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اشتغال و مهارت آموزی 
سربازان در اولویت کاری 

ستاد کل نیرو های مسلح
کارکنــان  آمــوزی  مهــارت  قــرارگاه  فرمانــده 
وظیفــه ســتاد کل نیروهــای مســلح افــزود: عمــًا 
موضــوع مهــارت آمــوزی ســربازان بــه یــک 
ــار  ــدت چه ــت، در م ــده اس ــل ش ــت تبدی نهض
ســال گذشــته یــک میلیــون نفــر از ســربازان 
ــی و تخصصــی  ــای عموم تحــت پوشــش مهارت ه
قــرار گرفتــه کــه ۷۰۰ هــزار نفــر مــدرک مهــارت 

ــد. ــت کردن ــوزی دریاف آم 65

ــون حمایــت از حقــوق  ــر اجــرای قان ــه هماهنگــی و نظــارت ب ــه کمیت مســئول دبیرخان
ــوالن در  ــون ســهمیه ۳ درصــدی اســتخدام معل ــه اجــرا نشــدن قان ــا اشــاره ب ــوالن ب معل
ــه ســازمان  شــرکت ها و نهادهــای عمومــی از دســتور معــاون اول ریاســت جمهــوری ب

ــر داد. ــن موضــوع خب ــری ای اداری و اســتخدامی جهــت پیگی
بــه گــزارش بــازارکار، »منصــور اهلل وردی« ســئول دبیرخانــه کمیتــه هماهنگــی و نظــارت 
بــر اجــرای قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن، بــا اشــاره بــه مــاده ۱۵ قانــون حمایــت از 
حقــوق معلــوالن مبنــی بــر اینکــه »دولت مکلــف اســت حداقل ســه درصــد از مجوزهای 
اســتخدامی ) رســمی،  پیمانــی، کارگــری( دســتگاه  های دولتــی و عمومــی اعــم از 
وزارتخانه هــا، ســازمان ها، مؤسســات،  شــرکت  ها و نهادهــای عمومــی و انقالبــی و دیگــر 
دســتگاه  هایی کــه از بودجــه عمومــی کشــور  اســتفاده می کننــد بــه جــز مــوارد ذکر شــده 
در بندهــای )ت( و )ث( مــاده )۱۱( ایــن قانــون را بــه افــراد دارای معلولیــت واجــد شــرایط 
اختصــاص دهــد«، اظهــار کــرد: دســتگاه های دولتــی کــه تحــت نظــر ســازمان اداری و 
اســتخدامی هســتند ، اجــرای قانــون ســه درصد اســتخدام افــراد دارای معلولیــت را به طور 
صــد درصــدی اجــرا می کننــد و حتــی اگــر ســهمیه معلــوالن در آن زمــان تکمیــل نشــود 

ســهمیه آنهــا بــرای ســال بعــد ذخیــره باقــی می مانــد.
وی ادامــه داد: مســئله ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه شــرکت ها و نهادهــای عمومــی 
و انقالبــی ماننــد ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــا قانــون ســه درصــد اســتخدامی افــراد 

دارای معلولیــت را رعایــت نمی کننــد و حتــی نظارتــی هــم بــر آنهــا نیســت.
بــه گفتــه مســئول دبیرخانــه کمیتــه هماهنگــی و نظــارت بــر اجــرای قانــون حمایــت از 
حقــوق معلــوالن، براســاس تبصــره یــک مــاده ۱۵ قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن، 
وزارتخانه هــا، ســازمان ها، مؤسســات دولتــی، شــرکت  ها و نهادهــای  عمومــی و انقالبــی 
ــه جــز مــوارد ذکــر شــده در  ــد ســه درصــد از مجوزهــای اســتخدامی خــود ب مکلف ان
بندهــای )ت( و )ث( مــاده )۱۱( ایــن قانــون را بــه افــراد دارای معلولیــت اختصــاص دهند. 
ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور موظــف اســت نســبت بــه تخصیــص ایــن ســهمیه 

اســتخدامی بــرای افــراد دارای معلولیــت اقــدام و بــر رعایــت آن نظــارت کنــد.
اهلل وردی، افــزود: نظــر ســازمان اداری و اســتخدامی ایــن بــود کــه نهادهــای عمومــی و 
انقالبــی تحــت نظــر مــا نیســتند و نمی تواننــد نســبت بــه ایــن موضــوع ورود کننــد. در 
ایــن راســتا در چهارمیــن جلســه  کمیتــه هماهنگــی و نظــارت بــر اجــرای قانــون حمایــت 
از حقــوق معلــوالن کــه بــا حضــور مخبــر، معــاون اول ریاســت جمهــوری برگــزار شــد، 
ــه ســازمان اداری و اســتخدامی تکلیــف کــرد کــه از  معــاون اول ریاســت جمهــوری ب
نهادهــای عمومــی و انقالبــی بــرای اجــرای ســهمیه ســه درصــد اســتخدام افــراد دارای 
معلولیــت گــزارش گیــرد و بــر عملکردشــان نیــز نظــارت شــود؛ ایــن تکلیف بــه صورت 
مکتــوب بــه ســازمان اداری و اســتخدامی ارســال شــده اســت تــا از ایــن پــس بــر روی 

نهادهــای مذکــور جهــت اجــرای قانــون مذکــور نظــارت شــود.

ضرورت ایجاد پایگاه 
اطالعات بازارکار 

دانش آموختگان
و  پژوهــش  موسســه  هیات علمــی  عضــو 
بــه  اســتناد  بــا  عالــی  آمــوزش  برنامه ریــزی 
ــن و واکاوی شــیوه های  ــه  »تبیی یافته هــای مطالع
افزایــش ســهم مهــارت در آمــوزش عالــی ایــران« 
ــای  ــعه آموزش ه ــکار توس ــن راه ــت: مهمتری گف
مهارتــی دانشــجویان ایجــاد یــک پایــگاه جامــع و 
ــگان  ــازارکار دانش آموخت ــات ب ــه از اطاع یکپارچ

ــت. اس

انقــالب  شــورای عالی  دبیــر 
فرهنگی گفــت: کنکور سراســری 
جدیــد  مصوبــه  مطابــق   ۱402
هرگونــه  و  می شــود  برگــزار 
خــالف  ایــن  جــز  عملکــردی 

اســت. قانــون 
ــو  ــی در گفت وگ ــعیدرضا عامل س
بــا فــارس در ایــن بــاره گفــت: 
 ۱402 کنکــور  اصلــی  مصوبــه 
در تیرمــاه ســال ۱400 در جلســه 

شــورای عالی انقــالب فرهنگــی بــه تصویــب رســیده و ابــالغ شــد، مصوبــه تکمیلــی بــه 
کنکــور ۱40۳ بــه بعــد مرتبــط می شــود کــه قــرار اســت بــه شــکل تدریجــی تــا ســال ۱40۵ 
ــه شــورای عالی انقــالب فرهنگــی  اجــرا شــود. وی افــزود: مبنــای برگــزاری کنکــور، مصوب
اســت و اگــر جــز ایــن مصوبــه اجــرا شــود پیگــرد حقوقــی و قانونــی دارد، بنابرایــن داوطلبــان 
کنکــور بداننــد کــه آزمــون سراســری ســال ۱402 براســاس مصوبــه جدیــد برگــزار می شــود.

همچنیــن عبدالرســول پورعبــاس، رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشــور چنــدی پیش گفته 
بــود کــه اگــر مصوبــه کنکــوری شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی تــا ۱۵ تیــر ابــالغ نشــود کنکور 
ــازمان  ــوی س ــز از س ــته نی ــه گذش ــنبه هفت ــود. چهارش ــزار می ش ــته برگ ــد گذش ۱402 همانن
ــررات  ــد مق ــال ۱402 همانن ــری س ــون سراس ــزاری آزم ــر برگ ــی ب ــه ای مبن ــنجش اطالعی س
آزمــون سراســری ســال ۱40۱ صــادر شــد. گفتنی اســت در جلســه ٨۶۳ شــورای عالــی انقالب 
ــه  ــان ورود ب ــرش داوطلب فرهنگــی مصــوب شــد کــه از ســال ۱402، ســهم کنکــور در پذی
دانشــگاه بــه 40 درصــد کاهــش یابــد و ۶0 درصــد مربــوط بــه ســوابق تحصیلــی دانش آمــوزان 

باشــد و ایــن رونــد بــه صــورت تدریجــی از ســال ۱402 تــا ۱40۵ اجرایــی شــود.

مهمترین کلید اشتغال کسب »مهارت« است
رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور در مراســم تجلیــل از مــدال آوران ناشــنوا و کم شــنوا در 
بیســت و چهارمیــن دوره المپیــک 202۱ برزیــل بــا بیــان اینکــه مهمتریــن کلیــد اشــتغال 
کســب »مهارت« اســت، گفت: اســتعدادیابی در ســازمان بهزیســتی کشــور کلید خورده 
ــتند،  ــور ورزش هس ــتی در ام ــازوی بهزیس ــه ب ــراد ک ــی از اف ــا برخ ــم ب ــت امیدواری اس

حداکثــر بهــره وری را داشــته باشــیم.
ــدال آوران ناشــنوا و کم شــنوا در بیســت و  ــل از م ــازارکار، مراســم تجلی ــه گــزارش ب ب
چهارمیــن دوره المپیــک 202۱ برزیــل بــا حضــور »علی محمــد قــادری« رئیــس ســازمان 
بهزیســتی کشــور، »ســمانه زمانــی« مدیرکل بهزیســتی اســتان تهــران، »مهران تیشــه گران« 
رئیس فدراســیون ناشــنوایان، »آرش میراســماعیلی« رئیس فدراســیون جودو، »طباطبایی« 
رئیــس فدراســیون کاراتــه، »غالمرضــا نــوروزی« رئیس فدراســیون پزشــکی و ورزشــی، 
ــران،  ــف در ای ــده یونیس ــیا، نماین ــنوایان آس ــیون ورزش ناش ــس کنفدراس ــر« رئی »پرگ
نماینــده صنــدوق جمعیــت ملل متحــد و اقیانوســیه و »مجید مجیــدی« کارگردان ســینما 

و تلویزیــون در ســالن آمفی تئاتــر بــاغ کتــاب برگــزار شــد.
در ایــن مراســم »علی محمــد قــادری« رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور، بــا بیــان اینکــه 
ــت:  ــمرد و گف ــی برش ــای اساس ــزء برنامه ه ــنوایان ج ــنوا و ناش ــتغال کم ش ــوع اش موض
ــب  ــوص کس ــود درخص ــری خ ــار مطالبه گ ــدی در کن ــورت ج ــه ص ــوع ب ــن موض ای
ــتارت آپ ها و  ــدازی اس ــب راه ان ــی در قال ــش عموم ــی و بخ ــتغال دولت ــهمیه های اش س
فرآینــد مهارت افزایــی و اشــتغال آفرینی طریــق شــبکه های حقیقــی و حقوقــی در حــال 

پیگیــری اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مهمتریــن کلید اشــتغال کســب »مهارت« اســت در پایــان یادآور شــد: 
لــذا بایــد ایجــاد و شــروع یک باشــگاه مهــارت و اســتعدادیابی در کشــور داشــته باشــیم؛ 
البتــه اســتعدادیابی در ســازمان بهزیســتی کشــور کلید خــورده اســت امیدواریــم با برخی 
از افــراد کــه بــازوی ســازمان بهزیســتی در امــور ورزش هســتند، حداکثر بهــره وری را در 

بهزیســتی داشــته باشیم.

قادری در تشریح برنامه های هفته بهزیستی اعالم کرد

100 هزار فرصت شغلی برای مددجویان و پرداخت شهریه دانشجویان بهزیستی
ایجاد 22۸ هزار اشتغال 

جدید؛ در چهار ماه  گذشته

وزارت علوم به دنبال 
تاسیس شعب دانشگاه های 

ایران در عراق  

تسهیالت جذب و استخدام نخبگان
 فراهم شد

پویش اشتغال همزمان با تحصیل
 در دانشگاه آزاد اسالمی

50 درصد مدارس 
با کمبود مربی پرورشی 

مواجه هستند

اقتصاد دانش بنیان 
به رگالتور نیاز دارد

آموزش رایگان »مهارت های 
عمومی اشتغال« به جوانان 
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گزارش تصویری 

با نهایی شدن طرح مجلس دولت فقط با آزمون می تواند نیرو جذب کند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: 

عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلس 
ــاماندهی  ــرح س ــه ط ــان اینک ــا بی ب
ــار  ــت ب ــرای دول ــت ب ــان دول کارکن
ــرح  ــن ط ــت:  ای ــدارد، گف ــی ن مال
ــرا  ــت چ ــز اس ــت نی ــع دول ــه نف ب
شــرکت های  هــای  ســود  کــه 
واســطه حــذف می شــود و بــه خــود 

ــردد. ــر می گ ــت ب دول
اجتماعــی  کمیســیون  عضــو 
مجلــس بــا بیــان اینکــه طــرح 
ــرای  ــت ب ــان دول ســاماندهی کارکن
ــت:   ــدارد، گف ــی ن ــار مال ــت ب دول
ــز  ــت نی ــع دول ــه نف ــرح ب ــن ط ای

اســت چــرا کــه ســود هــای شــرکت های واســطه حــذف می شــود و بــه 
خــود دولــت بــر می گــردد.

ــو  ــس در گفت و گ ــی مجل ــیون اجتماع ــو کمیس ــودرزی عض ــین گ حس
ــاماندهی  ــرح س ــاره ط ــارس درب ــزاری ف ــی خبرگ ــگار اجتماع ــا خبرن ب
کارکنــان دولــت در کمیســیون اجتماعــی مجلــس گفــت: اولیــن نشســت 
ــون ۳۰۰  ــزار شــد و تاکن ــر برگ ــن طــرح، ســه شــنبه ۲۱ تی بررســی ای
ــه زودی  ــه ب ــن رابطــه رســیده اســت ک ــه کمیســیون در ای پیشــنهاد ب

ــود. ــی می ش ــز بررس ــنهادات نی ــن پیش ای

ــن  ــا ای ــی م ــش بین ــزود: پی وی اف
ــر  ــا اواخ ــرح ت ــن ط ــه ای ــت ک اس
مرادمــاه بــه صحــن علنــی مجلــس 

برمی گــردد.
اجتماعــی  کمیســیون  عضــو 
اظهــار  برخــی  دربــاره  مجلــس 
ــن  ــه ممک ــر اینک ــی ب ــا مبن نظره
ــان  ــاماندهی کارکن ــرح س ــت ط اس
دولــت بــرای دولــت بــار مالــی 
داشــته باشــد، گفــت: خیــر نــه 
ــه  ــه ب ــدارد بلک ــی ن ــار مال ــا ب تنه
ــه  ــرا ک ــت چ ــز اس ــت نی ــع دول نف
ــطه  ــرکت های واس ــای ش ــود ه س

حــذف می شــود و بــه خــود دولــت بــر می گــردد.
ــه  ــت ک ــن اس ــرح ای ــن ط ــن ای ــی از محاس ــرد: یک ــد ک ــودرزی تاکی گ
ــد  ــود نخواه ــی وج ــای دولت ــرکتی و … در ارگان ه ــای ش ــر نیروه دیگ
داشــت و هــر وزارتخانــه ای نیــرو بخواهــد بایــد مجــوز جــذب بگیــرد و بــا 
آزمــون نیــروی مــورد نظــر خــود را اختیــار کنــد. اکنــون همــه نیروهــای 
موجــود در وزارتخانه هــا چــه شــرکتی، ســاعتی و … کــه ۲ ســال ســابقه 

فعالیــت دارنــد ســاماندهی خواهــد شــد.

100 هزار فرصت شغلی برای مددجویان 
و پرداخت شهریه دانشجویان بهزیستی

کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
درباره برنامه های اشتغال سازمان 
بهزیستی گفت: ۱۰۰ هزار فرصت 
شغلی برای مددجویان بهزیستی تا 

پایان سال ۱4۰۱ محقق می شود.
بازارکار،  خبرنگار  گزارش  به 
علی محمد قادری در نشست خبری 
بهزیستی  هفته  مناسبت  به  که 
یکی  اشتغال  برگزار شد،  گفت: 
سازمان  های  برنامه  مهمترین  از 
بهزیستی برای مددجویان است و برنامه سازمان این است که برای یکصد هزار مددجو در سال 

جاری فرصت شغلی ایجاد نماید. 
قادری با اشاره به اینکه محور نشست های این سازمان با رئیس جمهور و معاون اول نیز بحث حمایت 
از اشتغال مددجویان است گفت: در این راستا بحث اجرایی کردن قانون جامع حمایت از معلوالن و 

اشتغال و استخدام مددجویان پیگیری و دنبال شده است. 
رئیس سازمان بهزیستی کشور از پرداخت تسهیالت 5۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی به مددجویان خبر 
داد و اعالم کرد: این تسهیالت در قالب تسهیالت فردی و یا جمعی )کار تیمی( به مددجویان 

پرداخت می شود.
قادری با اشاره به اینکه استخدام های دولتی محدود است خاطرنشان کرد: از همه سازمان ها 
و نهادهای عمومی و غیردولتی می خواهیم اشتغال مددجویان را در اولویت قرار دهند چرا که 
اشتغال در این های غیردولتی ایجاد می شود و باید رسانه ها این حق مددجویان را از این نهادهای 

غیردولتی مطالبه نمایند.
وی افزود: این سازمان، سازمانی امدادی و تخصصی و حمایتی است و بر این باوریم که در این مدت 
بتوانیم در این گذر خدمت از آالم مردم و افرادی که به عنوان خدمت گیرنده در جامعه بزرگ سازمان 

بهزیستی مطرح هستند، گره گشایی کنیم.
وی با شاره به اینکه عائله سازمان بهزیستی ک ۷ میلیون نفر است گفت: بخش زیادی از برنامه های 
ما به عنوان تبصره ۱4 به سازمان بهزیستی ابالغ می شود. ما برای سیاست های توانمندسازی با منابع 

اقلی مواجه هستیم و این موضوع همواره در سازمان بهزیستی در حال گفت وگو است.
وی ادامه داد: حدود سه سال تمام افراد پشت نوبتی منتظر بودند که این تعداد صفر شده است. درباره 
مسکن جامعه هدف نیز رشد بسیار فزاینده ای داشته ایم و ۲ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در همین 

هفته نیز افتتاح خواهد شد.
قادری با بیان اینکه در سازمان بهزیستی حدود ۱9 هزار پرسنل در فضاهای مختلف مشغول انجام 
وظیفه هستند، گفت: این ۷ میلیون نفری که مخاطب سازمان بهزیستی هستند، امید است بتوانیم به 
صورت برنامه های کوتاه مدت و میان مدت تا پایان سال ۱4۰۱ اهداف خود را برای آنها اجرایی کنیم.

او تصریح کرد: همچنین برنامه ریزی شده است که 4۰ هزار واحد مسکونی برای تامین مسکن افراد 
دارای معلولیت و جامعه هدف بهزیستی احداث شود.

وی درباره افراد پشت نوبتی گفت: تمام پشت نوبتی های این سازمان وارد چرخه های حمایت شده 
اند. در واقع حدود یک صد و ۳۰ هزار خانوار به چرخه حمایت وارد شده اند و تا پایان سال ۱4۰۱ 

پشت نوبتی های جهیزیه هم صفر می شود.
رییس سازمان بهزیستی گفت: همچنین برای اولین بار، اولین هتل در تراز افراد دارای معلولیت 

توسط خیرین در مشهد تا دو ماه دیگر به بهره برداری خواهد رسید.
رئیس سازمان بهزیستی درباره حذف ارز ترجیحی گفت: دولت در این زمینه بسته های حمایتی 
را در نظر گرفته است. همچنین در موضوع دارو و خدمات توانبخشی در حال پیگیری هستیم تا 

مشکالت مددجویان رفع شود.
قادری خاطرنشان کرد: برای اولین بار توانستیم بودجه اختصاصی برای سازمان اورژانس اجتماعی 
بگیریم. هیچ کسی در هیچ اقلیمی نباید به دلیل نداشتن ویلچر از در جامعه محرو باشد و باید 

تالش کنیم که افراد پشت نوبت درخواست ویلچر را تا پایان سال صفر کنیم.
وی درباره شهریه دانشجویان تحت پوشش گفت: ما در حال حاضر معوقه خاصی نداریم البته ممکن 

است مواردی باشد. اما دانشجو به دلیل معوقات از تحصیل باز نخواهد ماند.
وی درباره صندوق حمایت از شغل افراد دارای معلولیت گفت: کارهای این صندوق انجام شده و 

انشاهلل تبدیل به یک صندوق غیردولتی خواهد شد تا بتوانیم از این ظرفیت نیز استفاده کنیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات سازمان در حوزه کودکان کار و 
خیابان بیان کرد: موضوع کودکان کار و خیابان موضوع پیچیده ای است و سازمان بهزیستی به عنوان 
سازمانی که موضوع تمشیت امور کودکان را دارد جزو مهمترین سازمانهای درگیر با این موضوع است. 

حدود 8۷ تا 9۰ درصد از کودکان کار و خیابان ما اتباع هستند.
وی درباره تشکیل فراکسیون افراد دارای معلولیت گفت: در چند ماه گذشته این اتفاق افتاده است 
و جلسات آن نیز برگزار خواهد شد.قادری گفت: تا پایان ۶ سالگی، حمایت از خانواده های چندقلو 

انجام می شود.
وی ادامه داد: امسال زنان سرپرست خانوار که شغلی را داشته اند اولین بیمه بازنشستگی را دریافت 
کردند. او با اشاره به حمایت از مادران و بانوانی که از افراد دارای معلولیت حمایت و نگهداری می کنند، 

گفت: لذا بیمه مادر یا همسرانی که از افرائ دارای معلولیت نگهداری می کنند پیگیری می شود.
قادری در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص طرح توزیع عادالنه یارانه و افراد تحت پوششی که 
اعالم کردند مشمول دریافت نشده اند، گفت: نظام پرداخت مستمری سازمان بهزیستی کشور مربوط 
به دهک یک تا ۷ است. آنچه که مردم شریف در این چند دهک قرار دارند از امتیازات مستمری 
براساس بعد خانوار بهره مند می شوند، اما باتوجه به شرایط جدیدی که سازمان هدفمندی یارانه ها 
اعالم کرده است ظاهرا دهک ۱۰ حذف شده و برخی از افرادی که خدمت گیرنده سازمان بهزیستی 
هستند ممکن است خیلی محدود در دهک ۱۰ بوده باشند و براین اساس یارانه دولت ممکن است 
برایشان قطع شده باشد که در سامانه ای که مربوط به وزارت رفاه و تامین اجتماعی است می توانند 

اعتراضات خود را اعالم کنند.
وی ادامه داد: ما در سازمان بهزیستی مشغول پیگیری دهک بندی داخلی خودمان هستیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره سالمندان گفت: از مجموعه سازمان نظام وظیفه کشور و 
از ستاد کل نیروهای مسلح درخواست داریم سربازانی که به دوره سربازی مشرف می شوند اگر 
تحصیالت مرتبط با موضوعات بهزیستی دارند، مشتاقانه دوره خدمت خود را در این فضاها طی کنند.
وی از پرداخت شهریه دانشجویان عضو بهزیستی دانشگاه آزاد خبر داد و اعالم کرد: بزودی سامانه 
ای در این زمینه با حضور دکتر طهراچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی راه اندازی می شود تا به صورت 

سیستمی مشکل پرداخت شهریه دانشجویان مددجوی بهزیستی برطرف شود.

اشتغال 10 درصد شاغالن جهان 
در تعاونی ها

گزارش های جهانی حاکی از آن است که ۱۰ درصد شاغالن در سراسر جهان در تعاونی ها 
مشغول به کار بوده و منبع اصلی درآمدشان از محل کسب و کار تعاونی است.

به گزارش بازارکار، بر اساس مفاد قانون سیاست های کلی اصل 44 ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، بر 
رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی تاکید شده است.

پس از پیروزی انقالب اسالمی نظام اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد 
ملی تعیین و تعریف و با تأسیس وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ نقطه عطفی در فعالیت های بخش 

تعاون ایجاد شد.
در حال حاضر با توجه به بند »ب« سیاست های ابالغی اصل 44 قانون اساسی که به سیاست های 
کلی بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور اشاره دارد، توسعه تعاونی ها ضروری و 

حیاتی شناخته شده است.
گزارش های جهانی حاکی از آن است که ۱۰ درصد شاغالن در سراسر جهان در تعاونی ها 
مشغول به کار بوده و منبع اصلی درآمدشان از کسب و کارهای تعاونی است. در سال ۲۰۱۷ 
حدود دو میلیون و 9۳۷ هزار و ۳۲۳ شرکت تعاونی در جهان فعالیت داشتند و بیش از ۲۷9 

میلیون نفر معادل ۱۰ درصد شاغلین جهان در این تعاونی ها مشغول کار بوده اند.
مهدی مسکنی ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی ـ معتقد است: از طریق 
فعالیت های تعاونی، سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریع تر ارتقا می یابد و اگر رشد و توسعه 
تعاونی ها به اندازه ای باشد که اکثریت مردم را در برگیرد، توزیع عادالنه ثروت و ریشه کن کردن 

فقر و اختالف طبقاتی محقق خواهد شد.
او با اشاره به نقش موثر تعاونی ها در اشتغالزایی و حمایت از تولید ملی می گوید: بیش از 5۰ درصد 
تعاونی های کشور در بخش تولید کشور فعالند که عموما در حوزه هایی نظیر تولید مواد غذایی، 

 دام و طیور، کشاورزی و شیالت مشغول فعالیت هستند.
به گفته مسکنی، با توجه به تحریم های ظالمانه و محدودیت های دوران کرونا الزم است تا 

گسترش صادرات غیرنفتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
امروزه سازمان های جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی مردم فاقد ارزش و اعتبار می دانند 
و از این منظر اکثر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه 

استفاده می کنند.

قادری در تشریح برنامه های هفته بهزیستی اعالم کرد

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

و  کار  تعــاون،  وزارت  سرپرســت 
ــا تاکیــد بــر اینکــه  رفــاه اجتماعــی ب
را  دارایی هــا  مولدســازی  بایــد 
دنبــال کنیــم، از رشــد ۲۰ درصــدی 
ــه  ــرکت های زیرمجموع ــد در ش تولی
ایــن وزارتخانــه خبــر داد و گفــت: 
وزارت  زیرمجموعــه  شــرکت های 
ــک  ــان در ی ــد دانش بنی ــا تولی کار ب
صحنــه اقتصــادی بایــد رقابــت کننــد.
ــادی  ــازارکار، »محمده ــزارش ب ــه گ ب
زاهــدی وفــا« در همایــش سراســری 
تامیــن  ســرمایه گذاری  شــرکت 
ــت:  ــار داش ــتا( اظه ــی )شس اجتماع

ــی را  اگــر ایــن رقابــت محقــق شــود، می توانیــم بازارهــای داخلــی  جهان
ــیم.  ــته باش ــد داش ــاد رش ــظ و در اقتص حف

شــرکت های  در  چندانــی  ســرمایه گذاری  گذشــته  در  افــزود:  وی 
ــاال  ــکاری ب ــورم و بی ــرخ ت ــته ایم و ن ــه نداش ــن وزارتخان ــه ای زیرمجموع

ــت.  ــوده اس ب
ــداف  ــه اه ــاره ب ــا اش ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــت وزارت تع سرپرس
ــه  ــته ایم ک ــنگی داش ــه گران س ــت: در گام اول تجرب ــالب گف گام دوم انق
چــراغ راه مــا بــود، اکنــون در فضــای گام دوم انقــالب زندگــی می کنیــم. 
ــد  ــت، تولی ــادی معنوی ــد اقتص ــای رش ــه داد: مؤلفه ه ــا ادام ــدی وف زاه
ــال  ــعار امس ــت. ش ــوارد اس ــایر م ــاد و س ــا فس ــارزه ب ــان، مب ــش بنی دان
زینتــی نیســت و بــرای اقتصــاد مــا ضــرورت دارد؛ اگــر نتوانیــم تولیــدات 
دانــش بنیــان داشــته باشــیم، بــازار بین المللــی را از دســت خواهیــم داد. 
وی بیــان داشــت: یکــی از ظرفیت هایــی کــه در تامیــن اجتماعــی داریــم، 

ــت و  ــودن اس ــی ب ــت مردم خصل
جمــع کثیــری از مــردم ذی نفعــان 
ــودن  ــی ب ــرا مردم ــتند، زی آن هس
تــا  می دهــد  را  امــکان  ایــن 
ــت ها  ــرعی را در سیاس ــن ش موازی
موردتوجــه  برنامه ریزی هــا  و 

ــم.  ــرار دهی ق
و  کار  تعــاون،  وزارت  سرپرســت 
رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه در 
ــادی  ــف اقتص ــاد تکالی وزارت اقتص
شــرکت های  گفــت:  داریــم، 
بــا  کار  وزارت  زیرمجموعــه 
ــه  ــد ب ــد، بای ــه دارن ــی ک حاکمیت
تکالیــف اجتماعــی نیــز بپردازنــد. اکنــون در فضــای دو بُعــدی اقتصــادی 
ــد  ــی بای ــن اجتماع ــد در تامی ــرای رش ــه ب ــم ک ــرار داری ــی ق و اجتماع

باشــیم.  داشــته  هدف گــذاری 
ــه  ــرکت های زیرمجموع ــد ش ــه رش ــه ماهان ــان اینک ــا بی ــا ب ــدی وف زاه
وزارت کار را بررســی می کنیــم، تاکیــد کــرد:  تــا در پایــان ســال نقــش 
تولیــد دانــش بنیــان را ارزیابــی خواهیــم کــرد و ایــن در حالــی اســت کــه 
اکنــون رشــد ۲۰ درصــدی محصول هــا در شــرکت های زیرمجموعــه 

ــته ایم.  ــه را داش ــن وزارتخان ای
وی بــا اشــاره بــه هم افزایــی در مدل هــای اقتصــادی، گفــت: نظــام 
ــه  ــر گرفت ــد در نظ ــرف بای ــع و مص ــن، توزی ــد، تامی ــبکه ای در تولی ش
ــا  ــد مولدســازی دارایی ه ــه بای ــا امیــن ســهامداران هســتیم ک شــود و م

ــم. ــال کنی را دنب

رشد ۲0 درصدی تولیدات در شرکت های زیرمجموعه وزارت کار

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور:

از بانوان فناور و کارآفرین حمایت می کنیم
انســیه خزعلــی در حاشــیه بازدیــد از 
نمایشــگاه توانمندیهــای بانــوان فنــاور 
و کارآفریــن کرمانشــاه کــه در پــارک 
علــم و فنــاوری اســتان برگــزار شــد، 
ــد از  ــا تمجی ــگاران ب ــع خبرن در جم
توانمندیهــای بانــوان کرمانشــاهی، 
کارهــای  خوشــبختانه  اظهارکــرد: 
بســیار خوبــی در ایــن نمایشــگاه 
ــا  ــادی از آنه ــش زی ــه بخ ــدم ک دی
ــه حــوزه کشــاورزی اســت. ــوط ب مرب
اینکــه دســتاورهای  وی بــا بیــان 
ــن نمایشــگاه  حــوزه کشــاورزی در ای
نیــاِز منطقــه اســت، افــزود: ایــن 

ــوزه در  ــن ح ــه در ای ــکالتی ک ــیاری از مش ــد بس ــی توان ــتاوردها م دس
کشــور وجــود دارد را پوشــش دهــد.

معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیــس جمهــور مهمتریــن دغدغــه بانــوان 
ــا  ــن کرمانشــاهی را در دو موضــوع تســهیالت و مجوزه ــاور و کارآفری فن
عنــوان کــرد و گفــت: ایــن بانــوان فنــاور و کارآفریــن خواســتار تســریع در 
اخــذ تســهیالت و رفــع مشــکالت پیــش روی گرفتــن تســهیالت ماننــد 

بحــث ضامــن بودنــد.
وی ادامــه داد: راه طوالنــی و ســخت گرفتــن مجوزهــا هــم یکــی دیگــر 
ــود کــه البتــه  ــوان فنــاور و کارآفریــن کرمانشــاهی ب از دغدغــه هــای بان
برخــی از مجوزهــا قابلیــت اخــذ ســریع آنهــا وجــود نــدارد، بــا ایــن حــال 
در تــالش هســتیم تــا هــردوی ایــن دغدغــه هــا را پیگیــری کنیــم، بویــژه 
بــرای کســانی کــه توانســته انــد یــک خالقیــت و ایــده جدیــدی را ارائــه 

دهنــد.
خزعلــی در ادامــه بااشــاره بــه دســتاوردهای خوبــی کــه در این نمایشــگاه 
ارائــه شــده، عنــوان کــرد: ایــن دســتاوردها هــم از طــرف شــرکت هایــی 
ــه  ــه ب ــی ک ــرکت های ــرف ش ــم از ط ــد و ه ــد بودن ــه رش ــه در مرحل ک

مرحلــه دانــش بنیانــی رشــیده انــد 
ــر دوی  ــالش ه ــه ت ــده ک ــه ش ارائ

ــر اســت. ــل تقدی آنهــا قاب
خانــواده  و  زنــان  امــور  معــاون 
رئیــس جمهــور اضافــه کــرد: در 
ــده  حــوزه کشــاورزی هــر چقــدر ای
ــتان  ــه در اس ــه و کار خالقان و برنام
از نظــر  را  باشــد  وجــود داشــته 
ــم  ــی کنی ــتیبانی م ــهیالت پش تس
ــهیالتی  ــق تس ــم از طری و امیدواری
بــا ســود کــم و تنفــس خــوب ایــن 
ــوند. ــه ش ــازار عرض ــه ب ــا ب ــده ه ای

ــدود  ــئول، ح ــن مس ــه ای ــه گفت ب
۳۰ میلیــارد تومــان اعتبــار بصــورت ویــژه بــرای بانــوان فعــال در بخــش 
فعالیــت هــای دانــش بنیــان و کشــاورزی در نظــر گرفتــه شــده کــه بایــد 

ــزان از آن جــذب خواهــد شــد. ــد چــه می دی
ــاد  ــازمان جه ــاوری س ــم و فن ــارک عل ــای پ ــت ه ــن حمای وی همچنی
ــف  ــوب توصی ــن خ ــاور و کار آفری ــوان فن ــاه را از بان ــگاهی کرمانش دانش
ــداوم  ــا شــدت بیشــتری ت و اظهــار امیــدواری کــرد، ایــن حمایــت هــا ب

ــد. ــدا کن پی
معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیــس جمهــور بــا تاکیــد براینکــه از بانــوان 
بویــژه زنــان سرپرســت خانــوار حمایــت ویــژه ای خواهــد شــد، گفــت: این 
حمایــت هــا هــم در بخــش پرداخــت تســهیالت و هــم در قالــب طــرح 
کســب و کار پایــدار خانــواده محــور خواهــد بــود تــا ایــن بانــوان بتواننــد 
هــم بــرای خــود و هــم بــرای فرزنــدان و جوانانــی کــه در خانــواده دارنــد، 

کار ایجــاد کننــد.
معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیــس جمهــور همچنیــن از مرکــز درمــان 
نابــاروی ســازمان جهــاد دانشــگاهی اســتان کرمانشــاه و دســتاوردهای آن 

بازدیــد کــرد.

پویش اشتغال همزمان با تحصیل برای ۲۴ هزار دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی
پویش اشـتغال همزمان با تحصیل دانشـجویان در ۱۲ درصد دانشـگاه های 

آزاد اسـالمی کشـور برنامه ریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سـیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمی 
گفـت: اجـرای این طرح برای اشـتغال همزمـان با تحصیل ۲4 هزار دانشـجوی 
دانشـگاه آزاد در کارخانـه و کارگاه هـا و ۱۲ هـزار دانشـجو بـه صـورت 

مجـازی خواهـد بود.
محمـد مهـدی طهرانچـی بـه اجـرای دو سـاله ایـن طـرح بـا محوریـت 
دانشـگاه آزاد اسـالمی اصفهـان اشـاره کـرد و افـزود: بـا توجه بـه موفقیت 
طـرح و اسـتقبال خـوب صاحبـان صنایـع بـزرگ کـه قرارداد هایـی هم در 
ایـن زمینـه امضـاء شـده این طرح امسـال در سـطح کشـور اجرا می شـود.

وی بـا اشـاره بـه نگاه جدیـد دانشـگاه آزاد اسـالمی در حـوزه آموزش های 
اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  واحد هـای  روسـای  اسـت  الزم  گفـت:  مهارتـی 
درخواسـت رشـته را برمبنای آمایش درونی و بیرونی مطرح و پیگیری کنند.

رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمی افـزود: در ایـن دانشـگاه، رشـته های مهارتی 
بـا تکیه بر سـند آمایـش راه اندازی می شـود؛ چرا که شـعار »دانشـگاه آزاد 
اسـالمی، بسترسـاز تولیـد دانش بنیـان و اشـتغال آفرین« اسـت و مـا باید 

در ایـن زمینه حرکـت کنیم.
یـک میلیـون و ۲۰۰ هزار دانشـجو در بیـش از 4۰۰ واحد دانشـگاهی آزاد 

اسـالمی در کشـور تحصیـل می کنند.
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خیرالدین در جمع مدیران شرکت سایپا؛     ◄
پوستر چهل و دومین سالگرد تشکیل 

جهاددانشگاهی رونمایی شد
تاسیس شعب دانشگاه های ایران

 در عراق را پیگیری می کنیم

از سوی جهاددانشگاهی  ◄
پردیس علم و فناوری خودرو تاسیس می شود

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم گفــت: بــا عملیاتــی 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــا پ ــس ی ــاد پردی ــده ایج ــدن ای ش
ــه  ــوان شــرکت هــای دانــش بنیــان ب تخصصــی خــودرو، ت
صــورت نظام منــد در اختیــار شــرکت هــای خــودرو ســازی 
ــع خــودرو ســازی  ــرار مــی گیــرد و زمینــه تقویــت صنای ق

فراهــم مــی شــود.
بــه گــزارش بــازارکار، دکتر علــی خیرالدین، در مراســم تفاهم 
نامــه همــکاری مشــترک مرکــز تحقیقــات و نــوآوری صنایع 
خودروســازی ســایپا و دانشــگاه صنعتــی نوشــیروانی بابــل و 
تولیــد خــودرو هیبریــدی شــاهین گفــت: غیــر از دانشــگاه 
صنعتــی نوشــیروانی بابــل کــه در ایــن طــرح حضــور دارد، 
دانشــگاه های دیگــری هــم آمــاده همــکاری بــا خودروســازان 

. هستند

دکتــر خیرالدیــن بیــان کــرد: دانشــگاه صنعتــی نوشــیروانی 
بابــل یکــی از موفــق تریــن دانشــگاه هــای کشــور در حــوزه 
صنعــت و مباحــث پژوهــش و فنــاوری اســت و همیشــه در 
رتبــه بنــدی  هــای تایمــز و رتبــه بنــدی هــای معتبــر دیگر 
دانشــگاه صنعتــی بابــل جــزو اولین هاســت و شــرکت ســایپا 
انتخــاب خوبــی انجــام داده و امیــدوارم که بتوانیم با اســتفاده 
ــه  ــل ب از ظرفیــت آنهــا خــودرو و ســوخت فســیلی را تبدی
خــودروی هیبریــدی کنیــم و بایــد در راســتای موتورهــای 

برقــی  و خــودران تــاش کنیــم.
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم ادامــه داد: در شــرکت 
هــای بــزرگ خــودرو حــدود ۶ درصــد از فــروش ایــن صنایــع 
بــه تحقیــق و توســعه اختصــاص داده مــی شــود و نمــی دانم 

کــه در کشــورمان ایــن رقــم چند اســت.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل ◄

پوسـتر چهـل و دومیـن سـالگرد تشـکیل جهاددانشـگاهی بـا 
شـعار » جهاددانشـگاهی زیسـت بوم نـوآورِی نخبـگان ایران« 

شـد. رونمایی 
بـه گزارش بـازارکار به نقل از روابط عمومی جهاددانشـگاهی، با 
نزدیک شـدن به ۱۶ مردادماه، سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی، 
از پوسـتر چهـل و دومیـن سـالگرد تشـکیل ایـن نهـاد بـا 
شعار»جهاددانشـگاهی زیسـت بـوم نـوآورِی نخبـگان ایران« 

در اداره کل روابـط عمومی جهاددانشـگاهی رونمایی شـد.
جهاددانشـگاهی از زمان تشـکیل در ۱۶ مرداد مـاه ۱۳۵۹ تا به 
امروز در مسـیر دسـتیابی به علم و دانش روز قدم برداشـته است و 
ایـن نهاد برخواسـته از انقاب فرهنگـی در دوره جدید مدیریت 
خـود ایجاد یک زیسـت بـوم نوآوری بـرای نخبگان ایـران را در 

اولویـت برنامه ها قرار داده اسـت.
توجـه بـه این زیسـت بوم نـوآوری توسـط جهاددانشـگاهی آن 
هـم در سـالی که بانـام » تولیـد، دانش بنیان و اشـتغال آفرین« 
نام گـذاری شـده اسـت، از آن جهـت اهمیـت دارد کـه مقـام 
معظـم رهبـری در سـال هـای اخیر تاکیـد ویژه ای بـه موضوع 
بومی سـازی دانش و استفاده از پتانسیل نخبگان و استعدادهای 
برتـر؛ ارتقـای تـوان شـرکت هـای دانـش بنیـان خاق؛ارتقای 
زیسـت بوم نوآوری کشـورو حـل چالش های ملی با اسـتفاده از 

راهکارهـای فناورانه داشـته اند.
محمـد علـی حلیمـی، گرافیسـت و طـراح این پوسـتر بـا ارایه  
توضیحاتـی گفـت:در طراحـی ایـن بوسـتر بـا اسـتفاده از نماد 
شـش ضلعی هـای منتظـم بعنوان بسـتر تکنولوژی و نـوآوری و 
درخشـش و گسـترش این شـبکه با محوریت جهاد دانشـگاهی 
کوشـش شـده تـا نقـش مهـم و کلیـدی جهـاد دانشـگاهی در 
ارتقـاء و رشـد زیسـت بـوم نـوآورِی نخبـگان ایـران بـه نمایش 

گذاشـته شود.
گفتنـی اسـت، امسـال در حالـی بـه چهـل و دومیـن سـالگرد 
تشـکیل جهاددانشـگاهی نزدیک می شـویم که به دلیل قرار گرفتن 
۱۶ مـرداد مـاه در دهـه اول مـاه محـرم و تقـارن آن بـا روز 
تاسـوعای حسـینی)ع(، این برنامـه ها زودتر از موعـد مقرر آغاز 
شـده و ایـن نهـاد در تـاش اسـت تـا بـا به کارگیـری بضاعـت 
ترویجـی خـود، برنامه هـای تبیینـی و معرفـی دسـتاوردهای 

شـاخص و نوآورانـه اش معرفـی کنـد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:     ◄
تغییرات جزئی و تاریخ آزمون سراسری سال ۱۴۰۲

 به زودی اعالم می شود

ــه  ــان اینک ــا بی ــوزش کشــور ب ــازمان ســنجش آم ــس س رئی
ــون  ــررات آزم ــر اســاس مق ــون سراســری ســال ۱۴۰۲ ب آزم
ســال گذشــته برگــزار می شــود، از اعــام تاریــخ دقیــق 
آزمــون سراســری پــس از نشســت شــورای ســنجش و 

ــر داد. ــرش  خب پذی
 بــه گــزارش بــازارکار  از  ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، 
دکتــر عبدالرســول پورعبــاس بــا بیان اینکــه آزمون سراســری 
ســال ۱۴۰۲ بــر اســاس مقــررات آزمــون ســال ۱۴۰۱ برگــزار 
ــدی در  ــه جدی ــه مصوب ــه اینک ــا توجــه ب ــت: ب می شــود، گف
مــورد آزمــون سراســری ابــاغ نشــد آزمــون سراســری ســال 

۱۴۰۲ بــر اســاس قانــون مصــوب مجلــس شــورای اســامی در ســال ۱۳۹۲ و اصــاح آن در ســال ۱۳۹۵ برگــزار می شــود.
 معــاون وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری افــزود: تغییــرات جزئــی مربــوط بــه ضرایــب و ســایر مــوارد مطابــق هــر ســال در 

صــورت تصویــب در شــورای ســنجش و پذیــرش اعــام خواهــد شــد.
 رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور تأکیــد کــرد: کلیــات برگــزاری آزمــون سراســری در ســال ۱۴۰۲ تغییــری نخواهــد 
داشــت و بــه عنــوان مثــال تاثیــر ســوابق تحصیلــی بــه صــورت حداکثــر  ۴۰ درصــد تاثیــر مثبــت خواهــد بــود و مابقــی نمــره 

کل بــر مبنــای نمــره آزمــون محاســبه خواهــد شــد.
وی در پایــان خاطرنشــان  کــرد: محاســبه ســوابق تحصیلــی داوطلبــان بر مبنــای نمــره دروس  ســال دوازدهم در نظــام ۶-۳-۳ 
یــا دروس دیپلــم و پیــش دانشــگاهی در نظــام قبلــی کــه آزمــون آنهــا بــه صــورت سراســری و کشــوری برگزار شــده اســت به 

صــورت حداکثــر  ۴۰ درصــد تاثیــر مثبــت، بــه میــزان ســوابق تحصیلی موجــود، خواهــد بود.

قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بیــن الملــل گفــت: بــا توجــه بــه تقاضــای زیــاد 
ــن  ــران در ای ــگاه های ای ــعب دانش ــیس ش ــی، تاس ــئوالن عراق ــجویان و مس دانش

کشــور را پیگیــری مــی کنیــم
بــه گــزارش  بــازارکار، دکتــر وحیــد حــدادی اصــل در نشســت مشــترک با اســاتید 
ــا  ــر معظــم اتقــاب در رابطــه ب ــه ســخنان رهب ــا اشــاره ب ــراق ب دانشــگاه های ع
ــا کشــور عــراق گفــت: مشــکات و مســائلی در  اهمیــت ارتبــاط گیــری ایــران ب
هــردو کشــور وجــود دارد کــه مشــترک اســت  و مــی توانیــم بــا همــکاری علمــی 

پژوهشــی آنهــا را رفــع کنیــم.
وی افــزود: کم آبــی و مســئله ریزگرد هــا از جملــه مشــکات دو کشــور اســت کــه 
بــا همــکاری دانشــگاه ها و مراکــز علمــی ایــران و عــراق ایــن مشــکات رفــع خواهد شــد.

رئیــس مرکــز همــکاری هــای علمــی و بیــن المللــی اظهــار داشــت: ایــران پــس از 
انقــاب بــه دســتاورد های مهــم تحقیقاتــی و دانشــگاهی  رســیده اســت کــه مــا آن 

را برادرانــه در اختیــار کشــور عــراق قــرار می دهیــم.
دکتــر حــدادی افــزود: مــا آمــاده همکاری بــا کشــور عــراق در دو زمینه دانشــگاهی 
پذیــرش دانشــجو و همــکاری اعضــای هیئــت علمــی  هســتیم. در بحــث پذیــرش 
دانشــجویان خارجــی، بــرای دانشــجویان کشــورعراق پرونــده ی مجزایــی اختصاص 

دادیــم و میزبــان دانشــجویان عراقــی بــا هــر تعدادی هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه بحــث هزینــه تحصیــل دانشــجویان عراقــی گفــت: مــا در پذیرش 
دانشــجویان عراقــی مباحــث انتفاعــی را در نظــر نگرفتیــم و دانشــجویان عراقــی 
ماننــد فرزنــدان ایرانــی خــود می دانیــم. هیــچ اختافــی بیــن دانشــجویان ایرانــی 
ــاب  ــی در انتخ ــچ محدودیت ــی هی ــجویان عراق ــل نیستیم.دانش ــی قائ و عراق

ــد. رشــته ندارن
قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور بیــن الملــل بــا اشــاره  بــه ضــرورت ارتبــاط علمــی 
بیــن اســاتید ایــران و عــراق گفــت: مــا درخواســت داریــم اســاتید عراقــی بتواننــد 
بــرای انجــام تحقیقــات بــه ایــران بیاینــد و همینطــور اســاتید ایرانــی بــرای انجــام 

پــروژه مطالعاتــی بــه عــراق ســفر کننــد .
وی افــزود: مــا بــه دنبــال این هســتم کــه دانشــگاه های بــزرگ مــا بتواننــد در عراق 
شــعبه بزننــد  و از اینکــه اســاتید عراقــی کــه عاقمند هســتند بــرای انجــام فرصت 

مطالعاتــی بــه ایــران بیایند اســتقبال مــی کنیم.

دعوت به همکاری

 کارشناس کنترل کیفیت
آقا، تمام وقت

حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مهندسی مکانیک
WPS,PQR مسلط به تهیه دستورالعملهای

تسلط کامل به نقشه خوانی
مسلط به کار با تجهیزات و ابزارهای اندازه گیری

آشنایی با انواع جوشکاری و عیوب آن
آشنایی با انواع بازرسی و کنترل در خط تولید

)جوش، ابعادی، رنگ(
مسئولیت پذیری و دقت باال در کار، حقوق ثابت
بیمه تامین اجتماعی از روز اول، بیمه تکمیلی

سرویس ایاب و ذهاب
 کارشناس برنامه ریزی

آقا، تمام وقت
حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های 

مهندسی صنایع و کنترل پروژه
مسلط به فرآیند هدایت پروژه های داخل خط تولید

 و برنامه ریزی ساخت آنها، داشتن مهارت گزارش نویسی
آشنایی با نرم افزارهای کنترل پروژه
microsoft office آشنایی به

متعهد و مسئولیت پذیر، حقوق ثابت
بیمه تامین اجتماعی از روز اول، بیمه تکمیلی

سرویس ایاب و ذهاب
 جوشکار

آقا، تمام وقت
دارای سابقه کار مفید، تسلط به جوشکاری برق، CO2، آرگون

برخورداری از سامت جسم و روان
عدم استعمال دخانیات، حقوق ثابت

بیمه تامین اجتماعی از روز اول، بیمه تکمیلی
سرویس ایاب و ذهاب
 مونتاژکار سنگین

آقا، تمام وقت
دارای سابقه کار مفید، برخورداری از سامت جسم و روان

عدم استعمال دخانیات، حقوق ثابت
بیمه تامین اجتماعی از روز اول، بیمه تکمیلی

سرویس ایاب و ذهاب
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
estekhdam@karakimia.com

https://bazarekar.ir/21637 : لینک

شرکت کارا سازه کیمیا جهت تکمیل کادر خود در استان  مرکزی، اراک از افراد واجد شرایط
 زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

کارشناس برنامه ریزی تولید
کارشناس مهندسی صنایع )کلیه رشته ها(، آقا و خانم

مسلط به کار سنجی و زمان سنجی، مسلط به امور کنترل 
موجودی انبار، مسلط به تهیه گزارشات خط تولید )راندمان، 
خط ضایعات، ….(، مسلط به امور کنترل پروژه و گزارشات 
انحراف گیری پروژه، مسلط به امور برنامه ریزی خط تولید

حسابدار
کارشناس حسابداری، آشنایی با تجزیه صورت حسابهای مالی

مسلط به قوانین و مقررات بیمه و امور مالیاتی
مسلط به نرم افزارهای مالی )ترجیحا شرق رایا، خزانه و انبار(

مسلط به گزارشات فصلی و ارزش افزوده، خزانه و انبار
حداقل ۲ سال سابقه کار، آقا و خانم

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

 estekhdam.el2323@gmail.com
https://bazarekar.ir/21630 : لینک

شرکت دانش بنیان زرین سامانه شرق طراح و تولید کننده تجهیزات الکترونیکی در خراسان رضوی
 از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

 دعوت به همکاری

رهیاب بیمه به عنوان یک مجموعه فعال در زمینه آموزش نمایندگان بیمه و برندی خوشنام و 
قابل اعتماد نزد شبکة فروش بیمه، به دنبال همکارانی پرانرژی و بادانش برای تکمیل و توسعه 
بخش ارتباطات و فروش خود اســت. رهیاب بیمه محیطی دوســتانه و پرانرژی و درعین حال 
سخت گیر است که الزم است همکاران به صورت مداوم درحال کسب تجربه، به روز کردن دانش 

و اطالعات خود و آبدیده شدن باشند.

کارشناس ارتباطات و فروش

نحوه کار در بخش ارتباطات و فروش

مجموعة رهیاب  بیمه محصوالت آموزشــی را در حوزه آموزش نمایندگان بیمه تولید کرده و به مخاطبان 
ارائه می دهد. همکاران بخش ارتباطات و فروش با مشتریان تماس تلفنی برقرار می کنند، سپس طی یک 
فرآیند از پیش طراحی شده از طریق واتس اپ و اینستاگرام اقدام به فروش محصوالت آموزشی می کنند.

تنها پیش نیاز الزم برای این شغل توانایی کار کردن با کامپیوتر و موبایل است، سایر مهارتهای الزم را ما 
به شما آموزش خواهیم داد.

این موقعیت شــغلی برای افراد ۲۰ تا ۳۰ ســال مناسب است. همة همکاران بیمة 
تأمین اجتماعی شده و حقوق ثابت و پورسانت دریافت می کنند.

محل کار و ساعت های کاری:
ساعت کاری: شنبه ها تا چهارشنبه ها از ساعت 8:۳۰ الی ۱7، 
۱۲:۳۰ الــی   8:۳۰ ســاعت  از   پنجشــنبه ها 
محل کار: تهران، بزرگراه رســالت، نبش شــهید کرد، 
 مجتمــع تجــاری دنیای نــور، طبقــه اول، واحد ۱۳

اطالعات و آشنایی بیشتر ازطریق:

 www.rahyabimeh.com :وسایت رهیاب بیمه
@rahyabimeh :اینستاگرام رهیاب بیمه

شماره واتساپ: 09124709203

کمبود ۵۰ درصدی مربیان 
پرورشی در مدارس کشور

معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت آمــوزش و پــرورش با اشــاره 
بــه کمبــود ۵۰ درصــدی مربیــان پرورشــی در کشــور گفــت: 
بیشــتر ایــن کمبودهــا در مقطــع ابتدایــی و متوســطه دوم اســت.
اصغــر باقــرزاده در گفتگــو بــا مهــر دربــاره برنامه هــای 
فرهنگــی دانــش آمــوزی در ایــام محــرم بــا اشــاره بــه فعالیــت 
ــن  ــت: همچنی ــاه گف ــن م ــوزی در ای ــش آم ــای دان هیئت ه
بــا همــکاری صــدا و ســیما و شــبکه امیــد ویــژه برنامــه ای بــا 

ــود. ــش می ش ــه و پخ ــم« تهی ــل قاس ــوان »نس عن
وی برقــراری و برپایــی موکــب هایــی در ایــام محــرم و اربعیــن 
ــزاداری  ــای ع ــوزان در آئین ه ــش آم ــودکان و دان ــور ک و حض
را از دیگــر برنامه هــا ذکــر کــرد و گفــت: بــرای اربعیــن اعــزام 
دانــش آموزشــی ویــژه اربعیــن نداریــم زیــرا مســتلزم دریافــت 
ــوزان و  ــش آم ــی دان ــت و همراه ــا هدای ــی اســت ام مجوزهای
ــان در قالــب هیئت هــا همــراه والدیــن و مربیــان جــزو  نوجوان
برنامه هــا اســت تــا حضــور دانــش آمــوزان در هیئت هــا 

ســاماندهی شــود.
ــر  ــد دیگ ــت: همانن ــان پرورشــی گف ــود مربی ــاره کمب وی درب
پرســنل آموزشــی در بخــش مربیــان پرورشــی نیــز بــا کمبــود 
روبــرو هســتیم و بــه مــرور بایــد ایــن نیازهــا تأمیــن شــود امــا 
ــی  ــدارس ابتدای ــوزگاران م ــت در حــال حاضــر آم چــون اولوی
اســت، فعــاً ســهمیه کمتــری بــرای حــوزه پرورشــی درنظــر 

گرفتــه شــده اســت.
ــان  ــدی مربی ــود ۵۰ درص ــا کمب ــه ب ــان اینک ــا بی ــرزاده ب باق
ــن  ــتر ای ــت: بیش ــتیم، گف ــرو هس ــور روب ــی در کش پرورش

کمبودهــا در مقاطــع ابتدایــی و متوســطه دوم اســت.

◄    معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش خبر داد؛
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دانش فنی جهاددانشگاهی باید تبدیل
 به محصول مورد نیاز مردم شود

گفــت:  قــم  جهاددانشــگاهی  رییــس 
جهاددانشــگاهی قــم در زمینــه بــاروری تمام 
ــاروری را  ــان ناب ــرای درم تکنیک هــای الزم ب
دارد و دانــش و فنــاوری آن را در اختیــار دارد.
ــط  ــل از رواب ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
عمومــی جهاددانشــگاهی قــم دکتــر محمــد 
عامــل  مدیــر  بــا  نشســت  در  حیــدری 
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری کریمــه گفــت: 
ایــن بــاور در اســتان قــم وجــود دارد 
ــرفت های  ــم پیش ــگاهی ق ــه جهاددانش ک
بســیار خوبــی در زمینــه بــاروری و توســعه تکنیک هــای درمانــی عارضــه نابــاروری داشــته و 
دانــش و فنــاوری آن را دارد و در حــوزه فنــاروی و نــوآوری باحمایت هــای الزم دانــش و فنــاوری 
کــه در اختیــار جهــاد اســت بایــد تبدیــل بــه محصــوالت درمانــی درایــن زمینــه شــود و در 

ــرد. ــرار بگی ــردم ق ــت م خدم

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/22519

آخرین وضعیت شرکت های دانش بنیان 
آذربایجان شرقی

معــاون آمــار و اطالعــات ســازمان مدیریــت و 
برنامــه ریــزی آذربایجــان شــرقی بــه تشــریح 
ــان  ــش بنی ــن وضعیــت شــرکت های دان آخری
اســتان بــه تفکیــک حــوزه فعالیــت تــا پایــان 

اردیبهشــت مــاه ســالجاری پرداخــت.
ــع  ــی در جم ــد یام ــازارکار امی ــزارش ب ــه گ ب
ــرقی  ــان ش ــرد: آذربایج ــار ک ــگاران اظه خبرن
ــد  ــال بع ــان فع ــش بنی ــرکت دان ــا ۲۰۶ ش ب
از اســتان های تهــران، اصفهــان، خراســان 
رضــوی، البــرز و فــارس در رتبــه ششــم کشــور 

ــرار دارد. ق
وی ادامــه داد: از تعــداد ۲۰۶ شــرکت دانــش بنیــان اســتان ســه شــرکت در حــوزه کشــاورزی، 
ــزات  ــات و تجهی ــائل، ملزوم ــش وس ــرکت در بخ ــی، ۹ ش ــع غذای ــتی و صنای ــاوری زیس فن
پزشــکی، ۱۱ شــرکت دارو و فراورده هــای پیشــرفته حــوزه تشــخیص و درمــان، ۵۰ شــرکت 
مــواد پیشــرفته و محصــوالت مبتنــی بــر فناوری هــای شــیمیایی، ۶۱ شــرکت ماشــین آالت و 
تجهیــزات پیشــرفته، ۴۴ شــرکت ســخت افزارهــای بــرق و الکترونیــک، لیــزر و فتونیــک، ۲۰ 
شــرکت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، هفــت شــرکت خدمــات تجــاری ســازی، یک شــرکت 

در زمینــه صنایــع فرهنگــی، اخــالق و علــوم انســانی و اجتماعــی فعالیــت می کننــد.
یامــی مجمــوع شــرکت های دانــش بنیــان فعــال در کل کشــور را ۶۷۳۴ مــورد اعــالم کــرد 
و افــزود: آذربایجــان شــرقی ۳.۰۶ درصــد شــرکت های دانــش بنیــان کشــور را بــه خــود 
اختصــاص داده و ایــن در حالــی اســت کــه ســهم اســتان های همجــوار مثــل آذربایجــان 
غربــی و اردبیــل از شــرکت های دانــش بنیــان کشــور بــه ترتیــب ۰.۸ و ۰.۵ درصــد اســت.

ــه  ــرقی ادام ــان ش ــزی آذربایج ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــات س ــار و اطالع ــاون آم مع
داد: ۸۸.۳۵ درصــد از کل شــرکت های دانــش بنیــان اســتان در حــوزه صنعــت، فنــاوری 
ــی و پزشــکی، ۱.۴۶ درصــد در حــوزه ی بخــش  و تجــارت، ۹.۷۱ درصــد در حــوزه داروی
ــی  ــی و اجتماع ــه فرهنگ ــز در زمین ــد نی ــی و ۰.۴۹ درص ــع غذای ــاورزی و صنای کش

می کننــد. فعالیــت 

خانه خالق دانشگاه علمی کاربردی گلستان 
راه اندازی می شود

 رییــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی گلســتان بــا تاکیــد بــر اهمیــت کارورزی در ایــن 
مرکــز آمــوزش عالــی گفــت: خانــه خــالق وابســته بــه ایــن دانشــگاه در دســت راه اندازی اســت 

ــت می شــود. ــه دانشــجویان حمای ــای نوآوران و در آن از ایده ه
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایرنــا، حســن خــان احمــدی در نشســت خبــری اظهــار داشــت : 
کارورزی دانشــجویان بــرای آشــنایی بــا محیــط کســب و کار ضــروری اســت و بــه آن توجــه 

ویــژه ای مــی شــود.
وی بیــان کــرد: دانشــگاه علمــی کاربــردی یــک مرکــز آموزشــی مهــارت محــور اســت کــه 
دانشــجویان را بــا توجــه بــه نیازهــای جامعــه آمــوزش مــی دهــد و هــر دانــش آموختــه ایــن 

ــد از حمایت هــای الزم برخــوردار شــود. ــا داشــتن دارای طــرح و ایــده مــی توان دانشــگاه ب
رییــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی گلســتان افــزود: از ســال ۷۶ تاکنــون افــزون بــر 
۳۰ هــزار نفــر از دانشــگاه هــای علمــی کاربــردی گلســتان دانــش آموختــه شــدند و اکنــون 

نیــز ۲ هــزار و ۵۰۰ دانشــجو در ۹ مرکــز گنبــد و گــرگان مشــغول تحصیــل هســتند.
رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی گلســتان گفــت: ۲۴ رشــته جدیــد از جملــه تولیــد 
ــه  ــتان ب ــده و در اس ــازی ش ــی س ــی بوم ــای دیجیتال ــب و کاره ــال و کس ــوای دیجیت محت

ــود. ــی ش ــوزش داده م ــجویان آم دانش

کارخانه نوآوری در خرم آباد راه اندازی می شود
ــای  ــتای ارتق ــوآوری در راس ــه ن ــت: کارخان ــتان گف ــاوری لرس ــم و فن ــارک عل ــت پ سرپرس

ــود. ــدازی می ش ــتان راه ان ــاوری در لرس ــوآوری و فن ــگ ن فرهن
بــه گــزارش بــازارکار فرهــاد نامــداری سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری لرســتان بــه رســانه ها 
اعــالم کــرد: در ایــن کارخانــه ســرمایه گذاری ریســک پذیر، خدمــات مونیتورینــگ، حمایــت 
شــتاب دهنده ها در راســتای پــرورش ایده هــای فارغ التحصیــالن دانشــگاهی و ارتقــای 

فرهنــگ نــوآوری و فنــاوری مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت.
نامــداری افــزود: در ایــن پــارک حــدود ۱۵۰ مجموعــه فنــاور فعالیــت دارنــد و از مجمــوع 

۳۰ شــرکت دانش بنیــان اســتان، ۲۴ شــرکت در پــارک علــم و فنــاوری مســتقر هســتند.
او ادامــه داد: ایــن شــرکت ها اغلــب جــوان هســتند و بــر مبنــای بــازار و نیــاز فعالیــت می کنند 
و توانمندی هایــی دارنــد کــه می تــوان آن هــا را بــه ســمت حــوزه مــورد نیــاز صنعــت هدایــت 

و از ظرفیت شــان اســتفاده کــرد.
سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری لرســتان عنــوان کــرد: نــگاه در پارک هــای علــم و فنــاوری 
ــذا ســرمایه گذاری در ایــن حوزه هــا  ــه دنبــال تولیــد محصــول اســت، ل ــردی و ب کامــاًل کارب
بــرای مجموعه هــای اجرایــی و صنعتــی بســیار پــر ســود اســت و پــارک علــم و فنــاوری حاضر 
ــا دســتگاه های  اســت در راســتای تقویــت ایــن شــرکت ها و بــه منظــور رفــع نیــاز اســتان ب

اجرایــی قــرارداد منعقــد و اجــرای ایــن قرارداد هــا را بــه واحد هــای فنــاور واگــذار کنــد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری

احداث شهرک فناوری در شهرکرد 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

ــی  ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیرعام
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه 
۴.۵ هکتــار از اراضــی شــهرک های صنعتــی 
اختصــاص  دانش بنیــان  واحدهــای  بــه 
ــداث  ــرای اح ــار ب ــت: ۳۰ هکت ــه، گف یافت
ــاص  ــهرکرد اختص ــاوری در ش ــهرک فن ش

ــدا کــرده اســت. پی
ــط  ــل از رواب ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
فنــاوری  و  ارتباطــات  کل  اداره  عمومــی 
ــاری،  ــتان چهارمحــال و بختی ــات اس اطالع

حمیدرضــا فــالح مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی ایــن اســتان در اولیــن جلســه 
ــه اینکــه تمــام  ــا توجــه ب ــاری ب ســتاد توســعه اقتصــاد دانش بنیــان چهارمحــال و بختی
خدمــات زیرســاختی بــرای احــداث ایــن پردیــس فنــاوری واقــع در شــهرک صنعتــی در 
نظــر گرفتــه شــده اســت، اظهــار کــرد: بــر اســاس تفاهم نامــه منعقــد شــده بــا پــارک علــم 
و فنــاوری اولیــن پردیــس شــهرک فنــاوری در شــهرک صنعتــی شــهرکرد در مســاحت 

ــد. ــی ش ــار کلنگ زن ــک هکت ی
ــان  ــرکت های دانش بنی ــژه ش ــی وی ــوله کارگاه ــاخت ۱۵ س ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
در شــهرک صنعتــی شــهرکرد آغــاز شــده اســت، تشــریح کــرد: همچنیــن هفــت ســوله 
ــرکت های  ــار ش ــاره ای در اختی ــورت اج ــداث و به ص ــن اح ــی بروج ــهرک صنعت در ش
ــه  ــال ب ــان س ــا پای ــوله ها ت ــن س ــداث ای ــرد، اح ــرار می گی ــاور ق ــان و فن دانش بنی

اتمــام می رســد.
فــالح بــا توجــه بــه احــداث شــهرک فنــاوری در مســاحت ۳۰ هکتــار در اراضــی روبــروی 
منطقــه ویــژه اقتصــادی چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: در ســفر ریاســت جمهــوری بــه 
اســتان ۵۰ میلیــارد تومــان اعتبــار بــه ایــن پــروژه اختصــاص داده شــده اســت و بعــد از 
تملــک اراضــی کار احــداث شــهرک آغــاز خواهــد شــد، پیش بینــی می شــود فــاز اول ایــن 

پــروژه تــا پایــان ســال راه انــدازی شــود.
ــا  ــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری ب ــارک عل در ادامــه اســماعیل پیرعلــی رئیــس پ
ــده زیســت بوم عملــی و فنــاوری و  ــد در برگیرن ــوآوری بای ــه اینکــه زیســت بوم ن اشــاره ب
همچنیــن مبتنــی بــر کســب و کار باشــد ، تصریــح کــرد: ۲۱۶ هســته فنــاور و شــرکت 
ــورت  ــر به ص ــرای ۹۰۲ نف ــه ب ــود دارد ک ــاری وج ــال و بختی ــان در چهارمح دانش بنی

مســتقیم اشــتغال زایی کرده انــد.

تحقق حدود پنج هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی 
در سبزوار هدف گذاری شد

رییــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ســبزوار گفت:دســتگاههای دولتــی بــرای 
ایجــاد پنــج هــزار و ۴۲۶ فرصــت شــغلی 
جــاری  ســال  طــی  ایــن شهرســتان  در 

کردنــد. هدف گــذاری 
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایرنــا محمود 
یــزدی افــزود: عمــده ایــن مشــاغل به وســیله 
ادارات راه و شهرســازی، بنیــاد مســکن انقالب 
ــاورزی،  ــاون، کش ــوزه تع ــالمی، اصناف،ح اس
حمــل و نقــل، کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
)ره(، بهزیســتی، صنعــت، میــراث فرهنگــی و 

فنــی و حرفــه ای فراهــم مــی شــود.
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا ســال گذشــته ایجــاد ســه هــزار و ۵۸۲ شــغل در ایــن 
شهرســتان ســبزوار مشــخص شــده بــود کــه کمــی فراتــر از ایــن تعهــد بــه میــزان پنــج 

فرصــت شــغلی در ایــن منطقــه محقــق شــد.
ــارد  ــته ۵۸ میلی ــال گذش ــت: س ــبزوار گف ــی س ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــس اداره تع ریی
ریــال تســهیالت مشــاغل خانگــی در قالــب پشــتیبان و خویــش فرمــا بــه طــرح هایــی در 
حوزه هــای صنعــت و معــدن، جهــاد کشــاورزی، میــراث فرهنگــی و فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

در ایــن شهرســتان پرداخــت شــد.
مرکز شهرستان ۲۸۵ هزار نفری سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.

زیرساخت های پارک علم و فناوری 
آذربایجان غربی تکمیل شود

اســتاندار آذربایجــان غربــی بــا تشــریح فعالیــت های پــارک علــم و فنــاوری آذربایجان غربی 
خواســتار توجــه ویــژه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــرای تکمیــل زیــر 

ســاخت هــای پــارک علــم و فنــاوری اســتان شــد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از اســتانداری آذربایجــان غربــی محمدصــادق معتمدیــان 
ــاد  ــس بنی ــور و رئی ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــتاری مع ــورنا س ــا س ــدار ب در دی
ملــی نخبــگان بــا اشــاره بــه رونــد فعالیــت شــرکت های دانــش بنیــان در اســتان، افــزود: 
آذربایجان غربــی بــه لحــاظ نیــروی انســانی فعــال و کارآمــد یکــی از اســتان های مســتعد 

ــای علمــی اســت. در حــوزه فعالیت ه
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور و رئیــس بنیــاد ملــی نخبــگان نیــز در ایــن دیــدار 
بــا اشــاره بــه تصویــب قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان گفــت: ایــن قانــون بــه دنبــال 
رفــع نواقــص و مشــکالت قانونــی پیــش روی کســب و کارهــای دانــش بنیــان و خــالق 
ــاد  ــوزه اقتص ــور در ح ــده کش ــال آین ــده ۲۰ س ــن کنن ــی تضمی ــه نوع ــت و ب اس

ــان اســت. ــش بنی دان
ــازار ماشــین آالت  وی در ادامــه رفــع چالــش از فعــاالن اقتصــادی، حمایــت از توســعه ب
ــای  ــی فعالیت ه ــن مال ــای تأمی ــت ابزاره ــالح و تقوی ــل، اص ــاخت داخ ــزات س و تجهی
شــرکت های دانــش بنیــان، را از جملــه برنامه هــا و اولویــت کاری ایــن معاونــت 

ــرد. ــوان ک عن
معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال بــه عنــوان ” ســال 
تولیــد؛ دانــش بنیــان، اشــتغال آفریــن” از ســوی مقــام معظــم رهبــری اظهــار داشــت: 
در راســتای تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری آمــاده حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان اســتان آذربایجــان غربــی اســت.

همچنیــن در ایــن جلســه مقــرر شــد اســتان آذربایجــان غربــی نیــز بــا توجــه بــه ابــالغ 
جدیــد قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان در جهــت توســعه زیــر ســاخت های الزم بــرای 
فعالیــت شــرکت های دانــش بنیــان، تمرکــز بخشــی بــه ابزارهــای اجرایــی قانــون جهــش 
ــوآوری و  ــوم فنــاوری و ن تولیــد دانــش بنیــان و همچنیــن حمایــت از توســعه زیســت ب
ــوآوری  ــالق و ن ــای خ ــاد خانه ه ــکوفایی و ایج ــوآوری و ش ــدوق ن ــگاه صن ــت جای تقوی

حمایــت حداکثــری را داشــته باشــد.
ــط  ــس رواب ــی رئی ــردی و کرم ــای راهب ــز فناوری ه ــس مرک ــدار بهشــتی رئی ــن دی در ای
عمومــی و دبیــر ســتاد فناوری هــای نــرم و خــالق معاونــت علمــی و فنــاوری 

ــتند. ــور داش ــز حض ــوری نی ــت جمه ریاس

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سبزوار ◄

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشریح کرد:  ◄

نمایشــگاه  از  جمهــور  رییــس 
توانمندی هــای  و  دســتاوردها 
شــرکت هـــــای  از  تعــــدادی 
دانش بنیــان پــارک علــم و فنــاوری 
جهاددانشــگاهی اســتان کرمانشــاه 

ــرد. ــد ک بازدی
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جهاددانشــگاهی کرمانشــاه، آیــت 
اهلل دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی 
ــای ســفر خــود  ــه برنامه ه در ادام
به اســتان کرمانشــاه، از نمایشــگاه 
توانمندی هــای  و  دســتاوردها 

فنــاوری  و  علــم  پــارک  دانش بنیــان  شــرکت های  برخــی 
جهاددانشــگاهی اســتان کرمانشــاه  بازدیــد و در گفتگو بــا فعالین این 
ــرار گرفــت. ــان نظــرات، مســائل و پیشــنهادات آنهــا ق عرصــه در جری

شــرکت ها  ایــن  اقدامــات 
شــامل  ۱۰ محصــول منتخــب 
از ۳۱۰ واحــد فنــاور و دانــش 
بنیــان پــارک علــم و فنــاوری 
ــرای  ــه ب ــود ک ــگاهی ب جهاددانش
نخســتین بــار در کشــور و برخــی 
ــن  ــد در ای در آســیا تولیدشــده ان
چــون  محصوالتــی  نمایشــگاه 
مــدرن  و  پیشــرفته  تجهیــزات 
ــای  ــد نمک ه ــاء، تولی ــد نش تولی
غیرخوراکــی اکوسیســتم دریایــی، 
کودهــای  تکنیــکال  تولیــد 
شــیمیایی، تولیــد اســیدهای فلوئــور پایــه و فــوم آتــش نشــانی ، 

ــت. ــاص اس ــری خ ــه گ ــای ریخت ــوم ه م

دربرنامه سفر استانی رئیس جمهور انجام شد؛

بازدید رییس جمهور از نمایشگاه توانمندی های شرکت های دانش بنیان  
پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه

استاندار آذربایجان غربی:  ◄

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان ◄

رییس جهاددانشگاهی قم: 

سرپرست پارک علم و فناوری لرستان ◄

سرپــــرست جهــــاددانشگاهی 
ــرح  ــت: ط ــی گف ــان جنوب خراس
پژوهشــی »فرموالســیون و تولیــد 
آفتکــش گیاهــی ســنک عنــاب« 
بــا همــکاری مشــترک گــروه 
فــرآوری  و  تولیــد  پژوهشــی 
گیاهــان اســتراتژیک خراســان 
جنوبــی و پژوهشــکده گیاهــان 

ــد. ــام ش ــی انج داروی
به نقل از بازارکار، پــایــان طــرح 

نـــوآورانه »فرموالسـیون و تولید آفتکش گیاهی سـنک عناب«
بـه گـزارش روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبـی، 
مهدی ابراهیمی سرپرسـت جهاددانشگاهی اسـتان و مجری طرح 
پژوهشـی »فرموالسـیون و تولید آفت کش گیاهی سـنک عناب« 
گفـت: ایـن طرح پژوهشـی بـا همکاری مشـترک گروه پژوهشـی 
تولید و فرآوری گیاهان اسـتراتژیک خراسـان جنوبی و پژوهشکده 

گیاهـان دارویی انجام شـد.
وی، هدف از اجرای این طرح نوآورانه را دسـتیابی به فرموالسـیون 
یـک آفـت کـش گیـاه پایـه بـرای کنتـرل آفت سـنک عنـاب در 

اسـتان خراسـان جنوبی عنـوان کرد.

ســرپــــرست جهاددانشــگاهی 
بیــان  بــا  جنوبــی  خراســان 
ــی  ــاب یک ــنک عن ــه س ــن ک ای
در  عنــاب  آفــات  مهمتریــن  از 
ــت  ــی اس ــان جنوب ــتان خراس اس
ــه کاهــش عملکــرد  کــه منجــر ب
ــول  ــن محص ــی ای ــی و کیف کم
اســتراتژیک در ســال هــای اخیــر 
شــده اســت، افــزود:  فرموالســیون 
ــرح  ــن ط ــده در ای ــت آم ــه دس ب
منجــر بــه کنتــرل بیــش از ۹۸ درصــدی ایــن افــت در شــرایط 
آزمایشــگاهی شــده اســت و انجــام مطالعــات تکمیلــی مــی تواند 

ــد. ــل کن ــاری تبدی ــیون تج ــک فرموالس ــه ی آن را ب
دکتــر مهــدی ابراهیمــی از واحــد خراســان جنوبی و دکتــر داراب 
ــرح  ــن ط ــان ای ــی مجری ــان داروی ــکده گیاه ــی از پژوهش یزدان
پژوهشــی بــوده انــد و ایــن طــرح پژوهشــی بــا همــکاری دکتــر 
ســعید مــودی، دکتــر فرزانــه نباتــی، مهنــدس محســن پویــان، 
دکتــر ســمیه الوانــی و مهنــدس فرزانــه جــوکار شــوریجه اجــرا 

شــده اســت.

سرپرست جهاددانشگاهی خراسان جنوبی خبر داد:

پایان طرح نوآورانه »فرموالسیون و تولید آفتکش گیاهی سنک عناب«

شــعبه ۴۴ توســعه حــل اختــالف 
ــرکت های  ــژه ش ــرز وی ــتان الب اس
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــان ب دانش بنی
ــم و فنــاوری  ــارک عل کشــور در پ
افتتــاح  البــرز جهاددانشــگاهی 

شــد. 
 بــه گــزارش روابــط عمومــی 
پــارک علــم و فنــاوری البــرز، 
آییــن افتتــاح شــعبه ۴۴ توســعه 
شــرکت های  اختــالف  حــل 
دانش بنیــان بــا حضــور دکتــر 

دهقانــی فیروزآبــادی رئیــس جهاددانشــگاهی ، حســین فاضلــی 
رئیــس کل دادگســتری اســتان البــرز، حســن مــددی دادســتان 
عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان البــرز، مهنــدس عباســی رئیــس 
پــارک علــم و فنــاوری البــرز، مهنــدس محمــد علیــزاده رئیــس 
ــرز و  ــتان الب ــاوری اس ــش و فن ــدوق پژوه ــره صن ــات مدی هی
تعــدادی از مدیــران و قضــات دادگســتری اســتان و هیئــت همراه 

ــد. ــزار ش ــرز برگ ــاوری الب ــم و فن ــارک عل در پ

در  جهاددانشــگاهی  رئیــس 
جریــان افتتــاح شــعبه ۴۴ توســعه 
حــل اختــالف اســتان البــرز ویــژه 
کــه  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــرز  ــاوری الب ــم و فن ــارک عل در پ
افتتــاح شــد، گفــت: اجــرای ایــن 
ــی  ــع بزرگ ــد موان ــرح می توان ط
را از جلــوی پــای شــرکت های 

دانش بنیــان و نــوآور بــردارد.
دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآبادی 
در ایــن مراســم ، اجــرای ایــن 
ــع و مشــکالت  ــع موان ــرای رف ــزرگ ب ــد و ب ــی بلن ــرح را گام ط
ــرد: یکــی  ــار ک ــد و اظه ــان خوان ــد و شــرکت های دانش بنی تولی
ــای  ــن چالش ه ــد و یکــی از بزرگ تری ــع تولی ــن موان از بزرگ تری
ــا اجــرای ایــن طــرح برطــرف  رشــد شــرکت های دانش بنیــان ب
ــن طــرح اقدامــی بی ســابقه  ــن اجــرای ای خواهــد شــد. همچنی
اســت و بــرای اولیــن بــار می بینیــم کــه چنیــن حرکتــی صــورت 

می گیــرد.

افتتاح شعبه حل اختالف شرکت های دانش بنیان 
در پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی

برای اولین بار در کشور با حضور رییس جهاد دانشگاهی انجام گرفت؛

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی 
گفـت: دانشـگاه های اسـتان نیـاز به 
مکمـل دارند کـه جهاددانشـگاهی و 
نهادهـای علمـی مـی تواننـد مکمل 

دانشـگاه ها باشند.
ــل از  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 
خراســان شــمالی، حجــت االســالم 
والمســلمین رضــا نــوری امــام 
ــی  ــده ول ــورد و نماین ــه بجن جمع
فقیــه در اســتان در دیدار با مهســا 
پرنیان سرپرســت جهاددانشــگاهی 
اســتان، اظهــار کــرد: ایــن اســتان 
ــا اســتان های دیگــر  در مقایســه ب

ــت. ــت اس ــد تقوی ــری دارد و نیازمن ــگاهی کمت ــابقه دانش س
وی افــزود: در بــدو تاســیس اســتان، تنهــا دو دانشــگاه پیــام نور و 
آزاد اســالمی در ایــن منطقــه فعــال بود و اکنون نیز خراســان شــمالی 
نتوانســته آنچنــان کــه بایــد جایــگاه علمــی خــود را در کشــور 

ــدا کند. پی
وی ادامــه داد: بنابرایــن دانشــگاه هــای اســتان نیــاز بــه مکمــل 
دارنــد کــه جهاددانشــگاهی و نهادهــای علمــی مــی توانند مکمل 

دانشــگاه هــا باشــند.
امــام جمعــه بجنــورد بــا بیــان ایــن کــه یکــی از رســالت هــای 
ــای  ــزاری ه ــطه خبرگ ــه واس ــانی ب ــگاهی، اطالع رس جهاددانش
زیرمجموعــه ایــن نهــاد اســت، آن را بســیار مهــم خوانــد و افــزود: 

اطــالع رســانی نقشــی مهــم در پیشــبرد اهــداف جامعــه دارد.

وی همچنیــن گفــت: اســتان نیاز 
ــی و  ــای پژوهش ــام کاره ــه انج ب
ــه  ــژه در زمین ــه وی ــی ب تحقیقات
اولویــت هــای مهمــی کــه مقــام 
معظــم رهبــری در ســفر بــه 
خراســان شــمالی آنهــا را متذکــر 
ــه هــای  ــه مجموع شــدند دارد ک
علمــی و دانشــگاهی بایــد بــه آنها 

ــد. بپردازن
ــرای  ــق ب ــن آرزوی توفی وی ضم
سرپرســت جدید جهاددانشــگاهی 
پیگیــری  شــمالی،  خراســان 
و ممارســت را ویژگــی بانــوان 
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــد و اب خوان
ــا مدیریــت جدیــد، خدمــات جهاددانشــگاهی در اســتان  کــه ب

ــود. ــی ش ــد و معرف ــترش یاب ــتر گس ــه بیش ــر چ ه
ــمالی  ــان ش ــگاهی خراس ــت جهاددانش ــان سرپرس ــا پرنی مهس
نیــز در ایــن دیــدار گفــت: جهاددانشــگاهی یــک نهــاد انقالبــی 
اســت کــه خدمــات شــایانی در زمینــه هــای مختلــف فرهنگــی، 

ــه مــی دهــد. آموزشــی و پژوهشــی ارای
ــژه  ــت وی ــد ماموری ــن واحــد در حــال حاضــر چن ــزود: ای وی اف
ــن  ــای نوی ــاوری ه ــعه فن ــز توس ــه مرک ــد ک ــی کن ــری م پیگی
اصــالح نــژاد دام، مرکــز درمــان ســرطان برســت، مجتمــع کشــت 
ــالق  ــع خ ــوآوری صنای ــز ن ــی و مرک ــان داروی ــرآوری گیاه و ف

ــه آنهاســت. فرهنگــی از جمل

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی:

جهاددانشگاهی مکمل کار دانشگاه های خراسان شمالی است
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دعوت به همکاری

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز 
خود از میان متقاضیان مرد در مقطع افسری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی رشته های 

کامپیوتر)نرم افزار(، برق)مخابرات و الکترونیک( نیرو جذب نماید. 
مهلت ثبت نام تا 10 مرداد 1401 می باشد.

شرایط عمومی
اســام. مبیــن  دیــن  بــه  عملــی  التــزام  و  اعتقــاد   –1 

اساســی  قانــون  بــه  عملــی  التــزام  و  اعتقــاد   –  2
فقیــه  مطلقــه  والیــت  و  ایــران  اســامی  جمهــوری 
آن هــا. اهــداف  تحقــق  راه  در  فــداکاری  آمادگــی   و 

3 – تابعیت جمهوری اسامی ایران.
ــن  ــی االصــل باشــد بدی *داوطلــب مــی بایســت ایران
ــادر  ــدر وم ــی و پ ــنامه ایران ــه دارای شناس ــوم ک مفه

ــد. ــل باش ــی االص ایران
4 – عــدم ســابقه عضویــت یــا وابســتگی بــه احــزاب و گروه های 

سیاســی و معــارض بــا نظام جمهــوری اســامی ایران.
ــای  ــزاب و گروه ه ــه اح ــتگی ب ــا وابس ــت ی ــدم عضوی 5 – ع

ــتخدام. ــای اس ــان تقاض ــی در زم سیاس
6 – عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.

7 – نداشتن سوء پیشینة کیفری.
8 – عدم اعتیاد به مواد مخدر

9 – داشــتن شــرایط تحصیلــی و یــا تخصصــی الزم بــرای 
ــر. ــورد نظ ــت م خدم

ــی متناســب  ــی جســمی و روان 10 – داشــتن ســامت و توانای
بــا خدمــت مــورد نظــر.

شرایط اختصاصی
حداقــل ســن 22 ســال و حداکثر 27  ســال می باشــد)متولدین 
1374 بــه بــاال( . ثبــت نــام بــا تلفــن هــای هوشــمند مانــع از 
 دریافــت صحیــح اطاعــات شــما داوطلبــان گرامی خواهد شــد .

ــتم  ــر سیس ــی ب ــای مبتن ــه ه ــام از رایان ــت ن ــرای ثب ــا ب لطف
ــد. ــتفاده نمایی ــدوز اس ــل وین عام

ــرایط  ــک از ش ــه دارای هری ــی ک ــی: داوطلبان ــرایط ارفاق ش
ــند: ــی باش ــت جــذب م ــند در اولوی ــل باش ذی

1. داشــتن کارت پایــان خدمــت )بــه اســتثنا کارت معافیــت از 
خدمت (  2. عضویت فعال در بسیج و پلیس افتخاری 3. خانواده 
 معظــم شــهدا ،ایثارگــران و جانبــازان و نخبگان علمی و ورزشــی

ثبــت نــام صرفــا بــرای داوطلبــان مــرد مجــاز مــی باشــد و در 
صــورت فرامــوش نمــودن کلمه عبــور ، کد ملی خــود را از طریق 

 تلفــن بــه مدیریــت گزینش اســتان محل ســکونت اعــام نمایید
داوطلبــان صرفــا یــک بــار مجــاز بــه ثبــت نــام در ایــن ســامانه 
مــی باشــند و داشــتن کــد رهگیــری بــه منزلــه تکمیــل فرآینــد 

ثبــت نــام مــی باشــد.
پــس از اتمــام ثبــت نــام دریافــت رســید ثبــت نــام از ســامانه 
ــان  ــس از پای ــد پ ــا ش ــی ب ــوری نم ــه حض ــه مراجع ــاز ب نی
ــری ،  ــد رهگی ــرایط و ک ــتن ش ــورت داش ــام در ص ــت ن ــت ثب مهل
ــت  ــت ثب ــان مهل ــس از پای ــرد. پ ــی گی ــورت م ــوان ص فراخ
ــرای  ــامانه ب ــه و س ــورت نپذیرفت ــد ص ــام جدی ــت ن ــام ، ثب ن
 تکمیــل اطاعــات ثبــت نــام شــدگان فعــال مــی باشــد
دریافــت رســید ثبــت نــام )کدرهگیــری ( از ســامانه و داشــتن 
 شــرایط اولیه اســتخدام ، مــاک فراخــوان داوطلبــان خواهد بود
 حداقــل معدل کارشناســی برای کلیه رشــته ها  14 می باشــد  .
ــد. ــی باش ــر م ــانتی مت ــان 170 س ــرای داوطلب ــد ب ــل ق  حداق
فــارغ التحصیــان مقاطــع کاردانــی و کارشناســی ارشــد مجــاز 
ــد در  ــام نماین ــت ن ــه ثب ــند و چنانچ ــی باش ــام نم ــت ن ــه ثب ب

ــام نخواهنــد داشــت. مراحــل بعــدی امــکان ثبــت ن

راهنمای ثبت نام
ــت  ــدون دریاف ــام ب ــری :  )ثبــت ن ــت کــد رهگی  نحــوه دریاف

ــار اســت( ــد اعتب کــد رهگیــری فاق
پــس از مطالعــه شــرایط عمومــی و اختصاصــی بــر روی گزینه " 
پذیــرش شــرایط و ثبــت نــام " کلیــک نمــوده و اطاعــات اولیــه 
شــامل )کــد ملــی ، نــام و نــام خانوادگــی ،پســت الکترونیکــی ، 
شــماره همــراه و تصویــر امنیتــی(را تکمیــل نماییــد . ســپس بــا 
کلیــک روی گزینــه " ثبــت نــام و ورود به ســامانه "نــام کاربری 
ــده  ــاد  گردی ــما ایج ــرای ش ــامانه ب ــط س ــور توس ــه عب و کلم
ــن  ــد شــد. در ای ــت خواهی ــات هدای ــه صفحــه ورود اطاع و  ب
صفحــه نــام کاربــری و کلمــه عبــور ، همــان کــد ملــی داوطلــب 
در نظــر گرفتــه شــده اســت.پس از وارد  نمــودن نــام کاربــری و 
کلمــه عبــور بــر روی گزینــه " ورود" کلیــک نمــوده و بــا تغییــر 
کلمــه عبــور مجــددا وارد ســامانه شــوید .کــد رهگیــری پــس از 
تکمیــل اطاعــات در فرمهــا و در انتهــای فرآینــد ثبــت نــام در 

رســید ثبــت نــام )رســید چاپــی( درج گردیــده اســت.

تذکرات
ویندوز  عامل  سیستم  با  صرفا  اینترنتی  نام  ثبت  سامانه   .1
ورود اطاعات  به منظور  لذا توصیه می گردد   . باشد  سازگار می 
از سیستم عامل  صحیح و بدون نقص  ، صرفا از رایانه هایی که 
استفاده نمایید . در صورت استفاده از تبلت  می جویند  بهره  ویندوز 
صحیح  دریافت  عدم  از  ناشی  تبعات   ، هوشمند  های  تلفن  و 
بود. نخواهد  استخدام  و  گزینش  مرکز  متوجه   اطاعات 
و  گردیده  محسوب  رایگان  استخدام  داوطلبان  از  نام  ثبت   -2
بانکها  الکترونیکی  درگاه  طریق  از  وجهی  پرداخت  مستلزم 
سایت  به  مراجعه  از  داوطلبان  گردد  می  تاکید  باشد.  نمی 
نمایند  می  دریافت  وجهی  مشاوره  و  نام  ثبت  برای  که  هایی 
خودداری و در صورت بروز هرگونه مشکل یا سوالی به مدیریت 
نمایند. مراجعه  خود  سکونت  محل  استان  استخدام  و   گزینش 
3- کدملی داوطلب ،بعنوان نام کاربری و کلمه عبور ، برای ورود 

است. شده  نظرگرفته  در  اینترنتی  نام  ثبت  سامانه 
4- داوطلبانــی کــه موفــق بــه تکمیــل اطاعــات خــود نشــده اند ، 
مــی تواننــد تــا پایــان مهلــت ثبــت نــام بــا مراجعــه بــه ســامانه 

اطاعــات خــود را تکمیــل و ویرایــش نماینــد.
ــه اســتخدام در ناجــا  ــه منزل ــن ســامانه ب ــام در ای ــت ن 5 - ثب

ــردد. محســوب نمــی گ
6- تکمیــل اطاعــات توســط داوطلــب و دریافــت کدرهگیــری 
ــات  ــذا در ورود اطاع ــد ل ــی باش ــام م ــت ن ــد ثب ــاک تایی م
ماننــد نــام و نــام خانوادگــی ، کــد ملــی و ســال تولــد ، مــدرک 
تحصیلــی و معــدل دقــت الزم را نمــوده و افــرادی کــه اطاعــات 

آنــان ناقــص مــی باشــد فراخــوان نخواهنــد شــد.
 

ثبت نام
 تقویم آزمون:

شروع ثبت نام: از 16 تیر 1401
مهلت ثبت نام: تا 10 مرداد 1401

ــات  ــب اطاع ــام و کس ــت ن ــت ثب ــرایط جه ــد ش ــان واج داوطلب
 https://gozinesh.police.ir : بیشــتر بــه ســایت اینترنتــی

ــد .  ــه نماین مراجع

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

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

)5s( سرپرست کیفیت 
آقا،  تمام وقت، سابقه کار مرتبط: 5 سال

مدرک کارشناسی و باالتر مهندسی صنایع، مدیریت 
ICDL صنعتی، ایمنی صنعتی، تسلط به

محل کار معدن سیرجان میباشد.
حقوق و مزایای مکفی

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

jazbederakhshan13@yahoo.com
https://bazarekar.ir/21603 : لینک

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت فرا سامانه فرسان )همکاران سیستم(
 از شرکتهای همکاران سیستم جهت کار در محیطی پویا و 

فعال در پست کارشناسی استقرار سیستمها از افرادی
 با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

ERP کارشناس استقرار 
 بصورت نیمه وقت

 محل سکونت فقط ساکن مناطق 22 گانه تهران
  آشنا با ویندوز و محیط آفیس بخصوص اکسل و اکسس
 حداقل کارشناسی رشته های مدیریت صنعتی یا بازرگانی/

صنایع/ حسابداری/از دانشگاه معتبر
 ادامه شرایط در لینک مشاهده اطاعات تکمیلی…

 کارشناس تولید راهکار )خانم(
sqlserver آشنائی کامل با 
 آشنائی با ابزار وب سرویس
 متولد سال 74 و بعد از آن

ssrs آشنائی با محیطهای گزارش سازی بخصوص 
 حداقل کارشناسی رشته های نرم افزار از دانشگاه معتبر
 ادامه شرایط در لینک مشاهده اطاعات تکمیلی…
  متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به

 ایمیل زیر ارسال نمایند.
hrmfarasaman11@gmail.com  

https://bazarekar.ir/21412 : لینک

ــتغال  ــت: اش ــلح گف ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س ــین رئی جانش
ــرار دارد. ــتاد کل ق ــت س ــربازان در اولوی س

بــه گــزارش بــازارکار،  اولیــن جشــنواره ســرباز ماهــر، اشــتغال و 
کارآمــدی از ســوی قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی کارکنــان 
وظیفــه نیروهــای مســلح و بــه میزبانــی انتظامــی کشــور 

برگــزار شــد.
ــتادکل  ــس س ــین رئی ــرزاده جانش ــز نصی ــرتیپ عزی ــر س امی
ــتغال  ــر، اش ــرباز ماه ــنواره س ــن جش ــلح در اولی ــای مس نیروه
ــه  ــأت رئیس ــور ، هی ــی کش ــده کل انتظام ــدی از فرمان و کارآم
ــی اولیــن  ــت تربیــت و آمــوزش فراجــا در میزبان فراجــا و معاون
ــی کــرد و  جشــنواره ســرباز ماهــر؛ اشــتغال و کارآمــدی قدردان
اظهــار داشــت: مأموریــت نیروهــای مســلح تأمیــن امنیــت بــوده 
ــن  ــت و ای ــت اس ــن امنی ــارکت در تأمی ــربازی مش ــفه س و فلس
موضــوع در تمــام کشــورها وجــود دارد و مختــص ایــران نیســت.
ــربازی  ــد س ــه می گوین ــرادی ک ــه اف ــاب ب ــرزاده خط ــر نصی امی
بایــد برداشــته شــود، اعــام کــرد: هرکســی در مــورد ســربازی و 
لغــو آن اظهــار نظــری می کنــد یــا از جوانــب و زوایــای ســربازی 
مطلــع نیســت یــا شــاید هدفــی جــز تأمیــن امنیــت ملــی دارد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــلح ب ــای مس ــتادکل نیروه ــس س ــین رئی جانش
ــه  ــان ب ــتغال جوان ــه اش ــد نســبت ب ــای مســلح نمی توانن نیروه
ــای  ــرد: نیروه ــح ک ــند تصری ــاوت باش ــی تف ــربازان ب ــژه س وی
مســلح تصمیــم دارنــد ســهم مهــارت 70 درصــد و دروس 
نظــری 30 درصــد شــود تــا جوانــان بیشــتر دارای مهارت شــوند، 
همچنیــن بــرای ســربازان چنیــن کاری انجــام شــد تــا جــدا از 
ــرا  ــم ف ــارت ه ــرباز مه ــک س ــت کشــور، ی ــن نظــم و امنی تأمی

ــرار دارد. ــت ق ــربازان در اولوی ــتغال س ــه اش ــرد چراک بگی
ــه ســربازان  ــرزاده ب ــر نصی ــان مراســم امی ــی اســت در پای گفتن
ــد. ــا کردن ــویقی اعط ــی تش ــنواره  3 روز مرخص ــر در جش حاض

مهارت آموزی یک میلیون سرباز وظیفه در چهار سال
فرمانــده قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی کارکنان وظیفه ســتاد 
کل نیروهــای مســلح گفــت: در مــدت چهــار ســال گذشــته یــک 
ــی  ــای عموم ــر از ســربازان تحــت پوشــش مهارت ه ــون نف میلی
ــرار گرفتــه کــه 700 هــزار نفــر مــدرک مهــارت  و تخصصــی ق

آمــوزی دریافــت کردنــد.
بــه گــزارش بــازارکار،  ســردار محمدجــواد زاده کمنــد در اولیــن 
جشــنواره ســرباز ماهــر؛ اشــتغال و کارآمــدی  گفــت: بیــش از 
ــذرد و  ــوزی می گ ــارت آم ــرارگاه مه ــکیل ق ــال از تش ــار س چه
ــم  ــردی و ه ــناد راهب ــن اس ــا تدوی ــه ب ــاکریم ک ــد را ش خداون
ــم  ــر مه ــی از تدابی ــق یک ــتای تحق ــا در راس ــی ظرفیت ه افزای
ــی  ــات اساس ــوزی اقدام ــارت آم ــوع مه ــاب در موض ــر انق رهب

داشــته باشــیم.
فرمانــده قــرارگاه مهــارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه ســتاد 
ــوزی  ــارت آم ــوع مه ــًا موض ــزود: عم ــلح اف ــای مس کل نیروه
ســربازان بــه یــک نهضــت تبدیــل شــده اســت، در مــدت چهــار 
ــش  ــت پوش ــربازان تح ــر از س ــون نف ــک میلی ــته ی ــال گذش س
ــرار گرفتــه کــه 700 هــزار  مهارت هــای عمومــی و تخصصــی ق

ــد. ــت کردن ــوزی دریاف ــارت آم ــدرک مه ــر م نف
ســردار زاده کمنــد گفــت: ســربازان عــاوه بــر نقــش آفرینــی در 
دفــاع از میهــن اســامی بــا کســب مهــارت آمــوزی هــم خدمــت 
موثرتــری داشــتند و هــم بــرای نقــش آفرینــی در جامعــه 

می شــوند. آماده تــر 
وی ادامــه داد: قــرار بــود تــا پایــان ســال 1401 تمامــی ســربازان 

ــد کــه  ــرار بگیرن تحــت پوشــش مهارت هــای مهــارت آمــوزی ق
ــان  ــا پای ــم ت ــق نشــد و امیدواری ــا محق ــل شــیوع کرون ــه دلی ب

1402 ایــن هــدف بــه طــور کامــل محقــق شــود.
ســردار زاده کمنــد بیــان کــرد: امســال برنامــه داریــم 300 هــزار 
ــر  ــزار نف ــه و 220 ه ــای پنجگان ــش مهارت ه ــت پوش ــر تح نف
ــم. ــرار دهی ــه تخصصــی ق تحــت پوشــش مهارت هــای 512 گان

ــان وظیفــه ســتاد کل  ــرارگاه مهــارت آمــوزی کارکن ــده ق فرمان
نیروهــای مســلح بــا اشــاره بــه اینکــه اشــتغال ســربازان همیشــه 
ــدود  ــال 1400 ح ــت: در س ــت، گف ــوده اس ــت ب ــورد اهمی م
ــدند  ــهیات ش ــدی از تس ــره من ــه به ــق ب ــرباز موف ــزار س 2 ه
ــارد  ــزار میلی ــدود 5 ه ــال 1401 ح ــرای س ــم ب ــه داری و برنام
تومــان تســهیات قــرض الحســنه بــرای اشــتغال ســربازان 

ــم. اختصــاص دهی
 ســردار زاده کمنــد بــا اشــاره بــه اینکــه بهــره منــدی از 
ســامانه های وزارت کار بــرای پیــدا کــردن شــغل مناســب 
ــم  ــه داری ــال 1401 برنام ــت: در س ــت، گف ــتور کار اس در دس

اقدامــات مؤثــر انجــام شــده در امــر مهــارت آمــوزی و اشــتغال 
ــم. ــج دهی را تروی

60 درصد از سربازان مهارت دیده وارد بازار کار شدند
جانشـین فرمانـده انتظامـی کل کشـور نیـز در ایـن جشـنواره 
گفـت: بیـش از 4 هـزار کارگاه مهـارت آمـوزی در مجموعه فراجا 
وجـود دارد و بیـش از 60 درصـد سـربازان بـا مهارت هایی که در 
دوران سـربازی یـاد گرفته انـد، پـس از آن وارد بازار کار شـده اند.

سـردار قاسـم رضایـی جانشـین فرمانـده انتظامی کل کشـور در 
ایـن مراسـم اظهـار کـرد: افتخـار ما این اسـت که سـردار قاسـم 
سـلیمانی سـرباز واقعـی والیت بـود و وصیت کرد بر روی سـنگ 

مـزارش هم ایـن واژه را بنویسـند.
وی تصریـح کـرد: مهارت آموزی سـربازان که در هیـچ جای دنیا 
و همچنیـن تـا پیـش از انقـاب سـابقه نـدارد و عمـوم سـرباز ها 
در عمـوم ماموریت هـای فراجـا سـهیم هسـتند و در جایگاه خود 

مهارت هـای مختلـف را فـرا می گیرند.

جانشـین فرمانـده انتظامی کل کشـور خاطرنشـان کـرد: آموزش 
مهارت هـای زندگـی و همچنیـن مهـارت فداکاری بـرای برقراری 
امنیـت و آرامـش از دیگـر مهارت هایـی اسـت کـه سـربازان در 

طـول سـربازی یـاد می گیرند.
از 4 هـزار کارگاه مهـارت  بیـش  اضافـه کـرد:  سـردار رضایـی 
آمـوزی در مجموعـه فراجـا وجـود دارد و بیـش از 60 درصـد 
سـربازان بـا مهارت هایـی کـه در دوران سـربازی یـاد گرفته انـد، 

بـازار کار شـده اند. از آن وارد  پـس 

گواهینامه صالحیت خدمت در کنار کارت
 پایان خدمت سربازان

ــاره  ــا اش ــور ب ــه ای کش ــوزش فنی وحرف ــازمان آم ــس س رئی
خدمــت  دوره  در  مهارتــی  آموزش هــای  ارائــه  لــزوم  بــه 
ــان  ــت و کارت پای ــت خدم ــه صاحی ــت: گواهینام ســربازی گف
ــرباز در  ــر س ــه ه ــد ک ــی باش ــد دو کارت و مدرک ــت بای خدم

ــرد. ــد ک ــت خواه ــش دریاف ــان دوران خدمت پای
ــاره  ــا اش ــور ب ــه ای کش ــوزش فنی وحرف ــازمان آم ــس س رئی
خدمــت  دوره  در  مهارتــی  آموزش هــای  ارائــه  لــزوم  بــه 
ــان  ــت و کارت پای ــت خدم ــه صاحی ــت: گواهینام ســربازی گف
ــرباز در  ــر س ــه ه ــد ک ــی باش ــد دو کارت و مدرک ــت بای خدم

ــرد. ــد ک ــت خواه ــش دریاف ــان دوران خدمت پای
ــر،  ــرباز ماه ــنواره س ــن جش ــینی نیا در اولی ــین حس غامحس
ــد،  ــا برگزارش ــزی فراج ــر مرک ــه در مق ــتغال ک ــدی و اش کارآم
ــد بنــده مومــن ماهــر را دوســت دارد. کار مــا در  گفــت: خداون
ــم  ــه کاری کنی ــت ک ــن اس ــوزی ای ــزی مهارت آم ــرارگاه مرک ق
ــه ســربازان،  ــه آموزش هــای مهــارت آمــوزی ب ــا از طریــق ارائ ت
ــا  ــد.وی ب ــته باش ــت داش ــتر دوس ــا را بیش ــان م ــد جوان خداون
ــه ای  ــازمان فنی وحرف ــب در س ــروه مخاط ــه 19 گ ــان اینک بی
ــت ،  ــبد آن اس ــربازان گل سرس ــوزی س ــارت آم ــه مه ــم ک داری
ــدی  ــربازان وارد دوره بع ــا س ــد ت ــک می کن ــن کم ــت:  ای گف
ــربازان  ــت و س ــدنی نیس ــام ش ــربازی تم ــوند. س ــربازی ش س
نظــام وظیفــه در ادامــه بــرای ســاختن ایرانــی آبــاد تبدیــل 

ــوند. ــازندگی می ش ــربازان س ــه س ب
انقــاب  دوم  گام  در  مــا  داد:  ادامــه  حســینی نیا 
ــم. امــروز  نهضــت مهــارت آمــوزی را شــروع کردی
کشــور نیازمنــد افــراد ماهــر اســت و امــروز 40 نهــاد 
ایــن هــدف  تــا  بســیج شــده اند  کشــوری 
محقــق شــود. ایــن باعــث افتخــار ماســت کــه 
ــن طــرح باشــیم. ــن اجــزای ای جــزو اصلی تری

فنی وحرفــه ای  آمــوزش  ســازمان  رئیــس 
کشــور افــزود: مــا از 1399 تــا 1401 گام هــای 
خوبــی در حــوزه مهــارت آمــوزی بــه ســربازان 
برداشــته ایم. در ســال99، بیــش از 89 هــزار 
نفــر و در ســال 1400، بالــغ بــر 120 هــزار نفــر 
را آمــوزش دادیــم. در ســه ماهــه اول امســال هــم 
ــه  ــد ک ــرار گرفته ان ــوزش ق ــت آم ــر تح ــزار نف 37 ه
ــه 147 هــزار نفــر کــه تعهــد  ــن عــدد ب ــرار اســت ای ق
ماســت برســد.  بــرای ایــن کار 7300 کارگاه مهــارت آمــوزی 
ــلح  ــای مس ــر از نیروه ــده و 2400 نف ــز ش ــور تجهی در کش

ــده اند. ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــوان مرب ــه عن ب
رییــس ســازمان فنی وحرفــه ای در ادامــه گفــت: مــا بایــد 
ســربازان را بــر اســاس عاقــه و استعدادشــان هدایــت و زمینــه 
ــن کار  ــرای ای ــا ب ــم. م ــم کنی ــان را فراه ــره وری آن ــش به افزای
ــارت را  ــمند مه ــه ارزش ــا هدی ــتیم ت ــای کار هس ــد پ ــام ق تم
ــت  ــای خدم ــد در انته ــرباز بای ــم. س ــه دهی ــربازان ارائ ــه س ب
ســربازی اش دو کارت دریافــت کنــد کــه یکــی گواهینامــه 
او  خدمــت  پایــان  کارت  دیگــری  و  حرفــه ای  صاحیــت 

ــود. ــد ب خواه

در اولین جشنواره سرباز ماهر؛ اشتغال و کارآفرینی تاکید شد

اشتغال و مهارت آموزی سربازان در اولویت کاری ستاد کل نیرو های مسلح

ــرزاده جانشــین  ــز نصی ــر ســرتیپ عزی ــا حضــور امی اولیــن جشــنواره ســرباز ماهــر؛ اشــتغال و کارآفرینــی ب
رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح، ســردار قاســم رضایــی جانشــین فرمانــده کل انتظامــی، ســردار زاده کمنــد  
ــاون  ــدی مع ــر بیجن ــلح، دکت ــای مس ــتاد کل نیروه ــه س ــان وظیف ــوزی کارکن ــارت آم ــرارگاه مه ــده ق فرمان
آموزشــی جهــاد دانشــگاهی ، دکتــر حســینی نیــا رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور و جمعــی 

از فعــاالن و دســت انــدرکاران مهــارت آمــوزی و اشــتغال ســربازان در محــل فراجــا برگــزار شــد.
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همیـن آمـار از بیـکاری دانش آموختـگان باعـث شـده تـا وزارت علـوم، تحقیقـات 
و فنـاوری راهکارهـای مختلـف را بـرای بهبـود ایـن وضـع بـه کار بنـدد کـه یکی 
از آنهـا توجـه بیشـتر بـه توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان و کمـک بـه پارک هـای علم 
و فنـاوری، مراکـز رشـد، شـتاب دهنده و مراکـز نـوآوری بـرای اشـتغال متناسـب 

دانش آموختـگان در رشـته هایی اسـت کـه در آنهـا تحصیـل کرده انـد.
ــرای ورود  ــز ب ــجویان نی ــای دانش ــعه مهارت ه ــه توس ــو ب ــر س ــن از دیگ همچنی
ــن  ــام تبیی ــا ن ــی ب ــام پژوهش ــرا انج ــده و اخی ــه ش ــازار کار توج ــه ب ــان تر ب آس
و واکاوی شــیوه های افزایــش ســهم مهــارت در آمــوزش عالــی ایــران بــه 
درخواســت وزارت علــوم و در موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی 
ــر گــروه پژوهش هــای آمــاری،  تحــت سرپرســتی دکتــر احمــدی ســعیدی، مدی
ــر  ــت. دکت ــده اس ــام ش ــه انج ــن موسس ــتغال ای ــد اش ــات و رص ــاوری اطالع فن
ســعیدی دانش آموختــه اقتصــاد آمــوزش عالــی و عضــو هیــات علمــی موسســه و 
متخصــص در زمینــه موضــوع مهارت افزایــی در آمــوزش عالــی تخصصــی اســت.

ــازارکار، دکتــر ســعیدی در مــورد فعالیت هــای موسســه پژوهــش  ــه گــزارش ب ب
و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی اظهــار داشــت: نظــام آمــار آمــوزش عالــی در ایــن 
موسســه ســابقه بیــش از ۵۰ ســاله دارد و همزمــان بــا تأســیس موسســه در ســال 
۱۳۴۸، اولیــن ســالنامه آمــاری آمــوزش عالــی ایــران منتشــر شــد و طــی بیــش 
از ۵ دهــه اخیــر همــواره تمــام اطالعــات آمــوزش عالــی ایــران توســط ایــن مرکــز 

گــردآوری شــده و انتشــار یافتــه اســت.
طبــق قانــون، کمیتــه آماربخشــی آمــوزش عالــی نیــز در مؤسســه مســتقر اســت. 
بــه عبارتــی مؤسســه نــه  تنهــا مرجعیــت رســمی آمــار آمــوزش عالــی بلکــه مرجع 
آمــار رســمی حــوزه آمــوزش عالــی نیــز اســت. در ســال های اخیــر مؤسســه در 
ــال  ــز فع ــگان نی ــوزی دانش آموخت ــات مهارت آم ــتغال و مطالع ــد اش ــوزه رص ح
بــوده کــه در ایــن راســتا پژوهشــی تحــت عنــوان »تبییــن و واکاوی شــیوه های 

افزایــش ســهم مهــارت در آمــوزش عالــی ایــران« انجــام گرفتــه اســت.
وی در خصــوص هــدف و نتایــج ایــن طــرح توضیــح داد: طــرح پژوهشــی مذکــور 
ــر  ــای وزی ــفارش و تقاض ــاس س ــر اس ــتی و ب ــزارش سیاس ــک گ ــورت ی ــه ص ب
ــه  ــی ب ــرح پژوهش ــن ط ــع ای ــت و در واق ــده اس ــول ش ــه مح ــه مؤسس ــوم ب عل
منظــور شناســایی راهکارهــای عملیاتــی بــرای ارتقــای ســهم مهــارت دانشــجویان 

ــت. ــه اس ــام گرفت ــی انج ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس دانش

ضرورت تعریف یکسان از آموزش مهارتی
ــاده ۶۵ و  ــد ب م ــاس بن ــجویان براس ــارت دانش ــهم مه ــش س ــوع افزای     موض
ــرای ارزیابــی فعالیت هــای انجــام  جــدول ۱۲ مــاده ۶۶ قانــون برنامــه ششــم و ب
شــده بــرای دســتیابی بــه مفــاد ایــن ماده هــا و پیشــنهاد راهکارهــای عملیاتــی 
ــی  ــه عبارت ــه اســت. ب ــا انجــام گرفت ــداف آنه ــرای حصــول صــد در صــدی اه ب
قانونگــذار در مفــاد مذکــور، تصریــح کــرده دولــت موظــف اســت ســهم آمــوزش 
عالــی مهارتــی در کل نظــام آمــوزش عالــی را در انتهــای برنامــه بــه ۳۰ درصــد 
برســاند. دولــت قبلــی و به ویــژه دولــت فعلــی اقدامــات و فعالیت هــای زیــادی در 
راســتای تحقــق اهــداف مذکــور انجــام داده انــد چــه در حــوزه توســعه برنامه هــای 
اقــدام و ظرفیت هــا و چــه در حــوزه توســعه زیرســاخت ها، ســاختارها و تجهیــزات 
ــده  ــی کنن ــای ارزیاب ــات نهاده ــاس گزارش ــر اس ــود ب ــن وج ــا ای ــاز. ب ــورد نی م

عملکــرد برنامــه ششــم، هنــوز مقصــود حاصــل نشــده اســت.
وی ادامــه داد: بــا وجــود ایــن، در گــزارش مذکــور ضمــن نقــد برخــی محاســبات 

مربــوط بــه ارزیابــی عملکــرد در راســتای اهــداف مفــاد مذکــور، چنــد نکتــه را در 
بخــش اول یافته هــا آورده ام. اولیــن نکتــه مهــم ایــن کــه مــا در کشــور نیازمنــد 
ــری  ــت گذار و مج ــا سیاس ــتیم. ت ــی هس ــای مهارت ــان از آموزش ه ــف یکس تعری

بــه درک مشــترک برســند.
ــت  ــاق نظــری در خصــوص چیســتی و ماهی ــا اتف ــزود: در کشــور م ســعیدی اف
»آمــوزش مهارتــی« وجــود نــدارد. بنابرایــن همیــن نبــود تعریف واحد و مشــخص 
ــا از  ــی عملکــرد برنامه ه ــژه در حــوزه ارزیاب ــه وی باعــث »اشــتباه محاســباتی« ب
ــوزش  ــه در آم ــرای نمون ــود، ب ــاد ۶۵ و ۶۶ می ش ــور در مف ــداف مذک ــه اه جمل
ــردی،  ــی- کارب ــه ای و دانشــگاه علم ــی و حرف ــط دانشــگاه های فن ــا فق ــی آی عال
ــوند  ــوب می ش ــف محس ــی وزارت عت ــوزش عال ــی آم ــای مهارت ــزء آموزش ه ج
ــای  ــوزه آموزش ه ــی ح ــی و ارزیاب ــای نظارت ــی گزارش ه ــر برخ ــر. از نظ ــا خی ی
ــی  ــوزش عال ــی آم ــای مهارت ــزء آموزش ه ــگاه ج ــن دو دانش ــا ای ــی تنه مهارت
وابســته بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه حســاب می آینــد. بنابرایــن در 

محاســبات مربــوط بــه ســهم مهــارت در آمــوزش عالــی فقــط بــه نســبت مجمــوع 
دانشــجویان ایــن دو دانشــگاه بــه کل جمعیــت دانشــجویی اکتفــا می کننــد کــه 

ــیده ایم. ــه نرس ــداف برنام ــه اه ــا ب ــه م ــود اینک ــل آن می ش ماحص
ــا و دانشــگاه های دیگــری هــم  ــه مگــر بخش ه ــن ســوال ک ــه ای وی در پاســخ ب
ــی حســاب می شــوند،  ــای مهارت ــوان آموزش ه ــه عن ــی، ب ــوزش عال در حــوزه آم
اظهــار داشــت: بلــه. مفهــوم آمــوزش مهارتــی در آمــوزش عالــی )بخــش رســمی 
ــا دانشــگاه  ــاًل آی ــور اســت. مث ــر از دو دانشــگاه مذک ــی( فرات ــای مهارت آموزش ه
تربیــت دبیــر شــهید رجائــی کــه بــه طــور خــاص افــراد را بــرای شــغل معینــی 
ــه  ــی ب ــای مهرات ــزء آموزش ه ــد، ج ــوزش می ده ــت و آم ــی تربی ــام معلم ــه ن ب
ــوزش  ــی آم ــس، نوع ــون تدری ــل فن ــی از قبی ــا درس های ــد؟ آی ــاب نمی آی حس

مهارتــی نیســت؟
ــوب  ــی محس ــگاه مهارت ــال دانش ــی کام ــهید رجائ ــر ش ــت دبی ــگاه تربی     دانش
می شــود. همچنیــن خیلــی از رشــته های گــروه تحصیلــی هنــر)و بهتــر بگوییــم 
ــی  ــا کارگردان ــی ی ــناس نقاش ــاًل کارش ــی اســت. مث ــته های آن( مهارت ــام رش تم
ــبات  ــن در محاس ــتند. بنابرای ــی هس ــوزش مهارت ــی آم ــه نوع ــی ب ــره همگ و غی
پایــه مربــوط بــه ســهم مهــارت در آمــوزش عالــی بایــد لحــاظ شــوند. حتــی در 
ســایر گروه هــای تحصیلــی نیــز آموزش هــای مهارتــی وجــود دارد. مثــاًل رشــته 
معمــاری را در نظــر بگیریــد. ســهم عمــده ای از دروس ایــن رشــته مهارتــی اســت 
ــه حســاب  ــی ب ــا رشــته گرافیــک و امثالهــم. چــرا اینهــا را آموزش هــای مهارت ی

نمی آوریــم؟
عضــو هیــات علمــی موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی افــزود: از 
ــی  ــوم فن ــروه عل ــته های گ ــوم ســرفصل ها و دروس رش ــک س ــل ی ــی حداق طرف
ــوارد در محاســبات  ــن م ــا ای ــی اســت. آی ــه صــورت فنــی و مهارت و مهندســی ب
آورده نمــی  شــود؟ جــواب خیــر اســت. از طرفــی اگــر مفهــوم آمــوزش مهــارت در 
دانشــگاه  هــا را وابســته و محــدود بــه ســرفصل  هــا و دروس رشــته نکنیــم. مــی  
تــوان گفــت فعالیــت  هــای زیــادی در دانشــگاه  هــا بــه منظــور آمــوزش مهارتــی 
ــزاری  ــد برگ ــود؛ مانن ــزار می  ش ــی برگ ــوای درس ــارج از محت ــه و خ ــوق برنام ف
ــگاه - ــا، نمایش ــتارت  آپ  ه ــنواره  ها، اس ــب و کار، جش ــدازی کس ــای راه  ان کارگاه  ه

ــای  ــور ارتق ــه منظ ــگاه  ها ب ــای دانش ــری از تالش  ه ــم دیگ ــه عظی ــا و مجموع ه
مهــارت دانشــجویان بــه صــورت عــام و خــارج از برنامــه درســی. آیــا اینهــا دیــده 

ــوند؟ ــبات آورده می  ش و در محاس
وی تاکیــد کــرد: دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت وزارت علــوم همــواره ایــن فعالیت  هــا 
ــی  ــوزش مهارت ــا آم ــا اینه ــد، آی ــزارش می  ده ــت و گ ــت، هدای ــف، مدیری را تعری
نیســت؟ پــس چــرا در محاســبات آورده نمی  شــوند؟. مــا بایــد تعریــف واحــدی از 

آمــوزش مهارتــی بدهیــم تــا بتوانیــم محاســبات را انجــام بدهیــم.

اهداف برنامه ششم توسعه محقق شده است
ســعیدی اظهــار داشــت: بــا توضیحــات فــوق، از نظــر بنــده مــاه همیــن االن هــم 
بــه اهــداف برنامــه ششــم توســعه رســیده  ایــم. امــا نکتــه مهــم تــالش مضاعــف 
ــران اســت.  ــی ای ــوزش عال ــی در آم ــوزش مهارت ــای بیشــتر ســهم آم ــرای ارتق ب
فرقــی نمــی  کنــد کجــا ایســتاده  ایــم، بــه ۳۰ درصــد رســیدیم یــا خیــر. مســئله 
ــی  ــای مهارت ــوزه آموزش  ه ــان ح ــت گذاران و مجرای ــدی سیاس ــزم ج ــم ع مه
اســت. زیــرا آمــوزش مهارتــی نیــاز امــروز جامعــه اســت و آمــوزش عالــی بایــد 
ــهم  ــای س ــه ارتق ــعه  ای ب ــات توس ــجم از اقدام ــه  ای منس ــتفاده از مجموع ــا اس ب

ــردازد. ــی بپ ــی در آمــوزش عال ــی مهارت آمــوزش   عال

ادامه در صفحه بعد

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تاکید کرد:

ایجاد پایگاه اطالعات بازارکار دانش آموختگان و ارائه تعریفی 
واحد از آموزش مهارتی؛ نیاز امروز دانشگاه ها

ــه یافته هــای مطالعــه  »تبییــن و واکاوی شــیوه های افزایــش  ــا اســتناد ب ــی ب ــزی آمــوزش عال عضــو هیات علمــی موسســه پژوهــش و برنامه ری
ــع و  ــگاه جام ــک پای ــی دانشــجویان ایجــاد ی ــعه آموزش هــای مهارت ــن راهــکار توس ــران« گفــت: مهمتری ــی ای ــوزش عال ســهم مهــارت در آم

ــت. ــگان اس ــازارکار دانش آموخت ــات ب ــه از اطالع یکپارچ
اهمیــت اشــتغال بــرای توســعه کشــور و هدفمنــدی زندگــی اعضــای آن ناگفتــه پیداســت، همچنیــن بخشــی از هــدف آمــوزش عالــی ارتقــای 

ــت. ــتعدادها و توانایی هــای آنهاس ــا اس ــن شــغل مناســب و متناســب ب ــرای یافت ــه ب ــان جامع ــای جوان ــش و مهارت ه دان
ــام چکیــده نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی کار ۱۴۰۱ کــه پایــان بهــار امســال منتشــر  ــه ن ــر اســاس آخریــن گــزارش مرکــز آمــار ایــران ب ب
شــده، بیــکاری جمعیــت ۱۵ ســاله و بیشــتر در کل کشــور ۹.۲ درصــد، بیــکاری جوانــان ۱۵ تــا ۲۴ ســاله ۲۴ درصــد، بیــکاری جمعیــت ۱۵ ســاله 
و بیش تــر فــارغ التحصیــل آمــوزش عالــی ۱۳.۲ درصــد کــه از متوســط بیــکاری جمعیــت ۱۵ ســاله و بیشــتر در کل کشــور ۴ درصــد بیشــتر اســت.

دعوت به همکاری

تعداد نفراترشته تحصیلیرشته شغلیشهرستانردیف

9 نفر- مرددیپلم ) کلیه گرایش ها(نگهبانبندرعباس۱

۴ نفر- مرددیپلم ) کلیه گرایش ها(نگهبانخمیر۲

۳ نفر- مرددیپلم ) کلیه گرایش ها(نگهبانمیناب۳

 ۳ نفر- مرددیپلم ) کلیه گرایش ها(نگهبانبندرلنگه۴

۲ نفر- مرددیپلم ) کلیه گرایش ها(نگهبانپارسیان۵

شرایط عمومی
۱- داشتن تابعیت ایران

۲- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم غیرپزشکی
۳- عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات

۴- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۵- داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که بکارگیری می شوند

۶- اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
7- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

ــا و  ــر ســازمان ه ــه دیگ ــی ب ــد خدمت ــت و نداشــتن تعه ــرای فعالی ــی ب ــع قانون ــدم داشــتن من ۸- ع
شــرکت هــا

ــط  ــه توس ــی و مصاحب ــون کتب ــی در آزم ــس از قبول ــش پ ــی و گزین ــای عموم ــت ه ــراز صالحی 9- اح
ــاور ــا مش ــکار ی پیمان

شرایط اختصاصی
داشتن شرایط سنی حداکثر سن )تا روز برگزاری آزمون(:

 - ۳۰ سال تمام برای تمامی متقاضیان دیپلم
تبصــره۱: در صــورت احــراز مــوارد ذیــل و ارائــه تائیدیــه هــای معتبــر حداکثــر ۵ ســال بــه حداکثــر ســن 

مقــرر اضافــه خواهــد شــد:
افــراد خانــواده معظــم شــهدا، آزادگان، مفقوداالثرهــا و جانبــازان از کار افتــاده کلــی کــه قــادر بــه انجــام کار 

نمــی باشــند شــامل: همســر، پــدر، مــادر، خواهــر و بــرادر تــا میــزان ۵ ســال
عضویت در بسیج سپاه پاسداران حداکثر به میزان ۲ سال

در صورت داشتن سابقه بیمه تامین اجتماعی و مرتبط حداکثر به میزان ۴ سال

شرایط اختصاصی شغلی

عنوان رشته شغلی مدرک

نگهبان دیپلم ) کلیه گرایش ها(

- قد: حداقل ۱7۰سانتیمتر
۱۸ ≥BMI≥۵ : )BMI( شاخص توده بدنی -

- سالمت جسمانی کامل
یــادآوری: اگــر وزن تــان )بــر حســب کیلوگــرم( را بــر مجــذور قدتــان )بــر حســب متــر( تقســیم کنیــد عــدد 

حاصــل را )شــاخص وزنــی BMI گوینــد (
مثال: قد ۱.79 )متر(، وزن: 77 )کیلوگرم(، شاخص وزنی فرد عبارتست از: ۲۴

تذکرات
۱- پذیرفته شدگان صرفا از بین متقاضیان بومی شهرستان مورد نظر بر حسب نیاز انتخاب خواهد شد.

۲- مــالک عمــل بــرای محاســبه تاریــخ گواهــی فراغــت از تحصیــل، معافیــت دائــم و پایــان خدمــت نظــام 
وظیفــه و محاســبه ســن داوطلبــان تاریــخ آزمــون مــی باشــد.

۳- کارت مربــوط بــه وضعیــت نظــام وظیفــه و گواهــی فراغــت از تحصیــل کلیــه داوطلبــان بایســتی تــا روز 
برگــزاری آزمــون آمــاده و صــادر شــده باشــد و در موعــد مقــرر ارائــه گــردد.

ــر ظرفیــت مــورد نیــاز از میــان  ــه میــزان ۳ براب ــرای انجــام مصاحبــه حداکثــر ب ۴ -انتخــاب داوطلبــان ب
افــرادی کــه حــد نصــاب نمــره آزمــون تعییــن شــده را کســب کــرده انــد، بــر اســاس نیــاز هــر شهرســتان 

و در چنــد مرحلــه بــه ترتیــب باالتریــن نمــرات از آزمــون در ســایت اعــالم خواهــد شــد.
۵ -در صورتی که داوطلبی با مدارک تحصیلی پایین تر و باالتر از مقطع تحصیلی اعالم شده در آگهی، در 

آزمون شرکت نماید، از ادامه فرآیند اشتغال وی در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد.
۶ -انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر می باشد. ضمنا اسامی 
پذیرفته شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذی صالح از طریق سایت آزمون به اطالع داوطلبان خواهد رسید.

ــنامه،  ــی، شناس ــدرک تحصیل ــامل م ــدگان ش ــه ش ــوی پذیرفت ــدارک الزم از س ــل م ــه اص ــت ارائ 7- مهل
کارت ملــی، مــدرک وضعیــت نظــام وظیفــه و مــدرک دال بــر بومــی بــودن )بــه منظــور تطبیــق مــدارک و 

تکمیــل پرونــده بــرای انجــام مصاحبــه( حداکثــر ۵ روز پــس از اعــالم نتایــج آزمــون مــی باشــد.
۸ -مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال )اعالم( مدارک 
به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه محرز شود داوطلب 
به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی 

محروم گردیده و حتی در صورت بکارگیري، لغو و بال اثر می گردد.
9- شرط پذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بودن شرایط فیزیکی مورد نیاز برای شغل مربوطه می باشد.

۱۰- پذیرفته شــدگان ایــن آزمــون هیچگونــه ارتبــاط اســتخدامی، قــراردادی ، پیمانــی و … بــا 
شــرکت های تابعــه و وابســته وزارت نیــرو ندارنــد.

سایر موارد
شرایط بومی بودن

مواد آزمون
مراحل ثبت نام

ثبت نام
 تقویم آزمون:

مهلت ثبت نام: تا ۱ مرداد ۱۴۰۱
زمان برگزاری آزمون: 6 مرداد ۱۴۰۱

ــی :  ــایت اینترنت ــه س ــتر ب ــات بیش ــب اطالع ــام و کس ــت ن ــت ثب ــرایط جه ــد ش ــان واج داوطلب
نماینــد.  مراجعــه   https://azmoon360.com

ــرو از  ــن نی ــه تامی ــرای قراردادهــای خــود در ســال ۱۴۰۱ نســبت ب ــرای اج ــتان هرمزگان در نظــر دارد ب ــارس در اس ــج ف ــرق خلی ــات پشــتیبانی و اداره صنعــت ب ــی خدم شــرکت تعاون
بیــن متقاضیــان بومــی شهرســتان هــای بندرعباس،بندرلنگه.بندرخمیــر، پارســیان و مینــاب جمعــا بــه تعــداد ۲۱ نفــر از افــراد واجــد شــرایط از طریــق برگــزاری آزمــون توانمنــدی هــای 

عمومــی و تخصصــی ،آزمــون دانــش مهارتی)مصاحبــه( بــه شــرط دارا بــودن شــرایط ذیــل پــس از طــی فرآینــد زیــر بکارگیــری نمایــد.
مهلت ثبت نام تا ۱ مرداد ۱۴۰۱ می باشد.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت تولید قطعات خودرو واقع در البرز 
)منطقه صنعتی صفادشت(

 برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:
 کارشناس تضمین کیفیت 

حداقل لیسانس صنایع ) ترجیحا گرایش تحلیل سیستمها(
 فوق لیسانس در اولویت استخدام امتیاز بیشتر دارد

۱۰ سال سابقه کار مرتبط در تضمین کیفیت
 ) ترجیحا صنعت خودرو یا قطعه سازی خودرو(

مسلط به تهیه مدارک و الزامات مرتبط خودروسازان مخصوصا 
ایران خودرو و سایپا

IATF 5 مسلط به کلیه استاندارها و الزامات ایزو و
مسلط به تهیه مدارک تکوین محصول

منعطف در اضافه کاری یا ماموریت در صورت لزوم
مسلط به زبان انگلیسی

 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده  
ارتباط حاصل نمایند

r_hosseini@farafoam.com
https://bazarekar.ir/21625 : لینک

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

پایا کالچ جهت تکمیل کادر خود در استان گیالن از افراد 

واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

 کارشناس کنترل کیفیت

خانم/ آقا، تمام وقت

دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک، 

صنایع، دارا بودن حداقل ۱ سال سابقه کاری

ترجیحا آشنایی با مفاهیم کنترل کیفیت آماری

دارای روحیه کار تیمی و حل مساله

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.

newjobpc2022@gmail.com

https://bazarekar.ir/21609 : لینک
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ادامه از صفحه قبل 

ــزی  ــه ری ــش و برنام ــه پژوه ــوم و موسس ــات وزارت عل ــورد اقدام وی در م
ــات و  ــوم، تحقیق ــات وزارت عل ــت: اقدام ــه گف ــن زمین ــی در ای ــوزش عال آم
فنــاوری از طریــق دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت، بســیار متنــوع اســت. مؤسســه 
هــم بــه طــور کلــی در دو حــوزه مشــخص در ایــن زمینــه فعالیــت جــدی و 
ــزارش  ــردی و گ ــای کارب ــه پژوهش  ه ــوط ب ــوزه اول مرب ــتمر دارد؛ ح مس

ــا  ــه آنه ــام داده و از جمل ــاره انج ــن ب ــه در ای ــتی ک ــی سیاس ــای تخصص ه
ــی  ــی عملیات ــی راهکارهای ــرد. یعن ــاره ک ــزارش اش ــن گ ــه همی ــوان ب می  ت
ــک  ــه ی ــش دوم ک ــران و بخ ــی ای ــوزش عال ــارت در آم ــهم مه ــای س ارتق
ــترده  اســت، انجــام رصــد اشــتغال  ــی اجرایی بســیار گس فعالیــت پژوهش
ــگان اســت کــه در تمــام دانشــگاه  های وزارت عتــف و براســاس  دانش  آموخت
داده  هــای ثبتــی اشــتغال و نــه اســاس خوداظهــاری دان ش ــآموختگان انجــام 
ــور  ــر در کش ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــر اس ــود بی  نظی ــوع خ ــود و در ن ــی ش م
فقــط مؤسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عــای اســت کــه از طریــق 
ــش  ــتغال دان ــد اش ــه رص ــتغال ب ــات اش ــای اطالع ــی و پایگاه  ه ــار ثبت آم

آموختــگان می  پــردازد نــه از طریــق ارســال پرسشــنامه و خوداظهــاری 
ــدگان. ــخ دهن پاس

ــش  ــیوه های افزای ــن و واکاوی ش ــی تبیی ــرح پژوهش ــورد ط ــعیدی در م س
ــه  ــن یافت ــح داد: اولی ــز توضی ــران نی ــی ای ــوزش عال ــارت در آم ــهم مه س
ــی«  ــوزش مهارت ــترک از »آم ــف و درک مش ــد تعری ــه نیازمن ــود ک ــن ب ای
ــن  ــتراکی در ای ــه اش ــه نقط ــد ب ــری بتوانن ــتگذار و مج ــا سیاس ــتیم ت هس
ــی، دچــار  ــذاری، اجــرا و ارزیاب ــورد برســند و در نتیجــه از لحــاظ قانون گ م

ــوند. ــباتی نش ــتباه محاس ــم و اش ــوء تفاه س

ــه عملیاتی یکپارچه،  نیازمند برنام
جامع و هماهنگ هســتیم

وی افــزود: مــورد بعــدی ایــن کــه انــواع نظام  هــای آمــوزش مهارتــی داریــم 
ــوزش  ــوع آم ــن ن ــان ای ــتگذاران و مجری ــه سیاس ــان از جمل ــام ذینفع و تم
ــی  ــای مهارت ــر نظام  ه ــا زی ــی م ــه عبارت ــد. ب ــن را درک کنن ــد ای ــا بای ه
ــطح  ــال س ــور مث ــه ط ــم. ب ــور داری ــی کش ــوزش عال ــپهر آم ــی در س متفاوت
ــت،  ــر اس ــردی مدنظ ــگاه علمی کارب ــه در دانش ــی ک ــوزش مهارت ــوع  آم و ن
ــاوت  ــای، متف ــی وحرف ه  ــی دانشــگاه و فن ــوزش مهارت ــوع و ســطحِ آم ــا ن ب
ــا  ــی ی ــوع مهــارت در دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجائ اســت. همانطــور ن
ــگاه  ها. ــر در دانش ــته  های هن ــی رش ــا حت ــی ی ــی و مهندس ــکده  های فن دانش
ــر نظــام ــا و زی ــاوت ه ــن تف ــد وجــود ای ــان و سیاســت گذاران بای     مجری

ــر  ــداد زی ــه تع ــا ب ــد. واقعیــت اینکــه م ــی را درک کنن ــاوت مهارت  هــای متف
ــوم  ــه و مفه ــه مقول ــان ب ــگاه یکس ــم. ن ــی داری ــای مهارت ــا، آموزش  ه نظام  ه
ارزیابی  هــا و محاســبات و حتــی در  باعــث شــده در  آمــوزش مهارتــی 
ــف  ــی تعری ــویم. وقت ــه ش ــکل مواج ــا مش ــی ب ــای مهارت ــعه آموزش  ه توس
را  علمی کاربــردی  دانشــگاه  در  انتظــار  مــورد  مهــارت  آمــوزش  دقیــق 
ــارت در  ــوزش مه ــوع آم ــه ن ــیم ک ــن درک برس ــه ای ــدیم و ب ــه ش متوج
ــازار کار  ــین   ها در ب ــاز تکنس ــورد نی ــای م ــوع مهارت  ه ــگاه، از ن ــن دانش ای
ــا  ــود. ام ــم ب ــی نخواهی ــالت تکمیل ــع تحصی ــعه مقاط ــال توس ــت، دنب اس

ممکــن اســت مهارت  هــای مــورد نیــاز یــک معلــم در دانشــگا تربیــت دبیــر 
ــوان  ــد ومی  ت ــی باش ــای آموزشی پژوهش ــطح مهارت  ه ــی از س ــهید رجائ ش
مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی را هــم در حــوزه آموزش  هــای مهارتــی در ایــن 

ــعه داد. ــد و توس ــور ش ــگاه متص دانش
وی ادامــه داد: یافتــه دیگــری کــه مبتنــی بــر تحلیــل مصاحبه  هــا بــا 
خبــرگان،  اتفاق  نظــر  بــود،  مهارتــی  آموزش  هــای  حــوزه  خبــرگان 
متخصصــان، مدیــران اجرایــی و سیاســتگذاران آمــوزش مهارتــی مبنــی 
ــی  ــوزش عال ــی در آم ــای مهارت ــهم آموزش  ه ــعه س ــرم توس ــزام مب ــر ال ب
ــد کشــور در ایــن حــوزه  ــی بیــان کردن ــود. خبــرگان آمــوزش هــای مهارت ب
نیازمنــد برنامــه عملیاتــی یکپارچــه، جامــع و هماهنــگ اســت. از نظــر آنهــا 
مجــری آموزش  هــای مهارتــی نبایــد تنهــا در مقــام نقــد ارزیابی  هــا و 

ــد. ــته باش ــده داش ــرای آین ــدام ب ــه اق ــد برنام ــه بای ــد بلک ــخ بمان پاس
ــش  ــت: بخ ــی گف ــوزش مهارت ــوزه آم ــیب ها در ح ــورد آس ــعیدی در م س
آســیب  ها و چالش  هــای مبتــال بــه نظــام آمــوزش مهارتــی در ایــران، بخــش 

ــه  ــود ک ــور ب ــن منظ ــه ای ــا ب ــای چالش  ه ــود. احص ــق ب ــی در تحقی مهم
ــد وضــع موجــود و شناســایی  ــر نق ــی ب ــی مبتن ــی عملیات ــم راهکارهای بتوانی

ــم. ــنهاد بدهی ــن و پیش ــا تدوی ــش  ه ــع و چال موان

آســیب های نظام آموزش مهارتی 
در ایران در ۳ دسته

وی ادامــه داد: ایــن زیــر نظــام از نظــام آمــوزش عالــی کشــور، از ســه جنبــه 
ســاختاری، محتوایــی و زمینــه  ای دچــار آســیب و چالــش اســت. بــه عبارتــی 
ــا  ــی ی ــت محتوای ــد و برخــی ماهی ــت ســاختاری دارن برخــی آســیب  ها ماهی
ــی  ــاختار برم ــه س ــع ب ــکالت و موان ــل، مش ــی عوام ــی برخ ــه  ای. یعن زمین

ــوزش  ــام آم ــرای نظ ــه ب ــتگذاری کالِن یکپارچ ــود سیاس ــد نب ــد. مانن گردن
مهارتــی یــا نبــود قوانیــن هم راســتا و جامــع در ایــن زمینــه، عوامــل 
ــا  ــی ب ــته  های مهارت ــرفصل رش ــوا و س ــاق محت ــدم انطب ــد ع ــری مانن دیگ

ــد و در  ــاب می  آین ــه حس ــی ب ــیب  های محتوای ــی آس ــه نوع ــازارکار ب ــاز ب نی
ــکاری  ــا بی ــاختار اقتصــاد ی ــد س ــا مانن ــا چالش  ه ــت برخــی آســیب  ها ی نهای
ــه  ای  ــل زمین ــوان عوام ــه عن ــی ب ــی و فرهنگ ــل انگیزش ــا، عوام و تحریم  ه

ــد. ــی انداخته   ان ــی را از اثربخش ــوزش مهارت ــام آم ــه نظ ــتند ک هس
ــی ادامــه  ــزی آمــوزش عال عضــو هیــات علمــی موسســه پژوهــش و برنامه ری
برنامه  ریــزی و سیاســتگذاری آمــوزش  از حیطــه  داد: عوامــل زمینــه  ای 
ماننــد  و  مهارتــی خــارج هســتند  آموزش  هــای  کیفیــت  بهبــود  بــرای 
ــرای  ــد. ب ــرار می  دهن ــر ق ــت تأثی ــی را تح ــام مهارت ــپهر و نظ ــری کل س چت
ــگاِن  ــد، دانش  آموخت ــور نباش ــارت مح ــازارکار، مه ــاد و ب ــی اقتص ــه وقت نمون
ــش در  ــیب و چال ــه ۳۶ آس ــه ب ــن مطالع ــد. در ای ــذب نمی  کن ــی را ج مهارت
ــد  ــا در کل بع ــیده  ایم. ام ــی رس ــی و محیط ــاختاری، محتوای ــته س ــه دس س
ــق  ــری از تحقی ــه دیگ ــک مرحل ــیب  ها، در ی ــل و آس ــن عوام ــایی ای از شناس
ــر  ــه در ه ــتیم ک ــی خواس ــوزش مهارت ــوزه آم ــان ح ــرگان و متخصص از خب
دســته از آســیب  ها، یــک عامــل را بــه عنــوان، کلیدتریــن و مهم تریــن 

ــد. ــر کنن آســیب ذک
نهادهــای مختلــف در حــوزه آمــوزش  بُعــد ســاختاری »وجــود      در 
ــی و  ــازارکار در طراح ــه ب ــه ب ــود توج ــی »کمب ــد محتوای ــی«، در بُع مهارت
توســعه آموزش هــای مهارتــی« و در بعــد زمینــه ای »نبــود هماهنگــی 
ــی در کشــور«،  ــوزش مهارت ــات آم ــدگان خدم ــه دهن ــف ارائ ــای مختل نهاده

ــد. ــت آم ــه  دس ــی ب ــوزش مهارت ــش آم ــن چال ــوان اصلی تری ــه عن ب

ضرورت ایجاد یــک پایگاه اطالعات جامع
 و یکپارچه از بــازارِکار دانش  آموختگان آموزش عالی 
ــرای  ــه دســت آمــده از ایــن مطالعــه ب وی در مــورد راهکارهــای عملیاتــی ب
ــش،  ــن پژوه ــدف از ای ــت: ه ــی گف ــوزش عال ــارت در آم ــهم مه ــای س ارتق
ارائــه راهکارهــای عملیاتــی بــرای ارتقــای آمــوزش  هــای مهارتــی در 
ــجویان  ــارت دانش ــهم مه ــای س ــی ارتق ــه عبارت ــا ب ــران ی ــی ای ــوزش عال آم
ــعه و  ــای توس ــد رویکرده ــردازم، بای ــا بپ ــه راهکاره ــه ب ــل از اینک ــود. قب ب
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــور کل ــه ط ــم. ب ــان کن ــارت را بی ــهم مه ــای س ارتق

ــم  ــه شش ــاد ۶۵ و ۶۶ برنام ــور در مف ــارت مذک ــهم مه ــش س ــدف افزای ه
ــری  ــرد بازنگ ــرد، رویک ــن رویک ــود دارد؛ اولی ــی وج ــرد کل ــعه، دو رویک توس
ــه  ــد ب ــته  ها بای ــه رش ــرای هم ــرد ب ــن رویک ــت. در ای ــته  ای« اس »درون رش
ــدرس،  ــی، م ــوی درس ــه محت ــی از جمل ــه درس ــل برنام ــری در عوام بازنگ
ــن  ــر ای ــر ب ــرد ناظ ــن رویک ــود. ای ــت ش ــره پرداخ ــی و غی ــای آموزش فض
ــته  های  ــی رش ــگاهی )حت ــته  های دانش ــام رش ــک تم ــه تفکی ــه ب ــت ک اس
ــوع کل  ــی از مجم ــوای مهارت ــهم محت ــد س ــی( بای ــانی و اجتماع ــوم انس عل
ــارت   ــوابق مه ــه س ــن ب ــد. همچنی ــا یاب ــته  ها، ارتق ــرفصل  ها و دروس رش س
ــایر  ــا داد و س ــا به ــه آنه ــرد و ب ــه ک ــی توج ــأت علم ــای هی ــه اعض ورزان

ــود. ــری ش ــه بازنگ ــوال ب ــن من ــه همی ــز ب ــزی نی ــر برنامه  ری عناص
ــارغ   ــرد »توســعه فرارشــته  ای« اســت، ف ــک رویک ــه ی ــرد دوم ک     در رویک
کارگاه  هــا، جشــنواره  ها،  برگــزاری دوره  هــا،  بــه  دانشــجویان،  از رشــته 
موجــب  کــه  شــود  مــی  پرداختــه  فعالیت  هایــی  ســایر  و  نمایشــگاه  ها 
ــود. ــی ش ــارت در دوران تحصیل ــک مه ــاظ ی ــجویان از لح ــدی دانش توانمن
ســعیدی در گفتگــو بــا ایرنــا ادامــه داد: در ایــن رویکــرد شــعار »هــر 
دانشــجو یــک مهــارت« را ســرلوحه قــرار دهیــم. ممکــن اســت یــک 
ــب و کار«  ــدازی کس ــوه راه  ان ــالً »نح ــا کارگاه مث ــک دوره ی ــجو در ی دانش
ــب و کار  ــدازی کس ــدی راه  ان ــه توانمن ــق ب ــن طری ــد و از همی ــرکت کن ش
)در راســتای رشــته خــودش یــا فــارغ  از آن( بــه بعــد از فراغــت از تحصیــل 
ــل و  ــد مکم ــه می  توانن ــتند، بلک ــب نیس ــرد رقی ــن دو رویک ــه ای ــد. البت برس
ــا  ــه یــک دانشــجوی رشــته ادبیــات فارســی، ب ــرای نمون هم راســتا باشــند. ب
ــوای  ــه محت ــی ک ــب و کار« و در صورت ــدازی کس ــرکت در کارگاه »راه  ان ش
ــه  ــب برگرفت ــب مطال ــد، از ترکی ــده باش ــت ش ــته تقوی ــن رش ــی در ای مهارت
از کارگاه و محتــوی مهارتــی رشــته اش بــه طــرح خوبــی بــرای راه  انــدازی 

ــد. ــط، برس ــب و کار مرتب کس
وی در پایــان تاکیــد کــرد: تمــام رویکردهــا و راهکارهــای ذکــر شــده بــرای 
ــی نیازمنــد زمینه ســازی  ارتقــای ســهم مهــارت دانشــجویان در آمــوزش عال
ــن  ــق ای ــم تحق ــر بخواهی ــی اگ ــه عبارت ــتند؛ ب ــش هس ــق اثربخ ــرای تحق ب
ــد  ــویم، بای ــن ش ــا مطئم ــی آنه ــیم و از اثربخش ــرعت ببخش ــا را س راهکاره
ــل توانمندســاز  ــی عوام ــم؛ یعن ــدارک ببینی ــی ت ــا و تمهیدات ــه  ه پیــش زمین

ــم. را لحــاظ کنی
عضــو هیــات علمــی موسســه پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش عالــی ادامــه 
ــه از  ــع و یکپارچ ــات جام ــگاه اطالع ــک پای ــود ی ــا »وج ــن آنه داد: مهمتری
ــی از  ــاًل یک ــت. مث ــی« اس ــوزش عال ــگان آم ــازارکار دانش  آموخت ــات ب اطالع
اطالعاتــی کــه ایــن پایــگاه داده می توانــد ارائــه دهــد ایــن اســت کــه کــدام 
ــای  ــدام مهارت  ه ــا ک ــد؟ ی ــاغل را دارن ــترین ش ــازارکار بیش ــته  ها در ب رش
ــه درد  ــده و ب ــتفاده ش ــازارکار اس ــجویی در ب ــده در دوران دانش ــه ش آموخت
بخــور بــوده اســت؟ یــا نیازهــای شــاغالن از لحــاظ توســعه مهارت  هــا 

کــدام اســت؟
ــرای  ــد ب ــی  توان ــتر داده  ای م ــن بس ــه ای ــی ک ــات مهم ــت: اطالع وی گف
سیاســتگذاران حــوزه آمــوزش مهارتــی داشــته باشــد، اطالعــات ثبتــی مبنــا 
ــالت او  ــا تحصی ــرد ب ــغل ف ــا ش ــه آی ــت. اینک ــگان اس ــش آموخت ــاره دان درب
ــرای انجــام کار  ــا مهارت  هــای یادگرفتــه شــده در دانشــگاه ب انطبــاق دارد ی

ــدازه اســت؟ ــا بیــش از ان ــد ی ــی  کن ــت م در محیــط شــغلی کفای

دعوت به همکاری

یک داروخانه برای تکمیل کادر خود در تهران 
)منطقه ۱۷ باغ خزانه( از افراد واجد شرایط زیر

 دعوت به همکاری می نماید:
  نسخه پیچ-   مدیر داروخانه

 آقا،  سابقه کاری ۱۰ سال به باال،  تمام وقت
 آشنا با تمامی موارد مربوط به داروخانه )انبار، سیستم، 

حسابداری، فروش دارویی و آرایشی و…(
 حقوق: توافقی

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

)whatsapp( 09123657366  
https://bazarekar.ir/21415 : لینک

دعوت به همکاری

شرکت نان آوران سبوس در راستای تکمیل کادر اداری 
خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید.
 کارشناس صنایع )کد 500(
 تمام وقت، دارای سابقه کار
  حداقل دو سال سابقه کار

  آشنایی به برنامه ریزی تولید
 بیمه،   حقوق ثابت

  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با 
ذکر )کد ۵۰۰( به ایمیل زیر ارسال نمایند.

job@nanavaran.com  
https://bazarekar.ir/21386 : لینک

دعوت به همکاری

 مهندس برق و الکترونیک
خانم/ آقا، تمام وقت

ترجیحا فارغ التحصیل کارشناسی به باال
مسلط به plc، دارای سابقه کار مرتبط
فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر

حقوق ثابت، بیمه
 کارشناس کنترل پروژه

خانم/، آقا، تمام وقت

ترجیحا فارغ التحصیل کارشناسی به باال
مهندسی صنایع

دارای سابقه کار مرتبط، فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر
حقوق ثابت، بیمه

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

jobs@hspchemical.com
https://bazarekar.ir/21376 : لینک

شرکت حکمت صنعت پیشرو جهت تکمیل کادر خود از استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

 کارشناس کنترل کیفی
آقا/خانم، دارای سابقه کار، تمام وقت، سن: ۲۸ تا ۴۱

دارای کارت پایان خدمت یا معافیت
حداقل ۲ سال سابقه کاری مرتبط

آشنا به امور کنترل کیفی مواد غذایی
حداقل کارشناسی در رشته های صنایع غذایی، صنایع، علوم 

آزمایشگاهی، دامپزشکی، کشاورزی گرایش دام و طیور، 
زیست شناسی جانوری

آشنایی به زبان انگلیسی در حد متوسط

پیگیری آسیب شناسی تولید، بسته بندی و ارائه غذا
انجام تحقیقات هدفمند برای توسعه کیفیت غذا، ایجاد تنوع، 

نوآوری و بهینه سازی فرآیند
آشنا با استانداردهای کیفی بین المللی

عالقه مند به تحقیق و توسعه
روز و ساعت کار: طبق وزارت کار )شنبه تا پنجشنبه(

بیمه سرویس رفت و برگشت
حقوق توافقی و مزایا

info@karencorporate.com
https://bazarekar.ir/21373 : لینک

یک آزمایشگاه مواد غذایی حیوانات خانگی جهت تکمیل کادر خود در استان  اردبیل از افراد
 واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

شرکت نورد و مقاطع فوالدی شرق پایتخت ) فوالد ثامن ( 

دعوت به همکاری می نماید
نیروی آقا

 حسابدار خانم ) حداقل ۲ سال سابقه (
 مهندس مکانیک ) حداقل ۲سال سابقه کار، کارشناس دفتر فنی(
 مهندس متالورژی )حداقل ۱سال سابقه کار، QC خط تولید(

 مهندس صنایع آقا و خانم )حداقل ۲ سال سابقه، 

برنامه ریزی و مهندسی(

 برقکار صنعتی )حداقل ۱سال سابقه، خط تولید(

 انباردار )حداقل ۱سال سابقه، خط تولید(

 آدرس : تهران پاکدشت – بعد از شریف آباد – شهرک 

صنعتی پایتخت – میدان شقایق – دست چپ انتهای بلوار 

نخل – دست راست انتهای بلوار بلوط

m.esmaeili@samensteelco.com

https://bazarekar.ir/21356 : لینک

دعوت به همکاری

 بازرس فنی: آقا/ خانم، دارای سابقه کار، تمام وقت

حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در شرکت های

 بازرسی دارای رتبه

مهندسی برق قدرت، مهندسی الکترونیک،

 مهندسی الکترومکانیک، مهندسی مکانیک جامدات، 

ایمنی و بارزسی فنی

مهندسی شیمی و پتروشیمی، مهندسی صنایع، 

مهندسی مکانیک سیاالت

مهندسی راه و ساختمان، مهندسی عمران سازه، شیمی

eng.employment.2022@gmail.com

https://bazarekar.ir/21368 : لینک

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

دعوت به همکاری

شرکت صنعت داران افتخاری جهت تکمیل نیروی انسانی 
خود در شیراز از افراد واجد با شرایط ذیل دعوت 

به همکاری می نماید:
مدیر تولید )آقا(:  متخصص، نظامند

آشنایی با ماشین آالت تولید و بسته بندی
توانمندی باال در مدیریت برنامه ریزی خط تولید

انباردار )آقا(:چیدمان صحیح کاال
توانمند در تخلیه و بارگیری

آشنا با انبار داری کاالهای مختلف
آشنایی کامل با انبارداری به صورت سیستمی

 طراح و گرافیست:  خالق،  توانمند در طراحی
تسلط به نرم افزار های طراحی

آشنایی با دستگاه چاپ افست و ترکیب رنگ ها
اپراتور ناظر و رصد دوربین مداربسته

با سواد ودقت باال، نظامند و جدیت باال در کار
داشتن وسیله نقلیه

 امکان استخدام افراد بازنشسته یا افراد دارای معلولیت به 
نحوی که معلولیت ایشان خللی در انجام کار نداشته باشد 

فراهم می باشد.
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده در 

بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.
09120917۸91  

https://bazarekar.ir/21342 : لینک
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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

کارشناس مکانیک یا هوافضا
کارشناس معماری اشنا به نرم 
افزار revit، مهندسی صنایع ، 

برق ، الکترونیک ومکانیک 
کارشناس پلیمر ، 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

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 ، حراست 24-12
نیروی تشریفات، صندوق دار

تزریق کار
نیروی خدمات – آقا و خانم

راننده پایه 2، انتظامات

کارگر ساده، خدمات
 و حراست

و...

و...

و...

مسئول دفترمسلط به آفیس 
برای داروسازی

مسئول دفتر در حسن آباد
مسئول دفتر در فرمانیه

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...

اقتصاد سنتی دیگر نمی تواند پشتوانه کسب وکار باشد
فردیــن شــورج، کارآفریــن آموزشــی دربــاره اثرگــذاری کارآفرینــی در اقتصــاد 
ــر  ــه ب ــری ک ــطه تأثی ــان به واس ــی و اقتصــاد دانش بنی ــت: »کارآفرین ــان گف دانش بنی
توســعه دارنــد، دو ســتون رشــد نظــام اقتصــادی هســتند کــه حوزه هــای بی شــماری 
از فعالیت هــای صنعت محــور را در برمی گیرنــد. اقتصــاد ســنتی و وفــادار بــودن 
ــرای کســب وکارها فراهــم کنــد، زیــرا امــروزه  ــد پشــتوانه محکمــی ب ــه آن نمی توان ب
عرصــه جهانــی محــل تاخت وتــاز دانــش و تکنولوژی هــای رو بــه رشــد اســت. جایــی 
ــت  ــده اس ــانی ش ــم به روزرس ــری مفاهی ــش به کارگی ــوزه ای از دان ــر ح ــرای ه ــه ب ک
ــا اقتصــاد ســنتی  ــه وجــود آورده کــه ب و ایــن تغییــرات همــراه خــود نیازهایــی را ب

ــاخت.« ــرآورده س ــوان آن را ب نمی ت

وابستگی توسعه به سخت افزار و نرم افزار کم شده است
ــروی  ــد پیش ــر رون ــا ب ــودن فعالیت ه ــان ب ــر دانش بنی ــه تأثی ــاره ب ــا اش ــورج ب ش
کســب وکارها اظهــار کــرد:  »دانش بنیــان بــودن فعالیت هــا قــدرت پیش بینــی 
ــاد  ــه اقتص ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــد و ای ــش می ده ــودن را افزای ــگام ب و بهن
ــخت  ــه س ــی ب ــعه متک ــر توس ــی دیگ ــرم دارد. از طرف ــاز مب ــه آن نی ــب وکار ب کس
ــن وابســتگی  ــه و ماشــین آالت نیســت؛ همچنی ــد ســاختمان، کارخان ــی مانن افرازهای
ــم  ــاص ه ــراد خ ــص اف ــض و تخص ــوژی مح ــون تکنول ــی چ ــه نرم افزارهای ــعه ب توس

ــم شــده اســت.« ک
شــورج بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه امــری فرهنگــی اســت کــه متکــی بــه انســان های 
کارآفریــن اســت، اظهــار کــرد: »زمانــی کــه اقتصــاد بتوانــد نــگاه اســتراتژیک را توأمان 
ــای  ــتغال در حوزه ه ــروت و اش ــق ث ــا خل ــودن را ب ــد ب ــرد مول ــکار بب ــش ب ــا دان ب
ــاد  ــی و اقتص ــی کارآفرین ــی هماهنگ ــن یعن ــد داد. ای ــاء خواه ــت ارتق ــف صنع مختل
ــش  ــان، دان ــان کــه توســعه را همــراه خواهــد داشــت. در اقتصــاد دانش بنی دانش بنی
محــرک اصلــی رشــد، ایجــاد ثــروت و اشــتغال در تمامــی رشــته فعالیت هــا اســت و 
ــرد.« ــرار می گی ــه، موردتوجــه خــاص ق ــع دانش پای ــش و صنای ســرمایه گذاری در دان

به عنــوان ســرمایه گذاری  انســانی  منابــع  توســعه  کارآفرینــی،  افــزود: »در  وی 
ــوب  ــی محس ــت اصل ــک اولوی ــوان ی ــه به عن ــاد و جامع ــرای اقتص ــور ب ــی کش حیات
ــاس  ــر اس ــتقیماً ب ــادی مس ــای اقتص ــی فعالیت ه ــور اصل ــی مح ــده و به طورکل ش
تولیــد، توزیــع و مصــرف دانــش و اطالعــات قــرار می گیــرد. لــذا فضــای کســب وکار 
ــت  ــش و در جه ــه دان ــر پای ــره ب ــای اداری و غی ــررات و رویه ه ــا، مق ــامل نهاده ش

ــت.« ــی اس ارزش آفرین

ایران فرصت های خوبی برای حرکت 
به سمت کسب وکارهای دانش بنیان دارد

ــان  ــان کارآفرین ــه در اقتصــاد دانش بنی ــه اینک ــا اشــاره ب ــن آموزشــی ب ــن کارآفری ای
تــالش می کننــد مراحــل، هزینه هــا و زمــان انجــام مراحــل کمتــر باشــد تــا 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــدا کن ــش پی ــادی کاه ــت اقتص ــداوم فعالی ــروع و ت ــای ش هزینه ه
ــه  ــد. مجموع ــش می یاب ــب وکارها افزای ــکل گیری کس ــال ش ــورت احتم ــن ص »در ای
عواملــی اســت کــه بــر عملکــرد بنــگاه تأثیــر می گــذارد، امــا مدیــر نمی توانــد آن را 
بــه ســهولت تغییــر دهــد و تــا زمانــی کــه فضــای کســب وکار بهبــود نیابــد، بهبــود 
ــود.  ــد ب ــر نخواه ــی امکان پذی ــش خصوص ــد بخ ــی رش ــا و به طورکل ــرد بنگاه ه عملک
ــرای پیشــرفت های علمــی، فرصتــی  ــاز جــدی ب ــه نی ــا توجــه ب ــز ب ــا نی در کشــور م
مناســب جهــت حرکــت به ســوی اقتصــاد دانش بنیــان ایجــاد شــده اســت. بنابرایــن 
ــان  ــکان ایجــاد و رشــد کســب وکارهای دانش بنی ــح ام ــزی صحی در صــورت برنامه ری
ــش  ــان و افزای ــه ســمت اقتصــاد دانش بنی ــری اقتصــاد کشــور ب و درنتیجــه جهت گی

تولیــد ناخالــص ملــی فراهــم خواهــد آمــد.«
ــان و  ــاد دانش بنی ــن اقتص ــاختاری بی ــاط س ــاهده ارتب ــاس مش ــر اس ــزود: »ب وی اف
ــزایی را در  ــش بس ــب وکار نق ــای کس ــود فض ــا بهب ــوان ب ــب وکار، می ت ــای کس فض
ــق کســب وکارهای  ــعه و رون ــه ات توس ــش درج ــن دان ــه از ای ــتفاده بهین ــاد و اس ایج

دانش بنیــان داشــت.«

بخش عمده توسعه کشور در نظام آموزش و پرورش 
پایه گذاری شده است

شورج درباره نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی کارآفرین اظهار کرد:  »یکی 
از اصلی ترین رسالت های نظام آموزشی کشور عالوه بر انتقال فرهنگ و تجارب بشری به 
نسل آینده، ایجاد تغییرات مطلوب در شناخت ها، نگرش ها و درنهایت رفتار کودکان، 
نوجوانان و جوانان است. برای نیل به این اهداف، در هر کشوری سرمایه های فراوانی 
برای آموزش و پرورش هزینه می شود. درواقع، کیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی 

تا اندازه زیادی، به چگونگی عملکرد آموزش و پرورش بستگی دارد.«
وی افزود:  »آموزش و پرورش در پروراندن فرد و در آماده سازی آحاد جامعه برای پذیرش 
ترقی جمعی، نقش حیاتی دارد. شناسایی استعدادها و ایجاد شرایط الزم برای شکوفایی 
آن ها در زمینه های مختلف و رشد موزون و متعادل انسان در جنبه های عقالنی، عاطفی، 
اجتماعی و جسمانی، مسئولیت های سنگینی است که بر عهده آموزش و پرورش است.«

شــورج اظهــار کــرد: »ایــن مطلــب بــر چــه کســی پوشــیده اســت کــه بخــش عمــده 
ــرد؟  ــذاری شــده و شــکل می گی ــرورش پایه گ ــوزش و پ ــام آم ــعه کشــور در نظ توس
یعنــی اگــر خواســتار توســعه اقتصــادی هســتیم و قــرار اســت پایــه و اســاس اقتصــاد 
در حــال رشــد را محکــم و بــه جریــان فراینــد توســعه ســرعت بدهیــم؛ چــاره ای جــز 
توجــه بــه آمــوزش و پــرورش نداریــم. امــا واقعــاً باتجربــه چندیــن و چندســاله در ایــن 
حــوزه هنــوز نقــش مؤثــر آن مشــخص نشــده کــه در نظــام آموزشــی مــا هنــوز هــم 

باالتریــن مقــام آن نگــران تأمیــن حقــوق پرســنل اســت.«

از نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروی کارآفرین غفلت 
شده است

ــام  ــی در تم ــاد عمل ــن اعتق ــد ای ــرد: »بای ــار ک ــا اظه ــا پان ــو ب ــورج در گفت وگ ش
ــش  ــته، نق ــای گذش ــول دهه ه ــر در ط ــی اگ ــود؛ حت ــاد ش ــه ایج ــای جامع نهاده
آمــوزش و پــرورش را در امــر توســعه انســانی متخصــص و کارآفریــن مــورد غفلــت 

قــرار داده باشــیم. ازآنجاکــه کارآفرینــان نقشــی حیاتــی در تــداوم رشــد و توســعه 
ــرورش در  ــوزش و پ ــش آم ــه نق ــه ب ــت در توج ــته اس ــد، شایس ــا می کنن ــی ایف مل

ــیم.« ــته باش ــژه ای داش ــه وی ــان توج ــت کارآفرین تربی
ایــن کارآفریــن آموزشــی اظهــار کــرد: »نظــام آمــوزش و پــرورش ازنظــر اجتماعــی، 
ــی  ــد آدم ــل و رش ــه تکام ــردن زمین ــم ک ــی و فراه ــادی و اخالق ــی، اقتص فرهنگ
ــادی و  ــای اقتص ــی در فعالیت ه ــعه کارآفرین ــت. توس ــازی اس ــگاه ممت دارای جای
کســب وکارها، فراینــدی اســت کــه نقــش حیاتــی در تــداوم، رشــد و توســعه ملــی 
ــت  ــوزش در جه ــیوه های آم ــه ش ــه ب ــد توج ــواردی مانن ــد. م ــا می کن ــور ایف کش
پــرورش دانــش آمــوزان جویــای ترقــی از مســائلی اســت کــه در کشــورهای توســعه 
یافتــه بــه آن دقــت زیــادی شــده اســت. امــروزه اگــر برنامه هــای درســی، روش هــای 
ــای  ــی، حمایت ه ــوزش الکترونیک ــی، آم ــای عمل ــوای درســی، ابزاره ــوزش، محت آم
ــتفاده  ــی اس ــی آموزش ــبک های کارآفرین ــه از س ــی ک ــوی از معلمان ــادی و معن م
می کننــد و باالخــره توجــه بــه نیازهــای یادگیــری دانــش آمــوزان را بــا شــیوه های 
ــور  ــوزش کش ــام آم ــی در نظ ــوزش کارآفرین ــای آم ــش در برنامه ه ــن و اثربخ نوی
ــت  ــد را تح ــل جدی ــگاه نس ــیوه ن ــک ش ــده نزدی ــاً در آین ــت و مطمئن ــی اس الزام

ــد.« ــرار می ده ــر ق تأثی

مهم ترین چالش های کارآفرینی آموزشی
ــت:  ــی گف ــون اساس ــل ۴۴ قان ــی اص ــت های کل ــالغ سیاس ــه اب ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــاء کارآی ــی، ارتق ــه رشــد اقتصــاد مل ــن اصــل به منظــور شتاب بخشــیدن ب »ای
ــش  ــاوری، افزای ــانی و فن ــادی و انس ــع م ــره وری مناب ــادی و به ــای اقتص بنگاه ه
ــاون  ــی و تع ــای خصوص ــهم بخش ه ــش س ــی، افزای ــاد مل ــری در اقتص رقابت پذی
در اقتصــاد ملــی، کاســتن از بــار مالــی و مدیریتــی دولــت در تصــدی فعالیت هــای 
ــه ســرمایه گذاری، بهبــود  اقتصــادی، افزایــش ســطح عمومــی اشــتغال، تشــویق ب
ــرا روی نهادهــای  ــی را ف ــا و توســعه ســرمایه انســانی، چالش های ــد خانواره درآم
آموزشــی، ازجملــه آمــوزش و پــرورش قــرار داده اســت. بــرای پاســخ گویی 
ــبی را  ــی مناس ــای اجرای ــا و راه کاره ــا، رویکرده ــد راهبرده ــش بای ــن چال ــه ای ب

ــه اجــرا درآورد.« ــد و ب برگزی
شــورج بــا اشــاره بــه چالــش کارآفرینــی آموزشــی اظهــار کــرد: »اگرچــه 
ــوع  ــور از موض ــرورش کش ــوزش و پ ــام آم ــرف نظ ــترده ای از ط ــتقبال گس اس
ــا  ــان ب ــا همچن ــه ام ــام گرفت ــدارس انج ــی در م ــوزش کارآفرین ــی، آم کارآفرین
چالش هــای متعــددی روبــرو اســت کــه عــدم توجــه بــه آن هــا می توانــد 
ــت  ــور را تح ــرورش کش ــوزش و پ ــام آم ــی در نظ ــوزش کارآفرین ــی آم اثربخش
تأثیــر قــرار دهــد. ازنظــر مــن مهم تریــن ایــن مشــکالت عبارت انــد از: چالــش در 
کیفیــت مدرســان کارآفرینــی، چالــش محتــوا و شــیوه های آمــوزش کارآفرینــی، 
ابزارهــای آموزشــی  اثربخشــی روش هــای آموزشــی، چالــش در  چالــش در 
مرتبــط بــا کارآفرینــی، چالــش در حمایت هــای مــادی و معنــوی دانــش آمــوزان 
کارآفریــن و چالــش در نیازهــای یادگیــری دانــش آمــوزان. همــه ایــن چالش هــا 

ــرد.« ــه ک ــی خالص ــی آموزش ــش کارآفرین ــه چال ــوان در کلم را می ت
بلندمــدت  تبدیــل نشــود، در  بــه فرصــت  اگــر  افــزود: »ایــن چالــش  وی 
ــرعت  ــا س ــفانه ب ــرد. متأس ــد ک ــل خواه ــه تحمی ــر جامع ــاری را ب ــان ب ــار زی آث
ــل  ــوده و حاص ــر ب ــارت جبران ناپذی ــن خس ــان ای ــوژی در جه ــاده تکنول خارق الع
آن جــز عقب ماندگــی نخواهــد بــود. اســتفاده از کارآفرینــی آموزشــی و هــدف از 
ــه مســئولیت پذیری  ــن باشــد ک ــد ای ــوزان بای ــش آم ــه دان ــی ب ــوزش کارآفرین آم
ــه  ــند و ب ــالق باش ــود خ ــداف خ ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــد و ب ــش یاب ــا افزای آن ه
ــه  ــردن در جامع ــه ک ــی مقابل ــد و به طورکل ــود بپردازن ــای موج ــف فرصت ه کش

ــد.« ــروزی را بیاموزن ــده ام پیچی

بررسی جایگاه کارآفرینی درحوزه آموزش:

ذائقه یادگیری دانش آموزان را سمت 
آموزش های کارآفرینی ببریم

یـک کارآفریـن آموزشـی با اشـاره به اینکـه از نقش آموزش و پـرورش در تربیـت نیروی کارآفرین غفلت شـده اسـت بـه چالش های پیـش روی کارآفرینی 
آموزشـی پرداخـت و عنـوان کرد بایـد به نیازهـای یادگیری دانش آموزان با شـیوه های نویـن و اثربخـش در برنامه های آمـوزش کارآفرینـی در نظام آموزش 

کشـور توجه بیشـتری داشت.
یکـی از سـکوهای پرتـاب در اقتصـاد دانش بنیـان بـردن فضـای آموزشـی مـدارس بـه سـمت آموزش هـای کارآفرینانه اسـت که عـدم توجه بـه این مهم 

منجـر بـه ایجـاد چالش های زیـادی در حـوزه اشـتغال های مرتبـط با کارآفرینی شـده اسـت.
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دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

*آقـای دکتـر باقـری مقـدم، سـال های سـال اسـت کـه موضـوع مهاجرت 
نخبـگان ایرانـی یـا همـان فـرار مغزهـا بر سـر زبـان هاسـت؛ ایـن آمارهای 
ضـد و نقیـض دلیلی اسـت تـا در ابتـدا گفتگـو را با پرسشـی دربـاره آخرین 
وضعیـت مهاجـرت نخبـگان به صورت تفکیک شـده آغـاز کنیم؛ در سـالهای 

اخیـر مهاجـرت سـیر نزولی داشـته یـا صعودی؟
یکــی از ماموریــت هــای بنیــاد ملــی نخبــگان مقابلــه با جریــان مهاجرتــی بدون بازگشــت 
اســت؛ مقــام معظــم رهبــری قریــب بــه مضمــون فرمــوده انــد » اگــر انســان هــا بــرای 
طلــب علــم بــه اقصــی نقــاط دنیــا ســفر و کســب علــم کننــد نــه تنهــا بــرای مــا امــر 
ــدون  ــا ب ــا بخشــی از مهاجــرت ه ــر پســندیده ای اســت«؛ ام مضمــوم نیســت بلکــه ام
بازگشــت هســتند کــه چنیــن موضوعــی بــه بدنــه علمــی و فنــاوری کشــور ضربــه وارد 
ــا چرخــش نخبــگان مشــکلی نداریــم و ایــن یکــی از راهبردهــای  ــذا مــا ب مــی کنــد. ل

ســند نخبــگان اســت.
در کشــور مــا نهادهــای مختلفــی بــرای احصــای آمــار مهاجــرت نخبــگان شــکل گرفتــه اند 
امــا در ایــن راســتا رصدخانــه شــریف کــه اندیشــکده ای نوپــا اســت شــکل گرفتــه کــه 
ــر اســاس  ــد. ب ــی کن ــه م ــگان ارائ ــی در خصــوص مهاجــرت نخب ــای دقیق ــزارش ه گ
ــا  ــادی ه ــد المپی ــش از ۶۰ درص ــکده، بی ــن اندیش ــای ای ــزارش ه ــار و گ ــن آم آخری
ــا  در کشــور حاضــر هســتند و ۴۰ درصــد آنهــا مهاجــرت مــی کننــد. مــا در تعامــل ب
ــواع طــرح هــای جــذاب علمــی  ــه ان ــا ارائ ایشــان هســتیم و ســعی مــی کنیــم کــه ب
مســیر بازگشــت بــه کشــور نخبــگان را همــوار کنیــم. در بیــن رتبــه هــای یــک تــا صــد 
کنکــور وضعیــت بهتــری داریــم بــه طوریکه تعــداد بیشــتری از آنها در کشــور و مشــغول 
خدمــت رســانی هســتند. ایــن آمــار در رتبــه هــای یــک تــا هــزار کنکــور هــم بــه نفــع 

کشــور تغییــر مــی کنــد و کمتــر مــی شــود.
بــر اســاس تفکیــک رشــته مــی تــوان گفــت عمــده ایــن مهاجــرت هــا ابتــدا در گــروه 
علــوم ریاضــی و علــوم پایــه )عمدتــا بــه ریاضــی و فیزیــک ( اســت؛ رتبــه دوم مهاجــرت 

بــر اســاس رشــته بــه طــور مســاوی تجربــی و انســانی و ســپس هنــر هســتند.
در حــال حاضــر مشــکل عمــده مــا در مهاجــرت دانشــجویان »حــوزه فنــی« هســتند؛ 
البتــه نــه اینکــه مابقــی جوانــان نخبــه کشــور توانایــی ندارنــد؛ اتفاقــا در حــوزه هــای 
پزشــکی و انســانی کشــور توانمنــدی هــای خوبــی وجــود دارد امــا سیاســت کشــورهای 
پذیرنــده مهاجــر بــه ایــن ترتیــب اســت کــه بیشــتر بــه دنبــال نیــروی انســانی مهنــدس 

و فنــی و علــوم پایــه مــا هســتند.
* از ابتـدای شـروع کار بنیـاد ملـی نخبـگان معیارهایـی برای احـراز نخبگی 
وجـود داشـته؛ بفرماییـد که تاکنـون این افـراد بر اسـاس چه شـاخص هایی 
شناسـایی شـده اند و اینکـه آیا برنامـه ای برای تغییر این شـاخص هـا دارید 

یـا خیر؟
ــور  ــد کنک ــای آموزشــی مانن ــز روی توانمندی ه ــگان عمــده تمرک ــی نخب ــاد مل در بنی
اســتوار اســت؛ در بخــش هــای دیگــر کمــی پژوهــش هــم مــورد توجــه قــرار مــی گرفت. 
امــا اخیــرا معیارهــای ســنجش نخبگــی را بــه ۴ دســته توســعه داده ایــم؛ »معیارهــای 
آموزشــی«، »پژوهشــی«، »فنــاوری و مهارتــی« و »فرهنگــی- اجتماعــی«؛ ایــن معیارهــا 

در شناســایی و رتبــه بنــدی نخبــگان و اســتعدادهای برتــر لحــاظ مــی شــود.
ــائل  ــرای حــل مس ــادی ب ــال در عرصــه جه ــه فع ــرادی ک ــه اف ــی ب ــن امتیازات همچنی
مناطــق محــروم هســتند و یــا در انجمــن هــای علمــی کــه نشــان دهنــده فعالیــت هــای 

نخبــگان یــا مســتعدان بــرای ترویــج علــم اســت اختصــاص مــی یابــد. البتــه کــه ایــن 
ــه نشــانه و  ــا در صــدد هســتیم ک ــدارد ام ــادی ن ــاز زی ــال حاضــر امتی ــا در ح معیاره
ســیگنال هــا را بــه مخاطبــان بدهیــم کــه عــاوه برداشــتن هــوش بــاال، افــرادی کــه از 
اســتعداد زیــادی بــرای حــل مســائل کشــور در ســطوح مختلــف برخوردارنــد نیــز بــرای 

بنیــاد ملــی نخبــگان مهــم هســتند.
*مقـام معظم رهبری در راسـتای حل مسـائل کشـور بـه اسـتفاده از ظرفیت 
نخبگانـی تاکیـد دارنـد و به تکمیل سـند راهبـردی نخبـگان اشـاره کردند؛ 
بنیـاد ملی نخبگان در راسـتای پیگیـری مطالبه مقام معظم رهبـری در ارتباط 

بـا به روزرسـانی سـند راهبری نخبـگان چه اقداماتـی انجام داده اسـت؟
مقــام معظــم رهبــری محــور مدیریــت تحــوالت کشــور را نخبــگان مــی داننــد و توجــه 
ــال ۸۶ و  ــا، در س ــود. حضــرت آق ــی ش ــر نم ــال اخی ــد س ــه چن ــوط ب ایشــان مرب
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــگان توجــه داشــتند و تشــکیل بنی ــه بحــث نخب ــر از آن ب پیــش ت
حاصــل فرمایشــات ایشــان اســت. ســند راهبــردی نخبــگان، از ســال ۹۱ مصــوب شــده 
اســت؛ جمــع بنــدی مــا در بنیــاد ملــی نخبــگان طــی ســال هــای اخیــر زمینــه هــای 
خوبــی را بــرای توانمندســازی اســتعدادهای برتــر فراهــم کــرده اســت و اکنــون بــه یــک 

ســهم اولیــه ای از نخبــگان در کشــور رســیده ایــم.
ــن راســتا فرمایشــات رهبــری را در چنــد شــاخه اجرایــی کنیــم؛  ــم در ای ســعی کردی
بخــش اول بــه اســتفاده از نخبــگان در حــل مســائل بومــی و منطقــه ای در قالب کانــون های 
تفکــر مربــوط مــی شــود کــه یکــی از اقدامــات مهــم ســند راهبــردی کشــور در امــور 
ــاری مســئوالن  ــه ی ــون، نخبــگان ب ــن کان ــا ایجــاد ای نخبــگان محســوب مــی شــود. ب

اجرایــی کشــور مــی آینــد.
در حــال حاضــر بــا همراهــی وزیــر کشــور بخشــنامه ای بــرای اســتان هــا صــادر شــده 
ــا محوریــت اســتانداران راه انــدازی کننــد. در  کــه هــر ۳۱ اســتان چنیــن کانونــی را ب
ــرای ایــن  ــرای هــر اســتانداری، یــک تیــم فکــری را ب صــدد هســتیم تاپایــان ســال، ب
کانــون هــا تشــکیل دهیــم. البتــه کــه برخــی اســتانها، ظرفیتــی بیشــتر از یــک کانــون 
دارنــد. از ایــن رو امــکان راه انــدازی چندیــن کانــون تفکــر در برخی اســتانها وجــود دارد. 

همچنیــن همیــن فراینــد را در پایتخــت هــم پیــاده ســازی کردیــم.
مــا در بنیــاد ملــی نخبــگان در حــال ســاماندهی نخبــگان هســتیم بــه طوریکــه ایــن 
کانــون تفکــر را عــاوه بــر اســتانها، بــرای تمــام وزارتخانــه هــا، دســتگاه هــای ســطح 
عالــی و سیاســت گــذاری کشــور ماننــد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، شــورایعالی 
انقــاب فرهنگــی، معاونــت هــای مختلــف دفتــر مقــام معظــم رهبــری در قالــب کارگروه 
در نظــر گرفتــه ایــم کــه وظیفــه حــل مســائل را بــر عهــده بگیرنــد؛ اکنــون در حــال 

یافتــن ســازوکارهایی در ایــن زمینــه هســتیم.
در حــال حاضــر تعــدادی از اســتانها ماننــد بوشــهر، یــزد، فــارس، اصفهــان توانســته انــد 
ــب کانونهــای تفکــر عمــل کننــد؛ طبیعتــا هــر کــدام از اســتان هــا  ــی در قال ــه خوب ب
مســائل خــاص خودشــان را دارنــد و بایســتی روی مســائل خودشــان تفکــر کننــد امــا 
بایــد ســازوکار اجرایــی مســائل در عمــل هــم وارد شــود. ایــن فراینــد از ابتــدای امســال 

آغــاز شــده و طــی ۳-۴ مــاه توانســتیم زیرســاخت هــای قانونــی کار را فراهــم کنیــم.
ریاســت ســازمان اداری اســتخدامی هــم بخشــنامه ای صــادر کــرده و اجــازه داده کــه 
روســای دســتگاه هــا، وزارخانــه هــا و اســتانداران هــر کــدام حداقــل چندیــن مشــاور 
نخبــه در کشــور داشــته باشــند؛ بایــد ایــن زیرســاخت هــا ایجــاد شــود کــه بــه راحتــی 

بتوانیــم بســتر عملیاتــی در اســتانها و وزارتخانــه هــای مختلــف و عالی در کشــور داشــته 
ــوده کــه  ــه رئیــس مجلــس شــورای اســامی ب ــا ب ــن نامــه م باشــیم؛ در ضمــن آخری
پیشــنهاد داده ایــم همــه کمیســیون هــای مجلــس شــورای اســامی چنین کانــون های 

تفکــری را بــا پشــتیبانی بنیــاد ملــی نخبــگان ایجــاد کننــد.
اکثــر افــراد در نــگاه اول تصــور مــی کننــد دلیــل اصلــی مهاجــرت نخبــگان بــه مســائل 
اقتصــادی مربــوط مــی شــود امــا بایــد بدانیــم عــاوه بــر مســائل اقتصــادی، موضــوع 

مســکن بــرای نخبــگان یــک معضــل اســت.
مقــام معظــم رهبــری بــه حل مســائل کشــور با اســتفاده ظرفیــت نخبــگان تاکیــد دارند 
و مــی فرماینــد ایــن نــه تنهــا بــرای کشــور بــرکات و اثرات خیــر خواهــد داشــت بلکه در 
مهاجــرت نخبــگان هــم نقــش بســزایی دارد؛ ایشــان ســال گذشــته بــه موضــوع هــوش 
مصنوعــی کشــور اشــاره کردنــد کــه ایــن حــوزه حرکــت رو بــه جلویــی داشــته باشــد؛ 
در ایــن راســتا بنیــاد نخبــگان اصفهــان بافاصلــه تیمــی از نخبــگان را ســازماندهی کــرد 
کــه روی هــوش مصنوعــی کار مــی کننــد. طبیعتــا نخبــه ای کــه روی هــوش مصنوعــی 
ــا طــرح هــای تحقیقاتــی مشــخصی در اختیــارش  ــد پــروژه ای ی کار کــرده اگــر بدان

قــرار مــی گیــرد میــل و رغبــت بــرای مهاجــرت در او کاســته خواهــد شــد.
دومیــن موضوعــی کــه در راســتای مطالبــه رهبــری از بنیــاد ملی نخبــگان در پیــش گرفته ایم 
جــذب، بکارگیــری و بهــره منــدی از نخبــگان در دســتگاه هــای اجرایــی کشــور اســت. 
مســتحضر هســتید کــه بخــش عمــده ای از اقتصــاد کشــور دســت دســتگاه هــای اجرایــی 
اســت؛ در کنــار وزارتخانــه هــا نزدیــک بــه ۱۴۰ شــرکت دولتــی و همیــن حدود شــرکتهای 
حاکمیتــی و ۷ هــزار دســتگاه عمومــی غیــر دولتــی در کشــور داریــم کــه عمومــا کیــان 
اقتصــاد را در دســت خودشــان گرفتــه انــد؛ صنایع مــس، فوالد، شســتا، بنیاد مســتضعفان، 
شــرکت نفــت و تمــام شــرکتهای دولتــی کــه ذیــل وزارت خانــه هــا شــکل گرفتنــد و امــور 
دولــت را انجــام مــی دهنــد بخــش زیــادی از آنهــا صنعتــی هســتند. بــرآورد مــا این اســت 
کــه اگــر تمــام ایــن شــرکتها و مجموعــه هــا از ظرفیــت نخبــگان بهره مند شــوند نخبــه ای 

نمــی مانــد کــه نگــران مهاجــرت آن باشــیم.
در اســفند مــاه ســال گذشــته مصوبــه ای در دولــت ســیزدهم مطــرح شــد کــه مربــوط 
ــود؛  ــه آئیــن نامــه جــذب و نگهــداری اســتعدادهای برتــر در دســتگاههای اجرایــی ب ب
اکنــون ایــن آییــن نامــه تصویــب شــده و ســازمان امــور اســتخدامی بــا حمایــت قاطــع 
دولــت و بنیــاد ملــی نخبــگان، شــیوه نامــه ایــن آییــن نامــه را تعییــن کــرده کــه اکنــون 
مصــوب و ابــاغ شــده اســت. بــر اســاس ایــن شــیوه نامــه بــه زودی عملیــات اجرایــی 
شناســایی توانمندســازی، آمــوزش و بکارگیــری نخبــگان در دســتگاههای اجرایــی را بــا 

کمــک ســازمان اداری اســتخدامی در دســتور کار خــود قــرار مــی دهیــم.
*نحـوه شناسـایی نخبـگان بـا نحـوه شناسـایی مسـتعدان برتر در راسـتای 
بکارگیـری شـان در دسـتگاه هـای اجرایـی تفـاوت دارد؟ بـرای ایـن منظور 

اید؟ انجـام داده  اقداماتـی 
بلــه. ســامانه ای در بنیــاد ملــی نخبــگان بــرای ایــن منظــور بارگــذاری کردیــم؛ بــه مدت 
۱۰ روز ایــن ســامانه را بــاز نگــه داشــتیم تــا بــه صــورت پایلــوت وضعیــت را بررســی 
کنیــم. طــی ایــن بــازه زمانــی ۲هــزار و ۲۰۰ نفــر ثبــت نــام کردنــد. از ایــن تعــداد هــزار 
و ۲۰۰ نفــر مــدرک دکتــری و نزدیــک بــه ۸۶۰ نفرشــان کارشناســی ارشــد دارند. مــی توان 
چنیــن برداشــت کــرد کــه ۹۰ درصــد تعــداد ثبــت نــام کننــدگان در ایــن ســامانه دارای 

مــدارک ارشــد و دکتــری هســتند.

حــدود ۲۰۰ نفــر از ایــن تعــداد از دانشــگاه تهــران، ۹۰ نفــر از دانشــگاه تربیــت مــدرس، 
ــر از  ــی شــریف، ۶۵ نف ــر از دانشــگاه صنعت ــی، ۷۰ نف ــام خمین ــر از دانشــگاه ام ۷۵ نف
ــر از دانشــگاه  ــر از دانشــگاه فردوســی مشــهد، ۶۲ نف دانشــگاه شــهید بهشــتی، ۶۰ نف
شــیراز، ۶۰ نفــر از دانشــگاه علــم و صنعــت فــارغ التحصیــل شــده انــد. اینهــا باالتریــن 
ــن  ــراد از بهتری ــن اف ــد. ای ــام کردن ــت ن ــامانه ثب ــن س ــه در ای ــی هســتند ک رکوردهای
دانشــگاه هــای کشــور فــارغ التحصیــل شــده انــد. همچنیــن از ایــن تعــداد یــک هــزارو 

صــد نفــر در بنیــاد ملــی نخبــگان پرونــده داشــتند و جــز نفــرات برتــر بودنــد.
ــام نشــان مــی دهــد کــه بخــش مهمــی از نخبــگان مــا شــغل  ایــن میــزان از ثبــت ن
مناســبی ندارنــد؛ بــا ایــن حــال ســعی کردیــم فعــا از ایــن جمــع بــا شــاخص هــای 
ســخت گیرانــه یــک بســته ۲۰۰ نفــری از ایــن تعــداد بــرای معرفــی بــه دســتگاههای 
ــوان را  ــن فراخ ــددا ای ــال مج ــه دوم س ــم در نیم ــا داری ــم؛ بن ــدا کنی ــی ج اجرای

ــم. ــام کنی اع
*این ۲۰۰ نفر مستقیما به دستگاههای اجرایی معرفی می شوند؟

ــی  ــور اســتخدامی معرف ــی رســمی ســازمان ام ــز ارزیاب ــه مراک ــر را ب ــن ۲۰۰ نف ای
مــی کنیــم کــه از دیــدگاه فکــری و براســاس مدلهــای علمی بررســی و شــغل متناســب 
آنهــا تعییــن شــود؛ در واقــع ایــن مراکــز ارزیابــی تیــپ و نیمــرخ شــخصیتی افــراد را 

مشــخص مــی کننــد.
*بعد از تعیین تیپ شخصیتی بنیاد ملی نخبگان چه نقشی را برعهده دارد؟

بنیــاد ملــی نخبــگان بعــد از ایــن مــدل شناســی ۳ مــاه دوره توانمندســازی را بــرای ایــن 
افــراد بــر اســاس نیمــرخ هــای شــخصیتی شــان در نظــر مــی گیــرد تــا دوره آموزشــی 

را بگذراننــد و بــه دســتگاههای مختلــف معرفــی شــوند.
مــا در بنیــاد ملــی نخبــگان آئیــن نامــه ای پیــش بینــی کردیــم کــه مشــاغل نخبگــی 
ــر  ــتاره دار در ه ــگان جــز مشــاغل س ــن نخب ــدی شــده باشــند. مشــاغل ای ــه بن طبق
شــرکت دولتــی، خصوصــی یــا وزارتخانــه هــای محســوب مــی شــود؛ امیــدوار هســتیم 
ــاالنه  ــگان س ــی نخب ــاد مل ــده در بنی ــی ش ــه طراح ــیوه نام ــه و ش ــن نام ــن آئی ــا ای ب

ــم. ــه را در کشــور مشــغول فعالیــت کنی چندهــزار نخب
*بـرای جـذب و به کارگیـری نخبگان و اسـتعدادهای برتـر در بخش خصوصی 

نیز برنامـه ای وجود دارد؟
بلــه. روش ســوم مــا جــذب و بکارگیــری نخبــگان در بخــش خصوصــی اســت؛ در ایــن 
ــی و شــرکتهای  ــاق بازرگان ــد ات ــی مانن ــه های ــا مجموع ــگان ب ــی نخب ــاد مل راســتا بنی

ــزرگ خصوصــی وارد تعامــل شــده اســت. ب
ــا هــر کــدام از ایــن بخــش هــا تفاهــم نامــه  ــه ب درصــدد هســتیم بــه صــورت جداگان
ــزرگ  ــن شــرکتهای ب ــه ای ــگان را ب ــدادی از نخب ــری تع ــک شــرایط دیگ امضــا و در ی
خصوصــی معرفــی کنیــم زیــرا شــرکتهای بــزرگ صنعتــی محــل جــذب خوبــی بــرای 
نخبــگان هســتند. بــه صــورت کلــی اگــر ایــن مجموعــه اســتراتژی مــا تحقــق بیرونــی 
ــت و بخــش خصوصــی  ــه دول ــه بدن ــد امیــدوار هســتیم کــه ورود نخبــگان ب ــدا کن پی

باعــث ارتقــا کیفیــت مدیریــت و عملیــات فنــی در بخــش هــای مختلــف شــود.
ــان  ــش بنی ــرکتهای دان ــی ش ــش خصوص ــگان در بخ ــور نخب ــور حض ــن منظ ــرای ای ب
ــذب  ــت ج ــزرگ قابلی ــرکتهای ب ــرا ش ــت زی ــت اس ــزرگ اولوی ــرکتهای ب ــا ش خصوص
باالتــری دارنــد. بــه صــورت کلــی ایــن ۴ روش را انتخــاب کردیــم بــرای اینکــه جلــوی 

ــم. مهاجــرت را بگیری
*تسهیالت بنیاد ملی نخبگان در زمینه استعدادهای برتر چیست؟

البتــه کــه مــا در بنیــاد، فعالیتهایــی در زمینــه مســائل اقتصــادی نخبــگان شــروع کردیم 
کــه مهــم تریــن کار در دســتور کارمــان، مســکن نخبــگان و ایجــاد زیرســاختهایی بــرای 
ــوق بیشــتری  ــی از حق ــای اجرای ــگان در دســتگاه ه ــن نخب اســکان آنهاســت. همچنی
نســبت بــه ســایرین برخــوردار مــی شــوند و مراتــب مدیریتــی را ســریعتر طــی کننــد. 
بــر اســاس آئیــن نامــه بنیــاد ملــی نخبــگان، فرمولــی کــه مــا پیشــنهاد کردیــم ایــن بود 
کــه ۲ رتبــه باالتــر از طبقــه تعییــن شــده افــراد دیگــر در بــدو اســتخدام شــامل حــال 
نخبــگان مــی شــود. همچنیــن ایــن نخبــگان ســقف امتیــاز فــوق العــاده ویــژه مدیریــت 

را بدســت مــی اوردنــد.
عــاوه بــر اینهــا، نخبــگان در راتبــه هــای آموزشــی داخــل و خــارج کشــور در اولویــت 
ــرای انتصــاب پســت هــای مدیریتــی  ــی شــان ب ــد و ســوابق تجرب ــرار مــی گیرن ق

ــه نســبت ۵۰ درصــد کاهــش پیــدا مــی کنــد. ب
ــه رســمی تغییــر خواهــد کــرد و  ــی ب در اســتخدام نخبــگان وضعیــت آنهــا از پیمان
مــی تواننــد از ســاعت هــای شــناور و دورکاری اســتفاده کننــد. در ادامــه حتــی بــرای 
برعهــده گرفتــن مســئولیتهای تخصصــی و خبرگــی اولویــت بــا نخبــگان خواهــد بــود. 
ــان  ــایر کارکن ــتر از س ــد بیش ــگان ۵۰درص ــن نخب ــه ای ــق ب ــق التحقی ــت ح پرداخ

ــود. خواهــد ب
ــن  ــال بی ــکل انتق ــه ش ــدگان ب ــی برگزی ــه جابجای ــی ب ــتگاههای اجرای ــن دس همچنی
ــد  ــتگاه مقص ــت دس ــورت موافق ــازمان در ص ــای س ــی و واحده ــتگاههای اجرای دس
ــت از  ــه ای راح ــم نخب ــک کنی ــی کم ــی حت ــود؛ یعن ــی ش ــام م ــهولت انج ــه س ب
ــه ای از  ــه مجموع ــن نام ــن آئی ــل شــود. در ای ــر منتق ــه دســتگاه دیگ دســتگاهی ب

ــم داد. ــراد خواهی ــن اف ــه ای ای ــه مجموع ــهیات را ب تس

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان:

تسهیالت جذب و استخدام نخبگان فراهم شد
قائــم مقــام بنیــاد ملــی نخبــگان ضمــن تشــریح جزئیــات تســهیالت جدیــد جــذب و اســتخدام نخبــگان در دســتگاههای اجرایــی و خصوصــی 

از تأســیس شــهرکهای نخبگانــی در شــهرهای بــزرگ خبــر داد.
»بنیــاد ملــی نخبــگان« ســازمانی بــرای شناســایی، جــذب و پشــتیبانی مــادی و معنــوی از نخبــگان بــا تاییــد شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
در ســال ۱۳۸۵ راه انــدازی شــد. ســرآغاز حرکــت بــرای تاســیس ایــن ســازمان ملــی، ســخنان مقــام معظــم رهبــری بــود کــه در مهــر مــاه ســال ۱۳۸۳ 
در جمــع نخبــگان فرمودنــد: »الزم اســت بنیــادی در دســتگاه ریاســت جمهــوری در راســتای پیگیــری و تــالش بــرای حــل مشــکالت نخبــگان، 
ــه  ــروری در جامع ــه پ ــی و نخب ــرفت های علم ــیر پیش ــان در مس ــت آن ــا، هدای ــتعداد ه ــایی اس ــان، شناس ــرات ش ــنهادها و نظ ــه پیش ــه ب توج
ایجــاد شــود«. لــذا بــا توصیــه و نــگاه ویــژه ایشــان اساســنامه بنیــاد ملــی نخبــگان در خــرداد مــاه ســال ۱۳۸۴ توســط شــورای عالــی انقــالب فرهنگی 

بــه تصویــب رســید.
ــوی  ــده از س ــه ش ــهیالت ارائ ــور و تس ــائل کش ــل مس ــرای ح ــان ب ــای آن ــری از ظرفیته ــگان و بکارگی ــوع نخب ــت موض ــتای اهمی در راس
ــیم.  ــته باش ــی داش ــگان گفتگوی ــی نخب ــاد مل ــام بنی ــم مق ــدم قائ ــری مق ــر باق ــر ناص ــا دکت ــا ب ــم ت ــدد برآمدی ــگان در ص ــی نخب ــاد مل بنی
محورهــای ایــن گفتگــو دربــاره آخریــن وضعیــت تفکیــک شــده مهاجــرت نخبــگان، ســندراهبردی امــور نخبــگان، معیارهــای ســنجش نخبگــی 
و شناســایی نخبــگان، نحــوه چگونگــی دریافــت تســهیالت در راســتای اســتفاده از ظرفیــت اســتعدادهای برتــر در راســتای تحقــق منویــات رهبری 

و... اســت. مشــروح گفتگــوی خبرنــگار مهــر بــا قائــم مقــام بنیــاد ملــی نخبــگان را در زیــر میخوانیــم؛
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جوانــان  فراگیــر  و  ملــی  مدیــر کل طرح هــای 
ــان، از  ــان وزارت ورزش و جوان ــت امــور جوان معاون
ــوزی  ــارت آم ــرای مه ــت ب ــن معاون ــای ای برنامه ه
بــه جوانــان خبــر داد و گفــت: در ۱۳ اســتان 
ــدازی  ــوآوری و شــکوفایی« راه ان کشــور مراکــز »ن
شــده اند و جوانــان می تواننــد بــا مراجعــه بــه 
را  اشــتغال  عمومــی  مهارت هــای  مراکــز  ایــن 

ــد. ــب کنن کس
جوانــان  فراگیــر  و  ملــی  مدیــر کل طرح هــای 
ــان، از  ــان وزارت ورزش و جوان ــت امــور جوان معاون
ــوزی  ــارت آم ــرای مه ــت ب ــن معاون ــای ای برنامه ه
بــه جوانــان خبــر داد و گفــت: در ۱۳ اســتان 
ــدازی  ــوآوری و شــکوفایی” راه ان ــز “ن کشــور مراک
شــده اند و جوانــان می تواننــد بــا مراجعــه بــه 
را  اشــتغال  عمومــی  مهارت هــای  مراکــز  ایــن 

ــد. ــب کنن کس
ــحاق،  ــین آل اس ــر حس ــازارکار، امی ــزارش ب ــه گ ب
همزمــان بــا روز جهانــی مهارت هــای جوانــان 
جوانــان  امــور  معاونــت  برنامه هــای  دربــاره 
وزارت ورزش و جوانــان بــرای مهــارت آمــوزی 
ــور  ــت ام ــان معاون ــرد: ش ــار ک ــان، اظه ــه جوان ب
اجــرای  پیگیــری  و  گــذاری  جوانــان سیاســت 
ــتای  ــان اســت و در راس ــوزه جوان سیاســت های ح
مهــارت آمــوزی بــه جوانــان نیــز چنــد اقــدام را در 

دســت کار دارد.
ــه  ــر ب ــوزی منج ــارت آم ــه مه ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای  ــژه ای ب ــت وی ــان از اهمی ــرای جوان اشــتغال ب
ــی  ــر جوان ــه داد: ه ــت، ادام ــوردار اس ــت برخ دول
کــه خواســتار ورود بــه عرصــه کســب و کار باشــد 
ــب  ــتغال را کس ــی اش ــای عموم ــارت ه ــد مه بای
کنــد، بــه ایــن معنــا کــه بایــد بدانــد اگــر خــودش 
چطــور  بیانــدازد  راه  کاری  و  کســب  بخواهــد 
می توانــد ایــده اش را تبدیــل بــه کســب و کار 

ــا  ــه معن ــه چ ــی ب ــیم کار و کار جمع ــد؟، تقس کن
ــر  ــت؟ و اگ ــب و کار چیس ــت کس ــت؟، مدیری اس
ــای  ــه مهارت ه ــود چ ــه کار ش ــغول ب ــی مش جای
مالــی و تبلیغاتــی و بازاریابــی را بایــد بلــد باشــد؟. 
مجموعــه ایــن مهارت هــا، »مهــارت هــای عمومــی 

ــام دارد. ــب و کار« ن کس
جوانــان  فراگیــر  و  ملــی  مدیــر کل طرح هــای 
معاونــت امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان، 
جهــت  در  معاونــت  ایــن  اقدامــات  بیــان  بــه 
آمــوزش مهارت هــای عمومــی کســب و کار بــه 
ــتا  ــن راس ــح داد: در ای ــت و توضی ــان پرداخ جوان
بــا همــکاری جهــاد دانشــگاهی در ۱۳ اســتان 
کشــور مراکــزی را تحــت عنــوان »مراکــز نــوآوری 
در  کــه  کرده ایــم  انــدازی  راه  شــکوفایی«  و 
ــورت  ــه ص ــی ب ــان متقاض ــده جوان ــاد ش ــز ی مراک
تیمــی و موضــوع محــور، وارد دوره هــای مختلــف 
ــتغال  ــی اش ــای عموم ــده و مهارت ه ــی ش آموزش

می آموزنــد. را 
ــرکت  ــه ش ــان اینک ــا بی ــن ب ــحاق همچنی آل اس
ــرایط  ــاره ش ــت؛ درب ــگان اس ــا رای ــن دوره ه در ای
شــرکت در دوره هــای مراکــز نــوآوری و شــکوفایی 
ایــن را هــم گفــت کــه همــه جوانــان )۱۸ تا ۳۵ ســال( 
ــا  ــد ام ــتفاده کنن ــا اس ــن دوره ه ــد از ای می توانن
ــان  ــا جوان ــن دوره ه ــی ای ــب اصل ــا مخاط طبیعت

ــتند. ــاله هس ــدود ۲۵ س ــا ح ۱۸ ت
جوانــان  فراگیــر  و  ملــی  مدیــر کل طرح هــای 
معاونــت امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان، 
ــوآوری  ــز ن ــا مراک ــه در آنه ــتانی ک ــاره ۱۳ اس درب
ــدازی شــده اســت، افــزود: ایــن  و شــکوفایی راه ان
مراکــز اکثــرا در اســتان هــای کمتــر برخــوردار راه 
ــتان  ــر اس ــگاهی ه ــاد دانش ــده اند. جه ــدازی ش ان
بــرای شــرکت در ایــن دوره هــا فراخــوان می دهــد 
و جوانــان می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت جهــاد 

ــا اداره کل وزارت ورزش و  ــتان و ی ــگاهی اس دانش
ــان اســتان خــود، از زمــان برگــزاری دوره هــا  جوان
ــام کننــد. ــن دوره هــا ثبــت ن ــع شــده و در ای مطل

بــه گفتــه وی موضوعــات دوره هــای آموزشــی 
بــر  مبتنــی  شــکوفایی  و  نــوآوری  مراکــز  در 
ــت و  ــتان اس ــر اس ــی ه ــی و بوم ــای اصل مزیت ه
بــرای مثــال اگــر مزیــت اصلــی یــک اســتان وجــود 
ــای آن  ــای دوره ه ــاس آموزش ه ــت، اس ــا اس دری
ــای  ــب و کاره ــدازی کس ــت راه ان ــتان در جه اس

ــت. ــا اس ــون دری پیرام
ــر  ــش دیگ ــحاق در بخ ــنا، آل اس ــل از ایس ــه نق ب
بــرای  معاونــت  ایــن  ورود  بــه  ســخنان خــود 
مهــارت آمــوزی ســربازان وظیفــه نیــز اشــاره 
فرامیــن  اجــرای  راســتای  در  کــرد:  تصریــح  و 
ــتاد  ــنهاد س ــر پیش ــا ب ــری و بن ــم رهب ــام معظ مق
کل نیروهــای مســلح، چنــد ســالی اســت کــه 
ــود.  ــام می ش ــه انج ــربازان وظیف ــه س ــوزش ب آم
در ایــن راســتا ســربازان در دوران خدمــت عــاوه 
ــای  ــوزش  مهارت ه ــی، تحــت آم ــوزش نظام ــر آم ب
در  و  می گیرنــد  قــرار  نیــز  اشــتغال  عمومــی 
ــت و در دوره  ــدو خدم ــا در دوران ب ــع ورود م واق

ــت. ــربازان اس ــی س آموزش
ــا  ــن آموزش ه ــده ای ــرد: عم ــان ک ــر نش وی خاط
ــی  ــتغال و بخش ــی اش ــای عموم ــون مهارت ه پیرام
اســت کــه  زندگــی  از آن دربــاره مهارت هــای 
ــی  ــای آموزش ــادگان ه ــرده در پ ــورت فش ــه ص ب
معرفــی شــده از ســوی ســتاد کل انجــام می شــود. 
ایــن مهارت هــا بــرای ۱۰۰ درصــد ســربازان و 
تمــام پادگان هــا کشــور طراحــی شــده اســت 
ــربازان  ــی از س ــدود نیم ــر ح ــال حاض ــا در ح ام
ــال  ــر س ــا آخ ــد و ت ــرار گرفته ان ــوزش ق ــت آم تح
ر  قــرا آمــوزش  تحــت  ســربازان  نیــز تمــام 

گرفــت. هنــد  خوا

طبــق جدیدتریــن آمــار دریافتــی از ســامانه ملــی 
ــا اواخــر  رصــد اشــتغال، از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ ت
تیرمــاه تعــداد ۲۲۸.۱۲۸ نفــر اشــتغال بــه تفکیک 
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــت ش ــور ثب ــتان های کش اس
ــار از کل عملکــرد نیمــه اول ســال ۱۴۰۰ کــه  آم

مربــوط بــه دولــت قبــل اســت، بیشــتر اســت.
ــاه  ــاون ، کار و رف ــازارکار، وزارت تع ــزارش ب ــه گ ب
اجتماعــی در توضیحاتــی درباره عملکــرد دولت در 
اشــتغالزایی و پاســخ بــه شــبهات برخــی رســانه ها 
ــگ  ــه چندبعــدی و پررن ــا توجــه ب ــرد: ب اعــام ک
ــور  ــت موت ــتغال، حرک ــی اش ــد اجتماع ــودن بع ب
ــری و  ــد همســویی فک ــتغالزایی کشــور نیازمن اش
عملــی بازیگــران زیســت بــوم ملــی اشــتغال اســت.

ــت ســیزدهم جهــت ایجــاد اشــتغال  ــه دول برنام
در ســال ۱۴۰۱، تعــداد ۱، ۲۱۲، ۹۴۵ نفــر اســت 
کــه تعهــد اســتانی و بخشــی آن )بخــش خدمات، 
صنعــت و کشــاورزی( بــا همــکاری وزارت کشــور 
بــه اســتانداران ابــاغ شــده اســت. »ســامانه ملــی 
ــادی  ــتغال ایج ــت اش ــرای ثب ــتغال« ب ــد اش رص
اجــرای  راســتای  در  و  اجرایــی  دســتگاه های 
ــوان  ــه عن ــتغال ب ــی اش ــورای عال ــات ش مصوب
ــاغ  ــت اب ــتغال دول ــرد اش ــت عملک ــع ثب مرج
گردیــد؛ ایــن ســامانه جدیــد، مشــخصات کامــل 
ــل کار  ــور و مح ــد در کش ــتغال یافتگان جدی اش
ــه  ــی، ماهان ــه، هفتگ ــورت روزان ــه ص ــا را ب آنه
و ســاالنه و میــزان اشــتغال های ایجــادی در 
ســطوح ملــی، اســتانی، شهرســتانی بــه تفکیــک 

ــد. ــان می ده ــوول نش ــتگاه مس ــه و دس منطق
طبــق جدیدتریــن آمــار دریافتــی از ســامانه 
ــا  ــدای ســال ۱۴۰۱ ت ــی رصــد اشــتغال، از ابت مل
تاریــخ ۲۱ تیرمــاه تعــداد ۲۲۸.۱۲۸ نفر اشــتغال به 
تفکیــک اســتان های کشــور ثبــت شــده اســت کــه 
ــال ۱۴۰۰  ــه اول س ــرد نیم ــار از کل عملک ــن آم ای
کــه مربــوط بــه دولــت قبــل اســت، بیشــتر اســت.

ــه  ــت ارای ــتغال جه ــی اش ــورای عال ــه ش دبیرخان
ــام  ــه نظ ــتگاه ها، »برنام ــتغال دس ــی اش ــار واقع آم
ــرده اســت  ــش اشــتغال کشــور« را طراحــی ک پای
تــا صحت ســنجی و راســتی آزمایی آمــار طــی ســه 
مرحلــه پیامکــی، تلفنــی و حضــوری انجــام شــود. 
ــرح  ــزار ط ــش از ۲۳ه ــون بی ــه تاکن ــن زمین در ای

ــرار گرفتــه اســت. اشــتغال مــورد نظــارت ق
در حــوزه سیاســت گذاری و اجــرای نظام منــد 
برنامه هــای اشــتغال پایگاهــی ماننــد »مرکــز ملــی 
پایــش سیاســت ها و برنامه هــای اشــتغال کشــور« 
در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی وجــود دارد 
کــه قابلیــت پایــش و نظــارت فراگیــر بــر مجموعــه 
اقدامــات، نهادهــا و دســتگاه های اجرایی در سراســر 
ــی  ــامانه های تخصص ــه س ــت و ب ــور را دارا اس کش
نظــام اطاعــات بــازار کار کشــور از جملــه ســامانه 
ــان،  ــتغال ایرانی ــامانه اش ــانار، س ــامانه س ــر، س ناظ
رصــد ملــی اشــتغال، ســامانه سیاســت های فعــال 

ــازار کار و … متصــل اســت. ب
جهت گیــری بــه ســمت آمارهــای ثبتــی اشــتغال 
در قالــب نظــام اطاعــات بــازار کار و ســامانه 
نویــن جســت وجوی شــغل و ســامانه ملــی رصــد 
اشــتغال، امــکان پایــش یکایــک افــراد بــر مبنــای 
کدملــی را نیــز فراهــم می ســازد کــه بــه آســانی 
جابه جایی هــای  و  قبلــی  شــاغلین  می تــوان 
میــان شــغلی را از آن کســر کــرد و مقادیــر 
خالــص را بــه دســت آورد و در نتیجــه عمــا 
امــکان چنیــن انتظاراتــی را بــا شفاف ســازی 

ــود. ــرف نم برط
شــده  ثبــت  اشــتغال  آمــار  ســال  مجمــوع 
در ســامانه ملــی رصــد اشــتغال و ســازمان 
 ۲,۰۴۲,۲۳۸ تعــداد  بــه  اجتماعــی  تامیــن 
ــال  ــس از اعم ــت. پ ــال ۱۴۰۰ اس ــی در س کدمل
نظارت هــای  و  میدانــی  صحت ســنجی های 
باالدســتی، آمــار اشــتغال نهایــی در ســال ۱۴۰۰، 
معــادل ۷۸۳,۵۰۹ نفــر و در شــش ماهــه دوم 
ــه دســت  ــر ب ــادل ۵۴۸,۴۵۶ نف ســال ۱۴۰۰، مع
ــماری و  ــام ش ــت تم ــه ماهی ــه ب ــا توج ــد. ب آم
ــد  ــام فراین ــار و انج ــن آم ــودن ای ــا ب ــی مبن ثبت
صحت ســنجی بــر ایــن اطاعــات، تفــاوت انــدک 
بــا نمونه گیــری فصلــی قابــل پیش بینــی اســت.

ــه  البتــه در گــزارش فصلــی مرکــز آمــار ایــران ب
کاهــش ۷۰ هــزار نفــری تعــداد بیــکاران زمســتان 
۱۴۰۰ نســبت بــه زمســتان ۱۳۹۹، کاهــش نــرخ 
ــش  ــد، کاه ــدود ۱.۶ درص ــان در ح ــکاری زن بی
بیــکاری جوانــان بــه نــرخ ۲۳.۱ و کاهــش شــش 
ــان  ــن زن ــکاری در بی ــدی بی ــم )۶.۵( درص و نی

ــش ۲  ــاله و کاه ــا ۲۴ س ــنی ۱۵ ت ــازه س ــوان ب ج
دهــم درصــدی بیــکاران در بیــن جمعیــت ۱۸ تــا 
۳۵ ســاله اشــاره شــده و نشــان از سیاســت گذاری 

ــت و حــل معضــل بیــکاری اســت. درســت دول
ــار ۱۴۰۰  ــه به ــبت ب ــال ۱۴۰۱ نس ــار س در به
نــرخ بیــکاری فارغ التحصیــان دانشــگاهی از 
ــه  ــه اســت ب ــه ۱۳.۲درصــد کاهــش یافت ۱۳.۴ ب
گونــه ای کــه در دوره یــاد شــده، حــدود ۲۸۲ هزار 
ــگان  ــرای دانش آموخت ــد ب ــغلی جدی ــت ش فرص
ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــده اس ــاد ش ــگاهی ایج دانش
ــا،  ــه دالیــل آن در شــرایط کرون می رســد از جمل
فراهــم شــدن امکانــات کار مبتنــی بر فنــاوری در 
ــه  ــر می باشــد ک ــا ســطوح ســواد باالت مشــاغل ب
گویــای توجــه ویــژه دولــت مردمــی ســیزدهم بــه 

ــت. ــان اس ــکاری فارغ التحصی بی
بــه نقــل از ایرنــا، افزایــش جمعیــت فعــال 
ــای  ــال جوی ــروی فع ــث ورود نی ــز باع ــور نی کش
ــمی  ــای رس ــت و آماره ــده اس ــازار ش ــه ب کار ب
ــال کشــور  ــت فع ــد، جمعی کشــور نشــان می ده
ــه  ــال ۱۴۰۰ ب ــار س ــر در به ــزار نف از ۲۵۹۶۷ ه
۲۵۹۷۷ هــزار نفــر در بهــار ســال ۱۴۰۱ رســیده 
ــه  ــده ب ــاد ش ــه ی ــی، در فاصل ــه عبارت ــت ب اس
ــر  ــزار نف ــدود ۱۰ ه ــور ح ــال کش ــت فع جمعی
افــزوده شــده اســت کــه در مقایســه بــا عملکــرد 
ســال های گذشــته در دوره مشــابه همچــون 
یکســال منتهــی بــه بهــار ۱۳۹۸ )قبــل از شــیوع 
کرونــا( و یکســال منتهــی بــه بهــار ۱۳۹۹ )دوران 
کرونــا( و … بیانگــر ایجــاد امیــد در پیــدا کــردن 

شــغل اســت.

آموزش رایگان »مهارت های عمومی اشتغال« به جوانان در ۱۳ استان

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: 

ایجاد ۲۲۸ هزار اشتغال جدید؛ 
فقط در چهار ماه نخست امسال
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ــاق  ــال ات ــوآوری و تحــول دیجیت ــن فردیــس، رئیــس کمیســیون اقتصــاد ن فرزی
ــران  ــان در ای ــاد دانش بنی ــکل گیری اقتص ــای ش ــه، زیربن ــن جلس ــران در ای ته
ــد  ــق تولی ــرای رون ــر ب ــرد و راه میان ب ــوان ک ــوآوری عن ــای ن ــعه فرآینده را توس
دانش بنیــان را تقلیــد از نوآوری هــای رخ داده در دیگــر کشــور، حضــور در 
از  اســتفاده  همچنیــن،  و  بــازار  و  ارتقایتکنولــوژی  جهانــی  ارزش  زنجیــره 

پنجره هــای فرصــت دانســت.
ــا  ــا دنی ــور ب ــل کش ــکار را تعام ــه راه ــن س ــق ای ــرای تحق ــی ب ــرط اصل وی ش
عنــوان کــرد و بــا اشــاره بــه تصویــب قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان، یــادآور 
ــوزه  ــکل های ح ــک تش ــا کم ــون ب ــن قان ــای ای ــا تدوینآئین نامه ه ــه ب ــد ک ش
ــود. ــدوار ب ــن بخــش امی ــق در ای ــه رون ــوان ب ــان، می ت کســب و کارهای دانش بنی

ــال  ــول دیجیت ــوآوری و تح ــاد ن ــیون اقتص ــس کمیس ــی، نایب رئی ــین کاله افش
ــان  ــه الزامــات توســعه شــرکت های دانش بنی ــز طــی ســخنانی ب ــاق تهــران نی ات
ــبی  ــت بوم مناس ــد زیس ــان نیازمن ــرکت های دانش بنی ــت: ش ــرد و گف ــاره ک اش
هســتند کــه بــا دسترســی بــه حمایت هــای هدفمنــد )قانــون حمایــت از 
ــرده و  ــی ک ــول را ط ــا محص ــده ت ــذار از ای ــان(، دوره گ ــرکت های دانش بنی ش

ــد. ــازار کنن ــه ب ــاده ورود ب ــا کاالی خــود را آم ــت ی خدم
ــد دانش بنیان هــا در  ــای نقــش جدی کالهــی همچنیــن گفــت کــه توســعه و ایف
اقتصــاد کشــور، مســتلزم فضــای کســب وکار مناســب، دسترســی بــه بــازار رقابتــی 
ــه  ــتیابی ب ــه دس ــن ک ــان ای ــا بی ــت. او ب ــی اس ــات بین الملل ــراری ارتباط و برق
ــر  ــی، و تغیی ــزرگ حاکمیت ــات ب ــاذ تصمیم ــد اتخ ــاره، نیازمن ــورد اش ــداف م اه
ــزرگ  ــع ب ــزود: اگــر شــرکت ها و صنای ــه موضــوع توســعه اســت، اف ــگاه ب ــوع ن ن
ــاور و  ــرکت های فن ــا ش ــد و ب ــده گیرن ــر عه ــت بوم ب ــبی در زیس ــش مناس نق
ــت.  ــم داش ــرفت خواهی ــات پیش ــن موضوع ــد، در ای ــکاری کنن ــان هم دانش بنی
ــاوری وزارت  ــت فن ــی و معاون ــاق بازرگان ــن ات ــب بی ــکاری مناس ــن هم همچنی

ــد. ــک کن ــاط کم ــن ارتب ــن ای ــکل گرفت ــه ش ــد ب ــوم  می توان عل
او در ادامــه بــه برخــی ظرفیت هــای قانــون جهــش تولیددانش بنیــان اشــاره کــرد 
ــای  ــاوری و واحده ــم و فن ــای عل ــای مســتقر در پارک ه ــه شــدن واحده و اضاف
خــالق بــه حمایت هــای قانونــی، اســتقرار در ملــک مســکونی، صــدور ســند بــرای 
ســاختمان های احداثــی بخــش خصوصــی در پارک هــای علمــی و فنــاوری و امــکان 
ــاخت اول را  ــرای س ــی ب ــتگاه های دولت ــط دس ــه توس ــریفات مناقص ــرک تش ت

بــه عنــوان بخشــی از ظرفیت هــای ایجــاد شــده بــه واســطه قانــون معرفــی کــرد.

ضرورت ایجاد رگوالتوری در اقتصاد دانش بنیان
ــول  ــوآوری و تح ــاد ن ــیون اقتص ــس کمیس ــر نایب رئی ــردی، دیگ ــهاب جوانم ش
ــان  ــاد دانش بنی ــوری در اقتص ــرورت رگوالت ــر ض ــز، ب ــران نی ــاق ته ــال ات دیجیت
ــد  ــنتی در کشــور، بای ــزرگ و س ــع ب ــه صنای ــان اینک ــا بی ــرد و ب کشــور تاکیدک
بــه ســمت حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان گام هــای عملــی بردارنــد، 
ــل  ــان قاب ــزود: نقــش پارلمــان بخــش خصوصــی در توســعه اقتصــاد دانش بنی اف
ــن حــوزه را  ــی طــی ســال هایاخیر، ای ــاق بازرگان ــن راســتا، ات توجــه اســت و در ای
بــه رســمیت شــناخت و تــالش کــرد تــا در برقــراری نظــام رگوالتــوری در ایــن 
بخــش نقش آفرینــی کنــد و از ســوی دیگــر، ارتبــاط و تعامــل اقتصــاد دانش بنیــان 

ــد. ــرار کن ــت را برق ــت و حاکمی ــا دول ب
ــق در  ــرای رون ــه ب ــرد ک ــد ک ــران، تاکی ــاق ته ــدگان ات ــات نماین ــن عضــو هی ای
ــوری در  ــرای رگوالت ــه اقدامــات عملــی ب ــد ب اقتصــاد دانش بنیــان در کشــور، بای

ایــن حــوزه دســت پیداکــرد.

هم افزایی برای تجاری سازی محصوالت دانش بنیان
ــی از  ــوم گزارش ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن ــه، مع ــن جلس ــه ای در ادام
ــاوری و همچنیــن وضعیــت  ــه در حــوزه فن ــن وزارتخان اقدامــات و برنامه هــای ای
ــم  ــارک عل ــور 49 پ ــت: در کش ــرد و گف ــه ک ــاوری ارائ ــی و فن ــای علم پارک ه

ــاور،  ــای فن ــد واحده ــز رش ــاوری، 246 مرک ــم و فن ــس عل ــاوری،  12 پردی و فن
ــا و  ــتقر در پارک ه ــان مس ــش بنی ــرکت دان ــاور و 1778 ش ــد فن 10800 واح

ــود دارد. ــد وج ــز رش مراک
ــای  ــه رشــد 15 درصــدی اســتقرار واحده ــا اشــاره ب ــن ســپس ب ــی خیرالدی عل

ــال 1399  ــه س ــبت ب ــال 1400 نس ــاوری در س ــم و فن ــای عل ــاور در پارک ه فن
ــرکت در  ــا از 994 ش ــن پارک ه ــتقر در ای ــان مس ــرکت های دانش بنی ــت: ش گف
ســال 1399 بــه 1700 شــرکت در ســال 1400 رســیده و ایــن حاکــی از رشــد 

ــت. ــن شرکت هاس ــدی ای 71 درص
ــوم، رمــز موفقیــت شــرکت های دانش بنیــان را  ــوآوری وزارت عل معــاون فنــاوری و ن
ــازار دانســت و در عیــن حــال گفــت کــه بخــش بزرگــی از شــرکت های  ــه ب ورود ب
دانــش بنیــان ایرانــی هنــوز وارد بــازار نشــده اند. او در ادامــه بــا اشــاره بــه برنامه هــای 
وزارت علــوم بــرای توســعه تولیددانش بنیــان بــه برخــی اقدامــات ایــن معاونــت در این 
حــوزه پرداخــت. بــه گفتــه خیرالدیــن، تشــکیل کارگــروه تدویــن ســند نظــام ملــی 
ــوم  ــا بازیگــران اصلــی زیســت ب ــر ب ــوآوری، توســعه تعامــالت و همکاری هــای موث ن
نــوآوری و تســهیل و تســریع در صــدور مجــوز مراکــز فنــاوری و نــوآوری بــا اولویــت 

بخــش خصوصــی از جملــه ایــن اقدامــات اســت.
ــه  ــان از جمل ــش تولیددانش بنی ــون جه ــای قان ــی فرصت ه ــه برخ ــه ب او در ادام
مــواد 11 و 13 ایــن قانــون اشــاره کــرد و ســپس زمینه هــای همــکاری توســعه 
ــاق تهــران را برشــمرد. او حضــور مســتمر  ــوم و ات ــای همــکاری وزارت عل و ارتق
نماینــده معاونــت فنــاوری و نــوآوری در اتــاق تهــران، همکاریــدر ایجــاد و توســعه 
پارک هــا و پردیس هــای علــم و فنــاوری بــا محوریــت بخــش خصوصــی، 
همــکاری در توســعه تعامــالت بین المللــی و ایجــاد پایگاه هــای صادراتــی و 
همچنیــن همــکاری در ایجــاد نظــام کارگــزاری خدمــات تجــاری ســازی فنــاوری 

ــرد. ــوان ک ــکاری عن ــای هم ــه زمینه ه را از جمل

وزارت علوم از آیین نامه های پیشنهادی اتاق حمایت کند
در ادامــه ایــن جلســه، دبیــرکل اتــاق تهــران بــا اشــاره بــه تاســیس مرکز نــوآوری 
ــاع از عملکــرد ایــن مرکــز در شناســایی بازیگــران زیســت بوم  ــاق تهــران و دف ات
فنــاوری و حمایــت از آنهــا، ابــراز امیــدواری کــرد کــه امضــای تفاهم نامــه میــان 
اتــاق تهــران و معاونــت فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم خــط فکــری جدیــدی را 

در هــر دو نهــاد ایجادکنــد.
بهمــن عشــقی ســپس بــه تدویــن آیین نامه هــای قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان 
توســط مرکــز نــوآوری اتــاق تهران بــا همکاری خبــرگان این حــوزه اشــاره کــرد و گفت: 
ــت  ــن آیین نامه هاحمای ــب ای ــوم تصوی ــن اســت کــه وزارت عل ــا ای درخواســت م
ــا بخشــی از نگرانی هایــی کــه در جلســه مطــرح شــد، برطــرف شــود. کنــد ت

ــالم  ــا اع ــن جلســه، ب ــه ای ــز در ادام ــوم نی ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
ــن اســت، گفــت: در  ــون جهــش دانش بنیــان در حــال تدوی اینکــه آئین نامــه قان
ــه دانشــگاه ها و مراکــز علمــی کشــور اجــازه  ــون، ب ــن قان ــه ای ــاده 14 آئین نام م
داده شــده کــه ســازمان ســرمایه گذاری و توســعه احــداث کننــد. وی همچنیــن 
ــی  ــار مالیات ــه، اعتب ــن آئیــن نام ــاد ای ــر اســاس برخــی از مف ــادآور شــد کــه ب ی

ــه شــده اســت. ــان درنظــر گرفت ــش بنی ــرای شــرکت های دان ب
ــداد  ــود طــی امســال، تع ــرار ب ــه ق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ســپس ب ــی خیرالدی عل
ــر  ــه 2 براب ــته ب ــال گذش ــا س ــه ب ــور در مقایس ــان در کش ــرکت های دانش بنی ش
افزایــش یابــد، افــزود: طــی ســه ماهــه ابتــدای امســال تنهــا 450 شــرکت دانــش 

بنیــان در کشــور ایجــاد شــده اســت.
ــت  ــران و معاون ــاق ته ــان ات ــکاری می ــه هم ــه، تفاهم نام ــن جلس ــان ای در پای
فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، از ســوی مســعود خوانســاری رئیــس اتــاق تهــران 

و علــی خیرالدیــن معــاون وزیــر علــوم، بــه امضــا رســید.

اقتصاد دانش بنیان به رگوالتور نیاز دارد
نماینــدگان بخــش خصوصــی در نشســت ســی وپنجم هیــات نماینــدگان 
اتــاق تهــران بــه مســاله مشــکالت شــرکت های دانش بنیــان پرداختنــد.
ــاده،  ــت فوق الع ــک نشس ــران در ی ــاق ته ــدگان ات ــات نماین ــای هی اعض
گــرد هــم آمدنــد تــا نشســت اردیبهشــت ماه را کــه بــه دلیــل آلودگــی 
ــخنرانی  ــالوه برس ــت ع ــن نشس ــد. در ای ــران کنن ــد، جب ــو ش ــوا لغ ه
ــال  ــول دیجیت ــوآوری و تح ــاد ن ــیون اقتص ــس کمیس ــس و نواب رئی رئی
دانش بنیــان،  شــرکت های  چالش هــای  مــورد  در  تهــران  اتــاق 
علــی خیرالدیــن، معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم از برنامه هــای 
ایــن وزارتخانــه بــرای اجــرای شــعار جهــش تولیــد دانش بنیــان و رفــع 

مشــکالت ایــن حــوزه اقتصــاد خبــر داد.
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در استان اصفهان؛ 

رویداد دستاورد های شرکت های خالق
 در حوزه گردشگری برگزار می شود

رویـدادی خـاق بـرای نمایش دسـتاوردهای 
گردشـگری  حـوزه  در  فعـال  شـرکت های 
خدمـات  و  محصـوالت  تـا  می شـود  برگـزار 

برسـند. بـازار  بـه  ایران سـاخت 
خـاق  شـرکت های  دسـتاورد های  رویـداد 
می شـوندبه  برگـزار  گردشـگری  حـوزه  در 
بـازارکار بـه نقـل از معاونـت علمـی و فناوری 
ریاسـت جمهـوری، خانـه خـاق و نـوآوری 
آفتـاب مجـری برگـزاری بزرگ تریـن رویـداد 
گردشـگری و صنایع دسـتی جهان شهر اصفهان 
شـده اسـت. ایـن خانـه خـاق و نـوآوری در 
ایـن راسـتا از عاقه منـدان در حـوزه تولیـد 
گردشـگری  آموزشـی،  گردشـگری  محتـوا، 
بازی هـای رایانـه ای، گردشـگری  تفریحـی و 

بـه همـکاری می کنـد. خـاق، صنایع دسـتی، پوشـاک و… دعـوت 
ایـن خانـه خـاق و نـوآوری، بـر مبنـای یـک سیسـتم اسـتعداد سـنجی کـه بیش تـر حول کـودکان و 
نوجوانـان متمرکـز اسـت، ایده های خاقانـه و نوآورانه آ ن ها را شناسـایی کرده و خروجی این سیسـتم، 

بـه ورودی خانـه خاق و نـوآوری منجر می شـود.
گردشـگری  نمایشـگاه  اینکـه  بیـان  بـا  آفتـاب  نـوآوری  و  خانـه خـاق  مدیـر  حیات بخـش  سـجاد 
و صنایع دسـتی جهـان شـهر اصفهـان دوازدهمیـن دوره اسـت کـه برگـزار می شـود، گفـت: در ایـن 
نمایشـگاه تـاش شـده تـا میزبـان ۳۱ اسـتان کشـور باشـیم و به صـورت بین المللـی برگـزار کنیـم.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف از برگـزاری این نمایشـگاه حمایـت از شـرکت های خـاق و دانش بنیان 
در حـوزه صنایع دسـتی و گردشـگری اسـت، افـزود: بـه هـر اسـتانی در حوزه صنایع دسـتی بـرای ارائه 
محصـوالت در حـدود ۴ غرفـه داده می شـود، همچنیـن در حـوزه گردشـگری آژانس هـا، هتل هـا و 

مجموعه هـای فرهنگـی و تفریحـی خدمـات خـود را در ایـن نمایشـگاه ارائـه می  دهنـد.
نمایشـگاه گردشـگری و صنایع دسـتی جهـان شـهر اصفهـان ۷ تـا ۱۱ مهرمـاه سـال جـاری در محـل 

دائمـی نمایشـگاه های بین المللـی اصفهـان برگـزار می شـود.
در ایـن راسـتا از شـرکت های خـاق و دانش بنیـان، خانه هـای خـاق و نـوآوری سراسـر کشـور 

دعـوت می شـود جهـت رزرو غرفـه بـا شـماره واتسـاپ ۰۹۱۶۲۰۴۵۴۶۴ تمـاس بگیرنـد.

معاون پارک علم و فناوری استان زنجان

برگزاری اولین رویداد کشوری »تانا«
 به میزبانی زنجان

به میزبانی استان  اولین رویداد کشوری »تانا«  امروز  معاون پارک علم و فناوری استان زنجان گفت: 
زنجان با حضور تیم های شرکت کننده در حال برگزاری است.

به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا احسان خواصی در حاشیه برگزاری اولین رویداد کشوری »تانا« به 
میزبانی استان زنجان، با اشاره به جزئیات برگزاری این رویداد، عنوان کرد: با توجه به فراخوان هایی که 
از سوی پارک علم و فناوری استان زنجان طی روزهای گذشته اباغ شد، تعدادی از افراد و شرکت های 
مختلف از سراسر کشور با توجه به نیازمندی های اعام شده در پرتال رسمی پارک علم و فناوری استان 

راهکار ارائه دادند که تعدادی از این تیم ها برگزیده شدند.
وی با اشاره به فرآیند گزینش اولیه تیم های شرکت کننده، اظهار کرد: در ابتدا قریب به ۱۴۰ تیم برای 
نیازهای موجود راهکار ارائه دادند که طی گزینش اولیه توسط کارشناسان پارک علم و فناوری، نزدیک به ۳۰ 

راهکار برای ارائه در رویداد امروز انتخاب شدند.
خواصی با بیان اینکه از استان های متعددی در این رویداد شرکت کرده بودند، بیان کرد: با توجه به اینکه 
این رویداد به صورت کشوری در حال برگزاری است، از استان های مختلفی از جمله هرمزگان، همدان، 
خوزستان و … در این همایش شرکت کردند که با توجه به اینکه این رویداد برای نخستین بار در حال 

برگزاری است، استقبال خوبی صورت گرفته است.

برای دسترسی به جزئیات بیشتر  به لینک زیر مراجعه نمائید.
https://bazarekar.ir/22187

رئیس موسسه آموزش عالی ماد خبر داد:

برگزاری دومین رویداد استارتاپی ماد در شیراز
رئیـس موسسـه آموزش عالـی مـاد گفـت: دومیـن رویـداد اسـتارتاپی دانـش بنیـان ایـن موسسـه 

بـا همـکاری پـارک علـم و فناوری اسـتان فـارس در شـیراز برگزار می شـود.
جمشـیدی در جمـع خبرنـگاران بـا بیـان اینکه دومین رویداد اسـتارتاپی دانـش بنیان ۳۰ تیر در شـیراز 
برگـزار می شـود، گفـت: در ایـن رویـداد مهـم، ایـده پـردازان و سـرمایه گـذاران با یکدیگر آشـنا شـده و 
بـرای سـرمایه گـذاری در حـوزه اسـتارتاپی و دانـش بنیانـی، میان آنهـا تفاهم نامـه ای امضا خواهد شـد.

جمشـیدی گفـت: مـا بـا رصـد دقیـق فضـای کسـب و کار متوجـه شـده ایم کـه عـده ای تمایـل 
بـه سـرمایه گـذاری در ایـن عرصـه دارنـد اما شـناختی از ایـده هـا و بـازار کار ندارند؛ از طرفـی افراد 
صاحـب ایـده و دانـش، فاقـد سـرمایه اند بنابرایـن، بـا برپایـی رویـدادی اسـتارتاپی سـعی کرده ایـم 

نقـش رابـط ایـن دو گـروه را ایفـا کنیم.
او بـا بیـان اینکـه امـروز در جامعـه ایـده هـای کسـب و کار و سـرمایه هـای سـرگردان وجـود دارد، 
بـه انتشـار فراخـوان رویـداد اسـتارتاپی مذکـور اشـاره و اضافـه کرد: طـی این رویـداد، بعـد از ارزیابی 
اولیـه از طرح هـای ارائـه شـده و برگـزاری دوره آموزشـی برای شـناخت بیشـتر از نوع سـرمایه گذاری، 
افـراد صاحـب ایـده نیـز بـرای تهیـه طـرح توجیهی قابـل ارائه بـه سـرمایه گذار، آمـوزش خواهـد دید.

جمشـیدی حمایـت رسـانه بـرای اطـاع رسـانی مناسـب از ایـن رویداد را بسـیار مهـم و مـورد انتظار 
دانسـت و بـا اشـاره بـه اسـتقبال خـوب از فراخـوان رویـداد اسـتارتاپی فـوق الذکـر، گفت: بایـد قبول 
کنیـم کـه دنیـا به سـمت تکنولـوژی در حال حرکت اسـت و مـا اگر می خواهیـم بیکاری را در کشـور 
ریشـه کـن کنیـم چـاره ای نداریـم جـز اینکه بیشـتر بـه دنبـال ایده هـای کاربـردی برویـم و بهترین 

شـیوه نیـز در ایـن راسـتا اسـتفاده از فضـای اسـتارتاپی و دانش بنیان اسـت.

بازارکار و آینده مشاغل
در ایــن ویدئــو بــه 
ــای  ــته ه ــریح رش تش
ــازار کار  ــاز ب ــورد نی م
ــترالیا  ــده آلمان، اس آین
و آمریــکا تــا ســال 
ــم. ــی پردازی 2030 م
ــه  ــاغلی ک ــور مش همینط
در آینــده از بیــن خواهنــد 
ــا  ــه ب ــاغلی ک ــت و مش رف
مواجــه  زیــادی  اقبالــی 

ــم. ــی کنی ــی م ــد را معرف ــد ش خواهن
ــم همینطــور  ــان داری ــه شــغل و کارم ــا دغدغ ــه م ــدون شــک هم ب
نگــران آینــده شــغلی فرزندانمــان نیــز هســتیم. ایــن ویدئــو کمــک 
میکنــد کــه مبتنــی بــر ســناریوهای آینــده مشــاغل ، مســیر شــغلی و 

تحصیلــی خــود را انتخــاب کنیــم.
ــه رشــد فناوریهــای متعــدد از  ــا توجــه ب ــازار کار آینــده کشــورها ب ب
ــد شــد و  ــرات خواه ــار تغیی ــی بشــدت دچ ــوش مصنوع ــه ه جمل
پیــش بینــی مــی شــود در آینــده بســیاری از مشــاغل از بیــن برونــد. 
امــا ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در ازای حذف مشــاغل ســاده 

و تکــراری، مشــاغل متعــدد جدیــدی نیــز ایجــاد مــی شــود.
ــازار کار در ســه کشــور  ــه بررســی آینــده شــغلی و ب ایــن گــزارش ب
اســترالیا، آمریــکا و المــان مــی پــردازد و این ســه کشــور را درســالهای 
مختلــف از نظــر نیــروی مــورد کار و نیــروی مــازاد مقایســه مــی کنــد. 
در گــزارش در قالــب شــش ســناریو آینــده بــازار کار در کشــورها تــا 

افــق ۲۰۳۰تشــریح و مقایســه شــده اســت.

نخستین پردیس علم و فناوری 
مهندسی ژنتیک تأسیس می شود

ــک  ــی ژنتی ــوزه مهندس ــاوری در ح ــم و فن ــس عل ــتین پردی نخس
ــاوری  ــوم وفن ــارک عل ــک  و پ ــی ژنتی ــگاه مل ــکاری پژوهش ــا هم ب

ــود. ــی ش ــیس م ــریف تاس ــی ش ــگاه صنعت دانش
ــی  ــی مهندس ــگاه مل ــل از پژوهش ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ژنتیــک و زیســت فنــاوری، دکتــر محمــدی سرپرســت ایــن 
پژوهشــگاه، مجیــد دهبیــدی پــور رییــس پــارک علــوم و فنــاوری 
ــدازی  ــر راه ان ــی ب ــه ای مبن ــی شــریف تفاهــم نام دانشــگاه صنعت
ــک  ــی ژنتی ــوزه مهندس ــاوری در ح ــم و فن ــس عل ــتین پردی نخس

ــد. ــد کردن ــکاری منعق ــه هم ــم نام تفاه
ــن  ــرار گرفت ــت: ق ــه گف ــم نام ــای تفاه ــم امض ــدی در مراس محم
ــی  ــگاه مل ــریف و پژوهش ــگاه ش ــد دانش ــد مانن ــه توانمن دومجموع
ژنتیــک درکنــار یکدیگــر میتوانــد نتایــج و بــرکات بزرگــی را بــرای 

ــه همــراه داشــته باشــد. کشــور ب
ــی  ــای تخصص ــگاه دارای واحده ــزود: پژوهش ــدی اف ــر محم دکت
ــا  ــا همــکاری ب علمــی و فنــاوری در زیســت فنــاوری اســت کــه ب
پــارک فنــاوری دانشــگاه شــریف مــی توانــد در تحقــق شــعار ســال 

ــد. ــری در حــوزه تخصصــی خــود ایفــا نمای نقــش موث
ــی  ــاوری شــریف فرصــت خوب ــارک فن ــا پ ــه داد: تعامــل ب وی ادام
بــا هــدف تحقــق شــعار تولیــد دانــش بنیــان واقتصــاد دانــش بنیــان 
در حــوزه هــای پزشــکی، کشــاورزی ایجادمــی کندکــه مــی توانــد 

منافعــی مشــابه منافــع هســته ای بــه همــراه داشــته باشــد.
سرپرســت پژوهشــگاه ژنتیــک در ادامــه گفــت: هــم افزایــی 
وهمگرایــی مجموعــه هــای تخصصــی مثــل ایــن دومجموعــه باعــث 

ــی شــود. ــه کشــور و اســام م ــت ب خدم

سرپرست دانشگاه پیام نور:
 ۳۲ شرکت و شتاب دهنده در خانه خالق 

دانشگاه پیام نور مستقر شدند
ــد و  ــرکت، واحــ ــت: ۳۲ ش ــور گف ــام ن ــگاه پی ــت دانش سرپرس
ــوآوری  ــاق و ن ــه خ ــز خان ــده در مرک ــتاب دهن ــن ش همچنیــ
ــی  ــت علم ــت معاون ــا حمای ــاً ب ــه قطع ــت ک ــتقر اس ــگاه مس دانش

بیــش از پیــش رونــق می گیــرد.
ــور،  ــام ن ــگاه پی ــل از دانش ــه نق ــر ب ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ابراهیــم تقــی زاده در مراســم افتتــاح خانــه خــاق و نــوآوری دانشــگاه 
پیــام نــور بــا بیــان اینکــه ایــن دانشــگاه در گســتره بیــن المللــی در 
خــارج از کشــور در ۵۷ کشــور نمایندگــی و دانشــجو دارد، یــادآور 
ــتان  ــن و پاکس ــوریه، یم ــراق، س ــان، ع ــتان، لبن ــد: در افغانس ش
ــم  ــدازی شــده و برخــی ه ــور راه ان ــام ن ــای دانشــگاهی پی واحده

ــت. ــدازی اس ــتانه راه ان در آس
اتحادیــه  دبیــرکل  افــزود:  نــور  پیــام  دانشــگاه  سرپرســت 
ــون  ــش از ۳۷ میلی ــه بی ــام ک ــان اس ــازی جه ــگاه های مج دانش
دانشــجو را تحــت پوشــش دارد، عضــو هیــأت علمــی ایــن 
ــگاه  ــز در دانش ــه نی ــن اتحادی ــه ای ــت و دبیرخان ــگاه اس دانش

ــت. ــتقر اس ــور مس ــام ن پی
ــد  ــاح ش ــروز افتت ــه ام ــز ک ــن مرک ــر ای ــاوه ب ــه داد: ع وی ادام
ــر  ــتان های کمت ــتر از شهرس ــه بیش ــهری ک ــه ش ــت نقط در هف
برخــوردار هســتند تقاضــا و درخواســت خانــه خــاق داریــم 
ــا آن  ــم ب ــت و امیدواری ــده اس ــل ش ــا تکمی ــده آنه ــه پرون ک

موافقــت شــود.

معاون فناوری وزارت علوم

ــه دانشــجویان کارشناســی،  معــاون فنــاوری وزارت علــوم گفــت: ب
ارشــد و دکتــری در صــورت فعالیــت در شــرکت های دانــش بنیــان 

حقــوق یــک تــا ســه میلیــون تومانــی پرداخــت خواهیــم کــرد.
بــه گــزارش بازارکارعلــی خیرالدین، معــاون فنــاوری وزارت علوم در 
مراســم تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک مرکــز تحقیقات و نــوآوری 
صنایــع خودروســازی ســایپا و دانشــگاه صنعتــی نوشــیروانی بابــل 
ــد  ــه چن ــتیم ک ــا داش ــازمان پژوهش ه ــه ای را در س ــت: جلس گف
ــوارد بســیار مهــم اســتفاده از  درخواســت مطــرح شــد. یکــی از م
ــود و  ــایپا ب ــرکت س ــای ش ــه نیاز ه ــگاه ها در زمین ــت دانش ظرفی
ــازمان  ــان و س ــی اصفه ــل، صنعت ــی باب ــگاه صنعت آن روز ۳ دانش

ــتند. ــه داش ــا ارائ پژوهش ه

خیرالدیــن گفــت: بــه عنــوان اولیــن قــدم خوشــحالم کــه تفاهــم نامه 
ــه  ــل تفاهــم نام ــه ذی ــن تفاهــم نام ــدوارم ای ــروز امضــا شــد و امی ام
قبلــی باشــد. ۱۵ ســال اســت کــه عضــو هیئــت ممیــزه دانشــگاه 
بابــل هســتم و یکــی از موفق تریــن دانشــگاه های کشــور در حــوزه 
ــه  ــه در رتب ــت. همیش ــاوری اس ــش و فن ــث پژوه ــت و مباح صنع
بندی هــای تایمــز و رتبــه بندی هــای معتبــر دیگــر دانشــگاه 
ــاب  ــایپا انتخ ــرکت س ــت. ش ــا اس ــن ه ــزء اولی ــل ج ــی باب صنعت
ــا اســتفاده از  ــم ب ــه بتوانی ــدوارم ک ــی انجــام داده اســت و امی خوب
ظرفیــت آن هــا خــودرو و ســوخت فســیلی را تبدیــل بــه خــودروی 
هیبریــدی کنیــم و بایــد در راســتای موتور هــای برقــی و خــودران 

حرکــت داشــته باشــیم.
معــاون فنــاوری وزارت علــوم گفــت: در شــرکت های بــزرگ 
ــن  ــه آرمدی ــع ب ــن صنای ــروش ای ــد از ف ــدود ۶ درص ــودرو ح خ
ــم کــه در کشــورمان ایــن رقــم  اختصــاص داده می شــود و نمی دان

ــد اســت. چن
خیرالدیــن گفــت: بخــش وســیعی از فــروش صنایــع را بایــد بــرای 
آرمدیــن در نظــر بگیریــم. در قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان 
ــن  ــرای آرمدی ــه ب ــددی را ک ــر ع ــزرگ ه ــع و شــرکت های ب صنای
ــرای آن هــا  ــی ب ــار مالیات ــوان اعتب ــه عن ــد، ب ســرمایه گــذاری کنن
حســاب خواهــد شــد و حتــی می تواننــد آن را بــه ســال های 

آینــده موکــول کننــد.

دانشجویان کارآموز با فعالیت در شرکت های دانش بنیان 
حقوق دریافت خواهند کرد

شــرکت های  بــرای  تخصصــی  ســربازی  جــذب  ظرفیــت 
دانش بنیــان دو بخــش امریــه و پــروژه جایگزیــن دو برابــر و یکــی از 

دغدغه هــای مهــم ایــن مجموعه هــا رفــع شــد.
بــه گــزار ش بــازارکار بــه نقــل از مرکــز روابــط عمومــی معاونــت 
علمــی ریاســت جمهــوری، رضــا اســدی فرد رییــس مرکــز 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــان معاون ــات دانش بنی ــرکت ها و موسس ش
ــر شــدن ظرفیــت جــذب ســرباز در  ریاســت جمهــوری از دو براب
زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری خبــر داد و گفــت: نیــروی انســانی 
ــی  ــی و کیف ــش کم ــرای افزای ــاخت ها ب ــن زیرس ــی از مهم تری یک
ــی از  ــه یک ــه، همیش ــن دغدغ ــت و ای ــان اس ــرکت های دانش بنی ش
ایــن  در  دانش بنیــان  شــرکت های  چالش هــای  مهم تریــن 
ــه  ــن دغدغ ــز ای ــری نی ــم رهب ــام معظ ــت و مق ــوده اس ــال ها ب س

ــد. ــرح کرده ان ــود مط ــای خ را در دیداره
بســیاری  دانش بنیــان،  از شــرکت های  برخــی  در  افــزود:  وی 
از نیروهــای مهــم و کلیــدی از جملــه مدیرعامــل، اعضــای 
ــربازی  ــاله س ــا مس ــرکت، ب ــی ش ــای دانش ــره و نیروه هیات مدی
ــورت  ــه ص ــی ب ــرکت حت ــا از ش ــروج آن ه ــتند و خ ــه هس مواج
ــد. از  ــده می کن ــکات عدی ــار مش ــرکت را دچ ــدت، ش ــاه م کوت
ســوی دیگــر پاییــن بــودن ظرفیت هــای امریــه و پــروژه جایگزیــن 
خدمــت در شــرکت های دانــش بنیــان در ســال های گذشــته 
ــد  ــدی نتوانن ــای کلی ــن نیروه ــیاری از ای ــه بس ــد ک ــث می ش باع

ــد. ــتفاده کنن ــهیات اس ــن تس از ای

ــی و  ــت علم ــه پیگیری هــای معاون ــه داد: بــا توجــه ب وی ادام
فنــاوری ریاســت جمهــوری در خصــوص افزایــش واگــذاری 
ــس  ــاور، پ ــربازان فن ــاور و س ــر فن ــگان برت ــت دانش آموخت ظرفی
ــن موافقــت  از بررســی های ســتاد کل نیروهــای مســلح و همچنی
فرمانــده معظــم کل قــوا، ایــن ظرفیــت به طــور قابل توجهــی 

ــت. ــش یاف افزای

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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دغدغه های سربازان

سربازی نخبگان به کجا رسید؟

رویدادها

برای استارت آپها و شرکتهای دانش بنیان

ثبت نام نمایشگاه فناوری نانو آغاز شد
ــو،  ــاوری نان ــعه فن ــتاد توس ــل از س ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــدادی اســت کــه در آن  ــو، روی ســیزدهمین نمایشــگاه فنــاوری نان
ــرض  ــو در مع ــاوری نان ــتاوردها و تحــوالت عرصــه فن ــن دس آخری
بــا  دوازدهــم  جشــنواره  می گیــرد.  قــرار  عاقه منــدان  دیــد 
ــای  ــود، برنامه ه ــراه ب ــش هم ــال های پی ــه س ــبت ب ــی نس تغییرات
ــود.  ــوارد ب ــن م ــه ای ــد و فضــای نمایشــگاهی بیشــتر از جمل جدی
ایــن رویکــرد در ایــن دوره نیــز ادامــه خواهــد داشــت و ســعی بــر 
ــان واجــد شــرایط  ــه درخواســت تمامــی متقاضی ــا ب ــن اســت ت ای
حضــور در ایــن نمایشــگاه پاســخ مثبــت داده شــود و امــکان 

ــد. ــته باش ــود داش ــا وج ــاص فض اختص
نــوع مشــارکت کنندگان جشــنواره فنــاوری نانــو شــرکت های 

ــودرو، آب  ــزات، خ ــازندگان تجهی ــر س ــی نظی ــال در بخش های فع
ــاورزی  ــاختمان، کش ــامت، س ــت و س ــت، بهداش ــط زیس و محی
و بســته بنــدی، نانومــواد، نســاجی، نفــت و صنایــع وابســته، 
کارگــزاران  و  خدماتــی   – مشــاوره ای  شــرکت های  بازرگانــی؛ 
خدمــات فنــاوری و بخــش بین الملــل در کنــار آزمایشــگاه ها، 
ــز  ــاوری و مراک ــم و فن ــای عل ــگاه ها، پارک ه ــگاه ها و پژوهش دانش
ــگاهی و  ــای دانش ــل ، انجمن ه ــی از قبی ــای ترویج ــد و نهاده رش

ــود. ــد ب ــی خواهن ــرکت های آموزش ش

 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
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در نشست هیئت دولت ؛

آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت تصویب شد
در صنعت  اشتغال زایی  و  دانش بنیان  تولید،  آیین نامه  وزیران  هیئت 

نفت را تصویب کرد.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت وزیران 
در نشست خود به ریاست سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، همسو 
شرکت ها  از  حمایت  قانون  استناد  به  و  سال ۱۴۰۱  شعار  تحقق  با 
تجاری سازی  و  فناور  واحدهای  و  فناور  و  دانش بنیان  مؤسسات  و 
عنوان  با  نفت  وزارت  پیشنهادی  آیین نامه  اختراعات،  و  نوآوری ها 

»تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت« را تصویب کرد.
هیئت دولت همسو با تحقق شعار سال ۱۴۰۱ و با هدف کان افزایش 
صددرصدی تعداد شرکت های دانش بنیان و فناور فعال در صنعت 
برنامه،  اجرای  نخست  سال  در  آنها  مستقیم  اشتغال  و  برق  و  آب 
پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری 

مبنی بر آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و فناور و اشتغال آفرین 
در صنعت آب و برق را نیز تصویب کرد.
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