
معاون وزیر کشور:

 نبود اشتغال، دلیل مهاجرت مردم از روستاها است

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی؛

نظارت، هدایت و حمایت برنامه آموزش و پرورش 
در مدارس غیر دولتی است

رئیـس سـازمان مـدارس و مراکـز غیردولتـی و توسـعه مشـارکت هـای مردمـی در 
همایـش موسسـان مـدارس غیـر دولتـی یـزد گفـت: سیاسـت مـا در آینـده، در کنـار 
مـدارس غیردولتـی حقیقـی، گسـترش مـدارس غیردولتـی وابسـته حقوقـی اسـت و 
مـدارس غیردولتـی وابسـته ظرفیت هـای بالقوه ی فراوانـی دارند که اگر بالفعل شـوند 

کمـک حـال آمـوزش و پـرورش کشـور خواهنـد بـود.
بـه گـزارش بـازارکار، احمـد محمـودزاده در همایـش یـک روزه مؤسسـان مـدارس 
غیردولتـی اسـتان یـزد گفت: آمـوزش و پرورش بـه تعبیر رهبر فرزانه انقـاب به عنوان 
کانـون خلـق دنیـای آینـده و سـنگ بنای فرهنگ، سیاسـت، اقتصـاد و جامعه به شـمار 
مـی رود. بدون تردید رشـد و توسـعه نظام آمـوزش و پرورش، در گـرو اجرایی کردن 
اسـناد باالدسـتی بـه ویـژه تحقـق سـند تحـول بنیادیـن و عمـل بـه بیانیـه گام دوم 

انقـاب می باشـد.
وی افـزود: نیـروی انسـانی در اسـناد باالدسـتی و در بیانیـه گام دوم انقـاب بـه عنـوان 
مهم تریـن سـرمایه کشـور نـام برده می شـود و تعلیـم و تربیت رکن اصلی تمدن سـازی 

. است 
رئیـس سـازمان مـدارس و مراکـز غیردولتـی گفـت: در راسـتای اجرایـی سـازی و 
عملیاتـی نمـودن سـند تحـول بنیادیـن عناصـر کلیدی علـم و پژوهـش، تربیـت نیروی 
انسـانی و کادر سـازی و جـوان سـازی مدیریـت نظـام سیاسـی اجتماعـی کشـور و 
موضـوع تربیـت، نیازمنـد تـاش همـه ذی نفعـان جهـت پیشـبرد اهـداف در نظـام 
تعلیـم و تربیـت و عملیاتـی شـدن آن هسـتیم دو بایـد نـگاه ملـی و فرابخشـی به این 

نهـاد تعلیـم و تربیـت داشـته باشـیم.

مدیرکل امور اداری وزارت معاون جمعیت هالل احمر: 

 آیین نامه جذب نیروی انسانی در هالل احمر 
تا شهریورماه نهایی می شود

12صفحه
قيمت: 5000 تومان
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طرح ایجاد معاونت نوآوری های 
نـرم و صنـایع فرهنگی

 در جهاددانشگاهی 
دکتر دهقانی فیروزآبادی رییس جهاددانشگاهی  در 
رویداد رونمایی و هم افزایی شرکت های دانش بنیان و 
خالق در حوزه صنایع فرهنگی و گردشگری از ایجاد 
زیر ساخت و معاونتی برای توسعه  نوآوری های نرم و 

صنایع فرهنگی در این نهاد خبر داد.

آئین نامه مراکز کارآفرینی
و نوآوری ابالغ شد 

رشته مهندسی کسب وکار
دیجیتال تصویب شد

بررسی چالش های ورود به
رشته مددکاری اجتماعی

شرط ۱۰ سال خدمت
 برای پذیرش در آزمون استخدامی 

قوه قضاییه ابطال شد

جزئیات وام کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار
معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده گفــت: دولــت ســیزدهم بنــا دارد تــا بــه منظــور 
م  وا ر  ــب و کا ــاد کس یج ا ــرط  ــه ش ب ــان  یش ا ــه  ب ر  ــوا ن ــت خا ــان سرپرس ن ز ــازی  نمندس توا

ــد. بده ــره  به ــم  ک

صندلی هایی که خالی می مانند!
ــته کنندگان،  ــاب رش ــرکت کنندگان، انتخ ــان، ش ــزان داوطلب ــاری می ــی آم بررس
ــد  ــان می ده ــل نش ــال های قب ــرش س ــت پذی ــت ظرفی ــدگان و در نهای پذیرفته ش

ــد. ــی می مان ــگاه ها خال ــی دانش ــی صندل ــوزش عال ــف آم ــای مختل در بخش ه

در گفت وگو با سردارکمالی تشریح شد 

جزئیات مشوق ها و شرایط دریافت
وام اشتغال برای سربازان ماهر

مهــــارت آمــــوزی بــه یــک میلیــون ســرباز وظیفــه، اعطــای وام اشــتغال بــه دو هــزار نفــر از ســربازان ماهــر و تــالش بــرای 
اجرایــی ســازی ســند ملــی مهــارت از جملــه برنامه هــای قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی ســتاد کل نیرو هــای مســلح اســت 

کــه ســردار کمالــی آن هــا را تشــریح کــرد.
ــای مســلح  ــتاد کل نیرو ه ــوزی س ــارت آم ــزی مه ــرارگاه مرک ــده ق ــی فرمان ــتیار و مشــاور عال ــی« دس ــردار »موســی کمال س
ــده  ــاغل معرفی ش ــواع مش ــه، ان ــارت آموخت ــرباز مه ــداد س ــربازان، تع ــوزی س ــد مهارت آم ــن رون ــاره آخری ــی درب در گفتگوی
ــه ســواالت  ــه اجــرا گذاشــته شــده، ب ــه مرحل ــی و ب ــرای ســربازماهر ها پیش بین ــه ب ــن مشــوق هایی ک ــه ســربازان و همچنی ب

پاســخ مــی دهــد.
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معــاون حقوقــی و امــور مجلــس 
ــور  ــر کش ــال احم ــت ه جمعی
گفــت: آییــن نامــه جــذب و 
اســتخدام نیروی انســانی جمعیت 
هــال احمــر تا شــهریورماه ســال 
جــاری نهایــی و ابــاغ می شــود.

معــاون حقوقــی و امــور مجلــس 
ــور  ــر کش ــال احم ــت ه جمعی
جــذب  نامــه  آییــن  گفــت: 
انســانی  نیــروی  اســتخدام  و 

جمعیــت هــال احمــر تــا شــهریورماه ســال جــاری نهایــی و ابــاغ مــی شــود.
بـه گزارش بازارکار، نامدار عبداللهیان در مراسـم تودیـع و معارفه مدیرعامل جمعیت 
هـال احمـر ایام اظهار کرد: متاسـفانه بحث جـذب نیروی انسـانی در جمعیت هال 

احمـر کـه یـک جمعیت بزرگ و عظیم می باشـد، زیاد توجه نشـده اسـت.
وی یـادآور شـد: آییـن نامـه جـذب و اسـتخدام نیـروی انسـانی جمعیـت هـال احمر 
تـا شـهریورماه سـال جـاری نهایـی و ابـاغ می شـود و در ایـن راسـتا توجه به معیشـت 

نیروهـا و نـوع نـگاه بـه داوطلبـان جدید خواهـد بود.
عبداللهیـان بـا اشـاره بـه اینکه امـروز تیم مدیریت جدید به شـدت به دنبال سـاماندهی 
ایـن نیروهـا بخصـوص امدادگـران و نجاتگـران اسـت، ابـراز کـرد: ایـن نیروهـا 
۲۴۰ سـاعت کار حاکمیتـی در جـاده انجـام می دهنـد امـا از حداقـل معیشـت محروم 

بـوده کـه بایـد ارتقا معیشـت آنان مـورد توجه قـرار گیرد.
در ایـن مراسـم غامرضـا علیمحمدی به عنـوان مدیرعامل جمعیت هال احمر اسـتان 

ایـام معرفـی و از تاش هـای علـی اصغر علـی اکبری مدیرعامل قبلی تجلیل شـد.
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و  دهیــاری هـــــا  معــــاون 
شــهرداری های وزارت کشــور 
بــا اشــاره بــه اینکــه خدماتــی 
کــه نظــام بــه روســتا های کشــور 
ــت:  ــت گف ــر اس ــم نظی داده، ک
ــی کــه  ــن دالیل یکــی از مهمتری
ــردم در  ــدگاری م ــه مان ــر ب منج
ــتغال  ــود اش ــده، نب ــتا ها نش روس

ــت. اس
بازارکـــــار،  گــــزارش  بــه 
و  دهیاری هــا  معــاون  قربانــی، 
شــهرداری های وزارت کشــور در همایــش دهیــاران شهرســتان مشــهد مقــدس گفــت: 
ــت  ــی دریاف ــه مل ــون دالر از خزان ــار ۱.۵ میلی ــتا ها اعتب ــتغال در روس ــعه اش ــرای توس ب
شــد، امــا متاســفانه ایــن اعتبــار هــم تاثیــری در مانــدگاری مــردم در روســتا ها نداشــت.

وی تصریــح کــرد: بســیاری از قوانیــن در روســتا ها اجــرا نشــده و دلیــل آن هــم 
نبــود مدیریــت یکپارچــه بــوده اســت. ۳۲ دســتگاه فعــال داریــم کــه هرکــدام حــرف 

خودشــان را می زننــد.
ــا  ــارات در دهیاری ه ــوازن اعتب ــع نامت ــا توزی ــی از مشــکات م ــی، یک ــه قربان ــه گفت ب
اســت. تاکنــون ۲۶۵ هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای روســتا ها اختصــاص داده شــده، 

امــا بــه دلیــل وجــود مشــکات متعــدد اتفــاق خاصــی نیفتــاده اســت.
ــت:  ــش گف ــن همای ــه ای ــز در ادام ــوی نی ــان رض ــتاندار خراس ــری، اس ــی نظ یعقوبعل
اشــتغال در روســتا ها بایــد خانــواده محــور باشــد لــذا دهیــاران بایــد زمینه هــای اشــتغال 

ــد. ــم کنن ــتا ها را فراه در روس
وی ادامــه داد: مــا در روســتا شــغل پایــدار یعنــی کشــاورزی و دامــداری داریــم و بایــد 

در کنــار آن از شــغل های مرتبــط و مکمــل هــم اســتفاده کنیــم.

معاون نیروی انسانی فراجا: 

جذب در فراجا متناسب با ماموریت ها است
سـردار زارعـی بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از ۵۰ هـزار پلیـس افتخـاری در این سـازمان 
مشـغول انجـام وظیفـه هسـتند، گفـت: متناسـب بـا ماموریت هـای سـازمانی، جـذب 

نیـروی انسـانی در فراجـا انجـام می شـود.
بـه گـزارش بـازارکار، سـردار »محمـد زارعـی« معـاون نیروی انسـانی فراجـا در جمع 
خبرنـگاران اسـتان، اظهار داشـت: به شـکر خـدا برابر تدابیر سلسـله مراتـب فرماندهی 
در سـازمان نیرو هـای مسـلح اقدامـات بسـیار خوبـی در رابطـه بـا حقـوق و مزایـای 

سـربازان عزیـز صـورت گرفته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه حقـوق کارکنـان وظیفـه تاکنـون افزایـش ۱۰۰ درصـدی را 
بـه دنبـال داشـته، افـزود: ایـن رونـد باعث شـده تـا سـطح رضایتمنـدی سـربازان عزیز 

افزایش داشـته باشـد.
ایـن مقـام ارشـد انتظامـی بـا تاکید بـر اینکـه غالـب ماموریت هـای انتظامی را پرسـنل 
مـرد انجـام می دهند، یاد آور شـد:، امـا از حضور و انجـام وظیفه خواهران عزیـز نباید 
غافـل شـد، ایـن عزیـزان بـا توجـه بـه مشـاغل خاصـی کـه بـرای آن هـا تعریـف 

شـده اسـت، اقدامات بسـیار مطلـوب و ارزشـمندی را انجـام می دهند.
معـاون نیـروی انسـانی فراجـا همچنین به حـوزه پلیس افتخاری در این سـازمان اشـاره 
کـرد و گفـت: مجموعـه پلیـس افتخاری بـا حضور در کنـار ماموران خـدوم انتظامی، 

انجـام وظیفـه می کنند.
ایـن مقـام ارشـد انتظامـی بـا بیـان اینکـه پلیـس افتخـاری بـه عنـوان یـک درگاه و 
اولویـت بـرای جـذب در فراجا مطرح اسـت، گفت: در سـطح کشـور بیـش از ۵۰ هزار 
پلیـس افتخـاری وجـود دارد کـه ایـن تعـداد از اقشـار مختلـف در کنـار مامـوران 

انتظامـی قـرار گرفتـه اند.

برنامه دولت برای 
اشتغـال پذیـری 
دانش آموختگان

وزیر علوم در نشست معاونان آموزشی دانشگاه های 
توسعه  بر  باید  کرد:  تاکید  مشهد  در  کشور 
آموزش های بین رشته ای و فرا رشته ای متناسب 
با نیاز سازمان امور اداری و استخدامی توجه کنیم.



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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وضعیت نامناسب فارغ التحصیالن
 علوم انسانی در مواجهه با بازارکار

معــاون وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: بســیاری از رشــته ها ماننــد علوم انســانی در 
کشــور بــا اســتقبال کــم دانــش آمــوزان مواجــه شــده اند.

بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر کالنتــری، معــاون وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: 
ــود  ــتقبال نمی ش ــور اس ــانی در کش ــوم انس ــد عل ــته ها مانن ــی از رش ــفانه از خیل متاس
ــن  ــه ای ــت ب ــه دس ــتند ک ــا هس ــوزان و خانواده ه ــش آم ــه دان ــت ک ــت آن اس و واقعی
ــر  ــد و ب ــرار می دهن ــر ق ــد نظ ــتغال را م ــکان اش ــازار کار و ام ــد. ب ــا می زنن انتخاب ه
ایــن اســاس تصمیــم می گیرنــد کــه چــه انتخابــی کننــد. بــه نوعــی سرنوشــت خــود را 

ــد. ــن می کنن تعیی
او گفــت: میــزان فــارغ التحصیــالن در حــوزه علــوم انســانی بــا نیاز هــای بــازار کار تناســب 
درســت و مناســبی نــدارد و بایــد بــه صــورت جــدی در ایــن خصــوص فکــری شــود کــه 
ــا نیاز هــای کشــور دارد.  ــوم انســانی تناســبی ب ــا ایــن میــزان دانــش آمــوز حــوزه عل آی
ــن  ــه حــل ای ــژه ای ب ــد در آینــده توجــه وی ــل تامــل اســت بای ــن موضــوع بســیار قاب ای

مشــکل شــود.

استخدام دهیاران به کمیسیون اجتماعی 
دولت برده شد

معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور گفــت: 
ــرده  ــت ب ــی دول ــیون اجتماع ــه کمیس ــاران ب ــتخدامی دهی ــه اس ــد آئین نام هرچن
ــت. ــر نیس ــان امکان پذی ــداد زیادش ــه تع ــه ب ــا توج ــا ب ــتخدام آن ه ــا اس ــده ام ش

معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور گفــت: 
ــرده  ــت ب ــی دول ــیون اجتماع ــه کمیس ــاران ب ــتخدامی دهی ــه اس ــد آئین نام هرچن
ــت. ــر نیس ــان امکان پذی ــداد زیادش ــه تع ــه ب ــا توج ــا ب ــتخدام آن ه ــا اس ــده ام ش

بــه گــزارش بــازارکار، مهــدی جمالی نــژاد در نشســت هم اندیشــی شــهرداران 
و دهیــاران شهرســتان های کاشــمر، خلیل آبــاد، بردســکن و کوهســرخ کــه روز 
گذشــته، ۱۵ تیــر، در ســالن همایش هــای فرمانــداری کاشــمر برگــزار شــد، افــزود: 
در شــرایط خــاص و حســاس کشــور شــهرداران و دهیــاران بــه عنــوان خاکریــز اول 

ــد. ــا می کنن ــی ایف ــش مهم ــردم نق ــات م مطالب
ــا در  ــل شــهرداری ها و دهیاری ه ــی مث ــای غیردولت ــه نهاده ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
امنیــت ملــی کشــور نقــش اساســی دارنــد، خاطرنشــان کــرد: برخــی کشــورها کــه 
ــن  ــه ای ــوع ب ــن موض ــند، ای ــتند و از درون می پوس ــدی هس ــیب های ج ــار آس دچ

ــد. دلیــل اســت کــه امنیــت اجتماعــی و ســرمایه اجتماعــی را ندارن
ــت  ــود نداش ــاخت ها وج ــیاری از زیرس ــالب بس ــل انق ــد اوای ــر چن ــت: ه وی گف
و بســیاری از روســتاها آب و بــرق و گاز و مخابــرات نداشــتند امــا صمیمیــت، 
ــیاری  ــه بس ــود. االن ک ــتر ب ــران بیش ــا مدی ــا ب ــی آن ه ــت و همدل ــی، رفاق نزدیک
ــردم  ــن م ــاد بی ــیم اعتم ــب باش ــد مراق ــم، بای ــاخت ها را داری ــات و زیرس از امکان
ــای  ــه تالش ه ــود هم ــا وج ــورت ب ــن ص ــه در ای ــود ک ــه دار نش ــت خدش و حاکمی

ــت. ــد داش ــی نخواه ــئوالن ارزش مس
ــه  ــار مواج ــزات و اعتب ــات، تجهی ــود امکان ــا کمب ــه ب ــرایطی ک ــژاد در ش جمالی ن
هســتیم  کار کــردن را هنــر دانســت و افــزود: مــردم در روســتا همــه انتظاراتشــان 
را از دهیــار و در شــهرها از شــهردار دارنــد؛ لــذا در ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی 

ــد. ــادی کار کنن ــد و جه ــر باش ــهردار پررنگ ت ــار و ش ــش دهی ــد نق بای
وی از وجــود ۳۸ هــزار روســتای دارای دهیــاری در کشــور خبــر داد و افــزود: 
ــی شــهر و  ــرای آبادان ــد ب ــرژی بای ــا همــت و ان ــاران ب الزم اســت شــهرداران و دهی

ــد. ــتاها کار کنن روس
ــه  ــور در ادام ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــس س ــر و رئی ــاون وزی مع
ــکیل  ــی تش ــاد غیردولت ــوان نه ــه عن ــه ب ــه بلدی ــش ک ــال پی ــرد: ۱۱۵ س ــوان ک عن

ــند. ــر باش ــه انعطاف پذی ــود ک ــن ب ــرای ای ــد، ب ش
ــت جــدا کنیــم.  ــد شــهرداری ها و دهیاری هــا را از دول ــژاد تاکیــد کــرد: بای جمالی ن
ــان را  ــری و تصمیم سازی ش ــاف و تصمیم گی ــدرت انعط ــا ق ــودن آن ه ــی ب غیردولت
ــاه اخــذ  ــن م ــی گاه چندی ــروژه دولت ــک پ ــال در ی ــوان مث ــه عن ــد؛ ب بیشــتر می کن
ــد  ــه شــورا می توان ــک مصوب ــا ی ــار ب ــا دهی ــی شــهردار ی ــرد ول ــان می ب ــا زم مجوزه

پــروژه ای را عملیاتــی کنــد.
ــارج  ــا خ ــده م ــا از عه ــهرداری ها و دهیاری ه ــکالت ش ــی مش ــل برخ ــت: ح وی گف
ــائل  ــغلی و مس ــت ش ــاران از امنی ــده دهی ــوان نماین ــه عن ــرادی ب ــد اف ــت. بای اس

ــد. ــاع کنن ــان دف رفاهــی آن
ــاختارهای  ــرات س ــه تغیی ــور ب ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــس س رئی
ــن  ــر ای ــالوه ب ــزود: ع ــرد و اف ــاره ک ــازندگی اش ــاد س ــکیل جه ــا تش ــتایی ب روس
تفاهم نامــه ای بــا بنیــاد مســکن تنظیــم شــده تــا اختالفــات بنیــاد مســکن و 

ســازمان شــهرداری ها حــل شــود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشریح کرد

دکتر زاهدی وفا از زیرمجموعه های مختلف وزارت کار
 در استان کردستان بازدید کرد

     در قالب سفر استانی دولت به کردستان؛

و  کار  تعــاون،  وزارت  سرپرســت 
ــه اســتان  ــاه اجتماعــی در ســفر ب رف
زیرمجموعه هــای  از  کردســتان 
ــتان  ــه در اس ــن وزارتخان ــف ای مختل
کردســتان از جملــه پــروژه نیمه تمــام 
مجموعــه ورزشــی کارگران ســنندج و 
مرکــز آمــوزش فنی وحرفــه ای شــهید 

ــرد. ــد ک ــی بازدی ورمقان
دکتــر  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
در  زاهدی وفــا«  »محمدهــادی 
اســتانی  ســفر  بیســت و هفتمین 

ــار رئیس جمهــور در اولیــن  ــوان نماینــده تام االختی ــه عن ــت ب هیئــت دول
برنامــه خــود از مجتمــع ورزشــی کارگــران ســنندج بازدیــد کــرد.

وی در ادامــه طــی بازدیــد از کارگاه هــای مختلــف مرکــز آمــوزش 
فنی و حرفــه ای شــهید ورمقانــی ســنندج، ظرفیت هــای موجــود در 
کردســتان بــرای مهارت آمــوزی بــه کارجویــان اســتان بــه منظــور تأمیــن 

ــرد.  ــی ک ــور را بررس ــاز کش ــورد نی ــر م ــروی کار ماه نی
»فردیــن وکیلــی« مدیــرکل آمــوزش فنی و حرفــه ای کردســتان نیــز در این 
ــه ای،  ــز فنی وحرف ــود مراک ــای موج ــریح ظرفیت ه ــن تش ــد ضم بازدی
بــا اشــاره بــه مــرزی بــودن اســتان کردســتان از وجــود ظرفیــت مناســب 

بــرای آمــوزش کارآموزان کشــورهای 
توســعه  راســتای  در  همســایه 

دیپلماســی مهــارت خبــر داد.
سرپرســت وزارت کار همچنیــن 
کامــل  آمادگــی  لــزوم  بــر 
مهارت آمــوزی  توســعه  بــرای 
جوانــان کردســتان و اســتفاده از 
فرصت هــای اقتصــادی مختلــف 
ناشــی از مــرزی بــودن ایــن اســتان 

ــرد. ــد ک تأکی
همچنیــن  زاهدی وفــا  دکتــر 
بــه صــورت ســرزده بــا حضــور در بیمارســتان تأمیــن اجتماعی ســنندج با 

ــرد. ــو ک ــان گفت وگ ــردم و کادر درم ــی از م جمع
سرپرســت وزارت کار و نماینــده تام االختیــار رئیس جمهــور در ادامــه ســفر 
بــه کردســتان ســپس بــا حضــور در شهرســتان ســقز ضمن دیــدار با اقشــار 

مختلــف مــردم، از برخــی پروژه هــا و مجتمع هــای تولیــدی بازدیــد کــرد.
ــروز در جلســه شــورای اداری شهرســتان ســقز حضــور  ــن ام وی همچنی
خواهــد یافــت تــا مســائل و مشــکالت ایــن شهرســتان را بــا حضــور مدیران 

محلــی بررســی کنــد.

حمایت معاونان آموزشی دانشگاه ها
 از طرح تحول آموزشی برای تحقق
 دانشگاه تمدن ساز و حکمت بنیان

ــالس  ــتمین اج ــاه و هش ــی پنج ــه پایان ــور در بیانی ــگاه های کش ــی دانش ــان آموزش معاون
ــگاه  ــور در دانش ــی دانشــگاه های سراســر کش ــی و تحصیــالت تکمیل ــان آموزش معاون
فردوســی مشــهد، بــر حمایــت از برنامــه طــرح تحــول آموزشــی دولــت ســیزدهم توســط 
ــان  ــت بنی ــاز و حکم ــگاه تمدن س ــق دانش ــرای تحق ــوم ب ــی وزارت عل ــت آموزش معاون

ــد. ــد کردن تاکی
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی متــن اجــالس معاونــان آموزشــی دانشــگاه های کشــور 
کــه در جــوار حــرم مطهر ثامــن االئمه امــام رضا)علیــه الســالم(، در روزهــای ۱۵ و ۱۶ تیرماه در 

دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار شــد بــه شــرح ذیل اســت:
    تحقــق دانشــگاه تمدن ســاز در تــراز انقــالب اســالمی نیازمنــد رویکــردی حکمــت بنیــان 
بــر اســاس آمــوزه هــای اســالمی و الگــوی اســالمی- ایرانــی پیشــرفت اســت و اولویــت های 
راهبــردی اعالمــی معاونــت آموزشــی در طــرح تحــول آمــوزش، را رویکــردی تحول گرایانــه و 
ســرآغازی بــرای تحقــق دانشــگاه تمــدن ســاز و حکمــت بنیــان مــی دانیــم. از ایــن رو تمام 
تــالش و همــت خــود را جهــت نهادینــه ســازی ایــن مهــم و تحقــق آن در فعالیــت هــای 

آموزشــی بــه کار خواهیــم گرفت.
    ضمــن حمایــت از تصمیــم علمــی و تحولــی در تفکیک شــورای گســترش آمــوزش عالی 
و شــورای عالــی برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی، بــر تقویــت جــدی ایــن دو شــورای محــوری 
آمــوزش عالــی تاکیــد کــرده و در همیــن راســتا تدویــن نظــام حکمرانــی آمــوزش عالــی 
در بخــش آموزشــی را بــا هماهنگــی نهادهــای مســئول در راســتای شــفافیت و تضمیــن 

کیفیــت آمــوزش عالــی خواســتاریم.
    بــه منظــور افزایــش کارآمــدی و تقســیم کار ملــی در ســطح دانشــگاه هــا و موسســات 
ــی دانشــگاه هــا و  ــت گرای ــر طــرح ماموری ــر اجــرای هــر چــه ســریع ت ــی ب آمــوزش عال
ــه آمایــش  ــا توجــه ب ــردی و ب ــی علمــی و کارب ــب الگوی ــی در قال موسســات آمــوزش عال
ــی، ظرفیــت هــای دانشــگاه و نیازهــا و مســائل کشــور در ســطوح اســتانی،  آمــوزش عال

منطقــه ای، ملــی و بیــن المللــی تاکیــد مــی شــود.
    بــا توجــه بــه اهمیــت جایــگاه اســاتید در فراینــد شــاگردپروری و ارتقــاء تربیتــی و علمی 
ــا رعایــت  دانشــجویان، آئیــن نامــه و ســازوکارهای کنونــی پذیــرش دانشــجویان دکتــرا ب
ــر تقاضــا اصــالح شــود و شــرایط حضــور دانشــجویان  ــی ب اصــول اســتادمحوری و مبتن
دکتــرا بــه عنــوان پژوهشــگران تمــام وقــت در دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی 
فراهــم شــود. همچنیــن در راســتای افزایــش تحــرک نیــروی انســانی و انتقــال تجربیــات و 
دانــش علمــی زیرســاخت هــای قانونــی جهــت تســهیل جابجایــی اعضــای هیــات علمــی 
میــان گــروه هــا، دانشــکده هــا و دانشــگاههای مختلــف توســط معاونــت آموزشــی 

ــی شــود. ــش بین پی
    جــذب نخبــگان و اســتعدادهای درخشــان در دوره هــای تحصیــالت تکمیلــی از جملــه 
تجربیــات موفــق دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی مــی باشــد. در همیــن راســتا 
پیشــنهاد می شــود ضمــن اصــالح مصادیــق شناســائی اســتعدادهای درخشــان و گســترش 
ــش ســهم و  ــاوری، افزای ــی؛ فرهنگــی و فن ــر همچــون کارآفرین ــای دیگ ــه حــوزه ه آن ب
تســهیل شــرایط حضــور بــدون آزمــون ایشــان در دوره هــای تحصیالت تکمیلــی در دســتور کار 

قــرار گیــرد.
    ادامــه تحصیــل برگزیــدگان المپیادهــای دانــش آمــوزی و دانشــجویی و رتبــه  هــای برتــر 
کنکــور سراســری در رشــته های علــوم پایــه و انســانی دارای اهمیتــی ویــژه در پیشــرفت 
بنیــان هــای علمــی و فنــاوری کشــور مــی باشــد. بنابرایــن همــکاری ویــژه وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری و بنیــاد ملــی نخبــگان بــرای ارائــه امکانــات و تســهیالت بــه ایشــان 
جهــت ادامــه تحصیــل در رشــته هــای منتخــب تــا باالتریــن مقطــع مــورد تاکیــد می باشــد.

    بازنگــری و یکپارچــه ســازی در مقــررات آموزشــی دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی 
بــا رعایــت اصــول انعطــاف پذیــری، تضمیــن کیفیــت آموزشــی و بــا اولویــت نظــام نامــه 

آمــوزش الکترونیکــی مــورد تاکیــد مــی باشــد.
ــاتید  ــژه اس ــگاه وی ــانی و جای ــوم انس ــیت عل ــت و حساس ــه اهمی ــه ب ــا توج     ب
ــاتید  ــت اس ــاء و نگهداش ــذب، ارتق ــه ج ــت در آئین  نام ــانی الزم اس ــوم انس در عل
ــوان  براســاس مولفــه هــای متمایــزی چــون شــاگردپروری، صالحیــت هــای دانشــی، ت
حــل مســاله و تــوان پاســخگویی بــه مســائل کالن دولــت، جامعــه و کمــک بــه تولیــد 

ــود. ــام ش ــاز انج ــورد نی ــای م ــالمی، بازنگری  ه ــانی اس ــوم انس عل
     ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت بازنگــری مســتمر محتــوا و برنامه درســی رشــته های علوم انســانی 
بــا رویکــرد اســالمی، پیشــنهاد مــی شــود بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای منطقــه ای، اختیــارات 
ــا  ــته ه ــن رش ــی ای ــزی آموزش ــوزه برنامه ری ــور درح ــگاه های کش ــه دانش ــتری ب بیش

داده شــود.
    آئیــن نامــه رتبه  بنــدی دانشــگاهها براســاس شــاخص هــای کیفــی و حســب رویکــرد 
ــی بازنگــری شــود و در ایــن راســتا  ماموریت گرایــی دانشــگاه هــا و موسســات امــوزش عال
ــدی ضــروری اســت. ــه بن ــر آموزشــی در الگــوی رتب ــع ت ــری شــاخص  های جام به  کارگی

    ب روزســانی و تصویــب رشــته  هــای جدیــد منوط به داشــتن پیوســت آمایشــی-ماموریت گرایی 
و پیوســت مهارتــی باشــد و رویکــرد تحولــی در حــوزه آموزشــی در زیرنظــام هــای مهارتــی 

کشــور همچــون دانشــگاه فنــی و حرفــه ای و علمــی و کاربــردی نیــز مدنظر قــرار گیرد.
    بــا توجــه بــه نگرانــی هــا و چالشــهای موجــود در کیفیــت نظــام آمــوزش علــوم انســانی 
و کمبــود متــن و محتــوای قابــل اتــکا، ســاماندهی جــذب اســتعدادهای بــا انگیــزه و عالقه مند 
در علــوم انســانی بــا تاکیــد بــر رویکــرد آمایشــی و متــوازن ســازی کمیــت دانشــجویان 

پذیرفتــه شــده در رشــته هــا و مناطــق مختلــف ضــروری اســت.
ــردی  ــدن و کارب ــرورت روزآمدش ــن و ض ــاوری نوی ــوم و فن ــت عل ــه اهمی ــه ب ــا توج     ب
ــوم  ــت آموزشــی وزارت عل شــدن رشــته  ها در پیشــرفت کشــور، پیشــنهاد می شــود معاون
بــا همــکاری دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی؛ نســبت بــه ایجــاد رشــته هــا، مراکــز 
ــا رویکــرد میان رشــته ای، بیــن رشــته ای و فرارشــته ای اقــدام  و دانشــکده هــای جدیــد ب
نمایــد. در ایــن مهــم بــه نقــش پراهمیــت علــوم انســانی در ارتبــاط بــا ســایر علــوم توجــه 

ویــژه شــود.
    در راســتای اصــالح ســاختار زیرنظــام آمــوزش عالــی غیردولتــی، بازنگــری مقــررات و 

قوانیــن در اولویــت قــرار گیــرد.

در بیانیه پایانی نشست معاونان آموزشی 
دانشگاه های کشور مطرح شد:

در دیدار مشترک مطرح شد:

معــاون وزیــر علــوم و رئیس ســازمان 
ــدوار  ــت: امی ــجویان گف ــور دانش ام
هســتیم بــا همراهــی ســازمان برنامه 
و بودجــه کشــور، اهــداف توســعه 
آمــوزش عالــی کشــور محقــق شــود.
بــه گــزارش بــازارکار، هشــتمین 
ــا حضــور  ــران ب جلســه شــورای مدی
دکتــر هاشــم داداش پــور معــاون 
ســازمان  رئیــس  و  علــوم  وزیــر 
امــور دانشــجویان، دکتــر ســیف 
الدیــن رئیــس امــور آمــوزش عالــی، 
تحقیقــات و فنــاوری ســازمان برنامــه 

و بودجــه، رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان، معاونیــن و مدیــران ســازمان، 
رئیــس پژوهشــگاه تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی، رییــس فدراســیون ملــی 
ورزش هــای دانشــگاهی و معــاون امــور آمــوزش عالــی، تحقیقــات و فنــاوری 
ــور  ــه منظــور شــناخت دو طــرف ســازمان ام ــه و بودجــه ب ســازمان برنام
دانشــجویان و ســازمان برنامــه و بودجــه و بررســی مشــکالت مربــوط به این 

ــد. ــزار ش ــش برگ دو بخ
دکتــر هاشــم داداش پــور در ایــن جلســه گفــت: ســازمان برنامــه و بودجــه 
گلــوگاه برنامــه ای کشــور محســوب می شــود و طبعــا اگــر قــرار باشــد در 
کشــور هم افزایــی صــورت گیــرد و اثــر آن در توســعه کشــور ظاهــر شــود، 

قطعــا ایــن نقــش را ســازمان برنامــه و بودجــه می توانــد ایفــا کنــد.

ــرد:  ــار ک ــوم اظه ــر عل ــاون وزی مع
خوشــبختانه موضــوع برنامــه محوری 
و مبتنــی بــر عملکــرد کلیــد خــورده 
اســت و امیــدوار هســتیم کــه بــا هــم 
پیــش برویم و همــراه ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور باشــیم تا اهداف توســعه 

آمــوزش عالــی کشــور محقــق شــود.
 تالش برای ساماندهی بخش 

برنامه و بودجه در جهت افزایش 
اثربخشی آموزش عالی

ــن  ــز در ای ــن نی ــیف الدی ــر س دکت
جلســه گفــت: تــالش داریــم بــا 
ســاماندهی مناســب بودجــه و برنامه هــا بخــش آمــوزش عالــی، تحقیقــات و 
فنــاوری را بــه نحــو احســن و تــا جایــی که ممکــن اســت در جهــت افزایش 

ــم. ــاری کنی ــود عملکــرد آن ی ــر بخشــی و بهب اث
رئیــس امــور آمــوزش عالــی، تحقیقــات و فنــاوری ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــداد  ــدن تع ــر ش ــود کس ــا وج ــا ب ــتا مجموع ــن راس ــرد: در ای ــح ک تصری
ــه در گذشــته  ــاوری ک ــات و فن ــی، تحقیق ــوزش عال ــای حــوزه آم ردیف ه
حــدود ۳۵0  ردیــف بــود، اکنــون بــه حــدود 200 ردیــف رســیده اســت و 

ان شــاء اهلل در جهــت پیشــبرد اهــداف کمــک خواهیــم کــرد.
گفتنــی اســت؛ در ایــن جلســه مقــرر شــد مدیــران گزارش هــا، برنامه هــا، 

مشــکالت و پیشــنهادات خــود را در نشســتی مشــترک مطــرح کننــد.

همکاری وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه برای اثربخشی
 آموزش عالی کشور 

جمالی نژاد خبر داد: 

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرد

جزئیات وام کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار
تــا  دارد  بنــا  ســیزدهم  دولــت 
بــه منظــور توانمندســازی زنــان 
سرپرســت خانــوار بــه ایشــان 
ــب و کار وام  ــاد کس ــرط ایج ــه ش ب

ــد. ــره بده ــم به ک
ــتر و در  ــازارکار،  پیش ــزارش ب ــه گ ب
رابطــه بــا ضــرورت ایــن مهــم انســیه 
رئیس جمهــور  معــاون  خزعلــی، 
ــاره  ــا اش ــواده ب ــان و خان ــور زن در ام
ــش  ــوان نق ــت بان ــه معاون ــه اینک ب

ــکان دارد  ــه ام ــی ک ــا جای ــم ت ــرد: ســعی می کنی ــار ک ــتادی دارد، اظه س
قوانیــن را بــه نفــع بانــوان اصــالح کنیــم و هر مــوردی کــه فکــر می کنید در 
قســمت تســهیالت، حمایت هــای خــاص به ویــژه بــرای بانــوان سرپرســت 
ــد. ــه دهی ــی ارائ ــورت کتب ــود دارد را به ص ــت وج ــا خودسرپرس ــوار ی خان

ــده  ــاه آین ــده و از م ــت تصویب ش ــدوق ضمان ــوع صن ــزود: موض وی اف
)مــرداد ۱۴0۱( اجرایــی می شــود و خانم هــای سرپرســت از مــاه آینــده 
می تواننــد وام کارآفرینــی تــا ســقف یک صــد میلیــون تومــان دریافــت کننــد.

معــاون رئیس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده بابیان اینکــه مراحل مختلف 
حمایتــی از بانــوان سرپرســت خانــواده در دســت اقــدام وجــود دارد، گفــت: 
ایــن دســته از بانــوان هــم می تواننــد نظــرات خــود را در ایــن زمینــه بــه مــا 

منتقــل کننــد تــا اقدامــات الزم صــورت گیرد.
اطالعــات بیشــتر در رابطــه بــا ایــن وام گویــای آن اســت کــه همــه بانــوان 
سرپرســت خانــوار زیــر پوشــش بهزیســتی می تواننــد بــا داشــتن مــدارک 

معتبــر فنی وحرفــه ای و دیگــر مراکــز 
ــتغال  ــده اش ــی، پرون ــر آموزش معتب

تشــکیل دهنــد.
ــوز کار و  ــتن مج ــا داش ــان ب ــن زن ای
ــت  ــده، صالحی ــس از تشــکیل پرون پ
اشــتغال  کمیتــه  در  فعالیتشــان 
بهزیســتی شهرســتان  محــل زندگــی 
بررســی می شــود و در نهایــت بــا 
عامــل،  بانک هــای  بــه  معرفــی 
ــا  ــی ب ــون تومان تســهیالت ۱00 میلی

بهــره ۴ درصــد و بازپرداخــت هفت ســاله دریافــت خواهنــد کــرد.
ــان  ــه زن ــی ک ــت کارفرمایان ــرار اس ــرح ق ــن ط ــان ای ــن در جری همچنی
ــازمان  ــوق های س ــد، از مش ــی گیرن ــت م ــه خدم ــوار را ب ــت خان سرپرس
بهزیســتی بهره منــد شــوند کــه ایــن مشــوق ها شــامل پرداخــت حــق بیمــه 

ــان اســت. ــرای کارفرمای ــت تســهیالت ارزان قیمــت ب ــا و دریاف کارفرم
معــاون اشــتغال، مشــارکت های مردمــی و نظــارت بــر مؤسســات غیردولتــی 
بهزیســتی خراســان رضــوی افــزود: زنــان سرپرســت خانــوار می تواننــد بــا 
ــن  ــای بیمــه تأمی ــا، ضمــن اســتفاده از مزای اســتفاده از بیمــه خویش فرم
اجتماعــی، ســهم پرداختــی خــود بــه بیمــه را از بهزیســتی دریافــت کننــد.

محــدث دربــاره مســکن زنــان سرپرســت خانــوار نیز گفــت: هنوز بخشــنامه 
ــاس  ــا براس ــت؛ ام ــده اس ــالغ نش ــوزه اب ــن ح ــکن در ای ــه مس ــوط ب مرب
ــقف  ــا س ــکن ت ــه مس ــرای تهی ــوار ب ــت خان ــان سرپرس ــا، زن گفته ه

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــوض دریاف ــان وام بالع ــون توم ۱00 میلی

رییس دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران:

پارک تخصصی فناوری های تجارت و مالیه راه اندازی می شود
رییــس دانشــکده تجــارت و مالیه دانشــگاه تهــران گفت: پژوهشــکده و پارک 
تخصصــی فناوری هــای تجــارت و مالیــه بــرای توســعه فعالیــت هــا در حوزه 

تجــارت در ایــن دانشــگاه راه انــدازی می شــود.
ــه  ــادل تفاهم نام ــت تب ــازاده در نشس ــم آق ــازارکار،  هاش ــزارش ب ــه گ ب
فی مابیــن دانشــکده تــازه تأســیس تجــارت و مالیــه بــا ســازمان ها، مراکــز و 
شــرکت های مرتبــط بــا فعالیــت این دانشــکده، افــزود: ایــن دانشــکده دارای 
۶ گــروه علمــی اســت. تأســیس و راه انــدازی پژوهشــکده تجــارت و مالیه نیز 
در برنامــه آتــی قــرار دارد کــه ایــن پژوهشــکده شــامل 2 مرکــز و ۶ گــروه 
پژوهشــی خواهــد بــود و فعالیت هــای آن در راســتای دانشــگاه نســل چهارم 

ــود. ــاماندهی می ش س
ــوان  ــه عن ــه را ب ــای تجــارت و مالی ــارک تخصصــی فناوری ه ــاد پ وی ایج
گام بعــدی دانشــگاه تهــران در ایــن حــوزه تخصصــی مطــرح کــرد و اظهــار 
داشــت: دانشــکده تجــارت و مالیــه بــه حــوزه توســعه آموزش هــای رســمی 

تجــارت و مالیــه بــا رویکــرد عملــی، توســعه مشــاوره های حرفه ای تجــارت و 
مالیــه و توســعه آموزش هــای آزاد تخصصــی تجــارت و مالیــه ورود می کنــد.

ــورد  ــن درم ــران همچنی ــگاه ته ــه دانش ــارت و مالی ــکده تج ــس دانش ریی
ــرش  ــمی و پذی ــوزش رس ــت:  آم ــن دانشــکده گف ــرش دانشــجو در ای پذی
ــاه ۱۴0۱ درســه رشــته  ــه از مهــر م دانشــجو در دانشــکده تجــارت و مالی
مقطــع کارشناســی و چهــار رشــته در مقطــع کارشناسی ارشــد 

می شــود. آغــاز 
آقــازاده افــزود: در اولیــن دوره پذیــرش دانشــجو در ایــن دانشــکده در مقطــع 
ــت  ــداری و مدیری ــت بانک ــه، مدیری ــت بیم ــته های مدیری ــی رش کارشناس
ــت تجــارت  امــور گمرکــی و مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته های مدیری
ــی و  ــارت الکترونیک ــت تج ــی، مدیری ــارت داخل ــت تج ــل، مدیری بین المل

ــرش می شــود. اقتصــاد تجــارت الکترونیکــی دانشــجو پذی
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دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:      ◄
شرط ۱۰ سال خدمت

 برای پذیرش در آزمون 
استخدامی قوه قضاییه ابطال شد

 مدرسه ملی مهارت در دانشگاه آزاد 
راه اندازی می شود

از سوی دیوان عدالت اداری ◄
ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی افزایش می یابد

ــاده  ــب م ــی از تصوی ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
واحــده ای در ایــن شــورا بــرای تقویــت زیرســاخت های 
ــت  ــکی وزارت بهداش ــکی و دندانپزش ــوزش پزش ــش آم بخ
جهــت افزایــش ظرفیــت دانشــجو در ایــن رشــته ها خبــر داد.

بــه گــزارش بــازارکار، ســعیدرضا عاملی در حاشــیه هشــتصد 
و شــصت و پنجمیــن جلســه شــورای عالی انقــاب فرهنگی 
ــر تقویــت  گفــت: در ایــن جلســه مــاده واحــده ای مبنــی ب
زیرســاخت های وزارت بهداشــت و درمــان در حــوزه آمــوزش 
پزشــکی و دندانپزشــکی تصویــب شــد کــه ســازمان برنامــه 
ــتخدامی  ــور اداری و اس ــازمان ام ــن س ــه و همچنی و بودج
اقداماتــی بــه لحــاظ تقویــت منابــع مالــی و منابــع انســانی 
انجــام دهنــد تــا زیرســاخت های الزم را بــرای جــذب 
ــکی  ــن دندانپزش ــی و همچنی ــکی عموم ــجوی پزش دانش

فراهــم کننــد.
وی همچنیــن دســتور دیگــر این جلســه را بررســی گــزارش 
دســتگاه های مختلــف دربــاره وضعیــت اجتماعــی و وضعیت 
حجــاب و عفــاف عنــوان کــرد و افــزود: واقعیت این اســت که 

مطالبــات مردمــی در ســطح گســترده ای ناظــر بــر نگرانــی از 
ســامت خانــواده، ســامت فرزنــدان و ســامت نســل جــوان 
اســت کــه گزارش هــای ارایــه شــده نشــان دهنــده این اســت 
کــه مهندســی های شــبکه ای شــده ای بــرای تخریــب نســل 
ــرد و دام هــای اجتماعــی و فرهنگــی  جــوان صــورت می گی

ــورت  ــی بص ــای اجتماع ــعه کجروی ه ــرای توس ــادی ب زی
شــبکه ای ایجــاد شــده اســت.

ــیاری  ــت: هوش ــی گف ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــر ش دبی
ــم زدن  ــب بره ــور موج ــی کش ــی و امنیت ــای انتظام نیروه
شــبکه های توطئــه کننــده بــر علیــه ملــت شــریف ایــران 
بــه خصــوص نســل جــوان شــده اســت. مــردم بداننــد آهنگ 
ــواده و  ــت از خان ــی و صیان ــن ســامت اجتماع کشــور تامی

ــه حقــوق نســل جــوان اســت. جلوگیــری از تعــرض ب
عاملــی تصریــح کــرد: تأکید شــورای عالــی انقــاب فرهنگی 
بــر انجــام وظیفــه همــه دســتگاه ها نســبت بــه اجــرا قوانیــن 
و مقــررات مربــوط بــه حجــاب و عفــاف اســت. کوتاهی هــا و 
کم کاری هــای زیــادی در ایــن ســال ها وجــود داشــته اســت 
ــت  ــاره تقوی ــه مســوولیتی کــه دســتگاه ها درب ــوان ب و می ت
شــناخت اجتماعــی و راهنمایــی نســل جــوان دارنــد، اشــاره 
کــرد. دســتگاه ها وظیفــه تقویــت مهارت هــای اجتماعــی را 

در مواجهــه بــا خطــرات اجتماعــی دارنــد.

معاون آموزش های فنی و حرفه ای، 
مهارتی و کاربنیان دانشگاه آزاد اسالمی؛ ◄

بنــد ۲ بخــش دوم دفترچــه راهنمای آزمــون اســتخدامی کادر 
ــن وضــع  ــه متضم ــفندماه ۱۴۰۰( ک ــه )اس ــوه قضایی اداری ق
ــت در  ــر ۱۰ ســال خدم ــی ب ــی مبن ــد کتب ــه تعه شــرط ارائ
محــل جغرافیایــی موردتقاضــای داوطلــب اســت، باطــل شــد.
ــش دوم  ــد ۲ بخ ــال بن ــوع ابط ــازارکار، موض ــزارش ب ــه گ ب
دفترچــه راهنمــای آزمــون اســتخدامی کادر اداری قــوه قضاییه 

ــد. ــی ش ــت اداری بررس ــوان عدال ــفند ۱۴۰۰( در دی )اس
در ایــن پرونــده، شــاکی بــه موجــب دادخواســتی ابطــال بند ۲ 
بخــش دوم دفترچــه راهنمــای آزمــون اســتخدامی کادر اداری 
ــوه قضاییــه )اســفند ۱۴۰۰( را خواســتار شــده و در جهــت  ق
تبییــن خواســته اعــام کــرده اســت کــه بــا عنایــت بــه اینکــه 
طــرف شــکایت طــی مقــرره موضــوع شــکایت امــر بــه اخــذ 
تعهــد محضــری از پذیرفتــه شــدگان مبنــی بــر عــدم تقاضای 
ــد ۲ بخــش دوم دفترچــه  ــرش، را در بن ــال از محــل پذی انتق
ــکام  ــی از اح ــه حکم ــذا وضــع آن مســتند ب ــوده اســت ل نم
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری یــا ســایر قوانیــن مربوطــه 
نبــوده و طــرف شــکایت خــارج از حــدود اختیــارات و تکالیــف 
قانونــی آن را صــادر نمــوده اســت که موجــب ضرر پذیرفته شــده 
و تادیــه هزینــه بــرای اخــذ ایــن تعهــد محضــری خواهــد شــد 
کــه ایــن موضــوع نیــز مخالــف اصــل ۴۰ قانون اساســی اســت. 
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری طــی آرا متعددی مشــابه 
ایــن فــراز را در موضــوع دفترچه هــا و آگهی هــای اســتخدامی 
ــال  ــوری ابط ــتخدام کش ــون اس ــوع قان ــژه در موض ــه وی ب

کــرده اســت.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش:      ◄
هنرستان های جوار صنعت گسترش می یابد

معــاون آمــوزش متوســطه وزیــر آمــوزش و پــرورش با اشــاره 
بــه نقــش توســعه هنرســتان ها در کاهــش بیــکاری جوانــان 
ــه رشــته ریاضــی در طــول  گفــت: گرایــش دانش آمــوزان ب

ســال های اخیــر نصــف شــده اســت.
ــا اشــاره  ــازارکار؛ محمدمهــدی کاظمــی ب ــزارش ب ــه گ ب
بــه نقــش محــوری رســانه ها در مطالبه گــری اجــرای ســند 
ــانه ها در  ــم رس ــار داری ــرد: انتظ ــار ک ــن اظه ــول بنیادی تح
راســتای تبییــن عدالــت اجتماعــی و تربیتــی ســند تحــول 
بنیادیــن در جامعــه تــاش کننــد و از ظرفیــت خــود بــرای 
کمــک بــه نظــام تعلیــم و تربیــت در نیــل بــه اهــداف عالیــه 

ســند اســتفاده کننــد.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت 68۴ پژوهش ســرا در کشــور 
گفــت: تقویــت پژوهش محــوری و توســعه پژوهش ســراهای 
ــت  ــم معاون ــای مه ــر از برنامه ه ــی دیگ ــوزی یک دانش آم
ــا کنــون ســه  آمــوزش متوســطه اســت؛ از ابتــدای ســال ت
پژوهش ســراهای  مجمــوع  بــه  جدیــد  پژوهش ســرای 
کشــور اضافــه کرده ایــم و امیدواریــم آن هــا بــه مراکــز رشــد 
ــوزان  ــتعدادهای دانش آم ــف اس ــوآوری و کش ــت، ن خاقی

تبدیــل شــوند.
ــوآوری و  ــز رشــد، ن ــم ســومین مرک ــزود: امیدواری کاظمــی اف
کارآفرینــی بــرای بهره منــدی دانش آمــوزان اســتان گلســتان با 

شــروع ســال تحصیلــی جدیــد مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد.
ــه  ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم ــطه وزی ــوزش متوس ــاون آم مع
کاهــش اســتقبال دانش آمــوزان از تحصیــل در رشــته 
ــته ریاضــی  ــهم رش ــرد: س ــاره و خاطرنشــان ک ریاضــی اش
ــوع  ــد از مجم ــته ۲8.6 درص ــه گذش ــل ده ــک در اوای فیزی
ــم در  ــن رق ــه ای ــود ک ــطه ب ــع متوس ــای مقاط ثبت نامی ه
ســال قبــل بــه ۱۴.7 درصــد کاهــش یافــت و باید این ســهم 
را بــه دلیــل نقــش فــراوان ریاضــی بــه عنــوان یــک رشــته 

ــه افزایــش دهیــم. پای
شــرکت های  ورود  زمینــه  ایجــاد  بــر  تاکیــد  بــا  وی 

توســعه  گفــت:  پــرورش  و  آمــوزش  بــه  دانش بنیــان 
هنرســتان های جــوار صنعــت، در راســتای مشــارکت پذیری 
ــا  ــد ب در توســعه آموزش هــای فنی وحرفــه ای اســت کــه بای
رویکردهــای آینده پژوهانــه از ظرفیت هــای صنعتــی اســتان 

ــم. اســتفاده کنی
کاظمــی ادامــه داد: توســعه هنرســتان های فنی وحرفــه ای و 
کاردانــش یکــی از مهم تریــن راهکارهــا بــرای رفــع بیــکاری 
ــان اســت کــه همــکاری صنایــع و آمــوزش و پــرورش  جوان

می توانــد در ایــن زمینــه موثــر باشــد.
وی تصریــح کــرد: یکــی از برنامه هایی کــه وزارت آمــوزش و پرورش 
ــتان ها در  ــعه هنرس ــد و توس ــرار داده، رش ــتور کار ق در دس
اســتان های مــرزی کشــور اســت کــه بــا ایجــاد دیپلماســی 
مهارتــی عــاوه بــر توســعه ارتبــاط دو کشــور، درآمــد ارزی 
ــرزی از  ــتان های م ــم در اس ــاش داری ــت و ت ــد داش خواه
ــز  ــن مراک ــام ای ــل و ای ــه گلســتان، خوزســتان، اردبی جمل

آموزشــی را راه انــدازی کنیــم.
معــاون آمــوزش متوســطه وزیــر آمــوزش و پــرورش با اشــاره 
ــرای  ــال اعتبــار ب ــه تخصیــص 3 هــزار و 3۰۰ میلیــارد ری ب
تجهیــز هنرســتان ها در بودجــه ســنواتی ســال ۱۴۰۰ گفت: 
ــای  ــتغال و ارتق ــث اش ــه بح ــه ب ــا توج ــت آموزش ه ماهی

ــت. ــوزان اس ــارت دانش آم مه

معــاون آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای، مهارتــی و کاربنیــان ســازمان ســما در 
ــدازی مــی شــود ــا بازارکار:مدرســه ملــی مهــارت در دانشــگاه آزاد راه ان گفتگــو ب

معــاون آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای، مهارتــی و کاربنیان دانشــگاه آزاد اســامی 
ــر داد و  ــور خب ــر کش ــی در سراس ــکده مهارت ــت ۱۲۰ دانش ــدم از فعالی مق
ــدازی  ــال راه ان ــه دنب ــی ب ــای مهارت ــوزش ه ــا هــدف توســعه آم ــرد: ب ــام ک اع

مدرســه ملــی مهــارت در دانشــگاه آزاد اســامی هســتیم.
دکتــر علیرضــا الدن مقــدم در گفتگــو بــا بــازارکار دربــاره مهمتریــن برنامــه هایــی 
کــه معاونــت آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای، مهارتــی و کاربنیــان ســازمان ســما 
وابســته بــه دانشــگاه آزاد اســامی دنبــال مــی کنــد اظهــار داشــت:  پیــرو منویــات 
رهبــر معظــم انقــاب و سیاســت های آمــوزش عالــی در حــوزه مهارتی؛ تــاش می کنیم 

نیروهایــی تربیــت کنیــم که مســتقیما وارد بــازارکار شــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع مهــارت یکــی از چالــش هــای نظــام آموزشــی در 
کشــور اســت اظهــار داشــت: گمشــده آمــوزش عالــی در کشــور بحث مهارت اســت 

و بایــد بــا ســرمایه گــذاری روی آمــوزش هــای مهارتــی ایــن خــا را پــر کنیــم.
معــاون آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای، مهارتــی و کاربنیــان ســازمان ســما بــا 
تاکیــد بــر توســعه مهــارت در کشــور تصریــح کــرد: یکــی از سیاســت هایــی کــه 
دنبــال مــی کنیــم ایــن اســت کــه خروجــی نیروهایــی کــه از دانشــگاه آزاد وارد 
ــی وارد  ــه راحت ــد ب ــا بتوانن ــند ت ــور باش ــارت مح ــوند، مه ــی ش ــه م جامع

ــوند. ــازارکار ش ب
ــگان و  ــش آموخت ــکاری دان ــو بی ــه را از یکس ــای جامع ــش ه ــی از چال وی یک
ــف از  ــای مختل ــرو در بخــش ه ــود نی ــر کمب ــان و از ســوی دیگ ــارغ التحصی ف
جملــه صنعــت عنــوان کــرد و گفــت: بایــد تــاش کنیــم دانــش آموختــگان با یک 
مهــارت وارد جامعــه شــوند و بتواننــد بوســیله مهارتــی کــه کســب کــرده انــد 

ــازارکار شــوند. ــا هزینــه کمتــر و شــرایط ســهل تــری وارد ب ب
ــر داد و  ــر کشــور خب ــی در سراس ــت ۱۲۰ دانشــکده مهارت ــدم از فعالی الدن مق
ــی  ــه مل ــدازی مدرس ــال راه ان ــه دنب ــارت ب ــعه مه ــدف توس ــا ه ــرد: ب ــام ک اع

ــتیم. ــارت در کشــور هس مه

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری
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سرپرست مدیریت توسعه کارآفرینی و اشتغال استان اردبیل

صدور ۱۰۰۰ مجوز فعالیت مشاغل خانگی 
در استان اردبیل

و  کارآفرینـی  توسـعه  مدیریـت  سرپرسـت 
اشـتغال اسـتان اردبیـل گفـت: طـی ۳ ماهه 
اول سـال ۱۴۰۱، تعـداد ۱۰۰۰ مجوز فعالیت 
اردبیـل صـادر  اسـتان  مشـاغل خانگـی در 

شـده اسـت.
اردبیـل،  از  فـارس  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
نادعلی یگان زاده در نشسـت تبیین و تشـریح 
اعتبـارات و تعهـد اشـتغال مشـاغل خانگـی 
اظهار کرد: طی ۳ سـال ۱۴۰۱، تعداد ۱۰۰۰ مجوز 
فعالیت مشـاغل خانگـی به صورت مسـتقل و 

پشـتیبان در اسـتان اردبیـل صادر شـده اسـت.
وی با اشـاره به افزایش ۹۰ درصدی سـهم اسـتان اردبیل از محل اعتبارات مشـاغل خانگی طی 
سـال جاری، افزود: مبلغ ۸۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل تسـهیالت قرض الحسـنه در 
سـال جاری برای پرداخت به متقاضیان مشـاغل خانگی اسـتان اردبیل در نظر گرفته شـده اسـت 

کـه این رقم در سـال گذشـته ۴۷ میلیـارد تومان بود.

پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی
 در ۵۰۹ رسته شغلی

اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: تســهیالت 
مشــاغل خانگــی در قالــب ۵۰۹ رســته شــغلی 

ــت. ــده اس ــت ش ــان پرداخ ــه متقاضی ب
بــه گــزارش بــازارکار آقــای مولــوی گفــت: در 
حــوزه تبصــره ۱۸ و تســهیالت مشــاغل خــرد 
و خانگــی و رســته های فرهنگــی، ورزشــی 
ــه  ــرح ب ــش از ۴۲۱ ط ــال بی ــالمت، امس و س
ــای  ــه بانک ه ــان ب ــارد توم ــغ ۱۶۶ میلی مبل
ــی  ــد معرف ــی امی ــاون و کارآفرین ــعه تع توس

شــده اســت.
همچنیــن در زمینــه تســهیالت مشــاغل خانگــی، کل تســهیالت ابالغــی توســط بانک هــای 
عامــل رفــاه کارگــران و توســعه کــه بیــش از ۶۰ میلیــارد تومــان اســت طــی ســال گذشــته 

پرداخــت شــد.
۶۸ درصدی تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری در استان جذب شده است.

از ابتــدای اجــرای ایــن طــرح تاکنــون پنــج هــزار و ۶۵۰ پرونــده بــه مبلــغ ۶۱۷ میلیــارد 
و ۵۰۰ میلیــون تومــان بــه بانک هــای عامــل معرفــی شــده و ۴۴۵ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون 

تومــان بــه مرحلــه عقــد قــرارداد رســیده اســت.

 اختصاص اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریالی 
برای توسعه مشاغل خانگی در کردستان

معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری 
کردســتان از تخصیــص ۸۰۰ میلیــارد اعتبــار 
مشــاغل خانگی بــرای اســتان در ســال جاری 

داد. خبر 
مهــر،  از  نقــل  بازارکاربــه  گــزارش  بــه 
جلســه  اولیــن  در  ســیدکمال حســینی 
ســنندج   در  اســتان  مهــارت  شــورای 
ــارت  ــورای مه ــت ش ــت: ظرفی ــار داش اظه
رکــن  باالتریــن  عنــوان  بــه  اســتان 
تصمیــم گیــری در حــوزه آموزش هــای 
فنــی و حرفــه ای اســتان اســت کــه بایــد تمــام دســتگاه های اجرایــی در ایــن کارگــروه در 

حــوزه آمــوزش فنــی و حرفــه ای هماهنــگ باشــند.
ــد  ــه بای ــد بلک ــل کنن ــره ای عم ــورت جزی ــه ص ــد ب ــی نبای ــتگاه های اجرای ــزود: دس وی اف
آموزش هــای هدفمنــد و در راســتای ایجــاد اشــتغال و افزایــش ســطح مهــارت عمومــی جامعه 
داشــته باشــند لــذا امیــدوارم همــه متولیــان امــر ایــن هماهنگــی را داشــته و بــا برنامــه ریــزی 

ــد. ــا دهن ــا را ارتق آموزش ه
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری کردســتان بیــان کــرد: انتظار اســتان از ســازمان 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور، شــتاب دهنــده در طرح هــای اســتارتاپی باشــد و از ظرفیــت 

مراکــز فنــی و حرفــه ای اســتان اســتفاده مفید شــود.
ــه  ــاز اســت ک ــک امتی ــان خــالق ی ــزود: برخــورداری اســتان کردســتان از جوان حســینی اف
امیدواریــم بــا توجــه بــه شــعار ســال تولیــد و دانــش بنیــاد و اشــتغال آفریــن در بحــث فناوری 

رویکــرد حمایتــی از طرح هــای دانــش بنیــاد وجــود داشــته باشــد.

۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های 
مشاغل خانگی استان بوشهر

مدیــرکل کار و رفــاه اجتماعــی اســتان بوشــهر 
ــارد  ــته ۶۴ میلی ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی ب
تومــان تســهیالت ۴ درصــدی مشــاغل خانگی 
بــه کارآفرینــان پرداخــت شــد گفــت: امســال 
ــهیالت  ــال تس ــارد ری ــزار میلی ــون یک ه تاکن
ــه  ــی ب ــاغل خانگ ــای مش ــرا طرح ه ــرای اج ب

اســتان بوشــهر ابــالغ شــده اســت.
ــه نقــل از خبرگــزاری  ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
ــاخت های  ــی از زیرس ــهر، یک ــنیم از بوش تس
مهــم توســعه و پیشــرفت در هــر جامعــه 

آنــان در طرح هــای اشــتغال زایی اســت. توانمندســازی جوانــان و مشــارکت 
اســتان بوشــهر ظرفیت هــای مهمــی در حوزه هــای شــهری، روســتایی و عشــایری بــرای اجــرا 
ــی  ــایی و اجرای ــاون شناس ــی از سیاســت های وزارت تع ــه یک ــتغال زایی دارد ک ــای اش طرح ه

شــدن طرح هــا بــر اســاس توانایــی مناطــق اســت.

فرماندار رفسنجان:

 امسال ۵۰۰۰ شغل در رفسنجان
 ایجاد می شود

ــدار رفســنجان گفــت: دســتگاه هــای  فرمان
اجرایــی در خصــوص ایجــاد اشــتغال در 
ســامانه رصــد اشــتغال، تعهــد جــذب حدود 

ــد. ــی دهن ــر را م ۵۰۰۰ نف
حســین رضایی در جلســه کمیتــه تخصصی 
اشــتغال و کارآفرینی شهرســتان رفســنجان 
ــا در  ــرد دســتگاه ه ــزان عملک ــورد می در م
خصــوص جــذب یــا ایجــاد اشــتغال تعهدی 
دســتگاه هــا کــه در ســامانه رصــد اشــتغال 
نیــز ثبــت شــده نظراتــی ارائــه و بیــان کــرد: 

در رفســنجان امســال بایــد ۵۰۰۰ شــغل ایجــاد شــود کــه از ایــن تعــداد در ســه ماهــه 
ابتــدای امســال حــدود ۲۰ درصــد تعهــدات اجرایــی شــده اســت.

معــاون برنامــه ریــزی فرمانــداری رفســنجان هــم در ایــن جلســه بــا اشــاره به اینکــه برخی 
دســتگاه هــا از میــزان تعهــد خــود نســبت بــه اشــتغالزایی جلوتــر و برخــی عقب هســتند، 
اظهــار کــرد: دســتگاه هایــی کــه عقــب هســتند بایــد نســبت بــه تعهداتشــان عمــل کنند 

و جــذب و اشــتغالزایی را در اولویــت قــرار دهنــد.
ــاه تســهیالت  ــک هــای توســعه تعــاون و رف ــی ادامــه داد: تاکنــون بان محمدرضــا رحمان
اشــتغالزایی پرداخــت مــی کردنــد کــه از ایــن بــه بعــد عــالوه بــر ایــن بانــک هــا دو 

ــه شــدند. ــک هــم اضاف ــک کشــاورزی و پســت بان بان

 استخدام نیروهای بومی در
کهگیلویه و بویراحمداولویت شرکتهای نفت باشد

رئیــس کمیســیون انــرژی گفت: اســتخدام 
نیروهــای بومــی در کهگیلویــه و بویراحمــد 
بایــد در اولویــت شــرکت هــای نفــت باشــد 
تــا شــاهد حــل مشــکالت بیــکاری باشــیم.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، فریــدون 
اداری  شــورای  نشســت  در  حســنوند 
ــزود:  ــه و بویراحمــد در یاســوج اف کهگیلوی
یکــی از کارهایــی کــه در ایــن اســتان بایــد 
در حــوزه انــرژی انجــام شــود، تقویــت 
ســاختار اداری در حــوزه انــرژی اســت.
ــا بیــان اینکــه ضعــف در ایــن حــوزه  وی ب

ســبب عقــب ماندگــی شــده اســت، گفــت: تفکیــک از ســازمان خوزســتان بــرای تقویــت 
اعتبــارات بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

حســنوند افــزود: شــش پــروژه مخــازن و حفــظ نفــت در کهگیلویــه و بویراحمد وجــود دارد 
کــه ایــن پروژه هــا، متوقــف شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه توقــف ایــن پروژه هــا، ســبب کاهــش تولیــد و آثــار منفــی بــرای کشــور 
می شــود، گفــت: بــا حضــور وزیــر نفــت خواســتار تســریع ایــن پروژه هــا خواهیــم بــود.

حســنوند اظهــار داشــت: در حــوزه پتروشــیمی نیــز توجــه بــه شــهرک پاییــن دســت مانع 
از خــروج مــواد اولیــه می شــود و توافــق شــد خــوراک پتروشــیمی ها تأمیــن شــود.

وی افــزود: بــرای تأمیــن بخشــی از گاز روســتاها نیــز می تــوان از ظرفیــت ســی ان جــی 
اســتفاده کــرد و بــرای اشــتراکات گاز می تــوان از اختیــارات وزیــر بــرای حــل مشــکالت 

اســتفاده کــرد.

۲۸۰ هزار نفر در صنایع اصفهان اشتغال دارند
ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــت اس ــرکل صم مدی
۲۸۰ هــزار نفــر در ۹ هــزار واحــد صنعتــی 

ــد. ــتغال دارن ــان اش ــتان اصفه در اس
ــازارکار، امیرحســین کمیلــی  ــه گــزارش ب ب
کننــدگان  صــادر  از  تجلیــل  آئیــن  در 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــه اس نمون
واحــد  هــزار  دارای ۹  اصفهــان  اســتان 
ــرای ایــن  صنعتــی اســت، اظهــار داشــت: ب
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــت ۵۷ ه ــداد صنع تع

اســت. شــده  ســرمایه گذاری 
ــا بیــان اینکــه در ۹ هــزار واحــد صنعتــی اســتان اصفهــان ۲۸۰ هــزار نفــر شــاغل  وی ب
هســتند، ادامــه داد: ایــن اســتان ســهم ۱۱ درصــدی اشــتغال و رتبــه دوم کشــور در ایــن 

زمینــه را دارد.
مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان در 
حــوزه تعــداد صنعــت ســهم ۱۲ درصــد و رتبــه دوم و در بخــش صــادرات نیــز بــا ســهم 
چهــار درصــدی رتبــه ســوم کشــور بعــد از تهــران و خوزســتان را دارد، افــزود: از ایــن رو بــا 
توجــه بــه وجــود ظرفیت هــای زیــاد ایــن اســتان و همچنیــن وجــود صنایــع مــادر کشــور 
از جملــه فــوالد مبارکــه در کشــور انتظــار صنعتگــران اســتان اصفهــان حضور بیشــتر وزیر 

صنعــت در اســتان اصفهــان اســت.

 ده هزار صندوق اعتبار محلی ایجاد می شود
محلــی  خــرد  اعتبــار  صندوق هــای 
تامیــن  منابــع  از  یکــی  روســتایی  و 
ســرمایه و اعتبــار مــورد نیــاز بــرای 
ــتایی  ــدگان روس ــتاییان و تولیدکنن روس
ــر همیــن اســاس  ــه شــمار مــی رود؛ ب ب
انــدازی ۱۰۰۰۰ صنــدوق  راه  و  ایجــاد 
ــتاها در  ــهرها و روس ــی در ش ــرد محل خ
ــد  ــی امی ــدوق کارآفرین ــتور کار صن دس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ــازارکار، در برنامــه ششــم توســعه ایجــاد ۶۰۰۰ صنــدوق خــرد محلــی  ــه گــزارش ب ب
پیــش بینــی شــد. در ایــن راســتا طــی چنــد ســال گذشــته تعــداد صندوق هــای خــرد 

محلــی افزایــش یافتــه و چنــد برابــر شــده اســت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/19437

رئیس کمیسیون انرژی: ◄ معـاون فنـاوری و نـوآوری، وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فنـاوری مطرح 
کـرد: بـر اسـاس توافـق بـا وزارت 
جهاد کشـاورزی مقرر شـد دهکده 
کشـاورزی،  نـوآوری  و  فنـاوری 
منابـع طبیعـی و صنایـع غذایـی 
امـروز ۴۰  بـه  تـا  و  ایجـاد شـود 
دهکـده راه انـدازی شـده اسـت. با 
پتانسـیل موجود در دشـت قزوین 
در تالش هسـتیم دهکـده فناوری 
را در اسـتان قزویـن ایجـاد کنیـم.

علـی خیرالدیـن، در مراسـم تکریـم و معارفه رؤسـای پـارک علم 
و فنـاوری اسـتان قزویـن در پـارک علـم و فنـاوری قزویـن برگزار 

شـد، با بیـان اینکـه رئیـس پارک 
علـم و فنـاوری پارکبـان نیسـت، 
و  سـاختار  ایجـاد  کـرد:  اظهـار 
سـاختمان وظیفـه رئیـس پـارک 
علـم و فنـاوری نیسـت بلکـه باید 
دولتـی  و  خصوصـی  بخـش  بـا 
تعامـل برقـرار و ظرفیـت موجـود 
و  آزاد  و  دولتـی  دانشـگاه های 

کنـد. اسـتفاده  نـور  پیـام 

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/20184

تالش برای راه اندازی دهکده فناوری در قزوین

 معاون وزیر مطرح کرد 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری ◄

انــدازی  راه  از  ایــالم  اســتاندار 
ظرفیــت  پارک»پلی پروپیلن«بــا 
۱۴ هــزار نفــر اشــتغالزایی در ایالم 

ــر داد. خب
ــرام  ــر، حســن به ــزارش مه ــه گ ب
نیــا در دیــدار بــا ســرمایه ان پارک 
بــا  کــه  اســتان  پلی پروپیلــن 
حضور معــاون اقتصــادی اســتاندار 
ــوزه  ــن ح ــران ای ــه مدی و مجموع
برگــزار شــد، از کلنــگ زنــی ایــن 
پــارک در آینــده نزدیــک خبــر داد 
ــر  ــن اب ــدازی ای ــا راه ان ــت: ب و گف

پــروژه بــرای ۱۴ هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم 
ــد. ــاد می کن ــتغالزایی ایج اش

وی در ادامــه افــزود: از مجموعــه ۱۴ هزار شــغل در پارک پلی پروپیلن، 
۴ هــزار اشــتغالزایی مســتقیم و بــرای حــدود ۱۰ هــزار نفر بــه صورت 

غیر مســتقیم اشــتغالزایی ایجــاد می کند.

عنــوان  بــا  ایــالم  اســتاندار 
پــارک  در  کــه  مطلــب  ایــن 
کارخانــه   ۹۲ پروپیلــن  پلــی 
ایجــاد می شــود، اضافــه کــرد: 
تعییــن  بنــدی  زمــان  طبــق 
شــده ســاالنه ۳۰ کارخانــه راه 
انــدازی و قطعــات خودرویــی و 
تولیــدات  جــزو  هواپیمایــی 

اســت. مجموعــه  ایــن 
ــارک  ــدازی پ ــا، راه ان ــرام نی به
پلــی پــرو پیلــن را زمینــه ســاز 
رونــق اقتصــادی و تحــول در 
ــا  ــالش م ــوان کــرد: تمــام ت اشــتغالزایی و توســعه اســتان عن
ــت  ــرع وق ــه در اس ــن اســت ک ــر ای ــی ب ــای متول و مجموعه ه
کلنــگ ایــن مجموعــه بــزرگ صنعتــی بــر زمیــن زده شــود و 

ــردد. ــاز گ ــت آن آغ فعالی

استاندار ایالم خبر داد؛ 

راه اندازی پارک»پلی پروپیلن«با اشتغالزایی ۱۴هزار نفر در ایالم

مدیرکل صمت استان اصفهان خبر داد:  ◄

◄

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان خبر داد؛ ◄

مشاغل خانگی

برای توسعه کسب و کارهای خرد؛

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ◄

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن 
ــزد گفــت: در  و تجــارت اســتان ی
حــال حاضــر بیــش از هــزار طــرح 
ــتان  ــی در اس ــام صنعت ــه تم نیم
ــا تکمیــل  ــزد وجــود دارد کــه ب ی
ــور  ــه ط ــغل ب ــزار ش ــا، ۳۵ ه آنه

مســتقیم در اســتان مــی شــود.
ــل از  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــا؛  ــانی راه دان ــالع رس ــبکه اط ش
محمدرضــا علمــدار یــزدی بــا 

ــه طــرح هــای نیمــه تمــام در اســتان اظهــار کــرد: در  اشــاره ب
ــرفت  ــا پیش ــام ب ــه تم ــرح نیم ــزار ط ــش از ه ــر بی ــال حاض ح
فیزیکــی بــاالی ۶۰ درصــد در اســتان یــزد وجــود دارد کــه اغلــب 
آنهــا تقریبــا در مرحلــه نصــب ماشــین آالت قــرار گرفتــه انــد و 

مــی توانند تســهیالت ســرمایه در 
ــد. ــت کنن ــردش دریاف گ

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال 
حاضــر بیــش از ۱۰۳ هــزار شــغل 
مســتقیم در صنایــع اســتان یــزد 
ــا  ــزود: ب ــت، اف ــده اس ــاد ش ایج
ــام،  ــه تم ــای نیم ــل واحده تکمی
۳۵ هــزار شــغل جدیــد بــه عــدد 
اشــتغال صنعتــی اســتان یــزد 

ــی شــود. ــه م اضاف
ــزد  ــع اســتان ی ــه برخــی صنای ــان اینک ــا بی ــزدی ب علمــدار ی
در حــال حاضــر بــا مشــکل نیــرو مواجــه هســتند، عنــوان کــرد: 
ــد و در  انجمــن نســاجی، فــوالد و کاشــی درخواســت نیــرو دارن

ایــن زمینــه بــا مشــکل مواجــه هســتند.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد:

تکمیل هزار طرح نیمه تمام صنعتی یزد ۳۵ هزار شغل جدید ایجاد می کند

بـا حضـور محمـد دیوجـان معاون 
و  اشـتغال  و  کارآفرینـی  توسـعه 
رییـس ادارات اشـتغال و هدایـت 
نیـروی کار و توسـعه کارآفرینـی 
رفـاه  و  کار  تعـاون،  کل  اداره 
اجتماعـی اسـتان، نخسـتین مرکز 
مشـاوره و خدمـات کارآفرینـی در 

شهرسـتان زابـل افتتـاح شـد.
به گزارش بـازارکار به نقل از روابط 
عمومـی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی سیسـتان و بلوچسـتان؛ 

دیوجـان در آییـن افتتـاح ایـن مرکـز گفـت: مراکـز مشـاوره و 
خدمـات کارآفرینـی بـا هـدف توسـعه فعالیـت هـای کارآفرینانه 

بـا توجـه بـه مزیـت هـا و ظرفیت 
ارتبـاط  ایجـاد  اقتصـادی،  هـای 
منطقـی و پایـدار بیـن فعالیتهـای 
کارآفرینانـه، فضـای کسـب و کار 
و تولیـد، افزایـش ضریـب موفقیت 
صاحبـان  هدایـت  و  کارآفرینـان 
سـرمایه به فعالیتهـای کارآفرینانه 

فعالیـت خـود را آغـاز می کننـد.
وی افـزود: متقاضیـان بـرای ثبـت 
درخواسـت صدور مجوز راه اندازی 
ایـن مراکـز مـی توانند به سـامانه 

http://moka.mcls.gov.irمراجعـه کننـد.

نخستین مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در شهرستان زابل افتتاح شد

با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال استان

ــاکنین  ــه س ــی ب ــای پرداخت وام ه
ــدار  ــتغال پای ــرح اش ــتا در ط روس
روســتایی موجــب رونــق اشــتغال 
ــه  ــف از جمل ــای مختل در بخش ه
و  شــده  صنعــت  و  کشــاورزی 
بــرای  اشــتغال  ایجــاد  بســتر 
و  زنــان  کار،  جویــای  جوانــان 
روســتاییان را فراهــم کــرده اســت.
ــل  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــدار  ــتغال پای ــرح اش ــنا، ط از ایس
مجــوز  دنبــال  بــه  روســتایی 

مجلــس در برداشــت ۱.۵ میلیــارد دالر از منابــع صنــدوق توســعه 
ــتایی و  ــتغال در مناطــق روس ــای اش ــرای ایجــاد طرح ه ــی ب مل
ــی آن از  ــادل ریال ــد مع ــرر ش ــد و مق ــرا درآم ــه اج ــایری ب عش
ــل  ــات عام ــاب موسس ــه حس ــا ب ــی بانک ه ــع داخل ــل مناب مح

ــود. ــز ش واری
ــا  ــی اجــازه داده شــد ب ــه صنــدوق توســعه مل ــن اســاس ب ــر ای ب
هــدف ارتقــای تولیــد و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطق روســتایی 
و عشــایری، معــادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰  میلیــون دالر از منابع 
صنــدوق را بــه صــورت قــرض الحســنه نــزد بانک های کشــاورزی، 
توســعه تعــاون، پســت بانــک و نــدوق کارآفرینــی امیــد در بخش 

کشــاورزی ســپرده گذاری کنــد 
تــا ایــن منابــع بــرای ایجــاد 
اشــتغال در روســتاها و شــهرهای 
ــا  ــت ب ــر جمعی ــزار نف ــر ۱۰ ه زی
شــهرهای  و  روســتاها  اولویــت 
واقــع در مناطــق مــرزی و مناطــق 

عشــایری هزینــه شــود.
میــزان  گزارش هــا،  طبــق 
بانــک  پرداختــی  تســهیالت 
ــوان یکــی  ــه عن ــاون ب توســعه تع
طــرح  در  عامــل  بانک هــای  از 
اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری، ۳۰ هــزار و ۶۷ میلیــارد ریــال 
ــی  ــه معرف ــال ب ــارد ری ــزان ۵۵۳۰ میلی ــن می ــه از ای ــوده ک ب

شــدگان نهادهــای حمایتــی اختصــاص داشــته اســت.
ــر آن  ــور بیانگ ــر کش ــک در سراس ــعب بان ــرد ش ــی عملک بررس
اســت کــه بیشــترین تعــداد طرح هــای مشــمول پرداخــت 
ــوی،  ــان رض ــتان های خراس ــه اس ــق ب ــک متعل ــهیالت بان تس
فــارس و آذربایجــان شــرقی بــوده اســت. همچنیــن ایــن بانک در 
ســال گذشــته ۱۲۹ هــزار فقــره تســهیالت بــه مبلــغ ۱۷۳ هــزار 

ــه بخــش تعــاون پرداخــت کــرده اســت. ــال ب ــارد ری میلی

تازه ترین آمار پرداخت تسهیالت طرح اشتغال روستایی
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دعوت به همکاری دعوت به همکاری

ــادی  ــی فیروزآب ــر دهقان ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
ــوآوری را یــک محتــوا و موضــوع  در ایــن مراســم ن
گفــت:  و  دانســت  زمینه هــا  همــه  در  جــذاب 
گردشــگری یــک فنــاوری بــه شــمار مــی رود و  
ــاوری  ــف فن ــای مختل ــه حوزه ه ــور ب ــروز در کش ام

ــت. ــده اس ــی ش ــه خوب توج
وی بابیــان اینکــه به واســطه زندگــی در ایــن دنیــای 
ــی  ــه زندگ ــته ب ــه وابس ــی ک ــه فناوری های ــادی ب م
ســخت افزاری مــا هســتند توجــه خوبــی شــده 
اســت افــزود: بــه همیــن دلیــل فناوری هایــی 
ــت  ــکن و ازاین دس ــذا، مس ــل، غ ــون حمل ونق همچ
ــرکت های  ــد و ش ــعه پیداکرده ان ــوب توس ــیار خ بس
ــراغ  ــه س ــا ب ــد ت ــن دیدن ــاد را در ای ــادی اقتص زی

ــد. ــت کنن ــان ها حرک ــم انس ــای جس ــع نیازه رف
رییــس جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز 
در دورانــی هســتیم کــه یــک اتفاقــات تــازه در حال 
اتفــاق افتــادن اســت ادامــه داد: امــروز باوجودآنکــه 
نــوع بشــر همــه امکانــات رفاهــی را در اختیــار دارد، 
ولــی حالــش همچنــان خــوب نیســت؛ روح آرامــی 
نــدارد، بــه همیــن جهــت شــاهد اتفاقــات جدیــدی 
در بحــث هنرهــای نــو همچــون ورود چــوب، چــرم 
ــه زندگــی آدم هــا در قالب هــای هنــری،  و ســنگ ب

تابلوهــا، کمدهــا، میزهــا و ... هســتیم .

آنچه امروز به آن نیاز داریم، نوآوری است
ــرم و  ــای ن ــی فناوری ه ــه زمان ــان اینک ــا بی وی ب
شــخصی  عالقه مندی هــای  یــا  هنــر  فرهنگــی 
بودنــد افــزود: امــا هم اکنــون ایــن فناوری هــا 
ــق  ــاهد رون ــده ش ــال های آین ــد و س ــاد دارن اقتص
و  نــرم  فناوری هــای  و  نوآوری هــا  شــکوفایی  و 

ــود. ــم ب ــی خواهی فرهنگ
ــر اینکــه آن  ــد ب ــا تاکی ــادی ب ــی فیروزآب ــر دهقان دکت
چیــزی کــه امــروز بــه آن نیــاز داریــم نــوآوری اســت 
گفــت: نــوآوری ترکیــب خالقانــه چنــد فنــاوری تعریف 
می شــود و در کشــور فناوری هــا را خــوب توســعه 
داده ایــم، امــا آنچــه امــروز بــه آن نیــاز داریــم، نــوآوری 
اســت. به واقــع بایــد اندیشــید که چــه کاال، محصــول  و 

خدماتــی را می توانیــم ارائــه کنیــم کــه »نــو« باشــد.
رییس جهاددانشــگاهی بابیان اینکه گردشــگری ، نقاشــی 
، فیلم بــرداری، عکاســی یــک فنــاوری اســت ادامــه داد: امــا 
ترکیــب خالقانــه فناوری هــای گردشــگری، فیلم بــرداری، 
ــا نــوآوری گردشــگری  مهارت هــای کامپیوتــری همــراه ب

مجــازی را پدیــد می آورنــد.
ــن هســتیم  ــد ای ــروز نیازمن ــه ام ــه اینک ــا اشــاره ب  وی ب
نــوآوری را به صــورت خــاص در حــوزه فناوری هــای 
ــت:  ــم گف ــترش دهی ــور گس ــی در کش ــرم و فرهنگ ن
جهاددانشــگاهی دو ماموریــت در ایــن حــوزه بــرای خــود 
ــل اســت. اول توســعه آنچــه در صنعــت فناوری هــای  قائ
نــرم و فرهنگــی در کشــور تاکنــون اتفــاق افتــاده اســت. 
ــروش،  ــد، ف ــعه تولی ــث توس ــعه در بح ــن توس ای
بازاریابــی و صــادرات صنایــع موجــود خواهــد بــود.
ــت  ــادی ادامــه داد: ماموری ــی فیروزآب دکتــر دهقان
ایجــاد  بــرای  حرکــت  جهاددانشــگاهی  دیگــر 
ــرای  ــی ب ــرم و فرهنگ ــوآوری ن ــاخت های ن زیرس
تولیــد محصــوالت جدیــد بــا توجــه بــه بــوم، 

فرهنــگ و نیــاز کشــور اســت.
امیــدواری کــرد  ابــراز  پایــان ســخنانش  وی در 
ــاهی  ــزون جهــاددانشگــ ــات روزافـ ــاهد توفیق ــا ش ت
به عنــوان زیســت بوم نــوآوری نخبــگان کشــور 

باشــیم.

جهاد دانشگاهی می تواند
 بـا نــوآوری تــوسعــه 

کسـب و کــارهـــای 
گــردشگـــری را 

متحول کند 
در بخــش دیگــر این آییــن رونمایی، 

مهنــدس عــزت اهلل ضرغامــی بــا 
ــراث فرهنگــی  ــه اینکــه می اشــاره ب

و صنایع دســتی ارتبــاط وثیقــی بــا 
یکدیگــر دارنــد، اظهــار کــرد: ایــن دو یــک 

مجموعــه بــوده و بــا یکدیگــر مرتبــط هســتند. 
ــازی  ــتیم یکپارچه س ــه هس ــا آن مواج ــروز ب ــه ام آنچ
به واقــع  اســت؛  گردشــگری  حــوزه  در  به ویــژه 
ــف  ــای مختل ــا و محل ه ــف در مکان ه ــات مختل خدم
ارائــه می شــود امــا توانمندســازی کاربــران از یک ســو، 
ــات و دسترســی  ــن خدم ــه ای یکپارچه ســازی مجموع
ــا  ــت از آن ه ــت و حمای ــا تقوی ــه آن و ضمن ــان ب آس
ــرف  ــود را برط ــف خ ــاط ضع ــد نق ــه بتوانن به طوری ک

ــی ماســت. ــر ، مســائل اصل ــد از ســوی دیگ کنن
شــرکت های  اینکــه  بابیــان  ضرغامــی  مهنــدس 
ــت:  ــم  گف ــت می کنی ــان را حمای ــالق و دانش بنی خ
در راســتای تقویــت آن هــا میتوانیــم وام و تســهیالت 

ــم. ــا را برداری ــش روی آن ه ــع پی ــم و موان بدهی
ــوزه  ــال 2021 در ح ــه در س ــان اینک ــن بی وی ضم
گرفتیــم،  قــرار   60 رتبــه  در  گردشــگری 
تصریــح کــرد: در حــوزه تنظیــم گــری در رتبــه 130 
قــرار داریــم و یــک واقعیــت مهمــی اســت کــه مــا در 
ــد آن را  ــم و بای ــی داری ــاط قوت ــگری نق ــوزه گردش ح
ارتقــا دهیــم امــا در حــوزه دیگــر کــه بخــش زیــادی 
ــار  ــت، دچ ــط اس ــت مرتب ــت و حاکمی ــه دول از آن ب
ــم. ــرف کنی ــد آن را برط ــتیم و بای ــی هس عقب ماندگ
وزیــر میــراث فرهنگــی گردشــگری و صنایع دســتی 
ــوزه  ــن ح ــکالت ای ــی از مش ــه برخ ــاره ب ــا اش ب

بــرای  مــن  کــرد:  عنــوان 
یکپارچه ســازی ارزش زیــادی 
قائــل هســتم و ایــن امر 
بســیاری  می توانــد 
مــا  مشــکالت  از 
را مرتفــع کنــد. 
حــوزه  در  مــا 
ی  شــته ا بین ر

ــد آن  ــه فرآین ــائلی ک ــام مس ــازی و نظ و یکپارچه س
ــع کنیــم مشــکل و کمبــود  را یکدســت ببینیــم و رف
ــران  ــا جب ــد عقب ماندگی ه ــوزه بای ــن ح ــم؛ در ای داری
ــائل  ــگری، مس ــائل گردش ــل مس ــه ح ــود. در زمین ش
تنیــده  نیــز  صنایع دســتی  و  فرهنگــی  میــراث 

شــده اســت.
مهنــدس ضرغامــی بــا اشــاره بــه اینکــه کســب وکارها 
و خدمــات ســنتی حــوزه گردشــگری و کســب وکارها 

ــن ایــن حــوزه تکمیل کننــده یکدیگــر  و خدمــات نوی
هســتند گفــت: هم کســب و کارهــای ســنتی نیازمنــد 
ــران و مــردم  ــد مــا هســتند و هــم کارب فنــاوری جدی
نیــاز بــه ایــن فضــا دارنــد کــه از هــر دو مطلــع شــوند 
و مــا بایــد توســعه ارزشــمندی را در ایــن حــوزه ارائــه 
دهیــم. مــا بایــد گردشــگری را تســهیل کنیــم ازایــن رو 
کــه حــق همــه مــردم اســت. گردشــگری بســیاری از 

مســائل اقتصــادی مــا را حــل خواهــد کــرد.
وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
کــه پــس از معرفــی محصــوالت هفــت اســتارت آپ در 
زمینــه گردشــگری و صنایع دســتی ســخن می گفــت، 
ارائــه و ایده هــای آن هــا را جســورانه، در فضایــی راحــت 
ــارک  ــرد و پ ــف ک ــس توصی ــار از اعتمادبه نف و سرش
ــی  ــع فرهنگ ــرم و صنای ــای ن ــون و فناوری ه ــی عل مل
ــرمایه گذار  ــت را س ــرده اس ــت ک ــا حمای ــه از آن ه ک
خوبــی در ایــن زمینــه دانســت و آن را شــجره طیبــه 

جهــاد دانشــگاهی توصیــف کــرد.
مهنــدس ضرغامــی ادامــه داد: جهــاد دانشــگاهی 
ــای  ــب و کاره ــعه کس ــوآوری توس ــا ن ــد ب ــی توان م

گردشــگری را متحــول کنــد.

جهاددانشگاهی یک مرکز نوآوری است
پرویــز کرمــی از دیگــر ســخنرانان ایــن مراســم بــود 
ــد  ــتاب دهنده خوان ــک ش ــگاهی را ی ــه جهاددانش ک
ــوده  ــوآوری ب و گفــت: جهاددانشــگاهی یــک مرکــز ن
ــوآوری باشــید؛  ــال ن ــه دنب ــر اســت در اینجــا ب و بهت
ــه  ــه ودیع ــان ب ــد در انس ــه خداون ــی ک ــت اله نعم
گذاشــته و تمام شــدنی نیســت. اگــر انســان تاکنــون 
دوام آورده اســت بهره گیــری خــوب از نــوآوری و 
ــرم یکــی از مســائلی  ــاوری ن ــرم اســت. فن ــاوری ن فن
ــد  ــوآوری منــزوج شــود، می توان ــا ن اســت کــه اگــر ب

ــه باشــد. ــور محرک موت
وی تاکیــد کــرد: بــه عقیــده مــن  پــارک ملــی 
فرهنگــی  صنایــع  و  نــرم  فناوری هــای  و  علــوم 
فعالیت هــای  تمــام  جهاددانشــگاهی،می تواند 
جهاددانشــگاهی ازجملــه علــوم اجتماعــی، علــوم 

دربربگیــرد. را  و هنــر  فرهنــگ  انســانی، 
 رئیــس مرکــز و دبیــر ســتاد فناوری هــای نــرم و 
توســعه صنایــع خــالق در ادامــه عنــوان کــرد: امــروز 
ــالق در  ــان خ ــرکت دانش بنی ــم ش ــک کنی ــد کم بای
حــوزه میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ــر  ــی هرچــه بیشــتر و بهت ــه معرف ــا ب بیشــتر شــده ت
ــخ،  ــد. تاری ــا بپردازن میــراث فرهنگــی و گردشــگری م
پیشــینه، فرهنــگ و تمــدن مــا هرکــدام یــک دنیــا کار 
ــه  ــک زیســت بوم و اکوسیســتم ک ــد ی اســت و نیازمن
وزارتخانــه به عنــوان حامــی، معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری  و جهاددانشــگاهی هرکــدام یــک 
دســت  بــه  کار  عمــده  و  هســتند  آن  از  بخــش 

شــرکت های خــالق و دانش بنیــان اســت.

وزارت علوم از توسعه صنایع خالق
 و فرهنگی حمایت می کند

ــا  ــر ب ــی ف ــد رضای ــن دکترامی ــن آیی ــن در ای همچنی
اشــاره بــه این کــه کنارهــم قــرار دادن خالقیــت، 
ــت  ــاز هوی ــک پیکرس ــدون ش ــگ ب ــوآوری و فرهن ن
ــراث و  ــه می ــی ب ــرد: وقت ــوان ک ســرزمینی اســت، عن
فرهنــگ نــگاه میکنیــم قطعــاً بــه مــواردی می رســیم 
ــوزه  ــزاری در ح ــخت افزاری و نرم اف ــث س ــه از حی ک
ــوآوری و  ــک ن ــی در دوره خــود ی ــی و اجتماع صنعت

ــوند. ــوب می ش ــاوری محس فن

ــوآوری وزارت  ــاوری و ن ــور فن ــتیبانی ام ــرکل پش مدی
ــم  ــر بتوانی ــه داد: اگ ــاوری ادام ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــد  ــژه برســیم همانن ــاوری وی ــوآوری و فن ــه ن ــروز ب ام
میراثــی کــه از گذشــته داشــتیم در آینــده می توانیــم 
ــده  ــگ آین ــاز فرهن ــراث س ــک می ــوان ی ــه آن به عن ب
نــگاه کنیم؛بنابرایــن امــروز بایــد اهمیــت ویــژه ای برای 

ــل شــویم. آن قائ
وی افــزود : در وزارت علــوم ســعی کردیــم بــا 
ــرای مجموعه هــای  احیــای ســاختارهای حمایتــی ب
ــترده  ــبکه گس ــک ش ــتن ی ــا داش ــوآور ب ــاور و ن فن
در حــوزه پارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز 
نــوآوری و فنــاوری در کنــار معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری یــک مجموعــه کارآمــد 

ــم. ــری کنی ــا را راهب و پوی
رضایــی فــر در ادامــه ســخنان خــود عنــوان کــرد: 
ــت  ــن اس ــم ای ــار داری ــه انتظ ــی ک ــی از اتفاقات یک
پــارک صنایــع  بــه  کــه مجموعه هایــی شــبیه 
ــه  ــرای کلی ــت ب ــک پیوس ــه ی ــد ب ــی بتوان فرهنگ
ــروز اســت،  ــور و ب ــه در حــال ظه ــی ک فناوری های

ــود. ــل ش تبدی
ــوآوری وزارت  ــاوری و ن ــور فن ــتیبانی ام ــرکل پش مدی
عتــف افــزود: امیدواریــم نظــام ایــده هــا و نیازهــا بــه 
ــد.  ــا کمــک کن ــا در همــه حوزه ه ــده ه همرســانی ای
ــر  ــگ و هن ــوزه فرهن ــه ح ــا ب ــای م ــی از نگاه ه برخ
بایــد بــه موضــوع بازآفرینــی بازگــردد؛ موضوعــی کــه 
شــاید امــروز تبدیــل بــه نقــاط پنهــان در بســیاری از 
فناوری هــا در ســطح دنیــا می شــود. اگــر بتوانیــم 
ــرار  ــتور کار ق ــاوری را در دس ــی و فن ــری فرهنگ بازنگ
دهیــم ، مستندســازی در حــوزه فرهنگــی و تاریخــی 

ــرد. ــکل می گی ــز ش نی

اهمیت کشف ظرفیت های 
ناشناخته گردشگری

دکتــر محمدحســین ایمانــی خوشــخو ـ رییــس 
ــع  ــرم و صنای ــای ن ــاوری ه ــوم وفن ــی عل ــارک مل پ
ــان  ــوالت دانش بنی ــگاه محص ــه نمایش ــی ـ ک فرهنگ
ــارک  ــن پ ــت ای ــه هم ــتی ب ــگری و صنایع دس گردش
ــا  ــزار شــد، گفــت:  ب ــم و فرهنــگ برگ در دانشــگاه عل
ــی،  ــراث فرهنگ ــی در وزارت می ــای ضرغام ــور آق حض
گردشــگری و صنایع دســتی اتفاقــات خوبــی می افتــد، 
یکــی از کارهــای خــوب ایشــان کشــف ظرفیت هــای 
ناشــناخته گردشــگری اســت، اصفهــان و شــیراز بســیار 
شناخته شــده اند، امــا ایشــان در سفرهایشــان در حــال 

ــتند. ــگری هس ــای گردش ــف جاذبه ه کش
او همچنیــن از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد و بــا 
و  تئاتــر  ســینما،  پارک هــا،  تعطیلــی  یــادآوری 
ــای  ــت آیین ه ــه جذابی ــام محــرم، ب گردشــگری در ای
ــرد و از  ــاره ک ــی اش ــگران خارج ــرای گردش ــرم ب مح
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر می وزی
درخواســت کــرد پیگیــر رفــع تعطیلــی گردشــگری در 

ــد. ــرم باش مح
ــگاه  ــم نمایش ــن مراس ــیه ای ــت در حاش ــی اس گفتن
توســعه گردشــگری ایــران کهــن بــا خالقیــت و نــگاه 
دانش بنیــان برگــزار شــد و بــا حمایــت وزارت میــراث 
از پلتفــرم  فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ــفر در  ــوازن س ــع مت ــدف توزی ــرون« باه ــم بی »بزنی

ــد. ــی ش ــور رونمای ــر کش سراس

گزارش: امیرعلی بینام

طرح ایجاد معاونت  نوآوری های نرم و صنایع فرهنگی؛

جهاد دانشگاهی محور توسعه کسب و کارهای فرهنگی، 
هنری و گردشگری در کشور

ــگری«  ــی و گردش ــع فرهنگ ــوزه صنای ــاق در ح ــان و خ ــرکت های دانش بنی ــی ش ــی و هم افزای ــن »رونمای آیی
ــر  ــتی؛ دکت ــگری و صنایع دس ــراث فرهنگی،گردش ــر می ــی وزی ــزت اهلل ضرغام ــدس ع ــور مهن ــا حض ب
ــتاد  ــر س ــز و دبی ــس مرک ــی رئی ــگاهی؛پرویز کرم ــس جهاددانش ــادی ریی ــی فیروزآب روح اهلل دهقان
ــور  ــتیبانی ام ــرکل پش ــر مدی ــی ف ــد رضای ــاق، امی ــع خ ــعه صنای ــرم و توس ــای ن فناوری ه
فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، دکتــر محمدحســین ایمانــی خوشــخو 
ــع فرهنگــی جهاددانشــگاهی و دکتــر  ــرم و صنای ــارک ملــی علــوم وفناوری هــای ن رئیــس پ
ســید ســعید هاشــمی رئیــس دانشــگاه علــم و فرهنــگ و فعــاالن ایــن حــوزه، در دانشــگاه 

علــم و فرهنــگ برگــزار شــد.
دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی رییــس جهاددانشــگاهی  در ایــن رویــداد  مهــم از ایجــاد زیــر 
ــاد  ــن نه ــی در ای ــع فرهنگ ــرم و صنای ــای ن ــعه  نوآوری ه ــرای توس ــی ب ــاخت و معاونت س
خبــر داد و اعــام کــرد: یکــی از ماموریــت ایــن نهــاد در حــوزه فناوری هــای نــرم و فرهنگی، 
ــود  ــوالت موج ــادرات محص ــی و ص ــروش، بازاریاب ــد، ف ــث تولی ــت در بح ــن صنع ــعه ای توس
اســت. ماموریــت دیگــر جهاددانشــگاهی حرکــت بــرای ایجــاد زیرســاخت  نوآوری هــای نــرم 
و فرهنگــی بــرای تولیــد محصــوالت جدیــد بــا توجــه بــه بــوم، فرهنــگ و نیــاز کشــور اســت.
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دعوت به همکاری

 الف( شرایط عمومي :  
1- داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران

2- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم 
تبصــره : تحــت هیــچ شــرایطی کارت معافیــت پزشــکی مــورد 

قبــول نمــی باشــد. 
3 - عــدم اعتیــاد بــه مــواد مخــدر ، روان گــردان هــا ، دخانیــات 

و مشــروبات الکلــی.
ــه گواهــی عــدم  ــری وارائ 4 - نداشــتن ســابقه محکومیــت کیف

ســو پیشــینه 
5- داشــتن ســالمت جســمانی و روانــی و توانایــی بــرای انجــام 

کاری کــه جــذب مــی شــوند. 
6- التــزام بــه قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران و والیــت 

ــه فقیه.  مطلق
7- دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی .

ــر عامــل شــرکت  ــا مدی ــره ی 8 - عــدم عضویــت در هیــات مدی
ــکاری دیگــر .  هــای پیمان

9 -  نداشــتن منــع قانونــی بــرای جــذب و عــدم تعهــد خدمتــی 
بــه دیگــر ســازمان هــا و شــرکت هــای دولتــی یــا خصوصــی. 

ــش  ــد گزین ــر و تأیی ــورد نظ ــای م ــت ه ــراز صالحی 10 - اح
ــه ــی و مصاحب ــون کتب ــی در آزم ــس از قبول ــرکت ، پ ش

 ب( شرایط اختصاصي : 
1 --داشــتن مــدرک تحصیلــی کاردانــي بــرق در کلیــه ی گرایــش 
هــای مرتبــط بــا بــرق  بــرای مشــاغل بهــره بــرداری پســتهای فــوق 

توزیــع ) اپراتــوری پســت هــای 63 و 132 کیلــو ولــت(.
ــه ی  ــرق  در کلی ــي ب ــی کارشناس ــدرک تحصیل ــتن م 2--داش
ــرداری  ــرای مشــاغل بهــره ب ــرق  ب ــا ب ــش هــای مرتبــط ب گرای
ــای  230 و 400  ــت ه ــوری  پس ــوی ) اپرات ــار ق ــتهای فش پس

ــت(. ــو ول کیل
ــه  ــج وج ــه هی ــر ب ــی باالت ــدرک تحصیل ــتن م ــح : داش توضی

ــد. ــد ش ــی نخواه ــت تلق ــوان مزی عن
1-3- حداکثــر 30 ســال بــرای دانــش آموختــگان مقطــع 

کاردانــی )متولدیــن 1371/05/07 بــه بعــد(.
2-3-حداکثــر 32 ســال بــرای دانــش آموختــگان مقطــع 

بعــد(. بــه   1369/05/07 )متولدیــن  کارشناســی 
3-3- مــدت انجــام خدمــت ســربازی تــا 24 مــاه، بــه حداکثر ســن 

فــوق الذکــر اضافــه خواهد شــد.

4-3- در صــورت داشــتن ســابقه کار مرتبــط، مدت ســابقه)حداکثر 
ــازمان  ــه س ــه ب ــوابق پرداخــت حــق بیم ــر حســب س ــال( ب 5 س

تامیــن اجتماعــی بــه ســقف ســنی افــزوده خواهــد شــد.
ــدان  ــازان ، آزادگان و فرزن ــاهد ، جانب ــدان ش ــورد فرزن 5-3- در م
آنهــا  در صــورت ارائــه مــدارک بــه میــزان 5 ســال بــه حداکثر ســن 

فــوق الذکــر افــزوده خواهــد شــد.
4- درراســتای تکریــم وارج نهــادن بــه خانــواده های معزز شــهدا و ایثارگران  
مطابــق  مفــاد مــاده 21 قانــون خدمــات رســانی ،  بیســت  و پنــج در صــد 
ــازان و آزادگان ،  ــواده هــای شــاهد ، جانب ــه خان جــذب شــرکت ، ب
ــر ،  ــد و باالت ــج درص ــت و پن ــازان بیس ــهدا و جانب ــدان ش فرزن
ــک ســال اســارت ، اســرا  ــاالی ی ــک ســال و ب ــدان آزادگان ی فرزن
ــد  ــج درص ــن پن ــد . همچنی ــی یاب ــص م ــاهد تخصی ــرادر ش و ب
ســهمیه ی جــذب  نیــز بــه رزمنــدگان بــا ســابقه حداقــل  شــش 
مــاه حضــور داوطلبانــه در جبهــه هــا و فرزنــدان آنهــا و فرزنــدان 
جانبــازان زیــر  بیســت و پنــج درصــد و آزادگان کمتــر از یک ســال 

ــد. اســارت اختصــاص مــی یاب
1-4-کلیــه افــراد واجــد شــرایط  مذکــور مــی بایســت در آزمــون 
شــرکت نمــوده و در بیــن خــود بــه رقابــت بپردازنــد انتخــاب ایــن 
داوطلبــان در ســقف ســهمیه قانونــی ، بــه ترتیــب نمره اکتســابی و 

مصاحبــه  انجــام خواهــد شــد.
2-4-ســهمیه ایثارگــران بــر حســب نمــره در ســطح هــر اســتان 
اعمــال خواهــد شــد و ارتباطــی بــا نفــرات ســهمیه های موجــود در 

شهرســتانهای هــر اســتان نــدارد.
ــه بندهــای 5-3 و4 صرفــا از ســوی  3-4-گواهــی هــای مربــوط ب
ســازمان هــا و ارگانهــای متولــی و مجــاز مــورد پذیــرش می باشــد.
5- پــس از کســر ســهمیه هــای فــوق الذکــر ، باقیمانــده ظرفیــت 

اســتخدامی بــه داوطلبــان آزاد اختصــاص مــی یابــد.
6-بومــی بــودن داوطلبــان در اســتان هــای محــل خدمــت 
)آذربایجــان شــرقی ، آذربایجــان غربــی و اردبیــل(  الزامــی می باشــد.
1-6- متقاضیــان بومــی شهرســتانی )باســتثنای مراکــز اســتانها( 

بــه شــرح بنــد 3-6 در اولویــت خواهنــد بــود.
متقاضــی بومــی : بــه داوطلبــی اطــالق مــی گــردد کــه 
ــان  ــال ســکونت »در هم ــابقه ده س ــا س ــاکن ب ــا  »س »متولد«ی

ــد. ــا باش ــل تقاض ــتان مح شهرس
2-6- بومی بودن افراد از طریق شرایط ذیل احراز می گردد:

ــنامه  ــدرج در شناس ــد من ــل تول ــتان مح ــتان و شهرس ــف- اس ال
ــورد تقاضــا  ــا  اســتان و شهرســتان م ــا همســر وی ب ــب  ی داوطل

یکــی باشــد. تبصــره: بــا توجــه به تغییــرات تقســیمات کشــوری در 
ســالهای مختلــف، در صــورت اختــالف نظــر یــا ابهــام در خصــوص 
اســتان وشهرســتان محــل تولــد ، مــالک عمــل نظــر اداره کل ثبت 
احــوال اســتان مربــوط خواهــد بــود. ب- اســتفاده ار اولویــت بومــی 
از طریــق ســکونت بموجــب تاییــد ســاکن بــودن و حداقل ده ســال 
ــرم پیوســت (  ــر اســاس ف ــی )ب ــه استشــهاد محل ــا ارائ ســکونت ب
ممهــور بــه مهــر نیــروی انتظامــی )پاســگاه یــا کالنتــری محــل ( 
در اســتان و شهرســتان مــورد تقاضــا خواهــد بــود. تبصــره: داشــتن 
ــا  ــی ی ــی ، راهنمای ــی ابتدای ــع تحصیل ــل در مقاط ــی تحصی گواه
دبیرســتان دراســتان و شهرســتان محــل مورد تقاضــا با تاییــد اداره 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان مربوطــه مــی توانــد بــه عنــوان تمام 
یــا قســمتی از ســابقه ده ســال ســکونت بــه شــرط ارائــه استشــهاد 
محلــی مبنــی بــر تاییــد ســاکن بــودن فعلــی فــرد در شهرســتان 

محــل مــورد تقاضــا مــالک محاســبه قرارگیــرد.  
ــودن، تقســیمات  ــی ب ــن بوم ــرای تعیی ــتان ب ــای شهرس پ-  مبن
ــون  ــرای آزم ــام   1401/04/12 ب ــت ن ــن روز ثب ــوری در اولی کش

مــی باشــد.
ــه اســتثنای مراکــز اســتانها(  ــراد بومــی شهرســتانی )ب تبصــره: اف
متقاضــی بهــره منــدی از اولویــت بومــی ، مــی بایســت در زمــان ثبت 
نــام ، گزینــه )) مــن متقاضــی اســتفاده از اولویــت بومــی هســتم(( را 
انتخــاب نمایند.ارائــه فــرم استشــهاد )مطابــق فــرم پیوســت(  محــل 
ســکونت بــرای برخــورداری از اولویــت بومــی منحصــرا« بــرای 
ــد   ــه فرآین ــرای ادام ــون ب ــج آزم ــالم نتای ــد از اع ــه بع ــی ک داوطلبان

معرفــی مــی شــوند ، ضــروری مــی باشــد. -
ــا اســتثنای مراکــز  3-6- داوطلبــان متقاضــی بومــی شهرســتانی )ب
اســتانها ( نســبت بــه ســایر داوطلبــان غیــر بومــی دارای اولویــت 
ــم« )1/4(  ــک و چهارده ــب » ی ــا  ضری ــی ب ــی باشــند.اولویت بوم م

محاســبه و مــالک عمــل قــرار مــی گیــرد.
7-پذیرفتــه شــدگان دارای ســابقه کار مرتبــط در صنعــت بــرق ، 

در شــرایط برابــر ، دارای اولویــت مــی باشــند. 
ــه  ــرای انجــام مصاحب 8- انتخــاب پذیرفتــه شــدگان آزمــون ب
تخصصــي حداکثــر بــه میــزان دو برابــر ظرفیــت مــورد نیــاز 
، از میــان افــراد حائــز شــرایط کــه  بــه ترتیــب باالتریــن نمــره 

آزمــون کتبــی را کســب کــرده باشــند، انجــام خواهــد شــد. 
9- انتخــاب نهایــی پذیرفتــه شــدگان پــس از قبولــی در آزمــون 
ــذا قبولــی  ــود ل از طریــق مصاحبــه و گزینــش میســر خواهــد ب
در آزمــون کتبــی ، بــه منزلــه پذیــرش فــرد تلقــی نخواهــد شــد. 

10- مســئولیت ناشــی از عــدم رعایــت دقیــق ضوابــط و شــرایط 
ــه صــورت  ــدارک ب ــالم م ــا اع ــن آگهــی و ی اعــالم شــده در مت
ــه از  ــر مرحل ــود و در ه ــد ب ــب خواه ــده داوطل ــر عه ــص ، ب ناق
ــه و جــذب ( محــرز شــود  جــذب نیرو)شــامل آزمــون ، مصاحب
ــه عمــد اطالعــات خــالف واقــع  ــا ب ــه اشــتباه ی کــه داوطلــب ب
داده و یــا فاقــد شــرایط منــدرج در آگهــی مــی باشــد ، از انجــام 
مراحــل بعــدی محــروم گردیــده و حتــی در صــورت عقــد 

ــد.  ــور لغــو خواهــد گردی ــرارداد مزب ــرارداد ، ق ق

ج ( مواد آزمون :
1- ســواالت آزمــون در ســه دفترچــه شــامل آزمــون عمومی 90 ســوال 
ــک و  ــب ی ــا ضری ــوال ب ــناختی 60 س ــک ، روانش ــب ی ــا ضری ب
ــا ضریــب ســه ،  ــر اســاس رشــته هــای 100 ســوال ب تخصصــی  ب
جمعــا« بــه مــدت 190 دقیقــه  طراحــی گردیــده و مــواد 
)دروس( هــر یــک از رشــته هــای شــغلی و جزئیــات مربــوط در 
جــدول نیازهــای جــذب نیــرو در پایــان آگهــی درج شــده اســت.
ــوده، هــر پاســخ صحیــح یــک  2- آزمــون دارای نمــره منفــی ب
نمــره و بــه هــر پاســخ غلــط یــک ســوم نمــره منفی تلقــی مــی گیرد.
ــا ماخــذ %70  ــی ب ــه شــدگان نهای 3- محاســبه نمــرات پذیرفت

ــود. ــد ب ــه حضــوری خواه ــی و 30% مصاحب ــون کتب آزم

د ( چگونگي ثبت نام:
1-  داوطلبــان گرامــی پــس از مطالعــه دقیــق شــرایط منــدرج 
در ایــن دفترچــه مــی تواننــد از ســاعت 8 صبــح روز 
ــی  ــایت اینترنت ــق س ــورخ 1401/04/12 از طری ــنبه م یکش
www.aherc.ir )مجتمــع آموزشــی و پژوهشــی آذربایجــان 

ــد. ــون نماین ــام  آزم ــت ن ــه ثب ــدام ب ــرو( اق - پژوهشــگاه نی
- داوطلبــان مــی بایســت مبلــغ 1/500/000 ریــال معــادل صــد 
و پنجــاه هــزار تومــان را بــه عنــوان هزینــه شــرکت در آزمــون 
ــا  ــام و ب ــت ن ــه ثب ــود در صفح ــی موج ــق درگاه اینترنت از طری
اســتفاده از کارتهــای بانکــی عضــو شــبکه شــتاب و الزامــات آن 
ــغ  ــد. مبل ــت نماین ــد cvv2 پرداخ ــز دوم کارت و ک ــد رم مانن

ــام بــه هیــچ وجــه مســترد نخواهــد شــد. هزینــه ثبــت ن

 www.aherc.ir عالقمندان جهت اطالعات بیشتر به سایت
مراجعه نمایند.

                                                                                 جذب نیروي اپراتوري 
شــرکت آذرفــراز آیشــین  ، در راســتای تکمیــل کادر نیــروی انســانی مــورد نیــاز خــود ، جهــت قراردادهــای بهــره بــرداری پســتهای فشــار قــوی و فــوق توزیــع تعــداد 46 نفــر از آقایــان را 
از بیــن فــارغ التحصیــان دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی مــورد تاییــد وزارت علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری ، از طریــق برگــزاری آزمــون کتبــی ، مصاحبــه و گزینــش ،  بــه ترتیــب 

از باالتریــن نمــره بــه صــورت قــرارداد موقــت کارگــری بــا شــرایط ذیــل جــذب  مــی نمایــد .

ــه ای جــوار و  ــی و حرف ــوزش فن ــز آم وی هــدف از ایجــاد مراک
بیــن کارگاهــی ارتقــای مهــارت را کاهــش هزینه هــای جانبــی 
ــاغالن،  ــرای ش ــات آموزشــی ب ــه از امکان ــتفاده بهین ــد، اس تولی
صیانــت از نیــروی کار و تربیــت نیــروی کار ماهــر و نیمــه ماهــر 

عنــوان کــرد.
ــوار و  ــوزش ج ــز آم ــعه مراک ــرد: توس ــه ک ــند اضاف ــاه پس ش
ــی و  ــوان فن ــای ت ــر ارتق ــی ب ــر ملموس ــی  تأثی ــن کارگاه بی

اشــتغال پذیری در حــوزه هــای مختلــف صنعــت دارد.
بــه گفتــه شــاه پســند براســاس اســتاندارد اتحادیــه اروپــا افــراد 
ــز  ــه مراک ــد ک ــت کنن ــوزش دریاف ــد ســاالنه 30 ســاعت آم بای
ــط  ــار خ ــه در کن ــتند ک ــی هس ــی فرصت ــن کارگاه ــوار بی ج
تولیــد زمینــه ارائــه خدمــات آموزشــی بــه افــراد شــاغل ارائــه و 

ــه روز شــود. ــه ایــن وســیله آمــوزش شــاغالن صنعــت ب ب
ــا  ــت: ب ــه ای گف ــی و حرف ــز آزاد فن ــت مراک ــاره فعالی وی در ب
توجــه بــه کاهــش زمــان صــدور مجــوز در زمــان حاضــر مجــوز 
ــور  ــه ای در کش ــی و حرف ــز آزاد فن ــزار مرک ــدازی 18 ه راه ان
ــد  ــزار واح ــا 14 ه ــمار 13 ت ــن ش ــه از ای ــده ک ــادر ش ص

ــتند. ــال هس فع
طرح ایران مهارت برای دانش آموزان

شــاه پســند طــرح ایــران مهــارت را از جملــه دیگــر طرح هــای 
مهــم ســازمان فنــی و حرفــه ای عنــوان کــرد و گفــت: براســاس 
ــرح  ــن ط ــرورش در ای ــوزش و پ ــا آم ــده ب ــد ش ــرارداد منعق ق
ــرح  ــش ط ــر پوش ــطه زی ــوزان دوره اول متوس ــش آم ــام دان تم
ــغلی  ــیر ش ــود مس ــالش می ش ــد و ت ــرار دارن ــارت ق ــران مه ای
آینــده دانــش آمــوزان در ایــن طــرح فراهــم و مســیر مناســبی 

بتواننــد انتخــاب کننــد.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت ترمیــم مهــارت شــاغالن در 
بخش هــای مختلــف گفــت: توســعه فنــاوری هــا باعــث 
مــی شــود صالحیت هــای حرفــه ای افــراد در حوزه هــای 
کــردن  برطــرف  پاســخگوی  و  کفــاف  شــغلی  مختلــف 
ــن  ــه درهمی ــد ک ــده نباش ــد پذیرن ــا و واح ــای کارفرم نیازه
ــدف  ــا ه ــود ب ــا ورود خ ــه ای ب ــی وحرف ــازمان فن ــتا س راس
پایــداری در شــغل اقــدام بــه ترمیــم مهــارت افــراد مــی کنــد.
معــاون آموزشــی ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور افــزود: امروز 
52 درصــد از ورودی هــای فنــی و حرفــه ای از فــارغ التحصیــالن 
دانشــگاهی هســتند و بیانگــر ایــن اســت قابلیت هایــی کــه قــرار 
بــوده ایــن افــراد در دوره آموزشــی آکادمیــک خــود فرابگیرنــد 
بــه دســت نیــاورده و بــار دیگــر بــا مراجعــه بــه مراکــز مهارتــی 

ــه آمــوزش رایــگان اســتفاده می کننــد. از یاران
وی تاکیــد کــرد: ایــن درحالــی اســت کــه ایــن افــراد یــک بــار 
از یارانــه آمــوزش رایــگان در مراکــز دانشــگاهی اســتفاده کــرده 
ــه از  ــت ک ــانی اس ــرای کس ــه ای ب ــی و حرف ــای فن و آموزش ه

تحصیــل بــه دور بــوده انــد.
معــاون آموزشــی ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور تاکیــد کــرد: 
ــی  ــجویان طراح ــژه دانش ــاد وی ــرح که ــاط ط ــن ارتب در همی
شــده و دانشــجویان بایــد در کنــار رشــته تحصیلــی خــود نســبت 
بــه فراگیــری یــک مهــارت در راســتای رشــته تحصیلــی و اگــر 

ــراد  ــق اف ــا عالی ــه ای نداشــت متناســب ب ــن راســتا عالق در ای
دوره هــای مهارتــی ارائــه و جایگزیــن یــک ســری از واحدهــای 

درســی شــود.
اجرای طرح نخلستان برای توسعه مهارت آموزی

ــوزش  ــه اجــرای طــرح نخلســتان آم ــا اشــاره ب شــاه پســند ب
فنــی و حرفــه ای گفــت: ایــن طــرح در راســتای توانمنــد ســازی 
ــوزی در  ــارت آم ــعه مه ــگاهی و توس ــالن دانش ــارغ التحصی ف
شــرکت هــای مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری اجــرا می شــود.

ــان و  ــش بنی ــی دان ــه مهارت ــل حلق ــه تکمی ــان اینک ــا بی وی ب
اشــتغال آفریــن با اجــرای طرح نخلســتان محقــق می شــود،گفت: 
اجــرای طــرح مهــارت افزایــی دانــش آموختــگان دانشــگاه هــا، 
ــوم  ــاوری موس ــی و فن ــی، پژوهش ــوزش عال ــه های آم موسس
و  مهارتــی  کننــده حلقــه  تکمیــل  نخلســتان  بــه طــرح 
ــالن  ــارغ التحصی ــی ف ــارت افزای ــن در حــوزه مه اشــتغال آفری

ــت. ــجویی اس دانش
ــتان  ــرح نخلس ــکاری ط ــه هم ــم نام ــه تفاه ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای  ــگاهی ب ــالن دانش ــارغ التحصی ــوزی ف ــارت آم ــژه مه وی
ــم و  ــارک عل ــا پ ــهر ب ــتان بوش ــور در اس ــار در کش ــن ب اولی
ــت،افزود:  ــده اس ــد ش ــهر منعق ــارس در بوش ــج ف ــاوری خلی فن
ــرای ورود دانشــجویان  طــرح نخلســتان مشــکالت مهارتــی را ب
ــازار کار حــل مــی کنــد. ــه ب ــارغ التحصیــالن دانشــگاهی ب و ف

شــاه پســند در مــورد طــرح محیــط کار واقعــی گفــت: براســاس 
ــی  ــط واقع ــاه در محی ــراد 100 ســاعت در 18 م ــن طــرح اف ای
ــوان  ــه عن ــه ای ب ــی و حرف ــان فن ــد و مربی ــی گیرن ــرار م کار ق
ــر نحــوه کار  ــا حضــور در محیــط کار واقعــی ب ــار ب اســتاد کاری

نظــارت مــی کننــد.
وی مهتریــن هــدف طــرح مهــارت آمــوزی در محیــط کار واقعی کار 
را کســب تجربــه و آمــاده ســازی مهــارت آمــوز جهــت ورود بــه بازار 
ــی یکــی از  ــط واقع ــوزی در محی ــارت آم ــزود: مه کار دانســت و اف
روش هــای آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســت کــه در آن مهــارت و 
شایســتگی هــای مــورد نیــاز در چارچــوب اســتانداردهای آموزشــی 
از مربــی بــه مهــارت آمــوز هــم زمــان بــا فرآینــد تولیــد محصــول و 

ارائــه خدمــت منتقــل مــی شــود.
افزایش مراکز مهارت آموزی جوار کارگاهی کشور 

به سه هزار مرکز
بــه نقــل از ایرنــا، شــاه پســند بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 50 درصد 
مهــارت آمــوزان در طــرح مهــارت آموزی در محیــط کار واقعی جــذب بازار 
کار مــی شــوند،  اضافــه کرد: هیــچ پروژه ای بدون داشــتن پیوســت مهارت، 
موفــق و اســتوار نمی شــود وحضــور مهــارت جویــان فنــی و حرفــه ای 
در محیــط کار واقعــی منجــر بــه ارتقــای ســطح مهــارت شــاغالن، 
ــغلی و  ــی ش ــتاندارد جهان ــاس اس ــی براس ــروی کار بوم ــت نی تربی

آمــوزش و توانمندســازی نیــروی انســانی مــی شــود.

ــرای  ــداد ب ــه ام ــا کمیت ــراردادی ب ــد: ق ــادآور ش ــاه پســند ی ش
ــه در  ــد شــده ک ــارت محــور منعق ــرمایه و مه ــم س مشــاغل ک
ایــن قــرارداد بــرای 500 هــزار نفــر 507 مــورد حرفــه مشــخص 

و اســتاندارد آموزشــی آنهــا تدویــن شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد: تکثــر خدمــات آموزشــی از جملــه مشــکالت 
ــارت  ــورای مه ــت و ش ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم س
ــه   ــن زمین ــی در ای ــرای هماهنگ ــگاه ب ــن جای ــوان بهتری بعن
اســت؛ هرچنــد مــا مخالــف نیســتم کــه آمــوزش غیــر رســمی 
از ســوی تمــام گروه هــا و نهادهــا ارائــه شــود امــا تنهــا متولــی 
آمــوزش غیــر رســمی کشــور ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
کشــور اســت که مــدرک آن بیــن المللــی و در دنیــا مقبولیــت دارد.  
معــاون آمــوزش ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور  ادامــه داد: 
اشــتغال 58 درصــد مهــارت آمــوزان فنــی و حرفــه ای بیانگــر 

ــت. ــی اس ــای مهارت ــت آموزش ه ــذاری و اهمی تاثیرگ
ــت:  ــهر گف ــتاندار بوش ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
یکــی از مهمتریــن مشــکالت مــا نداشــتن مهــارت دانشــجویان 
ــب  ــه کس ــد زمین ــه بای ــت ک ــی اس ــارغ التحصیل ــان ف در زم
ــی  ــای تحصیل ــته ه ــا رش ــب ب ــف و متناس ــای مختل مهارت ه

ــود. ــم ش ــگاه فراه ــط دانش ــان در محی آن
علــی باســتین افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه دانشــجویان همزمــان 
بــا پشــت ســر گذاشــتن دوره هــای نظــری و تئــوری دوره هــای 

ــر  ــرا نگرفتــه دچــار بیــکاری مــی شــوند کــه بهت ــی را ف مهارت
ــم  ــگاه ها فراه ــا در دانش ــری مهارت ه ــه فراگی ــه زمین ــت ک اس
و صنعــت از دانشــگاه ها نیروهــای متخصــص متناســب بــا نیــاز 

خــود بخواهــد.
وی در مــورد تکثــر نهادهــای آموزشــی ادامــه داد: برخــی از ایــن 
نهادهــا بــه دلیــل اســتقبال نکــردن اغلــب یــا تعطیــل شــده و 

یــا در آســتانه تعطیلــی قــرار دارنــد.
ــنجش و  ــت س ــد قابلی ــا بای ــرد: آموزش ه ــد ک ــتین تاکی باس

ــند. ــته باش ــی داش ارزیاب
مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان بوشــهر گفــت: در 
ــجو و  ــزار دانش ــج ه ــرای پن ــتیم ب ــرآن هس ــتان ب ــرح نخلس ط
ــازه زمانــی پنــج ســاله شــغل  فــارغ التحصیــل دانشــگاهی در ب

ایجــاد کنیــم.
ــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایجــاد حلقــه  عبدالمجیــد دراهک
مهارتــی در دانشــگاه هــا ســبب گســترش فعالیــت هــای 
دانــش بنیــان و تمهیــد مهــارت هــای مشــاغل آینــده بــر پایــه 
ــوژی هــای نویــن در کشــور مــی شــود، اظهــار داشــت:  تکنول
ــه  ــی نقش ــزی، طراح ــه ری ــاه برنام ــن م ــد از چندی ــروز بع ام
ــرح  ــرای ط ــه اج ــق ب ــی موف ــرکای اجتماع ــذب ش راه و ج
ــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری خلیــج فــارس  نخلســتان ب

ــدیم. ــهر ش ــتان بوش در اس

توسعه اشتغال کارآفرینی
بـا تـوسعـه مـراکـز 
مهــارت آمـــوزی
جـوارکـارگـاهی 

معـاون آمـوزش سـازمان فنـی و حرفه ای کشـور 
گفـت: در زمان حاضر یکهـزار و ۷00 مرکز مهـارت آموزی 
جـوار کارگاهـی در کشـور فعـال هسـتند و پیش 
بینـی می شـود این شـمار تا پایان سـال بـه حدود 

سـه هزار مرکـز افزایـش یابند.
ــند در  ــاه پس ــا ش ــد رض ــازارکار، محم ــزارش ب ــه گ ب
ــاره  ــا اش ــهر ب ــتان بوش ــارت اس ــورای مه ش
بــه صــدور مجــوز بــرای ۵80 واحــد جــوار کارگاهــی 
بــه نظــام مهندســی کشــاورزی افــزود: تمرکــز امســال 
ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور بــر کیفیت ســنجی 
ــه شــیوه هــای نویــن آموزشــی در مراکــز  و ارائ

ــت. ــی اس ــن کارگاه ــوار و بی ج
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دعوت به همکاری

۴۹هزار و ۹۰ صندلی خالی در دانشگاه ها در کنکور سراسری ۱۴۰۰

جمـع کل ظرفیـت پذیـرش )رشـته های بـا آزمون و سـوابق تحصیلی( توسـط سـازمان 
سـنجش آمـوزش کشـور در کنکـور سراسـری ۱۴۰۰، ۵۰۴ هزار و ۵۱۴ نفر اعالم شـده 

بـود و بـر اسـاس اعـالم سـازمان سـنجش بـا احتسـاب چهـار رشـته اصلـی دانشـگاه 
کل  مجمـوع  نهایـت  در  تحصیلـی  سـوابق  و  آزمـون  بـا  رشـته های  مجمـوع  و  آزاد 
پذیرفته شـدگان سـال گذشـته تعـداد ۴۵۵ هـزار و ۴۲۴ نفـر بـود. بـه ایـن ترتیب 
۴۹ هزار و ۹۰ نفر کمتر از ظرفیت اعالمی در سـال گذشـته در کنکور سراسـری پذیرفته شدند و 

ایـن تعـداد صندلی خالی اسـمی در سـال گذشـته در دانشـگاه ها ثبت شـد.

کنکــور سراســری امســال تــازه برگــزار شــده و هنــوز نتایــج تعــداد افــراد مجاز بــه انتخاب 
رشــته و رتبه هــای منطقــه ای و ســهمیه ای مشــخص نشــده اســت. امــا طبیعتــا بــاز هــم 
تعــداد قابــل توجهــی از صندلی هــای دانشــگاهی خالــی از دانشــجو خواهــد 
ــام  ــت  ن ــل ثب ــس از تکمی ــی پ ــای خال ــی صندلی ه ــداد واقع ــه، تع ــن هم ــا ای ــد. ب مان
پذیرفته شــدگان در دانشــگاه ها و بــر اســاس آمــار اعالمــی دانشــگاه ها مشــخص می شــود.

رقابت اصلی بین ۲۰درصد متقاضیان کنکور است
»یکسـری رشـته پرطرفـدار وجـود دارد کـه رقابـت در کسـب کرسـی های دانشـگاهی 
آنهـا زیـاد و نزدیـک اسـت.« محمدرضـا نیک نـژاد، آمـوزگار و مشـاور تحصیلـی، درباره 
ظرفیـت اضافـه دانشـگاه ها نسـبت بـه متقاضیـان کنکـور هـر سـال بـه »شـهروند« 
می گویـد: »در بهتریـن حالـت بـا احتسـاب رشـته های اصلـی و خـوب دانشـگاه آزاد و 
همـه رشـته های برتـر دانشـگاه های تاپ دولتـی، رقابت اصلـی کنکور بین اینهاسـت که 
چیـزی حـدود ۲۰-۱۵ درصـد سـهم پذیـرش دانشـگاهی از طریـق آزمون سراسـری را 
بـه خـود اختصـاص می دهنـد. با توجـه به تعـداد داوطلبان و رشـته هایی کـه خانواده ها 
و متقاضیـان بیشـتر تمایـل بـه ورود بـه آنهـا را دارنـد، ۸۰درصد رشـته ها و دانشـگاه ها 
در دایـره رقابـت سـطوح پایین تـری را دارنـد. البتـه همـه دانشـگاه ها و رشـته ها بـر 
اسـاس شـرایط و موقعیـت متقاضیـان طرفداران خودشـان را دارند ولـی رقابتی که بین 
متقاضیـان ورود بـه دانشـگاه تهـران، امیرکبیـر و عالمـه وجـود دارد، بسـیار تنگاتنـگ 
اسـت و قطعـا ظرفیـت ایـن دانشـگاه ها بـا توجه بـه فراوانـی و گسـتردگی دانش آموزان 

در سراسـر کشـور پر می شـود.«
نیک نـژاد بـا ذکـر یـک مثال ادامـه می دهـد: »رشـته های نظری مثـل تاریـخ را در نظر 
بگیریـد کـه نیاز بـه آزمایشـگاه و امکانات خاص ندارد. این رشـته در همه دانشـگاه های 
دولتـی، آزاد و پیـام  نـور وجـود دارد و هـر دانشـگاه تقریبـا ۶۰ نفـر پذیرش سـالیانه در 
رشـته تاریـخ دارد. وقتـی کنکـور برگزار می شـود، می بینیم کـه نهایتا ۲۰ نفر در رشـته 
تاریـخ دانشـگاه یکـی از شـهرهای غیـر از تهـران ثبـت  نام کرده انـد، یعنـی ۴۰ صندلی 
دانشـگاه )کـه معمـوال آزاد یـا پیـام  نـور اسـت( خالـی می مانـد و همین هـا می شـود 

تعریـف صندلی هـای خالی دانشـگاه.«

وقتی مافیای کنکور روی صد درصد متقاضیان کنکور کار می کنند
ایـن مشـاور تحصیلـی می گویـد: »خیلـی رشـته های اینچنینـی داریـم که نیـازش هم 
در جامعـه وجـود دارد امـا متقاضـی نـدارد. در واقـع در کنکـور هـر سـال رقابـت اصلی 
بیـن همـان ۲۰-۱۵درصـد اسـت. درصـد قابـل توجهـی از ایـن ۲۰درصد هـم متقاضی 
برتـر  فنـی مهندسـی دانشـگاه های  یـا رشـته های  و زیرگروه هـای پزشـکی  رشـته ها 

تهـران، اصفهان و شـیراز هسـتند.«
برنامه ریـزی می کننـد.« نیک نـژاد  ۱۰۰درصـد داوطلبـان  »مافیـای کنکـور روی 
بـا بیـان اینکـه خیلـی از دانش آمـوزان خودشـان می دانند به اصطـالح چندمرده حالج 
هسـتند و در کنکـور چـه رتبـه ای می آورنـد، ادامـه می دهـد: »اینهـا حتـی خودشـان 
بـه آن صـورت تمایلـی ندارنـد کـه در ایـن رقابت بیفتنـد. اما سیسـتم رایج مـدارس و 
فرهنـگ نهادینه شـده در خانواده هـا آنهـا را در ایـن تلـه می انـدازد. به هر حـال، مافیای 
کنکـور کـه خیلـی از عواملـش هم بـه بدنه نظام آموزشـی وابسـته هسـتند، االن قدرت 
بی حدوحسـابی دارد کـه می توانـد ایـن همـه پـول را جابه جـا کنـد. فقط حسـاب کنید 
ایـن یک میلیـون و ۴۸۰هـزار متقاضـی بـا ثبـت  نـام بـرای کنکـور چقـدر پـول هزینـه 
کرده انـد. بـه  طـور کلـی پول هـر جایی کـه وارد می شـود، روابـط و معـادالت را به نفع 
خـود تغییـر می دهـد. مسـأله اصلـی کنکور و بحث ۱۷ سـاله حذف شـدن یا نشـدن آن 
هـم بـه همیـن پول هنگفتـی برمی گـردد که پشـتش خوابیـده و نمی گـذارد کار آنطور 

کـه بـه نفـع دانش آموز امـروز و دانشـجوی فردا اسـت، پیـش برود.«

دانشگاه های سطح علمی پایین و پرهزینه کم متقاضی هستند
»بسـیاری از دانشـگاه ها سـطح پاییـن هسـتند و پولـی و متقاضـی آنهـا کـم اسـت.« 
رضـا نهضـت دربـاره خالی مانـدن صندلی هـا در دانشـگاه ها بـه »شـهروند« می گویـد: 
»صندلی هـا هیـچ وقـت خالـی نمی مانـد؛ مگـر اینکـه دانشـگاه خـوب نباشـد. مثـال 
بـزرگ و دانشـگاه های دولتـی  بیشـتر شـهرهای  را  رشـته های پزشـکی و مهندسـی 
دارنـد امـا طبیعی اسـت که متقاضـی دانشـگاه هایی که سـطح علمی پایین تـری دارند، 
نسـبت بـه دانشـگاه های تهـران کمتـر باشـد و درصـد قابـل توجهـی از صندلی هـا هـم 

بماند.« خالـی 

او معتقـد اسـت دانشـگاه های برتـر کنکـور سراسـری هیـچ وقـت بـا صندلـی خالـی 
مواجـه نمی شـوند، زیـرا رقابـت اصلـی کنکـور بـرای رسـیدن بـه ایـن دانشگاه هاسـت. 
برابـر ظرفیـت پذیرش شـان متقاضـی دارنـد،  »دانشـگاه های خـوب همیشـه چنـد 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه رتبه در کسـب صندلی هـای برق شـریف و پزشـکی تهران 

بسـیار مهم اسـت.«
بـا ایـن حسـاب چـرا باید کنکور سراسـری بـا این ابعاد وسـیع و صـرف هزینـه و انرژی 
زیـاد برگـزار شـود؛ در حالـی کـه حتـی بـدون آزمـون هـم می تـوان در بسـیاری از 
دانشـگاه های درجـه متوسـط دولتـی و نیمه دولتـی پذیرفتـه شـد؟ ایـن فعـال فرهنگی 
و کارشـناس کنکـور بـا بیـان اینکه خودش خیلـی روی ایـن موضوع فکر کـرده، عنوان 
می کنـد: »واقعـا در کشـور مـا در چارچوب های نظـام آموزش وپرورش و آمـوزش عالی، 
چیـزی غیـر از آزمـون سراسـری نمی توانـد جایگزین شـود. امـا اصالح نظـام کنکور در 
سـال های اخیـر را می تـوان گام  مثبتـی دانسـت که بیشـتر به سـمت سـنجش کیفیت 
و سـطح سـواد دانش آمـوز در طـول دبیرسـتان پیـش مـی رود تـا اینکـه همـه زحمات 
۱۲سـاله دانش آمـوز صرفـا در طول یک آزمون چهار سـاعته مشـخص شـود. همین که 
قـرار اسـت از سـال آینـده دروس عمومـی از کنکور سراسـری حذف و سـابقه تحصیلی 
دانش آمـوزان در رتبـه نهایـی بـرای ورود بـه دانشـگاه محاسـبه شـود، یعنـی یـک قدم 

مهـم به سـمت توسـعه آمـوزش عالی.«
نهضـت بـا اشـاره بـه اینکـه نظـام آموزشـی و سیسـتم نهادینه شـده برگـزاری کنکـور 
یـک سـوی ماجراسـت، می گویـد: »خانواده هـا هـم بـه ایـن سیسـتم عـادت کرده انـد، 
البتـه نبایـد بـه آنهـا خـرده گرفـت، زیـرا مـا در کشـوری زندگـی می کنیـم کـه هـر 
موفقیـت شـغلی و آینـده روشـنی در گـروی درس خوانـدن در دانشـگاه و مدرک گرفتن 
در رشـته های خـوب اسـت. در این سیسـتم هـم خانواده هـا بچه ها را در طـول تحصیل 
بـه قبول شـدن در رشـته ها و دانشـگاه های خـوب تشـویق می کننـد. بـا ایـن حـال، من 
بـر اسـاس تجربـه خـود در محیط هـای درسـی ایـن سـال ها به ایـن نتیجه رسـیدم که 
رویکـرد خانواده هـا و دانش آمـوزان در انتخـاب مسـیرهای درسـی برای رسـیدن به آینده 
مـورد نظـر، کم کـم دارد تغییـر می کنـد و همـان اتفاقی کـه خیلی ها منتظـرش بودند، 
روی می دهـد. خانواده هـا دیگـر خیلـی اصـرار ندارنـد کـه دانش آموزشـان در دانشـگاه 
تـاپ قبـول شـوند یـا اینکه اصرار داشـته باشـند او فقط مهندسـی یـا پزشـکی بخواند. 
نهضـت ادامـه می دهـد: »زیرسـاخت کشـور اگـر در همـه حوزه هـا خـوب باشـد، دیگر 
دانش آمـوزان بـه سـمت رشـته هایی کـه مثـال در آینـده پردرآمـد هسـتند، سـوق 

نمی شـوند.« داده 

کم شدن متقاضیان ریاضی را باید به فال نیک گرفت
ــوم ریاضــی و فنــی در کنکــور امســال،  ــروه آزمایشــی عل ــان گ ــار داوطلب کاهــش آم
ــم  ــوم ه ــنجش و وزارت عل ــازمان س ــئوالن س ــود و مس ــب ب ــا عجی ــرای خیلی ه ب
ابــراز نگرانــی کردنــد و گفتنــد بایــد در ایــن  خصــوص فکــر اساســی صــورت گیــرد. 
ــی امســال در ســطح کشــور  ــوم ریاضــی و فن ــروه آزمایشــی عل ــان گ ــداد داوطلب تع
ــد  ــاالی ۲۵درص ــته ب ــال گذش ــور س ــم در کنک ــن رق ــود. ای ــد ب ــر از ۱۰درص کمت
ــوم انســانی  ــداران عل ــی حــدود ۴۰درصــد و طرف ــوم تجرب ــان عل ــود. ســهم متقاضی ب
حــدود ۲۸درصــد اســت. میــزان متقاضیــان گــروه آزمایشــی هنــر ۱۱درصــد و گــروه 

ــود. ــال ب ــور امس ــد در کنک ــدود ۱۳درص ــی ح ــای خارج ــی زبان ه آزمایش
ــه  ــان اینک ــا بی ــگاه ب ــه دانش ــان ورود ب ــل متقاضی ــر تمای ــن تغیی ــاره ای ــت درب نهض
ــی و  ــته تحصیل ــاب رش ــه داد: »انتخ ــت، ادام ــم اس ــی مه ــا خیل ــور م ــغل در کش ش
گــروه آزمایشــی در کنکــور همیشــه در ایــران در کنــار عالقــه و اســتعداد دانش آمــوز، 
ــک و  ــتند پزش ــه می خواس ــی هم ــک زمان ــت. ی ــوده اس ــده ب ــه آین ــی ب ــا نیم نگاه ب
مهنــدس شــوند، ولــی رفته رفتــه ایــن رویــه هــم تغییــر کــرده اســت. اینکــه امســال 
ــد  ــر ۱۰درص ــه زی ــی ب ــان ریاض ــده و متقاضی ــتر ش ــانی بیش ــوم انس ــان عل متقاضی
ــازار کار  ــان ب ــوع هم ــن موض ــد؛ اولی ــته باش ــد داش ــت می توان ــد عل ــیده، چن رس
ــابق  ــل س ــته ها مث ــن رش ــازار کار ای ــر ب ــه دیگ ــد ک ــوزان می بینن ــت. دانش آم اس
نیســت. دومیــن دلیلــش بــه نظــر مــن ســخت بودن ریاضــی و رشــته های دانشــگاهی 
ــده  ــا نگران کنن ــه بعضی ه ــار را ک ــن آم ــا ای ــت. اتفاق ــروه اس ــن گ ــه ای زیرمجموع
ــا  ــر م ــوزان برت ــه دانش آم ــت. اینک ــک گرف ــال نی ــه ف ــد ب ــد، بای ــش کردن عنوان
ــی  ــگاه خروج ــانی در دانش ــوم انس ــته های عل ــد و رش ــانی بخوانن ــد انس ــل دارن تمای

ــت.« ــوب اس ــور خ ــده کش ــرای آین ــد، ب ــته باش ــری داش ــتر و باکیفیت ت بیش
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ــان  ــل نش ــال های قب ــرش س ــت پذی ــت ظرفی ــدگان و در نهای ــته کنندگان، پذیرفته ش ــاب رش ــرکت کنندگان، انتخ ــان، ش ــزان داوطلب ــاری می ــی آم بررس
ــد. ــی می مان ــگاه ها خال ــی دانش ــی صندل ــوزش عال ــف آم ــای مختل ــد در بخش ه می ده

بــه گــزارش بــازارکار، روزنامــه شــهروند نوشــت: »پنجاه ودومیــن دوره آزمــون سراســری از صبــح روز چهارشــنبه هشــت تیــر بــا آزمــون گــروه آزمایشــی 
هنــر و رقابــت ۱۶۱ هــزار داوطلــب آغــاز شــد. امســال یک میلیــون و ۴۸۹هــزار و ۲۲۰ داوطلــب گروه هــای مختلــف آزمایشــی در تاریخ هــای چهارشــنبه 
ــه رقابــت پرداختنــد. عبدالرســول پورعبــاس، رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، بعــد از  هشــت، پنجشــنبه ۹، جمعــه ۱۰ و شــنبه ۱۱ تیرمــاه ب
ــه  ــم ک ــت داری ــر ظرفی ــزار نف ــون و ۸۰۰ه ــال یک میلی ــور امس ــان در کنک ــرش داوطلب ــرای پذی ــرد: »ب ــوان ک ــال عن ــری امس ــور سراس ــزاری کنک برگ
۷۰۰هــزار نفــر ظرفیــت بیشــتر از تعــداد داوطلبــان اســت. ایــن یعنــی بعــد از اعــام نتایــج اولیــه و انتخــاب رشــته دانشــجویان در رشــته و شــهرهای 

ــد.« ــی می مان ــی از صندلی هــای دانشــگاهی خال ــل توجه ــداد قاب ــا، تع ــام قطعــی آنه ــل ثبــت  ن ــا تکمی ــف و نهایت مختل
ــان  ــل نش ــال های قب ــرش س ــت پذی ــت ظرفی ــدگان و در نهای ــته کنندگان، پذیرفته ش ــاب رش ــرکت کنندگان، انتخ ــان، ش ــزان داوطلب ــاری می ــی آم بررس
ــزار  ــون و ۱۱۲ه ــداد یک میلی ــال ۱۴۰۰ تع ــری س ــون سراس ــد. در آزم ــی می مان ــگاه ها خال ــی دانش ــی صندل ــوزش عال ــف آم ــد در بخش هــای مختل می ده
و ۷۰۸ نفــر ثبــت  نــام کردنــد کــه از ایــن تعــداد بــا توجــه بــه اینکــه برخــی در چنــد گــروه آزمایشــی شــرکت کــرده بودنــد، در نهایــت یــک  میلیــون 
و ۱۸۴ هــزار و ۱۳۰ نفــر حاضــر در جلســه آزمــون بودنــد. از میــان حاضــران در کنکــور ســال گذشــته، تعــداد ۸۷۸ هــزار و ۸۴ نفــر مجــاز بــه انتخــاب 
رشــته شــدند. بــا توجــه بــه اینکــه رقابــت اصلــی در کنکــور سراســری در رشــته های بــا آزمــون اســت، در نهایــت حــدود نیمــی از داوطلبــان حاضــر 

ــد. ــا آزمــون را انتخــاب کردن ــرای انتخــاب رشــته، رشــته های ب در جلســه و تقریبــا دو-ســوم مجازشــده ها ب

دعوت به همکاری

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

مالی و حسابداری

کارشناس یا ارشد نرم افزار
c# مسلط به 

کارشناس هلپ دسک
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 ومکانیک 

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 10 میلیون

کارشناس مارکتینگ 
کارشناس  صادرات

کارشناس اداری فروش دارای
 سابقه در حوزه مواد شیمیایی

نیرو برای تعمیرات 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

استخدام نیروی خدمات 
 برای مرکز دولتی 

صندوق دار، تزریق کار
استخدام نیروی خدمات –
 آقا و خانم- راننده پایه 2

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...

وی اولویـت چهـارم را شـاگرد، فنـاور و نـوآور پـروری دانسـت و بیـان کـرد: اینکه 
چـه کنیـم اسـاتید و دانشـگاه های مـا نسـل عالم تـر، عاقل تـر و داناتر از خودشـان 
تحویـل آینـدگان دهنـد، مهم اسـت. اسـتادی موفق اسـت کـه شـاگردانی تحویل 

جامعـه دهـد کـه از خـودش عالم تر باشـد.
حـال  در  نیـز  آموزشـی  اقلیـم  کـه  مطلـب  ایـن  بیـان  ضمـن  علـوم  وزیـر 
اسـت؛  رکـن  سـه  شـامل  آموزشـی  اقلیـم  کـرد:  خاطرنشـان  اسـت،  تغییـر 
یاددهنـده، یادگیرنـده و محتـوای درسـی . اگـر مـی خواهیـم تحـول بـه معنای 
کـه  باشـیم  داشـته  برنامـه  رکـن  سـه  هـر  بـرای  بایـد  دهیـم  انجـام  واقعـی 
خوشـبختانه هـم داریـم. بـرای رکـن اسـتاد برنامه ریـزی کرده ایم که اسـاتیدی 
آموزشـی منـش  از صـدور حکـم دوره  قبـل  اسـتخدام مـی شـوند،  تـازه  کـه 
اسـتادی را دیـده باشـند. بایـد بپذیریـم کـه معلمـی و اسـتادی یـک تخصـص 

اسـت همانطـور کـه پزشـکی یـک تخصـص اسـت.
وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری تصریـح کرد: بـرای رکـن یادگیرنـده و داوطلبان 
هـم باید برنامه داشـته باشـیم و دربـاره چگونگی پذیـرش آنها برنامه ریـزی کنیم؛ 
آیـا قـرار اسـت شـیوه پذیـرش داوطلبـان بـا رویـه کنونـی ادامـه داشـته باشـد و 
آیـا نبایـد تغییراتـی مطابـق بـا میـل سیسـتم و همزمـان با تغییـر اقلیم آموزشـی 
داشـته باشـیم؟ بـه عنـوان مثـال طـرح گزینـش اسـتاد محـور از طریـق سـازمان 
سـنجش  جـزو برنامـه های بنده اسـت. در حـال حاضر شـیوه پذیرش دانشـجویان 
بـه ایـن صورت اسـت که به طور دانشـگاه تهران ۳۰ دانشـجوی ارشـد رشـته علوم 
اجتماعـی مـی پذیـرد و بعد ایـن دانشـجویان داخل گروه بین اسـاتید تقسـیم می 
شـوند و امـکان دارد یـک دانشـجوی نخبـه دانشـگاه تهـران بـا یـک اسـتادی کـه 

عالقـه ای نـدارد مجبـور باشـد دوره پژوهشـی و تـز خـود را بگذراند.
وی ادامـه داد: در حالـی کـه براسـاس طرح پذیرش اسـتاد محور، دانشـجویانی که رتبه 
هـای باالیـی دارنـد، از همان سـازمان سـنجش می توانند اسـتاد خود در یک دانشـگاه 
انتخـاب کننـد. مـورد دیگـر اینکه بایـد فردی که دوسـت دارد رسـاله و پایـان نامه اش 
بنیـادی باشـد و منجـر به مقاله می شـود با فردی کـه می خواهد رسـاله ش نیاز محور 
باشـد متفـاوت باشـند. اگـر اسـاتید ما بر اسـاس سـامانه نـان پروپـوزال طـرح کنند و 
اعـالم کننـد کـه از طریـق کنکور ۲ دانشـجو با رسـاله کاربـردی میخواهنـد از همانجا 
دانشـجویان هدایـت مـی شـوند. اگـر قرار باشـد همان سیسـتم قبلـی را ادامه دهیم 
چـه ضرورتـی داشـت که ما بیایم و مسـئولیت بپذیریم؛  در برخی مواقع باید جسـارت 

بـه خـرج دهیـم و البته با حسـاب و کتاب جلـو برویم.
زلفـی گل افـزود: مـا یک موضوعـی را به موسسـه پژوهش و برنامه ریزی آموزشـی 
ارائـه داده ایـم تـا بـر روی آن تحقیق کنند که بـا مطالعات تطبیقی ملـی و فراملی 
بـه ایـن برسـیم که برای نوشـتن یک کتاب درسـی باید چـه اصولـی را رعایت کنیم 
کـه بسـته فرهنگی، بسـته هویت مـداری و خودبـاوری و موضوعات مهـارت محوری 
در آن گنجانـده شـود؛ بـه هـر حـال اگـر قرار اسـت کـه اقلیـم آمـوزش تغییر کند 
بایـد هنـر داشـته باشـیم کـه مطابـق نیـاز و سیاسـت های فرادسـتی و باالدسـتی 
خـود، بیانیـه گام دوم، سـند دانشـگاه اسـالمی و نقشـه جامـع علمـی کشـور آن را 

تنظیـم کنیم.
وی ضمـن تاکیـد بـر اینکـه یـک اسـتاد بایـد آمـوزش مـادام العمـر را در دسـتور 
کار خـود قـرار دهـد، گفـت:  بایـد فکـر شـود کـه بـرای اسـاتید چه سیسـتم های 
سنجشـی و انگیزشـی طراحـی کنیـم تـا آنها بـرای اینکه از آن سیسـتم انگیزشـی 
بهـره منـد شـوند در دوره هـای آموزشـی خود را روزآمـد کنند و طـرح درس خود 
را بـه روز کنـد؛ ۶۰ پایـه را بـه همیـن خاطـر طراحـی کردیم تا عضـو هیئت علمی 
مـا از بـدو اسـتخدام تـا روزی کـه بازنشسـته می شـود همیشـه احسـاس کنـد که 

فضـا برای بهـره مندی بیشـتر وجـود دارد.

اولین هدف از نگارش پایان نامه آموزش شیوه تحقیق است
وزیـر علـوم بـا بیان اینکه اولیـن هدف از نگارش پایان نامه ارشـد و رسـاله دکتری، 
آمـوزش شـیوه تحقیـق اسـت، گفـت: یک دانشـجو باید بدانـد که از  طریق رسـاله 
دکتـرا و پایـان نامـه ارشـد چگونـه بـه پیشـینه تحقیق دسـت پیـدا کنـد؟ چگونه 
مسـئله را پیـدا کند و چگونه مسـئله را طـرح کند؟ چگونه پیشـنهاد و فرضیه دهد 

و آزمایـش کنـد و نتایـج را چگونه منتشـر کند؟
زلفـی گل بحـث اخـالق آمـوزش و اخـالق در آموزش را بسـیار مهم عنـوان کرد و 
افـزود: برخـی مواقـع معـاون آموزشـی بـا یک دانشـجوی مشـروطی به چشـم یک 
مجـرم بـه او نـگاه می کنـد در حالی کـه او فقط درسـش را نخوانده و دلیـل بر این 
نمی شـود کـه شـما فکـر کنیـد او مجـرم اسـت. معاونـان آموزشـی بایـد بـه خاطر 
داشـته باشـند کـه اخـالق آموزشـی و اخـالق در مدیریـت آموزشـی بسـیار مهـم 
اسـت. یـک معـاون آموزشـی و مدیـر آموزشـی بایـد بـا محبـت نـوع رفتار خـود با 

دانشـجوی مشـروطی را مدیریـت کنـد و ایـن مدیر موفقی اسـت.

ایجاد رشته جدید دانشگاهی
 با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی 

وی اضافـه کـرد: ایـن سـوال مطـرح اسـت که توسـعه آموزش هـای بین رشـته ای، 
چنـد رشـته ای و فـرا رشـته ای چگونـه مقـدور اسـت و اگـر رشـته جدید تاسـیس 
کـه  کنیـم  هماهنـگ  چگونـه  اسـتخدامی  و  اداری  امـور  سـازمان  بـا  کردیـم 
دانشـجویانی کـه در ایـن رشـته ها تحصیل می کنـد، در آینده و در زمان اسـتخدام 
مشـکلی برایشـان پیـش نیایـد و نگوینـد ایـن رشـته در سیسـتم ما تعریف نشـده 
اسـت. بایـد مراقـب بـود که در تعریف رشـته هـای جدیـد دانشـجویان در آینده با 

مشـکل مواجه شـوند.
وزیـر علـوم خطـاب بـه معاونـان آموزشـی دانشـگاه هـا گفـت: از شـما میخواهـم 
تـا بخـش آموزشـی سـند دانشـگاه اسـالمی را مطالعـه کنیـد و بـاور کنیـد اگـر 
راهبردهـای کارشناسـی ایـن سـند را اجـرا کنیـد، موفق هسـتید. بنده بـر این باور 
هسـتم کـه اگر در ایـن دوره راهبردها و اقدامات سـند دانشـگاه اسـالمی اجرایی و 

عملیاتـی کنیـم، اصـاًل نیـازی بـه هیـچ برنامـه دیگـری نداریم.

ضرورت بازنگری در گسترش رشته ها با ظرفیت اشتغال پذیری
رییـس موسسـه پژوهـش و برنامه ریزی آمـوزش عالی در اجالس معاونین آموزشـی 
و تحصیـالت تکمیلـی در مشـهد مقـدس گفـت: ضـرورت دارد ایجـاد ، گسـترش و 
اشـتغال پذیری  ظرفیـت  و  نـوآوری  پیوسـت  پـس  ایـن  از  رشـته ها  بازنگـری 

باشد. داشـته 
بـه گـزارش بـازارکار،  دکتـر علی باقـر طاهـری نیـا بـا اشـاره بـه ارجاع »هـر هفت 
روز یـک مسـاله« از سـوی وزیـر علـوم تحقیقـات و فنـاوری به موسسـه پژوهش و 
برنامه ریـزی آمـوزش عالـی؛ بـه یکـی از طرح هـای انجـام شـده در ایـن موسسـه 
اشـاره کـرد و گفـت: در ایـن طـرح راهکارهـای افزایـش سـهم مهـارت در تحـول 
آمـوزش عالـی مـورد مطالعـه قـرار گرفته و بر اسـاس برخـی پیشـنهادات عملیاتی 

و منطقـی، مطالعـات میدانـی انجام شـده اسـت.
دکتـر طاهری نیـا بـا اشـاره بـه ضـرورت بازنگـری هدفمنـد و موثـر در سـرفصل 
برنامه هـای درسـی و آموزشـی، توجـه بـه مهارت هـای مبتنـی بـر مشـاغل آینـده 
و تدویـن پیوسـت نـوآوری و ظرفیـت اشـتغال پذیـری را یـک ضـرورت اجتنـاب 

ناپذیـر برشـمرد.
وی در ادامـه بازتعریـف آمـوزش مهارتـی و مـرز میـان زیـر نظـام مهارتی و سـهم 
از  فعلـی  تعریـف  بـا  کـرد:  تاکیـد  و  دانسـت  را الزم  عالـی  آمـوزش  در  مهـارت 

زیرنظام هـای مهارتـی سـهم ایـن زیـر نظـام حـدود ۲۰ درصـد اسـت و ایـن در 
حالیسـت کـه بـا همیـن تفسـیر مضیـق از مهـارت هـم طبـق برنامه سـال ۱۴۰۰ 

بایـد بـه ۳۰ در صـد مـی رسـیدیم.
دکتر طاهری نیا خاطرنشـان کرد: شـیب تحولی پذیرش دانشـجو در دو دانشگاه مهارتی 

کشـور در سـال های ۹۷ و ۹۸ باعث عدم تحقق این تکلیف قانونی بوده اسـت.

دانشگاه ها باید در محیط محلی پیرامون خود نقش آفرینی کنند
دبیـر شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی گفـت: رونـد جهانـی شـدن و نظریـات ایـن 
پدیـده نبایـد مـا را از محیـط پیرامـون خـود غافـل کند، دانشـگاه ها حتمـا باید در 

محیـط محلـی خـود نقش آفرینـی کنند.
دکتـر سـعیدرضا عاملـی رنانـی، در اجالس معاونان آموزشـی دانشـگاه های کشـور 
کـه بـا حضـور وزیر علـوم در دانشـگاه فردوسـی مشـهد برگزار شـد به بیـان نقش 

فناوری هـای نـو و شـرایط فعالیـت دانشـگاه های جامع نگـر پرداخـت.
عضـو هیئـت علمـی گـروه ارتباطـات دانشـگاه تهـران در سـخنرانی علمـی خود 
بـا عنـوان«  الگـوواره فناوری هـای نـو، نوآوری های تمدن سـاز و ظهور نسـل جدید 

دانشـگاه های جامع نگـر« انتظـارات امـروز از دانشـگاه را از نگاه خـود تحلیل کرد.
دکتـر عاملـی بـا بیـان اینکـه مـا باید در اقـدام اول خـود محیـط عمل دانشـگاه را 
در فضـای رقابتـی جهـان تعییـن کنیـم گفت: امـروز محیـط ما، محیطـی محلی_
جهانـی و ملـی و فراملـی اسـت و اقدامـات و برنامه هـای مـا در یـک بسـتر رقابتی 
اسـت بنابرایـن در ایـن خصـوص کـه در محیـط امـروز  بـه چـه افقـی بایـد توجه 

داشـته باشـیم، مهم اسـت.
وی در تببیـن نـگاه خـود ابتـدا به موضـوع نوآوری پرداخـت و گفت: نـوآوری عبارت 
از کشـف حقایـق ناشـناخته هسـتی بـرای حـل مسـئله و ایجـاد رونـد هـای جدید 

پیشـرفته است.
مبحـث  در خصـوص  تهـران  دانشـگاه  اجتماعـی  ارتباطـات  علـوم  گـروه  اسـتاد 
فناوری هـای نـو اظهـار داشـت: فناوری هـای نو بر مبنـای تغییر در ماهیـت فناوری 
بـه وجـود آمـده اسـت و  در واقـع تغییـر الگـو واره ای در فنـاوری بوجـود آمـده به 
نحـوی کـه مـا یـک انتقالـی از فناوری شـیئی بـه فنـاوری رقومـی پیدا کـرده ایم .

دبیـر شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی در ادامـه در خصوص مفهوم دانشـگاه نسـل 
چهـارم گفـت: دانشـگاه نسـل چهـارم بـا مفهمومـی کـه مـا بـر مبنـای گام دوم 
می خواهیـم دنبـال کنیـم، باز طراحی دانشـگاه به سـوی جامعیت تمدن گرا اسـت.

وی بـا تاکیـد بـر اینکه بایـد معنای خـود را از مفهـوم تمدن مشـخص کنیم گفت: 
در خصـوص عناصر سـازنده تمدن می تـوان عدالت اجتماعی، رفـع تبعیض، تامین 
نیازهـای اساسـی جامعـه، فراگیـری نظـام اخـالق اجتماعـی و توجـه بـه دیگـری 

اشـاره کـرد. چـرا کـه نادیده گرفتـن دیگران یکـی از عناصـر ضد تمدنی اسـت.
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران گفـت: دانشـگاه تمدن گـرا دانشـگاه متفاوتی 

اسـت. حـل مسـئله مبتنـی بـر هـدف محتوایـی اسـت و معنـا ایجاد مـی کند.
دبیـر شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی اظهـار داشـت: در نگـرش نسـل چهارمـی، 
دانشـگاه بایـد بـه یـک فضـای نوآورانه، بـاز و پویا تبدیل شـود. ما در جامعه بسـیار 
سـرمایه انسـانی داریـم کـه اگـر سـرمایه دانشـگاه محسـوب بشـود یـک دانشـگاه 

متفاوتـی خواهـد بود .
وی تاکیـد کـرد: دانشـگاه تا در محـل قدرتمند نباشـد در جهان قدرتمنـد نخواهد 
بـود. گاهـی دیدگاه هـای جهانی شـدن باعث می شـود توجـه به محل کاهـش یابد. 
نفـس دانشـگاه ایجـاد ارزش صـرف نیسـت، بلکـه عـالوه بـر آن، دانشـگاه از امکان 

ایجـاد ارزش توسـط شـبکه محلـی باید برخورد باشـد.

گزارش بازارکار از نشست معاونان آموزشی 

دانشگاه های کشور

از توسعه رشته ها متناسب با 
نیاز سازمان امور اداری و 
استخدامی تا بازنگری رشته ها 

اشتغال پذیری ظرفیت  با 
وزیر علوم در نشست معاونان آموزشی دانشگاه های کشور در مشهد تاکید کرد: 
باید بر توسعه آموزش های بین رشته ای و فرا رشته ای متناسب با نیاز سازمان 

امور اداری و استخدامی توجه کنیم.
بازارکار، دکتر محمدعلی زلفی گل در پنجاه و هشتمین اجالس  به گزارش 
معاونان آموزشی دانشگاه ها که در مشهد مقدس برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه 
در این دوره ۵ اولویت را در نظر گرفته ایم، اظهار کرد: اولویت نخست مرجعیت 
و دیپلماسی علمی و فناوری و نوآوری است؛  اینکه چه باید کرد گروه ها، 
دانشکده و اساتید ما مرجعیت علمی باشند و اساتید و دانشجویان خارجی به 
کشور ما بیایند و اینکه چه کار کنیم  که با اساتید ما همکاری علمی داشته  باشند 

در دستور کار وزارت علوم قرار دارد.
دکتر زلفی گل اولویت دوم را آموزش، پژوهش و برون داد هدفمند عنوان 
کرد و گفت: اولویت سوم ما نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری است؛ نوآوری 
فرهنگی یعنی ما پویش، پاالیش و پیرایش فرهنگی به ویژه فرهنگ دانشگاهی 
انجام دهیم به گونه ای که میزان بهره وری در سیستم آموزشی و پژوهشی 
کشور ما افزایش یابد؛ در حال حاضر تغییر اقلیم فرهنگی را تجربه می کنیم و 
اگر قرار است تغییر اقلیم فرهنگی صورت گیرد، باید این هنر را داشته باشیم 

که مطابق میل خودمان آن را مدیریت کنیم.
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* از برنامه هــای قــرارگاه مهــارت آمــوزی ســتادکل 
ــر؟ ــه خب چ

از آخریــن برنامه هــای قــرارگاه مرکــزی مهارت آمــوزی 
پیش بینی شــده  برنامه هــای  آیــا  بگوییــد؛  کل  ســتاد 
قــرارگاه محقــق شده اســت؛ همچنیــن بفرماییــد چــه تعــداد 

ــد؟ ــارت آموخته ان ــون مه ــرباز تاکن س
ــذاری  ــی نام گ ــش مل ــال پوش ــوان س ــه عن ــال ب ــه امس ــم ک ــد بگوی ــدا بای ابت
شــده و بنــا بــود کــه تمــام ســربازان تحــت پوشــش برنامــه قــرارگاه مرکــزی 
مهارت آمــوزی ســتاد کل قــرار بگیرنــد و در پایــان امســال شــعار »هــر ســرباز 
یــک مهــارت تخصصــی و حداقــل یــک مهــارت عمومــی« تحقــق پیــدا کنــد، 
ــا،  ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــود از جمل ــع موج ــل مشــکالت و موان ــه دلی ــا ب ام
ــه  ــال ب ــی دو س ــربازان را یک ــوزی س ــه مهارت آم ــد برنام ــور ش ــرارگاه مجب ق
تعویــق بینــدازد و امیدواریــم ان شــاءاهلل بتوانیــم در فرصت هــای پیــش رو 
ــرارگاه  صــد درصــد ســربازان را تحــت پوشــش برنامه هــا و آموزش هــای ق

ــم. ــرار دهی ــوزی ق ــارت آم مه
ــر  ــال اخی ــه در ۴ س ــان وظیف ــر از کارکن ــون نف ــک میلی ــر ی ــغ ب ــا االن بال ت
و  حرفــه ای  و  فنــی   ،IT جملــه  از  تخصصــی  مهارت هــای  و  آموزش هــا 

کشــاورزی را فــرا گرفته انــد.
مهارت هــای عمومــی نیــز از جملــه ســبک کســب و کار، ســبک زندگــی، امــداد 
ــازی  ــای مج ــتفاده از فض ــن اس ــی و همچنی ــی و مال ــائل حقوق ــات، مس و نج
ــربازان  ــه س ــده ب ــی ارائه ش ــای عموم ــه مهارت ه ــب و کار از جمل ــرای کس ب

وظیفــه بــوده اســت.
ــه  ــم ک ــتورکار داری ــر را در دس ــزار نف ــه ۵۲۰ ه ــوزش ب ــم آم ــال ه امس
۳۰۰ هــزار نفــر در شــاخه مهارت هــای عمومــی و ۲۲۰ هــزار نفــر نیــز 
ــی  ــاءاهلل در یک ــورت ان ش ــن ص ــد؛ بدی ــرا بگیرن ــی را ف ــای تخصص مهارت ه
ــارت،  ــتن مه ــدون داش ــه ب ــت ک ــم داش ــربازی را نخواهی ــده س ــال آین دو س
ــرد؛ ان شــاءاهلل برنامــه  ــان خدمــت و متعاقــب آن کارت معافیــت بگی کارت پای

ــود. ــرا ش ــق و اج ــد محق ــد درص ــده ص پیش بینی ش

ــوص  ــتاد کل در خص ــوزی س ــزی مهارت آم ــرارگاه مرک * ق
ــرای ســال جــاری دارد؟ ــه ای ب ســند ملــی مهــارت چــه برنام

ســال گذشــته ســند ملــی مهــارت تصویــب شــد و امســال بــرای اجرایی ســازی 
ــوزی را  ــه مهارت آم ــتیم ک ــن هس ــال ای ــرده و دنب ــزی ک ــند برنامه ری ــن س ای
ــا از  ــم ت ــل ۱۰ بگنجانی ــوان فص ــه عن ــی ب ــه عموم ــت وظیف ــون خدم در قان

ــی بیشــتری برخــوردار شــود. اســتحکام قانون

* چــه برنامه هــا و همایش هــای خــاص بــرای ســربازان 
ــد؟ ــتور کار داری ــا در دس ــرده ی ــزار ک برگ

ــش  ــن دو همای ــم، همچنی ــزی کرده ای ــتانی را برنامه ری ــش اس ــال ۶ همای امس
سراســری و یــک جشــنواره ســرباز ماهــر.

دومیــن همایــش ســرباز ماهــر، اشــتغال و کارآمــدی نیــز بــه زودی جزئیاتــش 
اعــالم خواهــد شــد.

* هــر ســرباز بایــد چنــد مهــارت بیامــوزد؟ هــم عمومــی هــم 
تخصصــی؛ یــا اینکــه یــک مهــارت کفایــت می کنــد؟

ــارت  ــک مه ــی و ی ــارت عموم ــک مه ــل ی ــا گذاشــته ایم ســربازان حداق ــا بن م
تخصصــی را بگذراننــد. مهارت هــای عمومــی پنــج قســمت هســتند؛ از جملــه 
ســبک کســب و کار، ســبک زندگــی، امــداد و نجــات، مســائل حقوقــی و مالــی 
ــرای کســب و کار، امــا مهارت هــای تخصصــی  و اســتفاده از فضــای مجــازی ب
در حوزه هــای فنــی، حرفــه ای، کشــاورزی، ارتباطــات و IT دســته بنــدی شــده 

ــادی مهــارت را شــامل می شــود. و تعــداد زی
یکــی از برنامه هــای قــرارگاه مرکــزی مهارت آمــوزی ســتاد کل ایــن اســت کــه 
کلیــه مهارت هایــی کــه در بــازار کار و جامعــه وجــود دارد شناســایی شــده و در 
ســامانه ســرباز ماهــر قــرار گیرنــد؛ چراکــه برخــی از ســربازان اعــالم می کننــد 
کــه دارای مهــارت در فــالن رشــته هســتند، امــا مــا آن مهــارت را در ســامانه 
ســرباز ماهــر نداریــم؛ بنابرایــن بنــا داریــم مهارت هــا را تکمیــل کــرده و کلیــه 
مهارت هــای موردنیــاز کشــور را هــم جمــع آوری کــرده و بانــک اطالعاتــی در 

ایــن زمینــه تشــکیل بدهیــم.
ــه  ــی را ک ــتان ها و مدارس ــه هنرس ــال کلی ــم امس ــد داری ــر قص ــوی دیگ از س
ــد تحــت پوشــش  ــت دارن ــه ای فعالی ــی و حرف ــای فن ــوان آموزش ه تحــت عن
ــه  ــیم ک ــدی برس ــه جمع بن ــم ب ــوم ه ــا وزارت عل ــن ب ــم؛ همچنی ــرار دهی ق
ــوان  ــه عن ــد ب ــه می ده ــجویان ارائ ــه دانش ــگاه ب ــه دانش ــی را ک مهارت های

ــم. ــرار دهی ــر ق ــرباز ماه ــامانه س ــوق در س مش

ــه و  ــان وظیف ــدی کارکن ــدر عالقمن ــارت در ص ــدام مه * ک
ــرار دارد؟ ــربازان ق س

روحیــه و عالقمنــدی جوانــان بــا هــم متفــاوت اســت. برخی هــا دنبــال 
مشــاغلی هســتند کــه هزینــه کــم داشــته و بــه ســطح تحصیــالت پایین تــری 
ــی همچــون: خیاطــی، نجــاری،  ــه مشــاغل خدمات ــاز داشــته باشــد، از جمل نی

ــرگاه. ــاختمان، تاسیســات، تعمی ــرق س ــی، ب ــور، آرایشــگاه، نانوای ــر موت تعمی
ــات  ــن و امکان ــردی کــه شــغل خانوادگــی اش کشــاورزی اســت و زمی ــال ف مث
ــان  ــت، گیاه ــه زراع ــارت از جمل ــای مه ــه در کالس ه ــت ک ــوم اس دارد، معل
ــه مهــارت  ــا ب ــا باغبانــی و امثالهــم شــرکت می کنــد ت دارویــی، گل و گیــاه، ی

ــد. ــود بیفزای ــاز خ ــورد نی ــای م ــود در زمینه ه خ
ــل،  ــر موبای ــد تعمی ــاغلی مانن ــال مش ــتر دنب ــین؛ بیش ــای شهرنش ــا جوان ه ام
و  فیلمبــرداری، گویندگــی، خبرنــگاری  مداربســته،  دوربین هــای  تعمیــر 

ــته  ــه رش ــه ب ــا توج ــم ب ــجویان ه ــن دانش ــتند؛ همچنی ــری هس ــائل هن مس
دانشــگاهی خــود بــه دنبــال کســب مهــارت هســتند تــا بتواننــد بــا توجــه بــه 
ــر  ــربازی راحت ت ــه س ــد از پروس ــده بع ــارت کسب ش ــدرک دانشــگاهی و مه م

ــوند. ــازار کار ش وارد ب

* از مشــوق ها چــه خبــر؟ آیــا بــاز هــم تعییــن ســازمان یــا 
شــهر محــل خدمــت، گرفتــن مرخصــی تشــویقی یــا توجیــه 

غیبــت در زمــره کار قــرار دارد؟

ــه  ــن هم ــود ای ــا وج ــد ب ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت، ام ــرار اس ــوق ها برق ــه؛ مش بل
ــان  ــان از مشــوق ها خبــر ندارنــد. جوان ــاز هــم خیلــی از جوان اطــالع رســانی ب

خبــر ندارنــد کــه بــا ســامانه ســرباز ماهــر بســیار 
ــند؛  ــان هســت برس ــه مدنظرش ــواردی ک ــه مشــوق ها و م ــد ب راحــت می توانن
ــارت  ــت مه ــا ثب ــد ب ــد می توانن ــارت دارن ــل مه ــه از قب ــربازانی ک ــه س چراک
خــود در ســامانه ســرباز ماهــر، ســازمان محــل خدمــت از جملــه ســپاه، ارتــش، 
وزارت دفــاع یــا انتظامــی را تعییــن کــرده و حتــی محــل خدمــت خــود از نظــر 

جغرافیایــی را نیــز تعییــن کننــد.
ــرای ادامــه تحصیــل  همچنیــن می تواننــد در بحــث تعویــق اعــزام و توجیــه ب

ــد. ــرداری کنن ــد بهره ب ــه دارن ــی ک ــه مهارت های ــا توســل ب ــز ب نی
در هنــگام ســربازی نیــز در خصــوص گرفتــن مرخصــی تشــویقی و درجــه و... 

ــد. ــتفاده کنن ــوق ها اس ــد از مش ــز می توانن ــر نی دیگ
همیــن جــا بــه جوانانــی کــه مهــارت و گواهــی را دارنــد تاکیــد می کنــم کــه 
حتمــا مهــارت خــود را در ســامانه ســرباز ماهــر ثبــت کننــد تــا بــه راحتــی از 
ــی  ــا گزارش های ــی وقت ه ــد؛ برخ ــتفاده کنن ــده اس ــوق های پیش بینی ش مش
ــه  ــی متوج ــد از بررس ــه بع ــتند ک ــواردی هس ــر م ــربازان پیگی ــه س ــم ک داری
می شــویم بــا مهارتــی کــه دارنــد بــه راحتــی می توانســتند بــه عنــوان مشــوق 

و بــدون هیــچ گزارشــی، خــود دریافــت کننــد.

ــربازان  ــه س ــد ک ــد؛ بفرمایی ــوق ها گفتی ــوص مش *در خص
ــا  ــد؛ برخی ه ــت کنن ــود را ثب ــارت خ ــد مه ــه می توانن چگون
ــدام  ــچ ک ــا هی ــد؛ برخی ه ــدرک ندارن ــته و م ــارت داش مه
ــه  ــه از چ ــن زمین ــی در ای ــای دسترس ــد. راه ه را ندارن

ــت. ــرار اس ق
ــت.  ــری اس ــال پیگی ــد روش در ح ــربازان چن ــوزی س ــوص مهارت آم در خص
دســته اول افــرادی هســتند کــه قبــل از ســربازی مهــارت و گواهــی مربوطــه 
ــد  ــوق ها بهره من ــرده و از مش ــام ک ــر ثبت ن ــرباز ماه ــامانه س ــته و در س را داش
ــه هزینــه  ــا توجــه ب ــی ب ــد، ول شــده اند؛ دســته دوم افــرادی کــه مهــارت دارن
ــی  ــن گواه ــال گرفت ــه دنب ــت ب ــچ وق ــزه هی ــت و انگی ــتن وق ــا نداش و ی
مربوطــه نرفته انــد. ایــن دســته از ســربازان در هنــگام ســربازی بــا 
می شــود  انجــام  پادگان هــا  در  کــه  ادواری  آزمون هــای  در  شــرکت 
ــی در  ــورت قبول ــه در ص ــی مربوط ــت گواه ــه دریاف ــبت ب ــد نس می توانن

ــد. ــدام کنن ــون اق آزم
ــا  ــد، ام ــه ای دارن ــابقه و تجرب ــه س ــتند ک ــرادی هس ــان، اف ــوم جوان ــته س دس
ــای  ــه محیط ه ــراد ب ــته از اف ــن دس ــه ای ــد ک ــب نکرده ان ــارت الزم را کس مه
ــه ای  ــی و حرف ــز فن ــه مراک ــا ب ــده ی ــاد ش ــا ایج ــه در پادگان ه ــی ک کار واقع
ــون  ــرکت در آزم ــرای ش ــارت ب ــب مه ــد از کس ــده و بع ــت ش ــته هدای وابس
ــز  ــه را نی ــی مربوط ــی گواه ــد از قبول ــده و بع ــی ش ــه ای معرف ــی و حرف فن

کســب می کننــد.
ــه مهــارت. ایــن  ــه تجربــه دارنــد و ن امــا دســته آخــر، افــرادی هســتند کــه ن
ــوزش  ــده، آم ــی پیش بینی ش ــای آموزش ــت در کارگاه ه ــن خدم ــراد در حی اف
الزم را فــرا گرفتــه و بعــد از آزمــون می تواننــد بــا دریافــت گواهــی از مشــوق ها 

اســتفاده کننــد.

* افــرادی کــه در حیــن ســربازی 
مهــارت می آموزنــد هــم می تواننــد 
ســامانه  در  ثبت شــده  مشــوق های  از 

ــد؟ ــتفاده کنن اس
ــازمان  ــن س ــد تعیی ــوق ها مانن ــری از مش ــه یکس ــه، البت بل
و محــل خدمــت مختــص ســربازان مهارت آموختــه قبــل از 
ــی  ــه، مرخص ــر درج ــری نظی ــوق های دیگ ــا مش ــت، ام ــربازی اس س
در  مهارت آمــوزی  گواهــی  دریافــت  از  بعــد  می تواننــد  را  و...  تشــویقی 
پــادگان دریافــت کننــد؛ بدیــن ترتیــب کــه خودشــان در ســامانه ســرباز ماهــر 
ــامل  ــه مشــوق ها ش ــر صــورت در ادام ــی؛ در ه ــگان خدمت ــا ی ــد ی ــت کنن ثب

می شــود. حال شــان 

ــان  ــب جوان ــی در ترغی ــه نقش ــربازان چ ــوزی س * مهارت آم
ــه ســربازی دارد؟ ب

ــا حضــور در  ــد ب ــارت نداشــته باشــد، می توان ــه مه در حــال حاضــر کســی ک
جمــع ســربازان در نیرو هــای مســلح بــه طــور رایــگان از وقــت ســربازی خــود 

اســتفاده مطلــوب کــرده و یــک مهــارت یــا حرفــه ای را یــاد بگیــرد.
ــد از مســئوالن و  ــق اســت و بای ــوزی ح ــم مهارت آم ــان می گویی ــه جوان ــا ب م

فرماندهــان خــود ایــن مســئله را مطالبــه کنیــد.
ــد در  ــم می توانن ــه زیردیپل ــم و چ ــه دیپل ــجو، چ ــه دانش ــان چ ــراد و جوان اف
ــی  ــوص آمادگ ــی در خص ــای تخصص ــر آموزش ه ــالوه ب ــلح ع ــای مس نیرو ه
دفاعــی و چگونگــی اســتفاده از ســالح در کنــارش مهــارت بیاموزنــد و 
ــاع از کیــان و امنیــت مــردم  ــه وظیفــه اصلی شــان کــه دف ــر آنکــه ب عــالوه ب
ــب و کار را  ــی کس ــی یعن ــوع فرع ــک موض ــارش ی ــد، در کن ــت می پردازن اس

نیــز می آموزنــد.
ــر اســاس  ــم کــه مهارت هــا را ب ــان انتظــار داری ــا هــم از جوان ــن بیــن م در ای
ــی وارد  ــد به راحت ــت از ســربازی بتوانن ــد از فراغ ــا بع ــه ت ــق خــود آموخت عالئ
ــب و کار  ــی در کس ــند مل ــرای س ــا اج ــا ب ــم م ــه ه ــوند؛ در ادام ــازار کار ش ب

می کنیــم. کمک شــان 
بازهــم تاکیــد می کنــم کــه ایــن حــق ســرباز اســت کــه بــه واســطه دو ســال 
ســربازی و عمــر گرانبهایــی کــه بــرای دفــاع از کشــور صــرف می کنــد شــغلی 

بیامــوزد تــا هــر چــه زودتــر بــه اشــتغال و بــازار کار و زندگــی برســد.

ــلح در  ــای مس ــتاد کل نیرو ه ــوزی س ــرارگاه مهارت آم * ق
راســتای حمایــت از جوانــان بعــد از فراغــت از ســربازی چــه 

ــد؟ اقدامــی انجــام داده و چنــد نفــر وام اشــتغال گرفتــه ان
ســال گذشــته مــا بــه دنبــال ایــن مــوارد بــوده و اصطالحــا ریل گــذاری کار را 
انجــام دادیــم یعنــی مشــخص کردیــم کــه فرآینــد چگونــه باشــد و ســرباز بایــد 

از کجــا شــروع کــرده و کارش بــه کجاختــم شــود.
همیــن جــا بایــد اعــالم کــرد کــه بیــش از دو هــزار نفــر از ســربازان 
ــرارگاه  ــه و ق ــرار گرفت ــتغال ق ــه اش ــربازی در چرخ ــد از س ــه بع مهارت آموخت
ــازمان های  ــا س ــی ب ــا هماهنگ ــلح ب ــای مس ــتاد کل نیرو ه ــوزی س مهارت آم
مربوطــه و بانک هــا توانســت بــرای ایــن تعــداد ســرباز ماهــر بیــن ۸۰ تــا ۱۰۰ میلیون 

ــرد. ــتغال بگی وام اش
امســال برنامه ریــزی گســترده تری داریــم تــا تعــداد بیشــتری ســرباز ماهــر در 

شــمول ایــن فرآینــد قــرار بگیرنــد.
در نظــر داریــم بالــغ بــر ۵۰ هــزار نفــر در ایــن زمینــه معرفــی شــده تــا بــرای 
ــرم و  ــت محت ــکاری دول ــا هم ــم ب ــه امیدواری ــد ک ــت کنن ــتغال وام دریاف اش

ــود. ــق ش ــه محق ــن برنام ــط ای ــای مرتب نهاد ه

*شــرایط دریافــت وام اشــتغال بــرای ســرباز ماهر هــا 
چیســت؟

ــای  ــد از وام ه ــه می توانن ــان وظیف ــته از کارکن ــدام دس * ک
اشــتغال بهره منــد شــوند؛ چگونــه می تــوان بــرای وام 

ــرد؟ ــدام ک ــتغال اق اش
ســربازانی کــه از ســال ۹۷ بــه بعــد منقضــی خدمــت شــده، اگــر دوره مهــارت را 
طــی کــرده باشــند، بایــد بــه دبیرخانــه مســتقر در وظیفــه عمومــی هــر اســتان 
ــت ها در  ــد؛ درخواس ــه کنن ــود را ارائ ــتغال زایی خ ــرح اش ــرده و ط ــه ک مراجع
ــا حضــور رئیــس وظیفــه عمومــی اســتان و  کمیتــه اســتانداری هــر اســتان ب
معــاون اقتصــادی اســتانداری بررســی و مشــخص می شــود کــه کــدام فــرد و 
کــدام طــرح شایســتگی دریافــت اعتبــار را داشــته و در نهایــت بــرای اخــذ وام 

ــی می شــوند. ــک معرف ــه بان ب

ــرداری  ــرای بهره ب ــان ب ــه خانواده هــا و جوان * توصیــه شــما ب
از دوره هــای مهارت آمــوزی قــرارگاه چیســت؟

ــتر  ــه بس ــه ب ــا توج ــه ب ــم ک ــد می کنی ــا تاکی ــان و خانواده ه ــه جوان ــا ب م
ــب  ــربازی و کس ــرای س ــان ب ــده، جوان ــم ش ــون فراه ــم اکن ــه ه ــبی ک مناس

ــد. ــدام کنن ــارت اق مه
ــه  ــر گران مای ــتگی عم ــری و ازخودگذش ــا ایثارگ ــرباز ب ــه س ــت ک ــت اس درس
ــای  ــا نیرو ه ــد، ام ــی می کن ــربازی ط ــرای س ــال ب ــدت دو س ــه م ــود را ب خ
ــد کــه  ــا فراهــم کــردن بســتری مناســب در صددن ــن ســو ب ــز از ای مســلح نی
ــد از  ــه بع ــن طــور نیســت ک ــد و ای ــی کنن ــازار کار معرف ــه ب ــن جــوان را ب ای
ــا را  ــر و م ــما را به خی ــم ش ــردم بگویی ــان م ــه جوان ــا ب ــربازی م ــال س دو س
ــم  ــان می کنی ــرده و هدایت ت ــت ک ــما حمای ــم از ش ــه می گویی ــالمت، بلک به س
ــد،  ــش را در ســربازی آموخته ای ــه مهارت ــه ای ک ــه شــغل مدنظــر و حرف ــا ب ت

ــر برســید. هــر چــه زودت
ــان  ــش جوان ــوص بخ ــه خص ــرم ب ــت محت ــس و دول ــن از مجل همچنی
وزارت ورزش، ســازمان فنــی و حرفــه ای و ســایر نهاد هــای مســئول 
ــدان  ــه می ــرباز ب ــوان س ــه عن ــان ب ــه جوان ــاال ک ــه ح ــم ک ــار داری انتظ
آمــده و نیرو هــای مســلح بســتر الزم بــرای مهارت آمــوزی آن هــا را 
فراهــم کرده انــد دســت یــاری بــه مــا بدهنــد و در زمینــه تامیــن 

ــد. ــک کنن ــا کم ــه م ــارت ب ــوزش مه ــارات و آم اعتب

ــا و  ــه فرمانده ه ــد ک ــن گالیه مندن ــربازان از ای ــی س *برخ
ــرکت در  ــا ش ــوزی و ی ــازه مهارت آم ــادگان اج ــئوالن پ مس
ــن  ــر ای ــی ب ــا نظارت ــد؛ آی ــا نمی دهن ــه آن ه ــا را ب آزمون ه

ــود؟ ــام می ش ــد انج رون
بلــه، یکــی از ماموریت هــای قــرارگاه مهارت آمــوزی ســتاد کل نیرو هــای 
ــالغ  ــاس اب ــر اس ــوع ب ــن موض ــت و ای ــرل اس ــارت و کنت ــش، نظ ــلح، پای مس
ــد  ــه بای ــود؛ چراک ــام می ش ــلح انج ــای مس ــتاد کل نیرو ه ــت س ــردار ریاس س
ــرای همــه ســربازان اجــرا شــود؛ قطعــا  مهارت آمــوزی در همــه پادگان هــا و ب
افــرادی کــه در رابطــه بــا مهارت آمــوزی ســربازان هماهنــگ نبــوده و 

ــود. ــورد می ش ــا برخ ــا آن ه ــررات ب ــا مق ــر ب ــد براب ــی کنن کوتاه
ــی و  ــت آموزش ــی، معاون ــه بازرس ــوارد را ب ــد م ــربازان می توانن ــن س همچنی

ــد. ــزارش دهن ــود گ ــگان خ ــانی ی ــروی انس ــت نی ــن معاون همچنی

در گفتگو با سردار کمالی تشریح شد

جزئیات مشوق ها و شرایط دریافت وام اشتغال برای سربازان ماهر 

مهــــارت آمــــوزی بــه 
ــای  ــه، اعط ــرباز وظیف ــون س ــک میلی ی

ــر و  ــربازان ماه ــر از س ــزار نف ــه دو ه ــتغال ب وام اش
ــه  ــارت از جمل ــی مه ــند مل ــازی س ــی س ــرای اجرای ــالش ب ت

ــای  ــتاد کل نیرو ه ــوزی س ــارت آم ــزی مه ــرارگاه مرک ــای ق برنامه ه
ــرد. ــریح ک ــا را تش ــی آن ه ــردار کمال ــه س ــت ک ــلح اس مس

ــای  ــب آموزش ه ــربازی و کس ــت س ــال خدم ــازارکار، دو س ــزارش ب ــه گ ب
ــت و  ــاد امنی ــی، ایج ــت ارض ــور و تمامی ــای کش ــاع از مرز ه ــرای دف ــی ب نظام

ــتاد  ــوزی س ــرارگاه مهارت آم ــا ق ــد، ام ــده دارن ــر عه ــردم را ب ــان م ــت از ج حفاظ
ــیده و  ــی اندیش ــربازان تمهیدات ــداکاری س ــار و ف ــال ایث ــلح در قب ــای مس کل نیرو ه
آمــوزش یــک مهــارت تخصصــی بــه کارکنــان وظیفــه را تــا پایــان خدمــت و ارائــه 
ــال  ــد از دو س ــان بع ــل جوان ــا حداق ــتور کار دارد ت ــه را در دس ــک حرف ــی ی گواه

ــد. ــا کنن ــت و پ ــغلی دس ــد ش ــربازی بتوانن س
ــده قــرارگاه مرکــزی  ــی فرمان ــی« دســتیار و مشــاور عال ســردار »موســی کمال

ــاره  ــا فــارس درب مهــارت آمــوزی ســتاد کل نیرو هــای مســلح در گفتگــو ب
آخریــن رونــد مهارت آمــوزی ســربازان، تعــداد ســرباز مهــارت 

ــن  ــربازان و همچنی ــه س ــده ب ــاغل معرفی ش ــواع مش ــه، ان آموخت
مشــوق هایی کــه بــرای ســربازماهر ها پیش بینــی و 

بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــده، بــه ســواالت 
پاســخ مــی دهــد.

بیمارستان ابن سینا 
جهت تکمیل کادر خود در غرب استان  تهران از افراد 

واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
مهماندار )متصدی توزیع غذا(

 خانم، تمام وقت، با حداقل تحصیالت دیپلم
حداکثر سن ۳۰سال

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم  با 
شماره های زیر تماس حاصل نمایند .

تلفن ۰۲۱۴۷۹۰۹۰۵۴
تلفن ۰۲۱۴۷۹۰۹۰۵۵
آدرس تهران فردوس شرق

https://bazarekar.ir/19273/19273 : لینک

دعوت به همکاری

شرکت رویان دارو جهت تکمیل کادر خود در استان 
سمنان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

کارشناس شبکه:آقا/ خانم، دارای سابقه کار
تمام وقت، دارای سابقه کاری مرتبط

Network + حداکثر سن ۳۰ سال، آشنا به
آشنا به CCNA، آشنا به مفاهیم میکروتیک

آشنا به مفاهیم سوییچینگ و سرور
مسلط به پشتیبانی از کاربران شبکه

دارای روابط عمومی باال
job@rooyandarou.com

https://bazarekar.ir/18953 : لینک

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

صنعت گستر خوارزمی جهت تکمیل کادر

 خود در استان گیالن از افراد واجد شرایط زیر

 دعوت به همکاری می نماید.

بازرس کنترل کیفیت

آقا، دارای سابقه کار، تمام وقت

لیسانس مهندسی صنایع

۱۶۹۴۹ IATF آشنا به استاندارد

ترجیحا سابقه کاری در زمینه خودرو

بیمه سرویس رفت و برگشت بن خرید

بیمه تامین اجتماعی از روز اول

حقوق قانون کار، اضافه کاری

بن خرید کاال

واتساپ ۰۹۱۰۳۱۴۷۰۵۷

https://bazarekar.ir/18947 : لینک
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دعوت به همکاری

شرکت آرامش سازان امین، در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل جهت قراردادهای نگهبانی و حراست از پستهای فشار قوی و فوق توزیع، تعداد 25 نفراز 
آقایان را از بین فارغ التحصیالن کاردانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش، 

به ترتیب از باالترین نمره به صورت قرارداد موقت کارگری با شرایط ذیل جذب می نماید.

مهلت ثبت نام از 12 تا 25 تیر 1401 می باشد.

شرابط عمومی
1- داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران

2 - انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم
تبصره : تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد

3 - عدم اعتیاد به مواد مخدر ، روان گردان ها ، دخانیات و مشروبات الکلی
4 - نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سو پیشینه

کاری که جذب می شوند انجام  برای  توانایی  و  روانی  و  داشتن سالمت جسمانی   -  5 
6 - التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و والیت مطلقه فقیه

7 - دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی
8 - عدم عضویت در هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت های پیمانکاری دیگر .

9 - نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت های 
دولتی یا خصوصی

10 -احرازصالحیت های مورد نظر و تأیید گزینش شرکت ، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.

شرایط اختصاصی
1 -دارا بودن گواهینامه کاردانی و یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه در کلیه رشته های تحصیلی:
شد . نخواهد  تلقی  مزیت  عنوان  وجه  هیج  به  باالتر  تحصیلی  مدرک  داشتن   : توضیح 
2 -حداقل قد 170 سانتی متر ، وزن متناسب و برخورداری از سالمت جسمانی و روانی، 

قدرت تحرک و توانایی انجام وظیفه نگهبانی و عدم استعمال دخانیات .
3 -نداشتن مشکل بینایی، شنوایی، لکنت زبان، بیماری های خاص و یا حوادثی که منجر 

به استفاده از پالتین در اعضای بدن شده باشد.
4 -داشتن شرایط سنی در هنگام برگزاری آزمون به شرح ذیل :

1-4 -حداکثر 27سال برای دارندگان مقطع دیپلم. )متولدین 1374/05/07 به بعد(
2-4 -حداکثر 30 سال برای دانش آموختگان مقطع کاردانی.)متولدین 1371/05/07به بعد(
3-4-مدت انجام خدمت سربازی ، تا 24 ماه به حداکثر سن فوق الذکر اضافه خواهد شد.
4-4- در صورت داشتن  سابقه  کار، مدت سابقه )حداکثر 5 سال( بر حسب  سوابق  پرداخت  

حق  بیمه  به  سازمان تامین  اجتماعی  به  سقف  سنی  افزوده خواهد شد
5-4- در مورد فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنها در صورت ارائه  مدارک به  

میزان 5 سال به  حداکثر سن  فوق الذکر افزوده خواهد شد.
5- در راستای تکریم  و ارج نهادن به  خانواده های معزز شهدا و ایثارگران مطابق  مفاد ماده 
21 قانون خدمات رسانی  ، بیست  و پنج  درصد جذب شرکت ، به  خانواده های شاهد، جانبازان و 
آزادگان، فرزندان شهدا و جانبازان بیست  و پنج  درصد و باالتر، فرزندان آزادگان یک  سال 
درصد  پنج   همچنین   یابد.  می   تخصیص   شاهد  برادر  و  اسرا  اسارت،  سال  یک   باالی  و 
سهمیه  ی جذب نیز به  رزمندگان با سابقه  حداقل  شش  ماه حضور داوطلبانه  در جبهه  ها 
و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست  و پنج  درصد و آزادگان کمتر از یک  سال 

اسارت اختصاص می  یابد.

1-5 -کلیه  افراد واجد شرایط  مذکور می  بایست  در آزمون شرکت  نموده و در بین  خود 
به  رقابت  بپردازند انتخاب این  داوطلبان در سقف  سهمیه  قانونی  ، به  ترتیب  نمره اکتسابی  

و مصاحبه  انجام خواهد شد.
-2-5 - سهمیه  ایثارگران بر حسب  نمره در سطح  هر استان اعمال خواهد شد و ارتباطی  

با نفرات سهمیه  های موجود در شهرستانهای هر استان ندارد.
ارگانهای  و  ها  از سوی سازمان  و 5 صرفا”  بندهای4-5  به   مربوط  -3-5 -گواهی  های 

متولی  و مجاز مورد پذیرش می  باشد .
6 - پس  از کسر سهمیه  های فوق الذکر ، باقیمانده ظرفیت  استخدامی  به  داوطلبان آزاد 

اختصاص می  یابد.
7- بومی  بودن داوطلبان در استان های محل  خدمت  )آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی  

و اردبیل ( الزامی  می  باشد . 
1-7- متقاضیان بومی  شهرستانی  )به  استثنای مراکز استانها ( بشرح بند

2-7-در اولویت  خواهند بود .
سال  ده  سابقه   با  »ساکن   ”متولد”یا  که   گردد  می   اطالق  داوطلبی   به    : بومی   متقاضی  

سکونت  »در همان شهرستان محل  تقاضا باشد.
3-7 - بومی  بودن افراد از طریق  شرایط  ذیل  احراز می  گردد:

الف - استان و شهرستان محل  تولد مندرج در شناسنامه  داوطلب  یا همسر وی با استان و 
شهرستان مورد تقاضا یکی  باشد.

تبصره: با توجه  به  تغییرات تقسیمات کشوری در سالهای مختلف ، در صورت اختالف نظر 
یا ابهام در خصوص استان وشهرستان محل  تولد، مالک عمل  نظر اداره کل  ثبت  احوال 

استان مربوط خواهد بود.
ب- استفاده ار اولویت  بومی  از طریق  سکونت  بموجب  تایید ساکن  بودن و حداقل  ده سال 
سکونت  با ارائه  استشهاد محلی  )بر اساس فرم پیوست  ( ممهور به  مهر نیروی انتظامی  

)پاسگاه یا کالنتری محل  ( در استان و شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.
تبصره: داشتن  گواهی  تحصیل  در مقاطع  تحصیلی  ابتدایی  ، راهنمایی  یا دبیرستان دراستان 
و شهرستان محل  مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه  می  تواند 
به  عنوان تمام یا قسمتی  از سابقه  ده سال سکونت  به  شرط ارائه  استشهاد محلی  مبنی  

بر تایید ساکن  بودن فعلی  فرد در شهرستان محل  مورد تقاضا مالک محاسبه  قرارگیرد.
پ - مبنای شهرستان برای تعیین  بومی  بودن ،تقسیمات کشوری در اولین  روز ثبت  نام 

14041/04/12 برای آزمون می  باشد.
تبصره: افراد بومی  شهرستانی  )به  استثنای مراکز استانها( متقاضی  بهره مندی از اولویت  
بومی  ، می  بایست  در زمان ثبت  نام ، گزینه  ))من  متقاضی  استفاده از اولویت  بومی  هستم (( 
را انتخاب نمایند.ارائه  فرم استشهاد )مطابق  فرم پیوست( محل  سکونت  برای برخورداری از 
ادامه  فرآیند  نتایج  آزمون برای  از اعالم  اولویت  بومی  منحصرا” برای داوطلبانی  که  بعد 

معرفی  می  شوند ، ضروری می  باشد.

سایر  به   نسبت   استانها(  مراکز  استثنای  )با  شهرستانی   بومی   متقاضی   داوطلبان   -7-4
داوطلبان غیر بومی  دارای اولویت  می  باشند. اولویت  بومی  با ضریب  ”یک  و چهاردهم ” 

)4/1( محاسبه  و مالک عمل  قرار می  گیرد.
8- پذیرفته شدگان دارای سابقه کار مرتبط در صنعت برق، در شرایط برابر ، دارای اولویت می باشند.
9- انتخاب پذیرفته شدگان آزمون برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان دو برابر 
ظرفیت مورد نیاز ، از میان افراد حائز شرایط که به ترتیب باالترین نمره آزمون کتبی را 

کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
10- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش 

میسر خواهد بود لذا قبولی در آزمون کتبی ، به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد.
11- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط  اعالم شده در متن آگهی و یا 
اعالم مدارک به صورت ناقص ، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو 
)شامل آزمون ، مصاحبه و جذب( محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات 
خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد ، از انجام مراحل بعدی محروم 

گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد ،قرارداد مزبور لغو خواهد گردید.

مواد آزمون
1- سواالت در دو دفترچه شامل آزمون عمومی 100 سوال و روانشناختی 60  سوال با 
ضریب یک به مدت 130 دقیقه طراحی گردیده و مواد )دروس( آزمون و جزئیات مربوط 

در جدول نیازهای جذب نیرو درج شده است .
2- آزمون دارای نمره ی منفی بوده ، هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط 

یک سوم نمره منفی تلقی می گیرد .
3 - محاسبه نمرات پذیرفته شدگان نهایی با ماخذ 70 % آزمون کتبی و 30 % مصاحبه 

حضوری خواهد بود.

چگونگی ثبت نام
از  توانند  می  دفترچه  این  در  مندرج  شرایط  دقیق  مطالعه  از  پس  گرامی  داوطلبان   -
روز شنبه مورخ  تا ساعت24  یکشنبه مورخ 1401/04/12 حداکثر  روز  ساعت 8 صبح 
آذربایجان-  اینترنتی )مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی  از طریق سایت   1401/04/25

پژوشگاه نیرو( اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند.
-داوطلبان میبایست مبلغ 1500000 ریال معادل صد و پنچاه هزار تومان را به عنوان 
هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام و با استفاده از 
کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم کارت و کد cvv2 پرداخت 

نمایند. مبلغ هزینه ثبت نام به هیج وجه مسترد نمی گردد .

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی : 
http://www.aherc.ir مراجعه نمایند .

قطع بند ناف دانشگاه ها به بودجه دولت
ــد تدبیــری کــرد کــه دانشــگاه ها  دســتیار اقتصــادی رییــس جمهــور گفــت: بای
ــا از  ــاف آنه ــد ن ــد و بن ــذب کنن ــتقل ج ــی مس ــع مال ــد مناب ــج بتوانن ــه تدری ب

ــت جــدا شــود. بودجــه دول
بــه گــزارش بــازارکار، در پنجــاه و هشــتمین اجــالس سراســری معاونــان آموزشــی 
و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه ها و موسســات آموزشــی عالــی کشــور در دانشــگاه 
فردوســی مشــهد گفــت: دانشــگاهها بــه بودجــه عمومــی دولــت متصــل هســتند 
ــش  ــود، کاه ــه می ش ــان هزین ــون توم ــاالنه 56 میلی ــجو س ــر دانش ــرای ه و ب
ــه  ــه بودجــه عمومــی، تغییــر رویکــرد تخصیــص بودجــه ب وابســتگی دانشــگاه ب
مــدل ماموریــت گــرا، تغییــر خدمــات از خدمــات آموزشــی بــه خدمــات دانــش 
ــای  ــر ارتق ــگاه نظی ــای دانش ــری در نظام ه ــن بازنگ ــه و همچنی ــان و فناوران بنی
اعضــای هیــات علمــی از جملــه مولفــه هــای تحــول در اقتصــاد آمــوزش عالی اســت.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه چالش هــای آمــوزش عالــی 
ادامــه داد: متناســب نبــودن آموزشــهای دانشــگاهی بــا نیازهــای بــازار کار،حرکــت 
ــن،  ــان و کار آفری ــش بنی ــه ســمت اقتصــاد دان ــی ب آهســته بخــش آمــوزش عال
افزایــش فــرار مغزهــا و مهاجــرت نخبــگان و کاربــردی نبــودن برخــی آموزشــهای 

ــه ایــن چالش هاســت. دانشــگاهی از جمل
دســتیار اقتصــادی رییــس جمهــور گفــت: فاصلــه قابــل توجــه وضــع موجــود بــا وضع 
ــراز  ــتانداردهای آموزشــی ت ــا اس ــوزش ب ــه آم ــالب، فاصل ــراز انق ــوب دانشــگاه ت مطل
جهانــی، کــم توجهــی بــه پژوهشــهای اصیــل و بــا کیفیــت، کــم توجهــی و ارتبــاط 
ضعیــف آمــوزش و پژوهــش دانشــگاهی بــا بخــش صنعــت و توجــه ناکافــی بــه علــوم 

پایــه از دیگــر چالشــهای نظــام آمــوزش عالــی اســت.
رهبــر افــزود: نظام نامناســب جذب هیــات علمی، کاهش تعلق ســازمانی دانشــگاهیان، 
ضعــف اخــالق حرفــه ای و فرهنــگ آکادمیــک، ضعــف نظــارت بــر کارایــی دانشــگاه ها 
بــه ایــن صــورت کــه بعــد از دادن مجــوز یک رشــته، نظــارت الزم بــر چگونگی کیفیت  
ارایــه آن رشــته انجــام نمی شــود و همچنیــن عملکــرد ضعیــف در تجاری ســازی دانش 

از دیگــر چالشــهایی اســت کــه می تــوان بــه آنهــا اشــاره کــرد.
وی اضافــه کــرد: فراینــد دگرگونــی دانشــگاه هــای مــدرن در نســل اول، آمــوزش 
ــن و حکمــت  ــن، ارزش آفری ــه پژوهــش محــور، کارآفری ــود و ســپس ب محــور ب
ــان در نســل دوم کــه  ــا همچن ــا م ــر کــرده اســت ام ــان و تمــدن ســاز تغیی بنی

پژوهــش محــور اســت باقــی مانــده ایــم و زمینگیــر شــده ایــم.
دســتیار اقتصــادی رییــس جمهــور گفــت: گزارش هــای پیمایــش نــوآوری 
ــه  ــد ک ــان می ده ــوری نش ــت جمه ــی ریاس ــت علم ــط معاون ــور، توس در کش
ــعه  ــق و توس ــا تحقی ــود را ب ــاوری خ ــه فن ــاز ب ــد نی ــج درص ــا پن ــرکت ها تنه ش
درون شــرکتی، هشــت درصــد را بــا تحقیــق و توســعه مشــارکتی، 15 درصــد را 
بــا خریــد دانــش فنــی از بنگاههــا و ســازمانها و 71 درصــد نیــاز خــود را بــا خریــد 
ــب توجــه ایــن اســت کــه قوانیــن  ــزار تأمیــن می کننــد و جال ماشــین آالت و اب
موجــود نیــز بــه ایــن وابســتگی فنــاوران بــه خــارج از کشــور کمــک مــی کنــد بــه 
ــه معافیــت گمرکــی ماشــین آالت صنعتــی اشــاره کــرد. ــوان ب ــال می ت طــور مث

رهبــر افــزود: تغییــر و تحــول در رشــته هــای دانشــگاهی و دانشــگاه هایــی کــه 
مــورد اســتقبال مــردم نیســت و رشــته هایــی کــه دوره عمــر آنهــا گذشــته اســت 
ــی  ــل توجه ــهم قاب ــه س ــی ک ــته های ــا رش ــا و ی ــگاه ه ــف دانش ــن تکلی و تعیی
ــه  ــی ک ــگاه های ــف دانش ــن تکلی ــد و تعیی ــرده دارن ــکار تحصیلک ــت بی در جمعی
ظرفیــت آنهــا پــر نمــی شــود و هزینــه ســرانه آنهــا بســیار زیــاد اســت از جملــه 

اقدامــات عملیاتــی اســت کــه بایــد انجــام شــود.

کلید تحول در حوزه آموزش؛

 اصالح نظام حکمرانی آموزشی و توجه به 
علوم انسانی است

ــول  ــدی تح ــات کلی ــاوری الزام ــات و فن ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــاون آموزش مع
ــژه  ــه وی ــی آموزشــی، توج ــام حکمران ــرو اصــالح نظ ــوزش را در گ ــوزه آم در ح

ــوم انســانی و اجرایی ســازی  ــه عل ب
ــی دانســت. آمایــش آمــوزش عال

در  عموعابدینــی  قاســم  دکتــر 
و  پنجــاه  افتتاحیــه  اجــالس 
سراســری  اجــالس  هشــتمین 
معاونــان آموزشــی و تحصیــالت 
تکمیلــی دانشــگاه هــا و موسســات 
ــا  ــی سراســر کشــور ب ــوزش عال آم
ــه بیانیــه گام دوم انقــالب  اشــاره ب

گفــت: برنامــه راهبــردی تحــول درحــوزه آمــوزش وزارت 
ــول  ــرح تح ــتای ط ــه در راس ــاوری ک ــات و فن ــوم، تحقیق عل
دولــت ســیزدهم تنظیــم شــده اســت، متشــکل از بخش هــای 
الگوواره هــای حاکــم بــر تحــول در حــوزه آمــوزش دانشــگاه ها، 
الزامــات تحــول در حــوزه آمــوزش دانشــگاه هــا، ســند تحــول 
حــوزه آمــوزش شــامل اقدامــات انجــام شــده و اقدامــات آتــی، 
ســاختارها و ســند تحــول و دغدغه هــای آمــوزش اســت.

معــاون آموزشــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا 
ــی  ــالمی، یک ــالب اس ــه گام دوم انق ــی از بیانی ــان فرازهای بی

ــه گام  ــالب از بیانی ــم انق ــر معظ ــات رهب ــن مطالب از مهمتری
ــح  ــی؛ فت ــب ماندگ ــران عق دوم انقــالب را انقــالب علمــی؛ جب
قله هــای دانــش نــام بــرد و اظهــار داشــت: نیازســنجی علمــی 
بــرای حــال و آینــده، جلوگیــری از کاهــش ســرعت پیشــرفت 
علمــی، اجــرای دقیــق نقشــه جامــع علمــی، توجــه بــه کیفیــت 
در آمــوزش عالــی، پیگیــری جــدی ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت، 
ــترش  ــی، گس ــاد مقاومت ــگاهها در اقتص ــی دانش ــش آفرین نق
ــرت  ــی بصی ــق بخش ــالمی، عم ــی و اس ــگ ایمان ــای فرهن فض
ــاتید  ــجویان و اس ــه دانش ــدان دادن ب ــی، و می ــی و سیاس دین
ارزشــی، انقالبــی و متدیــن، از لــوازم نقــش آفرینــی دانشــگاهها 

ــن اســالمی اســت. ــری تمــدن نوی در شــکل گی
عموعابدینــی بــا اشــاره بــه بخــش هــای اصلــی ســند تحــول، 
نشــانگرهای وضعیــت مطلــوب، چرخش هــای تحوآلفریــن 
ــات  ــای و اقدام ــا آن، راهبرده ــط ب ــل مرتب ــا، عوام و چالش ه
کلیــدی در جهــت رفــع عوامــل را از مهمتریــن آن هــا دانســت 
و بــه چرخش هــای تحول آفریــن بــه ترتیــب زیــر اشــاره 
داشــت؛ بایــد از آمــوزش متمرکــز بــر توســعه کمــی، تقاضــای 
ــز  ــت متمرک ــه تربی ــور ب ــنده و فردمح ــی، تخصص بس اجتماع
ــرا-  ــتغال پذیری، تخصص گ ــت اش ــی، ظرفی ــعه کیف ــر توس ب

خانواده محــور  و  اخالق مــدار 
ــم. ــت کنی حرک

و بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد از 
پژوهــش صرفــاً معطــوف بــه ارتقــاء 
جایــگاه علمــی بین المللــی بــه 
ــور  ــور، مزیت مح ــش  نیازمح پژوه
کنیــم  حرکــت  اولویت محــور  و 
ــد از  ــن بای ــرد:  همچنی ــح ک تصری
الگــوی دانشــگاه محــور بــه الگــوی 
جامعــه محــور در توســعه کارکردهــای اجتماعــی، سیاســتی 
و فرهنگــی دانشــگاه اســالمی و نیــز از اداره دانشــگاه توســط 
دانشــگاه ها  ماموریت هــای  در  یکســان انگاری  و  دولــت 
و  دانشــگاه  ضابطه منــد  اســتقالل  و  خوداتکایــی  بــه 
پذیــرش تنــوع در ماموریت هــای دانشــگاه ها و در ادامــه 
بــه دیپلماســی  بین المللی ســازی خودمشــروعیت بخش  از 
ــویم. ــز ش ــش متمرک ــمند و الهام بخ ــاوری هوش ــی و فن علم

معــاون آموزشــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری همچنین 
ــا بررســی کالن روندهــای موثــر بــر آمــوزش عالــی برخــی  ب
از کالن روندهــا را تغییــر شــیوه های آموزشــی و توســعۀ 
فناوری هــای نویــن در انتقــال محتــوای آموزشــی و پژوهشــی، 
ــه  ــرای ورود ب ــی ب ــع مال ــه مناب ــگاه ها ب ــدۀ دانش ــاز فزاین نی
فعالیت هــای جدیــد و پیشــران، ســرعت بــاالی تغییــرات 
ــوآوری و منســوخ شــدن ســریع  ــاوری و ن ــم، فن در حــوزۀ عل
ــش  ــده، افزای ــی تعریف ش ــته های تحصیل ــی رش ــوا و حت محت
ــر  ــگاه ها و پیچیده ت ــگان دانش ــن دانش آموخت ــکاری در بی بی
شــدن ماهیــت مشــاغل، افزایــش نیازهــای جامعــه بــه توســعۀ 
ــوآوری و تغییــر رویکــرد اقتصــادی کشــور  ــم، فنــاوری و ن عل
بــه ســمت اقتصــاد دانش بنیــان دانســت و بــه نمونــه هایــی از 

ایــن رونــد هــا اشــاره کــرد.
ــدی  ــات کلی ــود، الزام ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
تحــول در حــوزه آمــوزش را در گــرو اصــالح نظــام حکمرانــی 
ــی(  ــی )تکمیل آموزشــی و اجرایی ســازی آمایــش آمــوزش عال
ــوزش وزارت  ــوزه آم ــول ح ــند تح ــس از آن س ــت و پ دانس
عتــف؛ اقدامــات انجــام شــده و آتــی را مــورد بحــث و بررســی 
قــرار داد و تصریــح کــرد: برنامــه راهبــردی تحــول در حــوزه 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــوزش وزارت عل آم
ــی و اســالمی  تحقــق اســناد باالدســتی، اهــداف ارزشــی ایران

و رویکــرد حکمــی تدویــن شــده اســت کــه شــامل 12 راهبــرد و 11 طــرح کالن 
راهبــردی اســت.

دکتــر عمــو عابدینــی همچنیــن در پایــان بــه پنــج اقــدام کلیــدی انجــام شــده 
در ســطح سیاســتگذاری؛ رویکردهــای کالن، فرایندهــا، ارزیابــی عملکــرد و 
ــرای  ــوان ب ــا هــم اندیشــی جمعــی، بت ــدواری کــرد: ب ــراز امی ــوا اشــاره و اب محت

ــرد. ــل ک ــه آن عم ــت و ب ــی یاف ــای منطق ــود راه حل ه ــای موج چالش ه

حدادعادل:

 ۱۶ رشته علوم انسانی در اولویت تحول قرار دارد
رییــس شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
ــه از  ــم ک ــرار داده ای ــت ق ــی را در اولوی ــن شــورا 16 رشــته تحصیل ــت: در ای گف
ــاری  ــر و معم ــوق، هن ــی، حق ــه شناس ــی، جامع ــاد، روانشناس ــا اقتص ــه آنه جمل

اســت.
ــزود:  ــن اجــالس در مشــهد اف ــی حدادعــادل در ای ــازارکار، غالمعل ــه گــزارش ب ب
رشــته هــای تحصیلــی کالم، فلســفه، تاریــخ، ارتباطــات، علــوم تربیتــی، مطالعــات 
زنــان، زبانهــای خارجــی و مشــاوره و راهنمایــی از دیگــر رشــته هــای اولویــت دار 
هســتند کــه کار تحــول در هــر رشــته بــه دســت اســتادان همــان رشــته ســپرده 

شــده و بــرای هرکــدام کارگــروه تشــکیل داده شــده اســت.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر تعــداد اعضــای هیــات علمــی دانشــگاهی کــه بــا 
شــورای تحــول در ایــن 16 کارگــروه همــکاری می کننــد حــدود 300 نفــر اســت 

کــه تعــدادی از آنهــا از حــوزه علمیــه هســتند.
رییــس شــورای تحــول و ارتقــای علــوم انســانی گفــت: 13 ســال اســت کــه در 
ــوای دروس،  ــوع محت ــوزه و موض ــار ح ــی در چه ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
ــم و  ــی کار می کنی ــالت پژوهش ــا و مج ــه ه ــان نام ــجویان و پای ــتادان، دانش اس
طــی ایــن مــدت حــدود 90 درصــد کار مــا در حــوزه برنامــه هــا و کتــب درســی 

بــوده اســت.
حــداد عــادل افــزود: بــرای تغییــر در محتــوای کتابهــای درســی چهــار موضــوع 
ــم.  ــته ای ــر داش ــدی را در نظ ــدی و روز آم ــازی، کارآم ــازی، بومی س اسالمی س
ــال  ــوان مث ــه عن ــرق دارد و ب ــه رشــته دیگــر ف ــر رشــته ب اســالمی ســازی از ه
ــا جامعــه شناســی متفــاوت اســت. اســالمی ســازی رشــته زبانهــای خارجــی ب

ــد  ــی جدی ــه درس ــال 115 برنام ــن 13 س ــی ای ــون ط ــرد: تاکن ــه ک وی اضاف
ــال کار کارشناســی توســط  ــاه و س ــن م ــن دروس، چندی ــرای تدوی ــب و ب تصوی
نخبــگان آن رشــته انجــام شــده اســت و  هــم اینــک 400 کتــاب درســی جدیــد 

ــاب درســی هــم چــاپ شــده اســت. ــف اســت و 60 کت در حــال تالی
ــزرگ و  ــوم انســانی گفــت: ایــن یــک کار ب رییــس شــورای تحــول و ارتقــای عل
ــه پیــش نمــی رود و نیازمنــد ایجــاد یــک  ــا یــک شــورا ب تمــدن ســاز اســت و ب

ــوم انســانی اســت. ــات تحــول عل پژوهشــگاه مطالع
ــوم اســت  ــوم انســانی معل ــزود: ضــرورت تحــول در دانشــگاه عل ــادل اف حــداد ع
ــم  ــد بتوانی ــرب باشــیم و بای ــده از غ ــاس کنن ــوم انســانی اقتب و نمی شــود در عل

ــه تمــدن نویــن اســالمی داشــته باشــیم. ــرای رســیدن ب ــی ب مدل
ــان آن را مــدون  ــوم انســانی نباشــیم کــه خودم ــه داد: اگــر صاحــب عل وی ادام
کــرده ایــم بــه اهــداف انقــالب نمــی رســیم و مــراد مــا از تحــول در علــوم انســانی 
انــکار دســتاوردهای مثبــت غــرب در علــوم انســانی نیســت حــرف مــا ایــن اســت 

کــه آنچــه مــی پذیریــم یــا نمی پذیریــم بــا اســتدالل و منطــق باشــد.
ــوم در ادوار گذشــته راضــی نیســتیم کــه  ــه کــرد: از همــکاری وزارت  عل او اضاف
ــت  ــا در دول ــتند ام ــرخ می گذاش ــم الی چ ــوب ه ــته چ ــی در گذش ــی گاه حت
ــن 13  ــدت ای ــه اســت و در م ــی شــکل گرفت ســیزدهم همــکاری بســیاری خوب
ــار اســت کــه امــکان پیــدا کردیــم گــزارش کاری را در جمــع  ســال نخســتین ب

ــم. ــه کنی مســووالن دانشــگاه ارائ

در پنجاه و هشتمین اجالس سراسری معاونان آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها بررسی شد

ــف  ــن تکلی ــا تعیی ــت ت ــه دول ــه بودج ــا ب ــگاه ه ــاف دانش ــد ن ــع بن از قط
ــد ــی ندارن ــه متقاض ــی ک ــگاه های ــا و دانش ــته ه رش

اجلالس  هشلتمین  و  پنجلاه 
سراسلری معاونان آموزشلی و 
دانشگاه ها  تکمیلی  تحصیالت 
و موسسلات آموزشلی عاللی 
کشلور در دانشلگاه فردوسلی 
مشلهد برگلزار شلد. در ایلن 
موضوعلات  مهلم  نشسلت 
مربلوط بله »اسلتقالل ماللی 
دانشلگاه هلا و قطع نیلاز آنها 
بله بودجله دوللت«، »توسلعه 
هلای  آملوزش  بله  توجله  و 
حوزه عللوم انسلانی«، آمایش 
آموزش عالی و توسلعه آموزش 
های مهارت محور و ... از سلوی 
سلخنرانان کلیدی مورد بحث 

و بررسلی قلرار گرفلت. 
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کارشناسمجازیسازیوذخیرهسازی
مسلطبرراهاندازیتجهیزاتذخیرهسازی

مسلطبرراهاندازیانواعسرورها
مسلطبرپیادهسازیوپشتیبانیزیرساختهایمجازی

مسلطبرمفاهیممجازیسازیمرکزداده
مسلطبرسرویسهایپایهمرکزداده
مسلطبرمفاهیماولیهذخیرهسازها

تجربهکافیدرزمینهسیستمعاملهایویندوزولینوکس
آشناییباسیستمهایپایشیومدیریتی

آشناییبااصولمستندسازیونگارشمتونفنی
مسئولیتپذیرومتعهد

عالقهبهیادگیریوپیشرفتشخصی
کارشناسفنی

مسلطبرتجهیزاتالیهپردازشی)نصب،راهاندازی،رفع
ایراداتوپشتیبانی(

آشناییبامفاهیممجازیسازی
آشناییباتجهیزاتذخیرهسازیوآرشیواطالعات

آشناییباتجهیزاتزیرساختشبکهوامنیتاطالعات
مسئولیتپذیرومتعهد

عالقهبهیادگیریوپیشرفتشخصی
مسئولانبار

ثبتورسیدکاالدرپرتالهایمربوطه
انبارشکاالمطابقنقشهچیدمانکاالواستانداردها

ارسالوتحویلکاال
کنترلشرایطمحیطینگهداریکاالدرانبار

حفاظتازکاالدرانبار
مسئولیتپذیر،متعهد،دقیقومنظم

درکاهمیتجزئیات
عالقهبهیادگیریوپیشرفتشخصی

عالقهمندانمیتوانندرزومهخودرابهآدرسایمیل
زیرارسالکنند.

hr@teskaco.com

https://bazarekar.ir/19306 : لینک

دعوت به همکاری

تسکاارائهدهندهراهکارهاینوینفناوریاطالعاتوپرداختالکترونیک
جهتتوسعهوتکمیلنیرویانسانیخودازعالقهمنداندعوتبههمکاریمیکند.

دعوت به همکاری

شرکتفنیومهندسیکارتاعتبارفارس
جهتتکمیلکادرخوددراستانفارسازافرادواجد

شرایطزیردعوتبههمکاریمینماید:
کارشناسالکترونیکیامخابراتسیستم

آقا/خانم،سابقهکارمهمنیست
تماموقت،کارشناسیارشدویادکترامخابراتسیستم

ساعاتکاری:شنبهتاچهارشنبه۷الی۱۶:۳۰
بیمهبیمهتکمیلی،حقوقثابتپایهادارهکارومزایایآن

بیمهتامیناجتماعیکاملازروزاول
بیمهتکمیلیرایگان،افزایشحقوقبراساسراندمانشغلی

هزینهسرویسرفتوبرگشت

واتساپ۰۹۱۷۹۳۵۷۷۸۰

آدرسشیراز،شهرکصنعتیبزرگشیراز

https://bazarekar.ir/19294 : لینک

دعوت به همکاری

مهندستاسیساتمکانیکیوبرقی
آقا،تماموقت،حداقل۵سالسابقهکار

آشنابااموردفترفنیشاملتنظیمصورتجلساتو
صورتوضعیت،تهیهازبیلت

تهیهقیمتجدید،آشنابادیتیلهایاجرایی،بیمه
اضافهکاری،ناهار،امکاناسکان

مهندسعمران)کارشناسدفترفنیابنیه(
آقا،تماموقت،مسلطبهتهیهصورتوضعیت

با۵سالسابقهکار،بیمه،اضافهکاری
ناهار،امکاناسکان

ازمتقاضیانواجدشرایطخواهشمندیمرزومهخودرابه
واتساپزیرارسالنمایند.

لطفاازتماستلفنیخوددارینمایید.
واتساپ۰۹۳۶۹۰۸۵۵۸۱

https://bazarekar.ir/19283 : لینک

یکشرکتساختمانیجهتتکمیلکادرخوددریککارگاهساختمانیدراستانسیستانوبلوچستان،
شهرزابلازافرادواجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید.

دعوت به همکاری

مهندسعمرانجهتنظارتپروژه
خانم/آقا،تماموقت

حداقل۵سالسابقهکارمرتبط
آشناییباپروژههایشبکهجمعآوریفاضالب،خط

انتقالوتصفیهخانههایآبوفاضالب
آشنابهفهارسبها،صورتجلسهوصورتوضعیت

مهندسمکانیک)گرایشسیاالت(
خانم/آقا،تماموقت

حداقل۷سالسابقهطراحیدرزمینهآبوفاضالب
باسابقهطراحیتاسیساتمکانیکالتصفیهخانههای

آبوفاضالب،آشنابهفهارسبهاشاملابنیه،تاسیسات
مکانیکی،تجهیزاتآبوفاضالب

کارشناسکنترلپروژه

خانم/آقا،تماموقت،مهندسعمرانیاصنایع

حداقل۳سالسابقهفعالیتدرپروژههایعمرانی

مسلطبهنرمافزارهایکنترلپروژه

Primaveraوmspازجمله

مسلطبهنرمافزارآفیس

)word.Excel.powerpoint(

ازمتقاضیانواجدشرایطخواهشمندیمرزومهخودرابا

ذکرعنوانشغلیبهایمیلزیرارسالنمایند.

employment9810@gmail.com

https://bazarekar.ir/18958 : لینک

یکشرکتدرزمینهآبوفاضالبجهتتکمیلکادرخوددراستانتهرانازافرادواجدشرایط
زیردعوتبههمکاریمینماید.

دعوت به همکاری

یکشرکتواقعدرشهرکصنعتیمحمودآباداصفهان
جهتتکمیلکادرخودازمیانمتقاضیانساکنایناستانکه

واجدشرایطمیباشنددعوتبههمکاریمینماید.
طراحیصنعتی:خانم،تماموقت،دارایسابقهمرتبطجهت

Rhinoطراحیسنگ،آشنابهنرمافزار

دارایسرویسرفتوبرگشت،بیمه،حقوقومزایایشغلی
ازمتقاضیانواجدشرایطخواهشمندیمرزومهخودرابه

واتساپزیرارسالنمایند.
واتساپ۰۹۱۳۴۴۳۴۱۸۱

https://bazarekar.ir/19266  : لینک

ایـنموضـوعامـابـاواکنشهایـیازسـویصاحبنظـران
رشـتهمـددکاریاجتماعـیهـمهمـراهبـودبـهطوریکـه
مصطفـیاقلیمـا،رییسانجمنعلمیمـددکاریاجتماعی
ایـراندرنامـهایبـهرییـسسـازمانتبلیغـاتاسـالمی
نسـبتبـهانتشـارآگهـی»تربیـتمـددکاراجتماعـیدر
شـشجلسـه«واکنشنشـاندادودربخشـیازسـخنان
خـوداینطـورنوشـتکـه:»تعییـنعنـوانیـکحرفـهو
رشـتهتحصیلـیکـه۶۳سـالاسـتدرنظـامدانشـگاهی
تدریـسمـیشـود،بـراییـککارگاهآموزشـیشـش
جلسـهای،آشـکاراوهـنعلمونظامدانشـگاهاسـت.بهنظر
مـیرسـدآنسـازمانمحتـرمسـهواچنیـناشـتباهیرا
انجـامداده،زیراهمچنانکهنمیتـوانکارگاههاودورههایی
بـاعنـوانتربیـتپزشـک،مهنـدس،فیلسـوفیـامجتهد
ارائـهداد،بنابرایـنکارگاهتربیـتمـددکاراجتماعـینیـز
کامالبیمعناوبهدورازمنطقعلمیوعملیاسـت.بیشـک
کسـانیکـهایـنکارگاهرابگذراننـدبـاخیـالیـاتوهـم
اینکـهمـددکارشـدهاند،ممکناسـتمرتکباشـتباهاتی
شـوندکـهبـهفجایعـیبینجامد.آنگاهچهکسـیمسـوول
خواهـدبود؟چگونـهمـیتوانچهارسـالآمـوزشعلمیو
دورههـایکارورزیعملـیمـددکاریاجتماعـیراتنهادر

شـشجلسـهخالصهکـرد؟.«
ازسـویدیگـرامـاسیدحسـنموسـویچلـک،رییـس
انجمـنمـددکاراناجتماعـیایـرانبـرایجلوگیـریاز
ورودافـرادغیرمتخصـصبـهایـنحرفـهبـرلـزومتصویب
طرحتشـکیلسـازماننظاممددکاریاجتماعیجمهوری
اسـالمیایـرانتاکیدکـردویکیازمهمتریـنکارکردهای
ایـنطرحرادرراسـتایدفـاعازحقوقمـردموذینفعان
حـوزهمـددکاریاجتماعـیوتعییـنصالحیـتحرفـهای
کلیـهمـددکارانجهـتفعالیـتدرعرصههـایخدمـات

اجتماعیکشـوردانسـت.
سـیدحسـنموسـویچلـک،رئیـسانجمـنمـددکاران
اجتماعـیایرانبااشـارهبـهتاریخچهمـددکاریاجتماعی
ایـرانبـهایسـنامیگوید:ایـنرشـتهازمقطـعکاردانیتا
دکتـرادرایـرانوجهـاندردانشـگاههایمختلـفدولتی،
خصوصـی،علمـیکاربـردیوآزادتهـراندانشـجوجـذب
میکنـدویـکرشـتهدانشـگاهیاسـت.درتمـامتعاریف
مـددکاریاجتماعـیازجملـهدرتعریـفجدیـدجهانـی
مـددکاریاجتماعـیبـهایـنموضـوعاشـارهشـدهکـه
مـددکاریاجتماعـیرشـتهایدانشـگاهیوعلمیاسـت؛
همیـنموضـوعگویایایناسـتکـهمـددکاریاجتماعی
مـددکار اسـت ممکـن کـه هرچنـد نیسـت. خیـر کار
اجتماعـیتفکـرخیـرهـمداشـتهباشـدامـاایـنحرفـه
رشـتهایتخصصـیاسـتکهتوسـطافرادمتخصـصباید

ارائـهخدمتشـود.
ویادامـهمیدهـد:لذاهرگونـهورودافـرادغیرمتخصص،
تعـرضبـهحریـمتخصصـیوعلـمودانـشاسـت؛ایـن
تفکـرکه»هرکسـینیـتکارخیردارد،مـددکاراجتماعی

اسـت«،مـوردتاییدنیسـت.
موسـویچلکبااشـارهبـهتاثیرورودافـرادغیرمتخصص
بـهرشـتهمـددکاریاجتماعیبـرجامعهمیگویـد:زمانی
ازجملـه واردهـرحرفـهای غیـرمتخصـص افـراد کـه
روانشناسـی،جامعهشناسـیومـددکاریو...شـوند،حتـی
اگـرافـرادسـالم،متعهـدونودوسـتیباشـند،بـهواسـطه
شـناخت عـدم و تخصـص و مهـارت دانـش، نداشـتن

اصـولحرفـهایوپایبنـدیدراصـولاسـتراتژیهای
مـددکاریاجتماعـی،بـاانجامکارهایـی،اصولتخصصی
وحرفـهایمـددکاریاجتماعـیراخدشـهدارمیکننـدو

ایـنبـرخـالفاخـالقحرفهایاسـت.
رئیـسانجمنمـددکاراناجتماعیایرانبااشـارهبهبیانیه
اخـالقجهانـیتاکیـدمیکنـد:یکـیازنکاتیکـهدراین
بیانیـهمورداهمیتاسـتایناسـتکهافـرادیکهدراین
حـوزهفعالیتمیکنندبایـدصالحیتحرفهایوتخصصی
داشـتهباشـند.کسـیکهدرحوزهمددکاریاجتماعیکار
میکنـدبایـدبـهاخـالقحرفـهایپایبنـدباشـدویکیاز
نـکاتاخالقحرفـهای،برخـورداریازصالحیـتحرفهای
اسـت.طبیعتـاًانتظـارمـیرودهمـهکسـانیکـهدرحوزه
مـددکاریاجتماعـیکارمیکنند،تخصصالزمراداشـته

باشند.
بـهگفتـهموسـویچلـک،ورودافـرادغیـرمتخصـص
بـهحوزهمـددکاریاجتماعیموجبمیشـودتاخدماتی
کـهایـنافـرادارائهمیکننـددربسـیاریازمواقـعنهتنها
بـهنفـعخدمتگیرندگاننباشـدبلکهبـهضررآنهاباشـد.
ازسـویدیگرازآنجاییکهوزارتعلومووزارتبهداشـت
اجتماعـیمیپذیـرد،ورود دانشـجویرشـتهمـددکاری
افـرادغیـرمتخصـصبهایـنحـوزه،بیاحترامیبـهقانون
اسـت.لـذااینکـهفکرکنیمهرکسـیمیتواندبـابرگزاری
دورههـایچنـدروزهوچنـدسـاعتهمـددکاراجتماعـی

تربیـتکنـدظلـموخیانتدرحـقاینحرفهاسـت.
ویبـااشـارهبـهتوسـعهرشـتهمـددکاریاجتماعـیطی
سـالهایگذشـتهدردانشـگاههایتهرانیادآورمیشـود:
باوجـودفارغالتحصیالنرشـتهمـددکاریاجتماعـی،ورود
افـرادغیرحرفـهایبیاحترامـیبـهقانـونومقرراتاسـت
وهـمخدماتـیکـهایـنافـرادارائـهمیکننددربسـیاری
ازمواقـعبـهجایاینکـهابـرورابگیرندمیزنندچشـمرا

همکـورمیکننـد؛زیـراتخصـصندارند.
رئیـسانجمـنمـددکاراناجتماعیایرانمعتقداسـتکه
بایـدپسـونداجتماعیمددکارهمیشـهگفتهشـودوفقط
نگوییـم»مـددکار«بلکهبگوییـم»مـددکاراجتماعی«،تا
افرادفکـرنکنندمیتوانندمددکاراجتماعیباشـند.برخی
ازسـازمانهامیگوینـددرسـازمانماازنگهبـانتارئیس
همـهمـددکارهسـتند،ایـنتفکرسـنتیاسـت.حتیاین
افـرادممکـناسـتدرسـازمانهایدولتـییـانهادهـای
عمومـیغیردولتـیفعـالباشـندواینگونـهنیسـتکـه
گروهـیازبیرونآمدهباشـندوکارمـددکاریرابهصورت
غیـرحرفـهایانجـامدهنـد.بهطـورمثـالدربسـیاریاز
سـازمانهای و عمومـی نهادهـای دولتـی، سـازمانهای
مـددکاری جایـگاه در کـه هسـتند افـرادی غیردولتـی

اجتماعـیقـرارگرفتهانـدامـافاقـدتخصصهسـتند.
موسـویچلـکبـابیـاناینکـهمتاسـفانهاینموضـوعدر
طبقهبندیمشـاغلهـموجـوددارد،خاطرنشـانمیکند:
اخیـراًقـوهقضاییـهاسـتخدامیبرگـزارمیکنـدکـهدر
شـرایطاحـرازپسـتمـددکاریاجتماعیهمـهمیتوانند
شـرکتکنندوایندرحالیسـتکهحتیدرشرایطاحراز،
اولویـتبـافـارغالتحصیـالنمـددکاریاجتماعـیاسـت.
درایـنراسـتادردولـتقبـلمکاتبـهکردیـمودراکثـر
آزمونهـاایـنموضـوعرعایتشـد.برایاینمرحلـهنیزبا
قـوهقضاییـهمکاتبـهکردهایمامـاتاکنونپاسـخیدریافت
نکردهایـم.بـهنظـرمیرسـدایـنموضـوعبیتفاوتـیو

بیتوجهـیاداریاسـتخدامیبـهحفـظحریـمتخصصـی
ایـنحرفهاسـت.

ویمیافزایـد:اگـرقبـولداریـمکـهمـددکاریاجتماعی
تخصـصاسـتوبـرایآنازکاردانـیتادکترارشـتههای
دانشـگاهیتعریـفکردهایـم،نمیتـوانکارتخصصـیرا
بـههـرفردیسـپردواینموضـوعبهحرفه،اعتمـادمردم
وبعـدنظارتـیدووزارتخانـهوزارتعلـوموبهداشـتدر
حـوزهآموزشمـددکاریاجتماعـیآسـیبواردمیکندو
خطـرآنهمـهجانبه)همبـرایمددکاری،هـمحاکمیت،
هـممـردموهـمدسـتگاههایناظـرومتولیـانآمـوزش(

است.
رئیـسانجمـنمـددکاراناجتماعـیایـرانبابیـاناینکه،
اینکـهمتولیـانآمـوزشمـددکاریاجتماعـیدرخصوص
ورودافـرادغیرمتخصـصبـهایـنحرفـهسـکوتکردهاند
جـایتعجـبدارد،میگوید:ایندسـتگاههاچگونـهاجازه
میدهنـدبـهحریـمدانشـگاهیاینگونـهتعـرضشـودو

سـکوتمیکننـد؟.
موسـویچلـکتصریحمیکند:ایـنافرادغیرحرفـهایدر
هرجایـیکهباشـند،چـهدربحـران،چهدرسـکونتگاهها،
چـهدرشـرایطعـادیوچـهدرسـازمانهایدولتـیکار
کنندآسـیبزاهسـتند.دانشـجویکارشناسـیمددکاری
تـرم وچهـار اجتماعـیچهـارسـالتحصیـلمیکنـد
دورهکارورزیمیگذرانـدوروشهـایمختلـفمـددکاری
اجتماعـیمیآمـوزد.ایـندرحالیسـتکـهبهراحتـیاین
رونـدرانادیـدهمیگیریـموتصـورمیکنیـمبـهراحتـی
میتـوانکارمـددکاریاجتماعـیانجـامداد.فکرمیکنیم
مـددکاریاجتماعـیسـبدکاالیانصیحتاسـت،درحالی
کـهاینگونهنیسـتودرتعریفجدیدمـددکاریاجتماعی
نقـشمـددکاردرانسـجاماجتماعی،درتوسـعهاجتماعی،
درتوانمندسـازیاجتماعـیودرتحقـقعدالتاجتماعیو

بهرهگیـریازعلـوماجتماعیاسـت.
ویبـابیـاناینکـههـدفمـددکاریاجتماعیبهزیسـتن
اجتماعیمردماسـت،گفت:بهنظرورودافرادغیرمتخصص
بـهایـنحرفههرجومـرجرادرحوزهتخصصـیمددکاری
اجتماعـیایجـادمیکنـد.بسـیاریازایـنافـرادبـهدلیل
اینکـهاصـولمـددکاریاجتماعیرانمیداننـد،نمیتوانند
اصـولراپیادهکننـد؛تفاوتهایفـردیرانمیدانند،اصل
مشـارکتراپیـادهنمیکننـد،اصـلرازداریوپذیـرشرا
بلـدنیسـتند.فرآیندمـددکاریاجتماعی،فرآیندیبسـیار
پیچیـدهوتخصصیاسـت.متاسـفانهدربسـیاریازمواقع
ورودایـنافـرادغیرمرتبـطاصـول،ارزشهـاوفرآیندهـا،
مهارتهـا،تکنیکهـاومبانـینظریمـددکاریاجتماعی
رابـهچالـشکشـیدهاسـتوانتظـارمـیروددووزارتخانه
علـوموبهداشـتبـهعنـوانمتولیـانصـدورمجـوزمراکز
آمـوزشعالیدراینزمینهسـکوتنکنند.زیراسکوتشـان
ظلـمدرحـقایـنحرفهوحرفههایدیگراسـت.سـازمان

اداریواسـتخدامیبایـددرایـنحـوزهورودکند.
رئیـسانجمنمددکاراناجتماعیایـراندرادامهراهنجات
رشـتهمـددکاریاجتماعـیازورودافـرادغیرمتخصـص
بـهایـنحرفـهراتصویـبطـرحسـازماننظاممـددکاری
اجتماعـیدرمجلـسمیدانـدودرایـنراسـتاازرئیـس
مجلـسمیخواهدکهانتظار۶۳سـالهمددکاراناجتماعی
راپاسـخدهدوسـریعتراینقانونموردبررسـیقرارگیرند
زیـرادرسـازماننظـاماولیـنشـرطداشـتنصالحیـت

حرفـهایاسـتچـراکـهایـنسـازمانازصنـفخـودواز
کسـانیکهازمـددکاراناجتماعیخدمـتمیگیرنددفاع

میکنـد.
عباسـعلییزدانـی،مـدرسدانشـگاهوعضـوهیـاتمدیره
انجمـنمـددکاراناجتماعـیایـراننیـزدرایـنبـارهبـه
ایسـنامیگویـد:درخصـوصدعواهاییکهبـهنظرصنفی
میرسـندموضـوعاصلـیرابایـددررویکـردسیاسـتیبه
مقولـهتخصـصجسـتجوکـرد.وجـودافـرادمتخصـص
تعلیـمدیـدهوبـهتبـعآنگروههـایتخصصـی،دردنیای
امـروزیکامربسـیارحیاتیانـد.یکـیازمهمترینخواص
تخصصیشـدنمشـاغلوحرفههادغدغهمندشـدنافراد
اسـت.فـردمتخصـصدرموضـوعتخصصیاشبـهمعنای

واقعـیدغدغـهپیـدامیکند.
ویادامـهمیدهـد:بـهطـورمثـالدربـارهبحـرانآبو
وضعیـتبـدتخریـبمحیـطزیسـتصحبتمیشـوداما
درمـردمعـادیبـهنـدرتنگرانـیواقعـیایجادمیشـود.
امـایـکمتخصصباشـنیدنیکخبـرکوتاهمثـلاینکه
۱۵درصـدآبپشـتیـکسـدکـمشـدهاسـتشـاید
شـبهاخـواببهچشـمشنیایدچـونمیدانـدعواقبش
چیسـتومیداندسـالهایآینـدهچهعوارضـیازپیآن
ایجـادمیشـودامـامـردمعـادیاینحـسراهرگـزپیدا
نمیکننـدزیـرامـردمعادیدربـارهمحیطزیسـتدغدغه
ندارنـد،بـرایهمیـنهمبـرایاقناعمـردمدربارهمسـائل
بحرانـیتوصیـهمیشـودکهازبمبـارانخبـریوحرفهای
ملموستـروعینـیترونهعددورقموآماراسـتفادهشـود.
یزدانـیدربخشدیگریازسـخنانشمیافزاید:کمککردن
بـهفـردیکـهاززندگیناامیداسـتیـاقصدنابـودکردن
خـودیـادیگـریراداردنیازمنـدسـالهاآمـوزشتحـت
نظـارتسرپرسـتاسـت.ایـنهمـهآمارهایوحشـتآور
ازآسـیبهایاجتماعـینتیجـهواگذاشـتنمتخصصیـن
وواگـذارکـردنامـوربـهافـرادیاسـتکـهاصـالدغدغه
ندارنـد.یـکمدیرارشـدبدونتجربـهکاردریکسـازمان
واردآنمیشـودوبـدونتوجـهبـهعواقـبکارشمدیران
تخصصـیرابهپسـتهایغیرتخصصیمیفرسـتدوافراد
دیگـریراجـایآنهـامیگـذاردکـهحتـییـکصفحـه
دربـارهآنموضـوعازقبـلنخواندهاند.بهنظـراینموضوع

ازبـیاعتقـادییـاحتـیتنفـرازتخصـصمیآید.
خرابتـر هـم ایـن از اوضـاع امـا میشـود: یـادآور وی
شـدهوفقـطاشـتباهنمیکنیـمبلکـهاشـتباههارانهادینه
میکنیـم.وقتـیمجـوزکاربهافـرادیکهبـدونگذراندن
 دورههـایجامعـهپذیـریودغدغهمندیدردانشـگاهها،ـ
،داده منظورمدرکگیرینیسـتبلکهدغدغهیابیاسـتـ
میشـودیعنـیایـنافـرادبـرایانجـام»کارهایاشـتباه«
پشـتوانهقانونـیپیـدامیکننـد.ایـنافـرادبـامجوزهایی
کـه»بـهاشـتباه«میگیرنـدواردصنفمیشـوندوفضای

صنـفراهـمبـههـممیریزند.
عضـوهیـاتمدیـرهانجمـنمـددکاراناجتماعیایـرانبا
بیـاناینکـهبینظمـیدرحوزههایتخصصیسـممهلکی
اسـت،میگوید:رقابتهایسـطحپایینودمدسـتیایجاد
میشـودکـهبـرایکاربـامـردمآسـیبدیدهودرمعـرض
آسـیبهایاجتماعـیبسـیارخطرناکاسـت.بسـیاریاز
آسـیبهایامـروزنتیجـهخرابکاریهایچندینسـالقبل

اسـتکهامـروزبـهاینجارسـیدهاند.

ورود غیرمتخصصان به رشته پرپیچ و خم 
»مددکاری  اجتماعی«
 راه »نجات« چیست؟

درحالـیرشـتهمـددکاریاجتماعـیایـرانجایـگاهعلمـیوتخصصیباسـابقه۶۳سـاله
دردانشـگاههاپیـداکـردهاسـتکـهاظهـاراتصاحبنظـراناینحـوزهتخصصـیحکایت
ازورودافـرادغیرمتخصـصبـهایـنرشـتهبـرایارائهخدمـاتبـهمـردمرادارد؛موضوعی
کـهبـهاعتقـادکارشناسـانعالوهبـراینکـهایناقـدامنوعـیبیاحترامـیبهقانـونتلقی
میشـود،بـهحرفـه،اعتمـادمـردموبُعـدنظارتـیدووزارتخانهعلـوموبهداشـتدرحوزه

آمـوزشمـددکاریاجتماعـیهـمآسـیبواردمیکند.
بـهگـزارشایسـنا،چنـدیپیشآگهـیتحتعنـوان»تربیـتمـددکاراجتماعیدرشـش
جلسـه«توسـطسـازمانتبلیغاتاسـالمیمنتشـرشـد؛درحالـیایـنآگهیدررسـانهها
منتشـرشـدکـهبدیهیاسـتافـرادتنهابـاشـرکتدرجلسـاتآموزشـیوحضـوردر
دورههـایچنـدسـاعتهنمیتواننـدرشـتهتخصصـیمـددکاریاجتماعـیراآمـوزشببینند.
حتـینـگاهکوتاهـیهمبـرعلـموجایـگاهمـددکاریاجتماعـیدرایـرانحکایتاز
سـابقه۶۳سـالهاینحرفهدردانشـگاههادارد.رشـتهایکهدردانشـگاههاجایگاهعلمیو
تخصصـیخودراپیداکردهوسالهاسـتبهعنوانرشـتهایدانشـگاهیدردانشـگاههایتابع
وزارتبهداشـت،درمـانوآمـوزشپزشـکیووزارتعلـومدرمقاطعمختلفدانشـجوجذب
میکنـدوفـارغالتحصیـالنایـنحرفهبعـدازگذرانـدنترمهـایتحصیلی،چندتـرمدوره
کارورزیویادگیـریروشهـایمختلفمـددکاریاجتماعـیو...میتواننـدواردعرصهکارو

خدمتشـوند.
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به همت مرکز نوآوری عسل پارک علم و فناوری اردبیل 

رویداد استارتاپی صنعت زنبورداری 
و فرآوری عسل برگزار می شود

ــارک  ــوآوری عســل پ ــز ن ــه همــت مرک ــرآوری عســل ب ــورداری و ف ــت زنب ــداد اســتارتاپی صنع روی
ــود. ــزار می ش ــاران باغرو»عســل مهرنوش«برگ ــکاری شــرکت عســل ب ــا هم ــل و ب ــاوری اردبی ــم و فن عل

ــم و  ــارک عل ــل از پ ــه نق ــوم ب ــی وزارت عل ــط عموم ــل از اداره کل رواب ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
فنــاوری اردبیــل، مرکــز نــوآوری عســل پــارک علــم و فنــاوری اردبیــل بــا همــکاری شــرکت عســل 
ــا  ــل را ب ــرآوری عس ــورداری و ف ــت زنب ــتارتاپی صنع ــداد اس ــوش«، روی ــل مهرن ــاران باغرو»عس ب
ــای  ــرآوری آن، روش ه ــای ف ــای عســل و روش ه ــای بســته بندی عســل، فرآورده ه محورهای:روش ه
بازاریابــی و فــروش عســل و فــرآورده ای آن، فرآورده هــای غذایــی بــر پایــه عســل، روش هــای درمانــی 

ــد. ــی کن ــزار م ــی برگ ــای آن و زنبوردرمان ــه عســل و فرورده ه ــر پای ب
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/20354

با همکاری دانشگاه قم و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

اولین رویداد ملی هجرت اشتغال آفرینی
 در قم برگزار می شود

اولیــن رویــداد ملــی هجــرت اشــتغال آفرینی 
ــت  ــی زیس ــاوری اجتماع ــج فن ــتای تروی در راس
ــا  ــاه ت ــور، از ۲۸ تیرم ــتغال کش ــی اش ــوم مل ب
۳ مردادمــاه ســال جــاری در دانشــگاه قــم برپــا 

می شــود.
ــزاری  ــل از خبرگ ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
دانشــجو از قــم، دانشــگاه قــم بــا همــکاری 
ــاه اجتماعــی و مشــارکت  ــاون و رف وزارت کار، تع
نهاد هــای دغدغه منــد ملــی، اولیــن رویــداد ملــی 

هجــرت اشــتغال آفرینی را برگــزار می کنــد.
گفتمــان  ترویــج  راســتای  در  رویــداد  ایــن 
زیســت بــوم ملــی اشــتغال کشــور ویــژه دانشــجویان، طــاب و فارغ التحصیــان مســتعد در تولیــد 

می شــود. برگــزار  اشــتغال  حــوزه  اجتماعــی  فنــاوری 
ــای نمایشــی و نمایشــگاه  ــد، برنامه ه ــوردی، بازدی ــش، تجربه ن ــداد، کارگاه، چال ــن روی ــای ای قالب ه

اســت کــه از ۲۸ تیرمــاه تــا ۳ مردادمــاه ۱۴۰۱ ویــژه آقایــان در دانشــگاه قــم برگــزار می شــود.
ــایت  ــه س ــه ب ــا مراجع ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــام و کس ــت ثبت ن ــد جه ــدان می توانن ــه من عاق
ــد. ــدام کنن ــماره ۰۹۰۵۳۴۰۳۸۵۲ اق ــه ش ــازی ب ــای مج ــق فض ــا از طری http://Muhajer.biz و ی

پس از سه بار تعویق

برگزاری نمایشگاه الکامپ در تاریخ ۱۰ تا ۱۳ مردادماه
رایانــه ای  صنفــی  نظــام  ســازمان 
کــه  کــرد  اعــام  تهــران  اســتان 
ــه  ــد ب ــود را متعه ــازمان خ ــن س ای
در  الکامــپ  نمایشــگاه  برگــزاری 
بــازه زمانــی ۱۰ تــا ۱۳ مردادمــاه 

. نــد ا می د
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از 
ــگاه  ــکوه نمایش ــزاری باش ــیتنا، برگ س
»تولیــد؛  کــه  ســالی  در  الکامــپ 

دارد. مضاعــف  اهمیــت  شــده،  نامیــده  اشــتغال آفرین«  و  دانش بنیــان 
ــای  ــا و هزینه ه ــی کرون ــل پاندم ــه دلی ــگاه ب ــن نمایش ــره ای ــق غیرمنتظ ــار تعوی ــه ب ــس از س پ
ــل  ــات تحمی ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــرکت های فن ــه ش ــرر ب ــای مک ــه تعویق ه ــنگینی ک س
کــرده اســت، ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای اســتان تهــران خــود را متعهــد بــه برگــزاری باشــکوه 

ــد. ــاه می دان ــا ۱۳ مردادم ــی ۱۰ ت ــازه زمان ــگاه در ب ــن نمایش ای
ــران و  ــی ته ــگاه های بین الملل ــرکت نمایش ــارت و ش ــعه تج ــازمان توس ــط س ــان توس ــن زم ای

ــر اســاس تقویــم ســاالنه نمایشــگاهی و فضــای موجــود نمایشــگاهی تعییــن شــده اســت. ب
برگــزاری باشــکوه نمایشــگاه الکامــپ در ســالی کــه »تولیــد؛ دانش بنیــان و اشــتغال آفرین« 

ــف دارد. ــت مضاع ــده، اهمی ــده ش نامی
لــذا پیــرو درخواســت تعــداد کثیــری از شــرکت ها مبنــی بــر برگــزاری نمایشــگاه الکامــپ در زمــان 
مقــرر، ســازمان نصــر تهــران کــه سیاســتگذار ایــن نمایشــگاه اســت در هماهنگــی بــا شــرکت ســهامی 
ــا نمایشــگاه  ــان ب ــپ هم زم ــزاری نمایشــگاه الکام ــه برگ ــران نســبت ب ــی ته نمایشــگاه های بین الملل
پدافنــد غیرعامــل و بــا رعایــت تمــام شــعائر مذهبــی ایــام محــرم در موعــد مقــرر اقــدام خواهــد کــرد.

بازارکار و آینده مشاغل 
آینــده  کــــار  بــازار 
کشــورها بــا توجــه بــه 
فناوری هــای  رشــد 
جملـــه  از  متعـــدد 
مصنــــوعی  هــوش 
بشــدت دچــار تغییرات 
ــش  ــد و پی ــد ش خواه
شــود  مــی  بینــی 
بســیاری  آینــده  در 
بیــن  از  مشــاغل  از 

برونــد. امــا ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در ازای حــذف مشــاغل 
ــی شــود. ــز ایجــاد م ــدی نی ــدد جدی ــراری، مشــاغل متع  ســاده و تک
ــریح  ــه تش ــب، ب ــن مطل ــدن ای ــن ش ــرای روش ــو ب ــن ویدئ در ای
ــوان  ــا عن ــال ۲۰۲۱، ب ــتون در س ــاوران بوس ــروه مش ــزارش گ گ
ــم. ــا ســال۲۰۳۰ مــی پردازی ــده مشــاغل ت ــر آین ــاوری ب ــر فن  تاثی

کار  بــازار  و  شــغلی  آینــده  بررســی  بــه  گــزارش  ایــن 
پــردازد  مــی  المــان  و  آمریــکا  اســترالیا،  کشــور  ســه  در 
نظــر  از  مختلــف  درســال های  را  کشــور  ســه  ایــن  و 
کنــد.  مــی  مقایســه  مــازاد  نیــروی  و  کار  مــورد   نیــروی 
در گــزارش در قالــب شــش ســناریو آینــده بــازار کار در کشــورها تــا 

افق ۲۰۳۰تشــریح و مقایســه شــده اســت.

مشاغل آینده، بازار کار
 را متحول خواهد کرد

یــک کارشــناس بــازار کار، 
جدیــد  مشــاغل  ظهــور 
زیــان  بــه  را  آینــده  در 
وی  ندانســت.  کار  بــازار 
بــا انتقــاد از خــام فروشــی 
منابــع کشــور، فــرآوری 
مقدمــه  را  محصــوالت 
ــد و  ــاغل جدی ــاد مش ایج

ــرد. ــوان ک ــور عن ــان در کش ــارغ التحصی ــتغال ف ــان و اش دانش بنی
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایســنا حمیــد حــاج اســماعیلی ، 
ــران و منســوخ  ــداز مشــاغل آینــده در ای ــاره ترســیم چشــم ان درب
شــدن برخــی مشــاغل بــا روی کار آمــدن مشــاغل نوظهــور اظهــار 
ــه  ــت ک ــان داده اس ــه نش ــعه یافت ــورهای توس ــه کش ــرد: تجرب ک
مشــاغل  ظرفیــت  و  نیســت  پذیــر  آســیب  مشــاغل  ایــن 
ــد  ــی توان ــوژی م ــد بلکــه اســتفاده از تکنول را کاهــش نمــی ده
ــاز کنــد، یعنــی  ــازار کار ب ــه ســوی ب ــدی را ب دریچــه هــای جدی
بــه قــدری فضــای بکــر و پــر ظرفیــت در تکنولــوژی هــای جدیــد 
ــر  ــد براب ــا چن ــد ت ــی توان ــه م ــت ک ــاغل هس ــف مش ــرای تعاری ب
شــغل هــای ســنتی کــه ممکــن اســت در ایــن تغییــر و تحــول 

ــد. ــران کن ــد را جب ــن برون از بی

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید
https://bazarekar.ir/20202

با تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی 
علمی کاربردی

رشته مهندسی کسب و کار دیجیتال 
تصویب شد

شــورای  تصویــب  بــا 
ــزی آموزشــی و  ــه ری برنام
ــردی برای  درســی لمی کارب
نخســتین بار دوره مهندسی 
فنــاوری کســب و کــــار 
دیجیتالــی بــا نــگاه بــه 
ــازار و مارکتینــگ  آینــده ب
جامــع  دانشگــــاه  در 

می شــود. برگــزار  علمی کاربــردی 
ــزاده سرپرســت دفتــر برنامه ریــزی درســی دانشــگاه  علیرضــا جمال
ــه  ــی از جمل ــب وکار دیجیتال ــاوری کس ــی فن ــت: دوره مهندس گف
بحث هــای مهمی اســت کــه بــا پیشــرفت فضــای دیجیتــال و 
ــا  ــه خــود گرفتــه اســت، در واقــع ب ــری ب ــت، شــکل جدی ت اینترن
گســترش فنــاوری، شــکل و شــمایل کســب و کار هــا تغییــر کــرده 
و رونــق اینترنــت عــاوه بــر ایجــاد کســب و کار هــای جدیــد موجب 
ســرعت بخشــی و یکپارچگــی عواملــی، چــون برقــراری ارتبــاط بــا 
مشــتریان، شــناختن بــازار هــدف بــرای فــروش، آگاهــی از فعالیــت 
رقیبــان و ســهولت کســب و کار هــای کوچــک و بــزرگ شــده کــه 

نیازمنــد ســواد دانشــگاهی اســت.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/19470

توسط معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم؛

ــاوری  ــاون فن ــط مع ــوآوری توس ــی و ن ــز کارآفرین ــه مرک آئین نام
و نــوآوری وزارت علــوم بــه روســای دانشــگاه ها، پارک هــای 
علــم و فنــاوری و کلیــه مراکــز آمــوزش عالــی وابســته بــه ایــن 

ــد. ــاغ ش وزارت اب
ــوم،  ــی وزارت عل ــط عموم ــازارکار از اداره کل رواب ــزارش ب ــه گ ب
دکتــر علــی خیرالدیــن معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، در 

راســتای توســـعه، تکمیــل و تقویــت زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری 
ــز رشــد  ــوآوری، مرک ــی و ن ــز کارآفرین ــای ایجــاد مرک و در قالب ه
ــز  ــن نامه مرک ــاوری ” آئیـ ــم و فن ــس عل ــاور و پردی ــای فن واحده
کارآفرینــی و نــوآوری ” را بــه روســای دانشــگاه ها، پارک هــای 
ــن   ــه ای ــته ب ــی وابس ــوزش عال ــز آم ــه مراک ــاوری و کلی ــم و فن عل

ــرد. ــاغ ک وزارت اب
 ایــن آییــن نامــه بــا هــدف شناســایی و افــراد و تیم هــای 
ــازی  ــه تجاری س ــردن زمین ــم ک ــن و فراه ــوآور، کارآفری ــاق، ن خ
ــه  ــل ب ــتای تبدی ــا در راس ــه آنه ــی و فناوران ــتاوردهای علم دس
ــی،  ــوزش عال ــز ام ــه مراک ــن و ب ــه تدوی ــای کارآفرینان ــت ه فعالی

ــد. ــاغ ش ــاوری اب ــی و فن پژوهش
از دیگــر اهــداف ابــاغ ایــن آیین نامــه مــی تــوان بــه ایجــاد روابــط 
گســترده )شــبکه ســازی( بیــن دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی، 
ــدف  ــروه ه ــرون از گ ــع درون و بی ــع مناب ــت، تجمی ــت و صنع دول
در راســتای کارآفرینــی و نــوآوری و ارتقــای نقــش نــوآوری و 
کارآفرینــان در توســعه و اعتــای کشــور از طریــق توســعه فنــاوری 

و کســب و کار دانــش بنیــان اشــاره کــرد.

آئین نامه مرکز کارآفرینی و نوآوری ابالغ شد

با حضور ستاری؛ 

خانه خالق و نوآوری دانشگاه پیام نور افتتاح می شود

ــورنا  ــور س ــا حض ــور ب ــام ن ــگاه پی ــوآوری دانش ــاق و ن ــه خ خان
ــر  ــوری ۲۰ تی ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــاون علم ــتاری، مع س

می شــود. افتتــاح 
ــزاری دانشــجو، در راســتای  ــل از خبرگ ــه نق ــزارش بازارکارب ــه گ ب
)تولیــد،  ســال  شــعار  تحقــق  جهــت  دانشــگاه ها  رســالت 
دانش بنیــان و اشــتغال آفرین( مراســم افتتــاح خانــه خــاق و 
ــا حضــور ســورنا ســتاری،  ــر ب ــور ۲۰ تی ــام ن ــوآوری دانشــگاه پی ن
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و تقــی زاده، ریاســت 

ــود. ــزار می ش ــور برگ ــام ن ــگاه پی دانش

شــرکت ســازه گســتر ســایپا طــی فراخوانــی بــه منظــور همــکاری 
حــوزه  در  علمــی  مراکــز  و  بنیــان  دانــش  شــرکت های  بــا 
ــا  ــه دنبــال جــذب و ایجــاد مشــارکت ب داخلــی ســازی قطعــات ب

ــت. ــوزه اس ــن ح ــال در ای ــرکت های فع ش
ــل  ــاخت داخ ــر س ــری مدی ــن منتظ ــازارکار، مبی ــزارش ب ــه گ ب
ــکاری  ــوان هم ــه فراخ ــاره ب ــا اش ــایپا ب ــازه گسترس ــرکت س ش
ــی  ــرای داخل ــی ب ــز علم ــان و مراک ــش بنی ــرکت های دان ــا ش ب
ــال ۱۴۰۱  ــعار س ــق ش ــتای تحق ــت: در راس ــات، گف ــازی قطع س
از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــا عنــوان )تولیــد، دانــش بنیــان، 
اشــتغال آفریــن(، مدیریــت زنجیــره تامیــن شــرکت ســازه گســتر 

ــا محوریــت حرکــت بــه ســوی افزایــش داخلــی ســازی قطعــات  ب
ــی برخــوردار  ــی کــه از دانــش فنــی باالی ــژه قطعات ــه وی خــودرو ب
هســتند ســامانه ورود بــه زنجیــره تامیــن شــرکت های دانــش بنیــان 

ــرد. ــدازی ک راه ان
وی افــزود: نخبــگان، دانشــگاهیان، فعــاالن شــرکت های دانــش بنیان، 
ــای علمــی  ــز رشــد و مجموعه ه ــاوری، مراک ــم و فن ــای عل پارک ه
ــه آدرس الکترونیکــی  ــد جهــت اعــام همــکاری ب کشــور می توانن
www.sazehgos tar.com )فراخــوان همــکاری شــرکت های 

دانــش بنیان/پورتــال ســازندگان( مراجعــه کننــد.

از سوی شرکت سازه گستر سایپا اعالم شد

فراخوان همکاری سایپا به شرکت های دانش بنیان
 و مراکز علمی کشور

رویدادها

رئیس مرکز نوآوری شرکت ملی پست مطرح کرد

تحقق هوشمندسازی با کمک شرکت های دانش بنیان
تغییــر  تحــول دیجیتــال الزمــه  و  امــروزه هوشمندســازی 
ــا حضــور  ــز ب ــر ج ــن ام اکوسیســتم کســب و کارهاســت و ای
نمی یابــد. تحقــق  دانش بنیــان  شــرکت های  و  اســتارتاپ ها 

بــه گــزارش بــازارکار، شــرکت ملــی پســت ایــران نیــز 
»تولیــد،  عنــوان  بــا  ســال  شــعار  تحقــق  راســتای  در 
دانش بنیــان و اشــتغال آفریــن« ایــن موضــوع را مدنظــر 
شــتاب  مجموعــه  ایــن  هوشمندســازی  بــه  و  داده  قــرار 

اســت. بخشــیده 
محمدرضــا قــادری، رئیــس مرکــز نــوآوری شــرکت ملــی پســت 

ــدن از  ــل ش ــرای تبدی ــرکت ب ــن ش ــاش ای ــه ت ــاره ب ــا اش ب
ــرای  ــی ب ــکوی مل ــک س ــه ی ــرف، ب ــتی ص ــور پس ــک اپرات ی
یــادآور  اینترنتــی،  فــروش  و  خریــد  و  کارهــا  و  کســب 
توانمندی هــای  و  قابلیــت  از  مســیر  ایــن  در  کــه  شــد 
تــا  اســت  شــده  گرفتــه  بهــره  دانش بنیــان  شــرکت های 
بتــوان ســهم شــرکت پســت از تحقــق اقتصــاد دیجیتــال 

ــرد. ــق ک را محق
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/20219

فصلی جدیدی از تبادالت فناورانه و دانشگاهی میان ایران و عراق؛ 

خانه نوآوری و فناوری ایران ساخت در سلیمانیه افتتاح شد

ششــمین خانــه نــوآوری و صــادرات فناوری ایران ســاخت در کشــور 
عــراق راه انــدازی شــد تــا همســایه غربــی ایــران از توانمندی هــای 
فناورانــه و دانشــی شــرکت های دانش بنیــان و خــاق ایرانــی 

ــود. ــد ش بهره من

ــز تعامــات  ــوی، رییــس مرک ــازارکار، مهــدی قلعه ن ــزارش ب ــه گ ب
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  فنــاوری  و  علــم  بین المللــی 
ــن  ــت: ای ــه، گف ــن خان ــه ای ــن افتتاحی ــوری در آیی ریاســت جمه
ــرمایه گذاری  ــارکت و س ــا مش ــت ب ــالی اس ــد س ــه چن ــا ک خانه ه
ــوآوری و  ــوم ن ــت ب ــال در زیس ــی فع ــش خصوص ــری بخ حداکث
ــی و  ــت علم ــوی معاون ــادی و معن ــت م ــور و حمای ــاوری کش فن
ــا، روســیه،  ــاوری ریاســت جمهــوری در کشــورهای چیــن، کنی فن
ــرای ورود  ــب ب ــی مناس ــده اند؛ فرصت ــاد ش ــه ایج ــوریه و ترکی س

ــد. ــم کرده ان ــی فراه ــای جهان ــه بازاره ــی ب ــوالت ایران محص

برای دسترسی به جزییات بشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/20534
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