
یادداشت سردبیر

جذب کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
 و حل اشتغال دانش آموختگان

 امیرعلی بینام
جزئیــات برنامــه جــذب کارآفرینــان و متخصصــان ایرانــی خــارج از کشــور در حالــی 
ــم  ــورهای مه ــژه در کش ــا بوی ــر دنی ــیاری از سراس ــان بس ــه ایرانی ــد ک ــریح ش تش
ــف  ــاد مختل ــا در ابع ــب و جــذب آنه ــد و جل ــی حضــور دارن ــی و آمریکای اروپای

مــی توانــد بــرای کشــورمان حائــز اهمیــت باشــد.
براســاس تحقیقــات مقدماتــی بــه عمــل آمــده ازســوی دپارتمــان اقتصادی ســازمان 
ملــل، ثــروت ایرانیــان مقیــم خــارج در ســال ۱۳۸۶ حــدود ۱۳۰۰ میلیــارد دالر و 
ثــروت ایرانیــان مقیــم آمریــکا به تنهایــی بالــغ بــر ۹۰۰ میلیــارد دالر بــوده اســت. 
ایــن بــرآورد در ســال ۱۳۹۴ بــه حــدود ۳ تــا ۴ هــزار میلیــارد دالر افزایــش یافتــه 
کــه ۱۰ برابــر تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران و نزدیــک بــه ۴ برابــر کل درآمدهــای 
نفتــی ایــران در طــول ۱۰۰ ســال گذشــته اســت. تخمیــن زده می شــود در آمریــکا 
ثروتــی کــه توســط ایرانیــان خــارج از کشــور مدیریــت می شــود، بیــش از دوهــزار 
ــدود  ــکا ح ــاکن آمری ــان س ــال ۱۳۹۰ ایرانی ــط در س ــت. فق ــارد دالر اس میلی
ــا  ــه تقریب ــد ک ــرمایه گذاری کرده ان ــران س ــارج از ای ــارد دالر در خ ۴۰۰ میلی
ــم  ــای مقی ــی ه ــروت ایران ــت. ث ــران اس ــی ای ــص داخل ــد ناخال ــادل تولی مع
کانــادا هــم حــدود ۴۰۰ میلیــون دالر بــرآورد مــی شــود. بــرای اینکــه اهمیــت 
ــند  ــه در س ــد ک ــت بدانی ــد نیس ــود ب ــن ش ــان روش ــتر برایت ــداد بیش ــن اع ای
ــا  ــران ب ــه ای ــود ک ــده ب ــی ش ــاله )۱۴۰۴ – ۱۳۸۴( پیش بین ــم انداز ۲۰ س چش
رشــد اقتصــادی ســاالنه ۸ درصــد، در ســال ۱۴۰۴بــه جایــگاه اقتصــادی برتــر 

ــت.  ــد یاف ــه دســت خواه ــه خاورمیان در منطق
بــا ایــن توصیــف برنامــه همــکاری بــا متخصصــان و کارآفرینــان ایرانــی خــارج 
ــه و  ــای فناوران ــه و ایده ه ــش، تجرب ــال دان ــور انتق ــه منظ از کشــور )connect( ب
ــرکت های  ــاوری، ش ــم و فن ــای عل ــکاری دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها، پارک ه ــا هم ب

فنــاور و مراکــز رشــد و نــوآوری منتخــب کشــور انجــام می شــود.
ــی  ــم انداز علم ــدت چش ــداف بلندم ــه اه ــل ب ــتای نی ــر؛ در راس ــارت بهت ــه عب ب
کشــور و بهره گیــری از ذخایــر علمــی و حرفــه ای ســرمایه انســانی خــارج از کشــور، 
 )connect( برنامــه همــکاری بــا متخصصــان و کارآفرینــان ایرانــی خــارج از کشــور
بــه منظــور انتقــال دانــش، تجربــه و ایده هــای فناورانــه بــه داخــل، توســط مرکــز 
تعامــات بین المللــی علــم و فنــاوری ریاســت جمهــوری و بــا همــکاری دانشــگاه ها، 
ــد و  ــز رش ــاور و مراک ــرکت های فن ــاوری، ش ــم و فن ــای عل ــگاه ها، پارک ه پژوهش
نــوآوری منتخــب کشــور بــه عنــوان »پایــگاه میزبــان« اجــرا می شــود تــا در قالــب 
حمایــت از انجــام پروژه هــای تحقیقاتــی و فناورانــه همچــون پســادکتری، فرصــت 
مطالعاتــی، اســتاد مدعــو و معیــن، راه انــدازی کســب و کارهــای فناورانه، اشــتغال در 
شــرکت های فنــاور و برگــزاری ســخنرانی و کارگاه هــای تخصصــی بــه ارتبــاط مؤثــر 

متخصــص و مراکــز علمــی و فنــاوری برگزیــده کشــور یــاری کنــد.
ــی و  ــت علم ــتفاده از ظرفی ــت: اس ــل اس ــوارد ذی ــامل م ــه ش ــن برنام ــداف ای اه
حرفــه ای متخصصــان ایرانــی خــارج از کشــور در مراکــز علمــی، فنــاوری و صنعتــی 
کشــور، ارتقــای ســطح علمــی و حرفــه ای پایگاه هــای میزبــان، فراهــم کردن شــرایط 
مناســب جهــت توســعه فناوری هــای نوظهــور و پیشــرفته در کشــور و فراهــم کــردن 
شــرایط انتقــال مهارت هــا، روش هــا و قابلیت هــای خدماتــی نویــن توســط 

متخصصــان ایرانــی خــارج از کشــور بــه داخــل.
ایــن تــاش هــا، برنامــه هــا و همــکاری هــا را بایــد بــه فــال نیــک بگیریــم و امیدوار 
باشــیم بــا اقدامــات موثــر، ســازنده، اعتمــاد ســاز و عملــی راه بازگشــت ایرانیــان بــه 
میهمــن عزیزمــان ایــران همــوار شــود تــا برخــی چالــش هــای موجــود در زمینــه 
ــکاری و توســعه اشــتغال و کارآفرینــی  ــع بی جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی، رف

بویــژه در عرصــه دانــش بنیــان همــوار گــردد.
ــاوری  ــم و فن ــت عل ــوم، معاون ــوی وزارت عل ــی از س ــای خوب ــر فض ــال حاض در ح
ریاســت جمهــوری و ســایر نهادهــای دســت انــدرکار در عرصــه علــم و فنــاوری و 
توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان شــکل گرفتــه اســت؛ ایــن فرصــت هــا مــی توانــد بــا 
هدایــت درســت ســرمایه هــای ایرانیــان خــارج از کشــور از یکســو و نیــز تعامــات 
ــتغال و  ــه اش ــر ب ــوی دیگ ــور از س ــارج از کش ــان خ ــاوری متخصص ــی و فن علم

ــد. ــه دانشــگاهی بینجام ــش آموخت ــزاران دان ــی ه کارآفرین

مدیرکل امور اداری این وزارتخانه اعالم کرد:

 آزمون استخدامی وزارت جهاد کشاورزی
 پایان تیرماه برگزار می شود

12صفحه
قيمت: 5000 تومان
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پارک علوم و فناوری های نرم
به دنبال جایگاه ایران در

بازار صنایع خالق

معــاون فنــاوری پــارک علــوم و فنــاوری هــای نــرم و 
صنایــع فرهنگــی گفــت: صنایــع فرهنگــی و خــاق 
حــوزه هــای بســیاری را شــامل حــوزه هــای هنــری، 
تصویــری، صنایــع دســتی، گردشــگری، معمــاری و 
دکورایســون و حتــی موضوعاتــی مثــل واقعیــت های 

مجــازی را در خــود جــای مــی دهــد.

آزمون استخدامی 
وزارت جهاد کشاورزی

 پایان تیرماه برگزار می شود

از برگزاری  اداری وزارت جهاد کشاورزی  امور  مدیرکل 
آزمون استخدام در پایان تیرماه خبر داد و گفت: وزارت 
جهاد کشاورزی با چالش کمبود نیروی انسانی مواجه است 
و در سال جاری و سال آتی حدود ۷۸۰۰ نفر بازنشسته 
می شوند که این کمبود با جذب نیرو از طریق آزمون و 
حدود  تعداد  امسال  مقررات  طبق  و  رقابتی  فضای 

۲۲۸۸ نفر استخدام خواهند شد.

آغاز فراخوان  جذب
اعضـای هیـات علمی 
دانشگاه ها از 20 تیرماه

تغییر در شرایط استخدام 
600 هزار نیروی شرکتی

کدام رشته ها در آینده 
بازارکار خوبی دارند؟

اعتبارات تسهیالت
 مشاغل خانگی سال جاری 

ابالغ شد 

یازده پیشنهاد اجرایی وزارت علوم
 به شورای عالی اشتغال 

ــود اشــتغال  ــت: در راســتای بهب ــوم گف ــه وزارت عل ــت و جامع ــا صنع ــاط ب ــر ارتب ــر کل دفت مدی
ــرده و  ــاده ک ــای آن آم ــراه ریزمحوره ــه هم ــی ب ــوم ۱۱ پیشــنهاد اجرای ــان وزارت عل ــارغ التحصی ف

ــل داده اســت. ــه وزارت کار تحوی آن را ب

حمایت 20 تا 90 میلیون تومانی از دانش آموختگان
 در قالب گرنت فناوری

دکتـر خیرالدیـن گفـت: در قالب طرح »گرنت فناوری« بین ۲۰ تا ۹۰ میلیون تومان به پژوهشـگران اعطا می کنیم، 
بـه عبارتـی یـک نـوع سـرمایه گـذاری ایجـاد شـده کـه اگر یـک عضو هیـأت علمـی نیـازی را به کمک 
دانشـجوی خـود در سـامانه نـان انتخـاب و پایان نامـه و یـا رسـاله دکتـری را براسـاس آن تعریف کند، 

از طریـق گرنـت و یـا صنـدوق پژوهـش و فنـاوری حمایت خواهند شـد.

لزوم جذب سرمایه و دانش ایرانیان؛ 

جزئیات بسته کامل حمایت از 
کارآفرینان و متخصصان ایرانی 

خارج از کشور 
 در راسـتای نیـل بـه اهـداف بلندمـدت چشـم انداز علمی کشـور و بهره گیری از ذخایر علمی و حرفه ای سـرمایه انسـانی خـارج از کشـور، برنامه همکاری 
بـا متخصصـان و کارآفرینـان ایرانـی خـارج از کشـور )connect( بـه منظـور انتقـال دانش، تجربـه و ایده هـای فناورانه به داخل توسـط مرکـز تعامات 
بین المللـی علـم و فنـاوری و بـا همـکاری دانشـگاه ها، پژوهشـگاه ها، پارک هـای علم و فنـاوری، شـرکت های فناور و مراکز رشـد و نوآوری منتخب کشـور 
بـه عنـوان »پایـگاه میزبـان« اجـرا می شـود تـا در قالب حمایـت از انجام پروژه هـای تحقیقاتـی و فناورانه همچـون پسـادکتری، فرصت مطالعاتی، اسـتاد 
مدعـو و معیـن، راه انـدازی کسـب و کارهای فناورانه، اشـتغال در شـرکت های فناور و برگزاری سـخنرانی و کارگاه های تخصصی بـه ارتباط مؤثر متخصص 

و مراکـز علمـی و فناوری برگزیده کشـور یـاری کند.

15

3

2

4 12 9

10

اداری وزارت  امـور  مدیـرکل 
جهـاد کشـاورزی از برگـزاری 
پایـان  در  اسـتخدام  آزمـون 
گفـت:  و  داد  خبـر  تیرمـاه 
بـا  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
چالـش کمبـود نیـروی انسـانی 
مواجـه اسـت و در سـال جاری 
و سـال آتـی حـدود ۷۸۰۰ نفـر 
ایـن  کـه  می شـوند  بازنشسـته 
کمبـود با جذب نیـرو از طریق 

آزمـون و فضـای رقابتـی و طبـق مقـررات امسـال تعـداد حـدود ۲۲۸۸ نفـر اسـتخدام 
خواهنـد شـد.

بـه گـزارش بـازارکار از وزارت جهـاد کشـاورزی، جـواد اسـماعیلی اظهارداشـت: 
مدیریـت و اداره راهبـردی و پایـدار باارزش تریـن دارایی هـای وزارت یعنـی سـرمایه 

انسـانی از مهمتریـن و پرکاربردتریـن عرصه هـای دانـش مدیریـت اسـت.
مدیـرکل امـور اداری وزارت جهـاد کشـاورزی افـزود: وزارت جهـاد کشـاورزی بـه 
عنـوان بزرگتریـن دسـتگاه تامیـن کننـده معیشـت مـردم نیازمنـد سـازماندهی علمی و 
اثربخـش منابع انسـانی خـود به منظور ارایه خدمـات به آحاد جامعه در راسـتای تامین 

امنیـت غذایی پایدار اسـت.
اسـماعیلی بـا اشـاره بـه اینکـه وظایـف یـک سـازمان زمانـی بـه انجـام می رسـد کـه 
یـک پشـتیبانی همه جانبـه از بخـش ماموریتـی سـازمان اتفـاق بیفتد، افـزود: بنـا داریم 
در کوتاه تریـن زمـان سـند جامـع منابـع انسـانی را بـا همـکاری سـازمان امـور اداری و 
اسـتخدامی و مشـارکت همه دسـت اندرکاران حوزه منابع انسـانی دسـتگاه های وابسته 

و تابعـه وزارت متبـوع تدویـن و اجرایـی کنیم.
وی بـه تشـریح سـند جامـع منابع انسـانی پرداخـت و گفت: امـروزه کلیه سـازمان های 
دنیـا سـعی می کننـد یک بینش خوبی نسـبت بـه وضعیت پاسـخگویی بـه ماموریت ها 
و وظایـف خود داشـته باشـند، به عبارتی هر سـازمان در صورتی می توانـد فعال و پویا 

باقـی بمانـد کـه در رابطه با حوزه مسـولیتش به خوبی پاسـخگو باشـد.
اسـماعیلی ادامـه داد: وزارت جهـاد کشـاورزی نیـز با نقـش کلیدی در دولـت و تعدد 
وظایف باید بتواند کلیه نیازهای بخش کشـاورزی را پاسـخ گوید و این پاسـخگویی 

در حوزه هـای مختلف وزارت متمرکز اسـت.
مدیـرکل امـور اداری وزارت جهـاد کشـاورزی اظهـار داشـت: کاهـش قابـل توجـه 
تعداد نیروها زنگ خطری اسـت که اگر با یک روش مناسـب مدیریت نشـود امکان 
دارد پاسـخگویی بـه ماموریت هـای ما دچار مشـکل شـود، لـذا بر آن شـدیم تا تدوین 

سـند منابع انسـانی را در دسـتور کار قرار دهیم.
وی ادامـه داد: ایـن سـند جنبه های مختلف نیازهـای نیروی انسـانی را در وزارت مورد 
پوشـش قـرار می دهـد، لـذا الزم اسـت یـک برنامه ریـزی درسـت انجـام شـود تـا در 
وهلـه اول نیازهـای خـود را از نظر مشـخصات و تخصص ها شناسـایی کنیم و در وهله 
دوم بـا توجـه بـه کمیـت بدانیـم کـه چـه تعـداد نیرو مـورد نیـاز داریـم که ایـن کاری 

بسـیار گسـترده و نسبتاً دشـوار است.
مدیـر کل مدیـر کل امـور اداری وزارت گفـت: سـند جامـع نیـروی انسـانی در حـال 
تدویـن اسـت کـه بـزودی بـا اتمام آن، بـرای جبـران کمبود نیـروی انسـانی و در واقع 

تـراز نیـروی انسـانی و بـرای گرفتـن مجـوز برای جـذب نیرو اقـدام خواهد شـد.
بـه گفتـه اسـماعیلی، بخشـی از تامین نیروهای انسـانی از طریـق جذب امریه سـربازان 
متخصـص خواهنـد بـود کـه بزودی فراخـوان و زمـان ثبت نـام آن انجام خواهد شـد.

وی از پاییـن بـودن حقـوق و مزایـای همـکاران وزارت جهـاد کشـاورزی بـا توجه به 
وظیفـه و مسـوولیت و ماموریـت سـنگینی کـه در حوزه امنیـت غذایی به عهـده دارند 
نسـبت بـه سـایر دسـتگاه های اجرایـی ابـراز گالیه مندی کـرد و گفـت: امیدواریم این 

مهـم مورد توجـه مسـووالن مربوطه قـرار گیرد.
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اتباع غیرمجاز را به کار بگیرید، 
زندانی می شوید

 

ــاه ۱۴۰۱،  ــون از ۱۱ تیرم ــق قان ــاون امنیتــی و انتظامــی وزارت کشــور اعــام کــرد، مطاب مع
کارفرمایانــی کــه اتبــاع غیرمجــاز را بــه کار بگیرنــد بــه مــدت ســه تــا شــش مــاه بــه حبــس 

ــد شــد. محکــوم خواهن
ــرای  ــران )فراجــا(، ب ــازارکار، فرماندهــی انتظامــی جمهــوری اســامی ای ــه گــزارش ب ب
شناســایی و بازگردانــدن اتبــاع غیرمجــازی کــه تــا فــردا کارت اقامــت موقــت نگیرنــد 

ــد. ــدام می کن اق
»ســید مجیــد میراحمدی« معــاون امنیتی و انتظامــی وزارت کشــور با اشــاره به دو مرحلــه تمدید 
طــرح سرشــماری اتبــاع افغانســتانی فاقــد مــدرک قانونــی، بــه اتبــاع غیرمجــاز تاکیــد 
ــت  ــت و دفاترکفال ــر پیشــخوان دول ــه دفات ــت ب ــرای احــراز هوی ــردا ب ــروز و ف ــرد ام ک

مراجعــه کننــد.
بــه گفتــه میراحمــدی، مطابــق قانــون از یازدهــم تیــر، کارفرمایانــی کــه اتبــاع غیرمجــاز 
را بــه کار بگیرنــد بــه مــدت ســه تــا شــش مــاه بــه حبــس محکــوم خواهنــد شــد.

معــاون امنیتــی و انتظامــی وزارت کشــور افــزود: مطابــق قانــون کارفرمایانــی کــه اتبــاع 
غیرمجــاز را بــه کار بگیرنــد، تــا پنــج برابــر حداقــل حقــوق روزانــه ایــن افــراد جریمــه 

می شــوند و در قانــون قاچــاق انســان ایــن حــد تشــدید شــده اســت.

آیین نامه تجاری سازی طرح های 
دانشگاهی ارائه شد

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری آیین نامــه اجــــرایی تجاری ســازی ایــــده ها 
ــی را  ــی و پژوهش ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــی دانش ــی و پژوهش ــتاوردهای علم و دس

ــه کــرد. ــت ارائ ــه دول ــرای بررســی و تصویــب، ب تدویــن و ب
ــازارکار، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در ادامــه انجــام  بــه گــزارش  ب
ــان و  ــد دانش بنی ــش تولی ــون جه ــرای قان ــری اج ــرای پیگی ــود ب ــی خ ــف قانون تکلی
ــط در  ــتگاه های مرتب ــا دس ــل ب ــون و تعام ــن قان ــی ای ــای اجرای ــن آیین نامه ه تدوی
جهــت نهایی ســازی ایــن آیین نامه هــا، پیش نویــس آیین نامــه اجرایــی بنــد )ب( 
مــاده )۱( قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان را جهــت ســیر مراحــل بررســی و تصویــب 

ــه کــرده اســت. در هیــأت وزیــران ارائ
بــه موجــب بنــد )ب( مــاده )۱( قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان، همــه دســتگاه های 
ــع و  ــد مناب ــوری موظفن ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده )۵( قان ــوع م ــی موض اجرای
ــرکت ها و  ــان، ش ــه ذی نفع ــت هم ــتفاده از ظرفی ــت اس ــا اولوی ــود را ب ــارات خ اختی
مؤسســات دانش بنیــان و واحدهــای فنــاور مســتقر در مراکــز رشــد و پارک هــای 
علــم و فنــاوری بــرای تکمیــل و توســعه زنجیره هــای ارزش مذکــور و تســهیل 
ســرمایه گذاری و ارتقــای توانمندی هــای و تولیــدی اقــام راهبــردی در داخــل کشــور 
ــه توســط وزارت صنعــت، معــدن  ــه ای ک ــر اســاس آیین نام ــا ب و توســعه صــادرات آنه
ــازمان  ــوری و س ــاوری ریاســت جمه ــی و فن ــت علم ــکاری معاون ــا هم ــارت و ب و تج
برنامــه و بودجــه کشــور تهیــه و بــه تصویــب هیــأت وزیــران می رســد، بــه  کار گیرنــد.

ایــن معاونــت همچنیــن پیش نویــس آیین نامــه اجرایــی مــاده )۵( قانــون جهــش تولیــد 
دانش بنیــان را کــه پیــش از ایــن بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری ارســال کــرده بــود، 
ــی  ــای اجرای ــب آیین نامه ه ــن و تصوی ــت تدوی ــده جه ــت باقی مان ــه مهل ــت ب ــا عنای ب
قانــون مذکــور و بــرای جلوگیــری از تأخیــر در فراینــد اجرایی ســازی قانــون آیین نامــه 

یــاد شــده را بــرای بررســی و تأییــد بــه دولــت ارائــه کــرد.
تدویــن ایــن آیین نامــه بــا عنایــت بــه نامگــذاری ســال ۱۴۰۱ از ســوی رهبــر معظــم انقــاب 
ــد  ــش تولی ــون جه ــاغ قان ــتغال آفرین« و اب ــان و اش ــد، دانش بنی ــوان »تولی ــا عن ب
ــریع تر  ــازی هرچه س ــاالی اجرایی س ــت ب ــور و اهمی ــس جمه ــط رئی ــان توس دانش بنی
قانــون مذکــور و الــزام قانــون معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه پیگیــری 
اجــرای آن و ســازماندهی تکالیــف ایــن معاونــت بــرای تحقــق اهــداف ســال جــاری در 

ــان انجــام شــده اســت. حــوزه اقتصــاد دانش بنی
تولیــد دانش بنیــان همــه دســتگاه های  قانــون جهــش  بــه موجــب مــاده )۵( 
ــز  ــگاه ها، مراک ــوری، دانش ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده )۵( قان ــوع م ــی موض اجرای
ــای  ــی از دارایی ه ــا بخش ــام ی ــد تم ــی مجازن ــی و پژوهش ــوزش عال ــات آم و مؤسس
ــرداری از آنهــا را حســب مــورد پــس از  فکــری، دســتاوردهای پژوهشــی و حــق بهره ب
اخــذ رضایــت کتبــی مؤلــف، پدیدآورنــده، مختــرع و دارنــده حــق جهــت بهره بــرداری 
علمــی و پژوهشــی در اختیــار شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان و واحدهــای فنــاور 
مســتقر در مراکــز رشــد و پــارک هــای علــم و فنــاوری یــا افــراد فعــال در انجــام طرح هــا، 
اعــم از اعضــای هیــأت علمــی، دانشــجویان و پژوهشــگران بــه  صــورت باعــوض در جهــت 
تجاری ســازی آنهــا بــا رعایــت مــوارد امنیتــی و اصــول محرمانــه بــودن واگــذار یــا در جهــت 
تجاری ســازی یافته هــای علمــی بــا کارآفرینــان قــرارداد مشــارکت منعقــد کننــد. آیین نامــه 
اجرایــی ایــن مــاده حداکثــر ظــرف ۳ مــاه از تاریــخ ابــاغ قانــون توســط وزارتخانه هــای علوم 

و بهداشــت و درمــان تهیــه و بــه تصویــب هیــأت وزیــران مــی رســد.

هشدار جدی به کارفرمایان؛

شرایط استخدامی ۶۰۰ هزار نیروی شرکتی در دولت تغییر می کند

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ؛ 

تصویــب طــرح ســاماندهی کارکنان 
دولــت در مجلــس شــورای اســامی 
و تبدیــل شــدن آن بــه قانــون چــه 
ــتخدام  ــتغال و اس ــر اش ــری ب تاثی
دســتگاه   در  شــاغل  کارکنــان 
ــرح  ــن ط ــات ای ــی دارد؟ کلی دولت
ــب  ــه تصوی ــته ب ــای گذش در روزه
نماینــدگان مجلــس رســید و در 
رابطــه بــا آن تاکنــون دســت کم 
میــان  مشــترک  جلســه  یــک 
مجلــس و دولــت برگزار شــده  اســت.

به گــزارش بــازارکار، ولی اســماعیلی، 
نائــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی 

ــب  ــا تصوی ــت ب ــه نخس ــد: در وهل ــوص می گوی ــن خص ــس در ای مجل
ــرکتی  ــروی ش ــزار نی ــا ۶۰۰ ه ــتخدام ۴۷۰ ت ــون اس ــن قان ــرای ای و اج
تغییــر خواهــد کــرد و از طــرف دیگــر دســتگاه های دولتــی از اســتخدام 

شــرکتی افــراد در مشــاغل طوالنــی مــدت منــع خواهنــد شــد.
در ســالهای گذشــته پیرامــون تبدیــل وضعیــت اســتخدامی کارکنــان 
ــت  شــاغل در دســتگاه های دولتــی، مقــررات متعــددی در هیــات دول
ــان  ــا کارکن ــاط ب ــررات در ارتب ــن مق ــده ای ــب شــده اســت. عم تصوی

ــت. ــراردادی بوده اس ــرکتی و ق ش
در متــن طــرح پیشــنهادی نماینــدگان مجلــس بــرای تبدیــل وضعیــت 
اســتخدامی کارکنــان دولــت، نیروهــای شــرکتی کــه براســاس 

ــم  ــه شش ــون برنام ــاده ۲۹ قان م
ــه صــورت شــرکتی در  توســعه ب
دســتگاه های دولتــی و نهادهــای 
ــای  ــه کاره ــی ب ــر دولت ــی غی عموم
غیرحجمــی و طوالنــی مدت اشــتغال 
ایــن تبدیــل وضعیــت  از  دارنــد 
اســتخدامی متنفــع خواهنــد شــد.

کمیســیون  رئیــس  نــــائب 
تفــاوت  مجلــس  اجتمــــاعی 
ــودن  ــر دائمــی ب ــن طــرح را ب ای
ــراد  ــف اســتخدام شــرکتی اف توق
مــدت  طوالنــی  مشــاغل  در 
ایــن  در  اینکــه  و  می دانــد 
ــر  ــد: اگ ــی می دان ــردان احتمال ــان و متم ــرای متخلف ــد ب ــاده واح م
ــرادی را  ــوان اف ــس نمی ت ــن پ ــد از ای ــب برس ــه تصوی ــون ب ــن قان ای
بــه صــورت شــرکتی بــرای مشــاغل طوالنــی مــدت اســتخدام کــرد، از 
طــرف دیگــر متمــردان و متخلفــان ایــن قانــون بــا مجــازات انفصــال از 
ــرو خواهنــد شــد. ــون مجــازات اســامی روب خدمــت و مجازات هــای قان

کلیــات طــرح ســاماندهی کارکنــان دولــت در نشســت علنــی مجلــس 
شــورای اســامی بــه تصویــب نماینــدگان مجلــس رســید، در روز رای 
گیــری، از مجمــوع ۲۳۰ نماینــده حاضــر در صحــن ۱۹۴ نفــر بــه آن 
ــب  ــه ترتی ــع ب ــف و ممتن ــداد آرای مخال ــد و تع ــق دادن رأی مواف

ــود. ۱۹ رأی و ۶ رأی ب

راه اندازی پردیس های تخصصی احیای 
واحدهای اقتصادی در وزارت علوم

وزارت علــوم و پارک هــای علــم و فنــاوری عــاوه بــر ارایــه خدمــات مشــاوره ای و تأمیــن 
ــت  ــا درخواس ــد، ب ــد در تولی ــای روزآم ــه و روش ه ــه و نوآوران ــاخت های فناوران زیرس
ــای  ــدازی پردیس ه ــه راه ان ــادر ب ــادی، ق ــای اقتص ــای واحده ــت احی ــکاری نهض و هم

تخصصــی احیــای واحدهــای اقتصــادی اســت.
ــای  ــات احی ــه عملی ــکاری در زمین ــه هم ــن امضــای تفاهم نام ــن در آیی ــی خیرالدی عل
واحدهــای اقتصــادی میــان معاونــت فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم و نهضــت احیــای 
ــان و  ــد، دانش بنی ــال ۱۴۰۱ “تولی ــذاری س ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــادی، ب ــای اقتص واحده
ــال  ــادی نیمه فع ــای اقتص ــه روزآوری واحده ــازی و ب ــت: فعال س ــتغال آفرین” گف اش
ــاد  ــان و آح ــاور، دانش بنی ــرکت های فن ــدی ش ــری از توانمن ــا بهره گی ــال ب و غیرفع
ــال  ــرای فع ــی ب ــازمان های دولت ــا و س ــی نهاده ــکاری و هم افزای ــه؛ هم ــگان جامع نخب
ــد از  ــار آن بای ــت و در کن ــروری اس ــم و ض ــری مه ــور ام ــاد کش ــتن اقتص ــه داش نگ

ــرد. ــتفاده ک ــز اس ــی نی ــش خصوص ــع بخ ــای بدی ظرفیت ه
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، در ادامــه، بــا تاکیــد بــر ظرفیــت  بــاالی فکــری، 
دانشــی و انســانی پارک هــای علــم و فنــاوری، بهره گیــری از تــوان شــرکت های فنــاور 
و دانش بنیــان را راهــی مهــم در احیــای واحدهــای اقتصــادی نیمــه فعــال و غیرفعــال 

کشــور دانســت.
وی در ادامــه اظهــار داشــت: ذیــل ایــن تفاهم نامــه، وزارت علــوم و پارک هــای علــم و فنــاوری 
عــاوه بــر ارایــه خدمــات مشــاوره ای و تأمیــن زیرســاخت های فناورانــه و نوآورانــه و روش های 
روزآمــد در تولیــد، بــا درخواســت و همــکاری نهضــت احیــای واحدهــای اقتصــادی قــادر بــه 
راه انــدازی پردیس هــای تخصصــی احیــای واحدهــای اقتصــادی اســت کــه به شــکل ویــژه ای 

در تســریع عملیــات احیــا کارســاز خواهنــد بود.

احیای ۶۰۰ واحد اقتصادی در دولت سیزدهم
ــای  ــت احی ــور در نهض ــس جمه ــاون اول ریی ــده مع ــی نماین ــت، مدن ــن نشس در ای
ــت  ــا در دول ــان شــکل گیری نهضــت احی ــه از زم ــان اینک ــا بی ــای اقتصــادی، ب واحده
ــن  ــت: ای ــت گف ــده اس ــا ش ــور احی ــادی در کش ــد اقتص ــش از ۶۰۰ واح ــیزدهم، بی س
ــای  ــری در احی ــدی و موث ــش ج ــد نق ــال می توان ــعار س ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب تفاهم نام

ــد. ــا کن ــال ایف ــال و غیرفع ــه فع ــای نیم واحده
ــم و فنــاوری در پشــتیبانی و  ــه نقــش جامعــه علمــی و پارک هــای عل ــا اشــاره ب وی ب
ــی،  ــان مجموعه هــای صنعت ــد می ــر ایجــاد پیون ــال نگــه داشــتن اقتصــاد کشــور، ب فع
ــد کــرد و  ــال کشــور تاکی ــال و غیرفع ــاوری و واحدهــای نیمه فع ــم و فن پارک هــای عل
گفــت: ایجــاد پــارک علــم و فنــاوری احیــا بــا همــکاری ســتاد اجرایــی فرمــان امــام)ره( 
و پردیس هــای تخصصــی احیــا بــا کمــک پارک هــای علــم و فنــاوری، از جملــه 

ــود. ــد ب ــوم خواه ــا و وزارت عل ــان نهضــت احی ــای پیــش رو می برنامه ه

نه درصد اشتغال کشور
 در دست بخش تعاون است

رئیــس اتــاق تعــاون هزینــه ایجــاد شــغل در بخــش تعــاون را ارزان تــر از ســایر بخشــها 
ــری از  ــره گی ــا به ــاون، گفت:ب ــش تع ــتغال بخ ــزان اش ــه می ــاره ب ــا اش ــت و ب دانس
ــد  ــدار و مول ــوان اشــتغال پای ــت می ت ــاالی بخــش تعــاون و حمایــت دول ظرفیتهــای ب

ایجــاد کــرد.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــنا، ب ــا ایس ــو ب ــت وگ ــی در گف ــن عبداله ــازارکار، بهم ــزارش ب ــه گ ب
اشــتغالزایی بــاالی بخــش تعــاون اظهــار کــرد: مطابــق آمارهــای موجــود ۹ درصــد کل 
اشــتغال کشــور در اختیــار بخــش تعــاون اســت ولــی رقــم مناســبی نیســت و انتظــار 

ــن باشــد. ــن بخــش بیــش از ای ــم اشــتغال در ای داری
ــی دردســت  ــص داخل ــد ناخال ــا ۷ درصــد تولی ــبات ۶ ت ــاس محاس ــر اس ــزود: ب وی اف
بخــش تعــاون اســت و لــذا داشــتن ۹ درصــد اشــتعال از ایــن نظــر رقــم بــدی نیســت 
ولــی ظرفیــت ایجــاد اشــتغال تعــاون در کشــور دســتکم ۱۵ درصــد اســت و بــا توجــه 
ــت ایــن بخــش  ــا کمــک و حمایــت دول ــاالی بخــش تعــاون معتقــدم ب ــه ظرفیــت ب ب

مــی توانــد جهــش داشــته باشــد.
رئیــس اتــاق تعــاون ایــران در ادامــه بــا اشــاره بــه هزینــه ایجــاد شــغل در بخــش تعاون، 
تصریــح کــرد: برخــاف بخــش دولتــی و صنعتــی کــه ایجــاد شــغل هزینــه باالیــی دارد، 
ــد  ــا ۲۵ درص ــت و ب ــها اس ــایر بخش ــر از س ــتغال، ارزان ت ــاد اش ــاون ایج ــش تع در بخ
منابــع مــی تــوان شــغل پایــدار و مولــد ایجــاد کــرد لــذا توصیــه مــا ایــن اســت کــه بــا 
توجــه بــه ظرفیتهــا و توانمنــدی هــای بــاالی بخــش مردمــی تعــاون و هزینــه پاییــن 

اشــتغالزایی، از قالــب تعــاون بــرای توســعه اشــتغال در کشــور اســتفاده شــود.
ــران در  ــا در ای ــه بیــش از ۵۲ درصــد تعاونی ه ــان اینک ــا بی ــن حــال ب عبدالهــی درعی
ــام  ــا در تم ــت تعاونی ه ــای فعالی ــی از رویکرده ــت: یک ــد، گف ــاورزی فعالن ــوزه کش ح
دنیــا بخــش تولیــد بــه ویــژه تولیــدات کشــاورزی اســت. در کشــورهای بــزرگ دنیــا کــه 
بخــش تعــاون قدرتمنــدی دارنــد، تعاونی هــا در حــوزه کشــاورزی فعــال هســتند لــذا در 
شــرایط اقتصــادی حاضــر نقــش تعاونی هــای کشــاورزی در تامیــن خــوراک و غــات 

بســیار اثرگــذار اســت.

خیر الدین خبر داد؛

دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور:

دبیر شــورای گســترش دانشــگاه های 
ــرد:  ــور اظهارک ــکی کش ــوم پزش عل
ــاب  ــی انق ــورای عال ــر ش ــا نظ ب
ــه  ــن شــد ک ــر ای ــرار ب ــی ق فرهنگ
نقطــه محل هــای بــه کارگیــری 
و محــل تحصیــل پزشــکان آینــده 
را در دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
کشــور در دفترچــه مشــخص کنیــم.
به گــزارش  بازارکار، جلیل کوهپایــه زاده، 
دبیــر شــورای گســترش دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی کشــور در برنامــه 
»روزنــه« رادیــو گفــت وگــو در مــورد 
افزایــش ظرفیت رشــته های پزشــکی 

و دندانپزشــکی،گفت: در آخریــن جلســات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
ســال قبــل مصــوب شــد کــه ظرفیــت پذیــرش در رشــته پزشــکی عمومــی 

ســاالنه و بــه مــدت چهــار ســال ۲۰ درصــد افزایــش پیــدا کنــد.
وی بــا اظهــار اینکــه ایــن افزایــش بــا اولویــت مناطــق محــروم و کمتــر 
برخــوردار پیــش بینــی شــده، افــزود: اجــرای ایــن قانــون در ســال اول 
معــادل بــا افزایــش ۱۶۰۰ نفــر دانشــجوی پزشــکی مــازاد بــر ۸ هــزار 
ــاً  ــرش شــده داشــتیم؛لذا جمع ــال ۱۴۰۰ پذی ــه در س ــری اســت ک نف
۹۶۰۰ نفــر بــه عنــوان ظرفیــت کنکــور پزشــکی امســال تعییــن شــد.

دبیــر شــورای گســترش دانشــگاه های علــوم پزشــکی خاطرنشــان کــرد: 

در  پزشــکی  رشــته  دانشــجویان 
ــل  ــام تحصی ــد از اتم ــت و بع نهای
ــت  ــون عدال ــاس قان ــر اس ــود ب خ
آموزشــی بایــد در مناطــق محــروم 
و کمتــر برخــوردار کشــور مشــغول 
ــا افزایــش  ــه کار شــوند، چــون م ب
ظرفیــت را بــه عنــوان یکــی از 
ــات  ــه خدم ــع عادالن ــای توزی راه ه

ســامت در کشــور می دانیــم.
ــا نظــر  ــه زاده عنــوان کرد:ب کوهپای
ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
قــرار بــر ایــن شــد کــه نقطــه 
ایــن  کارگیــری  بــه  محل هــای 
پزشــکان آینــده و محــل تحصیــل آنهــا را در دانشــگاه های علــوم 

پزشــکی کشــور در دفترچــه مشــخص کنیــم.
وی یــادآور شــد: بحــث افزایــش پذیــرش در رشــته دندانپزشــکی هــم 
بــه عنــوان یکــی از دســتورات شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــود کــه 
بایــد در دو بخــش عمومــی و تخصصــی برنامــه ریــزی شــود کــه البتــه 
جمــع بنــدی پیشــنهادات وزارت بهداشــت در مــورد افزایــش ظرفیــت 
ــوز  ــاختها هن ــا زیرس ــب ب ــکی متناس ــته دندانپزش ــرش در رش پذی

در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در دســت بررســی اســت.

محل تحصیل و اشتغال پزشکان آینده مشخص می شود

از سوی معاونت علمی؛

رئیس اتاق تعاون: 

توسط دانشگاه علمی کاربردی ؛ 

برنامه های ملی تور فناوری و دستیار فناوری اجرا می شود
و  پژوهــش  معاونــت  سرپرســت 
ــی  ــع علم ــگاه جام ــاوری دانش فن
برنامــه  دو  اجــرای  از  کاربــردی 
ایــن  در  فنــاوری  حــوزه  ملــی 

داد. خبــر  دانشــگاه 
ــی صــدر  ــازارکار، عل ــه گــزارش ب ب
و  پژوهــش  معــاون  سرپرســت 
ــن  ــام ای ــا اع ــگاه ب ــاوری دانش فن
ــق  ــتای تحق ــزود: در راس ــر اف خب
رهبــری  معظــم  مقــام  فرمــان 

)مدظلــه العالــی( و بــا هــدف فرهنگ ســازی، ترویــج و توســعه نــوآوری 
ــور فنــاوری و  و فنــاوری در ســطح کشــور، اجــرای برنامه هــای ملــی ت
دســتیار فنــاوری بــا همــکاری معاونــت نــوآوری و فنــاوری وزارت علــوم، 
ــاوری سراســر کشــور در  ــم و فن ــای عل ــاوری و پارک ه ــات و فن تحقیق

ســطح دانشــگاه برگــزار می شــود.
وی در ادامــه اظهــار داشــت: بــا ابــاغ طــرح دســتیار فنــاوری توســط 
ــتور کار  ــب در دس ــف، مرات ــاوری وزارت عت ــوآوری و فن ــت ن معاون
ایــن دانشــگاه قــرار گرفــت و بــا پیگیــری بــه عمــل آمــده، تاکنــون 

ــان  ۳۱ تفاهم نامه هــای همــکاری می
و  دانشــگاه  اســتانی  واحدهــای 
ــاوری ســطح  ــم و فن پارک هــای عل

کشــور منعقــد شــده اســت.
ملــی  برنامــه  افــزود:  صــدر 
تــور فنــاوری بــا هــدف تعامــل 
ــاد  ــت بوم اقتص ــا زیس ــب تر ب مناس
انجــام  طریــق  از  دانش بنیــان 
بازدیــد از واحدهــای فنــاور مســتقر 
ــاوری در  ــم و فن ــای عل در پارک ه

ــت. ــده اس ــاز ش ــگاه آغ دانش
ــوزش  ــز آم ــب مراک ــزی مناس ــا برنامه ری ــرد ب ــدواری ک ــراز امی وی اب
علمــی کاربــردی و هماهنگــی واحدهــای اســتانی دانشــگاه بتوانیــم در 
ــان، اشــتغال آفرین نامگــذاری  ــد؛ دانش بنی ــوان تولی ــه عن ــه ب ســالی ک
ــاوری و  ــور فن ــی ت ــه مل ــته برنام ــرای شایس ــاهد اج ــت، ش ــده اس ش
ــی  ــام علم ــه در نظ ــر خاقان ــی و تفک ــه کارآفرین ــر شــدن روحی فراگی

ــردی باشــیم. کارب

دکتر طهرانچی: 

رشته های مهارتی در دانشگاه آزاد اسالمی با تکیه بر سند آمایش راه اندازی می شود
ــت:  ــامی گف ــگاه آزاد اس ــورای دانش ــه ش ــی در جلس ــر طهرانچ دکت
ــند  ــر س ــه ب ــا تکی ــامی ب ــگاه آزاد اس ــی در دانش ــته های مهارت رش

آمایــش راه انــدازی می شــود.
بــه گــزارش بــازارکار، بیســتمین جلســه شــورای دانشــگاه آزاد اســامی 
بــه ریاســت دکتــر محمدمهــدی طهرانچــی رئیــس دانشــگاه آزاد 
اســامی و بــا حضــور علــی ســروری مجــد مشــاور ریاســت دانشــگاه و 
رئیــس مرکــز حــوزه ریاســت، روابــط عمومــی و هماهنگــی اســتان ها، 
ــروز در  ــح ام ــتان ها صب ــامی اس ــگاه آزاد اس ــای دانش ــان و رؤس معاون

واحــد تبریــز برگــزار شــد.
دکتــر طهرانچــی در ایــن جلســه بــه ارائــه مطالبــی درخصــوص تبییــن، 
ــاً  ــی تحول خواهــی و تحول آفرینــی پرداخــت و گفــت: الزام حلقــه میان
ــه در  ــرا ک ــود، چ ــم نمی ش ــی خت ــه تحول آفرین ــی ب ــر تحول خواه ه
ایــن میــان یــک حلقــه میانــی بــه نــام تبییــن وجــود دارد. اگــر تبییــن 
ــرد، تحول خواهــی در همــان نقطــه اول حبــس می شــود. صــورت نگی

ــا بیــان اینکــه تبییــن یکــی از مباحــث جــدی در حــوزه تحــول  وی ب
اســت، بــر لــزوم توجــه بــه تبییــن در واحدهــای دانشــگاهی تأکیــد کرد 

ــن از  ــش تحول آفری ــامی چرخ ــگاه آزاد اس ــای دانش ــزود:  واحده و اف
ــتورکار  ــش را در دس ــری تعالی بخ ــه یادگی ــور ب ــه مح ــوزش حافظ آم

قــرار دهنــد.
دکتــر طهرانچــی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه 
رویکردهــای تحول آفریــن ســند تحــول و تعالــی دانشــگاه آزاد اســامی، 
ــن  ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک ــوزش اش ــام آم ــرد تحــول در نظ ــه رویک ب
ــوزش حافظــه  ــن از آم ــه چرخــش تحول آفری ــد شــده ک ــرد تأکی رویک
محــور بــه یادگیــری تعالی بخــش عمیــق، کاربــردی، فایده محــور، 
ــن  ــرد و در ای ــورت گی ــد ص ــان و… بای ــتغال دانش بنی ــاز اش بسترس
زمینــه واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی الزم اســت توجــه جــدی بــه 

ــد. خــرج دهن
رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی تأکیــد کــرد: اگــر می خواهیــم واحدهــای 
دانشــگاهی، تأثیــر اقتصــادی در کشــور داشــته باشــند، بایــد بــه ســمت 
صنایــع نوآورانــه و آمــوزش مهارت هــای جدیــد براســاس ســند آمایــش 

حرکــت کننــد. ایــن مســئله بســیار حائــز اهمیــت اســت.
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وزیر علوم پاسخ داد:     ◄
آغاز فراخوان جذب اعضای 

هیئت علمی دانشگاه های کشور 
از ۲۰ تیرماه

اولویت های کاری سرپرست خبرگزاری 
دانشجویان ایران )ایسنا( اعالم شد

معاون مرکز جذب وزارت علوم
◄ خبر داد:

اولویت استخدام متاهلین برای هیات علمی دانشگاه ها در شرایط مساوی
ــب  ــر داوطل ــه ه ــن منظــور اســت ک ــه ای حــذف کنکــور ب
بتوانــد در هــر رشــته ای کــه مایل اســت و شــرایط اســتاندارد 
آن را نیــز دارد تحصیــل کنــد، امــا چــون هنــوز آینده شــغلی 
یکســانی بــرای همــه رشــته ها دیــده نمی شــود ناچــار بایــد 

از طریــق کنکــور بهترین هــا را گزینــش کــرد.
بــه گــزارش بــازارکار، محمــد علی زلفــی گل با تصریــح اینکه 
کنکــور باقــی می مانــد و حــذف شــدنی نیســت. افــزود: تــا 
زمانــی کــه چشــم انــداز آینــده شــغلی، پرســتیز اجتماعــی و 
درآمــد برابــر همــه رشــته های دانشــگاهی یکســان نیســت 
ــته خــاص  ــد رش ــی انتخــاب چن ــان در پ و بیشــتر داوطلب
هســتند، راهــی بــه جــز آزمــون سراســری یــا کنکــور بــرای 

گزینــش بهتریــن متقاضیــان وجــود نــدارد. 
ــا  ــر ب ــم گی ــاز و تصمی ــم س ــع تصمی ــه وی، مراج ــه گفت ب
ــیوه  ــری و ش ــور دکت ــزاری کنک ــتفاده از مســتندات برگ اس
ــه ایــن نتیجــه رســیدند  گزینــش از ســوی هــر دانشــگاه ب
ــه صــورت  ــل و ب ــه روال قب ــری مجــددا ب ــه کنکــور دکت ک
ــرای  ــه ب ــک تجرب ــز ی ــن نی سراســری برگــزار شــود کــه ای

ــود. ــر ب ــع دیگ ــور در مقاط ــدن کنک ــی مان ــا باق حــذف ی
وزیــر علــوم تصریــح کــرد: شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
شــیوه جدیــد برگــزاری کنکــور تدویــن کــرده، امــا هنــوز بــه 

مــا ابــاغ نشــده، و در صــورت ابــاغ، مــا )ســازمان ســنجش 
آمــوزش کشــور وابســته بــه وزارت علــوم( بــه عنــوان مجــری 
شــیوه نامــه جدیــد بــه بهتریــن نحــو آن را اجــرا می کنیــم.

ــگاه های  ــار دانش ــتان ها در اختی ــزود: بیمارس ــی گل اف زلف
ایــن رشــته ها  دانشــجو های  و  اســت  پزشــکی  علــوم 
در بیمارســتان ها مهــارت می آموزنــد و نتیجــه آن نیــز 
نیرو هــای آمــوزش دیــده و بــا مهــارت اســت کــه وارد بــازار 
ــجویان وزارت  ــرای دانش ــکان ب ــن ام ــا ای ــوند. ام کار می ش
ــای  ــه وزارتخانه ه ــم ک ــا نمی بینی ــدارد. م ــود ن ــوم وج عل
مختلــف مثــا جهــاد کشــاورزی، صنعــت، معــدن تجــارت و 

ســایرین دانشــجو ها را بــرای مهــارت آمــوزی نمی پذیرنــد و 
امکانــات رفاهــی و مجــوز حضــور اســتاد کنــار دانشــجو در 

ــد. ــم نمی کنن ــع را فراه صنای
ــدی از  ــوع جدی ــه ن ــود ک ــن ب ــر ای ــت تاخی ــزود: عل وی اف
ــر ســازمان امــور اســتخدامی کشــور حاکــم شــد  قوانیــن ب
ــای  ــود مجوز ه ــن ش ــود مطمئ ــل ب ــازمان مای ــن س و ای
ــش  ــرح آمای ــتای ط ــد در راس ــه می کن ــه ارای ــتخدام ک اس
ــردن ســازمان اســتخدامی  ــع ک ــی باشــد و قان ــوزش عال آم

ــم. ــا را گرفتی ــت مجوز ه ــا در نهای ــود، ام ــر ب زمانب
زلفــی گل همچنیــن در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا بعد 
ــد  ــر از دو فرزن ــه کمت ــی ک ــا متاهل های ــا ی ــن مجرد ه از ای
ــوند؟  ــروم می ش ــی مح ــات علم ــت در هی ــد از عضوی دارن
گفــت: ایــن تصمیــم را نــه وزارت علــوم بلکــه هیــات اجرایی 
جــذب اعضــای هیــات علمــی کــه در شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی اســت اتخــاذ کــرده، امــا اجــازه دهیــد در ایــن بــاره 

جامعــه فرهیختــه دانشــگاهی خــود تصمیــم بگیرنــد.
وی اضافــه کــرد: در دســتورالعمل شــرط تاهــل نیســت بلکه 
بــه ایــن شــکل اســت کــه در صــورت شــرایط علمــی برابــر، 
یقینــا کســی کــه متاهــل و دارای دو فرزنــد اســت، انتخــاب 

می شــود.

از سوی رییس جهاددانشگاهی؛  ◄

جعفــر جعفــری معــاون مرکــز جــذب اعضــای هیئــت علمــی 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره بــه آغــاز فراخــوان 
ــور از  ــگاه های کش ــی دانش ــأت علم ــای هی ــذب اعض ج
۲۰ تیرمــاه، گفــت: داوطلبــان می تواننــد از بیســتم تیرمــاه تــا 
دوم مردادمــاه بــرای ثبت نــام بــه ســامانه جــذب وزارت علــوم 

ــه کنند. مراجع
بــه گــزارش بــازارکار، جعفــری بــا اعــام ایــن خبــر اظهار داشــت: 
ــی، پژوهشــی و فنــاوری  دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عال
کشــور از ۱۱ تــا ۱۷ تیرمــاه می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه 
جــذب اعضــای هیــأت علمــی براســاس ســهمیه اختصــاص 
ــود  ــاز خ ــورد نی ــته های م ــد رش ــه تایی ــبت ب ــه نس یافت

ــدام کننــد. اق
جعفــری دربــاره علــت تاخیــر در فراینــد فراخــوان اردیبهشــت 
ــر  ــن تاخی ــل ای ــت: دلی ــی، گف ــأت علم ــای هی ــذب اعض ج
هماهنگــی و مذاکــره بــا ســازمان اداری و اســتخدامی و اخــذ 
ردیــف هــای اســتخدامی بــود کــه بــا دســتور و تاییــد ریاســت 
محتــرم جمهــوری و بــه منظــور جــذب فرهیختــگان و جوانان 
ــف  ــت و ردی ــورت پذیرف ــور ص ــگاه های کش ــتعد در دانش مس

هــای اســتخدامی مــورد نیــاز اخــذ شــد.
ــوم  ــی وزارت عل ــت علم ــای هیئ ــذب اعض ــز ج ــاون مرک مع
خاطرنشــان کــرد: ثبت نــام متقاضیــان جــذب هیــأت علمــی 
ــاه  ــا دوم مردادم ــاز و ت ــاه آغ ــور از ۲۰ تیرم ــگاه های کش دانش

ــه خواهــد داشــت. ادام
ــه  ــر اســاس مصوب ــن فراخــوان ب وی خاطرنشــان کــرد:  در ای
هیــأت عالــی جــذب حداکثــر ســن ۴۵ ســال درنظــر گرفتــه 

شــده اســت.

دعوت به همکاری

مدیر پروژه
)FEP-MC-T-01 :کد شغلی(

آقا، تمام وقت
دارای حداقل ۲۰ سال سابقه مرتبط در صنایع نفت گاز و 

پتروشیمی، فوق لیسانس یا لیسانس مکانیک یا سیویل
حقوق ثابت، بیمه تامین اجتماعی

 مدیر امور مهندسی
)FEP-MC-T-02 :کد شغلی(

آقا، تمام وقت
دارای حداقل ۱۵ سال سابقه مرتبط در صنایع نفت گاز و 
پتروشیمی، فوق لیسانس یا لیسانس مکانیک یا سیویل یا برق

حقوق ثابت، بیمه تامین اجتماعی

 کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه
)FEP-MC-T-03 :کد شغلی(

آقا، تمام وقت
دارای حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط در صنایع نفت گاز و 

پتروشیمی، فوق لیسانس یا لیسانس صنایع
حقوق ثابت، بیمه تامین اجتماعی

 مسئول کنترل اسناد و مدارک فنی
)FEP-MC-T-04 :کد شغلی(

آقا،  تمام وقت
دارای حداقل ۷ سال سابقه مرتبط در صنایع نفت گاز و 

پتروشیمی، فوق دیپلم یا دیپلم فنی مهندسی
حقوق ثابت، بیمه تامین اجتماعی

 مدیر کنترل هزینه و امور پیمانها
)FEP-MC-T-06 :کد شغلی(

آقا،  تمام وقت
دارای حداقل ۱۲ سال سابقه مرتبط در صنایع نفت گاز و 
پتروشیمی، فوق لیسانس یا لیسانس کلیه رشته های مهندسی

حقوق ثابت، بیمه تامین اجتماعی

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه
 خود را با ذکر عنوان شغلی در قسمت Subject به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
ضروریست متقاضیان کد شغلی مربوط به طبقه شغلی 
مورد نظر را در موضوع ) subject( ایمیل درج نمایند.

f.akrami@chagalesh.com
https://bazarekar.ir/17598 : لینک

شرکت مهندسین مشاور چگالش جهت انجام خدمات MC مربوط به پروژه احداث پاالیشگاه میعانات گازی
 واقع در منطقه اقتصادی و انرژی پارس )عسلویه( جهت تکمیل کادر خود در محل دفتر در استان  تهران

 از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

 کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید
آقا، دارای سابقه کار، تمام وقت
با حداقل دو سال سابقه مرتبط

حدکثر ۳۵ سال
ترجیحا ساکن اسامشهر، رباط کریم یا پرند

دارای کارت پایان خدمت

دارای مدرک تحصیلی مرتبط
دارای روابط عمومی و فن بیان مناسب
سخت کوش، پیگیر و منظم، بیمه ناهار

حقوق و مزایای کامل
واتساپ ۰۹۱۲۷۲۰۶۲۵۶

لینک :
https://bazarekar.ir/17568 

شرکت تولید قطعات خودرو مجدصنعت در شهرک صنعتی پرند در زمینه دایکست و ماشینکاری 
جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی
 در راستای تکمیل کادر خود در تهران از واجدین شرایط 

زیر دعوت به همکاری می نماید:
 کارشناس اتاق عمل -  تکنسین بیهوشی

 پرستار-  پزشک عمومی
 مدیر خدمات درمانی-  کارشناس حسابداری

  شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۶،   حقوق توافقی
  متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعام شده 

در بخش اطاعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.
hr@ibcrc.ir  

https://bazarekar.ir/17553 : لینک

فراخوان

  شناسایی و معرفی کارآفرینان آینده

مجموعه بازارکار وابسته به جهاددانشگاهی در نظر دارد
 به منظور شناسایی و معرفی کار آفرینان آینده  اقدام 

 به معرفی عزیزان و دستاوردهایشان نماید.
لذا از کلیه خانواده های محترم کارآفرینان ، مخترعان و
 صاحبان ایده های برتر در گروه سنی کودک و نوجوان

 دعوت می گردد با مراجعه به آدرس ذیل نسبت
 به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.

www.bazarekar.ir

◄    معاون دادستانی کل کشور در بازدید از نمایشگاه توانمندی  شرکت های کوچک و متوسط
۲4۰۰ واحد تولیدی به چرخه کار و اشتغال برگشتند

ــی  ــعید عمران ــر س ــازارکار، دکت ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور در بازدیــد از نخســتین 
ــک  ــرکت های کوچ ــی ش ــای صادرات ــگاه توانمندی ه نمایش
و متوســط در محــل دائمــی نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران 
ــایه  ــورهای همس ــری کش ــون نف ــازار ۶۰۰ میلی ــت: ب گف
ــرکت های  ــی ش ــای صادرات ــرای توانمندی ه ــی ب ــازار خوب ب

کوچــک و متوســط اســت.
دکتــر ســعید عمرانــی معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور 
و نماینــده قــوه قضائیــه در شــورای گفتگــوی دولــت و 
بخــش خصوصــی ضمــن بازدیــد نخســتین نمایشــگاه 
ــی شــرکت های کوچــک و متوســط  ــای صادرات توانمندی ه
بــه بــازارکار گفــت: در ســالی کــه بنــام ســال تولیــد، دانــش 
بنیــان و اشــتغال آفریــن نامگــذاری شــده نقــش و جایــگاه 
ــتغال  ــد و اش ــط در تولی ــک و متوس ــای کوچ ــرکت ه ش

بویــژه اشــتغال دانــش بنیــان و نیــز صــادرات محصــوالت بــه 
ــت دارد. ــیار اهمی ــی بس ــای جهان بازاره

ــع کوچــک و  ــه دســتاوردهای خــوب صنای ــاره ب ــا اش وی ب

متوســط و شــهرک هــای صنعتــی در سراســر کشــور یــادآور 
شــد: بایــد از همــه ظرفیــت هــای ملــی و بیــن المللــی بویژه 
ســفارت خانــه هــا  در سراســر دنیــا بــرای ورود بــه بازارهــای 

جهانــی و توســعه اشــتغال و کارآفرینــی بهــره ببریــم.
معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور در بازدیــد از نخســتین 
ــک  ــرکت های کوچ ــی ش ــای صادرات ــگاه توانمندی ه نمایش
و متوســط در محــل دائمــی نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران، 
ــای  ــت ه ــی از سیاس ــدی را یک ــای تولی ــت از واحده حمای
قــوه قضائیــه و دادســتانی کل کشــور عنــوان کــرد و گفــت: 
ــا حمایــت هــای قــوه قضائیــه و نیــز دولــت آقــای دکتــر  ب
رئیســی رئیــس جمهور،بیــش از ۲۴۰۰ واحــد تولیــدی 
ــن  ــد و ای ــته ان ــد برگش ــه کار و تولی ــه چرخ ــکل دار ب مش

ــه دارد. ــی ادام سیاســت حمایت

ــا صــدور حکمــی  ــادی رییــس جهاددانشــگاهی ب ــی فیروزآب ــر روح اهلل دهقان دکت
مهــدی عرفاتــی را به عنــوان سرپرســت خبرگــزاری دانشــجویان ایــران )ایســنا( و 

ــره ایــن خبرگــزاری منصــوب کــرد. عضــو هیــأت مدی
ــزاده  ــر عیســی علی ــه دکت ــی جداگان ــن در احکام ــازارکار، همچنی ــزارش ب ــه گ ب
معــاون هماهنگــی و امــور مجلــس و دکتــر محمدرضــا دهقانــی معــاون فرهنگــی 
جهاددانشــگاهی یــزد نیــز بــرای مــدت دو ســال به عنــوان دیگــر اعضــای هیــات 
مدیــره خبرگــزاری ایســنا منصــوب شــدند. دکتر جمــال رحیمیان معــاون فرهنگی 

جهاددانشــگاهی نیــز عضــو حقوقــی ایــن خبرگــزاری بــه شــمار مــی رود.
در متــن حکــم مهــدی عرفاتی آمده اســت: خبرگــزاری دانشــجویان ایران )ایســنا(، 
به عنــوان یــک رســانه ی حرفــه ای و پیشــرو، یکــی از ســرمایه های ارزشــمند کشــور 
ــن  ــوآوری، ارتقــاء و توســعه  در ای ــزوم ن ــه ل ــا توجــه ب و جهاددانشــگاهی اســت. ب
ــوان »  ــما را به عن ــی، ش ــای جنابعال ــات و توانمندی ه ــه تجربی ــف ب ــانه و عط رس
سرپرســت خبرگــزاری دانشــجویان ایــران )ایســنا( و عضــو هیأت مدیــره« منصوب 
می کنــم. الزم اســت بــرای نیــل بــه اهــداف عالــی ایــن رســانه مأموریت هــای زیــر 

موردتوجــه ویــژه قــرار گیــرد:
ــا   برنامه ریــزی و تــاش بــرای ارتقــاء کیفیــت و کمیــت تولیــد خبــر و محتــوا ب
ــه ســه اصــل خــوب، مفیــد و امیدبخــش بــودن و بهینه ســازی و ارتقــاء  توجــه ب
ســاختار و مدیریــت بــرای نظــارت بــر ســامت و صحــت اخبــار و محتــوا در حیــن 
ــزی  ــژه و برنامه ری ــه وی ــز توج ــانه و نی ــتقال رس ــار و اس ــرعت انتش ــه به س توج
بــرای ایجــاد و توســعه ی نــوآوری رســانه ای و اســتفاده از فناوری هــای جدیــد نــرم و 
فرهنگــی بــرای رویــش و زایــش، مجموعه هــای جدیــد در خبرگــزاری دانشــجویان 
ایــران )ایســنا( از اولویــت هــای کاری مدیرعامــل و تیــم جدیــد ایســنا معرفــی 

شــده اســت.
ــای  ــه از تاش ه ــی جداگان ــن در نامه های ــادی همچنی ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
صادقانــه علــی متقیــان در زمــان تصــدی مدیرعاملــی خبرگــزاری ایســنا و دکتــر 
ــی خوشــخو، دکتــر ســید عبدالحمیــد احمــدی و مهنــدس  محمدحســین ایمان
ــی کــرد. ــره ایــن خبرگــزاری قدردان علیرضــا زجاجــی اعضــای ســابق هیــات مدی



استان

www.bazarekar.ir
ویژه اطالع رسانی اشتغال4 دوشنبه13 تیر 1401- 4 ذی الحجه  1443-4 جوالی 2022 - سال بیست و دوم - شماره 1268

مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیآذربایجانغربی

بیشاز۲۲۰۰نفردرحوزهمشاغلخانگی
آذربایجانغربیصاحبشغلشدند

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
آذربایجان غربــی بــا اشــاره بــه اقدامــات خوب 
انجــام شــده در حوزه توســعه مشــاغل خانگی 
ــال  ــدای س ــه از ابت ــهیالتی ک ــا تس ــت: ب گف
گذشــته تــا پایــان بهــار امســال در ایــن حوزه 
ــزار و ۲۴۰  ــده، ۲ ه ــت ش ــتان پرداخ در اس

فرصــت شــغلی ایجــاد کــرده ایــم.
ایرنـا،  از  نقـل  بـه  بـازارکار  بـه گـزارش   
ایـن  ایجـاد  بـرای  افـزود:  دهقانـی  علـی 
تعـداد شـغل، بیـش از ۴۰ میلیـارد تومان تسـهیالت بـه ۸۵۳ طرح مصوب توسـط بانک های 

عامـل پرداخـت شـده اسـت.
وی اضافــه کــرد: ایــن تعــداد شــامل ۴۷۷ طــرح اداره کل صنعــت، معــدن و تجــارت 
بــا پرداختــی ۲۶ میلیــارد تومــان، ۱۲۷ طــرح اداره کل جهــاد کشــاورزی بــا پرداختــی 
ــی  ــا پرداخت ــالمی ب ــاد اس ــگ و ارش ــرح اداره کل فرهن ــان، ۱۰۱ ط ــارد توم ــج میلی پن
ــع دســتی و  ــراث فرهنگــی، صنای ــان و ۱۴۸ طــرح اداره کل می ــارد توم حــدود ســه میلی

گردشــگری بــا پرداختــی حــدود هفــت میلیــارد تومــان اســت.
وی اظهــار کــرد: البتــه در ایــن مــدت، ۲ هــزار و ۳۴۰ مجــوز مشــاغل خانگــی در 
ــک هــای  ــه بان ــن تعــداد، هــزار و ۲۰۳ طــرح ب ــی صــادر شــده کــه از ای آذربایجــان غرب

ــد. ــرده ان ــت ک ــود را دریاف ــهیالت خ ــرح تس ــی و ۸۵۳ ط ــل معرف عام

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید
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ایجاد۲هزارو۴۶۴فرصتشغلی
مشاغلخانگیدرکرمانشاه

ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع مدی
اســتان کرمانشــاه در ســومین نشســت 
ــذاری  ــرمایه گ ــتغال و س ــروه اش کارگ
۲ هــزار و ۴۶۴ فرصــت شــغلی از پرداخــت 
تســهیالت مشــاغل خانگــی در اســتان 

ــد. ــاد ش ــاه ایج کرمانش
به گـزارش  بـازارکار به نقـل از روابط عمومی 
اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان 
کرمانشـاه، مختار احمدی در سـومین نشست 
کارگـروه اشـتغال و سـرمایه گذاری اسـتان با بیـان اینکه ۹۵ درصد تسـهیالت مشـاغل خانگی 
سـهمیه سـال ۱۴۰۰ اسـتان پرداخت شـده اسـت، اظهار کرد: بـا پرداخت ۷۳۵ میلیـارد ریال از 

سـهمیه ۷۷۶ میلیارد ریالی ۲ هزار و ۴۶۴ فرصت شـغلی در اسـتان ایجاد شـده اسـت.
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان کرمانشــاه در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــس از  ــی پ ــاغل خانگ ــهیالت مش ــت تس ــده درخواس ــال پرون ــارد ری ــون ۹۵۵ میلی تاکن
بررســی در کمیتــه فنــی بــه بانــک هــای عامــل ارســال شــده اســت، افــزود: در صــورت 

ــزان تســهیالت، ۳۰۲۱ فرصــت شــغلی پیــش بینــی مــی شــود. ــن می پرداخــت ای
دبیــر کارگــروه اشــتغال و ســرمایه گــذاری اســتان کرمانشــاه افــزود: ســازمان جهاد کشــاورزی 
بــا مبلــغ ۲۵۷ میلیــارد ریــال، ۱۲۷ درصــد، ســازمان صمــت ۱۹۳ میلیــارد ریــال ۹۲ درصــد، 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ۱۲۰ میلیــارد ریــال ۹۶ درصــد و میــراث فرهنگــی ۸۵ درصــدی 

ســهمیه تخصیصــی ۱۶۵ میلیــارد ریــال تســهیالت مشــاغل خانگــی را جــذب نمــوده انــد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید
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ضرورتپیگیریجذبنیروهایامریه
دروزارتنفتازطریقمسئوالنونمایندگانبوشهر

نماینــده بوشــهر در شــورای عالــی اســتان هــا گفــت: اســتاندار و نماینــدگان اســتان بوشــهر، 
دانشــکده مهندســی نفــت، گاز و پتروشــیمی را تعطیــل کنیــد یــا از فــارغ التحصیــل دانشــگاه 
خلیــج فــارس و جوانــان شــرکت کننــده در دوره هــای توانمنــد ســازی نیروهــای بومــی حــوزه 

پــارس جنوبــی حمایــت کنیــد.
حســن رمضانــی در گفــت و گــو بــا ایلنــا، اظهــار داشــت: رعایــت و الــزام اجــرای مصوبــه 
ــار رســانه هــای  ــا اســت کــه در صــدر اخب ۵۰ درصــدی اشــتغال نیروهــای بومــی ســال ه

اســتان، مطالبــه مــردم، جوانــان و مســئوالن اســتان بوشــهر قــرار دارد.
رمضانــی افــزود: مصوبــه ای کــه بــا آمــار واقعــی میــزان اشــتغال  نیروهــای بومــی فاصله داشــته 

و نتوانســته اســت رضایــت منــدی الزم را در بیــن جوانــان و مســئوالن بوشــهری کســب کنــد.
وی بــا انتقــاد از فعــال شــدن جــذب نیــروی امریــه در وزارت نفــت بیــان کــرد: جــذب نیــروی 
امریــه در وزارت نفــت کــه در ســال هــای گذشــته متوقــف شــده بــود در اســفند مــاه ۱۴۰۰ 
از طریــق ســامانه نفــت بــه جریــان افتــاده و متاســفانه بــه رغــم هشــدارها و نگرانــی هایــی کــه 
بــه مســئوالن ارشــد اســتان و نماینــدگان انتقــال داده شــده اســت ، شــاهد اقــدام و پیگیــری 

ایــن موضــوع نیســتیم.

بیشاز۳۰هزاراشتغالدرگیالن
ایجادمیشود

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی گیالن تعهد ایجاد اشتغال در استان گیالن توسط اداره کل 
تعاون را بیش از ۳۰ هزار شغل در سال جدید دانست و گفت: تعهد ایجاد اشتغال در سال جدید 
۳۰ هزار و ۹۰۴ و در گذشته ۲۱ هزار و ۲۹۵ مورد بوده است که ۹۶ درصد آن محقق شده است.
به گزارش بازار کار به نقل از خبرگزاری فارس از رشت، سیاوش آقاجانی در نشست خبری با 
اصحاب رسانه در سالن اجتماعات اداره کل تعاون با بیان اینکه مدیران باید خود را پاسخگو 
به مردم و اصحاب رسانه بدانند، اظهار کرد: اصحاب رسانه پل ارتباطی میان مردم و مسؤوالن 

بوده و پاسخگویی به رسانه در واقع جلب اعتماد مردم در جامعه است.
وی با تاکید بر لزوم توجه به انجام سریع امور در اداره کل تعاون در استان گیالن گفت: 
محض قبول مسؤولیت برنامه ها انتصابات را سریع انجام داده و در پنج ماه امسال ۲۰ انتصاب 

با اهداف رشد و ارتقا بخش کیفی در اداره کل تعاون انجام شده است.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید 
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سرپرستسازمانصنعتگلستان:

صنایعگلستانامسال۱۰هزار
فرصتشغلیایجادمیکنند

و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  سرپرســت 
ــرورت  ــر ض ــد ب ــا تاکی ــتان ب ــارت گلس تج
ظرفیت هــای  از  حداکثــری  بهره منــدی 
صنعتــی و معدنــی بــرای ایجــاد شــغل 
گفــت: طبــق برنامه ریــزی انجــام شــده 
امســال افــزون بــر ۱۰ هــزار شــغل در 
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــوزه صنع ح

می شــود. ایجــاد 
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  سرپرســت 

تجــارت گلســتان بــا تاکیــد بــر ضــرورت بهره منــدی حداکثــری از ظرفیت هــای 
ــرای ایجــاد شــغل گفــت: طبــق برنامه ریــزی انجــام شــده امســال  ــی ب صنعتــی و معدن
افــزون بــر ۱۰ هــزار شــغل در حــوزه صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ایجــاد می شــود.

ــی  ــه میزبان ــری ب ــت خب ــن زاده در نشس ــعلی حس ــا، درویش ــگار ایرن ــزارش خبرن ــه گ ب
ــروه  ــغلی در کارگ ــت ش ــداد فرص ــن تع ــت: ای ــار داش ــز اظه ــی بندرگ ــهرک صنعت ش
اشــتغال اســتان هــدف گــذاری شــده و بــا کمــک بخــش خصوصــی محقــق خواهــد شــد .
بــه گفتــه وی ســال قبــل از مجمــوع ۳۰ هــزار فرصــت شــغلی هدفگــذاری شــده بــرای 
گلســتان، ۱۰ هــزار و ۱۰۰ فرصــت شــغلی ســهم بخــش صنعــت بــود کــه تــا پایــان ســال 

۱۰ هــزار و ۴۵۷ فرصــت شــغلی ایجــاد شــد.

سومیندهکدهفناوریونوآوریو
منابعطبیعیکشوردرسمنانافتتاحشد

ســومین دهکــده فنــاوری و نــوآوری 
ــا  ــور ب ــی کش ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
اختصــاص ۱۰ هکتــار زمین و ســاختمان 
یکهــزار متــر مربعــی بــا قابلیــت اســتقرار 
ــمنان  ــان در س ــش بنی ــرکت دان ۴۰ ش

ــاح شــد. افتت
ــا،  ــل از ایرن ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ســومین دهکــده فنــاوری و نــوآوری 
کشــور  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی 
بــا حضــور ســیدمجتبی خیام نکوئــی 

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس ســازمان تحقیقات، ترویج وآمــوزش کشــاورزی، 
مجیــد ولــدان ریاســت پــارک علــم و فنــاوری کشــاورزی و منابــع طبیعــی کشــور، علــی 
خیرالدیــن معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، عبــاس گلــرو 
ــد  ــالمی، محم ــورای اس ــس ش ــرخه در مجل ــهر و س ــمنان، مهدیش ــردم س ــده م نماین
ــرودگاه ســمنان  ــاده ف ــدای ج ــتانی در ابت ــدار ســمنان، و مســئوالن اس ــی فرمان بهرام

ــد. ــدازی ش راه ان
دهکــده فنــاوری و نــوآوری کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان ســمنان بــا اختصــاص 
ــتیبانی از   ــتقرار و پش ــت اس ــی قابلی ــزار مترمرب ــاختمان یکه ــاری و س ــن ۱۰ هکت زمی

۴۰ واحــد فنــاوری را دارد.
ــع طبیعــی اســتان ســمنان اشــتغالزایی  ــوآوری کشــاورزی و مناب ــاوری و ن دهکــده فن

ــه همــراه دارد. ۳۰۰ نفــر در حــوزه دانــش بنیــان را ب

راهاندازی۳۴مرکزمهارتآموزی
جوارکارگاهیدرخوزستان

سرپرسـت اداره کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای 
خوزستان از راه اندازی ۳۴ مرکز جوارکارگاهی 
توان افزایـی و مهارت آمـوزی تحـت نظـارت و 
وابسـته به سازمان نظام مهندسـی کشاورزی 
و منابـع طبیعی همزمـان با سراسرکشـور در 

اسـتان خوزسـتان خبر داد.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از ایسـنا جلیل 
بیت مشـعلی، اظهـار کـرد: مجـوز فعالیت این 
مراکـز به موجـب مـاده ۱۱۰ قانـون کار برای 

صیانت از نیروی کار و ارتقای مهارت منابع انسـانی بنگاه های اقتصادی متناسـب با نیاز شـغلی 
و آمایش سـرزمین دارای شـرایط صادر شـده اسـت.

وی ادامــه داد: مراکــز جوارکارگاهــی در کنــار کارخانه هــا و کارگاه هــا راه انــدازی می شــوند 
تــا عــالوه بــر صیانــت از نیــروی کار و ارتقــای مهــارت منابــع انســانی صنایــع و صنــوف، 
مهارت آمــوزان نیــز در محیــط کاری واقعــی قــرار بگیرنــد و بــر تجربــه خــود اضافــه کننــد. 
تاســیس و برگــزاری دوره هــای آموزشــی در ایــن مراکــز بــا رعایــت اســتانداردهای بین المللــی 

و بــا نظــارت ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای صــورت می گیــرد.

۱۷هزارفرصتشغلیبراینیازمندان
درمازندرانایجادمیشود

 مدیـرکل کمیتـه امـداد مازنـدران توانمندسـازی مددجویـان را از برنامـه هـا ذکـر کرد و 
گفـت: امسـال ۱۷ هـزار و۵۰۰ فرصت شـغلی بـرای نیازمندان در اسـتان ایجاد می شـود.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از خبرنـگار مهر، حجت االسـالم بشـیر عالیشـاه در دیـدار با 
فرمانـدار سـوادکوه افـزود: بکارگیـری و انتصاب نیروهای جـوان مؤمن انقالبـی و تازه نفس 
پیـرو دسـتور مقـام معظـم رهبـری در بیانیـه گام دوم انقـالب بـا حفـظ کرامـت و شـأن 

همـکاران مخلـص باسـابقه انجام می شـود.
مدیـرکل کمیتـه امـداد مازنـدران بـا بیان اینکـه ۸۰ هزار خانـوار در اسـتان تحت حمایت 
کمیتـه امـداد قـرار دارنـد، تصریح کـرد: برنامه ریزی مناسـب در راسـتای خدمت رسـانی 

بـه نیازمندان انجام شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه توانمندسـازی مددجویـان از رویکردهـای اصلـی این نهاد اسـت، بیان 
داشـت: امسـال ۱۷ هـزار و ۵۰۰ فرصـت شـغلی بـرای نیازمنـدان ایجـاد می شـود و سـال 
گذشـته بـا کمـک خیـران، هشـت هـزار و ۴۰۰ دسـتگاه لـوازم خانگـی بیـن نیازمنـدان 

شـد. توزیع 
وی گفــت: در بخــش مســکن هــم اقدامــات خوبــی صورت گرفــت و ســاخت هــزار و ۳۰۰ واحد 

مســکن مددجویی در حال ســاخت اســت.

باحضورمعاونوزیرجهادکشاورزی
ورئیسسازمانتحقیقات،ترویجوآموزشکشاورزی ◄

فنـاوری  و  علـم  پـارک  رئیـس 
طـرح  اجـرای  جزئیـات  خوزسـتان 
دانشـگاه های  در  فنـاوری  دسـتیار 
اسـتان از مردادمـاه را تشـریح کـرد.

در  راضی جاللـی  محمـد  دکتـر 
گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهارکـرد: طرح 
دسـتیار فنـاوری، یکـی از طرح هایی 
اسـت کـه توسـط وزارت علـوم بـه 
پارک هـای علـم و فنـاوری بـه عنوان 
یکـی  اسـت.  شـده  ابـالغ  متولیـان 

از مشـکالت موجـود در عرصـه فنـاوری ایـن اسـت که دانشـجویان در 
زمـان تحصیـل خیلـی وارد عرصه هـای فنـاوری و نوآوری نمی شـوند و 
ایـن مسـاله نیـز به دلیل اسـت که سـرفصل های درسـی کمتـر به این 

می پردازنـد.   مسـائل 

دسـتیار  طـرح  در  داد:  ادامـه  وی 
فنـاوری در واقع دانشـجویان میهمان 
میزبـان  شـرکت ها  و  پارک هـا  و 
برگـزاری طـرح هسـتند و ایـن طرح 
بـرای همـه دانشـجویان در هـر سـه 
مقطـع  کارشناسـی، ارشـد و دکتری 

می شـود. اجرایـی 
فنـاوری  و  علـم  پـارک  رئیـس 
دانشـجویان  گفـت:  خوزسـتان 
کارشناسـی پس از به پایان رسـاندن 
نیم سـال ششـم تحصیلی، دانشـجویان ارشـد بعد از پایان نیم سال دوم 
و دانشـجویان دکتـری نیـز پـس از بـه پایان رسـاندن نیم سـال چهارم 

شـوند. طـرح  ایـن  وارد  می تواننـد 

جزئیاتاجرایطرحدستیارفناوریدردانشگاههایخوزستانازمردادماه

رئیسپارکعلموفناوریاستانتشریحکرد

مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستان ◄

اقتصـادی  امـور  معـاون هماهنگـی 
اسـتاندار اردبیل گفـت: پردیس های 
علـم و فنـاوری در اسـتان اردبیـل 
راه انـدازی شـده کـه در ایـن زمینه 
دسـتیابی بـه اهـداف و برنامه هـای 
پیشـرفت اسـتان برای تحقق شـعار 

سـال عملیاتـی می شـود.
بــه گــزارش  بــازارکار بــه نقــل 
ازاردبیــل،  تســنیم  ازخبرگــزاری 
یاســر عبداللهی عابــد در نشســت 
فنـــاوری  و  علمــی  شـــــورای 

اظهــار داشــت:  اردبیــل  اســتان  فنــاوری  و   پــارک علــم  
پردیس هــای علــم و فنــاوری در اســتان اردبیــل راه انــدازی 
ــای  ــداف و برنامه ه ــه اه ــتیابی ب ــه دس ــن زمین ــه در ای ــده ک ش
ــود. ــی می ش ــال عملیات ــعار س ــق ش ــرای تحق ــتان ب ــرفت اس پیش

ــرای  ــتان ب ــرفت اس ــای پیش ــداف و برنامه ه ــرد: اه ــان ک وی بی
ــتغال آفرینی  ــان و اش ــد دانش بنی ــز تولی ــال و نی ــعار س ــق ش تحق

اساســی  اولویت هــای  جــزو 
زمینــه  ایــن  در  کــه  اســت 
برنــــامه های  عملیـاتی ســــازی 
اولویت هــای  مــورد نظــر جــزو 
در  بایــد  کــه  اســت  اساســی 
ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــتای اس راس
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــتانی و دس اس
مــورد نظــر تمهیــدات الزم بــه 

ــد. ــل آی عم
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
داد:  ادامــه  اردبیــل  اســتاندار 
ــاری در  ــای تج ــاور و کارگاه ه ــرکت های فن ــذب ش ــرش و ج پذی
ــود  ــای موج ــتفاده از ظرفیت ه ــز اس ــاوری و نی ــم و فن ــارک عل پ
ــت مهــم و اساســی  ــورد نظــر جــزو اولوی ــرای تحقــق اهــداف م ب
ــا اقدامــات انجــام یافتــه مشــکالت  اســت کــه درصــدد هســتیم ب
موجــود را در ایــن زمینــه برطــرف و بــه اهــداف خــود 

دســت یابیــم.

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندار

پردیسهایعلموفناوریدراستاناردبیلراهاندازیشدهاست

سرپرستادارهکلآموزشفنیوحرفهایخبرداد ◄

◄

نمایندهبوشهردرشورایعالیاستانها ◄

مشاغلخانگی

مدیرکلکمیتهامدادمازندران:

تحقق۹۶درصدیایجاداشتغالایناستان ◄

رئیــس مرکــز تحقیقات کشــاورزی 
ــن  ــت: چهارمی ــان گف ــتان زنج اس
ــوآوری حــوزه  دهکــده فنــاوری و ن
زنجــان  در  کشــور،  کشــاورزی 

ــود. ــی ش ــدازی م راه ان
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل 
نادرعباســی در جلســه  از مهــر، 
ــل  ــان در مح ــش بنی ــورای دان ش
اســتانداری زنجــان، بــا تاکید بــر اینکه 

ــت،  ــاورزی اس ــی وزارت جهادکش ــت اصل ــی ماموری ــت غذای امنی
گفــت: رمــز بقــای هر کشــوری ســه نــوع امنیــت اســت؛ امنیــت غذایی، 
ــوارد  ــی محــور و اســاس م ــت غذای ــه امنی ــی و بهداشــتی ک دفاع

ــت. ــر اس دیگ
وی افــزود: کمیتــه راهبــردی فنــاوری نانــو و همچنیــن پردیس های 
ــکیل  ــاورزی تش ــاد کش ــه جه ــم در وزاتخان ــوآوری ه ــاوری و ن فن
ــرای  ــده ب ــی ش ــاوری پیش بین ــده فن ــن ۱۰ دهک ــه از بی ــده ک ش

کشــور، چهارمیــن دهکــده فنــاوری 
کشــاورزی  حــوزه  نــوآوری  و 
راه انــدازی  زنجــان  در  کشــور، 

ــود. ــی ش م
عباســی افــزود: امنیــت غذایــی 
اقتصــادی،  امنیــت  زیربنــای 
اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی 
ــای  کشــور اســت و منظــر ارزش ه
از  یکــی  عنــوان  بــه  بنیادیــن 

می شــود. محســوب  جامعــه  و  فــرد  حقــوق  مهم تریــن 
رئیــس مرکــز تحقیقــات کشــاورزی اســتان زنجــان گفــت: 
نظام هــای ناپایــدار کشــاورزی، کاهــش ســطح کیفیــت محصــوالت 
کشــاورزی، تخریــب اراضــی، کاهــش تنــوع زیســتی، تغییــر اقلیــم، 
ــش  ــت، افزای ــط زیس ــب محی ــیرین و تخری ــع آب ش ــش مناب کاه
جمعیــت از جملــه مهم تریــن عوامــل تهدیدکننــده امنیــت غذایــی 

ــد. ــمار می رون ــه ش ب

رئیسمرکزتحقیقاتکشاورزیاستانزنجان:

چهارمیندهکدهفناوریحوزهکشاورزیکشوردرزنجانراهاندازیمیشود

معاوناشتغالوخودکفاییکمیتهامدادآذربایجانشرقی،

ارائهتسهیالتحمایتیکمیتهامدادبرایاشتغالزاییدرحوزهدانشبنیان
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان شرقی، رویکردهای 

اشتغالزایی این نهاد حمایتی در حوزه دانش بنیان را تشریح کرد.
استان؛  امداد  از روابط عمومی کمیته  نقل  به  بازار کار  به گزارش 
کریم پرویزی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: کمیته امداد 
آذربایجان شرقی در راستای عملیاتی کردن شعار سال، برنامه های 
اشتغالزایی در حوزه دانش بنیان را در اولویت های خود قرار داده است.

وی گفت: با شناسایی افراد نخبه، دارای ایده، دارای اختراع و نمونه اولیه 
اعم از دانش آموزان و دانشجویان و هم چنین افراد عالقمند به طرح های 

نوآورانه، تسهیالت اشتغالزایی پرداخت می  شود.
وی ادامه داد: تعامل و همکاری با مراکز علمی، شرکت های دانش بنیان 
و خالق به منظور برگزاری انواع رویدادهای اشتغال و کارآفرینی در 

دستور کار این نهاد حمایتی قرار دارد.
پرویزی خاطر نشان کرد: ارائه تسهیالت حمایتی و اشتغالزایی به افراد 
شناسایی شده در چارچوب مقررات کمیته امداد بوده و راهبری شغلی 

در این راستا انجام می پذیرد.

در جلسـه معاون اشـتغال تعـاون کار 
و رفـاه اجتماعـی اسـتان البـرز کـه 
نماینـدگان دسـتگاه های  بـا حضـور 
اجرایی و بانک های عامـل در این اداره 
کل برگـزار شـد، اعتبـارات مربـوط به 
تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی 

سـال ۱۴۰۱ ابالغ شـد.
به گزارش بازارکار به نقل از فارس ، 
ابراهیم شادمهر، معاون اشتغال اداره 
کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 

البرز، در جمع اصحاب رسانه، گفت: دولت در سال جدید در مجموع 
۹۷۵ میلیارد ریال اعتبارات در بخش مشاغل خانگی پیش بینی کرده 
است که برای طرح های گروهی پشتیبان تا سقف ۲۰ میلیارد ریال برای 
حداقل اشتغال ۴۰ نفر و به ازای هر نفر حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال و 
سفت پرداخت طرح های فردی مستقل به ازای هر نفر هزار میلیون ریال 

و در مجموع ۱۰ میلیارد ریال خواهد بود.
معاون اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز در این 
جلسه تصریح کرد: عالوه بر اعطای تسهیالت اشتغال مشاغل خانگی 
برای گروه ها و نفرات متقاضی جدید، در خصوص اعطای تسهیالت به 
پیشران های فعال در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی خود نیز اعتباراتی 
ارایه طرح های توسعه ای خود  بینی شده است که در صورت  پیش 

می توانند از این اعتبارات استفاده کنند.
شـادمهر در ادامـه افـزود: منابـع اعتبـاری بـه بانک هـای عامل اسـتان 

شـامل بانک توسـعه تعاون به میزان 
۳۵۰ میلیـارد ریال، بانک کشـاورزی 
۱۵۰ میلیـارد ریـال، پسـت بانـک 
رفـاه  بانـک  و  ریـال  میلیـارد   ۹۵
ریـال  میلیـارد  نیـز ۳۵۰  کارگـران 

تخصیـص یافتـه اسـت.
دستورالعمل  گفت:  ادامه  در  وی 
اجرایی ایجاد ۹۷۵۰ شغل خانگی در 
استان البرز پیرو ابالغیه مورخ پنجم 
تیر ماه ۱۴۰۱ بر پرداخت تسهیالت 
به صورت فردی و پشتیبان و همچنین اولویت پرداخت به پشتیبان 
فعال و تعاونی ها و پرداخت مجدد اعتبارات خاص پشتیبان که تعهدات 
قبلی را انجام داده اند و قصد توسعه فعالیت پشتیبانی را دارند تاکید دارد. 
ــت  ــی از پرداخ ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــتغال داره کل تع ــاون اش مع
تســهیالت بــه متقاضیــان کــه آمادگــی الزم جهــت ورود بــه مشــاغل 
خانگــی را دارنــد خواســت نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه مشــاغل 
خانگــی و طــی مراحــل و صــدور مجوزهــای الزم نســبت بــه پیگیــری 
اســتفاده از تســهیالت اعتبــاری قــرض الحســنه مشــاغل خانگــی از 
آدرس http://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir اقــدام کننــد.
شایان ذکر است متقاضیانی که فاقد گواهی تجربه یا مهارت می باشندف 
در طرح جدید ۶ ماه فرصت دارند تا نسبت به ارائه مدارک مهارت اقدام 
کنند و در ابتدا فقدان مدارک مربوط به گواهی تجربه و مهارت مانعی 

برای ثبت نام و استفاده از تسهیالت مربوط نخواهد بود.

اعتباراتتسهیالتمشاغلخانگیسالجاریابالغشد

معاوناشتغالدارهکلتعاونکارورفاهاجتماعی
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت جنوبگان )صنایع شیمیایی کرمان زمین(
 برای سمت کارشناس دیجتال مارکتینگ در شهر 
کرمان بدنبال دوست و همکار جدید میگردد،از 
عالقه مندان دارای شرایط ذیل جهت همکاری

 دعوت بعمل می آید:
 کارشناس دیجیتال مارکتینگ

  داشتن دیدگاه تخصصی و کاربردی در حوزه ی 
دیجیتال مارکتینگ و درک عمق آن

 مسلط به موتورهای جستجو و شبکه های اجتماعی
 آشنا با مفاهیم SEO و SEM و بازاریابی دیجیتال
 آشنا با مبانی گوگل سرچ کنسول، ادوردز، آنالیتیک
 آشنا با مفاهیم طراحی و مدیریت استراتژی های 

تبلیغاتی یا ارائه و اجرای ایده های مفید تعاملی مانند 
بنرهای تبلیغاتی و برندینگ

)whatsapp( 09057872102  
لینک :

https://bazarekar.ir/17561 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت رتبه یک در زمینه نفت و گاز دارای سوابق 
درخشان در زمینه پروژه های طرح و ساخت صنایع نفت 
و گاز و پتروشیمی جهت تکمیل کادر خود در تهران از 
عالقمندان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

 مدیر مهندسی )آقا(-  کارشناس بازرگانی
 کارشناس QC )آقا(

 کارشناس قراردادها و پیمان رسیدگی )آقا(
 کارشناس ابزار دقیق )آقا(
 کارشناس پایپینگ )آقا(

 کنترل پروژه )آقا(-  حسابدار )خانم(
 کارشناس تهیه مناقصات

 کارمند اداری-  منشی پروژه )خانم(
  متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 
ایمیل زیر ارسال نمایند. )کلیه متقاضیان محترم باید 
هنگام ارسال رزومه پست مورد نظر خود را در قسمت 

موضوع ایمیل )subject( لحاظ نمایند.(
Jobforepcco@gmail.com  
https://bazarekar.ir/17521 : لینک

دعوت به همکاری

 مهندس کامپیوتر
کاردانی،کارشناسی، کارشناس ارشد

 کارشناس، کارشناس ارشد
 رشته سخت افزار شبکه و امنیت شبکه، 

آشنا به زبان های برنامه نویسی
 رشته نرم افزار : تسلط کامل به برنامه نویسی با زبان های 

ASP.net, MVC, C#، SQL Server

 مهندس برق و الکترونیک
 کارشناسی، کارشناس ارشد

 دارای حداقل ۵ سال سابقه کار
 سابقه کار در نگهداری و تعمیرات و تسلط به نگهداری و 

TPM تعمیرات بهره ور فراگیر

 مسلط به زبان انگلیسی
 شیمی تجزیه

کارشناسی، کارشناس ارشد
 آشنایی با اصول محلول سازی و روش های 

تجزیه شیمیایی مواد
 مدیریت بازرگانی

 کارشناسی، کارشناس ارشد
 آشنایی کامل به امور بازاریابی و فروش

  متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را
 ارسال نمایند.

rmrc061@gmail.com  

https://bazarekar.ir/17513 : لینک

مرکز پژوهش متالورژی رازی در شهر تهران جهت تکمیل کادر خود، از افراد واجد شرایط در کرج و یا غرب تهران 
دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاری

 مهندس مکانیک
 کارشناسی یا کارشناسی ارشد،  جهت طراحی محصول

 مسلط به نرم افزاری طراحی،  ترجیحاً آشنا به الزامات خودرو
 مهندس مکانیک

 مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد
 جهت طراحی محصول،  مسلط به نرم افزاری طراحی

 ترجیحاً آشنا به الزامات خودرو
 کارشناس فروش و بازرگانی

 کارشناسی مدیریت،  مسلط به نرم افزارهای آفیس

 روابط عمومی باال،  سابقه کار ۲سال
 مدیر تولید

 مهندسی مکانیک یا مهندسی الکترونیک
 مسلط به فرآیندهای تولید محصول

 دارای حداقل ۵سال سابقه کار
  متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده  

ارتباط حاصل نمایند.
hr@imantak.com  

https://bazarekar.ir/17493 : لینک

شرکت ایمن تک پیشرو یک شرکت ر در زمینه قطعات تولید خودرو در تهران جهت استخدام در دفتر مرکزی )اقدسیه( 
و کارخانه )تهرانپارس منطقه صنعتی جاجرود( از افراد واجد الشرایط دعوت به همکاری مینماید.

دعوت به همکاری
مجتمع صنایع غذایی گلها جهت تکمیل کادر خود در 

تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
 مدیر مالی )آقا(- کارشناس صادرات
  پرسنل حراست )آقا(-  راننده )آقا(

 مدیر برنامه ریزی- سرپرست انبار )آقا(
 کارشناس حسابداری- مسئول تشریفات )خانم(

 مدیر فروش استانی )آقا(- گرافیست )آقا(
  متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 

در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.
job@golhaland.com  

https://bazarekar.ir/17389 : لینک

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین از افراد 
واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

 مهندس صنایع
خانم/ آقا، تمام وقت

آشنا به برنامه ریزی تولید وکنترل پروژه
مسلط به آفیس، بیمه، سرویس رفت و برگشت

حقوق ثابت
 نقشه کش صنعتی
خانم/ آقا، تمام وقت

Autocad و SolidWorks مسلط به
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
estekhdam140102@gmail.com

لینک : 

https://bazarekar.ir/17226

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت رنگسازی برهان نوین پوشش صفا 
در استان قم، شهرک شکوهیه قم جهت تکمیل کادر خود 

از متقاضیان ساکن استان  قم استخدام می نماید.
 مدیر برنامه ریزی تولید

آقا، دارای سابقه کار، تمام وقت
با سابقه کار، ۳۵ سال به باال

لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی صنایع
محل کار

استان قم، شهر قم
آدرس: ۵۵ متری عماریاسر، بین کوچه ۳۸ و ۴۰،
 پالک ۵۸ . محل کار: ابتدای شهرک شکوهیه

واتساپ 09۳۶7285098

لینک : 

https://bazarekar.ir/17217

ــای  ــاوری ه ــوم و فن ــارک عل ــاوری پ ــاون فن مع
ــن  ــه اولی ــان اینک ــا بی ــی ب ــع فرهنگ ــرم و صنای ن
ــی در حــوزه  ــت مل ــا ماموری ــارک تخصصــی و ب پ
ــرد:  ــان ک ــد خاطرنش ــی باش ــور م ــگ کش فرهن
بیــش از ۵۲ درصــد دانــش آموختــگان کشــورمان 
ــر  ــوم انســانی، فرهنگــی و هن ــای عل در رشــته ه
هســتند؛ بــرای تجــاری ســازی ایــده هــا و توســعه 
ــالق و  ــع خ ــوزه صنای ــا در ح ــتارت آپ ه اس

ــم. ــی کنی ــالش م ــی ت فرهنگ
ــم  ــر ابراهی ــازارکار، دکت ــگار ب ــزارش خبرن ــه گ ب
نبیونــی بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــور ۵۰ پــارک 
ــه  ــتند ک ــت هس ــال فعالی ــاوری در ح ــم و فن عل
ــتند  ــی هس ــارک تخصص ــه پ ــداد س ــن تع از ای
ــع  ــرم و صنای ــای ن ــاوری ه ــوم و فن ــارک عل و پ
ــی  ــارک تخصص ــه پ ــن س ــی از ای ــی یک فرهنگ

ــت.  اس
ــای  ــاوری ه ــوم و فن ــارک عل ــاوری پ ــاون فن مع
نــرم و صنایــع فرهنگــی گفــت: صنایــع فرهنگــی و 
خــالق حــوزه هــای بســیاری را شــامل حــوزه های 
ــگری،  ــتی، گردش ــع دس ــری، صنای ــری، تصوی هن
موضوعاتــی  و حتــی  دکورایســون  و  معمــاری 
ــای  ــود ج ــازی را در خ ــای مج ــت ه ــل واقعی مث

مــی دهــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت اقتصــاد فرهنــگ 
ــز در  ــا نی ــور م ــت: در کش ــار داش ــا اظه در دنی
ســالهای گذشــته بحــث اقتصــاد فرهنــگ بــه طــور 
ــده  ــن ای جــدی مطــرح شــده اســت؛ براســاس ای
فرهنــگ مــی توانــد از یــک بخــش هزینــه ای بــه 
بخــش درآمــد زا ارتقــاء یابــد کــه بــر اســاس آن 
اســتارت آپ هــای خوبــی بــرای درآمــدزا کــردن 
ــاوری  ــم و فن ــارک هــای عل بخــش فرهنــگ در پ
ــای  ــاوری ه ــوم و فن ــارک عل ــه در پ از جمل
ــد کــه  ن ــرم شــکل گرفتــه و توســعه یافتــه ا ن
ــاد  ــعه اقتص ــی در توس ــش مهم ــد نق نن ــی توا م

بخــش فرهنــگ ایفــا نماینــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش عمــده ای از 
ــا از محــل  ــه دنی ــد کشــورهای توســعه یافت درآم
ــرد:  ــح ک ــت تصری ــی اس ــالق فرهنگ ــع خ صنای
دکورایســون  و  طراحــی  انیمیشــن،  ســینما، 
گردشــگری و واقعیــت مجــازی و ... بخــش عمــده ای 
از درآمــد ناخالــص ملــی ایــن کشــورها را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت. 
پــارک علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع 
هــای  آپ  اســتارت  از  بــا حمایــت  فرهنگــی 
هنــری و شــرکت هــا و کســب و کارهــای هنــری 

ــاتید و  ــگان و اس ــش آموخت ــجویان و دان و دانش
ــد  ــی کن ــالش م ــوزه ت ــن ح ــدان ای ــز هنرمن نی
ــش  ــاد بخ ــتغال و اقتص ــعه اش ــتای توس در راس
ــردارد.  ــالق گام ب ــع خ ــعه صنای ــگ و توس فرهن
ــده  ــازی ای ــاری س ــت از تج ــی حمای ــه عبارت ب
هــای بخــش هنــر و صنایــع خــالق از موضوعاتــی 
اســت کــه پــارک در زمینــه هــای مختلــف 

ــد.  ــی کن ــال م دنب

فعالیت یکصد استارت آپ در پارک
 علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 
دکتــر نبیونــی گفــت: بــرای تجــاری ســازی 
و توســعه صنایــع خــالق فرهنگــی، تفاهــم نامــه هــای 
ریاســت  علمــی  معاونــت  بــا  را  مختلفــی 
ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقیق ــوری، وزارت عل جمه
ــراث  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، وزارت می
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی، دبیرخانه 
مناطــق آزاد و ... بــه امضــاء رســانده ایــم و کمــک 
ــوزه  ــال در ح ــای فع ــتارت آپ ه ــم اس ــی کنی م

ــوند. ــت ش ــالق تقوی ــع خ صنای
ــای  ــاوری ه ــوم و فن ــارک عل ــاوری پ ــاون فن مع
ــح کــرد: یکــی از  ــع فرهنگــی تصری ــرم و صنای ن
ــرای  ــزی ب ــه ری ــا برنام ــی م ــای حمایت ــه ه برنام
ــا  ــط ب ــف مرتب ــای مختل ــگاه ه ــور در نمایش حض
صنایــع خــالق اســت و از حضــور اســتارت آپ هــای 
فعــال در حــوزه صنایــع خــالق در ســه نمایشــگاه 
شــامل نمایشــگاه بــازی و اســباب بــازی در تهران، 
نمایشــگاه فرهنــگ ایــران زمیــن در کیــش و نیــز 
نمایشــگاه حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان 
و خــالق حمایــت مــی کنیــم. در ای نمایشــگاه هــا 
شــرکت هــای خــالق و کســب و کارهــای فعــال 
ــد  ــی کنن ــرکت م ــی ش ــع فرهنگ ــوزه صنای در ح
و فرصــت خوبــی بــرای ارائــه دســتاوردهای 
اســتارت هــای فعــال در حــوزه صنایــع خــالق و 

فرهنگــی اســت. 

ماموریت های جدید پارک علوم
 و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

دکتــــر نبیــــونی دربــاره مـامــــوریت ملــی ایــن 
پــارک و نیــز ماموریــت هایــی کــه بــه پــارک علوم 
و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی واگــذار 
شــده گفــت: بــرای پــارک علــوم و فنــاوری هــای 
ــرم و صنایــع فرهنگــی ماموریــت ملــی تعریــف  ن
ــارک یکــی  ــه توســعه فیزیکــی پ شــده اســت. ک
ــان،  ــهرهای زنج ــه در ش ــت ک ــی اس از موضوعات

شــیراز و کیــش اتفــاق افتــاده اســت.
طبــق توافقــی کــه بــا معاونــت فنــاوری وزارت علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری داشــتیم، بحــث آمــوزش های 

مربــوط بــه مالکیــت فکــری در همــه پــارک هــای 
علــم و فنــاوری بــه پــارک علــوم و فنــاوری هــای 

نــرم و صنایــع فرهنگــی محــول شــده اســت.
ــا  ــه ب ــورت گرفت ــق ص ــاس تواف ــن براس همچنی
معاونــت فنــاوری ریاســت جمهــوری و وزارت 
عتــف،  پایــش، نهادســازی، برنامــه ریــزی و 
ــارک  ــه پ ــی ب ــالف و فرهنگ ــع خ ــعه صنای توس
ــی  ــع فرهنگ ــرم و صنای ــای ن ــاوری ه ــوم و فن عل

ــت. ــده اس ــذار ش ــور واگ در کل کش
همچنیــن نخســتین گردهمایــی معاونــان فنــاوری 
پــارک هــای علــم و فنــاوری سراســر کشــور کــه 
شــهریورماه در کیــش برگــزار مــی شــود بــه 

پــارک علــوم و فنــاوری هــای نــرم و صنایــع 
ــت. ــده اس ــذار گردی ــی واگ فرهنگ

وی دربــاره دیگــر برنامــه هــا و فعالیــت هــای ایــن پــارک 
ملــی نیــز گفــت: راه انــدازی ســه مرکــز نــوآوری 
را بــا هماهنگــی معاونــت فنــاوری وزارت علــوم در 
دســتور کار داریــم؛  مرکــز نــوآوری و کارآفرینــی 
شــهر هوشــمند، مرکــز نــوآوری و کارآفرینــی 
ــادرات  ــی ص ــوآوری وکارآفرین ــز ن ــی و مرک حقوق
صنایــع فرهنگــی ســه مرکــزی هســتند کــه 
تــالش مــی کنیــم در راســتای توســعه برنامــه هــای 

پــارک راه انــدازی کنیــم.
معــاون فنــاوری پــارک علــوم و فنــاوری هــای نــرم 
و صنایــع فرهنگــی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای 
فــراوان کشــورمان در حــوزه صنایــع خــالق 
و فرهنگــی و نیــز صنایــع دســتی و ... گفــت: 
گــردش مالــی صنایــع خــالق و فرهنگــی در دنیــا 
ــه چنــد هــزار میلیــارد دالر مــی رســد و ســهم  ب
ایــران از ایــن بــازار بســیار کــم اســت. لــذا پــارک 
در جهــت تجــاری ســازی ایــده هــا و فنــاوری هــا 
نیــز بــا روش هــای نویــن بســته بنــدی و بازاریابــی 
ــه تولیــد و صــادرات صنایــع خــالق و فرهنگــی  ب

ــد. کمــک کن

نیاز به فضای فیزیکی بیشتر داریم
نبیونــی بــا اشــاره بــه اینکــه پــارک علــوم و 
فرهنگــی  یــع  صنا و  نــرم  هــای  وری  فنــا
ــه  ــاز ب ــود نی ــی خ ــت مل ــه ماموری ــه ب توج ــا  ب
ــا دارد  ــت ه ــعه فعالی ــرای توس ــتری ب ــای بیش فض

اعــالم کــرد: از همــکاری همه دســتگاه ها و ســازمان ها 
بــرای در اختیــار گذاشــتن فضــای فیزیکــی بــرای 
اســتقرار اســتارت آپ هــای فعــال در حــوزه صنایع 
ــا و  ــده ه ــازی ای ــی و تجــاری س خــالق و فرهنگ

ــد.  ــی کن ــت م ــن حــوزه حمای ــا ای ــوآوری ه ن
ــای  ــاوری ه ــوم و فن ــارک عل ــاوری پ ــاون فن مع
ــالق  ــع خ ــزود: صنای ــی اف ــع فرهنگ ــرم و صنای ن
ــد مزیتــی شــبیه  و فرهنگــی کشــورمان مــی توان
صنعــت نفــت و گاز در کشــور ایجــاد نمایــد 
ــیاری  ــای بس ــت ه ــران دارای ظرفی ــه ای ــرا ک چ
ــی،  ــراث فرهنگ ــی می ــع فرهنگ ــه صنای در زمین
ــن  ــد ای ــع دســتی و گردشــگری اســت و بای صنای
ظرفیــت هــا از حالــت بالقــوه بــه بالفعــل تبدیــل 
شــود. دانــش آموختــگان توانمنــد بســیاری وجــود 
دارنــد کــه مــی توانند بــا انــدک حمایتــی در قالب 
ارائــه فضــا، مشــاوره هــا و آمــوزش هــا ایده هــای خود 
ــب و  ــا و کس ــتارت آپ ه ــد و اس ــاری کنن را تج

ــد. ــدازی نماین ــن راه ان ــتغال آفری ــای اش کاره
نبیونــی بــا بیــان اینکــه یکــی از موضوعــات مــورد 
توجــه پــارک، میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی 
اســت، گفــت: حمایت هــای مــا از دو جنبــه قابــل 
بررســی اســت؛ جنبــه اول حمایــت از هنرمنــدان 
اســت و جنبــه دوم حمایــت مــا بــه عوامــل 
ــوط می شــود. در  ــر مرب ــه هن ــی و وابســته ب جانب
ــرای  ــایت هایی را ب ــن ها و س ــتا اپلیکیش ــن راس ای
فــروش کاالهــای هنرمنــدان راه انــدازی کرده ایــم. 

گفتگو: امیر علی بینام

در گفتگوی بازارکار با دکتر نبیونی عنوان شد

پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 
به دنبال ارتقاء جایگاه  ایران در بازار صنایع خالق 

فرهنگـی،  صنایـع  و  نـرم  فناوری هـای  و  علـوم  ملـی  پـارک 
وابسـته بـه جهاددانشـگاهی )ACECR( در دانشـگاه علـم و فرهنـگ 

شـکل گرفتـه و بـا همـکاری معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهـوری و تحت 
نظـارت وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری مجموعـه ای اسـت کـه بـه عنـوان اولیـن و 

تخصصی تریـن پـارک در اقتصـاد فرهنـگ، محیطی مناسـب برای اسـتقرار، رشـد، توسـعه و 
شـکوفایی مؤسسـات و شـرکت ها را فراهم می آورد و شـرکت های فناور مسـتقر در آن در تعامل 

سـازنده با دانشـگاه ها و سـایر مؤسسـات پژوهشـی و فنـاوری به فعالیت هـای فناورانـه در حوزه های 
مختلـف فرهنگـی و هنـری می پردازنـد.

هـدف اصلـی ایـن پـارک، تسـهیل در امـر خلـق ایـده، تولیـد و توزیـع محصـوالت و خدماتـی اسـت 
کـه ماهیـت فرهنگـی و خـالق در زمینه هـای گردشـگری، موسـیقی، صنایـع دسـتی، صنایع دیـداری و 
شـنیداری، فناوری اطالعات، هنرهای تجسـمی، اسـباب بازی و سـرگرمی، دین و قرآن، طراحی محصول 
و گرافیک، نشـر و چاپ، معماری، فناوری آموزش، هنرهای نمایشـی، نقاشـی، عکاسـی، مد و پوشـاک، 

رسـانه، بازی هـای رومیـزی، تبلیغـات و بازاریابـی و سـایر حوزه هـای صنایـع خـالق فرهنگـی دارنـد.
اهـم ایـن فعالیت هـا شـامل نیازسـنجی، ایده پـردازی، تحقیـق و توسـعه، طراحـی مهندسـی، ثبـت 
مالکیـت فکـری، تجاری سـازی، انتقـال فناوری، فروش و پشـتیبانی بعدی بـرای تحقق محصوالت 

فنـاوری نـرم و صنایـع خـالق فرهنگـی و  همچنیـن عرضه سـایر خدمـات تخصصـی در این 
می باشـد.  قلمرو 

بـا توجـه بـه جایـگاه ایـن پـارک و ماموریـت ملـی کـه بـه آن محـول شـده، 
بـا دکتـر ابراهیـم نبیونـی معاون فنـاوری پارک علـوم و فنـاوری های نرم 

و صنایـع فرهنگـی بـه گفتگـو نشسـتیم کـه از نظـر خواننـدگان 
گرامـی مـی گذرد.
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دعوت به همکاری

یک شرکت جهت تکمیل کادر خود واقع در اصفهان 
شهرک صنعتی سجزی از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید.
 کارشناس بازرگانی
خانم/ آقا، تمام وقت

دارای سابقه کار در زمینه خرید مواد اولیه و فروش محصول
حقوق دریافتی ۹ میلیون تومان

بیمه تکمیلی، سرویس ایاب و ذهاب
بیمه تامین اجتماعی، قراردارد کار

 کارشناس برنامه ریزی
خانم/ آقا،  تمام وقت، مسلط به امر برنامه ریزی تولید

دارای سابقه کار در صنعت
حقوق دریافتی ۱۱ میلیون تومان، بیمه تکمیلی

سرویس ایاب و ذهاب، بیمه تامین اجتماعی
قراردارد کار

 کارشناس کارگزینی
خانم/ آقا،  تمام وقت

مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی 
و فرآیندهای منابع انسانی، دارای سابقه کار مرتبط

مسلط به برنامه آفیس، حقوق دریافتی ۸ میلیون تومان
بیمه تکمیلی، سرویس ایاب و ذهاب
بیمه تامین اجتماعی، قراردارد کار

 کارمند اداری
خانم/ آقا، تمام وقت، مسلط به امور آفیس و بایگانی

دارای سابقه کار مرتبط، حقوق دریافتی ۷ میلیون تومان
بیمه تکمیلی، سرویس ایاب و ذهاب
بیمه تامین اجتماعی، قراردارد کار

 وکیل پایه یک
خانم/ آقا،  تمام وقت، دارای سابقه کار مکفی

حقوق دریافتی ۱۲ میلیون تومان
بیمه تکمیلی، سرویس ایاب و ذهاب
بیمه تامین اجتماعی، قراردارد کار

 رئیس حسابداری
خانم/ آقا، تمام وقت

تسلط به کلیه امور حسابداری و اصول سرپرستی
حقوق دریافتی ۱۱ میلیون تومان

بیمه تکمیلی، سرویس ایاب و ذهاب
بیمه تامین اجتماعی، قراردارد کار

 حسابدار
خانم/ آقا، تمام وقت

دارای سابقه کار مرتبط در زمینه حسابداری
حقوق دریافتی ۷ میلیون تومان

بیمه تکمیلی، سرویس ایاب و ذهاب
بیمه تامین اجتماعی، قراردارد کار

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 
واتس اپ زیر ارسال نمایند.
واتساپ ۰۹۳۳۴۱۹۳۰۳۸

https://bazarekar.ir/17235 : لینک

دعوت به همکاری

شرکت صنایع بیناسان یک و دو جهت تکمیل کادر 
تولید خود در استان خراسان رضوی، شهرستان چناران از 

افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
 دستیار تولید: آقا، دارای سابقه کار، تمام وقت

دارای مدرک تحصیلی مهندسی صنایع
سابقه کار صنایع الستیک، پلیمر و یا وابسته
آشنا به زبان انگلیسی و کامپیوتر )متوسط(

واتساپ ۰۹۳۷۰۳۷۳۷۸۲
https://bazarekar.ir/17232 : لینک

دعوت به همکاری

 کارشناس کنترل کیفی
آقا، تمام وقت

حداقل کاردانی یا کارشناسی رشته های مهندسی صنایع یا 
مهندس مکانیک یا مهندسی شیمی

QA و QC سابقه کار: حداقل ۲ سال سابقه کار در بخش
حداقل سن مورد نظر ۲۵ سال

منظم، پیگیر، مسئولیت پذیر، جزئی نگر و دارای تفکر 
سیستمی، دارای قدرت نظارت و رصد باال

روحیه کار تیمی، روابط عمومی قوی و توانایی برقراری 
ارتباط مناسب با افراد سازمان

دارای مهارت تصمیم گیری به موقع و توانمند در مدیریت 
ISO 9001 زمان، تسلط بر استاندارد

آشنایی کامل با سایر استانداردهای مرتبط در زمینه 
الستیک، مسلط به فنون مستندسازی، نگهداری اسناد و 

روش های ممیزی داخلی کیفیت
دارای مهارت و توانمندی نگارش، تدوین گزارشات و 

مستندسازی، حقوق ثابت، پاداش، بیمه تامین اجتماعی
تکمیلی، سرویس از محدوده شهر کرج

 کارشناس کنترل تولید
آقا، تمام وقت

حداقل کاردانی یا کارشناسی رشته های مهندسی صنایع یا 
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شرکت جهان پلیمر خاور و باختر جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر
 دعوت به همکاری می نماید.

■ باید نگاه مان به وضعیت اشتغال هم تغییر کند؟
 نگاه مـان بـه شـغل بایـد بدین صـورت باشـد کـه شـغل 
ابـزاری بـرای رفع نیـاز اسـت؛ یعنـی بـرای شـاغل رفـع 
نیـاز اقتصـادی و بـرای کارفرما هـم رفع نیـاز حرفه ای را 
به دنبال دارد. شـغل هدف نیسـت و اگر کسـی وارد بازار 
کار می شـود بـرای این اسـت که می خواهـد از طریق آن 
تشـکیل خانـواده دهـد. از سـوی دیگر کارفرما نیز شـغل 
را بـرای توسـعه درآمـدی خـود می خواهد و در اصل شـغل 
یـک ابـزار اسـت که تابعی از تحـوالت بزرگ تر اسـت و باید 
ایـن تحـوالت را مـورد مطالعه قـرار دهیم. یعنـی در دنیای 
امـروز تحـوالت جامعـه تحت تاثیـر چنـد شـاخص مهـم 
شـکل می گیـرد کـه یکـی از آنها تحـوالت عرصـه فناوری 
و نـوآوری اسـت. ایـن تحـوالت تعییـن می کننـد کـه چـه 
مشـاغلی شـکل بگیرد و چه مشـاغلی حذف شـود. به طور 
مثال اینترنت اشـیا و حـوزه واقعیت مجازی و متـاورس و... 
پنجره هـای جدیـدی در عرصه فناوری اسـت که به شـکل 
خـودکار بـه رویش مشـاغل جدید و کاهش برخی مشـاغل 
سـنتی منجر می شـوند. وقتـی می خواهیم درباره مشـاغل 
آینـده صحبـت کنیـم نمی توانیـم بدون توجـه بـه تحوالت 

فناوری ترسـیمی از آینده داشـته باشـیم.

■ تا امروز با در نظر گرفتن تحوالت این حوزه، پایشی 
اشتغال صورت  به نقش دانشگاه ها در حوزه  نسبت 

گرفته است؟
هـر انـدازه آینده پژوهـی مـا در عرصـه تحـوالت فناوری 
نسـبتا  تصمیـم  می توانیـم  باشـد،  کامل تـر  نـوآوری  و 
فاکتـور  باشـیم.  داشـته  آینـده  مشـاغل  از  روشـن تری 
دیگـری کـه تحـوالت آینـده را تعیین تکلیـف می کنـد، 
تحـوالت در عرصـه مناسـبات بـه  معنـی مناسـبات علل 
و عوامـل زیسـت بوم جهان اسـت. یعنـی باید مناسـباتی 
بیـن کارفرما و کارگر، اسـتاد و دانشـجو، بیـن پدر و مادر 
و فرزنـدان، زوجیـن و... مـورد رصـد قـرار گیـرد؛ چراکه 
تغییـر در آنهـا باعـث ایجـاد شـغل های جدیـد و از بیـن 
رفتـن شـغل های فعلـی می شـود. بـه طـور مثـال وقتـی 
می بینیـم در آینده امور اداری به سـمت اتوماسـیون های 
اداری حرکـت می کنـد، قطعـا مداخله افـراد در آن کمتر 
می شـود و دیگـر مدیـران و کارمنـدان بـا ارباب رجوع هـا 
از طریـق غیرحضـوری ارتبـاط می گیرنـد کـه بـه معنـی 
حـذف بسـیاری از رفت و آمدهـا تلقـی می شـود. حـذف 
رفت وآمـد یعنـی اثرگـذاری در رونـد حمل ونقـل. بـرای 
شـناخت نسـبتا روشـن از مشـاغل آینـده فهـم درسـت 
مناسـبات نقـش کلیدی دارد. متغیـر دیگری که تحوالت 
آینـده را تعیین تکلیـف می کنـد ناظـر بـر سـبک زندگی 
اسـت. قطعـا سـبک زندگـی آینـده اقتضائات خـودش را 
خواهـد داشـت. بـه طـور مثـال وقتـی افـراد آینـده بـه 
سـمت کم تحرکـی و یکجانشـینی و... حرکـت می کننـد، 
فـرد از حیـث فیزیکـی مشـکالت خاصـی پیـدا کـرده و 
بیماری هـای مربـوط بـه مفاصـل و چاقـی و... گسـترش 
می یابـد و ایـن الـزام را ایجـاد می کنـد کـه شـغل ها هم 
تغییـر کننـد و یکی از مشـاغل آینده بحـث مراقبت های 

است. شـخصی 

در آینـده مراقبت هـای شـخصی تـا جایی پیـش می رود 
کـه نه تنهـا هماننـد گذشـته طیـف سـالمندان نیـاز بـه 
مراقبـت دارنـد، بلکـه در آینـده میانسـال ها هـم نیـاز به 
ایـن مراقبت هـا دارنـد؛ البتـه ایـن بـه معنـی ناتوانی این 
قشـر نیسـت، بلکـه مربـوط به تغییر سـبک زندگی شـان 
اسـت. از مشـاغل آینـده، حوزه هـای تخصصـی ورزشـی 
اسـت یعنی فیزیولوژی ورزشـی، آسیب شناسـی ورزشی، 
ورزش هـای سـبک و... در آینـده جزء مهم ترین شـغل ها 
هسـتند. بـد نیسـت در اینجـا به این مسـاله اشـاره کنم 
کـه پیش تـر مشـاغل به طـور سـنتی بـه مشـاغل حـوزه 
می شـد  تقسـیم بندی  خدمـات  و  صنعتـی  کشـاورزی، 
امـا بـه زودی ایـن ترکیـب جایگزیـن مشـاغل مبتنـی بر 
تحـوالت آینـده می شـود کـه در آن تحـوالت در هر سـه 
حـوزه صنعـت، کشـاورزی و خدمـات قابل تقسـیم بندی 
اسـت. خدمـات در کشـورهای توسـعه نیافته و درحـال 
توسـعه بیشـترین بسـتر اشـتغالزایی را به خود اختصاص 
داده اسـت امـا عرصـه خدمـات در تحـوالت آینـده جزء 
ماننـد  بـود؛ خدماتـی  کاهـش خواهـد  بـه  رو  مشـاغل 
نظافـت و نگهبانـی در آینـده جـای خـود را بـه حـوزه 
مجـازی می دهـد، یعنـی نیـازی کـه در گذشـته بـرای 
نظافـت یـک محیـط وجـود داشـت و یـک انسـان بایـد 
آن را انجـام مـی داد، امـروز تا حـدی و بالطبـع در آینده 
در  می شـود.  انجـام  ربـات  یـک  توسـط  کامـل  به طـور 
آینـده مشـاغلی کـه نیاز بـه کار بـه اصطالح یـدی دارند 
بـه طـور طبیعـی حـذف می شـوند و جـای خـود را بـه 
مشـاغل نوپدیـدی می دهنـد کـه مهارت محـور هسـتند. 
باشـند،  دانش محـور  اینکـه  از  بیـش  آینـده  مشـاغل 
مهارت محـور بـوده و نیـروی کار آینـده، نیرویـی اسـت 

کـه دارای مهـارت ترکیبـی اسـت.
آنچـه مسـلم اسـت اینکـه نیـروی کار آینـده قطعـا باید 
آن  ازجملـه  کـه  باشـد  داشـته  را  مهارت هـا  از  برخـی 
می تـوان بـه حـل مسـاله، خالقیـت و نـوآوری، تحلیـل 
داده اشـاره کـرد. هرکسـی کـه دانـش مرتبـط بـه داده 
داده پـردازی  بـرای  الزم  مهارت هـای  و  باشـد  داشـته 
شـغل  احتمـاال  بگیـرد،  فـرا  را  برنامه نویسـی  و 
پررونـق  مشـاغل  از  داشـت.  خواهـد  تضمین شـده تری 
در  همچنیـن  اسـت.  برخـط  کسـب وکارهای  آینـده 
حـوزه هوافضـا تحـوالت مثبتـی خواهیم داشـت و حتی 
گردشـگری فضایـی نیـز از بسـترهای اشـتغالزای آینـده 
بـه شـمار مـی رود. جنـس مشـاغل آینده شـناور اسـت، 
یعنـی برخـالف گذشـته کـه شـخص بـرای یـک دوره 
مثـال ۳۰ سـاله یـا حتـی بیشـتر وارد یک حرفه می شـد، 

در آینـده مشـاغل تاریخ مصـرف دارنـد و شـخص 
مهارت هـای  داشـتن  به واسـطه  تنهـا  هـم 

مختلـف می توانـد خـودش را بـا بـازار 
کار تطبیـق دهـد. انسـان فـردا به 

غیـر از انسـان امـروز از حیـث 
نیـاز، ذائقـه، شـیوه زندگی و 

... خواهـد بـود.

دربــاره  پایشی   ■
رشتــه هــــای 
هــی  نشگــا ا د
اقبالی  دیگر  کـه 
از سوی بازار کار 
صورت  ندارند، 

است؟ گرفته 
تحصیلی  رشته های 
به  نــدرت منســوخ 
می شوند؛ چراکه آنها 
دانشی  ظرفیت  یک 

داشته  مهــارتی  و 
بــازسازی  تــوان  و 

خودشان را هم دارند. یکی 
از ماموریت های دانشگــاهی 

بازنگری دوره ای در سرفصل های 
درسی است. یعنی اگر سرفصل یک 

درسی بیش از پنج سال بازنگری نشده 
باشد، وزارت علوم در پذیرش دانشجو در آنها 

روزآمد شدن  معنی  به  بازنگری  می کند.  خودداری 
دنبال  به  اینکه  به جای  و  نیازهاست  با  هم راستا  رشته ها 
منسوخ شدن رشته ها باشیم، باید به این مساله توجه کنیم 
خیر.  یا  کنند  به روز  را  خودشان  توانسته اند  رشته ها  که 
هرچند آمار دقیقی ندارم اما قطعا کمتر رشته ای در این 
مسیر کنار گذاشته می شود. در این مسیر باید سهم علوم 
پایه و علوم انسانی را با عینک دیگری نگاه کرد؛ چراکه 
نیاز همه کشورها به این دو حوزه غیر از حوزه های فنی و 
مهندسی، کشاورزی و... است و علوم پایه و علوم انسانی 
سرمنشا همه تحوالت فناوری است.  باید در بحث تحلیل 
رشته هایمان، جامع نگر عمل کنیم، یعنی هم به اقتضائات 
رشته ای توجه کرده و هم به نیاز بازار توجه داشته باشیم 
که این اتفاق قاعدتا رخ می دهد اما قطعا دانش منجر به 
که  است  مهارتی  دانش  این  بلکه  نمی شود،  شغل  ایجاد 

ظرفیت اشتغال را به وجود می آورد.

■ امروز تا چه اندازه در آموزش رشته های مختلف 
به سمت افزایش مهارت افزایی حرکت کرده ایم؟

یکـی از رویکردهـای جدیـد وزارت علوم افزایش سـهم مهارت 
در دروس دانشـگاهی اسـت و ماموریت مطالعه این مهم نیز به 
مـا واگذار شـده تا شـیوه های افزایش سـهم مهـارت را مطالعه 
کـرده و پیشـنهاد آن را بـرای اجـرا در اختیار وزارت علـوم قرار 
دهـد. البتـه ایـن مهـم انجام شـده و بایـد بـرای اجـرا آن را به 
شـیوه نامه تبدیل کنیم. سـهم مهارت در دروس دوره تحصیل 
آمـوزش عالی در برخی کشـورها بیـش از ۵۰ درصد اسـت، اما 
ایـن میـزان در کشـور مـا کمتـر از ۲۰ درصـد اسـت کـه باید 
افزایش پیدا کند. قطعا مهارت نیز مطابق با رشـته اسـت یعنی 

مهارتـی که دانشـجوی رشـته حقوق باید کسـب 
کند با آنچه یک دانشـجوی فنی و مهندسـی باید 

بـه دسـت آورد، کامال متفاوت اسـت.

■ پیش بینی از رشته های جدیدی که طی 
ایجاد  دانشگاه ها  در  باید  آینده  سال  پنج 

شود، انجام شده است؟
بـه  کـه  اسـت  مهارتـی  از  غیـر  تحصیـل  رشـته 
دانشـگاه ها برمی گـردد. برخـی دانشـگاه های کشـور 
مـا مسـتقیما ماموریـت مهارت محـوری دارنـد و برخی 
دیگـر نیـز ماموریـت عـام دارند کـه ازجملـه آن می توان 
بـه مهارت محـوری اشـاره کـرد. دانشـگاه های علمـی و 
کاربـردی و فنـی و حرفـه ای ماموریـت مهارت محـوری 
دارنـد؛ از ایـن رو می بینیـم کـه در دو دانشـگاه برخـی 
رشـته ها منسـوخ می شـوند. یعنـی یـک کارخانـه نیاز به 
نیـروی انسـانی در یـک حیطـه خاص داشـته کـه بعد از 
رفع نیاز، دیگر رشـته هم منسـوخ شـده اسـت. یعنی در 
محیط هـای علمـی و کاربـردی و فنی و حرفـه ای رویش 
و ریـزش رشـته ها موضوعیـت دارد، امـا به صـورت کلـی 

ایـن اتفـاق در دانشـگاه ها رخ نمی دهـد.

■ تصور می کنید آینده کدام حوزه ها اشتغال آفرینی 
بیشتری خواهد داشت؟

مشـاغل روبه رشـد، آینـده مشـاغل مرتبط با بسـترهای 
حوزه هـای  همچنیـن  اسـت.  برنامه نویسـی  و  برخـط 
آمـوزش و مراقبـت هم رشـد قابل قبولی دارند. مشـاغلی 
تجهیـزات  رایانـه ای،  بازی هـای  داده،  تحلیـل  ماننـد 
پزشـکی، تولیـد و طراحـی اندام های بدن،  برنامه نویسـی 
ذهـن و حوزه هـای علوم شـناختی گسـترش قابل توجهی 

می یابـد. اما در مقابل مشـاغل نیروی کار یدی به شـدت 
کاهـش می یابـد. مثـال تعـداد نفراتـی که در گذشـته در 
نانوایی هـا کار می کردنـد به نسـبت امروز کاهـش یافته و 

ایـن مهـم در آینـده بـاز هـم کاهـش می یابد.

نیروی انسانی  تربیت  برای  الزم  بستر  امروز  ما   ■
مورد نیاز در مشاغل آینده را در دانشگاه ها داریم؟

بلـه. از نظـر دانشـی هیـچ مشـکلی در این حـوزه نداریم. 
البتـه درسـت اسـت کـه توانمنـدی دانشـگاه ها در ایـن 
حوزه هـا بـا یکدیگـر متفاوت اسـت، امـا ظرفیـت الزم را 
در اختیـار داریـم. مـا امـروز دانشـکده های کارآفرینـی 
را در دانشـگاه های مختلـف داریـم کـه بسـیاری از ایـن 

رشـته ها در آنجـا تدریـس می شـود.

■ چه میزان از پژوهش هایی که درباره آینده پژوهی 
صورت می گیرد، در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری 

مورد توجه است؟
یکـی از خألهـای ما شـکاف بیـن پژوهشـگران و مدیران 
اجرایی اسـت که ناشـی از نبود زبان مشـترک و نداشـتن 
ایـده  برآینـد منظـم اسـت. مـا در مجموعـه خودمـان 
پژوهشـگران بـه زبان مدیـران اجرایی را مطـرح کردیم و 
وزیـر علوم نیـز از آن اسـتقبال کرد که تحت عنـوان پژما 
مطـرح اسـت تـا از ایـن طریق بتوانیـم شـکاف موجود را 
بـا الهـام از الگـوی دوی امـدادی طـی کنیـم. یعنـی در 
دوی امـدادی دونـده آنچـه را کـه دارد تا رسـیدن به نفر 
بعـدی حمـل می کنـد، درحقیقـت می خواهیـم در حوزه 
پژوهشـگری هـم تنهـا زمانـی کار پژوهشـگر تمام شـود 
کـه نتیجـه فعالیت هایـش را به زبـان مدیـران در اختیار 

آنهـا قـرار دهد.
زهرا رمضانی

در گفتگو با رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تشریح شد

بازارکار، مشاغل آینده و لزوم ارتقاء سهم آموزش های 
مهارتی در آموزش های دانشگاهی

ارام جـای  آرام  مشـاغل سـنتی 
خـود را بـه مشـاغل جدیـد مـی دهنـد و صحبت 

آمـوزش  نظـام  اسـت.  آینـده  مشـاغل  و  مشـاغل  آینـده  از 
دانشـگاهی در سـال هـای اخیر بـا چالش هـای بسـیاری مواجه بوده 

و نـرخ بیـکاری دانـش آموختـگان هـر روز بیشـتر مـی شـود. درباره بـازارکار، 
مشـاغل آینـده و لزوم ارتقاء سـهم آمـوزش های مهارتی در آموزش های دانشـگاهی؛ 
رئیـس موسسـه پژوهـش و برنامه ریـزی آمـوزش بـه ارائـه دیـدگاه خـود مـی پـردازد.

 بـه گـزارش بـازارکار دکتـر علی باقـر طاهری نیـا، رئیـس موسسـه پژوهـش و برنامه ریـزی 
آمـوزش در گفت وگـو بـا »فرهیختـگان« از فعالیت هـا و برنامه ریزی هـای آینده نگـر در حـوزه 

آمـوزش عالـی سـخن گفتـه کـه در ادامـه می خوانیـد.
چند سـالی می شـود انتقادهـای زیادی به جامعه دانشـگاهی مبنی بـر مشـکالت ورود فارغ التحصیالن 
رشـته های مختلـف بـه بـازار کار مطـرح اسـت، آیـا بـا توجـه بـه ایـن موضـوع، آینده پژوهـی دربـاره 

شـغل های موردنیـاز در آینـده صـورت مـی گیرد؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن مقولـه بایـد در ابتـدا بـر اصـل موضـوع تاملی داشـته باشـیم. نبایـد ریشـه بیکاری 
جوانـان را در دانشـگاه ها جسـت وجو کـرد؛ چراکـه این مهم یک مقولـه چندوجهی اسـت و بیش از همه 
متاثـر از رشـد اقتصـادی اسـت، البته مجموعـه ای از متغیرهای دیگـر که تنها یکی از آنهـا نظام آموزش 
کشـور اسـت هـم در آن دخیـل هسـتند. اگـر زاویـه نگاه مـان را به دانشـگاه اصـالح کنیـم باید گفت 
یکـی از وظایـف دانشـگاه تربیـت نیـروی کار ماهـر موردنیـاز جامعـه اسـت، امـا آیا اساسـا فلسـفه 
تاسـیس دانشـگاه ایـن بـوده اسـت؟ قطعـا خیـر. اگـر بـر سـر ایـن مسـاله تفاهـم کنیـم که در 

دامـن طراحی هـای مادی گرایانـه نسـبت به نظام آموزشـی نیفتیـم، می پذیریم که دانشـگاه 
نبایـد نسـبت به جامعـه و نیازهـای آن بی تفاوت باشـد و یکـی از جهت گیری های مهم 

دانشـگاه های امـروزی مسـئولیت پذیری در قبـال نیـاز جامعـه و نـوآوری اسـت. 
از ایـن رو طبیعتـا یکـی از نیازهـای بدیهـی پیرامون دانشـگاه همـان بحث 

اشـتغال اسـت و بـر این اسـاس باید تـالش کنیم تـا دانش آموخته 
کار  بـازار  عرصـه  در  حضـور  بـرای  را  الزم  تـوان 

باشد. داشـته 
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بـه گـزارش بـازارکار از فـارس، چنـدی پیـش نیـز بـا داغ شـدن 
دندانپزشـکان حجت االسـام  تعـداد  پذیـرش  افزایـش  موضـوع 
دانشـجوی  پذیـرش  بحـث  بـه  مجلـس  نماینـده  شـجاعی، 
دندانپزشـکی از مسـیرهای بدون کنکور سراسـری به دانشـگاه ها 
اشـاره کـرد و گفت:  متاسـفانه در جلسـه سـتاد راهبـردی اجرای 
نقشـه جامـع علمـی کشـور تفـاوت حداقـل ۳ هـزار نفـری در 
تعـداد دانشـجوی در حـال تحصیـل میان آمار ارائه شـده توسـط 
وزارت بهداشـت و کارشناسـان شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی 
دیـده می شـود. وزارت بهداشـت بایـد بـه دو سـؤال بزرگ پاسـخ 
دهـد، اول اینکـه ایـن اختـاف هـزار نفـری از چـه مسـیری وارد 
دانشـکده های دندانپزشـکی شـده اند و دوم اینکـه اگـر ظرفیتـی 
بـرای تربیت دانشـجو هسـت چرا وزارت بهداشـت تا ایـن حد در 
برابـر اضافـه شـدن ظرفیـت پذیـرش از طریـق کنکور سراسـری 

می کنـد؟ مقاومـت 
همچنیـن بهـروز بنیـادی نماینده وقت مجلس شـورای اسـامی، 
در آن زمـان طـی اظهاراتـی گفتـه بـود، ۱۳۴ نفـر از فرزنـدان 
اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه آزاد کـه در رشـته دامپزشـکی 
قبول شـده بودنـد، اکنون به صورت غیرقانونی در رشـته پزشـکی 

تحصیـل می کننـد.
بنیادی اظهار کرد: در سـال ۹۶ اتفاقی عجیب در دانشـگاه آزاد اسامی 
بـرای تغییـر رشـته گروهـی خـاص از دانشـجویان اتفـاق افتـاده 
اسـت کـه فرزنـدان اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه آزاد بتواننـد 
بنابـر انتخـاب خودشـان، امـا بـا شـروطی تغییـر رشـته بدهنـد، 
بـرای مثـال فرزنـد یـک عضـو خـاص از هیئـت علمـی دانشـگاه 
آزاد کـه در رشـته دامپزشـکی پذیرفتـه شـده اسـت، در رشـته 
پزشـکی ادامـه تحصیـل دهـد. شـروط ایـن تغییـر رشـته آن بود 
کـه بایـد ایـن اتفـاق در همـان دوره و رشـته های هم تـراز انجام 
شـود، همچنیـن دانشـجو به دانشـگاهی منتقل شـود کـه والدین 
در آن عضـو هیئـت علمـی هسـتند و اگر پـس از دو تـرم متوالی 
دانشـجویان معـدل باالی ۱۵ کسـب کنند، امـکان ادامه تحصیل 

در رشـته جدیـد فراهـم می شـود.

 ٣٢٢ درخواست انتقال
 دانشجویان ایرانی اوکراین

بـه  نیـز در واکنـش  مدیـر خدمـات آموزشـی وزارت بهداشـت 
درخواسـت انتقالی دانشـجویان اوکراینی به کشـور گفت: تاکنون 
۳٢٢ درخواسـت انتقـال دانشـجویان ایرانـی اوکرایـن بـه داخـل 
کشـور در سـامانه ثبت شـده و از ایـن تعـداد، ۱۶۰ نفر صاحیت 

شـرکت در امتحـان ارزشـیابی سـال جـاری را دارا هسـتند.
در  کـه  دانشـجویانی  از  دسـته  آن  بـا  گفـت:  قهرمـان زاده 
دانشـگاه های مـورد تاییـد مشـغول بـه تحصیـل و حائـز شـرایط 
انتقـال هسـتند و تاکنون بـه هر دلیـل متقاضی انتقـال نبوده اند؛ 
پـس از ثبت درخواسـت طبـق ضوابط اقدام خواهد شـد.  آزمونی 
شـورای عالی  توسـط  دانشـجویان  علمـی  ارزیابـی  جهـت  کـه 
برنامه ریـزی بـه تصویـب رسـیده اسـت، در دی مـاه ۱۴۰۱ برگزار 
خواهـد شـد، کسـب نمره حـد نصاب قبولـی جهت اخـذ پذیرش 

از دانشـگاه های داخـل در ایـن آزمـون الزامـی اسـت.
در همیـن راسـتا با دکتر هامون سـبطی دبیر کمیسـیون آموزش 
ادامـه  در  کـه  کردیـم  گفت وگـو  عدالـت  و  شـفافیت  دیده بـان 

مشـروح ایـن گفت وگـو را می خوانیـد.
در جلسـه ای کـه دو سـال قبل با آقـای دکتر خدایی داشـتیم به اتفاق 
آقـای  و  کـردم  پیـدا  شـفافیت حضـور  دیده بـان  در  همکارانـم 
دکتـر خدایـی اظهـار کـرد کـه  درخواسـت داده اسـت کـه همه 
دانشـگاه ها خروجی هـای خـود را بـا ورودی های سـنجش تطابق 
بدهنـد، یعنـی داوطلـب همچنـان که بـرای ثبت نام در دانشـگاه 
الزم اسـت سـند معتبـری از سـازمان سـنجش بـه دانشـگاه 

ارائـه دهـد،  در زمـان فارغ التحصیلـی نیـز دانشـجو ملـزم گردد 
که سـندی از سـازمان سـنجش به دانشـگاه ارائه دهد و سـازمان 
سـنجش تاییـد کنـد کـه آن فـرد در آن  دانشـگاه و آن رشـته 

پذیرش شـده اسـت.

ایجاد اخالل و انحراف در مسیر آموزش
در آن زمـان آقـای دکتـر خدایـی اعـام می کـرد کـه در برابـر 
ایـن خواسـته  مقاومـت وجـود دارد و هنـوز هـم ایـن اتفـاق رخ 
نـداده اسـت، ایـن موضـوع راه حل بسـیار سـاده  و کـم هزینه ای 
اسـت کـه اگـر اجرایـی شـود جلـوی بسـیاری از تخلفـات گرفته 
خواهـد شـد امـا افـراد بـه ظاهـر صاحـب صاحـی کـه در رونـد 
سـامت آمـوزش کشـور اخـال ایجـاد می کنند و مسـیر آموزش 
را بـه انحـراف می کشـانند، گویـا اجـازه نمی دهند. متاسـفانه این 
افـراد ذی نفـع هسـتند و منافـع برخـی از آنهـا برای ما مشـخص 

است. شـده 

تخلفات فقط در حوزه وزات بهداشت نیست
ایـن تخلفـات نه تنهـا در حـوزه وزارت بهداشـت بلکه بـه گواهی 
رتبـه یـک کنکور در رشـته کامپیوتر دانشـگاه شـریف نیز آشـکار 
اسـت. بـه گفتـه رتبـه یـک کنکـور سـال هـای اخیـر،  تعـداد 
دانشـجویان حاضـر در رشـته کامپیوتـر ٢۱ نفـر بیشـتر از تعـداد 

ظرفیـت رسـمی پذیـرش دانشـگاه بوده اسـت.

روش های دور زدن کنکور
راه هـای زیادی پـس از کنکور پیش پای افـراد ثروتمند و قدرتمند 
گذاشـته شـده تا بـه راحتی حق نخبـگان را پامال کننـد. همانطور 
کـه یکی از نمایندگان مجلس اعام کرده اسـت اختاف  فاحشـی 
بیـن تعـداد آمـار اعام شـده از سـوی وزارت بهداشـت و سـازمان 
سـنجش وجـود دارد کـه همیـن موضـوع نشـان می دهـد بخشـی 
از ایـن سـه هـزار نفـر اختاف، ویـژه خواران هسـتند، این افـراد از 
راه هـای قانونـی، شـبه قانونی و غیـر قانونی صندلی های دانشـگاه های 

خـوب را پـس از کنکـور غصـب کرده اند!

سهمیه های رنگارنگ برای نشستن روی 
صندلی پزشکی

راه هـای قانونـی ماننـد، سـو اسـتفاده از سـهمیه های رنگارنـگ 
برای نشسـتن روی صندلی پزشـکی و دندانپزشـکی، شـبه قانونی 
ماننـد گرفتـن تابعیـت کشـورهای دیگـر و ورود به دانشـگاه های 
ایـران، یـا رفتن به دانشـگاه های خارج از کشـور و ورود به کشـور 
و دور زدن کنکـور و یـا حتـی سندسـازی بـه بهانـه تحصیـل در 
دانشـگاه های خـارج از کشـور در صورتـی کـه فـرد اصـا در این 
دانشـگاه ها تحصیـل نکـرده اسـت. روش هـای کامـا غیـر قانونی 
ماننـد مراجعـه بـه افـرادی شـناخته شـده کـه علنـا در فضـای 
مجـازی در حـال تبلیـغ هسـتند و اعـام می کننـد کـه بـه مـا 
۵۰۰ میلیـون تومـان یـا یـک میلیـارد تومـان بدهید تـا مدرک 

معتبـر تحصیلـی در اختیـار شـما قـرار دهیم.

همـه ایـن موضوعـات باعـث می شـود آمارهـای وزارت بهداشـت با 
سـازمان سـنجش متفاوت باشـد، ایـن مفسـده ها باعث می شـود تا 
نظـام آموزشـی ایـران بی اعتبـار شـود، و هدف ایـن افراد این اسـت 
کـه نظام آمـوزش مفتخر ایران، شـبیه نظام آموزش کشـوری مانند 
چـک  باشـد کـه داشـتن مـدرک با نداشـتن مـدرک از بسـیاری از 

دانشـگاه هایش تفاوتـی خاصـی ندارد.
مسـووالن باید دسـت به دسـت هم دهنـد تا این موضـوع رخ ندهد، 
نبایـد کاری کنیـم کـه جهان بـه فرد تحصیلکـرده ایرانی به چشـم 
فـردی نـگاه کند که مدرکـش از راه هـای غیرقانونی به دسـت آمده 
اسـت. جریانـی در حـال ارزش زدایـی از مدارک تحصیلی کشـور ما 

اسـت. بایـد این جریان  کشـف شـود و جلوی آن گرفته شـود.

شفاف سازی درخصوص پذیرش دانشجویان 
ایرانی اوکراین

درخصـوص دانشـجویان اوکراینـی نیـز اول بایـد ببینیـم آزمـون 
برگـزار شـده یـا نـه؛ آنـرا کـه حسـاب پـاک اسـت از محاسـبه 
چـه بـاک اسـت. اگر دانشـجویی در هر کشـور دیگـری ادعا دارد 
کـه صاحیـت تحصیل در دانشـگاه های ایـران را دارد نباید نگران 
آزمـون باشـد و اگـر وزارت بهداشـت هـم ادعـا دارد کـه از آنهـا 
آزمـون گرفتـه اسـت در ایـن خصـوص بایـد اطـاع رسـانی کند 
تـا همـه مـردم در جریـان آن قـرار گیرنـد و بدانند که ایـن افراد 
از راه هـای غیـر علمـی بـه دانشـگاه راه نیافته انـد و کار درمـان 

خودشـان را بـه دسـت افـراد غیرمتخصـص نمی سـپارند.

چشم نظام آموزش به درآمدزایی
 از طریق آزمون ها نباشد

مـوارد خـاف ایـن موضوع بارهـا به ما گزارش شـده اسـت و به طور 
خاصـه اگـر بودجـه وزارت بهداشـت و وزارت آمـوزش و پـرورش 
در گـرو آزمون هـا و پذیـرش هـا قـرار گیـرد، بسـتر مفسـده 
ایجـاد مـی شـود و هیـچ راهی بـرای جلوگیـری از بـروز تخلفات 
گسـترده نداریـم. اصـوال نبایـد وزارت علـوم، وزارت بهداشـت و 
وزارت آمـوزش و پـرورش از نظر مالی چشمشـان به دسـت افرادی 
باشـد کـه می خواهنـد از طریـق آزمـون بـه تحصیـل و مـدرک 

علمـی دسـت پیـدا کنند.
از لحظـه ای کـه چـرخ اقتصـاد دانشـگاه یـا مـدارس را به دسـت 
کسـانی بسـپاریم کـه می خواهنـد آنجـا درس بخواننـد، اعتبـار 
آمـوزش مـا زیـر سـوال مـی رود. توجـه به ایـن مهم واجب اسـت 
کـه اکنـون اگـر می توانیـم در این شـرایط پیچیـده تـاب بیاوریم 
بـه خاطـر متخصصانی اسـت کـه از راه کنکور و سـختگیری های 
تحصیلـی وارد دانشـگاه ها شـده انـد و اگر راه میانبـر برای جذب 
دانشـجو مصـوب کنیـم، نبایـد انتظـار داشـته باشـیم متخصصان 
مـا در جبهـه مقاومـت در اینده تـاب بیاروند چون دیگر اغلبشـان 

سـخت کـوش و متخصص نیسـتند.

لزوم اخراج دانشجویان متخلف
بـرای  اسـت،  تخلفـات رسـیده  بـر  مبنـی  زیـادی  گزارش هـای 
دیـده بـان آنقـدر ماجـرای ۱۳۴ نفـر که بـه چندصد نفـر تبدیل 
شـده اسـت، مهم اسـت که مـا منتظر اقـدام عاجل دسـتگاه های 
نظارتـی و ذی ربـط هسـتیم که برخـورد با این تخلفـات رخ دهد، 
ایـن دانشـجویان از دامپزشـکی به رشـته پزشـکی منتقل شـدند 
و امیدواریـم ایـن افـراد اخراج شـوند تـا درس عبرتی باشـد برای 
متخلفانـی کـه صندلی هـای نخبگان را غصـب کردنـد. ابتدا چند 
دانشـجوی دام پزشـکی بـا اعمـال نفـوذ چنـد نفـر از صاحبـان 
منصـب وارد رشـته پزشـکی شـدند. سـپس  برخـی افـراد دیگـر 
فرزنـدان خـود را از ایـن راه خـاف وارد رشـته های پزشـکی و 
دندانپزشـکی کردنـد و از آنجـا که تعـداد افراد متخلف زیاد شـده 
بود، در دانشـگاه آزاد شـبه قانونی نوشـته شـد برای قانونی جلوه 
دادن ایـن حـق خـوری ها، که توسـط شـورای شـورای سـنجش 

پـس از افشـاگری دیده بـان، ملغی شـد.
ایـن افـراد بـه دیـوان عدالـت اداری شـکایت بردنـد و پـس از رد 
شـکایت توسـط دیـوان عدالـت اداری به نهـاد ریاسـت جمهوری 
شـکایت بردنـد کـه شـکایت آنهـا  در آنجا هـم رد شـده و به آنها 
اعـام شـده. همچنیـن دیـوان بـرای بـار دوم فرجام خواهـی آنها 
را رد کـرده اسـت، اینکـه ایـن افـراد پسـر مثـا وزیـر هسـتند یا 
دختـر فان سـفیر باشـند مهم نیسـت، حجـت بر آنها تمام شـده 
اسـت و بایـد بـه رشـته دامپزشـکی منتقل شـوند و اگـر عاقه ای 
بـه ایـن رشـته سـودمند و علمـی ندارنـد، دوبـاره بایـد در کنکور 

سراسـری شـرکت کنند.

گزارش های ادامه دار از تخلفات دانشجویان
پـس از سـال ٢۰۱۹ هـم گـزارش هایـی داشـتیم کـه  افـراد از 
شـان  علمـی  مراتـب  اینکـه  بـدون  خارجـی  دانشـگاه های 
تاییـد شـود، جـای نخبـگان را در دانشـگاه های معتبـر داخلـی 
اشـغال کردند و امسـال این گـزارش ها را راسـتی آزمایی کرده و 
در صـورت وقـوع جـرم، علیه متخلفـان اعام جـرم خواهیم کرد. 
تحقیـق و تفحـص از مرکـز سـنجش و آمـوزش وزارت بهداشـت 
کلیـد خـورده اسـت و مقدمات آن آماده شـده اسـت و بـه زودی 

اعـام رسـمی خواهد شـد.

صندلی فروشی؛ ۳هزار نفر از چه مسیری دندانپزشک شدند!

صندلـی فروشـی کلیـد واژه ای اسـت کـه چندی پیش، پس از جنجال شناسـایی یک دانشـجوی دندان پزشـکی تقلبی در دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی روی زبان ها 
افتـاد. هرچنـد آن داسـتان خیلـی زود خاتمـه پیـدا کرد و به نظـر چندان مهم نبود، اما واسـطه ای شـد بـرای صحبت های مختلف درباره شناسـایی سـوء اسـتفاده ها و تقلب ها 

در انتقال دانشـجویان به دانشـگاه های علوم پزشـکی!
همانطـور کـه یکـی از نماینـدگان مجلـس اعالم کرده اسـت اختالف فاحشـی بیـن تعداد آمار اعالم شـده از سـوی وزارت بهداشـت و سـازمان سـنجش وجـود دارد که همین 
موضـوع نشـان می دهـد بخشـی از این سـه هـزار نفـر اختالف، ویـژه خواران هسـتند، ایـن افـراد از راه هـای قانونی، شـبه قانونـی و غیـر قانونـی صندلی های دانشـگاه های 

خـوب را پـس از کنکـور غصـب کرده اند!
صندلـی فروشـی کلیـد واژه ای اسـت کـه چندی پیش، پس از جنجال شناسـایی یک دانشـجوی دندان پزشـکی تقلبی در دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی روی زبان ها 
افتـاد. هرچنـد آن داسـتان خیلـی زود خاتمـه پیـدا کرد و به نظـر چندان مهم نبود، اما واسـطه ای شـد بـرای صحبت های مختلف درباره شناسـایی سـوء اسـتفاده ها و تقلب ها 

در انتقال دانشـجویان به دانشـگاه های علوم پزشـکی!

دعوت به همکاری

 کارمند اداری دفتری: آقا، دارای سابقه کار
تمام وقت، سن: بین ٢۵ تا ۳۵ سال

صرفا ساکن اهواز، ترجیحا دارای سابقه کار
ترجیحا وسیله نقلیه داشته باشد

دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
 ،IT ،مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت، حسابداری
مهندسی صنایع )فارغ التحصیان سایر رشته ها تنها 

درصورت داشتن سابقه کار مرتبط مورد پذیرش هستند(
ساعات کاری:شنبه تا پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۷

بیمه پاداش وام فضای استراحت، حقوق: برابر با قانون اداره کار
بن خوار و بار، حق مسکن، حق اوالد، عیدی

سنوات، بیمه تامین اجتماعی از روز اول استخدام
محل کار: استان خوزستان، شهر اهواز

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با توجه 
به شرایط احراز ذکر شده واتس اپ زیر ارسال نمایند. لطفا از 

تماس تلفنی خودداری نمایید.
واتساپ ۰۹۳۷۱۷۰۶۲۰۴

https://bazarekar.ir/17229 : لینک

شرکت پخش سپهر الوند گستره جنوب در استان خوزستان
 در نظر دارد جهت انجام امور اداری و منابع انسانی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت پردیس صنعت زنده رود

 جهت تکمیل کادر خود در استان  اصفهان از افراد

 واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

 مهندس صنایع: آقا، دارای سابقه کار، تمام وقت

دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس مهندسی صنایع

دارای ۳ سال سابقه کار

iso9001 سابقه اجرای سیستم های مدیریت کیفیت

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم فایل رزومه 

خود را به واتس اپ زیر ارسال نمایند.

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.

واتساپ ۰۹۹۳۱۸۴۰۹۹۳
لینک :

https://bazarekar.ir/17209 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

زمزم جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد 
واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

 مسئول ترابری: آقا، دارای سابقه کار، تمام وقت
آشنا به مسائل فنی خودرو سنگین و نیمه سنگین

دارای گواهی نامه پایه ٢
دارای حداقل دو سال سابقه کار مرتبط
بیمه بیمه تکمیلی پاداش، حقوق پایه

پاداش مناسبتی، پاداش فصلی، پاداش ساالنه
بیمه تامین اجتماعی

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را 
به واتس اپ زیر ارسال نمایند.

 لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
واتساپ ۰۹۳۰۶۵۳۲۹۹۰

لینک :

https://bazarekar.ir/17196 

دعوت به همکاری

اقدامات مورد نیاز قبل از ثبت نام اینترنتی :
از  تومان(  واریز مبلغ: ۱/8۰۰/۰۰۰ ریال )یکصد و هشتاد هزار   – الف 

طریق درگاه اینترنتی
ب – تهیه عکس پرسنلی و آپلود عکس در سایت هنگام ثبت نام

https://exam.pnu.ac.ir : ج – ثبت نام در سایت دانشگاه پیام نور به آدرس
و  استان   ، شغلی  عنوان  انتخاب  در  نام،  ثبت  هنگام  در  لطفا  توجه: 

شهرستان مورد تقاضای خود دقت الزم را مبذول فرمایید .
زمان ثبت نام و برگزاری آزمون از طریق سایت شرکت کار و تامین 

اطاع رسانی می شود . 
کلیات

۱ - جذب نیرو صرفا بصورت قرارداد موقت شرکتی و بدون تعهد رابطه 
استخدامی می باشد .

٢ - وجه واریزی بابت ثبت نام تحت هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد .
۳ – درهرمرحله از آزمون یا پس از جذب، چنانچه خاف اطاعات اعام 

شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهدشد .
۴ - کلیه متقاضیان از هر استان حق ثبت نام و شرکت در آزمون را دارند، 
لیکن پذیرش بر اساس ظرفیت هر شهرستان بر اساس باالترین نمره 

مکتسبه کتبی و مصاحبه صورت می پذیرد .
مورخه   ٢۴۵۱۰ شماره  بخشنامه   ٢۴ ماده  به  عنایت  :با   ۱ تذکر 
بومی  داوطلب   ، کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان   ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
شهرستانی )به استثنای شهرستان تهران و شهرستان های مراکز استان ها(، به 
داوطلبی اطاق می گردد که متولد یا ساکن با سابقه ۱۰ سال سکونت 
بومی  داوطلب  مکتسبه  نمره   . باشد  تقاضا  محل  شهرستان  همان  در 
شهرستانی در آزمون کتبی با ضریب ۱.۴ محاسبه و ماک عمل قرار 

خواهد گرفت .
تذکر بومی بودن افراد از طریق شرایط ذیل احراز می گردد:

داوطلب بومی به داوطلبی اطاق می گردد که متولد یا ساکن با سابقه 
ده سال سکونت در همان شهرستان مورد تقاضا باشد .

الف – شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان 
مورد تقاضا یکی باشد .

تبصره : با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سال های مختلف، در 
صورت اختاف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد، ماک عمل 

نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود .
ب – استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تائید ساکن 
بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی ممهور به مهر 
تقاضا  مورد  در شهرستان  محل(،  کانتری  یا  )پاسگاه  انتظامی  نیروی 

خواهد بود .
تبصره : داشتن گواهی تحصیل در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان 
در شهرستان محل مورد تقاضا با تائید اداره آموزش و پرورش شهرستان 
مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به 

شرط ارائه استشهاد محلی بر تائید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان 
محل مورد تقاضا ماک محاسبه قرار گیرد.

مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین 
روز ثبت نام برای آزمون می باشد .

۵ - در مرحله اول آزمون کتبی به میزان سه برابر ظرفیت و با توجه به 
ظرفیت هر شهرستان پذیرش اولیه انجام خواهد شد و سپس براساس 
انجام خواهد شد.  نهایی  آزمون کتبی، گزینش  نمره  و  نتایج مصاحبه 
نمره  وزن  و  درصد   ۵۰ کتبی  آزمون  وزن  است  توضیح  به  )الزم 

مصاحبه۵۰ درصد می باشد.(
۶ – شغل های مورد نیاز عبارتند از: انباردار دارویی و تجهیزات پزشکی، 
متصدی خدمات اداری، داروی ار، منشی پزشکی، بهدار، بهیار، متصدی 

خدمات عمومی )نگهبان( و راننده آمبوالنس
پزشکی،  تجهیزات  و  دارویی  انباردار  های  شغل  آزمون  سواالت   -  ۷
خدمات  متصدی  پزشکی،  ی  منش  دارویار،  اداری،  خدمات  متصدی 
عمومی )نگهبان( و راننده آمبوالنس از دروس عمومی و در سطح دیپلم 
خواهد بود. )منابع آزمون شناخت تامین اجتماعی، هوش و توانمندی های 
عمومی، معارف اسامی، زبان و ادبیات فارسی، اطاعات عمومی ، دانش 
اجتماعی و حقوق اساسی، زبان انگلیسی عمومی، ریاضی و آمار مقدماتی، 

فناوری اطاعات )اکسل، پاورپوینت، ورد، اینترنت می باشد(
داوطلبین شغل های بهیاری و بهداری عاوه بر سواالت عمومی ، الزم 
است به سواالت تخصصی اصول پایه کمک پرستاری، اخاق، ارتباط و 
رعایت حقوق بیمار، کنترل عالیم حیاتی، کمک های اولیه و فوریت های 

پزشکی پاسخ دهند .
تذکر : اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسامی ایران 
از پاسخگویی به سواالت معارف اسامی معاف بوده و نمره مکتسبه این 
آزمون عمومی  تراز شده سایر سوال های  اساس مجموع  بر  داوطلبان 

محاسبه خواهد شد .
8 – متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت کارت شرکت در آزمون 

در تاریخ های اعام شده به آدرس سایت دانشگاه پیام
نور و یا سایت شرکت کار و تامین مراجعه و کارت شرکت در جلسه 

آزمون را دریافت نمایند.
۹ – محل شرکت در آزمون داوطلبان در کارت شرکت در جلسه آزمون 

درج شده است.
درکارت  آزمون  برگزاری  محل  و  ساعت  آزمون:  برگزاری  زمان   -۱۰

شرکت در آزمون درج شده و به اطالع داوطلبان عزیز خواهد رسید.
داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطاعات بیشتر به سایت 

اینترنتی : https://exam.pnu.ac.ir مراجعه نمایند. 

https://bazarekar.ir/17745  : لینک

شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مجموعه های 
مدیریت درمان تامین اجتماعی در سراسر کشور به صورت قرارداد موقت شرکتی، نیرو جذب نماید . از عاقمندان واجد شرایط 

خواهشمندیم جهت ثبت نام به سایت شرکت کار و تامین و یا سایت دانشگاه پیام نور مراجعه نمایند.
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آنچه باید درباره کارآموزی و کارورزی بدانید
ــغلی  ــارت ش ــا مه ــرای ارتق ــا ب ــاده ترین کاره ــی از س ــواره یک کارورزی هم
بــوده اســت. معمــوال بیشــتر کارورزان پــس از پایــان دوره آموزشــی خــود در 

ــوند. ــه کار می ش ــغول ب ــز مش ــان مرک هم
مهم تریــن تفاوتــی کــه کارآمــوزی و کارورزی دارنــد، پرداخــت یــا عــدم پرداخــت 
حقــوق اســت. بــه عبــارت دیگــر کارورزی در هــر زمینــه ای کــه باشــد، بــا پرداخت 
حقــوق همــراه اســت. مــدت زمــان کارورزی معمــوال بیــن ۱۲ تــا ۱۸ مــاه زمــان 
می بــرد. الزم بــه ذکــر اســت کــه مــدت زمــان ایــن دوره، بــه درجــه گواهینامــه 
ــوزان در  ــاف کارورزی، کارآم ــتگی دارد. برخ ــز بس ــط کارورز نی ــی توس دریافت
انتهــای دوره خــود هیــچ گواهــی رســمی دریافــت نمی کننــد. همچنیــن 
دوره هــای کارآمــوزی در مــدت زمــان کمتــری اجــرا می شــوند. ایــن دوره هــا بنــا 

ــرد. ــدون پرداخــت حقــوق صــورت می گی ــا، ب ــر تصمیــم کارفرم ب
ــا و  ــع نزاع ه ــرای رف ــازمان ها ب ــگاه ها و س ــت: دانش ــگاه گف ــتاد دانش ــک اس ی
چالــش هــای دوره کارورزی بایــد وارد یــک تعامــل شــوند و بعضــا قراردادهایــی 

بینشــان منعقــد شــود.
میثــم فرخــی اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکــه کارورزی یــک حالــت مهارت  آموزی 
و فتــح بابــی بــرای اشــتغال دانشــجویان اســت،گفت: درس کارورزی در ســرفصل 
ــرای  ــتری ب ــه بس ــرای اینک ــت ب ــده اس ــه ش ــی تعبی ــته های تحصیل ــر رش اکث
ــه طــور خــاص و دانشــجویان مقطــع  ــاط دانشــجویان مقطــع کارشناســی ب ارتب

کارشناســی ارشــد بــا فضــای کســب و کار و شــغل باشــد.
وی افــزود: یکــی از مســائلی کــه در دانشــگاه ها داریــم، فاصلــه بحث هــای 
نظــری و عملــی اســت کــه حــوزه نظــری همــان بخــش آکادمیــک و دانشــگاهی 
ــه  ــن فاصل و حــوزه عمــل هــم محیط هــای شــغلی و کســب و کار اســت. بنابرای

ــود. ــر ش ــد کمرنگ ت ــب و کار بای ــط کس ــگاه و محی ــن دانش بی

کارورزی مقدمه ای برای اشتغال جوانان است
ــه  ــت ک ــان اس ــتغال جوان ــرای اش ــه ای ب ــی، کارورزی مقدم ــه فرخ ــه گفت ب
ــه  ــا فضــا و حیط ــنایی دانشــجویان ب ــرای آش ــه ای ب ــن مقدم ــر م ــه نظ ــه ب البت
شغلی شــان اســت و نــه شــاغل شدنشــان. یکــی از خطاهــای راهبــردی بــه لحــاظ 
ذهنــی بــرای برخــی از اســاتید و خیلــی از دانشــجویان ایــن اســت کــه کارورزی 
ــه  ــی ک ــوند، در صورت ــاغل می ش ــاس آن ش ــر اس ــه ب ــد ک ــی می بینن را درس

ــن نحــو نیســت. ــه ای ب
ایــن مــدرس دانشــگاه مشــکات کارورزی را از دو منظــر بحــث و بررســی کــرد و 
در ایــن بــاره گفــت: یــک بحــث نــگاه دانشــجویان اســت. واحــد کارورزی پیــش 
نیازهایــی دارد کــه دانشــجویان بــرای ســپری کــردن ایــن پیــش نیازهــا معمــوال 
پنــج، شــش تــرم را بــه ویــژه در مقطــع لیســانس خوانده انــد و ایــن واحــد درســی 
ــل  ــا تعــداد قاب ــی کــه واحدهــای دانشــجویان تمــام شــده ی ــرم آخــر، زمان در ت
توجهــی از واحدهایشــان ســپری شــده اســت، ارائــه می شــود. بنابرایــن تلقــی و 
نــگاه دانشــجویان ایــن اســت کــه مجــرب و بــا تجربــه شــده اند و می تواننــد وارد 

حــوزه کســب و کار و اشــتغال شــوند امــا ایــن نــگاه دقیــق و درســتی نیســت.

سازمان ها در قالب کارورزی دانشجویان
 را خیلی سخت می پذیرند

وی در ادامــه اضافــه کــرد: دانشــجویان در فضاهــای دانشــگاهی بــا یــک ســری از 
ــه حــوزه کســب و کار ورود  حوزه هــای نظــری و تئوریــک آشــنا می شــوند امــا ب
نداشــته اند و وقتــی هــم وارد کارورزی می شــوند، نگاهشــان ایــن اســت کــه مــا 
ــراف  ــه آن اش ــبت ب ــا نس ــم و کام ــت بگیری ــک کاری را در دس ــم ی می توانی

پیــدا کنیــم، کــه ایــن نکتــه دقیقــی نیســت.
 فرخــی یکــی دیگــر از مشــکات کارورزی را نــگاه ســازمان ها بــه کارورزی 
عنــوان کــرد و گفــت: ســازمان ها در قالــب کارورزی دانشــجویان را خیلــی ســخت 
ــد  ــجویان را نمی پذیرن ــی دانش ــه راحت ــازمان ها ب ــه س ــل اینک ــد. دلی می پذیرن
ایــن اســت کــه آنهــا را مبتــدی لحــاظ می کننــد و دانشــجویان از منظــر مدیــران 
ــن  ــه ای ــرای ورود ب ــام کار را، ب ــات الزم انج ــا، مقدم ــازمان ها و مســئولین آنه س
ــر  ــا اگ ــد ی ــجویان را نمی پذیرن ــا دانش ــل ی ــن دلی ــه همی ــد. ب ــازمان ها ندارن س
ــجویان  ــه دانش ــت ک ــن اس ــد ای ــد، در ح ــجویان را بپذیرن ــازمان ها دانش ــم س ه

ــد اســت  ــه کاربل ــار کســی ک ــا در کن ــوند ی ــنا ش ــد و آش ــا را ببینن ــد کاره برون
ــه  ــا اینکــه ســازمان ها ب ــد ام ــت کنن ــک رؤی ــا را رصــد و از نزدی بایســتند، کاره
ــوال  ــدام را معم ــن اق ــه او کاری را بســپارند، ای ــد و ب دانشــجو کاری محــول کنن

ــد. ــام نمی دهن انج
 ایــن اســتاد دانشــگاه همچنیــن بیــان کــرد: از طرفــی دانشــجویان کارورزی را بــه 
تعبیــری شــاید بیــگاری تلقــی کننــد و اینکــه ایــن نــگاه برازنــده دانشــجو نیســت 
ــت  ــم و رؤی ــط ببینی ــز را فق ــه چی ــه هم ــم ک ــت کارورزی بروی ــرار نیس ــا ق و م

ــده را جابه جــا کنیــم. ــا پرون کنیــم و نهایتــا چهــار ت
ــد و ممکــن  ــی هــم ســازمان ها دارن ــا بحث هــای حقوق ــار اینه ــزود: در کن وی اف
ــگاه  ــت کارورزان و دانش ــک وق ــه ی ــد ک ــش بیای ــی پی ــای حقوق ــت نزاع ه اس
شــکایت نکننــد کــه اینهــا آمده انــد و مــا کار خواســتیم و بیمــه هــم نیســتند و 

ــد. ــش می آی ــن حــوزه پی ــه بعضــا در ای مســائلی ک
ــزاع و  ــن ن ــر م ــه نظ ــت: ب ــت و گف ــل پرداخ ــه راه ح ــه ارائ ــه ب ــی در ادام فرخ
و  دانشــگاه  بایــد  و  اســت  بــه حــق  دارنــد  چالش هایــی کــه ســازمان ها 
ــوند و  ــل ش ــای کارورزی وارد تعام ــش ه ــا و چال ــع نزاع ه ــرای رف ــازمان ها ب س
بعضــا قراردادهایــی بینشــان منعقــد شــود. چــون دانشــجو بــه ســازمان مــی رود و 

مشــکات و مســائلی ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد و حــوادث و قضــا و قدری 
ــی  ــدا مطالبه های ــن اســت بع ــن دانشــجو و دانشــگاه ممک ــد. همچنی ــش بیای پی
داشــته باشــند کــه البتــه شــاید پررنــگ نباشــد امــا چنانچــه قــرارداد و تفاهــم 
نامــه ای منعقــد شــود، ســازمان ها خیالشــان راحــت می شــود و دانشــگاه ها هــم 

ــود. ــع می ش ــدی مرتف ــا ح ــا ت ــه چالش ه ــد و اینگون ــت کنن ــد حمای می توانن

کارورزی مثل آموزش زبان است
ــاره بهبــود انجــام دوره کارورزی پیشــنهاد داد: در حــال حاضــر  وی همچنیــن درب
ــه صــورت دو، ســه واحــد در برنامــه درســی چیــده شــده و مقدمــه ای  کارورزی ب
اســت بــرای دانشــجویان بــه منظــور ورود بــه حوز ه هــای شــغلی و فضاهایــی کــه 
مرتبــط بــه رشــته تخصصی شــان اســت. اگــر بــه صــورت جــدی بخواهیــم کارورزی 
را لحــاظ کنیــم، کارورزی مثــل آمــوزش زبــان اســت، دانشــجویان بــرای درس زبان 
ــات از آن آمــوزش،  ــی از اوق وقتــی در حــد دو، ســه واحــد آمــوزش ببیننــد، خیل
بهــره کافــی نمی برنــد، پــس دانشــجو بایــد بیشــتر در ایــن فضــا وارد شــود، افــرادی 
هــم مثــل مکانیــک، بنــا، گــچ کار و نجــار کــه در کســب و کار شــاگردی می گیرنــد، 

آن شــاگرد بایــد یــک مقدمــات قابــل توجهــی بــرای آن شــغل کســب کنــد.
ــرای دانشــگاه ها  ــه ب ــائلی ک ــی از مس ــه یک ــان اینک ــا بی ــتاد دانشــگاه ب ــن اس ای
پیــش آمــده کرونــا و حــوزه مجــازی اســت، گفــت: مــا در کرونــا بــا درس هایــی 
کــه حالــت کارگاهــی، آزمایشــگاهی و عملــی دارنــد، مشــکل داریــم کــه یکــی از 
ــه اقتضــای  ــه نظــر مــن می شــود ایــن درس را ب آن درس هــا، کارورزی اســت. ب
ــی را  ــوان کارگاه های ــرد. می ت ــاماندهی ک ــری س ــکل دیگ ــه ش ــا ب ــرایط کرون ش
ــا  ــون م ــد، چ ــی باش ــی و تکنیک ــه مهارت ــرد ک ــی ک ــجویان طراح ــرای دانش ب
هدفمــان ایــن اســت کــه دانشــجو یــک فــن را یــاد بگیــرد. ایــن درس بــه شــکل 
مهارتــی اســت و دانشــجویان بایــد بتواننــد مهارت هــا، تکنیک هــا و فنــون 

ــد. ــاد بگیرن ــا ی ــب کارگاه ه ــف را در قال مختل
تکنیک محــور  کــه  ُخبــره  افــراد  بــا  نشســت هایی  کــرد:  اظهــار  فرخــی 
ــی  ــای تخصص ــراد در حوزه ه ــن اف ــه ای ــت و تجرب ــم اس ــی مه ــتند، خیل هس
خودشــان خیلــی می توانــد راهگشــا باشــد. بازدیــد از مراکــز، ارگان هــا، 
ــا رعایــت  ــا حــوزه تخصصــی دانشــجویان ب ســازمان ها و شــرکت های مرتبــط ب
ــک  ــد کم ــی توان ــی م ــت، خیل ــر اس ــرایط مطلوب ت ــه اآلن ش ــا ک پروتکل ه
ــه  ــان ب ــل تحصیلش ــگاه مح ــجویان را در دانش ــن دانش ــد. همچنی ــده باش کنن
تناســب رشته شــان بــه کار گیرنــد، اگــر واحدهــا و بخش هــای مرتبطــی 
در دانشــگاه ها باشــد، از پتانســیل دانشــجویان می شــود در فضــای اداری و 
ســاختار دانشــگاه ها اســتفاده کــرد. دانشــجویان در واحدهــای دانشــگاه ها کــه 
تحصیــل می کننــد، کارورزی را بگذراننــد مثــا دانشــجویان ارتباطــات و روابــط 
ــا دانشــگاه خودشــان  ــی دانشــکده ی ــط عموم ــا رواب ــی کارورزیشــان را ب عموم
ــا دانشــجویان رشــته مشــاوره کارورزی را در مرکــز مشــاوره ای  انجــام دهنــد ی

ــد. ــگاه دارد، بگذارن ــه دانش ک

لزوم انعقاد قرارداد بین دانشگاه ها و سازمان ها برای رفع چالش های کارورزی

ــیر  ــاز مس ــر در آغ ــروزه اگ ام
شــغلی خــود باشــید، بــدون شــک بارهــا واژه 

کارورزی بــه گوشــتان خــورده اســت! البتــه به قــدری در 
جایگاه هــای نادرســت ایــن واژه اســتفاده شــده اســت کــه بــرای 

ــا منظــور  ــد کــه دقیق ــن ســوال پیــش می آی ــازه کاران ای برخــی از ت
ــت؟ از کارورزی چیس

ــراه شــغل باشــد، کارورزی  ــه هم ــه آموزشــی ک ــر تجرب ــه طــور خاصــه ه ب
ــاده  ــوق الع ــزاری ف ــوان اب ــه عن ــب، کارورزی را ب ــن ترکی ــع ای ــام دارد. درواق ن
ــان  ــرای کارکن ــد ب ــرده اســت. کارورزی می توان ــل ک ــغلی تبدی ــکاش ش ــرای کن ب
یــک مجموعــه بــه صــورت اجبــاری یــا اختیــاری باشــد. یــک فــرد ممکــن اســت 
بــرای گذرانــدن چنــد واحــد درســی بــه کارورزی روی آورد و یــا اینکــه بــه صــورت 
ــن  ــود. ای ــه کار ش ــغول ب ــرش کارورز دارد، مش ــه پذی ــرکتی ک ــه در ش داوطلبان
ــا فضــای کار اســت کــه  دوره فرصــت مناســبی بــرای آشــنایی تمامــی افــراد ب

ــده  ــتغال در آین ــرای اش ــان ب ــای آن ــن قابلیت ه ــاال رفت ــبب ب ــا س ــه تنه ن
ــام  ــرای انج ــتری ب ــاب بیش ــدرت انتخ ــه کارورزان ق ــه ب ــود، بلک می ش

ــن حــوزه  ــن ای ــب داوطلبی ــن ترتی ــد. بدی ــه می ده ــف محول وظای
بهتــر می تواننــد بــه عاقــه مندی هــا و گرایشــات خــود در 

ــوت  ــاط ق ــد و نق ــی ببرن ــف، پ ــای مختل زمینه ه
ــند. ــان را  بشناس کارش

آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار
IT کامپیوتر و

مالی و حسابداری

کارشناس هلپ دسک برای شرکت نفتی
sql کارشناس نرم افزار مسلط به
پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار

کارشناس حسابرسی- مدیریت مالی- 
حسابداری – اقتصاد در شرکت بیمه

حسابدار و حسابدار ارشد -در شرکت 
صادراتی-حسابدار برای شرکت بیمه 

وابسته به بانک

مهندسی صنایع ، برق ، 
الکترونیک و مکانیک 

کارشناس پلیمر ترجیحا آقا
مهندس آشنا به سیستم های برودتی

مهندسی

فروش و بازاریابی

نیروی فنی

کار دانشجویی یا شغل دوم با بیمه و 
حقوق باالی ۱0 میلیون-کارشناس 

مارکتینگ -کارشناس  صادرات
کارشناس اداری فروش دارای سابقه

 در حوزه مواد شیمیایی

نیرو برای تعمییرات برد و پنل
کاردان الکتروتکنیک برای قطار
جوشکار و لوله کش برای مترو

نیرو برای نصب و راه اندازی دوربین
تکنسین برق و الکترونیک و مکانیک

خدمات برای بانک در کیش
استخدام نیروی خدمات  برای مرکز 

دولتی - صندوق دار- تزریق کار
استخدام نیروی خدمات – آقا و خانم

راننده پایه ۲-انتظامات

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...

مسئول دفترمسلط به آفیس
کارشناس آموزش یا سابقه کار

CRMآقا -

اداری و دفتری

و...

و...

و...

و...

توجه
کارجویان محترم می توانند برای 

کسب اطالعات بیشتربر روی 
فرصت شغلی مربوطه کلیک

 یا به سایت بازار کار
  www.bazarekar.ir 

مراجعه نمایند.

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

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

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.

66417270

هنری

گرافیست و طراح 
طراحی معماری

 

و...
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▪ تاکیــد شــما بــر تولیــد و اقتصــاد دانــش بنیــان بــود، 
ســوال بعــدی مــا هــم در همیــن زمینــه اســت؛ آقــای 
ــاد  ــه اقتص ــیدن ب ــوه و رس ــد انب ــث تولی ــر در بح دکت
ــی  ــه نقش ــا چ ــر پارک ه ــال اخی ــه در یکس ــش پای دان
ایفــا کردنــد و برنامــه شــما بــرای افزایــش ســهم آنهــا 

ــت؟ ــال چیس ــعار س ــق ش در تحق
در زمینــه تولیــد، پارک هــای علــم و فنــاوری در بخش هــای 
ــکی و  ــی، پزش ــوش مصنوع ــی، ه ــی ت ــی، آی س ــف آی ت مختل
ــال  ــور مث ــه ط ــته اند؛ ب ــی داش ــیار خوب ــای بس ــرژی فعالیت ه ان
ــی  ــهرک علم ــتقر در ش ــان مس ــش بنی ــاور و دان ــای فن واحده
ــکن و  ــی اس ــی ت ــی، س ــتگاه رادیوتراپ ــان دس ــی اصفه تحقیقات
ــاور  ــای فن ــه واحده ــت ک ــات اس ــث مباه ــازد. باع … می س
و دانــش بنیــان مــا تولیــدی را پیگیــری می کننــد کــه مبتنــی 
بــر دانــش و نیــاز کشــور اســت. البتــه نبایــد از موانــع و مشــکالت 
پیــش روی واحدهــای فنــاور و دانــش بنیــان کشــور غافل شــویم.
مثــاًل فــرد محصولــی را تولیــد کــرده امــا بــرای گرفتــن مجــوز در 
راهروهــا ســرگردان اســت و ایــن افــراد بعــد دو ســه ســال کار را 
ــای جــدی  ــی از کاره ــم امســال یک ــر می کن ــد. فک ــا می کنن ره

کــه بایــد انجــام دهیــم، ایــن موانــع را برطــرف کنیــم.

ــان  ▪ اخیــراً ســامانه جدیــدی تحــت عنــوان ســامانه ن
ــه  ــت حلق ــرار اس ــامانه ق ــن س ــده، ای ــدازی ش راه ان
ــای  ــی و نهاده ــز تحقیقات ــگاه ها و مراک ــط دانش واس
ــا آن  ــوازی ب ــامانه های م ــی س ــد و تمام ــی باش علم
یکپارچــه شــود، دربــاره ایــن ســامانه جزئیات بیشــتری 

ــد. ــرار دهی ــا ق ــی م ــان علم ــار مخاطب در اختی
ــاط  ــرای ارتب ــه ای ب ــان( زمین ــا )ن ــا و نیازه ــام ایده ه ــامانه نظ س
نیازهــای مختلــف بــا تحقیقــات و مراکــز تحقیقاتــی کشــور بــوده 
و متخصصــان می تواننــد نیازهــای خــود را در حوزه هــا و ســطوح 

مختلــف اجتماعــی و صنعتــی در ایــن ســامانه ثبــت کننــد. 
از آنجــا کــه در ایــن ســامانه نیازهــا براســاس منطقــه جغرافیایــی 
ــه و  ــای فناوران ــع نیازه ــه جام ــود، نقش ــی وارد می ش و موضوع
نوآورانــه کشــور را بدســت خواهیــم آورد. ایــن ســامانه در »پایــگاه 
ــت.  ــه اس ــکل گرفت ــالم« )ISC( ش ــان اس ــوم جه ــتنادی عل اس
ــراد گواهــی داده  ــه اف ــه و ب ــان نمای ــا در ســامانه ن ــی نیازه تمام
می شــود. تاکنــون قریــب بــه ۴ هــزار و ۸۰۰ نیــاز و ۱ میلیــون و 

۷۵۰ هــزار طــرح و ایــده در ایــن ســامانه وارد شــده اســت.
در قالــب طــرح »گرنــت فنــاوری« بیــن ۲۰ تــا ۹۰ میلیــون تومان 
بــه پژوهشــگران اعطــا می کنیــم کــه آن را نیــز بــه ســامانه نــان 
ــذاری  ــرمایه گ ــوع س ــک ن ــی ی ــه عبارت ــم؛ ب ــل کرده ای وص
ــه  ــازی را ب ــأت علمــی نی ــک عضــو هی ــر ی ــه اگ ایجــاد شــده ک
کمــک دانشــجوی خــود در ســامانه انتخــاب و پایــان نامــه و یــا 
رســاله دکتــری را براســاس آن تعریــف کنــد، از طریــق گرنــت و 

یــا صنــدوق پژوهــش و فنــاوری حمایــت خواهنــد شــد
ــا ۹۰  ــن ۲۰ ت ــاوری« بی ــت فن ــرح »گرن ــب ط ــن در قال همچنی
میلیــون تومــان بــه پژوهشــگران اعطــا می کنیــم کــه آن را نیــز 

بــه ســامانه نــان وصــل کرده ایــم؛ بــه عبارتــی یــک نــوع ســرمایه 
گــذاری ایجــاد شــده کــه اگــر یــک عضــو هیــأت علمــی نیــازی را 
بــه کمــک دانشــجوی خــود در ســامانه انتخــاب و پایــان نامــه و یا 
رســاله دکتــری را براســاس آن تعریــف کنــد، از طریــق گرنــت و یا 
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری حمایــت خواهنــد شــد. در فــاز اول ایــن 
طــرح، ۲۰ دانشــگاه، ۱۰ پژوهشــگاه و ۱۰ پــارک علــم و فنــاوری 

ــی شــده اند. ــاز اجرای وارد ف

ــمت  ــه س ــگاه ها ب ــت پژوهش ــد هدای ▪  در دوره جدی
و  مســئله محور  فناوری هــای  توســعه  و  پژوهش هــا 
ــری  ــگاه ها( پیگی ــد پژوهش ــل جدی ــور )نس تقاضامح
می شــود؛ ذیــل ایــن سیاســت طرح هــای ایجــاد 
ــگاری  ــاب(، آینده ن ــوآوری )ه ــاوری و ن ــای فن قطب ه
و  آینــده  فناوری هــای  رهنگاشــت  ترســیم  و 
تحول آفریــن، دفاتــر مالکیــت فکــری و انتقــال فنــاوری 
ــال می شــود؛ کــدام  ــوآوری دنب ــاوری و ن ــت فن در معاون
یــک از ایــن طرح هــا بــه مرحلــه اجــرا رســیده اســت؟

بایــد برنامــه ای در ســه بخــش بــرای دانشــگاه ها، مراکــز آموزشــی، 
پژوهشــی، تحقیقاتــی و پارک هــای علــم و فنــاوری داشــته باشــیم 
کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــد. پژوهشــگاه های مــا علــی رغــم 
امکانــات بســیار امــا آنگونــه کــه نیــاز اســت بــه کارگیــری نشــده اند، 
بنابرایــن پیشــنهاد مــا ایــن بــود کــه پژوهشــگاه ها را بــه قطــب 

فنــاوری و نــوآوری تبدیــل کنیــم.
بــرای نمونــه پژوهشــگاه ها شــتاب دهنده هــای تخصصــی ایجــاد 

کننــد و بــه نوعــی هــاب فنــاوری و نــوآوری )قطــب( شــوند.

آتــی  ماه هــای  در  کــه  گفــت  می تــوان  یعنــی   ▪
پارک هــای علــم و فنــاوری محلــی بــرای تربیــت 

اســتارت آپ هــای تخصصــی باشــند؟
ــاوری در  ــاب فن ــرژی، ه ــواد و ان ــاًل پژوهشــگاه م ــاً. مث ــه دقیق بل
ایــن بخــش و متولــی کار باشــد؛ پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی 
ــم و فنــاوری پتروشــیمی شــود.  ــارک عل ــدازی پ مأموریــت راه ان
برخــی از مراکــز پژوهشــی ماننــد پژوهشــگاه ژنتیک یا پژوهشــگاه 
تربیــت بدنــی مراکــز رشــد خوبــی دارنــد و دنبــال ایــن هســتند 
ــد از آن  ــد و بع ــیس کنن ــوآوری تأس ــاوری و ن ــس فن ــه پردی ک
ــم و  ــی داری ــگاه مل ــا ۱۸ پژوهش ــوند. م ــب ش ــه قط ــل ب تبدی

ــیم. ــته باش ــاوری داش ــب فن ــم ۱۸ قط می توانی

ــا و  ــدن پارک ه ــی ش ــن الملل ــث بی ــر بح ــن اواخ ▪ همی
ایجــاد پردیس هــای بیــن المللــی مطــرح شــده اســت، 

بیشــتر در ایــن رابطــه توضیــح دهیــد.
مــا در رابطــه بــا مباحــث تعامــالت بیــن المللــی مدت هاســت کار 
ــم،  ــام دادی ــه انج ــی هایی ک ــاس بررس ــم؛ براس ــروع کرده ای را ش
متوجــه شــدیم کــه پارک هــا کمتــر در ایــن زمینــه وارد شــده اند 

و زیرســاخت کافــی ندارنــد.
ــی  ــه خوب ــاوری ریاســت جمهــوری کار را ب ــت علمــی و فن معاون

شــروع کــرده و مــا هــم وارد شــدیم و تعامــالت خوبــی در حــوزه 
فنــاوری بــا ارمنســتان، عــراق، ترکیــه، بوســنی، روســیه و چیــن 
پــارک  انــدازی  راه  درصــدد  طرفــی  از  کرده ایــم.  آغــاز 
ــال  ــران و در ح ــتان ته ــاری در اس ــزار هکت ــی ه ــن الملل بی

ــتیم. ــی آن هس ــرای جایاب ــری ب پیگی

▪  آقــای دکتــر کارکــرد ایــن پــارک بیــن المللــی کــه 
بــه آن اشــاره کردیــد، چیســت؟

یکــی از مشــکالت مهمــی کــه شــرکت های فنــاور و دانــش بنیــان 
دارنــد ایــن اســت کــه تولیــد دارنــد امــا قــدرت فــروش ندارنــد. 
ــورهای  ــه در کش ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــتا ب ــن راس در همی
ــن  ــوآوری بی ــاوری و ن ــترک فن ــس مش ــان پردی ــورد نظرم م
المللــی راه انــدازی کنیــم تــا بــه فــروش محصــوالت مــا کمــک 
شــود؛ ایــن موضــوع از ســوی اتــاق بازرگانــی بــا محوریــت وزارت 
علــوم و صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در حــال پیگیــری اســت.

ــتیار  ــرح دس ــوص ط ــی در خص ــزارش کامل ــراً گ ▪  اخی
فنــاوری )کارآمــوزی دانشــجویان در واحدهــای فنــاور(، 
جزئیــات طــرح و نحــوه اجــرای آن در خبرگــزاری مهــر 
ــدن  ــی ش ــت اجرای ــن وضعی ــد، از آخری ــر ش منتش
ــداد  ــه تع ــه چ ــن لحظ ــا ای ــد. ت ــرف بفرمائی ــن ط ای
ــام  ــرح اع ــن ط ــور در ای ــرای حض ــجویان ب از دانش
ــد  ــه منعق ــم نام ــداد تفاه ــه تع ــد و چ ــی کرده ان آمادگ

ــت؟ ــده اس ش
تاکنــون قریــب بــه ۹ هــزار و ۵۰۰ دانشــجو در مقاطــع مختلــف 
ــد؛  ــام کرده ان ــت ن ــرح ثب ــن ط ــور در ای ــرای حض ــی ب تحصیل
ــدام  ــه اق ــن زمین ــان در ای ــش بنی ــرکت دان ــن ۹۰۰ ش همچنی
ــا  ــن پارک ه ــه بی ــم نام ــد و ۱۷۵ تفاه ــرار کرده ان ــد ق ــه عق ب
ــتیار  ــرح دس ــن ط ــر م ــه نظ ــده اســت. ب ــا ش و دانشــگاه ها امض
ــت  ــه حمای ــرطی ک ــه ش ــت ب ــی اس ــده جالب ــیار ای ــاوری بس فن
ــد؛  ــد ش ــرف خواه ــکل برط ــن مش ــرح چندی ــن ط ــا ای ــود. ب ش
اولیــن مســاله ایــن اســت کــه بــا مهــارت آمــوزی بــه دانشــجویان 
انگیــزه می دهــد، زیــرا در طــی آن دانشــجویان بــه مــدت ۶ مــاه 
در شــرکت های فنــاور و دانــش بنیــان مســتقر در پارک هــا 
ضمــن تحصیــل، مشــغول بــه کار می شــوند و حقــوق هــم 
دریافــت می کننــد؛ از طرفــی نیــاز شــرکت ها به نیــروی انســانی متخصص 
ــجویان  ــه دانش ــرح ب ــن ط ــاس ای ــد. براس ــد ش ــع خواه ــز رف نی
دانشــجویان  تومــان،  میلیــون  یــک  ماهیانــه  کارشناســی 
ــری  ــجویان دکت ــان و دانش ــون توم ــد ۲ میلی ــی ارش کارشناس

ــد. ــد ش ــت خواه ــان پرداخ ــون توم ۳ میلی

▪ چنــد پــارک علــم و فنــاوری بــرای اجــرای ایــن طــرح 
ــده اند؟ ــر ش درگی

همــه پارک هــا و صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری در ایــن 
ــالم  ــدرس اع ــت م ــگاه تربی ــاًل دانش ــده اند؛ مث ــه وارد ش برنام
ــالم  ــرح اع ــن ط ــی در ای ــرکت متقاض ــزار ش ــش از ه ــرده بی ک

ــجویان  ــه دانش ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــد. نکت ــی کرده ان آمادگ
بعــد از ۶ مــاه، می تواننــد جــذب آن مجموعــه و یــا عالقــه منــد بــه 
ایجــاد یــک کار فناورانــه شــوند. مهمتــر اینکــه مــا با ایــن طــرح، ارتباط 
ــم.  ــرار کرده ای ــگاه ها را برق ــاوری و دانش ــم و فن ــای عل ــن پارک ه بی
در ارتبــاط بــا بــار مالــی طــرح، چندیــن جلســه بــا معاونــت علمــی و 
فنــاوری داشــتیم و بــرای اجــرای آن در مرحلــه اول حــدود ۲۴ میلیــارد 
تومــان اعتبــار نیــاز داریــم کــه بخشــی از آن را مــا تأمیــن کردیــم 
و معاونــت علمــی نیــز قــول تأمیــن اعتبــار ۵۰ درصــدی را داده اســت.

ــوآوری در  ــاوری و ن ــت فن ــاد معاون ــا ایج ــان ب ▪ همزم
ــن  ــوازی کاری ای ــر م ــادات ب ــی انتق ــوم، برخ وزارت عل
ســاختار بــا معاونــت فنــاوری و نــوآوری ریاســت 
ــل  ــدم تداخ ــرای ع ــما ب ــت، ش ــورت گرف ــوری ص جمه
برنامه هــای ایــن معاونــت بــا معاونــت علمــی بــه ویــژه 
در زمینــه فعالیت هــا و محصــوالت دانــش بنیــان 

ــد؟ ــاظ کرده ای ــی لح ــر و اقدامات ــه تدابی چ
وظایــف معاونــت علمــی حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان، 
ــا مجــوز  ــرکتها اســت، ام ــن ش ــه ای ــوز ب ــای مج ــی و اعط ارزیاب
ــد را وزارت  ــز رش ــاوری و مراک ــم و فن ــای عل ــدازی پارک ه راه ان
ــاور و  ــای فن ــش واحده ــش و روی ــن »زای ــد؛ بنابرای ــوم می ده عل

ــت. ــوم اس ــا وزارت عل ــان« ب ــش بنی ــرکت های دان ش
پـس واحدهـای فنـاوری کـه ابتـدا شـکل می گیرنـد در دانشـگاه ها 
ایجاد می شـوند؛ بنابراین سـطوح فناوری پایین با وزارت علوم اسـت 

و در ادامـه امـا خروجـی مـا ورودی دانـش بنیان ها می شـود.
چندیــن جلســه بــا دوســتان معاونــت علمــی داشــتیم و بــه ایــن 
نقطــه مشــترک و مشــخص نائــل آمدیــم کــه وظایــف و تکالیــف 
هــر کــدام چیســت و چگونــه بــا تعامــل جایــگاه علــم و فنــاوری 

را در کشــورمان بیــش از پیــش ارتقــا دهیــم. مــا از هــر نهــاد یــا 
شــخصی کــه در ایــن حــوزه کار کنــد، اســتقبال می کنیــم.

فنــاوری  بــر  مبتنــی  فعالیت هــای  مســیر  در   ▪
ــد  ــدد و جدی ــرکتهای متع ــز و ش ــدازی مراک و راه ان
ــرح  ــدارهایی مط ــش هش ــاوری و دان ــر فن ــی ب مبتن
می شــود مبنــی بــر غفلــت از کیفــی گرایــی بــه دنبــال 
ــن  ــرای ای ــخی ب ــه پاس ــی. چ ــش کم ــه افزای ــه ب توج

ــد؟ ــا داری ــت نگرانی ه دس
بلــه. نگرانی هایــی در ایــن زمینــه وجــود دارد؛ ببینید در حــال حاضر 
چگونــه در برابــر فــارغ التحصیــالن بیــکار قــرار گرفته ایــم. معلــوم 
ــم چنــد ســال  ــو بروی ــاب جل ــی حســاب و کت اســت کــه اگــر ب
آینــده در برابــر یــک ســری شــرکت فنــاور و دانــش بنیــان بیــکار 
ــود.  ــد ب ــش زا خواه ــاً چال ــه واقع ــم ک ــرار می گیری ــع ق و متوق
ــه خــرج  ــد ب ــژه ای بای ــن قســمت حساســیت وی ــن در ای بنابرای
داد؛ نمی شــود فقــط تعــداد، مــالک باشــد. دیــدگاه بنــده اقتصــاد 
دانــش بنیــان اســت نه شــرکت دانــش بنیــان. اقتصــاد دانــش بنیان 
مفهــوم گســترده تری دارد کــه تولیــد و مــوارد دیگــری را 

ــود. ــامل می ش ش

ــرح  ــرای ط ــد اج ــرده بودی ــام ک ــاه ۱۴۰۰ اع ▪ دی م
حکمرانــی یکپارچــه فناوری هــای نــرم در کشــور و نیــز 
ــا  ــراه ب ــدت هم ــتغال کوتاه م ــرای اش ــی ب ــاره اندیش چ
ــر  ــانی و هن ــوم انس ــان عل ــازی فارغ التحصی توانمندس
ــن در  ــال تدوی ــم در ح ــای مه ــگاه ها، از طرح ه دانش
ــا در  ــن طرح ه ــر ای ــال حاض ــت؛ در ح ــوم اس وزارت عل

ــد؟ ــرار دارن ــه ای ق چــه مرحل
مــا بــه دنبــال نــوآوری باز هســتیم؛ یعنــی اینکــه از پتانســیل های 
بخش هــای مختلــف اســتفاده کنیــم؛ مــا تیــم قــوی داریــم ولــی 
تشــکیالت زیــادی نداریــم و دنبــال ایــن هــم نیســتیم کــه آن را 
ــاوری و  ــت فن ــه در معاون ــی ک ــر برنامه های ــم. اکث گســترش دهی
نــوآوری در حــال اجراســت، بــا کمــک متخصصــان و کارشناســان 
ــاوری و  ــت فن ــری معاون ــا راهب ــا ب ــازمانی ام ــرون س ــره بی خب

ــده اند. ــی ش ــوآوری طراح ن
ــوم  ــرم، وزارت عل ــای ن ــث فناوری ه ــال در بح ــور مث ــه ط ب
ــی  ــارک مل ــا پ ــگاهی دارد و م ــاد دانش ــا جه ــه ای ب ــم نام تفاه
علــوم و فناوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی را بــه عنــوان قطــب 
قــرار داده ایــم و تاکیــد شــده مباحــث مربــوط بــه فنــاوری نــرم 

ــارک پیــش رود. ــا ایــن پ ب
بــه دلیــل اهمیــت ایــن حــوزه برنامه هــای متعــدد و مطلوبــی را 
ــاره را انشــااهلل  طراحــی کرده ایــم امــا جزئیــات بیشــتر در ایــن ب

بــزودی اعــالم خواهیــم کــرد.

دکتر علی خیرالدین از حمایت وزارت علوم برای مهارت آموزی و کارآفرینی می گوید

پرداخت 20 تا 90 میلیون تومان گرنت فناوری در راستای توسعه کارآفرینی

معــاون نــوآوری و فنــاوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اعــام کــرد: بیــن ۲۰ تــا ۹۰ میلیــون تومــان در قالــب طــرح »گرنــت فنــاوری« بــه پژوهشــگران اعطــا مــی  شــود. بــازارکار 

بخــش دوم مشــروح ایــن گفتگــو را بــه نقــل از  خبرگــزاری مهــر ارائــه مــی نمایــد؛

•قسمت پایانی

رشته و گرایش های تحصیلی مورد پذیرش

مدرک  تحصیلی عنوان پستردیف
مورد نیاز

رشته های 
شرایط احراز  جنسیتتحصیلی

تخصصی
سابقه 

کار

آشنایی با مردکلیه گرایش هادیپلمکارگر کشاورزی۱
۱ سالکارکشاورزی

آشنایی با مردکشاورزیفوق دیپلمکارگر کشاورزی۲
۱ سالکارکشاورزی

مردکلیه گرایش هادیپلمراننده تراکتور۳

آشنایی با 
رانندگی 
تراکتور 
و داشتن 
گواهینامه

۱ سال

شرایط عمومی و اختصاصی
اســالمی جمهــوری  نظــام  بــه  بــودن  متعهــد  و  ایــران  -تابعیــت   ۱ 
ــالم ــن اس ــن مبی ــه دی ــن ب ــران و تدی ــالمی ای ــوری اس ــام جمه ــه نظ ــاد ب  ۲ -اعتق

۳ -دارا بــودن گواهــی فراغــت از تحصیــل و دانــش تخصصــی و توانایــی هــای الزم بــرای 
انجــام وظایــف و مســئولیتهای شــغل موردنظــر

آقایــان( )ویــژه  دائــم  معافیــت  یــا  و  خدمــت  پایــان  کارت  بــودن  -دارا   ۴ 
در  شــرکت  قصــد  دیپلــم  مــدرک  بــا  کــه  افــرادی  بــرای  ســنی  -شــرط   ۵
 آزمــون را دارنــد بیــن ۲۰ تــا ۲۵ ســال، بــا مــدرک فــوق دیپلــم ۳۰ ســال

ــل  ــی در مراح ــورت قبول ــکی در ص ــت پزش ــدگان کارت معافی ــرای دارن ــره: ب تبص
ــی انجــام کار الزامــی اســت.  ســنجش، تاییــد پزشــک معتمــد شــرکت در مــورد توانای

ــت تحــت  ــت موق ــرگ معافی ــا ب ــه دارای کارت ی ــی ک ــه تقاضــای داوطلبان توجــه: ب
هــر عنــوان هســتند بــه هیــچ وجــه ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

۶ -داشتن سالمتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر
۷ -نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر

ــا آراء  ــات ادارای ی ــه تخلف ــیدگی ب ــون رس ــرای قان ــه در اج ــرادی ک ــتخدام اف ۸ -اس
قانونــی مراجــع ذیصــالح بــه مجــازات هــای اخــراج، بازنشســتگی، بازخریــد خدمــت و 

ــوع اســت. ــد ممن ــم از خدمــت محکــوم شــده ان انفصــال دائ
۹ -اولویت جذب با افراد بومی می باشد.

۱۰ -متقاضیان باید بومی و ساکن استان باشند:
- محل تولد وی یکی از شهرهای استان مورد تقاضا باشد.

از  یکــی  در  پیوســته  طــور  بــه  گذشــته  ســال  ســه  در  حداقــل   -
مــدرک ارائــه  )بــا  باشــد.  بــوده  ســاکن  تقاضــا  مــورد  اســتان   شــهرهای 

معتبر سند مالکیت یا اجاره نامه با کد رهگیری(
- داوطلب استخدامی حداقل چهار سال سنوات تحصیلی را به صورت متوالی در یکی از 

شهرهای استان مورد تقاضا طی کرده باشد.
۱۱ -پذیرفتــه شــدگان نهایــی آزمــون اســتخدامی مکلفنــد، تعهــد کتبــی مبنی بر ۱۰ ســال 
خدمــت در محــل جغرافیایــی تعییــن شــده توســط شــرکت را بــه واحــد منابــع انســانی 
ــری  ــد محض ــپردن تعه ــه س ــوط ب ــان من ــتغال آن ــتخدام و اش ــد. )اس ــل دهن تحوی

خواهــد بــود(.
 

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی : 
https://pkhco.ir مراجعه نمایند . 

 لینک :

https://bazarekar.ir/17920 

شرکت کشت و صنعت پیوندخاوران )سهامی خاص( از مجموعه های تحت پوشش هلدینگ کشاورزی بنیاد مستضعفان انقاب اسامی است که در سال ۱373 تاسیس 
و طی شماره ۴۴5 در دفتر ثبت شرکتهای شهرستان بیرجند  به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در شهرستان بیرجند و واحدهای فعلی آن در بخش مرکزی 

 بیرجند و شهرستان های قاین، سربیشه و خوسف واقع است.
شرکت کشت و صنعت پیوند خاوران در نظر دارد، با توجه به طرح های سرمایه گذاری جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز »ترجیحًا بومی« استان خراسان 
جنوبی بر اساس ضوابط، مقررات و آیین نامه استخدامی  شرکت از بین متقاضیان مرد به شرح جدول ذیل را پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی، ارزیابی 

 توانمندی، شایستگی، طی فرآیند مصوب و از طریق کمیته جذب منابع انسانی استخدام نماید.
مهلت ثبت نام تا ۲3 تیر ۱۴۰۱ می باشد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک مجموعه تولیدی صنایع غذایی )قهوه( 
در راستای تکمیل کادر خود در تهران از واجدین 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
 کارشناس بازرگانی

 مدیر فروش و بازاریابی-  فروشنده-  بازاریاب
 طراح گرافیست-  کارشناس دیجیتال مارکتینگ

 متخصص برشته کاری قهوه
 اپراتور خط تولید)صنایع غذایی(

 اپراتور بسته بندی)صنایع غذایی(
 تکنسین فنی ماشین آالت صنایع غذایی

 راننده)بدون ماشین(
 کارشناس کنترل کیفیت-  نگهبان

 مدیر تولید-  حقوق توافقی
  متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 
شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.
)لطفا همراه با ارسال رزومه ردیف و شغل مورد نظر 

ارسال گردد.(
)whatsappm( ۰۹۱۲۲88۴۴5۲  

https://bazarekar.ir/17896 : لینک

دعوت به همکاری

شرکت پژواک )پژوهش ایده کاوش( برای تکمیل 
کادر خود در تهران )محدوده جردن پارک ملت( از 

واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
 کارمند اداری )آقا(

 مسلط به زبان انگلیسی،  مسلط به فنون مذاکره
 کارشناسی،   حقوق ثابت، بیمه و اضافه کاری

  ساعت و روز کاری: شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۷  
پنجشنبه ۸ الی ۱۲

  متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 
شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

cv@pezhvac.com  
https://bazarekar.ir/17907 : لینک
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اهداف این برنامه شامل موارد ذیل است:
ــی  ــان ایران ــه ای متخصص ــی و حرف ــت علم ــتفاده از ظرفی ▪ اس
ــی کشــور ــاوری و صنعت ــز علمــی، فن ــارج از کشــور در مراک خ

▪ ارتقای سطح علمی و حرفه ای پایگاه های میزبان
▪ فراهــم کــردن شــرایط مناســب جهــت توســعه فناوری هــای 

نوظهــور و پیشــرفته در کشــور
و  روش هــا  مهارت هــا،  انتقــال  شــرایط  کــردن  فراهــم   ▪
قابلیت هــای خدماتــی نویــن توســط متخصصــان ایرانــی خــارج 

ــل ــه داخ ــور ب از کش
  

  کمک به تأسیس شرکت های فناور 
در حوزه های فناوری پیشرفته

ــه،  ــای فنـاورانـ ــرش فعالیت ه ــت از گستـ ــدف حمای ــا ه     ب
تحقیقاتــی  موسســه  یــا  دانشــگاه   150 دانش آموختگـــان 
ــس از اتمــام دوره  ــد پ ــابی می توانن ــر براســاس نظــام ارزیـ برتـ
ــا اشــتغال در  ــا ی ــت تأســیس شــرکت نوپ پســادکتری، از حمای

ــد. ــتفاده نماین ــز اس ــاور نی ــرکت های فن ش
    دانش آموختگـــان 150 دانشــگاه یــا موسســه تحقیقاتــی 
ــابی می تواننــد حداقــل یــک ســال  برتـــر براســاس نظــام ارزیـ
ــتاد  ــی و اس ــت مطالعات ــادکتری، فرص ــروع دوره پس ــس از ش پ
مدعــو و حداکثــر 6 مــاه پــس از اتمــام دوره پســادکتری، فرصــت 
ــیس  ــت تأس ــت حمای ــرای دریاف ــو ب ــتاد مدع ــی و اس مطالعات

ــد. ــت نماین ــامانه ثب ــود را در س ــا درخواســت خ شــرکت نوپ
ــکان  ــودن دوره پســادکتری، ام ــت ب ــام وق ــه تم ــا توجــه ب     ب
ــتفاده از تســهیالت  ــادکتری و اس ــد پس ــی دوره تمدی همزمان

ــدارد. ــود ن ــز وج ــرکت نی ــیس ش تأس
ــا را  ــرکت نوپ ــیس ش ــت تأس ــق درخواس ــه محق     در صورتیک
پیــش از گذشــت یــک ســال از شــروع دوره پســادکتری، فرصــت 
ــراف از دوره و  ــد، انص ــته باش ــو داش ــتاد مدع ــی و اس مطالعات
اســتفاده از تســهیالت تأســیس شــرکت امکان پذیــر خواهــد بــود.

    دانش آموختگـــان 150 دانشــگاه یــا موسســه تحقیقاتــی 
ــان دوره  ــد پــس از پای ــابی می توانن ــر براســاس نظــام ارزیـ برتـ
ــراف  ــا انص ــو ی ــتاد مدع ــی و اس ــت مطالعات ــادکتری، فرص پس
ــتغال  ــت اش ــت حمای ــرای دریاف ــاه ب ــا 6 م ــر ت از دوره، حداکث
در شــرکت های فنــاور درخواســت خــود را در ســامانه 

نماینــد. ثبــت 
ــی از  ــه از یک ــک مرتب ــاً ی ــد صرف ــان می توانن ــایر متقاضی     س
ــکاری  ــی، هم ــت مطالعات ــادکتری، فرص ــای دوره پس حمایت ه
ــا و  ــرکت نوپ ــیس ش ــن، تأس ــو و معی ــتاد مدع ــوان اس ــه عن ب

ــد. ــتفاده نماین ــاور اس ــرکت های فن ــتغال در ش اش

    امــکان اســتفاده متقاضیــان از کلیــه حمایت هــای دوره 
ــتاد  ــوان اس ــه عن ــکاری ب ــی، هم ــت مطالعات ــادکتری، فرص پس
مدعــو و معیــن، فعالیت هــای فناورانــه، اشــتغال در شــرکت های 
فنــاور و همــکاری بــا مراکــز نــوآوری و شــتاب دهنده بــه عنــوان 
ــه تخصصــی  ــت نظام وظیف ــا حمای ــان ب ــاور، همزم ــی و مش مرب

فراهــم اســت.

همکاری به عنوان استاد مدعو

    اســاتید دانشــگاه ها یــا موسســات تحقیقاتــی برتــر بــا رتبــه 
ــا ســابقه تدریــس تمــام  ــی ب ــا 300 براســاس نظــام ارزیاب 1 ت
ــدول  ــاز از ج ــب 300 امتی ــا کس ــور ب ــارج از کش ــت در خ وق

ــی ارزیاب
    دانش آموختــگان دوره دکتــری یکــی از دانشــگاه ها یــا 
ــا 50 براســاس نظــام  ــه 1 ت ــا رتب ــر ب ــی   برت موسســأت تحقیقات
ارزیابــی همــراه بــا ســابقه دوره پســادکتری در یکی از 50 دانشــگاه 
برتــر و کســب حداقــل 400 امتیــاز از جــدول ارزیابــی پیوســت 

مربوطــه
    گزینــش نهایــی از بیــن داوطلبــان حائــز شــرایط، بــا توجــه بــه 
ــس در  ــابقه تدری ــی و س ــای علمی-پژوهش ــینه، توانایی ه پیش
ــان  ــگاه میزب ــط پای ــور توس ــارج از کش ــر خ ــگاه های معتب دانش

ــود. ــام می ش انج
حمایت ها نیز شامل موارد ذیل است:

    اختصــاص مبلــغ ماهانــه معــادل بــا حقــوق دریافتــی اســاتید 
ــا درجــه علمــی مشــابه در دانشــگاه تهــران پــس از  دانشــگاه ب

کســر کســورات قانونــی جهــت پرداخــت حقــوق و مزایــا
    تامیــن هزینــه بیمــه  پایــه )حــرف و مشــاغل آزاد( کــه 
ــق در  ــه محق ــوق ماهان ــان در حق ــزار توم ــزان 850 ه ــه می ب
ــه  نظــر گرفتــه شــده اســت و متقاضــی بایــد شــخصاً نســبت ب
پرداخــت آن )بــا حداقــل دســتمزد و نــرخ 18 درصــد( در وجــه 

ــد. ــدام نمای ــی اق ــن اجتماع تأمی
    اختصــاص مبلــغ ماهیانــه تــا ســقف 6 میلیــون تومــان جهــت 
کمــک هزینــه اقامــت در صــورت نیــاز متقاضــی بــا ارائــه اســناد 

مربوطــه )اجاره نامــه معتبــر(
    بیمـه تکمیلـی متقاضـی و افـراد تحـت تکفـل توسـط مرکـز در 
قراردادهـای بیشـتر از 6 مـاه ارائـه می شـود. بـرای دریافـت ایـن 
حمایـت متقاضـی باید بالفاصله پس از انعقاد قرارداد و جاری شـدن 
بیمـه پایه، نسـبت بـه ثبت درخواسـت بیمـه تکمیلی اقـدام نماید.
ــه  ــوق ماهان ــادل حق ــان )مع ــون توم ــه 17 میلی ــغ ماهان     مبل
اســتادیار پایــه یــک دانشــگاه تهــران( بــه صــورت ناخالــص پــس از 
ــه  کســر کســورات قانونــی )مالیــات( جهــت پرداخــت حقــوق ب

متقاضیــان مشــمول

فعالیت های فناورانه و تأسیس شرکت های نوپا
ــگان  ــت: دانش آموخت ــل اس ــرح ذی ــه ش ــورداری ب ــرایط برخ ش
دوره کارشناســی ارشــد و دکتــری دارای حداقــل دو ســال 
ســابقه فعالیــت در شــرکت های فنــاور خــارج از کشــور بــا 
ــعه  ــق و توس ــش تحقی ــق بخ ــاور، محق ــناس، مش ــمت کارش س
)R&D( یــا مدیــر در یکــی از مؤسســات یــا شــرکت های 
شــاخص علمــی، فنــاوری، پژوهشــی و صنعتــی خــارج از کشــور 
ــتند. ــب و کار هس ــدازی کس ــه راه ان ــه دارای تجرب ــرادی ک و اف

    دانش آموختــگان دوره دکتــری یکــی از دانشــگاه ها یــا 
موسســات تحقیقاتــی   برتــر بــا رتبــه 1 تــا 300 براســاس نظــام 

ــه ــت مربوط ــی پیوس ارزیاب
    متقاضیانــی کــه دوره پســادکتری یــا دوره تکمیلــی تخصصی/

Fellowship خــود را بــه مــدت حداقــل یــک ســال در یکــی از 
ــا 100  ــا رتبــه 1 ت ــر ب ــا موسســات تحقیقاتــی   برت دانشــگاه ها ی
براســاس نظــام ارزیابــی گذرانده انــد در صــورت کســب حداقــل 

300 امتیــاز براســاس جــدول ارزیابــی پیوســت مربوطــه
ــا  ــگاه ها ی ــی از دانش ــری یک ــگان دوره دکت ــش آموخت     دان
ــاس  ــر از 300 براس ــه باالت ــا رتب ــر ب ــی برت ــات تحقیقات موسس
نظــام ارزیابــی، در صورتــی کــه دوره کارشناســی یا کارشناســی ارشــد 
خــود را در یکــی از دانشــگاه های دولتــی کشــور )30 دانشــگاه برتــر 

ــد. ــدی ISC( گذرانده ان ــاس رتبه-بن ــر اس ب
ــه مــدت      متقاضیانــی کــه دوره فرصــت مطالعاتــی خــود را ب
حداقــل یــک ســال در یکــی از دانشــگاه ها یــا مؤسســات 
ــی  ــر اســاس نظــام ارزیاب ــا 50 ب ــه 1 ت ــا رتب ــر ب ــی برت تحقیقات
گذرانده انــد و هزینه هــای دوره حداقــل بــه مــدت 6 مــاه 
توســط دانشــگاه مقصــد پرداخــت شــده اســت، بــه همــراه یــک 
ــور ــارج از کش ــاور خ ــرکت های فن ــت در ش ــابقه فعالی ــال س س

ــرای  ــور ب ــارج از کش ــه از خ ــت فناوران ــام فعالی ــکان انج     ام
یــا  دانشــگاه ها  از  یکــی  دکتــری  دوره  دانش آموختــگان 
ــا 70 براســاس نظــام  ــه 1 ت ــا رتب ــر ب ــی   برت موسســات تحقیقات

ــود دارد. ــی وج ارزیاب
    گزینــش نهایــی از بیــن داوطلبــان حائــز شــرایط، بــا توجــه 
بــه پیشــینه، توانایی هــا و براســاس طــرح کســب و کار فناورانــه، 

توســط مرکــز و پایــگاه میزبــان انجــام می شــود.
    متقاضیانــی کــه از خــارج از کشــور قصــد مدیریــت پــروژه را 
دارنــد بــرای انعقــاد قــرارداد بایــد طــی ارســال ایمیــل نماینــده 
تیــم را بــه پایــگاه میزبــان معرفــی نماینــد و در پروپــوزال ارائــه 

شــده اعضــاء تیــم معرفــی شــوند.
ــوان  ــان به عن ــگاه میزب ــط پای ــد توس ــل بای ــوارد ذی ــی از م یک
ــه  ــز ارائ ــه مرک ــرارداد ب ــان ق ــه در پای ــرح فناوران ــی ط خروج

ــود: ش

)Prototype/MVP( تولید محصول اولیه    
    ثبــت شــرکت و احــراز صالحیــت بــه عنــوان شــرکت 

ن نش بنیــا ا د
    توسعه محصول یا اضافه کردن محصول به سبد فعلی

حمایت ها در این حوزه شامل موارد ذیل است:
    حمایــت مالــی تــا ســقف 300 میلیــون تومــان جهــت اجــرای 

طــرح حداکثــر در 4 مرحلــه در مــدت زمــان اجــرای پــروژه
ــت  ــی را باب ــه مبلغ ــت هیچگون ــاز نیس ــان مج ــگاه میزب     پای

ــد. ــر کن ــه کس بیم
    طبـق قانـون مالیات هـای مسـتقیم سـازمان امـور مالیاتـی 
کشـور، باب اول اشـخاص مشـمول مالیات، ماده 2، بنـد 2 پایگاه 
میزبـان مجاز نیسـت هیچگونـه مبلغی را بابت مالیات کسـر کند.
ــورت  ــان در ص ــگاه میزب ــط پای ــتقرار توس ــل اس ــن مح     تامی

ــی. ــت متقاض درخواس
حمایت ودیعه مسکن

ــگان  ــت: دانش آموخت ــل اس ــرح ذی ــه ش ــورداری ب ــرایط برخ ش
ــام  ــاس نظ ــر براس ــی   برت ــه تحقیقات ــا موسس ــگاه ی 100 دانش
ارزیابــی بــا کســب حداقــل 300 امتیــاز براســاس جــدول 
ــی از  ــی یک ــت علم ــو هیئ ــه عض ــه ک ــت مربوط ــی پیوس ارزیاب
دانشــگاه های کشــور باشــند، می تواننــد از ایــن تســهیالت 

ــد. ــتفاده کنن اس
حمایت ها نیز به شرح ذیل است:

متقاضیــان تــا ســقف 150 میلیــون تومــان جهــت ودیعــه 
مســکن بــه صــورت وام دریافــت خواهنــد کــرد.

حمایت وام خرید یا ساخت مسکن
شرایط برخورداری به شرح ذیل است:

ــل  ــب حداق ــا کس ــری ب ــگان دوره دکت ــاتید و دانش آموخت اس
ــب  ــا کس ــد ب ــی ارش ــگان کارشناس ــاز و دانش آموخت 300 امتی
حداقــل 200 امتیــاز براســاس جــدول ارزیابــی پیوســت مربوطــه 

ــد. ــتفاده کنن ــهیالت اس ــن تس ــد از ای می توانن
نکتــه اینکــه میــزان وام و شــرایط تخصیــص آن مطابــق بــا ابــالغ 

بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایران اســت.

پروژه جایگزین خدمت در خارج از کشور
شرایط برخورداری به شرح ذیل است:

ــغل  ــه دارای ش ــور ک ــارج از کش ــم خ ــب مقی ــموالن غای مش
تمــام وقــت و دائمــی در خــارج از کشــور هســتند مشــروط بــه 
ــل  ــای ذی ــی از بنده ــری در یک ــروه و قرارگی ــد کارگ ــذ تأیی اخ

ــد. ــتفاده کنن ــت اس ــن حمای ــد از ای می توانن

    دانــش آموختــه مقطــع دکتــری از 100 دانشــگاه برتــر دنیــا 
و کســب حداقــل 300 امتیــاز

    اســاتید و محققــان برجســته شــاغل در دانشــگاه ها و مراکــز 
علمــی تــراز اول دنیــا بــا مــدرک دکتــری از 200 دانشــگاه برتــر 

و کســب حداقــل 350 امتیــاز
    متخصصــان شــاغل در حــوزه فنــاوری و موسســات شــاخص 
ــی  ــل کارشناس ــی حداق ــدرک تحصیل ــا م ــاوری ب ــی و فن علم

ــاز ــل 200 امتی ــد و کســب حداق ارش
حمایت ها نیز به شرح ذیل است:

ــا  ــوژی ی ــال تکنول ــطح انتق ــی در س ــروژه تحقیقات ــام پ     انج
ــی از  ــاه در یک ــی 24 م ــی 12 ال ــازه زمان ــرزی در ب ــش م دان
پایگاه هــای میزبــان برنامــه )بــدون دوره آموزشــی( و در نهایــت 

ــت ــت از خدم ــت کارت معافی دریاف
    تــردد متنــاوب بــه کشــور بــدون محدودیــت پــس از صــدور 

مجــوز تــا پایــان پــروژه
ــرد  ــی ف ــت خدمت ــروژه وضعی ــام پ ــان انج ــه در زم ــه  اینک نکت
ــذب  ــرای ج ــد ب ــت و نمی توان ــب اس ــمول و غای ــان مش همچن

ــد. ــدام نمای ــتخدام اق ــا اس ــی ی ــت علم هیئ

پروژه جایگزین خدمت در داخل از کشور
ــه  ــت: دانش آموخت ــل اس ــرح ذی ــه ش ــورداری ب ــرایط برخ ش
دوره کارشناســی ارشــد یــا دکتــری حرفــه ای مؤسســه های 
ــوع  ــاز از مجم ــت کم 90 امتی ــه دس ــور ک ــارج از کش ــی خ علم
ــط  ــرده و توس ــب ک ــه کس ــت مربوط ــدول پیوس ــای ج امتیازه

ــد. ــده باش ــده ش ــروه برگزی کارگ
مؤسســه های  تخصصــی  دکتــری  دوره  دانش آموختــه      
علمــی خــارج از کشــور کــه دســت کم 110 امتیــاز از مجمــوع 
ــط  ــرده و توس ــب ک ــه کس ــت مربوط ــدول پیوس ــای ج امتیازه

ــد. ــده باش ــده ش ــروه برگزی کارگ
رشـته های  تخصـص  فـوق  و  تخصـص  دوره هـای   :1 تبصـره 
علوم پزشـکی، معادل دوره »دکتری تخصصی« محسـوب می شوند.

مقطــع  هــر  دانش آموختــگان  و  دانشــجویان   :2 تبصــره 
ــد از  ــهیالت، نمی توانن ــن تس ــدی از ای ــرای بهره من ــی، ب تحصیل

ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــی قبل ــع تحصیل ــرایط مقاط ش
ــارج  ــده در خ ــی طی ش ــای تحصیل ــدارک دوره ه ــره 3: م تبص
ــا  ــاوری ی ــات و فن ــوم، تحقیق ــد توســط وزارت عل از کشــور، بای
ــورد(  ــب م ــکی )حس ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش

ــد. ــده باش ــد ش ــیابی و تأیی ارزش
حمایت ها نیز به شرح ذیل است:

متقاضیــان برگزیــده، دوره خدمــت نظام وظیفــه خــود را در 
ــی،  ــی پژوهش ــرای »طرح ــی« و اج ــوزش نظام ــب »دوره آم قال
فناورانــه، فرهنگــی یــا مشــابه  آن«، طــی و کارت پایــان خدمــت 

ــد. ــت می کنن دریاف
تبصــره 1: تعییــن موضــوع، مــکان، زمــان شــروع و مــدت 
ــررات  ــاس مق ــوق، براس ــد ف ــور در بن ــای مذک ــرای طرح ه اج
ــدت آن،  ــه م ــت ک ــلح اس ــای مس ــی نیروه ــای اجرای و رویه ه
ــایر  ــه س ــمی نظام وظیف ــی از دوره رس ــزان نیم ــه می ــل ب حداق
ــر  ــی دیگ ــای قانون ــس از کســر خدمت ه ــراز )پ مشــموالن هم ت

ــت. ــلح( اس ــای مس ــت نیروه ــا موافق ب
نکات این سرفصل به شرح ذیل است:

    مــدارک تحصیلــی خــارج از کشــور دانش آموختــگان هریــک 
ــاوری خــارج از کشــور  ــی، پژوهــش و فن ــوزش عال ــز آم از مراک
ــا وزارت  ــاوری ی ــات و فن ــوم، تحقیق ــه وزارت عل ــد تأییدی بای

ــوزش پزشــکی را داشــته  باشــد. ــان و آم بهداشــت، درم
ــاس  ــد، براس ــن بن ــای ای ــرای طرح ه ــکان اج ــوع و م     موض

ــود. ــن می ش ــلّح تعیی ــای مس ــتاد کل نیروه ــخیص س تش
    زمان دوره خدمت نظام وظیفه تخصصی حداقل برابر با نیمی از 
دوره رسمی نظام وظیفه سایر مشموالن هم تراز است که براساس 

مدت زمان اجرای طرح تعیین می شود.
    متقاضیان این شیوه نامه مجازند قبل از دریافت کارت پایان 
نخبگان  مرکز  از  استخدام  بالمانع جهت  گواهی  اخذ  با  خدمت، 

نیروهای مسلح در دستگاه های غیرنظامی به استخدام درآیند.
   بــه نقــل از تســنیم، پرداخــت حقــوق و بیمــه خدمــات درمانــی 
ــا مقــررات ســتاد کل  ــق ب در دوره نظام وظیفــه تخصصــی، مطاب

نیروهــای مســلّح صــورت می پذیــرد.

جزئیات بسته کامل حمایت از کارآفرینان 

و متخصصــان ایرانـی خارج از کشور
ــش،  ــال دان ــور انتق ــه منظ ــور )connect( ب ــارج از کش ــی خ ــان ایران ــان و کارآفرین ــا متخصص ــکاری ب ــه هم برنام
فنــاوری،  و  پارک هــای علــم  بــا همــکاری دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها،  و  فناورانــه  ایده هــای  و  تجربــه 

ــود. ــام می ش ــور انج ــب کش ــوآوری منتخ ــد و ن ــز رش ــاور و مراک ــرکت های فن ش
ــه اهــداف بلندمــدت چشــم انداز علمــی کشــور و بهره گیــری از ذخایــر  ــازارکار؛ در راســتای نیــل ب ــه گــزارش ب ب
ــی  ــان ایران ــان و کارآفرین ــا متخصص ــکاری ب ــه هم ــور، برنام ــارج از کش ــانی خ ــرمایه انس ــه ای س ــی و حرف علم
ــز  ــط مرک ــل توس ــه داخ ــه ب ــای فناوران ــه و ایده ه ــش، تجرب ــال دان ــور انتق ــه منظ ــور )connect( ب ــارج از کش خ
ــاوری،  ــم و فن ــای عل ــگاه ها، پارک ه ــگاه ها، پژوهش ــکاری دانش ــا هم ــاوری و ب ــم و فن ــی عل ــات بین الملل تعام
ــا  ــان« اجــرا می شــود ت ــگاه میزب ــوان »پای ــه عن ــوآوری منتخــب کشــور ب ــز رشــد و ن ــاور و مراک شــرکت های فن
ــتاد  ــی، اس ــت مطالعات ــادکتری، فرص ــون پس ــه همچ ــی و فناوران ــای تحقیقات ــام پروژه ه ــت از انج ــب حمای در قال
ــخنرانی و  ــزاری س ــاور و برگ ــرکت های فن ــتغال در ش ــه، اش ــای فناوران ــب و کاره ــدازی کس ــن، راه ان ــو و معی مدع

ــه ارتبــاط مؤثــر متخصــص و مراکــز علمــی و فنــاوری برگزیــده کشــور یــاری کنــد. کارگاه هــای تخصصــی ب

شرکت صنایع غذایی گیدر واقع در چابهار 
)سیستان بلوچستان( جهت تکمیل تیم خود

 به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است.
 مدیر تولید )آقا(، در حد مدیر کارخانه

 مسلط به فرایند تولید کنسرو ماهی و نرم افزار های مربوطه
 با سابقه حداقل 5 سال کار مرتبط

 حداکثر 35 سال سن
  متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 

شماره واتساپ زیر ارسال نمایند.
۰۹۹۰۴۱۲۴۵۸۷  

https://bazarekar.ir/17893 : لینک

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت مهندسی بازرگانی فراسیس
 جهت انجام امور دفتری؛ بایگانی و ثبت سفارشات 

در تهران )منطقه 2 - توحید( با شرایط
 زیر استخدام می نماید:
کارمند اداری: خانم

جهت انجام امور دفتری ؛ بایگانی و ثبت سفارشات
تسلط به ورد،  اکسل و کار با اینترنت الزامی است

آشنایی با زبان انگلیسی و امور بازرگانی مزیت محسوب میشود
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
info@farasysco.com

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت بیمه البرز در راستای تکمیل نفرات تیم 
توسعه نرم افزار خود در تهران نیازمند برنامه نویس

 با شرایط ذیل می باشد:
Back End برنامه نویس 

sql server  توانایی استفاده از دیتابیس 
 ASP.NET، SQL Server آشنایی با فریمورک 

MVC و الگوهای معماری و طراحی مثل
 آشنایی با روش های معماری مثل و API ها 

)REST، RPC(،  آشنایی با متدلوژی توسعه نرم افزار 
 Unit Tes ting( فریمورک های تست واحد  ،SDLC

Front End برنامه نویس  ،)Framework

css3 و html5 مسلط به 
Responsive مسلط به طراحی و پیاده سازی 

Material Design مسلط به 
Less یا Sass مسلط به 

UX و UI مسلط به مفاهیم و استاندارهای 
  متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
MiladAriannejad@gmail.com  

https://bazarekar.ir/17887 : لینک

دعوت به همکاری

 حسابدار: تمام وقت،  دارای سابقه کار
  دارای مدرک لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری یا مرتبط

  شرایط سنی 26 تا 50 سال
  دارای حداقل 7 تا 10 سال سابقه کار مرتبط

  مسلط به حقوق و دستمزد )محاسبات مربوط بیمه و مالیات(
  مسلط به دریافت، پرداخت، تسهیالت، ضمانت نامه

  مسلط به حسابداری انبار
  مسلط به حسابداری مالی عمومی و رسیدگی به اسناد

  مسلط به اظهارنامه مالیاتی از جمله اظهارنامه مالیات بر 
عملکرد، ارزش افزوده، فروش سه ماهه

  مسلط به حسابداری فروش
  مسلط بر قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی و قانون کار

  مسلط بر نرم افزارهای حسابداری
  مسلط بر نرم افزارهای آفیس بویژه اکسل، اتوماسیون 

اداری، اینترنت، ایمیل، فکس، آرشیو اسناد
  مسلط به حسابداری تولید )قیمت تمام شده(

  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 
ایمیل زیر ارسال نمایند.

info@tesabearing.com  
https://bazarekar.ir/17884 : لینک

ساتراپ توسعه صنعت ایرانیان 
جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

مسئول حسابداری
 مسلط به نرم افزارهای مهم حسابداری سپیدار و هلو

مدیریت تمام تراکنش های مالی
 ارائه گزارشات مالی در زمان مقرر

 کنترل و بستن حساب های ماهانه و ساالنه
 مدیریت ترازنامه و صورت های سود و زیان 
 رسیدگی و حسابرسی اسناد معامالت مالی

 دارای سابقه حداقل 7 سال کاری،  مرتب و منظم 
شنبه تا چهار شنبه از 9 تا 5:30 پنج شنبه تا ساعت 13

حقوق توافقی
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های اعالم 

شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

papdentalgroup@gmail.com 

مجموعه پرتو ابزار پاسارگاد برای تکمیل کادر خود در تهران از واجدین شاریط زیر دعوت به همکاری می نماید:
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت لبنیات صباح در راستای تکمیل کادر 
خود در تهران از واجدین شرایط زیر دعوت به 

نماید: می  همکاری 

 راننده ایسوزو و نیسان شرکتی )آقا(

 راننده با نیسان یخچالدار )آقا(  

 تحویل دهنده و موزع )آقا(

 کارگر انبار )آقا(

 بازاریاب
حقوق ثابت وزارت کار + بیمه تامین اجتماعی + 

بیمه تکمیلی
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه
 اعالم شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط 

حاصل نمایند.

66781012

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت در زمینه بازرگانی کشاورزی جهت تکمیل 

کادر خود از تهران )منطقه 1 - امامزاده قاسم( واجدین 

شرایط زیر دعوت به عمل می آورد:

کارشناس مالی و اداری

 مسلط به زبان انگلیسی 

ترجیحا خانم 

با روابط عمومی باال 

 حداقل سه سال سابقه امور اداری و مالی 

 آشنا به امور مالی و حسابداری 

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 

شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند

persianseedme@gmail.com

دعوت به همکاری

پشتیبان نرم  افزار:  خانم/ آقا، تمام وقت

کارشناسی کامپیوتر، مدیریت یا صنایع

دارای سابقه کار مرتبط

php مسلط به برنامه نویسی تحت وب، آشنا به

Backend وFrontend آشنا به برنامه نویسی

ERP ،Excel ،Powerpoint شناخت نرم افزارهای

دارای روحیه کار گروهی، حقوق توافقی

بیمه، عیدی، سنوات، بیمه تکمیلی، اضافه کاری

کارشناس روابط عمومی:  خانم/ آقا، تمام وقت
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یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان  تهران از جویندگان کار خالق، پویا و دارای تخصص های ذیل 
دعوت به همکاری می نماید.

امسال متقاضیان کنکور در رشته انسانی هم غیرقابل پیش بینی شد و همپای تجربی رسید 
و ممکن است در رشته های متوسطه دوم نیز متقاضی زیاد شود.اگر به آموزش و پرورش 
به شکلی  نتوانسته  است  این سال ها  بازگردیم، دستورالعمل هدایت تحصیلی عماًل در 
فرایندی به انتخاب رشته دانش آموزان در متوسطه دوم بر حسب استعداد، شایستگی ها 

و نیاز جامعه تبدیل شود و تنها محتوایی روی کاغذ باقی مانده است.
شاهد این ادعا را می توان عدم توان آموزش و پرورش برای معرفی رشته های فنی و حرفه ای 
به دانش آموزان، بی سرانجامی طرح شهاب که قرار بود خروجی استعدادیابی دانش آموزان در 
دوره دبستان باشد و به هدایت تحصیلی بینجامد و کمبود حدود 2۰ تا 3۰ هزار مشاور مدرسه 
که از الزامات اجرای این طرح است و در نهایت نمره ساالری در این طرح ذکر کرد.

آموزش و پرورش همواره ادعای این را دارد که در صدد افزایش دانش آموزان در رشته های 
مهارتی است، اما متأسفانه هر ساله دانش آموزان برای تحصیل در رشته تجربی گوی سبقت را 
از سایر دانش آموزان می ربایند. این آمار کاذبی است که کمبود دانش آموزان در رشته ریاضی 

فیزیک را محسوس تر می کند.
همچنان حدود ۶۰ درصد داوطلبان کنکور رشته تجربی را انتخاب می کنند و این یعنی 
شکست هدایت تحصیلی، زیرا از هر 1۰۶ دانش آموز در رشته تجربی فقط یک نفر از آنها 

شانس قبولی در رشته پزشکی را دارد.
روند هدایت تحصیلی و تالش برای سوق دادن دانش آموزان به سمت توسعه بازار کار کشور 
را در گفت وگو با معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار داده ایم. 
مهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره اصالحاتی که باید 
بر روند هدایت تحصیلی صورت بگیرد، گفت: ما تغییر خاصی را در روند هدایت تحصیلی 
نداریم به دلیل اینکه قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی موضوع را تعیین کرده و تنها 
یعنی  سال،  از  قبل  و  تصویب شده  و  تعیین  جامع  نظام  قانون  که  است  این  تفاوت 
در پایان سال 1۴۰۰ تصویب شد و ما باید متناسب با آن برنامه ریزی الزم را انجام دهیم.

فرایند هدایت تحصیلی که ما به دنبال آن هستیم
 از چهارم دبستان آغاز می شود

وی در ادامه گفت: آنچه که طبق این آیین نامه اتفاق می افتد، این است که باید هدایت 
تحصیلی به صورت فرایندی باشد، همچنین آن فرایندی که ما دنبال آن هستیم از پایان 
ابتدایی یعنی در پایه چهارم دبستان آغاز خواهد شد و در دوره متوسطه اول و  دوره 
نهایتاً تا پایه نهم ادامه دارد که پس از آن دانش آموزان برای پایه دهم انتخاب رشته را 

انجام داده اند.
کاظمی در ادامه گفت: طبیعتاً پارامترهای مختلفی در این خصوص نقش دارد، از جمله 
تست های چندگانه که برای کشف استعداد و عالقه دانش آموزان در نظر گرفته می شود؛ 
همچنین رغبت دانش آموزان برای انتخاب رشته بسیار مؤثر است. عالوه بر این، عملکرد 

دانش آموزان در دوره متوسطه اول در دروس مختلف ارزیابی می شود.
وی با اشاره به طرح جدید معاونت متوسطه برای روند هدایت تحصیلی از سال آینده که 
پایه هفتم را مورد توجه قرار داده است، توضیح داد: نظر معلمان و اولیای دانش آموزان 
هستیم،  آن  دنبال  به  متوسطه  معاونت  در  ما  که  آنچه  اما  دارد،  بسیاری  اهمیت  هم 
با کمک معلمان برای متوسطه اول بویژه پایه هفتم است.  برنامه ریزی دقیق آموزشی 

البته این طرح برای هدایت تحصیلی سال آینده خواهد رسید.
برای این طرح باید از ابتدای سال آموزشی برنامه ریزی صورت بگیرد، بدین صورت که 
دوره های آموزشی را برای معلمان در نظر خواهیم گرفت تا فرایند تحصیالت تکمیلی با 

شیوه درست تری انجام شود.

کاهش شدید دانش آموز در رشته ریاضی فیزیک
معاون وزیر آموزش و پرورش درباره توجه به بازار کار در امر هدایت تحصیلی اظهار داشت: 
امسال فرایند هدایت تحصیلی به همان رویه سال گذشته انجام شد، ولی یک نکته مهم 

نیاز جامعه به بازار کار امروز است.
زیرا معتقدیم، نیاز بازار کار باید جدی گرفته شده و این مورد در جهت توسعه اقتصادی 

آینده کشور لحاظ شود، بنابراین هدایت تحصیلی باید متناسب با این مهم انجام شود.
گذشته  سال های  طی  ما  گفت:  فیزیک  ریاضی  رشته  دانش آموزان  کاهش  درباره  وی 
فیزیک  ریاضی  رشته  در  دانش آموزان  شدید  کاهش  با  اخیر  سال  در هشت  بخصوص 
باید  مواجه بوده ایم که این طبیعتاً متناسب با نیازهای کشور در آینده نیست و حتماً 
اقدام ویژه ای در این راستا انجام دهیم که یکی از اولویت های ما توسعه سهم دانش آموزان 

رشته ریاضی فیزیک در سال های آتی است.
کاظمی در پاسخ به این سؤال که آیا کاهش متقاضی در رشته ریاضی فیزیک مربوط به نبود 
اشتغال در این حوزه می شود یا دشواری دروس؟ گفت: شاید در حال حاضر بحث شغل خیلی 
مطرح نباشد زیرا بازار کار به نسبت شرایط کنونی وضعیت مناسبی دارد، اما در رشته های 

فنی و حرفه ای عمدتاً می توان شاهد خوداشتغالی های بیشتری هم باشیم.
وی درباره ذهنیت هایی که نسبت به دشواری رشته ریاضی وجود دارد، بیان کرد: باالخره 
ذهنیتی از گذشته وجود دارد که رشته ریاضی فیزیک رشته دشواری است و یکی از علل 
می تواند این طرز تفکر باشد، اما لزوماً دلیل اصلی کاهش متقاضی در رشته ریاضی فیزیک 
نیست. هدف گذاری و برنامه ریزی در این راستا بسیار مهم است و شاید خیلی با اولویت و 

جدیت طی هفت، هشت سال گذشته برنامه ای برای آن وجود نداشته است.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ما بیشترین افت دانش آموز در رشته ریاضی فیزیک را 
طی هشت سال اخیر داشتیم و از میزان سهم 2۸ درصد به 1۴.۷ درصد دانش آموز رسیده ایم. 
این آمار مربوط به رشته ریاضی فیزیک در سال ۹۹ است. یک علت کاهش تقاضا در رشته 

ریاضی فیزیک، تقاضای کاذب برای رشته علوم تجربی است. باالخره تب پزشک شدن در 
میان دانش آموزان ما وجود دارد و این قضیه در کاهش دانش آموز در رشته ریاضی فیزیک 
تأثیرگذار بوده است، اما به طور کلی باید نیازهای کشور را در انتخاب رشته نیز در نظر بگیریم.

رشته های ریاضی فیزیک و فنی مهندسی در آینده بازار کار خوبی خواهند داشت
کاظمی در ادامه با تأکید بر رشد اشتغال در رشته های ریاضی و علوم پایه خاطرنشان کرد: به نظر 
می آید بر اساس مشاغل آینده که رصد شده است رشته ریاضی فیزیک و فارغ التحصیالن 
آن، همچنین گروه علوم پایه و فنی مهندسی در آینده نه چندان دور وضعیت بازار کار 

خوبی خواهند داشت.
البته روند توسعه در دنیا در حال حرکت به این نوع رشته ها و مشاغل است. مشاغل 
آینده را که رصد می کنیم، می بینیم در ذیل این رشته ها قرار دارند و قطعاً نیاز بازار کار 

در این رشته ها رشد خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که بارها از طرف وزارت آموزش و پرورش تأکید شده، باید 
۵۰ درصد دانش آموزان در رشته های مهارتی و فنی تحصیل کنند، اکنون برنامه معاونت 
متوسطه برای افزایش دانش آموزان در این رشته و سوق دادن آنها به سمت رشته های 
مهارتی چیست، گفت: یکی از بحث هایی که داشتیم، طبق مصوبه شورای عالی آموزش 
و پرورش، عدد حضور دانش آموزان در رشته های مهارتی باید به میزان ۴۸.2۶ درصد 

می رسید و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید این عدد ۵۰ درصد باشد.
تالش هایی هم در این مدت صورت گرفته، ولی آنچه که اتفاق افتاده این است که، آمار 
دانش آموزان در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم رشته فنی و حرفه ای 3۵.۶۷ درصد است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بر توسعه رشته های مهارتی با کمک 
معاونت  اولویت های  و  برنامه ها  از  یکی  رو  این  از  گفت:  و  کرد  تأکید  صنایع  صاحبان 
آموزش متوسطه، توسعه آموزش های فنی و حرفه ای با مشارکت صاحبان صنایع، مشاغل 
و همچنین ایجاد هنرستان ها در جوار کارخانه است، زیرا نیاز به بازار کار در این خصوص 
برای ما بسیار مهم است که اینها هم در راستای توسعه کمی و کیفی آموزش قرار دارد.

ما معتقدیم اگر نگاه آینده پژوهانه به موضوع توسعه آموزش های فنی و حرفه ای داشته باشیم، 
طبیعتاً توسعه مهارتی باید با استفاده از صاحبان صنعت، مشاغل و شهرک های صنعتی 

و بخش های مختلف اقتصادی اتفاق بیفتد.
کارخانه  جوار  در  هنرستان ها  ایجاد  با  را  توسعه  تا  پیگیریم  اکنون  ما  کرد:  اضافه  وی 
تحصیلی  برای سال  پیش می بریم.  را  توسعه  برنامه ریزی  اولویت  این  با  و  ببریم  پیش 
آینده هدفگذاری کردیم تا آمار دانش آموزان رشته های مهارتی را به ۴۰ درصد برسانیم، 
اما این کار هم شرایط و الزامات خاص خودش را می طلبد و ان شاءهلل برنامه ریزی های 

انجام شده محقق شود.
قرار گرفتن  تأثیر  و حتی تحت  انتخاب رشته  در  والدین  اجبار  به  واکنش  در  کاظمی 
تأثیری  و  تجربی  جمله  از  رشته هایی  انتخاب  برای  جامعه  جو  به  نسبت  دانش آموزان 
که روی دانش آموزان و روند تحصیل آنها خواهد گذاشت، توضیح داد: موضوع انتخاب 
رشته بسیار مهم است، باالخره دانش آموز در پایان پایه نهم انتخاب می کند که در چه 
رشته ای تحصیل کند. وقتی دانش آموز رشته هنرستانی یا نظری را انتخاب می کند تا 
پایان تحصیل در همان مسیر خواهد بود به همین خاطر است که هدایت تحصیلی مهم و 

حیاتی است و همه ما از مسئولین گرفته تا خانواده و خود دانش آموزان باید نسبت به این 
مسأله احساس مسئولیت کنند. البته رسانه در این زمینه می تواند نقش کلیدی ایفا کند.

برخی از انتخاب ها تحت تأثیر فضای احساسی و عاطفی صورت می گیرد
کنند  کمک  باید  همه  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
فضای  تأثیر  تحت  انتخاب ها  از  برخی  باشند؛  داشته  درستی  انتخاب  دانش آموزان  تا 
به علت نظرات خانواده عمل  احساسی و عاطفی صورت می گیرد و دانش آموزان بعضاً 
می کنند، زیرا برخی پدر و مادرها از فرزندان خود انتظار دارند، آمال و آرزوهای آنها در 
نباشد. ما  با عالقه دانش آموز  این مسیر  دوران جوانی را محقق کنند که ممکن است 
باید کمک کنیم که این نظرات با هم همگرایی داشته باشد تا دانش آموز به درستی 
انتخاب کند. طبیعتاً والدین و معلمان به دلیل ارتباطی که با دانش آموزان دارند باید آنها 
را به مسیر درستی سوق دهند و در این خصوص سعی کنیم آگاهی دانش آموزان با تحلیل 

به یک انتخاب درست منجر شود.
کاظمی بیان کرد: اغلب دانش آموزان با توجه به رشته پزشکی وارد رشته علوم تجربی 
می شوند و باالخره از مجموعه 1۰۶ نفر، فقط یک نفر در رشته پزشکی پذیرفته می شود. 
نتایج آزمون  با مشکل مواجه می شوند.  بقیه دانش آموزان در صورت عدم موفقیت  لذا 
دانشجویان  نسبت  که  است  موضوع  این  از  حاکی  نیز  گذشته  سال  سراسری  کنکور 
پذیرفته شده در رشته ریاضی به ثبت نام شدگان ۶۶.1 درصد بوده ولی در رشته علوم تجربی 

آمار پذیرفته شدگان فقط 1۴.۴ درصد نسبت به ثبت نام شدگان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: همین آمار نشان می دهد که ظرفیت، متناسب با تعداد متقاضیان 
نیست و هر سال ظرفیت پشت  کنکوری ها برای رشته تجربی افزایش می یابد و فشار و 
استرس شدیدی به دانش آموزان وارد می کند. ما باید اینها را در نظر بگیریم، ضمن اینکه 
آینده انتخاب رشته تحصیلی و آینده شغلی دانش آموزان باید متناسب با سیاست های 
صورت  به  باید  دانش آموزان  تحصیلی  هدایت  و  رشته  انتخاب  باشد.  کشور  توسعه ای 
متوازن و نیاز بازار کار کشور در راستای توسعه ای باشد، اما در این خصوص نقش معلمان 

برای بهبود فرایند تحصیلی بسیار مهم است.
معاون متوسطه آموزش و پرورش با اشاره به نقش معاونت پرورشی در هدایت تحصیلی 
دانش آموزان، گفت: هرچند که بخشی از فرایند هدایت تحصیلی در معاونت متوسطه به 
عهده ما است اما بخش دیگر آن در معاونت پرورشی شکل می گیرد. ما خودمان را موظف 
می دانیم در این راستا برای مشارکت بیشتر معلمان در فرایند هدایت تحصیلی اقدام کنیم.

کاهش میانگین نمره دانش آموزان
کاظمی در پاسخ به این سؤال که علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی میانگین معدل دانش آموزان متوسطه را 1۰ و 11 و 
میانگین دانش آموزان فنی را ۸، ۹ اعالم کرد. علت افت معدل در دانش آموزان چیست، 
گفت: البته میانگین نمرات دانش آموزان ما طی سال های گذشته روند کاهشی نداشته 
اما باز هم عدد پایینی است. عددی که عنوان شده نمره پایانی دانش آموزان نبوده زیرا 

نمره پایانی ماحصل عملکرد یکساله آنها است.
و  اول  نوبت  یکساله  بوده عملکرد  تأثیرگذار  دانش آموزان  آنچه در معدل  داد:  ادامه  وی 

نمره های مستمر آنها است، ولی روند نمرات کاهشی نبوده است. سال ها، به جز این دو سال 
که شاهد شیوع کرونا بودیم، به صورت میانگین میزان کاهش نمره ها ۸۷ صدم بوده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سؤال که برنامه معاونت متوسطه برای 
خصوص  این  در  معلمان  گفت  می توان  چقدر  و  چیست  دانش آموزان  معدل  ارتقای 
کم کاری کرده اند، گفت: معلمان کم کاری نداشته و هرچقدر که توانسته اند تالش خود 
تأثیر زیادی  البته عوامل مختلفی مثل شیوع کرونا و آموزش غیرحضوری  را کرده اند، 

داشت، این موضوع در تمام دنیا محسوس بوده و ثابت شده است.
شرایط  در  ما  گفت:  شد،  کم  کرونا  دوران  در  آموزش  زمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بین المللی  و  داخلی  پژوهش های  که  بدین صورت  بود،  کمتر  آموزش مان  غیرحضوری 
حاکی از آن است؛ آموزش ها در هفته بین ۴ تا ۸ ساعت، کمتر از قبل ارائه شدند. طبیعتاً 
این نوع عوامل هم تأثیرگذار است به همین خاطر ما یک برنامه تابستانی با عنوان طرح 

»جبران و تثبیت یادگیری« را پیش بینی کردیم.
کاظمی درباره کاهش نمره دانش آموزانی که در امتحانات نهایی شرکت کردند، گفت: وضعیت 
دو سال و نیم گذشته قطعاً بر معدل و نمره دانش آموزان تأثیر گذاشته است، مثاًل ما در سایر 
پایه ها به جز امتحان نهایی افزایش معدل دانش آموزان را داشتیم، یعنی در مجموع نمره 

امتحانات نهایی کاهش داشته و این تحت تأثیر آموزش غیرحضوری بوده است.

افت یادگیری در رشته های تحلیلی مانند علوم انسانی، 
معارف و برخی دروس رشته ریاضی فیزیک

است،  متفاوت  هم  با  دروس  وضعیت  گفت:  پرورش  و  آموزش  متوسطه  معاون 
این را بر اساس پژوهش ها و بررسی میدانی به شما می گویم؛ بیشترین افت را در دروس 
تحلیلی چه در مقاطع ابتدایی و چه در مقاطع متوسطه اول و دوم داشته ایم. همچنین 
انسانی، علوم معارف و برخی دروس  افت قابل مالحظه ای در رشته های تحلیلی علوم 

رشته ریاضی فیزیک مشاهده شده است.
باید  آن  با  متناسب  که  کرده  تغییر  نیز  درسی  برنامه  مدت  این  در  کرد:  تأکید  وی 
و  »جبران  طرح  اجرای  اعالم  با  کاظمی  شود.  تدوین  معلمان  برای  آموزشی  برنامه 
برنامه  داده ایم،  انجام  که  بررسی هایی  به  توجه  با  تابستان گفت:  در  یادگیری«  تثبیت 
»جبران و تثبیت یادگیری« را برای دانش آموزان ابتدایی تا پایان مقطع یازدهم متوسطه 
برنامه ریزی کرده ایم. دانش آموزان متوسطه اول و دوم در پایه دهم و یازدهم مشمول این 
طرح هستند. حداکثر 3۶ ساعت آموزش را برای چهار عنوان درسی پیش بینی کردیم 
تا دانش آموزانی که بیشترین افت را داشتند و حدود 2۰ درصد می شوند، از این فرصت 

استفاده کنند.
متوسطه  در  گروه  دو  داد:  توضیح  پایان  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  معاون 
کسب  را  قبولی  نصاب  حد  که  دانش آموزانی  اول  گروه  می شوند؛  طرح  این  مشمول 
آیین نامه کسب  با  متناسب  را  قبولی  نصاب  دانش آموزانی که حد  نکرده اند، گروه دوم 
کرده اند، اما شورای مدرسه تشخیص می دهد برای تعمیق یادگیری، شرکت آنها در طرح 

»جبران و تثبیت یادگیری« ضرورت دارد.

کدام رشته  های تحصیلی در آینده بازار کار 
خوبی خواهند داشت؟

همچنـان حـدود ۶۰ درصـد داوطلبان کنکور رشـته تجربـی را انتخاب می کننـد و این یعنی شکسـت هدایـت تحصیلی، زیرا 
از هـر ۱۰۶ دانش آمـوز در رشـته تجربـی فقط یک نفر از آنها شـانس قبولی در رشـته پزشـکی را دارد.

بـه گـزارش همشـهری آنالین، هدایـت تحصیلی هر سـاله پـس از ارائـه کارنامـه یک سـال تحصیلی بـه دانش آمـوزان آغاز 
خواهـد شـد، ایـن فراینـد معمـوالً در اواسـط تیرماه اسـت، گرچه نمی تـوان تاریـخ دقیقی بـرای آن در نظـر گرفت.

هـر منطقـه ای که با اتمـام تصحیـح اوراق و پایان بندی کارنامه، آمادگی داشـته باشـد می تواند روال هدایـت تحصیلی را انجام 
دهـد کـه بتدریج در سراسـر مناطـق اجرایی خواهد شـد. هدایـت تحصیلـی یکـی از چالش برانگیزترین تصمیمـات در دوره 

تحصیـل افراد اسـت؛ چـرا که انتخاب رشـته  تمام مسـیر تحصیلـی، اجتماعـی و فرهنگی فرد را تحـت تأثیر قـرار می دهد.
سـال ها شـعار انتخـاب رشـته بـر عالقـه و توانایـی دانش آمـوز متمرکـز می شـد، امـا اکنـون هـدف فراتـر از آن رفتـه و 
دانش آمـوزان بایـد از پایه دهم که وارد متوسـطه دوم می شـوند در توسـعه کشـور خـود سـهیم باشند.کارشناسـان و معاونان 
وزارت آمـوزش و پـرورش این توسـعه را متوجه رشـته های مهارتـی می دانند، گرچه نمی تـوان منکر موج عجیـب دانش آموزان 
به سـمت رشـته تجربی برای پذیرش در رشـته پزشـکی شـد، اما گفته می شـود آینده از آن افرادی اسـت که در رشـته های 

ریاضـی فیزیک، فنـی و حرفـه ای و علـوم پایه تحصیـل می کنند.

دعوت به همکاری

یک شرکت بازرگانی در مشهد 
جهت تکمیل کادر خود در استان  خراسان رضوی از افراد 

واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
مسئول کارگزینی:خانم/ آقا، تمام وقت، با ۵ سال سابقه کار
مسلط به نرم افزار های کارگزینی، حقوق باالتر از قانون کار

سرپرست مهندسی صنایع: خانم/ آقا، تمام وقت، با ۵ سال 

سابقه کار، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی صنایع
حقوق باالتر از قانون کار

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را
 به ایمیل زیر ارسال نمایند.
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جزئیات برگزاری اولین رویداد ملی 
»مدارس آینده«

ــن  ــت اولی ــور گف ــدارس کش ــز م ــعه و تجهی ــازی، توس ــازمان نوس ــارت س ــی و نظ ــاون فن مع
ــی،  ــای آموزش ــو در فضاه ــای ن ــش فناوری  ه ــت نق ــا محوری ــده« ب ــدارس آین ــی »م ــداد مل روی

ــود. ــزار می ش ــال برگ ــاه امس ــی تیرم ــی و ورزش تربیت
ــن  ــت اولی ــور گف ــدارس کش ــز م ــعه و تجهی ــازی، توس ــازمان نوس ــارت س ــی و نظ ــاون فن مع
ــی،  ــای آموزش ــو در فضاه ــای ن ــش فناوری  ه ــت نق ــا محوری ــده« ب ــدارس آین ــی »م ــداد مل روی

ــود. ــزار می ش ــال برگ ــاه امس ــی تیرم ــی و ورزش تربیت
داریــوش ورناصــری معــاون فنــی و نظــارت ســازمان نوســازی مــدارس کشــور و دبیــر اجرایــی 
ــاه  ــداد تیرم ــن روی ــت: ای ــب گف ــن مطل ــام ای ــا اع ــده« ب ــدارس آین ــی »م ــداد مل ــتین روی نخس
امســال و بــا همــکاری بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام )ره( بــر مبنــای اهــداف 
ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و برنامــه زیرنظــام »تأمیــن فضــا، تجهیــزات و فنــاوری« 

برگــزار مــی شــود.
بــرای دسترســی به جزییات بیشــتر به لینــک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/18041

رویدادهای نوآورانه در حوزه علوم انسانی برگزار می شود
ــوزه  ــی در ح ــزاری رویدادهای ــتی از برگ ــهید بهش ــگاه ش ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی

ــر داد. ــانی خب ــوم انس عل
ــه  ــاره ب ــا اش ــپ ب ــی بوت کم ــداد علم ــعودی در روی ــرز مس ــر فریب ــزارش بازارکار،دکت ــه گ ب
اهمیــت برگــزاری بوت کمــپ در حــوزه علوم انســانی و داشــتن نگاهــی نــو و متنــوع بــرای اشــتغال 
در حــوزه کــودک از آمادگــی پــارک علــم و فنــاوری بــرای ارائــه برنامه هــا و رویدادهــای متنــوع در 
راســتای تحقــق ایــن امــر خبــر داد و اعــام کــرد: تــا پایــان ســال پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه 

شــهید بهشــتی شــاهد برگــزاری رویدادهــای متنوعــی در حــوزه علــوم انســانی خواهــد بــود.
همچنیــن دکتــر فرنــوش اعامــی، معــاون مرکــز رشــد و کارآفرینــی دانشــگاه شــهید بهشــتی 
ــا حضــور ۵۰ دانــش آموختــه کــه دو نفــر  ــداد ب ــن روی و دبیــر علمــی بوت کمــپ، اظهــار کــرد: ای
ــد، برگــزار شــد و شــاهد رضایــت ۹۸ درصــدی شــرکت کننــدگان از  از آنهــا خــارج از کشــور بودن
ــا از  ــایر بوت کمپ ه ــور در س ــرای حض ــدان ب ــا عاقه من ــم. م ــداد بودی ــن روی ــزاری ای ــد برگ رون

ــم. ــل می آوری ــه عم ــوت ب ــوان دع ــپ نوج ــه بوت کم جمل
ــی،  ــش افزای ــر دان ــاوه ب ــا ع ــگان بوت کمپ ه ــش آموخت ــی رود دان ــرد: انتظــار م ــد ک وی تاکی

ــد. ــوآوری بپردازن ــه ن ــازار کار شــوند و در رویدادهــای اســتارت آپی حــوزه کــودک ب جــذب ب

حضور ایران در نمایشگاه گردشگری جاتا ژاپن
ــن کــه از  ــا ژاپ ــی گردشــگری جات ــران در نمایشــگاه بین الملل ــون جمهــوری اســامی ای پاوی

۳۱ شــهریور تــا ۳ مهرمــاه ۱۴۰۱ در توکیــو ژاپــن برگــزار می شــود، برپــا خواهــد شــد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از خبرگــزاری برنــا؛ جاتــا با هــدف ترویــج گردشــگری محلــی، خارجی 

و داخلــی به عنــوان یــک رویــداد بین المللــی پیشــرو در بخــش گردشــگری در حــال رشــد اســت.
ــای  ــا اپراتوره ــافرتی ت ــای مس ــال )از آژانس ه ــده در س ــزار بازدیدکنن ــش از ۱۵۰ه ــذب بی ج

ــت. ــروری اس ــری ض ــش ام ــن بخ ــان ای ــه متخصص ــرای هم ــفارتخانه ها( ب ــور و س ت
ــزاری ســمینارها و نمایشــگاه  ــا برگ ــزار می شــود، ب ــن برگ ــداد کــه طــی ۴ روز در ژاپ ــن روی ای
ــی را  ــاری عال ــای تج ــه فرصت ه ــور و منطق ــش از ۱۵۰ کش ــی از بی ــور غرفه داران ــا حض ــاری ب تج
ارائــه می دهــد، دو روز اول ایــن نمایشــگاه بــه متخصصــان صنعــت و دو روز آخــر بــه عمــوم مــردم 

اختصــاص دارد.

به منظور حمایت از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 

در حوزه علوم و فناوری های ورزشی
دومیــن فراخــوان پذیــرش و حمایــت از اســتارت آپ هــا و شــرکت های دانــش بنیــان در حــوزه 

علــوم و فناوری هــای ورزشــی اعــام شــد
ــذب  ــد ج ــی، فراین ــت بدن ــگاه تربی ــی پژوهش ــای ورزش ــتابدهی فناوری ه ــوآوری و ش ــز ن مرک
طرح هــای فناورانــه و کاربــردی در حــوزه علــوم و فناوری هــای ورزشــی اســتارت آپ هــا و 

ــرد. ــاز ک ــی آغ ــام فراخوان ــان را اع ــش بنی ــرکت های دان ش
ــوم ورزشــی،  ــی و عل ــط عمومــی پژوهشــگاه تربیــت بدن ــه نقــل از رواب ــازارکار ب ــه گــزارش  ب ب
ــوم و فناوری هــای ورزشــی  ــردی در حــوزه عل ــه و کارب دومیــن فراخــوان جــذب طرح هــای فناوران
ــی  ــای ورزش ــتابدهی فناوری ه ــوآوری و ش ــز ن ــط مرک ــات( توس ــزار، خدم ــرم اف ــزار، ن ــخت اف )س

ــی اعــام شــد. پژوهشــگاه تربیــت بدن
بــر اســاس ایــن گــزارش، کلیــه عاقــه منــدان، صاحبــان ایــده، دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه 
می تواننــد نســبت بــه تکمیــل فــرم پذیــرش و ارســال آن از طریــق پســت الکترونیــک بــه نشــانی: 

sport.tech@yahoo.com حداکثــر تــا تاریــخ ۳۰ تیرمــاه ۱۴۰۱ اقــدام نماینــد.

کتاب »مقدمه ای بر 
شتاب دهنده های خطی و کاربردهای 

پزشکی آن ها« وارد بازار نشر شد
بــر  »مقدمــه ای  کتــاب 
و  خطــی  شــتاب دهنده های 
کاربردهــای پزشــکی آن هــا« 
صنعتــی  جهاددانشــگاهی  در 

اصفهــان منتشــر شــد.
از  بـازارکار  گـزارش  بـه 
روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 
صنعتـــی اصفهــــان، کتـــاب 
»مقدمـه ای بر شـتاب دهنده های 
پزشـکی  کاربردهـای  و  خطـی 
رمضانـی  رضـا  تألیـف  آن هـا« 

شـریف آبادی با شـمارگان ۵۰۰ نسـخه، دارای ۱۱۶ صفحه، در پنج فصل و 
در قطـع وزیـری چـاپ و راهـی بـازار کتـاب شـد.

ــوزه  ــه ح ــد ورود ب ــان عاقه من ــاب محقق ــن کت ــن ای مخاطبی
ــوم،  ــته های عل ــه در رش ــت ک ــجویانی اس ــتاب دهنده ها و دانش ش
فنــی، مهندســی، پزشــکی و به طورکلــی رشــته هایی کــه بــه 
ســروکار  یونیــزان  تابش هــای  و  شــتاب دهنده ها  بــا  نحــوی 

ــتند. ــل هس ــه تحصی ــغول ب ــد، مش دارن
قیمــت  بــا   ۱۴۰۱ ر  بهــا در  کتــاب  یــن  ا ول  ا چــاپ 
ــه منظــور  ــال عرضــه شــد و عاقمنــدان می تواننــد ب ۴۵۰ هــزار ری
ــماره  ــا ش ــاب ب ــه کت ــفارش و تهی ــتر، س ــات بیش ــب اطاع کس
۰۳۱۳۳۹۱27۱۱ کتــاب فروشــی جهاددانشــگاهی واحــد صنعتــی 
جهــاد  ینترنتــی  ا فروشــگاه  طریــق  از  یــا  تمــاس  اصفهــان 
ــد  ــه خری ــدام ب www.16Book.ir اق ــه آدرس  ــگاهی ب دانش

ینــد. نما کتــاب  یــن  ا

اکسپو سیتی دبی یا شهر آینده 
بازگشایی می شود

مقامات دبی اعـام کردند 
سـایت عظیم اکسـپو 2۰2۰ 
دبـی با عنوان اکسـپو سـیتی 
دبـی یـا »شـهر آینـده« بـا 
مسـکن، مشـاغل و امکانـات 
تفریحی بازگشـایی می شـود.

توسـعه در حومـه دبـی 
بـا هدف هفـت میلیـارد دالر 
بـرای اکسـپو ۶ ماهه کـه در 

مـاه مـارس بـه پایان رسـید، در حـال حاضر میزبـان دفاتر اپراتور شـرکت 
DP World دبی و شـرکت آلمانی زیمنس است.شـیخ محمد بن راشـد 
آل مکتـوم، حاکـم امـارات، در بیانیـه ای گفت: ما تغییر مکان نمایشـگاه را 
بـه اکسپوسـیتی دبی، شـهری جدید کـه زیباترین جاه طلبی هـای دبی را 

نشـان می دهـد، اعـام می کنیـم.
اکسـپو سـیتی دبی، شـهری دوسـتدار محیط زیسـت، دوسـتدار 
خانواده هـا، اقتصـاد و نسـل های آینـده خواهـد بـود و ۸۰ درصـد از 
زیرسـاخت ها و سـاختمان های اولیـه آن همچنـان باقـی خواهد ماند.

آمـده  بیشـتر  جزئیـات  بـه  اشـاره  بـدون  اطاعیـه  ایـن  در 
DP World و زیمنـس، اسـتارت آپ ها و  شـهر آینـده عـاوه بـر 
و  داد  خواهـد  جـای  خـود  در  را  متوسـط  و  کوچـک  شـرکت های 
هیـچ آمـاری در مـورد میـزان مسـکن یا فضـای اداری در دسـترس 

ارائـه نشـده اسـت.

همزمان با روز صنعت و دانش آموز؛

بازدید وزیر آموزش و پرورش 
از رویداد مشق دانش آموزی

 برای حل مسئله صنعت
همزمـان بـا روز صنعـت و دانـش آمـوز؛ وزیر آمـوزش و پرورش 
ایـران  دانش آمـوزان  توسـط  صنعـت  مسـئله  حـل  رویـداد   « از 

زمیـن«، در نمایشـگاه بیـن المللـی تهـران، بازدیـد کـرد.
بـه گـزارش بـازارکار، دکتر یوسـف نـوری از رویداد حل مسـئله 
صنعـت توسـط دانـش آمـوزان ایـران زمیـن کـه در روز صنعـت و 
دانـش آمـوز در نمایشـگاه بیـن المللـی تهـران برگـزار شـد، بازیـد 
کـرد و بـا دانـش آمـوزان درخصوص ایـده هـا و پیشـنهادهای آنان 

بـه گفـت و گـو پرداخت.
گفتنـی اسـت؛ اولیـن رویـداد بـرای بحـث حـل مسـئله صنعت 
و  دانش آمـوزان  زمیـن؛   ایـران  اجتماعـی  سـرمایه های  توسـط 
آینده سـازان کشـور بـا مشـارکت وزارت صنعـت، معـدن و تجارت و 

اجرایـی شـد. وزارت آموزش وپـرورش طراحـی و 
در ایـن رویـداد صـد و پنجـاه نفـر از دانش آمـوزان  بـه عنـوان 
مسـائل،   حـل  بـرای  پنج نفـره  تیم هـای  در  آینـده،  کارآفرینـان 
چالش هـا و مشـکاتی کـه در حـوزه صنعـت وجود دارد بـه گفت و گو  

پرداختـه و ایـده  پـردازی کردنـد. 
طـی  آمـوزان  دانـش  پیشـنهادی  هـای  حـل  راه  و  هـا  ایـده 
گـزارش نهایـی بـرای عملیاتـی سـازی بـه نماینـدگان وزارت صمت 

و آمـوزش پـرورش ارائـه مـی شـود.

خانه خالق و نوآوری اروند

خانــه خــاق و نــوآوری ارونــد، در حــوزه صنایــع خــاق 
بســتری مناســبی را در اســتان خوزســتان راه انــدازی کــرده و 
ــتان  ــن اس ــب وکارها در ای ــعه کس ــتغال زایی و توس ــال اش ــه دنب ب

ــت. اس
خانــه خــاق و نــوآوری ارونــد، در حــوزه صنایــع خــاق 
بســتری مناســبی را در اســتان خوزســتان راه انــدازی کــرده و 
ــتان  ــن اس ــب وکارها در ای ــعه کس ــتغال زایی و توس ــال اش ــه دنب ب

ــت. اس
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــل از معاون ــه نق ــب ازارکار ب ــه گزارش ب
به واســطه  ارونــد  نــوآوری  و  خــاق  جمهوری،خانــه  ریاســت 
حضــور در خوزســتان و پتانســیل های بــاال در ایــن اســتان در 
حوزه هــای صنایع دستی،گردشــگری، گیاهــان دارویــی و تولیــد 
محتــوا فعالیــت می کنــد. همچنیــن در ایــن خانــه خــاق و 
ــام  ــی انج ــز فعالیت های ــاق نی ــع خ ــای صنای ــوآوری در حوزه ه ن

. می شــود
مرکــز  خوزســتان  اســتان  گردشــگری  ازلحــاظ  همچنیــن 
ــران  ــاله ای ــد هزارس ــخ چن ــول تاری ــیاری در ط ــه های بس حماس

ــی دارد.  ــی بســیار متنوع ــای دیدن ــت، جاه ــن عل ــه همی ــوده و ب ب
اســتان خوزســتان بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی خــاص و 
ــت  ــارس، اهمی ــه خلیج ف ــی ب ــراق و نزدیک ــا ع ــودن ب ــرز ب هم م

توریســتی باالیــی دارد.
https://bazarekar.ir/17273

ساماندهی کسب وکارهای حوزه صنایع دستی
 درخانه خالق و نوآوری

یک کارشناس حوزه کار

ــت  ــود حرک ــه باوج ــان اینک ــا بی ــوزه کار ب ــناس ح ــک کارش ی
ــه ســمت مشــاغل نوظهــور، ایــن امــر در کشــور مــا مــورد  دنیــا ب
غفلــت واقــع شــده اســت، گفــت: بایــد چشــم انــداز دســتیابی بــه 
ــای  ــوژی ه ــوی تکنول ــمت و س ــه س ــت ب ــده و حرک ــاغل آین مش

ــم. ــر ترســیم کنی ــن را هرچــه ســریع ت نوی
ــت  ــود حرک ــه باوج ــان اینک ــا بی ــوزه کار ب ــناس ح ــک کارش ی

ــه ســمت مشــاغل نوظهــور، ایــن امــر در کشــور مــا مــورد  دنیــا ب
غفلــت واقــع شــده اســت، گفــت: بایــد چشــم انــداز دســتیابی بــه 
ــای  ــوژی ه ــوی تکنول ــمت و س ــه س ــت ب ــده و حرک ــاغل آین مش

ــم. ــر ترســیم کنی ــن را هرچــه ســریع ت نوی
ناصــر چمنــی در گفــت وگــو بــا ایســنا،   دربــاره ترســیم چشــم 
انــداز مشــاغل آینــده در کشــور اظهــار کــرد: کشــور مــا کشــوری 
صنعتــی اســت و پایــه هــای اصلــی اشــتغال کشــور بــه دلیــل منابــع 
ــتوار  ــه اس ــن زمین ــد در ای ــم بای ــه داری ــمندی ک ــی ارزش طبیع
ــر اســت و  ــا در حــال تغیی ــا از نظــر شــرایط شــغلی، دنی باشــد ام

ــم. ــا تغییــر و تحــوالت دنیــا پیــش بروی ــم ب مــا نیــز ناچاری
ــور  ــر مح ــده ب ــاغل آین ــیاری از مش ــه بس ــان اینک ــا بی وی ب
ــه داد:در دوران  ــت، ادام ــد گرف ــکل خواه ــت ش ــی و اینترن آی ت
ــم و  ــت بودی ــد در بســتر اینترن ــا شــاهد ایجــاد مشــاغل جدی کرون
ــاد  ــری ایج ــس از دیگ ــی پ ــی یک ــن و اینترنت ــگاه های آنای فروش

ــد. ــه کردن ــود را عرض ــوالت خ ــا و محص ــدند و کااله ش

https://bazarekar.ir/17261

مشاغل نوظهور در راه است، غفلت نکنیم!

در گفتگو بایک مقام مسئول وزارت علوم؛

۱۱ پیشنهاد اجرایی وزارت علوم به شورای عالی اشتغال
ــوم  ــه وزارت عل ــت و جامع ــا صنع ــاط ب ــر ارتب ــر کل دفت مدی
گفــت: در راســتای بهبــود اشــتغال فــارغ التحصیــان وزارت علــوم 
۱۱ پیشــنهاد اجرایــی بــه همــراه ریزمحورهــای آن آمــاده کــرده و 

ــل داده اســت. ــه وزارت کار تحوی آن را ب
ــه  ب ــاره  ــا اش ــیف، ب ــعید س ــازارکار، محمدس ــزارش ب ــه گ  ب
ــان  لتحصی ا ــارغ  ــتغالزایی ف ــرای اش ب ــوم  ــام وزارت عل اهتم
دانشــگاهی گفــت: معاونــت پژوهشــی و دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت در 
ــی  ــتگاه های اجرای ــا و دس ــکاری وزارتخانه ه ــا هم ــت ب ــاش اس ت
ــوزی، کارورزی  ــای کارآم ــود دوره ه ــرای بهب ــی را ب هماهنگی های
ــن  ــی ای ــاً خروج ــه قطع ــرا ک ــد؛ چ ــته باش ــغلی داش ــت ش و هدای
ــان  ــارغ التحصی ــتغال ف ــار اش ــش آم ــه افزای ــر ب ــا منج تاش ه

ــود. خواهــد ب
مدیــر کل دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه وزارت علــوم بــا 
ــش  ــی را در راســتای افزای ــر برنامه های ــن دفت ــه اینکــه ای اشــاره ب
اشــتغال زایــی دانشــجویان در دســتور کار خــود قــرار داده اســت، 

افــزود: یکــی از چالش هــای مهــم در نظــام آمــوزش عالــی کشــور، 
ــا  ــا ب ــب آموخته ه ــانی، تناس ــروی انس ــن نی ــوازن در تأمی ــدم ت ع
دانش آموختــگان  مناســب  اشــتغال  عــدم  و  کشــور  نیازهــای 

دانشــگاهی اســت.

جمــع  در  رئیس جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
تولیدکننــدگان و فعــاالن شــرکت های دانش بنیــان، گفــت: بــا 
ــول را در  ــه تح ــان زمین ــد دانش بنی ــش تولی ــون جه ــب قان تصوی
ــود. ــم ب ــاهد خواهی ــای کشــور ش ــایر عرصه ه کشــور، دانشــگاه ها و س

ــتاری در  ــورنا س ــنا، س ــل از ایس ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
چهارمیــن روز از هفتــه قــوه قضاییــه و در نشســت مشــترک 

رییــس قــوه قضاییــه و تولیدکننــدگان، کارآفرینــان و فعــاالن 
شــرکت های دانش بنیــان اظهــار کــرد: قانــون جهــش تولیــد 
یــک  شــد،  ابــاغ  رئیس جمهــور  ســوی  از  کــه  دانش بنیــان 
ــور  ــان کش ــوزه دانش بنی ــرای ح ــرفته ب ــد و پیش ــذاری جدی ریل گ
ــی و  ــت علم ــود و معاون ــوب می ش ــده محس ــال آین ــی 2۰ س ط
فنــاوری ریاســت جمهــوری فرصتــی ســه ماهــه بــرای تدویــن ۱۱ 

آیین نامــه ایــن قانــون در اختیــار دارد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری ادامــه داد: اقتصــاد 
ــن  ــعه ای ــرای توس ــه را ب ــم و زمین ــدی بگیری ــان را ج ــش بنی دان
ــا و  ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ــد ب ــن رون ــم. ای ــم کنی ــاد فراه اقتص
فرصت هایــی کــه بــا تصویــب و ابــاغ قانــون جهــش تولیــد دانــش 
ــد.  ــک می کن ــد کم ــن رون ــریع ای ــه تس ــده، ب ــاد ش ــان ایج بنی
ــا و  ــا، معافیت ه ــوزه مجوزه ــور در ح ــای کش ــیاری از چالش ه بس

ــه ایــن حــوزه متحــول شــده اســت. اعطــای زیرســاخت ب

بــرای دسترســی به جزییات بیشــتر به لینــک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/17437

ستاری در نشست مشترک با رئیس قوه قضاییه: 

شرکت های دانش بنیان و خالق در سایه قانون توانمند می شوند

رویدادها

۱4 تیرماه 
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