
ــازار کســب  و کار در  ــوده ب ــره مفق ــی زنجی ــه کارآفرین ــزود: کاف ــا برشــمرد و اف ــا کاریابی ه ی
شهرســتان ابرکــوه بــود کــه بــه علــت عــدم فرهنگ ســازی اکثــر افــراد تحصیــل کــرده شــغل 
ــیر  ــادن در مس ــدم نه ــرای ق ــته و ب ــی دانس ــای دولت ــتخدام در ادارات و ارگان ه ــا اس را تنه

ــد. ــک پذیری ندارن ــول، ریس ــه محص ــود ب ــای خ ــردن ایده ه ــل ک ــی و تبدی کارآفرین
ــی و مقطــع آن  ــروز در حــوزه کارآفرینــی و اشــتغال مــدرک تحصیل ــزود: ام امیدســاالری اف
ــد  ــراد بای ــد اســت. اف ــه و کاری را بل ــرد چــه حرف ــن اســت کــه ف مهــم نیســت، مهــم ای
بداننــد چــه می خواهنــد و چــه توانایــی دارنــد کــه در راســتای توانایــی خــود، آموزش هــای 

تخصصــی و کاربــردی را فــرا گیرنــد.

امسال ۲۲ هزار فرصت شغلی در

 آذربایجان غربی ایجاد می شود
ــی )ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــر کل کمیت مدی
ــدات  ــال تمهی ــت: امس ــی گف ــان غرب آذربایج
ــزار فرصــت  ــرا و ایجــاد ۲۲ ه ــت اج الزم جه

ــی شــود. ــم م شــغلی در اســتان فراه
بــه گــزارش ایرنــا عزیــز ســهندی در دیــدار بــا 
فرمانــدار اشــنویه افــزود: ایجــاد اشــتغال، زمینــه 
ســازی و فراهم اوردن بســتر در دســتور کار اســت 
ــل  ــای عام ــک ه ــکاری بان ــن هم ــن بی و در ای

ضــروری اســت.
ــان، دهــک  ــر مددجوی وی ادامــه داد: عــاوه ب
هــای پاییــن جامعــه نیــز بــرای تســهیات و ایجــاد فرصــت اشــتغال در نظــر گرفتــه شــده 

اســت.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( ادامــه داد: طــی مــاه مبــارک رمضــان ۴۰۰ هــزار 
بســته معیشــتی و غــذای گــرم بــه ارزش ۴۷۰ میلیــارد ریــال در ســطح اســتان توزیــع شــد و 

خیــران ســهم بســزایی داشــتند.
وی گفــت: هــم اکنــون هشــت هــزار و ۳۰۰ خانــوار در اســتان نیازمنــد مســکن هســتند کــه 
از ایــن تعــداد ۲هــزار و ۵۰۰ خانــوار روســتایی و مابقــی ســاکن شــهرها هســتند و برنامــه ریــزی 

مناســب بایــد صــورت گیــرد.
وی ادامــه داد: امســال بــرای شهرســتان اشــنویه  ۷۶۶ ســهم ایجــاد اشــتغال در نظر گرفته شــده 

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین

ــاره  ــا اش ــتان ب ــتاندار خوزس اس
ــرای  ــه ب ــب ۱۴ برنام ــه تصوی ب
در  شــغل  هــزار   ۶۰ ایجــاد 
اســتان گفــت: تقســیم کار بیــن 
دســتگاه ها انجــام و مشــخص 
شــد کــه هــر دســتگاه چــه 

دارد. اشــتغال  در  ســهمی 
صــادق  مهــر،  گــزارش  بــه 
خلیلیــان در جلســه کارگــروه 
اقتصادی، اشــتغال و سرمایه گذاری 

ــرای اســتان بســیار  ــروه ب ــن کارگ ــرد: ای ــار ک خوزســتان اظه
مهــم اســت چــون یکــی از معضــات خوزســتان نــرخ بیــکاری 
بــاال اســت بــا وجــود اینکــه ظرفیت هــای مختلفــی در اســتان 

وجــود دارد.
ــا توجــه بــه شــعار ســال مبنــی بــر تولیــد بــر  وی افــزود: ب
پایــه »دانــش و اشــتغالزایی« در کارگــروه اقتصــادی، اشــتغال و 
ســرمایه گذاری اســتان خوزســتان ۱۴ برنامــه بــرای اشــتغالزایی 

۶۰ هــزار نفــر تعریــف شــده و مورد 
تصویــب قــرار گرفت.

کارگروه هــا  گفــت:  خلیلیــان 
ــد طبــق برنامــه گزارش هــای  بای
ــیم  ــد و تقس ــه دادن ــود را ارائ خ
و  انجــام  دســتگاه ها  بیــن  کار 
ــدام  ــر ک ــه ه ــد ک ــخص ش مش
در  ســهمی  چــه  دســتگاه  از 

ــد. ــتغال دارن اش
ــا اجــرای ایــن  وی بیــان کــرد: ب
ــت اشــتغال و  ــی در وضعی ــوان تحول ــا و اشــتغال می ت برنامه ه
تولیــد در ســطح خوزســتان ایجــاد کــرد؛ البتــه دســتگاه های 
اجرایــی در خوزســتان بایــد برنامه هــای اشــتغال خــود را 

ظــرف یــک مــاه آینــده آمــاده کننــد.
اســتاندار خوزســتان بــر همــکاری بخــش خصوصــی در برنامــه 
ــتان  ــای اس ــرد: ظرفیت ه ــوان ک ــد و عن ــتان تاکی ــتغال اس اش

ــده شــود. ــا دی ــن برنامه ه در ای

استاندار خوزستان:

۲۶ هزار فرصت کاری جدید در قزوین
 ایجاد می شود

ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع مدی
ــاری  ــال ج ــت: در س ــن گف ــتان قزوی اس

۲۶ هــزار فرصــت شــغلی جدیــد ایجــاد می شــود.
ــرک  ــن اهلل کشــاورز ت ــه گــزارش مهــر، عی ب
در نشســت هــم اندیشــی بــا اصحــاب رســانه 
ــات اداره کل  ــالن جلس ــن در س ــتان قزوی اس
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان قزویــن 
برگــزار شــد اظهــار کــرد: اداره کل تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی جــزو اداراتــی اســت کــه بــا 

مجموعه هــای بســیاری در ارتبــاط اســت یــا بــه تعبیــر دیگــر می تــوان گفــت بــا ۷۰ درصــد 
ســاکنین اســتان در ارتبــاط اســت کــه علــت نامگــذاری ایــن ســازمان توســط وزارت خانــه 

نیــز تعامــل و ارتبــاط بســیار بــا مــردم اســت.
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان قزویــن بیــان کــرد: اداره کار تنهــا در 

مســائل خــاص بــا ۱۳ هــزار نفــر در ارتبــاط اســت.
ایــن مســئول ابــراز کــرد: در اداره کار اقدامــات متعــدد و تســهیات بســیاری بــرای اقشــار 
ذی ربــط بــه ویــژه در تســهیات مشــاغل خانگــی انجــام می شــود کــه متأســفانه مــردم از 

بســیاری از آنهــا اطاعــی ندارنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال جــاری ۲۶ هــزار فرصــت شــغلی جدیــد ایجــاد می شــود، 
عنــوان کــرد: علــت ناآگاهــی مــردم از مســائل و رویدادهــای اجرایــی ســازمان تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی بحــث کــم کاری مــا در بحــث رســانه اســت کــه امیدواریــم بتوانیم بــه زودی 

در مســائل اطــاع رســانی و تعامــل بــا رســانه ها بــه خوبــی حرکــت کنیــم.

ایجاد ۲۵۰۰ فرصت شغلی با توسعه 
۱۰۰هکتاری شهرک صنعتی بناب

عضــو کمیســیون اقتصــادی و نماینــده مــردم 
بنــاب و خوشــه مهــر در مجلــس شــورای 
ــا  ــغلی ب ــت ش ــاد ۲۵۰۰ فرص ــامی از ایج اس
توســعه ۱۰۰هکتــاری شــهرک صنعتــی بنــاب 

ــر داد. خب
بــــه گــــزارش مهــــر، حجت االســام 
ــهرک  ــد از ش ــی در بازدی ــری بناب ــد باق محم
صنعتــی بنــاب با اشــاره بــه اشــتغال زایــی زیاد 
ــهرک  ــاری ش ــعه ۱۰۰ هکت ــا توس ــان ب همزم
صنعتــی بنــاب گفــت: بــه طــور متوســط اگــر 

هــر واحــد تولیــدی ۲۰ نفــر اشــتغال زایــی داشــته باشــد بــا ایجــاد ۱۲۰ واحــد صنعتــی در 
فــاز جدیــد بــرای حــدود ۲ هــزار و ۵۰۰ نفــر فرصــت شــغلی بــه وجــود خواهــد آمــد.

حجــت االســام محمــد باقــری بنابــی اضافــه کــرد: بــا زمینــه اشــتغال ۲ هــزار و ۵۰۰ نفر در 
فــاز جدیــد شــهرک صنعتــی بنــاب تــا حــد زیــادی مشــکل اشــتغال در ایــن شهرســتان 

حــل خواهــد شــد و بیــکاری بــه حداقــل خواهــد رســید.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی یادآور شــد: توســعه شــهرک صنعتی 
بیشــتر از ایــن مقــدار در شهرســتان بنــاب از لحــاظ اجتماعــی امــکان پذیــر نخواهد بــود لذا 
از مســئولین تقاضــا داریــم در واگــذاری متــر بــه متــر فاز دوم توســعه شــهرک صنعتــی بناب 

دقــت الزم را بــه عمــل آورنــد.

راه اندازی مرکز مشاوره گیاهان دارویی 
و توسعه مشاغل خانگی

ــی از  ــان جنوب ــگاهی خراس ــس جهاددانش رئی
راه انــدازی مرکــز مشــاوره گیاهــان دارویــی و 
توســعه مشــاغل خانگــی در مجتمــع تحقیقات 
گیاهــان دارویــی جهاددانشــگاهی اســتان 

ــر داد. خب
به گـزارش خبرنـگار مهر؛ جال الدیـن صادقی 
در جمـع خبرنـگاران گفـت: طرح ملی توسـعه 
مشـاغل خانگی به کارفرمایـی اداره کل تعاون، 
توسـط  و  اسـتان  اجتماعـی  رفـاه  و  کار 

جهـاد دانشـگاهی بـه عنـوان نهـاد توسـعه ای و مداخله گـر در حوزه اشـتغال انجام شـد.
ــی از شــکل گیری  ــی توســعه مشــاغل خانگــی کــه الگوی ــزود: هــدف در طــرح مل وی اف
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــوده، ای ــک ب ــرد و کوچ ــب وکارهای خ ــبکه ای در کس ــای ش فعالیت ه
انجــام فعالیت هــای شــبکه ای تمامــی اجــزای زنجیــره ارزِش هریــک از مشــاغل مزیــت دار 
خانگــی اســتان کــه در ایــن طــرح هســتند، نقشــی را ایفــا کــرده و دالل و واســطه ها از 

ایــن حــوزه حــذف شــوند.
رئیــس جهــاد دانشــگاهی خراســان جنوبــی اظهار کــرد: یکــی از شــبکه هایی که در راســتای 

یافته هــای علمــی و اجرایــی ایــن طــرح شــکل گرفت، شــبکه گیاهــان دارویــی بود.
ــا افــراد مختلفــی اعــم از تولیــد کننــده، مدرســان،  صادقــی ادامــه داد: در ایــن شــبکه ب
فعــاالن بــازار، صاحبــان ایــده و متقاضیــان توانســتیم ضمــن ایجــاد ارتبــاط، 
ــوزش  ــاوره، آم ــد، مش ــای تولی ــه در حوزه ه ــم ک ــکل دهی ــترده کاری را ش ــبکه گس ش

ــی باشــد. ــه گیاهــان داروی ــراد در زمین ــد یاریگــر اف بتوان

مدیرعامل ایران خودرو خراسان

آغاز فرآیند جذب نیروی کار جدید
 در ایران خودرو خراسان

مدیرعامل ایران خودرو خراسان گفت: در راستای تحقق شعار سال تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین و تحقق اهداف سال جاری گروه صنعتی جهت افزایش تیراژ تولیدات، شرکت 

ایران خودرو خراسان اقدام به جذب نیروی جدید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیژن زاهدی فرد در تشریح این خبر افزود: نیروهای جدید از شهرهای 
دارای  که  کسانی  و  بومی  افراد  که  شوند  می  انتخاب  منطقه  و  نیشابور  مشهد، 

تجربیات فنی و تحصیلی مرتبط هستند در اولویت استخدام قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: شرکت ایران خودرو خراسان به عنوان یک سرمایه اجتماعی توانسته، 
زمینه های توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه را فراهم آورد و با توجه به تحریم های صنعت 

خودرو علی رغم کاهش تولید، نیروهای کار آزموده خود را حفظ کرده است.
مدیرعامــل شــرکت ایــران خــودرو خراســان اظهــار داشــت: کلیــه جوانــان و متقاضیــان بــه 
اشــتغال مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت اینترنتــی شــرکت ایــران خــودرو خراســان 

در قســمت درخواســت همــکاری تقاضــای خــود را ثبــت کننــد.

مدیرعامــل ســازمان منطقــه ویــژه 
انــرژی پــارس جنوبــی از برگــزاری 
ــرکت های  ــتخدامی ش ــون اس آزم
زیر مجموعــه صندوق بازنشســتگی 
شــرکت های  جملــه  از  نفــت، 
توســعه  کنــگان،  پتروپاالیــش 
ســروش  کنــگان،  پتروشــیمی 
نگیــن  و  عســلویه  مهســتان 
منطقــه  در  کنــگان  مهســتان 

پــارس جنوبــی خبــر داد.
ــارس  ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب

از بوشــهر، ســخاوت اســدی در گفتگــو بــا خبرنــگاران 
ــرکت ها  ــن ش ــاز ای ــورد نی ــانی م ــروی انس ــت: نی ــار داش اظه
از بیــن متقاضیــان واجــد شــرایط در مقاطــع تحصیلــی دیپلــم، 
فــوق دیپلــم، کارشناســی و کارشناســی ارشــد پــس از برگــزاری 
ــات  ــی، معاین ــی و تخصص ــه عموم ــی، مصاحب ــون کتب آزم
ــن  ــدت معی ــون کار م ــق قان ــرارداد طب ــاد ق ــا انعق ــکی، ب پزش
تامیــن می شــود.مدیرعامل ســازمان منطقه ویــژه انرژی پــارس جنوبی 
گفــت: ظرفیــت جــذب در ایــن آزمــون اســتخدامی بیــش از ۲۰۰ 

نفــر اســت که ســهمیه جــذب در 
ــم  ــوق دیپل ــم و ف ــع دیپل مقاط
بــه صــورت صــد درصــد بومــی 
مقطــع  در  و  بوشــهر  اســتان 
کارشناســی و کارشناســی ارشــد 
بــه صــورت حداقــل جــذب ۵۰ درصد 

ــی اســت. ــروی بوم نی
برگــزاری  تاریــخ  افــزود:  وی 
ــون ۲۰ خــرداد امســال  ــن آزم ای
اســت و اداره اشــتغال ســازمان 
منطقــه ویــژه پــارس نظــارت الزم 
ــون اســتخدامی  ــروی بومــی در آزم ــری نی ــرای جــذب حداکث ب
پتروشــیمی را بــر اســاس ضوابــط و مقــررات انجــام می دهــد.

هفتــه  همیــن  در  آزمــون  دفترچــه  گفــت:  اســدی 
ــا  ــون صرف ــن آزم ــام ای ــت ن ــوه ثب ــود و نح ــر می ش منتش
بــه صــورت اینترنتــی اســت کــه جزییــات آن بــه اطــاع عمــوم 
می رســد؛ بنابرایــن کارجویــان مراقــب افــراد ســودجو بــه هنــگام 
ثبــت نــام باشــند و فریــب آگهی هــای تقلبــی در ایــن زمینــه را 

نخورنــد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبرداد؛ ◄

آزمون استخدامی ۴ شرکت پتروشیمی پارس جنوبی برگزار می شود

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی

با رویکرد شبکه سازی حرفه ای در بازار کسب وکار؛ ◄
۱۴ برنامه برای ایجاد ۶۰ هزار شغل در خوزستان تصویب شد

ــام  ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت مدی
خمینــی )ره( اســتان اصفهــان از 
ایجــاد ۳۲ هــزار فرصــت شــغلی 
ــداد اصفهــان  ــه ام توســط کمیت
در ســال تولیــد، دانــش بنیــان و 

اشــتغال آفریــن خبــر داد.
کریــم زارع  گفــت: کمیتــه امــداد 
اســتان اصفهــان در ســال تولید، 
ــن،  ــتغال آفری ــان و اش ــش بنی دان
ــاد  ــغلی ایج ــزار فرصــت ش ۳۲ ه

ــرد. خواهــد ک
ــی،  ــات کاریاب ــت موسس ــری از ظرفی ــره گی ــه او  به ــه گفت ب
ــدف  ــا ه ــادی ب ــاالن اقتص ــذار، فع ــرمایه گ ــرکت های س ش
ــان  ــش بنی ــاق و دان ــع خ ــعه صنای ــتغال و توس ــاد اش ایج
ــتان از  ــداد اس ــه ام ــت کمیت ــت حمای ــان تح ــرای مددجوی ب

ــت. ــتغال اس ــوزه اش ــاری در ح ــال ج ــای س برنامه ه
او اشــاره بــه تعهــد کمیتــه امــداد کشــور در ایجــاد ۵۰۰ هــزار 

ــال  ــرای امس ــغلی ب ــت ش فرص
ادامــه داد: ســهم اســتان اصفهــان 
از ایــن تعــداد، ایجــاد ۳۲ هــزار 
ــت  ــان اس ــرای مددجوی ــغل ب ش
کــرد  خواهیــم  تــاش  کــه 
ایــن  از  قبولــی  قابــل  حجــم 
فرصت هــای شــغلی، از طریــق 
ــا  ــکاری ب ــط و هم ــت رواب تقوی
و  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
ــال در شــهرک  ــد فع ــز رش مراک

ــود. ــام ش ــان، انج ــی اصفه ــی تحقیقات علم
ــزاری  ــا برگ ــال ۱۴۰۱ ب ــم در س ــد امیدواری ــی گوی زارع م
ــای  ــایی طرح ه ــور شناس ــه منظ ــی ب ــای کارآفرین رویداد ه
دانــش بنیــان و خــاق و حمایــت از آنهــا، همچنیــن برپایــی 
پاتــوق ایــده، بــه جمــع آوری ایده هــای نــاب علمــی و 

ــم. ــت یابی ــردی دس کارب

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان

ایجاد ۳۲ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد اصفهان

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن 
ــت:  ــزد گف ــتان ی ــارت اس و تج
تکمیــل طــرح هــای نســاجی در 
یــزد بــرای ۶ هــزار نفــر در ایــن 

ــد. اســتان اشــتغالزایی مــی کن
ــا  ــر، محمدرض ــزارش مه ــه گ ب
علمــدار یــزدی، در جلســه ســتاد 
اقتصــاد  مدیریــت  و  راهبــری 
ــا  ــه ب ــزد ک ــتان ی ــی اس مقاومت
نســاجی  صنعــت  محوریــت 

ــزد در  ــتان ی ــای اس ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش برگ
زمینــه نســاجی اظهــار داشــت: یــزد در بســیاری از تولیــدات 
ــور  ــت را در کش ــه نخس ــه و … رتب ــی، ترم ــه روفرش از جمل

ــم. داری
وی در مــورد طــرح هــای نیمــه تمــام حــوزه صنعــت اســتان 
نیــز بیــان کــرد: یــزد در زمینــه طــرح هــای نیمــه تمــام یــا 
ــاالی  ــا پیشــرفت فیزیکــی ب ــه پیشــرفت ب طــرح هــای رو ب

ــه نخســت را دارد. ۶۰ درصــد رتب
ــزار و  ــر یک ه ــال حاض ــه داد: در ح ــزدی ادام ــدار ی علم
۴۷ طــرح رو بــه پیشــرفت در اســتان یــزد وجــود دارد کــه از 

ــوط  ــورد مرب ــن تعــداد ۳۰۰ م ای
ــه صنعــت نســاجی اســت. ب

ــت،  ــان صنعـ ــس سـازمــ رئیــ
ــزد ــتان ی ــارت اس ــدن و تج مع
 ادامـه داد: برای ایـن طـرح ها 

ــومان  ــارد تــ میــلیــ ر  ا ــز ه  ۵
ــرای  ــده و ب ــذاری ش ــرمایه گ س
اشتغــــالزایی  نفــر  هــزار   ۶

خواهــد کــرد.
عنــوان کــرد: در صنعــت  وی 
نســاجی بــرای اشــتغال یــک نفــر ۷۰ برابــر آب کمتــر نســبت 
ــه ارزش  ــی ک ــود در حال ــی ش ــتفاده م ــع اس ــایر صنای ــه س ب
افــزوده ایــن صنعــت، 9۰ برابــر ســایر صنایــع اســت بنابرایــن 

ــد اســت. ــزد بســیار مفی ــتان ی ــرای اس ــت ب ــن صنع ای
ــهیل  ــروه تس ــات کارگ ــه مصوب ــاره ب ــا اش ــزدی ب ــدار ی علم
ــه صنعــت  ــات ســتاد تســهیل ب ــه دوم مصوب ــرد: رتب ــان ک بی
نســاجی اختصــاص دارد و در ســال ۱۴۰۰ از بالــغ بــر 
ــده،  ــادر ش ــه ص ــدی ک ــرداری جدی ــره ب ــه به ۴۰۰ پروان

ــه صنعــت نســاجی اســت. ــوط ب ــورد مرب ۵۰ م

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد:

تکمیل طرح های نساجی در یزد برای ۶ هزار نفر اشتغالزایی می کند

رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی اعالم کرد؛ ◄

◄

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( آذربایجان غربی ◄

مدرس خیابانی:

مدیرعامل ایران خودرو خراسان؛
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    دعوت به همکاری

اطالعیه آزمون استخدام قراردادی با مدت معین در مجتمع معدنی و کارخانجات تیتانیوم کهنوج – سال 1401
مجتمع معدنی و کارخانجات تیتانیوم کهنوج وابسته به مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد به منظور تامین نیروي انسانی مورد نیازخود از میان واجدين شرايط در مقاطع تحصیلی متفاوت، از طريق برگزاري آزمون کتبی، مصاحبه فنی، طب کار و گذراندن 

دوره آموزشی به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی اقدام به جذب نیرو می نمايد.
تذکر مهم: تاريخ هاي اعالمی در اين دفترچه در خصوص زمان دريافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون 
با فرض وضعیت کنونی پیش بینی و وضع شده و تابع رعايت تمامی دستورالعمل ها و پروتکل هاي بهداشتی و ساير 
مقتضیات است. ضمناً تنها مرجع موثق داوطلبان جهت اطالع از هرگونه تغییر زمانی و مکانی و ... مرتبط با آزمون، 

آدرس اينترنتی  https://www.pascosteel.com  می باشد.

 1-شرایط عمومی استخدام قراردادی با مدت معین 
1 .داشتن تابعیت ايران 

2 .انجام خدمت دوره ضرورت يا معافیت قانونی دائم 
3 .عدم اعتیاد به مواد مخدر و هرگونه دخانیات

4 .نداشتن سابقه محکومیت جزايی مؤثر 
5 .داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانايی براي انجام کاري که استخدام می شوند

6 .دارا بودن شرايط احراز شغل متناسب با جداول نیازهاي استخدامی 
7 .نداشتن منع قانونی براي استخدام و تعهد خدمتی به ديگر سازمان ها

8 .احراز صالحیت های عمومی به تأيید کمیته گزينش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه
2-شرایط اختصاصی استخدام قراردادی با مدت معین

1 .جنسیت پذيرش: آقا و خانم 
2 .داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرايش تحصیلی اعالم شده در جداول نیازهاي نیروي انسانی 

3 .داشتن شرايط سنی مندرج در جدول بند 8
تذکر: داوطلبانی می توانند نسبت به ثبتنام و شرکت در آزمون اقدام نمايند که تا تاريخ آخرين روز ثبت نام 

فارغ التحصیل شده و خدمت وظیفه آنها پايان يافته و يا معافیت آنها قطعی شده باشد. 
تذکر: محدوده سنی ذکر شده به ازای تمام مقاطع يکسان است و داشتن سابقه کار يا مدرک تحصیلی باالتر و يا 

سابقه کار تاثیری در افزايش سن داوطلب ندارد.
تذکر: الزم به ذکر است گواهی فراغت از تحصیل داوطلبان، کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و تأيیديه هاي مربوط 
به جدول شماره 1، بايستی حداکثر تا روز تطبیق مدارک آماده و صادر شده باشد و به همراه ساير تأيیديه ها در موعد 
مقرر ارائه گردد. هر يک از داوطلبان که به هنگام ثبت نام، اطالعات نادرست و جعلی ارائه نموده و يا واقعیتی را کتمان 
نموده باشد و به سبب اين اطالعات پذيرفته شوند، هر زمان که غیر واقعی بودناطالعات مشخص شود، قبولی ايشان 
ملغی بوده و به لحاظ طوالنی نمودن فرآيند استخدام قراردادی با مدت معین، اقدام الزم طبق قوانین و مقررات به 

عمل خواهد آمد. 
۳ -نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:

ثبت نام به صورت الکترونیکی و از طريق سايت اينترنتی به شرح ذيل انجام می گیرد: 
1 .ورود به پايگاه اينترنتی مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد به آدرس
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2 .دانلود دفترچه آزمون و مطالعه کامل آن 

3 .تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک الزم مطابق با فرمت مشخص شده 
4 .دريافت کد رهگیري از سیستم 

3 -1 -مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام )الکترونیکی(: 
1 .اسکن يک قطعه عکس4×3 ، کارت ملی، مدرک تحصیلی، کارت پايان خدمت براي آقايان که بايستی متناسب با 

توضیحات ذيل باشد 
نحوه تهیه فايل تصوير داوطلب :

1 .يکی ازاقالم اطالعاتی الزم براي ثبت نام، فايل تصوير فرد داوطلب می باشد، بنابراين الزم است داوطلبان قبل از 
مراجعه به پايگاه اينترنتی ثبت نام الکترونیکی، فايل مربوط به عکس خود را مطابق شرايط ذيل تهیه نمايند 

2 .فايل مربوطه الزم است با اسکن عکس 4*3 و با درجه وضوح dpi 100 و با فرمت JPG ذخیره شده باشد 
3 .حجم فايل ارسالی بايد کمتر از70 کیلوبايت باشد 

4 .عکسی که تصوير از روي آن تهیه می شود الزم است تمام رخ بوده و در سال جاري تهیه شده باشد 
5 .ابعاد تصوير ارسالی بايد حداقل 300*200 پیکسل و حداکثر400*300 پیکسل باشد 
6 .تصوير بايد در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هر گونه حاشیه زائد باشد

7 .حتی االمکان عکس رنگی و داراي زمینه سفید باشد 
۳ -2 -مدارک مورد نیاز پس از قبولی در آزمون:

داوطلبانی که اسامی آنها برابر ظرفیت اعالمی مجتمع فراخوان می گردند مؤظفند مدارک ذيل را ظرف مدت 5 روز کاري 

پس ازاعالم نتايج، به همراه اصل مدارک به نماينده شرکت به آدرسی که متعاقباً اعالم خواهد گرديد حضوراً ارائه نمايند. 
1 .اصل به همراه تصوير برابر با اصل مدرک تحصیلی 

2 .اصل به همراه تصوير برابر با اصل کارت ملی 
3 .اصل به همراه تصوير برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه

4 .اصل به همراه تصوير برابر با اصل کارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومی يا معافیت دائم 
5 .اصل به همراه تصوير برابر با اصل ساير مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت 
6 .فرم ثبت نام الکترونیکی چاپ شده که حاوي کدرهگیري و شماره پرونده باشد.

تذکر مهم: الزم به ذکر است که پذيرش در آزمون کتبی و دعوت به مصاحبه به منزله استخدام قطعی نمی باشد و 
هیچگونه تعهدی را برای شرکت در رابطه با استخدام ايجاد نمی کند. کارفرما در پذيرش يا عدم پذيرش داوطلبان در 

هر مرحله از فرآيند جذب و آموزش، اختیار تام دارد. 
۴ -مهلت ثبت نام: 

- داوطلبان گرامی مهلت ثبتنام از 10 /1401/03 تا تاريخ 23 /1401/03 است که با مراجعه به آدرس اينترنتی  
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امکان پذير است.
- هرگونه مغايرت در ارسال مدارک ثبت نام حتی در صورت پذيرش اولیه افراد مورد قبول نبوده و پذيرش آنها 

کان لم يکن تلقی می گردد 
۵ – زمان و محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون:

ــورخ  ــنبه م ــه ش ــاي س ــد روزه ــی توانن ــون، م ــه آزم ــه جلس ــت کارت ورود ب ــت و پرين ــت روي ــان جه داوطلب
1401/04/03 و چهارشــنبه مــورخ 1401/04/04 بــا درج کــد ملــی و کــد رهگیــري در محــل مــورد نظر در ســايت 

ــد.  ــدام نماين https://www.pascosteel.com  اق
تذکر: همراه داشتن اصل شناسنامه يا کارت ملی جهت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد در غیر اين صورت از ورود 

افراد به جلسه ممانعت به عمل خواهد آمد. 
6 -زمان برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه فنی :

زمان برگزاري آزمون: روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ 1401/04/16 و 04/17 /1401 از ساعت 9 الی 12می باشد. 
محل برگزاري آزمون: کهنوج، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کهنوج می باشد. 

مصاحبه فنی: پس ازاعالم نتايج اولیه مدارک داوطلبانی که حد نصاب نمره قبولی را کسب کرده اند مورد بررسی قرار گرفته 
و پس از تايید مدارک از طريق برقراري تماس تلفنی ضمن اعالم زمان و مکان انجام مصاحبه به جلسه، دعوت می گردند. 

الزم به ذکر است دعوت به مصاحبه به هیچ عنوان به منزله پذيرش داوطلب نمی باشد. 
7 -تذکرات: 

- اولويت استخدام براساس جدول بند 8 می باشد. 
- انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترين نمره کل کسب شده در آزمون با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده با رعايت 

اولويت هاي مندرج در آگهی صورت می پذيرد. 
- تبصره: درمواردي که نمره کل دو يا چند نفر از داوطلبان در رشته شغلی يکسان باشد انتخاب اصلح از سوي کمیته 

گزينش، مالک عمل قرار خواهد گرفت.
- تبصره: در صورتیکه داوطلبین پس از مصاحبه نتوانند شرايط علمی را احراز کنند شرکت از پذيرش آنان معذور است. 
- با توجه به اينکه مالک ثبت نام از متقاضیان تکمیل مراحل ثبت نام می باشد الزم است در تکمیل آن نهايت دقت را به 

عمل آورده و هیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود. 
- تبصره: داوطلب با تکمیل مراحل ثبت نام و شرکت در آزمون صريحاً و تلويحاً اقرار به علم کامل، به مفادآگهی نموده 

است و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
- پذيرفته شدگان موظفند با توجه به شرايط عمومی آگهی با معرفی اين شرکت گواهی/تأيیديه مورد نیاز در ارتباط با 

سالمت جسمانی، روانی و توانايی انجام کار را اخذ نمايند. 
https://www.pascosteel.com  هرگونه اطالع رسانی درخصوص آزمون از طريق سايت اينترنتی به آدرس -

خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدين طريق دريافت خواهند کرد. 
- داوطلبان گرامی در صورت هرگونه سوال در خصوص ثبت نام می توانند با شماره هاي زير تماس حاصل نمايند: 

 تلفن: 31295500-034 جناب آقاي )مهندس شکوهی( ساعات پاسخگويی: 8 صبح الی 16
- داوطلبان گرامی، شماره هاي پشتیبانی صرفا جهت رفع اشکاالت ثبت نام می باشد. خواهشمند است به منظور رعايت 

حقوق ساير شرکت کنندگان از طرح سواالت خارج از موضوع پرهیز نمايید. 
-الزم به تاکید می باشد کلیه متقاضیان می بايست شرايط و ضوابط مندرج در اين اطالعیه را دقیقاً مطالعه نموده و در 
صورت واجد شرايط بودن نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. در هر مرحله مشخص شود متقاضی واجد شرايط مندرجات 

اين اطالعیه نمی باشد از مراحل پذيرش حذف خواهد شد . 

8 -رشته و مقطع تحصیلی مورد نیاز :

 9 -مواد آزمون: 
 مواد آزمون تخصصی و عمومی طبق جدول شماره )2(تعیین گرديده است. سواالت به صورت چهارگزينه ای با 
احتساب ضريب 3 برای سواالت تخصصی و ضريب 1 برای سواالت عمومی طراحی خواهد شد و آزمون شامل نمره 

منفی می باشد.
جدول شماره )2( مواد آزمون

بر اسـاس يـک مطالعه، بررسـی میـزان رضايت دانشـجويان بین المللـی از خدمات 
ارائه شـده در دانشـگاه های کشـور نشـان داد کـه کیفیـت خدمـات دانشـگاه ها، در 

همـه ابعـاد پايیـن  از انتظارات دانشـجويان بین المللی اسـت.
بـه گـزارش بـازارکار، پذيرش دانشـجويان بین المللـی يکی از مهم تريـن مؤلفه های 
بین المللی سـازی آمـوزش عالـی اسـت. بـر خـالف اين کـه  دانشـجويان بین المللی 
از نظـر جمعیـت در اقلیـت هسـتند، بـه دلیـل آثـار و پیامدهـای تحصیـل ايـن 
دانشـجويان بـر نظام هـای آموزشـی کشـورهای مختلـف، رضايـت آن هـا از کیفیت 

خدمـات دانشـگاهی، اهمیت زيـادی دارد.
رضايت منـدی دانشـجويان از کیفیـت خدمـات ممکـن اسـت بـر تمايـل آن هـا به 
ادامـه تحصیـل يا ترک تحصیل تاثیر بگذارد. به همین دلیل ضروری اسـت که مؤسسـات 
کیفیـت  دانشـجويان،  رضايتمنـدی  میـزان  از  اطمینـان  بـرای  عالـی،  آمـوزش 
خدمـات خـود را ارزيابـی کننـد. همچنیـن در دهه هـای اخیر، يکـی از ويژگی های 
دانشـگاه ها بین المللی شـدن آن هاسـت و يکـی از عوامل مهمی که سـبب می شـود 

دانشـگاه ها خدمـات خـود را بهبـود بخشـند، بین المللی شـدن دانشـگاه ها اسـت.

درآمد یک میلیارد دالری ترکیه از دانشجویان خارجی
يکـی از مهم تريـن تاثیرات سیاسـت بین المللی شـدن دانشـگاه ها، اثـر آن بر اقتصاد 
ملت هـا اسـت. درآمـد حاصـل از هزينه هـای جانبـی دانشـجويان بین المللـی در 
ايـاالت متحـده آمريـکا در سـال 2009 سـالیانه حـدود 15 میلیـون دالر برآورد 
شـده است. همچنین برآوردها در سـال 2019 نشـان داده که دانشـجويان بین المللی در 

اقتصـاد ترکیه سـاالنه حـدود يک میلیـارد دالر تاثیـر دارند.
در سـال های اخیـر در نظـام آمـوزش عالـی ايـران نیـز توجـه بـه جـذب دانشـجويان 
خارجـی بیـش از گذشـته مـد نظر قرار گرفته اسـت و در برنامه ششـم توسـعه جذب 
دانشـجويان خارجـی بـه عنوان يـک راهبرد بیان شـده و هدف آن رسـیدن بـه تعداد 

75 هـزار دانشـجوی بین المللـی تا سـال 1404 بوده اسـت.
بـا توجـه بـه اين کـه پايش کیفیت و شـناخت نقاط قـوت و ضعـف کیفیت خدمات 
دانشـگاه از ديـدگاه دانشـجويان بین المللـی اهمیـت زيـادی دارد، پژوهشـگران در 

يـک مطالعه به بررسـی ايـن موضـوع پرداختند.
در ايـن مطالعـه بـا توزيـع 150 پرسـش نامه بیـن دانشـجويان خارجـی دانشـگاه 
شـهید بهشـتی، کیفیت خدمات اين دانشـگاه شامل خدمات آموزشـی و پژوهشی، 
خدمـات کتابخانـه ای و رسـانه ای، خدمـات اداری، خدمـات رفاهـی، کیفیت فضای 
کالبـدی و فیزيکـی و خدمـات اجتماعـی و فرهنگـی دانشـگاه مـورد بررسـی قـرار 
و  انتظـارات  وضعیـت  و  شـد  داده  پاسـخ  پرسـش نامه   126 نهايـت  در  گرفـت. 

واقعیت هـای خدمـات دانشـگاهی ارزيابـی شـد.
از میـان 126 دانشـجوی خارجی شـرکت کننده در ايـن مطالعه، نزديک بـه 70 درصد 
مـرد و حـدود 30 درصـد زن بودنـد. نزديـک بـه 70 درصـد در رشـته های مربـوط 
بـه حـوزه علـوم انسـانی، 9.5 درصـد در رشـته های مربـوط بـه علـوم تجربـی و 
حـدود 20.5 درصـد نیـز در رشـته های مربـوط بـه رياضـی تحصیـل می کردنـد. 
همچنیـن حـدود 40 درصـد در مقطع کارشناسـی، نزديک بـه 43 درصد در مقطع 
کارشناسـی ارشـد و نزديـک بـه 17 درصد دانشـجوی مقطـع دکتری 

بودند.

کیفیت خدمات دانشگاه، پایین تر از انتظار دانشجویان
بررسـی پرسـش نامه ها نشـان داد کـه وضعیـت واقعیـت کیفیت خدمات دانشـگاه، 

در همـه ابعـاد پايین تـر از انتظـارات دانشـجويان خارجی بود.
بیشـترين میانگیـن نمـره در بخـش انتظـارات مربـوط بـه بعـد کیفیـت فضـای 
کالبـدی و فیزيکـی )4.24( و کم تريـن نمـره مربـوط بـه بعـد خدمـات اجتماعـی 
و فرهنگـی )4.05( بـود. در بخـش وضعیـت موجـود )واقعیت هـا( نیـز بیشـترين 
میانگیـن نمـره مربـوط بـه بعـد خدمـات آموزشـی و پژوهشـی )3.43( و کم ترين 

نمـره نیـز مربـوط بـه بعـد خدمـات اداری )2.74( بـود.
ايـن بررسـی ها حاکـی از ايـن اسـت کـه دانشـجويان خارجـی از ابعـاد مختلـف 
کیفیـت خدمـات )آموزشـی و پژوهشـی، کتابخانـه ای و رسـانه ای، رفاهـی، کیفیت 
فضـای کالبـدی و فیزيکـی( رضايت متوسـطی دارند؛ امـا در مؤلفه خدمـات اداری 

و خدمـات اجتماعـی و فرهنگـی رضايـت آن هـا کم اسـت.
يافته هـای ايـن پژوهـش نشـان می دهـد کـه ادراک دانشـجويان بین المللـی دربـاره 
وضعیـت موجـود کیفیـت خدمـات پايین تـر از سـطح انتظارات آنـان اسـت. خدمات 
آموزشـی و پژوهشـی، خدمـات کتابخانـه ای و رسـانه ای، خدمـات رفاهـی و محیط 
کالبـدی و فیزيکـی بـا وجود آن که بـا وضعیت مطلـوب و مورد انتظار دانشـجويان 
ولـی  کـرده،  جلـب  را  خارجـی  دانشـجويان  نسـبی  رضايـت  امـا  دارد،  فاصلـه 

دانشـجويان خارجـی از خدمـات اداری و خدمـات اجتماعـی و فرهنگـی رضايـت 
دارند. کمـی 

بـه  اداری مربـوط  امـور  از مسـائل  يکـی  ايـن تحقیـق؛  پژوهشـگران  بـه گفتـه 
دانشـجويان بین المللـی موضـوع »تمديـد اقامـت و خـروج مراجعـت« اسـت کـه 
يـک فرآينـد اداری مشـترک بین دانشـگاه، وزارت علوم و وزارت امور خارجه اسـت 
کـه به دلیـل بوروکراسـی و ناهمانگـی میـان ايـن سـازمان ها و طوالنـی شـدن اين 
فرآينـد، موجب نارضايتی شـديد دانشـجويان خارجـی و ايجاد تصويـر نامطلوب از 

تجربـه دوران دانشـجويی در ايران شـده اسـت.

تعدد و تشتت آیین نامه ها و حوزه های تصمیم ساز؛
 مشکل اصلی پذیرش دانشجوی بین المللی

ــای  ــی و مهارت ه ــن فرهنگ ــتگی های بی ــه شايس ــد ک ــان می گوين ــن محقق اي
ارتباطــی کارکنــان دانشــگاه در بهبــود کیفیــت خدمــات اداری بــه 

ــعه و  ــن توس ــی دارد. همچنی ــش مهم ــی نق ــجويان بین الملل دانش
توانمندســازی کارکنــان يکــی از عوامــل کلیــدی در موفقیــت 

اجــرای اســتراتژی بین المللی ســازی پرديــس دانشــگاه 
اســت.

گزارش هــای ســايت رتبه بنــدی تســلط کشــورها بــه 
ــران در  ــه کشــور اي ــان انگلیســی نشــان می دهــد ک زب
ســال 2013 در گــروه کشــورهای کم تســلط و در 
ســال های 2014 تــا 2017 بــا 

ــه  ــلط قرارگرفت ــیار کم تس ــی بس ــروه؛ يعن ــن گ ــزل در پايین تري ــه تن ــک رتب ي
ــی  ــان انگلیس ــه زب ــن ب ــیار پايی ــلط بس ــا تس ــلط ي ــود تس ــن؛ نب ــت. بنابراي اس
ــه  ــی آن ارائ ــی و در پ ــجويان بین الملل ــا دانش ــگاه ب ــان دانش ــاط کارکن در ارتب
خدمــات بــا کیفیــت پايیــن بســیار حائــز اهمیــت و يکــی از داليــل اصلــی افــت 

ــت. ــی اس ــجويان خارج ــی دانش ــات اداری و نارضايت ــت خدم کیفی
بـا توجه بـه اهمیت بین المللی شـدن دانشـگاه ها و رضايت دانشـجويان بین المللی 
از دانشـگاه های ايـران، پژوهشـگران پیشـنهادهايی را بـرای بهبـود وضعیـت ايـن 

دانشـجويان ارائـه کردند:
زبانـی  مهارت هـای  ارتقـای  بـرای  کارکنـان  توانمندسـازی  دوره هـای  برگـزاری 
و ارتباطـی و توسـعه دانـش و نگـرش و شايسـتگی های بین فرهنگـی کارکنـان 
دانشـگاه، راه انـدازی سـامانه ای جداگانـه برای دانشـجويان بین المللی بـرای تمديد 
اقامـت تـا فرآيندهـا بـه صـورت الکترونیکـی قابل رصـد باشـند، نیازسـنجی برای 
برنامه ريـزی و سیاسـت گذاری فرهنگـی از دانشـجويان خارجی با توجه به تنـوع ملیت 
برنامه هـای  بین المللی سـازی  بـرای  برنامه ريـزی  آن هـا،  فرهنگـی  تفاوت هـای  و 
درسـی و غیـر درسـی ماننـد برگـزاری جشـن های ملـل و فرهنگ هـای مختلـف، 
به روزرسـانی خدمـات ديجیتالـی کتابخانه هـا و افزايـش دسترسـی بـه پايگاه هـای 
اطالعاتـی معتبـر بین المللـی؛ تشـکیل کانون هـای فرهنگـی توسـط دانشـجويان 
خارجـی در دانشـگاه؛ برنامه ريـزی بـرای کمـک و همیـاری دانشـجويان داخلی به 
دانشـجويان خارجـی بـرای انجـام امـور در بـدو ورود به کشـور )راهبـرد راهنمای 
قرين(، ارائه خدمات مشـاوره ای، روان شناسـی و حقوقی برای دانشـجويان خارجی؛ 
فراهـم کـردن امکانـات مورد نیاز، زيرسـاخت های ورزشـی، بهبود کیفیـت تغذيه و 
خوابگاه هـای دانشـجويی مناسـب و …  در انجـام ايـن تحقیق، اباصلت خراسـانی؛ 
دانشـیار دانشـکده علـوم تربیتـی و روانشناسـی دانشـگاه شـهید بهشـتی، مريـم 
پناهـی؛ دانشـجوی دکتـری مديريـت آمـوزش عالـی دانشـگاه عالمـه طباطبائی و 
نشـگاه شـهید  رضـا قنبـری؛ دانشـجوی دکتـری مديريـت آمـوزش عالـی دا

ند. داشـته ا همـکاری  يکديگـر  بـا  بهشـتی 
بــه گــزارش ايســنا، يافته هــای ايــن مطالعــه، زمســتان 1400 بــه صــورت مقالــه 
ــدگاه  ــی از دي ــات دانشــگاه های ايران ــت خدم ــی کیفی ــوان »ارزياب ــا عن ــی ب علم
ــريه  ــتی« در نش ــهید بهش ــگاه ش ــه دانش ــورد مطالع ــی؛ م ــجويان بین الملل دانش

فصل نامــه پژوهــش و برنـامه ريـــزی در آمــوزش عالــی منتشــر شــده اســت.

در مطالعه ای بررسی شد

دانشجویان بین المللی چقدر از دانشگاه های ایران رضایت دارند؟
اشاره؛

دانشجوی خارجی جزو  و جذب  دانشگاه ها  بین المللی شدن  برنامه های 
اولویت های سند راهبردی دانشگاه ها قرار گرفته و به تصویب هیئت های امنای 

دانشگاه ها نیز رسیده است.
مطابق آمار مهرماه سال 97 1۳بالغ بر ۴0 هزار دانشجوی خارجی در ایران 
تحصیل می کنند در حالی که ظرفیت ایجاد شده و توانایی دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی کشور قطعًا بیش از این تعداد است.
در  ارائه شده  خدمات  از  بین المللی  دانشجویان  رضایت  میزان  بررسی 
دانشگاه های کشور نشان داد که کیفیت خدمات دانشگاه ها، در همه ابعاد 

پایین  از انتظارات دانشجویان بین المللی است.
جذب  و  جلب  طریق  از  را  خود  علمی  دیپلماسی  کشورها  از  بسیاری 
جذب  برای  زمینه  این  در  و  کنند  می  دنبال  خارجی  دانشجویان 

دانشجویان خارجی حساب ویژه ای باز نموده اند.
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دعوت به همکاری

مدیریت بازرگانی
با سابقه کار مرتبط ، مسلط به زبان انگلیسی

کارشناسی و کارشناسی ارشد
نیروی دفتری

بصورت حضوری و تمام وقت،کارشناسی و کارشناسی ارشد
 office & photoshop با حداقل تسلط به نرم افزارهای

و زبان انگلیسی
منشی

بصورت حضوری و تمام وقت
کارشناسی و کارشناسی ارشد،تسلط به آفیس 

نیروی خدماتی  
آقا،بصورت حضوری و تمام وقت

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به
 ایمیل زیر ارسال نمایند.

javadi.hossin@gmail.com

شرکت بازرگانی رادوین اطلس آریانا برای تکمیل کادر خود در تهران )یوسف آباد( با شرایط زیر استخدام می نماید:

دعوت به همکاری

یک شرکت رتبه یک در زمینه نفت و گاز جهت تکمیل کادر خود درتهران از عالقمندان
 با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند. )کلیه متقاضیان محترم باید هنگام 
ارسال رزومه پست مورد نظر خود را در قسمت موضوع ایمیل )subject( لحاظ نمایند.(

Jobforepcco@gmail.com

آقا ، یک نفر، مهندسی مکانیک یا مهندسی ابزار دقیق یا مهندسی فرآیند،با 15 سال سابقهمهندس پروژه1

آقا و خانم، یک نفر،با مدرک مهندسی برق، با 7 سال سابقه کاریکارشناس ابزار دقیق2

آقا، یک نفر، با مدرک مهندسی مکانیک، با 7 سال سابقه کاریکارشناس پایپینگ3

آقا، یک نفر، با مدرک مهندسی متالورژی، مواد و صنایع، با 5 سال سابقه کاریکارشناس بازرسی فنی4

آقا، یک نفر، با مدرک مهندسی صنایع، با 5 سال سابقه کارینیروی کنترل پروژه5

کارشناس قراردادها و 6
آقا، یک نفر، با مدرک مهندسی عمران، با 10 سال سابقه کاریپیمان رسیدگی

خانم، یک نفر،با مدرک لیسانس حسابداری، با 5 سال سابقه کاریحسابدار7

خانم و آقا ، 3 نفر، مهندسی مکانیک/ عمران/ صنایع/ متالورژی/ برق و الکترونیک، با 2 سال سابقه کاریکارآموز8

دعوت به همکاری

شرایط:
1. تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران و تعهد به نظام و قانون اساسی.

2. تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
ــق تشــخیص مراجــع  ــی طب ــل جســمی و روان ــی کام 3. تندرســتی و توانای

پزشــکی مــورد نظــر بانــک.
4. عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان.

5. نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر.
6. دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیر پزشکی.

توجــه1 : کارت یــا بــرگ معافیــت موقــت مــورد پذیــرش نمــی باشــد و تاریــخ 
ترخیــص خدمــت وظیفــه و یــا تاریــخ صــدور کارت معافیــت دائــم غیر پزشــکی 

بایــد قبــل از پایــان مهلــت ثبت نــام )تــا تاریــخ 1401/03/20( باشــد.
7. محــل تولــد، محــل صــدور شناســنامه و یــا محــل اخــذ مــدرک تحصیلــی 

دیپلــم در اســتان تهــران، مــالک بومــی بــودن مــی باشــد.
8. دارا بــودن مــدرک تحصیلــی کارشناســی و یــا کارشناســی ارشــد در رشــته 
مهندســی کامپیوتــر و یــا مهندســی فنــاوری اطالعــات )کلیــه گرایشــها( از 

دانشــگاههای مــورد پذیــرش بــه شــرح زیــر:
دانشــگاه صنعتــی شــریف، دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر، دانشــگاه صنعتــی 
ــگاه  ــران، دانش ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــی، دانش ــن طوس ــه نصیرالدی خواج
ــگاه  ــی، دانش ــه طباطبای ــگاه عالم ــتی، دانش ــهید بهش ــگاه ش ــران، دانش ته
ــگاه  ــان، دانش ــگاه اصفه ــان، دانش ــی اصفه ــگاه صنعت ــدرس، دانش ــت م تربی
ــالن،  ــگاه گی ــز، دانش ــگاه تبری ــیراز، دانش ــگاه ش ــهد، دانش ــی مش فردوس

ــواز ــران اه ــهید چم ــگاه ش دانش
ــان  ــل از پای ــد قب ــان بای ــه داوطلب ــل کلی ــت از تحصی ــخ فراغ توجــه2 : تاری

ــخ 1401/03/20( باشــد. ــا تاری ــام )ت ــت ن ــت ثب مهل
9. حداقل معدل کل برای متقاضیان 16 تمام می باشد.

10. حداکثــر ســن بــرای کارشناســی 27 ســال )متولدیــن 1374/03/07 بــه 
بعــد ( و بــرای کارشناســی ارشــد 29 ســال تمــام )متولدیــن 1372/03/07 

بــه بعــد( مــی باشــد.
11. تخصص ها و مهارتهای الزم:

 SQL متخصــص پایــگاه داده و توســعه دهنده بانــک اطالعاتــی( DBA - الــف
 TSQL، SSIS، بــه  مســلط   ،)Server Database Development
 Performance و آشــنا بــه تکنیک هــای Web Service، Web API

SQL Server و مفاهیــم مدیریــت بانکهــای اطالعاتــی در Optimization
ب - Web Master ) برنامــه نویــس و متخصــص امنیــت نرم افــزار(، مســلط 
بــه مفاهیــم امنیــت نــرم افــزار و برنامــه هــای کاربــردی تحــت وب و توانایی کار 

Restful و Web Service، Web API بــا
 نحوه ثبت نام

1- متقاضیــان پــس از مطالعــه دقیــق و اطمینــان کامــل از دارا بــودن 
شــرایط، بــه منظــور ثبــت نــام و شــرکت در فرآینــد، مــی بایســت از ســاعت 
ــام در  ــت ن ــک ثب ــق لین ــورخ 1401/03/07 از طری ــنبه م ــح روز ش 9 صب
ــود در  ــام موج ــت ن ــرم ثب ــل ف ــه تکمی ــبت ب ــک  نس ــی بان ــایت اینترنت س
ســایت مذکــور اقــدام و بــا دریافــت کــد رهگیــری نهایــی از تکمیــل کلیــه 

ــد. ــان حاصــل نماین ــام اطمین ــت ن مراحــل ثب
ــورخ 20 /1401/03 تعییــن  ــا ســاعت 24 جمعــه م ــام ت ــت ثبــت ن 2- مهل

ــل تمدیــد نمــی باشــد. گردیــده و قاب
3- هنــگام ثبــت نــام، داشــتن فایــل اســکن شــده عکــس 4×3 ، صفحــه اول 
ــی،  شناســنامه و صفحــه توضیحــات )در صــورت وجــود توضیــح(، کارت مل
کارت پایــان خدمــت یــا معافیــت دائــم قانونــی هوشــمند ، مــدرک تحصیلــی 
دارای معــدل کل ، و مــدرک دیپلــم )جهــت احــراز شــرایط بومــی بــودن( بــا 

مشــخصات و فرمــت درج شــده بــر روی ســایت الزامــی مــی باشــد.
ــک ایجــاد  ــرای بان ــدی ب ــچ تعه ــه همــکاری هی ــوت ب ــرم دع ــل ف 4- تکمی
ــس از  ــل، پ ــایر مراح ــام س ــرای انج ــی ب ــوت از متقاض ــد و دع ــی نمای نم
بررســی هــای الزم و درصــورت نیــاز بانــک از طریــق شــماره تمــاس اعالمــی 

ــرد. صــورت مــی پذی
ــی  ــه صــورت اینترنت ــایت و ب ــق س ــاً از طری ــان صرف ــام متقاضی ــت ن 5- ثب
مــی باشــد. لــذا از مراجعــه حضــوری و ارســال مــدارک ثبــت نامــی از طریــق 

پســت و … بــه بانــک خــودداری گــردد.
ثبت نام

تقویم استخدام:
شروع ثبت نام: از 7 خرداد 1401

مهلت ثبت نام: تا 20 خرداد 1401
سایر مراحل متعاقبا اعالم خواهد شد.

ــتربه  ــات بیش ــب اطالع ــام و کس ــت ن ــت ثب ــرایط جه ــد ش ــان واج داوطلب
ســایت اینترنتــی : https://bsi.iran-azmoon.ir مراجعــه نمایند.  

بانک صادرات ایران از تعداد محدودی نیروی مرد بومی تهران، فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی 
کامپیوتر و مهندسی فناوری اطالعات )IT( دعوت به همکاری می نماید. ثبت نام از 7 الی 20 خرداد 1401 می باشد.

 ایجاد ۵۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در دولت سیزدهم
ایجــاد 520 هــزار فرصــت شــغلی جدیــد در ســامانه ملــی رصــد اشــتغال بــه ثبــت 
رســیده اســت کــه یکــی از وعده هــای دولــت ســیزدهم در حــوزه اشــتغال تحقــق 
یافتــه اســت و پیش بینــی می شــود تــا نیمــه اول ســال 1401 بــه بیــش از یــک 
ــا هــدف کاهــش  ــون اشــتغال خواهــد رسید.ســامانه جســت و جوی شــغل ب میلی
هزینه هــای جســت و جوی شــغلی، اتصــال ســریع کارجویــان و کارفرمایــان، 
رضایتمنــدی مخاطبــان و درنهایــت ایجــاد پویایــی در بــازار کار در دی مــاه ســال 

ــرار گرفــت.  ــرداری ق 1400 مــورد بهره ب

طراحی و ابالغ زیست بوم ملی اشتغال
زیســت بــوم ملــی اشــتغال بــر مبنــای یــک خــأ همیشــگی در حــوزه اشــتغال و 
کســب و کار کشــور بنــا شــده اســت. بــا توجــه بــه شــاخص های کالن اقتصــادی، 
هرکــدام از ایــن مؤلفه هــا یــک متولــی مشــخص در کشــور دارنــد، در حالــی کــه 
در حــوزه سیاســتگذاری و نظــارت در حــوزه اشــتغال در کشــور، تشــدد آرا وجــود 
ــوم ملــی اشــتغال به دنبــال ســاماندهی ایــن حوزه هــا می باشــد. دارد و زیســت ب

زیســت بــوم ملــی اشــتغال بــر مبنــای نظریــه حــوزه اشــتغال به دنبــال هماهنگــی 
دســتگاه ها بــرای ســاماندهی حــوزه اشــتغال در کشــور اســت. برنامه هــای 

اشــتغال در کشــور نیــز بــر مبنــای زیســت بــوم در حــال انجــام اســت.

راه اندازی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار کشور
ــق و  ــای دقی ــات و داده ه ــی اشــتغال و کســب و کار اطالع ــامانه مل ــق س از طری
ــور  ــتگذاران کش ــد و سیاس ــران ارش ــار مدی ــتغال در اختی ــازار کار و اش ــع ب جام
ــتغال و  ــای اش ــت ها و برنامه ه ــی سیاس ــد در طراح ــا بتوانن ــرد ت ــرار می گی ق

ــد. ــره ببرن ــازار کار، از آن به ــی ب ــان اصل ــن ذینفع ــادی بی ــات نه تنظیم

 تدوین اطلس ملی الگوهای اشتغالزایی
ــه  ــر کشــور هســتند ک ــتغالزا در ه ــای اش ــع مدل ه ــتغالزایی درواق ــای اش الگوه
اشــتغال در قالــب آنهــا صــورت می گیــرد. بررســی های وزارت تعــاون، کار 
ــوی  ــور 222 الگ ــازار کار کش ــون در ب ــد تاکن ــان می ده ــی نش ــاه اجتماع و رف
اشــتغالزایی شناســایی شــده کــه ایــن الگوهــا در حــال اجــرا هســتند. در همیــن 
ــاون، کار و  ــتغال وزارت تع ــی و اش ــعه کارآفرین ــت توس ــت معاون ــتا سرپرس راس
ــی اشــتغالزایی  ــس مل ــب اطل ــو در قال ــش از 170 الگ ــت: بی ــی گف ــاه اجتماع رف

ــایی شــده اســت. شناس

تدوین و تصویب برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان
 و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی

در ایــن آییــن نامــه تــالش شــده اســت بــا بکارگیــری الگوهای تســهیلگر اشــتغال 
ــود  ــد بهب ــط، فراین ــی ذی رب ــتگاه های اجرای ــی دس ــکاری و هماهنگ ــا هم و ب
ــی و  ــه طراح ــی آن منطق ــای محل ــا ظرفیت ه ــب ب ــینان متناس ــت مرزنش معیش
ــری از  ــرزی و جلوگی ــق م ــتغال در مناط ــاد اش ــه در ایج ــود.تغییر روی ــرا ش اج
معافیت هــای فســادزا در آن مناطــق بــا بیــش از یــک پنجــم هزینــه تمــام شــده 
ــتغالزایی  ــای اش ــد فعالیت ه ــز هدفمن ــنتی، تمرک ــتغالزایی س ــای اش در الگوه
مناطــق مــرزی ذیــل یــک برنامــه متمرکــز و جلوگیــری از مــوازی کاری 
ــا ارائــه  دســتگاه ها، امــکان بهره منــدی مضاعــف از قابلیت هــای مناطــق مــرزی ب
مجوزهــای تــردد در تفاهمنامه هــای دوجانبــه بــا اســتان متقابــل و ایجــاد امنیــت 
درون زا و مولــد مبتنــی بــر حفــظ ظرفیت هــای اقتصــادی و اشــتغال شــکل گرفتــه 
ــد و شــکننده موجــود برخــی از اهــم نتایــج  ــه جــای امنیــت پرهزینــه غیرمول ب

متصــور اجــرای ایــن برنامــه اســت.

کاهش زمان صدور مجوز تأسیس آموزشگاه از ۸ ماه به ۳ روز
در حــال حاضــر بــه منظــور حمایــت از بخــش خصوصــی در ارائــه آموزش هــای 
ــون اساســی  ــازار کار و در راســتای اصــل )28( قان ــاز ب ــا نی ــی متناســب ب مهارت
ــب و  ــای کس ــود فض ــاوی، بهب ــرایط مس ــا ش ــتغال ب ــکان اش ــازی ام و فراهم س
کار و ایجــاد فضــای رقابتــی، رعایــت منفعــت عمومــی، تمامــی درخواســت های 
ــه احــراز شــرایط  مجــوز تأســیس آموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای آزاد منــوط ب
متقاضیــان در ســه روز و بــه طــور اتوماتیــک انجــام می شــود.این در حالــی اســت 

کــه زمــان صــدور مجــوز پروانــه تأســیس آموزشــگاه آزاد حــدود هشــت مــاه بــود. 
بــا ایــن تغییــر در 9 مــاه سال گذشــته 4165 موافقتنامــه اصولــی بــا رشــد 424 
درصــدی بــرای متقاضیــان تأســیس آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای آزاد صــادر شــد.

کاهش زمان صدور سه روزه مجوز رشته های تأیید مجوز 
مشاغل خانگی

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در راســتای توســعه و تقویــت هرچــه بیشــتر 
مشــاغل خانگــی، مــدت زمــان صــدور مجوزهــای فعالیــت ایــن دســته مشــاغل 
ــتغال  ــش اش ــد در بخ ــع تولی ــع موان ــن رف ــا ضم ــش داد ت ــه روز کاه ــه س را ب
ــن حــوزه ورود و کســب و کار خــود را  ــه ای ــزه بیشــتر ب ــا انگی ــراد ب خانگــی، اف
ثبــت کننــد. اهمیــت مشــاغل خانگــی بــه انــدازه ای اســت کــه وزیــر تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی عنــوان کــرد: حــدود550 مجــوز در حــوزه کاری ایــن وزارتخانــه 
وجــود دارد کــه بیــش از 95 درصــد از طریــق دبیرخانــه مشــاغل خانگــی صــادر 

می شــود.
تصویب و آغاز اجرای سند مهارت آموزی و اشتغال سربازان

ــلح در  ــای مس ــه نیروه ــان وظیف ــتغال کارکن ــوزی و اش ــی مهارت آم ــند مل س

ــای  ــری از ظرفیت ه ــا، بهره گی ــا نیازه ــب ب ــوزی متناس ــور مهارت آم ــار مح چه
ملــی، اســتقرار ســامانه های مهــارت و اشــتغال و حمایــت از کارآفرینــی و 
ــه دارای 15  ــای چهارگان ــن راهبرده ــت. ای ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــتغال ب اش
سیاســت اجرایــی هســتند کــه برخــی از آنهــا شــامل آینــده پژوهشــی مشــاغل و 
مهارت هــا، حمایــت از تشــکیل تعاونی هــای متشــکل از کارکنــان وظیفــه ماهــر، 
ــاط  ــاد ارتب ــربازان، ایج ــوزی س ــای مهارت آم ــی دوره ه ــت مرب ــاماندهی و تربی س
ــهیالت  ــای تس ــی، اعط ــت تحصیل ــی و هدای ــاوره تحصیل ــامانه های مش ــان س می

ــت. ــی و... اس ــتغالی و کارآفرین ــی، خوداش حمایت

پرداخت ۹۵۰ میلیارد تومان تسهیالت برای بیش از ۳ هزار طرح
یکــی از برنامه هــای حــوزه معاونــت توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون، 
ــه در  ــتغالزا اســت ک ــای اقتصــادی اش ــت از طرح ه ــی، حمای ــاه اجتماع کار و رف
ایــن راســتا 950 میلیــارد تومــان تســهیالت از محــل اشــتغال پایــدار روســتایی 
و عشــایری بــرای 3052 طــرح بــا اشــتغالزایی 9284 نفــر پرداخــت شــده اســت. 
ــدوق  ــا صن ــه ب ــل تفاهمنام ــهیالت از مح ــان تس ــارد توم ــن 175 میلی همچنی
ــارد  ــر و 290 میلی ــا اشــتغالزایی 4659 نف ــرای 690 طــرح ب ــد ب ــی امی کارآفرین

تومــان تســهیالت کرونــا بــرای 8269 طــرح بــا تثبیــت اشــتغال 19 هــزار و 828 نفــر 
پرداخــت شــده اســت.

برگزاری اولین جشنواره ایده های برتر اشتغالزا و کارآفرینی
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا عنایـت بـه رویکـرد دولـت سـیزدهم در 
خصـوص تـالش بـرای ایجـاد و تثبیت اشـتغال و به منظور شـناخت ایـده پردازان 
خـالق و فرصت هـای ویـژه اشـتغال در مناطـق مختلف کشـور، اقدام به شناسـایی 
و کمـک بـه عملیاتـی نمـودن ایده های برتر اشـتغالزا کرده اسـت. توسـعه و ترویج 
فرهنـگ ایده پـردازی، کارآفرینی و اشـتغالزایی، شناسـایی ایده های برتر و تشـکیل 
بانـک اطالعاتـی از ایده هـای برتـر و صاحبـان ایـده، فراهـم نمودن زمینـه حمایت 
از ایده هـای برتـر اشـتغالزا و عملیاتـی نمـودن آنهـا و کمـک به اشـتغال پایـدار در 

کشـور از جملـه اهـداف برگـزاری این جشـنواره بود.
ایده هــای ارائــه شــده عالوه بــر حــوزه کارآفرینــی و اشــتغالزایی به صــورت 
کلــی، مباحثــی از قبیــل؛ مشــاغل خانگــی، اشــتغال جوانــان و فارغ التحصیــالن، 
ــوار،  ــان سرپرســت خان ــده، زن ــان آزادش ــه، زندانی ــن بهبودیافت ــن، معتادی معلولی
اشــتغال مرتبــط بــا محیــط  زیســت )کارآفرینــی ســبز(، اشــتغال در مناطــق کمتر 
برخــوردار، اشــتغال در مناطــق روســتایی و اشــتغال در منطقــه ویــژه اقتصــادی 

ــرد. ــران را دربرمی گی مک

سایر اقدامات وزارت کار از آغاز دولت سیزدهم در عرصه اشتغال
- ایجاد بیش از 9 هزار فرصت شغلی از محل تسهیالت قرض الحسنه و کم بهره

-پرداخــت یــک میلیــارد و 700 میلیــون تومــان تســهیالت کرونایــی بــه 4 هــزار 
و 600 کســب و کار و تثبیــت اشــتغال حــدود 17 هــزار نفــر

-کاهش زمان صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی به سه روز
-پشتیبانی از 24 هزار مورد کسب و کار توسط مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

-جــذب و بکارگیــری 26 هــزار نفــر جــوان شــغل اولــی در 4 هــزار و 800 واحــد 
اقتصــادی از طریــق اجــرای طــرح یارانــه دســتمزد شــغل اولی هــا

ــرای اشــتغال 22 هــزار جــوان  -برقــراری معافیــت و مشــوق بیمــه کارفرمایــی ب
ــادی ــد اقتص ــداد 1500 واح ــگاهی در تع ــا دانش ــل ی فارغ التحصی

-صــدور آنــی مجــوز 159 رشــته محــور مشــاغل خانگــی)در راســتای مانــع زدایــی 
و تســهیلگری در مجوزهــای مشــاغل خانگــی(

ــدوق  ــه ای صن ــش بیم ــی از پوش ــاغل خانگ ــته های مش ــدی رش ــاد بهره من -ایج
بیمــه روســتاییان و عشــایر

-تسهیلگری در پذیرش مهارت های تجربی و استاد شاگردی در مشاغل خانگی
-صــدور 75 هــزار مجــوز در حــوزه مشــاغل خانگــی کشــور کــه منجــر بــه ایجــاد 

42 هــزار شــغل شــد.

۲۰ اقدام دولت سیزدهم برای ایجاد نیم میلیون شغل در ۶ ماه

ایجــاد ۵20 هــزار فرصــت شــغلی جدیــد در ســامانه ملــی رصــد اشــتغال بــه ثبــت رســیده اســت کــه یکــی از وعده هــای دولــت ســیزدهم 
ــه بیــش از یــک میلیــون اشــتغال خواهــد رســید. ــا نیمــه اول ســال 1401 ب در حــوزه اشــتغال تحقــق یافتــه اســت و پیش بینــی می شــود ت

ــون  ــی همچ ــد مأموریت های ــکیل ش ــه تش ــه وزارتخان ــام س ــد از ادغ ــه بع ــی ک ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــارس، وزارت تع ــزارش ف ــه گ ب
سیاســتگذاری، برنامه ریــزی، راهبــری، پایــش و نظــارت بــه منظــور تنظیــم روابــط کار مبتنــی بــر رعایــت اصــل ســه جانبه گرایــی و حفــظ و 
صیانــت از نیــروی کار دارد. عــالوه  بــر آن توســعه و توانمندســازی تعاونی هــا، ایجــاد تعــادل در بــازار کار و حمایــت از پایدار ســازی مشــاغل و 
ــر  ــت و فراگیــری مبتنــی ب ــت اصــول جامعیــت، کفای ــا رعای ــت اجتماعــی در حوزه هــای بیمــه ای، حمایتــی و توانمند ســازی ب ــراری عدال برق
ــاه  ــاون، کار و رف ــه وزارت تع ــی ک ــود.یکی از بخش های ــوب می ش ــه محس ــن وزارتخان ــای ای ــر مأموریت ه ــه دیگ ــز از جمل ــری نی ــون بیمه گ قان
ــازار  ــت در ب ــف اس ــه مکل ــن وزارتخان ــع ای ــت. در واق ــازار کار اس ــادل در آن را دارد ب ــاد تع ــه ایج ــد و وظیف ــت می کن ــی در آن فعالی اجتماع
عرضــه و تقاضــای اشــتغال و نیــروی کار تعــادل ایجــاد کنــد. بنابرایــن بــه منظــور ایجــاد چنیــن تعادلــی موظــف بــه ایجــاد مشــاغلی همســو 
بــا نیــاز جامعــه و کارجویــان اســت. در همیــن راســتا وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از آغــاز فعالیــت در دولــت ســیزدهم تــا اســفند 1400 

ــه برخــی از آنهــا اشــاره کرده ایــم. اقداماتــی در عرصــه اشــتغال انجــام داده اســت کــه در ایــن گــزارش ب
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دعوت به همکاری

شرکت تعمیرات نیروی برق فارس  جهت تکمیل کادر فنی خود برای شغل کارشناس پست و حفاظت در محدوده بعضی شهرهای استان های فارس و بوشهر)بر اساس جدول شماره 1 که در ادامه اطالعیه آمده است( از طریق 

برگزاری آزمون و مصاحبه نیروی بومی مرد  می پذیرد. مراحل ثبت نام از طریق سامانه ثبت نام اینترنتی به آدرسhttps://azmoon.sutech.ac.ir انجام می شود. هزینه ثبت نام در این آزمون 550/000 ریال است.

الف-شرایط عمومی:
1-داشــتن حداکثر 26ســال ســن تــا تاریــخ 1401/3/1 بــرای داوطلبــان دارای مــدرک 
کاردانی)متولدیــن 1375/3/1بــه بعــد مجــاز بــه ثبــت نــام در ایــن آزمون هســتند(. مدت 

خدمــت ســربازی و ســابقه کار  بــه ســقف ســن اضافه نمی شــود.
تبصره-سقف سن برای افراد دارای مدرک کارشناسی مرتبط حداکثر 28 سال است.

2-دارا بــودن کارت پایــان خدمــت یــا معافیــت دائــم از خدمــت ســربازی )بــا توجــه 
ــکی از  ــت پزش ــه معافی ــون، هیچگون ــن آزم ــاز در ای ــورد نی ــاغل م ــوع مش ــه ن ب

ــت(. ــول نیس ــل قب ــربازی قاب ــت س خدم
3- داشــتن مــدرک تحصیلــی کاردانــی یــا کارشناســی برق-قــدرت، الکتروتکنیــک 

یــا فــوق توزیــع.
4- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، الکلی، روانگردان و دخانی.

5- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
6- نداشتن محکومیت استخدام در دستگاه های اجرایی به موجب آراء قانونی.

7- -داشــتن ســامت جســمانی و روانــی بــرای انجــام کاری کــه در آن شــغل اســتخدام 
می شــود.

ــون اساســی  ــا یکــی از ادیــان شــناخته شــده در قان ــه دیــن مبیــن اســام ی 8- اعتقــاد ب
ــران. جمهــوری اســامی ای

9- التزام به قانون اساسی جمهوری اسامی ایران.
10- داوطلب باید بومی واجد شرایط شهرستان محل خدمت انتخابی باشد.

تعریف بومی در این دستورالعمل:
ــوب  ــی محس ــند بوم ــر باش ــای زی ــی ه ــی از ویژگ ــل دارای یک ــه حداق ــرادی ک اف

می شــوند:
1-داوطلب، متولد بخش مرکزی شهرستان مورد تقاضا  باشد.

2-داوطلــب هــم اکنــون ســاکن بخــش مرکــزی شهرســتان محــل تقاضــا باشــد)ارائه 
گواهــی از بخشــداری یــا فرمانــداری(.

منظــور از شــهر محــل تقاضا، بخــش مرکزی شهرســتان مــورد تقاضابــر اســاس 
ــت. ــوری اس ــیمات کش تقس

تذکر1: بجــز افــراد واجــد بنــد 1 )متولدیــن بخــش مرکــزی شهرســتان مــورد تقاضا(، 
ــع  ــه ای از مراج ــام تاییدی ــت ن ــان ثب ــد در زم ــوق بای ــمول بند2ف ــان مش ــایر داوطلب س

ذیصــاح محلی)فرمانــداری یــا بخشــداری( مبنــی بــر بومــی بــودن ارئــه نماینــد .
تذکــر2:از داوطلبــان پذیرفتــه شــده، تعهــد محضــری حداقل 15 ســال خدمت همــراه با 

اقامــت درشــهر محــل کار اخــذ خواهد شــد.
ب-مواد آزمون:

ــغل  ــه ش ــی در زمین ــوال تخصص ــامل 50 س ــوال ش ــون 100 س ــواالت آزم ــداد س تع
ماشــین های  قــدرت،  سیســتم های  و  مبانــی  الکتریکــی،  تقاضا)مدارهــای  مــورد 
الکتریکی(،10ســوال زبــان انگلیســی،10 ســوال مهارت هــای عمومی کامپیوتر و30 ســوال 

ــه  ــود ک ــد ب ــی خواه ــره منف ــه ای دارای نم ــار گزین ــت های چه ــورت تس هوش  بص
ــد. ــخ دهن ــواالت پاس ــن س ــه ای ــه ب ــدت 100 دقیق ــد در م ــان بای داوطلب

ج-مدارک الزم و نحوه ارائه:
ــده  ــکن ش ــل اس ــامل فای ــدارک الزم ش ــد م ــی، بای ــام نویس ــان ن ــان در زم 1-داوطلب
ــا معافیــت غیــر پزشــکی از خدمــت  شناســنامه، کارت ملــی، کارت پایــان خدمــت ی
ســربازی، مــدرک تحصیلــی و در صــورت لــزوم مــدارک دال بــر بومــی بودن خــود را 

ــد. ــام بارگــذاری نماین ــی ثبت ن در ســامانه اینترنت
2- پــس از آزمــون کتبــی و قبــل از مصاحبــه در تاریخــی کــه شــرکت اعــام می نماید، 
داوطلبــان بایــد بــرای بررســی صحــت مــدارک، بــا همــراه داشــتن اصــل مــدارک گفته 

شــده در بندقبل  بــه آدرســی کــه شــرکت اعــام خواهــد نمــود مراجعــه نمایند.

جدول 1:شرایط اختصاصی مورد نیاز عنوان شغلی:

شهر)تعداد عنوان شغلردیف
تعداد مورد مدرک تحصیلی*حداکثر سنمورد نیاز(

نیاز

1
کاردان/کارشناس 
پست و حفاظت و 

خطوط
شیراز

کاردان :تا 
26سال

کارشناس: 
تا28سال

 
 

کاردانی/کارشناسی
برق-

قدرت،الکتروتکنیک و 
شبکه های فوق توزیع

 
 

8 نفر

2
کاردان/کارشناس 
پست و حفاظت و 

خطوط
1  نفرمرودشت

3
کاردان/کارشناس 
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د-سایر شرایط آزمون:

ــند و  ــی باش ــتخدامی م ــل اس ــد مح ــک ک ــاب ی ــه انتخ ــاز ب ــا مج ــان، تنه 1-داوطلب
ــند. ــته باش ــل را داش ــد مح ــی آن ک ــرایط بوم ــت ش ــروری اس ض

2-انتخــاب نهایــی داوطلبــان پــس از انجــام مراحــل آزمــون، تأییــد مــدارک، انجــام 
مصاحبــه بــا نفــرات برگزیــده شــده درآزمــون کتبــی، تأییــد پزشــک معتمــد شــرکت، 

ــرد. ــورت می گی ــش ص ــل گزین ــام مراح ــب کار و انج ط

3-چنانچــه در هــر مرحلــه از مراحــل آزمــون، مصاحبــه و اســتخدام محــرز شــود کــه 

داوطلــب بــه اشــتباه یــا عمــد اطاعــات خــاف واقــع اعــام نمــوده یــا فاقــد شــرایط 

منــدرج در آگهــی باشــد از انجــام مراحــل بعــدی محــروم خواهــد شــد و مســوولیت 

ــا ارســال  ــط و شــرایط اعــام شــده در متــن آگهــی و ی ناشــی از عــدم رعایــت ضواب

مــدارک بصــورت ناقــص برعهــده داوطلــب خواهــد بــود در ایــن صــورت خســارت و 

هزینــه تحمیــل شــده برابــر مقــررات از داوطلــب اخــذ خواهــد شــد.

تذکر1- بــا توجــه بــه هماهنگیهــای انجــام شــده،آزمون کتبــی داوطلبان اســتان فارس 

در شــهر شــیراز و داوطلبــان اســتان بوشــهر، در اســتان بوشــهر برگــزار خواهد شــد.محل 

برگــزاری ایــن آزمــون در شــیراز و بوشــهر، متعاقبــا در زمــان صــدور کارت داوطلبــان 

محتــرم اطاع رســانی خواهــد شــد آدرس دقیق محــل برگــزاری بــر روی کارت ورود 

بــه جلســه داوطلبــان درج خواهد شــد.

ــامانه  ــراه را در س ــت و هم ــای ثاب ــماره تلفنه ــد ش ــرم بای ــان محت تذکر2-داوطلب

ثبــت نــام اعــام نماینــد. پــس از برگــزاری آزمــون، بــه منظــور دعــوت از داوطلبــان 

ــوارد  ــه و م ــاق شــرایط، مصاحب ــرای مراحــل انطب ــی، ب ــه شــده در آزمــون کتب پذیرفت

ــان  ــط داوطلب ــده توس ــام ش ــای اع ــن ه ــماره تلف ــک و ش ــق پیام ــر، از طری دیگ

ــدی  ــرات بع ــودن، نف ــخگو نب ــورت پاس ــد ودر ص ــد ش ــی خواه ــانی های ــاع رس اط

جایگزیــن خواهنــد شــد.

حضــور نیافتــن داوطلــب در هــر یــک از مراحــل آزمــون، انطبــاق شــرایط و مصاحبه 

بــه منزلــه انصــراف داوطلــب از طی ادامــه مراحــل خواهــد بــود. این اطاعیــه هیچگونه 

تعهــدی بــرای جــذب یا اســتخدام ایجــاد نمــی نماید.

تذکر-ســاعت و محــل برگــزاری آزمــون وتاریــخ و محــل و ســاعت  مصاحبه متعاقبــا 

اعــام خواهــد شــد. بــا توجــه به هماهنگــی هــای انجــام شــده، آزمــون کتبــی داوطلبان 

ــان اســتان بوشــهر، در اســتان بوشــهر برگــزار  اســتان فــارس در شــهر شــیراز و داوطلب

خواهــد شــد.محل برگــزاری ایــن آزمــون در شــیراز و بوشــهر، متعاقبــا در زمــان صدور 

کارت داوطلبــان محتــرم اطــاع رســانی خواهــد شــد

بــا توجــه بــه اینکــه ایــن آزمــون بــا همــکاری مرکــز آموزشــهای تخصصــی و مهارتــی 

دانشــگاه صنعتــی شــیراز برگــزار می شــود، داوطلبــان گرامــی در صــورت وجود ســوال 

یــا مشــکلی در فرآینــد نــام نویســی آزمــون می تواننــد در روزهــای شــنبه تــا چهارشــنبه 

از ســاعت 9 تــا 12 بــا شــماره تلفــن 07137353101 ارتبــاط برقــرار نماینــد.

جدول شماره 2: برنامه زمانی آزمون:

تاریخعنوانردیف

یکشنبه ا خرداد1401 تا ثبت نام در سامانه1
یک شنبه15خرداد1401

دوشنبه 16 خرداد1401ویرایش اطالعات داوطلبان2

صدور کارت ورود به جلسه 3
چهارشنبه 17 خرداد 1401آزمون ازطریق سایت

عصر پنجشنبه 18 خرداد 1401برگزاری آزمون کتبی4

5
بررسی مدارک و شرایط اولیه 

پذیرفته شدگان آزمون کتبی و 
اعالم نتیجه اولیه آزمون کتبی

متعاقبا اعالم می شود

متعاقبا اعالم می شود.انجام مصاحبه6

*هرگونه تغییر در برنامه زمانی، از طریق همین سامانه به اطاع داوطلبان خواهد رسید.
سواالت متداول:

1-محل برگزاری آزمون کجاست؟
با توجه به هماهنگیهای انجام شده، آزمون کتبی داوطلبان استان فارس در شهر شیراز و 
داوطلبان استان بوشهر، در استان بوشهر برگزار خواهد شد.محل برگزاری این آزمون در 

شیراز و بوشهر، متعاقبا در زمان صدور کارت داوطلبان محترم اطاع رسانی خواهد شد
ــک،  ــر الکترونی ــرق نظی ــی ب ــای مهندس ــایر گرایش ه ــگان س ــش آموخت ــا دان 2-آی

مخابــرات وکنتــرل نیز  می تواننــد در ایــن آزمــون شــرکت کننــد؟
-خیر.صرفا رشته های تحصیلی هر شغل می بایست با موارد ذکر شده در جدول 1  انطباق داشته باشد.

3-منابع و مواد آزمون چیست؟
درسطح  سواالت  و  بود  خواهد  آگهی  در  شده  ذکر  موارد  اساس  بر  آزمون  -مواد 
معلومات  عمومی و تخصصی متناسب با عنوان شغل ذکر شده از منابع مختلف درسی و 
کاربردی طراحی شده اند.سواالت هوش نیز به گونه ای طراحی شده اند که قدرت درک 

و تجزیه و تحلیل و شناخت رهیافت های حل مساله توسط افراد را بسنجد.
5-چه نوع معافیت های خدمت سربازی در این آزمون قابل قبول است؟

-کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت از خدمت سربازی قابل قبول است)درمورد معافیت های 
پزشکی، با توجه به نوع کار، هیچگونه معافیت پزشکی قابل قبول نخواهد بود(.

6-منظور از داوطلب بومی چیست؟
-همانگونــه کــه در بنــد الــف آگهــی نیــز قیدشــده، بــا توجــه بــه نیازهــای اســتخدامی ایــن 
شــغل، افــرادی کــه حداقــل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشــند بومی محســوب می شــوند:

1-داوطلب، متولد محل تقاضا برای استخدام باشد.
2-داوطلــب هــم اکنــون ســاکن بخــش مرکــزی شهرســتان محــل تقاضــا باشــد)ارائه 

گواهــی از بخشــداری یــا فرمانــداری(.
منظور از شهر محل تقاضا، بخش مرکزی شهرستان مورد تقاضابر اساس تقسیمات کشوری است.

ســهم تعاون از تولید ناخالص داخلی کشــور 
برسد درصد   25 به 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســهم تعــاون در اشــتغال روســتایی کشــور 
ــق  ــه طب ــی ک ــت: در حال ــار داش ــت اظه ــد اس 7 درص ــر  ــال حاض در ح
تولیــد  از  تعــاون  ســهم  بایــد  پنجــم  برنامــه  در  کلــی  سیاســت های 

ناخالــص داخلــی کشــور بــه 25 درصــد برســد.
ــتگاه هایی  ــزء دس ــوی ج ــاد عل ــه بنی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــکنی ب ــدی مس مه
اســت کــه در زمینــه محرومیت زدایــی صاحــب الگــو و حــرف اســت 
ــت  ــا محوری ــج ب ــود را از قلعه گن ــوی خ ــوی الگ ــاد عل ــد: بنی ــادآور ش ی
محرومیت زدایــی را شــروع کــرد و در حــال حاضــر در 52 منطقــه کشــور 
ــش  ــرس در بخ ــوار زاگ ــده دارد. در ن ــر عه ــی را ب ــرای محرومیت زدای اج
ــاون  ــاختار تع ــا س ــیله تعاونی ه ــه وس ــتغال زایی ب ــی و اش محرومیت زدای
ــروز  ــی رود و ام ــمار م ــه ش ــتغال ب ــاد اش ــی ایج ــتر حقوق ــوان بس ــه عن ب
می خواهیــم در ایــن مســیر بــا کمــک بنیــاد علــوی و بــا بکارگیــری 
ــد و  ــوی کار می کنن ــاد عل ــا بنی ــه ب ــی ک ــه آنهای ــادی چ ــای جه گروه ه
یــا گروه هــای جهــادی خــارج از آن بحــث محرومیت زدایــی در هــزار 
روســتا را آغــاز کنیــم و امیدواریــم 37 هــزار روســتای بــاالی 20 خانــوار 

ــم. ــرار دهی ــش ق ــت پوش ــم تح را بتوانی
ــرای  ــی ب ــتایی گام مهم ــاد روس ــه اقتص ــه ب ــت:  توج ــاون گف ــاون تع مع
ــا  ــازی یارانه ه ــون آزادس ــم اکن ــت و ه ــتاها اس ــردم در روس ــدگاری م مان

ــت. ــرده اس ــاد ک ــتاها ایج ــت در روس ــدون ران ــی و ب ــای رقابت فض
امــداد  کمیتــه  توســط  محرومیت زدایــی  گفــت:  همچنیــن  مســکنی 
ــرای  ــتی ب ــط بهزیس ــن توس ــازی محرومی ــی )ره( و توانمندس ــام خمین ام
ــرارگاه پیشــرفت  ــر اســاس ق ــا ب ــا الگــوی م توانخواهــان اجــرا می شــود ام
و آبادانــی بســیج و ســپاه بــا همــکاری بنیــاد علــوی و بنیــاد برکــت 
اســت و اولیــن نهــادی کــه در ایــن زمینــه الگــو ارائــه کــرد بنیــاد علــوی 

اســت. قلعه گنــج  در 
مــدل تعــاون یک الگوی ارزان قیمت برای ایجاد اشــتغال 

و محرومیت زدایی اســت
ــم  ــوی ه ــان رض ــتانداری خراس ــالت و اس ــک رس ــت:  بان ــن گف وی همچنی
بــه عنــوان معیــن مدلــی ایجــاد کردنــد و الگوهــای محرومیت زدایــی 
در روســتاهای خراســان اجــرا شــد. برخــی از گروه هــای جهــادی در 
بودنــد در دوره جدیــد تــالش می کنیــم  بخــش تســهیل گری ضعیــف 
محــروم  منطقــه   16 در  گروه هــای جهــادی  کنیــم.  تقویــت  را  آنهــا 
بســیج  در  نــی  بادا آ و  پیشــرفت  رگاه  قــرا همچنیــن  گرفتنــد  شــکل 
دهســتان ها  ســمت  بــه  آنهــا  توجــه  کــه  شــده  آغــاز  مســتضعفین 
کار  محــروم  شهرســتان های  در  کــه  جایــی  تنهــا  و  اســت  معطــوف 

اســت. علــوی  بنیــاد  می کنــد 
بــرای  مردمــی  گروه هــای  مــدل  راســتای  در  گفــت:   تعــاون  معــاون 
ــی  ــرای محرومیت زدای ــی ب ــتر قانون ــی بس ــاختار تعاون ــی س محرومیت زدای

ــرای  ــت ب ــوی ارزان قیم ــک الگ ــاون ی ــدل تع ــت و م ــرده اس ــاد ک ایج
ــه  ــدل مطالع ــن م ــا ای ــت و حتم ــی اس ــتغال و محرومیت زدای ــاد اش ایج

شــده و برنامه ریــزی شــده اســت.
اشــتغال،  آموزشــی،  علمــی،   الویــت  پنــج  گفــت:   همچنیــن  مســکنی 
ــر  ــی مدنظ ــیب های اجتماع ــت و آس ــگ، بهداش ــی، فرهن ــای عمران کاره
ــکاری  ــتائیان و بی ــت روس ــی آن معیش ــور اصل ــه مح ــد ک ــرار می گیرن ق

ــت. ــان اس جوان
الگــوی  بــرای  برنــد  و  ارزش  زنجیــره  کــرد:  تأکیــد  همچنیــن  وی 

می شــود. تعریــف  روســتاها  در  محرومیت زدایــی 
ــتفاده از  ــت: اس ــال گف ــعار س ــه ش ــاره ب ــا اش ــن ب ــاون همچنی ــاون تع مع
و  دانش بنیــان  فعالیت هــای  توســعه  و  دانشــگاه ها  دانش آموختــگان 

اســتفاده از نخبــگان مدنظــر قــرار می گیــرد.
ــهریور  ــاون امســال در ش ــه تع ــت: در هفت ــم گف ــه را ه ــن نکت مســکنی ای
ــده را در  ــام ش ــات انج ــا و اقدام ــرفت تفاهم نامه ه ــی از پیش ــاه گزارش م

ــم. ــرار می دهی ــردم ق ــار م اختی

هــدف ما هم افزایی برای توســعه اقتصاد 
ــتاها با همکاری تعاون است در روس

در ادامــه ایــن نشســت همچنیــن وحیــد خــاوه ای مدیرعامــل بنیــاد علــوی نیــز 
ــا همــکاری  ــرای توســعه اقتصــاد در روســتاها ب ــی ب ــا هم افزای ــت:  هــدف م گف
ــوده  ــه مفق ــع حلق ــم در واق ــکیل می دهی ــه تش ــی ک ــت و کارگروه ــاون اس تع

ــرد. ــه شــکل می گی ــوده اســت ک ــاون ب ــتغال و تع ــن اش بی
ــا آمــوزش  وی تأکیــد کــرد:  اگــر محرومیت زدایــی در جاهایــی موفــق نبــوده ی
ــات  ــی نیســت و زحم ــی و گروه ــه فضــای کار تعاون ــا اینک ــته و ی وجــود نداش
ــی  ــی و در بســتر تعاون ــر کار گروه ــه اگ ــی ک ــردی کشــیده می شــود در حال ف
انجــام شــود مــردم روســتاها هــم بــه کار گروهــی بــاور پیــدا می کننــد و تــوان 

ــد. ــدا می کن ــی پی ــا هم افزای آنه
مدیرعامــل بنیــاد علــوی گفــت: 50 منطقــه در زمینــه محرومیت زدایــی 
شناســایی شــده افــرادی آمــوزش دیده انــد و اگــر مــا پلتفــرم و ســاختار مناســبی 
ــا  ــی می شــود و م ــم موجــب هم افزای ــرار دهی ــادی ق ــای جه ــار گروه ه در اختی
ــر  ــم از نظ ــوی ه ــاد عل ــم بنی ــتفاده می کنی ــا اس ــی تعاونی ه ــت حقوق از ظرفی

ــد. ــتیبانی می کن ــادی را پش ــای جه ــن گروه ه ــوی ای ــادی و معن م

گروه هــای  بــرای  ارزش  زنجیــره  آیــا  اینکــه  بــه  پاســخ  در  وی 
ــره ارزش  ــه زنجی ــر منطق ــرای ه ــود گفت: ب ــف می ش ــت زدا تعری محرومی
ــت  ــن اس ــری ممک ــق کوی ــره ارزش در مناط ــن زنجی ــم ای ــف می کنی تعری
ــال های  ــرمایه ای از س ــه س ــوات ک ــای قن ــا احی ــد ی ــد آب باش ــود تولی خ
قبــل در آن انجــام شــده و بــرای احیــای آن در جهــت افزایــش تولیــدات 

ــم. ــدام کنی ــد اق ــروری بای ــاورزی و دامپ کش
ــرای محرومیت زدایــی  خــاوه ای بیــان کــرد: در حــال حاضــر 15 منطقــه ب
ــرای کار  ــتای محــروم و فضــا ب ــی روس ــدازه کاف ــه ان ــده و ب ــایی ش شناس
کار  هــم  بــا  کســی  می شــدیم  وارد  وقتــی  مناطقــی  در  دارد  وجــود 
نمی کــرد امــا بعــد از حضــور بنیــاد علــوی فضــای کالبــدی روســتا 
مــردم روســتا در  بــه وســیله خــود  کار گروهــی  و  دادیــم  تغییــر  را 
همچنیــن  و  روســتایی  مشــاغل  ســایر  و  دســتی  صنایــع  زمینه هــای 

ــد. ــرا ش ــتایی اج ــی روس ــاد تعاون ایج
ــی  ــتیبانی حقوق ــت و پش ــوی اس ــاد عل ــی از بنی ــتیبانی مال ــت: پش وی گف
ــم  ــاون ه ــعه تع ــک توس ــود و بان ــام می ش ــاون انج ــت تع ــرف معاون از ط
ــی  ــن شــرکت های تعاون ــرای ای ــرد و ب ــرار گی ــه ق ــن چرخ ــد در ای می توان
ماننــد صنایــع دســتی یــا تولیــد آب و بــرق در روســتاها تســهیالتی 

ــد. ــم کن فراه
ــا بخــش تعــاون هســتیم  ــه کــرد: آمــاده همــکاری خــاص ب خــاوه ای اضاف
ــاد  ــوی ایج ــده اند و الگ ــایی ش ــروم شناس ــق مح ــتا در مناط ــزار روس ه
ــاون و  ــش تع ــک بخ ــا کم ــروم را ب ــتایی و مح ــق روس ــتغال در مناط اش
ــی  ــی و مردم ــت محل ــتفاده از ظرفی ــی و اس ــادی و مردم ــای جه گروه ه

می کنیــم. دنبــال 
وی تاکیــد کــرد: خوشــبختانه مــردم در مناطــق مدنظــر آمادگــی کار 
ــای  ــت ه ــت، از ظرفی ــدی نیس ــانی جدی ــبکه انس ــه ش ــاز ب ــد و نی را دارن
ــا از گــروه هــای جهــادی مناطــق هســتند مــی توانیــم  مردمــی کــه عمدت
ــتاها  ــاد روس ــر اقتص ــی در ام ــدا تحول ــد خ ــه امی ــه ب ــم ک ــتفاده کنی اس
ــان را در  ــن نحــو بخشــی از ســهم مشــارکتی خودم ــه ای ایجــاد شــود و ب

ــم. ــاء کنی ــاون ایف ــاد تع ــود اقتص بهب
گفتنــی اســت »مراســم امضــای تفاهمنامــه همــکاری مشــترک بیــن 
ــا  ــوی ب ــاد عل ــی و بنی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــاون وزارت تع ــت تع معاون
ــت از مشــاغل خــرد و خانگــی در روســتاها) طــرح روســتا  موضــوع :حمای
ــاون،  ــاون وزارت تع ــور تع ــرم ام ــاون محت ــکنی مع ــور مس ــا حض ــه( ب پای
کار و رفــاه اجتماعــی و معــاون و مدیــران و دکتــر وحیــد خــاوه ای 
ــدف  ــاد باه ــن بنی ــران ای ــان و مدی ــوی و معاون ــاد عل ــرم بنی ــس محت رئی
ــب وکار  ــعه کس ــق توس ــی از طری ــدار و محرومیت زدای ــتغال پای ــن اش تأمی
و  رد  طرفیــن  بیــن  و  منعقــد  ر  کم برخــوردا و  مــرزی  مناطــق  در 

ــد.  ــدل ش ب
گــزارش: امیرعلی بینام

با امضای تفاهم نامه همکاری صورت گرفت

همکاری بخش تعاون و بنیاد علوی برای توسعه اشتغال و کارآفرینی

 در روستاها و مناطق محروم

در راســتای محرومیــت زدایی 
ــتا،  ــور روس ــر کش ــزار  در سراس از یکه

ــوی  ــاد عل ــاون وزارت کار و بنی ــور تع ــت ام معاون
ــد. ــه امضــاء کردن ــم نام تفاه

همــکاری  تفاهم نامــه  بــازارکار،   خبرنــگار  گــزارش  بــه   
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــاون وزارت تع ــاون تع ــن مع مشــترک بی

ــق  ــی از مناط ــه محرومیت زدای ــوی در زمین ــاد عل ــل بنی و مدیرعام
ــید. ــاء رس ــه امض ــور ب ــتایی کش روس

ــا  ــم ب ــن مراس ــاون در ای ــاون وزارت تع ــور تع ــاون ام ــکنی مع ــر مس دکت
ــی از  ــرای محرومیت زدای ــه ب ــن تفاهم نام ــاس ای ــر اس ــه  ب ــه اینک ــاره ب اش
ــدام  ــا اق ــزار روســتا در مناطــق محــروم و اشــتغال زایی توســط تعاونی ه ه
ــت  ــرای دریاف ــی ب ــرد: امســال 5358 شــرکت تعاون ــح ک ــود تصری می ش
ثبت نــام  تعــاون  وزارت  کارا  ســامانه  در  اشــتغال زایی  تســهیالت 

کردنــد و تــا کنــون ۹38 طــرح تعاونــی بــه مبلــغ بیــش از هــزار 
ــد کــه میانگیــن  ــارد تومــان تســهیالت دریافــت کرده ان میلی

تســهیالت بــرای هــر شــرکت تعاونــی 1075 میلیــون 
ــوده اســت. تومــان ب
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت سازگان ارتباط جهت ارتقای نیروی انسانی 
خود در زمینه نرم افزار ERP رسام، در تهران به یک 
همکار آشنا با نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمانی 

جهت پشتیبانی و ادمین نرم افزار احتیاج دارد. 
 ERP کارشناس پشتیبان نرم افزار

ERP آشنایی با نرم افزارهای
عالقه مند به حوزه کاری

روابط عمومی باال
IT و SQL ترجیحا آشنا با

پشتیبانی کاربران
ادمین نرم افزار
حقوق توافقی

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 
ایمیل زیر ارسال نمایند.

hh.aram@gmail.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت سازه های فلزی و ماشین آالت صنعتی صفا 
در راستای تکمیل کادر خود در تهران از واجدین 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
مسئول دفتر مدیر عامل )خانم(

دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
Microsoft office مسلط به برنامه های

مسلط به نامه نگاری اداری و تایپ
روابط عمومی باال

حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط
آشنا با بایگانی اداری، به صورت تمام وقت

رنج سنی بین 25 تا 35 سال
حقوق توافقی

شنبه تا چهارشنبه از 7:30 الی 17:30 
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 

شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط
 حاصل نمایند.

info@safastructure.com

دعوت به همکاری

شرکت تولیدی و صنعتی پارسا پالستیک )پاپکو( در 
راستای توسعه و تکمیل سازمان فروش و بازاریابی خود در استان 

تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
کارشناس فروش سازمانی- پشتیبان فروش خانم

مسئول دفتر خانم- کارمند فروش
کمک انباردار آقا- نیروی خدماتی آقا

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با 
ذکر عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند.

درج عنوان شغلی در رزومه الزامی است، در غیر اینصورت 
رزومه شما بررسی نخواهد شد.
employment@papco.ir

ــس  ــور مجل ــی و ام ــاون اجتماع ــر زاده مع ــر رنجب ــر اکب دکت
ــد  ــر محم ــی از دکت ــه نمایندگ ــه ب ــکی ک ــام پزش ــازمان نظ س
رئیــس زاده در ایــن جلســه حضــور پیــدا کــرده بــود بــا اشــاره 
ــواده و  ــک خان ــرح پزش ــدن ط ــی ش ــرای اجرای ــه ب ــن ک ــه ای ب
نظــام ارجــاع در کشــور نیــاز بــه منابــع کامــال مشــخص و بــدون 
ــا 2  ــد  1/5ت ــارات بای ــن اعتب ــرد: ای ــح ک ــم؛ تصری ــش داری چال
ــا  ــد ت ــواده باش ــک خان ــرح پزش ــدن ط ــی ش ــاز اجرای ــر نی براب
ــک  ــرح پزش ــی ط ــم اجرای ــه تی ــای اولی ــدا نیازه ــوان در ابت بت
خانــواده را مرتفــع نمــود و پزشــکان  عمومــی ، مراقبیــن 
ســالمت ،تیــم دندانپزشــکی و ماماهــا دلســوزانه  وارد ایــن 

ــد. ــت بپردازن ــه فعالی ــده و ب ــه ش عرص
وی بــا بیــان ایــن کــه بــا اختصــاص بودجــه مــورد نیــاز و حتــی 
ــی  ــد ، م ــی کن ــخص م ــبات مش ــه  محاس ــه ک ــش از آن چ بی
تــوان بــه آینــده ایــن طــرح امیــدوار بــود؛ اذعــان کــرد: وقتــی 
ــان  ــه طــرح مذکــور اختصــاص داده شــود ،در پای ــع الزم ب مناب
ســال بــا مدیریــت دقیــق و صحیــح منابــع و مصــارف بــا کاهــش 

شــدید هزینــه هــا مواجــه خواهیــم شــد.

چالش حقوق و دستمزد پزشک خانواده
ــی  ــه زندگ ــای اولی ــه ه ــوز دغدغ ــه هن ــکی ک ــزود : پزش وی اف
تیــم پزشــک  توانــد در فرماندهــی  را دارد؛ چطــور مــی 
خانــواده موفــق عمــل کنــد زیــرا هنــوز بــا مشــکالت زندگــی 
ــوق و  ــان حق ــون توم ــا 15 میلی ــه اســت و 10 ی ــود مواج خ
ــان  ــون توم ــا 5 میلی ــواده و 4 ی ــرای پزشــک خان دســتمزد ب
بــرای مراقبیــن ســالمت و ســایر اعضــای تیــم پزشــک 

ــد. ــی رس ــرانجام نم ــه س ــرح ب ــن ط ــواده ای خان
ــکی  ــام پزش ــازمان نظ ــس س ــور مجل ــی و ام ــاون اجتماع مع
ــک  ــم پزش ــای تی ــرای اعض ــد ب ــه بای ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب
خانــواده حقــوق قابــل قبولــی تعریــف کنیــم؛ گفــت: اعضــای 
تیــم پزشــک خانــواده بایــد از امنیــت شــغلی خــود مطمئــن 
ــن عرصــه شــده  ــوان وارد ای ــدرت و ت ــا تمــام ق ــا ب باشــند ت
و دلســوزانه بــه فعالیــت بپردازنــد کــه در ایــن صــورت 
ــالمت  ــام س ــی در نظ ــای القای ــه ه ــدید هزین ــش ش ــا کاه ب

ــود. ــم ب ــه خواهی مواج
ــه ورود  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــر زاده در بخ رنجب
ــرد  ــاره ک ــالمت اش ــوزه س ــال در ح ــای دیجیت ــاوری ه فن

ــی،  ــا ترکیب ــرد ی ــورت منف ــه ص ــوان ب ــی ت ــه داد: م و ادام
ــال  ــراد  را در بســتر دیجیت ــت از ســالمت اف ــان و مراقب درم
ــک  ــامانه الکترونی ــاد س ــکیل و ایج ــا تش ــم و ب ــف کنی تعری
مشــارکت  بــه  ا  ر متخصــص  و  عمومــی  همــکاران 

. کنیــم  دعــوت 
ــال یــک واقعیــت  ــر بســتر دیجیت ــه کــرد: درمــان ب وی اضاف
انــکار ناپذیــر اســت کــه در آینــده ای نــه چنــدان دور بــا آن 
ــن  ــوان روی ای ــی ت ــاال م ــه از ح ــد ک ــم ش ــه رو خواهی رو ب
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــنیده ه ــرد و ش ــوع کار ک موض
ــه انجــام شــده و متخصصــان حــوزه  ــن زمین ــی در ای اقدامات

ــد. ــر ورود کــرده ان ــن ام ــه ای ــات ب ــاوری اطالع فن
ــا افــراد صاحــب  ــر ایــن کــه ضــرورت دارد ت ــا تاکیــد ب وی ب
ــتم  ــواده و سیس ــک خان ــدن پزش ــی ش ــوزه اجرای ــر در ح نظ
ــه  ــه ارائ ــن زمین ــی را در ای ــع و تکمیل ــات جام ارجــاع اطالع
دهنــد؛ خاطرنشــان کــرد: همــه متولیــان ذیربــط بایــد 
ــم  ــام معظ ــی مق ــای ابالغ ــت ه ــراردادن سیاس ــر ق ــا مدنظ ب
ــدان عمــل  ــه وارد می ــری در حــوزه ســالمت بســیج گون رهب

ــانند. ــرانجام برس ــه س ــن کار را ب ــز ای ــا تمرک ــده و ب ش

وضعیت استخدامی پزشکان عمومی
ــکی  ــام پزش ــازمان نظ ــس س ــور مجل ــی و ام ــاون اجتماع مع
ــک  ــرح پزش ــی در ط ــکان عموم ــتخدامی پزش ــت اس ــه وضعی ب
خانــواده و نظــام ارجــاع اشــاره کــرد و گفــت: پزشــکان عمومــی 
ــدی و در دوران  ــالی واح ــی و س ــورت ترم ــه ص ــد ب 290 واح
اینترنــی نیــز 24 ســاعته فعالیــت  مــی کننــد امــا زمــان  
اســتخدام بــه عنــوان کارشــناس ارشــد جــذب سیســتم شــده و  
حقــوق 6 تــا 8 میلیــون تومــان بــرای آنــان تعریــف مــی شــود 

ــکاران اســت. ــن هم ــکاری در حــق ای ــم آش ــه ظل ک
وی یــاد آور شــد : در  وزارت بهداشــت ، شــورای عالــی انقــالب 
ــه  ــن ک ــر ای ــی ب ــندی مبن ــچ س ــوم هی ــی و وزارت عل فرهنگ
حقــوق و  مزایــای پزشــک عمومــی بــا کارشــناس ارشــد تعریــف 
شــود؛ وجــود نداشــته و انتظــار مــی رود شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی بــا توجــه بــه ایــن کــه ضــرورت قانونــی برای سیاســت 
ــات  ــن مهــم ورود کــرده و اقدام ــه ای گــذاری هــا وجــود دارد ب

الزم را انجــام دهــد.

با حضور دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی؛ 

مسائل و مشکالت »طرح پزشک خانواده« بررسی شد
ورود برخی پزشکان به کارهای 

غیر پزشکی

ــا بیــان اینکــه تنهــا  رئیــس انجمــن متخصصــان داخلــی ب
ــی  ــد، گفت:نیم ــی دارن ــد خوب ــکان در آم ــد پزش 10 درص

ــد. ــز در نمــی آورن ــه مطــب خــود را نی از پزشــکان هزین
ــن  ــس انجم ــرونیا، رئی ــرج خس ــازارکار ای ــزارش ب ــه گ ب
ــالمت  ــگار س ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــان داخل متخصص
خبرگــزاری فــارس، دربــاره آمــار پزشــکان بیــکار در 
ــا  ــکان م ــد از پزش ــا 10 درص ــت: 5 ت ــار داش ــور، اظه کش
ــا 30 درصــد بقیــه می تواننــد  ــد، 20 ت درآمــد خوبــی دارن
از  درصــد   50 امــا  باشــند  داشــته  مناســبی  زندگــی 
پزشــکان کــه شــامل پزشــکان عمومــی، کــودکان و عفونــی 
ــم  ــان را         ه ــه مطب ش ــا هزین ــر آنه ــفانه اکث ــتند متأس هس
ــری  ــام کار دیگ ــه انج ــت ب ــن اس ــد و ممک در نمی آورن

وادار شــوند.
ــده ای  ــه ســکه و دالرفروشــی، ع ــده ای ب ــه داد: ع وی ادام
ــز مهاجــرت  ــده ای از پزشــکان نی ــه ساختمان ســازی و ع ب
ــکی  ــه پزش ــأن جامع ــا دون ش ــا واقع ــه اینه ــد ک می کنن

ــیم. ــن مســأله باش ــر ای ــه فک ــد ب اســت و بای
ــرد:  ــان ک ــی خاطرنش ــان داخل ــن متخصص ــس انجم رئی
ــه صــورت ظاهــر  ــکار ممکــن اســت ب ــاره پزشــکان بی درب
کاری داشــته باشــند، امــا ایــن کار نیســت، بلکــه کار 
مقابلــش  در  دســتمزدی  و  هزینــه  کــه  اســت  آن 

کننــد. دریافــت 
ــدارد،  ــود ن ــتمزدی وج ــی دس ــرد: وقت ــراز ک ــرونیا اب خس
ــا بیــکار باشــد؛  ــز بنشــیند ام ــرد پشــت می ممکــن اســت ف
ــز اســت  ــرد پشــت می ــن دلیــل کــه ف ــه ای ــی کــه ب در حال

بگوینــد کاری دارد.
وی متذکــر شــد:زمانی بــه بنــده بــه عنــوان مشــغول بــه کار 
عنــوان می شــود کــه در مقابــل آن دســتمزدی داشــته باشــم.

ــی  ــرد: وقت ــه ک ــی  اضاف رئیــس انجمــن متخصصــان داخل
یــک پزشــک در مطبــش می نشــیند و تنهــا 6-5 بیمــار را         
ویزیــت می کنــد؛در حالــی کــه بایــد در برابــر ایــن تعــداد 
اجــاره مطــب و منشــی بدهــد، همچنیــن هزینه هــای 
ــد، اینهــا  ــز پرداخــت کن بیمــه و عــوارض شــهرداری را         نی
ــع  ــر رف ــود دارد و اگ ــب وج ــه در مط ــت ک ــکالتی اس مش
ــردم  ــوند و م ــل می ش ــی تعطی ــی یک ــا یک ــود، مطب ه نش

ــد کــرد. ضــرر خواهن

معــاون اجتماعــی و امــور مجلــس ســازمان نظــام پزشــکی بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــدون برنامــه ریــزی هــای 
ــواده و سیســتم ارجــاع  ــرای پزشــک خان ــی را ب ــوان آینــده مطلوب ــع الزم نمــی ت راهبــردی و تخصیــص مناب
متصــور بــود؛ اظهــار کــرد: تــا زمانــی کــه نیازهــای اولیــه و امنیــت شــغلی تیــم اجــرای طرح پزشــک خانــواده 

مرتفــع نشــود؛ نمــی تــوان شــاهد کاهــش هزینــه هــای القایــی در حــوزه ســالمت بــود.
ــوزه  ــای ح ــش ه ــی چال ــث و بررس ــه بح ــی؛ جلس ــط عموم ــازارکار از  اداره کل رواب ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
بهداشــت و درمــان بــا تاکیــد بــر پزشــک خانــواده، سیســتم ارجــاع و پرونــده الکترونیــک در شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی بــا حضــور دکتــر عاملــی، دکترشــمس ،دکتــر رضایــی ، دکتــر محققــی ، دکتــر محســن پــور 
ــدادی از  ــن تع ــکی و همچنی ــام پزش ــازمان نظ ــس س ــور مجل ــی و ام ــاون اجتماع ــرزاده مع ــر اکبررنجب و دکت

ــط برگــزار شــد. اعضــای دســتگاههای ذیرب
ــه  ــون برنام ــرا قان ــه چ ــن ک ــه ای ــد از جمل ــرح ش ــون مط ــای گوناگ ــی از زوای ــث مختلف ــه مباح ــن جلس در ای
پنــج  ســاله ،قوانیــن ســنواتی مجلــس شــورای اســالمی و سیاســت هــای ابالغــی حــوزه ســالمت مقــام معظــم 
ــم از  ــن مه ــف ای ــل مختل ــه دالی ــود ک ــی ش ــرا نم ــاع اج ــتم ارج ــواده و سیس ــک خان ــورد پزش ــری در م رهب
جملــه دیــدگاه وزراء بهداشــت درموضــوع پزشــک خانــواده در دوره هــای مختلــف مــورد بررســی قرارگرفــت 
ــرای برخــی از وزراء ایــن  ــه ایــن طــرح نداشــتند و ب کــه نوســانات جــدی داشــته اســت )برخــی اعتقــادی ب

ــواده نداشــتند. موضــوع کمرنــگ بــوده و برخــی هــم  آمادگــی الزم بــرای طــرح پزشــک خان
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دهقانی فیروزآبادی:

دانشجویان دکتری می توانند با شرکت و  محصول دانش بنیان دفاع
 و فارغ التحصیل شود

 

آئین نامه سراهای نوآوری و دانشجوی فناور
ــاره  ــا اش ــوآوری دانشــگاه آزاد اســامی ب ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق مع
بــه تدویــن چهــار یــا پنــج آئیــن نامــه مهــم در دانشــگاه آزاد اســامی گفــت: 
ــن،  ــاور و کارآفری ــتاد فن ــاور، اس ــجوی فن ــوآوری،  دانش ــراهای ن ــه س ــن نام آئی
ــاتید  ــجویان و اس ــور دانش ــای حض ــت و ... از راهکاره ــگاه و صنع ــاط دانش ارتب
بــرای توســعه کارآفرینــی و توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور اســت.

ــگاه آزاد  ــای دانش ــی واحده ــه برخ ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــادی ب ــی فیروزآب دهقان
تجهیزاتــی دارنــد کــه دانشــجویان بــرای اســتفاده از آن هــا در دانشــگاه دولتــی 
بایــد چنــد مــاه در نوبــت باشــند، گفــت: دانشــگاه آزاد اســتادانی دارد کــه بیــرون 
از دانشــگاه هــم شــاغل هســتند. اســتادان دولتــی همیشــه دانشــمند و پژوهشــگر 
ــا صنعــت داشــته باشــند؛ امــا اســتادان  ــد کــه تمایــل داشــتند ارتبــاط ب بوده ان
ــد و بعــد خواســته اند کــه  ــه خــود را دارن دانشــگاه آزاد معمــوال کارگاه و کارخان

عضــو هیئــت علمــی باشــند.
ــه  ــن ک ــر ای ــح ب ــا تصری ــگاه آزاد ب ــوآوری دانش ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق مع
ــر اســاس رتبه شــان انتخــاب  ــوال دانشــگاه و رشــته خــود را ب دانشــجویان معم
می کننــد، یــادآور شــد: امــا اولویــت دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی انتخــاب 
رشــته مــورد عاقه شــان اســت. دانشــجویان دانشــگاه آزاد بــا عاقــه رشــته خــود 

ــد. ــه دارد، ارزش آن را می دانن ــگاه هزین ــون دانش ــد و چ ــاب می کنن را انتخ
ــامی  ــگاه آزاد اس ــی در دانش ــه کارشناس ــرد: هزین ــان ک ــه خاطرنش وی در ادام
۱۵ میلیــون تومــان اســت در حالــی کــه هزینــه آزاد کــردن مــدرک در دانشــگاه 
دولتــی ۶۰ میلیــون تومــان اســت. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه هزینــه در 
دانشــگاه آزاد بــه صرفه تــر اســت. جنــس دانشــجویان دانشــگاه آزاد کســب و کاری 

ــرای شــغل می خواهنــد. اســت و معمــوال مــدرک را ب

دانشگاه آزاد لیگ دست دوم نیست
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــگاه آزاد ب ــوآوری دانش ــاوری و ن ــات، فن ــاون تحقیق مع
دانشــگاه آزاد لیــگ دســت دوم نیســت، دانشــگاه آزاد دارای زیرســاخت 
ــن  ــد از ای ــه بای ــت و هم ــه اس ــیا و خاورمیان ــرب آس ــور، غ ــر در کش بی نظی

ــم. ــتفاده کنی ــی اس ــه خوب ــت ب ظرفی
ــد،  ــدف دارن ــگاه آزاد ه ــجویان دانش ــه دانش ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــادی ب فیروزآب
ــای دانشــگاه آزاد گســتردگی در ســطح کشــور اســت،  ــزود: یکــی از مزای اف

ــال دارد. ــد فع ــور، واح ــه کش ــگاه آزاد در ۲۶۷ نقط ــه دانش ــوری ک ــه ط ب
معــاون تحقیقــات، فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه آزاد دربــاره دیگــر مزایــای ایــن 
دانشــگاه گفــت: هیئــت امنــای دانشــگاه آزاد اســامی، مــردم هســتند. مــردم بــه 
دانشــگاه آزاد شــهر خودشــان عاقــه دارنــد. بــه همیــن دلیــل، اجــازه تعطیلــی 
ــد. ــق می ده ــد دانشــگاه شــهر را رون ــد چــون معتقدن دانشــگاه آزاد را نمی دهن

وی در ادامــه افــزود: ویژگــی مثبــت دیگــر بــرای دانشــگاه آزاد ایــن اســت کــه  
نســبت بــه دانشــگاه دولتــی چابک تــر اســت. دانشــگاه آزاد ویــژه و خــاص اســت 
ــیار  ــارم بس ــوم و چه ــل س ــگاه های نس ــد در دانش ــدا کن ــگاه پی ــر ن ــر تغیی و اگ

موفــق خواهــد بــود.
ــتند،  ــد هس ــیار توانمن ــگاه آزاد بس ــتادان دانش ــه اس ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب دهقان
گفــت: مــن در ابتــدای ورود بــه دانشــگاه آزاد قصــد داشــتم مدیــران خــود را از 

بیــرون بیــاورم؛ امــا وقتــی بــا اســتادان دانشــگاه آزاد آشــنا شــدم، متوجــه شــدم 
کــه ایــن اســتادان بســیار توانمنــد هســتند و هم اکنــون تنهــا ســه یــا چهــار نفــر 

ــد.  ــگاه آزاد بوده ان ــارج از دانش ــکاران خ از هم

چرا دانشجویان با مراکز رشد 
و سراهای نوآوری آشنا نیستند

ــای بســیاری  ــه آیین نامه ه ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــاوری دانشــگاه آزاد ب ــاون فن مع
ــای آن  ــد از ظرفیت ه ــجویان می توانن ــه دانش ــود دارد ک ــگاه وج ــن دانش در ای
ــه  ــه آیین نام ــوان ب ــا می ت ــن آیین نامه ه ــه ای ــزود: از جمل ــد، اف ــتفاده کنن اس
ــه  ــه ب ــاور ک ــی فن ــت علم ــه هیئ ــاوری، آیین نام ــازار فن ــوآوری و ب ــراهای ن س
ــاور  ــجوی فن ــه دانش ــد، آیین نام ــام ده ــتادکاری انج ــد اس ــازه می ده ــتاد اج اس
ــرد. چــرا  ــد؛ اشــاره ک ــت می کن ــه دانشــجویان حمای ــای فناوران ــه از فعالیت ه ک

ــوآوری کمتــر آشــنا نیســتند؟ ــا مراکــز رشــد و ســراهای ن دانشــجویان ب
ــه  ــه ب ــا دانشــگاهی اســت ک ــرد: دانشــگاه آزاد تنه ــه خاطرنشــان ک وی در ادام
دانشــجوی دکتــری خــود اجــازه می دهــد بــا محصــول دانــش بنیــان خــود دفــاع 
ــت  ــن اس ــت، ممک ــوس نیس ــول ملم ــط محص ــول، فق ــور از محص ــد و منظ کن

ــه دهــد.  دانشــجویی یــک راهــکار ارائ
دهقانــی تصریــح کــرد: آیین نامــه چهــارم از قراردادهــای ارتبــاط با صنعــت حمایت 
می کنــد و آیین نامــه دیگــر دربــاره در اختیــار گذاشــتن دانشــگاه بــه شــرکت ها و 
تیم هایــی اســت کــه می خواهنــد فعالیــت فناورانــه داشــته باشــند. بــه ایــن معنــا 

کــه دانشــگاه تجهیــزات خــود را در اختیــار شــرکت ها قــرار می دهــد. 
ــان  ــجویان در جری ــفانه دانش ــرد: متاس ــد ک ــگاه آزاد تاکی ــاوری دانش ــاون فن مع
ــوآوری چیســت؟ آیین نامه هــای حمایتــی چــه هســتند؟  نیســتند کــه ســرای ن
در حالــی کــه اگــر دانشــجویان و اســتادان از مســئوالن دانشــگاه مطالبــه کننــد، 

ــد.  ــاق می افت ــن اتف ای

دانشگاه آزاد یکهزار شرکت را گرد هم آورده است
وی خاطرنشــان کــرد: امســال بــه مناســب چهلمیــن ســالگرد دانشــگاه بــه دنبــال 
ــا  ــه واحده ــگاه هم ــئوالن دانش ــجویان و مس ــتادان، دانش ــه اس ــتیم ک ــن هس ای
بتوانــد بــا هــم آشــنا شــوند. برنامــه  ایــن اســت کــه هــزار زیــر ســاخت دانشــگاه، 
ــات،  ــن ماق ــد. ای ــات کنن ــم ماق ــا ه ــده ب ــزار ای ــگاه و ه ــرکت دانش ــزار ش ه
فرصت هــای پیــش رو را بــه دانشــجویان نشــان می دهــد و موجــب ایجــاد 

خودبــاوری در دانشــجویان می شــود.
ــور 4۰۰  ــا حض ــته ب ــه گذش ــس دو هفت ــه اینوتک ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب دهقان
ــگاه  ــداد دانش ــا روی ــه ب ــل مقایس ــن قاب ــد و ای ــزار ش ــرکت برگ ــتارتآپ و ش اس
آزاد نیســت، گفــت: دانشــگاه آزاد یکهــزار شــرکت را گــرد هــم آورده اســت. بــه 

ــد. ــان دهن ــگاه آزاد را نش ــت دانش ــد عظم ــانه ها مجبورن ــل، رس ــن دلی همی
ــان  ــارد توم ــه ۱۲۰۰ میلی ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــگاه آزاد ب ــاوری دانش ــاون فن مع
تفاهم نامــه از ســوی دانشــگاه آزاد بســته شــده و دانشــجویان بایــد از ایــن فرصــت 
اســتفاده کننــد، یــادآور شــد: هــزار میلیــارد تومان ظرفیــت برای ســرمایه گــذاری وجود 
ــد مســتقر اســت،  ــدون در نمایشــگاه عصــر امی ــه می ــر، برنام دارد. از طــرف دیگ

آدمهــای توســعه کســب و کاری حضــور دارنــد، اســتارتآپ ها حضــور دارنــد، همــه 
ایــن مــوارد فرصــت اســت. 

وی تصریــح کــرد: معاونــت فنــاوری دانشــگاه بعــد از رویــداد، پیگیــر خواهــد 
بــود. دکتــر طهرانچــی معتقــد اســت کــه هشــتم خــرداد، روز ارزیابــی 
مدیــران واحدهاســت کــه چقــدر پــای کســب و کار دانشــجویان ایســتاده اند. 
آن  فرصت هــای  از  و  بیاینــد  نمایشــگاه  بــه  می خواهــم  دانشــجویان  از 
ــتند و  ــاوری هس ــت فن ــایت معاون ــم در س ــا ه ــد. آیین نامه ه ــتفاده کنن اس

دانشــجویان می تواننــد مطالعــه کننــد.
دهقانــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه ایــده بســیار مهم اســت چــون ایــده تیــم دارد و در 
۶۰۰ برنامــه ایده آرایــی شــده اســت، افــزود: مــا بــه دنبــال درآمــد غیرشــهریه ای 
نیســتیم؛ امــا بــه شــرکت ها اهمیــت می دهیــم چــون دانشــگاه بــه دنبــال ایــن 
اســت کــه فضــای کســب و کار ایجــاد کنــد. قصــد داریــم بــه دانشــجویان بگوییــم 

چگونــه در حالــی کــه دانشــجو هســتند، شــاغل باشــند؟

دانشجویی که کار کند بیکار نمی ماند
ــه درس  ــت ک ــق اس ــجویی موف ــه داد: دانش ــگاه آزاد ادام ــاوری دانش ــاون فن مع
ــم  ــی فراه ــد فضای ــگاه آزاد می خواه ــد. دانش ــم کار کن ــس از آن ه ــد و پ بخوان
کنــد دانشــجویانش بتواننــد از شــرکت های مســتقر در دانشــگاه اســتفاده کننــد. 
برخــی دانشــگاه های دنیــا چنــد برابــر دانشــگاه های مطــرح ماننــد اِم آی 
ــت  ــر و دس ــا س ــرای آن ه ــجویان ب ــا دانش ــد؛ ام ــت می کنن ــهریه دریاف ــی ش ت

ــد. ــغلی دارن ــن ش ــون تضمی ــکنند، چ می ش
ــال  ــد س ــجویی، چن ــی در دوران دانش ــت کس ــال اس ــرد: مح ــان ک وی خاطرنش
ــگاه آزاد  ــر دانش ــد. اگ ــکار بمان ــی بی ــس فارغ التحصیل ــود و پ ــغل ش ــر ش درگی

ــد.  ــد ش ــق خواه ــد، موف ــگاه کن ــد کار را وارد دانش بتوان
دهقانــی در پایــان اظهــار کــرد: قــراِر ســاخت برنامــه ای تحــت عنــوان همــکار بــا 
صداوســیما را داریــم کــه شــرکت های دانشــگاه آزاد معرفــی شــوند. امســال بــرای 

دانشــگاه آزاد اســامی، ســال رســانه اســت.
ــگاه آزاد  ــالگرد دانش ــن س ــبت چهلمی ــه مناس ــادی ب ــی فیروزآب روح اهلل دهقان
اســامی و برگــزاری نمایشــگاه و رویــداد ملــی عصــر امیــد افــزود: دانشــگاه آزاد 
ــه  ــه اضاف ــاوری و کســب و کار ب ــه فن ــات علمــی آشــنا ب بیــش از ۳۰ هــزار هی
یــک میلیــون نفــر دانشــجوی فعــال در دانشــگاه دارد. ایــن دانشــگاه  برخاســته 

از نیــاز مــردم اســت.
ــا  ــردم ب ــردن م ــنا ک ــد را آش ــر امی ــی عص ــداد مل ــزاری روی ــدف از برگ وی ه
ظرفیــت هــای دانشــگاه آزاد اســامی در ایجــاد اشــتغال و حــل مســایل کشــور 

ــوان کــرد. عن
ــوآوری دانشــگاه آزاد اســامی از آمادگــی ایــن  معــاون تحقیقــات، فنــاوری و ن
ــان  ــاور، صاحب ــان، فن ــش بنی ــای دان ــا  شــرکت ه ــکاری ب ــرای هم دانشــگاه ب
ایــده، دانشــگاههای دولتــی و پــارک هــای علــم و فنــاوری خبــر داد و افــزود: 
ــات دانشــگاه آزاد  فعــاالن حــوزه دانــش بنیــان همچنیــن مــی تواننــد از امکان
ــبی  ــای مناس ــت ه ــوان و ظرفی ــگاه از ت ــن دانش ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــد کنن بازدی

برخــوردار اســت.
دهقانــی فیروزآبــادی تصریــح کرد:تاکنــون ۵۰ هــزار مترمربــع از بهتریــن 
ــا کمــک و همیــاری معاونــت  ســاختمان هــای دانشــگاه آزاد در مرکــز تهــران ب
ــاور  ــای فن ــرکت ه ــب و کار و ش ــار کس ــوری در اختی ــت جمه ــی ریاس علم

ــت. ــرار گرف ق
وی خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه بــه دنبــال شــرکت داری نیســت بــه دنبــال توســعه 

کســب و کارهــای دانــش بنیــان و فنــاور بــرای دانشــجویان و اســاتید اســت.
گزارش: امیر علی بینام 

  معـاون تحقیقـات، فنـاوری و نوآوری دانشـگاه 

آزاد اسـامی با اشـاره به ظرفیت های دانشـگاه آزاد 

دانشـگاه  گفـت:  فنـاوری  و  نـوآوری  حـوزه  در 

بـه  کـه  اسـت  دانشـگاهی  تنهـا  اسـامی،  آزاد 

دانشـجوی دکتـری اجـازه می دهـد با شـرکت و 

محصـول دانـش بنیـان خـود دفـاع کند.

ــر روح اهلل  ــازارکار، دکت ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب

تحقیقــات،  معــاون  فیروزآبــادی  دهقانــی 

فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه آزاد اســامی 

ــوع  ــا موض ــتاگرامی ب ــده اینس ــه زن در برنام

ــاع  ــه دف ــه ب ــل ک ــا تحصی ــان ب ــتغال هم زم اش

از ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای دانشــگاه آزاد 

ــگاه  ــت: دانش ــار داش ــت واظه ــامی پرداخ اس

ــگاهی  ــزات آزمایش ــم تجهی ــزار قل آزاد ۱۲۷ ه

ــیده  ــای سرپوش ــع فض ــر مرب ــون مت و ۲۰ میلی

دارد،  همچنیــن  کارگاه هــا و تجهیزاتــی در 

دانشــگاه آزاد وجــود دارد کــه در دانشــگاه های 

ــود. ــدا نمی ش ــور پی ــراز اول کش ت

آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار

IT کامپیوتر و

ادامه مطلب کلیک کنید

مالی و حسابداری

کارشناس نصب و راه اندازی مودم
کارشناس کامپیوتر مسلط به امور 

سخت افزار و نرم افزار

ادامه مطلب کلیک کنید

حسابدار – آقا 

ادامه مطلب کلیک کنید

مهندس صنایع 
کارشناس پلیمر

مهندسی

فروش و بازاریابی

ادامه مطلب کلیک کنید

نیروی فنی

فروشنده برای فروشگاه های زنجیره ای
کارشناس بازرگانی خارجی -

مدیر تامین تجهیزات در پتروشیمی

ادامه مطلب کلیک کنید

متصدی تاسیسات آشنا به لوله کشی
تکنسین برق 

ادامه مطلب کلیک کنید

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

نیروی خدمات – آقا و خانم

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...
ادامه مطلب کلیک کنید

مسئول دفتر برای شرکت های مختلف 
در تهران

 کارمند اداری و منابع انسانی

اداری و دفتری

و...

و...

و...

و...

توجه
کارجویان محترم می توانند برای 

کسب اطالعات بیشتربر روی 
فرصت شغلی مربوطه کلیک

 یا به سایت بازار کار
  www.bazarekar.ir 

مراجعه نمایند.

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

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

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.

66417270

هنری

ادامه مطلب کلیک کنید

گرافیست و طراح سایت
موشن گراف و عکاس 

در شرکت فعال در
 حوزه پتروشیمي

و...



شبکه های اجتماعی 

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

10 دوشنبه  9 خرداد 1401- 27 شوال  1443-30 می 2022 - سال بیست و دوم - شماره 1263

دعوت به همکاری

شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز تاسیسات بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان به صورت قرارداد شرکتی )ابع مقررات قانون کار( از 
طریق آزمون افراد واجد شرایط به شرح ذیل را با آزمون کتبی و مصاحبه جذب نماید. لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل میتوانند طبق مفاد شرایط تعیین شده این آگهی جهت شغل 

نیروی تاسیسات مرکز ذکر شده به درخواست مدیریت درمان استان سیستان و بلوچستان از مورخ 1401/02/25 لغایت مورخ 1401/03/15 جهت ثبت نام به 
سایت شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین به نشانی   www.tamin-eng.ir   مراجعه نمایند .

الف( شرایط عمومی استخدام 
1 .تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

2 .دارا بودن حداقل 25 سال تا 33سال سن برای متقاضیان 
تبصره : گذراندن دوره سربازی تا 2 سال نیز موجب افزایش سنی مذکور می گردد .

3 .نداشتن سابقه محکومیت جزاِئی 
ــه  ــربازی ب ــت س ــت خدم ــت دائم)معافی ــا معافی ــم و ی ــر پرچ ــت زی ــان خدم ــودن پای 4 .دارا ب

ــد(. ــی باش ــول م ــل قب ــکی قاب ــت پزش ــتثنا معافی اس
ــل در  ــان مــی بایســت ســاکن و بومــی شهرســتانهای محــل خدمــت باشــند )حداق 5 .متقاضی

ســه ســال گذشــته ســاکن 
همان شهرستان باشند(. 

6 .همــراه داشــتن کارت ملــی یــا کارت شناســایی معتبــر )جهــت شناســایی شــرکت کننــدگان) در 
زمــان آزمــون الزامیســت( .

*صرفاً مدارک صادره از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم و هنرستان های مورد تأیید 
وزارت آموزش و پرورش مورد قبول خواهد بود. 

*مدارک غیر از رشته های  اعالمی حذف و وجوه واریز شده مسترد نمیگردد .

ب( شرایط اختصاصی استخدام 
• در کلیــه مــوارد فــوق و شــرایط یکســان، اولویــت بــا فــردی اســت کــه ســابقه بیمــه پــردازی 
ــا شــغل مــورد تقاضــا داشــته یــا گواهــی هــای مهارتــی  بیشــتری در کار تأسیســاتی مرتبــط ب
ــدام از  ــر ک ــی بایســتی در خ صــوص ه ــی م ــروی فن ــذا نی ــد. ل ــه نمای ــط بیشــتری را ارائ مرتب
ــه انضمــام رضایــت نامــه از عملکــرد )صــادره از  ســوابق کاری مرتبــط، پرینــت ســوابق بیمــه ب

ــد .  ــه نمای محــل کار قبلــی( ارائ
• جهــت ا حــراز بومــی بــودن ارائــه شناســنامه صــادره از شهرســتان مــورد تقاضــا یــا مــدارک 
تحصیلــی یــا گواهــی شــغلی نشــان دهنــده اشــتغال بــه کار یــا تحصیــل در همــان شهرســتان 

ضــروری مــی باشــد . 
• انجــام مراحــل بعــدی؛ شــامل آزمــون و ...... در صــورت تکمیــل مــدارک و شــرایط عمومــی امــکان پذیر 

ــد.  می باش

ج) مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام 
www. ــانی ــه نش ــن ب ــرژی تامی ــات و ان ــی تاسیس ــرکت مهندس ــایت ش ــه س ــه ب 1-مراجع

tamin-eng.ir و تکمیــل فــرم ثبــت نــام و الصــاق یــک قطعــه عکــس جدیــد ) آپلــود عکــس 
ــام ســایت الزامــی اســت ( و مــدارک مــورد نیــاز در فــرم ثبــت ن

2-واریز مبلغ 1/500/000 ریال )) یک میلیون و پانصد هزار ریال (( به شماره حساب 910000050 
 IR410130 به نام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین و یا شبا همین حساب به شماره

1000 0000 0910 0000 50
*در صــورت نقــص مــدارک و عــدم رعایــت دســتورالعمل امــکان اســترداد وجــوه میســر نمــی 

باشــد .

د(توضیحات و سایر شرایط 
ــررات  ــع مق ــی تاسیســات تاب ــروی فن ــرارداد شــرکتی ) نی ــه صــورت ق ــا« ب 1 -اســتخدام صرف

ــی باشــد.  ــدات رابطــه اســتخدامی م ــدون تعه ــون کار ( و ب قان
2 -وجه واریزی بابت ثبت نام تحت هیچ شرایطی عودت نخواهد شد . 

3 -در هــر مرحلــه از آزمــون و یــا پــس از بکارگیــری چنانچــه خــالف اطالعــات اعــالم شــده 
محــرز گــردد ، داوطلــب از انجــام مراحــل بعــدی محــروم خواهــد شــد . 

4-مجمــوع نیروهــای مــورد نیــاز 3 نفــر بــرای مدیریــت درمــان اســتان کردســتان اشــاره شــده 
در جــدول شــرایط اختصاصــی مــی باشــند و بــا توجــه بــه تعــداد محــدود مــورد نیــاز داوطلبــان 

بــا بیشــترین امتیــاز پذیــرش خواهنــد شــد. 
ــت  ــه مدیری ــرژی تامیــن ب ــق شــرکت مهندســی تاسیســات و ان ــرش شــده از طری ــرد پذی 5-ف
درمــان اســتان کردســتان معرفــی خواهنــد شــد. کلیــه امــور پرداخــت )حقــوق و مزایــا( و امــور 

مرتبــط بــا نیروهــا بــر عهــده شــرکت مهندســی تاسیســات و انــرژی تامیــن خواهــد بــود. 
ــاال بــودن مــدرک افــراد )  ــرای افــرادی کــه عنــوان کارگــر فنــی پذیرفتــه خواهنــد شــد ب 6-ب
باالتــر از دیپلــم ( از نظــر حقــوق و مزایــا و ســطح شــغلی، حقــی ایجــاد نخواهــد کــرد و افــراد 

ملــزم بــه اجــرای شــرح وظایــف مرتبــط بــا کارگــر فنــی خواهنــد بــود. 
ــه  ــره ب ــمانی و غی ــر جس ــی را از نظ ــور اجرائ ــت ام ــزم جه ــی ال ــت توانائ ــی بایس ــراد م 7-اف

ــند .  ــته باش ــه داش ــه مربوط ــخیص کمیت تش
- کلیــه افــراد پذیرفتــه شــده بــا هــر مــدرک تخصصــی و تحــت هــر عنــوان شــغلی عالــوه بــر کار 
تخصصــی خــود  موظــف بــه ارائــه کلیــه خدمــات مــورد نیــاز واحــد تأسیســات ) اعــم از امــور 
آب و فاضــالب ، و ســایر امــور محولــه بــه واحــد تاسیســات حســب تشــخیص مســئولین ( بــوده 
ــه کار عملــی در واحــد  ــه اشــتغال ب و در کلیــه شــیفت هــای کاری تنظیمــی مرکــز موظــف ب

تأسیســات مــی باشــند. 

ه( منابع آزمون: 
ــرق  ــی( / ب ــی ) عموم ــی و برودت ــات حرارت ــداری تاسیس ــرویس و نگه ــوص س ــب در خص کت

ــک و دو ــه ی ــکاری درج ــب جوش ــی )عمومی(کت ــی و صنعت خانگ
نکته: آزمون بصورت سئواالت تشریحی و تستی و مصاحبه حضوری برگزار می گردد. 

ی( مراحل ثبت نام و آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه 
1 -برگزاری آزمون ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 1401/03/24

2 -بررسی نتایج آزمون واعالم نتایج در تاریخ 1401/03/28
3 -انجــام فراینــد مصاحبــه و....... از بیــن نفــرات برتــر کــه باالتریــن نمــره آزمــون کتبــی را دارا 

مــی باشــند 
4 -محل برگزاری آزمون : درج در کارت ورود به جلسه 

و( نحوه گزینش ، امتیاز نهایی و...
1 .60 درصد امتیاز از طریق آزمون کتبی 

ــی  ــاز ، فن ــوزش 10 امتی ــت وآم ــوری ) حراس ــه حض ــق مصاحب ــاز از طری ــد امتی 2 .40 درص
ــاز ( ــی 30 امتی ــی و مهندس ــث فن ــی ، مباح مهندس

• الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرط وقبولــی و دعــوت بــه مصاحبــه فنــی آوردن نمــره حداقــل 
50 % آزمــون  کتبــی مــی باشــد.

•الزم  بــه ذکــر اســت در صــورت ناقــص بــودن مــدارک )بنــد ج( امــکان برگــزاری آزمــون و انجام 
مراحــل بعــدی بــرای درخواســت کننــده هــا فراهــم نخواهــد بــود و داوطلبــان مــی بایســت بــا 

بررســی دقیــق مــدارک در خواســتی نســبت بــه پیگیــری مراحــل بعــدی اقــدام نماینــد . 
• در صورتــی کــه مــدارک تحصیلــی داوطلبــان باالتــر از حداقــل مــدارک عنــوان شــده باشــد این 
موضــوع تاثیــری در گزینــش و ...... نداشــته داوطلــب مــی بایســت در صــورت قبولــی در همــان 
شــغل مشــغول بــه کار گــردد و ارائــه مــدارک باالتــر مــورد قبــول نبــوده و بــا ســایرین در یــک 

ســطح قــرار خواهنــد داشــت و نبایــد خللــی در انجــام وظائــف و ....... ایشــان بــه وجــود آورد . 
• شــروع بــه کار افــراد منتخــب صرفــاً پــس از تأییــد هســته گزینــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

امــکان پذیــر خواهــد بــود. 
ــوده و در صــورت  ــا( ب ــا حقــوق و مزای ــه طــور آزمایشــی )ب ــه کار نیروهــا ســه مــاه ب • انجــام ب
عــدم رضایــت از عملکــرد کارفرمــا نســبت بــه جایگزینــی ایشــان از افــراد ذخیــره آزمــون انجــام 

شــده اقــدام خواهــد نمــود . 
• بــا توجــه بــه برگــزاری آزمــون توســط شــرکت مهندســی تاسیســات و انــرژی تامیــن ، مدیریت 

درمــان اســتان کردســتان در قبــال آزمــون و برگــزاری آن هیچگونــه تعهــدی نخواهد داشــت.

»کـودک کار مجازی« عین همان کودک کار
 حقیقی است

بـا کـودک کار  همتـی، در خصـوص تفـاوت کـودک کار مجـازی 
حقیقـی می گویـد: اولیـن بـار در سـال 94 بود که به طـور تخصصی 
معضالتـی را کـه اینفلوئنسـرهای مجـازی ایجـاد می کننـد، مـورد 
بررسـی قـرار دادیـم. یکی از آسـیب های اجتماعی درمـورد کودکان 
کار مجـازی بـود کـه در آن زمان بـرای اولین بار گزارشـی در مورد 
آن هـا ارائـه شـد. اما پیـش از تعریف کـودک کار مجازی الزم اسـت 
تعریفـی از کـودک کار مطرح شـود. منظـور از کودک کار، خردسـالی 

اسـت کـه بـه عنـوان ابـزار یـا وسـیله ای بـه قصـد پـول درآوردن 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد و ممکن اسـت خـود کـودک  به کار 
مـورد نظـر تمایـل داشـته و یـا نداشـته باشـد. بـه هـر حـال وقتی 
کودکـی مجبـور به کاری شـود و یا بـه نحوی بـرای او کاری تعریف 
شـود، بـه وی کـودک کار گفتـه می شـود. در دنیـای مجـازی هـم 

دقیقـا همیـن اتفـاق می افتـد؛ یعنـی کـودک بـه وسـیله ای بـرای 
درآمدزایـی تبدیـل می شـود امـا در بسـیاری از مـوارد، خردسـال 
بـرای ایـن منظـور درکـی نـدارد و فکـر می کنـد چـون شـخصی 

مهـم و محبوبـی اسـت، ایـن اتفاقـات بـرای او رخ می دهـد. در یک 

در  اگـر شـرایطی  گفـت  بایـد  جمع بنـدی 
فضـای واقعـی یـا مجـازی تعریف شـود که 
براسـاس آن، کـودک درآمدزایـی کنـد، بـه 

عنـوان کـودک کار شـناخته می شـود.

آیـا ماما بالگرها مادران موفقی 
محسوب می شوند؟

همتـی، در مـورد کار کـودکان در فضـای 
مجـازی اظهـار می کنـد: در کار عـادی بـا 
کودکانـی روبـه رو هسـتیم که مشـغول کار 
فیزیکی هسـتند، اما در مـورد کودکانی که در 
فضـای مجـازی مشـغول به فعالیت هسـتند، 
ایـن موضـوع در مـورد آنهـا صـدق نمی کنـد. 
زیـرا بـا کودکانـی مواجه ایـم کـه نـه لبـاس 
منـدرس می پوشـند و نه در حــــال انجـــام 
کاری سـخت و دشـوار هسـتند. در عـوض 
واژگانـی از قبیـل شیک پوشـی، زیبایـی 
و مـواردی از ایـن دسـت در مـورد آن هـا 
مطـرح می شـود. در واقـع، 
ماجـرا معکـوس جلـوه 

می شـود. داده 

مادران موفق در جامعه شناخته  عنوان  به  این کودکان عمدتا  مادران 
شده و می شوند که به فکر کودکان خود هستند. در حالی که این مادران 
برای مطرح شدن و محبوب ساختن فرزندان خود، از هر وسیله و ابزاری 
استفاده می کنند. برای مثال اگر طرح خاصی برای مطرح کردن کودک 
در شبکه های اجتماعی ارائه می شود، این خانواده تالش دارد تا فرزندش 
در آن مسیر حرکت کند. یا عکس ها و فیلم هایی به اشکال مختلف و 
و  تهیه  کودک  رفتار  و  تصویر  از   غریب  و  موقعیت های عجیب  در 

منتشر می شود.

نقش شـبکه های اجتماعی در بروز پدیده 
کودکان کار مجازی

همتـی دربـاره نقـش شـبکه های اجتماعـی در شـکل گیری پدیـده 
کـودکان کار مجـازی می گویـد: بـا گسـترش اینترنـت و علـم بـه 
درآمـد  و  پـول   می تـوان  اجتماعـی  شـبکه های  طریـق  از  اینکـه 
دسـت یافـت، پدیـده کـودکان کار مجـازی در شـبکه شـکل گرفت 
و بـزرگ شـد. هـر چنـد ورود برخی بالگرهـای تخصصـی که پیش 
اتفـاق  فضـا  ایـن  در  بودنـد  فعـال  وبالگ هـا  فضـای  در  ایـن  از 

بود. خوبـی 
وی ادامه می دهد: اما همه افرادی که وارد این شبکه ها شده اند الزاما 
دنبال جذب  به  صرفا  اما  ندارند،  خاصی  دانش  و  مناسب  اطالعات 
مجردند  اگر  که  کردند  ظهور  افرادی  نتیجه  در  هستند.  مخاطب 
حریم  فروختن  با  هستند  متاهل  اگر  خود،  روزمرگی  فروختن  با 
خصوصی و اگر فرزند دارند با فروختن روزمرگی کودکان خود تالش 

کرده اند به درآمد و شهرت دست یابند.
سعی  ابزار  دسترس ترین  در  و  ساده ترین  با  افراد  این  واقع  در 
می کنند به اهداف خود دست یابند. در این میان برخی والدین ابتدا 
صفحه ای برای کودک خود زده و بعد به مرور در کنار او، عکس و 
تصویر خود را به نمایش گذاشته و پس از مدتی که اصطالح کودک 
نام خود  کار در فضای مجازی مطرح شد، پروفایل آن صفحه را به 
تغییر داده و کسب و کارشان را ادامه داده اند. این والدین به مرور 
برخی امور و بدعت هایی مانند برگزاری نوع خاصی از تولد را رایج 
کرده اند که این بدعت ها به مرور توسط دیگران با تقلیدی دومینووار  

ادامه یافت.
با گسترش اینترنت و علم به اینکه از طریق شبکه های اجتماعی 
می توان پول و درآمد کسب کرد، پدیده کودکان کار مجازی در 
شبکه شکل گرفت و بزرگ شد. هر چند ورود برخی بالگرهای 
تخصصی که پیش از این در فضای وبالگ ها فعال بودند در این 

فضا اتفاق خوبی بود.

وسوسـه تبلیغات و شهرت برای مادران
 شبه بالگر زیاد است

همتـی در خصـوص دالیـل رونـق گرفتـن صفحـات اینسـتاگرامی 
مـادران بالگـر می گویـد: چـون کودکـی حـوزه ای بسـیار متنـوع، 
پرتبلیـغ و پـر درآمـد اسـت، بنابرایـن برخـی افـراد از ایـن حـوزه 
بـرای دسـت یابی بـه اهـداف اقتصـادی و یـا شـهرت و گسـترش 
از  بسـیاری  زمینـه  درایـن  تاکنـون  کرده انـد.  اسـتفاده  تبلیغـات 

آتلیه هـا، لبـاس فروشـی ها، کارگاه هـای تربیـت کـودک، موسسـات 
آموزشـی و حتـی آرایشـگاه ها و مهدهـای کـودک از کـودکان در 
تبلیغـات  بـرای  مجـازی  شـبکه های  دیگـر  و  اینسـتاگرام  فضـای 

کرده انـد. اسـتفاده 
وی ادامـه می دهـد: از طرفی پخـش تصاویری از کـودکان در فضای 
مجـازی حـاوی انتقـال ایـن پیام  هم بـوده کـه والدینی کـه در این 
زمینـه اقـدام داشـته اند، والدیـن خـوب و موفقـی بـرای کـودکان 
تـا  می شـود  سـبب  پیام هایـی  و  تصاویـر  چنیـن  بوده انـد.  خـود 
مـادران دیگـر نیـز خـود را بـا ایـن فضـا مقایسـه کننـد و بنابرایـن 
ترغیـب بـه خریـد برخـی اقـالم و اجنـاس بـرای فرزنـدان خـود 
شـوند. در واقـع اسـتانداردها و معیارهایـی کـه مـادران  یـا والدیـن 
فعـال در فضـای مجـازی بـه وسـیله کودکانشـان تعییـن می کننـد، 
دیگـر  خانواده هـای  و  افـراد  برخـی  معیارهـای  و  اسـتانداردها  بـه 
بـرای فعالیـت در ایـن فضـا تبدیـل می شـود. نتیجـه ایـن موضـوع 
آن اسـت کـه از طریـق ایـن تحریک سـازی هـر از گاه سـبک ها و 
مدل هـای جدیـد و مـن درآوردی بـروز کـرده و شـایع می شـود کـه 
یـک بدعت گـذاری نادرسـت اسـت. ایـن فضـا وقتـی تبعـات ایجـاد 
می کنـد کـه چنانچـه خانـواده ای بـه هـر دلیلی تـوان انجـام چنین 
کاری را نداشـت، احسـاس کمبـود می کنـد و میـان وضعیت خود و 

اطرافیـان مقایسـه می شـود. 

بدعت گـذاری هایی که هزینه فرزندآوری را باال برده اند
بدعت گـذاری  تاثیـرات  دربـاره  مجـازی،  شـبکه های  فعـال  ایـن 
مامابالگرهـا در جامعـه می گویـد: یکـی از پیامدهـای چنیـن امری، 
افـراد اسـتاندارها و  بـه فرزنـدآوری اسـت. وقتـی  کاهـش تمایـل 
مجـازی  فضـای  در  مطـرح  اسـتانداردهای  بـا  را  معیارهـای خـود 
تطبیـق می دهنـد، بـه دالیـل مختلـف مالـی و زمانـی از داشـتن 
فرزنـد صرف نظـر می کننـد. زیـرا اقـدام بـه چنیـن کارهایـی عـالوه 

بـر صـرف پـول، نیـاز بـه صـرف انـرژی و وقـت زیـاد هـم هسـت.
یکـی از پیامدهـای چنیـن امـری، کاهـش تمایـل بـه فرزنـدآوری 
اسـت. وقتـی افـراد معیارهـای خـود را بـا اسـتانداردها در فضـای 
مجـازی تطبیـق می دهنـد، بـه دالیـل مختلـف مالـی و زمانـی از 
داشـتن فرزنـد صـرف نظـر می کننـد. زیرا اقـدام به چنیـن کارهایی 
عـالوه بـر صـرف هزینـه، نیـاز بـه صـرف انـرژی و وقت هم هسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه مـادر آن کـودک ِکار در فضـای مجـازی 
ممکـن اسـت در یـک روز حـدود 100 تـا 200 عکـس از فرزنـدش 
بگیـرد و هـر روز بخشـی از آن تصاویر را منتشـر کند. بـه عبارتی ما 
بـا یکسـری دروغ روبهرو هسـتیم کـه در قالب سـبک زندگی جذاب 
عرضـه می شـود. جـدا از اینکـه باالخره روزمرگی فروشـی هـم اتفاق 
می افتـد. آنهـا آنقـدر هزینـه هـر اتفاقـی ماننـد ازدواج، فرزندآوری، 
می برنـد  بـاال  را  مختلـف  مراسـم های  برگـزاری  و  سـفر  مهمانـی، 
کـه بسـیاری، وقتـی تـوان برگـزاری چنیـن برنامه هایـی حتـی در 
نصـف آن سـطح را ندارنـد، از اصـل موضـوع منصـرف می شـوند. به 
طـور مثـال بـه همـان تک فرزنـدی قناعـت می کنند چون احسـاس 
می کننـد تـوان اقتصـادی آن هـا اجـازه نمی دهـد ایـن همـه کار را 
کـه بـرای فرزنـد اولـش بـا سـختی انجـام داده بـرای دومـی هـم 

بدهد. انجـام 
ادامه دارد...

نتایج »مطالعه مفهوم کودکان کار اینستاگرامی در ایران«

این مامابالگرها فرزندانشان را به کجا سوق می دهند؟
کودک کار در فضای مجازی پدیده نوظهوری است که در چندسال اخیر روند پرشتابی را داشته است. در حالی که کودکان شیک پوش 
اغلب با اهداف اقتصادی توسط والدین یا افراد مختلف در این فضا وادار به کار می شوند، این پرسش وجود دارد که سرنوشت آنها که توسط 

مامابالگرها هدایت می شوند، چه خواهد بود؟
امروزه شبکه جهانی اینترنت فضای جدیدی در زندگی انسان ها ایجاد کرده است که از آن به  عنوان فضای وب دوم یا فضای مجازی یاد 
می کنند. در فضای مجازی »زمان و مکان« معنایی متفاوت پیدا کرده و ویژگی هایی چون دسترسی پذیری و سهولت استفاده از آن، امکان 

حضور گروه های مختلف سنی و جنسی فراهم شده است.
 از طرفی شکل گیری شبکه های اجتماعی متعدد با گستره جهانی مانند اینستاگرام، یوتیوب، واتساپ، تلگرام نیز به حضور افراد به داللیل 

مختلف کاری یا سرگرمی در این فضا دامن زده است.
اگر شرایطی در فضای واقعی یا مجازی تعریف شود که براساس آن، کودک درآمدزایی کند، به عنوان کودک کار شناخته می شود.

 طبق گزارش سایت statista، داده های شرکت های تجزیه و تحلیل اطالعات نشان می دهد نزدیک به 4 میلیارد و 
از  نفر  میلیون   ۸۹5 و  ملیارد   2 تعداد  این  از  که  استفاده می کنند  این شبکه ها  از  کاربر  میلیون   200

فیس بوک، 2 میلیارد و 2۹1 میلیون نفر از یوتیوب، 2 میلیارد نفر از واتس آپ و 1 میلیارد و 3۹3 میلیون نفر 
از اینستاگرام استفاده می کنند.

 در ایران نیز طبق نتایج نظرسنجی ایسپا در سال 1400، ۷1.4 درصد از کاربران از واتس آپ، 53.1 درصد 
از اینستاگرام، 40.4 درصد از تلگرام و 5.1 درصد از سروش استفاده می کنند.

طبق این گزارش، از میان این شبکه های اجتماعی، اینستاگرام از نظر تعداد کاربران در سطح جهان 
رتبه چهارم و در ایران رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. این شبکه به دلیل جذابیت های بصری 
و عکس محور بودن و فراهم کردن فضای مناسب برای کسب و کار فردی مورد عالقه و محبوبیت افراد 

و اقشار مختلف به ویژه زنان و کودکان قرار گرفته است.
در چند سال اخیر یکی از گروه های سنی که در اینستاگرام به نمایش گذاشته می شوند و پس از دوره ای 

به مثابه خرده سلبریتی مشهور و معروف می شوند، »کودکان و خردساالن« هستند. کودکانی که به طور 
معمول  توسط خانواده و عمدتا مادر در فضای مجازی به عنوان مدل تبلیغاتی یا نمونه ایده آل یک کودک 

بازنمایی می شوند و از آن ها به عنوان »کودکان کارمجازی یا اینستاگرامی« یاد می شود.
 در چند سال اخیر یکی از گروه هایی که در اینستاگرام به نمایش گذاشته می شوند »کودکان« هستند. کودکانی که به 

طور معمول  توسط خانواده و عمدتا مادر در فضای مجازی به عنوان مدل تبلیغاتی یا نمونه ایده آل یک کودک بازنمایی می شوند 
و از آن ها به عنوان »کودکان کارمجازی یا اینستاگرامی« یاد می شود.

البته کودکان کار مجازی با کودکان کار سنتی تفاوت هایی دارند، به این معنا که دیگر لباس های مندرس نمی پوشند و در خیابان ها 
و معابر، دستفروشی نمی کنند و بلکه با لباس های فاخر و زیبا جلوی دوربین حاضر می شوند و با انواع ژست های عمدتا مصنوعی، 

کاالها و خدمات یک شرکت تجاری را تبلیغ می کنند که صاحبان آن یا والدین آنها و یا افرادغیر هستند. در واقع، هدف از این ماجرا 
تنها یک چیز است و آن درآمدزایی برای خانواده با استفاده از چهره معصوم کودکان است.

در رابطه با کودکان کار در فضای مجازی هر چند آمار دقیقی در دست نیست، اما مطالعه برخی از محققان حاکی از نوپدید بودن این 
مساله در ایران است.

به گزارش بازارکار، برای مثال »عاطفه آقایی و زهرا رضانیا« )13۹۸( در تحقیقی با عنوان »مطالعه مفهوم کودکان کار اینستاگرامی 
در فضای مجازی ایران« به این نتیجه رسیدند که بدن و تعامالن کودک در صفحات اینستاگرامی به مثابه عنصر نمایش، عنصر 

هویت دهنده و برندساز مادر، عرصه ای برای تبلیغات اموری هستند که مفهوم کودک کار اینستاگرامی را مطرح می کنند تا از طریق 
جذب فالوورهای بیشتر، خانواده های آنها بتوانند سود بیشتری از شرکت های تبلیغاتی کسب کنند؛ اما استفاده از کودکان برای 
درآمدزایی و سودآوری به طور قطع پیامدهایی هم برای خود آنها در سطح خرد و هم برای جامعه در سطح کالن همراه خواهد بود که 

از آن جمله شیوه کودکی کردن این کودکان و دوستی آنها با گروه همساالن است.
اما این موضوع آن چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و از نظر سیاست گذارن و مسئوالن به ویژه در حوزه فرهنگ مغفول مانده و در 
جهان واقعی با نوعی شکاف و خالء قوانین بازدارنده رو به رو هستیم. از این رو اهمیت پرداختن به این موضوع و واکاوی بیشتر ابعاد 

پنهان آن، سبب شد پژوهشگر ایرنا با »عطیه همتی« کارشناس حوزه فضای مجازی گفت وگو کند.

■ قسمت اول
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دعوت به همکاری

شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیازتاسیسات مدیریت درمان استان کردستان به صورت قرارداد شرکتی)تابع مقررات قانون کار(از 
طریق آزمون افراد واجد شرایطبه شرح ذیل را با آزمون کتبی و مصاحبه جذب نماید . لذاکلیه متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل میتوانند طبق مفاد شرایط تعیین شده این آگهی جهت شغل 

نیروی تاسیسات مراکز ذکر شده به درخواست مدیریت درمان استان کردستان ازمورخ1401/02/31 لغایت مورخ1401/03/31جهت ثبت نام به سایت شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی 
تامین به نشانی   www.tamin-eng.ir   مراجعه نمایند .

الف( شرایط عمومی استخدام 
1 .تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

2 .دارا بودن حداقل 25 سال تا 33سال سن برای متقاضیان 
تبصره : گذراندن دوره سربازی تا 2 سال نیز موجب افزایش سنی مذکور می گردد .

3 .نداشتن سابقه محکومیت جزاِئی 
ــه  ــربازی ب ــت س ــت خدم ــت دائم)معافی ــا معافی ــم و ی ــر پرچ ــت زی ــان خدم ــودن پای 4 .دارا ب

ــد(. ــی باش ــول م ــل قب ــکی قاب ــت پزش ــتثنا معافی اس
5 .متقاضیــان مــی بایســت ســاکن و بومــی شهرســتانهای محــل خدمــت باشــند )حداقــل در ســه 

ســال گذشــته ســاکن همان شهرســتان باشــند(. 
6 .همــراه داشــتن کارت ملــی یــا کارت شناســایی معتبــر جهــت شناســایی شــرکت کننــدگان) در 

زمــان آزمــون الزامیســت( .

*صرفاً مدارک صادره از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم و هنرستان های مورد تأیید 
وزارت آموزش و پرورش مورد قبول خواهد بود. 

*مدارک غیر از رشته های  اعالمی حذف و وجوه واریز شده مسترد نمیگردد .

ب( شرایط اختصاصی استخدام 
• در کلیــه مــوارد فــوق و شــرایط یکســان، اولویــت بــا فــردی اســت کــه ســابقه بیمــه پــردازی 
ــا شــغل مــورد تقاضــا داشــته یــا گواهــی هــای مهارتــی  بیشــتری در کار تأسیســاتی مرتبــط ب
ــدام از  ــر ک ــی بایســتی در خصــوص ه ــی م ــروی فن ــذا نی ــد. ل ــه نمای ــط بیشــتری را ارائ مرتب
ــه انضمــام رضایــت نامــه از عملکــرد )صــادره از  ســوابق کاری مرتبــط، پرینــت ســوابق بیمــه ب

ــد .  ــه نمای محــل کار قبلــی( ارائ
• جهــت ا حــراز بومــی بــودن ارائــه شناســنامه صــادره از شهرســتان مــورد تقاضــا یــا مــدارک تحصیلی یا 
گواهــی شــغلی نشــان دهنــده اشــتغال بــه کار یا تحصیــل در همــان شهرســتان ضــروری می باشــد . 

• انجــام مراحــل بعــدی؛ شــامل آزمــون و ...... در صــورت تکمیــل مــدارک و شــرایط عمومــی امــکان پذیر 
ــد.  می باش

ج) مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام 
1-مراجعــه بــه ســایت شــرکت مهندســی تاسیســات و انــرژی تامیــن بــه نشــانی 
www.tamin-eng.ir و تکمیــل فــرم ثبــت نــام و الصــاق یــک قطعــه عکــس 
جدیــد ) آپلــود عکــس و مــدارک مــورد نیــاز در فــرم ثبــت نــام ســایت الزامــی اســت (

 910000050 به شماره حساب   )) ریال  میلیون  یک   (( ریال   1/000/000 مبلغ  2-واریز 
شماره  به  حساب  همین  شبا  یا  و  تامین  انرژی  و  تاسیسات  مهندسی  شرکت  نام  به 

IR410130 1000 0000 0910 0000 50
*در صــورت نقــص مــدارک و عــدم رعایــت دســتورالعمل امــکان اســترداد وجــوه میســر نمــی 

باشــد .

د(توضیحات و سایر شرایط 
ــررات  ــع مق ــی تاسیســات تاب ــروی فن ــرارداد شــرکتی ) نی ــه صــورت ق ــا« ب 1 -اســتخدام صرف

ــی باشــد.  ــدات رابطــه اســتخدامی م ــدون تعه ــون کار ( و ب قان
2 -وجه واریزی بابت ثبت نام تحت هیچ شرایطی عودت نخواهد شد . 

3 -در هــر مرحلــه از آزمــون و یــا پــس از بکارگیــری چنانچــه خــالف اطالعــات اعــالم شــده 
محــرز گــردد ، داوطلــب از انجــام مراحــل بعــدی محــروم خواهــد شــد . 

4-مجمــوع نیروهــای مــورد نیــاز 5 نفــر بــرای مدیریــت درمــان اســتان کردســتان اشــاره شــده 
در جــدول شــرایط اختصاصــی مــی باشــند و بــا توجــه بــه تعــداد محــدود مــورد نیــاز داوطلبــان 

بــا بیشــترین امتیــاز پذیــرش خواهنــد شــد. 
ــت  ــه مدیری ــرژی تامیــن ب ــق شــرکت مهندســی تاسیســات و ان ــرش شــده از طری ــرد پذی 5-ف
درمــان اســتان کردســتان معرفــی خواهنــد شــد. کلیــه امــور پرداخــت )حقــوق و مزایــا( و امــور 

مرتبــط بــا نیروهــا بــر عهــده شــرکت مهندســی تاسیســات و انــرژی تامیــن خواهــد بــود. 
6-بــرای افــرادی کــه عنــوان کارگــر فنــی پذیرفتــه خواهنــد شــد بــاال بــودن مــدرک افــراد 
)باالتــر از دیپلــم( از نظــر حقــوق و مزایــا و ســطح شــغلی، حقــی ایجــاد نخواهــد کــرد و افــراد 

ملــزم بــه اجــرای شــرح وظایــف مرتبــط بــا کارگــر فنــی خواهنــد بــود. 
7-افــراد مــی بایســت توانائــی الــزام جهــت امــور اجرائــی را از نظــر جســمانی و غیــره بــه تشــخیص 

کمیتــه مربوطــه داشــته باشــند . 
- کلیــه افــراد پذیرفتــه شــده بــا هــر مــدرک تخصصــی و تحــت هــر عنــوان شــغلی عــالوه بــر کار 
تخصصــی خــود موظــف بــه ارائــه کلیــه خدمــات مــورد نیــاز واحــد تأسیســات ) اعــم از امــور 
آب و فاضــالب ، و ســایر امــور محولــه بــه واحــد تاسیســات حســب تشــخیص مســئولین ( بــوده 
ــه کار عملــی در واحــد  ــه اشــتغال ب و در کلیــه شــیفت هــای کاری تنظیمــی مرکــز موظــف ب

تأسیســات مــی باشــند. 

ه( منابع آزمون: 
ــرق  ــی( / ب ــی ) عموم ــی و برودت ــات حرارت ــداری تاسیس ــرویس و نگه ــوص س ــب در خص کت

ــک و دو ــه ی ــکاری درج ــب جوش ــی )عمومی(کت ــی و صنعت خانگ
نکته: آزمون بصورت سئواالت تشریحی و تستی و مصاحبه حضوری برگزار می گردد. 

ی( مراحل ثبت نام و آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه 
1 -برگزاری آزمون ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/07

2 -بررسی نتایج آزمون واعالم نتایج در تاریخ 1401/04/10
3 -انجــام فراینــد مصاحبــه و....... از بیــن نفــرات برتــر کــه باالتریــن نمــره آزمــون کتبــی را دارا 

مــی باشــند 
4 -محل برگزاری آزمون : درج در کارت ورود به جلسه 

و( نحوه گزینش ، امتیاز نهایی و...
1 .60 درصد امتیاز از طریق آزمون کتبی 

ــی  ــاز ، فن ــوزش 10 امتی ــت وآم ــوری ) حراس ــه حض ــق مصاحب ــاز از طری ــد امتی 2 .40 درص
ــاز ( ــی 30 امتی ــی و مهندس ــث فن ــی ، مباح مهندس

• الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرط وقبولــی و دعــوت بــه مصاحبــه فنــی آوردن نمــره حداقــل 
50 % آزمــون  کتبــی مــی باشــد.

•الزم  بــه ذکــر اســت در صــورت ناقــص بــودن مــدارک )بنــد ج( امــکان برگــزاری آزمــون و انجام 
مراحــل بعــدی بــرای درخواســت کننــده هــا فراهــم نخواهــد بــود و داوطلبــان مــی بایســت بــا 

بررســی دقیــق مــدارک در خواســتی نســبت بــه پیگیــری مراحــل بعــدی اقــدام نماینــد . 
• در صورتــی کــه مــدارک تحصیلــی داوطلبــان باالتــر از حداقــل مــدارک عنــوان شــده باشــد این 
موضــوع تاثیــری در گزینــش و ...... نداشــته داوطلــب مــی بایســت در صــورت قبولــی در همــان 
شــغل مشــغول بــه کار گــردد و ارائــه مــدارک باالتــر مــورد قبــول نبــوده و بــا ســایرین در یــک 

ســطح قــرار خواهنــد داشــت و نبایــد خللــی در انجــام وظائــف و ....... ایشــان بــه وجــود آورد . 
• شــروع بــه کار افــراد منتخــب صرفــاً پــس از تأییــد هســته گزینــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

امــکان پذیــر خواهــد بــود. 
ــوده و در صــورت  ــا( ب ــا حقــوق و مزای ــه طــور آزمایشــی )ب ــه کار نیروهــا ســه مــاه ب • انجــام ب
عــدم رضایــت از عملکــرد کارفرمــا نســبت بــه جایگزینــی ایشــان از افــراد ذخیــره آزمــون انجــام 

شــده اقــدام خواهــد نمــود . 
• بــا توجــه بــه برگــزاری آزمــون توســط شــرکت مهندســی تاسیســات و انــرژی تامیــن ، مدیریت 

درمــان اســتان کردســتان در قبــال آزمــون و برگــزاری آن هیچگونــه تعهــدی نخواهد داشــت.

دانشگاه آزاد اسالمی نهاد بسترساز تولید دانش بنیان در رویداد عصر امید
جشــن چهل ســالگی دانشــگاه آزاد اســالمی بــه بســتری بــرای ارتبــاط صاحبــان ایــده 

و ســرمایه در دانشــگاه تبدیــل شــده اســت
ــالگی  ــن چهل س ــت: جش ــالمی گف ــگاه ازاد اس ــس دانش ــازارکار، رئی ــزارش ب ــه گ ب
دانشــگاه آزاد اســالمی بــه بســتری بــرای ارتبــاط صاحبــان ایــده و ســرمایه در دانشــگاه 
تبدیــل شــده و زمینــه حضــور 1000 ایــده، 1000 زیرســاخت و 1000 میلیــارد تومــان 

ســرمایه در ایــن رویــداد مهیــا شــده اســت.
دکتــر طهرانچــی بــا اشــاره بــه انتخــاب شــعار ســال توســط مقــام معظــم رهبــری بــا 
عنــوان »تولیــد؛ دانش بنیــان و اشــتغال آفرین« خاطرنشــان کــرد: در معرفــی 
ــداد  ــه عنــوان نهــاد بسترســاز تحقــق ایــن شــعار در روی دانشــگاه آزاد اســالمی ب

ــر از گذشــته هســتیم. ــد مصمــم ت عصــر امی
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری رویــداد عصــر امیــد، گفــت: ۸000 ایــده از سراســر کشــور 
جمــع آوری و داوری شــد کــه ایــن تعــداد بــه 1000 عــدد رســید و در ایــن قالــب، 
ــگاه  ــد دانش ــر امی ــگاه عص ــاه در نمایش ــم خردادم ــا یازده ــت ت ــر از هش 3000 نف
ــدات  ــده و تولی ــی ای ــه معرف ــی )ره( ب ــام خمین ــزرگ ام ــالی ب ــالمی در مص آزاد اس

ــت. ــد پرداخ ــود خواهن ــان خ دانش بنی
ــداد  ــزاری روی ــتانه برگ ــالمی در آس ــگاه آزاد اس ــای دانشــگاهی دانش ــای واحده رؤس
ملــی عصــر امیــد، دســتاوردهای ایــن دانشــگاه را بــرای مــردم تشــریح و بــا تشــکیل 

میــز خدمــت بــه ســؤاالت آنــان پاســخ دادنــد.
ــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد  ــداد مهــم عصــر امیــد کــه ب ــه گــزارش بازارکار،روی ب
تاســیس دانشــگاه آزاد اســالمی در حــال برگــزاری اســت تاثیــر بســزایی در اشــتغال، 
ــجویان  ــوص دانش ــی الخص ــجویان، عل ــتعدادهای دانش ــازی اس ــی و بومی س کارآفرین

ــی دارد. ــد و کارآفرین ــه تولی ــوط ب ــای مرب ــتعد در حوزه ه مس
ــم  ــالمی ق ــگاه آزاد اس ــس دانش ــری رئی ــن خی ــلمین حس ــالم والمس حجت االس
ــزرگ  ــداد ب ــدازی دانشــگاه آزاد اســالمی و روی ــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد راه ان ب
ــا بیــان اینکــه ســند تحــول و تعالــی دانشــگاه  ــا حضــور در ســخنانی ب عصــر امیــد ب
در پنــج عنصــر اساســی تدویــن شــده اســت، گفــت: دانشــگاه آزاد اســالمی بــه عنــوان 

یــک دانشــگاه اجتماعــی درصــدد اســت در بطــن جامعــه ورود پیــدا کنــد.

ــا بیــان اینکــه بیانیــه تعلیــم و تربیــت از ســوی رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی  وی ب
ــه علــوم پزشــکی  تدویــن شــده اســت، بیــان کــرد: دانشــگاه آزاد اســالمی اهتمــام ب
بــر اســاس نیــاز جامعــه دارد. ســند آمایــش اســتان قــم بــر اســاس نیــاز جامعــه بــا 

موضوعــات خــاص در حــال پیگیــری اســت.
ــا  ــگاهی )۸ ت ــود نمایش ــالگی خ ــالمی در 40 س ــگاه آزاد اس ــرد: دانش ــان ک ــری بی خی
ــده و  ــاخت، 1000 ای ــی و زیرس ــروه پژوهش ــعار 1000 گ ــا ش ــل ب ــی بدی ــرداد( ب 11 خ
اســتارت آپ و 1000 شــرکت فنــاور و خــالق در مصــالی تهــران برنامه ریــزی کــرده اســت.

جلوگیری از مهاجرت دانشجویان
ــار  ــاری رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد جویب ــی جویب ــن رضــا فرصت همچنی
ــت  ــا حمای ــک اردیبهشــت 61 ب ــان اینکــه دانشــگاه آزاد اســالمی در ســی و ی ــا بی ب
ــت:  ــد، گف ــیس ش ــان تاس ــی ایش ــون تومان ــک میلی ــک ی ــام )ره( و کم ــرت ام حض
دانشــگاه آزاد اســالمی بزرگتریــن دانشــگاه حضــوری جهــان اســت کــه تــا بــه امــروز 
ــون  ــک میلی ــدود ی ــده و ح ــل ش ــارغ التحصی ــجو از آن ف ــر دانش ــون نف ــد میلی چن

ــل دارد. ــری تخصصــی در حــال تحصی ــا دکت ــی ت دانشــجو در مقاطــع کاردان
وی افــزود: دانشــگاه آزاد اســالمی را بســتر مناســبی بــرای تحصیــل دانشــجویانی کــه 
ــت  ــح اس ــد: پرواض ــادآور ش ــرد و ی ــی ک ــد معرف ــده ان ــی جامان ــگاه های دولت از دانش
کــه دانشــگاه آزاد اســالمی بدیــن طریــق توانســته ســطح دانــش جامعــه را بــه نســبت 
قابــل توجهــی افزایــش دهــد و روحیــه امیــد را در جوانــان زنــده نگــه دارد و از خــروج 
ــری  ــور جلوگی ــارج از کش ــای خ ــگاه ه ــجویان در دانش ــل دانش ــل از تحصی ارز حاص
کنــد؛ چراکــه در صــورت مهاجــرت دانشــجویان بــه منظــور تحصیــل در دانشــگاه های 
ــن  ــد از ای ــد درص ــود چن ــوم نب ــده و معل ــارج ش ــور خ ــی از کش ــی، ارز گزاف خارج
تحصیــل کــرده هــا بــه کشــور بازگردنــد و در صــورت بازگشــت، معلــوم نبــود بــا چــه طرز 

تفکــر دینــی و فرهنگــی موجــه مــی شــدیم.

کمک به مسئله، کارآفرینی و اشتغال 
ــئله،  ــه مس ــک ب ــرای کم ــالمی ب ــگاه آزاد اس ــزم دانش ــه ع ــاره ب ــا اش روح اهلل زارع ب
کارآفرینــی و اشــتغال افــزود: دانشــگاه آزاد اســالمی بــا توجــه بــه امکانــات و 

ــتادان  ــود اس ــرد و وج ــه ف ــر ب ــای منحص ــگاه ها و کارگاه ه ــاخت ها و آزمایش زیرس
مجــرب و متخصــص در ســطح کشــور می تواننــد در آمــوزش و تربیــت نیــروی 

ــد. ــا کن ــی ایف ــیار مهم ــش بس ــی نق ــرای کارآفرین ــانی ب انس
رییــس دانشــگاه آزاد اســالمی بیضــا ضمــن ارائــه گزارشــی از اقدامــات و فعالیــت هــای 
علمــی، پژوهشــی، فرهنگــی و اســالمی واحــد بیضــا طــی چنــد دهــه گذشــته گفــت: 
ــه خصــوص در مقاطــع  ــردم ب ــاز م ــه نی ــا توجــه ب ــردی ب ــدازی رشــته های کارب راه ان
ــدازی شــرکت هــای دانــش بنیــان و کســب  تحصیــالت تکمیلــی، کارآفرینــی و راه ان

درآمــد هــای غیــر شــهریه ای از اولویت هــای ایــن واحــد دانشــگاهی اســت.
فرهــاد مصــری نــژاد رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تیــران نیــز بــا اشــاره شــعار 
ســال تولیــد؛ دانــش بنیــان، اشــتغال آفرین گفــت در دنیــای کنونــی رفــع مشــکالت 
اقتصــادی بــا افزایــش تولیــد داخــل قابــل حــل خواهــد بــود و تنهــا راه افزایــش تولیــد 
افزایــش کیفیــت محصــوالت اســت کــه در ایــن صــورت مــردم بــه ســمت تولیــدات 

ــد. ــدا می کنن داخــل ســوق پی
وی افــزود: افزایــش کیفیــت و رقابــت بــا محصــوالت خارجــی موقعــی اتفــاق می افتــد 
کــه علــم را بــه تکنولــوژی تبدیــل کــرد و از ایــن تکنولــوژی در جهــت رفــع مشــکالت 
اقتصــادی گام برداشــت، تولیــد علــم وظیفــه دانشــگاه ها و مراکــز علمــی اســت کــه در 
ــن  ــی در ای ــان توانســته کمــک خوب ــر وجــود شــرکت های دانش بنی ــد ســال اخی چن
ــت،  ــرده اس ــراد تحصیلک ــتغال اف ــان اش ــرکت های دانش بنی ــه ش ــد، نتیج ــه کن زمین
ــن شــرکت ها  ــعه ای ــا توس ــه رو هســتیم ب ــا آن روب ــون در کشــور ب ــه اکن مشــکلی ک

ایــن مشــکل بهبــود پیــدا خواهــد کــرد.
مصری نــژاد عنــوان کــرد: هدفمندســازی پایــان نامه هــای دانشــجویان تحصیــالت 
تکمیلــی از دیگــر برنامــه هایــی هســت کــه در دســتور کار دانشــگاه قــرار گرفته اســت بــه گونه 

کــه موضوعــات پایــان نامــه هــا بــا هــدف رفــع مشــکالت صنعــت رقــم خواهــد خــورد.

دانشگاه وارد فاز کارآفرینی و آموزش های مهارت محور شده است
رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بیــن المللــی زابــل بــا اشــاره بــه رویکــرد و ماموریــت 
ــن  ــرد: ای ــوان ک ــش رو عن ــال پی ــل س ــالمی در گام دوم و چه ــگاه آزاد اس ــد دانش جدی
دانشــگاه امــروز وارد فــاز کارآفرینــی و آمــوزش هــای مهــارت محــور بــا اســتفاده از ظرفیت 

مراکــز رشــد، مراکــز تحقیقاتــی و دانشــکده هــای مهــارت و کارآفرینــی شــده اســت.
حبیــب الــه جــوان بــه ارائــه ی گزارشــی کوتــاه از زمــان راه انــدازی دانشــگاه آزاد اســالمی 
واحــد بیــن المللــی زابــل تاکنــون پرداخــت و اظهــار کــرد: ایــن واحــد دانشــگاهی بــا یــک 
ســاختمان اســتیجاری و دو رشــته کار خــود را در ســال 7۸ شــروع کــرد، و اکنــون مجتمــع 
ایــن دانشــگاه در زمینــی بــه وســعت 16 هکتــار، ســاختمان هــای متعــدد، 3 دانشــکده، 
مجتمــع ورزشــی، مجتمــع آزمایشــگاهی، بــاغ هــای پســته و زیتــون، مجتمــع گلخانــه، 
نهالســتان و اســتخر پــرورش ماهــی اســت و تــا کنــون 20 هــزار نیــروی کار متخصــص 

تحویــل جامعــه داده اســت.
عضــو هیــات رئیســه دانشــگاه آزاد اســالمی بردســیر نیز گفــت: دانشــگاه آزاد اســالمی، 

40 درصــد آمــوزش عالــی کشــور را بــدون وابســتگی بودجــه دولتی برعهــده دارد.
حجــت طالبــی افــزود: امــروزه دانشــگاه آزاد اســالمی بــا بیــش از 400 واحــد 
دانشــگاهی، بیــش از ســه میلیــون و 200 هــزار متــر مربــع فضــای آموزشــی، یــک و 
نیــم میلیــون دانشــجوی مشــغول بــه تحصیــل، شــش و نیــم میلیون نفــر دانــش آموخته، 

نقــش مهمــی در رشــد علمــی کشــور داشــته اســت.
ــه فعالیــت بیــش از 30 هــزار کارمنــد و بیــش از 25 هــزار عضــو هیــات علمــی در  وی ب
ــودن 13  ــا داراب ــالمی ب ــگاه آزاد اس ــت: دانش ــرد و گف ــاره ک ــالمی اش ــگاه آزاد اس دانش
ــر  ــغ ب ــی، بال بیمارســتان، 65 هــزار دانشــجوی پزشــکی و 45 هــزار دانشــجوی غیــر ایران
40 درصــد آمــوزش عالــی کشــور را بــدون وابســتگی بودجــه دولتــی کشــور بــر عهــده دارد.
عضــو هیئــت رئیســه دانشــگاه آزاد اســالمی بردســیر بیــان کــرد: دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــی و اشــتغال  ــال حــل مســئله کارآفرین ــه دنب ــت خــود ب ــروز در نســل ســوم فعالی ام
آفرینــی در جریــان اقتصــادی کشــور اســت و در ایــن راه بــا توجــه بــه نام گــذاری ســال 
ــه »تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن«  جــاری از ســوی مقــام معظــم رهبــری ب

عــزم خــود را جــزم کــرده اســت.
وی گفــت: دانشــگاه آزاد اســالمی مولــود انقــالب اســالمی بــوده و بــه تازگی 40 ســالگی 
ــداد  ــن روی ــی گام دوم بزرگ تری ــداد مل تاســیس خــود را پشــت ســر گذاشــته و روی

ایــن دانشــگاه بــه شــمار مــی رود.
رویــداد گام دوم در محورهــای کشــاورزی و صنایــع غذایــی- تبدیلــی، دارو و تجهیــزات 
ــه،  پزشــکی و فراســودمندها، محصــوالت شــیمیایی، ماشــین آالت و تجهیــزات فناوران
صنایــع خــالق فرهنگــی و هنــری، بحــث گردشــگری و توریســم، آب و محیــط زیســت، 
نســاجی، چــرم و فناوری هــای مرتبــط و... پتانســیل هــا و توانمنــدی هــای 
ــذارد. ــی گ ــش م ــه نمای ــر کشــور را ب ــتان ها سراس ــتان ها و شهرس دانشــگاه آزاد اس

ــت  ــا گرامیداش ــگاه ب ــن دانش ــی ای ــت علم ــو هیئ ــنندج و عض ــد س ــس واح رئی
ســی و یکــم اردیبهشــت ســالروز تاســیس دانشــگاه آزاد اســالمی بــه عنــوان 
ــول و  ــند تح ــن س ــه تبیی ــخنانی ب ــی س ــان، ط ــوری جه ــگاه حض ــن دانش بزرگتری
رویکردهــای جدیــد دانشــگاه آزاد اســالمی در حــوزه هــای حــل مســئله، کار آفرینــی، 
ــت  ــالم و تربی ــازی اس ــدن س ــازی و تم ــت س ــاوری، مرجعی ــارت و فن ــعه ی مه توس
ــن  ــوارد را از اهــم اهــداف بزرگتری ــن م ــن دانشــگاه اشــاره کــرد و ای اجتماعــی در ای

ــت. ــان دانس ــوری جه ــگاه حض دانش
میمنت آبــادی بــه معرفــی توانمندی هــا و شــاخص های دانشــگاه آزاد اســالمی 
اســتان کردســتان پرداخــت و بیــان کرد: دانشــگاه آزاد اســالمی در اســتان در 6 شهرســتان 

ســنندج ، ســقز، قــروه، مریــوان ، بیجــار و بانــه دارای واحــد دانشــگاهی اســت.
ســیاوش طاهــری سرپرســت دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد ابهــر نیــز گفــت: دانشــگاه 
ــگاه  ــای دانش ــتاورد ه ــت، دس ــا اس ــاز آنه ــردم و نی ــته از دل م ــالمی برخاس آزاد اس
ــار  ــک از اقش ــر هیچ ی ــته ب ــیس آن گذش ــه از تاس ــالی ک ــی 40 س ــالمی ط آزاد اس
جامعــه پوشــیده نیســت و توانســته اســت در حوزه هــای مختلــف اجتماعــی، سیاســی 

و اقتصــادی اثرگــذار شــود.
ــبت  ــه مناس ــل ب ــتان اردبی ــالمی اس ــگاه آزاداس ــت دانش ــلیمی سرپرس ــید س فرش
چهلمیــن ســالگرد تاســیس دانشــگاه آزاد اســالمی و رویــداد ملــی عصــر امیــد گفــت: 
ــال در شــهر  ــز فع ــل 12 واحــد و مرک ــروز دانشــگاه آزاد اســالمی در اســتان اردبی ام
ــدو تاســیس تاکنــون 60 هــزار فــارغ التحصیــل را تحویــل  هــای مختلــف دارد و از ب

ــوده اســت.  ــزان ب ــن عزی ــت ای ــاز موفقی ــه س ــع زمین ــه داده اســت و در واق جامع
وی افــزود: در ایــن راســتا دانشــگاه آزاد اســالمی بــا رویــداد ملــی گام دوم کــه از 
ــزرگ امــام خمینــی»ره« تهــران برگــزار می شــود  ــی 11 خــرداد در مصــالی ب ۸ ال
بــه معرفــی دســتاوردهای فناورانــه و نوآورانــه، برنامــه تحــول و تعالــی دانشــگاه، اســناد 

آمایــش اســتان ها و مســیر آینــده دانشــگاه مــی پــردازد.

رویــداد مهــم عصــر امیــد کــه بــه مناســبت 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــیس دانش ــالگرد تاس ــن س چهلمی
در حــال برگــزاری اســت تاثیــر بســزایی در اشــتغال، 
کارآفرینــی و بومی ســازی اســتعدادهای دانشــجویان، 
ــای  ــتعد در حوزه ه ــجویان مس ــوص دانش ــی الخص عل

ــی دارد. ــد و کارآفرین ــه تولی ــوط ب مرب
ــدان و  ــاتید، کارمن ــارکت اس ــا مش ــداد ب ــن روی ای
دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی در ســالی کــه از 
ــب رهبــر معظــم انقــاب اســامی، ســال تولیــد  جان
دانــش بنیــان نــام گــذاری شــده، در حمایــت از تولیدات 
دانــش بنیــان و ایــده هــای خاقانــه برگــزار مــی شــود.
ایــن رویــداد  جنبــه مثبــت و قابــل ســتایش 
ــه  ــت ک ــگاه اس ــت و دانش ــاد صنع ــتگی و اتح همبس
ــک  ــگاه آزاد کم ــی دانش ــداف تحول ــبرد اه ــه پیش ب

ــرد. ــد ک ــایانی خواه ش
ــر  ــده از سراس ــزار ای ــم ه ــداد مه ــن روی در ای
ــا  ــی ۸ ت ــازه زمان ــده و در ب ــاب ش ــور انتخ کش
ــی )ره(  ــام خمین ــزرگ ام ــی ب ــرداد در مصل 11 خ
ــی  ــورد ارزیاب ــردم و م ــد م ــرض دی ــران در مع ته

ــرد. ــی گی ــرار م ــان ق ــئوالن و متخصص مس

دعوت از دانشگاهیان و مردم برای بازدید

دستاوردهــای چهل ساله

دانشگــاه آزاد اسـالمی 

 در رویـداد ملی عصر امید



 دوشنبه  9 خرداد 1401- 27 شوال  1443-30 می 2022 - سال بیست و دوم - شماره 1263   شنبه4 دی1400-20 جمادی االولی 1443- 25 دسامبر 2021 - سال بیست و یکم - شماره  1243

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل

 واحد صنعتی در اردبیل تبدیل به شرکت 
دانش بنیان شده است

شـرکت  کوچـک  صنایـع  معـاون 
 ۱۱ اردبیـل،  اسـتان  صنعتـی  شـهرک های 
واحـد صنعتـی در اردبیـل تبدیـل به شـرکت 

اسـت. شـده  دانش بنیـان 
بـه گـزارش خبرگـزاری برنـا از اردبیـل، 
معـاون صنایـع کوچک شـرکت شـهرک های 
واحـد   ۱۱ گفـت:  اردبیـل  اسـتان  صنعتـی 
شـرکت  بـه  تبدیـل  اردبیـل  در  صنعتـی 
دانش بنیـان شـده کـه در تولیـد و اشـتغال 

نقـش مهمـی را ایفـا کـرده اسـت.
شـرکت  از  بازدیـد  در  مهـدوی  بهـزاد 
دانش بنیان مرصـوص دامون )تولیدمحصوالت 
الکترونیکـی( اظهـار کـرد: ۱۰ مـورد از ایـن 
واحدهـا از واحـد صنعتـی بـه شـرکت دانش بنیـان و یک مورد دیگـر هم از مرکز رشـد به دانش بنیـان تبدیل 

است. شـده 
وی بـا اشـاره بـه حمایت شـهرک های صنعتی از شـرکت های دانش بنیان افـزود: هزینه آمـوزش کارکنان 
شـرکت های دانـش بنیـان از سـوی شـهرک های صنعتـی پرداخـت می شـود و عالوه بـر آن در نمایشـگاه های 

داخلـی و خارجـی هم از شـرکت های دانش بنیان حمایت بیشـتری شـده اسـت.
مهـدوی گفـت: شـهرک های صنعتـی اسـتان در ۳۷ مـورد از واحدهای تولیـدی و صنعتـی حمایت کرده 

ضمـن اینکـه ۸۰ درصـد هزینـه اخـذ گواهی هـای اسـتاندارد را شـهرک های صنعتی پرداخـت می کند.

همکاری؛ یک تفاهمنامه  امضای  با 

تسهیالت مالی به شرکت های بازی ساز دانش بنیان 
اختصاص می یابد

تفاهمنامه توسعه همکاری های مشترک و تأمین منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان بازی های ویدئویی 
به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه همکاری میان بنیاد ملی بازی های رایانه ای و بانک قرض الحسنه 
بازی های  تولیدکنندگان  نیاز  مورد  مالی  منابع  تأمین  و  مشترک  همکاری های  توسعه  منظور  به  مهر 

ویدئویی به امضا رسید.
سید صادق پژمان مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای، در ابتدای مراسم امضا این تفاهم نامه گفت: 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای در راستای حمایت از مجموعه های تولیدکننده بازی، حمایت های معنوی و مادی 
متفاوتی را در قالب ساختار حمایتی همگرا به ذی نفعان ارائه می دهد. یکی از حمایت های مورد نیاز در این 
ساختار هوشمند، تأمین منابع ارزان قیمت و تسهیالت بانکی است که با امضا این تفاهم نامه زمینه تخصیص 
وام های ارزان قیمت بدون کارمزد به تولیدکنندگان بازی های دیجیتال فراهم می شود و این اقدام کمک مؤثری 

به بزرگ تر شدن گردش مالی و زنجیره ارزش صنعت بازی در کشور خواهد کرد.
وی افزود: صنعت بازی های دیجیتال در کشور جزو صنایعی است که اگر مورد حمایت قرار گیرد، تأمین کننده 

آینده درخشان و استراتژکی برای کشور در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و کارآفرینی است.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای با اشاره به گردش مالی نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دالری صنعت بازی و 
سرگرمی های دیجیتال در سال ۲۰۲۰ و سهم این زنجیره ارزش در تولید ناخالص ملی در دنیا اظهار داشت: در 
صورت تسهیل مالی برای شکل گیری مجموعه های بزرگی که بتوانند بازی و خدمات جنبی آن را به عرضه انبوه 

برسانند، این زیست بوم نقش بسیار مناسبی در حوزه صادرات، ارزآوری و ایجاد اشتغال خواهد داشت.
پژمان ظرفیت های رسانه ای بازی های دیجیتال را از دیگر ویژگی های این صنعت بر شمرده و افزود: برابر 
آخرین تحقیقات انجام شده، رسانه بازی سریع ترین و فراگیرترین رسانه از نظر تأثیرگذاری است و به همین دلیل 
می تواند امکانات مناسبی را برای آموزش، فرهنگ سازی و اطالع رسانی ایجاد نماید. این ویژگی می تواند، ضرورت 
توجه به این صنعت به عنوان پیشران صنایع فرهنگی پایه و خالق را بیش از پیش مشخص و برای سیاست گزاران 

و مجریان حوزه اقتصاد فرهنگی پر رنگ تر نماید.
در ادامه این مراسم سید سعید شمسی نژاد، مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر گفت: بانک قرض الحسنه مهر، 
تقویت اکوسیستم بازی های دیجیتال در کشور را سرمایه گذاری برای آینده کشور می داند و در همین راستا 

آمادگی دارد از شرکت های بازی سازی با ارائه تسهیالت تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان حمایت کند.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

ایجاد دکتری فناوری محور در علوم پزشکی
 با مشارکت دانش بنیان ها

دبیر شـورای عالی برنامه ریزی علوم پزشـکی با اشـاره به ایجاد دکتری فناوری محور گفت: آئین نامه دکتری 
فناوری محور به زودی به تصویب نهایی شـورای عالی برنامه ریزی علوم پزشـکی می رسـد.

دکتـر غالمرضـا حسـن زاده در گفتگو بـا خبرنگار مهر افـزود: آئین نامه دکتری فنـاوری محور در شـورای عالی 
برنامه ریزی علوم پزشـکی بررسـی شـده و به زودی در شـورای معین شـورای عالی، آئین نامه بررسی نهایی می شود و 

در صـورت تصویب نهایی اجرایی می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت راه اندازی ایـن مقطع افـزود: تغییر از دکتـری پژوهش محور به دکتـری فناوری 
محـور یـک اصـل اسـت که بایـد در مراکز تحقیقاتی و دانشـگاه های علوم پزشـکی به آن بپردازیـم. با توجه به 
بیانـات مقـام معظم رهبری که امسـال را سـال »تولیـد، دانش بنیان و اشـتغال آفرین« نامگـذاری کردند، باید 

بـه این سـمت حرکت کنیـم که برنامه هـای آموزشـی را تغییر دهیم.
دبیـر شـورای عالـی برنامه ریزی علوم پزشـکی گفـت: بازنگـری برنامه های آموزشـی و ایجـاد برنامه های 
جدیـد در حـوزه آمـوزش را بـر ایـن مبنـا قـرار داده ایـم کـه بـه کارآفرینی، ایجـاد کسـب و کار دانـش بنیان، 

همگرایـی علـوم و فنـاوری هـا و همچنین به پاسـخگویی اجتماعی منجر شـوند.
وی یـادآور شـد: ضمـن اینکـه بر اسـاس قانـون جوانـی جمعیت و حمایـت از خانـواده و همچنیـن قانون 
برقـراری عدالـت آموزشـی مـا بایـد بـه سـوی کارآفرینـی حرکـت کنیم. قانـون جوانـی جمعیـت و حمایت از 
خانـواده بـه مـا مـی گویـد کـه در بازنگری های آموزشـی باید به سـمتی حرکـت کنیم کـه جوانان بـه ازدواج 
ترغیـب شـوند و از همیـن رو بازنگـری نیـز بـه این موضـوع پرداخته اسـت که جوانان بتوانند شـغل پیـدا کنند.
حسـن زاده گفـت: ضمـن اینکـه بایـد تالش کنیـم که با تغییرات علـم و فنـاوری در دنیا پیش برویـم و از 
همیـن رو برنامـه هـای آموزشـی و برنامه درسـی با نـگاه آینده نگارانـه بازنگری شـوند. در این نتیجـه این نوع 
بازنگـری بایـد ببینیـم کـه ایـن رشـته در چند سـال آینـده چـه کارآیـی دارد و یا فـردی که از این رشـته 

فـارغ التحصیـل مـی شـود چگونه مـی تواند مشـکل جامعه را حـل کند.

هدف جشنواره مد و لباس فجر 
شناسایی و حمایت از طراحان

 نوپا و جوان است

 رئیـس کارگـروه مـد و لبـاس فجـر با اشـاره بـه فراخـوان یازدهمین 
جشـنواره مـد و لباس فجر، مهلت ارسـال آثـار به این رویـداد را ۲۶ خرداد 
اعـالم کـرد و گفـت: ایـن رویداد بـه دنبال کشـف اسـتعدادهای نوظهور و 

شناسـایی طراحـان نوپـا و جوانی اسـت که نیازمند حمایت هسـتند.
رئیـس کارگـروه مـد و لبـاس فجر بـا اشـاره بـه فراخـوان یازدهمین 
جشـنواره مـد و لبـاس فجـر، مهلـت ارسـال آثـار به ایـن رویـداد را ۲۶ 
خرداد اعالم کرد و گفت: این رویداد به دنبال کشـف اسـتعدادهای نوظهور 

و شناسـایی طراحـان نوپـا و جوانی اسـت که نیازمند حمایت هسـتند.
سـید مجیـد امامـی در گفـت وگـو بـا خبرنـگار فرهنگی ایرنـا گفت: 
یازدهمیـن جشـنواره بیـن  المللـی مـد و لبـاس فجـر بـا توجـه بـه اعالم 
فراخـوان ایـن رویـداد و مهلـت یک ماهـه ارائـه آثـار تـا پنجشـنبه ۲۶ 

خردادمـاه آثـار متقاضیـان را پذیراسـت .
وی افـزود: تمامـی عالقـه  منـدان بـه حضـور و واجدیـن شـرایط در 
بخـش رقابتـی ایـن دوره از جشـنواره می تواننـد آثـار خـود را در دو بخش 
مهارتـی و مهـارت جـو در هشـت گرایـش طراحی لبـاس اجتمـاع بانوان، 
طراحـی لباس اجتماع آقایان، طراحی پوشـاک کـودک و نوجوان، طراحی 
چـادر و پوشـش سـر، طراحـی پارچـه، طراحـی کیـف و کفـش، طراحی 
زیـورآالت و تزئینـات لبـاس و طراحـی بسـته  بندی پوشـاک بـا توجه به 
شـرایط فراخـوان در سـایت جشـنواره مـی توانند شـرکت و اقدام بـه ارائه 

آثـار مرتبط خـود کنند.
مشـروح فراخـوان یازدهمین جشـنواره مـد و لباس فجر به این شـرح 
اسـت: در کالن گفتمـان فرهنگـی انقـالب اسـالمی ایـران، ارائـه الگـوی 
صحیـح پوشـش عفیفانه بـا عنایت به پیشـینۀ تاریخی، فرهنگـی و دینی 
ایران اسـالمی، به یکی از اهداف مهم و ارزشـمند فعاالن و دسـتاندرکاران 
این حوزه بدل گردیده  اسـت. وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی نیز همسـو 
بـا ایـن هدف متعالی و نامگذاری سـال جدید توسـط مقـام معظم رهبری 
بـا نـام” تولیـد؛ دانش بنیـان و اشـتغال آفرین” با برگـزاری جشـنواره مد و 
لبـاس فجـر بـه مثابه فراگیرتریـن رویداد تخصصی مـد و لبـاس در ایران، 
در نظر دارد بسـتر الزم جهت رشـد و گسـترش سـطوح مختلف فعالیتی 
در ایـن زمینـه هـا را، بـا شـکل دادن به جریانی مؤثـر و کارآمد در سـپهر 
توسـعه اقتصادی صنایع فرهنگی کشـور برای پشـتیبانی از تولیدات ملی 
و اشـتغال جوانـان بـه نحـوی شایسـته فراهم نمایـد. مرور نحـوه برگزاری 
و دسـتاوردهای ۱۰ دوره از جشـنوارۀ مذکـور نشـان می دهـد که با تبیین 
رویکردهـای نویـن و سـپس اقدامـات راهبـردی همسـو بـا اهـداف اولیـه 
شـکل گیری ایـن جشـنواره، می تـوان ایـن رویـداد را بـه عرصـه ای بـرای 
تمرکـز بـر فرهنگ پوشـش عفیفانه و نیز گسـترش میـدان خالقیت برای 
نیـل بـه طراحی مـد و لباس بر اسـاس هویـت ایرانی- اسـالمی تبدیل نمود.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید
https://bazarekar.ir/6567

رونمایی از نقشه راه تحول 
دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

نقشـه راه تحـول دانشـگاه فنی و حرفـه ای با رویکرد »تربیت سـرمایه 
انسـانی کسـب و کارهای مهارت محـور« تدوین و رونمایی شـد.

بـه گـزارش بازارکار به نقل  از دانشـگاه فنی و حرفه ای، نقشـه راه تحول 
دانشـگاه فنـی و حرفـه ای بـا رویکـرد »تربیـت سـرمایه انسـانی کسـب و 

کارهـای مهارت محـور« در ۱۸۷ صفحـه تدویـن و رونمایی شـد.
»عناصـر نقشـه راه تحولی دانشـگاه فنـی و حرفه ای«، »اهـداف اصلی 
بـه تفکیـک ذی نفعـان کلیـدی«، »حـوزه کلیـدی کیفیـت و ارتبـاط«، 
»حـوزه کلیـدی دسترسـی و فراگیـری«، »حـوزه کلیـدی تأمیـن مالی«، 
»حـوزه کلیـدی حکمرانـی و مدیریـت«، »اقدامـات اجرایـی بـه تفکیـک 
بخـش دانشـگاهی«، »پایـش و ارزیابـی« و »»برنامه های تحولی دانشـگاه 
فنـی وحرفـه ای در یـک نـگاه کلـی« از محوری ترین موضوعاتی اسـت که 
به طـور مبسـوط و تحلیلـی در ایـن مجموعـه به آن ها پرداخته شـده اسـت.

دو پیوسـت جامع شـامل »فرایند تدوین نقشـه راه تحول در دانشـگاه 
فنـی و حرفـه ای« و »تطبیق اقدامات اجرایی نقشـه راه تحول در دانشـگاه 
فنی و حرفه ای با اسـناد باالدسـتی« پایان بخش نقشـه راه تحول دانشـگاه 

فنی و حرفه ای اسـت.

دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق معاونت علمی و فناوری

ــت  ــالق معاون ــع خ ــعه صنای ــرم و توس ــای ن ــتاد فناوری ه ــر س دبی
ــت علمــی و  ــی معاون ــت اصل ــت: هــدف و مأموری ــاوری گف علمــی و فن
فنــاوری طــی چنــد ســال اخیــر، اســتفاده بهینــه از تــوان تخصصــی و 
دانشــی متخصصــان و نخبــگان علمــی در بخش هــای مختلــف صنعتــی 
و فنــاوری و ایجــاد ارتباطــی مســتمر و مؤثــر میــان صنعــت، دانشــگاه و 

دولــت اســت.
ــز و  ــا حضــور رئیــس مرک ــا، ب ــل از  آن ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
دبیــر ســتاد فناوری هــای نــرم و توســعه صنایــع خــالق معاونــت علمــی 
ــه  ــتین خان ــان، »نخس ــتانداری کرم ــادی اس ــاون اقتص ــاوری و مع و فن
خــالق و نــوآوری فرامهــارت« حــوزه رباتیــک بــا هــدف شــکل دهی بــه 

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــوب شــرق کشــور آغ شــرکت های خــالق در جن
ــالق و  ــای خ ــازی ایده ه ــدف تجاری س ــا ه ــالق ب ــه خ ــن خان ای
اشــتغال زایی بــرای دانشــجویان و مهــارت آموختــگان حــوزه رباتیــک در 
اســتان کرمــان راه انــدازی شــد تــا زمینــه حمایــت و ترویــج مهارت هــای 

حــوزه رباتیــک و الکترونیــک بــرای فعــاالن ایــن حــوزه فراهــم شــود.
پرویــز کرمــی رئیــس مرکــز و دبیــر ســتاد فناوری هــای نرم و توســعه 
صنایــع خــالق معاونــت علمــی و فنــاوری در آییــن افتتــاح خانــه خــالق 
و نــوآوری فرامهــارت بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت و توانمنــدی جوانــان 
کشــورمان در حــوزه رباتیــک بــاال اســت، گفــت: حمایــت از ایــن جوانــان 
می توانــد توســعه علمــی و فنــاوری ایــن حــوزه در کشــور را در پی داشــته 
باشــد. ایــن افــراد اســتعدادها و نیــروی انســانی ارزشــمندی هســتند کــه 
ــوآوری نقشــی  ــاوری و ن ــران زیســت بوم فن ــوان بازیگ ــه عن ــد ب می توانن

مؤثــر در تحقــق شــعار ســال داشــته باشــند.
کرمــی افــزود: در ایــن خانــه خــالق و نــوآوری حمایت هایــی چــون 
پذیــرش و ارائــه فضــای فیزیکــی، دریافــت هدایــت و مشــاوره های فنــی و 

تخصصــی، توســعه محصــول و بــازار و تجاری ســازی محصــوالت فناورانه، 
ــود  ــه می ش ــب ارائ ــای منتخ ــه گروه ه ــی ب ــهیالت مال ــزات و تس تجهی
ــادی و  ــراد المپی ــت اف ــا اســتفاده از ظرفی ــروری ب ــه پ ــه نخب ــن کار ب ای
مقــام آور ســال های اخیــر مســابقات ملــی مهــارت کمــک خواهــد کــرد.

مشــاور معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری همچنیــن بیــان 
کــرد: هــدف و مأموریــت اصلــی معاونــت علمــی و فنــاوری طــی چنــد 
ســال اخیــر، اســتفاده بهینــه از تــوان تخصصــی و دانشــی متخصصــان 
و نخبــگان علمــی در بخش هــای مختلــف صنعتــی و فنــاوری و ایجــاد 
ارتباطــی مســتمر و مؤثــر میــان صنعــت، دانشــگاه و دولــت اســت. ایجــاد 
ــم در  ــوآوری ه ــای ن ــار کارخانه ه ــوآوری در کن ــالق و ن ــای خ خانه ه
همیــن راســتا و بــا هــدف اتصــال جامعــه دانشــگاهی و نیروهای مســتعد 
و نخبــه علمــی بــه صنایــع مختلــف کشــور و تأمیــن نیازهــای آن هــا بــا 

ــوان بومــی و داخلــی کشــور انجــام می شــود. اســتفاده از ت
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/6247

تجاری سازی محصوالت فناورانه حوزه رباتیک هدفمند می شود

آقای پیرعلی

رییــس پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری گفــت: مرکــز 
رشــد تخصصــی بادام یا کشــاورزی در شهرســتان ســامان به زودی تشــکیل 

ــود. ــدازی می ش و راه ان
آقــای پیرعلــی در نشســت برنامه ریــزی به منظــور ایجــاد مرکــز رشــد 
فنــاوری و خانــه خــالق ســامان گفــت: بــا توجــه بــه ظرفیت هــای موجــود 
در حــوزه گردشــگری و باغــات، راه انــدازی مرکز رشــد و نــوآوری با محوریت 

تخصصــی بــادام یــا کشــاورزی در ایــن شهرســتان مــورد توجه اســت.

ــا کشــاورزی، در راســتای  ــادام ی ــدازی مرکــز رشــد تخصصــی ب راه ان
توجــه بــه نام گــذاری ســال   از ســوی رهبــر معظــم انقــالب اســالمی به نــام 

ــان و اشــتغال آفرین« انجــام خواهــد شــد. ــد، دانش بنی »تولی
ــق  ــور تحق ــاری به منظ ــال و بختی ــاوری چهارمح ــم و فن ــارک عل پ
ســریع تر اهــداف شــعار ســال ، ظرفیت ســازی بــرای شهرســتان های دارای 
زیرســاخت مناســب را در دســتور کار قــرار داده اســت و به همیــن منظــور 
حمایــت از دانش آموختــگان، خالقــان و نــوآوران شهرســتان ها در راســتای 

ــت دارد. ــان اولوی ــرکت های دانش بنی ــی و تشــکیل ش کارآفرین
الزام هــای الزم به منظــور بسترســازی بــرای کارآفرینــی در شهرســتان 
ســامان بــه فرمانــداری و مســئوالن دســتگاه های اجرایــی مرتبــط در ایــن 
شهرســتان اعــالم شــده اســت.ی افــزود: بانــک قــرض الحســنه مهــر بــرای 
نشــان دادن اهتمــام خــود نســبت بــه شــعار ســال ۱۴۰۱، در خــرداد مــاه ۵ 
شــرکت دانــش بنیــان تولیدکننــده بــازی را با ارائه تســهیالت پنــج میلیارد 
ریالــی حمایــت خواهــد کــرد. ســایر شــرکت های معرفــی شــده از ســوی 
بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای نیــز طبــق مفــاد تفاهم نامــه امضــا شــده، 

تــا پایــان ســال از تســهیالت حمایتــی مــا برخــوردار می شــوند.

مرکز رشد تخصصی بادام در شهرستان سامان راه اندازی خواهد شد

رویداد ملی ترویج کشاورزی دانش بنیان و نوآور برگزار می شود
نخسـتین »رویـداد ملـی ترویج کشـاورزی دانش بنیان و نـوآور ایران« 

۲۵ تـا ۲۸ خردادمـاه سـال جاری برگزار می شـود.
بـه گـزارش بـازارکار  بـه نقـل از معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت 
جمهـوری، نخسـتین »رویداد ملـی ترویج کشـاورزی دانش بنیـان و نوآور 
ایـران« بـا هـدف ارتقـای نقـش شـرکت های دانش بنیان-خـالق و نفـوذ 
بیشـتر فنـاوری و نـوآوری بـه صنعت کشـاورزی برگزار می شـود و سـتاد 
توسـعه زیسـت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری یکی از 

مشـارکت کننـدگان و حامیـان برگزاری آن اسـت.
رویـداد ملـی ترویـج کشـاورزی دانش بنیـان و نـوآور ایـران بـه 
دنبـال فراهـم کردن زمینه مناسـب برای تسـریع در فرایند نفـوذ دانش و 

فنـاوری هـای نوین در بخش کشـاورزی اسـت.
نمایـش و معرفـی ظرفیـت هـا، توانمنـدی هـا، یافتـه هـای علمـی، 
محصـوالت و خدمـات موسسـات و مراکز علمی و تحقیقاتی، مراکز رشـد 
و پارک هـای علـم و فنـاوری، شـرکت ها و واحدهای تولیدکننـده نهاده ها، 
ماشـین آالت و تجهیـزات نویـن کشـاورزی از هـدف هـای این رویـداد به 

شـمار می رود.
همچنیـن ایجـاد فضای مناسـب بـرای هم اندیشـی، تبـادل تجارب، 
ایده هـا، دانـش و فناوری هـای نویـن در میـان فعـاالن بخـش کشـاورزی 
و ارائـه خدمـات مشـاوره ای و آموزشـی- ترویجی به عالقمنـدان، از جمله 
مهمتریـن اهدافـی اسـت کـه برگزارکننـدگان این رویـداد دنبـال می کنند.

سـازمان فرهنـگ و ارتباطات اسـالمی بـرای اجرای نخسـتین رویداد 
شناسـایی و حمایت از ایده ها، فعالیت ها و شـرکت های نوآفرین)استارتاپ( 

فرهنگـی بـا هدف معرفـی در عرصه بین الملل فراخـوان داد.
ایده هـای قرآنـی ایـران در عرصه بین الملل معرفی می شـود + فیلمبه 
گـزارش ایکنـا ایـن طـرح بـا عنـوان »از ایـران« اجـرا می شـود و قـرآن  
 تبلیغـات دینـی، رسـانه، صـوت و تصویـر، هنـر و صنایع خـالق، آموزش، 
علـم و فنـاوری و  صنایـع دسـتی و گردشـگری از محورهـای مختلف آن 

اعالم شـده اسـت.

مهلـت ثبغت نـام در ایـن رویـداد ۳۱ خرداد مـاه اعـالم شـده اسـت و 
عـالوه بـر حمایت از برگزیدگان بـرای معرفی ایده های خـود، جوایز ارزنده 

مـادی و غیرمـادی به آنـان اهدا خواهد شـد.
طرح هـای برگزیـده این رویـداد در نمایشـگاه ها و برنامه های فرهنگی 
خـارج از کشـور معرفـی و عرضه خواهند شـد و عالقه مندان برای کسـب 
 »aziran.icro.ir « اطالعـات بیشـتر و ثبـت نـام می تواننـد بـه نشـانی

مراجعـه کنند.

در قالب طرح سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی؛

ایده های قرآنی ایران در عرصه بین الملل حمایت می شود 
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