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ساختار مدیریتی جهاد دانشگاهی
 از عمــودی به افقــی

 تبدیل می شود
میزگـردی  در  دانشـگاهی  جهـاد  رییـس 
بـه خبرگـزاری ایرنـا بـا تاکیـد بـر اینکـه 
ماموریت هـای  می توانـد  جهاددانشـگاهی 
مهمـی را بـر عهـده بگیـرد گفـت: جهـاد 
را  ملـی  ماموریت هـای  از  برخـی  می توانـد 
عهـده دار شـود و بنـده بـه رییـس جمهور 
نیـز اعـام کـرده ام که بـه جهـاد ماموریت 

بدهند. ملـی 
25

تقویــم زمــان بنــدی فـراخـــوان جــذب اعضــای هیــات علمــی اردیبهشــت و آبــان 
۱۴۰۱ اعــام شــد، از ایــن پــس ورود بــه فراخــوان جدیــد صرفــاً بــرای دانشــگاه هایی 

ممکــن اســت کــه بــه پرونــده فراخــوان قبلــی رســیدگی کــرده باشــند.
ــه  ــوم، برنام ــی وزارت عل ــأت علم ــای هی ــذب اعض ــز ج ــازارکار، مرک ــزارش ب ــه گ  ب
زمانبنــدی بیســت و پنجمیــن و بیســت و ششــمین فراخــوان نیمــه متمرکــز جذب 
اعضــای هیــأت علمــی پیمانــی دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی و پژوهشــی 
کشــور مربــوط بــه فراخــوان اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۱و آبــان مــاه ۱۴۰۱ بــا لحــاظ 

توضیحــات زیــر اعــام کــرد:
۱. متقاضیــان جــذب درصــورت نیــاز بــه مشــاوره و راهنمایــی از ســوی کارشناســان 
مرکــز جــذب، می توانیــد پــس از ورود بــه ســامانه جامــع جــذب و از طریــق مرکــز 
پیــام پرســش خــود را مطــرح و پاســخ آن را ظــرف مــدت یــک روز کاری، دریافــت 
کنیــد، دقــت در اعــام نیــاز در بــازه مذکــور و مطابــق بــا تقویــم اعــام شــده، موجب 
مزیــد امتنــان خواهــد بــود. بدیهــی اســت پــس از اتمــام هــر بــازه، امــکان تمدیــد 
آن یــا ورود اطاعــات خــارج از سیســتم فراهــم نیســت و انتظــار مــی رود همــکاران 

گرامــی در ایــن مــورد، تقاضــا یــا توقعــی را مطــرح نکنیــد.
۲. بــا توجــه بــه محدودیت هــای مربــوط بــه اختصــاص ردیــف اســتخدامی انتظــار 
مــی رود؛ بــرای اعــام نیــاز در ایــن فراخــوان صرفــاً بــه ثبــت حداقل هــا در تطابــق بــا 
نقشــه جامــع علمــی کشــور و مجوزهــای مربوطــه اکتفــا نمائیــد و از هرگونــه ثبــت 

نیــاز تخمینــی خــودداری فرمائید.
همانگونــه کــه اســتحضار داریــد و در جــدول زمانبنــدی نیــز آمــده اســت، معتبــر 
نمــودن تقاضاهــای ثبــت شــده از وظایــف مرکــز نظــارت و ارزیابی اســت کــه معموالً 
در تطابــق بــا مصوبــات هیــأت امنــا و نقشــه جامــع و طــرح راهبــردی دانشــگاه و 
ــن  ــت ای ــرد. در صــورت رعای ــی کشــور صــورت می گی ــوزش عال ــش آم ســند آمای
مــوارد در ثبــت نیــاز اولیــه و درج ضمائــم و مســتندات آن در ســامانه، انجــام کار بــا 
ســهولت و ســرعت بیشــتری صــورت خواهــد پذیرفــت و از هرگونــه رفــت و برگشــت 

ــود. ــری می ش جلوگی
۳. ضــروری اســت همــراه بــا اعــام نیــاز، شــرایط اختصاصــی هــر دانشــگاه و شــرایط 
ــن و  ــض قوانی ــد ناق ــد شــود. شــرایط اختصاصــی نبای ــرش رشــته ها قی ــژه پذی وی
مقــررات جــذب و یــا براســاس انتخــاب افــراد از پیــش تعییــن شــده انــدازه گیــری 

شــود و نبایــد ظرفیــت مشــارکت عمــوم افــراد واجــد شــرایط را محــدود کنــد.
۴. هــر داوطلــب بــه محــض ثبــت نــام از حقــوق مکتســبه ثبــت نــام برخوردار اســت 
و بایــد شــرایط ســالم و عادالنــه شــرکِت وی در رقابــت فراهــم گــردد و از هرگونــه 
ــره انتخــاب شــوندگان، قبــل از  ــا محــدود نمــودن دای تضییــع حــق و تعییــن و ی
بررســی علمــی و ســایر صاحیت هــا خــودداری گــردد. هرگونــه تضییــع حــق آحــاد 
داوطلبــان و برهــم زدن شــرایط رقابــت عادالنــه و مهندســی حائزین شــرایط، موجب 

ضمــان و خســارت در دنیــا و آخــرت خواهــد گردیــد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/24504

30 درصد فعالیت دانشگاه ها
 به سمت مهارت آموزی

هدایت می شود

و تحقیقات مجلس   رئیس کمیسیون آموزش 
برنامه  اساس  بر  اینکه  بیان  با  اسامی  شورای 
ششم توسعه باید ۳۰ درصد از آموزش ها مهارت 
قوانین  در  مهارت  موضوع  افزود:  شوند،  محور 
پنج ساله آمده  برنامه های  و در  فرادستی کشور 
است، در برنامه ۵ ساله ششم دو تکلیف مطرح شده 
و این است که ۵۰ درصد دانش آموزان و ۳۰ درصد 
از آموزش عالی کشور باید به سمت مهارت آموزی 

بروند.

ــادواره  ــم ی ــور در مراس ــا حض ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــت وزارت تع سرپرس
شــهدای اصنــاف کــه در تــاالر شــیخ مفیــد دانشــگاه قــم برگــزار شــد، از اهمیــت 

ــرای آمادگــی کســب و کار در نظــام آموزشــی گفــت. وجــود شــرایط ب
محمدهــادی زاهدی وفــا، سرپرســت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، در یادواره 
شــهدای اصنــاف کــه در حاشــیه رویــداد ملــی هجــرت اشــتغال آفرینــی  در قــم 
ــتغال  ــدان اش ــع دغدغه من ــور در جم ــندی از حض ــراز خرس ــا اب ــد ب ــزار ش برگ
ــرخ  ــرا ن ــه چ ــت ک ــن اس ــت  دارد ای ــه اهمی ــی ک ــرد: پرسش ــان ک بی

ــت؟ ــران اس ــکاری دیگ ــرخ بی ــتر از ن ــان بیش ــارغ التحصی ــکاری ف بی
ــد  ــدی می کنن ــیم بن ــی تقس ــل های مختلف ــگاه ها را در نس ــه داد: دانش وی ادام
کــه در ایــن تقســیم بندی ها اکثــرا دانشــگاه های مــا در حــد دانشــگاه های نســل 
اول و دوم هســتند، در حالــی کــه دانشــگاه های نســل چهــارم کارآفرینــی دارنــد.

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره رویــداد ملــی هجــرت اشــتغال آفرینــی 
بیــان کــرد: تــا جایــی کــه مــن در جریــان هســتم، ایــن رویداد خــاء بیــن آموزش 
و اجــرا را پــر مــی کنــد؛ ایــن موضــوع دارای اهمیــت اســت زیــرا شــنیده می شــود 
ــی  ــوزش عال ــر بیشــتری از آم کــه در بســیاری از کشــورها آمــوزش مهــارت اث
ــوند و   ــی ش ــازار کار م ــطه وارد ب ــراد از دوره متوس ــه اف ــا اینک ــت و ی ــته اس داش
تعامــل بــا جامعــه را از آن دوره می آموزنــد؛ امــا در کشــور مــا بــه نــدرت تجربــه 

عملیاتــی وجــود دارد.
وی افــزود: الزم اســت کــه کارکــردن، مهــارت آمــوزی، نحــوه معاملــه بــا مشــتری، 
نحــوه بازاریابــی و خاقیــت در کار را از دوران نوجوانــی آموخــت، ایــن یک حقیقت اســت 

کــه جــوان مــا بــرای بــازارکار آمــاده نمی شــود.
ــزی اســت و  ــوان نیــز درحــال برنامه ری ــداد بان ــزود:  مطلــع شــدم کــه روی وی اف
امیــدوار هســتم کــه دســتاوردهای مفیــدی بــه همــراه داشــته باشــد؛ اما بایــد دید 
چگونــه می تــوان چنیــن رویدادهایــی را بــه برنامــه آموزشــی اضافــه کــرد تــا تنهــا 

بــه صــورت یــک رویــداد تکمیلــی یــا آمــوزش فوق العــاده نباشــد.
ــن  ــرد: ای ــان ک ــه آموزشــی بی ــی در برنام ــوزش کار آفرین ــاره آم ــا درب زاهدی وف
راهــی اســت کــه بایــد بــرای اشــتغال آفرینــی قشــر آمــوزش عالــی مــورد برســی 

قــرار گیــرد، از ایــن دوره حمایــت همــه جانبــه خواهیــم داشــت.
گفتنــی اســت کــه در پایــان ایــن مراســم از همســر شــهید عبدالحســین کیانــی، 

معــروف بــه جوانمــرد قصــاب تجلیــل شــد.

همزمان با هفته ملی مهارت مطرح شد؛

مهارت آموزی دانش آموزان،دانشجویان و دانش آموختگان محورآموزش های مهارتی  
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طرح استاد- شاگردی
الگوی موفق مهارت آموزی

افزایش بیش از دو برابری
حقوق سربازان

آیین نامه توسعه زیست بوم
واحدهای خالق ابالغ شد

کارآفرینی برای 10 نفر
با امید و تالش 

کمبود نیرو، چالش اصلی
اورژانس کشور 
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افزایش بیش از 2 برابری حقوق سربازان وظیفه
بــه گــزارش بــازارکار، ســازمان وظیفــه 
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــی انتظام عموم
ــا اعــام خبــر  ایــران، در اطاعیــه ای ب
افزایــش بیــش از ۲ برابــری حقــوق 
ســربازان وظیفــه در ســال ۱۴۰۱ اعــام 
ــورای  ــس ش ــاعدت مجل ــا مس ــرد: ب ک
اســامی و دولــت، میانگیــن حقــوق 
ــای مســلح در  ــه نیروه ــان وظیف کارکن
ــال ۱۴۰۰  ــبت س ــه نس ــال ۱۴۰۱ ب س

بــه میــزان ۱۱۵ درصــد رشــد یافتــه و از مبلــغ یــک میلیــون و۴۹۰هــزار تومــان در 
فروردیــن ســال گذشــته بــه ۳ میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان افزایــش یافتــه کــه بــر 

ــن اســاس: ای
 ۱- حقــوق ســربازان وظیفــه مجــرد کــه در مناطــق عــادی خدمــت مــی کننــد ، بــا 
رشــد ۱۴۰ درصــدی و حداکثــر بــه مبلــغ ۳ میلیــون و۷۸۰ هــزار تومــان تعییــن شــد.

ــا  ــدی ، ب ــه عائله من ــزودن هزین ــا اف ــه متاهــل ،  ب ــوق ســربازان وظیف ــل حق ۲- حداق
رشــد ۱۴۵ درصــدی بــه مبلــغ ۴ میلیــون و ۱۰۰ هــزار تومــان افزایــش یافــت کــه 

هزینــه مربــوط بــه فرزنــد یــا ایــاب و ذهــاب بــه ایــن مبلــغ افــزوده خواهــد شــد.
۳- ســربازان وظیفــه ای کــه در مناطــق عملیاتــی خدمــت مــی کننــد )اعــم از مجرد و 
متاهــل( عــاوه بــر حقــوق ذکــر شــده بــه تناســب مــدرک تحصیلــی و تاهــل از مبلــغ 
حــدود یــک میلیــون تــا ۳ میلیــون و ۵۰۰ هزارتومــان از فــوق العــاده عملیاتــی بهــره 

منــد خواهنــد شــد.
ســازمان وظیفــه عمومــی فراجــا اعــام کــرد: امیدواریــم بــا افزایــش حقــوق و مزایــا 
در ســال جــاری ، دیگــر هیــچ هزینــه ای بابــت انجــام خدمــت ســربازی بــه خانــواده 
محتــرم کارکنــان وظیفــه تحمیــل نشــود و انشــاءهلل بــا ادامــه ایــن رونــد، در راســتای 
ــن  ــن تامی ــا ضم ــود ت ــته ش ــتری برداش ــای بیش ــربازان گام ه ــت س ــن معیش تامی
ــده در ســال  حداکثــری معیشــت ســربازان و اجــرای قوانیــن و مقــررات مغفــول مان
ــدی هرچــه  ــاه ســربازان اســت، شــاهد رضایتمن ــه رف ــوط ب ــه مرب ــای گذشــته ک ه

بیشــتر ســربازان و خانــواده هــای محتــرم آنــان باشــیم.
ــد از  ــی توانن ــتر ، م ــات بیش ــب اطاع ــرای کس ــان ب ــای آن ــواده ه ــموالن و خان مش
ــه نشــانی www.vazifeh.police.ir و  ــگاه اطــاع رســانی ســازمان ب ــق پای طری
یــا کانــال هــای ســازمان در فضــای مجــازی بــه نشــانی khabaresarbazi@ از 

آخریــن اخبــار مربوطــه مطلــع شــوند.

تازه ترین آمار متقاضیان یارانه دستمزد اعالم شد
تازه تریــن نتایــج عملکــرد طــرح یارانــه دســتمزد حاکــی از آن اســت کــه تــا پایــان 
ــتانهای  ــد و اس ــوده ان ــتمزد ب ــه دس ــی یاران ــر متقاض ــزار و ۹۸۰ نف ــاه ۳۸ ه تیرم
ــود  ــه خ ــده را ب ــام کنن ــت ن ــراد ثب ــداد اف ــترین تع ــدران بیش ــتان و مازن خوزس

ــد. ــاص داده ان اختص
بــه گــزارش بــازارکار، طــرح یارانــه دســتمزد از جملــه طرح هــای موثــر وزارت کار در 
حــوزه اشــتغال بــه شــمار مــی رود کــه بــر اســاس آن در صــورت جــذب نیــروی کار 
شــغل اولــی در واحدهــای اقتصــادی توســط کارفرمایــان ۳۰ درصــد مبلــغ دســتمزد 
نیــروی کار بــه شــکل یارانــه از طــرف دولــت بــه مــدت یــک ســال بــه کارفرمایــان 
پرداخــت می شــود. بــا توجــه بــه افزایــش ۵۷.۴ درصــدی حداقــل دســتمزد ۱۴۰۱، 
ــی  ــاری رقم ــال ج ــده در س ــذب ش ــای کار ج ــرای نیروه ــتمزد ب ــه دس ــغ یاران مبل

معــادل یــک میلیــون و ۳۹۰ هــزار تومــان اســت.
طــرح یارانــه دســتمزد بــا هــدف کاهــش هزینه هــای بکارگمــاری نیــروی کار جدیــد 
بــرای کارفرمایــان و بــه منظــور پایــداری تولیــد، حفــظ اشــتغال، افزایــش فرصتهــای 
ــه اجــرا درآمــده و  ــی در کشــور ب شــغلی و حمایــت از بنگاههــای خصوصــی و تعاون
ــت  ــا در اولوی ــده از کرون مناطــق کــم برخــوردار از اشــتغال و بنگاههــای آســیب دی

اجــرای ایــن طــرح قــرار دارنــد.
شــغل اولــی هــا، فــارغ التحصیــان و جوانــان بیــکار جویــای کار در مناطــق محــروم 
ــال در  ــمی فع ــادی رس ــای اقتص ــن بنگاه ه ــتغال و همچنی ــوردار از اش ــم برخ و ک

شهرســتانهای کــم برخــوردار، جامعــه هــدف ایــن طــرح را تشــکیل مــی دهنــد.
ــاه  ــان تیرم ــا پای ــتمزد، ت ــه دس ــرح یاران ــرد ط ــزارش عملک ــن گ ــازه تری ــق ت مطاب
امســال، ۳۸ هــزار و ۹۸۰ نفــر در ایــن طــرح ثبــت نــام کــرده انــد کــه از ایــن تعــداد 
ــن  ــه موجــب ای ــد. ب ــرارداد کار شــده ان ــاد ق ــه انعق ــق ب ــر موف ــزار و  ۱۷۴ نف ۳۳ ه

ــزوده شــده اســت. ــان اندکــی اف ــه تعــداد داوطلب گــزارش ب
ــتقبال  ــن طــرح مشــارکت داشــتند و بیشــترین اس ــا در ای ــن ۶۸۰۷ کارفرم همچنی
ــوده اســت. ــدران ب ــه اســتانهای خوزســتان، کرمانشــاه و مازن ــق ب ــان متعل کارفرمای

ــام و  ــت ن ــداد ثب ــترین تع ــدران بیش ــتان و مازن ــور، خوزس ــتان های کش ــن اس در بی
ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان ــرارداد منعقــده را ب ق

ــه  ــن نحــو اســت ک ــه ای ــه دســتمزد ب ــای طــرح یاران ــدی از مزای ــره من ــرایط به ش
ــر داشــته باشــند  داوطلبــان و جوینــدگان کار بایــد مــدرک تحصیلــی دیپلــم و باالت
و ســن آنهــا از ۳۷ ســال تمــام بیشــتر نباشــد؛ شــرط ســنی بــرای زنــان سرپرســت 

ــا ســقف ۴۵ ســال اعــام شــده اســت. ــوار جوینــده کار هــم ت خان
بــه گــزارش ایســنا، متقاضیــان و کارفرمایــان بــرای بهــره منــدی از مزایــای ایــن طــرح 
 https://pyd.mcls.gov.ir و دریافــت یارانــه دســتمزد مــی تواننــد بــه ســامانه

وزارت کار مراجعــه و ثبــت نــام کننــد.

آخرین وضعیت طرح ساماندهی
 استخدام کارکنان دولت

ــان  ــاماندهی اســتخدام کارکن ــت: طــرح س ــس گف ــی مجل ــر کمیســیون اجتماع دبی
ــاع  ــس ارج ــن مجل ــه صح ــب و ب ــیون تصوی ــده در کمیس ــاه آین ــا م ــت ت دول

می شــود. داده 
ــن  ــاره آخری ــوالی درب ــه س ــخ ب ــر در پاس ــل بهروزی ف ــازارکار، خلی ــزارش ب ــه گ ب
وضعیــت بررســی طــرح ســاماندهی اســتخدام کارکنــان دولــت اظهــار داشــت: کلیــات 
طــرح ســاماندهی اســتخدام کارکنــان دولــت تصویــب شــد و چــون دو شــوری شــده 

شــور دوم آن اکنــون در حــال بررســی اســت.
 دبیــر کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی تصریــح کــرد: پــس از اتمــام 
ــدگان در حــوزه  ــه پیشــنهادات نماین ــه در حــال انجــام اســت و ارائ بررســی هایی ک
جزئیــات و الحاقــات بــرای ایــن طــرح، ســاماندهی اســتخدام کارکنــان تــا یــک مــاه 

ــه صحــن ارجــاع مجلــس داده می شــود. ــده ب آین
ــتخدامی  ــازمان اداری اس ــرح، س ــب ط ــس از تصوی ــه پ ــان اینک ــا بی ــر ب بهروزی ف
ــا در هیئــت دولــت  حــدود ۵ مــاه فرصــت دارد کــه آیین نامــه آن را تدویــن کنــد ت
تصویــب شــود ابــراز داشــت: تبدیــل طــرح ســاماندهی اســتخدام کارکنــان دولــت بــه 

ــان امســال انجــام می شــود. ــا پای ــون ت قان
ــرای تأمیــن کســری اعتبــار  ــه پرسشــی در مــورد راهــکار مجلــس ب وی در پاســخ ب
پوشــش بیمــه ای کارگــران فاقــد بیمــه خاطرنشــان کــرد: در الیحــه بودجــه امســال 
مجلــس شــورای اســامی ۹۰ هــزار میلیــارد تومــان بــرای حــل بخشــی از مشــکات 

تأمیــن اجتماعــی در نظــر گرفــت.
ــی  ــرد: از طرف ــر کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان ک دبی
ــا  ــد ت ــف ش ــن رو مکل ــکاری دارد از ای ــی بده ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــت ب دول
اعتبــار الزم را در اختیــار تأمیــن اجتماعــی قــرار دهــد کــه تأمیــن اجتماعــی نســبت 

ــرار دادن کارگــران اقــدام کنــد. ــه تحــت پوشــش ق ب

سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطالعیه ای آخرین 
جزئیات افزایش حقوق سربازان را تشریح کرد

دفاتر مرکزی صنایع و شرکت ها به استان ها برگردد

رئیس جمهور در نشست خبری سفر استان مرکزی:

تشـریح  در  جمهـور  رئیـس 
دسـتاوردهای سـفر دولـت مردمـی 
بـه اسـتان مرکـزی، از تصویب ۲۲۰ 
طـرح برای رونق و رشـد این اسـتان 

داد. خبـر 
االسـام  حجـت  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
در  رئیسـی  سیـدابــراهیـــم 
بیسـت ونهمین سـفر اسـتانی دولت 
که بـه مقصد اسـتان مرکـزی انجام 
خبرنـگاران،  بـا  نشسـتی  در  شـد، 
طرح هـای  جزئیـات  بـه  اشـاره  بـا 
مصـوب ایـن سـفر گفـت: ۵۰ طـرح 

زیربنایـی، ۳۹ مصوبـه بـرای کشـاورزی و آب و خـاک، ۶۵ طـرح در حـوزه 
فرهنگـی، ورزشـی و آموزشـی، ۳۰ طـرح در حـوزه بهداشـت و درمـان، 
۹ طـرح در زمینـه اشـتغال، ۸ طـرح بـرای صنعـت و معـدن، ۲۳ طرح در 
زمینـه رفاهـی و اجتماعـی و ۱۰ طـرح در حوزه انتظامـی و قضایی در این 

سـفر تصویـب شـد.
مرکـزی  اسـتان  در  بـزرگ  صنایـع  اینکـه  بیـان  بـا  جمهـور  رئیـس 
ظرفیت هـای زیـادی در زمینـه تولیـد و کارآفرینی و اشـتغال دانش بنیان 
دارد، اولیـن مشـکل ایـن صنایـع را سـرمایه در گـردش عنـوان و تصریـح 
کـرد: دولـت تـاش می کنـد بـه فراینـد تامیـن سـرمایه مـورد نیـاز ایـن 

شـرکت ها کمـک کنـد.
رئیسـی دومیـن موضوع مهـم را رونق بخشـی به محصوالت این شـرکت ها 
دانسـت و گفـت: وقتـی شـرکت های بـزرگ داخلـی محصـوالت باکیفیت 

تولیـد می کننـد، نبایـد کاالهای مشـابه آنهـا از خارج وارد شـود.
رئیـس جمهـور افـزود: واردات بی رویـه کاالهـاِی دارای مشـابه داخلـی 
کار  ایـن  از  سـرعت  بـه  بایـد  و  نیسـت  قبـول  قابـل  هیچ عنـوان  بـه 

شـود. جلوگیـری 
رئیـس جمهـور در بخش دیگری از سـخنان خود به مشـکات کارخانجات 

تعطیـل و نیمه فعال در سـطح اسـتان 
اصـاح  لـزوم  بـر  و  اشـاره  مرکـزی 
مدیریتـی در ایـن مجموعه هـا بـرای 

غلبـه بـر مشـکات تاکیـد کرد.
رئیسـی گفـت: باید مدیـران مصمم 
و  هیات مدیره هـا  در  جهـادی  و 
قـرار  شـرکت ها  عالـی  مدیریـت 
بگیرنـد و کار را با جدیت پیش ببرند.

کـرد:  تاکیـد  جمهـور  رئیـس 
و  نظـام  سیاسـت  خصوصی سـازی 
تکلیـف قانونـی اسـت و مـا مخالـف 
آن نیسـتیم اما ایـن کار باید اصولی 
انجـام شـود و صنایـع به افراد صاحـب صاحیت واگذار و پـس از واگذاری 

توجـه شـود. توانمندسـازی بخـش خصوصـی هـم  بـه 
رئیسـی بـا بیـان اینکه انتظار مـی رود با اعتبـارات اختصاص یافتـه در این 
سـفر واحدهـای تعطیـل و نیمه فعـال احیـاء و تولیدات آنها رشـد جهشـی 
داشـته باشـد، افـزود: هـر مانعـی کـه در مسـیر رشـد و توسـعه صنایـع و 
واحدهـای تولیـدی وجـود دارد، باید توسـط کارگروهـی که زیر نظر معاون 

اول و اسـتاندار تشـکیل می شود، شناسـایی و برطرف شوند.
رئیسـی در ادامه در پاسـخ به سـوالی در خصوص بازگشـت دفاتر مرکزی 
کارخانه هـا و صنایـع از پایتخـت به اسـتان اظهار داشـت: این سیاسـت که 
دفاتـر اصلـی کارخانه هـا و شـرکت ها در اسـتان باشـد سیاسـت درسـتی 

اسـت و دولـت از آن حمایـت می کند.
رئیسـی اجـرای ایـن طرح هـا را ضرورت ها و اولویت های پیشـرفت اسـتان 
دانسـت و معـاون اجرایی خود و اسـتاندار مرکزی را مامـور پیگیری جدی 

اجـرای ایـن مصوبات کرد.
رئیسـی همچنیـن در آغاز این نشسـت بـا تبریـک »روز اراک«، از این روز 
بـه عنـوان روز مقاومـت و ایسـتادگی مـردم اراک نـام برد و یـاد و خاطره 

۲۰۷ شـهید ایـن روز را گرامی داشـت.

بخش خدمات با ۵۱.2 درصد بیشترین سهم اشتغال را دارد

بررسـی اشـتغال در بخش هـای عمـده فعالیت 
اقتصـادی نشـان می دهـد در فصل بهار امسـال 
بخـش خدمات با ۵۱.۲ درصد بیشـترین سـهم 
اشـتغال را به خود اختصاص داده اسـت که این 
امر نشـانگر رشـد ۲.۴ درصدی نسـبت به مدت 

مشـابه سـال قبل است.
صنعـت  بخش هـای  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
بـا ۱۶ درصـد  درصـد و کشـاورزی  بـا ۳۲.۷ 
در مراتـب بعـدی سـهم اشـتغال را بـه خـود 

داده انـد. اختصـاص 
طبـق گـزارش مرکـز آمـار ایـران، در بخش خدمـات امسـال ۱۲ میلیـون و ۷۸ هـزار و ۱۹۰ نفر  
مشـغول بـه کار بودنـد کـه این آمار نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته کـه ۱۱ میلیون و 

۵۵۲ هـزار نفـر بودنـد رشـد ۲.۴ درصدی را نشـان می دهد.
اشـتغال مـردان در بخـش خدمات ۲ درصد با جمعیت حـدود ۹ میلیون و ۸۶۳ هـزار و ۸۱۸ نفر 
نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته و اشـتغال زنان با جمعیـت ۲ میلیـون و ۲۱۴ هزار و 

۳۷۲ نفـر، پنـج درصد افزایش یافته اسـت.
اشـتغال در بخش صنعت حدود هفت میلیون و ۷۱۱ هزار نفر، در بحث کشـاورزی سـه میلیون 

و ۷۸۲ نفـر رقم خورده اسـت.
سـهم اشـتغال ناقـص در بهـار امسـال یـک درصـد نسـبت بـه مدت مشـابه سـال گذشـته 

کاهش یافتـه اسـت.
بررسـی سـهم اشـتغال ناقص نشـان می دهد که ۹.۷ درصد جمعیت شـاغل حدود ۲ میلیون و 
۲۸۲ نفـر دارای اشـتغال ناقـص بوده انـد. ایـن شـاخص در بین مـردان بیش تر از زنـان و در نقاط 

روسـتایی بیش تر از نقاط شـهری بوده اسـت.
افـراد دارای اشـتغال ناقص شـامل تمام شـاغانی اسـت که در هفتـه مرجع، حاضر در سـرکار یا 
غیـاب موقـت از محـل کار بـوده و به دالیل اقتصـادی نظیر رکود کاری، پیدانکردن کار با سـاعت 
کار بیش تر، قرار داشـتن در فصل غیرکاری و کمتر از ۲۴ سـاعت کارکرده، خواهان و آماده برای 

انجـام کار اضافی در هفته مرجـع بوده اند.
سـهم اشـتغال جمعیت ۱۵سـاله و بیشـتر نشـان می دهد کـه در بهـار امسـال ۱۷ میلیون و 

۶۸۰ هـزار و ۳۸۴ نفـر حـدود ۳۶.۱ درصـد جمعیـت شـهری شـاغل بوده اند.
سـهم جمعیت شـاغل ۱۵ سـاله ها و بیش تر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شـاغان امسـال 
۲۶.۶ درصـد بـه ثبـت رسـیده اسـت که ایـن آمار در بهار سـال گذشـته ۲۵.۳ درصد بوده اسـت 
که نشـانگر رشـد ۱.۳ درصدی اسـت. این سـهم در بین زنان نسـبت به مردان و در نقاط شـهری 

نسـبت به نقاط روسـتایی باالتر است.
بررسـی سـهم شـاغلین ۱۵سـاله و بیش تـر بـا سـاعت کار معمـول ۴۹ سـاعت و بیش تر نشـان 
می دهـد  کـه ۴۰.۳ درصـد شـاغلین به طور معمول ۴۹ سـاعت و بیش تر در هفتـه کار می کنند. 
این شـاخص که یکی از نماگرهای کار شایسـته اسـت نشـان می دهد در کشـور سـهم زیادی از 
شـاغلین بیش تر از اسـتاندارد کار می کنند. این شـاخص نسـبت به فصل مشـابه سـال قبل 

۱.۹ درصـد افزایش یافته اسـت.

توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی نیازمند نوآوری است
اعضـای هیـأت مدیره کانون کارآفرینی اسـتان تهران دیدار با دبیرکل اتـاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشـاورزی تهران در خصوص توسـعه کارافرینی ، اشـتغال و چالش های این حوزه 

گفتگو کردند .
بـه گـزارش بـازارکار ، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی تهـران در این دیدار 
بـا اشـاره به فضای مسـاعد بـرای  راه اندازی اکوسیسـتم نوآوری  در کشـور گفـت : در حال 
حاضـر  دیگـر  ظرفیت های  اسـتاتیک شـناخته شـده نظیـر آب و خاک و هـوا دیگر قابلیت 
پاسـخگویی به نیازهای توسـعه کشـور را ندارند و باید  به دنبال راه های جدید برای توسـعه 

بود. کشور 
بهمـن عشـقی  ناکارآمـدی حکمرانی  را یکی از معضـات  عمده در کشـور خواند و تصریح 
کـرد : بـه جـای تمرکـز بر  تنظیم گری  بهتر اسـت روی کارآمدی حاکمیـت  تاکید کنیم و 
یکـی از  ماموریـت کانـون می بایسـت  ارائه راهکاری بـرای افزایش کارآمدی حکومت باشـد.

عشـقی  مشـکل دیگر کشـور نبود جریان مولد اندیشه در کشـور عنوان کرد و گفت :  کانون 
موقعی می تواند اثر گذار و نقش آفرین باشـد که مولد جریان اندیشـه در کشـور باشـد.

وی  همچنیـن پیشـنهاد  کـرد : کانـون بـا توجـه به ماهیت خـود ، بحـث کارآفرینی متکی 
بـر نـوآوری را بـه طـور جـدی مطـرح و روی آن تبلیغ کند چـرا که جامعه ایران به شـنیدن 

حرف جدید نیـاز دارد.
دبیـرکل اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی تهـران  در ادامـه  همـکاری  کانـون 
کارآفرینـی بـا مدرسـه تکاپـو را  جهـت  هـم  افزایـی  دو مجموعـه مفیـد توصیـف کـرد .

علـی  نقیـب رئیـس هیأت مدیـره کانون کارآفرینی اسـتان تهـارن  نیز در ایـن دیدار ضمن  
ارائـه  گزارشـی  از نحـوه شـکل گیـری  و سـاختار کانـون از جمله وظایف کمیسـیون های 
چهارگانـه  اظهـار داشـت : شـرایط حاکـم جامعه کانون را بیشـتر به سـمت تسـهیل گری 

کسـب و کار سـوق داده است.
بهـروز حبیبـی نایب رئیس هیأت مدیـره  کانون هم با بیان دغدغه های حوزه کارآفرینی ،  تشـکیل 
باشـگاه صـد سـاله ها را  مطـرح  و تصریـح کـرد هـدف از  ایـن کار را تعهد اعضـای آن  مبنی بر 
افزایش عمر بنگاه خود را به صد سـال و بیشـتر اسـت  که  این کار نیاز به مقدمات و تمهیدات 

زیـادی در زمینـه آمـوزش و … دارد و می توانـد در برنامـه کار کانون قرار بگیرد.

امکان ریشه کنی بیکاری در روستاها طی ۵ سال
رئیـس هیـات مدیـره بنیـاد برکـت سـتاد اجرایـی فرمـان امـام از امـکان حل مشـکل 

بیـکاری روسـتاها در ۵ سـال آینـده خبـر داد.
بـه گـزارش بـازارکار از  خبرگـزاری تقریب،محمـود عسـکری آزاد در آییـن شـکرانه 
۲۰۰هزارمیـن طـرح اشـتغا ل زایی اجتماع محـور و اختتامیـه ششـمین دوره جـذب و 
آمـوزش تسـهیل گران اقتصـادی_ اجتماعـی بنیـاد برکـت بـا بیـان این مطلـب افزود: 
در صـورت همـکاری دولـت و تامین تسـهیات قرض الحسـنه، امکان رفـع بخش اعظم 

بیـکاری در مناطـق روسـتایی کشـور طـی ۵ سـال آینده وجـود دارد.
وی خاطرنشـان کـرد: بنیـاد برکـت سـال گذشـته ۹۰ هـزار طـرح اشـتغال زایی را در 
مناطـق محـروم و روسـتایی کشـور بـه بهره بـرداری رسـاند و امسـال نیـز اجـرای 

۱۲۰ هـزار طـرح دیگـر را در دسـتور کار دارد.
 بـه گفتـه رئیـس هیـات مدیـره بنیـاد برکـت، بـا اشـتغال زایی ایـن بنیـاد در مناطـق 
روسـتایی ۱۱ هـزار خانـواده از شـهرها به روستاهایشـان بازگشـته اند و ۸ هـزار خانوار 

کولبـران در روسـتاهای خـود مسـتقر شـده اند.
عسـکری آزاد با اشـاره به ملحق شـدن ۲۰۰ تسـهیل گر جدید به شـبکه تسـهیل گران 
برکـت در سراسـر کشـور تاکیـد کـرد: ۳۰ هـزار طـرح از ۱۰۰ هزار طـرح هدف گذاری 
شـده در سـال ۱۴۰۱ توسـط ایـن تسـهیل گران جدید در مناطـق محروم و روسـتایی 

۱۴۱ شهرسـتان ایجاد خواهد شـد.
 وی در تشـریح ویژگی هـای طرح هـای اشـتغال زایی بنیـاد برکـت گفـت: همـه ایـن 
طرح هـا مبتنـی بر اراده، مشـارکت و عاملیت مردم اسـت و بنیاد نقش تصدی گـری ندارد. 
از ۲۲ هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری انجـام شـده بـرای ایجـاد اشـتغال در مناطـق 
محـروم و روسـتایی کشـور ۱۴ هـزار میلیـارد تومان آن توسـط مردم تامین شـده اسـت.

 رئیـس هیـات مدیـره بنیـاد برکـت ادامـه داد: همچنیـن همـه ایـن طرح ها بر اسـاس 
منطقـه  هـر  مالـی  و  طبیعـی  فیزیکـی،  فنـی،  انسـانی،  پتانسـیل های  و  ظرفیت هـا 

راه انـدازی و منجـر بـه رشـد درون زای جوامـع محلـی شـده اند.
عسـکری آزاد مشـارکت جوامـع محلـی را از دیگـر شـاخصه های طرح هـای اشـتغال 
برکـت برشـمرد و بیـان کـرد: جوامـع محلی، مدیـران، مقامـات و دسـتگاه های اجرایی 
منطقـه ای همکاری هـای جـدی با تسـهیل گران بنیـاد دارنـد و ۴۷ هـزار و ۵۰۰ نفر از 
معتمـدان، ائمـه جماعـات و افراد ذی نفـوذ در ۹ هزار و ۲۷۰ کارگروه توسـعه اشـتغال 

روسـتایی سـاماندهی شـده اند و در اجـرای طرح هـا مشـارکت دارند.
وی افزود: ۱۴ هزار و ۷۹۰ کارگروه مردمی نیز در سـطح روسـتاها تشـکیل شـده اسـت 
کـه ۱۹۸ هـزار نفـر از مـردم عضـو ایـن کارگروه هـا هسـتند. همچنیـن ۵ هـزار و ۲۵۴ 
صنـدوق قرض الحسـنه در روسـتاها راه انـدازی و ۷۷ میلیـارد تومـان توسـط مـردم در 

ایـن صندوق هـا سـرمایه گذاری شـده اسـت. 
رئیـس هیـات مدیـره بنیـاد برکـت از راه انـدازی ۴۱۲ کمیته اشـتغال در شهرسـتان ها 
خبـر داد و اظهـار داشـت: ۶ هـزار نفـر از ائمـه جمعـه، فرمانـداران و مقامـات اجرایـی 

محلـی در ایـن کمیته هـا عضو هسـتند.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

ایجاد شبکه های خرد و کوچک برای ارتباط با صنایع بزرگ 
در دستور کار وزارت کار است

سرپرسـت وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
شـبکه های  ایجـاد  گفـت:  اجتماعـی 
بـا  ارتبـاط  بـرای  کوچـک  و  خـرد 
ایـن  کار  دسـتور  در  بـزرگ  صنایـع 

دارد. قـرار  وزارتخانـه 
بـه گـزارش بـازارکار، »محمـد هـادی 
زاهـدی وفـا« روز جمعـه در جریـان 
اسـتان  بـه  جمهـور  رییـس  سـفر 
مرکـزی در شـورای اداری شهرسـتان 
بخـش  خصـوص  در  افـزود:  فراهـان 
بـا وجـود شـهرک صنعتـی  صنعـت، 
در فراهـان امـا شـاهد توسـعه صنعت 

نیسـتیم و بـا صنایـع دیگـر در کشـور مذاکـره شـده کـه اگر امکان داشـته 
باشـد، شـبکه هایی در حـد پایین دسـتی بـرای صنایع بزرگ پیشـران ایجاد 
شـود تـا صنایـع کوچک در شـهرک های صنعتی یک رشـد بایسـته داشـته 
باشـند و ظرفیت هـای خالـی بخش صنعـت بتواند در ارتباط بـا صنایع کان 

یـک هـم افزایی داشـته باشـد.
وی بیـان کـرد: ایـن مهم در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در دسـتور 
کار اسـت تـا بتوانیـم شـبکه ای خرد وکوچـک در ارتبـاط با صنایـع بزرگ 

کشـور تشـکیل دهیـم تا آنهـا موثر و مفید باشـند.
سرپرسـت وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی ادامه داد: شهرسـتان فراهان 
یـادآور شـخصیت هایی اسـت کـه نـه تنهـا در سـطح ملـی بلکه در سـطح 

جهانـی افتخارآفرین هسـتند.

سرپرسـت وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی افـزود: دولـت وارث حجم 
زیـادی از طرح هـای نیمـه تمـام از 
دوره گذشـته اسـت و سـعی می شود 
و  بودجـه ای  تـوان  کـه  آنجـا  تـا 
اقتصـادی کشـور باشـد ایـن طرح ها 
را بـا اولویـت بـه اتمـام برسـانیم و 

مشـکات را رفـع کنیـم.
زاهـدی وفـا اظهـار داشـت: باید یک 
زیـرا  گیـرد،  بنـدی صـورت  دسـته 
برخـی از پروژه هـا نیاز اسـت توسـط 
بخـش خصوصی، خیریـن و نهادهای 
مردمـی تکمیـل شـوند و تعـدادی نیز با مشـارکت بین بخـش خصوصی و 
دولـت بـه اتمـام برسـد و یـک سـری از پروژه هـا بایـد فقط توسـط بخش 

دولتـی تمام شـوند.
سرپرسـت وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی افـزود: شهرسـتان فراهـان 
تمرکـز روی بحـث کشـاورزی دارد و جمعیـت روسـتایی آن ۵۶ درصـد و 
جمعیـت شـهری آن ۴۴ درصـد اسـت و یکـی از اتفاقـات اشـتباهی که در 
سـال های گذشـته رخ داده آن اسـت کـه جمعیـت روسـتایی کـم شـد و 

روسـتاها از قطـب تولیـد کشـور خارج شـدند.
زاهـدی وفـا تصریـح کـرد: در صورتی کـه روسـتاها بایـد همچنـان موتور و 

قطـب تولید کشـور باقـی بمانند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی:

دانشگاه ها ۳۰ درصد فعالیت خود را به سمت مهارت آموزی هدایت کنند
رئیس کمیسـیون آموزش و تحقیقات 
بیـان  بـا  اسـامی  شـورای  مجلـس 
اینکه بر اسـاس برنامه ششـم توسـعه 
بایـد ۳۰ درصـد از آموزش هـا مهـارت 
محـور شـوند، افـزود: موضـوع مهارت 
در  و  کشـور  فرادسـتی  قوانیـن  در 
برنامه هـای پنـج سـاله آمـده اسـت، 
در برنامـه ۵ سـاله ششـم دو تکلیـف 
مطرح شـده و این اسـت کـه ۵۰ درصد 
دانش آمـوزان و ۳۰ درصـد از آموزش عالی 
کشـور بایـد بـه سـمت مهـارت آمـوزی 

بروند.
به گـزارش بازارکار، رئیس کمیسـیون 

آمـوزش و تحقیقـات مجلس شـورای اسـامی با بیـان اینکه بر اسـاس برنامه 
ششـم توسـعه بایـد ۳۰ درصـد از آموزش هـا مهـارت محـور شـوند، افـزود: 
موضـوع مهـارت در قوانیـن فرادسـتی کشـور و در برنامه های پنج سـاله آمده 
اسـت، در برنامـه ۵ سـاله ششـم دو تکلیـف مطـرح شـده و این اسـت که ۵۰ 
درصـد دانش آمـوزان و ۳۰ درصـد از آمـوزش عالـی کشـور بایـد بـه سـمت 

مهـارت آمـوزی بروند.
علیرضـا منـادی، ۳۰ تیرمـاه، در آییـن تکریـم و معارفه رئیس دانشـگاه جامع 
علمـی کاربـردی بـا اشـاره بـه جایـگاه ایـران در تولید علـم، اظهار کـرد: رتبه 
ایـران در زمینـه تولیـد علم و دانش ۱۴ بوده و جزو کشـورهای برتر دنیاسـت.

داد:  ادامـه  وی  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
اکنـون دنیـا بـه سـمت کسـب مهارت 
پیش رفتـه و بسـیاری از افراد متقاضی 
مهارت آموزی هسـتند کـه این موضوع 
یـک راه بسـیار موثری برای رسـیدن به 

کسـب و کار سـریع است .
وی افـزود: ما در حـال حاضر از عملکرد 
و  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  مهارتـی 
وزارت علـوم باید راضی نباشـیم؛ چراکه 
درصدهـای مطـرح شـده در برنامـه 
۵ سـاله ششـم محقـق نشـده اسـت و 

باید بیشـتر کار شـود.
منـادی با بیـان اینکـه آذربایجـان مهد 
صنایـع مـادر و بسـیاری از اولین هـای تبریـز از جنـس آموزشـی و فرهنگـی 
اسـت، گفـت: تبریـز از قدیـم محـل پـرورش صنعتگـران بوده اسـت؛ به 
طوری که صنعت سـماور سـازی یکی از صنایع بومی آذربایجان به شـمار رفته 

و همچنیـن صنعـت کبریت سـازی بـرای اولین بـار در تبریز راه اندازی شـد.
بـه گـزارش ایسـنا؛ آییـن تکریـم از زحمـات دکتـر قالیچـی، “رئیـس سـابق 
دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی آذربایجان شـرقی” و معارفه دکتـر عابدزاده، 
“سرپرسـت دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی آذربایجـان شـرقی” بـا حضـور 
جمعـی از مسـئولین اسـتانی و کشـوری در موسسـه فرهنگـی هنـری الـف 

شـد. برگزار 

رئیس این سازمان مطرح کرد:

کمبود آمبوالنس و نیرو، چالش  جدی اورژانس کشور 
رئیـس سـازمان اورژانس کشـور بـا انتقاد از فرسـودگی ۳ هـزار آمبوالنس 
تجهیـز  بـرای  تومـان  میلیـارد  مجلـس حـدود ۵۰۰  گفـت:  کشـور،  در 
اورژانـس در الیحـه بودجـه ۱۴۰۱ پیـش بینـی کـرد امـا این مبلـغ هنوز 
تخصیـص نیافتـه اسـت. البته بـرای اینکه سـاالنه هزار دسـتگاه آمبوالنس 
وارد نـاوگان اورژانـس کشـور شـود نیـاز بـه ۱۵۰۰ میلیـارد تومـان داریم.
جعفـر میعادفـر در گفـت و گو بـا خبرگـزاری خانه ملـت بزرگترین چالش 
آمبوالنـس  تامیـن  و  فرسـودگی  را  بیمارسـتانی  پیـش  اورژانـس  حـوزه 
دانسـت و گفـت: متاسـفانه ۳ هـزار دسـتگاه آمبوالنـس مان فرسـوده و از 
رده خارج هسـتند و در زمان بررسـی بودجه پیشـنهاداتی را به کمیسـیون 
بهداشـت ارائـه کردیـم و مجلس حـدود ۵۰۰ میلیـارد تومان بـرای تجهیز 
اورژانـس پیـش بیمارسـتانی در الیحـه بودجـه ۱۴۰۱ پیش بینـی کرد اما 

ایـن مبلـغ هنـوز تخصیص نیافته اسـت.
وی افـزود: البتـه در صـورت تخصیـص، با توجه بـه تورم و تغییـرات ارزی 

بـا ایـن مبلـغ هـم تنهـا مـی تـوان ۲۰۰ آمبوالنس خریـد در حالـی که ما 
بـه ۳ هـزار آمبوالنـس نیـاز داریـم بنابرایـن می طلبـد دولـت و مجلس ما 

را حمایـت کنند.
میعادفـر ادامـه داد: امیدواریـم ۵۰۰ میلیـارد تومان بودجـه تخصیص یابد 
تـا مشـکات مـا تا حدودی حل شـود و بـرای اینکه سـاالنه هزار دسـتگاه 
آمبوالنـس وارد ناوگان اورژانس کشـور شـود نیاز بـه ۱۵۰۰ میلیارد تومان 

منابـع داریم.
رئیـس سـازمان اورژانـس کشـور یـادآور شـد: در کنـار کمبـود آمبوالنس 
مجـوز  بایـد  دولـت  و  مواجـه هسـتیم  هـم  انسـانی  نیـروی  کمبـود  بـا 
اسـتخدام نیـرو را صـادر کنـد تـا بتـوان بخشـی از نیازهـا را رفـع کـرد؛ 
طبـق خواسـته های نماینـدگان بـر اسـاس آمایـش سـرزمینی نیـاز اسـت 
در برخـی مناطـق کشـور پایگاه هـای اورژانـس راه انـدازی شـود امـا بایـد 
اعتبـار و منابـع و مجوزهـای الزم بـرای اسـتخدام و  جذب نیروی انسـانی 

در پایـگاه هـا مـورد توجـه دولـت و مجلـس قـرار گیـرد.

از سوی وزارت تعاون؛

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس

دبیر کل اتاق بازرگانی تهران در دیدار اعضای هیأت مدیره 
کانون کارآفرینی استان تهران :

رئیس هیات مدیره بنیاد برکت تاکید کرد ؛
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نماینده مردم کرمان در مجلس تاکید کرد:     ◄
یادداشت سخنگوی دولت درباره 

کتاب »روایت یک رویش«
جهاددانشگاهی تقویت 

 در گرو اراده دولت و مجلس

معرفی کتاب ◄
حمایت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از جهاددانشگاهی

نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس تصریــح کــرد: در 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی 
توجــه ویــژه ای بــه جهاددانشــگاهی در افزایــش بودجــه بــه 
ــو داشــته ایم و حمایت هــای  ــی فنــاوری ن ــژه در حوزه های وی

ــم. ــاد کرده ای ــن نه ــی از ای خوب
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر محمدمهــدی زاهــدی نماینــده 
مــردم کرمــان در مجلــس شــورای اســامی ضمــن تبریــک 
ســالروز تشــکیل جهاددانشــگاهی بیان کرد: جهاددانشــگاهی 
یکــی از دســتاوردهای انقــاب اســامی اســت و نقش بســیار 

خوبــی در کشــور ایفــا کــرده اســت.
بــه گفتــه وی، جهاددانشــگاهی پیونددهنــده میــان جنــگ 
ــای تخصصــی  ــود و توانســت بخشــی از نیروه و دانشــگاه ب
ــدس  ــاع مق ــرای دوران دف ــق دانشــگاه ها ب ــی را از طری و فن
تأمیــن کنــد و پــس از جنــگ تحمیلــی در عرصــه اقتصــاد 
ــرد. ــدا ک ــان ورود پی ــد دانش بنی ــش و تولی ــر دان ــی ب مبتن

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی 
ســلول های بنیــادی، معالجــه ســرطان ها، اســتفاده از گیاهان 
دارویــی از دســتاوردهای جهاددانشــگاهی برشــمرد و عنــوان 
ــاف  ــرداری و اکتش ــث بهره ب ــه بح ــاد ب ــن نه ــرد: ورود ای ک
نفــت و احــداث ایســتگاه های رادیویــی و تلویزیونــی و 
ــتاوردهای  ــر دس ــردی از دیگ ــی کارب احــداث دانشــگاه علم

جهاددانشــگاهی اســت.
وی تصریــح کــرد: در کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس شــورای اســامی توجــه ویــژه ای بــه جهاددانشــگاهی در 
افزایــش بودجــه مخصوصــاً در حوزه هایــی فنــاوری نــو داشــته ایم 

ــم. ــاد کرده ای ــن نه ــی از ای ــای خوب و حمایت ه
ــاره جهاددانشــگاهی کرمــان بیــان کــرد: در اســتان  زاهــدی درب
کرمــان پروژه هــای خوبــی در دســت اجــرا اســت کــه ایــن پروژه ها 

در آینــده می تواننــد در ســطح ملــی گســترش پیــدا کننــد.
ــورد  ــن م ــش از ای ــد جهاددانشــگاهی بی ــه وی، بای ــه گفت ب
حمایــت قــرار گیــرد تــا بتوانــد بعــد از ایــن هــم در خدمــت 
نظــام و انقــاب باشــد و تــا کنــون نیــز هــر زمــان که کشــور 
در حــوزه فناوری هــای نــو نیــاز داشــته، ایــن نهــاد بــا روحیــه 

جهــادی آمادگــی حضــور خــود را اعــام کــرده اســت.
زاهــدی خطاب بــه جهادگران فعــال در جهاددانشــگاهی گفت: 

روحیــه جهــاد علمی و فنــاوری را در کشــور ترویــج دهید.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی بیان کرد: ◄

ــه  ــت در صفح ــخنگوی دول س
شــخصی اینســتاگرام خــود 
ــاره  ــه انتشــار یادداشــتی درب ب
کتــاب »روایــت یــک رویــش« 

ــت. پرداخ
بــه گــزارش بــازارکار، علــی بهــادری 
جهرمی در صفحه رســمی خود در 

اینســتاگرام نوشت:
»پیشــرفت های ایــران در چهار 
ــاور  دهــه گذشــته، محصــول ب
بــه توانمدی هــای داخلــی و مجاهــدت زنــان و مردانــی اســت کــه دل 
در گــرو اعتــای ایــران اســامی داشــته اند. حرکــت بــر لبــه دانــش 
در حوزه هــای مختلفــی از علــم، اکنــون نــام ایــران را در نانو، پزشــکی، 

مهندســی، پهپــاد، هوافضــا و ... زبانــزد جهانیــان کــرده اســت. 
ــن  ــی از همی ــفاهی، یک ــی ش ــا خاطرات ــش« ب ــک روی ــت ی »روای
پیشــرفت های چشــمگیر را روایــت کــرده اســت. اگــر حــاال ایــران بــه 
ــاروری منطقــه تبدیــل شــده اســت،  یکــی از قطب هــای درمــان ناب
مرهــون تاش هــای شــبانه روزی مرحــوم ســعید کاظمــی آشــتیانی 
اســت. ایــن کتــاب بــه نقــل از همــکاران و دوســتان مرحوم آشــتیانی، 
ــم و  ــر عرصــه عل ــن جهادگ ــات شــاخص علمــی ای ــی و اقدام زندگ

ــت. ــرح داده اس ــن ش ــلول های بنیادی ــوزه س ــش را در ح دان
ایــن کتــاب کــه اخیرا بــه چــاپ دوم رســیده اســت، در ۴۱۰ صفحــه، ابعاد 
جالبــی از شــخصیت رئیس ســابق پژوهشــکده رویــان را روایــت کرده 
اســت. کادرســازی از میــان نخبــگان و ترســیم نقشــه پیشــرفت ایران 
ــای مرحــوم  ــه کار، از ویژگی ه ــاد ب ــان و اعتق ــار ایم اســامی در کن
ــه جزئیــات  ــن کتــاب آن را ب آشــتیانی اســت کــه دوســتانش در ای

شــرح داده انــد.«

مجلس حامی برنامه های جهاد دانشگاهی برای تحقق شعار سال است
نماینـده مـردم اردبیل، نیر، نمین و سـرعین در مجلس شـورای 
اسـامی گفـت: مجلـس حامـی برنامه هـای انقابـی و مطابق با 
تحقق شـعار سـال جهاد دانشگاهی اسـت و برای توسعه اقتصاد 
و اشـتغال در کنار جهاددانشـگاهی از طرح های کاربردی حمایت 

دارد. قاطع 
بـه گـزارش بـازارکار، حجت االسـام و المسـلمین سـیدکاظم 
موسـوی بـا بیـان ایـن مطلـب بـه مناسـبت سـالروز تاسـیس 
جهاددانشـگاهی اظهـار کـرد: جهاددانشـگاهی اردبیـل اقدامات 
عرصـه  خصـوص  بـه  مختلـف  عرصه هـای  در  ارزشـمندی 
پزشـکی انجـام داده کـه این حرکات ارزشـمند بایـد روز به روز 

شـود. گسـترده تر 
وی بیـان کـرد: قـدردان زحمـات و تـاش فعـاالن ایـن عرصـه 

هسـتیم که نسـبت به رفع مشـکات ناباروری در کشور گام های اساسـی برداشته اند و با فعالیت 
در ایـن حـوزه کمک قابل توجهی به نرخ رشـد جمعیت و کاهش جمعیت ناباروری شـده اسـت، 
علی الخصـوص اقدامـات ارزشـمندی نیز در حوزه سـلول های بنیـادی و گره گشـایی در مقابله با 
بسـیاری های العـاج نیـز رقم خـورده که تمامـی این تاش ها شایسـته تقدیـر و قدردانی اسـت.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سـرعین در مجلس شـورای اسـامی ادامه داد: مسـووالن باید 
توجه جدی به حل مشـکات جامعه و مردم داشـته باشـند و جهادی وار مشـکات را حل کنند 
و از ظرفیت هایـی کـه جهـاد دانشـگاهی دارد بـرای حل مشـکات کشـور اسـتفاده و از ظرفیت 

دانشـگاهیان و اسـاتید نیز به صورت مناسـب و اساسـی در این زمینه بهره  جویی کنند.
موسـوی افـزود: مجلـس حامـی برنامه هـای انقابی و مطابق با تحقق شـعار سـال اسـت و برای 

توسـعه اقتصاد و اشـتغال در کنار جهاد دانشـگاهی از طرح های 
مـورد انتظـار و کاربردی و تخصصی حمایت می کنـد که در این 
زمینـه بایـد با تمهیدات به عمل آمده از وابسـتگی ها رهایی پیدا 

کـرده و امـکان خروج ارز از کشـور را کاهش دهیم.
وی تصریـح کـرد: جهاد دانشـگاهی بـه عنوان یک نهـاد انقابی 
در جامعه خدمات ارزشـمندی را به یادگار گذاشـته اما همچنان 
بـه عنـوان پل ارتباطی بین صنعت و دانشـگاه وظایف و رسـالت 
خطیـر و حساسـی بر عهـده دارد کـه باید در تمامـی حوزه ها به 
صـورت علمی و تخصصـی ورود پیدا کرده و بـرای تحقق اهداف 

انقـاب اسـامی دین خـود را ادا کند.
نماینـده مـردم اردبیل، نیر، نمین و سـرعین در مجلس شـورای 
اسـامی ادامه داد: در صورتی می توان از دسـتاوردهای ارزشـمند 
ایـن نهـاد انقابـی بهره جسـت که اقدامـات این مجموعه برحسـب نیازهـای روز جامعـه و رفع 
مشـکات مـردم باشـد و علی الخصوص گسـتردگی و تنوع آن همـگام با علم روز باشـد تا بتواند 

مشـکات جامعـه را برطرف کند.
وی افـزود: ایـن مجموعـه بایـد در عرصه ملی و فراملـی نیز ماموریت خود را ایفا کند و با توسـعه 
و پیشـرفت بـر مبنـای علـم برای توسـعه کشـور گام بـردارد و با توجه بـه این کـه این مجموعه 
ذاتـا یـک نهـاد نـوآور و دانش بنیـان به حسـاب می آیـد می تواند به عنـوان موتور محرک کشـور 
در حوزه های مختلف اعم از گردشـگری، پزشـکی، صنعتی، اقتصادی و اشـتغال نقش شـایانی را 

بـا تولید ثـروت ایفا کند.

عضو هیات رییسـه مجلس 
گفـت:  اسـامی  شـورای 
تقویت جهاددانشـگاهی در 
گـرو اراده جـدی دولت بوده 
و مجلـس نیـز در ایـن راه 

همدالنـه مصمـم اسـت.
بـه گـزارش بـازارکار، علـی 
کریمـی فیروزجایـی عضـو 
مجلـس  رییسـه  هیـات 
شـورای اسـامی با اشاره به 
خدمات جهاد دانشگاهی در 
مسیر توسعه بنیادین گفت: 

جهاددانشـگاهی از ابتـکارات انقاب اسـامی که بـرای بهره مندی از دسـتاوردهای علمی 
در مسـیر توسـعه بنیادی کشـور بنا نهاده شـده و تاکنون خدمات ارزنده ای در حوزه های 

مختلف داشـته اسـت.
وی افـزود: بـا توجه به شـرایط ویژه و منحصربفـرد مازندران جهاددانشـگاهی می تواند 
در زمینـه اقتصـاد دانش بنیان و بسـترهای عملیاتی بخش تولید در سـطح اسـتان 

پـروژه های تحولـی را کلید بزند.
عضـو هیـات رییسـه مجلس شـورای اسـامی تاکیـد کـرد: با توجـه به مشـی دانش 
بنیانـی جهاددانشـگاهی ایـن نهـاد باید با توجـه عمیق میدانـی و مطالعاتـی در حوزه 
نوآوری هـای تولیـدی و صنعتـی موفقیت مشـهود خـود در این بخـش را تکمیل کند 
و طبیعتا مسـئوالن اجرایی باید در تصمیم سـازی های راهبردی نقش بیشـتری برای 

آن قائل شـوند.
وی از فعالیت ۷۰۰۰ شـرکت دانش بنیان در کشـور خبر داد و تصریح کرد: با عنایت 
به رشـد شـگفت انگیز شـرکت های دانش بنیان در کشـور، از طریق تقویت و توسـعه 
ایـن شـرکت ها بـا نقـش آفرینی جوانـان هوشـمند و تحصیـل کـرده بایـد راه را برای 
توسـعه فناورانـه ایـران اسـامی در سـالی کـه مزین بـه تولید، دانـش بنیان و 

اشـتغال آفرینـی اسـت، همـوار کرد.
نماینـده مـردم بابـل در مجلـس با اشـاره به ایـن که جهاددانشـگاهی باید طـرح های 
خاقانـه ارایه دهد، خاطرنشـان کرد: تقویت جهاددانشـگاهی در گـرو اراده جدی دولت 
بـوده و مجلـس نیز در این راه همدالنه مصمم اسـت، البته مسـئوالن جهاددانشـگاهی 
نیـز بایـد بـا ارایـه طرح هـای خاقانه و هوشـمندانه مسـیر تحـول و پویایـی این نهاد 

برجسته را بگشایند.
وی بـا اشـاره بـه موفقیـت طرح های جهاددانشـگاهی در حوزه شـیات افـزود: تقویت 
همکاری هـای جهاددانشـگاهی بـه ویـژه در حوزه شـیات در مازندران کـه زمینه های 
رشـد آن فراهم اسـت، طرح واجد ستایشـی اسـت که می تواند در زمینه تکثیر نسـل 
ماهیـان خاویـاری و پرورش در قفس و افزایش تولید انواع ماهیان به بلوغ برسـد چراکه 

زمینه های همکاری جهاددانشـگاهی با شـیات گسـترده و فراوان اسـت.
علـی کریمـی یـادآور شـد: با توجه بـه قابلیت های عمده توسـعه در بخش کشـاورزی 
و گردشـگری اسـتان مازندران، جهاددانشـگاهی مـی تواند در زمینه تولید بـذور زراعی 
و ارقـام جدیـد تحـت کشـت نقـش آفریـن باشـد و بـا بI کارگیـری الگوهـای نوین 
کشـت دانـش بنیان به ارتقای سـطح کشـت و تولیـد واریته های جدیـد زراعی کمک 
شـایانی کند.عضـو هیات رییسـه مجلس شـورای اسـامی در گفـت و گو با ایسـنا، در 
خصـوص نقش آفرینی جهاددانشـگاهی در حوزه گردشـگری گفـت: در این زمینه نیز 
جهاددانشـگاهی مـی توانـد با تکمیل زنجیره زیربنایی رشـد مزیت های گردشـگری و 
شناسـایی ظرفیت های ناپیدای آن و نیز با تشـکیل حلقه های تنوع بخشـی به بنیان 

گردشـگری تاریخـی و فرهنگی مازنـدران، اعتـای آن را هدف بگیرد.

دعوت به همکاری دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت توربین ماشین خاورمیانه در صنعت نفت و گاز 
در راستای تکمیل کادر خود در تهران )منطقه ۹ – فتح( 

از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
 مهندس مکانیک )ساخت و تولید( – آقا

 با سابقه کاری،  آشنا به فرآیندهای تولید قطعه و ماشین 
آالت صنعتی از قبیل تراش و فرز و وایرکات و سنگ 
محور و …،  مسلط به نرم افزار طراحی و مدلسازی 

آشنا به ابزارهای اندازه گیری دقیق
  شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۶:۱۵

  حقوق توافقی
 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعام 
شده در بخش اطاعات تماس، ارتباط حاصل نمایند

Ghadiri.ari@gmail.com  
لینک :

https://bazarekar.ir/23590 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت تجهیز طب اثر در تهران 
)یوسف آباد، امیرآباد( برای تکمیل کادر خود از واجدین 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
 کارشناس بازرگانی

  کارشناسی، حداکثر تا سن ۳۵ سال
 ثبت سفارش- امور گمرکی و حمل و نقل بین الملل
 کارشناس مدیریت، بازرگانی، کارشناس کسب و کار

 تسلط بر نرم افزار های آفیس، آشنایی به امور اداره کل 
تجهیزات پزشکی، بازرگانی خارجی، امور بانکی و

 حمل و نقل بین المللی
 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 

ایمیل اعام شده ارسال نمایند.
office@tajhiztebasar.com  

لینک :

https://bazarekar.ir/23576 

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی:     ◄

پیش بینی اعتبارات مناسب در حوزه 
اشتغال بانوان سرپرست خانوار 

معــاون رئیــس جمهــور در امــور بانــوان و خانــواده گفــت: اعتبــارات 
خوبــی بــرای اســتان در حــوزه کمــک به آســیب دیــدگان، بازپــروری، 
ــوان  ــرای بان ــاص ب ــور خ ــه ط ــی و ب ــتغال و کارآفرین ــن اش تامی
ــع  ــی و صنای ــرای کارآفرین ــژه ب ــه صــورت وی ــوار و ب سرپرســت خان

تبدیلــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
انســیه خزعلــی در جریــان ســفر هیــات دولــت بــه اســتان مرکــزی 
در جمــع خبرنــگاران در شــهر اراک اظهــار کــرد: بازدیــدی از شــرکت 
ــن  ــانس و همچنی ــده اس ــه تولیدکنن ــان و کارخان ــش بنی ــای دان ه
بازدیــد از یکــی از روســتاهای نزدیــک اراک انجــام گرفــت که مســئله 
آب بــه صــورت جــدی در ایــن روســتا وجــود داشــت که مشــکات را 

نوشــتند و منتقــل خواهــد شــد.
ــان آســیب دیــده و زنانــی کــه  ــه امــن و زن وی افــزود: از مرکــز خان
مــورد خشــونت قــرار گرفتنــد و از افــرادی کــه بایــد بــا شــرایط ویــژه 
حمایــت شــوند نیــز بازدیــد شــد کــه ایــن قشــر بایــد مــورد حمایــت 
ویــژه باشــند، تــاش بــر ایــن اســت کــه بــا وجــود خاءهــای موجود 
در قانــون، پشــتیبانی الزم از قشــر زنــان، شــرکت های دانــش بنیان و 

زنــان آســیب دیــده صــورت گیــرد.

خزعلی عنوان  در استان مرکزی خبر داد: ◄
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توفیقات جهاد دانشگاهی
 در عرصه پزشکی بی نظیر بوده است

ــل از سیســتان  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
و بلوچســتان نماینــده مــردم زاهــدان در 
ــات  ــس شــورای اســامی گفــت: توفیق مجل
روز افــزون جهــاد دانشــگاهی در عرصــه 

ــت. ــوده اس ــر ب ــی نظی ــکی ب پزش
ــنا  ــا ایس ــو ب ــت وگ ــهریاری در گف ــر ش دکت
افــزود: یکــی از افتخــارات جمهــوری اســامی 
ــگاهی  ــه، جهاددانش ــی کلم ــای واقع ــه معن ب
ــی  ــام عزیزان ــدردان تم ــد ق ــه بای ــت ک اس
باشــیم کــه در ایــن زمینــه فعالیــت می کنند.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایدد
https://bazarekar.ir/23562

جهاد دانشگاهی می تواند متولی تحقق شعار 
سال و رونق کسب وکار باشد

اشــتغال شــورای   مشــاور کارآفرینــی و 
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــل ب ــتان باب شهرس
ــان  ــش بنی ــوزه دان ــگاهی در ح ــاد دانش جه
تاکیــد کــرد: ایــن نهــاد مــی توانــد بــه عنوان 
ــرای تحقــق شــعار ســال  ــی ب دســتگاه متول
باشــد و در رونــق کســب و کار بــه خصــوص 
مشــاغل خانگــی و خــرد گام موثــری بــردارد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایســنا بهمن 
وهــاب زاده گردرودبــاری بــا اشــاره بــه دامنــه 
ــن حــوزه  ــا و اینکــه جهــاد دانشــگاهی گام هــای مختلفــی در ای ــوع شــغل ه فعالیــت و تن
ــری در ایــن حــوزه از جهــاد  ــوان برنامــه هــای موفــق ت برداشــته اســت، گفــت: مــی ت

شــاهد بــود به شــرطی کــه در ســطح کان بودجــه ای بــه آن اختصــاص یابــد.
وهــاب زاده، از برگــزاری دوره هــای آموزشــی و کاربــردی در شــاخه هــای مختلــف از جملــه 
طــب ســنتی، داروخانــه و امــداد کــه شــاخه هــای مــورد نیــاز جامعــه و شــغل نوینــی اســت 
ــه دامنــه وســیع فعالیــت، جهــاد دانشــگاهی ظرفیــت انجــام  ــا توجــه ب خبــر داد و گفــت: ب

فعالیــت هــای بیشــتر متناســب جوانــان و افــراد تحــت پوشــش را دارد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایدد
https://bazarekar.ir/23583

آمادگی جهاددانشگاهی گیالن 
برای نقش آفرینی در توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی

جهاددانشــگاهی  ســازمان  سرپرســت 
ی  ا بــر ینکــه  ا ن  بیــا بــا   ، ن گیــا
نــق اقتصــادی بایــد  و ر بــه  ن  ســید ر
بــه ســمت اقتصــاد دانش بنیــان حرکــت کــرد، 
گفــت: جهــاد دانشــگاهی اســتان بــا دارا بــودن 
منابــع انســانی متخصــص و همچنیــن مراکز 
متعــدد آموزشــی، نــوآوری و شــتابدهی 
ــی  ــعه کارآفرین ــی در توس ــاده نقش آفرین آم
ــان اســتان اســت. ــرای جوان و اشــتغالزایی ب
ــت  ــن گرامیداش ــکنی ضم ــا مس ــگاهی، حمیدرض ــی جهاددانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فرارســیدن چهل ودومیــن ســالروز تشــکیل جهاددانشــگاهی، اظهــار کــرد: جهاددانشــگاهی در 
عرصه هــای مختلــف علمــی، پژوهشــی، ایجــاد اشــتغال، علــوم انســانی، پزشــکی، ژنتیــک، 
ــا  ــد؛ ب ــت می کن ــت محیطی و... فعالی ــو، زیس ــای ن ــی، فناوری ه ــی، فرهنگ ــی و مهندس فن
توجــه بــه اهمیــت علــم و دانــش به عنــوان منشــأ قــدرت و اقتــدار، جهاددانشــگاهی نیــز 

تــاش دارد در ایــن راســتا پرچــم دار توســعه فناوری هــای علمــی و پژوهشــی باشــد.
سرپرســت ســازمان جهاددانشــگاهی گیــان بــا اشــاره بــه ایــن کــه مقــام معظــم رهبــری 
ــزود:  ــد، اف ــن« نام گــذاری کرده ان ــان و اشــتغال آفری ــد؛ دانش بنی ســال ۱۴۰۱ را ســال »تولی
ــوده کــه در ایــن  توســعه دانش بنیــان همــواره یکــی از رســالت های مهــم جهاددانشــگاهی ب

راســتا اقدامــات اساســی صــورت گرفتــه اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه بــرای رســیدن بــه رونــق اقتصــادی بایــد بــه ســمت اقتصــاد دانش بنیان 
حرکــت کــرد، گفــت: اقتصــاد دانش بنیــان، اقتصــادی اســت کــه در آن دانــش و اطاعــات در 
اولویــت قــرار دارد؛ ســرمایه آن هــا نــوآوری، ابداعــات و ایده هــای خاقانــه اســت و ایــن اهمیــت 
شــرکت ها و محصــوالت دانش بنیــان را نشــان می دهــد، بنابرایــن جهاددانشــگاهی به عنــوان 
ــا حمایــت از توســعه شــرکت های دانش بنیــان نقــش بســیار  ــد ب یــک نهــاد انقابــی می توان

مهمــی را در ارتقــای علمــی و اقتصــادی ایفــا کنــد.

مجلس و دولت حامی جهاددانشگاهی باشند
عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان کرمانشــاه 
و  گســترده  فعالیت هــای  از  تقدیــر  بــا 
ــرای کشــور در طــول  حیاتــی جهاددانشــگاهی ب
ســال های فعالیــت این نهاد، گفــت: در حــال حاضر 
جهاددانشــگاهی رســالت کلیــدی در تحقــق 
شــعار ســال دارد و دســتگاه هــای دیگــر باید 
ــد. ــاری دهن ــاد را ی ــن نه ــن مســیر ای در ای

ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــام  ــاه، حجت االس ــگاهی کرمانش جهاددانش
ــه  ــاه ب ــتان کرمانش ــدگان اس ــع نماین ــو مجم ــا عض ــینی کی ــواد حس ــید ج ــلمین س والمس
مناســبت ســالروز تشــکیل جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه نقــش بی بدیــل ایــن نهاد در توســعه 
علمــی کشــور، گفــت: جهاددانشــگاهی در موضوعــات علمــی کارهــای بــزرگ و حیاتــی بــرای 
ــر کنــد. ــد جــای آن را در کشــور پ کشــور انجــام داده و هیــچ مجموعــه دیگــری نمــی توان
حســینی کیــا بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای علمــی بســیار در کشــور گفــت: جهاددانشــگاهی 
ایــن توانایــی را دارد کــه بــا بهــره گیــری از ظرفیــت هــای موجــود بــه جایــگاه هــای علمــی 
برتــر در کشــور و حتــی جهــان برســد و ایــن امــر از عهــده ایــن نهــاد جهــادی برمــی آیــد و 

انتظــار هــم همیــن اســت.
وی بــا اشــاره بــه تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان 
ــاد  ــن نه ــی ای ــگان اســت و رســالت اصل ــوآوری نخب ــوم ن ــت: جهاددانشــگاهی زیســت ب گف
ــد  ــتا بای ــن راس ــت و در همی ــان اس ــش بنی ــرکت های دان ــن ش ــگان و همی ــت از نخب حمای

ــن نهــاد داشــته باشــند. ــت و مجلــس حمایــت جــدی از ای دول

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان

جهاد دانشگاهی ارتباط دهنده
 دانشگاه ها و صنایع است

ــتان  ــاوری خوزس ــم و فن ــارک عل ــس پ  رئی
ضمــن اعــام آمادگــی افزایــش ارتبــاط 
پــارک بــا جهــاد دانشــگاهی گفــت: ســاختار 
جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان یــک مجموعــه 
ارتباط دهنــده بیــن دانشــگاه ها، صنایــع، 
در  کــه  پژوهشــی  بســترهای  و  جامعــه 
ــف  ــود دارد تعری ــف وج ــازمان های مختل س

ــت. ــده اس ش
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایســنا،دکتر 

ــاد دانشــگاهی،  ــرا رســیدن ســالگرد تشــکیل جه ــک ف ــی، ضمــن تبری محمــد راضی جال
اظهــار کــرد: جهــاد دانشــگاهی از اوایــل انقــاب اســامی، بــه منظــور اینکــه اهدافــی 
را بــه طــور عمــده در حــوزه فرهنگــی دنبــال کنــد، تشــکیل شــد و ایــن نهــاد بــه عنــوان 

نهــادی برخاســته از انقــاب فرهنگــی مطــرح بــوده اســت.
وی افــزود: در نهایــت ســاختار جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان یــک مجموعــه ارتباط دهنــده 
ــف  ــازمان های مختل ــه در س ــی ک ــترهای پژوهش ــه و بس ــع، جامع ــگاه ها، صنای ــن دانش بی
ــرد  ــه صــورت می گی ــی ک ــای فرهنگ ــار فعالیت ه ــده اســت. در کن ــف ش ــود دارد تعری وج
ــه اســامی شــدن دانشــگاه ها را  ــن مجموعــه در حــال حاضــر اهــداف مختلفــی از جمل ای
پیگیــری می کنــد و ترویــج فرهنــگ اســامی در حوزه هــای مختلــف آموزشــی و تربیتــی، 
ارتبــاط بــا صنعــت، انجــام امــور آموزشــی پژوهشــی و خدماتــی را از ســوی جهاد دانشــگاهی 

شــاهد هســتیم.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خوزســتان ادامــه داد: در ســال های اخیــر ایــن ســاختار در حــوزه 
نیــروی انســانی بــه خوبــی تقویــت شــده اســت و فعالیت هــای موثــری دارد بــه عنــوان مثــال 
در اســتان خوزســتان، نهــادی تاثیرگــذار در زمینــه آموزشــی و ارائــه خدمــات پزشــکی از جملــه 

فعالیــت در حــوزه نابــاروری و ارتبــاط بــا صنایــع از جملــه نفــت، گاز و پتروشــیمی اســت.

جهاد دانشگاهی پشتیبانی از مراکز تولید 
علم و فناوری را یک اصل بداند

فرمانـدار سـاوه گفـت: جهـاد دانشـگاهی در 
فعالیت هـای خـود پشـتیبانی از مراکز تولید 
اقدامـات  تقویـت  بـرای  را  فنـاوری  و  علـم 
فناورانـه در جامعـه یـک اصـل بدانـد و برای 
رفـع موانـع تولیـد بـه منظـور دسـتیابی به 

خودکفایـی اهتمـام جـدی داشـته باشـد.
بـه گزارش بـازارکار بـه نقل از ایسـنا مهدی 
مـرداد  فرارسـیدن ۱۶  آسـتانه  در  الیاسـی 
سـالروز تشکیل جهاددانشـگاهی اظهار کرد: 

جهـاد دانشـگاهی مولود انقاب اسـامی اسـت کـه ذات آن مبتنـی بر فعالیت هـای فناورانه و 
علمـی در تعامـل با جوامع دانشـگاهی اسـت.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه نـگاه فناورانـه و تولیـد دانش بنیـان باید بـه یک گفتمـان عمومی در 
کشـور تبدیل شـود، تصریـح کرد: ورود ایـن نهاد انقابی به حوزه دانش بنیان، توانسـته اسـت 
ایـن مجموعـه را بـه کانونی برای رفـع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشـور تبدیل کند که البته 

انتظـار مـی رود بـا خاقیـت و ایده پـروری زمینه اینگونه فعالیت ها توسـعه و تقویت شـود.
الیاسـی بـا اشـاره به توانمندی ها و مزیت های شهرسـتان ویژه سـاوه در حـوزه علمی، صنعتی 
و کشـاورزی تصریـح کـرد: جهـاد دانشـگاهی با توجه به پیشـینه ای کـه در بـرآوردن نیازهای 
کشـور دارد می توانـد از توانایی هـای بارز علمی، پژوهشـی، فرهنگی و آموزشـی خود به عنوان 
حلقـه اتصـال بین صنعـت و بخش کشـاورزی این شهرسـتان بـرای تحقق اهداف توسـعه ای 

کند. عمل 
وی بـه فعالیـت تخصصـی جهـاد دانشـگاهی در درمان نابـاروری اشـاره کرد و افـزود: خدمات 
درمانـی جهاد دانشـگاهی در حوزه درمان ناباروری باید در شهرسـتان سـاوه بـه عنوان دومین 
شهرسـتان اسـتان مرکـزی توسـعه یابد تـا عاوه بـر ارائه خدمات به شـهروندان سـاوجی نیاز 

شـهرهای همجـوار و نزدیـک به سـاوه را بـه این خدمـات برطرف کند.
فرماندار سـاوه همچنین خواسـتار احیای مرکز علمی کاربردی جهاد دانشـگاهی در سـاوه شد 
و افزود: جذب رشـته های پرمخاطب می تواند جمعیت دانشـجویی شهرسـتان را افزایش دهد 

و منجـر به تربیـت نیروهای تحصیل کرده متخصص و توانمند خواهد شـد.
وی احیـای خودبـاوری را مهمتریـن اصل برای رسـیدن به خودکفایی دانسـت و افزود: تقویت 
کار جهـادی منجـر به احیای خودباوری بین آحاد مختلف مردم خواهد شـد و جهاد دانشـگاهی 

در تقویـت خودبـاوری و فرهنـگ کار جهادی می تواند نقش آفرین باشـد.

زیست بوم نوآوری در حوزه معدنی 
در دستور کار جهاددانشگاهی کرمان

رییـس جهاددانشـگاهی کرمـان با اشـاره به 
اقدامات جهاددانشـگاهی اسـتان در راسـتای 
راه انـدازی کارخانـه منابـع کم عیـار معدنی 
به ویـژه در حوزه هماتیـت، تصریح کرد: این 
واحـد مصمـم اسـت تـا برنامه های خـود در 
حـوزه معدنی را بـا دو ویژگی اشـتغال آفرین 
و دانش بنیـان در سـطح کشـور، اسـتان و 

منطقـه  طـرح ریـزی و اجـرا کند.
بـه گـزارش روابـط عمومی جهاددانشـگاهی 

کرمـان، دکتـر مهـدی بازمانـده رییـس جهاددانشـگاهی کرمان اظهـار کرد: جهاددانشـگاهی 
همـواره یـک سـازمان پیشـرو در تحقق شـعار سـال بـوده و در راسـتانی تحقق منویـات مقام 
معظـم رهبـری و همچنیـن شـعار سـال بـا عنـوان »تولیـد، دانـش بنیـان، اشـتغال آفرین«؛ 
جهاددانشـگاهی اسـتان کرمان با اسـتفاده از ظرفیت هـا و توان نیروهای جـوان این مجموعه 

در ایـن راسـتا قـدم های موثری برداشـته اسـت.
وی با اشـاره به سـند چشـم انداز ۱۴۰۴ اسـتان و تبدیل کرمان به قطب فوالد کشـور، گفت: 
بـا توجـه بـه چشـم انداز اسـتان کرمـان در حـوزه فـوالد و تبدیل این اسـتان به قطـب فوالد 
کشـور تا سـال ۱۴۰۴، شـاهد افزایش برداشـت سـنگ آهن از منابع معدنی اسـتان هسـتیم 
کـه بـا توجـه به محـدود بودن این منابع مـی تواند در آینـده نزدیک باعث ایجـاد چالش برای 

صنایـع فـوالدی اسـتان در بحث خـوراک اولیه تولید فوالد باشـد.
رییـس جهاددانشـگاهی کرمـان بـا بیـان ایـن کـه جهاددانشـگاهی به عنـوان یـک مجموعه 
علمـی همـواره در زمینـه تولیـد و اشـتغالزایی مبتنـی بر فعالیـت دانش بنیان پیشـرو و پیش 
قـدم بـوده اسـت، اظهار کرد: در همین راسـتا جهاددانشـگاهی کرمـان با اسـتفاده از ظرفیت ها 
و اندیشـمندان ایـن مجموعـه و بـا تکیـه بر تـوان داخلی و بـاور ایرانی، اقـدام به راه انـدازی و 
تجهیـز بزرگتریـن آزمایشـگاه منابـع کـم عیـار معدنی در اسـتان کرده اسـت که هـم اکنون 
بـه عنـوان یکی از آزمایشـگاه های مرجع در این حوزه در سـطح اسـتان محسـوب می شـود.
دکتـر بازمانـده بـا اشـاره بـه اقدامـات جهاددانشـگاهی اسـتان کرمـان در راسـتای راه اندازی 
کارخانـه منابـع کـم عیـار معدنـی به ویـژه در حـوزه هماتیت، تصریح کـرد: بر اسـاس توصیه 
مقـام معظـم رهبـری و الگوسـازی های موفق در انجـام مگاپروژه هـای فناورانه بر اسـاس توان 
ملـی و داخلـی، مجموعـه جهاددانشـگاهی مصمم اسـت تا برنامه هـای خود در حـوزه معدنی 
را بـا دو ویژگـی اشـتغال آفرین و دانش بنیـان در سـطح کشـور، اسـتان و منطقـه  طـرح ریزی 

و اجـرا کند.

فرماندار ساوه: ◄

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشریح کرد:  ◄

رییــس ســازمان جهــاد دانشــگاهی 
ایــن  بــه  اشــاره  بــا  تهــران 
و  عملــی  نمونــه  نهــاد،  کــه 
ــاوری  ــت بوم فن ــه زیس تحقق یافت
و نــوآوری در کشــور اســت، گفــت: 
ســازمان جهــاد دانشــگاهی تهــران 
جهــت تجاری ســازی فناوری هــای 
و  بــازار  گســترش  بومــی، 
مشــارکت جهادگــران ســازمان 
ــادی،  ــای اقتص ــود فعالیت ه در س
تاســیس  بــرای  برنامه ریــزی 

ــان  ــرکت های دانش بنی ــرمایه گذاری و ش ــگ س ــرکت هلدین ش
ــت. ــرده اس ــاز ک ــی را آغ تخصص

بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از روابــط عمومــی جهاد دانشــگاهی، 
دکتــر مســعود کمبرانــی، رییس ســازمان جهــاد دانشــگاهی تهران 
در آســتانه چهــل و دومیــن ســالگرد تشــکیل جهاددانشــگاهی بــا 
ــک روش  ــر ی ــت ب ــه مداوم ــار ده ــش از چه ــه بی ــان این ک بی
صحیــح، نتیجــه ای بــه غایــت ســتودنی بــه جای گذاشــته اســت، 

در ادامــه اظهــار کــرد: هم اکنــون 
جهــاد دانشــگاهی همزمان بــا گام 
دوم انقــاب،گام دوم فعالیت هــای 
ــه  ــی ب ــال پختگ ــود را در کم خ

ــرد. ــش می ب پی
وی افــزود: جهادگــران دانشــگاهی 
ــات  ــام اقدام ــه انج ــاد ب ــا اعتق ب
در  کاربــردی  و  دانش بنیــان 
حــوزه هــای فرهنگــی، آموزشــی 
از  زیــادی  ســهم  پژوهشــی،  و 
ــور را  ــه کش ــرفت های فناوران پیش
بــه جهاددانشــگاهی اختصــاص داده اند و نمایشــگاه دســتاوردهای 
جهاددانشــگاهی در بهمــن مــاه ســال ۱۴۰۰، بیانگــر ایــن موضوع 
ــی و  ــه عمل ــوان نمون ــگاهی را می ت ــن رو جهاددانش ــت. از ای اس
ــت. ــور دانس ــوآوری در کش ــاوری و ن ــوم فن ــت ب ــه زیس تحقق یافت

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایدد
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رییس سازمان جهاد دانشگاهی

کلینیک تخصصی آبزیان گام موثر جهاد دانشگاهی
 در جهت امنیت غذایی کشور

رییس جهاددانشگاهی کرمان تاکید کرد ◄

دکتر شهریاری؛ 

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه: ◄

فرماندار ســامان گفــت: در مجموعه 
پتانســیل های  جهاددانشــگاهی 
آموزشــی،  حــوزه  در  بســیاری 
اشــتغال  ایجــــاد  پژوهشــی، 
و  دارد  وجــود  کــــارآفرینی  و 
ــن  ــی ای ــه مدیریت ــا مجموع قطع
ــردن  ــال بهــره  ب شهرســتان به دنب

اســت. ظرفیت هــا  ایــن  از 
محمدتقــی گنجعلــی در گفت وگو 
ــا اشــاره فعالیت هــای  ــا ایســنا ب ب

جهاددانشــگاهی در چهارمحــال و بختیاری و شهرســتان ســامان، 
ــی بســیار  ــاد انقاب ــن نه ــات ای ــا و خدم ــرد: فعالیت ه ــار ک اظه
ــی  ــز آموزش ــک مرک ــامان ی ــتان س ــت، در شهرس ــترده اس گس

ــت آن هســتیم. ــال تقوی ــال اســت و به دنب جهاددانشــگاهی فع
جهاددانشــگاهی  مجموعــه  در  افــزود:  ســامان  فرمانــدار 

پتانســیل های بســیاری در حــوزه 
ایجــاد  پژوهشــی،  آموزشــی، 
اشــتغال و کارآفرینــی وجــود دارد 
و قطعــا مجموعــه مدیریتــی ایــن 
ــردن  ــال بهــره  ب شهرســتان به دنب

از ایــن ظرفیت هــا اســت.
تنــوع  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــگاهی در  ــای جهاددانش فعالیت ه
ســطح چهارمحــال و بختیــاری 
گســترده اســت، خاطرنشــان کرد: 
ــی به صــورت برنامه محــور حرکــت  ــاد انقاب ــه و نه ــن مجموع ای
ــتعدادهای  ــگان، اس ــذب نخب ــوزه ج ــاد در ح ــن نه ــد، ای می کن
برتــر دانش آمــوزی و دانشــجویی نیــز در حــال فعالیــت اســت تــا 
ــق شــعار ســال  ــری در تحق ــام معظــم رهب ــن مق ــه فرامی ب

جامــه عمــل بپوشــاند.

فرماندار سامان:

 پتانسیل های بسیاری در مجموعه جهاددانشگاهی وجود دارد

رییــس پــارک علــم و فنــاوری 
گفــت:  کردســتان  اســتان 
ســاماندهی و تقویــت فعالیت هــای 
ــک  ــاد ی ــا ایج ــگاهی ب جهاددانش
زنجیــره منعطــف، ســازمان یافتــه 
ــا ســایر  و ایجــاد تعامــل بیشــتر ب
ــوزه  ــن ح ــال در ای ــران فع بازیگ

ــت. ــر اس میس
ــت  ــادرزاده در گف ــد ق ــر حام دکت
و گــو بــا ایســنا بــا اشــاره ارزیابــی 
تنــوع و گســتردگی فعالیــت هــای 

ــوان  ــه عن ــگاهی ب ــاد دانش ــرد: جه ــار ک ــگاهی اظه جهاددانش
نهــادی عمومــی و ملـّـی بــا دامنــه ی فعالیتــی وســیع از دو منظــر 

وســعت جغرافیایــی و تنــوع در فعالّیــت قابــل بررســی اســت.
ــت  ــا فعالی ــود ت ــی ش ــث م ــی باع ــعت جغرافیای ــزود: وس وی اف
ــد  ــش یاب ــی افزای ــناخت عموم ــه و ش ــوم نهادین ــان عم در اذه
ــود؛ اول  ــر می ش ــری از دو منظ ــذب حداکث ــب ج ــن موج و ای

دسترســی بــه کل جامعــه هــدف 
ــای  ــکان انجــام فعالیت ه و دوم ام
کاهــش  راســتای  در  مکملــی 
افزایــش  و  اجــرا  هزینه هــای 

ــت. ــه فعالی ــاف در عرض انعط
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
اســتان کردســتان، بیــان کــرد: از 
منظــر تنــوع می تــوان بــه افزایــش 
ــک  ــر ی ــرویس دهی ه ــکان س ام
همدیگــر،  بــه  فعالیت هــا  از 
ــه  تامیــن ســازمانی جامــع در ارای
خدمــات، پوشــش حداکثــری طرف هــای فراگیــر، آموزشــگر یــا 

ــرد. ــاره ک ــه اش ــگر و جامع پژوهش

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایدد
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تقویت فعالیت های جهاددانشگاهی با ایجاد یک زنجیره منعطف میسر می شود

رییس پارک علم و فناوری استان کردستان:

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
ــتانداری  ــه ای اس ــعه منطق و توس
ظرفیت هــای  گفــت:  مرکــزی 
و  پژوهشــی  آموزشــی،  علمــی، 
ــت  ــای هیئ ــی اعض ــوان تخصص ت
ــاغل در  ــان ش ــی و متخصص علم
مراکــز  ســایر  و  پژوهشــگاه ها 
وابســته بــه جهــاد دانشــگاهی 
نیــز قابــل توجــه اســت کمااینکــه 
تاکنــون نقــش مؤثــری در عرصه های 
مختلــف ایفــا کرده انــد و در آینــده 
هــم می تواننــد در جهــت رفــع 

ــند. ــا باش ــره گش ــائل، گ مس
ــرا رســیدن ۱۶ مــرداد ســالروز  ــی در آســتانه ف حســن میرزاخان
ــا ایســنا، اظهــار کــرد:  تشــکیل جهاددانشــگاهی در گفت وگــو ب
ــان  ــرورش اســتعدادهای جوان ــی در کشــف و پ ــن نهــاد انقاب ای

ــی  ــف علم در عرصه هــای مختل
و پژوهشــی، اســتقال اقتصــادی 
و  فرهنگــی  توســعه  کشــور، 
و  ثــروت  ایجــاد  اجتماعــی، 
ارزش افــزوده از مســیر دانــش، 
و…  جوانــان  توانمندســازی 
داده  انجــام  موثــری  اقدامــات 
اســت و در زمینه هــای تخصصــی 
از جملــه ســلول های بنیــادی، 
بانــک نــاف خــون رویــان، درمــان 
نابــاروری و… از بــدو تشــکیل 
تاکنون منشــاء خدمــات ارزنــده ای 

ــت. ــوده اس ب

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
https://bazarekar.ir/23496

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری مرکزی:

ظرفیت های علمی و آموزشی جهاد دانشگاهی می تواند در رفع مشکالت 
کشور گره گشا باشد

ــامی  ــورای اس ــس ش ــفت در مجل ــن و ش ــردم فوم ــده م نماین
گفــت: هــرگاه فرهنــگ جهــادی در جامعــه ارتقــاء یابــد 
دســتگاه های اجرایــی نیــز عملکــرد بهتــری منعکــس می کننــد 
ــد از  ــگاه ها بای ــر در دانش ــن ام ــق ای ــرای تحق ــب ب و به این ترتی

ــم. ــره بگیری ــگاهی به ــت جهاددانش ظرفی
خلیــل  جهاددانشــگاهی،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــا دکتــر حمیدرضــا مســکنی سرپرســت  ــدار ب ــر در دی بهروزی ف
مرکــزی  دفتــر  در  کــه  گیــان  ســازمان جهاددانشــگاهی 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــان برگ ــگاهی گی ــازمان جهاددانش س
جهاددانشــگاهی ماهیتــی انقابــی دارد و بایــد طبــق ماهیتــش 

ــد. ــل کن ــگ عم پررن
وی افــزود: جهاددانشــگاهی در ترویــج و ارتقــای فرهنــگ جهادی 
تأثیــر بســزایی دارد و زمانــی کــه فرهنــگ غــرب در دانشــگاه و 
جامعــه حاکــم بــود، پــس از تشــکیل جهاددانشــگاهی ایــن نهــاد 
توانســت ایــن فرهنــگ را کــم رنــگ کنــد و فرهنــگ بســیجی را 

در مراکــز دانشــگاهی حاکــم کنــد.
ــادی در  ــگ جه ــرگاه فرهن ــرد: ه ــان ک ــر خاطرنش ــروزی ف به
جامعــه ارتقــاء یابــد دســتگاه های اجرایــی نیــز عملکــرد بهتــری 
ــر در  ــن ام ــق ای ــرای تحق ــب ب ــد و به این ترتی ــس می کنن منعک

ــم. ــره بگیری ــت جهاددانشــگاهی به ــد از ظرفی دانشــگاه ها بای

نماینده فومن و شفت در مجلس تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت جهاددانشگاهی در دانشگاه برای دستیابی به نتیجه مطلوب

سرپرست سازمان جهاددانشگاهی گیالن: ◄
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت مهندسین مشاور بهسازان لرزه ای رعد 
دارای صالحیت مقاوم سازی از سازمان برنامه و بودجه 
برای تقویت زمینه فعالیت خود در پروژه های بهسازی 
و مقاوم سازی خود در تهران از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید:
 مهندس سازه )مقاوم سازی(

 آشنایی با تحلیل های خطی و غیر خطی
 آشنایی با نرم افزار های تحلیل و طراحی سازه

 داشتن پویایی و روحیه پژوهشی
 شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۷

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

info@radretrofit.com  
لینک : 

https://bazarekar.ir/23554

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت مهندسی رادرو دانشور در تهران )سولقان( 
برای تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید:
 کارمند: سابقه کاری ۱ سال

 دیپلم کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد
 برای امور دفترنویسی، حسابداری، رسیدگی به اسناد 

مالی و…
 ترجیحا آشنا به مهارت های ابتدایی کامپیوتری و 

استفاده از سامانه های مالی مربوطه
 متقاضی الزاما ساکن تهران و توانایی رفت و آمد به دفتر 

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

radroad.co@gmail.com  
لینک : 

 https://bazarekar.ir/23543

دعوت به همکاری

شرکت مشتریان گلدیران در تهران جهت تکمیل کادر 
خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

 تکنسین تعمیرات لوازم خانگی )آقا(
 دانش فنی نسبی )در حوزه محصوالت خانگی

 مزیت محسوب می شود(
 آشنا به امور فنی و مهارت در تعمیرات لوازم خانگی

 آموزش محصوالت لوازم خانگی
 ) لباسشویی- ظرفشویی- یخچال( توسط شرکت

 توانایی جسمی و بدنی کافی

 داشتن وسیله نقلیه یا موتور به همراه گواهینامه مربوطه
 کارت پایان خدمت

 دیپلم و فوق دیپلم رشته های فنی در اولویت می باشند.
 حداکثر سن ۳۵ سال

 حقوق توافق + بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی + بن نقدی 
و خرید لوازم خانگی اقساطی

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

hr.cv@goldiran.ir  
https://bazarekar.ir/23537 : لینک

دعوت به همکاری

دارالترجمه دکتر پاشازاده جهت تکمیل کادر
 خود در سراسر کشور از واجدین شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید:
کمک مترجم و ویراستار حرفه ای برای ترجمه و ویرایش 

اسناد رسمی )مانند ریز نمرات، قرارداد، اسناد ملکی، 
گواهی اشتغال به تحصیل و غیره( به زبان های: انگلیسی ، 

اسپانیایی و آلمانی
سابقه کاری حداقل یک سال

حقوق از ۵ میلیون
بصورت حضوری و دورکار

تمام و نیمه وقت
متقاضیان واجد شرایط میتوانند تنها در صورت داشتن 

سابقه کار در زمینه فرمزنی در دارالترجمه رسمی )مترجم 
یاری(، روزمه خود را به شماره واتساپ ارائه شده ارسال 

نمایند تا پس از بررسی توسط مسئولین دارالترجمه با آنها 
تماس گرفته شود.
اطالعات تماس 

 واتس آپ : ۰۹۱۰۹۰۴۰۵۵۵ 
لینک : 

https://bazarekar.ir/23527

 تغییرات اساسی در سازمان جهاد دانشگاهی
 بزودی کلید خواهد خورد

ــن  ــه، ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاد دانشــگاهی ب ــازمان جه ــس س ریی
ــی و  ــد ارزیاب ــال نیازمن ــدود ۴۰ س ــس از گذشــت ح ــازمان پ س
ارزشــیابی جدیــد اســت، تصریــح کــرد: جهــاد دانشــگاهی بــرای 
ــک  ــاس ی ــر اس ــده ب ــاه آین ــه م ــا س ــرف دو ت ــات ظ ــه حی ادام
ســندتحول مــورد تاییــد شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی دچــار 
تغییــرات اساســی خواهــد شــد. ماموریــت جهــاد در چشــم انداز 
ــه  ــا توجــه ب ــوآوری ب گام دوم انقــالب اســالمی تشــکیل نظــام ن

ــک کشــورمان اســت. ــی و شــرایط ایدئولوژی اقتصــاد دولت
ــوان  ــه عن ــگاهی ب ــاد دانش ــر جه ــت: اگ ــد اس ــادی معتق فیروزآب
یکــی از ســتون هــای نظــام جمهــوری اســالمی بخواهــد در گام 
ــه ای  ــای ۷۰ صفح ــاس رهنموده ــر اس ــالمی و ب ــالب اس دوم انق
ــته  ــای گذش ــه ه ــول ده ــه در ط ــالب ک ــم انق ــر معظ رهب
ــک  ــد ی ــود را مانن ــد خ ــد، نبای ــل کن ــق عم ــته اند، موف داش
ــن  ــه ممک ــد ک ــاوری کن ــد فن ــد چن ــه تولی ــدود ب ــگاه مح دانش
اســت بخــش خصوصــی نیــز از تــوان ســاخت آن برآیــد؛ مســاله ای 
کــه در جهــاد دانشــگاهی اتفــاق افتــاده اســت و من موافق آن نیســتم.
معــاون ســابق تحقیقــات، فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه آزاد 
اســالمی تاکیــد کــرد: جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان یــک بخــش 
ــب  ــد رقی ــت، نبای ــار اس ــول و اعتب ــه دارای پ ــی ک ــبه دولت ش
ــدارم. ماموریــت  بخــش خصوصــی شــود و بنــده ایــن را قبــول ن
جهــاد در چشــم انــداز گام دوم انقــالب اســالمی ایــن اســت کــه 
نظــام نــوآوری را بــا توجــه بــه اقتصــاد دولتــی یــا عمدتــا دولتــی 
و ایدئولوژیــک جمهــوری اســالمی تشــکیل دهــد کــه البتــه مــا 
ــت  ــگاه و ماموری ــه جای ــم ک ــی کنی ــزی م ــه ری ــن برنام ــرای ای ب

ــوآوری کجاســت. ــن نظــام ن ــاد در ای جه

مسوولیت جهاد سنگین است؛ اگر جهاد تغییر نکند، 
از بین خواهد رفت

رییــس جهــاد دانشــگاهی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه، ماموریت 
جهــاد دانشــگاهی در حــال حاضــر بســیار ســنگین اســت، گفــت: 
ــود، از  ــول نش ــر و تح ــار تغیی ــگاهی دچ ــاد دانش ــر جه ــا اگ واقع
بیــن خواهــد رفــت. بنــده بــه صراحــت اعــالم مــی کنــم کــه ایــن 
ــد  ــاد بای ــی اســت و جه ــاد دانشــگاهی حیات ــرای جه موضــوع ب
ــد.  ــیابی کن ــی و ارزش ــال ارزیاب ــت ۴۰ س ــس از گذش ــود را پ خ
البتــه ایــن ماموریــت را هــم داشــته اســت امــا جهــاد، بــه مــرور 
ــه  ــد ب ــی )دگــر دیســی( شــده اســت و بای ــان دچــار دگرگون زم

اصــول خــود برگــردد.
 

برخی مجموعه های جهاد می مانند و مابقی
 به بخش خصوصی واگذار می شوند

رییــس جهــاد دانشــگاهی همچنیــن تصریــح کــرد: یــک ســری 
مجموعــه هــا و بخــش هــای وابســته بــه جهــاد دانشــگاهی کــه 
در ماموریــت جهــاد کاربــردی هســتند، خواهنــد مانــد و مابقــی 

بــه بخــش خصوصــی واگــذار مــی شــوند.
ــن  ــاد در ای ــای جه ــه ه ــادی در خصــوص برنام ــی فیروزآب دهقان
خصــوص توضیــح داد: در ایــن مــدت یــک ماهــی کــه وارد ایــن 
مرکــز شــده ام، بــا قســمت عمــده ای از صاحبنظــران 
ــت  ــد صحب ــل جدی ــا نس ــم ت ــل قدی ــگاهی از نس ــاد دانش جه
ــتقیم  ــت مس ــاعت صحب ــر ۳۰۰ س ــغ ب ــاید بال ــته ام و ش داش
ــده و  ــرداری ش ــه ب ــه خالص ــه ک ــر از آنچ ــه غی ــته ایم ب داش

ــرده ام. ــه ک مطالع
ــرای  ــزی الزم ب ــه ری ــاد برنام ــال ایج ــه، در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــاد  ــاختار جه ــی و س ــداز ماموریت ــم ان ــول در چش ــر و تح تغیی
ــاد دانشــگاهی  ــت هــای جه ــزود: ماموری دانشــگاهی هســتیم، اف
بایــد متناســب ســازی شــود.   جهــاد دانشــگاهی اکنون ســازمانی 
ــد، مرکــز رشــد دارد و بعضــا  اســت کــه دانشــگاه داری مــی کن
پــارک داری مــی کنــد و تولیدکننــده اســت. ایــن ماموریــت هــای 

ــت. ــاد نیس ــت جه ــب ماهی ــده، مناس ــترده و پراکن گس
ــا ســه  ــتا ظــرف دو ت ــن راس ــت: در ای ــتاد دانشــگاه گف ــن اس ای
مــاه آینــده ســند مهــم تحــول در جهــاد دانشــگاهی کــه ابتــدا بــه نظر 
ــد  ــاد خواه ــی جه ــی و علم ــورای عموم ــی، ش ــورای نخبگان ش
رســید و در هیــات امنــا بررســی خواهــد شــد، بــه شــورای عالــی 
ــب  ــس از تصوی ــه پ ــرد ک ــد ک ــم خواه ــی تقدی ــالب فرهنگ انق

ــی مــی شــود. اجرای
ــگاهی  ــاد دانش ــول در جه ــر و تح ــبختانه تغیی ــت: خوش وی گف
ــگاهی  ــاد دانش ــام ارکان جه ــت و تم ــده نیس ــر بن ــا نظ تنه
در حــال حاضــر بــه ایــن بــاور رســیده انــد کــه جهــاد نیازمنــد 

یــک نوشــکوفایی اســت.
 

ساختار مدیریتی جهاد دانشگاهی
 از عمودی به افقی تبدیل می شود

ــی از  ــه، یک ــان اینک ــا بی ــه ب ــگاهی در ادام ــاد دانش ــس جه ریی
برنامــه هــای قطعــی در ســند تحــول جهــاد دانشــگاهی تغییــر 
ســاختار مدیریتــی اســت، افــزود: ســاختار جهــاد از یــک ســاختار 
مدیریتــی عمیــق و مرتفــع تبدیــل بــه یــک ســاختار کامــال فلــت 

و افقــی خواهــد شــد.
دهقانــی فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه، صاحــب اثــران 
ــرای ایفــای نقــش هــای  جهــاد دانشــگاهی در حــال حاضــر ب
موثرتــر بــه بلــوغ کافــی رســیده انــد، ادامــه داد: مــا 

در ایــن ســند تحــول توســعه و واگــذاری اختیــارات را 
خواهیــم داشــت.

جهاد دانشگاهی؛
 الگوی مناسب تبدیل فناوری به نوآوری

رییــس جهــاد دانشــگاهی مــی گویــد: آن چیــزی کــه بــه دنبــال 
ــده  ــکیل دهن ــت تش ــی توانس ــه م ــی ک ــتیم و آن فرمول آن هس
نظــام نــوآوری باشــد و در حقیقــت فنــاوری را به نــوآوری تبــدل کند، 
ــاد  ــک نه ــاد دانشــگاهی ی ــه جه ــاد دانشــگاهی اســت چراک جه

دولتــی نیســت بلکــه یــک نهــاد عمومــی غیردولتــی اســت.
دهقانــی فیروزآبــادی افــزود: ۴۲ ســال پیــش در ایــران و در آغــاز 
ــام  ــه ن ــی ب ــا، هویت ــگاه ه ــار دانش ــی در کن ــگ تحمیل جن
جهــاد دانشــگاهی تشــکیل شــد کــه وظیفــه آن ایجــاد ارتبــاط 
ــی  ــن درحال ــود و ای ــده ب ــف ش ــت تعری دانشــگاه و بخــش صنع
ــه ســرمایه گــذاری اســت  ــی و ن ــران دولت ــه اقتصــاد ای اســت ک
و اقتصــاد کشــور ایدئولوژیــک اســت و آزاد نیســت لــذا اســم آن 
نیــز نــه پــارک دانشــگاهی بلکــه جهــاد دانشــگاهی شــد و شــروع 

بــه کار کــرد.
ــی  ــی را دارد و حت ــار دولت ــگاهی اعتب ــاد دانش ــت: جه وی گف
ــگاهی  ــاد دانش ــه جه ــد ب ــی توانن ــی م ــش خصوص ــت و بخ دول
ــی  ــت خاص ــک امنی ــده و ی ــک قاع ــه از ی ــد چراک ــاد کنن اعتم

ــت. ــوردار اس برخ

ــزرگ  ــای ب ــد ماموریت ه ــگاهی بای ــاد دانش  جه
ــود ــده دار ش ــور را عه کش

معــاون ســابق تحقیقــات، فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه 
ســازمان  براینکــه،  تاکیــد  بــا  ادامــه  در  اســالمی  آزاد 
جهــاد دانشــگاهی در واقــع بایــد ماموریــت هــای بــزرگ ملــی 
ــران  ــه شــرکت ای ــه عنــوان مثــال ب را عهــده دار شــود، افــزود: ب
ــما  ــه ش ــد ک ــالم کن ــاز اع ــک خودروس ــوان ی ــه عن ــودرو ب خ
ــا ۱۰ ســال دیگــر هــم درگیــر مســائل روز و گذشــته خــودت  ت
ــوآوری خــودرو  ــه ن ــن ب ــرژی پرداخت ــت و ان هســتید و اصــال وق

ــد. را نداری
دهقانــی فیروزآبــادی گفــت: لــذا دولت بــه دلیل اینکه جهــاد دانشــگاهی 
یــک نهــاد وابســته بــه دولــت امــا مســتقل اســت، بایــد ماموریــت 
ــدازه  ــی را در ان ــودروی برق ــک خ ــوآوری ی ــد ن ــی و تولی طراح
بــه  مــردم،  لیاقــت  زه  نــدا ا در  و  اســالمی  جمهــوری 
نشــگاهی بســپارد و بــه جهــاد اعــالم کنــد کــه  جهــاد دا
وظیفــه ات ایــن اســت کــه ۲۰ تــا ۳۰ درصــد را خودتــان 
ــی را از ســرمایه گذاری  ــد و ۸۰ درصــد مابق ســرمایه گذاری کنی
ــرون هســتند،  ــه بی ــی ک ــان های ــش بنی ــرای دان ــاد کار ب و ایج

ــد. ــف کنی تعری
وی در توضیــح بیشــتری افــزود: در حــال حاضــر معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا ارائــه انــواع و اقســام تســهیالت و 
برنامــه ریــزی پــول و امکانــات بــرای افزایش و توســعه شــرکت های 

ــوش  ــوژی پ ــه آن تکنول ــه ب ــد ک ــی کن ــه م ــان هزین ــش بنی دان
ــای  ــد انته ــی توان ــز م ــگاهی نی ــاد دانش ــود، جه ــی ش ــه م گفت
زنجیــره ارزش ایســتاده و بــه عنــوان بــازار یــا مارکــت، پــول را از 

ایــن تکنولــوژی هــا بیــرون آورد.
 بــه طــوری کــه معاونــت علمــی از یــک طــرف فنــاوران را حرکت 
داده و هدایــت مــی کنــد و جهــاد نیــز مــی توانــد از طــرف دیگــر 
ــت  ــل وزارت نف ــف مث ــز مختل ــا و مراک ــتگاه ه ــاز دس ــه نی ب
متصــل شــود چراکــه جهــاد دانشــگاهی تقریبــا در بحــث 
ــمند  ــات ارزش ــی دارای تجربی ــای نفت ــد دکل ه ــی و تولی طراح

ــدارد. ــت ن اســت و در کشــور رقیب
ــاور و  ــای فن ــرکت ه ــیاری از ش ــش بس ــن بخ ــت: در ای وی گف
ــه  ــی ک ــارد تومان ــا ۲۰ میلی ــرمایه ۵۰ ی ــا س ــان ب ــش بنی دان
ــپ  ــور و پم ــون موت ــائلی همچ ــی وس ــاخت و طراح ــال س در ح
ــون  ــک دکل ۱۰ میلی ــاخت ی ــرای س ــد ب ــی توانن ــتند، نم هس
ــگاهی  ــاد دانش ــا جه ــازند ام ــد و آن را بس ــه کنن دالری هزین
مــی توانــد ســفارش ۴۰ دکل را عهــده دار شــود مثــال بــا ضمانــت 
ــرای ســاخت  ــای الزم ب ــت ه ــه ضمان ــون دالری و ارائ ۱۰۰ میلی
۱۰ دکل نفتــی اقدامــات الزم را انجــام دهــد و در ایــن بیــن نیــز 
ــا  ــارد ی ــان ۲۰ میلی ــش بنی ــرکت دان ــزار ش ــرای ه ــاد ب جه

ــد. ــی کن ــف م ــاردی کار تعری ۱۰۰ میلی
ــات  ــان و ادبی ــا زب ــی م ــزود: از طرف ــادی اف ــی فیروزآب دهقان
ــردا  دانش بنیان هــا را بهتــر مــی فهیــم، فــرض کنیــم همیــن ف
وزارت نفــت قصــد همــکاری بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان حــوزه 
نفــت را داشــته باشــد و بــا ایــن شــرکت هــا کــه از ادبیات پیشــرفته ای 
ــد، چراکــه ممکــن  ــد، خــوب نمــی توان ــد مذاکــره کن برخوردان
اســت در بیــن آنهــا برخــی شــرکت هــای غیرواقعــی )فیــک( هم 
وجــود داشــته باشــد کــه تشــخیص آن بــرای وزارت نفت ســخت 
خواهــد بــود و نهــادی مثــل جهــاد دانشــگاهی کــه کامــال فنــاور 
ــن کار را  ــت ای ــادی اس ــارب زی ــت و دارای تج ــی اس و صنعت

مــی توانــد بــه راحتــی انجــام دهــد.
 

از رییس جمهور درخواست کردم به جهاد 
ماموریت ملی بدهند

رییــس جهــاد دانشــگاهی در ادامــه بــا تاکیــد بــر دولتــی بــودن 
ــی  ــد برخ ــی توان ــاد م ــت: جه ــگاهی گف ــاد دانش ــاد جه اقتص
ــس  ــه ریی ــده ب ــده دار شــود و بن ــی را عه ــای مل ــت ه از ماموری
ــی  ــت مل ــاد ماموری ــه جه ــه ب ــرده ام ک ــالم ک ــز اع ــور نی جمه
بدهنــد. بــه عنــوان مثــال جهــاد در حــال حاضــر در بحــث کنترل 
پایــش ســرطان دارای تجــارب ارزنــده ای اســت و اقدامــات بزرگی 

انجــام داده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه، نــرخ رشــد ســرطان هــای خــاص در کشــور 
ــزود:  ــد، اف ــی گوی ــن را م ــم همی ــار ه ــت و آم ــی باالس خیل
احتمــاال بــر همیــن اســاس در چهــار ســال آینــده بایــد چندیــن 
ــم.  ــرطان کنی ــی س ــام درمان ــرف نظ ــان ص ــارد توم ــزار میلی ه
ــاد دانشــگاهی  ــه جه ــه ب ــم ک ــرده ای ــالم ک ــا اع ــه م ــال آنک ح
ــا  ــد ب ــه داری ــال وظیف ــار س ــال چه ــه مث ــد ک ــت دهی ماموری
ــام  ــا و تم ــان ه ــش بنی ــا و دان ــگاه ه ــام دانش ــی تم هماهنگ
نهادهــا ایــن نــرخ را نصــف کنیــد و از محــل صرفــه جویــی ارزی 
کــه در طــول چهــار ســال آینــده در بخــش درمــان ایجــاد می شــود، 

ــاد منفعــت برســانند. ــه جه ب
ــه  ــزود: البت ــریف اف ــی ش ــگاه صنعت ــی دانش ــات علم ــو هی عض
ــن  ــگاهی تامی ــاد دانش ــود جه ــرح را خ ــن ط ــرای ای ــع اج مناب
ــی  ــک بخــش شــبه دولت ــوان ی ــه عن ــاد ب ــه جه ــد، چراک می کن
می توانــد بــرای دریافــت تســهیالت کالن بــا بانــک هــای دولتــی 
تعامــل کنــد امــا شــرکت خصوصــی ۵۰ میلیــارد تومانــی تــوان 
تعامــل بــرای دریافــت وام هــزار میلیــارد تومانــی را نــدارد چراکــه 

اقتصــاد دولتــی اســت.

■گفت و گو از: یوسف درویشی و ناهید شفیعی

دعوت به همکاری

یک شرکت ساختمانی برای تکمیل کادر خود در تهران از 
واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

 مهندس مکانیک سیاالت: حداقل سابقه کار ۵ سال
 کارشناسی،  آشنا به تاسیسات مکانیکی و برقی

 جهت پروژه ای در تهران

  شنبه تا چهارشنبه ۸الی ۱۶ و پنج شنبه ۸ الی ۱۲
  متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را در قالب 

pdf و word به ایمیل زیر ارسال نمایند.
civi.cova1993@gmail.com  

https://bazarekar.ir/23572 : لینک

 رییس جهاد دانشگاهی در میزگرد ایرنا  مطرح کرد؛

ساختار مدیریتی جهاد دانشگاهی از عمودی به افقی تبدیل می شود

 رییــس جهــاد دانشــگاهی بــا تاکیــد بــر اینکــه، این ســازمان پــس از گذشــت حــدود ۴۰ ســال نیازمنــد ارزیابــی و ارزشــیابی جدیــد اســت، تصریح کــرد: جهاد دانشــگاهی 
بــرای ادامــه حیــات ظــرف دو تــا ســه مــاه آینــده بر اســاس یک ســند تحــول مــورد تاییــد شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، دچــار تغییــرات اساســی خواهد شــد. 

بــه گــزارش بــازارکار از ایرنــا، ســازمان جهــاد دانشــگاهی در طــول ســال های گذشــته بــا تکیــه بــر دانــش و توانمنــدی متخصصــان و پژوهشــگران خــود و بــر اســاس 
نیازهــای جامعــه در طــول ســال های پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، اقدامــات چشــمگیر و بزرگــی در بومی ســازی و انتقــال دانــش فنــی روز دنیــا در حوزه هــای 

مختلــف از جملــه پزشــکی، فنــی مهندســی و علــوم پایــه، کشــاورزی و علــوم انســانی داشــته اســت.
ایــن ســازمان بــر اســاس وظیفــه ذاتــی خــود کــه همــان ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت اســت، بــا حمایــت از حــوزه پژوهــش در دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی و همچنیــن 
امضــای قراردادهــای علمــی و پژوهشــی بــا مراکــز و ســازمان های مختلــف بــه منظــور قطــع وابســتگی کشــورمان طرح هــای تحقیقاتــی بســیاری را بــرای اســتفاده در 

بخش هــای مختلــف بــه صــورت کاربــردی در قالــب فنــاوری پیاده ســازی و بــه ســرانجام رســانده اســت.
رهبــر معظــم انقــاب نیــز در طــول ســال های گذشــته همــواره ضمــن تشــویق روحیــه خودبــاوری ملــی در بیــن جهادگــران دانشــگاهی از جملــه در ســال ۱۳۸۶ از ایــن 

مجموعــه بــه عنــوان مولــود مبــارک انقــاب نــام بــرده و فرموده انــد: بنــده بــه جهــاد دانشــگاهی اعتقــاد راســخ دارم.  
ســازمان شــبه دولتــی کــه بــه گفتــه دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی رییــس جدیــد ایــن مجموعــه، ماموریــت آن امــروز و بــا توجــه بــه تغییر و تحــوالت بســیاری از 
حوزه هــا از جملــه نظــام علــم و فنــاوری، بســیار ســنگین و خطیــر اســت و اگــر جهــاد دانشــگاهی پــس از گذشــت ۴۰ ســال ارزیابــی و ارزشــیابی و البتــه دچــار تغییــر 

و تحــول نشــود، از بیــن خواهــد رفــت.  
ســازمان خبرگــزاری جمهــوری اســامی )ایرنــا( در ادامــه بازدیــد دکتــر دهقانــی فیروزآبــادی از ایــن ســازمان و دیــدار بــا علی نــادری مدیرعامــل ایرنــا، در میزگــردی وضعیت 

ســازمان جهــاد دانشــگاهی را بــه عنــوان یــک نهــاد مهم شــبه دولتــی و همچنیــن مهمتریــن مشــکات زیســت بــوم نــوآوری و فنــاوری در کشــور را واکاوی کرده اســت. 
دهقانــی فیروزآبــادی عضــو هیــات  علمــی دانشــگاه صنعتــی شــریف و معــاون تحقیقــات، فنــاوری و نــوآوری دانشــگاه آزاد اســامی در جلســه ســوم خردادمــاه ۱۴۰۱ 
هیــات  امنــای جهــاد دانشــگاهی، بــه عنــوان گزینــه ریاســت ســازمان جهــاد دانشــگاهی بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی پیشــنهاد شــد کــه عصــر همــان روز نیــز 

بــه تصویــب نهایــی ایــن شــورا رســید.
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دعوت به همکاری

شرکت فنی و مهندسی در تهران جهت تکمیل
 کادر تخصصی خود از بین واجدین شرایط ذیل

 استخدام می نماید:
 مهندس مکانیک
 مهندس شیمی

 سابقه کاری۲ سال،  کارشناسی
  همراه با بیمه

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

info@narfoamkar.com  
لینک : 

https://bazarekar.ir/23523

دعوت به همکاری

يک شرکت EPC رتبه 5 در زمینه طراحي، تأمین، 
ساخت و بهره برداري سیستم هاي نوين تصفیه آب، 
نیاز به يک نفر کارشناس فرآيند با مشخصات ذیل دارد:

Wave 1. تسلط به نرم افزار
IMS ۲. تسلط به نرم افزار

3. تهیه مدارك مهندسي فرآیند نظیر P&ID، PFD و 
پروپوزال، حداقل 3 سال سابقه کار

مزایا: بیمه تکمیلي، ناهار، حقوق مکفي
لطفا رزومه های مرتبط به این ادرس ایمیل گردد .

Job@trus twater.ir
لینک : 

https://bazarekar.ir/23492

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت انهار پیمانکار رتبه يک نفت گاز و 
 HSE پتروشیمی با شرایط زیر کارشناس

جذب می نماید:
فقط آقا، سن ۰ تا 3۵ سال

)Word- Excel – Power point( تسلط به آفیس
سابقه کار ۵ سال مفید و مرتبط
کارشناسی- کارشناسی ارشد

HSE ایمنی_صنعتی یا مدیریت
HSE. آشنایی کامل با جمع آوری و تنظیم مستندات

MS ISO45001، توانایی در گزارش دهی
فن بیان و قدرت – مدیریت پیمانکار- تسلط به مجموعه 

دستورالعمل ها و مقررات مرتبط با ایمنی 
 با اخالق و دارای روحیه همکاری تیمی

استان سیستان و بلوچستان
روتیشن: ۷-۲3

 خواهشمند است فقط افراد واجد شرایط رزومه خود را
به آدرس ایمیل ذیل ارسال فرمایند.

hse@anharco.ir
لینک : 

https://bazarekar.ir/23469

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

گروه شرکت های ساخت و ساز بین المللی بیشمار 
جهت تکمیل کادر خود در شهر یزد از افراد واجد شرایط 

زیر دعوت به همکاری می نماید.
مسئول دفتر

آقا/ خانم، سابقه کارمهم نیست
تمام وقت، دارای تحصیالت دانشگاهی

آشنایی با مجموعه آفیس
آشنایی با اتوماسیون اداری
روابط عمومی باال و پر انرژی

بیمه
حقوق و مزایا پایه کار

اطالعات تماس
واتساپ ۰۹۱5۱۴۳۰۳۸۱

لینک :
https://bazarekar.ir/23338 

دعوت به همکاری

شرکت آمای جهان گستر يکتا جهت تکمیل کادر خود 
در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت

 به همکاری می نماید.
راننده:  آقا، تمام وقت

حداکثر سن ۴۰ سال، حداقل دیپلم
دارای گواهینامه معتبر جهت نیسان یا ایسوزو
داشتن کارت پایان خدمت، مسئولیت پذیر

امانت دار، بیمه، عیدی، پاداش
کارگر انبار: آقا، تمام وقت

حداکثر سن 3۵، مسئولیت پذیر
امانت دار، حقوق طبق اداره کار، بیمه از روز اول، عیدی

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

لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
اطالعات تماس

واتساپ ۰۹۱۰۴۲۴۸۴۷۶
لینک : 

https://bazarekar.ir/23207

دعوت به همکاری

یک شرکت پخش در شیراز جهت تکمیل کادر خود از 
واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

کارشناس حسابداری:توانمند در اداره امور حسابداری و 
مالی شرکت، آشنایی کامل به مسائل مالیاتی و معامالت فصلی

تسلط کامل به نرم افزار سپیدار

داشتن تعهد و نظم و انضباط کاری، شنبه الی پنجشنبه
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده 

در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند
واتس آپ ۰۹۱۷۱۱۶۰۶۲۳

https://bazarekar.ir/22973 : لینک

دعوت به همکاری

يک گروه صنعتی تولیدی با در اختیار داشتن خطوط 
تولید پیشرفته، ماشین آالت مجهز و تکنولوژی نوین 

صنعتی جهت یکی از شرکت های زیر مجموعه خود در 
حومه قزوین از نیروهای انسانی دارای تخصص، صالحیت 
دار و با تجربه جهت مشاغل مختلف مورد نیاز خود بشرح 

ذیل دعوت به همکاری می نماید .
 برنامه نويس کد شغلی ۱۱۱ آقا

 کارشناس شبکه کد شغلی ۱۱۲ آقا
 Help Desk کد شغلی ۱۱۳ آقا

 کارشناس ايمنی کد شغلی ۱۱۴ آقا
 کارشناس منابع انسانی کد شغلی ۱۱5

 کارشناس تولید کد شغلی ۱۱۶
 انباردار کد شغلی ۱۱۷ آقا

 کارمند دبیرخانه کد شغلی ۱۱۸ خانم
  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کامل خود 
را همراه یک قطعه عکس و با ذکر کد و عنوان شغلی مورد 
درخواست بصورت فایل PDF به ایمیل زیر ارسال نمایند.

  ایمیل های فاقد چارچوب و اسلوب ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

Holding.hr.pt.cv@gmail.com  
لینک :

https://bazarekar.ir/22884 

دعوت به همکاری

يک شرکت فعال در زمینه واردات جهت تکمیل کادر 
خود در استان  تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید.
مدير دفتر:  آشنایی کامل با انجام امور دفتری، برنامه 

Excel و Photoshop، Word

 آشنایی با دیجیتال مارکتینگ، تولید محتوای وب سایت و 
شبکه های اجتماعی،  دارای روابط عمومی باال

خانم، تمام وقت

حسابدار:  حداقل سن ۲۵ سال و حداکثر سن 3۵ سال
 دارای حداقل ۵ سال سابقه کار حسابداری
 آشنایی با برنامه حسابداری شایگان سیستم

 آشنا به انجام کلیه امور مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی
 آشنایی کامل با امور بیمه

آقا/ خانم، تمام وقت
nas taran@ninidarya.co.ir

لینک :

https://bazarekar.ir/22879 

 آموزش مهارت به 147 هزار سرباز  در سال 1401
رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای از ارائــه آمــوزش مهــارت بــه 38 هــزار 

ســرباز در 3 مــاه ابتدایــی ســال جــاری خبــر داد.
ــکیل  ــد از تش ــرد:  بع ــالم ک ــینی نیا اع ــین حس ــازارکار، ، غالمحس ــزارش ب ــه گ ب
قــرارگاه مرکــزی مهارت آمــوزی ســربازان، ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــه 
ــداد  99، تع ــال  ــه س ــه ای ک ــده به گون ــی وارد کار ش ــریک اصل ــوان ش عن
ــه  ــم ب ــن رق ــته ای ــال گذش ــد، س ــی دیدن ــوزش مهارت ــرباز آم ــزار س ۷8 ه
1۲۰ هــزار نفــر رســیده و امســال قــرار اســت بــه 1۴۷ هــزار نفــر برســد کــه در 

ســه مــاه اول امســال 38 هــزار ســرباز آمــوزش مهارتــی گذرانده انــد.
وی همچنیــن در مــورد اینکــه چــه تعــداد از ایــن ســربازان مشــغول کار 
می شــوند، گفــت: طبــق روال کلــی 6۰ درصــد از کســانی کــه دوره هــای مهــارت 

می شــوند. کار  مشــغول  می بیننــد 
ــدف  ــروه ه ــت:  19 گ ــن گف ــه ای همچنی ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــس س رئی
ــای  ــی از گروه ه ــه یک ــتند ک ــر هس ــه ای مدنظ ــی و حرف ــای فن ــرای آموزش ه ب

ــتند. ــالن هس ــجویان و فارغ التحصی ــربازان، دانش ــا س آنه
بــه گفتــه حســینی نیا، بــرای دانش آمــوزان 1۵ ســال و باالتــر در مدرســه 
تابســتانه مهــارت آموزش هــای مهارتــی ارائــه می شــود همچنیــن قــرار اســت در 

ــود. ــاد ش ــان ایج ــی دانش بنی ــوزش مهارت ــز آم ــور مراک ــتان کش 31 اس

ــان طراحــی  ــوزش مربی ــرای شناســایی آم ــت:  ســامانه ســام ب ــن گف وی همچنی
شــده اســت کــه کســانی کــه دارای مهــارت هســتند می تواننــد در ایــن ســامانه 
مــدارك و تخصــص خــود را بارگــذاری کــرده و بــه عنــوان اســتادمربی مدعــو از 

ــم. ــت اســتفاده می کنی ــد خدم ــب خری ــا در قال ــات آنه خدم

نیاز به 100 هزار مربی مهارتی در کشور 
ــوزش  ــت:  ســازمان آم ــن گف ــه ای همچنی ــی و حرف ــوزش فن ــس ســازمان آم رئی
فنــی و حرفــه ای ۵ هــزار مربــی آموزشــی دارد و ۲۰ هــزار مربــی آموزشــی هــم 
ــه  ــرای ارائ ــا ب ــد ام ــه ای خصوصــی حضــور دارن در مراکــز آموزشــی فنــی و حرف
ــه  ــاز ب ــی نی ــتاندارد آموزش ــزار اس ــب 1۷ ه ــون در قال ــای گوناگ مهارت ه
ــا در  ــت آنه ــد خدم ــق خری ــوان از طری ــه می ت ــت ک ــی اس ــزار مرب 1۰۰ ه

ــرد. ــتفاده ک ــام اس ــامانه س س
وی همچنیــن در مــورد اعــزام مهارت آمــوزان بــه مســابقه جهانــی مهارت آمــوزی 
گفــت: قــرار بــود ایــن مســابقات در شــانگهای چیــن برگــزار شــود امــا بــه دلیــل 
کرونــا از پذیــرش امتنــاع کردنــد لــذا بــر اســاس تصمیــم فدراســیون مهــارت در 
ــل  ــی کام ــا آمادگ ــی ب ــوزان ایران ــه مهارت آم ــود ک ــزار می ش ــور برگ ــت کش هش
در قالــب 18 رشــته بــه ارائــه مســابقه مهــارت می پردازنــد در رشــته جوشــکاری 
ــزا  ــا وی ــه ایرانی ه ــر ب ــه اگ ــود ک ــزار ش ــکا برگ ــت در آمری ــرار اس ــابقات ق مس

ــرد. ــد ک ــا در آن شــرکت خواهن ــوزان م ــد مهارت آم بدهن

طرح تحول آموزش مهارتی در محیط واقعی کار
ــول  ــرح تح ــت:  در ط ــن گف ــه ای همچنی ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــس س رئی
آمــوزش مهارتــی در محیــط واقعــی کار بســته  ای از مهارت هــا بــه مهارت آمــوزان 
آمــوزش داده می شــود بــه عنــوان مثــال کســی کــه می خواهــد آمــوزش تعمیــر 
ــارت  ــوزش مه ــه آم ــاز ب ــی نی ــوارد فن ــر م ــالوه ب ــرد ع ــاد بگی ــراه ی ــن هم تلف
ارتباط گیــری و تبدیــل ایــن مهــارت بــه یــک کار تجــاری و آمــوزش 
دخــل و خــرج دارد کــه بایــد بــرای ایــن مســأله آمــوزش کامــل دریافــت کنــد.

ــب و کار  ــای کس ــازی مجوزه ــب تسهیل س ــت: در قال ــن گف ــینی نیا همچنی حس
ــه ای آزاد در  ــی و حرف ــرای احــداث آموزشــگاه فن ــد ب ــه جدی ــزار موافقت نام 6 ه
کشــور صــادر شــده اســت، 1۲ هــزار آمــوزش فنــی و حرفــه ای از قبــل داشــتیم 
کــه ۵۰ درصــد از ایــن آموزشــگاه ها در رشــته  مراقبــت زیبایــی و آرایــش زنانــه 
فعالیــت دارنــد؛ ۵۰ درصــد بقیــه در رشــته هایی ماننــد خیاطــی، صنایــع دســتی 
ــتاندارد  ــه 6۵۰۰ اس ــی ک ــد در حال ــدام می کنن ــارت اق ــه مه ــه ارائ ــپزی ب و آش
آموزشــی در کشــور داریــم کــه ســرجمع همــه آموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای 
ــزار  ــی 1۷ ه ــطح جهان ــد و در س ــم نمی رس ــی ه ــتاندارد آموزش ــه 3۰۰ اس ب

اســتاندارد آمــوزش مهارتــی معرفــی شــده اســت.
وی همچنیــن گفــت: 13۰۰ اســتاندارد آموزشــی در بخــش دانش بنیــان طراحــی 

کردیــم کــه بــه عنــوان یــک دارایــی ملــی بــرای کشــور شــناخته می شــوند.

طرح کهاد مهارت آموزی و نخلستان مهارت آموزی
 برای فارغ التحصیالن

ــوزی  ــوزی و نخلســتان مهارت آم ــاد مهارت آم ــن گفــت: در طــرح که وی همچنی
ــه زودی 31 مرکــز  ــرای فارغ التحصیــالن در مــرز دانــش حرکــت می کنیــم و ب ب

ــوند. ــدازی می ش ــگاه ها راه ان ــکاری دانش ــا هم ــان ب ــوآوری دانش بنی ن
اصلــی  متولــی  حرفــه ای  و  فنــی  آمــوزش  ســازمان  گفــت:  حســینی نیا 
ــه شــده آن تحــت نظــر ســازمان  ــدارك ارائ ــوزی در کشــور اســت و م مهارت آم
ــا جعــل  ــن مــدرك و ی ــه می شــود و امــکان ســوء اســتفاده از ای ــی کار ارائ جهان
آن بــا توجــه بــه بارکدهایــی کــه در روی مــدرك درج شــده اســت وجــود نــدارد.

وی  گفــت:  بایــد بــه ایــن فرهنــگ برســیم گرچــه طــرف چندیــن مدرك داشــته باشــد 
امــا در نهایــت مهــارت بایــد در وجــود فــرد نمایــان باشــد کــه بتوانــد بــرای خــود 

شــغلی دســت و پــا کنــد.

۵0 درصد آموزشگاه ها فقط به تربیت آموزش مهارتی 
آرایشگری زنانه می پردازند

ــه ای کشــور گفــت: 1۲ هــزار آموزشــگاه  ــی و حرف ــوزش فن رئیــس ســازمان آم
فنــی و حرفــه ای داریــم کــه ۵۰ درصــد آنهــا فقــط بــه تربیــت آمــوزش مهــارت 

ــد. ــه می پردازن ــگری زنان آرایش
بــه گــزارش بــازارکار، غالمحســین حســینی نیــا در نشســت خبــری بــه مناســبت 
هفتــه مهــارت، آموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای را ابــزاری بــرای توســعه کشــورها 
از طریــق مهــارت آمــوزی دانســت و گفــت: در دنیــا برنامــه ریــزی شــده تــا ســال 
۲۰3۰ شــکاف بیــن رشــد تکنولــوژی و عقــب ماندگــی مهــارت آمــوزی پــر شــود 
ــورها و  ــاد کش ــه اقتص ــون دالر ب ــاق 6.۵ تریلی ــن اتف ــوع ای ــورت وق ــه در ص ک

ــی کمــک می شــود. اقتصــاد جهان
معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه اختصاص ۲ هــزار میلیــارد تومان 
در ســفرهای اســتانی هیــأت دولــت بــه بخــش تجهیــز مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
گفــت: مــا در کنــار آمــوزش مهارت هــای ســخت، مهارت هــای نــرم ماننــد ارتبــاط 
گیــری بــا مشــتری، مدیریــت دخــل و خــرج، مهارت هــای ثــروت انــدوزی و … را 

بــه عنــوان یــک بســته کامــل مهارتــی آمــوزش می دهیــم.

حســینی نیــا گفــت: شــعار مــا در ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای ایــن اســت کــه 
»دنبــال آن هســتیم تــا آینــده ادامــه راه گذشــته نباشــد« بلکــه آمادگــی حرفــه ای را بــه 
توســعه حرفــه ای تبدیــل می کنیــم و تغییــر رویکــرد از شــغل محــور بــه شایســتگی 
محــور را پیگیــری می کنیــم لــذا 3۷6۰ اســتاندارد شایســتگی طراحــی شــده کــه هــزار 

شــاخص آن در ده ماهــه اخیــر بــوده اســت.

یکی دیگر از برنامه های ما دیپلماسی مهارت با اولویت 
کشورهای همسایه است 

رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای گفــت: 6 هــزار موافقــت اصولــی بــا ایجاد 
آموزشــگاه های جدیــد فنــی و حرفــه ای صــادر شــده، 1۲ هــزار آموزشــگاه هــم از 
قبــل مجــوز داشــتند کــه ۵۰ درصــد آن فقــط رشــته آرایشــگری زنانــه را آمــوزش 
می دهنــد. ۵۰ درصــد دیگــر در دیگــر رشــته های خــاص ماننــد خیاطــی، آشــپزی 
ــم،  ــل داری ــی در داخ ــتاندارد آموزش ــه 6۵۰۰ اس ــی ک ــد در حال ــدوزی فعالن و گل

9۵۰۰ تــا 1۷ هــزار اســتاندارد بیــن المللــی در دنیــا تعریــف شــده اســت.
ــور را  ــه ای کش ــی و حرف ــازمان فن ــای س ــر از برنامه ه ــی دیگ ــا یک ــینی نی حس
ــال  ــرد: در ح ــار ک ــوان و اظه ــور عن ــارت در کش ــم و مه ــارك عل ــاد 31 پ ایج
ارتبــاط گیــری بــا ســایر دســتگاه ها بــرای توســعه مهــارت آمــوزی هســتیم و همــه 
ــرد. ــم ک ــارت خواهی ــوزش مه دســتگاه های لشــکری و کشــوری را وارد حــوزه آم

ــارت  ــی مه ــا دیپلماس ــای م ــر از برنامه ه ــی دیگ ــرد: یک ــان ک وی خاطرنش
بــا اولویــت کشــورهای همســایه اســت کــه در مــواردی مهــارت آمــوزان آنهــا بــه 
ایــران مــی آینــد و در مــواردی مربیــان مهــارت آمــوزی مــا بــه ســایر کشــورها 

اعــزام خواهنــد شــد.
ــه در  ــارت ک ــی مه ــن الملل ــابقات بی ــو مس ــه لغ ــاره ب ــا اش ــر کار ب ــاون وزی مع
شــانگهای چیــن قــرار بــود ۲۰۲۲ برگــزار شــود امــا بــه بهانــه کرونــا لغــو شــد، 
ــه جــای مســابقات  ــت ب ــم گرف ــه ای تصمی ــی و حرف ــی فن گفــت: ســازمان جهان
جهانــی مهــارت در 11 کشــور بــه صــورت غیرمتمرکــز برگــزار کنــد کــه تیــم ملــی 
مهــارت مــا در 18 رشــته در ۷ کشــور شــرکت خواهــد کــرد. امــا اگــر آمریــکا نیــز 
ویــزا بدهــد در رشــته جوشــکاری مهــارت آمــوزان مــا شــرکت خواهنــد کــرد دور 
ــود کــه تیــم ملــی مهــارت مــا  بعــد ایــن مســابقات در لئــون فرانســه خواهــد ب

مشــارکت کامــل خواهــد داشــت.

مهارت آموزی برای فارغ التحصیالن دانشگاهی
 با همکاری پارک های علم و فناوری

ــرد و  ــاره ک ــرح نخلســتان اش ــه ط ــه ای ب ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــس س رئی
ــورد  ــا م ــی آنه ــته تحصیل ــه رش ــگاهی ک ــالن دانش ــارغ التحصی ــرای ف ــت: ب گف
ــاوری و وزارت  ــم و فن ــای عل ــکاری پارك ه ــا هم ــد ب ــازار کار نباش ــای ب تقاض
علــوم دوره هــای تخصصــی مهــارت آمــوزی برگــزار خواهیــم کــرد همچنیــن بــا 
ــران  ــتان ته ــتان های اس ــی از شهرس ــزی در یک ــران مرک ــگاه ته ــکاری دانش هم
ــه در  ــم ک ــرده ای ــدازی ک ــوزی دانشــجویان راه ان ــارت آم ــوان اردوگاه مه ــه عن ب
دوره هــای کوتــاه مــدت و بــه صــورت یــک تــا چنــد ماهــه دانشــجویان در ایــن 

ــرد. ــد ک ــا شــرکت خواهن دوره ه
بــه گفتــه حســینی نیــا طــرح مدرســه تابســتانی مهــارت بــرای دانــش آمــوزان 
ــام  ــده در تم ــال آین ــرا و س ــال اج ــوت امس ــورت پایل ــه ص ــاال ب ــه ب ــال ب 1۵ س
ــوزی ســربازان  اســتان ها برگــزار خواهــد شــد همچنیــن الیحــه مهــارت آم
بــه دولــت رفتــه کــه در صــورت تصویــب در دولــت و ســپس مجلــس، ســربازانی 
ــورد.  ــد خ ــت خواهن ــر خدم ــاه کس ــک م ــند ی ــته باش ــارت داش ــک مه ــه ی ک
ــای  ــتاد کل نیروه ــربازان در س ــوزی س ــارت آم ــزی مه ــرارگاه مرک ــن ق همچنی
مســلح بــا همــکاری ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای راه انــدازی شــده اســت.

گزارش؛ امیرعلی بینام

معاون وزیر کار در معرفی برنامه های هفته ملی مهارت تشریح کرد:

از نیــاز کشــور به 100 هـزار مربی
 مهــارتی تــا مهــارت آمــوزی

 به دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی

ــازمان  ــس س ــت. رئی ــور اس ــارت در کش ــی مه ــام روز مل ــز بن ــرداد نی ــم م ــده و شش ــذاری ش ــارت نامگ ــی مه ــه مل ــام هفت ــه بن ــن هفت اي
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور در نشســت خبــری بــه مناســبت هفتــه مهــارت بــه موضوعــات مختلــف هفتــه ملــی مهــارت پرداخــت و 
خاطرنشــان کــرد: تــاش مــی کنیــم بــرای گــروه هــای ۱۹ گانــه ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای از دانــش آمــوزان تــا جوانــان، زنــان و 

ــم.  ــف کنی ــی تعري ــه هــای مهارت ــگان دانشــگاهی برنام ــش آموخت دان
ــان در  ــارد توم ــزار میلی ــاص ۲ ه ــرد: اختص ــام ک ــر داد و اع ــیزدهم خب ــت س ــه ای در دول ــی و حرف ــای فن ــوزش ه ــگاه آم ــاء جاي وی از ارتق
ــای  ــوزش ه ــت آم ــه اهمی ــت ب ــه دول ــه ای از توج ــی و حرف ــوزش فن ــز آم ــز مراک ــش تجهی ــه بخ ــت ب ــأت دول ــتانی هی ــفرهای اس س

ــت دارد. ــه ای حکاي ــی و حرف فن
دکتر غامحســین حســینی نیا از ضرورت آمايش مهارتی و نیز نیاز کشور به يکصد هزار مربی مهارتی در کشور خبر داد.
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دعوت به همکاری

لبنیات صباح جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از 
افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

 مدیر مالی:  آقا، تمام وقت
مشارکت در تدوین استراتژی، نظارت بر عملکرد مالی گروه

تالش در راستای بهره وری سازمان
نظارت بر اجرای اهداف برنامه ای مالی گروه

مدرک تحصیلی: کارشناسی و باالتر در رشته های مالی، 
حسابداری، مدیریت، بازرگانی و کسب و کار

۱۰ سال سابقه کاری مرتبط
سن۴۰ الی ۵۵ سال، حقوق مکفی و توافقی

 مدیر حمل و نقل: آقا، تمام وقت
تدوین استراتژی کالن حمل و نقل

نظارت بر برنامه ریزی حمل و نقل و عملکرد گروه
تالش در راستای ارتقاء و بهره وری سازمان

مدرک تحصیلی: کارشناسی و باالتر در رشته های حمل و 
نقل، مدیریت و کسب و کار، مهندسی صنایع
۱۰ سال سابقه کاری مرتبط، سن ۴۰ الی ۵۵

حقوق مکفی و توافقی
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
recruitmentchanel@gmail.com

لینک :
https://bazarekar.ir/22887 

دعوت به همکاری

شرکت مهندسی کانی فراوران تهران
 جهت تکمیل کادر خود از استان یزد از افراد واجد شرایط 

زیر دعوت به همکاری می نماید.
سرپرست ماشین آالت سنگین معدنی

آقا،  تمام وقت، سابقه کار مرتبط بیش از ۵ سال
توانایی مدیریت ماشین آالت

آشنایی حرفه ای با مکانیک ماشین آالت سنگین
توانایی مدیریت ماشین آالت، عیب یابی ماشین آالت
تعمیر و نگهداری، ارائه گزارش عملکرد ماشین آالت

محل فعالیت: یزد، کرمان و خراسان جنوبی 
)تمرکز فعالیت در استان یزد(، بیمه تامین اجتماعی

بیمه تکمیلی، دارای امکانات رفاهی و اقامت برای کارکنان اقماری
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
اطالعات تماس

rezomees tekhdam2021@gmail.com

https://bazarekar.ir/22854 : لینک

دعوت به همکاری

شرکت صنایع استیل البرز در شیراز جهت تکمیل کادر 
خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

معاون مدیر کارخانه 
کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک یا مهندسی صنایع
سن حداکثر ۴۵ سال

سابقه کار حداقل ۵ سال مدیریتی
مسلط به فرآیندهای اجرایی کارخانه شامل مدیریت تولید، 
کنترل کیفیت، مهندسی، برنامه ریزی، فنی و تعمیرات، 

انبار، منابع انسانی، و…
توانمند در رهبری و هدایت تیم کاری

توانایی برنامه ریزی در ساماندهی بین واحدها
مسلّط بر دانش فنی و شیوه های نوین مدیریت

تسلط بر امور کلی کارخانه
تسلط کافی به مباحث مالی در حوزه عملیات و کنترل 

هزینه ها و بودجه بندی
تحلیل اطالعات و نتایج پایش و اندازه گیری فرآیندهای تولید

دارای نگرش استراتژیک
مسلط به اصول نگهداری و تاسیسات

تسلط به سیستم بهره وری و مدیریت منابع
اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری و رهبری

مسئولیت پذیر، متعهد، منضبط
توانمند در انجام کار گروهی، دارای روحیه یادگیری و پیشرفت

توانایی رفع تعارضات سازمانی، خالق و مبتکر
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل 
زیر ارسال نمایند.)لطفا در قسمت subject ایمیل عنوان 

شغل را ذکر نمایید.(
hr.shiraz@s teelalborz.com

لینک : 

https://bazarekar.ir/22843

دعوت به همکاری

شرکت سهند جام تبریز 
جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از افراد 

واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
 مهندس مکانیک آقا- مهندس شیمی آقا

 مهندس برق و الکترونیک آقا
 تکنسین تاسیسات آقا

 مهندس ابزار دقیق و کنترل آقا- حسابدار
  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.
mazoujisorou@gmail.com  

https://bazarekar.ir/22871 : لینک

دعوت به همکاری

یک شرکت تولیدی
 در راستای تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد 

واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
 انباردار آقا- سرپرست شیفت تولید آقا

 کارشناس فروش و توسعه بازار
 کارشناس تحقیق و توسعه

 کارشناس کنترل کیفیت و بازرسی

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

  لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید.
)Whatsapp( 09389994590 
https://bazarekar.ir/22876 : لینک

دعوت به همکاری

شرکت پخش کاسپین جهت تکمیل کادر خود در استان 

تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

 انباردار آقا

 تمام وقت،  حداکثر ۳۵ سال سن

  حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط در شرکتهای پخش

  آشنا با اصول و مفاهیم انبارداری

  آشنا با اصول ایمنی انبار

  حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم

  دقیق، باهوش، پیگیر و منظم

  پاداش،  وام، ناهار،  بن خرید،  هدایای مناسبتی

  حقوق ثابت باال،   بیمه تکمیلی رایگان

  طرح های انگیزشی

 موزع آقا

 تمام وقت،   حداکثر ۳۵ سال، دیپلم

  سابقه کار در شرکت های پخش

  آشنا به شهرهای استان

  وضعیت جسمانی سالم

  توانایی کار با تبلت و ثبت فاکتور

  پاداش،  وام،  ناهار، بن خرید، هدایای مناسبتی

  حقوق ثابت باال،  بیمه تکمیلی رایگان

  طرح های انگیزشی

  از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.

cv.tehran@caspiandc.com  

https://bazarekar.ir/22836 : لینک

بانـوی کارآفریـن قمـی که بیـش از 10 نفـر را بـه مرحلـه مهارت آموزی 
کامـل و اسـتقالل شـغلی رسـانده می گویـد: وقتـی همکارانـم بـه 
مرحلـه ای از مهـارت می رسـند که مسـتقل می شـوند و برای خودشـان 
کار می کننـد، احسـاس می کنم بخشـی از ِدین خودم را نسـبت بـه جامعه و 

مسـیر شـهدا انجـام داده ام و هیـچ گاه خسـته نمی شـوم. 
ــد و  ــت بلن ــرای کار، هم ــریفی - اراده ب ــادی میرش ــیدمحمد ه  س
ــد  ــه می توانن ــد، هم ــی نمی کن ــرد و زن فرق ــد، م ــه باش ــتکار ک پش
در میــدان تولیــد و اعتــالی کشــور ثابــت قــدم بماننــد. چــه بســیار 
ــه  ــرای ب ــا ب ــن ظرفیت ه ــن و کمتری ــه از کوچکتری ــادی ک ــوان جه بان
حرکــت در آوردن چــرخ تولیــد اســتفاده می کننــد و نامناســب بــودن 
ــرای  ــی ب ــد مانع ــم نمی توان ــروش ه ــازار ف ــادی و ب ــرایط اقتص ش

ــا باشــد. ــف آن ه توق
امــا شــناختن ایــن موانــع و در حدامــکان رفــع آن هــا چیــزی نیســت کــه 
غیرممکــن باشــد و گاهــی بــا هماهنگــی و اعتمــادی کــه بیــن مســئولین 
ــه  ــع ب ــن موان ــود، ای ــم می ش ــاِی کار فراه ــای پ ــن نیروه ــد و ای دغدغه من
ســادگی برداشــته می شــوند. خانــم حقــی زاده یکــی از ایــن بانــوان کارآفرین 
و جهــادی اســت کــه بــا دســت خالــی و بــا همــت عالــی خــودش بــه عرصه 
تولیــد وارده شــده، تجربــه یــک دوره ســخت و ناموفق را پشــت سرگذاشــته 
و  حــاال بــا تغییــر در محصــول تولیــدی بــار دیگــر پرچــم کارآفرینــی را بــه 

دســت گرفتــه اســت.

بــا ســالم و تشــکر از اینکــه فرصــت مصاحبــه را بــه مــا دادیــد. لطفــا 
خودتــان را معرفــی کنیــد و دربــاره ســابقه فعالیــت تولیــدی خودتــان 

توضیــح دهیــد.
ــال ۱۳6۵  ــد س ــی زاده متول ــمیه حق ــکر دارم، س ــالم و تش ــرض س ــم ع ــن ه م
ــه خــودم  ــدل در کارگاهــی ک ــک 6 ســال در حیطــه کفــش و صن هســتم. نزدی
آن را اداره مــی کــردم، در قــم فعالیــت  کــردم و نیروهــای زیــادی را مشــغول بــه 
کار کــرده بــودم. در آن زمــان ســطح کار بــه حــدی افزیــش پیــدا کــره بــود کــه 
پیمانــکار چنــد برنــد معــروف کفــش از جملــه شــهپر، پاپــا و چنــد برنــد دیگــر 
بــودم. در نظــر داشــتم در آن حیطــه مســتقل بشــوم و کار را گســترش دهــم امــا  
بعــد از یــک مــدت به خاطــر شــرایطی کــه در بــازار بــه وجــود آمــد  و عمــده آن 
مســائلی بــود کــه در بخــش تولیــد کشــور وجــود داشــت، ادامــه کار ممکــن شــند 
و بــه ناچــار تغییــر مســیر دادم و در رشــته پوشــاک شــروع بــه فعالیــت کــردم.

فارس: درباره شاخه تولیدی و فعالیت فعلی خودتان هم بفرمایید.
ــت  ــد پوشــاک کار ســری دوزی خیاطــی پوشــاک فعالی ــون در حیطــه تولی ــم اکن ه
می کنیــم و عــالوه بــر ســه نفــر کــه در ایــن کارگاه کار می کننــد حــدود 7 یــا 8 نفــر 
هــم هســتند کــه کارهــای تولیــد را بــه آنهــا می ســپاریم و در منــزل تولیــد می کننــد 
و بــه مــا تحویــل می دهنــد، یعنــی حــدودا بــرای ۱۰ نفــر اشــتغال ایجــاد شــده اســت. 
در همیــن رشــته تولیــد هــم خیلــی عالقــه دارم کــه بتوانــم بــه ســطوح باالتر برســم و 

ان شــاءاهلل بــا کمــک بســیج ســازندگی بتوانیــم ایــن کار را بســط دهیــم.

منظورتــان از بســط و گســترش کار چیســت؟ تعــداد نیروهــا را افزایش 
ــد؟ می دهی

ایــن یــک بخــش کار اســت. امــا در نظــر دارم نمایشــگاه محصــوالت تولیــدی و 
ــک  ــه ی ــل ب ــان را داشــته باشــیم و تبدی ــزون اختصاصــی خودم ــه اصطــالح م ب

ــد معتبــر بشــویم. برن
 

ــه شــما  ــن نهــاد چــه کمکــی ب ــد. ای از بســیج ســازندگی اســم بردی
کــرده اســت؟

مــن عضــو صنــدوق قرض الحســنه رهــروان شــهید همــت قــم هســتم. پارســال 
به خاطــر مشــکالت اقتصــادی کــه بــه وجــود آمــد و بــه دلیــل نیــاز بــه جابجایــی 

محــل کارگاه تولیــدی چــون هزینــه رهــن برایمــان ســنگین شــده بــود؛ بســیج 
ســازندگی از مــا حمایــت کــرد و مبلغــی را به صــورت وام قرض الحســنه در 
اختیــار بنــده گذاشــت کــه خــدا را شــکر توانســتم جابه جــا بشــوم و مشــکلم تــا 
حــدی حــل شــود. همیــن جــا از بســیج ســازندگی تشــکر می کنــم کــه تــا االن 
ــای  ــار کمک ه ــه انتظ ــا در ادام ــته اند. ام ــا داش ــان را از م ــای خودش حمایت ه
ــت  ــویم و فعالی ــتقل ش ــی مس ــدت کوتاه ــم در م ــا بتوانی ــم ت ــتری داری بیش

خودمــان را بســط و گســترش دهیــم.

چه حمایت های دیگری می توانند داشته باشند؟
بســیج ســازندگی در ســه مــورد اگــر بتوانــد بــه مــا کمــک کنــد مــا 
کنیــد  دقــت  اگــر  این کــه  اول  شــویم.   ظاهــر  تــر  موفــق  می توانیــم 
مــن تــا جایی کــه توانســتم وســایل کار را مهیــا کــردم امــا بــه دلیــل 

محدودیــت هــای مالــی تعــداد کافــی از هــر چــرخ مــورد نیــاز را نداریــم و اگــر 
ــه حداقــل تعــداد  ــه روز کنیــم و ب ــا تجهیــزات را ب ــد کمــک کنــد ت بســیج بتوان

مــورد نیــاز برســانیم، بخــش مهمــی از مشــکالت حــل می شــود.
نیــاز اســت نهــادی کــه پشــتوانه اجتماعــی و اقتصــادی دارد، از مــا حمایــت و مــا 

را بــه تولیدکننــده خــوب و خوش حســاب معرفــی کنــد
ــه  ــروز، دغدغ ــادی ام ــت اقتص ــتم و در وضعی ــم هس ــک خان ــن ی ــه م  دوم اینک
ــه  ــا اینک ــرم و ی ــد بگی ــا کار بای ــود و از کج ــه می ش ــد چ ــت تولی ــه وضعی این ک
ــم  ــن برســاند کــه بتوان ــه م ــع ب ــوق را به موق ــم حق ــرای کســی کــه کار می کن ب
ــه  ــادی ک ــت نه ــاز اس ــت. نی ــکل اس ــیار مش ــم بس ــم باش ــوی نیروهای جواب گ
ــده  ــه تولیدکنن ــا را ب ــت و م ــا حمای ــادی دارد، از م ــی و اقتص ــتوانه اجتماع پش
ــد  ــرد بای ــای ُخ ــع تولیدکننده ه ــد. در واق ــی کن ــاب معرف ــوب و خوش حس خ

ــد. ــن کنن ــتوانه تضمی ــن پش ــا ای ــان را ب ــی خودش ــای رقابت ــد مزیت ه بتوانن

ســوم اینکــه بنــده کــه در ایــن حیطــه فعالیــت می کنــم همیشــه مشــکل محــل 
ــایلم را  ــا وس ــال ت ــر س ــاره ه ــد اج ــان تمدی ــرای کارگاه دارم و در زم مناســب ب
ــم  ــت می ده ــاه را از دس ــا ۴ م ــم ۳ ت ــه کار کن ــروع ب ــتقر و ش ــی مس در محل
ــوزش  ــدی آم ــای جدی ــی نیروه ــدوده کارگاه ــه و در مح ــن در محل و همچنی
ــی  ــر جابجای ــس از  ه ــا پ ــند. ام ــته باش ــت داش ــم فعالی ــا در کارگاه ــم ت می ده
ــه  ــکالت اضاف ــز از دســت داده و مش ــا را نی ــرارداد محــل کارگاه آن ه ــام ق و اتم
ــکان  ــد م ــکان تمدی ــود دارد ام ــه وج ــی ک ــن وضعیت ــا ای ــفانه ب ــود. متأس می ش
ــاال  ــی ب ــا اجاره هــا خیل ــاد می شــود ی ــی زی ــا رهــن خیل کارگاه نیســت، چــون ی

ــاره جابجــا کنــم. ــورم تمــام وســایلم را دوب مــی رود کــه مــن مجب
ــن مناســب  ــاره و ره ــا اج ــی را ب ــد محــل ثابت ــازندگی بتوان ــر بســیج س اگ
ــا  ــم در آنج ــال بتوانی ــا ۴ س ــل ۳ ت ــا حداق ــه م ــذارد ک ــا بگ ــار م در اختی
ــود را  ــم خ ــا بتوانی ــا م ــد ت ــا داده ان ــه م ــت را ب ــن فرص ــم ای ــت کنی فعالی
ــی را  ــکل جابجای ــم و مش ــه کنی ــی را تهی ــه جای ــانیم ک ــه ای برس ــه مرحل ب

ــیم. ــته باش نداش

ــه کار شــده اند،  ــد و مشــغول ب ــی کــه آمــوزش داده ای تعــداد نیروهای
چقــدر بــوده اســت؟

در حیطــه صنــدل کــه مشــغول بــه کار بــودم نزدیــک 6۰ تــا 7۰  نیــرو را آمــوزش 
دادم و هنــوز هــم امــکان فعالیــت در آن عرصــه را دارم. در کار خیاطــی هــم بعضــا 
ــوزش  ــد، آم ــخ کنن ــوزن را ن ــتند س ــی نمی توانس ــدا حت ــه در ابت ــی ک نیروهای

حرفــه ای خیاطــی دادم.
  االن در ایــن رشــته، از حــدود 2۰ نفــر نیرویــی کــه تحــت اختیــار دارم تعــدادی 
در گذشــته در داخــل کارگاه کار می کردنــد کــه بعــد توانســتند مســتقل شــوند 
و اکنــون بــا ۳ نفــر در کارگاه مشــغول بــه کار هســتیم . همچنیــن 7 نفــر از ایــن 
افــراد به دلیــل محدودیت هــای شــخصی بــه اینجــا نمی آینــد و در داخــل منــزل 
کار می کننــد. مــا در بعضــی مــوارد بــا تهیــه چــرخ اقســاطی بــرای آنهــا و ارائــه 
ــاط  ــد اقس ــا بتوانن ــم ت ــک کردی ــا کم ــدی از آن ه ــول تولی ــت محص کار و دریاف
چــرخ را پرداخــت کننــد و بــه لحــاظ معیشــتی کمــک حــال زندگی شــان باشــند.

ــت  ــث تقوی ــزی باع ــد، چــه چی ــه گفتی ــی ک ــن ســختی ها و موانع ــا ای ــارس: ب ف
ــود؟ ــه کار می ش ــرای ادام ــما ب ــزه ش اراده و انگی

ــا  ــت خانواده ه ــه معیش ــم ب ــادی بتوانی ــت اقتص ــن وضعی ــه در ای ــع این ک در واق
کمــک کنیــم، بزرگتریــن هدفــی اســت کــه انگیــزه اصلــی مــن در ایــن مســیر 

دشــوار اســت.
ــه  ــند ک ــارت می رس ــه ای از مه ــه مرحل ــا ب ــی خانم ه ــارس، وقت ــزارش ف ــه گ  ب
ــم بخشــی  ــد، احســاس می کن ــرای خودشــان کار می کنن مســتقل می شــوند و ب

از ِدیــن خــودم را نســبت بــه جامعــه و مســیر شــهدا انجــام داده ام 
ــه  ــا ب ــی خانم ه ــرده ام، وقت ــروع ک ــی ش ــت خال ــا دس ــودم ب ــون خ ــن چ م
ــرای خودشــان کار  ــه مســتقل می شــوند و ب ــارت می رســند ک ــه ای از مه مرحل
ــه  ــه جامع ــبت ب ــودم را نس ــن خ ــی از ِدی ــم بخش ــاس می کن ــد، احس می کنن
ــدم کار  ــن معتق ــوم. م ــته نمی ش ــچ گاه خس ــام داده ام وهی ــهدا انج ــیر ش و مس
ــدارد و  ــت ن ــتگی و شکس ــور خس ــالی کش ــی اعت ــدف یعن ــن ه ــرای ای ب

ــت. ــاد اس ــوع جه ــک ن ی
 

ــما  ــا ش ــه االن ب ــرادی ک ــد اف ــوال بفرمایی ــن س ــوان آخری ــه عن ب
ــد؟ ــد دارن ــزان درآم ــه می ــد چ ــکاری دارن هم

ــا  ــد ام ــرای کار می گذارن ــه تــالش خودشــان و وقتــی اســت کــه ب ایــن بســته ب
بــه طــور معمــول ماهانــه از ســه میلیــون تومــان بــه باالســت.

از اینکه فرصت مصاحبه را در اختیار ما گذاشتید، سپاسگزاریم.

کارآفرینی برای 10 نفر با دست خالی

 کار برای اعتالی کشور خستگی و شکست ندارد
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آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار
IT کامپیوتر و

مالی و حسابداری

متخصص شبکه و امنیت
هلپ دسک در شرکت نفتی

برنامه نویس برای مرکز دولتی
پشتیبانی فنی )سرویسهای 

اینترنتی(متخصص تحلیلگر سیستم 
IT و طراح و نرم 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 شیمی، 
مهندس مکانیک 

یا هوافضا

مهندسی

فروش و بازاریابی

نیروی فنی

کار دانشجویی یا شغل دوم با بیمه
 و حقوق باالی 10 میلیون

کارشناس فروش دوره های آموزشی 
بیمه) تلفنی(، کارشناس مارکتینگ 

کارشناس  صادرات، کارشناس 
بازرگانی داخلی و خارجی

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...

ــازارکار، دکتــر مهری ســادات موســوی رییــس ایــن  ــه گــزارش ب ب
ــالگرد تشــکیل  ــن س ــل و دومی ــیدن چه ــه فرارس ــه بهان ــد ب واح
ــاخص  ــتاوردهای ش ــن دس ــوص مهم تری ــگاهی در خص جهاددانش
جهاددانشــگاهی عالمــه گفــت: مهم تریــن دســتاورد واحــد 
ــدل  ــا م ــیب پذیر اســت. ب ــای آس ــازی خانواده ه ــه توانمندس عالم
نوآورانــه ای کــه در ایــن حــوزه بــدان دســت یافته ایــم و اســتفاده از 
پتانســیل و ظرفیــت خیریــن و صاحبــان کســب و کارهــای مختلف 
شناســایی شــده، فرآینــدی تعریــف شــده اســت کــه تعــداد زیــادی 
از افــراد در اســتان تهــران بــه واســطه آن توانســته اند تغییراتــی در 

زندگــی شــخصی و خانوادگــی خــود ایجــاد کننــد.
وی افــزود: هــدف از انجــام ایــن کار در درجــه اول بــا توجــه بــه 
ــر خــود فــرض کــرده، کاهــش آســیب ها  رســالتی کــه واحــد ب
و مســایل اجتماعــی و در درجــه دوم حرکــت در مســیر نــوآوری 
اجتماعــی اســت. مســایل اجتماعــی چندعلیتــی هســتند و 
ــه حــوزه  ــا باالســت. معطــوف شــدن ب ــش آن ه ســرعت پیدای
پیشــگیری و علت هــای اساســی تر در ســطح خــرد و کالن مــی 
توانــد اثرگــذاری بهتــر و ســریع تــری را بــه دنبــال داشــته باشــد 
بــه همیــن دلیــل تمرکــز بــر آن هــا بســیار معقول تــر بــه نظــر 
می رســد و ایــن واحــد تــالش کــرده در حــد مقــدورات متمرکــز 
بــر رفــع برخــی علــل فرهنگــی، اجتماعــی، روانــی و اقتصــادی 

ــود. ــی ش ــیب های اجتماع آس
دکتــر موســوی بــا بیــان ایــن کــه بی توجهــی بــه افــراد 
در معــرض آســیب و ســیکل تولیدکننــده آســیب موجــب 
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــورت گرفت ــالت ص ــتر مداخ ــدی بیش ناکارآم
مــی شــود، گفــت: ابتــدا کار از توانمندســازی روانــی- اجتماعــی 
ــازی و  ــتای توانمندس ــی در راس ــی الگوهای ــد. طراح ــروع ش ش
برگــزاری کارگاه هــای مختلــف در همیــن راســتا، آغازگــر ورود 
بــه فعالیــت در ایــن حــوزه بــود. از خانــواده ســالم، فرزندپــروری 
ــن تــالش در  ــی ای ــا ســفر و ... ول ــا بهبــود کیفیــت زندگــی ب ت
ــدان  ــتند چن ــه اقتصــادی داش ــه دغدغ ــی ک خصــوص گروه های

ــد. ــع نمی ش ــر واق موث
وی ادامــه داد: بــه همیــن دلیــل در توانمندســازی خانواده هــای 
ــادان  ــان و معت ــواده زندانی ــت، خان ــان سرپرس ــودکان کار، زن ک
بهبــود یافتــه بــر بعــد اقتصــادی تمرکــز ویــژه ای صــورت 
پذیرفــت و از ظرفیــت خیریــن، فعــاالن اجتماعــی، کارآفرینــان 
ــددکاران در  ــان و م ــرانان، بازاریاب ــهیلگران، پیش ــی، تس اجتماع
ــی کــردن  ــرای عملیات ــت واحــد ب ــا محوری ــی ب شــبکه ای تعامل

ــم. ــره گرفتی ــازی به ــوی توانمندس الگ

مرکز نوآوری و شتابدهی واحد عالمه  اولین
 و تنها مرکز در یوسف آباد قوام

ــن  ــه ای ــا اشــاره ب ــی ب رییــس جهاددانشــگاهی عالمــه طباطبای
کــه ایــن واحــد عــالوه بــر کالنشــهر تهــران در شهرســتان هــای 
غــرب اســتان تهــران، خصوصــا در شهرســتان هــای مالرد، شــهر 
ــن واحــد   ــزود: ای قــدس، شــهریار و بهارســتان فعالیــت دارد، اف
ــای خــرد  ــای کســب و کاره در راســتای ایجــاد، توســعه و احی
ــت.  ــته اس ــش داش ــای نق ــده ایف ــاد ش ــق ی ــی در مناط و خانگ
ــوام  ــه در یوســف آباد ق ــوآوری و شــتابدهی واحــد عالم ــز ن مرک

اولیــن مرکــز و تنهــا مرکــزی اســت کــه در آن منطقــه خدمــات 
ارایــه می دهــد. همچنیــن بــا همــکاری شــهرداری تهــران 
مرکــز تســهیل و توســعه کســب و کارهــای خــرد و خانگــی را در 

ــم. ــر کرده ای ــران دای ته
ــهر  ــز در کالنش ــن مرک ــدازی ای ــداف راه ان ــوی اه ــر موس دکت
تهــران را ایجــاد مرکــزی جهــت اجــرای سیاســت هــا و برنامــه هــای 
در کالنشــهر  خانگــی  و  کارهــای خــرد  و  توســعه کســب 
ــادی و  ــای اقتص ــدی از ظرفیت ه ــی و بهره من ــران، هم افزای ته
اجتماعــی منطقــه بــرای توســعه اشــتغال بــا تاکیــد بــر کســب 
ــدازی و  ــهیل، راه ان ــه تس ــک ب ــی، کم ــرد و خانگ ــای خ و کاره
توســعه کســب و کارهــای خــرد و خانگــی، همــکاری و مشــاوره 
جهــت شبکه ســازی کســب وکارهــای خــرد و خانگــی، آمــوزش 
ــب  ــوالت کس ــروش محص ــت ف ــاد ظرفی ــت ایج ــاوره جه و مش

وکارهــای خــرد و خانگــی، آمــوزش و مشــاوره در حــوزه 
اطالع رســانی و تبلیــغ محصــوالت و تولیــدات کســب و کارهــای 
خــرد و خانگــی، ارایــه مشــاوره های عمومــی و تخصصــی  
تلفنــی و حضــوری در حــوزه کســب و کارهــای خــرد و خانگــی 
برنامه هــای  از ظرفیــت ســایر  بهینــه  اســتفاده  و  مختلــف 
ــرای  ــهری ب ــی ش ــای بازآفرین ــر برنامه ه ــهری نظی ــعه ش توس
ــغل و  ــد ش ــار نیازمن ــی اقش ــادی و اجتماع ــازی اقتص توانمندس

ــت. ــه اس ــد در منطق درآم
ــوان  ــه عن ــز ب ــن مرک ــه زودی ای ــت ب ــد اس ــرد: امی ــد ک وی تاکی
ــز  ــده و در مراک ــناخته ش ــران ش ــهرهای ای ــرای کالنش ــی ب الگوی
اســتان هــا  نیــز مراکــزی بــه همیــن ســبک ایجــاد و فعالیــت کند.

ــنه  ــدوق قرض الحس ــه تشــکیل صن ــه ب ــوی در ادام ــر موس دکت
ــرض الحســنه دانشــجویان  ــل صنــدوق ق اشــتغالزایی ایســار ذی

ایــران اشــاره نمــود کــه در راســتای تامیــن مالــی شــبکه هــای 
کســب و کار خــرد و خانگــی و پایدارســازی آنــان و فعالیــت در 
حــوزه ایجــاد، توســعه، احیــا یــا پایدارســازی کســب و کارهــای 

خــرد و خانگــی گام هــای موثــری برداشــته اســت.
کــرد:  بیــان  طباطبایــی  عالمــه  جهاددانشــگاهی  رییــس 
همچنیــن بــا توجــه بــه ضعــف آموزش هــای مهارتــی در 
ــز  ــد در مرک ــن واح ــران، ای ــتان ته ــرب اس ــای غ ــتان ه شهرس
ــن  ــود در ای ــدت خ ــاه م ــی کوت ــز آموزش ــدت و مراک ــد م بلن
ــق  ــاکنان آن مناط ــرای س ــوزی را ب ــت مهارت آم ــق، فرص مناط

ــت. ــرده اس ــم ک فراه
ــی دی  ــه طباطبای ــگاهی عالم ــت جهاددانش ــزود: سیاس وی اف
ــه  ــه ارای ــه ب ــا توج ــه ب ــوده اســت ک ــن ب ــر ای ــای اخی ــال ه س
ــف  ــای مختل ــازمان ه ــاز س ــورد نی ــول و م ــل قب ــات قاب خدم

ــق  ــئوالن در مناط ــا مس ــب را ب ــل مناس ــه تعام ــردم، زمین و م
ــت  ــده اس ــب ش ــر موج ــن ام ــم آورد. همی ــود فراه ــت خ فعالی
کــه بتوانیــم در شهرســتان مــالرد و اســتان تهــران از فضاهــای 
ــبرد  ــت پیش ــن جه ــا و خیری ــازمان ه ــی س ــنهادی برخ پیش
ــن  ــا همی ــم ب ــالش می کنی ــویم و ت ــد ش ــداف واحــد بهره من اه
رویــه اعتمادســازی و ارایــه خدمــات در راســتای رفــع مســایل و 
مشــکالت مبتــال بــه جامعه و ســطح همــکاری هــا را ارتقاء ببخشــیم.

ایجاد اولین مرکز نوآوری روستایی کشور
 در غرب استان تهران

دکتــر موســوی، واحــد عالمــه را جــزء پیشــگامان حــوزه نــوآوری 
اجتماعــی دانســت و گفــت: واحــد عالمــه بــا دارا بــودن اولیــن 
مرکــز نــوآوری روســتایی کشــور در غــرب اســتان تهــران 
ــوآوری  ــوم ن ــت ب ــت در زیس ــته اس ــالرد )توانس ــتان م )شهرس
اســتان تهران)شهرســتان مــالرد دارای بزرگتریــن شــهرک 
ــداث  ــرای اح ــه ای ب ــوده و برنام ــور ب ــی کش ــی خصوص صنعت
ــود دارد(  ــتور کار خ ــکی در دس ــاوری و پزش ــی فن ــارک مل ۲پ

ــد. ــته باش ــری داش ــی موث ــش آفرین نق
رییــس جهاددانشــگاهی عالمــه طباطبایــی اظهــار کــرد: 
برگــزاری رویدادهــای ترویجــی بــه صــورت مجــازی و دوره هــای 
بــوت کمــپ شــتابدهی از مهمتریــن فعالیت هــای منــش 
)مرکــز نــوآوری و شــتابدهی( ایــن واحد اســت که توانســته اســت 
فعالیــت خــود را در همیــن زمینــه در دانشــگاه عالمــه طباطبائی، 
مرکــز تســهیل و توســعه کســب و کارهــای خــرد و خانگــی و در 

منــش گســترش دهــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی عالمــه طباطبایــی 
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه واحــد عالمــه طباطبایــی، کنشــگری 
در حــوزه نــوآوری اجتماعــی و پایــه گــذار اولیــن رویــداد 
تخصصــی نــوآوری اجتماعــی در دانشــگاه عالمــه طباطبائــی بــا 
ــن(  ــان« )راهکارآفرینــی درمســائل اجتماعــی نوی ــوان »رادم عن
بــا نــگاه مســاله محــوری و حــل مســائل اجتماعــی بــا رویکــرد 
ــوده اســت، گفــت: ایــن بســتر)platform( توانایــی  ــه ب نوآوران
محصــوالت  ارایــه  و  نــوآوری  زیســت بوم  در  نقش آفرینــی 
در  را  نــرم  بنیــان  دانــش  و  فرهنگــی  خــالق  خدمــات  و 

ــت. ــد داش ــگاهی خواه جهاددانش
ــتابدهی  ــز نــوآوری و ش ــرد: مرک ــح ک دکتــر موســوی تصری
ــزاری  ــی از ارکان برگ ــوان یک ــه عن ــی ب ــه طباطبائ ــد عالم واح
فعــاالن  اولیــن گردهمایــی  نماینــده جهاددانشــگاهی در  و 
نــوآوری اجتماعــی ایــران اســت کــه بــا حمایــت ســتاد نــوآوری 
و پیشــرفت ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام خمینــی )ره( 
برگــزار مــی شــود و در آن بــه ارایــه موضوعــات مرتبــط در پنــل 

ــردازد. ــی پ ــه)TED( م ــی و ارای تخصص
وی در پایــان دکتــر موســوی اشــاره کــرد: گام هایــی نیــز جهــت 
ارایــه راهــکار در جهــت هموارســازی اشــتغال دانــش آموختــگان 
و دانشــجویان علــوم انســانی ذیل طرح مدرســه اشــتغال عالمه طباطبائی 
ــژه  ــریف وی ــگاه ش ــتغال دانش ــه اش ــه مدرس ــبیه ب ــماع(، ش )س
رشــته هــای علــوم انســانی و اجتماعــی برداشــته شــده کــه امید اســت 

در آینــده بــه ثمــر بنشــیند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی در تشریح فعالیت های این واحد عنوان کرد:

ایجاد، توسعه و احیای کسب و کارهای خرد و خانگی شناسایی
 و توانمندسازی خانواده های آسیب پذیر

رییــس جهاددانشــگاهی عالمــه طباطبایــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه واحــد عالمــه طباطبایــی دارای اولیــن مرکــز نــوآوری روســتایی کشــور در غــرب اســتان تهــران اســت، 
ــی و  ــیب های اجتماع ــایل و آس ــش مس ــوزه ی کاه ــور در ح ــگیرانه و اقدام مح ــای پیش ــی الگوه ــوآوری در طراح ــت و ن ــه خالقی ــد عالم ــتاورد واح ــن دس ــت: مهمتری گف

ــت. ــران اس ــتان ته ــوردار اس ــق کم برخ ــان مناط ــوآوری جوان ــرای ن ــتری ب ــاد بس ــیب پذیر و ایج ــای آس ــازی خانواده ه توانمندس
ایــن واحــد  در راســتای ایجــاد، توســعه و احیــای کســب و کارهــای خــرد و خانگــی در مناطــق یــاد شــده ایفــای نقــش موثــری داشــته اســت. مرکــز نــوآوری و شــتابدهی 
واحــد عالمــه در یوســف آباد قــوام اولیــن مرکــز و تنهــا مرکــزی اســت کــه در آن منطقــه خدمــات ارایــه می دهــد. ایــن واحــد همچنیــن بــا همــکاری شــهرداری تهــران 

مرکــز تســهیل و توســعه کســب و کارهــای خــرد و خانگــی را در تهــران دایــر شــده اســت.
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دعوت به همکاری

شرایط عمومی
1. تابعیت  جمهوری  اسالمی  ایران

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

3. نداشتن  سابقه  محکومیت  جزاِئی
 4. دارا بـودن پایـان خدمـت  زیـر پرچـم  و یـا معافیت  دائـم  ) معافیت  خدمت  سـربازی  

بـه  اسـتثنا معافیـت  پزشـکی  قابل  قبول می  باشـد(
5. متقاضیان می  بایسـت  سـاکن  و بومی  شهرسـتانهای  محل  خدمت  باشـند )حداقل  در 

سه  سـال گذشته  سـاکن  همان شهرسـتان باشند .
6. همـراه داشـتن  کارت ملـی  یـا کارت شناسـایی  معتبـر )جهـت  شناسـایی  شـرکت  

الزامیسـت  . کننـدگان( در زمـان آزمـون 

تعداد نیروی مدرک مرتبطنیروی مورد نیازنام مرکزردیف
الزم

استادکار برقدرمانگاه دشتی1

دیپلم  تا کارشناسی  رشته  
های  برق )قدرت -صنعتی  - 
الکتروتکنیک ( و یا داشتن  هر 

مدرکی  مشروط به  داشتن  مدرک 
فنی  حرفه  ای  باالی  300 ساعت 

1 نفر

استادکار 
تاسیسات

دیپلم  تا کارشناسی  رشته  های  
مکانیک  تاسیسات )حرارت 

وبرودت -سیاالت - تاسیسات( 
و یا داشتن  هر مدرکی  مشروط 
به  داشتن  مدرک فنی  حرفه  ای  

باالی  300 ساعت 

1 نفر

استادکار برقدرمانگاه جم2

دیپلم  تا کارشناسی  رشته  
های  برق )قدرت -صنعتی  - 
الکتروتکنیک ( و یا داشتن  هر 

مدرکی  مشروط به  داشتن  مدرک 
فنی  حرفه  ای  باالی  300 ساعت 

1 نفر

استادکار 
تاسیسات

کارشناسی  رشته  های  مکانیک  
تاسیسات )حرارت وبرودت 
-سیاالت - تاسیسات( و یا 

داشتن  هر مدرکی  مشروط به  
داشتن  مدرک فنی  حرفه  ای  

باالی  300 ساعت 

1 نفر

صرفـاً مـدارک صـادره از دانشـگاه هـا و مراکـز آمـوزش عالـی  مـورد تأییـد وزارت علـوم 
 و هنرسـتان هـای  مـورد تأییـد وزارت آمـوزش و پـرورش مـورد قبـول خواهـد بـود.

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

در کلیـه  مـوارد فـوق و شـرایط  یکسـان، اولویت  با فردی  اسـت  که  سـابقه  بیمـه  پردازی  
بیشـتری  در کار تأسیسـاتی  مرتبـط  بـا شـغل  مورد تقاضا داشـته  یا گواهی  هـای  مهارتی  
مرتبـط  بیشـتری  را ارائـه  نمایـد. لـذا نیـروی  فنی  مـی  بایسـتی  در خصوص هر کـدام از 
سـوابق  کاری  مرتبـط ، پرینـت  سـوابق  بیمـه  به  انضمـام رضایت  نامـه  از عملکـرد )صادره 

از محـل  کار قبلـی ( ارائـه  نماید .
جهت  احراز بومی  بودن ارائه  شناسنامه  صادره از شهرستان مورد تقاضا یا مدارک تحصیلی  
 یا گواهی  شغلی  نشان دهنده اشتغال به  کار یا تحصیل  در همان شهرستان ضروری  می  باشد .

انجـام مراحـل  بعـدی ؛ شـامل  آزمـون و ...... در صورت تکمیـل  مدارک و شـرایط  عمومی  
امـکان پذیر می  باشـد.

مدارک مورد نیاز
1-مراجعه  به  سـایت شـرکت مهندسـی تاسیسـات و انـرژی  تامین  و تکمیل  فـرم ثبت  نام 
و الصـاق یـک  قطعـه  عکـس  جدیـد ) آپلـود عکـس  و مدارک مـورد نیـاز در فـرم ثبت  نام 

سـایت  الزامی  اسـت  (
2-واریز مبلغ  1/500/000 ریال )) یک  میلیون پانصدهزار ریال (( به  شـماره حسـاب 
910000050 به  نام شرکت  مهندسی  تاسیسات و انرژی  تامین  و یا شبا همین  حساب 

IR410130 1000 0000 0910 0000 50 به  شماره 
در صورت نقص  مدارک و عدم رعایت  دستورالعمل  امکان استرداد وجوه میسر نمی  باشد.

توضیحات و سایر شرایط
1- اسـتخدام صرفـا” بـه  صورت قـرارداد شـرکتی  ) نیروی  فنی  تاسیسـات تابـع  مقررات 

قانـون کار ( و بـدون تعهـدات رابطه  اسـتخدامی  می  باشـد.
2- وجه  واریزی  بابت  ثبت  نام تحت  هیچ  شرایطی  عودت نخواهد شد .

3- در هـر مرحلـه  از آزمـون و یـا پـس  از بکارگیـری  چنانچه  خالف اطالعات اعالم شـده 
محـرز گـردد ، داوطلـب  از انجام مراحـل  بعدی  محروم خواهد شـد .

4-مجمـوع نیروهـای  مـورد نیـاز 5 نفـر بـرای  درمانـگاه جـم  و درمانـگاه دشـتی  اشـاره 
شـده در جـدول شـرایط  اختصاصـی  مـی  باشـند و با توجـه  به  تعـداد محدود مـورد نیاز 

داوطلبـان بـا بیشـترین  امتیـاز پذیـرش خواهند شـد.
5-فـرد پذیرش شـده از طریق  شـرکت  مهندسـی  تاسیسـات و انرژی  تامین  بـه  مدیریت  
درمـان اسـتان بوشـهر معرفی  خواهند شـد. کلیـه  امور پرداخـت  )حقوق و مزایـا( و امور 

مرتبـط  بـا نیروها بر عهده شـرکت  مهندسـی  تاسیسـات و انـرژی  تامیـن  خواهد بود.
6-بـرای  افـرادی  کـه  عنـوان کارگـر فنـی  پذیرفتـه  خواهنـد شـد بـاال بـودن مـدرک 
افـراد ) باالتـر از دیپلـم  ( از نظـر حقـوق و مزایـا و سـطح  شـغلی ، حقـی  ایجـاد نخواهـد 
 کـرد و افـراد ملـزم بـه  اجـرای  شـرح وظایـف  مرتبـط  بـا کارگـر فنـی  خواهنـد بـود.

7-افـراد مـی  بایسـت  توانائـی  الزم جهـت  امـور اجرائـی  را از نظـر جسـمانی  و غیـره بـه  
تشـخیص  کمیتـه  مربوطـه  داشـته  باشـند .

- کلیـه  افـراد پذیرفتـه  شـده با هـر مدرک تخصصـی  و تحت  هـر عنوان شـغلی  عالوه بر 
کار تخصصـی  خـود موظـف  بـه  ارائـه  کلیه  خدمـات مـورد نیاز واحـد تأسیسـات ) اعم  از 
امـور آب و فاضـالب ، و سـایر امور محوله  به  واحد تاسیسـات حسـب  تشـخیص  مسـئولین ( 

بـوده و در کلیـه  شـیفت های  کاری  تنظیمـی  مرکـز موظـف  به  اشـتغال بـه  کار عملی  در 
واحد تأسیسـات می  باشـند.

منابع  آزمون
کتـب  در خصـوص سـرویس  و نگهداری  تاسیسـات حرارتـی  و برودتی  ) عمومـی  ( / برق 

خانگـی  و صنعتـی  )عمومی (
نکته : آزمون بصورت سئواالت تشریحی  و تستی  و مصاحبه  حضوری  برگزار می  گردد.

مراحل  ثبت  نام و آزمون و نحوه دریافت  کارت ورود به  جلسه 
1- برگزاری  آزمون ساعت  10صبح  چهارشنبه  روز مورخ .1401/05/10

2- بررسی  نتایج  آزمون و اعالم نتایج  در تاریخ  1401/05/25
3- انجام فرایند مصاحبه  و....... از بین  نفرات برتر که  باالترین  نمره آزمون کتبی  را دارا می  باشند

4- محـل  برگـزاری  آزمـون : در کارت ورود بـه  جلسـه  درج خواهـد شـد.) کارت ورود به  
جلسـه  یـک  روز قبـل  آزمون در سـایت  قـرار داده می  شـود.(

آزمـون کتبـی از طریـق  امتیـاز  .60 درصـد  و........1  نهایـی  امتیـاز   ،  نحـوه گزینـش 
2 .40 درصـد امتیـاز از طریـق مصاحبـه حضـوری )حراسـت وآمـوزش 10 امتیـاز ، فنی 

مهندسـی ، مباحـث فنـی و مهندسـی 30 امتیاز (
الزم بـه ذکـر اسـت کـه شـرط و قبولی و دعـوت بـه مصاحبه فنـی آوردن نمـره حداقل 

50 % آزمـون کتبـی می باشـد.
الزم بـه ذکر اسـت در صورت ناقص بودن مدارک )بند ج( امـکان برگزاری آزمون و انجام 
مراحـل بعـدی بـرای درخواسـت کننده هـا فراهـم نخواهد بـود و داوطلبان می بایسـت 
 بـا بررسـی دقیـق مدارک در خواسـتی نسـبت بـه پیگیری مراحـل بعدی اقـدام نمایند .
در صورتی که مدارک تحصیلی داوطلبان باالتر از حداقل مدارک عنوان شـده باشـد این 
موضوع تاثیری در گزینش و ...... نداشـته داوطلب می بایسـت در صورت قبولی در همان 
شـغل مشـغول بـه کار گردد و ارائـه مدارک باالتر مـورد قبول نبوده و با سـایرین در یک 
 سـطح قـرار خواهنـد داشـت و نباید خللی در انجام وظائف و ....... ایشـان بـه وجود آورد .
شـروع بـه کار افراد منتخـب صرفاً پس از تأیید هسـته گزینش سـازمان تأمین اجتماعی 

امکان پذیـر خواهد بود.
انجـام بـه کار نیروهـا سـه مـاه بـه طـور آزمایشـی )با حقـوق و مزایـا( بـوده و در صورت 
عـدم رضایـت ازعملکـرد کارفرمـا نسـبت بـه جایگزینـی ایشـان از افـراد ذخیـره آزمون 

انجـام شـده اقـدام خواهـد نمود.
با توجه به برگزاری آزمون توسـط شـرکت مهندسـی تاسیسـات و انرژی تامین ، مدیریت 

درمان اسـتان بوشـهر در قبال آزمون و برگزاری آن هیچگونه تعهدی نخواهد داشـت. 
ثبت نام

 دانلود دفترچـه راهنمـای شـرکت در آزمـون استخدام شـرکت مهندسـی تاسیسـات و 
http://tamin-eng.ir : انـرژی تامیـن بوشـهر در سـایت

تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام تا: 10 مرداد 1401

زمان برگزاری آزمون: 19 مرداد 1401
زمان اعالم نتایج آزمون: 25 مرداد 1401

داوطلبـان واجـد شـرایط جهـت ثبت نـام و کسـب اطالعات بیشـتر به سـایت اینترنتی : 
http://tamin-eng.ir مراجعـه نمایند. 

https://bazarekar.ir/23462 : لینک

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

 از مورخ 1401/04/20 لغایت مورخ 1401/05/10 جهت ثبت نام به سایت شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین مراجعه نمایند.

معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـور آیین نامـه اجرایـی توسـعه 
زیسـت بوم واحدهـای خـاق را ابـاغ و بـر تـاش مجدانـه همـه ارکان 
معاونـت علمـی برای رشـد جدی شـرکت های خـاق و خانه هـای خاق 

و نـوآوری تاکیـد کرد.
در ایـن آیین نامـه آمـده اسـت: در چارچوب سیاسـت های کلـی تحول 

اقتصـادی و قانـون جهـش تولیـد دانـش بنیـان و بـر اسـاس 
تاکیـدات و تدابیـر مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر تقویت 

و ضـرورت توجـه بـه صنایـع خـاق، فناوری هـای نرم 
و علـوم انسـانی بـه عنـوان مکمـل اقتصـاد دانـش 

بنیـان، فناوری هـای نـرم و صنایـع خـاق یکی از 
محورهـا و رسـالت های اصلـی فعالیـت معاونـت 

علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری اسـت.
در تبصـره بنـد ب مـاده ۶ قانون جهـش تولید 
دانـش بنیان ذکر شـده که »واحدهـای خاق، 
افـراد حقیقـی و حقوقـی غیردولتی هسـتند 
که در حـوزه صنایـع فرهنگی و علوم انسـانی 

مهارت هـای  از  و  دارنـد  فعالیـت  اجتماعـی  و 
انسـانی، نـوآوری و فناوری های جدیـد برخوردار 

هسـتند و نسـبت بـه ارائـه محصـوالت نوآورانه و 
فناورانـه و بـا بهره گیـری از الگوهای جدید کسـب و کار 

می کنند.« اقـدام 

ــت علمــی ریایســت  جمهــوری  ــل از معاون ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــده اســت:  ــان آم ــش بنی ــد دان ــش تولی ــون جه ــاده 6 قان ــد ب م ،در تبصــره بن
ــوری  ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده 5 قان ــوع م ــی موض ــتگاه های اجرائ »دس
ــرکت ها و  ــتقرار ش ــرای اس ــود را ب ــاختمان های خ ــن و س ــالک، زمی ــد ام مجازن
مؤسســات دانــش بنیــان، پارک هــای علــم و فنــاوری، ســراهای نــوآوری دانشــگاه 
ــن و  ــق قوانی ــت، طب ــذاری مالکی ــدون واگ ــالق، ب ــای خ ــالمی و واحده آزاد اس
ــر  ــد حداکث ــن بن ــی ای ــه اجرائ ــن نام ــد. آیی ــرار دهن ــا ق ــار آنه ــررات در اختی مق
ــادی  ــور اقتص ــط وزارت ام ــون توس ــن قان ــالغ ای ــخ اب ــاه از تاری ــه م ــرف س ظ
ــای  ــد. واحده ــران می رس ــأت وزی ــب هی ــه تصوی ــود و ب ــه می ش ــی تهی و دارای
ــع  ــوزه صنای ــه در ح ــتند ک ــی هس ــی غیردولت ــی و حقوق ــراد حقیق ــق، اف خال
ــد و از مهارت هــای انســانی،  فرهنگــی و علــوم انســانی و اجتماعــی فعالیــت دارن
نــوآوری و فناوری هــای جدیــد برخــوردار هســتند و نســبت بــه ارائــه محصــوالت 
ــد  ــای جدی ــرداری از الگوه ــره ب ــا به ــه و ی ــه و فناوران ــات) نوآوران کاال و خدم
کســب وکار اقــدام می کننــد. تشــخیص مصادیــق واحدهــای واجــد شــرایط فــوق 

ــاوری ریاســت جمهــوری اســت.« ــت علمــی و فن برعهــده معاون
ــر  ــره رشــد ب ــه دارای جوه ــا ک ــن واحده ــده اســت: »ای ــه آم ــن نام ــن آیی در ای
ــد و مدل هــای  ــه و توســعه محصــوالت و خدمــات جدی ــرای ارائ ــوآوری ب ــه ن پای
نویــن کســب و کار هســتند بخــش قابــل توجهــی از اقتصــاد جهــان را تشــکیل 
می دهنــد و بــه دلیــل اشــتغال بیــش از 50 درصــد ظرفیــت نظــام آمــوزش عالــی 
ــا  ــن حوزه ه ــر ای ــوذ فراگی ــن نف ــر و همچنی ــانی و هن ــوم انس ــته های عل در رش
ــروی  ــرای نی ــی در ایجــاد اشــتغال ب ــل توجه ــای قاب ــه، مزیت ه در ســطح جامع

جــوان، نــوآور، خــالق و تحصیــل کــرده و توســعه پایــدار اجتماعــی، فرهنگــی و 
ــد.« اقتصــادی دارن

بنابــر تاکیــد ایــن آیین نامــه؛ »ســند ملــی توســعه فناوری هــای فرهنگــی و نــرم« 
ــق و  ــی تعییــن مصادی ــش بنیــان« دو مرجــع قانون ــون جهــش تولیــد دان و »قان
طراحــی حمایت هــا و خدمــات ایــن دســته از کســب و کارهــا هســتند. در ایــن 
ســند مســوولیت دبیرخانــه امــور بررســی صالحیــت واحدهــای خــالق و مراجــع 
ــالق  ــع خ ــعه صنای ــرم و توس ــای ن ــتاد فناوری ه ــه س ــت ب ــخیص صالحی تش

واگــذار شــده اســت.«
شــرکت ها و موسســات خــالق، اشــخاص خــالق، مراجــع تشــخیص صالحیــت، 
ــی  ــوآوری در حوزه های ــالق و ن ــای خ ــه در خانه ه ــی ک ــالق و فرهنگ ــع خ صنای
چــون »صنایــع دیــداری و شــنیداری«، »بــازی رایانــه ای، ویدئویــی و موبایلــی«، 
ــای  ــی«، »هنره ــاوری و آموزش ــری، فن ــرگرمی«، »یادگی ــازی و س ــباب ب »اس
تجســمی و هنرهــای نمایشــی«، »طراحــی«، »معمــاری«، »چــاپ، نشــر و نوشــت 
ــع  ــی«، »صنای ــازی و ترکیب ــزوده، مج ــت اف ــش«، »واقعی ــد و پوش ــزار«، »م اف
ــی و طــب ســنتی«،  ــان داروی ــراث فرهنگــی«، »گیاه دســتی، گردشــگری و می
»تجهیــزات توانبخشــی و ورزشــی«، »علــوم انســانی کاربــردی«، »خدمــات 
ــذا و محیــط زیســت«، »الگوهــای  زیرســاخت واحدهــای خــالق«، »ســالمت، غ

ــت  ــتی« فعالی ــی« و »ورزش و تندرس ــوآوری اجتماع ــب و کار«، »ن ــن کس نوی
ــوم مدنظــر هســتند. ــن زیســت ب ــد در ای دارن

»توســعه زیســت بــوم نــوآوری و فنــاوری در کشــور و تبییــن و ارتقــای 
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــن هدف ــاد« مهم تری ــالق در اقتص ــرکت های خ ــهم ش س
ــه  ــر پای ــدار ب ــتغالزایی پای ــعه اش ــن »توس ــد. همچنی ــال می کن ــه دنب آیین نام
کاربــردی ســازی و تجــاری ســازی صنایــع خــالق، نــرم، فرهنگــی و 
علــوم انســانی و اجتماعــی، کارآفرینــی بــرای نیــروی انســانی تحصیــل کــرده 
ــن آییــن  ــان ای و دارای اســتعداد و مهــارت« هــم دیگــر هدفــی اســت کــه مجری

ــد. نامــه در نظــر دارن
ــوآوری و فنــاوری در مناطــق محــروم و  ــر ن »فعــال کــردن مشــاغل مبتنــی ب
ــع و  کــم برخــوردار«، »ایجــاد و تقویــت برندهــای واحدهــای خــالق در صنای
محصــوالت فرهنگــی کشــور و خدمــات جدیــد مبتنــی بــر فنــاوری و نــوآوری«، 
ــالق و  ــع خ ــوزه صنای ــی در ح ــن الملل ــای بی ــادرات و همکاری ه ــت ص »تقوی
فرهنگــی و کســب و کارهــای نوآورانــه«، »توســعه بــازار و کیفیــت محصــوالت 
و خدمــات واحدهــای صنایــع خــالق«، »توســعه خانه هــای خــالق و نــوآوری، 
ــوم  ــت ب ــه زیس ــاوری در دامن ــم و فن ــای عل ــوآوری و پارک ه ــای ن کارخانه ه
ــوالت و  ــده محص ــه کنن ــازمان های ارائ ــات و س ــعه خدم ــالق«، »توس ــع خ صنای

ــط  ــای مرتب ــه، تســهیل و تســریع نیازمندی ه ــرای تهی ــاخت ب ــات زیرس خدم
بــا واحدهــای خــالق« و »ترویــج آمــوزش فرهنــگ نــوآوری و کارآفرینــی بــر پایــه 

صنایــع خــالق« هــم دیگــر اهــداف ایــن آییــن نامــه تعییــن شــده اســت.
در بخــش دیگــری از ایــن آییــن نامــه آمــده اســت کــه بــا هــدف سیاســتگذاری 
و تصویــب فرآیندهــای اجرایــی، معیارهــای تشــخیص واحدهــای خــالق، 
ــن  ــداف ای ــق اه ــن تحق ــر حس ــارت ب ــی و نظ ــی و حمایت ــای خدمات برنامه ه
ــور،  ــس جمه ــاوری رئی ــاون علمــی و فن ــی متشــکل از مع ــه کارگروه ــن نام آیی
ــور  ــز ام ــس مرک ــالق، ریی ــع خ ــعه صنای ــرم و توس ــای ن ــتاد فناوری ه ــر س دبی
ــاون  ــاون سیاســتگذاری و توســعه، مع ــان، مع ــش بنی شــرکت ها و موسســات دان
ــای  ــز توســعه فناوری ه ــت و جــذب ســرمایه، رییــس مرک ــز توســعه مدیری مرک
ــگ  ــده وزارت فرهن ــی، نماین ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــده ش ــردی، نماین راهب
و ارشــاد اســالمی، نماینــده وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
ــدن و  ــت، مع ــده وزارت صنع ــرورش، نماین ــوزش و پ ــده وزارت آم دســتی، نماین
تجــارت، نماینــده وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، نماینــده وزارت تعــاون، کار 
ــر از اشــخاص  ــوآوری و شــکوفایی، دو نف ــدوق ن ــده صن ــی، نماین ــاه اجتماع و رف
ــده  ــالق و نماین ــع خ ــرم و صنای ــای ن ــوزه فناوری ه ــص در ح ــی متخص حقیق
ــکیل  ــط تش ــتگاه های مرتب ــاوری و دس ــی و فن ــت علم ــای معاون ــایر بخش ه س

خواهــد شــد.
بــه ایــن کارگــروه وظایفــی چــون سیاســتگذاری و تصویــب فرآیندهــای اجرایــی 
آییــن نامــه، تصویــب و تنــوع حــدود خدمــات، حمایت هــا و اعتبــارات، پیگیــری 
ــرای شــکل گیــری،  از دســتگاه ها های اجرایــی، نهادهــای عمومــی و حاکمیتــی ب
ــت از  ــالق، حمای ــای خ ــب و کار واحده ــا از کس ــعه حمایت ه ــع، توس ــع موان رف
ــول  ــره مح ــاوری و غی ــوآوری و فن ــوم ن ــت ب ــای زیس ــت نهاده ــاد و تقوی ایج

شــده اســت.
ــرکت دارای  ــات ش ــول و خدم ــد محص ــه بای ــد دارد ک ــه تاکی ــن نام ــن آیی ای
ــودن محصــول و خدمــات اثبــات  ــه ب ــوآوری باشــد، ســطح متمایــزی از نوآوران ن
شــود، دارای اثربخشــی اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی باشــد، شــرکت یــا فــرد 
بایــد مالکیــت قانونــی محصــول یــا خدمــت را داشــته باشــد و توانمنــدی نیــروی 
انســانی متناســب بــا محصــول و خدمــات وجــود داشــته باشــد و ایــده و محصــول 

تجــاری شــده باشــد.
ــای  ــد از حمایت ه ــراد می توانن ــرکت ها و اف ــوارد ش ــن م ــراز ای ــورت اح در ص
ذیــل ایــن آییــن نامــه چــون خدمــات »توانمندســازی«، »اســتقرار دفاتــر فعالیــت 
ــد  ــدی واح ــان کلی ــدی کارکن ــره من ــکونی«، »به ــری مس ــن دارای کارب در اماک
ــدوق پژوهــش  ــات صن ــه«، »تســهیالت و خدم خــالق از تســهیالت نظــام وظیف
و فنــاوری صنایــع خــالق«، »یارانه هــا و تســهیالت مربــوط بــه خریــد از 
نمایشــگاه دایمی ایــران ســاخت«، »تســهیل و مســاعدت مالــی بــرای حضــور در 
نمایشــگاه های تخصصــی داخلــی و خارجــی«، »معافیــت از پرداخــت حــق بیمــه 
ــی«،  ــای بازرگان ــا بیمه ه ــط ب ــهیالت مرتب ــا«، »تس ــی قرارداده ــن اجتماع تامی
»اســتفاده از فرصت هــای رایــگان و تخفیفــی پخــش آگهــی و تولیــد برنامه هــای 

ــوند. ــد ش ــره بهره من ــیما« و غی ــازی در صداوس ــگ س ــی و فرهن ترویج
مســوولیت اجــرای ایــن آیین نامــه بــه عهــده ســتاد فناوری هــای نــرم و توســعه 

صنایــع خــالق اســت. 

آیین نامه توسعه زیست بوم واحدهای خالق ابالغ شد
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حقوق ثابت ماهانه از ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان

تسلط به امور دفتر فنی

۲۴ روز کار و ۶ روز استراحت

بیمه صبحانه ناهار فضای استراحت

دریافت حقوق بدون تاخیر

شرکت رتبه ۱ نفت گاز پتروشیمی

محل کار

استان خوزستان، شهر بهبهان

واتساپ ۰۹۱۶۵۰۰۰۶۴۰
لینک :

https://bazarekar.ir/22774 

یک شرکت در استان خوزستان، شهر بهبهان جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان خوزستان
 استخدام می نماید

شرکت ساسان صنعت پیشگام آتیه جهت تکمیل کادر 
خود در استان آذربایجان غربی از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید.
 بازرس: آقا،  پاره وقت

جهت کار بازرسی در شرکت معتبر بازرسی
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با 
درج استان محل سکونت به واتس اپ زیر ارسال نمایند.

واتساپ ۰۹۰۲۴۲۱۴۰۱۲
https://bazarekar.ir/22770 : لینک

طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار چیسـت؟
ــی از  ــتغال ابالغ ــی اش ــای کل ــت ه ــد ۲ سیاس ــودن بن ــی نم ــتای اجرای در راس
ســوی مقــام معظــم رهبــری و بنــد ۵ سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی، 
ــا رویکــرد ایجــاد بســترهای الزم  طــرح مهــارت آمــوزی در محیــط کار واقعــی ب
بــرای اشــتغال مولــد و پایــدار و همچنیــن اســتمرار و تثبیــت اشــتغال فرصــت های 
موجــود و مــورد نیــاز جامعــه بــه ویــژه در مشــاغل خــرد و خانگــی بــا اســتفاده از 
ظرفیــت بخــش هــای غیردولتــی در توســعه آمــوزش هــای مهارتــی و نیــاز بــرای 
ــی و در  ــای کارگاه ــط ه ــود در محی ــی موج ــای آموزش ــت ه ــتفاده از ظرفی اس

راســتای توســعه و تنــوع الگوهــای آموزشــی تدویــن شــده اســت.
مهــارت آمــوزی در محیــط واقعــی کار شــامل طــول دوره مهــارت آمــوزی حداقــل 
۲۵ روز کاری )۱۰۰ ســاعت آمــوزش( و حداکثــر ۱۸ مــاه و حداقــل ســن مهــارت آمــوز 
ــش  ــر پوش ــوزی زی ــارت آم ــول دوره مه ــوز در ط ــارت آم ــت. مه ــال اس ۱۵ س
بیمــه مســوولیت مدنــی قــرار گرفتــه و دولــت هزینــه بیمــه مســوولیت و حــوادث 

مشــموالن را برعهــده دارد.
مهــارت آمــوزان مشــمول قانــون کار و قانــون تامیــن اجتماعــی نیســتند، 
ــازمان  ــان س ــود، مربی ــی ش ــت نم ــوزان پرداخ ــارت آم ــه مه ــتمزدی ب دس
آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــه عنــوان اســتادکاریار مــی تواننــد حضــور داشــته 
ــه و  ــون گرفت ــوزان، آزم ــارت آم ــوزی، از مه ــارت آم ــان دوره مه ــا پای ــند، ب باش
ــان گواهینامــه مهــارت آمــوزی داده مــی شــود. همــه بنــگاه هــای فعــال  ــه آن ب
اقتصــادی دارای مجــوز از یکــی از دســتگاه هــای اجرایــی مــی تواننــد بــه عنــوان 
واحــد پذیرنــده در طــرح مهــارت آمــوزی در محیــط واقعــی کار، شــرکت کننــد.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان رضــوی در ایــن بــاره گفــت: ایــن 
اداره کل، آمــوزش هــای خــود را بــه ســمت بخشــهای مختلفــی ماننــد پــادگان و 
زندانهــا و غیــره نیــز بــرده اســت، در ایــن راســتا طــی یــک همــکاری دوجانبــه بــا 
مراکــز مزبــور، نیروهــا در محــل کارگاه هــای پــادگان یــا زنــدان آموزشــهای الزم 

را بــا بهــره گیــری از مربیــان ایــن نهادهــا فرامــی گیرنــد.
ــوزی در  ــارت آم ــز مه ــزار و ۳۷۸ مرک ــه وجــود ه ــاره ب ــا اش ــی ب افشــین رحیم
خراســان رضــوی افــزود: ایــن کارگاه هــا ارایــه آموزشــهای مهارتــی در راســتای 
ــد؛ در هــر  اجــرای طــرح مهــارت آمــوزی در محیــط واقعــی کار را برعهــده دارن
ــا پنــج نفــر آموزشــهای  ــه مثابــه محیــط واقعــی کار اســت، یــک ت کارگاه کــه ب
الزم را فراگرفتــه و کارآمــوزان عــالوه بــر مهارتهــای فنــی، مهارتهــای بازاریابــی و 

تولیــد را نیــز مــی آموزنــد.
مدیـرکل آمـوزش های فنـی و حرفه ای خراسـان رضوی اضافه کرد: فرهنگسـازی 
در خصـوص ارایـه آموزشـهای مهارتی در کشـور کار یک ماه و یکسـال و حتی یک دهه 
نیسـت، بلکـه بایـد به ایـن موضوع به صـورت بلندمدت نگریسـت چرا کـه موضوع 

مربوط به توانمندسـازی نیروهای انسـانی در کشـور اسـت.

دانشـجویان نوک پیکان طرح مهارت آموزی
 در محیط واقعی کار

هرچنــد براســاس آمــار ســازمان آموزشــهای فنــی و حرفــه ای، تعــداد دانشــجویان 
کشــور از ســال ۱۳۹۴ تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ کاهــش ۳۰ درصــدی داشــته و از 
ــوز دانشــجویان  ــا هن ــیده اســت ام ــر رس ــون نف ــه ۳.۲ میلی ــر ب ــون نف ۴.۵ میلی
حجــم باالیــی از آمــار متقاضیــان مهــارت آمــوزی ایــن ســازمان را دارنــد بــه طوری 

کــه ۴۵ درصــد از مهــارت آمــوزان ســازمان مزبــور از ایــن قشــر هســتند.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای خراســان رضــوی در ایــن بــاره گفــت: به ســبب 
ــان یــک دانشــجو  ــر دانشــگاه هــا، ۷۰ درصــد از زم نظــام هــای ســنتی حاکــم ب
ــازار کار مــی شــود، چنانکــه یــک چهارچــوب یــا  ــا ب صــرف مســائل غیرمرتبــط ب
کلیشــه ای را ســاخته انــد و شــرایط بــه گونــه ای اســت کــه گویــی یــک مایــع در 

قالــب آجــری ریختــه و ســاخته مــی شــود و از دانشــگاه بیــرون مــی آیــد.
رحیمــی اظهــار داشــت: نظــام آمــوزش عالــی در کشــور تــالش کــرد از طریــق 
دانشــگاه جامــع علمی-کاربــردی بــه موضــوع ارتقــای مهــارت آموزی دانشــجویان 
ورود کنــد، در ایــن راســتا خواســته مــا ایــن بــود کــه دانشــگاه مزبــور بــه ســمت 
بخــش مهارتــی هدایــت شــود لــذا ســاختار دانشــگاه علمــی – کاربــردی بایــد بــا 

آموزشــهای فنــی و حرفــه ای متصــل شــود.
ــهای  ــا آموزش ــردی ب ــی – کارب ــع علم ــگاه جام ــال دانش ــزود: اتص وی اف
فنــی و حرفــه ای، نیــروی کار فعــال و توانمنــدی خواهــد بــود کــه بــرای اســتان 
ارزش افــزوده ایجــاد خواهــد کــرد نــه نیــروی کار متوقــع دارای مــدارک تحصیلــی 
بــاال، امــا ناتــوان در تولیــد. نیــروی انســانی در یــک کشــور در حــال توســعه بایــد 

توانمنــد باشــد، و ایــن توانمنــدی بایــد بــا نیــاز بــازار کار منطبــق باشــد.
بـه عنـوان نمونـه در ایـن موضوع باید به حوزه کشـاورزی اشـاره کـرد، به طـوری که معاون 
آموزشـی سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی خراسـان رضوی در این باره 
گفت: یکی از مشـکالت سـاختاری این سـازمان به فقـدان نیروی ماهر به ویـژه عدم توانایی 

مهارتـی دانش آموختـگان بخش کشـاورزی بازمی گردد.
علــی خســروی افــزود: در ایــن راســتا بــا همــکاری مشــترک بــا اداره کل 
آموزشــهای فنــی و حرفــه ای اســتان، عــده زیــادی از دانــش آموختــگان بخــش 

ــد. ــده ان ــوزی ش ــارت آم ــغول مه ــدی مش ــای تولی ــاورزی در واحده کش

کار هست، کارگر نیست
برخــی کارفرمایــان بــا ایــن ادعــا کــه »کار هســت امــا کارگــر نیســت«، بــر ایــن 
باورنــد کــه نیــروی کار فاقــد مهــارت حاضــر نیســت کارهــای ســخت بــا دســتمزِد 
ــد  ــح مــی دهــد کــه کاری آســانتر مانن ــن ترجی ــر ای ــا ب ــر انجــام دهــد، بن کمت

ــور  ــه حض ــا در کارخان ــد ام ــته باش ــی را داش ــک تاکســی اینترنت ــی در ی رانندگ
پیــدا نکنــد یــا یــک مهــارت فنــی را یــاد نگیــرد.

ــاره گفــت:  ــه صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان رضــوی در ایــن ب رییــس خان
ــای  ــتان، واحده ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــه صنع ــای خان ــی ه ــاس آگه براس

ــود. ــی ش ــدا نم ــر پی ــا کارگ ــد ام ــر دارن ــدد تقاضــای کارگ ــدی متع تولی
ــا ایــن حــال بایــد در نظــر داشــت کــه دیگــر کارگــر  حســن حســینی افــزود: ب
ســاده معنایــی نــدارد، همــه کارگــران بایــد مهارتهــای اولیــه را داشــته باشــند و 
مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای کارگــر ماهــر کافــی تحویــل جامعــه کارفرمایــی 
می دهنــد، اگــر افــراد مهــارت الزم بــرای کار داشــته باشــند، مــی تواننــد عنصــر 

موفقــی در کارخانــه باشــند.
برخــی مســووالن و کارفرمایــان هــم معتقــد هســتند کــه اطــالع رســانی کافــی 
در خصــوص ایــن طــرح در ســطح جامعــه انجــام نگرفتــه اســت، چــرا کــه هنــوز 
ــرگردان  ــای کار س ــراد جوی ــوز اف ــد و هن ــروی کار دارن ــکل نی ــا مش کارخانه ه

هســتند.
ــاورزی  ــادن و کش ــع و مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــت ات ــیون صنع ــس کمیس ریی
ــاره گفــت:  ــن ب خراســان رضــوی و صاحــب یــک واحــد تولیــدی پوشــاک در ای
ــی  ــط واقع ــوزی در محی ــارت آم ــرح مه ــوص ط ــی در خص ــای مختلف دیدگاه ه
کار بیــن صاحبــان بنــگاه هــای اقتصــادی وجــود دارد امــا همــه بــر ایــن مهــم 
اتفــاق نظــر دارنــد کــه طــرح خوبــی و در جهــت ایجــاد اشــتغال پایــدار اســت.

ــی  ــدم هماهنگ ــور، ع ــرح مزب ــای ط ــی از ایراده ــزود: یک ــت اف ــی رخص غالمعل
دســتگاه های اجرایــی مربوطــه در ایــن خصــوص اســت، مــا بــرای ایجــاد 
آموزشــگاهی در کنــار ســالن تولیــد درخواســت دادیــم کــه همــه دســتگاه هــای 
اجرایــی دربــاره ایــن موضــوع توافــق نظــر دارنــد امــا اداره کل حفاظــت محیــط 
زیســت هنــوز موافقــت نکــرده و بــر اســاس بخشــنامه ای مــی گویــد کــه بایــد 
آموزشــگاه ۱۰۰ متــر از محــل ســالن تولیــد فاصلــه داشــته باشــد، لــذا اگــر دولــت 
ــی  ــتگاه های اجرای ــه دس ــت هم ــد موافق ــد بای ــرا کن ــی را اج ــد طرح می خواه
ــم  ــا ه ــی ب ــتگاه های اجرای ــه و دس ــه گرفت ــن زمین ــوز در ای ــده مج صادرکنن

ــند. ــگ باش هماهن
وی اظهـار داشـت: معمـوال در زمـان اجرای برخـی طرحها، بعضی دسـتگاه های اجرایی 
نسـبت بـه آن توجیـه نیسـتند و بعضـا بـا اسـتناد بـه قوانیـن و بخشـنامه هایـی 
مربـوط به ۲۰ سـال قبل، می خواهند عینا همان بخشـنامه یا قانـون را اجرا کنند و این 
نشـان مـی دهد که دسـتگاه ها در اجـرای طرحهـای دولت با یکدیگر هماهنگـی ندارند.

رییس کمیسـیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشـاورزی خراسـان رضوی 

گفـت: در صورتـی کـه مـوارد مزبور حل شـود، مهـارت آمـوزی در محیـط واقعی کار، 
طرحی بسـیار پرفایده اسـت که اشـتغال پایـداری را به دنبـال دارد.

رخصت، اطالع رسـانی در خصوص طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار را بسـیار 
اندک و ناکافی دانسـت و اظهار داشـت: الزم اسـت اداره کل تامین اجتماعی نسـبت به 

این طرح توجیه شـود و پرونده های سـنگین برای بیمه کارآموزان تشـکیل ندهد.
ــی کار  ــط واقع ــوزی در محی ــارت آم ــرح مه ــوع ط ــرد: در مجم ــه ک وی اضاف
ــا بهــره گیــری از  ــد بررســی و اطــالع رســانی اســت، ب ــاد نیازمن در همــه ابع
ایــن طــرح بــه راحتــی مــی تــوان آمــوزش هــای الزم را ارایــه و نیــروی فنــی 
ــان  ــرای آن ــدار ب ــتغال پای ــا اش ــرد ت ــتقر ک ــدی مس ــای تولی را در واحده

ــد. ــه وجــود آی ب

اسـتقبال باال اما اطالع رسانی ناکافی
دسـت اندرکاران حـوزه اجرایـی طـرح مهـارت آمـوزی در محیط واقعـی کار میزان 
اسـتقبال جامعـه از ایـن طـرح را بسـیار خـوب عنـوان کـرده و بـر ایـن باورنـد که 
چکـش کاری الزم روی ایـن طـرح انجـام شـده و عمـده ابهامات آن برطرف شـده، 

امـا اطـالع رسـانی بـرای عمـوم مـردم از طریق رسـانه هـا کافی نبوده اسـت.
ــت:  ــاره گف ــن ب ــان رضــوی در ای ــی خراس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
ــاده و  ــال جاافت ــتان کام ــی کار در اس ــط واقع ــوزی در محی ــارت آم ــرح مه ط
ــرح  ــه ط ــوده ک ــن ب ــان ای ــکل ها نظرش ــا تش ــدارد، بعض ــرا ن ــرای اج ــکلی ب مش
مزبــور بــه نوعــی موجــب اســتثمار کارگــر مــی شــود در حالــی کــه ایــن طــرح 

ــت. ــروی کار اس ــارت نی ــش مه ــتای افزای ــا در راس دقیق
محمدامیــن بابایــی افــزود: طــرح مهــارت آمــوزی در محیــط واقعــی کار، بــا ۲ رویکرد 
اجــرا مــی شــود کــه یکــی انجام فعالیــت در محیــط واقعــی کار و دیگــری آماده ســازی 

نیرویــی اســت کــه مــی خواهــد وارد بــازار کار شــود.
ــرا اســت و  ــال اج ــن طــرح در ح ــه ای ــال اســت ک ــد س ــار داشــت: چن وی اظه
آموزشــها در ایــن خصــوص ارایــه مــی شــود و اکنــون وقــت آن رســیده اســت کــه 
ــا خروجــی  ــق رســانه ه ــردم صحبــت شــود و از طری ــا م ــار ب ــات و آم ــا اطالع ب
ــر  ــن ام ــا ای ــود، قطع ــان داده ش ــردم اطمین ــه م ــه و ب ــرح ارای ــن ط ــب ای مناس

ــال خواهــد داشــت. ــه دنب ــن اشــتغال را ب تضمی
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی خراســان رضــوی گفــت: کارفرمایــان نیــز 
در شــرایط کنونــی بــه شــدت از نبــود نیــروی کار ماهــر ناراضــی هســتند و ایــن 

کمبــود کامــال در خراســان رضــوی احســاس مــی شــود.
معــاون ســرمایه گــذاری اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 

ــان  ــال ۱۳۹۸ همزم ــاه س ــت: در آبانم ــاره گف ــن ب ــز در ای ــوی نی ــان رض خراس
ــط کار  ــوزی در محی ــارت آم ــوان »مه ــا عن ــی ب ــی، همایش ــه کارآفرین ــا هفت ب
واقعــی کســب و کارهــای گردشــگری و هتلــداری« برگــزار شــد کــه بســیار مــورد 
ــد  ــرار گرفــت، چــون بســیاری از شــرکت کننــدگان فکــر مــی کردن اســتقبال ق
کــه از ایــن طریــق اطالعــات جدیــدی بــه دســت آورده و فرصتــی بــرای فعالیــت 
در کســب و کارهــای گردشــگری و هتلــداری بــرای آنــان بــه وجــود مــی آیــد.

احمــد دینــاری افــزود: بــه نظــر مــن اطالع رســانی در خصــوص طرح مهــارت آمــوزی در 
محیــط واقعــی کار کافــی نبــوده اســت، در حالــی کــه همه دســتگاه هــای اجرایــی باید 
ــا دارد، تشــریک  ــرای کارفرم ــه ب ــی ک ــرح و مزایای ــن ط ــی ای در خصــوص معرف

مســاعی داشــته باشــند.
ــک  ــده ی ــا دارن ــدار ی ــک هتل ــد ی ــی توان ــه م ــا ک ــرای کارفرم ــرد: ب ــان ک وی بی
آژانــس مســافرتی یــا کارگاه صنایــع دســتی باشــد، کامــال بــاز نشــده اســت کــه 
طــرح مزبــور مزیــت دارد یــا نــه، و بســیاری هنــوز تفــاوت آن را بــا طــرح کارورزی 

یــا کارآمــوزی نمــی داننــد.
ایــن مســوول در اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
خراســان رضــوی گفــت: مدیــران ارشــد در ایــن زمینــه مصاحبــه هــای زیــادی 
داشــتند و  اکثــرا اعــالم کــرده انــد کــه علــت اصلــی اینکــه بیــن ۶۰ تــا ۷۰ درصــد 
ــازار کار نمــی شــوند، ایــن اســت کــه در کســب و کارشــان  کارجویــان جــذب ب

ــای الزم هســتند. ــد مهارته فاق
ــده مــن در کســب و کارهــای انســان محــور و  ــه عقی ــاری اظهــار داشــت: ب دین
اجتمــاع محــوری ماننــد کســب و کارهــای گردشــگری، مهارتهــای اجتماعــی و 
ارتباطــی اولویــت بیشــتری نســبت بــه مهارتهــای تخصصــی دارد و کســی کــه در 
ــد  ــرد، بای ــی گی ــرار م ــگری ق ــتم گردش ــی کار در سیس ــط واقع ــک محی ی

ــه کنــد. ــه خوبــی مشــاهده، تحلیــل و تجرب ب
وی خاطرنشــان کــرد: قدیمــی هــا اعتقــاد داشــتند کــه فــرد بایــد هفــت ســال یــا 
۱۰ هــزار ســاعت کاری بــه صــورت رایــگان بــرای یــک اســتاد، شــاگردی کار کنــد 

تــا اینکــه بتوانــد کار یــاد گرفتــه و بعدهــا از اســتادش پیــش افتــد.
ــه دانشــجویان  ــر ب ــا دیگ ــدارس م ــا و م ــرد: متاســفانه دانشــگاه ه ــه ک وی اضاف
ــراد دنبــال کارهــای  ــن طــور مســائل را آمــوزش نمــی دهنــد، اف و محصــالن ای
ــد و ایــن  ــه زحمــت نمــی اندازن ــر هســتند، خیلــی خــود را ب آســانتر و آمــاده ت

ــد. ــی را مشــکل مــی کن موضــوع کار دســتگاه هــای اجرای
این مسـوول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری خراسان رضوی 
گفـت: بـه نظر مـن اطالع رسـانی، فرهنگ سـازی و برگـزاری رویدادهـای مختلف 

در خصـوص ایـن طـرح و مزایـای آن واجب تـر از تمام کارهای دیگر اسـت.
رییـس دبیرخانـه شـورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسـان رضـوی نیز به عنوان 
نماینـده بخـش خصوصـی در خصـوص طرح مهـارت آمـوزی در محیطـی واقعی کار 
گفـت: اسـتان روی طـرح مهـارت آمـوزی در محیـط واقعـی کار، متمرکـز شـده و 
ایرادهـای ایـن طـرح را گرفـت کـه اکنون جـای ابهام زیـادی بـرای آن نمانده اسـت.

لبافــی بــه ایرادهــای ایــن طــرح کــه تــالش زیــادی بــرای رفــع آنهــا شــده اســت، 
اشــاره و بیــان کــرد: قوانیــن و مقــررات کار و تامیــن اجتماعــی در زمینــه اســتفاده 
ــع تراشــی مــی کنــد، نکتــه  از ظرفیتهــای بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه مان
دوم اینکــه برخــی از آموزشــها منطبــق بــا نیــاز بــازار کار نیســت تــا فــرد بعــد از 

پایــان آمــوزش، جــذب کار شــود.
ــا  ــی ب ــز آموزش ــوزش و مراک ــد آم ــدم پیون ــوم، ع ــه س ــت: نکت ــار داش وی اظه
صنعــت و کســب و کارهــا بــود، تزلــزل در برخــی مشــاغل ناشــی از عــدم فراگیــری 
ــز  ــود مراک ــی کار و کمب ــط واقع ــا محی ــدگان کار ب ــی جوین ــا، بیگانگ مهارته
آموزشــی کاربــردی حرفــه ای از دیگــر موانــع حــوزه مهــارت آمــوزی بــه شــمار 
ــت و  ــوارد در شــورای گفتگــوی دول ــن م ــرای بســیاری از ای ــا ب ــد ام ــی آم م
بخــش خصوصــی خراســان رضــوی راهکارهایــی اندیشــیده شــد و تــا حــد خیلــی 

ــادی ابهامــات آن رفــع شــد. زی
وی بیــان کــرد: هرچنــد همــه ســاز و کارهــا در طــرح مهــارت آمــوزی در محیــط 
واقعــی کار دیــده شــده اســت امــا بنــگاه هــای اقتصــادی از ایــن واهمــه دارنــد 
ــد  ــذب کنن ــرح ج ــن ط ــق ای ــود را از طری ــاز خ ــورد نی ــانی م ــروی انس ــه نی ک
ــانی  ــالع رس ــر اط ــذا اگ ــود، ل ــاد ش ــان مشــکل ایج ــرای آن ــا ب ــادا بعده ــه مب ک
دقیــق و بیشــتری دربــاره ایــن طــرح انجــام گیــرد، میزگردهــای خبــری در ایــن 
زمینــه برگــزار و همــه ابعــاد آن مطــرح شــود، نگرانــی بنــگاه هــای اقتصــادی نیــز 

برطــرف خواهــد شــد.
رییــس دبیرخانــه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی خراســان رضــوی 
ــن  ــی کار، بهتری ــط واقع ــوزی در محی ــارت آم ــرح مه ــن ط ــده م ــه عقی ــت: ب گف
مدلــی اســت کــه مــی توانــد آموزشــهای مهارتــی را بــه فــرد ارایــه داده و او را بــا 
محیــط واقعــی کار آشــنا کنــد و هــم اینکــه از طریــق آن کســب و کارهــای خــرد 

تکثیــر و پایــدار مــی شــوند.
لبافــی خاطرنشــان کــرد: افــرادی بــوده انــد کــه در ایــن طــرح آموزشــهای الزم 
را فراگرفتــه و در کنــار دریافــت آموزشــها، بنــگاه هــای اقتصــادی کوچــک هــم 
بــه راه انداختــه انــد، کــه ایــن بنــگاه هــا تکثیــر نیــز شــده انــد لــذا در نهایــت 

ــداری کســب و کار را دربرداشــته اســت. ــواده و پای ــداری خان پای
ــد  ــاره معتق ــن ب ــه ای خراســان رضــوی در ای ــرکل آموزشــهای فنــی و حرف مدی
اســت کــه طــرح مهــارت آمــوزی در محیــط واقعــی کار طــی نشســتهایی بــا اتــاق 
اصنــاف و اتحادیــه هــا و برخــی تشــکلهای صنعتــی و معدنــی تبییــن شــده اســت 
امــا نیــاز اســت کــه دســت انــدرکاران ایــن موضــوع را بــا بهــره گیــری بیشــتر از 

رســانه هــا در فضــای دیــداری و مجــازی تبییــن کننــد.

طرح استاد - شاگردی،
 نسخه  کارگشا اما کمتر 

شناخته شده

ــازاِر کار نشــان می دهــد کــه طــرح »مهارت آمــوزی در محیــط واقعــی کار« یــا همــان اســتاد - شــاگردی، چنــدان  ــه وضعیــت ب نگاهــی ب
بــرای جامعــه کارفرمایــان و جوینــدگان کار تبییــن نشــده اســت و بــه عنــوان نمونــه بســیاری در خراســان رضــوی هنــوز آنچنــان کــه بایــد 

و شــاید، از مزایــا و آثــار مطلــوب ایــن طــرح هدفمنــد و کارگشــا آگاه نیســتند.
ــدان دلیــل اســت کــه هــم مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی و هــم  ــرای ایــن طــرح ب ــا، وصــف »هدفمنــد و کارگشــا« ب ــه گــزارش ایرن ب
کارفرمایــان و فعــاالن بنــگاه هــای اقتصــادی بــر کارآیــی و اثربخشــی ایــن طــرح مهــر تاییــد زده انــد، هرچنــد برخــی از تشــکل هــای 

کارگــری در ایــن خصــوص نظــرات متفاوتــی دارنــد، امــا ظواهــر امــر نشــان دهنــده مقبولیــت ایــن طــرح اســت.
ــه نظــر مــی رســد طــرح »مهــارت آمــوزی در  ــان از کمبــود نیــروی کار ماهــر، ب ــه آمــار جوینــدگان کار و نارضایــی کارفرمای ــا توجــه ب ب
محیــط واقعــی کار« هــم نیــاز دانــش آموختــگان دانشــگاهی و هــم نیــاز افــراد فاقــد مهــارت را بــه کســب مهــارت در فنــون و مشــاغل 
مختلــف تامیــن مــی کنــد و بایــد اطــاع رســانی بیشــتری پیرامــون ایــن طــرح در ســطح جامعــه انجــام گیــرد امــا آمــار جوینــدگان کار 

بــا خروجــی طــرح مزبــور از موازنــه درســتی برخــوردار نیســت. 
براســاس آمــار ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای، هــم اینــک از جمعیــت ۸۴ میلیــون و ۱۰۰ هــزار نفــری کشــور، ۶۲ درصــد، ۱۵ تــا ۶۵ ســاله 
بــوده و در ســن کار قــرار دارنــد، باقــی نیــز افــرادی هســتند کــه یــا کمتــر از ۱۵ ســال دارنــد و یــا بیشــتر از ۶۵ ســاله هســتند و در ســن 

کار کــردن قــرار ندارنــد.
نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی کار در پاییــز ۱۴۰۰ گویــای آن اســت کــه نــرخ بیــکاری افــراد بــاالی ۱۵ ســاله معــادل ۸.۹ درصــد اســت، 
در ایــن راســتا تربیــت و ارتقــای مهارتهــای شــغلی و اشــتغال پذیــری بــه جوانــان بــاالی ۱۵ ســاِل جویــای کار، کــه فاقــد مهــارت و یــا 

کــم مهــارت هســتند در قالــب طرحــی دولتــی بــا عنــوان »مهــارت آمــوزی در محیــط واقعــی کار« تعریــف شــده اســت.
نــرخ بیــکاری اســتان خراســان رضــوی ۷.۵ درصــد، شــمار افــراد جویــای کار ۱۲ هــزار و ۹۳۷ نفــر و کارگاه هــای مجــری طــرح »مهــارت آمــوزی 
در محیــط واقعــی کار« ۵۹۴ کارگاه اســت، تعــداد مهــارت آمــوزان یکهــزار و ۱۸۳ نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد هــزار و ۱۴۱ نفــر زن و ۴۲ نفرمــرد 

هســتند.

دعوت به همکاری
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حال و اوضاع این روزهای علوم پایه در کشور چندان خوش نیست
براســاس تعریــف دانشــنامه آزاد ویکــی پدیــا، علــوم پایــه یــا علــوم بنیــادی بــه 
مجموعــه علومــی گفتــه می شــود کــه بــا هــدف روش علمــی بــرای بهبــود نظریــه های 
ــت.  ــا اس ــایر پدیده ه ــا س ــی ی ــی طبیع ــش بین ــا پی ــر ی ــرای درک بهت ــی ب علم
ایــن علــوم بــه بررســی بنیادیــن پدیده هــا یــا بررســی ماهیــت، قوانیــن و روابــط 
حاکــم بیــن آنهــا می پردازنــد؛ بنابرایــن می تــوان از ایــن تعریــف نتیجــه گرفــت 
ــای  ــد، در حوزه ه ــتر باش ــه بیش ــوم پای ــر روی عل ــرمایه گذاری ب ــه س ــه هرچ ک

ــود. ــم ب ــترده تری خواهی ــرفت های گس ــاهد پیش ــردی ش کارب
ــاب  ــه حس ــی ب ــه دانش ــت، ریش ــش پیداس ــه از نام ــور ک ــه، همانط ــوم پای عل
ــروکار دارد. از  ــا س ــره م ــی روزم ــا زندگ ــردی آن ب ــای کارب ــه جنبه ه ــد ک می آی
ــا تشــخیص و  ــم ت ــا آن رفــت و آمــد می کنی مهندســی ماشــینی کــه هــر روز ب
ــب  ــان بیمــاری و سیاســتگذاری های اقتصــادی و اجتماعــی کــه همــه جوان درم

ــد. ــر می کنن ــان را متاث زندگیم
ــک  ــه کم ــم را ب ــای عل ــعه یافته، مرزه ــورهای توس ــه کش ــه ای ک ــاال در زمان ح
زندگــی  جامعــه ای  در  درنوردیده انــد،  تحقیقاتــی  چشــمگیر  پیشــرفت های 
ــن  ــه کمتری ــتان ب ــته ریاضــی در دبیرس ــه انتخــاب رش ــل ب ــه تمای ــم ک می کنی
ــک،  ــی، فیزی ــیمی، زیست شناس ــد ش ــته هایی مانن ــیده و رش ــود رس ــزان خ می

ــتند. ــه رو هس ــت رو ب ــازاد ظرفی ــا م ــا ب ــات و کاربرده ریاضی
ــاظ  ــه از لح ــت، چ ــته ها اس ــایر رش ــوارتر از س ــات، دش ــرای ریاضی ــت ب وضعی
اقبــال عمومــی و چــه موقعیت هــای شــغلی مناســب آن. اســاتید ریاضیــات هــم 
ــه انتخــاب رشــته ریاضــی و علــل  مدت هاســت کاهــش اقبــال دانــش آمــوزان ب

ــد. ــن کرده ان آن را تبیی
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری هشــتم تیرمــاه و در 
روز برگــزاری کنکــور سراســری ۱۴۰۱، کاهــش آمــار داوطلبــان گــروه آزمایشــی 
ــداد  ــرد، تع ــام ک ــد و اع ــده خوان ــور نگران کنن ــی را در کش ــی و فن ــوم ریاض عل
داوطلبــان گــروه آزمایشــی علــوم ریاضــی و فنــی امســال در ســطح کشــور کمتــر 

از ۱۰ درصــد رســیده اســت.
از انتخــاب رشــته کــه بگذریــم، اغلــب دانشــجویان این رشــته هــم که رشــته تحصیلی 
آنهــا از ســال ها پیــش بــا عنــوان »ریاضیــات و کاربردهــا« در دفترچــه انتخــاب رشــته 

قــرار دارد، ســخن مشــترکی دارنــد: »بــرای ریاضیــات کار مناســب وجود نــدارد«.

دشواری های شغل رشته ریاضی 
ایــن دغدغــه مهمــی اســت کــه ریاضیدانــان کشــور هــم بــه آن اشــاره داشــته اند. 
قربانعلــی نصیــری، مدیــر وقــت خانــه ریاضیــات بروجــن، ســال ۱۳۹۷ در گفت وگو 
ــان  ــات در می ــته ریاضی ــدار شــدن رش ــم طرف ــود، ک ــرده ب ــوان ک ــا ایســنا عن ب
ــات  ــه ریاضی ــا ب ــر بچه ه ــرا اگ ــه وی اســت، زی ــن دغدغ ــوزان مهم تری ــش آم دان
عاقمنــد نباشــند، آینــده کشــور بــه خطــر می افتــد. یکــی از مهم تریــن دالیــل 
ایــن امــر، دشــواری های تأمیــن شــغل بــرای فــارغ التحصیــان رشــته ریاضی اســت.

ــد،  ــم معتقدن ــی ه ــته ریاض ــان رش ــگاه و فارغ التحصی ــاتید دانش ــی از اس برخ
در  اســت.  کــرده  عمــل  ریاضی خوانده هــا  علیــه  هــم  سیاســت گذاری ها 
ســال های گذشــته، یکــی از جدی تریــن مقاصــد شــغلی بــرای بخــش قابــل توجهــی 
ــاال  ــا ح ــود؛ ام ــدارس ب ــی در م ــس ریاض ــات، تدری ــگان ریاضی از دانش آموخت
ــان و  ــم ریاضــی را از دانشــگاه فرهنگی ــه معل ــاز خــود ب ــرورش نی ــوزش و پ آم

ــد. ــع می کن ــی رف ــوزش ریاض ــته آم ــان رش ــارغ التحصی ف
ــد  ــز معتق ــات علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی نی ــا، عضــو هی ــرا گوی ــر زه دکت
اســت، یــک فارغ التحصیــل دوره کارشناســی یــا کارشناسی ارشــد ریاضــی 
ــده ای از  ــردد. ع ــغل بگ ــال ش ــا دنب ــه کج ــت ک ــردرگم اس ــر س ــال حاض درح
ــس  ــا وارد تدری ــوند ی ــتخدام می ش ــا اس ــا در بانک ه ــی ی ــگان ریاض دانش آموخت
خصوصــی ریاضــی می شــوند یــا در مــدارس ویــژه، در واقــع بــه بیــگاری گرفتــه 
می شــوند! البتــه بیــگاری را از لحــاظ مالــی نمی گویــم، امــا وقتــی شــما اختیــار 
کار خــود را نــداری و هــر چــه کــه مدرســه می گویــد را بایــد اجــرا  کنــی، از نظــر 

ــود. ــوب می ش ــگاری محس ــن بی م

دکتــر گویــا، دبیــری ریاضــی را یکــی از بهتریــن مشــاغل بــرای دانش آموختــگان 
ریاضــی می دانــد: »یکــی از پرکاربردتریــن مشــاغل بــرای کســانی کــه لیســانس 
ــن مــورد، در اواخــر دهــه  ــود کــه مــا در ای ریاضــی داشــتند، دبیــری ریاضــی ب
هفتــاد شمســی بــه نقطــه ای رســیدیم کــه در دنیــا مثال زدنــی بودیــم و تقریبــاً 
رقیبــی در جهــان نداشــتیم. مــن همیشــه بــه ایــن می بالیــدم کــه در ایــران، بــه 
ــازی  ــن امتی ــم و ای ــان داری ــی زن در مدارس م ــم ریاض ــاز، معل ــورد نی ــداد م تع
ــی  ــرای معلم ــد، ب ــوب خوانده ان ــی را خ ــه ریاض ــرادی ک ــه اف ــود ک ــا ب ــرای م ب
ــه  ــا فرصــت دبیــری ریاضــی از فارغ التحصیــان ریاضــی گرفت ــم. ام تربیــت کنی
شــده و متقاضیــان، فقــط بایــد از مســیر دانشــگاه فرهنگیــان وارد حرفــه دبیــری 
شــوند. دانشــگاه فرهنگیــان یــک دانشــگاه نوپــا اســت کــه بــا طــرح و برنامــه اش، 
نمی توانــد جایگزیــن یــک دانشــگاه جاافتــاده در تربیــت پایــه ای یــک دانشــجوی 
ــگاه های  ــک دانش ــا کم ــی ب ــه خوب ــت ب ــگاه می توانس ــن دانش ــد. ای ــی باش ریاض
دیگــر، ریاضیــات دانشــگاهی افــراد را قــوی کنــد و بــا کمــک دانشــگاه ها، معلــم 
تربیــت کنــد و دوره هــای تربیــت معلمــی دو ســاله و انــواع کاوروزی هــا را تــدارک 
ــی و  ــوم تربیت ــد درس عل ــد چن ــی نمی توان ــه تنهای ــگاهی ب ــچ دانش ــد. هی ببین
ــه دهــد و بگویــد معلــم تربیــت کــرده اســت. تربیــت معلــم  روش تدریســی ارائ
ــم  ــات بســیاری ه ــرق دارد. تحقیق ــان ف ــا زب ــوم ی ــم عل ــت معل ــا تربی ریاضــی ب
ــاوت اســت و نمی شــود  ــا متف ــن آموزش ه ــه ای ــا هســتند ک ــن ادع پشــتیبان ای
ــدا  ــوزه، ج ــود آن ح ــی را از خ ــوع درس ــا موض ــوزه ی ــر ح ــان ه ــوزش  معلم آم
ــران  ــد.« )بح ــی باش ــوزش ریاض ــدا از آم ــی، ج ــود ریاض ــی نمی ش ــد. یعن کنی

ــت( ــران آب نیس ــر از بح ــات، کم اهمیت ت ــروز ریاضی ام
ــن دانشــجویان  ــل توجهــی از ای همیــن مســائل باعــث می شــود کــه بخــش قاب
کــه هــر ســال بــدون عاقــه و شــناخت الزم، رشــته ریاضــی را انتخــاب می کننــد، 

بــرای کارشناســی ارشــد بــه رشــته های دیگــری روی بیاورنــد.
»مهســا« یکــی از دانشــجویان کارشناســی ارشــد ریاضیــات اســت. او کــه 
ــه اســت، از  ــا گرفت ــات و کاربرده ــته ریاضی ــود را در رش ــدرک کارشناســی خ م
ــوز  ــه دانش آم ــی ک ــد: »وقت ــن می گوی ــات چنی ــته ریاضی ــاب رش ــل انتخ دالی
ــر فکــر می کــردم،  ــه رشــته هایی مثــل کامپیوت ــودم، بیشــتر ب پیش دانشــگاهی ب
ــا  ــوم. ت ــول ش ــران قب ــی ته ــه دانشــگاه های دولت ــود ک ــوری نب ــه ام ج ــی رتب ول
ــه ریاضیــات هــم عاقــه داشــتم، در نتیجــه ریاضــی را انتخــاب کــردم  حــدی ب

ــر تغییــر رشــته بدهــم.« ــه کامپیوت کــه اگــر شــد، بعــداً ب
وی معتقــد اســت، بــه کار پژوهشــی در ایــران اهمیــت داده نمی شــود و همــه بــه نوعــی 
ــد،  ــرای کارشناسی ارش ــی ب ــتند: »وقت ــض هس ــث مح ــرار از مباح ــال ف در ح
ــه  ــه آزمایشــگاه دارد ن رشــته دشــواری ماننــد ریاضــی محــض می خوانــی کــه ن
ملمــوس اســت و نــه مباحــث آن بــه ســادگی قابــل فهــم اســت، نهایتــاً پیشــرفت 
اجتماعــی و شــغلی بــرای دانشــجو نــدارد. در دانشــگاه ها، اســتادان ســعی 
ــد  ــح می گوین ــد و واض ــین ببرن ــری ماش ــمت یادگی ــه س ــث را ب ــد مباح می کنن

ــدارد.« ــردی ن اگــر در بخــش محــض باشــیم، کارب
ــات  ــته ریاضی ــل در رش ــه اش در طــول تحصی ــن دغدغ ــورد مهم تری مهســا در م
ــن  ــه م ــن دغدغ ــه، جدی تری ــوم پای ــک دانشــجوی عل ــوان ی ــه عن ــد: »ب می گوی
ــل بســیار ســخت  ــد از تحصی ــط بع ــن کار مناســب و مرتب ــه یافت ــن اســت ک ای
اســت. در تمــام طــول تحصیــل نگــران ایــن هســتیم کــه بعــد از فارغ التحصیلــی 

ــه دنبــال چــه کاری باشــیم.« ب
ــث  ــی باع ــان در حال ــت شغلی ش ــاره وضعی ــات درب ــجویان ریاضی ــی دانش نگران
ــر  ــه دکت ــه گفت ــه ب ــده ک ــته ش ــن رش ــاب ای ــه انتخ ــی ب ــال عموم ــش اقب کاه
ــران،  ــت بح ــار در مدیری ــی و آم ــات، ریاض ــگر ریاضی ــزی، پژوهش ــین هرم حس
تکیه  گاه  هــای مهمــی هســتند. بــه کمــک آنهــا، می تــوان زمــان و میــزان 
گردوغبــار را پیش بینــی کــرد؛ فســاد اقتصــادی و اداری را کاهــش داد؛ احادیــث 
ــک  ــی کم ــی را در جرم  شناس ــروی انتظام ــخیص داد؛ نی ــر تش ــی را از معتب جعل
ــا به کارگیــری در صدهــا مــورد مشــابه، زمینــه  اشــتغال شــمار باالیــی  کــرد و ب
از متخصصــان ریاضــی را فراهــم کــرد تــا انگیــزه  باالیــی بــرای گرایــش بــه ایــن 

ــش فراهــم شــود. دان

ــن  ــت ای ــترده و اهمی ــرد گس ــود کارب ــا وج ــات، ب ــک و ریاضی ــوص فیزی درخص
ــه  ــی ب ــت بی توجه ــان عل ــی از متخصص ــف، گروه ــای مختل ــته ها در حوزه ه رش
ــیر  ــد، س ــا معتقدن ــد. آنه ــور می دانن ــت و کنک ــوزش نادرس ــته ها را آم ــن رش ای
ــی شــروع شــد کــه هــدف از  ــوزان و دانشــجویان از جای ــزه دانش آم ــی انگی نزول

ــی دروس. ــه فهــم اصول ــد تســت درســت در کنکــور شــد، ن یادگیــری، چن
دکتــر علــی رجالــی، عضــو هیئت علمــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان آماده ســازی 
ــی را  ــف تحصیل ــع مختل ــور در مقاط ــدارس و کنک ــای ورودی م ــرای آزمون ه ب
ــت:  ــت و گف ــئله دانس ــل مس ــجویان از ح ــوزان و دانش ــت دانش آم ــل غفل دلی
ــران را  ــی در ای ــوزش ریاض ــاص آم ــدارس خ ــای ورودی م ــور و آزمون ه »کنک
ــدارس  ــای ورودی م ــور و آزمون ه ــد: از کنک ــتر بخوانی ــد.« )بیش ــن برده ان از بی
ــوزه ریاضــی( ــوم در ح ــی وزارت عل ــای »صــوری« بین الملل ــا قرارداده خــاص ت

بــازار کار و یافتــن موقعیــت شــغلی مناســب شــاید آنقــدر کــه بــرای دانشــجویان 
فارغ التحصیــان  بــرای  هســت،  دشــوار  فیزیــک  و  ریاضیــات  رشــته های 
ــا هــم  ــد آنه رشــته هایی چــون زیست شناســی و شــیمی ســخت نباشــد؛ هرچن
ــواد را  ــزار و م ــه اب ــد دسترســی ب ــا، رون ــد تحریم ه ــد و معتقدن ــی دارن گایه های

ــرده اســت. برایشــان ســخت ک
»مهکامــه« کــه بــه تازگــی از رشــته شــیمی فارغ التحصیــل شــده اســت، 
می گویــد: »بــازار کار شــیمی در همــه جــای دنیــا خــوب اســت، امــا درحــال حاضــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــد، ب ــرو می گیرن ــه نی ــرکت هایی ک ــر ش ــت. اکث ــگاری  اس ــا( بی )اینج
ــه  ــی ک ــروی متخصص ــند و نی ــته باش ــت داش ــن اس ــه ممک ــیت کاری ک حساس
ــا  ــازار کار وســیع اســت، ام ــد. ب ــی پیشــنهاد می دهن ــد، دســتمزد پایین می گیرن
ــوق پیشــنهادی  ــن حق ــم، باالتری ــه بروی ــی ک ــر جای ــدارد. ه ــه اقتصــادی ن صرف
پنــج میلیــون و نهصــد هــزار تومــان اســت، امــا )میــزان حقــوق( بــرای 
ــم، اصــًا موجــه نیســت.  ــاک ســروکار داری ــواد خطرن ــا م ــه ب رشــته شــیمی ک
ــرو هســتند و دانشــجویان  ــال نی ــه دنب ــه ب شــرکت های بســیاری می شناســم ک
ــودن  ــن ب ــل پایی ــه دلی ــه ب ــم ک ــم می شناس ــادی ه ــل زی ــازه فارغ التحصی ت

دســتمزدها، در ایــن رشــته کار نمی کننــد.«
وی کــه بــه دلیــل عاقــه بــه داروســازی، رشــته شــیمی را انتخــاب کــرده اســت، 
ــوزش  ــکل آم ــن مش ــگاه را بزرگتری ــت در آزمایش ــور و فعالی ــودن حض ــی نب کاف
ــن  ــی از بزرگتری ــد: »یک ــد و می گوی ــی می دان ــیمی در دوره کارشناس ــته ش رش
ــودن  ــی نب ــتیم، تجرب ــجوها داش ــه دانش ــم بقی ــن و ه ــم م ــه ه ــی ک دغدغه های
ــه آزمایشــگاه داشــت،  ــم ک ــًا واحــدی را انتخــاب می کردی ــود. مث ــا ب آموخته ه
ــا توجــه بــه سیســتم آموزشــی االن، آزمایشــگاهی کــه موجــود  امــا بــه نظــرم ب
بــود، کفایــت نمی کــرد. شــیمی رشــته ای بســیار عملــی اســت و تــا زمانــی کــه 
ــن  ــوند. ای ــه نمی ش ــاد گرفت ــی ی ــه خوب ــوند، ب ــده نش ــل دی ــا در عم تئوری ه
مشــکلی بــود کــه مــا در دوره کارشناســی داشــتیم. در مقطــع کارشناسی ارشــد 
ــات  ــود امکان ــم، کمب ــرو بودی ــترده روب ــور گس ــه ط ــا آن ب ــه ب ــکلی ک ــم مش ه
ــود.  ــا ب ــترس م ــارج از دس ــادی خ ــواد زی ــد و م ــه روز نبودن ــتگاه ها ب ــود. دس ب
ــم  ــام می دهی ــگاه انج ــه در آزمایش ــه کاری را ک ــود ک ــم ب ــا مه ــرای م ــاً ب نهایت
بــه صنعــت برســانیم، امــا واضــح اســت کــه وقتــی در تجهیــزات و فراهــم کــردن 

ــم نمی رســیم.« ــی ه ــدف نهای ــه ه ــم، ب ــواد مشــکل داری م
شـاید علـت این دوری دانشـگاه و صنعـت را بتـوان از صحبت های پژوهشـگر جوان و 
برجسـته شـاخه زیست شناسی سـال ۱۳۹۸ دریافت که از حضور نداشتن پژوهشگران 

در بخش هـای تحقیق و توسـعه شـرکت ها گایـه می کند.
»فرشـاد درویشـی هرزویلـی« علـت ایـن امـر را زیسـتن زیـر سـایه اقتصـاد نفتی 
می دانـد و می گویـد: »برخـی از ایـن شـرکت ها، پژوهش هـای مرتبـط بـا تحقیق 
و توسـعه را بـا اعتمـادی کـه بـه پژوهشـگران دانشـگاهی دارنـد، بـه دانشـگاه و 
محققـان دانشـگاهی سـپرده و بودجـه قابـل توجهـی را بـه ایـن امـر اختصـاص 
می دهنـد. در ایـران کـه یـک کشـور مصرف کننـده بـا اقتصـاد نفتـی اسـت، این 
اتفـاق نمی افتـد و صنایـع مـا بـه معنـای واقعی، واحـد تحقیـق و توسـعه ندارند؛ 
چـرا کـه نیازهـای صنعت به صـورت آماده بـدون قابلیـت ارتقا با هزینـه کان از 

خـارج کشـور وارد می شـود و بحـث رقابت بـرای ارتقـای محصوالت نیـز به علت 
انحصـاری و دولتـی بـودن صنایـع مطرح نیسـت.«

بهـره نبـردن از فارغ التحصیـان علـوم پایـه در موقعیت های شـغلی مناسـب، فقط 
یکـی از دالیـل مـورِد اقبـال واقع نشـدن ایـن رشـته ها توسـط متقاضیـان تحصیل 
در دانشـگاه ها اسـت. برخـی معتقدنـد، نیـاز بـه متخصصان علـوم پایه متناسـب با 

ظرفیـت اختصاص یافتـه بـه آنها در دانشـگاه ها نیسـت.
علـی کدخدایـی ایلچـی، پژوهشـگر زمین شناسـی می گویـد: »جوانـی کـه دکتری 
رشـته فیزیـک را اخـذ می کنـد، در صورتـی کـه بخت بـا او یـار باشـد، می تواند به 
عنـوان عضـو هیئـت علمـی در دانشـگاه جـذب شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه با 
وجـود تعـداد زیـاد فارغ التحصیان علـوم پایه، جـذب کمتری در دانشـگاه ها اتفاق 
می افتـد؛ بنابرایـن اگـر قرار باشـد کسـی بـا مدرک دکتـری به کار در یک شـرکت 
مشـغول شـود، ترجیح می دهد همین کار را با مدرک لیسـانس انجام دهد. ظرفیت 
پذیـرش دانشـگاه ها در رشـته های علـوم پایـه بایـد کمتر شـده و به دانشـگاه های 
درجـه یک و سراسـری محدود شـود. در ایالت اسـترالیای غربی که وسـعت آن حـدوداً دو 
برابـر ایـران اسـت، تنهـا یـک دانشـگاه علـوم پایه وجـود دارد. اگـر با رونـد  کنونی 
کـه موجـب بی انگیزگـی دانشـجویان علـوم پایـه اسـت پیـش برویم، ایـن موضوع 
تهدیـدی جـدی بـرای فـن و تکنولوژی ما اعـم از علوم فنـی مهندسـی، تحقیقات 

فضایـی، علـوم پزشـکی و... به حسـاب می آید.«

سال جهانی علوم پایه، فرصت مغتنمی برای پرداختن 
به چالش های این حوزه

مشـکات رشـته های علـوم پایـه چنـدان عمیـق شـده کـه حـل آنهـا، بایـد از 
تغییـر شـیوه های  آغـاز شـود.  ابتدایـی  و مقطـع تحصیلـی  آمـوزش  ریشـه های 
آمـوزش بـه گونه ای کـه دانش آمـوزان از همان سـال های ابتدای تحصیـل، اهمیت 
دروسـی ماننـد ریاضـی را بداننـد و از آموختـن آن لـذت ببرند، فرآیندی اسـت که 
عـاوه بـر آمـوزش و پـرورش، بـه اراده نهادهایی همچـون خانه ریاضیـات هم نیاز 
دارد. در مقاطـع تحصیلـی باالتـر کـه مسـئله یافتـن شـغل پـس از دوران تحصیل 
مطـرح می شـود، اعمـال تغییـرات بنیادینـی از سـوی آمـوزش عالی نیاز اسـت که 
عرضـه و تقاضـای بـازار کار را بـه متخصصـان علـوم پایه متناسـب کند تـا بدبینی 

دانش آمـوزان نسـبت بـه آینـده شـغلی ایـن رشـته ها از بیـن برود.
طبـق مصوبـه سـازمان علمـی و فرهنگـی یونسـکو، سـال ۲۰۲۲ میـادی بـه 
نامگـذاری  پایـدار«  پیشـرفت  بـرای  پایـه  علـوم  بین المللـی  »سـال  عنـوان 

است. شـده 
در ایـن راسـتا، ایـران هـم اقـدام به تأسـیس »سـتاد ملـی سـال بین المللـی علوم 
پایه برای پیشـرفت پایدار« کرده اسـت. شـورای سیاسـت گذاری بزرگداشـت سـال 
بین المللـی علـوم پایـه با حضـور وزیر علـوم، تحقیقـات و فناوری به عنـوان رییس 
ایـن شـورا، دبیـر شـورای عالـی عتـف بـه عنـوان نایـب رییـس و دکتـر سـعداهلل 
نصیـری قیـداری،  رییـس دانشـگاه شـهید بهشـتی بـه عنوان دبیر سـتاد تشـکیل 
شـده اسـت و نهادهـای مختلـف از جملـه انجمن هـای علمـی مرتبط با علـوم پایه 
در برنامه هـای ایـن شـورا حضور دارند. )بیشـتر بخوانیـد: جزئیـات برنامه های ملی 

بـرای سـال جهانـی علـوم پایه اعام شـد(
برنامه ریزی و اجرای رویدادهای مرتبط با سال علوم پایه؛ شناسایی مشکات 
علوم پایه در کشور؛ اجرای برنامه های ترویجی به منظور آشنایی مردم و جامعه 
با هدف نشان دادن  ترویجی  برنامه های  اجرای  پایه؛  با مفاخر کشور در علوم 
اهمیت و جایگاه علوم پایه برای جامعه؛ حمایت و پشتیبانی علمی از دانشجویان 
و پژوهشگران علوم پایه؛ شناسایی ظرفیت های بین المللی به منظور بهره برداری 
در  آموزشی  نوین  روش های  توسعه  کشور؛  در  پایه  علوم  توسعه  راستای  در 
حوزه علوم پایه، از مهم تریـن اهـداف برنامه هـای سـتاد ملـی سـال بین المللـی 
علـوم پایـه بـرای پیشـرفت پایدار اسـت. امیدواریم ایـن زمان یک سـاله، فرصت 

مغتنمـی بـرای شناسـایی و رفـع مشـکات علـوم پایه کشـور باشـد.

هشدارها را بایدجدی گرفت 

ضرورت توجه به رشته های علوم پایه
متناسب با نیاز بازارکار

وضعیــت رشــته های علــوم پایــه در ایــران خــوب نیســت. ایــن خاصــه ی صحبت هــای سیاســتگذاران و اســتادان و دانشــجویان حــوزه علــوم پایــه در چنــد ســال اخیــر 
اســت. بــرای ایــن ادعــا، دالیــل مختلفــی آورده شــده اســت و حــاال امــروز، آمارهــا و هشــدارهای متخصصــان، زنــگ خطــر را بــه صــدا درآورده اســت. علــت بی رغبتــی 

بــه علــوم پایــه چیســت و چــرا بی توجهــی بــه آن، آســیب زننده خواهــد بــود؟
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر محمدعلــی زلفــی گل، وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در نهمیــن جشــنواره آمــوزش دانشــگاه تهــران کــه اردیبهشــت ماه ســال جــاری 
برگــزار شــد، بــه توزیــع نامتــوازن اســتعدادها در رشــته های مختلــف اشــاره کــرد و گفــت: »در حــال حاضــر همــه رشــته های علمــی در دانشــگاه تهــران دایــر اســت 
اگرچــه در ســال های گذشــته بــه دلیــل شــرایط کشــور بــا اقبــال کمتــری در برخــی رشــته ها مواجــه شــدیم و داوطلبــان در رشــته های علــوم پایــه و علــوم انســانی 
ــه  ــرای توجــه ب ــد. امــروز سیاســت نهایــی حاکمیــت، توزیــع متــوازن اســتعدادها در رشــته های مختلــف اســت، امــا پیشــرفت چندانــی ب کمتــر رغبــت حضــور دارن
ــی درســتی در مراکــز  ــت تحصیل ــاده اســت. الزم اســت هدای ــاق نیفت ــن رشــته ها اتف ــوازن اســتعدادها در ای ــع مت ــه و انســانی نداشــتیم و توزی ــوم پای رشــته های عل
آموزشــی مــا صــورت بگیــرد تــا جایــگاه علمــی کشــور آســیب نبینــد، چــرا کــه در حــال حاضــر داوطلبــان براســاس عشــق ژنتیکــی و عاقــه، رشــته مــورد نظــر خــود 

را در ورود بــه دانشــگاه ها انتخــاب نمی کننــد، بلکــه انتخــاب رشــته براســاس شــغل آینــده صــورت می گیــرد کــه ایــن نــوع نــگاه، نوعــی ظلــم بــه علــم اســت.«
ــانی  ــوم انس ــته های عل ــراد در رش ــن اف ــعه یافته، نخبه تری ــورهای توس ــت: »در کش ــد، گف ــاق نمی افت ــه اتف ــا توصی ــعه ب ــه توس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی گل ب ــر زلف دکت

تحصیــل می کننــد تــا مدیریــت کان جامعــه را بــه دســت بگیرنــد و در رشــته های دیگــر اقــدام بــه پذیــرش مهاجــر و نخبــگان از کشــورهای دیگــر می نماینــد، امــا 
ایــن اقــدام در کشــور مــا دقیقــاً برعکــس اســت و مــا هــر ســال شــاهد توجــه کمتــر بــه رشــته های علــوم انســانی و ریاضــی هســتیم و اگــر هــم علــوم پایــه تضعیــف شــود، 

کل علــم کشــور تضعیــف خواهــد شــد.« )بیشــتر بخوانیــد: انتقــاد وزیــر علــوم از حصارکشــی و مرزبنــدی بیــن دانشــگاه های پزشــکی و غیرپزشــکی(
محمدمهــدی کاظمــی، معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش هــم در نشســتی کــه اردیبهشــت امســال برگــزار شــد، ایــن موضــوع را بــه شــکل دیگــری 
مطــرح کــرد: »اکنــون ۱۴.۸۷ درصــد دانش آمــوزان در رشــته ریاضــی تحصیــل می کننــد؛ در حالــی کــه علــوم پایــه، زیرســاخت های علمــی و فنــی کشــور را فراهــم می کنــد 
و اگــر برنامه ریــزی الزم بــرای افزایــش توجــه بــه ایــن رشــته را نداشــته باشــیم، در آینــده بــا مشــکاتی مواجــه خواهیــم شــد. افزایــش ســهم دانش آمــوزان رشــته 
ریاضــی در هدایــت تحصیلــی مدنظــر اســت. بــا افزایــش تعــداد دانش آمــوزان در رشــته تجربــی در ســال های گذشــته مواجــه بوده ایــم و بایــد طراحــی مناســبی بــرای 
افزایــش ســهم دانش آمــوزان در رشــته ریاضــی و فیزیــک داشــته باشــیم. رشــته ریاضــی برخــی دبیرســتان ها بــه علــت عــدم تقاضــا تعطیــل شــده اســت کــه بایــد 

بــرای آن چاره اندیشــی کنیــم.« )بیشــتر بخوانیــد: تعطیلــی رشــته »ریاضــی« برخــی دبیرســتانها بدلیــل عــدم تقاضــا(
زنــگ خطــر بــرای رشــته های علــوم پایــه بــه صــدا درآمــده اســت؛ خطــری کــه از اســاتید جــوان تــا پیشکســوت و نخبــگان علمــی کشــور، از مســئوالن آمــوزش و پــروش 

تــا معلمــان باســابقه جامعــه در مــورد آن هشــدار جــدی می دهنــد.
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شرکت تهویه آذر نسیم یک شرکت صنعتی واقع در مرکزی )شهرک صنعتی مامونیه( 
از متقاضیان ساکن اسامشهر، پرند ، رباط کریم، مامونیه استخدام می نماید.

با حقوق مکفی در تهران به تعدادی کارشناس فناوری  یک مرکز تخصصی دولتی 
اطالعات با شرایط زیر نیاز دارد

 expertcocenter@gmail.com ایمیل  به  را  خود  کامل  رزومه  لطفا 
ارسال نمایید تا برای انجام مصاحبه از شما دعوت به عمل آید.

و  افزار  نرم  مهندسی  های  رشته  از  یکی  در  باالتر  و  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  دارای   .۱
مهندسی فناوری اطاعات

۲. تسلط بر حداقل یک زبان برنامه نویسی و تحلیل و طراحی یکی از پایگاه های داده متداول

۳. حداکثر ۴۰ سال سن و دارای حداقل پنج سال سابقه کاری اخیر در یکی از زمینه های 
نگهداری و مدیریت سامانه های نرم افزاری / طراحی و پیاده سازی نرم افزار مبتنی بر بانک 

اطاعاتی ترجیحا تحت وب / مدیریت پروژه نرم افزاری در شرکت های معتبر

۴. ترجیحا دارای دانش مدیریت سیستم عامل لینوکس، بانک اطاعاتی اوراکل، اوراکل اپکس

دعوت به همکاری
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نوآوری های اشتغال زا به یاری
 آسیب دیدگان اجتماعی می آید

ــه  ــه ب ــی ک ــه و خالقیت های ــای نوآوران ایده ه
ــدگان  ــیب دی ــت آس ــود وضعی ــالح و بهب اص
اجتماعــی و اقشــار آســیب پذیر کمــک کنــد؛ 

ــود. ــت می ش حمای
»فراخــوان شناســایی طرح هــا و ایده هــای 
اجتماعــی در حــوزه  فناورانــه  و  نوآورانــه 
ــیب پذیر،  ــار آس ــت اقش ــا محوری ــتغال ب اش
ــدگان  مناطــق کمتــر برخــوردار و آســیب دی
اجتماعــی« از ســوی ســتاد فناوری هــای 
ــد  ــر ش ــالق منتش ــع خ ــعه صنای ــرم و توس ن
تــا نوآوری هــای اجتماعــی بــه یــاری ارتقــای 
ســطح معیشــت و زندگــی گروه هــای هــدف 

ــد. ــوان بیای ــن فراخ ای
ســتاد فناوری هــای نــرم و توســعه صنایــع خــالق معاونــت علمــی در همــکاری بــا نهادهــای دولتــی و 
خصوصــی مرتبــط بــا حــوزه اجتماعــی، اقــدام بــه انتشــار فراخوانــی کــرده اســت کــه ارتقــای زیســت 
ــار  ــوردار، اقش ــر برخ ــق کمت ــه مناط ــژه ب ــگاه وی ــا ن ــی ب ــوزه اجتماع ــاوری ح ــوآوری و فن ــوم ن ب

ــت. ــرار داده اس ــدف ق ــی را ه ــدگان اجتماع ــیب دی ــیب پذیر و آس آس
ــادی  ــای م ــی در حــوزه اشــتغال، حمایت ه ــه اجتماع ــای نوآوران ــا و طرح ه ــن اســاس، ایده ه ــر همی ب
ــوآوری،  ــز ن ــتارتاپ ها، مراک ــه، اس ــای نوآوران ــده  و طرح ه ــان ای ــد. صاحب ــت می کنن ــوی دریاف و معن
ــان  ــرکت های دانش بنی ــوآوری و ش ــالق و ن ــای خ ــالق، خانه ه ــرکت های خ ــا، ش ــتاب دهنده ه ش

مــی تواننــد در ایــن فراخــوان مشــارکت کننــد.
ــد،  ــک کنن ــتغال کم ــاد اش ــی و ایج ــه کارآفرین ــه ای ب ــی و منطق ــد مل ــد در بع ــه بتوان ــی ک ایده های
ارتباطــات و تعامــالت کارگــر و کارفرمــا را بهبــود دهنــد، مشــارکت هــای مردمــی، خیریه هــا و نهادهــای 
حمایتــی در راســتای اشــتغال زایــی را تســهیل کننــد و اثربخشــی آن را بــاال ببرنــد در اولویــت حمایــت 

قــرار دارنــد.
همچنیــن طرح هایــی کــه بتواننــد اســتعدادیابی، مهارت افزایــی و توانمندســازی افــراد مســتعد گــروه 
ــه اشــتغال را توســعه دهنــد هــم  هــدف را تســهیل کننــد و اشــتغال پذیری و آمــوزش هــای منجــر ب

ــد. ــرار می گیرن ــت ق ــورد حمای م
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با تغییر زمان برگزاری؛

بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ آبان ماه 
برگزار می شود

بیســت و ششــمین نمایشــگاه الکامــپ در 
ــاه  ــان م ــا ۲۲ آب ــد خــود از ۱۹ ت ــخ جدی تاری

ــود. ــی ش ــزار م ۱۴۰۱ برگ
از  نقــل  بــه  بــازارکار  گــزارش  بــه 
ششــمین  و  بیســت  مهــر،  خبرگــزاری 
ــد خــود  ــخ جدی نمایشــگاه الکامــپ در تاری
ــل  ــاه ۱۴۰۱ در مح ــان م ــا ۲۲ آب از ۱۹ ت
تهــران  المللــی  بیــن  هــای  نمایشــگاه 

برگــزار مــی شــود.
ششــمین  و  بیســت  برگــزاری  دبیرخانــه 
نمایشــگاه بیــن المللــی الکامــپ برنامــه هــای 
جانمایــی و اجرایــی را طبــق روال خــود انجام 

ــد داد. خواه

به همت پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی؛ 

نخستین نمایشگاه فرهنگ ایران زمین برگزار می شود
پــارک ملــی علــوم، فناوری هــای نــرم و 
نشــگاهی  جهاددا فرهنگــی  صنایــع 
بــا همــکاری »موسســه ژرفــا هنــر ســاتین 
ــن  کیــش«، از شــرکت  هــای مســتقر در ای
پــارک، نخســتین دوره نمایشــگاه »فرهنــگ 

ــران زمیــن« را برگــزاری مــی کننــد. ای
ــط  ــل از رواب ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
عمومــی جهاددانشــگاهی، پــارک ملــی 
صنایــع  و  نــرم  فناوری هــای  علــوم، 
فرهنگــی جهاددانشــگاهی بــا همــکاری 
ــش«، از  ــاتین کی ــر س ــا هن ــه ژرف »موسس
شــرکت  هــای مســتقر در ایــن پــارک، 
ــران  ــگ ای نخســتین دوره نمایشــگاه »فرهن

ــد. ــی کنن ــزاری م ــن« را برگ زمی
نخســتین نمایشــگاه فرهنــگ ایــران زمیــن 
ــگاه  ــل »نمایش ــهریور در مح ــا ۱۷ ش ۱۴ ت

ــود. ــی  ش ــزار م ــش« برگ ــی کی بین الملل
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بازارکارومشاغل آینده 
در این ویدئو)قسـمت سوم 
مشـاوران  گـروه  گـزارش 
بوسـتون بـا عنـوان »آینده 
هـوش  عصـر  در  مشـاغل 
بررسـی  بـه  مصنوعـی«( 
عرضه و تقاضای نیروی کار 
آلمـان، آمریکا و اسـترالیا تا 
سـال ۲۰3۰ مـی پردازیـم. 
بـا توجـه بـه اینکـه افـراد، 
دغدغـه آینده شـغلی خود 
و فرزندانشـان را دارنـد؛ این 

ویدیـو مـی توانـد وضعیت کلـی عرضـه و تقاضـای نیـروی کار کار را با 
رویکـرد آینـده پژوهانـه در دنیـا نشـان دهـد.

معاون فناوری وزیر علوم: 

قطب های فناوری و نوآوری 
در پژوهشگاه ها راه اندازی می شود

نـوآوری  و  فنـاوری  معـاون 
وزیر علوم، تشـویق و تسهیل 
کارآفرینـی  مـــراکز  ایجـاد 
رشـد،  مراکـز  نـوآوری،  و 
و  فنـاوری  پردیس هـای 
فنـاوری  و  علـم  پارک هـای 
دانشـگاه ها، دسـتگاه های  در 
دولتی و خصوصـی و حمایت 
از ایجـاد قطب هـای فنـاوری 
پژوهشـگاه ها  در  نـوآوری  و 
ازبرنامه هـای وزارت علـوم  را 

کـرد. اعـالم  فنـاوری  زیسـت بوم  تقویـت  بـرای 
بـه گـزارش بـازارکار از پژوهشـگاه پلیمـر و پتروشـیمی ایـران، مجمـع 
پژوهشگاه های ملی کشـور با حضور علی خیرالدین و روسای پژوهشگاه های 

ملـی کشـور در این پژوهشـگاه برگزار شـد.
وی بـا تاکیـد بر تقویت جایگاه پژوهشـگاه ها در توسـعه و تجاری سـازی 
فنـاوری گفـت: ایـن معاونـت در پنـج بخـش توسـعه، تکمیـل و تقویت 
زیسـت بوم فناوری و نوآوری کشـور، تجاری سازی فناوری و اشتغال آفرینی 
دانـش بنیـان، آمـوزش و ترویـج کارآفرینـی و فرهنگ دانـش بنیانی در 
کشـور، طراحـی، تدویـن و پایـش نظام ملـی نـوآوری در حـوزه آموزش 
عالـی و مأموریت گرایـی و هدایـت ظرفیـت هـای فناورانـه جهـت حـل 
مسـائل کالن کشـور راهبردهـای خـود را ارایـه و عملیاتی کرده اسـت.
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با استراتژی متاورس جدید دوبی 
بیش از ۴۰ هزار شغل مجازی ایجاد می شود
دولـت دوبـی یک اسـتراتژی متاورس را رونمایی کرد کـه ایجاد ۴۰ هزار 
شـغل و افـزودن چهـار میلیـارد دالر بـه اقتصـاد ایـن امیرنشـین در 

پنج سـال آینـده را هدف گرفته اسـت.
شـیخ حمدان بن محمد، ولیعهد دوبی، در توییتی اعالم کرد اسـتراتژی 
متـاورس دوبـی، یک برنامه یکپارچه اسـت که هدف آن قـرار دادن دوبی 
در میـان ۱۰ شـهر بزرگـی اسـت که آینـده این فنـاوری نوظهـور را در 

سـطح جهانی شـکل می دهند.
شـیخ حمـدان گفت: این برنامه، انقـالب جدید در عرصه فنـاوری و اقتصادی 
اسـت کـه روی همه جنبه هـای زندگـی در دو دهه آینده تاثیر خواهد گذاشـت.

ایـن ابتـکار، دو برابر کردن شـمار شـرکتهای بـالک چین و متـاورس را 
هدف گرفته اسـت.

بـه گفته شـیخ حمـدان، در حال حاضر حـدود ۱۰۰۰ شـرکت در دوبی 
در عرصـه متـاورس کار مـی کنند که ۵۰۰ میلیـون دالر در اقتصاد ملی 
مشـارکت مـی کننـد و انتظـار مـی رود تعـداد آنهـا طـی مـدت 

هـدف گذاری شـده، افزایش چشـمگیری پیـدا کند.
متـاورس فضـای دیجیتالـی نوظهوری اسـت کـه در آن، افـراد از طریق 

آوارتارهـای خـود بـه تعامل بـا یکدیگـر می پردازند.

پردیس علم و فناوری خوزستان در حوزه 
کشاورزی راه اندازی می شود

رئیـس پـارک علـم و فنـاوری خوزسـتان بـا تاکیـد بـر اینکـه صنعـت 
کشـاورزی در خوزسـتان باید از ظرفیت شـرکت های فناور و دانش بنیان 
اسـتفاده کنـد، گفـت: بـه زودی پردیـس علم و فنـاوری خوزسـتان در 
حـوزه کشـاورزی با همکاری دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابع طبیعی 

خوزسـتان راه اندازی می شـود.
دکتـر محمـد راضـی جاللـی در نشسـت بـا رئیـس دانشـگاه علـوم 
کشـاورزی و منابع طبیعی خوزسـتان که امروز )۲۸ تیرماه( در راسـتای 
راه انـدازی پردیـس تخصصـی علم و فناوری کشـاورزی خوزسـتان در 
ایـن دانشـگاه برگزار شـد، اظهار کرد: صنعت کشـاورزی در خوزسـتان 
متناسـب بـا دانـش روز توسـعه پیـدا نکـرده اسـت و بایـد از ظرفیـت 

شـرکت های فنـاور و دانـش بنیـان در ایـن حـوزه اسـتفاده کند.
به گزارش ایسـنا، وی افزود: کشـاورزی اصلی ترین پتانسـیل خوزسـتان 
اسـت. خوزسـتان در بسـیاری از حوزه ها از جمله نیشـکر، خرما و گندم 
جایـگاه ارزشـمندی در کشـور دارد که حکایت از تـوان و ظرفیت باالی 

استان در حوزه کشـاورزی دارد.
رئیـس پـارک علـم و فنـاوری خوزسـتان عنوان کـرد: بررسـی و نگاه به 
کشـاورزی در اسـتان خوزستان نشان می دهد متاسـفانه ما نتوانسته ایم 
در راسـتای توسـعه تکنولـوژی در حـوزه صنایع کشـاورزی آن گونه که 
باید رشـد داشـته باشـیم و کشـاورزی ما متناسـب با دانش و تکنولوژی 

روز توسـعه پیدا نکرده اسـت.

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

راســتایی  در  جمهــور  رئیــس  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
ــان،  ــش بنی ــد دان ــون جهــش تولی ــی ســازی ســریع قان اجرای
پیــش نویــس آییــن نامــه اجرایــی مربــوط بــه ایــن قانــون را جهــت 

ســیر مراحــل بررســی و تصویــب در هیئــت وزیــران، ارایــه کــرد.

ــر  ــانی دفت ــالع رس ــگاه اط ــل از »پای ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
هیئــت دولــت« در راســتای تأکیــد مقــام معظــم رهبــری درخصوص 
تحقــق شــعار ســال )تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن( و 
ــان، حمایــت  ــش بنی ــزوم توســعه فعالیــت هــای دان همچنیــن ل
ــگان،  ــت نخب ــازی فعالی ــه س ــن و زمین ــای نوآفری ــرکت ه از ش
ــای  ــرکت ه ــت ش ــعه فعالی ــرای توس ــژه ای ب ــای وی ــت ه ظرفی
دانــش بنیــان در طــرح جهــش تولیــد دانــش بنیــان پیــش بینــی 
شــده کــه فرآینــد تدویــن و تصویــب آن در مجلس شــورای اســالمی 
بــا پیگیــری دولــت در دوره جدیــد شــتاب یافــت و ایــن طــرح 
ــورای  ــد ش ــه تأیی ــاً ب ــس، نهایت ــدگان مجل ــب نماین ــس از تصوی پ

نگهبــان رســید و ابــالغ شــد.
ــی  ــتای اجرای ــور در راس ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــت علم معاون
ــه  ــن نام ــان، آیی ــش بنی ــد دان ــش تولی ــون جه ــریع قان ــازی س س
اجرایــی ایــن قانــون را جهــت ســیر مراحــل بررســی و تصویــب در 

ــت. ــرده اس ــه ک ــت، ارای دول

پیشنهاد »آیین نامه اجرایی قانون جهش تولید دانش بنیان« به دولت ارایه شد

رویدادها

برای استارت آپها و شرکتهای دانش بنیان

اولین پایگاه فروش محصوالت دانش بنیان و فناورانه کشور راه اندازی می شود
کشور   B۲C فناورانه  و  دانش بنیان  محصوالت  فروش  پایگاه  اولین 
فناوری  و  علمی  معاونت  حمایت  با  و  پردیس  فناوری  پارک  توسط 

ریاست جمهوری راه اندازی می شود.
به گزارش بازارکار به نقل از برنا از استان تهران؛ اولین پایگاه فروش 
فناوری  پارک  توسط  B۲C کشور  فناورانه  و  دانش بنیان  محصوالت 
پردیس در مجموعه سرای خالقیت واقع در تقاطع خیابان انقالب و 

فلسطین راه اندازی می شود.
رییس مرکز توسعه تجارت فناوری پارک فناوری پردیس با اعالم این 
خبر افزود: این پایگاه فروش تحت نظارت پارک فناوری پردیس و در 
دانش بنیان کشور  در حوزه  فعال  دو مجموعه خصوصی  با  همکاری 
)شرکت فن بازار بین الملل ایرانیان و شرکت مهد تجارت گستر عطار( 
تا پایان شهریورماه به بهره برداری می رسد. در همین راستا قرارداد این 

فعالیت تجاری در محل پارک منعقد شد.
راستای  در  پایگاه هایی  چنین  اهمیت  به  اشاره  با  صدرخانلو  میالد 

فرهنگ سازی و کمک به تجاری سازی محصوالت دانش بنیان و فناور، 
افزود: ایجاد چنین فضاهایی در دیگر کشورها همچون روسیه و چین 
نیز انجام شده که دستاوردهای مثبتی برای توسعه بازار محصوالت 

دانش بنیان و فناور این کشورها به همراه داشته است.
و  فناورانه  از محصوالت  اجتماعی  آگاهی  و  فرهنگ سازی  صدرخانلو 
را  فروش محصوالت شرکت ها  و  بازار  توسعه  و  دانش بنیان کشور 
دو هدف اصلی از ایجاد این پایگاه فروش برشمرد و تصریح کرد: در این 
پایگاه محصوالت و خدماتی از شرکت ها عرضه خواهد شد که مشتری 

.)B۲C از جنس عموم جامعه دارند )محصوالت
وی در پایان با اظهار امیدواری در خصوص تأثیر ایجاد این پایگاه فروش 
در آشنایی هر چه بیشتر جامعه با محصوالت شرکت های دانش بنیان و 
فناوری کشور تاکید کرد: با همکاری نهادها و سازمان های ذی نفع در 
این حوزه، توسعه و ایجاد پایگاه های فروش از این نوع در دیگر نقاط 

کشور نیز امکان پذیر خواهد بود.

۵۱۰ شرکت دانش بنیان از چتر حمایتی جهاد دانشگاهی برخوردارند
جهـاد دانشـگاهی بـا ایجـاد زیسـت بوم نـوآوری مـورد نیـاز فعالیـت 
نخبـگان در سـه پارک علـم و فناوری البرز، سـازمان کرمانشـاه و علوم 
و فناوری هـای نـرم و صنایع فرهنگی با اشـتغال زایی حـدود ۲۲۰۰ نفر 
بسـتر فعالیـت ۵۱۰ شـرکت فنـاور و دانش بنیـان را فراهم آورده اسـت.
بـه گزارش بـازارکار به نقـل از روابط عمومی جهاددانشـگاهی ، سـابقه 
تشـکیل پارک هـای علـم و فنـاوری در غـرب به 3۰ سـال پیـش و بعد 
از فروپاشـی شـوروی و پایـان جنـگ سـرد برمی گـردد. در ایـن دوران 
آمریـکا تمـام آزمایشـگاه و مراکـز تحقیقاتـی  خـود را کـه زمانـی در 
خدمـت جنـگ سـرد بـود، در کنـار دانشـگاه هایش قـرار داد و چیـزی 
بـه اسـم تکنولـوژی پارک ها توسـعه یافتند کـه وظیفه اصلـی آن ها در 
اقتصـاد خصوصی این کشـور قـرار دادن علم در اختیـار اقتصاد، فرهنگ 

و جامعـه بود.
اما بسـیار پیش از پیدایش این مفهوم در کشـورهای غربی، کشـورمان 
۴۲ سـال پیش و بعد از انقالب فرهنگی با تشـکل جهاددانشگاهی به  نوعی 
بنیان گـذار پارک هـای علـم و فنـاوری بـه مفهوم امـروزی بـود. نهادی 
کـه در کنـار فعالیت هـای پژوهشـی و فناورانـه اش بـا راه انـدازی سـه 
پـارک علـم و فنـاوری البـرز؛ کرمانشـاه و علـوم و فناوری هـای نـرم و 
صنایـع فرهنگی تاکنون بسترسـاز فعالیت ۵۱۰ شـرکت فناور شـده اسـت.
گام های جدی تجاری سازی پژوهش های کاربردی در جهاد دانشگاهی

توسـط  کاربـردی  پژوهش هـای  تجاری سـازی  گام هـای  نخسـتین 
جهاددانشـگاهی در سـال ۱3۶۵ با ایده اولیه تشـکیل مجتمع آموزشی 
تحقیقاتـی شـهدای جهاددانشـگاهی بـا کارکرد پـارک علـم و فناوری 

طـرح و بـا تشـکیل مجتمـع تحقیقاتـی شـهدای جهاددانشـگاهی در 
سـال ۱3۷۰ در فضایـی به وسـعت حدود ۹۰ هکتـار در منطقه هلجرد 

کرج،   برداشـته شـد.
مجتمـع تحقیقاتـی کـه بـا حضـور 3 پژوهشـکده و ۱۰ مرکـز خدمات 
تخصصـی فعالیـت خـود را گسـترش داد و پـس از اخـذ مجـوز پارک 
علـم و فنـاوری هم اکنون ۸۲ شـرکت فناور و دانش بنیان در آن مسـتقر هسـتند.

تولیـد محصـوالت حـوزه دارویـی و تجهیـزات پزشـکی کـه از فناوری 
باالیـی برخـوردار بـوده و هم اکنـون جزو طرح های اسـتراتژیک کشـور 
هسـتند، عمده محصوالت شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان این پارک 
را تشـکیل می دهـد و تاکنـون ۲۸ شـرکت موفـق بـه کسـب درجـه 

دانش بنیانـی شـده اند.
 برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید

https://bazarekar.ir/24579

معاون ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

جهاددانشگاهی همیشه در حل مشکالت اساسی کشور مساله محور بوده است
ریاسـت  فنـاوری  و  فنـاوری معاونـت علمـی  معـاون سـتاد زیسـت 
جمهـوری عنـوان کـرد: جهاددانشـگاهی با داشـتن سـبقه طوالنی در 
حـل مشـکالت اساسـی کشـور از همـان ابتـدا مسـاله محـور بـوده و 

موضـوع هـا و چالـش هـای کشـور را برطـرف کـرده اسـت.
معاون سـتاد زیسـت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از تقویـت کسـب و کارهـای خصوصـی دانش بنیـان خبـر داد و گفت: 
اگـر ما بخواهیم شـاهد یک رشـد انفجـاری در حوزه فنـاوری و اقتصاد 

فنـاوری باشـیم، باید سـرمایه های عامه مـردم را وارد فنـاوری کنیم.
دکتر علیرضا خاکدامن، معاون سـتاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاسـت جمهـوری به اهمیت زیسـت بوم نوآوری اشـاره کـرد و در این 
خصـوص به سـیناپرس گفت: دلیـل اصلی ایجاد زیسـت بوم نـوآوری، 
ایجـاد سـاختاری در فرایند رشـد کسـب و کارها و ایده هـای فناورانه 

اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر کار اصلی زیسـت بوم هـا ارائـه راه حل های 
مختلـف بـرای هر فناوری و کسـب و کارهـای مبتنی بر فناوری اسـت.

رئیس گروه تولید، تجاری  سـازی و بازار سـتاد توسـعه زیسـت فناوری 
افـزود: در اکوسیسـتم فنـاوری و نـوآوری ایـران، تاکیـد مـا بیشـتر بـر 
فنـاوری اسـت. کار اصلـی این اکوسیسـتم ارائـه راه حل هـای مختلف 
بـرای کسـب و کارهـای فناورانـه در سـطوح مختلف اسـت یعنـی اگر 
فـردی ایـده ای خامـی دارد بایـد بتوانـد کار خـودش را ارتقـا دهد. اگر 
محققـی نمونه ای سـاخته اسـت بایـد بتوانـد کارش را توسـعه دهد یا 
اگـر شـخصی محصولی را تولید کرده اسـت باید بتوانـد مجوزهای الزم 
را اخـذ کنـد. اگر پژوهشـگری هـم مجوزهـا را دریافت کـرده و در بازار 
اسـت بایـد بتوانـد سـهمش از بـازار را افزایـش دهـد. شـرکتی هم که 

اکنـون در بـازار سـهم خوبـی دارد باید بتواند صادرات داشـته باشـد.

ــای  ــته ه ــف رش ــرورت تعری ــر ض ــوزه کار ب ــناس ح ــک کارش ی
ــت: وزارت کار و  ــرد و گف ــد ک ــگاه ها تاکی ــان در دانش ــش بنی دان
وزارت علــوم بــا همــکاری ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بایــد 
در ایــن زمینــه وارد عمــل شــوند تــا در رشــته هــای دانــش بنیــان و 
ــاز دارد، دانشــجو جــذب شــود. ــه آنهــا نی ــازار کار ب رشــته هایی کــه ب

در گفــت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه نبــود تناســب بیــن برخــی 
ــازار کار، اظهــار کــرد: در حــال  ــاز ب ــا نی از رشــته هــای دانشــگاهی ب
حاضــر عرضــه و تقاضــا در بــازار کار نمی خوانــد و در بحــث تربیــت 
ــه  ــوده ک ــه ای نب ــه گون ــا ب ــزی ه ــگاه ها برنامه ری ــجو در دانش دانش

ــازار کار باشــد. ــاز ب ــا نی ــق ب ــی مطاب رشــته های تحصیل
وی افــزود: برخــی از رشــته هایــی کــه اکنــون در دانشــگاه ها 
ــه  ــا توج ــود، ب ــی ش ــذب م ــجو ج ــاس آن دانش ــر اس ــس و ب تدری
بــه شــرایط روز و بــازارکار نیازمنــد اصــالح و بازنگــری اســت چــون 
ظرفیــت ایجــاد اشــتغال بــرای فــارغ التحصیــالن در ایــن رشــته هــا 

فراهــم نشــده اســت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/23782

یک کارشناس حوزه کار تاکید کرد؛

ضرورت جذب دانشجو در رشته های دانش بنیان
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