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چالش صندلی های خالی
و آینده دانشگاه های ایران 

رئیـس جمهور تاکید کرد: ما نیازمند ایجاد اشـتغال 
بـا حرکـت جهـادی هسـتیم. اگر یـک میلیـون در 
سـال اشـتغال آفرینـی نکنیـم مانند مسـکن دچار 

عقـب ماندگی می شـویم. 

یادداشت سردبیر

استعفای وزیر کار
 و چند نکته درباره اشتغال

امیرعلی بینام

 اگرچه وجود صندلی های خالی اغلب مربوط به دانشـگاه های 
غیردولتی اسـت، ولی این پدیده مانند یک پاندمی به سـرعت 
در حال شـیوع به دانشـگاه های دولتی نیز اسـت و این مسئله 
نشـان دهنده کاهـش ارزش تحصیالت دانشـگاهی در جامعه 

است. ایرانی 

با پذیرش استعفای عبدالمکی؛

»زاهدی وفا« سرپرست وزارت تعاون،
 کار و رفاه اجتماعی شد

ــتعفای  ــرش اس ــن پذی ــور ضم ــس جمه ریی
ــادی زاهــدی  حجــت اهلل عبدالملکــی، محمده
وفــا را بــه ســمت سرپرســت وزارت تعــاون، کار 

ــاه اجتماعــی منصــوب کــرد. و رف
بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز روابــط عمومــی و 
اطالع رســانی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
متــن حکــم حجــت االســالم و المســلمین ســید 
ابراهیــم رئیســی رئیس جمهور بدین شــرح اســت:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
محمدهــادی  دکتــر  آقــای  جنــاب 

فــا ی و هد ا ز
ــب شایســتگی و ســوابق  ــه مرات ــا توجــه ب ــون اساســی و ب براســاس اصــل )۱۳۵( قان
اجرایــی جناب عالــی، بــه موجــب ایــن حکــم بــه عنــوان »سرپرســت وزارت تعــاون، کار 

ــوید. ــوب می ش ــی« منص ــاه اجتماع و رف
توفیقــات روزافــزون آن جنــاب را در انجــام شایســته وظایــف محولــه، خدمت رســانی 
ــالب  ــه گام دوم انق ــژه بیانی ــه وی ــالمی و ب ــام اس ــای نظ ــق آرمان ه ــردم، تحق ــه م ب

ــم. ــال مســألت می نمای ــد متع اســالمی از درگاه خداون
سوابق سرپرست جدید وزارت تعاون و کار

زاهــدی وفــا متولــد ســال ۱۳۴۲ و دارای مــدرک دکتــرای اقتصــاد از دانشــگاه تورنتــو 
ــت  ــی، عضــو هیئ ــور اقتصــادی ودارای ــور اقتصــادی وزارت ام ــاون ام ــادا اســت. مع کان
مدیــره شــرکت ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی )شســتا( و معــاون هماهنگــی و نظارت 
اقتصــادی و زیربنایــی معــاون اول رییــس جمهــور از جملــه ســوابق مهــم وی بــوده اســت.

ــه عنــوان  آیــت اهلل رئیســی همچنیــن در حکمــی دکتــر حجــت اهلل عبدالملکــی را ب
مشــاور رئیــس جمهــور منصــوب کــرد.

تاکید رئیس جمهور بر توسعه
 کسب و کارهای خرد و خانگی
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دکتر زاهدی  وفا: 

بسته های مشترک اشتغال آفرینی ایران 
و ترکمنستان تدوین می شود 

سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: در چارچــوب تفاهم نامــه 
ــران و جمهــوری ترکمنســتان، بســته های مشــترک  همــکاری جمهــوری اســالمی ای

ــود.  ــن می ش ــور تدوی ــان دو کش ــتغال می ــعه اش ــی و توس کارآفرین
ــا »ســاپار دوردی  ــازارکار، دکتــر »محمد هــادی زاهدی وفــا« در دیــدار ب بــه گــزارش ب
تولی یــف« معــاون رئیــس کابینــه وزرای جمهــوری ترکمنســتان، بــا اشــاره بــه روابــط 
حســنه دو کشــور در ســال های اخیــر، اظهــار داشــت: توســعه همــکاری در زمینه هــای 
مختلــف بــا جمهــوری ترکمنســتان از اولویت هــای ایــران در دیپلماســی خارجــی اســت.

وی افــزود: مرزهــای دو کشــور از امن تریــن مرزهــای منطقــه اســت و همیــن ظرفیــت 
بســتری بــرای گســترش تجــارت و رونــق زمینــه هــای همــکاری اســت.

ــی،  ــل ریل ــرژی، حمل و نق ــای ان ــیل های وزارت کار در حوزه ه ــه پتانس ــا ب زاهدی وف
دریایــی و هوایــی، گردشــگری و ســاختمان اشــاره کــرد و گفــت: می توانیــم با نگاه به گذشــته 

و ترســیم چشــم انداز های نــو در اقتصــاد مــرزی دو کشــور تحــول ایجــاد کنیــم.
سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بیــان داشــت: جمهــوری اســالمی ایــران 
ــارب  ــی تج ــن اجتماع ــه ای و تأمی ــای فنی و حرف ــتی، آموزش ه ــای بهزیس در حوزه ه
ارزشــمندی دارد کــه آماده ایــم در زمینــه انتقــال آن بــه طــرف ترکمــن همــکاری هــای 

الزم را داشــته باشــیم.
ــای  ــرای شــناخت ظرفیت ه ــی ب ــه همــکاری را فرصــت خوب وی امضــای تفاهم نام
دو طــرف عنــوان کــرد و گفــت: از برگــزاری رویدادهــا و نمایشــگاه های مشــترک بــرای 

تقویــت بخــش خصوصــی اســتقبال می کنیــم.
معــاون رئیــس کابینــه وزرای جمهــوری ترکمنســتان نیــز در ایــن دیــدار بــا تبریــک 
انتصــاب سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از آمادگــی ایــن کشــور بــرای 
توســعه همکاری هــای دوجانبــه در زمینــه رفــاه اجتماعــی و توســعه اقتصــادی خبــر داد.

مــی گوینــد »زمــان« از کاری کــه بــی توجــه بــه آن انجــام پذیــرد »انتقــام« 
مــی گیــرد. و ایــن موضــوع مــی توانــد مصــداق بســیاری از کســانی باشــد کــه 

بــی توجــه بــه مقولــه مهــم »زمــان« دســت بــه هــر کاری مــی زننــد. 
فضــای سیاســی و اجتماعــی کشــور در هفتــه گذشــته در حالــی ســپری و 
بــه پایــان رســید کــه اســتعفای حجــت الــه عبدالملکــی وزیــر جــوان، »تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی«  همــه چیــز را تحــت تاثیــر خــود قــرار داد. ایــن عضــو 
کابینــه ســیزدهم فــارغ از تــالش هــا و برنامــه هایــی کــه در حــوزه اشــتغال 
و کارآفرینــی، زیســت بــوم اشــتغال، تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و کار، 
توســعه آمــوزش هــای مهارتــی و ... داشــت بــه یکــی از سیاســی تریــن وزارتخانــه هــا نیــز 
ــوان  ــو ج ــیل عض ــنه آش ــاید پاش ــن«؛ ش ــی تری ــم »سیاس ــد. گفت ــل ش تبدی
ــای  ــم ه ــه تالط ــا ب ــی محاب ــن ورود ب ــز همی ــیزدهم نی ــت س ــه دول کابین
ــود. سیاســتی کــه گاهــی روی تــرش خــود را نشــان مــی دهــد و  سیاســی ب
از بازیگرانــش انتقــام مــی گیــرد آن هــم از کســانی کــه مقولــه »زمــان« را در 

برنامــه هــای خــود نادیــده مــی انگارنــد.
ــم  ــه ریاســت حجــت االســالم و المســلمین ســید ابراهی ــت ســیزدهم ب  دول
رئیســی بــا نــگاه اشــتغال و مجلــس شــورای اســالمی نیــز بــا خــوش بینــی 
ــی و  ــروی جوان ــر نی ــه ب ــا تکی ــز ب ــاد داد و او نی ــی رای اعتم ــه عبدالملک ب
نیــز یــاران جوانــی کــه بــه همــراه داشــت، مصصــم تــر از هــر کســی ســکان 
ــت.  ــت گرف ــه دس ــور را ب ــی کش ــادی و اجتماع ــه اقتص ــن وزارتخان بزرگتری
عبدالملکــی در لحظــات و ســاعات ابتدایــی رای اعتمــاد؛ خــود را بــه وزارتخانــه 
ــاه اجتماعــی رســاند و هدایــت آن را برعهــده گرفــت امــا او  تعــاون، کار و رف
ــای  ــوع پ ــک موض ــر ی ــواره ب ــد از آن هم ــز بع ــاد و نی ــل از رای اعتم قب

ــا فســاد«. ــارزه ب مــی فشــرد؛ »مب
همــه مــی دانیــم فضــای کار و اشــتغال بــه آرامــش نیــاز دارد؟ زیســت بــوم 
اشــتغال در فضایــی شــکل مــی گیــرد کــه مدیــران و کارشناســان و فعــاالن 
ــد.  ــالش کنن ــود فضــای کســب و کار ت ــرای توســعه و بهب در محیطــی آرام ب
زیســت بــوم در بســتر آرام و طبیعــی خــود شــکل گرفتــه و هویــت پیــدا مــی کند 
و شــاید ایــن موضــوع بــا تغییــرات گســترده مدیــران مجموعــه وزارت تعــاون 
و کار و نیــز تغییــر و جابحایــی مدیــران دســتگاه هــا و ســازمان هــای عریــض 

و طویــل زیــر مجموعــه آن چنــدان ســازگار نمــی نمــود.
بــه وضــوح روشــن بــود آنچــه کــه بــا ادبیــات و عناویــن زیبــا و خــوش؛ زیســت 
بــوم اشــتغال و کارآفرینــی، بهبــود فضــای کســب و کار، تســهیل صــدور مجــوز هــا 
ــت از وی یــک چهــره خــدوم در حــوزه اشــتغال و تحقــق  و ...- کــه مــی رف
ــان بســازد، ناگهــان از وی یــک فــرد  ــرای جوان برنامــه یــک میلیــون شــغل ب
سیاســی تصویــر مــی کــرد کــه تــالش مــی کنــد صدهــا مدیــر را در راســتای 

مبــارزه بــا فســاد برکنــار و یــا جابجــا نمایــد.
ــاه  ــاون، کار و رف ــد وزارت تع ــت جدی ــه سرپرس ــک ب ــن تبری ــه ضم در خاتم
ــرگ  ــدی و ب ــه کلی ــع آن وزارتخان ــه تب ــور و ب ــت؛ کش ــد گف ــی بای اجتماع
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه آرامــش نیــاز دارد، فضــای اشــتغال و 
کارآفرینــی در دولــت کار و کرامــت بــه آرامــش نیــاز دارد؛ ایــن آرامــش بایــد 
ــا مشــارکت همــه دســتگاه هــای  بــرای تحقــق ایجــاد یــک میلیــون شــغل ب
علمــی و اجرایــی تبدیــل شــود. بــه قــول امیرالمومنیــن علــی )ع( »فرصــت هــا 

ــم.« ــد فرصــت هــای خــوب را دریابی ــر در گذرن ــل اب مث

در گفت و گو با فعاالن حوزه اصناف بررسی شد

اصناف بستر اشتغال ارزان و پایدار
در سراسر کشور 

ثبت نام آزمون استخدامی 
سازمان تامین اجتماعی 

آغاز شد

ساالنه 250 محیط بان 
استخدام می شوند

فرمانده یگان محیط زیست کشور 

مناسبت ترین راه استخدام
ادمین اینستاگرام

مهارت های مورد نیاز برای ادمین شدن

بررسی دو طرح استخدامی 
در مجلس شورای اسالمی 

هفته جاری صورت می گیرد

خبرخوش  تامین اجتماعی
 برای بیمه زنان خانه دار

با تشریح جزئیات 

برای جذب 725 نفر 

بـه گـزارش بـازارکار ، آمـار از وجـود هفـت میلیون اشـتغال مسـتقیم در حـوزه اصناف 
کشـور خبـر مـی دهـد و بایـد گفـت: بـه عبـارت بهتـر اگـر فـرض کنیـم در هـر واحد 
صنفـی دو و نیـم نفـر شـاغل باشـند در کشـور “هفـت میلیـون اشـتغال مسـتقیم در 

بخـش اصنـاف” اشـتغال دارنـد. البتـه بایـد اشـتغال غیـر مسـتقیم را نیـز بایـد بـه 
ایـن رقـم اضافـه کنیـم.

جشنواره » پنجه کارآمد« برای توسعه 
آموزش های علمی- کاربردی برگزار می شود

رییــس جهاددانشــگاهی در دهمیــن جلســه هیــأت امنــای موسســه آمــوزش عالی 
ــردی بســیار  ــت علمــی ـ کارب ــه ظرفی ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی جهاددانشــگاهی ب
ــاد بســیار  ــردی اعتق ــی ـ کارب ــوزش علم ــه بحــث آم ــن ب ــت: م باالســت، گف

ــخی دارم. راس
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بررسی دو طرح استخدامی در مجلس 
شورای اسالمی

طرح هــای تأمیــن نیــروی انســانی آمــوزش و پــرورش و طــرح ســاماندهی اســتخدام 
 کارکنــان دولــت در دســتور کار صحــن علنــی مجلــس در هفتــه جــاری قــرار دارد.
ــرح  ــرورش و ط ــوزش و پ ــانی آم ــروی انس ــن نی ــرح تأمی ــازارکار، ط ــزارش ب ــه گ ب
ــت،  ــرورش ثب ــوزش وپ ــانی وزارت آم ــروی انس ــت نی ــن و تربی ــاماندهی و تأمی س
طــرح اصــاح قانــون الحــاق یــک تبصــره بــه مــاده الحاقــی قانــون تعییــن  تکلیــف 
اســتخدامی معلمیــن حــق  التدریســی و آموزشــیاران نهضــت ســوادآموزی در وزارت 
ــن  ــون تعیی ــاده )۱۷( قان ــه م ــره ب ــک تبص ــاق ی ــرح الح ــرورش، ط ــوزش و پ آم
ــوادآموزی در وزارت  ــت س ــیاران نهض ــس و آموزش ــن حق التدری ــتخدامی معلمی اس

ــرار دارد. ــس ق ــن مجل ــه صح ــن هفت ــتور کار ای ــز در دس ــرورش نی ــوزش و پ آم

امتیاز تاهل و فرزندآوری
 در استخدام استاد دانشگاه

در صـورت تاهـل ۵ امتیاز و در صورت داشـتن 
هـر فرزنـد ۳ امتیـاز بـه امتیـازات صاحیـت 

عمومـی متقاضی افـزوده می شـود.
امتیـاز تأهل و داشـتن فرزنـد در جذب اعضای 

هیات علمی دانشـگاه ها تصویب شـد.
هیئـت عالی جـذب هیات علمی دانشـگاه ها و 
مراکـز آموزش عالی و پژوهشـی در دویسـت و 
نود و دومین جلسـه  ۱400/0۲/۱9 با توجه به 
اباغیه  ۱400/0۸/۱9 رئیس جمهور به شـرح 

ذیل مصوب شـد:
در بررسـی صاحیـت عمومـی متقاضیان عضویت هیأت علمی دانشـگاه ها و مراکـز آموزش عالی 
در صـورت تاهـل ۵ امتیـاز و در صـورت داشـتن هر فرزنـد ۳ امتیاز به امتیـازات صاحیت عمومی 
متقاضی افزوده می شـود و در صورت تسـاوی امتیازات طبق فرم بررسـی صاحیت عمومی اولویت 

با فرد متاهل اسـت.

استخدام 107 نفر درهتل خورشید هشتم 
رئوف کوثر  

مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 
اعام کرد؛ گروه هتل های کوثر وابسـته به بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگـران بـرای تامیـن نیروی 
انسـانی مورد نیاز خود، ۱0۷ نفر را در رشـته ها 
 و مقاطع مختلف تحصیلی، استخدام می کند.
در  دانشـگاهی  جهـاد  آزمـون  مرکـز  مدیـر 
گـروه  کـرد:  اعـام  بـازارکار  بـا  گفتگـو 
هتـل هـای کوثـر وابسـته بـه بنیاد شـهید و 
امـور ایثارگـران بـرای تامیـن نیـروی انسـانی 
نیـاز خـود در رشـته هـا و مشـاغل  مـورد 
مربـوط بـه مدیـر مالی، مدیـر داخلـی، رئیس 
حسـابداری، مدیـر فنـی و مهندسـی، فـروش 
تـدارکات،  اقامتـی،  خدمـات  بازاریابـی،  و 
انفورماتیک و .... و همچنین مشـاغل مرتبط 

بـا متصـدی خدمـات عمومـی از قبیـل نگهبـان، خانـه دار، سـالن کار و متصـدی خدمـات 
 خانـه داری و ... کـه در دفترچـه بـه آنهـا بـه طـور کامـل اشـاره شـده اسـت - اسـتخدام می کند.
مدیرمرکز آزمون جهاد دانشگاهی درباره نحوه ثبت نام گفت: داوطلبان برای ثبت نام و کسب اطاعات 
 بیشتر در خصوص  آزمون به سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی )www.hrtc.ir( مراجعه نمایند.
احمـد عبـدی پـور با اشـاره به اینکه ثبت نـام آزمـون از ۲۵ خردادماه آغاز می شـود اظهار داشـت: 
ثبت نام آزمون از ۲۵ خردادماه آغاز می شـود و تا سـوم تیرماه ادامه دارد و  آزمون به طور همزمان 
۲۳ تیرماه در شـهر مشـهد و برخی مراکز اسـتان برگزار می شـود.  و نتایج آزمون نیز دو هفته بعد 

از آزمون اطاع رسـانی خواهد شـد. 
وی دربـاره مـواد درسـی این آزمون گفت: مواد آزمون شـامل مـواد آزمون عمومی و البته یک درس 

از مجموعه  گردشـگری و هتل داری است .
مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی درباره مقاطع تحصیلی شرکت کنندگان این آزمون استخدامی 
نیـز گفـت: دانش اموختگان مقاطع فوق دیپلم و برخی رشـته های کارشناسـی می تواننـد در این 

آزمون متناسـب با آنچه در دفتر آزمون مشـخص شـده ثبت نام نمایند.

جذب هیات علمی در پژوهشکده سرطان معتمد 
جهاددانشگاهی

ــه  ــدام ب ــروه پروتئین هــای نوترکیــب پژوهشــکده ســرطان معتمــد جهاددانشــگاهی اق گ
ــا مــدرک دکتــری کــرده اســت. جــذب »هیــات علمــی« ب

به گزارش بازارکار، گروه پروتئین های نوترکیب پژوهشـکده سـرطان معتمد جهاددانشـگاهی 
اقـدام بـه جذب »هیات علمـی« با مدرک دکتری کرده اسـت.

از عاقه منـدان واجـد شـرایط کـه دارای مـدرک دکتری تخصصـی در رشـته بیوتکنولوژی و 
سـایر رشـته های مرتبط بوده  و همچنین ترجیحا دارای حداقل یک سـال تجربه کار در این 

حـوزه در صنعـت هسـتند، جهت مصاحبـه دعوت به عمـل می آید.
ــامل  ــت ش ــام وق ــکاری تم ــرای هم ــوان ب ــن فراخ ــرح در ای ــورد ش ــف م وظای
پروتئین هــای  تولیــد  حــوزه  در  نــه  فناورا طرح هــای  »اجــرای  مــوارد 
و  پتنــت  مقالــه،  نوشــتن  در  »مهــارت  تشــخیصی«،  درمانــی/  نوترکیــب 
و  فنــی«  گزارش هــای  و  پروتــکل  »نــگارش  گرنــت«،  دریافــت  پروپــوزال 

ــت. ــا« اس ــکل پروژه ه ــل مش ــی و ح ــی کار تیم »توانای
»تســلط بــر تکنیک هــای کلونینــگ، بیــان، تخلیــص و فرموالســیون پروتئین هــای 
 PCR, SDS-PAGE,« ــه ــا از جمل ــژه آنتی بادی ه ــخیصی به وی ــی/ تش ــب درمان نوترکی
western blot , FPLC, HPLC« و »Real time«، »کار بــا فرمانتــور«، »ســخت 
کوشــی و دارای روحیــه کار تیمــی«، »توانایــی جســتجو در منابــع علمی و فنــی«، »خاقیت 
و عاقــه بــه یادگیــری مباحــث جدیــد« از جملــه مهارت هــای مــورد انتظــار از داوطلبیــن 
اســت.به نقــل از روابــط عمومــی جهــاد دانشــگاهی، عاقمنــدان می تواننــد رزومــه خــود 
  Mohadesehabdolvahab@gmail.com را بــه پســت الکترونیکــی

ــد. ــال کنن ارس

هفته جاری؛

تشکر و تقدیر خانه های خالق سراسر کشور از رهبر معظم انقالب

با انتشار پیامی صورت گرفت 

ــور  ــر کش ــاق سراس ــای خ خانه ه
ــا انتشــار پیامــی  از رهبــر معظــم  ب

ــد. ــکر کردن ــر و تش ــاب تقدی انق
بــه گــزارش بــازارکار، خانه هــای 
ــار  ــا انتش ــور ب ــر کش ــاق سراس خ
پیامــی از رهبــر معظــم انقــاب 

تقدیــر و تشــکر کردنــد.
خــاق  خانه هــای  پیــام  متــن 
سراســر کشــور بــه محضــر معظــم له 

ــت: ــرح اس ــن ش ــه ای ب

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــر  ــران، ه ــامی ای ــوری اس در جمه
آنجــا  می کنیــد،  کار  کــه  کجــا 

ــه  ــما متوج ــه ش ــا ب ــه ی کاره ــید هم ــد و آگاه باش ــا بدانی ــز دنی را مرک
ــن صــورت  ــاش کــرد. در ای ــه کار و ت ــن روحی ــا ای می شــود. بایســتی ب

ــد. ــت می ده ــان برک ــه کارت ــال ب ــد متع خداون
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

ــه(  ــه ای )مدظل ــی خامن ــت العظم ــرت آی ــارک حض ــر مب محض
ــه انقــاب اســامی ــر فرزان رهب

سام علیکم
بیانـات حکیمانـه حضرت عالـی در سـخنرانی نـوروزی امسـال خطـاب بـه 
مسـئولین و ملت ایران در ترسـیم نقشـه راه رشـد و اصاح امور اقتصادی، 
فصـل الخطابـی بـرای تصمیم سـازان اکوسیسـتم صنایع خـاق و اقتصاد 
دانش بنیـان کشـور اسـت. همچنیـن دسـتور معظـم له در پاسـخ بـه نامه 
معـاون محتـرم علمـی و فنـاوری رئیس جمهـور بـرای درخواسـت همسـو 
بـرای »توسـعه صنایـع و  شـدن قـوای سـه گانه و نهادهـای حاکمیـت 
شـرکت های خـاق« در جهـت تحقـق شـعار سـال ۱40۱ »سـال تولیـد؛ 
و لطـف محبـت حضرت عالـی در هامـش  اشـتغال آفرین«  دانش بنیـان، 
ایـن نامـه »بـه مسـئوالن ذی ربـط دراین بـاره تأکید شـود« مایـه دلگرمی 
و امیدآفرینـی فرزنـدان حضرت عالـی، در خـط مقـدم فناوری و نـوآوری و 

صنایـع خـاق ایـران گردید.

در پاسـخ بـه عنایت ویـژه معظم له 
بـه توسـعه صنایـع و شـرکت های 
و  نـرم  فناوری هـای  و  خـاق 
فرهنگـی، بـه اسـتحضار می رسـاند 
»خانه هـای خاق و نـوآوری ایران« 
ارائـه  و  توسـعه  بسـتر  به عنـوان 
خدمـات بـه فعـاالن صنایـع خاق 
و فرهنگـی، آمادگـی خـود را بـرای 
اجـرای منویات مقـام معظم رهبری 

می داریـم. اعـام 
از  برخـورداری  بـا  اسـامی  ایـران 
ملمـوس  عظیـم  ظرفیت هـای 
ناملمـوس  و  اجتماعـی  اقتصـادی، 
فرهنگی و ارزشـی، شایسـته جایگاه 
بزرگ تـری از بـازار ۲۷00 میلیـارد دالری صنایع خاق جهان هسـت. عاوه 
بـر ایـن، خانه هـای خاق و نـوآوری کشـور در کنار ۱۶00 شـرکت خاق در 
پرتـو بصیـرت مقام معظم رهبـری می توانند بـر ادبیات نویـن اقتصاد خاق 
در ابعـاد ملـی و بین المللـی مؤثر بوده و در بسـتر تعامل با کشـورهای جهان 
اسـام و محور مقاومت، نهادهای مالی و صنعتی ارزشـمند و پایداری باشـند 
و به عنوان درگاه کشـف اسـتعداد جوانان نخبه خاق و زیرسـاخت تأسـیس 
شـرکت های دانش بنیـان و خـاق رهنمـود مقـام معظـم رهبـری مبنی بر 
افزایـش صددرصـدی ظرفیت های فعلی دانش بنیان کشـور در سـال ۱40۱ 

را عملـی نمایند.
در پایـان ضمـن سپاسـگزاری از توجه ویژه حضرت عالی بـه موضوع صنایع 
و شـرکت های خـاق و فناوری هـای نـرم و فرهنگـی به عنـوان پیشـران 
توسـعه و اقتصـاد دانش بنیان، اسـتدعا داریـم ما را از رهنمودهای مسـتمر 

خود در مسـیر توسـعه بهره منـد فرمانید.
اعتقـاد داریـم امـروز نیـاز مـا بـه باهم بودن از همیشـه بیشـتر اسـت، 
بـه فضـل پـروردگار و بـا هدایـت معظـم لـه از این پیـچ تاریخـی عبور 
خواهیـم کـرد زیـرا هرچنـد منابـع محـدود امـا خاقیـت نامحـدود و 

آینده روشـن اسـت.

سال ۱۴۰۱ سال اوج گیری ایجاد 
دوره های پسادکتری در دانشگاه ها است

بــا  علــوم  وزارت  پژوهشــی  معــاون 
ــای  ــجویان دوره ه ــه دانش ــان اینک بی
کارآمدتریــن  و  بهتریــن  پســادکتری 
در  تحقیقــات  انجــام  بــرای  افــراد 
بــا  گفــت:  هســتند  هــا  دانشــگاه 
حمایت شــورای عالی عتف، ســال ۱40۱ ســال 
ــری ایجــاد دوره هــای پســادکتری  اوج گی

بــود. خواهــد  دانشــگاه ها  در 
ــان  ــر پیم ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
صالحــی در آییــن افتتاحیــه نهمیــن 
ــار  ــی اظه ــان داروی ــی گیاه ــره مل کنگ
ــام  ــرای انج ــراد ب ــن اف ــن و کارآمدتری ــادکتری بهتری ــای پس ــجویان دوره ه ــت: دانش داش

ــتند. ــا هس ــگاه ه ــات در دانش تحقیق
وی در ادامــه بــا اســتناد بــه آمــار بنیــاد ملــی علــوم آمریــکا )NSF( اظهــار داشــت: 
بــر اســاس آمــار ایــن بنیــاد در ســال ۲0۲0،  در ایــن کشــور ۲۸0 هــزار دانشــجوی 
مقطــع دکتــری و ۶۶ هــزار دانشــجوی پســادکتری وجــود داشــته انــد. امــا در ابــران 
ــدودا  ــتیم، ح ــل داش ــال قب ــری در س ــجوی دکت ــزار دانش ۱۵0 ه ــه  ــا اینک ب
ــق  ــمی و دقی ــار رس ــه آم ــم. البت ــرده ای ــذب ک ــادکتری ج ــجوی پس ۵00 دانش
ــم،  ــم نداری ــا ه ــی را ب ــای دولت ــگاه ه ــگاه آزاد و دانش ــجویان دانش ــوع دانش مجم
ــادکتری  ــت پس ــی از ظرفی ــه خوب ــد ب ــی ده ــان م ــی نش ــار کل ــن آم ــی همی ول

ــم. ــرده ای ــتفاده نک اس
ــت  ــش ظرفی ــای افزای ــه ه ــن نام ــه داد: آیی ــف ادام ــی عت ــورای عال ــر کل ش دبی
جــذب پســادکتری نوشــته شــده و در ایــن آییــن نامــه از رشــته هــای صنعتــی تــا 
ــا ۱۲ میلیــون  ــد. ایــن دانشــجویان بیــن ۱0 ت ــه در نظــر گرفتــه شــده ان ــوم پای عل
ــرای آنهــا لحــاظ مــی شــود. برخــی  حقــوق دریافــت مــی کننــد و ســوابق بیمــه ب
از ایــن افــراد توســط شــرکت هــای دانــش بنیــان و صنایــع جــذب مــی شــوند و از 
ــی و  ــز تحقیقات ــز در مراک ــی برخــی نی ــد، ول ــی گیرن ــوق م ــا حق همــان شــرکت ه
دانشــگاهی کار مــی کننــد کــه از محــل منابــع مالــی تامیــن شــده و شــورای عالــی 

عتــف حقــوق آنهــا تامیــن مــی شــود.
ــای  ــت دوره ه ــذب اهمی ــی ج ــات عال ــا هی ــی ب ــا حت ــرد: م ــان ک وی خاطرنش
ــاز  ــه زودی امتی ــوع ب ــن موض ــت ای ــرار اس ــم و ق ــرده ای ــرح ک ــادکتری را مط پس
بیشــتری در رونــد جــذب بــه عنــوان هیــات علمــی داشــته باشــد. اکنــون از ۲۲0 امتیــاز 
ــن  ــه ای ــاز دارد ک ــار امتی ــادکتری چه ــدن دوره پس ــی گذران ــات علم ــذب هی ج

ــد. ــش یاب ــادکتری افزای ــای پس ــعه دوره ه ــا توس ــد ب ــاز بای امتی
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا تاکیــد بــر اهمیــت دوره هــای 
ــا آقایــان دانــش آموختــه دکتــری  پســادکتری گفــت: در حــال پیگیــری هســتیم ت

بتواننــد دوره پســادکتری را بــه جــای خدمــت نظــام وظیفــه بگذراننــد.
صالحــی گفــت: البتــه بــا افزایــش ظرفیــت دوره  هــای پســادکتری دنبــال بــه تعویــق 
انداختــن بیــکاری نیســتیم، بلکــه بایــد بدانیــم اگــر قــرار اســت محصولــی در ســطح 
ــی  ــک و ۲ یعن ــل ی ــد مراح ــدا بای ــود، ابت ــه ش ــازار عرض ــه ب ــاری 9 ب ــی تج آمادگ

ــد. ــادی را بگذران پژوهــش هــای بنی
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ادامــه داد: براســاس برنامــه ای 
کــه داریــم، تمــام ظرفیت هــای دســتگاه های کشــور روی یــک شــبکه قــرار مــی گیــرد تــا همه 
ــه  ــه هم ــهم بودج ــد. س ــتفاده کنن ــتادان از آن اس ــجویان و اس ــگران، دانش پژوهش
طــرف هــا در آییــن نامــه در نظــر گرفتــه شــده اســت و ایــن شــبکه آزمایشــگاهی 

بــه صــورت هیــات امنایــی اداره مــی شــود.
وی تصریــح کــرد: موضــوع گیاهــان دارویــی بســیار مهــم اســت، امــا بایــد ببینیــم 
ــرای  ــه تولیــد گیاهــان دارویــی کمــک کنــد. اقدامــات ملــی ب ــد ب چطــور مــی توان
ــای  ــع انســانی و زیرســاخت ه ــت مناب ــه از ظرفی ــی و اســتفاده بهین ایجــاد همگرای
ــی  ــبکه مل ــی ش ــده یعن ــرح یادش ــامل دو ط ــاوری ش ــش و فن ــود در پژوه موج

ــت. ــری اس ــا کت ــای پس ــت دوره ه ــش ظرفی ــگاهی و افزای آزمایش
نهمیــن کنگــره ملــی گیاهــان دارویــی بــه همــت شــبکه ملــی پژوهــش و فنــاوری 
ــاورزی و  ــه، کش ــوم پای ــش عل ــار بخ ــوزه در چه ــن ح ــاالن ای ــی فع ــان داروی گیاه

ــد. ــزار ش ــت برگ ــازی، پزشــکی و دامپزشــکی و صنع ــی، داروس ــع طبیع مناب

زمینه سازی اشتغال دانش بنیان با ساخت 
هنرستان های جوار صنعت

ــورای  ــرورش در ش ــوزش و پ ــر آم وزی
از  شاهین شــهر  شهرســتان های  اداری 
ــان  ــش بنی ــتغال دان ــازی اش ــه س زمین
جــوار  هــای  هنرســتان  ســاخت  بــا 

صنعــت خبــر داد.
بــه گــزارش بــازارکار، یوســف نــوری در 
جلســه شــورای اداری شهرســتان های 
شاهین شــهر، میمــه و برخــوار اظهــار کــرد: 
کارکنــان  حقــوق  ســازی  همســان 
ــت ســیزدهم  ــت در دســتور کار دول دول
ــی  ــا الگوی ــد ب ــوع بای ــن موض ــت، ای اس
ــود.  ــار نش ــوری دچ ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــت قان ــه سرنوش ــه ب ــود ک ــرا ش اج
وی بــا بیــان فعالیــت هــا و تــاش هایــی کــه دولــت ســیزدهم در راســتای ارتقــای 
ــدی معلمــان در  ــون رتبه بن ــرد: قان ــار ک ــت داشــته اســت، اظه ــم و تربی نظــام تعلی
ــه  ــرح تغذی ــت و ط ــام اس ــال انج ــل کاری آن در ح ــده و مراح ــب ش ــت تصوی دول

رایــگان دانــش آمــوزان  نیــز از ســال آینــده آغــاز خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای دو هــزار و ۱00 ســالن و زمیــن چمــن ورزشــی در مــدارس 
سراســر کشــور افــزود: دولــت در ســفرهای اســتانی ده برابــر بودجــه شهرســتان هــا 

را بــه آن اختصــاص مــی دهــد.
ســاخت هنرستان های جوار صنعت 

وی ایجــاد هنرســتان های جــوار صنعــت را گام درســتی در زمینــه کاهــش بیــکاری 
فــارغ التحصیــان  بیــان کــرد و گفــت: دولــت مصمــم بــه تســهیل گــری اســت و تــا 
پیــش از ایــن در رتبــه ۱۲۷ تســهیل در جــواز کســب و کار در دنیــا قــرار داشــتیم 
ــی و  ــادی، فرهنگ ــای اقتص ــه ه ــه عرص ــرایط در هم ــن ش ــود ای ــرای بهب ــد ب و بای

آموزشــی تــاش کنیــم.

دبیرکل شورای عالی عتف:

رئیس جمهور: 

حجت االسـام سـید ابراهیم رئیسـی 
مردمـی  اجتمـاع  در  رئیس جمهـور 
هسـته های جهـاد و پیشـرفت که در 
محل حسـینیه جمـاران برگزار شـد، 
بـا بیـان اینکه حرکـت جهـادی برای 
جامعه ضروری اسـت، خاطرنشان کرد: 
جهـاد تبییـن ترجمان جهاد با لسـان 
اسـت و عزیزان ما در کسـوت روحانی 
بداننـد همواره باید جهـاد تبیین را در 
برنامـه کاری خـود داشـته باشـند. به 
حرکـت جهـادی که موجـب ناامیدی 
هسـتیم.  نیازمنـد  شـود  دشـمن 
انگیـزه  بـا  بایـد  گروه هـای جهـادی 
بـه حرکـت خـود شـتاب دهنـد و 

بـه صـورت انقابـی پیـش رونـد و مـا خـود را موظـف بـه حمایـت از 
می دانیـم. جهـادی  گروه هـای 

رئیسـی ادامـه داد: امـروز رهبری فرمودند؛ محور حرکت کشـور تولید اسـت. 
تولید در روسـتا مورد هدف اسـت. اقتصاد روسـتا باید تأمین شود و روستایی 
در روسـتا بمانـد. ایـن کارها باید بسـیار پر رونق باقی بمانـد و گام های بلندی 
نیـز برداشـته شـود. هـر شـخصی در هـر کجای کشـور کـه تـاش می کند، 

تـاش خـود را افـزون کنـد و دولت حامـی این تاش ها اسـت.
وی تصریـح کـرد: اگـر تـا دیـروز کار می کردید امروز پر شـتاب تـر کار کنید. 
گروه هـای جهـادی بـرای تولید بـا کیفیت، دانش بنیـان، علم پایـه و فناوری 
پایـه پیشـگام شـوند. اگـر گروه جهـادی منحصـر به چنـد نفر اسـت بدانید 
هـر فـردی کـه بـا اخـاق کار می کننـد از مـا اسـت و آن را منحصر به اسـم 
و جریـان خـاص نکنیـد. بگذاریـد جریـان جهادی گسـترده باشـد و به تمام 

دنیای اسـام برسد.

رئیس جمهـور تاکید کرد: نکنـد افراد 
جهادگـر را در نـگاه منحصـر کنیـد 
و حـرکات سـازنده را بـه چنـد فـرد 
خـاص اختصـاص دهیم. اجـازه دهید 
همـه افـراد در سـمت دغدغـه نظام و 

حفـظ ارزش هـا حرکـت کنند.

ترغیب دانشجویان
 به ترک کشور خیانت است

بایـد  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  رئیسـی 
جریان دانشـجوی درس خوانده دارای 
مـدارک عالـی در کشـور و مهاجـرت 
آن را جـدی بگیریـم، گفـت: اینکـه 
دانشـجویان ترغیـب بـه ترک کشـور 
شـوند خیانـت اسـت. بایـد در حوزه علـم و فناوری بـه قدری جذابیـت ایجاد 
کنیـم کـه جریان علـم و فناوری معکوس شـود و آنهایی که رفتند پشـیمان 

شـوند و برگردنـد.
رئیـس جمهـور تاکیـد کـرد: مـا نیازمنـد ایجـاد اشـتغال با حرکـت جهادی 
هسـتیم. اگر یک میلیون در سـال اشـتغال آفرینی نکنیم مانند مسکن دچار 
عقـب ماندگی می شـویم. تأمین اشـتغال و مسـکن هم نیاز کشـور، هـم الزام 
دولـت و هـم مصوبـه مجلـس اسـت. ایـن اقدامـات نیازمند حرکـت جهادی 
اسـت. اینکـه عزیـزان ما در زمان محدود کار بسـیار با کیفیت انجـام دهند را 

حمایت خواهیـم کرد.
رئیسـی اضافه کرد: در حوزه مسـکن و ایجاد اشـتغال با ایجاد اشتغال خانگی 
نیازمنـد حرکـت جهـادی هسـتیم. در حـوزه سـامت، آب و هوای سـالم در 

کشـور نیازمنـد حرکت جهادی هسـتیم و بخشـنامه کار را پیش نمی برد.

در حوزه ایجاد اشتغال خانگی و کسب و کارهای خرد نیازمند حرکت جهادی هستیم

وزیر آموزش و پرورش در شورای اداری شهرستان های 
شاهین شهر خبر داد؛

با حضور معاون اول رئیس جمهور و نماینده سازمان بسیج مستضعفین صورت گرفت

انعقاد تفاهم نامه احیاء 1000 واحد صنعتی راکد و نیمه فعال
اول  معـاون  مخبـر  دکتـر  حضـور  بـا 
رئیـس جمهور و سـردار زهرایی نماینده 
سازمان بسیج مسـتضعفین، تفاهم نامه 
احیـاء ۱000 واحد صنعتی راکد و نیمه 
فعال مابین سـازمان بسیج مستضعفین 
و معاونـت توسـعه روسـتایی و مناطـق 

محـروم کشـور امضاء شـد.
حضـور  بـا  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
دکتـر مخبر معـاون اول رئیس جمهور 
و سـردار زهرایی نماینده سـازمان بسیج 
مستضعفین، تفاهم نامه احیاء ۱000 واحد 
مابیـن  فعـال  نیمـه  و  راکـد  صنعتـی 

سـازمان بسـیج مسـتضعفین و معاونت توسـعه روسـتایی و مناطق محروم 
کشـور امضاء شـد.

دکتـر مخبر در مراسـم انعقاد تفاهـم نامه احیـای ۱000 واحد صنعتی راکد 
و نیمـه فعـال بـا اشـاره بـه اینکـه در کشـورهای پیشـرفته ۸0 درصـد 
سـرمایه گذاری ها و برنامـه ریـزی هـا بـر روی مشـاغل خانگی و خـرد و کوچک 
انجـام مـی شـود، افـزود: احیـا و بازگردانـدن ۱000 طرح راکـد و نیمه فعال 
بـه چرخه اقتصادی کشـور با سـرمایه گـذاری چند هـزار میلیـارد تومانی و 
اشـتغال زایـی بیـش از ۸ هـزار نفری انجام مـی گیرد و اگر بـه دنبال احیای 
ایـن واحدها بجز از مسـیر طرح نهضت احیای واحدهای اقتصـادی در دولت 
سـیزدهم بودیم حداقل سـه سـال زمان نیاز بود تا همیـن واحدها به چرخه 

اقتصادی کشـور بازگردند.
معـاون اول رییس جمهـور در خصوص 
احیـای واحـد هـای صنعتـی از تمامی 
نهادهـای انقابـی و غیردولتـی همانند 
بنیـاد  مسـتضعفین،  بسـیج  سـازمان 
مسـتضعفان و سـتاد اجرایـی فرمـان 
حضـرت امـام خواسـت تـا با کمـک به 
احیـای واحدهـای  دولـت در نهضـت 
اقتصـادی، از اولویت های اصلی فعالیت 
هـای خود اسـتفاده کنند تـا در مراحل 
بعـدی این نهضت، واحد های بیشـتری 
را بـه چرخه اقتصادی کشـور برگردانند.

مخبـر در بخـش دیگـری از سـخنان خود، اشـتغال زایـی را یکـی از اولویت 
هـای اصلـی دولت و همچنیـن از وعده هـای مهم رئیس جمهـور و توقعات 
مـردم از دولـت برشـمرد و گفـت: دولت بـه دنبال ایجاد سـاالنه یک میلیون 
شـغل در کشـور اسـت تـا حرکتـی در جهـت احیـای واحدهـای راکد و 
نیمـه راکـد صنعتـی ایجـاد کنـد و بـا کمـک مـردم برای رسـیدن بـه این 

هـدف گام بلندی بـردارد.
شـایان ذکـر اسـت اجـرای ایـن تفاهـم کـه فـی مابیـن سـازمان بسـیج 
مسـتضعفین و معاونـت ریاسـت جمهـوری منعقـد گردیـده اسـت توسـط 

سـازمان بسـیج مهندسـین صنعـت و معـدن کشـور انجـام مـی گیـرد.

قائـم مقـام معاونـت تحقیقـات، فنـاوری و نـوآوری دانشـگاه آزاد اسـامی از 
تعریـف شـاخص فنـاوری برای اعضـای هیئت علمـی دانشـگاه آزاد خبـر داد.

بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از دانشـگاه آزاد، وحیـد ضرغامـی اظهـار کرد: 
معاونـت تحقیقـات فنـاوری و نـوآوری دانشـگاه آزاد در راسـتای حمایـت از 
اعضای هیئت علمی دانشـگاه آزاد اسـامی و ایجاد سـازمان فناوری دانشگاه 
بـه تعریـف شـاخص فنـاوری - مشـابه آنچـه در h-index بـرای اعضـای 

هیئـت علمـی رخ می دهـد – اقـدام کرده اسـت.
ضرغامـی گفت:بـر اسـاس تعریـف اولیـه صـورت گرفتـه t-index هر عضو 

هیئـت علمـی، بـه صـورت جمع عـدد TRL محصـوالت فناورانـه آن عضو 
هیئـت علمـی تعریـف می شـود؛ و برایـن اسـاس نظـام رتبه بنـدی اعضای 

هیئـت علمـی در دسـتور کار قرار مـی گیرد.
قائـم مقـام معاونـت تحقیقـات فنـاوری و نـوآوری تاکیـد کـرد: هریـک از 
اعضـای هیئت علمی فناور در صورت داشـتن پیشـنهاد بـرای بهبود تعریف 
شـاخص های مذکـور میتواننـد نظـرات خـود را بـا معاونـت در میـان بگذارند.

الزم بـه ذکر اسـت عاقمندان جهـت ارائه آرا و پیشـنهادات خود میتوانند با 
شـماره 4۷۳۵۳4۱۱ تماس حاصل کنند.

قائم مقام معاونت تحقیقات دانشگاه خبر داد؛

تعریف شاخص فناوری برای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد

مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 
اعالم کرد؛

هیئت عالی جذب هیات علمی دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی و پژوهشی

مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعالم کرد؛
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دعوت به همکاری

رئیس کمیسیون آموزش مجلس خبرداد؛     ◄
ساالنه ۲۵۰ محیط بان 

جذب محیط زیست می شوند
طرح تأسیس شبکه ملی آزمایشگاه ها 

تصویب شد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور: ◄
دلیل عدم ابالغ مصوبه جدید کنکوری توسط رئیس جمهور

رئیــس کمیســیون آمــوزش مجلــس گفــت: بــا توجــه بــه 
انتقاداتــی کــه نســبت بــه مصوبــه کنکــوری شــورا وجــود 
ــرای  ــه هنــوز از جانــب رئیــس جمهــور ب دارد، ایــن مصوب
اجــرا ابــاغ نشــده ولــی پــس از ابــاغ الزم االجــرا خواهــد بــود.
ــا  ــت، علیرض ــه مل ــل از خان ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
منــادی ســفیدان در تشــریح نشســت کمیســیون آمــوزش، 
تحقیقــات و فنــاوری مجلــس، بــا حضــور رئیــس ســازمان 
ســنجش آمــوزش کشــور گفــت: در بخــش نخســت 
نشســت کــه بــا حضــور دکتــر پــور عبــاس رئیــس ســازمان 
ــی در  ــد، گزارش ــزار ش ــور برگ ــوزش کش ــنجش و آم س
خصــوص برنامه هــا و اقدامــات انجــام شــده در آن ســازمان 
ارائــه و در ادامــه طــرح اصــاح مــوادی از قانــون رســیدگی 
سراســری  آزمون هــای  در  جرایــم  و  تخلفــات  بــه 

ــد. ــی ش بررس
ــس  ــکو در مجل ــهر و اس ــز و آذرش ــردم تبری ــده م نماین
شــورای اســامی ادامــه داد: شــکایات برخــی از ایــن 
ــا حضــور نماینــده معترضــان بررســی شــد و  ــان ب داوطلب
نهایتــاً مشــخص کــه ایــن داوطلبــان معتــرض بــه امتحــان 
ــرات در  ــن نف ــی از ای ــد و برخ ــده بودن ــوت ش ــدد دع مج

آزمــون مجــدد شــرکت کردنــد و در حــال حاضــر دانشــجو 
هســتند امــا برخــی دیگــر نیــز مقــرر شــد طــی نشســت 

ــود. ــیدگی ش ــنجش رس ــازمان س ــترکی در س مش
وی یــادآور شــد: در ایــن نشســت همچنیــن دربــاره مصوبه 
کنکــوری شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مبنــی بــر تأثیــر 
قطعــی معــدل در کنکــور نیــز بحــث و بررســی هایی 
ــیون  ــای کمیس ــی اعض ــرات کارشناس ــت نظ ــورت گرف ص
ــد و  ــل ش ــازمان ســنجش منتق ــس س ــه رئی ــر ب ــار دیگ ب
ــه  ســازمان ســنجش نیــز عنــوان کــرد کــه مجــری مصوب

ــی انقــاب فرهنگــی اســت. شــورای عال
رئیــس کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری مجلــس 
بــا بیــان اعتراضــات داوطلبــان را بــه گــوش دولــت، رئیــس 
و دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی رســاندیم، گفــت: 
ــی  ــه از شــورای عال ــر اســاس اخبــار واصل ــن ب پیــش از ای
ــه  ــن مصوب ــه ای ــود ک ــده ب ــوان ش ــی، عن ــاب فرهنگ انق
بــرای ســال ۱۴۰۳ بــه بعــد اســت تــا زیرســاخت های ایــن 

مصوبــه آمــاده شــود.
منــادی ســفیدان تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه انتقاداتــی که 
نســبت بــه ایــن مصوبــه وجــود دارد، ایــن مصوبــه هنــوز از 

ــی  ــاغ نشــده ول ــرا اب ــرای اج ــور ب ــس جمه ــب رئی جان
پــس از ابــاغ الزم االجــرا خواهــد بــود.

ــه  ــت ک ــال اس ــک س ــدود ی ــه ح ــرد: البت ــد ک وی تأکی
ــن  ــرای ای ــرض اج ــش ف ــا پی ــتان ها ب ــیاری از دبیرس بس
مصوبــه دروس تشــریحی را بــا دانــش آمــوز کار می کننــد 
و از فضــای صرفــاً تســتی فاصلــه گرفتنــد؛ در هــر صــورت 
در ایــن نشســت تأکیــد شــد تکلیــف دانــش آمــوزان بایــد 
هرچــه ســریع تر روشــن و مصوبــه شــورا ابــاغ یــا رد شــود.

ــت: در  ــور گف ــت کش ــت محیط زیس ــگان حفاظ ــده ی فرمان
هفــت ســال پیــش رو، ســاالنه ۲۵۰ محیط بــان بــا برگــزاری و 

ــون و تســت ورزش جــذب می شــوند. شــرکت در آزم
بــه گــزارش بــازارکار، ســرهنگ جمشــید محبت خانــی 
اظهــار کــرد: بــرای اســتخدام محیط بانــان، یــک مجوز ۱۰ ســاله 
ســه ســال پیــش از اداره امــور اســتخدامی دریافــت شــد کــه 
براســاس آن هــر ســال بایــد ۲۵۰ نیــرو جــذب ایــن ســازمان شــوند.
ــاز جــذب  ــان مــورد نی ــی محیط بان ــزود: دو ســال پیاپ وی اف
شــدند امــا ســال گذشــته بــه علــت ابــاغ نشــدن اعتبــارات 
مــورد نیــاز از طریــق ســازمان برنامــه و بودجــه، جــذب نیــرو 

صــورت نگرفــت.
ــت  ــه داد: معاون ــگان حفاظــت محیط زیســت ادام ــده ی فرمان
نیــروی انســانی حفاظــت محیط زیســت، پیگیــر جــذب نیــرو 
در ســال جــاری اســت؛ عــاوه بــر ایــن ســهمیه، از خانــواده 

ــن ســازمان می شــوند. ــز جــذب ای ــران نی شــهدا و ایثارگ

۱۲ پاسگاه محیط بانی بدون نیرو است
ســازمانی،  چــارت  طبــق  کــرد:  تاکیــد  محبت خانــی 
ــان  ــزار و ۸۰۰ محیط ب ــت ه ــد هف ــور بای ــت کش محیط زیس
ــان  ــزار و ۸۰۰ محیط ب ــه ه ــک س ــه هم این ــد ک ــته باش داش
ــت. ــی اس ــت ها خال ــد پس ــدود ۴۵ درص ــار دارد و ح در اختی

ــزار  ــر ه ــه ازای ه ــی، ب ــق اســتاندارد جهان ــه داد: طب وی ادام
ــا توجــه  ــه ب ــان جــذب شــود ک ــک محیط ب ــد ی ــار بای هکت
بــه وســعت ۱۹ میلیــون هکتــاری وســعت مناطــق چهارگانــه 

ــم. ــار داری ــرو را در اختی ــم نی ــک دوازده ــت، ی محیط زیس
ــازمان  ــت: س ــت گف ــت محیط زیس ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــق  ــی در مناط ــگاه محیط بان ــت دارای ۶۰۰ پاس محیط زیس
ــگاه  ــداد ۲۵ پاس ــن تع ــه از ای ــت ک ــور اس ــه کش چهارگان

فصلــی هســتند.
ــه  ــتان ک ــی در تابس ــگاه های فصل ــرد: پاس ــه ک وی اضاف
تهدیــدات بــرای مناطــق چهارگانــه متصــور اســت، دایــر 
ــراد و  ــردد اف ــش ت ــت کاه ــه عل ــتان ب ــده و در زمس ش
محبت خانــی  می شود.ســرهنگ  تعطیــل  تهدیدهــا 
ــگاه  ــاد پاس ــود ایج ــا وج ــک ب ــرد: هم این ــح ک تصری
ــروی  ــانی، نی ــرو انس ــود نی ــت کمب ــه عل ــی، ب محیط بان
ــتند. ــتقر نیس ــی مس ــط بان ــگاه محی ــانی در ۱۲ پاس انس

وزیر علوم: ◄

وزیـر علـوم از تصویـب طـرح تأسـیس شـبکه ملـی آزمایشـگاه ها در کمیسـیون 
شـورای عالی علـوم تحقیقـات و فنـاوری خبـر داد.

بـه گـزارش بازارکار، محمد علـی زلفی گل وزیر علوم تحقیقـات و فناوری در صفحه 
شـخصی خـود در فضای مجازی اعام کرد: تأسـیس شـبکه ملی آزمایشـگاه ها یک 
ضرورت جدی اسـت خوشـبختانه با ابتکار استاد صالحی )معاون پژوهشـی وزارت علوم( 
ایـن طرح در کمیسـیون شـورای  عالی علوم تحقیقات و فنـاوری مصوب و تفاهم نامه 

حمایتـی با معـاون فناوری هم امضا شـد.
وی افزود: این شبکه خدمت دهی به پژوهشگر را تسهیل خواهد کرد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاری

فراخوان جذب نیرو:
خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا( استان مرکزی

  فارغ التحصیان رشته ی:
_ خبرنگاری

  خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا( در استان مرکزی قصد 
دارد نسبت به جذب خبرنگار در تمام شهرستان های استان به 

جز ساوه و زرندیه و عکاس آقا در شهرستان اراک اقدام کند.
  مراحل جذب :

۱ – احراز هویت اولیه مطابق با قوانین و مقررات جمهوری 
اسامی ایران

۲- گذراندن دوره یکماهه آموزشی و آزمایشی و موفقیت در 

این دوره
  مدارک مورد نیاز :

۱- رونوشت از کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه
۲- یک قطعه عکس پرسنلی ۴*۳

۳- تصویر کارت دانشجویی
۴- اعام آدرس و شماره تماس

  مهلت ثبت نام: ۱۵ تیرماه
  ارسال مدارک و سوابق:

isnamarkazi@gmail.com پست الکترونیکی
لینک : 

https://bazarekar.ir/12969

استخدام در خبرگزاری دانشجویان ایران)ایسنا( استان مرکزی

یک آزمایشگاه جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران 
)محدوده ونک( از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
Corel طراح و گرافیست: مسلط به طراحی، فتوشاپ و  

Excel و Word مسلط به نرم افزارهای 
 مسلط به اینترنت، سایت و اینستاگرام

 مسلط به امور دفتری، حداقل ۲ سال سابقه کار
 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعام شده  

ارتباط حاصل نمایند.
estekhdamlabs@gmail.com  

https://bazarekar.ir/12958  : لینک

دعوت به همکاری

◄    از طریق  سامانه  مرکز آزمون جهاد دانشگاهی صورت میگیرد؛
 آغاز ثبت نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی 

7۲۵ نفــر از بیــن دانــش آموختــگان دانشــگاهی در ســازمان 
تامیــن اجتماعــی اســتخدام مــی شــوند.

مدیــر مرکــز آزمــون جهــاد دانشــگاهی در گفتگــو بــا بــازارکار 
اعــام کــرد: 7۲۵ نفــر در مشــاغل کارشناســی ســازمان تامین 
اجتماعــی در رشــته هــای کارشناســی پرســتاری، کارشناســی 
مامایــی، اتــاق عمــل، ازمایشــگاه تشــخیص طبــی، هوشــبری،   
ــی و کارشــناس  پرتوشناســی، پذیــرش و اطاعــات، امــور مال

فنــاوری اطاعــات و ... اســتخدام مــی شــوند.
احمــد عبــدی پــور بــا اعــام ایــن خبــر تصریــح کــرد: ثبــت 
نــام آزمــون اســتخدامی بــرای مراکــز درمانــی  ســازمان تامین 
اجتماعــی از امــروز ۲۳ خردادمــاه آغــاز شــده و به مــدت ده روز  
از طریــق ســایت مرکــز آزمــون جهــاد دانشــگاهی  بــه نشــانی 

www.hrtc.ir ادامــه خواهــد یافــت.

ــه  ــان ب ــری داوطلب ــه اینکــه جــذب و بکارگی ــا اشــاره ب وی ب
صــورت سراســری در  ســطح کشــور انجــام می شــود گفــت ؛  
 آزمــون ۲۳ تیرمــاه در  اکثراســتان های کشــور برگزار می شــود
ــاز،  ــورد نی ــانی م ــروی انس ــن نی ــدف تامی ــا ه ــت ب  وی گف
آزمــون اســتخدامی ســازمان تامیــن اجتماعــی در نــه رشــته 
شــغلی برگــزار مــی شــود کــه داوطلبــان مــی تواننــد بــرای 
اطاعــات بیشــتر بــه دفترچــه آزمــون در ســایت مرکــز آزمون 
 جهــاد دانشــگاهی )www.hrtc.ir( مراجعــه نماینــد.

وی در پایــان گفــت: بــه داوطلبــان توصیــه مــی کنیــم قبــل 
از اقــدام بــه ثبــت نــام و کســب اطــاع از شــرایط عمومــی و 
اختصاصــی ایــن آزمــون و نیــز امتیــازات مــورد نظــر ، دفترچه 

راهنمــای  آزمــون را مطالعــه نماینــد.

رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی گفـت: واقعیـت این اسـت کـه آموزش دیگر کششـی 
بـرای تأمیـن افزایـش حقـوق کارکنـان و اعضـای هیـأت علمی دانشـگاه را نـدارد و 
دانشـگاه بایـد به سـمت فناوری های گسـترده مردمـی حرکت کند و بایـد به میزان 
درآمدهای شـهریه ای، درآمد غیرشـهریه ای از این محل داشـته باشـیم؛ البته درآمد 
از محـل اجـاره زمیـن و سـاختمان بـرای ما قابل قبول نیسـت بلکـه درآمدهای غیر 

شـهریه ای دانشـگاه بایـد از طریق فناوری های گسـترده مردمی باشـد.
بـه گـزارش بـازارکار، دکتـر محمد مهـدی طهرانچـی رئیس دانشـگاه آزاد اسـامی 
گفـت: بسـیار خرسـندم کـه فرصتـی به دسـت آمـد تـا در واحد سـبزوار کـه دارای 
قدمـت طوالنـی و ظرفیت هـای بسـیار اسـت، حضـور یابـم. واقعیـت ایـن اسـت که 
اکنون دانشـگاه آزاد اسـامی وارد چهل سـالگی دوم خود شـده اسـت و سـازمان ها 
وقتـی دوره عمـر را طی می کنند، اگر نسـبت به تحوالت سـریع اقتصادی، اجتماعی 
و فناورانـه حسـاس نبـوده و از آن مراقبـت نکنند، به پایان عمر خود و ورشکسـتگی 
نزدیـک می شـوند، چـرا که این تغییرات به سـرعت اتفـاق می افتد و اگـر همراهی با 
آن وجود نداشـته باشـد، زندگی هر سـازمانی محکوم به فناسـت. از این رو دانشـگاه 
آزاد اسـامی در چلـه دوم حیـات و فعالیت خـود، به تغییر رفتار سـازمان توجه ویژه 

دارد و بـه سـمت حل مسـائل حرکـت می کند.
رئیس دانشـگاه آزاد اسـامی خاطرنشـان کرد: رویکرد این دانشـگاه باعث شـد روند 
کاهـش جمعیـت دانشـجویی که سـاالنه ۱۵۰ هـزار نفر بـود، اکنون بـه روند مثبت 
رسـیده و در دو سـال اخیر سـاالنه صد هزار نفر به جمعیت دانشـجویی دانشگاه آزاد 

اسـامی اضافه شـده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی: ◄
آموزش دیگر کششی برای تأمین افزایش 
حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه را ندارد
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ایجاد ۱۰۰۰ شغل در صورت موافقت
 هیأت دولت با طرح های اقتصادی-حمایتی 

خراسان شمالی
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
خراســان شــمالی گفــت: درصــورت موافقــت 
هیــأت دولــت بــا اعتبــارات مــورد نیــاز ایــن 
ــتقیم و  ــغل مس ــزار ش ــش از ه اداره کل بی
مولــد در خراســان شــمالی ایجــاد مــی شــود.
مهــدی اســام خــواه در گفــت و گــو با ایســنا 
بــا اشــاره بــه نزدیکــی ســفر رئیــس جمهــور 
و هیئــت دولــت بــه اســتان خراســان شــمالی 
ــا تدویــن برنامــه ای جامــع از  اظهــار کــرد: ب

تمامــی ظرفیــت هــای ســفر در راســتای ایجــاد اشــتغال پایــدار بهــره منــد خواهیــم شــد.
وی افــزود: پیگیــر تمامــی خواســته هــا در راســتای ایجــاد اشــتغال پایــدار و احیــای کارگاه 
هــا، شــرکت هــای تعاونــی و تمامــی مــواردی کــه در جهــت کاهــش نــرخ بیــکاری و حفــظ 

اشــتغال موجــود باشــد،خواهیم بــود.
ــری  ــه پیگی ــف ب ــن اداره کل موظ ــه ای ــه مجموع ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــواه ب ــام خ اس
ــد، گفــت: پرســنل ایــن مجموعــه تمامــی  ــرای اعتبــارات ایــن ســفر شــده ان ــژه ب وی
ــع  ــب ســازنده در خصــوص مرتف ــه مطال ــا شناســایی و ارائ ــاش خــود در رابطــه ب ت
ــتان را  ــت در اس ــد و صنع ــرای تولی ــن ب ــی ام ــاد محیط ــکات و ایج ــاختن مش س

ــد داد. ــام خواهن انج

برگزاری رویداد صنایع خالق و فرهنگی 
در استان سمنان

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
ــزاری  ــمنان از برگ ــتان س ــتی اس صنایع دس
رویــداد صنایــع خــاق و فرهنگــی در اســتان 
کارگــزاران  و  ســرمایه گذاران  حضــور  بــا 
ــر داد. ــاق خب ــع خ ــوزه صنای ــی ح صادرات

اســتان ســمنان، امیــر کــرم زاده در نشســت 
ــدان  ــا هنرمن ــمنان ب ــتاندار س ــه اس صمیمان
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــتان ب ــتی اس صنایع دس
بــا  رویــداد  »ایــن  گفــت:  صنایع دســتی 
ــمنان،  ــتان س ــی اس ــتان و اداره کل میراث فرهنگ ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــارکت پ مش

14 تیرمــاه امســال برگــزار می شــود.«
برگــزاری  ســمنان،  اســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
نمایشــگاه تخصصــی، ارائــه توانمندی هــا و محصــوالت دارای نشــان یونســکو و نشــان ملــی 
در حــوزه صنایع دســتی، برگــزاری جلســات تخصصــی، تــور بازدیــد از مجموعــه تاریخــی، 
ــهر  ــام( و ش ــان اس ــده جه ــه ثبت ش ــان )مجموع ــطام و خرق ــی بس ــگری و فرهنگ گردش
ــرد. ــام ک ــداد اع ــن روی ــای ای ــج( را از محوره ــران )کاته خی ــنتی ای ــت بافته های س دس

ــای  ــه برنامه ه ــرم زاده از جمل ــمنان ،امیرک ــتان س ــن اس ــزاری خبرآنای ــزارش خبرگ ــه گ ب
برگــزار شــده در هفتــه صنایع دســتی در اســتان ســمنان را برگــزاری نمایشــگاه های 
صنایع دســتی در شهرســتان ها، دوره هــای آموزشــی رایــگان، ورکشــاپ و ... عنــوان کــرد و 
گفــت: »هنرمنــدان اســتان در 52 رشــته صنایع دســتی مشــغول فعالیــت هســتند و بیشــتر 

ایــن محصــوالت، کیفیــت صادراتــی دارد.«

افتتاح مدرسه عالی مهارتی فرش و پوشاک
 با هدف اشتغالزایی در هریس

ــه  ــاره ب ــا اش ــس ب ــگاه آزاد هری ــس دانش ریی
و  فــرش  مهارتــی صنایــع  عالــی  مدرســه 
واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه  در  پوشــاک 
هریــس، گفــت: مهــارت آمــوزان پــس از طــی 
دوره هــای کوتــاه مــدت و میــان مــدت در ایــن 
مجتمــع موفــق بــه دریافــت گواهینامــه معتبــر 
از ایــن دانشــگاه شــده و مــی تواننــد وارد بــازار 

ــوند. ــتغال ش کار و اش
ــدف از  ــرد: ه ــار ک ــر اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــوان ب ــودی کرمج ــازار کار محم ــزارش ب ــه گ ب
تاســیس مدرســه عالــی مهارتــی فــرش، احیــای ارزش هــای تاریخــی، فرهنگــی و اقتصــادی 

ــان اســت. ــران و جه ــس در ای ــرش دســتباف هری ف
وی افــزود: ایجــاد اشــتغال همــراه بــا آمــوزش فنــی وآمــوزش بــه صــورت تخصصــی درزمینــه 
کســب مهــارت، توانمندســازی وارتقــاء جایــگاه صنعــت فــرش دســتباف منطقــه، برندســازی 
ــاء  ــه روزرســانی وارتق ــا ب ــد ب ــه ســوی تولی ــس وحرکــت ب ــرش هری ــار ف ــدن اعتب وبازگردان
علمــی و فنــی صنعــت فــرش درجهــت بــاال بــردن کیفیــت و اعتمادســازی جامعــه مصــرف 
ــع  ــن مجتم ــرش درای ــت ف ــی صنع ــی مهارت ــه عال ــاد مدرس ــداف ایج ــر اه ــده از دیگ کنن

آموزشــی اســت.

فراخوان جذب پژوهشگر
فارغ التحصیـان در رشـته هـای شـیمی) گرایـش  از  سـازمان جهاددانشـگاهی کرمانشـاه 
طراحـی فراینـد(، کارآفرینـی، برنامه ریزی شـهری و شهرسـازی دعوت به همـکاری می کند
ــن واحــد  ــازمان جهاددانشــگاهی کرمانشــاه، ای ــی  س ــط عموم ــازارکار  رواب ــزارش ب ــه گ ب
از فارغ التحصیــان در رشــته هــای شــیمی) گرایــش طراحــی فراینــد(،  ســازمانی 
ــکاری  ــه هم ــوت ب ــر دع ــرایط زی ــا ش ــازی ب ــهری و شهرس ــزی ش ــه ری ــی، برنام کارآفرین

ــد. ــی کن م
شرایط همکاری :

دانش آموخته مقطع دکتری
فارغ التحصیل دانشگاه دولتی )حداقل دو مقطع(

حداکثر سن ۳5 سال
ساکن کرمانشاه

گفتنــی اســت، متقاضیانــی کــه تمایــل بــه همــکاری دارنــد مــی تواننــد درخواســت خــود 
ــه پســت  ــر 14۰1 ب ــا 15 تی ــر ت ــه( حداکث ــی )رزوم ــراه ســوابق علمــی و اجرای ــه هم را ب
الکترونیــک research.ks@acecr.ac.ir ارســال کننــد و جهــت کســب اطــاع بیشــتر 

ــد. ــی ۷۰2 تمــاس بگیرن ــا شــماره ۰۸۳۳1۰۳1 داخل ب

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

اشتغال ۱65۰۰ نفر در بخش تعاون
 استان اردبیل

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان اردبیــل: تعــداد 165۰۰ نفــر در 
بخــش تعــاون اســتان مشــغول بــه کار 

هســتند.
بهــروز رحیــم زاده در جمــع خبرنــگاران 
گفــت: بــا عنایــت بــه انتخــاب شــعار ســال 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــد از س جدی
و  بنیــان  دانــش  تولیــد،  عنــوان  بــا 
ــی در  ــام تعاون ــت نظ ــا تقوی ــتغال زا، ب اش

ــت. ــد گرف ــق خواه ــته رون ــش از گذش ــد بی ــاد و تولی ــتان، اقتص اس
ــزار  ــی را اب ــرکت های تعاون ــل ش ــتان اردبی ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
ــزود:  ــرد و اف ــف ک ــی توصی ــدی و کارآفرین ــردم در عرصــه اقتصــادی، تولی مشــارکت م
در قالــب همکاری هــای گروهــی، دســته جمعــی و تــاش مبتنــی بــر همگرایــی ســعی 
ــه ســمت  ــا ب ــا حرکت ه ــه اســت ت ــف جامع ــای مختل ــدی گروه ه ــن نیازمن ــر تأمی ب

ــد. ــدا کن ــی انســجام بیشــتری پی ــک تحــول واقع ی
ــا  ــرد: ب ــح ک ــی تصری ــای تعاون ــرکت ه ــکیل ش ــری تش ــش دو براب ــوان افزای ــا عن وی ب
ــی در ســال گذشــته  ــا تشــکیل تعــداد 6۰ شــرکت تعاون تــاش هــای انجــام شــده و ب
ــری  ــد دو براب ــال 1۳99 رش ــابه در س ــدت مش ــه م ــبت ب ــن اداره کل نس ــرد ای عملک

ــت. داش

اصفهان پیشگام طرح پویش اشتغال
مدیــرکل دفتــر توســعه کارآفرینی و بهــره وری 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
ــش  ــان پیشــگام طــرح پوی ــت: اصفه گف
ــد  ــی توان ــت و م ــور اس ــتغال در کش اش
ــرای کارآفرینــی باشــد. ــی ب الگــوی خوب
بــه گــزارش ایلنــا از اصفهــان، علــی 
زندوکیلــی کــه بــه همــراه هیــات دولــت 
ســیزدهم در ســفر یــک روزه رئیــس 
ــود  ــه اصفهــان ســفر کــرده  ب جمهــور ب

در نشســت صمیمانــه بــا کارآفرینــان برتــر اصفهــان اظهــار داشــت: هیــچ طــرح جدیــدی 
را در دفتــر توســعه کارآفرینــی و بهــره وری ایجــاد نکردیــم و قصــد داریــم طــرح هــای 

ــم. ــت یابی ــری دس ــای بهت ــه ه ــه نتیج ــا ب ــم ت ــاماندهی کنی ــی را س قبل
وی ادامــه داد اصفهــان : در حــوزه کارآفرینــی تعامــل خوبــی بــا بخــش هــای مختلــف 
ــت و  ــرح نیس ــن ط ــرادی در ای ــت. ای ــده اس ــتغال ش ــش اش ــرح پوی ــگام ط دارد و پیش
بخشــی از مشــکات کشــور در حــوزه اشــتغال را حــل مــی کنــد کــه یکــی از آن هــا 

ــه ســمت اشــتغال اســت. هدفمنــد شــدن نیــروی کار ب
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــره وری وزارت تع ــی و به ــعه کارآفرین ــر توس ــرکل دفت مدی
خاطرنشــان کــرد: از پــارک فنــاوری اصفهــان بازدیــد کــردم و در ایــن بازدیــد مشــخص 

شــد مشــابه طــرح پویــش اشــتغال در پــارک فنــاوری اجــرا شــده اســت.
ــتانه و  ــت: دوس ــی گف ــنواره کارآفرین ــان در جش ــده اصفه ــان برگزی ــه کارآفرین وی ب
ــان نشــود، کار را  ــت وارد کارت ــول دول ــد پ ــه ســعی کنی ــم ک ــی کن ــه م ــه توصی برادران

ــد. ــی کن خــراب م

زمینه اشتغال ۷۰ هزار نفر در حوزه اصناف 
اردبیل وجود دارد

رئیــس اتــاق اصنــاف اردبیــل گفــت: 
ــکار  ــزار بی ــرای ۷۰ ه ــم ب ــی داری آمادگ
اشــتغال  فرصــت  اردبیــل  اســتان 

کنیــم. ایجــاد 
بــا  گفتگــو  در  راد  ناصــری  مســعود 
بــازارکار، بــا اشــاره بــه فعالیــت 51 هــزار 
واحــد صنفــی در اســتان خاطرنشــان 
کــرد: بــا تعطیلــی اداری تعــاون، کار 
ــم  ــی داری ــا آمادگ ــی م ــاه اجتماع و رف
ــت  ــتان فرص ــکار اس ــزار بی ــرای ۷۰ ه ب

ــم. ــاد کنی ــتغال ایج اش
ــا گیــر کار و بیمــه را ضــروری اعــام کــرد و ادامــه  ناصــری اصــاح قوانیــن دســت و پ
داد: پرداخــت مالیــات بــرای اصنــاف اردبیــل هــم ردیــف بــا اصنــاف تهــران در نظــر 

ــه نظــر نمی رســد. ــه ب ــگاه عادالن ــی کــه ایــن ن گرفتــه شــده در حال
وی اضافــه کــرد: اســتان اردبیــل در ردیــف اســتان های محــروم کشــور اســت و فعــاالن 
اقتصــادی و اصنــاف در ایــن اســتان از منابــع درآمــدی متوســط و رو بــه پاییــن برخــوردار 
ــتان  ــدی اس ــادی و درآم ــرایط اقتص ــز ش ــتانی نی ــم در مالیات س ــه امیدواری ــتند ک هس

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــاق اصنــاف اردبیــل بیــان کــرد: در حــوزه بهداشــت و درمــان نیــز همــکاران  رئیــس ات
مــا در اصنــاف گله منــد برخــی از قوانیــن ســفت و ســخت هســتند و بــه نظــر می رســد 
ــته  ــش از گذش ــه بی ــات و بیم ــش مالی ــد در بخ ــل بای ــتان اردبی ــف اس ــاف منص اصن
مــورد حمایــت قــرار گرفتــه و مالیــات مربــوط بــه تراکنــش در ســال گذشــته نادیــده 

گرفتــه شــود.

فراخوان جذب خبرنگار 
ــای  ــت ه ــترش فعالی ــتای گس ــزی در راس ــتان مرک ــران اس ــجویان ای ــزاری دانش خبرگ

ــد. ــی  کن ــرو جــذب م ــگاری نی ــه خبرن ــه حرف ــدان ب ــه  من ــان عاق ــانه ای از می رس
ــزاری  ــزی؛ خبرگ ــی جهاددانشــگاهی اســتان مرک ــط عموم ــازارکار از رواب ــزارش ب ــه گ ب
ــگار  ــذب خبرن ــه ج ــبت ب ــد دارد نس ــزی قص ــتان مرک ــنا( در اس ــجویان ایران)ایس دانش
در تمــام شهرســتان هــای اســتان بــه جــز ســاوه و زرندیــه و عــکاس آقــا در شهرســتان 

ــدام کنــد. اراک اق
عاقــه منــدان بــه همــکاری بــا ایســنا بایــد دانشــجوی یکــی از دانشــگاه هــای اســتان 

مرکــزی باشــند.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/13400

و  رئیس جمهـور  اجرایـی  معـاون 
ریاسـت جمهـوری  نهـاد  سرپرسـت 
گفـت:  21۷ مصوبـه عمرانـی و تعداد 
قابـل توجهـی مصوبـات در خصـوص 
بنگاه هـای اقتصادی از نتایج بیسـت و 
پنجمین سفر اسـتانی هیات دولت به 

اسـتان اصفهـان اسـت.
و  رئیس جمهـور  اجرایـی  معـاون 
ریاسـت جمهـوری  نهـاد  سرپرسـت 
گفـت:  21۷ مصوبـه عمرانـی و تعداد 
قابـل توجهـی مصوبـات در خصـوص 
بنگاه هـای اقتصادی از نتایج بیسـت و 

پنجمیـن سـفر اسـتانی هیـات دولـت بـه اسـتان اصفهـان اسـت.
بـه گـزارش بازلـرکار از پایـگاه اطاع رسـانی دولـت به نقـل از ایرنا، سـید 
صولت مرتضوی باباحیدری، شـامگاه پنج شـنبه در شـورای ادارای اسـتان 
اصفهـان افـزود: حـدود ۳۰ هـزار میلیـارد تومـان تسـهیات بـرای رفـع 

مشـکات اسـتان پیش بینی شـده اسـت.
وی ادامه داد: 21۷ مصوبه عمرانی تقریبا به ۳۰ دسـتگاه مربوط می شـود 
کـه از جملـه در حـوزه  زیربنایی 45 مصوبـه، در حوزه بهداشـت و درمان 

۳۳ مصوبـه، در حـوزه آب و خـاک، در 
حوزه کشـاورزی 42 مصوبـه،  در حوزه 
رفاهـی 26 مصوبـه، در حـوزه کار و 
اشـتغال ۸ مصوبه، در حوزه آموزشـی، 
فرهنگـی و ورزشـی 5۳ مصوبـه و در 
سـایر حوزه هـای 9 مصوبـه داشـتیم 
آب  مشـکل  بخشـی  عـاج  بـرای  و 
یـک سـوم کل اعتبـارات را اختصاص 

داده ایم.
معـاون اجرایـی رئیس جمهـور گفـت: 
در برنامـه سـفرهای اسـتانی دولـت، 
کارهای کارشناسی متقنی در 2 محور 
قابلیت های اسـتان و نارسایی ها و مشـکات استان انجام  و تصمیم گیری 

صـورت گرفـت و متناسـب با مقـدورات کشـور تامین منابع می شـود.
معـاون اجرایـی رئیس جمهور و سرپرسـت نهاد ریاسـت جمهـوری افزود: 
اسـتان اصفهان از کم نظیرترین استان های کشور اسـت که دارای قابلیت های 

سـیار متنوعی است.
وی اظهـار کـرد: نیروهـای انسـانی کارآمد و تاثیرگـذار در کشـور و حتی 

جهـان اسـت از مهمتریـن ویژگی های اسـتان اسـت.

رئیس اتاق اصناف اردبیل ◄

۲۱۷مصوبه استانی در سفر هیات دولت به اصفهان مصوب شد

معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری: 

◄مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان 

ــود  ــا وج ــت: ب ــم گف ــتاندار ق  اس
افــراد  اســتان  درســطح  اینکــه 
جویــای کاری وجــود دارد ، امــا 
شــهرک های صنعتــی قــم با مشــکل 
ــتند  ــه رو هس ــر روب ــود کارگ کمب
کــه بخــش مهمــی از آن از مباحث 
غلــط فرهنگــی حاکــم بــر ایــن افراد 

ناشــی می شــود.
در  شــاهچراغی  ســیدمحمدتقی 
دیــدار تولیدکننــدگان دانــش بنیان 
قــم بــا رییــس قــوه قضاییــه، طــی 

ــم  ــتان ق ــری در اس ــوزه کارگ ــرد: مشــکات ح ــان ک ســخنانی بی
ــدک اســت. بســیار ان

ــی  ــهرک ها و نواح ــتن ش ــا داش ــم ب ــتان ق ــرد: اس ــان ک وی بی
ــور  ــاع در کش ــل دف ــی قاب ــهرهای صنعت ــاخص از ش ــی ش صنعت

ــتقر  ــع مس ــت صنای ــت، اکثری اس
متوســط  و  کوچــک   ، درقــم 

. شــد می با
بــا  کــرد:  تصریــح  شــاهچراغی 
ــوزه  ــکات در ح ــام مش ــود تم وج
ســایر  و  زیرســاخت ها  مالیــات، 
ــدی  ــل ج ــش و معض ــائل چال مس
در حــوزه تولیــد و کارگــری اســتان 
ــداد  ــود تع ــدارد، وج ــود ن ــم وج ق
بــاالی اتبــاع خارجــی یکــی از 
ــت. ــم اس ــتان ق ــای اس ــی ه ویژگ

ــی  ــل قبول ــاط قاب ــتان ارتب ــت اس ــه داد: در ســطح مدیری وی ادام
ــان شــکل گرفته اســت و مســئوالن  ــش بنی ــدگان دان ــا تولیدکنن ب
ــه رفــع مشــکات و چالــش هــای احصــا شــده  اســتانی نســبت ب

ــد. آمادگــی دارن

استاندارقم:

شهرک های صنعتی قم با کمبود نیرو روبرو هستند

رییــس کل دادگســتری آذربایجــان 
ــتغالزایی  ــه اش ــاره ب ــا اش ــی ب غرب
زندانــی   ۸5۰ و  هــزار  یــک 
ــت:  ــتان گف ــرایط در اس ــد ش واج
عنــوان  بــه  ماکــو  شهرســتان 
اشــتغال  در  کشــوری  پایلــوت 
ــاب  ــرایط انتخ ــد ش ــان واج زندانی

شــده اســت.
ــن  ــه تبیی ــی در جلس ــر عتبان ناص
و  گــذاری  ســرمایه  فرصت هــای 

ــد  ــه واح ــر در س ــال حاض ــت: در ح ــو گف ــان ماک ــتغال زندانی اش
تولیــدی شــهرک صنعتــی ایــن شهرســتان، زندانیــان واجد شــرایط 

ــده اند. ــری ش ــدان بکارگی ــتانی و اداره زن ــی دادس ــا هماهنگ ب
ــق و  ــرد رون ــا رویک ــان ب ــتغال زندانی ــه اش ــان اینک ــا بی ــی ب عتبات
ــورت  ــی ص ــی و کار آفرین ــتغال زای ــعه اش ــه و توس ــعه منطق توس
ــدی  ــای تولی ــی از واحد ه ــت قضای ــرای حمای ــت: ب ــرد، گف می گی
ــذاری  ــرمایه گ ــی از س ــت قضای ــه حمای ــذاری کمیت ــرمایه گ و س

ــکل  ــه ش ــا در منطق ــن واحد ه ای
می گیــرد.

رییــس کل دادگســتری اســتان 
ــوزش  ــه آم ــاره ب ــا اش ــن ب همچنی
برگشــت  از  جلوگیــری  بــرای 
چرخــه  زنــدان،  بــه  زندانیــان 
ــان را بســیار  ــرای زندانی اشــتغال ب
ــوان کــرد و گفــت:  ــا اهمیــت عن ب
اســتان  در  حاضــر  حــال  در 
ــزار و ۸5۰  ــک ه ــی ی آذربایجانغرب
زندانــی واجــد شــرایط در کارگاه هــای تولیــدی و صنعتــی مشــغول 

ــتند. ــکار هس ب
ــیار  ــرح را بس ــن ط ــرای ای ــرای اج ــن ب ــکاری خّیری ــی هم عتبات
ــای  ــرای طرح ه ــه اج ــرای ادام ــت: ب ــرد و گف ــام ک ــاز اع کار س
اشــتغالزایی زندانیــان بــه همــکاری مســووالن و صاحبــان ســرمایه 

ــت. ــاز اس ــدی نی ــای تولی و واحد ه

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی:

ماکو به عنوان پایلوت کشوری در اشتغال زندانیان انتخاب شده است

یک مسئول مطرح کرد: ◄

◄

رییس دانشگاه آزاد هریس ◄

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی مطرح کرد:

از سوی خبرگزاری دانشجویان ایران در استان مرکزی اعالم شد

از سوی  سازمان جهاددانشگاهی  کرمانشاه اعالم شد ◄

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
قزوین گفت: با تفاهم نامه منعقد شـده 
با بخشـدار المـوت غربی برای توسـعه 
آموزش های مهارت آمـوزی از دهیاران 
بـه عنوان سـفیران مهارت در روسـتاها 

اسـتفاده خواهیم کرد.
مدیـرکل آمـوزش فنـی و حرفـه ای 
اسـتان قزویـن گفت: بـا تفاهـم نامه 
منعقد شـده با بخشـدار الموت غربی 
برای توسـعه آموزش های مهارت آموزی 

از دهیاران به عنوان سـفیران مهارت در روسـتاها اسـتفاده خواهیم کرد.
بـه گـزارش بازارکار به نقـل از برنـا از قزوین؛ تفاهم نامـه همکاری میان 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اسـتان قزوین و بخشـدار الموت غربی 

بـرای توسـعه آمـوزش هـای مهارتی 
در روسـتاها برای دهیاران و سـاکنان 

روسـتایی امضا شد.
در ایـن مراسـم کـه در اداره فنی و 
حرفـه ای اسـتان قزویـن برگزار شـد، 
تفاهم نامه آموزشـی و مهـارت آموزی 
توسـط حجت االسام سـید محمود 
و  فنـی  آمـوزش  مدیـرکل  عـرب 
حرفـه ای اسـتان و محمدرضا موالیی 

بخشـدار المـوت غربی امضا شـد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/14278

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین

دهیاران می توانند سفیران مهارت در روستاها باشند

اســتاندار خراســان جنوبــی گفــت: 
ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت 
امــام خمینــی)ره( بــرای ایجــاد 1۰ هــزار 
ــتان  ــد در اس ــغلی جدی فرصــت ش

ــرد. ــی ک ــام آمادگ اع
بــه گــزارش بــازار کار، جــواد قناعت 
در ادامــه پیگیــری مســایل اســتان 
در پایتخــت، طــی دیــداری بــا 
ــان  ــی فرم ــتاد اجرای ــت س سرپرس
خمینــی)ره(،  امــام  حضــرت 
افزایــش ســرمایه گــذار هــای ایــن 

نهــاد در اســتان را خواســتار شــد.
ــتانداری  ــی اس ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــازار کار ب ــزارش ب ــه گ ب

ایــن  در  وی  جنوبــی؛  خراســان 
دیــدار بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای 
و  جنوبــی  خراســان  کشــاورزی 
تولیــد چنــد محصــول اســتراتژیک 
گفــت:  بــاال،  افــزوده  ارزش  بــا 
ــی  ــتاد اجرای ــذاری س ــرمایه گ س
ــن  ــام)ره( در ای ــان حضــرت ام فرم
ــرای  ــودآوری ب ــن س ــه ، ضم زمین
ــان  ــعه خراس ــه توس ــاد، ب ــن نه ای
جنوبــی نیــز کمــک خواهــد کــرد.

برای دسترسی به جزییات 
بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/13351

آمادگی ستاد اجرایی فرمان امام برای ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی 
در خراسان جنوبی

استاندار خراسان جنوبی
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دعوت به همکاری دعوت به همکاری

دعوت به همکاری دعوت به همکاری

*آقـای دکتـر به عنوان سـوال نخسـت مـی خواهم اشـاره ای به شـعار 
مهـم سـال، برنامـه و نقـش معاونـت تـازه تاسـیس فنـاوری و نـوآوری 

باشـید؟ وزارت علوم بداشـته 
یکـی از اهـداف معاونـت فناوری و نوآوری وزارت علوم، گسـترش و فرهنگ سـازی 
گفتمـان فنـاوری و نوآوری در سـطح کشـور اسـت که امسـال مزین شـده اسـت 
بـه فرمـان رهبـری مبنی بر سـال »تولیـد، دانش بنیان و اشـتغال آفریـن«؛ از این 
رو، یکـی از مهمتریـن مباحـث، در نظـر گرفتـن تولیـدی اسـت کـه هـم مبتنی بر 
دانـش باشـد و هـم مبتنـی بـر نیاز کشـور تـا از ایـن راه، جایـگاه ایران اسـامی 
روز بـه روز در عرصـه بین المللـی تقویـت شـود و تبدیـل بـه یـک الگـوی موفق و 

مطلـوب بـرای سـایر کشـورها به ویژه جهان اسـام باشـد.
نبایـد از یـاد بـرد که زایـش و رویـش واحدهای فناور و شـرکت های دانـش بنیان 
از دانشـگاه هـا شـروع مـی شـود؛ بـه عبـارت دیگـر، »سـطوح آمادگـی فنـاوری« 
)TRL( شـامل ۹ سـطح می شـود کـه در سـطح اول، ایـده شـکل می گیـرد و در 
سـطح چهـارم ایـن ایـده به یـک نمونـه آزمایشـگاهی تبدیل مـی شـود؛ غالب این 
فراینـد در دانشـگاه هـا اتفـاق مـی افتـد؛ برای اینکـه بتوانیـم در سـطوح آمادگی، 
فنـاوری باالتـر شـرکت های فنـاور و دانش بنیان داشـته باشـیم، باید در دانشـگاه 
هـا و پژوهشـگاه هـا سـرمایه گـذاری کنیـم؛ در ایـن راسـتا تاکیدمـان بـر روی 
پژوهـش هـای بنیادی، کاربردی و توسـعه ای اسـت کـه قابلیت تبدیل بـه فناوری 
و رفـع نیازهـای کشـورمان را داشـته باشـد. بنابرایـن یکـی از برنامـه هـای جـدی 
معاونـت فنـاوری و نـوآوری در وزارت علـوم، ایجـاد تعامـل میـان دانشـگاه هـا، 
پارک هـای علـم و فنـاوری، پژوهشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی اسـت و در 

واقـع بـه دنبـال آن هسـتیم ایـن ارتبـاط را تقویـت و مسـتمر کنیـم.
بـرای ایـن منظـور در معاونت فناوری و نـوآوری وزارت علوم، طـرح هایی همچون: 
دسـتیار فنـاوری، تـور فنـاوری، گرنـت فنـاوری، طـرح ملـی ترویـج کارآفرینـی، 
پسـادکتری نـوآوری، تشـویق و تسـهیل ایجـاد مراکـز کارآفرینی و نـوآوری، مراکز 
رشـد، پردیـس هـای فنـاوری و نـوآوری و پارک های علـم و فناوری در دانشـگاه ها، 
دسـتگاه هـای دولتـی و بخـش خصوصـی ایجـاد پردیس هـای فنـاوری و نـوآوری 
تخصصـی ملـی و بیـن المللـی، مهـارت آمـوزی فـارغ التحصیـان دانشـگاه هـا، 
حمایـت از ایجـاد قطب هـای فنـاوری و نـوآوری در پژوهشـگاه هـا و تغییـر آیین نامه 

ارتقـای اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه ها، تاکنـون عملیاتـی و اجـرا شـده اند.
همچنیـن در حـال تدویـن آییـن نامـه ای برای تحقق اهداف شـعار سـال هسـتیم 

کـه انشـاهلل بـزودی در دولـت ارائه و تصویب شـود.

*دربـاره ایـن آییـن نامـه توضیحاتـی بیشـتری ارائـه دهیـد. از نظـر 
محتوایـی چـه ویژگـی هایـی دارد و چـه اهدافـی را دنبـال مـی کنـد؟

عنـوان ایـن آیین نامه »حمایت از فرمان سـال« اسـت و معاونت هـای وزارت علوم 
بایـد برنامـه هـای خـود را به لحاظ کمـی و کیفی مطـرح کنند؛ به طـور مثال باید 
در ایـن آییـن نامـه دقیقـا ذکر شـود که مراکز رشـد چقدر بایـد افزایـش یابند. در 
ایـن آییـن نامـه بر ایجـاد و گسـترش پردیس هـای فنـاوری و نـوآوری خصوصی، 
پردیـس هـای دانشـگاهی و دسـتگاهی و پردیس های فناوری و نـوآوری بین المللی 

تاکید ویژه ای شـده اسـت.
*برنامـه شـما بـرای راه انـدازی پردیـس هـای بیـن الملـل و خصوصی 

چیسـت؟ ایـن مراکـز چـه کارکردهایـی دارند.
مـا معتقدیـم آن اتفاقـی که بـرای دانشـگاه رخ داد، نباید در حوزه فنـاوری رخ دهد؛ 
یعنـی نبایـد بـه ایـن سـمت برویم که بـدون حسـاب و کتاب ایـن مراکـز را ایجاد 
کنیـم و بعـد از چنـد سـال بگوییـم بایـد سـاماندهی شـوند. بنابراین تاکیـد ما در 
حـوزه فنـاوری، حرکـت براسـاس آمایش فنـاوری و پتانسـیل منطقه ای اسـت. در 
واقـع نظـام تعریـف شـده مـا از »جز بـه کل« شـکل گرفته اسـت؛ یعنی ابتـدا باید 
در دانشـگاه مرکـز کارآفرینـی و نـوآوری ایجاد شـود، پـس از آن مراکز رشـد و در 
نهایـت پردیـس هـای فنـاوری و نـوآوری ایجـاد شـوند؛ تاکیـد بـر ایـن اسـت کـه 
پردیـس هـا بـا مشـارکت پـارک علـم و فنـاوری اسـتان راه انـدازی شـوند. بعـد از 
اینکـه دانشـگاه تجربـه راه اندازی پردیـس را پیدا کـرد و با اصول حاکم بـر پارک های 

علـم و فنـاوری آشـنا شـد، بتواند پارک علـم و فناوری دانشـگاهی را تاسـیس کند.
یکـی از مشـکاتی کـه تـا قبـل از روی کار آمـدن دولـت مردمـی بـا آن رو بـه رو 
بودیـم، نداشـتن پـارک علـم و فنـاوری تخصصـی بـوده اسـت؛ براسـاس مطالعه و 
پایـش صـورت گرفتـه در مجموعـه معاونت فنـاوری و نوآوری، چیـن بیش از ۴۰۰ 
پـارک تخصصـی در زمینـه شـیمی و پتروشـیمی دارد، در صورتـی کـه در ایـران 
پـارک تخصصـی در حوزه شـیمی نداشـته ایم. بنابرایـن یکی از برنامـه های جدی 
معاونـت، ایجـاد پـارک هـا و پردیـس هـای خصوصـی و تخصصـی اسـت کـه 
بـر اسـاس آن ۲۰ درصـد سـرمایه و زیرسـاخت توسـط دولـت و مابقـی از طریـق 

بخـش خصوصـی تامین خواهد شـد.
البتـه یکـی از مشـکاتی کـه در پـارک هـای علـم و فنـاوری وجـود دارد، کافـی 
نبـودن زیرسـاخت مناسـب و نبـود اراضـی کافی اسـت کـه تامیـن آن هزینه های 
زیـادی خواهـد داشـت، امـا می تـوان از پتاسـیل هـای موجـود به ویـژه در بخش 

خصوصـی اسـتفاده کنیم

همچنیـن یکـی از مشـکاتی کـه در پارک هـای علم و فنـاوری وجـود دارد، کافی 
نبـودن زیرسـاخت مناسـب و نبـود اراضـی کافی اسـت کـه تامیـن آن هزینه های 
زیـادی خواهـد داشـت، امـا می تـوان از پتاسـیل هـای موجـود به ویـژه در بخش 

خصوصـی اسـتفاده کنیم.
در همیـن راسـتا بـه طـور مثال اخیرا در خراسـان رضوی با آسـتان قـدس پردیس 
»سـامت ثامـن« را شـکل دادیـم کـه این پردیـس در حـال حاضر افتتاح شـده و 
شـرکت هـای دانـش بنیان در حوزه سـامت در این پردیس مسـتقر خواهند شـد.

الگـوی ایـن پردیـس ها این اسـت که بخـش خصوصی فضـا و امکانات مـی آورد و 
پـارک هـای علـم و فنـاوری با معرفی شـرکت های فنـاور، خاق و دانـش بنیان از 

مزایـا و معافیت هـای مختلفـی بهره مند خواهند شـد.
*تمرکـز معاونـت فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم در بخـش خصوصـی 

بیشـتر به کـدام حـوزه هـا معطوف اسـت؟
نخسـت در »حوزه سـامت« ورود کـرده ایم؛ دوم، در موضـوع »امنیت غذایی« که 
در راسـتای آن بـا وزارت جهـاد کشـاورزی تفاهـم نامـه ای منعقد شـده و به دنبال 
آن در ۱۰ اسـتان، »دهکـده فنـاوری و نـوآوری کشـاورزی، منابـع طبیعی و صنایع 

غذایـی« ایجاد و یـا در حال راه اندازی اسـت.
سـوم، اسـتفاده از پتانسـیل و ظرفیـت شـهرک هـای صنعتـی و زیرسـاخت هـای 
آنهاسـت؛ از ایـن رو، تفاهـم نامـه دیگـری با وزارت صمت منعقد شـد کـه با کمک 
و همـکاری یکدیگـر، قـادر بـه افزایـش مطلوبیـت فعالیـت شـرکت هـای فنـاور و 
دانـش بنیـان شـویم. چهـارم، بهـره گیـری از پیشـتازان صنایـع و در کل بخـش 
خصوصـی بـرای ایجـاد پردیس هـای صنعتـی و فنـاوری در زمینه هـای تخصصی 
فعالیـت آنهـا بـوده اسـت. برای نمونـه در اسـتان فارس، با مشـارکت پـارک علم و 
فنـاوری فـارس، یـک پردیـس تخصصی در رابطـه با تولیـد لوله هـای کامپوزیتی 
راه انـداز ی شـده اسـت. بـه هـر روی، ورود و اسـتفاده از ظرفیـت هـای بخـش 
نـوآوری کشـور  امـری بـی بدیـل در موفقیـت گفتمـان فنـاوری و  خصوصـی 

بود. خواهـد 
*آقـای دکتر صحبـت از پـارک ها به میان آمد، سـوال اساسـی مـن درباره 
عملکرد پارک های علم وفناوری اسـت، انتقاداتی نسـبت به عملکـرد پارک ها 
مطـرح می شـود مبنی بـر اینکـه تعدادشـان زیاد اسـت اما خروجی شـان 
آنگونـه کـه باید نیسـت و به طور مثـال بعضا یک اسـتارت آپ خـوب از دل 
آن هـا بیرون نمی آید، حتی سـال گذشـته می شـنیدیم برخی پـارک های 
علـم و فنـاوری به جای تولیـد محصول مبتنی بر فنـاوری و دانـش، در حوزه 

رمـز ارز فعالیـت دارنـد، حتما شـما نظارتـی بر عملکرد پـارک هـا دارید اما 
چگونـه مـی خواهید در سـالی که به نام تولیـد دانش بنیان نام گذاری شـده 
کاری کنیـد کـه تولیـد در مراکز کیفی تر باشـد و شـاهد تولید فنـاوری در 

سـطوح باالتر باشیم؟
ابتـدا بگذاریـد آمـاری در خصـوص پـارک هـا ارائـه بدهـم کـه حقیقتا قابـل دفاع 
اسـت؛ مـا در سـطح کشـور ۴۹ پارک علـم و فنـاوری، ۲۴۶ مرکز رشـد و ۱۰ هزار 
و ۷۰۰ واحـد فنـاور داریـم؛ از ایـن تعـداد پـارک، ۱۱ پـارک دانشـگاهی و ۴ پارک 
دسـتگاهی یـا وزارتخانـه ای هسـتند. حـدود هزار و ۷۰۰ شـرکت دانـش بنیان در 
پـارک هـای وابسـته به وزارت علوم مسـتقر هسـتند و حدود ۱۵ درصـد واحدهای 

فنـاور، دانـش بنیان شـده اند.
در ابتـدای سـال ۱۴۰۰ در پـارک هـای علم و فناوری، ۶۵ هزار شـغل ایجاد شـده بود 
کـه ایـن آمـار در اردیبهشـت مـاه ۱۴۰۱ بـه ۹۰ هـزار شـغل افزایش یافـت. یعنی 
طـی یکسـال بـا همـت شـرکت هـای فنـاور و دانـش بنیـان بـا افزایـش ۴۰ درصدی 
اشـتغال در پـارک هـای علـم و فناوری روبـرو بـوده ایم. میزان صـادرات و سـودآوری 
ارزی بـه کشـور نیـز بـا توجـه بـه شـرایط حاکم قابـل قبول بـوده، هـر چنـد نیازمند 

همـت بیشـتر همـه نهادهـای مرتبط هسـتیم.
نکتـه مهـم دیگر نظارت های مسـتمر و سـرزده معاونت فنـاوری و نـوآوری وزارت علوم 
از شـرکت هـای فنـاور و دانـش بنیان مسـتقر در پارک هـای علم و فناوری اسـت؛ 
افـزون بـر ایـن، مرکـز نظارت و ارزیابـی این وزارتخانـه نیز پایش مسـتمری بر فعالیت 
پـارک هـا دارد. بـه عبـارت دیگر، از آنجا که این شـرکت ها در محیط پـارک های علم 

و فناوری مسـتقر شـده انـد نظارت و پایـش دقیقی بر آنها حاکم اسـت.
ایـن در حالی اسـت که سـامانه های موجود در این معاونت به صـورت ماهانه گزارش هایی 
را از پـارک هـا و شـرکت های مسـتقر دریافت می کننـد و در صورت مشـاهده انحراف در 
اطاعـات، ورود مـی کننـد. نهادهای نظارتی برون سـازمانی نیز همـواره در این مهم به ما 
یـاری رسـانده انـد. با توجه بـه این آمار، عملکرد پارک ها عملکرد مثبتی بوده اسـت. البته 
پـس از ارزیابـی های ماهانه و سـاالنه شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان، برخی از آنها 

بـه دلیـل عملکرد نامطلـوب از مجموعه پارک خارج می شـوند.
بـر اسـاس آخریـن آمـار موجـود، خـروج از پـارک هـای علـم و فنـاوری بـه دلیل 
عملکـرد نامطلـوب از یـک سـو و از سـوی دیگـر بـه دلیـل موفقیـت آن واحـد یـا 
شـرکت کـه در اصطـاح »خـروج موفـق« گفته مـی شـود، در مجمـوع نزدیک 

بـه ۵ درصـد طـی یـک سـال بوده اسـت.
گفتگو: مهتاب چابک

معاون نوآوری و فناوری وزیر علوم مطرح کرد؛

دهکده های فناوری در ۱۰ استان کشور راه اندازی می شود
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم از راه اندازی دهکده فناوری و نوآوری 
کشاورزی در ۱۰ استان خبر داد و گفت: در حال تدوین آیین نامه ای برای 

تحقق فرمان سال در وزارت علوم هستیم.
ایجاد معاونت فناوری و نوآوری در وزارت علوم، یکی از برنامه های وزیر علوم 
اداری  امور  سازمان  گذشته  سال  آذرماه  که  بود  اسالمی  شورای  مجلس  به 
مهمی  اهداف  با  که  معاونت  این  کرد؛  موافقت  آن  اندازی  راه  با  استخدامی 
همچون »توسعه فناوری و نوآوری با رویکردی تحول گرایانه و مسأله محور«، 

»توسعه  نوآوری«،  و  فناوری  مرزهای  در  کشور  حرکت  برای  سازی  »زمینه 
دیپلماسی فناوری و نوآوری« و »بسترسازی برای رسیدن کشور به مرجعیت 
علمی و فناورانه« ایجاد شده ماموریت های ویژه ای چون تسهیل گری و بهبود 
ساختارهای زیست بوم فناوری با محوریت دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری 
را پیگیری می کند. مأموریت هایی که با توجه به نامگذاری شعار سال به نام 
»تولید، دانش بنیان؛ اشتغال آفرینی« از سوی رهبری پر رنگ تر می شوند و 
سهم این معاونت جدید را در نقش آفرینی در حوزه فناوری بیشتر خواهند کرد.

به گفته معاون وزیر علوم یکی از ماموریت های ویژه این معاونت از 
نامه ای تحت عنوان »فرمان سال« است  سوی دولت، تدوین آیین 
که براساس آن سایر معاونت های وزارت علوم باید برنامه های خود 
را در راستای تحقق شعار سال به لحاظ کمی و کیفی به این معاونت 
اعالم کنند .بازارکار مشروح این گفتگو را به نقل از  خبرگزاری مهر 

ارائه می نماید؛

•قسمت اول
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شرایط اختصاصیگروه تحصیلیردیف

1
حسابداری-مدیریت 

مالی

آشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه/ آشنایی با تحلیل صورت های 

مالی، بازارها، ابزارها، و امور ما لی شرکتی/ دانش در زمینه محاسبه 

سود، بازده، ریسک، نرخ سود و ارزش گذاری و تجزیه و تحلیل اوراق 

بهادار/ تسلط بر قوانین و مقررات حوزه معامالت و آشنایی با سایر 

مقررات بازار سرمایه

2
حقوق )انواع 

گرایش ها(

تسلط به قوانین و مقررات بازار سرمایه/ تسلط به قانون تجارت/ قانون 

مجازات اسالمی /قانون مدنی/ آیین دادرسی کیفری و مدنی/ دارای 

فن تحلیل و استدالل حقوقی قوی/عدم اشتغال به وکالت/مشاوره 

حقوقی، سردفتری و ...

*در صورت داشتن پروانه وکالت، تودیع پروانه الزامی می باشد.

3
فناوری اطالعات-

کامپیوتر

 ASP.NET،Entity تسلط به تحلیل و طراحی نرم افزار/ تسلط به

/ Framework،HTML، CSS،Javascript، JQuery

تسلط به بانک اطالعاتی MS SQL Server /آشنایی کافی با 

زبان های برنامه نویسی /پایگاه داده و متدولوژی های رایج توسعه 

نرم افزار/آشنایی با معماری نرم افزار/ آشنایی با زبان برنامه نویسی 

NetCore،/ آشنایی با RESTfulAPI /آشنایی با فریم ورک

Angular /آشنایی با برنامه نویسی با معماریMVC/ آشنایی با 

مفاهیمUI/UX /آشنایی با اصول مستندسازی و اسناد پروژه های 

نرم افزاری و مدلسازی و بهبود فرآیند کسب و کار/ تجربه کار با 

متدولوژی های اجایل از جمله اسکرام/ دارای حداقل 4سال سابقه 

کاری و یک سال سابقه برنامه نویسی در تیم

4
حسابداری-

حسابرسی

تسلط بر قوانین و مقررات بازار سرمایه/ تسلط بر قانون تجارت/ تسلط 

بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی/ تسلط بر قانون مالیات

شرایط اختصاصیگروه تحصیلیردیف

5
امنیت فناوری 

اطالعات

مدیریت و کنترل پروژه/ آشنایی با اصول امنیت، سیستم عامل ها و 

زیرساخت های نرم افزار/ آشنایی با زیرساخت کلید عمومی/ آشنایی 

با مباحث رگوالتوری فین تک ها/ روش های تامین مالی فین تک ها/ 

قراردادهای هوشمند/ DLT،RegTech و ... 

منابع انسانی6

آشنایی با قوانین کار و مقررات اداری و استخدامی کشور/ آشنایی با 

شیوه و روش های جذب و استخدام و کارمندیابی/ آشنایی با شیوه ها 

و روش های تجزیه و تحلیل شغل و مسیر شغلی/آشنایی با شیوه ها 

و روش های ارزیابی عملکرد فرد و سازمان/ مهارت مکاتبات اداری و 

گزارش نویسی

 
* الزم به ذکر است متقاضیان محترم حداکثر در دو گروه تحصیلی مجاز به ثبت نام می باشند.

شرایط عمومی داوطلبان
عدم اشتغال به تحصیل در زمان ثبت نام

 دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان
آشنایی به زبان انگلیسی بر اساس معیارهای سازمان

ICDL تسلط بر رایانه و مهارتهای
متولد سال 1369 و پس از آن

مراحل آزمون استخدامی
شرکت و قبولی در آزمون الکترونیکی )برگزاری در شهر تهران(

شرکت در تست شخصیت شناسی

مصاحبه های عمومی و تخصصی
* مفاد آزمون استخدامی و سایر جزئیات برگزاری متعاقبا اعالم خواهد شد.

* زمان برگزاری آزمون تیرماه 1401 می باشد.
https://testcenter.semedco.ir/ جهت استفاده از فایل راهنمای ثبت نام به نشانی *

PageView5?t=Help مراجعه نمایید.
می به ســتخدا ا مــون  ز آ م در  بیشــتر و ثبت نــا طالعــات  * جهــت کســب ا

نمایید. testcenter.semedco.ir مراجعه  نشانی   

دعوت به همکاری

سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تکمیل نیروی انسانی و جذب نیروی متخصص اقدام به برگزاری آزمون استخدامی می نماید.
سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تکمیل نیروی انسانی و جذب نیروی متخصص اقدام به برگزاری آزمون استخدامی در رشته های زیر می نماید:

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت فعال در زمینه نیروگاههای تولید برق 
واقع محدوده خیابان پاسداران تهران، به منظور تکمیل 

کادر فنی خود در دفتر تهران از افراد متخصص و با تجربه 
مطابق با مشخصات زیر به منظور استخدام تمام وقت، 

دعوت به عمل میاورد.
 دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی 

برق_قدرت
فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر

 دارای 5 سال سابقه کار مرتبط
 ETAP یا DIgSILENT مسلط به نرم افزارهای 

و سایر نرم افزارهای تخصصی مرتبط
 آشنا به بررسی مدارک فنی

مسلط به زبان انگلیسی
 منضبط، مسئولیت پذیر و پیگیر

 اولویت با افراد آشنا با انرژی های تجدیدپذیر
متقضیان رزومه خود را با Subject »رزومه برق –
fep@mofideg.ir نام و نام خانوادگی« به ایمیل 

 ارسال نمایند.
https://bazarekar.ir/12964 : لینک

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت قطعات خودرو 
برای تکمیل کادر خود واقع در شهر قدس )تهران( با 

شرایط زیر استخدام می نماید:
 کارشناس کنترل کیفیت
 بصورت حضوری و تمام وقت

 با حداقل دو سال سابقه کار در قطعات خودرو
 مقطع حداقل لیسانس

 سرپرست تولید
 بصورت حضوری و تمام وقت

 با حداقل دو سال سابقه کار در قطعات خودرو
 مقطع حداقل لیسانس

 اپراتور خط تولید
 بصورت حضوری و تمام وقت

 ترجیحا آشنا به قطعات خودرو،  مقطع دیپلم
  متقاضیان واجد شرایط ردیف شغلی 1 و 2 می توانند 

رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند
Shabshekan.alborz@yahoo.com  

لینک : 
https://bazarekar.ir/12940

ــالوه  ــرا در کشــور ع ــع ارشــد و دکت کاهــش دانشــجویان مقاط
ــم  ــر ه ــت دیگ ــک عل ــرت ی ــتی و مهاج ــکالت معیش ــر مش ب
ــادی،  ــجویان ع ــر دانش ــالوه ب ــد ع ــت می توان ــن عل ــه ای دارد ک
ــر  ــت تأثی ــان را تح ــتعدادهای درخش ــجویان اس ــرش دانش پذی
ــود؛  ــوط می ش ــوم مرب ــه وزارت عل ــت ب ــن عل ــد. ای ــرار ده ق
پیــش گرفتــن سیاســت وزارت علــوم در راســتای کاهــش 
ــازی  ــرای کیفی س ــی ب ــالت تکمیل ــجویان تحصی ــداد دانش تع
ــش  ــه کاه ــل توج ــل قاب ــی از عل ــد یک ــع، می توان ــن مقط ای
آمــار دانشــجویان در دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی باشــد. 
سیاســت وزارت علــوم بــرای کیفی ســازی و کاهــش دانشــجویان 
ــا  ــز ت ــگاه ها نی ــام دانش ــرش تم ــر پذی ــی ب ــالت تکمیل تحصی
حــدودی مؤثــر خواهــد بــود. حتــی بــه گفتــه امیرمحمــد احــدی، 
رئیــس دفتــر اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه شــهید چمــران 
اهــواز، ایــن سیاســت می توانــد پذیــرش اســتعدادهای درخشــان 
ــرا  ــد. »زی ــرار ده ــر ق ــر را تحــت تأثی ــی باالت ــای تحصیل دوره ه
ــته از  ــر رش ــجویان ورودی ه ــد از دانش ــا 20 درص ــاً 15 ت تقریب
ــن  ــه ای ــوند، ب ــرش می ش ــان پذی ــتعدادهای درخش ــق اس طری
ــدون آزمــون، براســاس ظرفیــت  علــت کــه پذیــرش دانشــجو ب
ــر  ــود. اگ ــن می ش ــه تعیی ــته در دوره روزان ــر رش ــرش در ه پذی
تعــداد دانشــجویان پذیرفتــه شــده در مقطــع تحصیــالت تکمیلی 
روزانــه کاهــش پیــدا کنــد، ظرفیت هــای تعریــف شــده مــا نیــز 
ــر آن  ــد تأثی ــر چن ــرد، ه ــد ک ــدا خواه ــش پی ــداری کاه مق

ــود.« ــد ب ــمگیر نخواه چش

مدرک تحصیلی از کارشناسی 
تا دکترا اشتغال نمی آورد

همچنیــن طبــق گفتــه علــی خاکــی صدیــق معــاون آموزشــی 
ــی از آن  ــار حاک ــاوری آم ــات و فن ــوم، تحقیق ــابق وزارت عل س
ــترده  ــتقبال گس ــوده و اس ــر ب ــال تغیی ــد درح ــه رون ــت ک اس
ــرای تحصیــل در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــرا  ــان ب جوان
ــری  ــمت فراگی ــه س ــتر ب ــراد بیش ــه و اف ــش یافت ــی کاه کم
ــه  ــد ک ــه نمان ــتند. ناگفت ــت هس ــی درحرک ــای مهارت آموزش ه
ــوب  ــا خ ــرایط م ــه ش ــن زمین ــه در ای ــود ک ــل نمی ش ــن دلی ای
ــادی  ــه زی ــده آل فاصل ــای ای ــا الگوه ــوز ب ــون هن ــود، چ می ش
ــه  ــد ک ــر می کنن ــن موضــوع فک ــه ای ــراً ب ــان اخی ــم. »جوان داری
ــرا  ــا دکت ــه ت ــی گرفت ــی از کارشناس ــدرک تحصیل ــتن م داش

شــغل نمــی آورد و اگــر می خواهنــد آینــده کاری موفقــی را 
ــر  ــون دیگ ــد. چ ــوزش ببینن ــی را آم ــد مهارت ــد بای ــه کنن تجرب
حتــی بخــش خصوصــی هــم تنهــا مــدرک را معیــار نمی دانــد و 

ــت.« ــارت اس ــص و مه ــراد دارای تخص ــال اف به دنب

کاهش جمعیت و کمبود دانشجوی تحصیالت تکمیلی
و دکتــرا،  فوق لیســانس  دانشــجویان  علــت دیگــر کاهــش 
کاهــش جمعیــت در کشــور اســت. کاهــش جمعیــت در ایــران 
و افزایــش هزینه هــا در ابعــاد مختلــف جامعــه تأثیر گــذار 

ــار  ــش آم ــه کاه ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه از جمل ــت ک ــوده اس ب
ــال های  ــرد. در س ــاره ک ــی اش ــالت تکمیل ــجویان تحصی دانش
ــی کــه هــر  ــه نســبت جمعیــت کشــور و تعــداد فرزندان قبــل ب
ــک  ــل ی ــرای حداق ــل ب ــه تحصی ــکان ادام ــت ام ــواده داش خان
ــد  ــی ارش ــع کارشناس ــواده در دوره مقط ــدان خان ــورد از فرزن م
ــواده ای اســت  ــر خان ــا کمت ــون ام ــود داشــت. اکن ــرا وج و دکت
ــا شــانس شــرکت در دوره  ــد داشــته باشــد ت ــا 6 فرزن کــه 5 ی
ارشــد و دکتــرا متوجــه آنهــا باشــد. البتــه دالیــل دیگــری هــم 
در کاهــش آمــار دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی وجــود دارد. 

تحصیــالت تکمیلــی در ســبک زندگــی افــراد، اندیشــه، فرهنــگ 
ــتقیم دارد. ــر مس ــه تأثی ــک جامع ــات ی ــطح مطالب و س

ــاوری در  ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــی گل، وزی ــی زلف محمدعل
ــرای  ــان ب ــش متقاضی ــوص کاه ــران« درخص ــا »ای ــو ب گفت وگ
ــای  ــر دوره ه ــن تأثی ــی و همچنی ــالت تکمیل ــای تحصی دوره ه
ــد: »هــر  ــراد می گوی ــر ســبک زندگــی اف تحصیــالت تکمیلــی ب
قــدر ســطح دانــش و دانایــی یــک شــهروند افزایــش یابــد از عمر 
ــری  ــی بهت ــاً زندگ ــرد و قطع ــره بیشــتری می ب ــی اش به و زندگ
ــراد  ــش اف ــه دان ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــد داشــت.« وی ب ــم خواه ه
ــا اســتفاده بهینــه آنهــا از عمــر رابطــه مســتقیم دارد، تأکیــد  ب
می کنــد: »بــه تعبیــر دیگــر میــزان دانایــی یــک فــرد و جامعــه 
ــبت  ــان نس ــر و زم ــه از عم ــتفاده بهین ــاه و اس ــطح رف ــا س ب
مســتقیم دارد. بــه همیــن دلیــل ایــن فرهنــگ در ایــران وجــود 
ــه  ــان هزین ــدن فرزندان ش ــا ش ــرای دان ــا ب ــه خانواده ه دارد ک
ــی  ــدر دانای ــر چق ــد ه ــرا معتقدن ــد؛ زی می کنن
فرزندان شــان افزایــش پیــدا کنــد در 
ــری  ــی بهت ــد زندگ ــده می توانن آین
داشــته باشــند و از عمرشــان 

ــد.« ــه بکنن ــتفاده بهین اس
ــد:  زلفــی گل در ادامــه می افزای
دالیــل  از  یکــی  »شــاید 
موجــب  کــه  عمــده ای 
کاهــش انگیــزه بــرای ادامــه 
ــد  ــع ارش ــل در مقاط تحصی
بــوده  کشــور  در  دکتــرا  و 
مربــوط  اشــتغال  بحــث  بــه 
اشــتغال  بحــث  اگــر  می شــود. 
حــل و مشــکل بیــکاری بــه یــک پــروژه 
ــور  ــات کش ــی امکان ــود و تمام ــل ش ــی تبدی مل
بــرای رفــع معضــل بیــکاری بســیج شــود، آنــگاه نــه تنهــا انگیــزه 
بــرای ادامــه تحصیــل در دوره هــا و مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی 
ــاً  ــم حتم ــع ه ــایر مقاط ــرای س ــه ب ــود، بلک ــد ب مناســب خواه

انگیزه هــا افزایــش خواهــد یافــت.«
وزیــر علــوم، تحقیقات و فنــاوری همچنیــن درباره دســتاوردهای 
ــح  ــور توضی ــند این ط ــرا نمی رس ــه اج ــه مرحل ــه ب ــی ک پژوهش
ــه طــور کلــی تحقیقــات ســه دســته هســتند کــه  می دهــد: »ب
ــوند.  ــعه ای می ش ــردی و توس ــادی، کارب ــات بنی ــامل تحقیق ش
تحقیقــات توســعه ای یعنــی قســمتی کــه پژوهــش بــه فنــاوری 
ــد  ــاً بع ــر بعض ــد. اگ ــد می کن ــروت تولی ــود و ث ــل می ش تبدی
ــوده  ــن ب ــش ای ــون، دلیل ــا کن ــگ شــده شــاید ت ــی کمرن اجرای
کــه اغلــب دانشــگاه ها روی تحقیقــات بنیــادی متمرکــز 

ــد.« شــده بودن
وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای جدیــد وزارت علــوم بــرای اجرایــی 
ــد: »در  ــح می کن ــی تصری شــدن پژوهش هــای دانشــمندان ایران
ایــن دوره تــالش داریــم شــیوه های سنجشــی، انگیزشــی، 
بــه گونــه ای تنظیــم  آیین نامــه، قوانیــن و مقررات مــان را 

کنیــم تــا ضمــن اینکــه تحقیقــات بنیــادی را حفــظ می کنیــم و 
ارتقــا می دهیــم، شــرایط رشــد تحقیقــات کاربــردی و توســعه ای 
در کشــور را مهیــا کنیــم و بــر همیــن اســاس ارتبــاط دانشــگاه، 
ــزه بیشــتری  ــا انگی ــش ب ــروت از دان ــق ث جامعــه، صنعــت و خل
پیگیــری می شــود. پایه هــای تشــویقی کــه قــرار اســت جدیــداً 

ــت.« ــه اس ــن زمین ــم در ای ــل کنی ــش را تکمی آیین نامه های

جبران هایی برای دو سال کرونایی
ایــن مباحــث در حالــی مطــرح اســت کــه در دو ســال کرونایــی 
ــی دانشــجویان در  ــت تحصیل ــا اف ــن ب ــوزش آنالی ــل آم ــه دلی ب
ــز  ــاید تمرک ــه ش ــه رو هســتیم ک ــی رو ب ــام مقاطــع تحصیل تم
ــرای  ــر جبــران ایــن افــت در مقابــل تمهیــدات ب وزارت علــوم ب
ــه  کیفــی ســازی تحصیــالت تکمیلــی و در ادامــه رشــد آن را ب

تعویــق بینــدازد.
زلفــی گل در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه ترمیــم وضعیــت 
ــس از  ــی پ ــجویان کارشناس ــژه دانش ــجویان بوی ــی دانش تحصیل
دوران کرونــا بــه چــه صورتــی پیــش خواهــد رفــت و آیــا بــرای 
ــی  ــر خألهای ــه خاط ــجویان ب ــی دانش ــت تحصیل ــم وضعی ترمی
ــگاهی  ــر دانش ــد: »ه ــد، می گوی ــه داری ــده برنام ــاد ش ــه ایج ک
بــا توجــه بــه ظرفیتــی کــه دارد می توانــد بــرای ترمیــم دروس 

برنامه ریــزی کنــد.«
وزیــر علــوم در ادامــه توضیــح می دهــد: »به عنــوان مثــال یــک 
ــد  ــه دارن ــی ک ــجویان از فرصت ــود دانش ــه خ ــت ک ــن اس راه ای
اســتفاده کننــد، بــه ایــن صــورت کــه آن دســته از دروســی کــه 
ــه آن مفاهیــم  ــاره ب ــد و فکــر می کننــد نیــاز اســت دوب گذراندن
ــازه  ــد اج ــد می توانن ــاد بگیرن ــر ی ــا عمیق ت ــد ت ــه کنن مراجع
ــی  ــای قبل ــرای ترم ه ــه دارد ب ــی ک ــر کالس های ــد و س بگیرن
ــی فکــر  ــد ول ــد. مثــاًل فیزیــک 2 را گذراندن ــه می شــود برون ارائ
می کننــد مطلــب برایشــان خــوب جــا نیفتــاده امــا اکنــون کــه 
کالس هــا حضــوری شــده می  تواننــد در کالس دانشــجویان تــرم 
پایینــی حضــور یابنــد و از ایــن درس اســتفاده کننــد؛ البتــه کــه 
ــه  ــود دانشــجویان دارد. البت ــزی خ ــه برنامه ری ــاز ب ــر نی ــن ام ای
ــازه  ــام داده و اج ــی الزم را انج ــد هماهنگ ــم بای ــگاه ها ه دانش
حضــور دانشــجویانی کــه آن درس را ندارنــد، در کالس بدهنــد.«

نیم نگاه
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری: شــاید یکــی از دالیــل 
ــل  ــه تحصی ــرای ادام ــزه ب ــش انگی ــب کاه ــه موج ــده ای ک عم
ــه بحــث اشــتغال  ــوده ب ــرا در کشــور ب در مقاطــع ارشــد و دکت
ــوط می شــود. اگــر بحــث اشــتغال حــل و مشــکل بیــکاری  مرب
ــات کشــور  ــل شــود و تمامــی امکان ــی تبدی ــروژه مل ــه یــک پ ب
بــرای رفــع معضــل بیــکاری بســیج شــود، آنــگاه نــه تنهــا انگیــزه 
بــرای ادامــه تحصیــل در دوره هــا و مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی 
ــاً  ــم حتم ــع ه ــایر مقاط ــرای س ــه ب ــود، بلک ــد ب ــب خواه مناس

ــت. ــد یاف ــش خواه ــا افزای انگیزه ه
                              گزارش: اکرم رضایی ثانی

ــار  ــش آم ــده را دارد، کاه ــی آین ــه علم ــرای جامع ــش ب ــاد چال ــکان ایج ــه ام ــائلی ک ــی از مس یک
ــت. ــرا اس ــد و دکت ــع ارش ــجویان در مقط ــداد دانش تع

ایــن مســأله ای اســت کــه وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری آن را تأییــد مــی کنــد. گزینــه ای کــه 
ممکــن اســت روی دیگــری هــم داشــته باشــد و آن خوابیــدن تــب تحصیــات تکمیلــی و اشــتغال آفرینــی 

ــئوالن  ــگاه  ها و مس ــای دانش ــی از رؤس ــت. برخ ــروری اس ــی آن ض ــه بررس ــا این هم ــد. ب ــان باش ــر جوان زودت
آمــوزش عالــی کشــور پیش تــر ایــن ادعــا را داشــتند کــه ایــران در مقطــع کارشناســی و دروس تئوریــک بخوبــی 
عمــل می کنــد، بــه گونــه ای کــه وقتــی دانشــجویی بــرای ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر بــه کشــورهای دیگــر 
مــی رود، دارای اطاعــات غنــی و دانــش قابــل قبــول تئوریــک اســت، امــا بــرای دروس عملــی و همچنیــن مقاطــع 
ــد تنهــا علــت کاهــش تعــداد دانشــجویان  ــر می شــود. البتــه کــه ایــن مســأله نمی توان ــر ایــن ادعــا کمرنگ ت باالت
ــه ای  ــه گون ــی را ب ــع کارشناس ــد مقط ــل می توانن ــگاه های داخ ــی دانش ــد. وقت ــران باش ــی در ای ــات تکمیل تحصی
ــس  ــت، پ ــول اس ــل قب ــا قاب ــگاه های دنی ــا، در دانش ــانس م ــجویان لیس ــی دانش ــطح علم ــه س ــد ک ــت کنن تقوی

امــکان تقویــت در دوره هــای ارشــد و دکتــرا هــم وجــود دارد.

پایان سراب  مدرک گرایی ؛

وقتی دغدغه  اشتغال
 مهم تر از مدرک می شود؟
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دعوت به همکاری

 حسابدار
خانم/ آقا، تمام وقت، ماهر و خبره

ترجیحا آشنا به نرم افزار های تخصصی و قوانین بانکی و 
امور مالیاتی، حقوق قانون کار، بیمه

بیمه تکمیلی، حقوق مکفی، ناهار، سرویس
 مهندس صنایع

خانم/آقا، تمام وقت، با تجربه تولید و برنامه ریزی
حقوق قانون کار، بیمه، بیمه تکمیلی

حقوق مکفی، ناهار، سرویس
 کارشناس کنترل کیفیت

خانم/ آقا،  تمام وقت
ترجیحا آشنا به کنترل فرایند های آماری و کنترل قطعات 

خودرویی، کاردانی به باال مکانیک، متالوژی

حقوق قانون کار، بیمه، بیمه تکمیلی
حقوق مکفی، ناهار، سرویس

 کارشناس حقوق
خانم/ آقا، تمام وقت

ترجیحا آشنا به کامپیوتر و زبان انگلیسی
دارای تجربه، حقوق قانون کار، بیمه

بیمه تکمیلی، حقوق مکفی، ناهار، سرویس
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

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

واتساپ 09022968931
لینک :

https://bazarekar.ir/12918 

شرکت متالوژی پودر آهنی تبریز جهت تکمیل کادر خود در استان  آذربایجان شرقی از افراد 
واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت ساختمانی، راه سازی و سد سازی 
جهت تکمیل کادر خود در استان  اصفهان از افراد واجد 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
 کارشناس دفتر فنی

آقا،  تمام وقت
کارشناسی عمران و باالتر، سابقه کار 5 سال

 کارشناس کنترل پروژه
آقا،  تمام وقت

کارشناسی صنایع یا عمران و باالتر، سابقه کار 3 سال
 متقاضیان می توانند صرفا با درج ” عنوان شغلی و محل 

خدمت ” در قسمت عنوان ایمیل ارسالی، رزومه های 
خود را به صورت فایل PDF به ایمیل زیر ارسال نمایند.

الزم به ذکر است درج عنوان شغلی و محل خدمت 
الزامی می باشد.

job3240691@gmail.com
آدرس محل خدمت: شهرستان سمیرم

لینک : 
https://bazarekar.ir/12908/12908

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت آرشه کار 
جهت تکمیل کادر خود در استان  اصفهان از افراد واجد 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
 کارمند

آقا/ خانم، سابقه کارمهم نیست، تمام وقت
ترجیحا لیسانس صنایع

مسلط به آفیس، مسئولیت پذیر
دارای روحیه کار تیمی، خالق
بیمه سرویس رفت و برگشت

حقوق اداره کار
بیمه تامین اجتماعی

سرویس ایاب و ذهاب )فلکه احمد آباد، جی، میدان الله، 
پل چمران، پل تمدن(

ss.estekhdam1400@gmail.com

لینک :
https://bazarekar.ir/12895 

مدیـرکل تامیـن اجتماعـی غـرب تهـران بـزرگ درباره سـابقه بیمه زنـان خانـه  دار و اهمیت 
ایـن بیمـه بـرای خانواده هـای ایرانـی گفـت: اصوال افـرادی کـه در مراکـز مختلف اسـتخدام 
می شـوند، معمـوال تحـت بیمـه قـرار می گیرند تـا بعـد از بازنشسـتگی حقوق دریافـت کنند، 
امـا زنـان خانـه دار که عهـده دار تربیت فرزندان هسـتند و به عنـوان مهمتریـن ارکان خانواده 
فعالیـت دارنـد از ایـن پوشـش بیمـه ای بی بهـره بودنـد. بانـوان خانه دار بـا این بیمـه، دغدغه 
بازنشسـتگی و اسـتفاده از خدمـات بیمـه را ندارنـد و عـالوه بـر اسـتفاده از پوشـش های 

بیمـه ای، پشـتوانه ای مالـی بـرای آینده خـود دارند.
حسـینی دربـاره اینکـه چـه کسـانی می توانند از بیمـه زنان خانه  دار اسـتفاده کننـد، تصریح 
کـرد: زنـان خانـه دار که در هیچ دسـتگاهی اسـتخدام و مشـغول بـه کار نیسـتند. بانوانی که 
سـابقه پرداخـت بیمـه دارنـد و پیشـتر در جایـی مشـغول بـه کار بودنـد، اما در حـال حاضر 
خانـه دار هسـتند. ایـن افـراد اگر از ایـن بیمه اسـتفاده کنند، سـابقه بیمه  آنان بـه بیمه زنان 

خانـه دار اضافه می شـود.
وی دربـاره سـن افـراد جهت بهره بـردن از بیمه زنان خانه  دار اظهار داشـت: زنـان خانه داری 
کـه کمتـر از 5۰ و بیشـتر از ۱۸ سـال سـن دارنـد می تواننـد از ایـن بیمـه بهره منـد شـوند. 
اگـر سـن فـرد هنـگام بسـتن قـرارداد بیـش از 5۰ سـال باشـد، در صورتـی درخواسـت وی 
پذیرفتـه می شـود کـه بـه معـادل هـر سـال سـن مـازاد بـر 5۰ سـال دارای سـابقه پرداخت 

حـق بیمـه قبلی باشـد.
مدیـرکل تامیـن اجتماعـی غـرب تهـران درباره کسـانی کـه خانه دار هسـتند، اما قبال سـابقه 
کار داشـتند، ادامـه داد: در صورتـی کـه قبـل از انعقـاد قـرارداد بیمـه زنـان خانه دار، سـابقه 
بیمـه داشـته باشـید؛ کلیـه سـوابق قبلـی نیز هنـگام بازنشسـتگی برای شـما در نظـر گرفته 
می شـود و بـر اسـاس قـرارداد امتیازهـای سـازمان تامیـن اجتماعـی از جملـه از کارافتادگی 
بازنشسـتگی در صـورت لحـاظ آن در قـرارداد، پرداخـت حقـوق  از  بعـد  و فـوت قبـل و 
بازنشسـتگی و بهره منـدی از امتیازهـای خدمـات درمانـی در صورت واریز حق سـرانه درمان 

بـه ایـن گـروه تعلـق می گیرد.
حسـینی اضافـه کـرد: در ایـن نوع از بیمـه افراد واجد شـرایط می توانند با داشـتن 55 سـال 
سـن تمام و ٢۰ سـال سـابقه پرداخت حق بیمه از بازنشسـتگی و دریافت مسـتمری سـازمان 

تامیـن اجتماعی بهره مند شـوند.

بیمه زنان خانه دار تامین اجتماعی چیست؟
بیمـه تامیـن اجتماعـی یکی از بیمه هـای مطرح و کارآمد برای همگان اسـت. بیمه زنـان خانه دار 
تامیـن اجتماعـی نیـز یکی از همین بیمه هاسـت. ایـن بیمه مخصوص زنـان خانـه دار در رده های 
سـنی مختلـف اسـت. همانطـور کـه می دانیـد بانـوان خانـه دار در گذر زمـان به انواع و اقسـام 
بیماری هـا و حـوادث دچـار می شـوند. پـس داشـتن بیمه تامیـن اجتماعی زنـان خانـه دار برای 
آن هـا اهمیـت ویـژ ه ای دارد. شـما می بایسـت برای داشـتن این بیمه پـس از عقد قـرارداد از 

خدمـات و مزایـای بیمـه تامیـن اجتماعی مـورد نظر اسـتفاده کنید.
در ادامـه هـم در خصـوص مزایـای ایـن نـوع از بیمـه هـا صحبـت خواهـد شـد. سـپس در 
خصـوص چگونگـی ثبـت نـام آن هـا بحـث بـه میـان خواهد آمـد. پـس در صورتی که شـما 

نیـز جـزء زنـان خانـه دار هسـتید بـا ما تـا پایـان همراه باشـید.
یکی از دغدغه های زنان خانه داری که شغل دیگری ندارند؛ داشتن بیمه است. آن ها می توانند 
ضمن استفاده از پوشش های بیمه ای، پشتوانه ای برای آینده خود و فرزندان خویش داشته 
باشند. بر همین اساس، این دسته از خانم ها) مجرد یا متاهل( می توانند در رده سنی ۱۸ تا 
5۰ سال از خدمات و پوشش های بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند.پیشنهاد می کنیم هر چه 
زودتر نسبت به ثبت نام بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار اقدام نمایید. با این کار می توانید 

در طول مدت بیمه ای از پوشش های بیمه تامین اجتماعی استفاده کنید.
برای داشتن این بیمه، داشتن شرایط و ضوابط زیر الزام آور می باشد:

شرایط سنی بیمه زنان خانه دار
اولیـن شـرط احراز بیمه خانم های خانه دار، شـرایط سـنی آن ها اسـت. خانم هـای خانه داری 
می تواننـد از ایـن بیمه نامـه اسـتفاده کننـد کـه سـن آن ها حد فاصل ۱۸ تا 5۰ سـال باشـد. 
بنابرایـن ثبـت نـام بیمـه تامیـن اجتماعـی زنـان خانـه دار بـرای خانم هایـی کـه سـن آن ها 

کمتـر یا بیشـتر از آن باشـند، بـا محدودیت مواجه اسـت.
بـرای خانـم هـای باالی 5۰ سـال سـن، سـابقه بیمه پـردازی قبلی به حداکثر سـن مـورد نظر 
اضافـه می  شـود. بـه شـرطی درخواسـت وی پذیرفته شـده می باشـد که بایسـتی معـادل هر 
سـالی کـه از 5۰ سـال گذشـته باشـد؛ دارای سـابقه پرداخـت حـق بیمـه قبلی باشـد. 

بـه ایـن ترتیـب کـه خانـم خانـه داری که 55 سـاله اسـت و درخواسـت قـرارداد و خرید 
بیمـه تامیـن اجتماعـی دارد، بایـد حتمـا دارای 5 سـال سـابقه پرداخـت میـزان حـق بیمه 

زنـان خانه دار قبلی باشـد.
یکـی از مهـم تریـن مزایـای طرح بیمـه زنان خانـه  دار، در انتخابی بـودن اسـتفاده از خدمات 
درمانـی اسـت. در صورتـی کـه زنـان خانـه  دار متقاضی تحت تکفل پـدر، مادر یا همسـر خود 
بـوده و از مزایـای درمانـی سـازمان تأمیـن اجتماعـی بهـره می برنـد، نیـازی ندارنـد که حق 
سـرانه درمـان پرداخـت کننـد. آن هـا می تواننـد بـا پرداخـت حـق سـرانه درمـان از خدمـات 

درمانـی مراکـز ملکـی و همچنیـن طرف قـرارداد سـازمان تأمیـن اجتماعی اسـتفاده کنند.
زنـان خانـه دار حداقـل بـا داشـتن ۱۰ سـال سـابقه پرداخـت، بـدون محدودیـت سـنی 

کننـد. نـام  ثبـت  می تواننـد 

زمان اجرایی شدن طرح بیمه زنان خانه دار
درواقع بیمه زنان خانه دار زیرمجموعه بیمه صاحبان کار مشاغل آزاد است.

 ایـن بیمـه جـزء بیمه اختیاری سـازمان تامین اجتماعی محسـوب می شـود. اجرا شـدن این 
بیمـه از سـال ۸۷ شـروع شـد. خانم هایـی کـه ایـن بیمـه را خریـداری کرده انـد می توانند از 
خدمـات بازنشسـتگی، از کار افتادگـی، خدمـات فـوت، خدمـات درمانی و… اسـتفاده کنند. 

کافی سـت ماهانـه حـدود ٢٢۰ هزارتومـان حـق بیمـه را به شـرکت بیمه پرداخـت نمایند.

بیمه زنان خانه دار برای چه کسانی مناسب است؟
این بیمه برای زنان خانه داری که بی وقفه در منزل به فعالیت می پردازند مناسب است. برای 
اطالعات بیشتر می توانید شرایط زیر را مطالعه کرده و آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهید.

 بیمه زنان خانه دار برای بانوان زیر مناسب است:
خانم هایی که شاغل نیستند و در هیچ سازمانی استخدام نیستند.

افـرادی کـه بـا دریافـت مـزد از کارگاه هـای مشـمول قانـون تامیـن اجتماعـی مشـغول 
بـه کار هسـتند.

خانـم هایـی کـه بـرای مدتـی مشـغول بـه کار بودنـد و دارای سـابقه پرداخـت حـق بیمـه 
هسـتند. امـا حـاال خانه دارنـد، مـی تواننـد بـا پرداخـت مشـخص شـده میـزان حـق بیمـه 

زنـان خانـه دار از خدمـات مخصـوص بهـره منـد شـوند.
ممکـن اسـت خانم هـای خانـه دار تـا پیش از عقـد قـرارداد و ثبت نـام بیمه تامیـن اجتماعی 
سـابقه پرداخـت حـق بیمـه داشـته باشـند، در ایـن صـورت سـوابق قبلـی آن هـا بـه هنگام 

بازنشسـتگی محاسـبه می شـود.

بهره مندی از امتیازهای مختلف بیمه زنان خانه  دار
با ثبت نام بیمه تامین اجتماعی، خانم های خانه دار می توانند از امتیازهایی همچون:

بیمه از کار افتادگی.

فـوت پیـش از بازنشسـتگی و پـس از آن ) البتـه در صورتـی کـه در قـرارداد این مسـئله قید 
شـده باشد.

بهره مندی از حقوق بازنشستگی پس از پایان مدت زمان قرارداد.
ــان( و…  ــرانه درم ــق س ــردن ح ــز ک ــورت واری ــی )در ص ــه درمان ــتفاده از دفترچ اس

ــوند. ــد ش ــره من به
البتــه بایــد بــه یــاد داشــت کــه خانم هــای خانــه دار نمی تواننــد از تعهــدات کوتــاه مدتــی 
ــود  ــا وج ــارداری ب ــام ب ــاری و ای ــای بیم ــه روزه ــه ازدواج، هزین ــک هزین ــون: کم همچ
ــی از ســایر امتیازهــا مــی تواننــد  ــام بیمــه تامیــن اجتماعــی اســتفاده کننــد. ول ثبــت ن

بهره منــد گردنــد.
بــا تمامــی مزایایــی کــه بــرای بیمــه زنــان خانــه مطــرح شــد؛ امــا بــه هــر حــال، معایبــی 
ــرای آن وجــود دارد. بهتــر اســت کــه قبــل از تهیــه بیمه نامــه، ایــن مــوارد هــم در  هــم ب

نظــر گرفتــه شــوند:
ــه  ــت ک ــن اس ــر وی ممک ــدارد و همس ــادی ن ــت اقتص ــه دار فعالی ــه زن خان ــا ک از آنج
درآمــد باالیــی هــم نداشــته باشــد، پرداخــت حــق بیمــه ممکــن اســت کــه بــرای همــه 

نباشــد. امکان پذیــر 
مبلــغ حــق بیمــه پرداختــی بــدون بازگشــت بــوده و امــکان دریافــت وام یــا بازخریــد آن 

وجــود نــدارد.
مبلـغ و مسـتمری پرداختـی بعـد از فـوت به بازماندگان کم اسـت و بر اسـاس قانـون انحصار 

وراثـت، مقـدار ایـن مبلغ تعیین خواهد شـد.
شـرایط سـنی تعییـن شـده ممکـن اسـت کـه بـرای همـه زنـان خانـه دار در نقـاط مختلف 
کشـور مناسـب نباشـد. در حقیقـت انعطاف پذیـری زیـادی نـدارد. بیشـتر زنان خانـه دار در 
حـال حاضـر باالی 55 سـال سـن دارنـد. البتـه امکان بیمه شـدن این افـراد وجـود دارد؛ اما 

شـرایط آن بسـیار خاص اسـت.
در خصـوص مـواردی ماننـد بـارداری، بیمـاری و حـوادث، مبلغـی به عنـوان تعهـد پرداخت 

شـد. نخواهد 
زنان خانه دار دارای ٢۰ سـال سـابقه پرداخت حق بیمه می توانند پس از عبور از سـن 55 سـالگی 
بـا ایـن بیمـه تامیـن اجتماعی بازنشسـته شـده و از این سـازمان مسـتمری دریافـت نمایند. 
بنابرایـن بیمـه تامیـن اجتماعـی زنـان خانـه دار می تواند در زمان بازنشسـتگی یک سـرمایه 

خـوب و مطمئـن به شـمار آید.

بیمه درمانی برای فرزندان با بیمه زنان خانه دار
در صورتـی کـه شـما خانـم خانـه دار هسـتید و همسـر شـما نیـز پوشـش بیمـه ای نـدارد، 

می توانیـد بـا پرداخـت حـق سـرانه درمـان، فرزنـدان خـود را بیمـه درمانـی کنیـد.
بیمـه فرانشـیز بـرای خدمات درمانی بسـتری به میزان ۱۰ و برای خدمات پزشـکی سـرپایی 
3۰ درصـد مـی باشـد.بنابراین بـا در نظـر گرفتـن هـر یـک از این شـرایط، بانوان فاقد شـغل 

هـم می تواننـد از خدمـات بیمـه تامین اجتماعـی زنان خانـه دار بهره مند شـوند.

میزان مبلغ بیمه زنان خانه  دار در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟
حق بیمه ی زنان خانه دار در سال ۱۴۰۱ با توجه به فرمول زیر محاسبه می شود:

حداقـل دسـتمزد روزانـه در سـال ۱۴۰۱ بـه مدت یـک ماه )3۱ یـا3۰ روزه( * نـرخ انتخابی 
سـهم بیمـه شـده =میـزان مبلـغ پرداختـی بیمه زنـان خانه )حـق بیمه( بـرای یک ماه

البتـه زنـان خانـه دار می تواننـد بـا پرداخـت حـق بیمه حداقـل 3۱۸ هـزار تومـان از مزایای 
بازنشسـتگی در آخـر اسـتفاده کننـد. )ایـن مبلغ بـه روز خواهد شـد.(

حداقـل دسـتمزد روزانـه را وزارت کار و رفـاه اجتماعـی و تعـاون مشـخص می کننـد. نـرخ 
انتخابـی سـهم بیمـه بسـته بـه خـود فـرد دارد. از بیـن سـه گزینـه ۱٢، ۱۴ و ۱۸ انتخـاب 
خواهـد شـد کـه در قسـمت قبل بـه طور واضـح توضیح دادیم. سـپس این دو عـدد در تعداد 

روزهـای یـک مـاه ضـرب می شـود و مبلـغ پرداختـی ماهانـه مشـخص خواهد شـد.
اگـر خانـم خانـه دار هسـتید یـا مـدت زمانـی مشـغول بـه کار بـوده و حتـی سـابقه پرداخت 
حـق بیمـه هـم داریـد، می توانید بـه دو صورت حضـوری و مراجعه بـه کارگزاری هـای تامین 
اجتماعـی یا از طریـق اینترنـت و سـایت https://eservices.tamin.ir  اقدام 

بـه ثبت نـام کنید.
بعـد از ورود بـه سـایت، از طریـق منوی بـاال، روی »بیمه شـدگان« وارد بخش بیمه شـدگان 
خـاص شـوید و بعـد روی انعقـاد قـرارداد زنـان خانـه دار و دختران کلیـک کنید. بعـد از آن 

می توانیـد ثبـت نـام کنید.

خبر خوش برای

 بیمه زنان خانه دار

چه کسانی می توانند

 از بیمه زنان خانه دار

 استفاده کنند؟

مدیـرکل تامیـن اجتماعـی غـرب تهـران بزرگ با اشـاره به اعـام نرخ بیمـه زنان خانـه دار در سـال 1۴01 گفـت: زنـان خانـه دار و دخترانی که 
تحـت پوشـش هیـچ بیمـه ای قـرار ندارنـد، با پرداخـت نـرخ 12 درصد به مبلـغ پنـج میلیـون و 100 هزار ریـال می تواننـد تحت پوشـش بیمه 

فراگیـر تامیـن اجتماعی قـرار گیرند.
بـه گـزارش بـازارکار از اداره کل غـرب تهران بزرگ؛ سـعید حسـینی در حاشـیه بازدید از شـعبه 6 غرب تهران بـزرگ ادامه داد: زنـان خانه دار 
می تواننـد براسـاس سـه نـرخ 12 درصد خدمـات بازنشسـتگی و فوت بعـد از بازنشسـتگی، نـرخ 1۴ درصد خدمات بازنشسـتگی و فـوت )قبل 

و بعـد از بازنشسـتگی( نـرخ 18 درصـد خدمات بازنشسـتگی، فـوت )قبل و بعد از سـن بازنشسـتگی و ازکارافتادگـی( بهره مند خواهند شـد.

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

مالی و حسابداری

کارشناس هلپ دسک
sqlمهندس کامپیوتر آشنا به 
مهندس کامپیوتر) برنامه نویس(
کارشناس کامپیوتر مسلط به امور

 سخت افزار و نرم افزار

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

حسابدار 

کارشناس معماری و طراح داخلی
کارشناس پلیمر ترجیحا آقا
کارشناس الکترونیک و برق

مهندس صنایع

مهندسی

فروش و بازاریابی

نیروی فنی

مدیر مارکتینگ 
کارشناس بازاریابی و فروش
کارشناس و کارآموز صادرات

کار دانشجویی با بیمه 
کارشناس اداری فروش دارای سابقه

 در حوزه مواد شیمیایی

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

هواپیمایی، نیروی آشنا به امور فنی 
دوربین ها، تکنسین برق و الکترونیک

 و مکانیک

کارگر ساده خط تولید 
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از سـال 1398 کـه بیمـاری کرونـا فراگیـر شـد بخـش مهمـی از اشـتغال و 
جمعیـت فعـال کاهـش یافـت. بـر اسـاس آمـار در سـال 99 جمعیـت فعال 
کشـور بیـش از دو میلیـون نفـر کاهـش یافتـه اسـت. در میان شـاغالن نیز 
در بخـش خدمـات بیـش از ۷۴۰ هزار نفر شـغل خـود را از دسـت داده اند که 
مـی تـوان گفـت: اصنـاف در ایـن چرخه آسـیب های زیـادی از همـه گیری 

دیدند. کرونـا 
واقعیـت این اسـت کـه اصناف بسـترها و ظرفیت هـی فراوانی برای اشـتغال 
و کارآفرینـی دارنـد. دولـت مـی تواند بـا اتخـاذ راهکارهای درسـت، میزان 
اشـتغال را در صنـوف شناسـایی و گسـترش دهد.بـه همیـن مناسـبت  یک 
تیرمـاه مصـادف بـا روزملی اصنـاف با تعـدادی از صاحـب نظران ایـن حوزه 

بـه بررسـی فرصـت هـا و چالش هـای این بخـش به گفـت وگو نشسـتیم .

بیش از سه میلیون واحد صنفی
 در کشور فعال هستند

بـه گـزارش بـازارکار آمـار از وجـود هفـت میلیـون اشـتغال مسـتقیم در حـوزه اصناف 
کشـور خبـر مـی دهـد و بایـد گفـت: بـه عبـارت بهتـر اگـر فـرض کنیـم در هـر واحد 
صنفـی دو و نیـم نفـر شـاغل باشـند در کشـور “هفـت میلیـون اشـتغال مسـتقیم در 
بخـش اصنـاف” اشـتغال دارنـد. البتـه بایـد اشـتغال غیـر مسـتقیم را نیـز بایـد بـه این 

رقـم اضافـه کنیم.
از سـوی دیگـر : اصنـاف بزرگتریـن شـبکه مویرگـی کشـورند کـه روزانه مـورد مراجعه 
میلیون هـا ایرانـی هسـتند و در ضمـن تامیـن و توزیـع اصلی ترین مایحتاج مـردم را هم 
بـر عهـده دارنـد. خانـواده بـزرگ اصناف امـروز بخـش عظیمـی از جمعیت کشـور را به 

خـود اختصاص داده اسـت.
هـم اکنـون ۱۷ تـا ۲۰ درصـد اقتصـاد کشـور در اختیـار بخـش دولتـی اسـت و یکی از 
مطالبـات و پیشـنهادهای همیشـگی فعاالن اقتصـادی به خصـوص در برنامه های پنجم 
و ششـم توسـعه ایـن بـود کـه با یک روند کاهشـی سـهم بخـش دولتی از اقتصـاد کم و 

کمتـر و در برابـر نقـش بخـش خصوصـی واقعی در اقتصـاد افزایش پیـدا کند.

پنجاه در صد اشتغال مولد کشور 
مربوط به اصناف است

رئیـس اتـاق اصنـاف اصفهـان مـی گوید: طبـق آخریـن آمارها، حـدود 3میلیـون واحد 
صنفـی در زیربخش هـای تولیـدی، توزیعی و خدماتی مشـغول فعالیت هسـتند؛ بطوری 
کـه بیـش از ۱۷ درصـد تولیـد ناخالـص داخلی و حدود ۵۰ درصد اشـتغال مولد کشـور 
توسـط اصنـاف خلـق می شـود؛ بنابراین این بخـش از کشـور از اصلی تریـن فضاها برای 

ایجـاد اشـتغال و کسـب درآمد به شـمار می رود. 
رسـول جهانگیـری تصریـح مـی کنـد: در همیـن حـال سـهم بخـش اصنـاف از تولیـد 
ناخالـص داخلـی ۱۷.۵ درصـد اسـت. همچنیـن سـهم بنگاه هـای کوچک و متوسـط از 

اشـتغال ۸۵ درصـد بـوده و ۸۰ درصـد بنگاه هـا را اصنـاف تشـکیل می دهنـد.
عضـو هیـات رئیسـه اتـاق اصنـاف ایـران بـا اشـاره بـه برنامـه هـای اتـاق اصنـاف ایران 
گفـت: در نظـر گرفتن تدابیر مناسـب بـرای سـاماندهی برنامه های اتاق اصنـاف ایران و 

ارتقـای جایـگاه اصنـاف از اولویـت هـای برنامـه های اتـاق اصناف ایران اسـت.
وی خاطرنشـان مـی کنـد: اصنـاف با حمایـت دولت و تعریـف جایگاه صنـوف در برنامه 
هـای توسـعه مـی تواننـد بخـش مهمـی از اشـتغال را فراهـم کننـد. متاسـفانه دولـت 

اصنـاف را فرامـوش کرده اسـت.

ارتقاء جایگاه اتاق اصناف ایران در برنامه های توسعه 
یک ضرورت است

مجتبـی صفایـی مـی افزاید: اتـاق اصناف ایـران از جایگاه ویـژه ای در توسـعه اقتصادی 
کشـور برخـوردار اسـت و تبییـن جایگاه اتـاق اصناف ایران در دسـتور کار هیات رئیسـه 
اتـاق قـرار دارد و بخـش خصوصی و اصناف باید شـکل و جایگاه واقعی خـود را پیدا کنند 

و دولـت نقش تصدی گری نداشـته باشـد.
وی تصریـح کـرد: در راسـتای ارتقـاء جایگاه اصناف نیاز به ارائه طریق و پیشـنهادات سـازنده 
نماینـدگان اصنـاف داریم تا میـزان بهره وری را بـاال ببریم و باید پذیرننده نظـرات و انتقادات 

نمایندگان اصناف باشـیم و بسـته عمل نکنیـم تا جایگاه واقعـی اتاق را 
حفـظ کنیم.

صفایـی افـزود: اصنـاف از توانمنـدی هـا و ظرفیـت هـای 
بسـیار باالیـی در مقایسـه بـا دیگـر بخـش ها برخـوردار 
هسـتند امـا در برنامـه هـای توسـعه، تاکنـون نقـش 

اصنـاف نادیـده گرفته شـده اسـت و اگـر قرار باشـد 
طریـق  از  دهـد  رخ  تحولـی  کشـور،  اقتصـاد  در 
اصنـاف بهتـر محقـق مـی شـود، زیـرا اصنـاف بـا 

کمتریـن سـرمایه امـکان ایجـاد اشـتغال را دارنـد.
هـای  برنامـه  در  اصنـاف  بـه  توجـه  لـزوم 

اشـتغال توسـعه 
در  و  مختلـف  صنـوف  در  ایـران 

بخـش صنایع غذایی، پوشـاک، 
ده هـا  و  شـکالت  و  شـیرینی 

زمینـه  در  دیگـر  صنعـت 
تولیـد کاالهـا و محصوالت 
اسـت  پیشـرو  باکیفیـت 
در  محصـوالت  ایـن  و 

بازارهـای صادراتی و خارجی 
می رسـند  فـروش  بـه 

خوبـی  ارزآوری  و 
هـم دارنـد.

وزارت صمـت بـا اعتمـاد هرچه بیشـتر به توانایی هـای بخش خصوصی و بـا حمایت های 
مالـی و معنـوی می توانـد بـرای تولیدکننده داخلی باید پشـتوانه ایجاد کنـد و به عنوان 
متولـی اصلـی اگـر بـه اصنـاف و واحدهـای صنفی که سـهم باالیـی در تولیـد داخلی و 

اشـتغال زایی دارنـد اعتمـاد کافی داشـته باشـد، اقتصاد رونـق می گیرد.

بنگاه های صنفی و  اقتصادی به سوی دانش بنیان شدن 
حرکت کنند

مدیـرکل دفتـر خدمـات کسـب وکار نیـز مـی گویـد: سـند دانش بنیـان سـازی صنف و 
صنایـع در وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در حـال تدویـن اسـت. در ایـن راسـتا باید 
توجـه داشـته باشـیم کـه نزدیـک بـه ۷۰ درصـد بـار اقتصـاد بـر دوش اصنـاف اسـت. 
باتوجه بـه ایـن کـه بیـش از ۶ هـزار و ۷۰۰ شـرکت دانش بنیـان داریـم که نقـش آن ها 

در GDP یـک درصـد هـم نیسـت بنابرایـن باید بـه اصناف توجه شـود و 
کمـک شـود تا اصنـاف در حـوزه دانـش بنیـان نیـز ورود نمایند.

امیرحسـین اسـدی بـا تصریـح اینکـه در وزارت صنعـت، معدن و 
تجـارت بـر این عقیده ایم که بیشـتر بـار دانش بنیانـی و ارتقای 
کیفیـت کاال و خدمـات بـر دوش اصنـاف اسـت اظهـار داشـت: 
پیشـنهاد مـا ایـن اسـت کـه در هر صنفـی، کارگـروه یـا اتاق 
فکـری ایجـاد شـود کـه راه حل هایـی بـر پایـه فنـاوری برای 
کاهـش مصـرف انرژی، افزایـش کیفیـت و … بیابند و بعد 
طـی یـک برنامه ریـزی و تعییـن زمـان، بـه این 
دسـت آورد ها برسـند. در این راسـتا وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت با اسـتفاده از 
ظرفیـت صندوق هایی کـه موجود 
اسـت می توانـد حمایـت مالـی و 
پرداخـت تسـهیالت ارزان قیمـت 
نیز داشـته باشـد. ضمـن این که 
ظرفیت هـای  داریـم  آمادگـی 
در  را  فنـاوران  و  دانشـگاه ها 
تـا  بگذاریـم  اصنـاف  اختیـار 
ایـن تحـول  در هـر صنفـی، 

گیرد. صـورت 

رفع ایرادات سامانه های مرتبط با اصناف ضروری است
از سـوی دیگـر دبیـر هیئـت عالـی نظـارت براصنـاف  نیزمـی گویـد: واحد هـای صنفی 
مشـکالت زیـادی دارنـد کـه در دبیرخانـه هیئـت عالی نظارت بـا همکاری تشـکل های 

صنفـی و بخش هـای دولتـی بـه دنبـال رفـع بخشـی از این مشـکالت هسـتیم.
غالمعلـی مهـدوی ادامـه داد: یکـی از ایـن مشـکالت به سـامانه بـاز می گردد که بیشـتر 
اتحادیه هـا در صـدور پروانه کسـب، برگزاری انتخابات و … با مشـکالتی مواجه هسـتند. 
وی اظهـار کـرد: سـامانه امـور مالیاتی نیز مشـکالتی دارد. قرار بود با سیسـتمی شـدن 
ایـن فراینـد و حـذف مراجعـات حضـوری، مشـکلی رفع شـود، امـا هنوز بـه اصالحاتی 
نیازمندیـم. به عبارت دیگـر اگـر بـه دنبـال اسـتفاده از فناوری بـرای بـه روزآوری اصناف 
هسـتیم، ایـن مشـکالتی اسـت کـه بایـد رفـع شـود. در اصنـاف افـراد تحصیل کـرده تا 
مقطـع دکتـری و آشـنا بـه فناوری بسـیار داریم کـه در این مسـیر، مشـاورانی پرتجربه 

بـرای دولـت هسـتند و مـا بایـد از این ظرفیـت موجود کمـال اسـتفاده را ببریم.

جوانان ایده پرداز در کارگاه های فرسوده دلسرد می شوند
نماینـده وزیـر صمت در هیئت رئیسـه اتـاق اصناف ایـران و رئیس اتاق اصنـاف تهراننیز 
بـا تاکیـد بـر  “تبییـن و تحقـق تولید دانش بنیـان در اصنـاف”  اظهار مـی دارد:  اقتصاد 
کشـور ها بـه سـمت جهانی شـدن پیـش مـی رود دیگـر بـا روش هـای سـنتی و فعلـی 
نمی تـوان پاسـخ نیـاز بـازار داخلـی و خارجـی را داد؛ بنابرایـن بایـد کسـب وکار ها 
بزرگ تریـن  امـا  برونـد.  دانش بنیـان  از ظرفیـت شـرکت های  اسـتفاده  بـه سـمت 
فرسـوده  ابـزار  بـا  کـه  اسـت  ایـن  دانش بنیـان  و خدمـات  تولیـد  در  مـا  مشـکل 

کـرد. دانش بنیـان  کار  نمی تـوان 
حـوزه  در  کـه  ایده پـردازی  جوانـان  کنـد:   مـی  خاطرنشـان  فراهانـی  نـوده  قاسـم 
کارگاه هـای  در  مدتـی  وقتـی  کننـد،  کار  می خواهنـد  دانش بنیـان  و  اسـتارت آپ ها 
تولیدی فرسـوده باشـند، دلسـرد می شـوند و کار را رها می کنند. از سـوی دیگر اصناف 
در چنـان درگیـر مشـکالت زیـادی اسـت کـه نمی تواننـد افـراد جدیـد بـا تخصص های 

گران قیمـت را جـذب کننـد.

اصناف پیشانی و نقطه تعامل حاکمیت با مردم هستند
دبیـرکل اتـاق اصنـاف ایران نیـز با بیـان اینکه اصناف پیشـانی و نقطه تعامـل حاکمیت 
بـا مـردم هسـتند بیـان مـی دارد: دولت و تصمیـم گیران بایـد اصناف را جـدی بگیرند، 
الزم اسـت تـا اصنـاف در تصمیم گیری هـا مشـارکت داده شـوند، توجیـه شـوند و از 
سیاسـت های کالن احسـاس عدالـت کننـد تـا بتواننـد مشـتریان خـود را نیز نسـبت 

بـه تصمیمـات اقتصـادی توجیـه کنند.
محمدباقـر مجتبایـی افـزود: تجربیـات اتحادیه هـا بسـیار ارزشـمند و گران بها اسـت که 
الزم اسـت تـا دولـت از آن اسـتفاده کنند در غیـر این صورت تصمیمات غیرکارشناسـی 

گرفتـه می شـود کـه به نتیجـه نیز نمی رسـد. 
وی بیـان کـرد: اگـر می خواهیـم کار مهـم انجـام دهیـم بایـد ظرفیت هـا را بشناسـیم. 
ابتدایی تریـن بحـث ایـن اسـت کـه ویژگی های محصـول دانش بنیـان از نظر یـک بنگاه 
اقتصـادی بایـد چـه باشـد؟ محصـوالت دانش بنیـان باید حداقـل یکـی از ۵ ویژگی فوق 
را داشـته باشـند تـا بنـگاه اقتصـادی ضـرورت اسـتفاده از آن را بپذیرنـد: »نـوآوری ، 
»کاهـش زمـان و هزینـه«، »کاهش سـرمایه گذاری بـر روی تولید«، »افزایـش کمیت و 
کیفیـت« و افزایـش ارزش افـزوده از ویژگی هایی اسـت کـه اگر محصـول دانش بنیان آن 
را در پـی داشـته باشـد صنـوف بـرای مشـارکت با نخبـگان فعـال در حـوزه دانش بنیان 

همـکاری خواهنـد نمود.
مجتبایـی بـا مطرح کـردن ایـن پرسـش کـه چـرا شـرکت های دانش بنیـان در برقـراری 
ارتبـاط بـا اصناف و اجـرای پروژه های مشـترک خیلی موفـق نبوده اند، تصریـح کرد: در 
ایـن بـاره چند علـت عارضه یابی شـده اسـت. نخسـت این کـه شـرکت های دانش بنیان 
بـه »اخـذ تسـهیالت« عـادت کرده انـد. بسـیاری از ایشـان »نگـرش تجاری سـازی و 
رویکـرد بیزینسـی« ندارنـد. بـه ایـن معنـا کـه گمـان می کنند ایده هایشـان به سـادگی 
تجاری سـازی می شـود درحالی کـه بـرای اجـرای آن پـروژه هزینـه بسـیار زیـادی بایـد 
پرداخـت. حـال اینکـه اصنـاف می گوینـد ابتدا نیازسـنجی کـن و مطالبات مشـتریان و 

جامعـه را بسـنج بعـد از کارآفریـن صنفـی انتظار سـرمایه گذاری داشـته باشـید. 
موضـوع  پیش تـر  ایـران  اصنـاف  اتـاق  کـرد:  تصریـح  ایـران  اصنـاف  اتـاق  دبیـرکل 
دانش بنیـان کـردن اصنـاف را مدنظـر قـرار داده و باتوجه بـه تاکیـد مقام معظـم رهبری 

)مدظلـه( بـا اولویـت بیشـتری آن را دنبـال خواهـد کـرد. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه دراین رابطـه انتظاراتـی وجـود دارد افـزود: نخسـت ایـن کـه 
نخبـگان بایـد توجـه کنند کـه الزاماً هـر نـوآوری، تجاری سـازی نمی شـود. دوم این که 
چنیـن کار هایـی را نمی تـوان مسـتقاًل انجـام داد و الزم اسـت همـکاری صـورت گیـرد. 
ضمنـاً بایـد حمایت  هایـی از آن صـورت گیـرد. نیاز اسـت تـا امتیازاتی بـرای بنگاه هایی 

کـه دانش بنیـان می شـود در نظـر گرفتـه شـود.
دبیـرکل اتـاق اصنـاف ایـران در پایـان بـه موضـوع آمـوزش نیـز اشـاره و بیـان کـرد: 
به خاطـر داشـته باشـیم کـه انتقـال فّناوری هـای جدیـد بـا آمـوزش امکان پذیـر اسـت 
و درصورتی کـه بخواهیـم اصنـاف را دانش بنیـان شـوند بایـد بـه امـر آمـوزش توجـه 
جـدی داشـته باشـیم؛ بنابرایـن اگـر می خواهیـم محیـط کسـب وکار را بهبـود بخشـیم 
و رضایت منـدی مـردم را افزایـش دهیـم بایـد بـه جمیـع جهـات توجـه کنیـم. در واقع 

نمی توانیـم فقـط یـک حلقـه از زنجیـره را اصـالح کنیـم.

گزارش: لیال قرنفلی

همزمان با یکم تیرماه روزملی اصناف بررسی شد ،

اصناف، بستر اشتغال ارزان و پایدار در سراسر کشور
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دعوت به همکاری

)جدول1 (: لیست مقطع و رشته های آزمون جهت ارائه خدمات در  شرکت زغال سنگ البرز مرکزی

توضیحاتتعدادمقطع تحصیلیتخصص مورد نیازردیف

 2لیسانس و فوق لیسانسمعدن گرایش استخراج1

 2لیسانس و فوق لیسانسبرق)کلیه گرایش ها(2

 1لیسانس و فوق لیسانسمکانیک)کلیه گرایش ها(3

 1لیسانس و فوق لیسانسزمین شناسی)کلیه گرایش ها(4

 1لیسانس و فوق لیسانسنقشه برداری)کلیه گرایش ها(5

 2لیسانس و فوق لیسانسحسابداری)کلیه گرایش ها(6

 1لیسانس و فوق لیسانسمکانیک)ساخت و تولید، ماشین ابزار(7

 1لیسانس و فوق لیسانسایمنی صنعتی و بهداشت حرفه ای 8

صرفا دیپلم2 دیپلمنمونه گیر9

صرفا دیپلم2دیپلماپراتور10

صرفا دیپلم1دیپلمکارگر فنی و پشتیبانی11

16تعداد کل

شرایط عمومی
1- تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران

2- تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصّرح در قانون اساسی
3- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم )برای متقاضیان مرد(

 4- عدم اشتهار به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد 
)با تأیید مراجع ذی صالح(

5- فراغت کامل تحصیلی )داشتن مدرک فارغ التحصیلی( در مقطع مورد نیاز به هنگام ثبت نام 
6- عدم اشتغال به تحصیل در مقطع مورد نیاز در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به هنگام ثبت نام

7- عدم تعهد اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگانها به هر شکل ممکن
8- داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تایید امور ایمنی و بهداشت شرکت

9- داشتن حداقل معدل کل تحصیلی 12 برای متقاضیان لیسانس  و فوق لیسانس 
10- حداکثر سن قابل قبول بدون احتساب مدت خدمت سربازی  برای داوطلبین دیپلم 26 سال)1375/03/31 ( ، داوطلبین لیسانس 

30سال)1371/03/31 ( و داوطلبین فوق لیسانس 32سال تمام)1369/03/31( می باشد. .
تبصره 1: سوابق کار معتبر و مرتبط با پیمانکاران)شرکت سابیر آب ایرانیان پیمانکار گلیران و پیمانکار بهرام فتحی پیمانکار حمل ( 
حاضر در شرکت البرز مرکزی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد )حداکثر به مدت 5 سال ( و همچنین مدت زمان خدمت 

سربازی )حداکثر به مدت 2 سال ( به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد.
بود: خواهد  زیر  قوانین  (مطابق  االثر  و  مفقود  شهدا  فرزندان  و  رزمندگان  )آزادگان،جانبازان،  ایثارگران  سن  حداکثر   :2  تبصره 
- جانبازان،آزادگان، فرزندان و همسران شهدا ، فرزندان و همسران  25 درصد به باال و فرزندان وهمسر آزادگانی که حداقل یک سال و 
باالتر سابقه اسارت دارند ،و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه اختیاری در جبهه از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
- افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر ، مادر،خواهر وبرادر( تا میزان 5سال.- رزمندگان کمتر از 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، 

به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه.
11-بومی به افرادی اطالق می گردد که دارای حداقل یکی از شرایط ذیل باشند: 

الف- محل تولد یا محل صدور شناسنامه داوطلب در یکی از توابع مناطق مذکور باشد.
ب- حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی )ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان( فرد متقاضی در یکی از توابع مناطق مذکور باشد 

ج - همسـر و فرزنـدان کارکنـان نیروهـای مسـلح )اعـم از شـاغل و یـا بازنشسـته( که 3 سـال سـابقه خدمـت در  شهرسـتان های 
دارند. مذکـور 

داوطلبــان واجــد شــرایط جهــت ثبت نام و کســب اطالعات بیشــتر به ســایت اینترنتی :
karasa.ir مراجعــه نماینــد .  .http://azmoon9  

لینک :
https://bazarekar.ir/13186

شرکت زغال سنگ البرز مرکزی )سهامی خاص( در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود  به منظور ارائه خدمات از بین واجدین شرایط )مرد( و )بومی سوادکوه و سوادکوه شمالی(، از طریق 
برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه حضوری و روانشناختی در قالب تامین نیروی انسانی دعوت به همکاری نماید . افرادیکه متقاضی شرکت در آزمون می باشند به سایت کارآزمون مرکز آزمون های تخصصی 
دانشگاه صنعتی شریف مراجعه  و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی نسبت به ثبت نام در مقطع و رشته تحصیلی مورد نظر با توجه به شرایط ذکر شده، از تاریخ 1401/03/22 لغایت 1401/04/04 اقدام نمایند.

خالی ماندن صندلی  دانشگاه ها 
از سال ۱۳۹۰

مقایســه آمارهــای ســال های تحصیلــی 87-86 و 
96-95 نشــان می دهــد کــه در ایــن بــازه زمانــی 
دانشــگاه های وزارت علــوم در حــدود 55 درصــد، 
ــع  ــگاه جام ــد، دانش ــالمی 40 درص ــگاه آزاد اس دانش
ــه های  ــد و مؤسس ــدود 71 درص ــردی ح ــی کارب علم
حــدود  در  غیردولتی-غیرانتفاعــی  عالــی  آمــوزش 
50 درصــد رشــد داشــته اند. همچنیــن جمعیــت 
دانشــجویی نیــز در ایــن بــازه زمانــی حــدود 30 درصــد 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
ــس  ــک پارادوک ــی از ی ــواهد حاک ــود، ش ــن وج ــا ای ب
ــه دوم 1390  ــت: از نیم ــه اس ــن زمین ــادار در ای معن
ــش  ــر کاه ــدت درگی ــه ش ــران ب ــی ای ــوزش عال آم
نتیجــه  در  و  عالــی  آمــوزش  بــه  ورود  تقاضــای 
ــای  ــت و صندلی ه ــازاد ظرفی ــده م ــکل گیری پدی ش

ــت. ــده اس ــی ش خال
بررســی های آمــاری نشــان می دهــد کــه از ســال 
تحصیلــی94-93 تــا ســال تحصیلــی 96-95، جمعیت 
ــرده و  ــه ک ــدی را تجرب ــش 20 درص ــجویی کاه دانش
همیــن موضــوع باعــث ایجــاد شــکاف بیــن اهــداف و 

ــی شــده اســت. عملکــرد آمــوزش عال
ــازمان  ــر س ــه اخی ــک ده ــای ی ــن گزارش ه همچنی
کــه  می دهــد  نشــان  کشــور  آمــوزش  ســنجش 
بــه  مربــوط  به ترتیــب  خالــی  صندلی هــای 
ــه کارشناســی،  ــی ب ــه ای، کاردان آزمون هــای فنی-حرف
ــگاه  ــته دانش ــی ناپیوس ــری، کارشناس ــون سراس آزم
علمــی کاربــردی، فراگیــر کارشناســی ارشــد، پیام نــور 

ــت. ــی اس ــری تخصص و دکت

پاندمی صندلی های خالی به 
دانشگاه های دولتی رسیده است

ــود  ــه وج ــود؛ اگرچ ــن وج ــا ای ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
ــگاه های  ــه دانش ــوط ب ــب مرب ــی اغل ــای خال صندلی ه
غیردولتــی اســت، ولــی ایــن پدیــده مانند یــک پاندمی 
بــه ســرعت در حــال شــیوع بــه دانشــگاه های دولتــی 
نیــز اســت و ایــن مســئله نشــان دهنــده کاهــش ارزش 

تحصیــالت دانشــگاهی در جامعــه ایرانــی اســت.
باتوجــه بــه پیامدهــای کوتاه مــدت ایــن پدیــده ماننــد 
هدررفــت منابــع مالــی، انســانی و ... بــه دلیــل خالــی 
ــری از  ــرای جلوگی ــن ب ــا و همچنی ــدن ظرفیت ه مان
ــاز  ــگاهی، نی ــالت دانش ــش ارزش تحصی ــداوم کاه ت
ــرار گیــرد. اســت کــه ایــن موضــوع مــورد بررســی ق

ــز  ــی، پژوهشــگر مرک ــد کمال ــن اســاس حام ــر همی ب
ــک  ــام ی ــا انج ــور ب ــی کش ــت علم ــات سیاس تحقیق
ــه  ــت ک ــش پرداخ ــن پرس ــی ای ــه بررس ــه ب مطالع
ــه  ــران چگون ــی در ای ــوزش عال ــدن آم ــوده ای ش »ت
صندلی هــای  پدیــده  شــکل گیری  بــه  منجــر 

خالــی شــد؟«
بــرای انجــام ایــن مطالعــه و بــرای بررســی ایــن موضوع 
بــا 14 نفــر از مطلعیــن و صاحب نظــران آمــوزش 
عالــی، مصاحبــه انجــام شــد و متــن مصاحبه هــا مــورد 

تحلیــل قــرار گرفــت.
چگونگی شکل گیری پدیده صندلی خالی در چهار محور 
»مدیریت  عالی«،  آموزش  در  ایدئولوژیک  »مداخالت 

ناسازگار  »فرآیندهای  بهره بردار«،  علم گریز  دانشگاهی 
با محیط اجتماعی متحول« و »جامعه متحول و طالب 

کیفیت« مشاهده می شود.
از ســوی دیگــر، مداخلــه ایدئولوژیــک در آمــوزش عالی 
بــه معنــای مداخلــه دولــت در عرضــه آمــوزش عالــی 
ــت  ــص ظرفی ــا تخصی ــه ی ــژه عرض ــورت وی ــه ص و ب
ــک  ــف در ی ــای مختل ــا منطق ه ــجو ب ــرش دانش پذی
رویکــرد متمرکــز اســت. منطــق ایــن دخالــت بــه طــور 
عمــده برآمــده از رشــد جمعیتــی و افزایــش تقاضــای 
ــوالت  ــی، تح ــوزش عال ــه آم ــرای ورود ب ــی ب اجتماع
ــص و  ــروی متخص ــه نی ــازار کار ب ــاز ب ــادی و نی اقتص

ــوده اســت. ــت آموزشــی ب توســعه عدال

مدیریت دانشگاهی علم گریز 
بهره بردار

عالــی  آمــوزش  در  ایدئولوژیــک  مداخــالت 
مدیریتــی  نظــام  یــک  اســتقرار  بــه  منجــر 
ــص  ــه و تخصی ــوع عرض ــردار در موض ــز بهره ب علم گری
ظرفیت هــای پذیــرش دانشــجو شــده اســت. بــه ایــن 
معنــی کــه ایدئولــوژی بــر جریــان علــم ورزی و نقــادی 
ارجحیــت یافتــه و در چنیــن فضایــی، دغدغــه و اولویت 
ــه در  ــت ک ــی اس ــگاهی، ایدئولوژی های ــران دانش مدی

ــت. ــده اس ــرح ش ــی مط ــن دولت ــناد و قوانی اس
بازنمایــی ایــن وضعیــت در واقعیــت بــه اشــکال متنــوع 
ظاهــر می شــود. یــک شــکل رایــج آن، رویکــرد 
علم گریــزی یــا فقــدان مرجعیــت علمــی در مدیریــت 
عرضــه یــا تخصیــص ظرفیت هــای پذیــرش اســت. در 
ایــن رویکــرد مدیریتــی، عرضــه یــا تخصیــص ظرفیــت  
پذیــرش بــر پایــه انحصارگرایــی، بــدون تحلیــل 
ــه واســطه  کارشناســی، تقدس گرایــی و تقلیدگرایــی ب

ــود. ــام می ش ــگاه ها، انج ــن دانش ــرب بی ــت مخ رقاب
در ایــن خصــوص مصاحبه شــوندگان در ایــن مطالعــه 
ــی،  ــت علم ــود مرجعی ــی از نب ــای مختلف نمونه ه
ــق ســرمایه داری و کســب  بــه وجــود آمــدن منط
منافــع مــادی در عرضــه و تخصیــص ظرفیــت پذیــرش 
ــع  ــت مناف ــع و ارجحی ــارض مناف ــاد تع ــجو، ایج دانش
ــازی را  ــی و پارتی ب ــی و مل ــع محل ــر مناف ــخصی ب ش

ــد. مطــرح  کردن
تفکــر  کــه  دارنــد  آن  از  حکایــت  شــواهد  ایــن 
پذیــرش  تخصیــص  یــا  عرضــه  در  ایدئولوژیــک 
دانشــجو در آمــوزش عالــی، باعــث اســتقرار یــک نظــام 
مدیریتــی در آمــوزش عالــی شــده اســت کــه بــه هــر 
قیمتــی، پایبنــدی بــه ایدئولــوژی را بــر علــم ورزی ارج 
می نهــد و فضــای مناســبی بــرای علم گریــزی، ابتــذال 
ــد. همگــی  ــع ایجــاد می کن ــارض مناف اقتصــادی و تع
ــای  ــص ظرفیت ه ــه و تخصی ــث عرض ــوارد باع ــن م ای
بــدون پشــتوانه علمــی کارشناســی و عــدم تناســب بــا 
ــی  ــی و اجرای ــای علم ــی و ظرفیت ه ــات محیط واقعی

ــت. ــده اس ــگاه ها ش دانش

تبدیل شدن نهاد دانشگاه به یک 
سازمان خدماتی و مصرفی

آمــوزش  در  ایدئولوژیــک  مداخــالت  واســطه  بــه 
ــی  ــام مدیریت ــک نظ ــتقرار ی ــی آن اس ــی و در پ عال

علم گریــز بهره بــردار در عرضــه یــا تخصیــص ظرفیــت 
پذیــرش دانشــجو، نهــاد دانشــگاه و آمــوزش عالــی در 
ــی، مصرفــی،  ــه یــک ســازمان خدمات ــل ب ــران تبدی ای
ــل  ــک، تقلی ــرل بوروکراتی ــت کنت ــک و تح ایدئولوژی
ــا  ــی آن ب ــی ذات ــود اندیش ــی و خ ــه و روح پویای یافت
چالش هــای جــدی مواجــه شــده اســت. همیــن 
ــوان  ــه عن ــه ســلب آزادی عمــل آن را ب موضــوع زمین
ــت. ــرده اس ــم ک ــر، فراه ــود تنظیم گ ــاد خ ــک نه ی

ــی و مجــال  ــوع موجــب ناتوان ــت در مجم ــن وضعی ای
نیافتــن نظــام دانشــگاهی در ســازگاری فعــال بــا 
تحــوالت مــداوم و پرشــتاب محیطــی و اجتماعــی در 
ســطوح محلــی و ملــی و بین المللــی و در نتیجــه افــت 

ــای دانشــگاهی شــده اســت. ــت فرآینده کیفی
برخــی مصاحبه شــوندگان ایــن مطالعــه اعتقــاد دارنــد 
کــه آمــوزش عالــی در ایــران ســنتی اســت و رویکــرد 

آن در دنیــای مــدرن مدیریتــی منســوخ شــده اســت 
ــا وضعیــت موجــود  و دانشــگاه نتوانســته خــودش را ب
ــه  ــد ک ــوان می کنن ــن برخــی عن ــق دهــد. همچنی وف
صندلی هــای خالــی نشــان دهنده ایــن اســت کــه 
ــه  ــته ذائق ــگاه ها نتوانس ــده در دانش ــوای ارائه ش محت
ــاخص های  ــدید ش ــت ش ــد و اف ــب کن ــردم را جل م
کیفــی ایــن نظــام آموزشــی باعــث شــده کــه صندلــی 

ــه روز بیشــتر شــود. ــی روز ب خال
ــاد  ــن نه ــه ای ــت ک ــن اس ــی از ای ــوارد حاک ــن م ای
نمی توانــد بــه مثابــه یــک نهــاد خوداندیــش، تحــوالت 
پیرامونــی را رصــد و خــود را بــا آن ســازگار کنــد. در 
ــرد نظــام دانشــگاهی،  ــوا و کارک ــت، محت ــن وضعی ای
برخــالف محیــط متحــول و متغیــر پیرامونــی، ثابــت 
می مانــد و در نتیجــه کژکارکردی هــای گوناگــون 
و در رأس آن افــت کیفیــت آمــوزش دانشــگاهی 

پدیــدار می شــود. ایــن افــت موجــب ناکارآمــدی 
نظــام دانشــگاهی شــده و بــه صــورت پدیــده بیــکاری 
فارغ التحصیــالن نمــود پیــدا می کنــد و بــه ایــن 
ــگاهی  ــالت دانش ــه تحصی ــی ب ــال عموم ــطه اقب واس

کاهــش می یابــد.

دانشگاه در برابر جامعه متحول
 و طالب کیفیت

ــی و  ــده محیط ــوالت فزاین ــر و تح ــطه تغیی ــه واس ب
اجتماعــی و اقتصــادی و فناورانــه و ...، انتظــارات و 
کیفیت نســل امــروزی دســتخوش تحــوالت فزاینده ای 
شــده و جامعــه امــروز، یــک جامعــه رشــد یافتــه و از 
ــا نســل پیشــین متفــاوت  نظــر هنجــاری و ارزشــی ب
ــه  ــاز ب ــی نی ــوزش عال ــل آم ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
ــازگاری  ــت در س ــاره کیفی ــم دوب ــت اندازی و فه پوس
بــا ایــن شــرایط تحول یافتــه دارد. امــری کــه آمــوزش 
ــک و  ــه واســطه رویکردهــای ایدئولوژی ــران، ب ــی ای عال

ــود. ــا آن ب ــی ب ــوان در همراه ــه، نات تمرکزگرایان
ــان  ــق می ــک شــکاف عمی ــن شــرایط، ی ــد ای در برآین
آمــوزش عالــی و جامعــه متحــول و آگاه و طالــب 
کیفیــت در ایــران ایجــاد شــده کــه خــود را در کاهــش 
اقبــال عمومــی بــه تحصیــالت دانشــگاهی و در پــی آن 
تشــدید صندلی هــای خالــی یــا ظرفیت هــای پذیــرش 

ــت. ــان داده اس ــده نش خالی مان
برخــی صاحب نظــران آمــوزش عالــی در ایــن مطالعــه 
ــای  ــر آموزش ه ــال حاض ــه در ح ــد ک ــوان کرده ان عن
ــوزش  ــد و آم ــت داده ان ــود را از دس ــوری ارزش خ تئ
مهارت هــا متقاضیــان بیشــتری پیــدا کــرده اســت. در 
ایــن مطالعــه مطــرح شــده کــه ارزش علــم جــای خــود 
را بــه ثــروت داده اســت و همچنیــن منزلــت اجتماعــی 
ــت  ــه دس ــن ب ــدرک گرفت ــن و م ــگاه رفت ــا دانش ب

نمی آیــد.

شکاف بین جامعه و دانشگاه
ایــن شــواهد نشــان می دهــد کــه بیــن آمــوزش 
عالــی و ارزش هــای در حــال تغییــر اجتماعــی، شــکاف 
ایجــاد شــده اســت و چنیــن شــکافی نتیجــه ناتوانــی 
و مجــال نیافتــن دانشــگاه بــرای ســازگاری بــا محیــط 
متحــول اجتماعــی در برآینــد ســیطره تفکــر ابــزاری 
ــوده اســت. در چنیــن شــرایطی  ــی ب ــر آمــوزش عال ب
ــه  ــی و جامع ــوزش عال ــول در آم ــر و تح ــان تفک جری
ــد  ــق شــده اســت. برآین ــه عمی دچــار شــکاف و فاصل
ــبت  ــگاه نس ــی دانش ــث عقب افتادگ ــرایط باع ــن ش ای
ــه تحصیــالت  ــه جامعــه و کاهــش اقبــال عمومــی ب ب
ــرش  ــای پذی ــدن ظرفیت ه ــی مان ــگاهی و خال دانش

دانشــگاه شــده اســت.
ــیر  ــن تفس ــان ضم ــه در پای ــن مطالع ــگر ای پژوهش
ــدن  ــوده ای ش ــه ت ــد ک ــوان می کن ــا عن ــن یافته ه ای
ــا  ــژه از منظــر عرضــه ی ــران به وی ــی در ای آمــوزش عال
ــا منطق هــای  تخصیــص ظرفیــت پذیــرش دانشــجو ب
مختلــف اقتصــادی، سیاســی، عدالت خواهانــه در تفکــر 

ــد  ــه فوای ــا هم ــی، ب ــز دولت ــه و متمرک مداخله جویان
احتمالــی کــه ممکــن اســت داشــته باشــد، در کلیــت 

ــا شکســت مواجــه شــده اســت. ب
ــده  ــا پدی ــر ب ــه مؤث ــرای مواجه ــل ب ــن دلی ــه همی ب
ــوده ای  ــر ت ــه در تفک ــت ک ــی، الزم اس ــی خال صندل
ــدی  ــی ج ــران، بازاندیش ــی در ای ــوزش عال ــدن آم ش
ــان  ــن جری ــه ای ــی ک ــه صورت ــرد. ب ــورت گی ص
بــه صــورت هدفنــد و مبتنــی بــر مرجعیــت 

علمــی ظاهــر شــود.
ــمیت  ــه رس ــا ب ــه ب ــد ک ــه ش ــه توصی ــن مطالع در ای
ــک  ــوان ی ــه عن ــی، دانشــگاه ب ــوزش عال ــناختن آم ش
نهــاد خوداندیــش و پویــا بــه رســمیت شــناخته 
ــا  ــا گفتگــوی انتقــادی و ســازنده دانشــگاه ب شــود و ب
ــوزش  ــای آم ــه و تقاض ــه عرض ــه بهین ــط، نقط محی
عالــی شناســایی شــود و مــورد بازبینــی قــرار گیــرد و 
نقــش سیاســت گذار در ایــن مســیر، تنهــا معطــوف بــه 

ــود. ــهیل گرایانه ش ــارت تس ــت و نظ حمای
همچنیــن عنــوان شــد کــه بایــد در مفهــوم عدالــت، 
ــه و  ــت های عرض ــود و سیاس ــام ش ــی انج بازبینی های
ــه نحــوی ســازماندهی شــود کــه  پذیــرش دانشــجو ب
ــای  ــم در فض ــارکت و ه ــای مش ــم در فض ــت ه عدال

نتیجــه محقــق شــود.
در ایــن پژوهــش بــا بیــان این کــه بایــد آمــوزش عالــی 
ــه عنــوان یــک حــق تلقــی شــود، عنــوان شــد کــه  ب
ــه ایــن حــق بایــد تــالش و رقابــت  ــرای دســتیابی ب ب
در یــک بســتر عادالنــه صــورت گیــرد و سیاســت های 
حمایتــی دولــت و دانشــگاه در ایــن مســیر، معطــوف 
بــه حمایــت از گروه هــای نابرخــوردار یــا کم برخــوردار 
ــت  ــه رقاب ــر ب ــرایط براب ــک ش ــه در ی ــا هم ــد ت باش
بی عدالتــی  بازتولیــد  از  تــا  بپردازنــد  منصفانــه 

ــری شــود. جلوگی
ــه تحــوالت  ــا توجــه ب ــه ب ــه شــد ک ــن توصی همچنی
فزاینــده محیطــی، نتیجــه مشــارکت در آمــوزش عالــی 
ــری  ــای نظ ــب دانش ه ــه کس ــدود ب ــد مح نمی توان
ــب  ــای کس ــا و صالحیت ه ــا مهارت ه ــده ی تثبیت ش
اســتخدام باشــد، بلکــه مناســب اســت نتیجــه درگیــر 
شــدن در یــک آمــوزش بــا کیفیــت باشــد، تــا موجــب 
ــف  ــای مختل ــراد در عرصه ه ــای اف ــد توانمندی ه رش

زندگــی شــخصی، اجتماعــی و حرفــه ای شــود.
چنیــن کیفیتــی محقــق نمی شــود، مگــر زمانــی کــه 
ــا،  ــش و پوی ــاد خوداندی ــک نه ــوان ی ــگاه به عن دانش
ــه  ــل نقادان ــه رصــد و تحلی ــان ب ــک دیده ب همچــون ی
تحــوالت اجتماعــی در ابعــاد مختلــف آن اعــم از 
ــردازد و  ــلی و.. بپ ــی، نس ــی، فرهنگ ــادی، محیط اقتص
بــا فهــم مــداوم کیفیــت، آن را در آمــوزش دانشــگاهی 

ــد. منعکــس کن
ــی  ــه علم ــورت مقال ــه ص ــه ب ــن مطالع ــای ای یافته ه
و چالــش  تــوده ای  عالــی  بــا عنــوان »آمــوزش 
مطالعــه  یــک  ایــران:  در  خالــی  صندلی هــای 
پدیدارشناســانه« در نشــریه سیاســت علــم و فنــاوری 

ــت. ــده اس ــر ش منتش

از دانشگاه های آزاد تا دولتی؛

چالش تقاضا، صندلی های خالی
 و آینده دانشگاه های ایران

از نیمه دوم سال 1390 آموزش عالی ایران به شدت درگیر کاهش تقاضای ورود به آموزش عالی و در 
نتیجه شکل گیری پدیده مازاد ظرفیت و صندلی های خالی شد. بررسی های یک مطالعه در مرکز تحقیقات 
سیاست علمی کشور حاکی از این است که دانشگاه توانایی سازگاری با محیط اجتماعی را از دست داده و 
بین آموزش عالی و جامعه شکاف و فاصله عمیق ایجاد شده و همین موضوع کاهش اقبال عمومی 

به تحصیالت دانشگاهی و خالی ماندن ظرفیت های پذیرش دانشگاه را به دنبال داشته است.
به گزارش بازارکار، در طول دهه های گذشته، این باور که افزایش کمیت آموزش عالی می تواند کیفیت 
زندگی و وضعیت اقتصادی افراد را بهبود بخشد، باعث رشد بی سابقه ای در آموزش عالی در سطح جهان 
شد. این رشد که از آن با عنوان »توده ای شدن آموزش عالی« یاد می شود، باعث شد که آموزش عالی از 

نخبه گرایی به توده گرایی حرکت کند.
آموزش نخبه گرا از طریق پذیرش تعداد کم دانشجوی مستعد و پرورش نخبگان انجام می شود؛ ولی 
در آموزش عالی توده ای، تعداد زیادی دانشجو با سطوح مختلف استعداد، پذیرش شده و برای سطوح 
مختلف اجتماعی آماده می شوند. در این وضعیت »منطق بازار« در عرصه آموزش عالی گسترش پیدا کرد.
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دعوت به همکاری

نامگذاری گردیده است جهت تامین نیروی  بنیان و اشتغال آفرین  ایران سال تولید، دانش  انقال اسالمی  امیرکبیر کاشان، مفتخر است در سالی که به فرمان رهبر معظم  شرکت فوالد 
انسانی مورد نیاز خود در مشاغل اپراتوری و کارشناسی، تعداد 89 نفر از واجدین شرایط را بر اساس جداول شماره 1-2-3 از طریق برگزاری آزمون کتبی )دانشی( و سپس ارزیابی مهارتی 
و مصاحبه (برای مشاغل اپراتوری)، ارزیابی شایستگی)برای مشاغل کارشناسی( و معاینات طب صنعتی وگزینش به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی جذب نماید

شایسته است کلیه داوطلبان محترم ضمن مطالعه دقیق مفاد این دفترچه، قبل از شروع فرآیند ثبت نام نسبت به آماده سازی مدارک الزم اقدام نموده تا در مرحله ثبت نام، موفق به بارگذاری 
مدارک و اخذ کد رهگیری گردند. الزم به ذکر است در صورت اثبات ادعای خالف واقع و یا عدم احراز شرایط مندرج در دفترچه راهنما، شرکت نسبت به حذف داوطلب از فرآیند جذب اقدام 

خواهد نمود و فرد مذکور هیچگونه حقی جهت اعتراض نخواهد داشت.
داوطلبان میتوانند با مراجعه به سایت ثبت نام دانشگاه کاشان به آدرس   www.azmoon.kashanu.ac.ir   نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. مواد آزمون در هر ردیف شغلی در این 
دفترچه بیان گردیده است. کلیه سواالت آزمون کتبی بصورت تستی بوده و نمره منفی برای پاسخ های غلط منظور خواهد شد. اسامی پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت از طریق همین سایت 

اعالم خواهد گردید که الزم است پذیرفته شدگان مرحله اول جهت ادامه فرآیند جذب از طریق سایت مذکور پیگیری نمایند.

الف( شرایط عمومی:
1 -تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران.

2 -تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.
3 -نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری.

۴ -عدم اعتیاد به مواد اعتیادآور به تایید مراجع ذی صالح.
۵ -داشـتن کارت پایـان خدمـت وظیفـه عمومـی یـا معافیـت دائـم غیرپزشـکی )دارا بـودن 
معافیـت دائـم پزشـکی فقط در مشـاغل خاص سـتادی که درکد رشـته 1۴ جدول شـماره2 
و همچنین کلیه مشـاغل جدول شـماره 3 مشـخص گردیده اسـت به شـرط عدم مغایرت با 
شـرایط احراز پسـت و به تایید مرکز طب کار و بهداشـت حرفه ای شرکت فوالد امیرکبیرکاشان 

بالمانع می باشـد(.
۶ -داشتن حداقل سن 18 سال تمام .

۷ -داشـتن سـالمت و توانایی کامل جسـمی، روحی و ویژگی های روانشـناختی جهت انجام 
فعالیتهای شـغلی طبق تایید مرکز بهداشـت حرفه ای شرکتفوالد امیرکبیرکاشان.

8-تایید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش شرکت فوالد مبارکه

ب( شرایط اختصاصی:

پ( تسهیالت مقرر جهت داوطلبان:
1 -کلیـه دارنـدگان کارت هـای پایـان خدمـت وظیفـه عمومی، مـدت 2۴ مـاه خدمت نظام 

وظیفـه قانونـی به حداکثر سـن 
ایشان اضافه خواهد شد.

2 -داوطلبانی که دارای سـابقه کار با پرداخت حق بیمه در صندوق های بازنشسـتگی معتبر 
کشـور مـی باشـند، بـه ازای هر سـال سـابقه یک سـال (تا سـقف 3سـال) به حداکثر سـنی 

آنـان اضافه می شـود.

3 -فرزنـدان معـزز شـهداء و فرزنـدان جانبـازان۵۰ درصد به بـاال به میزان ۴ سـال و فرزندان 
معـزز آزادگان و ایثارگـران باالی 2۵ % به میزان 3 سـال به حداکثر سـن آنان اضافه می شـود. 
الزم اسـت این افراد جهت اسـتفاده از  تسـهیالت سـنی نسـبت به اخذ معرفی نامه از دفاتر 
پیشـخوان دولـت و تاییـد توسـط بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران اقـدام و در سـامانه ثبت نام 

نمایند. بارگذاری 
۴ -در هـر صـورت با احتسـاب کلیه تسـهیالت سـنی فوق، سـن داوطلبان مشـاغل اپراتوری 

از3۰ سـال و مشـاغل کارشناسـی  از 3۴ سـال نباید بیشتر باشد.
۵ -میـزان سـابقه کار مـورد تائید شـرکت فوالد امیرکبیر کاشـان در پیمانـکاری داخل فنس 

شـرکت به حداکثر سـقف سـنی  ایشـان اضافه خواهد شـد.
۶ - نیازهای اسـتخدامی اعالم شـده در مقطع دیپلم پس از اعمال سـهمیه 2۵ % بنیاد شهید 
و امـور ایثارگـران کـه دارای شـرایط  عمومـی اسـتخدام مـی باشـند، تامین خواهد شـد. لذا 
بـرای متقاضیـان واجد شـرایط این بند، کـه در تمامی مراحل فرآیندجـذب ) از جمله کتبی، 
مهارت، و...( شـرکت نموده و حداقل 8۰ % نمره آخرین فرد راه یافته به مرحله بعد را کسـب  
نموده و از طرف بنیاد شـهید و امور ایثارگران در لیسـت سـهمیه قرار گرفته باشـند، سـهمیه 

مربوطه لحاظ خواهد شـد.
۷ -بـه منظـور رتبـه بنـدی، نمره کتبی کارکنـان شـاغل در پیمانکاری تامین نیروی انسـانی 

شـرکت با احتسـاب ضریـب 1/3بـرای ادامه مراحل اسـتخدامی منظور خواهد شـد.

ت( سایر توضیحات و تذکرات استخدامی:
1 -دارا بـودن مـدرک و رشـته تحصیلـی معتبر، مطابق با شـرایط منـدرج در جـداول الزامی 

بـوده و داوطلبیـن در زمـان ثبت نـام می بایسـت مـدارک منطبق را ارائـه نمایند.
2-افـراد دارای مـدارک تحصیلـی در مقاطـع باالتـر )بـه غیر از مـدرک دکتری برای مشـاغل 
جـدول شـماره 2 ( بـه شـرط دارا بـودن و ارائـه مدرک تحصیلـی منطبق با شـرایط دفترچه 
راهنمـای آزمـون، مـی تواننـد در آزمـون مقطـع پایین تر شـرکت  نمایند. لیکن می بایسـت 
از ارائـه مـدارک درمقاطـع باالتر در زمان اشـتغال خـودداری نمایند و امکان تغییر کد رشـته 
آزمـون  یـا رده شـغلی در طـول فرآینـد جـذب و همچنیـن در صورت اسـتخدام، طـی زمان 

اشـتغال )با درخواسـت شـخصی( امکان پذیرنمی باشـد.
3 -شـرکت درآزمـون مشـاغل اپراتـوری بـرای دارندگان مـدرک تحصیلی دکتـری ممنوع 
مـی باشـد. بدیهـی اسـت چنانچه هرزمـان خالـف آن محرز گـردد از انجـام مراحـل بعدی و 

اشـتغال ایشـان ممانعت خواهـد گردید.
۴ -کلیـه داوطلبان می بایسـت بومی اسـتان اصفهان باشـند. داوطلب بومی بـه فردی اطالق 

مـی گـردد که دارای حداقل یکی از شـرایط زیر باشـد:

الف- محل صدور شناسنامه وی یکی از شهرستانهای استان اصفهان باشد.
ب- محل اخذ دیپلم وی یکی از شهرستانهای استان اصفهان باشد.

تبصـره : داوطلبـان بومی اسـتانی با اولویت محل سـکونت نزدیکترو فرزندان کارکنان شـاغل 
و بازنشسـته شـرکت، در شـرایط برابـر از نظـر علمی و تجربـی و مهارتی در اولویـت دعوت به 

مرحله بعـد قرار خواهند داشـت.
۵-صنـدوق بازنشسـتگی پذیرفتـه شـدگان نهایـی، صندوق سـازمان تامین اجتماعـی بوده و 
انتقـال سـوابق بیمـه ای افـرادی که در سـایر صندوق های بازنشسـتگی سـابقه پرداخت حق 
بیمه دارند به عهده داوطلبان خواهد بود. آن دسـته از داوطلبان که  با اسـتفاده از تسـهیالت 
سـنی سـابقه کار، مجاز به شـرکت در آزمون شـده اند در صورتیکه سـابقه پرداخت بیمه ارائه 
شـده، مربـوط بـه صنـدوق های بازنشسـتگی غیراز صنـدوق تامیـن اجتماعی باشـد ملزم به 
انتقـال سـوابق بیمه خـود به صندوق تامین اجتماعـی با پرداخت هزینه هـای قانونی مربوطه 

مـی باشـند و در این زمینـه تعهد الزم اخذ خواهد شـد.
۶-تمامـی مـدارک ارائـه شـده توسـط داوطلبـان در مرحلـه کنترل مـدارک با اصل مـدارک، 
تطبیق داده خواهد شـد و یا از  مراجع صادر کننده مدرک،اسـتعالم می شـود. بدیهی اسـت 
چنانچـه در هـر زمـان، خالـف اطالعـات اعـالم شـده توسـط  داوطلب محـرز گـردد، از انجام 
مراحـل بعـدی محـروم و مطابـق مقررات بـا وی رفتـار خواهد شـد ودر صورت شـروع به کار 
از ادامـه اشـتغال وی جلوگیـری و قرارداد وی خاتمه خواهد یافت. بدیهی اسـت پیگیری های 

الزم از طریـق مراجـع قضائی  نیز صـورت می پذیرد.
۷-به تقاضای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی معادل، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8 -داوطلبانـی کـه قبـاًل بـه حکـم کمیتـه انضباطی شـرکت اخراج شـده اند امـکان حضور 
درآزمـون را دارا نمی باشـند.

9-تعیین شـغل پذیرفته شـدگان نهایی بر اسـاس نیاز هر یک از واحدهای شـرکت به عهده 
شـرکت فوالد امیرکبیر کاشـان می باشد.

1۰-محـدوده جغرافیایی سـکونت برای داوطلبان، حوزه سـرویس های عمومـی ایاب و ذهاب 
فعلی شـرکت در سـطح شهرسـتان های کاشـان وآران وبیدگل میباشـد و شـرکت هیچگونه 
تعهـدی در قبـال ارائـه سـرویس ایـاب و ذهـاب به افـرادی که خـارج از این محدوده سـاکن 

می باشـند یا ایسـتگاه جدید نخواهد داشـت.
توضیحـات: مبنـای محاسـبه حداکثر سـن، تـا روز برگزاری آزمـون کتبـی )1۴۰1/۴/1۷(

می باشـد.

عالقمندان جهت اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایند.

www.azmoon.kashanu.ac.ir

جدول شماره 1 :شرایط اختصاصی متقاضیان

حداکثر سن حداکثر سابقه کار قابل 
پذیرش با پرداخت حق بیمه

حداقل 
معدل کل

مقطع 
تحصیلی مشاغل مورد نیاز

24 سال 3 سال 12 دیپلم اپراتوری وسایرمشاغل 
غیرکارشناسی

28 سال 3 سال 12 لیسانس کارشناسی

چالش اول کاریابی ادمینی: یادگیری
همــان طــور کــه در ابتــدای ایــن مطلــب هــم گفتیــم، 
ــد  ــی تولی ــارت اصل ــد 2 مه ــدن بای ــن ش ــرای ادمی ب
ــی  ــه خوب ــتاگرام را ب ــا اینس ــل و کار ب ــا موبای ــوا ب محت
ــارت  ــن مه ــدام از ای ــر ک ــه، ه ــد. در ادام ــوزش ببینی آم

ــم. ــی دهی ــح م ــر توضی ــورت مختص ــا را به ص ه
 

مهارت اول:  تسلط بر اینستاگرام
بدیهــی اســت که یــک ادمیــن اینســتاگرام باید صفــر تا صــد کار 
بــا اینســتاگرام را از بــر باشــد. ادمیــن هــا وظایــف مختلفــی 
را مــی تواننــد در اینســتاگرام انجــام دهنــد. از پاســخگویی 
ــد  ــا اینکــه بخوان ــه ت ــا گرفت ــت ه ــا و کامن ــه دایرکــت ه ب
فارووهــای یــک پیــج را افزایــش دهنــد. در هــر صورت، هــر کدام 
از ایــن هــا بــه مهــارت هــای خودشــان نیــاز دارنــد و یــک ادمین 

اگــر در هــر کــدام حرفه ای شــود، شــانس باالتــری بــرای کاریابی 
ــت. خواهد داش

بــرای حرفــه ای شــدن بایــد بدانیــد اینســتاگرام چگونــه کار 
مــی کنــد و چــه پیــج هایی فرصت رشــد بیشــتری خواهند داشــت. 
ــا شکســت پیــج هــا را بررســی  شــما بایــد دالیــل موفقیــت ی
کنیــد. یــک ادمیــن حرفــه ای بایــد بتوانــد تبلیغــات جــذاب و 
هدفمنــد بــرای یــک پیــج ایجــاد کنــد. تبلیغاتــی کــه بتوانــد 
بــا کمتریــن هزینــه، بیشــتری تعــداد فالــوور را جــذب کنــد. 
ــا تمامــی قســمت هــای مختلــف  ــد ب همچنیــن ادمیــن بای
اینســتاگرام آشــنا باشــد و بتوانــد بــا بخــش هــای مختلــف 
آن کار کنــد و تنظیمــات یــک پیــج را بــه خوبــی 

ــد. ــام ده انج

مهارت دوم: تولید محتوا
تولیــد محتــوا مهــم تریــن مهارتــی اســت کــه بــه عنــوان 
ــده  ــد کنن ــک ادمیــن تولی ــد داشــته باشــید. ی ــن بای ادمی
ــج،  ــه موضــوع هــر پی ــا توجــه ب ــد ب ــد بتوان ــه ای بای حرف
پســت اســتوری و ریلــز طراحــی و تولیــد کنــد. بــا توجــه 
ــه موضوعــی کــه یــک پیــج دارد و هدفــی کــه کارفرمــا  ب
ــه  ــد ب دنبــال مــی کنــد، طراحــی و تولیــد محتــوا می توان

ــی باشــد. ــا ویدیوی صــورت بنــری ی
ــت  ــی اس ــوا، مهارت ــد محت ــارت تولی ــورت، مه ــر ص در ه
کــه مــی توانــد یــک ادمینــرا متمایــز کنــد. چــون تولیــد 
ــه  ــا هــا اســت و معمــوال ب ــه بیشــتر کارفرم ــوا دغدغ محت
ــج را  ــی پی ــای محتوای ــه کاره ــی هســتند ک ــال ادمین دنب
ــد در  ــی خواهی ــر م ــن، اگ ــر ای ــرد. بناب ــده بگی ــم برعه ه
ــد،  ــا در بیاوری ــر ســری از ســر ه ــای دیگ ــن ه ــن ادمی بی
ــر  ــه خوبــی بلــد باشــید و مهــم ت بایــد تولیــد محتــوا را ب
ــاده  ــی را آم ــای خوب ــه کاره ــد نمون ــه بتوانی از آن، اینک
ــا را  ــا ه ــد نظــر کارفرم ــه بتوان ــی ک ــه کارهای ــد. نمون کنی

ــد. ــب کن جل

چالش دوم: پیدا کردن کارفرماها و استخدام
ــه یادگیــری مهــارت هــا ختــم  گفتیــم کــه مســئله فقــط ب
نمــی شــود. قــرار نیســت شــما کلــی وقــت بگذاریــد و مهــارت 
ــه  ــدون اینک ــینید و ب ــان بنش ــه خودت ــد و در خان ــاد بگیری ی
کاری کنیــد، درخواســت شــغل داشــته باشــید. البتــه، در ادامه 
راهــکاری را بــه شــما معرفــی مــی کنیــم کــه ایــن اتفــاق برای 
شــما بیوفتــد و بــدون اینکــه دنبــال کســی برویــد، کارفرمــا ها 

بــه ســراغ شــما بیاینــد! چگونــه؟
ــا و  ــتر ه ــه بس ــم ک ــد بگویی ــن روش، بای ــی ای ــل از معرف قب
ســایت هــای مختلــف کاریابــی هســتند کــه شــما مــی توانیــد 
ــرای  ــواع شــغل هــا در آن هــا آگهــی ب ــدا کــردن ان ــرای پی ب
ــرای کارفرمــا هــا  ــا ب ادمیــن اینســتاگرام اســتخدام بدهیــد ی
ــک  ــا 2 مســئله در اینجــا وجــود دارد. ی ــه بفرســتید. ام رزوم
اینکــه در نهایــت ایــن شــما هســتید کــه باید بــه ایــن در و آن 
در بزنیــد و کارفرمــا هــا را پیــد کنیــد. دوم آن کــه این ســایت ها 
عمومــی هســتند و شــما بــرای پیــدا کــردن کار تخصصی مثل 
ادمینــی، بایــد بــه ســراغ ســایتی برویــد کــه مختــص ادمینــی 
باشــد. ســایت دیدوگــرام؛ کــه هر دو مســئله شــما را حل مــی کند. 

چگونــه؟ در ادامــه توضیــح مــی دهیــم.

پلتفــرم ادمینــی اینســتاگرام دیدوگــرام اولیــن و تنهــا 
پلتفــرم تخصصــی ادمینــی اســت کــه بــه صــورت انحصــاری 
بــرای آمــوزش و کاریابــی ادمیــن هــای اینســتاگرامی 
طراحــی شــده اســت. در دیدوگــرام شــما ابتــدا مهــارت های 
ادمینــی را آمــوزش مــی بینیــد. ایــن آمــوزش هــا در یــک 
ــه مــی شــود  ــه شــما ارائ دوره بســیار کامــل و حرفــه ای ب
ــت  ــتاگرام را دریاف ــن اینس ــد ادمی ــا ص ــر ت ــوزش صف و آم
ــه  ــی ک ــاهده دوره، 2 مهارت ــد از مش ــما بع ــد. ش ــی کنی م
در موردشــان صحبــت کردیــم، یعنــی اینســتاگرام و تولیــد 

ــد. ــاد مــی گیری ــه ای ی ــه صــورت حرف ــوا را ب محت
ــرار اســت  ــان نمــی رســد و ق ــه پای کار دیدوگــرام اینجــا ب
ــس  ــم حــل شــود. پ ــی ه ــی کاریاب مشــکل دوم شــما یعن
ــن ســایت  ــوان ادمیــن در ای ــه عن بعــد از آمــوزش، شــما ب
معرفــی مــی شــوید و مــی توانیــد نمونــه کارهــا، راه هــای 
ــوابق کاری  ــارب و س ــایر تج ــا و س ــص ه ــی، تخص ارتباط
ــن  ــد. در ای ــرار بدهی ــان ق ــری ت ــل کارب ــان را پروفای خودت
ــما  ــراغ ش ــه س ــه ب ــا هســتند ک ــا ه ــن کارفرم صــورت، ای
مــی آینــد و دیگــر نیــازی نیســت ســایت هــای اســتخدامی 

ــد. ــر و رو کنی را زی
ــن ســایت  ــس اســتفاده از ای ــم، پ ــزارش از جــاب تی ــه گ ب
ــرادی  ــرای اف ــن راه کار ب ــتاگرام، بهتری ــج اینس ــن پی ادمی
ــتاگرام  ــه ای اینس ــن حرف ــد ادمی ــی خواهن ــه م ــت ک اس
ــرام  ــند. در دیدوگ ــی برس ــای خوب ــد ه ــه درآم ــوند و ب بش
ــخ دهی  ــن پاس ــواع ادمی ــوان ان ــه عن ــد ب ــما می توانی ش
ــا ادمیــن ســناریو نویــس  ــه دایرکــت و کامنــت گرفتــه ت ب
و تولیدکننــده محتــوا خودتــان را معرفــی کنیــد. پیشــنهاد 
دیدوگــرم  وب ســایت  بــه  حــاال  همیــن  می کنیــم 

ــد. ــر بزنی س
مهارت های مورد نیاز برای ادمین شدن؛

مناسب ترین راه استخدام ادمین اینستاگرام
بـرای پیـدا کردن هر شـغلی مـا نیاز داریـم مهارت هـای آن شـغل را یاد بگیریـم و این یـاد گیری بـه نوعی تضمین 
کننـده اسـتخدام ما در آن شـغل هسـتند. شـغل ادمینی اینسـتاگرام هم کـه این روز هـا خیلی پر طرفدار شـده، از 
ایـن قاعده مسـتثنی نیسـت. افـرادی که به عنـوان ادمین می خواهند کار پیدا کنند و اسـتخدام شـوند، الزم اسـت 
مهـارت هـای تولید محتـوا و کار با اینسـتاگرام را به خوبی یـاد بگیرند. البته یاد گیـری مهارت ها تنها مسـئله برای 

نیست. کاریابی 
بـه گـزارش بـازارکار، مسـئله دیگـری کـه وجـود دارد، این اسـت که ایـن ادمین هـا بعـد از یادگیری مهـارت های 
ادمینـی بایـد بتواننـد بـرای خودشـان کار پیـدا کنند. پیـدا کـردن کار هر چقدر کـه جلو تر مـی رویم، بـا توجه به 
افزایـش متقاضیـان ادمینـی و رقابتـی که بین آن ها برای کاریابی شـکل می گیرد، دشـوارتر می شـود. بنا بـر این ادمین 
هـا بایـد راه کارهایـی را پیـدا کنندکـه تا حـدی تضمین کننـده کسـب درآمد آن هـا هم باشـد. در ایـن مقاله می 
خواهیـم چالـش هـای کاریابی ادمین های اینسـتاگرام را بررسـی و در انتها بهترین پلتفرم و بسـتر برای اسـتخدام 
ادمیـن هـا را به شـما معرفی کنیـم. پس اگر مـی خواهید با را هو چاه شـغل بسـیار جذاب ادمینی آشـنا شـوید، 

تـن انتهـای این مطلـب همراه ما باشـید.
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دعوت به همکاری دعوت به همکاری

پخش مکمل کارن جهت تکمیل کادر خود در 
استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت

 به همکاری می نماید.
 کارشناس ارشد ارزیابی عملکرد و تحلیل داده ها

آقا/ خانم، دارای سابقه کار، تمام وقت
تعریف، بررسی و برنامه ریزی برای اطمینان

okr از دستیابی به اهداف 
طراحی KPI های مناسب در حوزه های مختلف سازمان
آماده سازی گزارش های کاربردی در رابطه با عملکرد 

حوزه های مختلف
جمع آوری، پاکسازی، تحلیل و مصور سازی داده های 

معتبر از واحدهای مختلف
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ابزارها و روش های 
استاندارد آماری و ارائه گزارشات قابل استفاده به مدیریت 

جهت تصمیم گیری های استراتژیک
ایجاد داشبوردهای مدیریتی و گرافیکی از طریق طراحی و 
بهبود سیستم های ارزیابی عملکرد براساس تحلیل داده ها 

Power BI در حوزه های مختلف

طراحی، نظارت و بهبود مستمر فرآیند داخلی
تسلط به تحلیل آماری

تسلط به مدلسازی اطالعات و گزارش دهی
توانایی تحلیل داده های کمی و کیفی و

 ارائه گزارشات مدیریتی
آشنایی با مفاهیم داده کاوی

توانایی بصری سازی مناسب گزارشات با استفاده از 
نمودارهای مرتبط

مهارت در زمینه تحلیل داده های ساختار یافته
 یا بدون ساختار

تهیه گزارشات مربوط به تهیه بودجه
تسلط به Excel و Word پیشرفته

تسلط به ابزارهای تحلیل آماری
Power BI تسلط به نرم افزار

ترجیحاً دارای تخصص و دانش کار با نرم افزار توسعه بانک 
SQL اطالعاتی

hr@karenpharma.com
https://bazarekar.ir/12888 : لینک

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت در زمینه صنایع غذایی 
جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان  البرز از افراد 

واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
 مدیر تولید

آقا/خانم، دارای سابقه کار، تمام وقت
با سابقه کار در زمینه تولید انواع سس
حداقل کارشناسی رشته های مرتبط 

)مهندسی صنایع و صنایع غذایی(
بیمه بیمه تکمیلی سرویس رفت و برگشت 

صبحانه،  ناهار، حقوق مکفی
سرویس ایاب ذهاب از کرج

بیمه تامین اجتماعی و تکمیل درمان
واتساپ 09128130471

لینک :
https://bazarekar.ir/12877 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر
 جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
 کارشناس کنترل پروژه

آقا/ خانم، سابقه کارمهم نیست، تمام وقت
لیسانس،  صنایع، مدیریت صنعتی، کامپیوتر، 

IT و یا مخابرات
توانایی در تجزیه و تحلیل داده ها
OFFICE مسلط به نرم افزارهای

 WORD ،EXCEL ،POWER به ویژه( 
)POINT

توانایی در ارائه گزارش های پیشرفت کنترل پروژه
روحیه همکاری باال، بیمه،  بیمه تکمیلی

بیمه تامین اجتماعی
پرداخت حقوق ماهیانه و مرتب

واتساپ 09124015573
لینک : 

https://bazarekar.ir/12870

آغاز پذیرش بدون کنکور دانشجو 
 در علمی کاربردی جهاددانشگاهی شیراز

دانشجو  بدون کنکور  پذیرش  کاربردی جهاددانشگاهی شیراز گفت:  علمی  مرکز  رئیس 
برای مقاطع مختلف در این مرکز آموزش عالی، از ۲۹ خرداد آغاز می شود.

طبایـی فـرد گفت: پذیرش بدون کنکور دانشـجو در مرکز علمی کاربردی جهاددانشـگاهی 
شـیراز، ۲۹ خرداد برای مقاطع کاردانی و کارشناسـی ناپیوسـته، آغاز می شـود.

او بـا بیـان اینکـه پذیـرش بـدون کنکـور دانشـجو، بـرای تـرم مهـر امسـال انجـام 
خواهـد شـد، گفـت: عالقه منـدان امـکان تحصیـل در رشـته های فنـاوری اطالعـات، 
روابـط  بیمـه،  بـورس،  انگلیسـی،  زبـان  مترجمـی  حسابرسـی،  حسـابداری-مالی، 
تولیـد  کار،  و  کسـب  مدیریـت  کامپیوتـری،  نویسـی  برنامـه  افـزار-  نـرم  عمومـی، 
 ،)back end  ( وب  دهنـده  توسـعه  مالـی،  خدمـات  حقـوق  دیجیتـال،  محتـوای 
مقطـع  در  عفونـی،  کنتـرل  پزشـکی-  تجهیـزات  عمـل،  پزشـکی-اتاق  تجهیـزات 

داشـت. را خواهنـد  کاردانـی 
طبایـی فـرد همچنیـن گفت: ایـن مرکز علمی کاربـردی در مقطع کارشناسـی ناپیوسـته در 
رشـته های فنـاوری اطالعـات، مترجمی زبان انگلیسـی، روابط عمومی، مدیریت کسـب و کار 
اینترنتـی ،شـبکه هـای کامپیوتری، حسابرسـی، مدیریت بـورس، مدیریت بیمه، و مهندسـی 

کسـب و کار دیجیتـال، پذیـرش بدون کنکور دانشـجو دارد.
او یـادآور شـد: داوطلبـان بـرای ثبـت نـام ایـن امـکان را خواهنـد داشـت کـه بـا 
مراجعـه حضـوری بـه نشـانی بولـوار عدالـت جنوبـی، روبـه روی کوچـه ۲۱، مرکـز 
آمـوزش علمـی کاربـردی جهـاد دانشـگاهی شـیراز، ضمـن بهـره منـدی از خدمـات 

مشـاوره، بـه شـکل حضـوری ثبـت نـام کننـد.
طبایـی فـرد بـا یـادآوری اینکـه جهـاد دانشـگاهی، از قدیمـی و معتبرتریـن مراکـز 
آمـوزش عالـی در کشـور محسـوب می شـود، گفـت: مـدرک ارائـه شـده توسـط ایـن 

مرکـز، مـورد تاییـد وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری اسـت.
طبایـی فـرد بـا بیـان اینکـه، دانشـجویان شـاغل، امـکان برنامـه ریزی برای شـرکت 
در کالس هـای درس بعـد از سـاعت اداری را خواهنـد داشـت، گفـت: داوطلبان برای 
 www.shirazjju.ac.ir کسـب اطالعات بیشـتر می تواننـد به نشـانی الکترونیکـی
یـا صفحـه اینسـتاگرام مرکـز بـه نشـانی @markaz.jahad مراجعـه کـرده یا با 

تلفن هـای 382۶4923-071 و 091۶4494807 تمـاس بگیرنـد.

دکتر دهقانی فیروزآبادی رییس جهاددانشگاهی خبر داد:رئیس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی شیراز خبر داد:

رییـس جهاددانشـگاهی در دهمین جلسـه هیـأت امنای موسسـه آموزش عالی 
جهاددانشـگاهی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه ظرفیـت علمـی ـ کاربـردی بسـیار 
باالسـت، گفـت: مـن بـه بحـث آمـوزش علمـی ـ کاربـردی اعتقـاد بسـیار 

راسـخی دارم.
کاربـردی  ـ  علمـی  عالـی  آمـوزش  موسسـه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
عالـی  آمـوزش  موسسـه  امنـای  هیـأت  جلسـه  دهمیـن  جهاددانشـگاهی، 
دهقانـی  اهلل  روح  دکتـر  حضـور  بـا  جهاددانشـگاهی  کاربـردی  ـ  علمـی 
رییـس  بلنـدی  حسـین  دکتـر  و  جهاددانشـگاهی  رییـس  فیروزآبـادی 
دانشـگاه جامـع علمـی ـ کاربـردی، در محـل ایـن موسسـه برگـزار شـد.

دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی رییـس جهاددانشـگاهی گفـت: مـن بـه بحـث 
آمـوزش علمـی ـ کاربـردی اعتقـاد بسـیار راسـخی دارم و ظرفیـت علمی ـ 

باالسـت. بسـیار  کاربردی 
دکتـر دهقانـی گفـت: امـروزه، دوران مدرک گرایی تمام شـده و برای مردم 
مـدرک مهـم نیسـت، بلکـه کار مهـم اسـت. دسـتگاه ها و صنایع بـزرگ نیز 
ظرفیـت پذیـرش نیـروی انسـانی ندارنـد، بلکـه دوران کارآفرینـان و ایجـاد 

کسـب و کار است.
در  فرزندشـان  کـه  بداننـد  مـردم  اگـر  افـزود:  جهاددانشـگاهی  رییـس 
جایـی تحصیـل می کنـد کـه بعـد از آموزش، کسـب و کار خواهد داشـت، 
عالقه منـد خواهنـد بـود حتـی بـا شـهریه باالتـر در آنجـا تحصیـل کننـد.

اتفاقاتـی  دنیـا  در  شـغلی  نظـام  در  گفـت:  فیروزآبـادی  دهقانـی  دکتـر 
تـا   3 بیـن  دنیـا  در  شـغل ها  از  بسـیاری  عمـر  شـده  باعـث  کـه  افتـاده 
4 سـال باشـد و ایـن امـر وجـود یـک نظـام کارآمـد را در ایـن زمینـه 

کنـد. مـی  الزامـی 
افــزود:  نهــاد  ایــن  تــوان  بــه  اشــاره  بــا  جهاددانشــگاهی  رییــس 
ــده  ــد مصرف کنن ــود، می توان ــه دارد، خ ــی ک ــا امکانات ــگاهی ب جهاددانش

ــد. ــرو باش نی

دکتـر دهقانی فیروزآبادی افـزود: نقطه طالیی آموزش عالی در ایـن دوران، آموزش 
علمـی ـ کاربـردی اسـت و مجموعـه جهاددانشـگاهی بـا تمـام تـوان بـه توسـعه 
آموزش هـای علمـی ـ کاربـردی، طراحـی رشـته های جدیـد و تدویـن محتـوای 

رشـته های جدیـد خواهـد پرداخـت.

به جهاددانشـگاهی امید بسته ایم
دکتـر حسـین بلنـدی رییـس دانشـگاه جامـع علمـی ـ کاربـردی نیـز در 
ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه چالش هـای پیـِش روی دانشـگاه و نقش دانشـگاه 
جامـع در پاسـخ گویی بـه نیازهـای بـازارکار گفـت: دانشـگاه جامـع علمـی 
بایـد شغل شناسـی کنـد، بـرای رفـع مشـکالت شـغل برنامـه  ـ کاربـردی 

بنویسـید و برنامـه را مصـوب و اجـرا کنـد.
وی افـزود: در دوران کرونـا بـا 800 شـغِل از دسـتور کار خـارج  شـده و 
۲۲00 شـغل جدیـد مواجـه هسـتیم و در دنیـا هـزاران شـغل وجـود دارد 
کـه هنـوز بـه آن نپرداخته ایـم و دانشـگاه می توانـد در مبـارزه بـا بیـکاری 

نقـش مهمـی ایفـا کنـد.
رییـس دانشـگاه جامـع علمـی ـ کاربـردی گفـت: یکـی از نهادهایـی کـه 
دانشـگاه جامـع  اهـداف  پیشـبرد  در  بتوانـد  کـه  ایـن  بـه  بسـته ایم  امیـد 

اسـت. جهاددانشـگاهی  کنـد،  کمـک  اشـتغال  ایجـاد  حـوزه  در  به ویـژه 
دکتـر بلنـدی بـا اشـاره بـه انجـام آمایـش سـرزمین بـرای اسـتان ها و لزوم 
بـا توجـه بـه  برنامـه چهارسـاله بـرای مراکـز و موسسـات گفـت:  تدویـن 
امکانـات جهاددانشـگاهی، بایـد سـهم اشـتغال در موسسـه آمـوزش عالـی 

علمـی ـ کاربـردی جهاددانشـگاهی بـه بـاالی 85 درصـد برسـد.
دوره هـای  برگـزاری  در  مـی رود  انتظـار  جهاددانشـگاهی  از  افـزود:  وی 
پودمانـی هـم تعامـل خوبـی بـا دانشـگاه جامـع داشـته باشـد و دانشـگاه 
جامـع بایـد بیـن فارغ التحصیـالن بیـکار و بـازار کار ارتبـاط برقـرار کنـد.

ارایه گزارش عملکرد موسسـه آموزش عالی 
علمی ـ کاربردی جهاددانشـگاهی

در ایـن جلسـه، دکتـر محمدصـادق بیجنـدی معـاون آمـوزش و کارآفرینی 
جهاددانشـگاهی، به ارایه گزارشـی از مباحث مطرح در شـورای موسسه پرداخت.
در ادامـه دکتـر محمدعلـی گـودرزی رییـس موسسـه آمـوزش عالـی علمی 
ـ کاربـردی جهاددانشـگاهی ضمـن بررسـی اسـناد باالدسـتی در خصـوص 
آمـوزش  عالـی مهارتـی، فعالیت هـای دانشـگاه جامـع علمـی ـ کاربـردی و 
از  گزارشـی  کاربـردی جهاددانشـگاهی،  ـ  علمـی  عالـی  آمـوزش  موسسـه 

عملکـرد مؤسسـه در سـال ۱400 ارایـه کـرد.

رونمایی از جشـنواره »پنجه کارآمد«
 با یاد دکتر سـعید کاظمی آشتیانی

از  موسسـه،  امنـای  هیـات  اعضـای  حضـور  بـا  نشسـت،  ایـن  انتهـای  در 
جشـنواره پنجـه کارآمـد کـه یـادواره دکتر سـعید کاظمی آشـتیانی اسـت، 

رونمایـی شـد.
ارایـه  و  تقویـت  بـرای  فرصت هایـی  جشـنواره  ایـن  در  اسـت،  گفتنـی 
توانمندی هـای دانشـجویان مراکـز علمـی ـ کاربـردی جهاددانشـگاهی در 
حوزه هـای مختلـف علـم، فنـاوری، کارآفرینی، نـوآوری و... فراهم می شـود.

همچنیـن از کتـاب جایـگاه آموزش هـای عالـی علمـی ـ کاربـردی در نظـام 
آمـوزش عالـی کشـور در این جلسـه رونمایی شـد.

ـ کاربردی برگزار می شود جشنواره »پنجه کارآمد« برای توسعه آموزش های علمی 
◄ ◄

پذیرش دانشجو درمرکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی تبریز برای مهرماه ۱۴۰۱

مرکـز علمـی کاربردی جهاددانشـگاهی تبریز بـرای مهرمـاه ۱40۱ از اول خرداد ماه 
دانشـجو پذیرش مـی کند.

 مرکـز علمـی کاربردی جهاددانشـگاهی تبریز زیر نظر وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری 
،بـرای مهرمـاه ۱40۱ در ۲ مقطع کاردانی و کارشناسـی دانشـجو پذیرش می کند.

عالقـه منـدان بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر در خصـوص مرکـز ثبـت نـام می توانند به 
آدرس پرتـال مرکـز بـه نشـانی https://tabriz.ias tjd.ac.ir مراجعـه کنند و یا 

بـا شـماره های 44-3۶5۹0۲40 تمـاس حاصـل فرماینـد.
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رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری

همکاری دانش بنیانهای ایرانی 
با ونزوئال در ۳ حوزه فناوری

المللـی  بیـن  تعامـات  مرکـز  رئیـس 
فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  فنـاوری  و  علـم 
ریاسـت جمهـوری گفـت: تاکنـون قرار شـده 
کـه در حوزه فنـاوری هـای حوزه کشـاورزی، 
دارو و تجهیـزات پزشـکی با ونزوئـا همکاری 

مشـترک داشـته باشـیم.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از خبرنـگار 
مهر،مهـدی قلعـه نـوی در خصـوص بازدیـد 
هیئـت ونزوئایی از دسـتاوردهای شـرکتهای 
دانـش بنیـان از خانه فنـاوری و نـوآوری ایران 
مسـتقر در نمایشـگاه بین المللی تهران عنوان 
کـرد: وزیـر علـوم و فنـاوری و وزیر کشـاورزی 
ونزوئـا از محصـوالت شـرکتهای دانـش بنیـان در ایـن نمایشـگاه بازدیـد کردنـد و شـرکتهای ایرانی بـه ارائه 

توضیحاتـی دربـاره محصـوالت خـود پرداختند.
رئیـس مرکـز تعامات بین المللـی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری با بیان اینکه 
در این نمایشـگاه دو شـرکت در حوزه کشـاورزی و دو شـرکت در حوزه بیوتکنولوژی محصوالت خود را به این 

هیـأت معرفـی کردنـد، بیـان کرد: اکنون در حال مذاکره هسـتیم که به همکاری مشـترک با ونزوئا برسـیم.
قلعـه نـوی بـا تاکیـد بـر اینکـه عاوه بـر فاکتور هشـت، محصـوالت ۴ شـرکت دانـش بنیان بـرای این 
هیـأت جـذاب بـود، گفـت: قـرار شـد در حـوزه فناوری هـای مربـوط بـه کشـاورزی، دارو و تجهیزات پزشـکی 

همـکاری مشـترک داشـته باشـیم و برخـی حوزه هـا می تواند بـه مرحله صـادرات هم برسـند.
رئیـس مرکـز تعامـات بین المللـی علم و فنـاوری معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهـوری اضافه کرد: 
بنابرایـن امیدواریـم گشـایش همـکاری بـا ونزوئایی هـا انجام گیـرد. هنوز مقدمـات همـکاری و صحبت ها در 

زمینه همکاری ادامـه دارد.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/13448

ضرغامی:

اعطای مجوزهای ۲۶۶ رشته صنایع دستی ثبت محور است
ما جزو سـرآمدهای صنایع دسـتی در دنیا 
هسـتیم و می تـوان گفـت اولیـن کشـور دنیا 
به لحاظ تنوع هسـتیم. از ۲۹۹ رشـته، اعطای 
ثبت محـور  را  رشـته   ۲۶۶ مجوزهـای 
کردیـم و در اختیـار اسـتان ها قـرار  اعـام 
دادیـم. در جلسـه تفویض اختیـار وزارتخانه ما 

در ایـن حـوزه در دولـت پیشـگام بودیم.
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
صنایع دســتی گفــت:  بخــش بزرگــی از 
ــتان  ــزو فرودس ــتی ج ــدان صنایع دس هنرمن
اقتصــادی هســتند و زندگــی ســختی را 
می گذراننــد. ایــن مشــکات بایــد رفــع شــود 
ــرد و در نتیجــه  ــق بگی ــا صنایع دســتی رون ت

ــود. ــع می ش ــه و … رف ــوزش، بیم ــئله آم مس
بـه گـزارش بـازارکار، وزیر میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی می گویـد که »برای انجـام کارهای 
مانـدگار نیـازی بـه بودجه نیسـت. اداره تبلیغات اسـامی شهرسـتان لنگرود برای سـرود »سـام فرمانده« 

دو میلیـون تومـان هزینـه کـرد که باعث جهانی شـدن آن شـد.«
چهارمیـن نشسـت سراسـری افـق تحـول بـا محوریـت صنایع دسـتی و هنرهـای سـنتی بـا حضـور 
سـید عـزت اهلل ضرغامـی وزیـر میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی، معاونـان و مدیران کل اسـتانی و 

سـتادی صبـح سه شـنبه ۲۴ خردادمـاه ۱۴۰۱ در سـالن آمفـی تئاتـر وزارتخانه برگزار شـد.
ضرغامـی در ابتـدای ایـن نشسـت بـا خیرمقـدم بـه حاضـران، بیـان کـرد: هـدف از برگـزاری دوره ای این 
جلسـات این اسـت کـه تمام مدیران و بازیگران اصلـی وزارتخانه در تمام بخش ها در جریـان راهبردهای اصلی، 

شـیوه های اجـرا و ادغـام  وزارتخانه قـرار بگیرند.

امضای ۵۳ تفاهم نامه همکاری ایران خودرو 
با شرکت های دانش بنیان 

گـروه صنعتـی ایران خودرو نخسـتین همایـش ظرفیت های همکاری با شـرکت ها و نهادهـای دانش بنیان 
را بـا امضـای ۵۳ تفاهـم نامـه با این شـرکت ها در زمینه تولید قطعـه و مجموعه خودرو به پایان رسـاند.

بـه گـزارش بـازار کار از ایران خـودرو، در ایـن همایش دو روزه که در سـالن اجتماعات سـاپکو برگزار شـد، 
نیازهـای فناورانـه گـروه صنعتـی ایران خـودرو و همچنین ظرفیت شـرکت هـای دانش بنیان بـرای تامین این 

نیازها معرفی شـدند.
عـاوه بـر برگـزاری پنل هـای تخصصی در بیـش از ۲۶۰ موضوع در حاشـیه همایش، در نمایشـگاه جانبی 
آن نیـز شـرکت های دانش بنیـان و دانش پایـه جتکـو، تام، ایپکو، نیرو محرکه، چرخشـگر، قالب های پیشـرفته 
ایـران خودرو، سـاپکو، ایتراک، ایسـاکو، ایسـیکو، گوهر فام، ایـران خودرو خراسـان، ایدم، مهرکام پـارس، امداد 
خـودرو، مبـدل خودرو پاک، محورسـازان، کابل خودرو سـبزوار، الکتریک خودرو شـرق، اگزوزسـازی خراسـان، 
ایـران فـاوا، قطعـات محـوری خراسـان و ایران خـودرو دیـزل از زیرمجموعه های گـروه صنعتی ایران خـودرو و 
همچنیـن معاونت هـای مالـی و اقتصادی، کیفیت، توسـعه منابع انسـانی، خدمات فنی و تحقیقـات، طراحی و 

تکویـن محصـول ایـن گروه صنعتی بـا نمایش محصـوالت و فعالیت هـای فناورانه حضور فعالی داشـتند.
همچنیـن شـرکت ها و نهادهـای دانـش بنیان از جملـه معاونت علمی فناوری ریاسـت جمهـوری، فرادید، 

مانـا، رادسـا و سـرمد، تـوان فناورانه خـود در حوزه خـودرو را در معـرض دید عموم قـرار دادند.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
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از سوی وزارت آموزش و پرورش منتشر شد:

 فراخوان مشارکت فناوران
 و شرکت های دانش بنیان

و  شناســایی  منظــور  بــه 
بهــره منــدی از توانمنــدی هــا، 
و  هــا  طــرح  هــا،  ظرفیــت 
ایــده هــای مراکــز، پژوهشــکده ها 
و شــرکت های دانــش بنیــان، از 
ســوی قــرارگاه حکمرانــی آمــوزش و 
پــرورش در فضای مجــازی، فراخوان 
ــاوران و شــرکت های  »مشــارکت فن

ــش بنیــان« منتشــر شــد. دان
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از مرکــز اطــاع رســانی و روابــط 
عمومــی وزارت آمــوزش و پــرورش، بــه منظــور تحقــق منویــات 
مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( در ســال)تولید، دانــش بنیــان، 
اشــتغال آفریــن( و در راســتای اجرایــی ســازی اســناد تحــول بنیادین 
توانمندی هــا،  از  بهره منــدی  و  و شناســایی  پــرورش  و  آمــوزش 
بنیــان،  دانــش  شــرکت های  ایده هــای  و  طرح هــا  ظرفیت هــا، 
ــز  ــکده ها ومراک ــاوری، پژوهش ــم و فن ــای عل ــد ، پارک ه ــز رش مراک
ــش  ــرکت های دان ــاوران و ش ــارکت فن ــوان مش ــوآوری و….، فراخ ن
ــای  ــرورش در فض ــوزش و پ ــی آم ــرارگاه حمکران ــوی ق ــان از س بنی

مجــازی منتشــر شــد.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
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رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
 شورای اسالمی مطرح کرد

 صندوق نوآوری و شکوفایی
 در خدمت توسعه دانش بنیان ها

رییـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس، از دوبرابـر شـدن 
بودجـه صنـدوق نوآوری و شـکوفایی برای حمایت از توسـعه شـرکت های 

دانش بنیـان خبـر داد.
رییـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس، از دوبرابـر شـدن 
بودجـه صنـدوق نوآوری و شـکوفایی برای حمایت از توسـعه شـرکت های 

دانش بنیـان خبـر داد.
بـه گـزارش اعتـدال، علیرضـا منـادی در حاشـیه برگـزاری همایـش 
ظرفیـت هـای همـکاری شـرکت هـا و نهادهـای دانـش بنیـان و گـروه 
صنعتـی ایـران خـودرو، بـا بیـان این کـه صندوق نـوآوری و شـکوفایی 
بـه عنـوان بانکی فعال در خدمت توسـعه شـرکت هـای دانش بنیان عمل 
می کنـد، گفـت: در سـال گذشـته نیز سـه هزار میلیـارد تومان بـه بودجه 

ایـن صنـدوق افزوده شـد.
موضـوع  در  گفـت:  اسـامی  شـورای  مجلـس  نماینـده  ایـن 
رهبـری  معظـم  مقـام  فرمایشـات  اسـتقبال  بـه  دانش بنیان هـا 
مشـکات  از  بسـیاری  کـه  کرده ایـم  تصویـب  را  قانونـی  و  رفتـه 

می کنـد. حـل  را  بنیـان  دانـش  شـرکت های 
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
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اهمیت ورود نخستین استارتاپ
 به بورس

ورود نخسـتین استارتاپ از بخش تاکسی های اینترنتی به بورس توسط 
جوانانـی رقـم خـورد که زمانی در بازگشـت به وطـن مردد بودنـد؛ این اتفاق 
عـاوه بـر کارآفرینـی و عبـور از فرهنـگ غلـط نفتـی، دسـتاوردهایی برای 

اکوسیسـتم اسـتارتاپی و اقتصاد کشـور خواهد داشت.
ورود نخسـتین استارتاپ از بخش تاکسی های اینترنتی به بورس توسط 
جوانانـی رقـم خـورد که زمانی در بازگشـت به وطـن مردد بودنـد؛ این اتفاق 
عـاوه بـر کارآفرینـی و عبـور از فرهنـگ غلـط نفتـی، دسـتاوردهایی برای 

اکوسیسـتم اسـتارتاپی و اقتصاد کشـور خواهد داشت.
بـه گزارش بـازارکار به نقـل از  خبرگزاری فارس، عرضه اولیه تپسـی در 

بـازار دوم فرابورس اخیرا انجام شـد.
۴7 حقوقـی واجـد شـرایط در این عرضه اولیه شـرکت کـرده و بیش از 
۵8 میلیـون سـهم این شـرکت را بـه قیمت ۹۳۹ تومـان خریـداری کردند. 
بـا ایـن عرضه، در حـال حاضـر ارزش بازار این شـرکت هـزار و ۱۰۰ میلیارد 

تومان اسـت.
امـا ایـن اتفـاق از این نظر مهم بود که برای اولین بار سـهام یک شـرکت 
اسـتارتاپی در بورس عرضه شـد و این اتفاق مسـیر سـایر اسـتارتاپ ها را هم 

بـرای ورود بـه بورس بـاز می کند.
تـا پیـش از این، دارایی  شـرکت ها براسـاس ارزش هـای فیزیکی و مالی 
ارزش گذاری می شـد و از این پس دارایی  های نامشـهود و ارزش مشـتریان 
شـرکت هـا هـم بخشـی از دارایـی هـای آنها محسـوب می شـود. امـا ورود 

نخسـتین اسـتارتاپ به بـورس از ابعاد دیگـری هم دارای اهمیت اسـت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
https://bazarekar.ir/13992

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

وزیـر ارتباطـات و فناوری اطاعـات گفت: در دولت سـیزدهم، نگاه ما 
حمایت از کسـب وکارهای دیجیتال اسـت؛ چرا که اعتقـاد داریم ارتباطات 

و فناوری اطاعات، زیرسـاخت توسـعه تمام بخش های کشـور اسـت.
بـه گـزارش بـازارکار »عیسـی زارع پـور« وزیـر ارتباطـات و فنـاوری 
اطاعـات در نشسـت خبـری عرضـه اولیـه سـهام شـرکت تپسـی کـه با 
حضـور وزیـر اقتصـاد، معـاون علمـی رئیس جمهـور، نماینـدگان مجلس 
شـورای اسـامی و مدیران شـرکت  تپسـی گفت: برای ورود این استارتاپ 
بـه بـورس، موانعـی که وجود داشـت را بررسـی و رصـد و بـرای رفع آن ها 
جلسـاتی را برگـزار کردیـم. نقطه نظرات آن ها را شـنیدیم و متقاعدشـان 
کردیـم کـه ایـن اتفاق بایـد رخ دهد. وزیر اقتصـاد نیز در ایـن راه همراهی 

زیـادی کردند.
وی افزود: درسـت اسـت که این فرآیند کمی طوالنی شـد اما طبیعی 
بـود و کسـی در آن تقصیـری نداشـت چـرا کـه بـازار سـرمایه، مدیـران و 
حتـی دسـتگاه های امنیتی نسـبت به ایـن ماجـرا تجربه قبلی نداشـتند. 
به طوری کـه ارزیابـی دارایی شـرکت نیز سـخت بـود، اما کفـش آهنی که 
مدیران تپسـی و همکارانش پوشـیدند، راه را هموار کرد و کار را به عرضه 

اولیه سـهام این شـرکت اسـتارتاپی رساند.
از  حمایـت  مـا  نـگاه  سـیزدهم،  دولـت  در  کـرد:  تاکیـد  زارع پـور 
را   ICT دولـت،  اسـت.  آنهـا  از  حمایـت  و  دیجیتـال  کسـب وکارهای 
زیرسـاخت توسـعه تمـام بخش هـای کشـور می دانـد و به همیـن جهت، 
کارگـروه اقتصاد دیجیتال را تشـکیل داد. کارگروهی کـه ۱۰ نفر از اعضای 

دولـت عضـو آن هسـتند و تمـام اختیـارات هیـات وزیـران در موضـوع 
مانع زدایـی و اسـتفاده حداکثـری بـه ایـن کارگـروه تفویـض شـده اسـت.

بـه نقـل از ایرنا، وزیر ارتباطـات تاکید کرد: دولت، ارتباطـات و فناوری 
اطاعـات را یـک فنـاوری راهبردی می داند که قادر اسـت تمام مشـکات 
کشـور را حـل کنـد. تیـم تپسـی مسـیری را طـی کـرد که پـس از این 
قـرار اسـت، راه را بـرای بقیـه شـرکت ها همـوار کنـد. ثمـره و ایـن 
تـاش حـل مشـکات کشـور مبتنی بـر فناوری و خلق اشـتغال اسـت. 
هـدف از ایـن کار، دسـتیابی به سـهم ۱۰درصـدی این شـرکت ها از تولید 

ناخالص ملی طبق اسـناد باالدسـتی اسـت.

دولت سیزدهم از کسب وکارهای آنالین حمایت می کند

ستاری: 

معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهـور گفـت: قانون جهـش تولید 
دانـش بنیـان بسـیاری از قوانیـن پایـه ای کشـور را تغییـر می دهـد و یک 

جهـت گیری مناسـب بـرای سـال آینده اسـت.
بـه گـزارش  بـازارکار به نقل از ایرنا، سـورنا سـتاری در نشسـت عرضه 
اولیه سـهام شـرکت پیشـگامان فناوری و دانش آرامیس )تپسـی( با تاکید 
بـر ایـن کـه ایده هـا، تفکرات، خاقیـت ها و نـوآوری قابل قیمـت گذاری 
نیسـتند، افزود: در سـال های گذشـته یـک حرکت و راهی بـزرگ را برای 

ورود نخبـگان و فعـاالن بخـش خصوصـی در حوزه های مختلـف از جمله 
فنـاوری اطاعـات، بیوتکنولـوژی، نانـو، سـلول هـای بنیـادی بـرای بـروز 

خاقیـت ها بـاز کردیم.
وی در ایـن نشسـت کـه با حضور وزیـر امور اقتصـادی و دارایی برگزار 
شـد بـه اباغ قانـون جهش تولید دانش بنیان در اردیبهشـت ماه از سـوی 
رییـس جمهـور اشـاره و تاکید کرد: ایـن قانون یک تغییر نگـرش و تغییر 

فرهنگ در اقتصاد کشـور محسـوب می شود.
معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهوربـه همـه مسـووالن و فعاالن 
اقتصـادی توصیـه کرد که قانون جهـش تولید دانش بنیـان را مطالعه کنند 
چراکـه این قانون بسـیاری از قوانین پایه ای کشـور را تغییر مـی دهد و یک 

جهـت گیـری را برای سـال آینده کشـور محسـوب می شـود.
سـتاری همچنین به ورود شـرکت تپسـی به بازار سـرمایه اشـاره کرد 
و گفـت : حضـور این شـرکت یـک تغییـر دیـدگاه در اقتصاد ایران اسـت 
کـه شـرکت هایی بـدون دارایـی فیزیکـی قیمت گـذاری و وارد بـازار 

شوند. سـرمایه 
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
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قانون جهش تولید اقتصاد دانش بنیان بسیاری
 از قوانین پایه ای را تغییر می دهد

با حضور بیش از 1۵0 شرکت دانش بنیان در زاهدان

نمایشگاه محصوالت دانش بنیان، فناور و خالق برگزار می شود
نمایشـگاه محصـوالت دانش بنیـان، فنـاور و خـاق با حضـور بیش از 
۱۵۰ شـرکت از تاریـخ 8 لغایت ۱۱ تیرمـاه ۱۴۰۱در زاهدان برگزار می شـود.

بـه گـزارش بـازارکار از اداره کل روابـط عمومـی وزارت علـوم بـه 
نقل از پارک علم و فناوری سیسـتان و بلوچسـتان، نمایشـگاه محصوالت 
از  شـرکت   ۱۵۰ از  بیـش  بـا حضـور  و خـاق  فنـاور  دانش بنیـان، 
تاریـخ 8 لغایـت ۱۱ زاهـدان برگـزار می شـود و هـدف از برگـزاری 
ایـن نمایشـگاه توسـعه بـازار ملـی و داخلـی و شناسـاندن اقتصـاد 
دانش بنیـان بـه عنـوان یکـی از ابزارهـای توسـعه اقتصـادی منطقـه 

و اسـتان اسـت.
نمایشـگاه محصوالت دانش بنیان، فناور و خاق در راسـتای توسـعه 
بـازار محصـوالت در بازار پاکسـتان و افغانسـتان از ۲8 خـرداد تا ۱ تیر ماه 
سـال جـاری به میزبانـی زاهدان با حضور شـرکت های مختلف از سراسـر 

کشـور برگزار خواهد شـد.
فرید شـاهمرادی مدیر فن بازار سیسـتان و بلوچسـتان در گفت وگو با 

پانا اظهار کرد: »در این نمایشـگاه ۱۵۰ شـرکت از سـایر اسـتان های کشور با 
موضوعات مختلف و متنوع در کنار اسـتارتاپ اسـتدیوها، شـتاب دهنده ها، 

مراکـز خدمـات کسـب و کار و موارد دیگر حضور خواهند داشـت.«
وی ادامـه داد: »هـدف از برگـزاری ایـن نمایشـگاه توسـعه بـازار ملی 
و داخلـی و شناسـاندن اقتصـاد دانـش بنیـان به عنـوان یکـی از ابزارهای 

توسـعه اقتصـادی منطقه و اسـتان اسـت.«
مدیـر فـن بـازار سیسـتان و بلوچسـتان خاطرنشـان کـرد: »معرفـی 
ظرفیت هـای ایـن شـرکت هـا بـرای توسـعه شـهر، منطقـه و اسـتان و 
همچنیـن توسـعه بـازار بین المللـی و اسـتفاده از ظرفیـت صادراتی برای 

کشـورهای همسـایه از دیگـر اهـداف ایـن نمایشـگاه اسـت.«

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
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الگـوی ایجـاد شـرکت های دانش بنیان و توسـعه آن ها در رشـته های 
علوم انسـانی در قالب ِشـش مقوله اصلی شامل مدیریت و سیاست گذاری، 
فعالیت هـای آموزشـی و پژوهشـی، بسـترها و زیرسـاخت ها، ارتباطـات و 

شـبکه های علمـی، نـوآوری، نشـر و اشـاعه دانش طراحی می شـود.
الگـوی ایجـاد شـرکت های دانش بنیان و توسـعه آن ها در رشـته های 
علوم انسـانی در قالب ِشـش مقوله اصلی شامل مدیریت و سیاست گذاری، 
فعالیت هـای آموزشـی و پژوهشـی، بسـترها و زیرسـاخت ها، ارتباطـات و 

شـبکه های علمـی، نـوآوری، نشـر و اشـاعه دانش طراحی می شـود.
بـه گـزارش بازارکار به نقـل از خبرگزاری آنا، امـروزه با تغییر الگوی 
اقتصـاد مبتنـی بـر تولیـد انبـوه به اقتصـاد دانش بنیـان، تولید سـرمایه 
بـه کمـک دانـش به منزلـه مزیتـی رقابتـی و ایفـای نقـش در توسـعه 
همه جانبـه به وضـوح مشـاهده می شـود. تغییـر ایـن رویکـرد در دیگـر 
عوامـل مرتبـط با اقتصـاد ازجملـه فناوری، خدمـات، صنعـت و کارکرد 

آن هـا سـبب تغییراتـی بنیادین می شـود.

همین مسئله اصطاحات و فرایندهایی را با عنوان اقتصاد دانش محور 
و بـه تعبیر دیگر، اقتصـاد دانش بنیان در جهان کنونی مطرح کرده اسـت؛ 
بنابرایـن، پیـرو اهمیـت یافتـن اقتصـاد دانش بنیـان، شـرکت هایی که بر 
پایـه دانش تشـکیل می شـوند و بـه عبارتـی دانش بنیان هسـتند اهمیت 
بسـیاری در رشـد و توسعه اقتصادی کشـورها به دسـت می آورند؛ ازاین رو 
دانـش عامـل اصلـی ایجـاد ارزش افـزوده، تولیـد ثروت، رشـد اقتصـادی و 

توسـعه همه جانبـه در جوامـع امـروزی را ایفا می کند.
رویکـرد جوامـع امـروزی بـر تولیـد سـرمایه از دانـش و به نوعـی 
بـه خدمـت گرفتـن دانش برای دسـتیابی به مزیت رقابتـی و ایفای نقش 
در توسـعه همه جانبـه، به وضـوح قابل مشـاهده اسـت. گرایـش بـه تولیـد 
سـرمایه از دانـش موجبـات رویکـرد تجاری سـازی دانـش در شـکل ها و 

فرم هـای گوناگون شـده اسـت.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
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باتوجه به اهمیت اقتصاد دانش بنیان 

چارچوبی برای ایجاد شرکت های دانش بنیان در رشته های علوم انسانی
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