
نسل Z ؛

 لزوم پاسخگویی به دغدغه نسل ها
امیرعلی بینام

ــه دنبــال ماجــرای در گذشــت  ــران ب در شــرایطی کــه کشــور عزیزمــان ای
ــم از منظــر  مهســا امینــی دچــار ناآرامــی هایــی شــده اســت ســعی کردی
شناســایی نســل هــا بــه موضوعــی بپردازیــم کــه کمتــر بــه آن توجــه شــده 

و یــا اساســا بــه آن توجهــی نشــده اســت. 
ــبک  ــت؛ س ــل Z  » اس ــه »نس ــوم ب ــل موس ــا، نس ــل ه ــن نس ــی از ای یک
زندگــی »نســل Z«، بــه قــدری متفــاوت از نســل های پیشــین اســت کــه 
ــایر  ــر س ــد ب ــان می توان ــن جوان ــار ای ــی، رفت ــه جهان ــک مطالع براســاس ی
ــال های ۱۹۹۵  ــن س ــل Z« متولدی ــذارد. »نس ــر بگ ــنی تاثی ــای س گروه ه

ــد.  ــادرزاد« می نامن ــای م ــا را »دیجیتالی ه ــه آنه ــتند ک ــا ۲۰۱۰ هس ت
مطالعــات صــورت گرفتــه براســاس نظرســنجی هــای صورت گرفتــه، 
چهــار رفتــار اصلــی را در نســل Z مشــخص کــرد کــه همــه آنهــا بــه یــک 
ــا  ــت اســت. نســل Zه ــال واقعی ــن نســل به دنب ــد: ای ــل بســتگی دارن عام
ــب  ها  ــد و از برچس ــردی ارزش می دهن ــات ف ــرات و احساس ــان نظ ــه بی ب
ــواع اهــداف و انگیزه هــا بســیج  ــرای ان دوری می کننــد. آنهــا خودشــان را ب
می کننــد و عمیقــا بــه اثربخشــی گفت وگــو بــرای حــل تعارض هــا 
ــی و  ــا تحلیل ــیوه ای کام ــه ش ــت ب ــد. در نهای ــاد دارن ــا اعتق ــود دنی و بهب
واقع گرایانــه تصمیم گیــری می کننــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
ــل،  ــود. در مقاب ــی می ش ــو« تلق ــل حقیقت ج ــل Z »نس ــا، نس ــر م از نظ
ــکوفایی  ــر ش ــل Y( - در عص ــزاره )نس ــل ه ــی نس ــر - یعن ــل قبل ت نس
اقتصــادی دنیــا شــکل گرفتــه و بــر خــودش متمرکــز اســت. اعضــای ایــن 
نســل، ایده آل گراتــر و ســتیزه جوتر هســتند و تمایــل کمتــری بــه پذیــرش 
ــا نســل دیگــری  در بخشــی از  ــد .از ســوی دیگــر ب ــف دارن نظــرات مختل

ــا. ــروه Neet ه ــام گ ــه ن ــا گروهــی مواجــه هســتیم ب ــن نســل ب ای
  )Not in Education, Employment, or Training(  ؛ مخفــفNEET 
کلمــات »نــه کار می کنــد، نــه درس می خوانــد و نــه حرفــه و فنــی می آمــوزد« 
ــل  ــت و تحصی ــکار اس ــه بی ــود ک ــه می ش ــخصی گفت ــه ش ــد و ب  می باش
ــا حرفــه ای نمی آمــوزد. ایــن طبقه بنــدی در اواخــر دهــه ۱۹۹۰  نمی کنــد ی
از انگلســتان آغــاز شــد و کاربــرد آن در درجــات مختلــف بــه ســایر کشــورها 
ــاالت  ــادا و ای ــوان، کان ــی، چیــن، تای ــن، کــره جنوب ــه ژاپ و مناطــق از جمل
ــراد  ــراد بیــکار )اف متحــده گســترش یافته اســت. گــروه NEET شــامل اف
ــروی کار  ــارج از نی ــراد خ ــن اف ــی کار( و همچنی ــغل و متقاض ــدون ش ب

ــدون شــغل و متقاضــی کار( اســت.  )ب
ویژگــی مشــترک ایــن گــروه در کنــار نیــاز بــه گفتگــو، تــاش آنهــا بــرای 
ــن  ــه اســت. ای ــل هزین ــا حداق ــان و ب ــن زم ــه هــدف در کمتری رســیدن ب
گــروه بــر خواســته های فــردی خــود تاکیــد دارد و بــه راحتــی  حاضــر بــه 

ــدن از خواســته های خــود نیســت.  ــاه آم کوت
خالــی از لطــف نیســت کــه تاکیــد کنیــم؛ همانطــور کــه مــوال امیــر المومنین 
ــد  ــل نکنی ــدان خــود تحمی ــر فرزن ــد خــود را ب ــد؛ »عقای ــی )ع( فرمودن عل
چــرا کــه آنهــا بــرای زمانــی غیــر از دوره و زمــان شــما آفریــده شــده انــد. 
ــی  ــر نوع ــا از ه ــل ه ــای نس ــته ه ــات و خواس ــا، مقتضی ــس درک نیازه پ
ــا  ــه مســائل ب ــارغ از هم ــد ف ــر اســت و بای ــی انکارناپذی ــه باشــد ضرورت ک

ــه آن بپردازیــم. محوریــت گفتگــو و تعامــل ب

دبیر کل شورای عالی علوم و تحقیقات خبر داد؛

تدوین آیین نامه اجرایی پژوهشگران مستقل 
با همکاری ۳ وزارتخانه
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جزئیات و زمان اعالم نتایج آزمون 
استخدامی سازمان تامین اجتماعی

 مشخص شد 

سـنجش  سـازمان  آزمون هـای  امـور  معـاون 
آمـوزش کشـور از برگـزاری آزمون اسـتخدامی 
متمرکـز سـازمان تأمیـن اجتماعـی و شـرکت 
کار و تأمیـن در روز جمعـه ۱۵ مهـر مـاه در 
۳۱ مرکـز اسـتان در سراسـر کشـور خبـر داد 
و اعـام کـرد نتایـج آزمـون اواسـط آبـان مـاه 

اعـام مـی شـود.

دبیــر کل شــورای عالــی علــوم، تحقیقــات و فنــاوری از تدویــن آییــن نامــه اجرایــی 
پژوهشــگران مســتقل بــا همــکاری ۳ وزارتخانــه و همچنیــن معاونــت علمــی فنــاوری 

ریاســت جمهــوری خبــر داد.
بــه گــزارش بــازارکار، پیمــان صالحــی در گفتگــو بــا مهــر، دربــاره طــرح بــه رســمیت 
شــناختن پژوهشــگران مســتقل توضیــح داد و گفــت: در راســتای اســتفاده از ظرفیــت 
ــای  ــی و نیروه ــات تکمیل ــگان تحصی ــم از دانش آموخت ــانی اع ــروی انس ــاالی نی ب
مهارتــی کــه در کشــور داریــم ســند تحــول دولــت مردمــی مــا را مکلــف کــرده کــه 
ــی را  ــتگاه های اجرای ــگاه ها و دس ــا دانش ــتقل ب ــگران مس ــکاری پژوهش ــرایط هم ش

فراهــم کنیــم.
ــط و  ــن اســاس الزم اســت ضواب ــر همی ــه داد: ب ــف ادام ــی عت ــر کل شــورای عال دبی
ــرای  ــده ب ــرایط محدودکنن ــز از ش ــر پرهی ــد ب ــا تأکی ــی ب ــدی و مال ــات رتبه بن نظام
همکاری هــای فــی مابیــن تدویــن و توجــه شــود کــه پژوهشــگر مســتقل بــه عنــوان 

یــک حرفــه و شــغل، بــه رســمیت شــناخته شــود.
صالحــی بــا اشــاره بــه تاکیــد رئیــس جمهــوری بــر انحصــاری نبــودن پژوهــش توســط 
هیــات علمــی هــا گفــت: مــا نیروهــای جــوان و نخبــه ای داریــم کــه نتوانســته انــد 

هیــات علمــی شــوند و شــاید ظرفیتــش نبــوده اســت.
ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــده اس ــوب ش ــف مص ــورای عت ــرد: در ش ــان ک ــی خاطرنش صالح
ــوه  ــی نح ــه اجرای ــتقل، آیین نام ــگران مس ــت پژوهش ــت فعالی ــت و اهمی ــه ظرفی ب
ــا  ــورا ب ــه ش ــط دبیرخان ــتقل توس ــگران مس ــت پژوهش ــدوده فعالی ــایی و مح شناس
همــکاری وزارت علــوم، وزارت تعــاون، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تدویــن و در کمیســیون دائمــی شــورای 

ــرار گیــرد. ــی عتــف مــورد تصویــب ق عال
و  اجرایــی  دســتگاه های  وزارتخانه هــا،  طــرح  ایــن  براســاس  کــرد:  بیــان  وی 
دانشــگاه ها می تواننــد بــا پژوهشــگران مســتقل قــرارداد ببندنــد و از خدمــات 

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــی آن ه پژوهش

خواسته ها و نیازهای

z نسـل 

مهم تریـن مشـخصه ایـن نسـل غوطـه وری آنها در 
دنیـای دیجیتـال اسـت. نسـل z زمانـی بـه دنیـا 
آمدنـد کـه اینترنت و شـبکه های اجتماعی سـریع 
در حـال گسـترش بودند. گرچه نسـل پیش از آنها 
)ملقـب به نسـل هـزاره( اولین برخـورد را با دنیای 
دیجیتـال داشـتند، نسـل زد بـه اولیـن گروه بشـر 
تبدیـل شـدند کـه دوران نوجوانـی و جوانـی را در 

ارتبـاط مسـتقیم بـا فضـای مجـازی می گذراند.

دعوت به همکارییادداشت سردبیر

شرایط احرازعنوان شغلی

کارشناس

رشته تحصیلی: حداقل کارشناسی رشته معدن یا زمین شناسی 
محل خدمت: معادن روباز متعلق به شرکت در حوزه شهرستان طبس 

نوع قرارداد همکاری : تمام وقت ساعات -اداری 
جنسیت و شرایط نظام وظیفه : صرفا مرد و دارای کارت پایان خدمت

 و یا معافیت از آن 

سوپروایزر

حداقل کارشناسی رشته معدن یا زمین شناسی 
محل خدمت : معدن زغال سنگ ممراد کو

نوع قرارداد همکاری:  تمام وقت ۱۵ روز کار و ۱۵ روز استراحت
 شرایط نظام وظیفه :اتمام خدمت و یا معافیت از آن 

سایر: صرفاً آقا ترجیحاً دارای مدرک HSE از اداره کار 

فعال  معدنی  عنوان یک شرکت  به  گلشن شمال  ثمین سبز  زغال سنگ  شرکت 
افراد واجد شرایط از  در سطح شهرستان طبس در حوزه استخراج معادن روباز و زیرزمینی 

می نمـاید. همکاری  به  دعوت  ذیل  شغـلی  عناوین  در  کاری  سابقه  بدون  و   
ایمیـل آدرس  به  را  و درخـواست خود  کاری  رزومه  میتـوانند  عالقه مندان 

 mohamadzadhacc@gmail.com  و یا برای کسب اطالعات بیشتر
05632833561 تماس حاصل نمایند.  با شماره تماس    

رئیس مرکز جذب خبر داد؛

طرح جدید مرکز جذب وزارت علوم
 برای جذب اساتید به صورت حق التدریس

 
ــم کــه در  ــن داری ــوم گفــت: طرحــی در دســت تدوی رئیــس مرکــز جــذب وزارت عل
ــی  ــأت اجرای ــه هی ــر انتخــاب اولی ــه نف ــزو س ــه ج ــری ک ــه دو نف ــب ب صــورت تصوی
ــد، مجــوز حــق التدریــس بدهیــم. ــات علمــی نشــده ان ــی عضــو هی ــوده  ول جــذب ب

بــه گــزارش بــازارکار، محمــد خلــج امیــر حســینی رئیــس مرکــز جــذب وزارت علــوم 
ــذب  ــی ج ــؤلیت اصل ــن، مس ــط و قوانی ــاس ضواب ــت: براس ــاوری گف ــات و فن تحقیق
ــا در  ــن هیئت ه ــت و ای ــذب اس ــی ج ــای اجرای ــا هیأت ه ــی ب ــأت علم ــای هی اعض
صــورت صاحدیــد و تشــخیص خــود می تواننــد از نظــر مشــورتی گروه هــای آموزشــی 

ــاً مشــورتی اســت. اســتفاده کننــد و نظــر گــروه آموزشــی صرف
ــاوه  ــا ع ــل پرونده ه ــد در تکمی ــذب بای ــی ج ــای اجرای ــران هیأت ه ــزود: دبی وی اف
بــر دقــت، ســرعت الزم را داشــته باشــند چــرا کــه هــم اکنــون میانگیــن مانــدگاری 
ــی  ــت در حال ــال اس ــک س ــدود ی ــگاه ها ح ــی دانش ــای اجرای ــا در هیأت ه پرونده ه
کــه میانگیــن مانــدگاری ایــن پرونده هــا در مرکــز جــذب وزارت علــوم ۵۰ روز اســت.

رئیــس مرکــز جــذب اعضــای هیــأت علمــی یــاد آورشــد: دبیــران هیئت هــای اجرایــی 
ــان،  ــام متقاضی ــت ن ــان ثب ــی و پای ــوان عموم ــد از انتشــار فراخ ــه بع جــذب، بافاصل
نســبت بــه تشــکیل جلســات هیئت هــای اجرایــی اقــدام کننــد و در کمتریــن زمــان 

نتایــج را بــه مرکــز جــذب وزارت علــوم  ارســال کننــد.
ــام  ــت ن ــوان و ثب ــام فراخ ــس از اع ــذب پ ــی ج ــای اجرای ــای هیأت ه ــزود: اعض وی اف
متقاضیــان، در هــر کــد رشــته محــل حداقــل ۳ نفــر از متقاضیــان را بــرای طــی مراحــل 
جــذب انتخــاب کننــد و ایــن ســه نفــر را بــر اســاس شــاخص های علمــی انتخــاب کننــد.

ــوم گفــت: طرحــی در دســت  رئیــس مرکــز جــذب اعضــای هیــأت علمــی وزارت عل
تدویــن داریــم کــه در صــورت تصویــب هیــأت عالــی جــذب اعضــای هیــأت علمــی، 
ــد  ــی جــذب بوده ان ــأت اجرای ــه هی ــر انتخــاب اولی ــه نف ــزو س ــه ج ــری ک ــه دو نف ب
ــم. ــس بدهی ــأت علمــی جــذب نشــده اند مجــوز حــق التدری ــوان عضــو هی ــه عن و ب

همزمانی تحصیل و اشتغال دانشجویان 
با رشته های مهارت محور 

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح اعالم کرد:

ثبت »سابقه کار« برای سربازانی
 که مهارت می آموزند

نحوه نوشتن رزومه
 استاندارد

ایجاد ۳00 هزار شغل 
برای روستائیان و عشایر

بنیاد نخبگان به دنبال حفظ نخبگان
در مسئولیت های کالن کشور

دانشگاه جامع به دنبال ایجاد
مرکز بین المللی آتش نشانی 

»روز پست«؛  توسعه نیروی انسانی
با استفاده از شتابدهنده ها 
و شرکت های دانش بنیان 

ــی  ــای اصل ــی از دغدغه ه ــواره یک ــر، هم ــال اخی ــد س ــوان، در چن ــل ج ــتغال نس اش
ــخت تر  ــگاهی را س ــگان دانش ــان دانش آموخت ــژه گریب ــه به وی ــت ک ــوده اس ــور ب کش
ــر آن داشــته اســت تــا  از دیگــر اقشــار گرفتــه و برخــی از مســووالن دانشــگاهها را ب
بــا طرح هــای جدیــد قشــر دانشــجو را بــه ســوی مهارت آمــوزی ســوق داده و زمینــه 

اشــتغال آنــان را فراهــم ســازند.

 شـرکت ملـی پسـت بـا اتـکا بـه نیـروی انسـانی کارآزمـوده و وفـادار خویـش 
نقشـی مؤثـر در پیشـرفت های اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی و مسـئولیت های 
اجتماعـی کشـور ایفا می کنـد و در این میان، اطمینان خاطر مـردم به کارکنان 
پسـت، پشـتوانه ای محکـم و خدشـه ناپذیر بـرای این شـبکه به شـمار می رود.

۳ 6

8

۳ 10

11599

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح اعام کرد: از سال گذشته برای سربازانی که در طول خدمت مهارتی را یاد می گیرند »سابقه کار« ثبت می شود.
ســردار علــی عبداللهــی در جشــنواره حضــرت علــی اکبــر )ع( کــه بــه مناســبت روز ســرباز برگــزار شــد، گفــت: همــه مــا ســربازیم و باالتریــن عنــوان سربازیســت. 

ــود کــه روی ســنگ مــزارش عنــوان ســرباز نوشــته شــود. باالتریــن افتخــار ســربازی، حفــظ آرمان هــا و ارزش هــای میهــن اســت. شــهید ســلیمانی گفتــه  ب
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مصوبه«ایجاد خانه ملی گفت وگوی آزاد«
 علی رغم تصویب در شورای عالی انقالب فرهنگی،

اجرا نشده است
ــا اشــاره   رئیــس دانشــگاه تهــران ب
بــه نیــاز بــه ایجــاد یــک نهــاد 
طیف هــای  بــا  گفتگــو  بــرای 
مختلــف در دانشگــــاه گــــفت: 
ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال شــ
ایجــاد  بــرای  مصوبــه ای  دارای 
آزاد«  گفت وگــوی  ملــی  »خانــه 
ــه  ــراً ب ــفانه ظاه ــه متاس ــت ک اس
ــاد  ــچ نه ــی در هی ــورت عملیات ص
ــده  ــرا درنیام ــه اج ــگاهی ب و دانش

ــت.  اس
بـه گزارش ایسـنا، دکتر سـید محمد مقیمی در نشسـت بـا نمایندگان تشـکل های صنفی، 
سیاسـی و علمـی دانشـجویی که در محل تاالر شـهید سـلیمانی برگزار شـد، ضمـن اینکه 
از دانشـجویان تقاضـا کـرد تـا سـؤاالت و نـکات خـود را بـدون هیـچ محدودیتـی مطـرح 
کننـد، اظهـار کـرد: گفت وگـو در یـک فضـای علمـی و دانشـگاهی قطعـاً منجـر بـه ایجاد 
گشـایش هایی در شـنیدن صداهـا و سـلیقه های مختلـف در دانشـگاه و در نهایـت ارتقـای 

نقـش و جایـگاه دانشـگاه تهـران در محیـط اجتماعی می شـود.
دکتـر مقیمـی بـا بیـان اینکه مدافـع شـکل گیری جریان گفت وگـو بین طیف هـای مختلف 
فکـری و صنفی دانشـجویی هسـتم، افزود: شـورای عالی انقـاب فرهنگـی دارای مصوبه ای 
بـرای ایجـاد »خانـه ملـی گفت وگوی آزاد« اسـت که متاسـفانه ظاهـراً به صـورت عملیاتی 

در هیـچ نهـاد و دانشـگاهی به اجرا درنیامده اسـت.
وی بـا اعـام اینکـه »خانـه گفت وگوی دانشـگاه تهران« محـل گفت وگو و تضارب آراء سـه 
ذی نفـع دانشـگاه یعنـی اسـاتید، دانشـجویان و کارکنـان خواهـد بـود، بـه برگـزاری اولین 
نشسـت خانـه گفت وگـوی دانشـگاه تهران در سـطح اسـتادان با حضور اسـاتید رشـته ها و 
تخصص هـای مختلـف از گرایش هـای فکـری و سیاسـی متفاوت اشـاره کـرد و گفت: طیف 
وسـیعی از اعضـای هیـات علمی دانشـگاه تهـران از همه طیف هـای فکری در این نشسـت 
حضـور داشـتند. ارزیابـی اسـاتید از ایـن نشسـت، یـک ارزیابـی مثبت بـود؛ به طـوری که 
ایـن اقـدام را بـه فـال نیـک گرفتند و ایـن جلسـه محترمانه، وزین و سـنگین را سـرآغازی 
برای اشـاعه فرهنگ گفت وگو در سـطح ملی دانسـتند چراکه واقعاً کمتر در کشـور شـاهد 
ایـن بوده ایـم کـه افـراد از طیف هـای مختلـف ایـن چنیـن دور هم جمع شـوند، چه رسـد 

بـه اینکه با هـم گفتگـو کنند.
رئیـس دانشـگاه تهـران، برگـزاری دومیـن نشسـت »خانـه گفت وگـوی دانشـگاه تهـران« 
بـا حضـور نماینـدگان تشـکل های متنـوع و متکثـر دانشـجویی را کـه یـک روز پـس از 
برگـزاری نشسـت بـا اسـاتید انجـام شـد، مقـوم اراده مدیریـت دانشـگاه برای سـاختارمند 
شـدن بسـتر گفت وگـوی آزاد و ملـی در دانشـگاه دانسـت و تصریـح کـرد: متاسـفانه کمتر 
بـا هـم گفت وگـو می کنیـم و گاهـی صحبـت کردن هایمـان بیـش از آنکه شـبیه گفت وگو 
باشـد، بـه یـک رویارویـی می ماند که دیگـر اصًا نـام آن را نمی تـوان گفت وگوی در شـأن 

محیـط علمی و دانشـگاهی گذاشـت.
»خانـه  نشسـت های  کـرد:  امیـدواری  ابـراز  تهـران  دانشـگاه  مدیریـت  دانشـکده  اسـتاد 
گفت وگـوی دانشـگاه تهـران« بـا حضـور ذی نفعـان دانشـگاه، یـک رونـد دائمـی بـه خـود 
بگیـرد و نشسـت های مکـرری را تـا پایـان امسـال داشـته باشـیم. البتـه این نشسـت ها در 
قالب هایـی کـه تحـت عنـوان کرسـی های آزاداندیشـی و نشسـت های انتقادی بـا همکاری 

معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه برگـزار می شـود، سـامان پیـدا خواهـد کـرد.
باید در مورد حراست دانشگاه منصف باشیم

رئیـس دانشـگاه تهـران در پاسـخ بـه سـوال دانشـجویی کـه می گفـت »نیروهای حراسـت 
دانشـگاه کـه در حاشـیه تجمع هـای دانشـجویی حضـور پیـدا می کننـد، دانشـجویان را 
شناسـایی می کننـد«، تاکیـد کـرد: »تمـام توجـه حراسـت دانشـگاه تهـران و کسـانی کـه 
از مدیریـت دانشـگاه در حاشـیه تجمع هـا حاضـر هسـتند ایـن اسـت تـا اگـر شـرایط بـه 
سـمت شـکل گیری برخـورد بین دو سـه دانشـجو از طیف هـای مختلف رفت، حائـل و مانع 
برخـورد شـوند و آنهـا را از هـم جـدا کنند. مـا علیرغم اینکـه ارزش های خودمـان را داریم 
و بسـیاری از شـعارهای تنـد و غیرمتعـارف را شایسـته دانشـجو و نهـاد دانشـگاه نمی دانیم 
ولـی بـه عنـوان مدیریت دانشـگاه بایـد طوری عمـل کنیم که در ایـن ماجراهـا اتفاق بدی 
برای کسـی رخ ندهد. بنابراین فکر می کنم یک مقدار درباره حراسـت دانشـگاه منصف باشـیم.«

نباید سلیقه ای عمل کرد
دکتـر مقیمـی دربـاره امر بـه معروف و نهـی از منکر نیز گفـت: »من درباره امـر به معروف 
و نهـی از منکـر، ارزش هـای خـاص خـودم را دارم و حتماً هـم آن را لحـاظ می کنم ولی در 
مدیریـت دانشـگاه بـا یـک طیـف متنوعـی از رویکردهـا مواجه هسـتیم. تـا زمانی کـه آنها 
تناقضـی بـا قانـون باالدسـتی پیـدا نمی کننـد ولـو اینکـه بـا نظـر و سـلیقه های بنـده هـم 
جـور درنیاینـد، ناچـار هسـتم که آنهـا را مورد ماحظـه قرار دهـم. مدیریـت پدرانه همین 
اسـت. بنابرایـن وقتـی در چارچوب سـازمان قـرار می گیریم بایـد قوانین سـازمان را محترم 

بشـماریم و نـه اینکـه بر اسـاس سـلیقه خود عمـل کنیم.«
رئیـس دانشـگاه تهـران در پاسـخ به دانشـجویی که از کنتـرل دقیق کارت های دانشـجویی 
در ورودی و خروجـی دانشـگاه گایـه می کـرد، توضیـح داد: »ایـن کنترل هـا بـرای ایـن 
اسـت کـه مشـخص شـود چه افـرادی وارد دانشـگاه شـده یا می شـوند. فقط بـه عنوان یک 
نمونـه اشـاره می کنـم کـه چنـد روز قبل یـک خانم به عنـوان دانشـجو می خواسـته به هر 
ترتیبـی کـه شـده وارد دانشـگاه تهـران شـود، نـه تنهـا کارت دانشـجویی ارائـه نمی کرده، 
کـه بـا نیروهـای انتظامات دانشـگاه هـم تندی کرده اسـت. در نهایـت به دلیل بـاال گرفتن 
فضایـی کـه این خانـم در خیابان ۱۶ آذر درسـت کرده بـوده، نیروهای انتظامـی وارد عمل 
می شـوند؛ امـا او سـعی بـه فـرار می کنـد کـه موفـق نمی شـود. در نهایت مشـخص شـد او 
اصـًا دانشـجوی دانشـگاه تهـران نبـوده و در کوله پشـتی خـود مواد آتش زا داشـته اسـت. 
او از اصـرار بـرای ورود بـه دانشـگاه تهـران چـه هدفـی داشـته اسـت؟ و حاال اگر بـه داخل 

دانشـگاه راه پیـدا کـرده بـود چه اتفاقـی ممکن بـود بیفتد؟«
دانشگاه وظیفه حمایت از سرمایه های انسانی دانشگاه را بر عهده دارد

وی افـزود: »حراسـت و حفاظـت فیزیکی دانشـگاه عاوه بـر مواظبت از سـرمایه های مادی 
و فیزیکـی دانشـگاه، وظیفـه حمایـت از سـرمایه های انسـانی دانشـگاه را نیز برعهـده دارد. 
آنهـا در شـرایط فعلـی احسـاس مسـئولیت بیشـتری هـم می کنند چـون اگر یک مشـکلی 
پیـش بیایـد باید پاسـخگو باشـند. البتـه کاس های آموزشـی مسـتمری را بـرای کارکنان 

حراسـت و حفاظـت فیزیکـی برگـزار می کنیم.«
با تریبون انجمن علمی نمی توانید بیانیه سیاسی دهید

بنابـر اعـام روابـط عمومی دانشـگاه تهران؛ رئیس این دانشـگاه در پاسـخ بـه انتقادهای یک 
دانشـجوی عضـو انجمن علمی، نیز اظهار داشـت: کارویژه انجمن های علمی دانشـجویی، کار 
علمـی اسـت. شـما در هیبت دانشـجو می توانید کار سیاسـی هـم انجام دهید امـا نمی توانید 
از تریبـون انجمن هـای علمـی کار سیاسـی کنید یا به نـام انجمن علمی بیانیه سیاسـی دهید.

پیگیـری مطالبات دانشـجویی در یک فضـای منطقی و علمی در قالب مناظره و کرسـی های 
آزاداندیشـی، ارائـه راهـکار درباره روش ها و بسـترهای ابـراز مطالبات دانشـجویی و همچنین 
بیـان اعتراضـات، تـداوم نشسـت های گفت وگـو میـان دانشـجویان از سـایق مختلـف، بـه 
رسـمیت شـناختن گروه هـای مختلـف دانشـجویی کـه فعالیت هـای قانونمند دانشـجویی را 
سـاماندهی می کننـد، شـنیدن صـدای جریـان متکثر دانشـجویی، اذعـان نماینده شـوراهای 
صنفـی بـر رویکـرد غیرسیاسـی ایـن نهـاد دانشـجویی، درخواسـت نماینـده شـورای صنفی 
بـه منظـور حضـور در کمیتـه پیگیـری وضعیت دانشـجویانی کـه در پـی ناآرامی هـای اخیر 
همچنـان در بازداشـت هسـتند و … از دیگـر محورهایـی بـود کـه نماینـدگان تشـکل های 

دانشـجویی در نشسـت بـا رئیس دانشـگاه تهـران مطـرح کردند.

رئیس دانشگاه تهران:

۱۲ نوع وام به دانشجویان اختصاص یافت
ــجویان  ــور دانش ــازمان ام ــس س رئی
گفــت: حــدود ۱۲ نــوع وام بــرای 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــجویان در نظ دانش

ــت.  اس
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از 
ــر  ــجویان، دکت ــور دانش ــازمان ام س
ــازمان  ــت: س ــور گف ــم داداش پ هاش
امــور دانشــجویان بــا توجــه بــه 
ــجویی و  ــات دانش ــتردگی خدم گس
ــاد  ــال  ایج ــجویان در س ــوع دانش تن
ــد.  ــخ ده ــجویان را پاس ــای دانش ــز نیازه ــژه و متمرک ــورت وی ــه ص ــد ب ــا بتوان ــد ت ش
ــه دانشــگاه های کــه زیــر  ایــن ســازمان زیــر نظــر وزارت علــوم و تحقیقــات اســت و ب

ــد. ــه می ده ــات ارائ ــتند خدم ــه هس ــن وزارتخان ــه ای مجموع
ــه  ــت و ب ــترده ای اس ــه گس ــجویان مجموع ــور دانش ــازمان ام ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
دانشــجویان ایرانــی و بین الملــل خدمــات متنــوع بســیاری همچــون رفاهــی و ورزشــی 
ارائــه می دهــد، اظهــار کــرد: صندوقــی بــا نــام  صنــدوق رفــاه دانشــجویان وجــود دارد 
ــا  ــد ت ــت دانشــجویی دانشــگاه ها می ده ــه معاون ــی را ب ــه صــورت ســاالنه مبالغ ــه ب ک

ــوند. ــد ش ــجویی بهره من ــد از وام دانش ــجویان بتوانن دانش
داداش پــور بــا بیــان اینکــه حــدود ۱۲ نــوع وام بــرای دانشــجویان در نظــر گرفتــه شــده 
اســت؛ مطــرح کــرد: وام دانشــجویی، وام شــهریه، وام ضــروری و وام آموزشــی و کمــک 
آموزشــی از جملــه ایــن وام هــا هســتند کــه دانشــجویان می  تواننــد از طریــق صنــدوق 

رفــاه دانشــجویان از آن اســتفاده کننــد.
ــه  ــان ب ــارد توم ــدود ۸۰۰ میلی ــته ح ــال گذش ــرد: س ــوان ک ــوم عن ــر عل ــاون وزی  مع
ــون بودجــه  ــق قان وام هــای دانشــجویی اختصــاص داده شــد کــه بخشــی از آن از طری
و بخشــی دیگــر نیــز از طریــق درآمــد اختصاصــی صنــدوق رفــاه دانشــجویان تأمیــن 

می شــود.
ــدوق  ــه صن ــه ب ــون بودج ــه در قان ــی ک ــد مبالغ ــه ۸۰ درص ــان اینک ــا بی ــور ب داداش پ
ــه  ــرای وام هــای دانشــجویی اســتفاده می شــود، ادام ــرد مســتقیم ب ــق می گی ــاه تعل رف
داد: در حقیقــت ایــن نــوع وام هــا داده می شــود تــا نیازهایــی کــه دانشــجو در شــرایط 
اضطــراری دارد، برطــرف شــود. ایــن نــوع وام هــا براســاس نیاز هــای دانشــجویی اســت 
و دانشــجویان شــبانه یــا پردیــس  نیــز از ایــن نــوع وام هــا می تواننــد بهره منــد شــوند.

ــوزه  ــگاه آزاد در ح ــرد: دانش ــح ک ــور تصری ــجویان کش ــور دانش ــازمان ام ــس س رئی
ــز  ــا دانشــجویان دانشــگاه آزاد نی وام هــای دانشــجویی شــرایط خــاص خــود را دارد ام
ــا  ــد می شــوند. م ــاه دانشــجویی بهره من ــدوق رف ــای دانشــجویی صن از بخشــی از وام ه
تمــام بودجــه ای کــه در مجلــس تصویــب شــود را بی کــم و کاســت بــرای دانشــجویان 

ــم. ــتفاده می کنی ــوع وام اس ــر ۱۲ ن ــرای ه ــا را ب ــم و  بودجه ه ــاص می دهی اختص
ــرد: غذاهــای دانشــجویی در  ــار ک ــز اظه ــور در خصــوص ســلف دانشــگاه ها نی داداش پ
ــر  ــاز دانشــجویان متنوع ت ــروزه نی ــر شــده اند، ام ــا گذشــته بســیار باکیفیت ت مقایســه ب
ــک  ــر ی ــاوه ب ــگاه ها ع ــی دانش ــتا برخ ــن راس ــت در همی ــل اس ــر از قب و متفاوت ت

ــد. ــز طراحــی کرده ان ــک رســتوران مکمــل نی ــزی ی رســتوران مرک
ــدود  ــت. ح ــی اس ــده و مهم ــوع پیچی ــیار موض ــه بس ــوع تغذی ــه داد: موض  وی ادام
ــذای را خــود را پرداخــت  ــغ غ ــد ۲۵ درصــد از مبل ــش دانشــجویان بای ــال پی ســه س
ــد از  ــا ۵ درص ــادی تنه ــت اقتص ــورم و وضعی ــه ت ــه ب ــا توج ــال ب ــا امس ــد ام می کردن
ــا  ــل توجــه اســت در حقیقــت م ــن عــدد قاب ــردازد،  ای ــذا را دانشــجو می پ ســهمیه غ
ــا  ــم ت ــن کنی ــوی تعیی ــه نح ــذا را ب ــت غ ــا  قیم ــم ت ــعی کرده ای ــوم س در وزارت عل

ــند. ــتری باش ــاه بیش ــجویان در رف دانش

رئیس مجلس در بازدید از مرکز نوآوری، فناوری و علم آفرین پیشران:معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان:

قانون جهش تولید دانش بنیان نشان دهنده توجه مجلس 
به اولویت های کشور است

اســامی  رئیــس مجلــس شــورای 
مرکــز  دســتاوردهای  از  بازدیــد  در 
علم آفریــن  و  فنــاوری  نــوآوری، 
پیشــران گفــت: تصویــب قوانینــی مانند 
دانش بنیــان  تولیــد  قانــون جهــش 
بــه  مجلــس  توجــه  نشــان دهنده 

اســت. کشــور  اولویت هــای 
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از خانــه 
ملــت، دکتــر محمدباقــر قالیبــاف، 
رئیــس مجلــس شــورای اســامی ۱۳ 
مهــر مــاه در مرکــز نــوآوری، فنــاوری و 
ــت و از  ــن پیشــران حضــور یاف علم آفری
دســتاوردهای ایــن مرکــز بازدیــد کــرد.

سیســتم آبیــاری زیرســطحی ایرانیــان، سیســتم خانه هــای پیــش 
ســاخته ســلمان، طراحــی و ســاخت هواپیمــا و قطعــات هوایــی، تشــخیص 
و درمــان بیماری هــای خــاص توســط آزمایشــگاه های ســیار، تصفیــه آب 
ــاری  ــین حف ــاخت ماش ــرب، س ــرای ش ــازی آب ب ــیرین س ــی و ش صنعت
ــوخت  ــد س ــن مانن ــوخت های جایگزی ــد س ــی، تولی ــر الکتریک ــزار مت ه
ــای  ــد داروه ــتیک، تولی ــات پاس ــی از ضایع ــای حرارت ــد و مکمل ه جام
مبتنــی بــر فنــاوری MRNA، تولیــد بذرهــای هیبریــدی ســبزی 
ــو دارو،  ــی و نان ــواد داروی ــد م ــی، تولی ــای برق ــد موتوره ــی، تولی و صیف
ــه بخش هــای  ــال از جمل ــی کنون ــال و پل تولیــد آنتی بادی هــای مونوکنون
نمایشــگاه مرکــز نــوآوری، فنــاوری و علم آفریــن پیشــران بــود کــه دکتــر 
قالیبــاف از آن هــا بازدیــد کــرد و بــا پژوهشــگران و دســت اندرکاران ایــن 
مجموعه هــا از نزدیــک گفت وگــو کــرد و درجریــان مشــکات پیــش رو و 

ــت. ــرار گرف ــا ق ــدات آنه ــازی تولی ــعه و تجاری س ــع توس موان
ــر  ــد ب ــن تأکی ــد ضم ــن بازدی ــامی در ای ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــرای پیشــرفت کشــور،  ــف ب ــان بخش هــای مختل ــی می ضــرورت هم افزای
ــان  ــای دانش بنی ــرکت ها و مجموعه ه ــد از ش ــتا بای ــن راس ــت: در ای گف

ــرد. ــورت گی ــتری ص ــای بیش حمایت ه
ــده  ــامی در آین ــورای اس ــس ش ــه »مجل ــه این ک ــاره ب ــا اش ــاف ب قالیب
ــد داد«،  ــرار خواه ــی ق ــورد بررس ــعه را م ــم توس ــه هفت ــک برنام نزدی
ــات  ــه موضوع ــن برنام ــن ای ــم در تدوی ــاش کنی ــد ت ــرد: بای ــح ک تصری
کان کشــور مدنظــر قــرار گیــرد و بــا روی آوردن بــه روش هــا و ابزارهــای 

ــیم. ــر باش ــعه فراگی ــاهد توس ــان ش دانش بنی

ــا  ــس شــورای اســامی ب ــس مجل رئی
ــه اقدامــات مجلــس یازدهــم  اشــاره ب
ــش  ــز دان ــت از مراک ــش حمای در بخ
بنیــان بــه قانــون جهــش تولیــد 
ــرد: از  ــد ک ــاره و تأکی ــان اش دانش بنی
ــون  اردیبهشــت مــاه ســال جــاری قان
ابــاغ  دانش بنیــان  تولیــد  جهــش 
و در حــال اجرایــی شــدن اســت؛ 
ــم  ــس محک ــاس در مجل ــن اس ــر ای ب
ماننــد  قوانینــی  تــا  ایســتاده ایم 
جهــش تولیــد دانش بنیــان پیگیری شــود.

ــد  ــی مانن ــب قوانین ــزود: تصوی وی اف
مجلــس  توجــه  نشــان دهنده  دانش بنیــان  تولیــد  جهــش  قانــون 
مالیاتــی،  و  مالــی  حمایت هــای  و  اســت  کشــور  اولویت هــای  بــه 
ــون مجلــس  ــان در قان ــی از شــرکت های دانش بنی ســرمایه گذاری و قضای

ــت. ــده اس ــده ش دی
ــن  ــاوری و علم آفری ــوآوری، فن ــز ن ــس مرک ــد، رئی ــن بازدی ــدای ای در ابت
ــا  ــت: م ــه گف ــن مجموع ــت ای ــای فعالی ــی محوره پیشــران ضمــن معرف
درصــدد ورود مــردم بــه هســته غیردفاعــی امــا بــا الگــوی دفــاع مقــدس 
هســتیم و بایــد فاصلــه مــردم تــا اداره کارآمــد کشــور کاهــش یابــد کــه 
در ایــن راســتا راهــکار کان بــرای پیشــتازی، ورود بخــش غیررســمی و 
مردمــی اســت نــه صرفــاً بخــش خصوصــی؛ بنابرایــن بایــد اصاحاتــی در 

حکمرانــی و ملــک داری ایجــاد شــود.
احمدیــان بــا بیــان اینکــه بایــد رویکــرد از دولت مبنــا و دولت پایــه 
ــرده در  ــاش ک ــران ت ــز پیش ــزود: مرک ــد اف ــر کن ــه تغیی ــه مردم پای ب
حوزه هــای آب، غــذا )کشــاورزی و دامــداری(، ســامت، انــرژی، مســکن 

ــد. ــری کن ــودش را پیگی ــت خ ــی فعالی ــوش مصنوع و ه
ــد محمــد جــواد عســکری رئیــس کمیســیون کشــاورزی،  ــن بازدی در ای
آب، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت، حمیدرضــا حاجــی بابایــی رئیــس 
کمیســیون برنامــه و بودجــه، مصطفــی طاهــری رئیــس کمیســیون 
صنایــع و معــادن، ســید محســن دهنــوی عضــو هیــأت رئیســه مجلــس 
ــرام  ــائی به ــه پاش ــان، معصوم ــاد دانش بنی ــیون اقتص ــس فراکس و رئی
ــداری  ــک نگاه ــس و باب ــع مجل ــت رئیســه کمیســیون صنای عضــو هیئ
ــور  ــز حض ــامی نی ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــس مرک رئی

ــتند داش

رئیس دانشگاه خبرداد؛

با امضای مخبر؛

ابالغ آیین نامه قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی
 به سازمان فنی وحرفه ای 

معـاون وزیـر کار و رییـس سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای گفـت: طـرح 
ارتقـای ظرفیـت  بـا هـدف  دانشـگاهی  فارغ التحصیـان  بـرای  نخلسـتان 
اشـتغال پذیـری آنـان از طریق اجـرای دوره هـای مهارتی در حـوزه نوآوری، 

کارآفرینـی فناوری هـای نویـن یـا دانـش بنیـان اسـت. 
بـه گـزارش بـازارکار، غامحسـین حسـینی نیـا اظهـار داشـت: بـر اسـاس 
تفاهم نامـه اجرایـی سـازمان آمـوزش فنی و حرفـه ای کشـور و وزارت علوم، 
تحقیقـات و فنـاوری در راسـتای تحقـق طـرح نخلسـتان و مهـارت افزایـی 
فارغ التحصیـان دانشـجویی در مرکـز تربیـت مربـی و پژوهش هـای فنـی و 

حرفـه ای، آمـوزش می بیننـد.
وی افـزود: بر اسـاس ایـن تفاهم نامه، طرح مهـارت افزایی دانـش آموختگان 
دانشـگاه ها، موسسـات آمـوزش عالی، پژوهشـی و فناوری در حوزه مشـاغل 

و کسـب و کارهـای نوین )موسـوم به طرح نخلسـتان( اجرایی می شـود.
معـاون وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا بیـان اینکـه ایجـاد ۵۰۰ هزار 
فرصـت شـغلی بـرای فارغ التحصیـان پیش بینـی شـده اسـت گفـت: بـا 

اجـرای ایـن طـرح، دانـش آموختـگان دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالی با 
بهره منـدی از دوره هـای آمـوزش مهارتی در حـوزه فنـاوری اطاعات جذب 

بـازار کار می شـوند.
تـا ۶ مـاه  بـه مـدت ۳  نیـا خاطرنشـان کـرد: فارغ التحصیـان  حسـینی 
مهارت هـای الزم در حـوزه فنـاوری اطاعات را سـپری می کنند و با کسـب 

تجربـه و مهـارت می تواننـد در بـازار کار مشـغول شـوند.
وی بـر فرهنـگ سـازی کسـب مهارت هـای فنـی و حرفـه ای تاکیـد کـرد 
و گفـت:  در برخـی رشـته های ایـن سـازمان تـا ۴۵ درصـد ورودی هـا را 
فارغ التحصیـان دانشـگاهی تشـکیل می دهنـد که بـه دنبـال مهارت آموزی 

بـرای ورود بـه بـازار کار هسـتند.
رییـس سـازمان آمـوزش فنـی و حرفه ای ابراز داشـت: نـگاه این سـازمان بر 
گسـترش چتـر آموزشـی و توسـعه مهارت آموزی بـرای اقشـار مختلف مردم 

در سراسـر نقاط کشـور است.

ارتقای مرتبه بیش از ۵۰۰ عضو هیات علمی مربی 
در دانشگاه پیام نور

ــا  ــن دانشــگاه ب ــأت علمــی ای ــر عضــو هی ــت: از ۸۰۰ نف ــور گف ــام ن ــس دانشــگاه پی رئی
ــد. ــدا کردن ــا پی ــر ارتق ــی ۵۰۰ نف ــه مرب مرتب

ابراهیــم تقــی پــور در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره اینکــه چنــد درصد اســاتید دانشــگاه 
پیــام نــور در مرتبــه مربــی )کارشناســی ارشــد( فعالیــت می کننــد گفــت: برخــی از اســاتید 

دانشــگاه در مرتبــه مربــی هســتند امــا تعــداد ایــن مربیــان بســیار محدود اســت.
وی ادامــه داد: همیــن تعــداد محــدود مربــی نیــز بــه صــورت مأموریــت تحصیلــی در دوره 
دکتــری مشــغول تحصیــل هســتند از حــدود ۳ هــزار و ۸۰۰ عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه 
پیــام نــور نزدیــک ۸۰۰ نفــر بــا مرتبــه مربــی فعالیــت می کننــد البتــه مربیانــی کــه در 

دوره دکتــری مشــغول تحصیــل هســتند.
ــی کــه فقــط کارشــناس ارشــد باشــند  ــزود: تعــداد مربیان ــور اف رئیــس دانشــگاه پیــام ن

ــد. ــت می کنن ــر فعالی ــد هن ــته هایی مانن ــوده و در رش ــدود ب ــیار مح بس
ــی،  ــه مرب ــا مرتب ــور ب ــام ن ــأت علمــی دانشــگاه پی ــر عضــو هی ــه داد: از ۸۰۰ نف وی ادام
حــدود ۲۰۰ تــا ۲۵۰ نفــر هســتند کــه در دوره دکتــری مشــغول بــه تحصیــل نیســتند و 
مابقــی بــه صــورت مأموریــت تحصیلــی در حــال تحصیــل در دوره دکتــری هســتند کــه 

ــا آنهــا طــی می شــود. ــه زودی مراحــل ارتق ب
رئیــس دانشــگاه پیــام نــور افــزود: بنابرایــن درصــد مربیــان ارشــد ایــن دانشــگاه محــدود 
اســت و در حــال حاضــر ۱۰۰ اســتاد تمــام ۳۸۰ دانشــیار و بیــش از دوهــزار اســتاد یــار 

در دانشــگاه پیــام نــور مشــغول فعالیــت هســتند.

 معــاون اول رئیــس جمهــور آییــن نامــه 
کمک هــای  نحــوه  قانــون  اجرایــی 
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی به ســازمان 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور را برای 

ــاغ کــرد.  اجــرا اب
ــا،  ــه نقــل از ایرن ــازارکار، ب ــه گــزارش ب ب
ــرداد  ــه  ۱۹ م ــران در جلس ــات وزی هی
۱۴۰۱ و در اجــرای حکــم مقــرر در 
مــاده واحــده قانــون نحــوه کمــک هــای 
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی به ســازمان 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور و 
ایــن  کــردن  نظام منــد  راســتای  در 

کمک هــا و تأمیــن تجهیــزات ســازمان یــاد شــده بــا هــدف ارتقــای مهــارت در 
ــب رســاند. ــه تصوی ــور را ب ــون مذک ــی قان ــه اجرای ــن نام کشــور، آیی

بــه موجــب آییــن نامــه، هدایــا و کمک هــای نقــدی اعطایــی اهــدا  کننــدگان 
بــه حســاب خزانــه داری کل کشــور نــزد بانــک مرکــزی کــه به همیــن منظور 
بــه نــام ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور افتتــاح مــی شــود، واریــز 
ــب  ــادل  ۱۰۰درصــد آن در قال ــاه مع ــک م ــه مــدت ی ــر ب می شــود و حداکث
بودجــه ســنواتی بــه عنــوان ســایر منابــع آن ســازمان پــس از درخواســت وجه 
در اختیــار ســازمان مذکــور قــرار مــی گیــرد تــا براســاس مفــاد موافقت نامــه 
مبادلــه شــده بــا ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و مطابــق اهــداف مــورد نظر 
اهدا کننــده هزینــه گــردد. رویدادهــای مرتبــط بــا هدایــا و کمــک ها براســاس 
نظــام حســابداری بخــش عمومــی در دفاتر ســازمان آمــوزش فنــی و حرفه ای 

کشــور اعمــال حســاب مــی شــود.
ــی(  ــه ای )معامات ــوال غیرمنقــول، قیمــت منطق همچنیــن در خصــوص ام
موضــوع مــاده )۶۴( قانــون مالیات هــای مســتقیم و در مــورد امــوال منقــول 
حداقــل قیمــت خریــد آن ثبــت شــده در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت 

)ســتاد( مبنــای محاســبه قــرار مــی گیــرد.
کمــک هــا و هدایــای نقــدی که اشــخاص حقیقی یا حقـــوقی، محل مصـــرف 
آن را تعیـــین نکــرده یـــا هیــچ گونــه محدودیتی بــرای مصرف آن قائل نشــده 
اند و صرفاً بـــه منظـــور کمـــک بـــه پیشبرد اهداف سازمان اهـــدا مـی کنند، 
بـــا تشـــخیص رئـــیس ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور در زمینه های 
ســاخت، توســعه و تجهیــز مراکــز و کارگاه هــای آموزشــی، تأمیــن مــواد اولیــه 
و مصرفــی آموزشــی و آزمــون هــای عملــی و آزمــون هــای مجــازی بــا رعایــت 

قوانیــن و مقــررات مربــوط و پــس از 
مبادلــه موافقــت نامــه بــا ســازمان برنامه 

و بودجــه کشــور قابــل اســتفاده اســت.
هدایــا و کمــک هــای غیرنقــدی اعطایی 
ــوزش  ــازمان آم ــه س ــدگان ب ــدا کنن اه
فنــی و حرفــه ای کشــور، شــامل مــواد 
ــم از کاال  ــی اع ــر مصرف ــی و غی مصرف
و تجهیــزات و یــا امــاک و بناهــای 
احداثــی، بــا موافقــت و در صــورت لــزوم 
ذکــر نــام مــورد نظــر اهــدا کننــدگان، به 
عنــوان امــوال دولــت ثبــت و بــرای انجام 
وظایــف ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه 
ای کشــور بــا رعایت نظــر اهــدا  کننــده و موازیــن شــرعی مــورد  اســتفاده قــرار 

می گیــرد.
همچنیــن هدایــا و کمــک های غیرنقــدی )اعــم از اموال منقول و غیرمنقـــول( 
اهــدا کننــدگان بایــد بــه تأییــد ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور 
ــت اســتفاده در گســترش  ــدی قابلی ــای غیرنق ــه هدای ــی ک برســد. در صورت
و بهســازی مهــارت آمــوزی نداشــته باشــند، ســازمان مذکــور مــی توانــد بــا 
رعایــت قوانیــن و مقــررات نســبت بــه تبدیــل بــه احســن نمــودن و فــروش 
امــوال غیرمنقــول اقــدام نمــوده و وجــوه حاصلــه را مطابــق بــا مفــاد ایــن آیین 
نامــه و پــس از واریــز بــه حســاب موضــوع مــاده )۲( و بــا رعایــت ســایر قوانین 

و مقــررات بــه مصــرف رســاند.
ــت  ــا رعای ــه ب ــدگان ک ــدا کنن ــدی اه ــدی و غیرنق ــای نق ــا و کمــک ه هدای
مقــررات کامــل ایــن آییــن نامــه بــه ســازمان آمــوزش فنــی و حرفه ای کشــور 
اهــدا مــی شــود، در صورتــی کــه ســازمان تأییدیــه منابــع پرداختی و یــا مبلغ 
ــا  ــر ت ــای غیرنقــدی هــر شــخص در هــر ســال را حداکث ــم شــده هدای تقوی
پایــان اردیبهشــت ســال بعــد بــه صورت سیســتمی بــه ســازمان امــور مالیاتی 
ــد  ــی بای ــی کــه م ــده مالیات ــودن پرون ــا شــرط مشــخص ب ــد، ب ارســال نمای
محاســبات تعییــن درآمــد مشــمول مالیــات هزینــه هــای مزبــور اعمال شــود، 

هزینــه قابــل قبــول مالیاتــی ســال پرداخــت یــا اهــدا تلقــی می شــود.
ــراد و  ــاد شــده، توســعه تشــکیات، اســتخدام اف ــه موجــب آییــن نامــه ی  ب
ــه کارکنــان از محــل وجــوه موضــوع ایــن  ــوط ب پرداخــت هزینــه هــای مرب

آییــن  نامــه، ممنــوع اســت.

معاون وزیر کار در گفت وگو با ایرنا اعالم کرد؛

ایجاد شغل برای فارغ التحصیالن با طرح نخلستان

جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو 
با همکاری پلیس 

 معـاون بـورس و دانشـجویان خـارج سـازمان امـور دانشـجویان گفت: بـزودی اقداماتـی برای 
جلوگیـری از فعالیـت مؤسسـات غیـر مجـاز اعزام دانشـجو به خارج بـا همکاری پلیـس فتا و 

پلیـس امنیـت انجام خواهد شـد.
بـه گـزارش بـازارکار، محمدجواد سـلمانپور دربـاره آخرین وضعیت مؤسسـات اعزام دانشـجو به 
خـارج گفـت: در حال حاضر موسسـاتی داریم که برای اعزام دانشـجویان به خارج برای تحصیل 
مشـاوره ارائه می دهند، این مؤسسـات نزدیک به ۱۷۸ مؤسسـه هسـتند که به صورت مجاز در 

حال فعالیت بوده و لیسـت آنها بر روی سـایت سـازمان امور دانشـجویان وجود دارد.
وی ادامـه داد: یـک تعـداد موسسـاتی نیز وجـود دارند که به صـورت غیر مجـاز در این زمینه 
فعالیـت می کننـد کـه بـزودی اقداماتی بـرای جلوگیری از فعالیـت این مؤسسـات با همکاری 

پلیـس فتا و پلیـس امنیت انجام خواهد شـد.
معـاون بـورس و دانشـجویان خارج سـازمان امور دانشـجویان تاکیـد کرد: اما نکته مهم این اسـت 
که دانشـجویان و مردم نباید به این مؤسسـات غیر مجاز اعزام دانشـجو به خارج، چه موسسـاتی 

کـه دارای تابلو هسـتند و چه موسسـاتی کـه در فضای مجازی فعالیت می کننـد، اعتماد کنند.
وی افـزود: ایـن مؤسسـات در مرتبـه اول اطاعات غلط و نادرسـت به دانشـجویان ارائه می دهند 
و بـر اسـاس اطاعـات غلط آنها دانشـجو گرفتار می شـود و آنها را به دانشـگاه هایی اعزام می کنند 

کـه اعتبـار نـدارد و رشـته هایی به آنها معرفی می کنند که بعد از بازگشـت فایـده ای ندارد.
متقاضیــان تحصیــل در خــارج از کشــور کــه از طریــق مؤسســات اعــزام دانشــجو اقــدام 
ــت اداره  ــری را از روی لیس ــگاه معتب ــد دانش ــدا بای ــی ابت ــر اقدام ــل از ه ــد، قب می کنن
دانــش آموختــگان وزارت علــوم انتخــاب کننــد ســپس بــه لیســت مؤسســات خدماتــی 
ــارج وزارت  ــجویان خ ــورس دانش ــایت اداره ب ــه در وب س ــاز ک ــر مج ــاز و غی ــزام مج اع
علــوم منتشــر شــده بــه آدرس http://scholarship.saorg.ir مراجعــه کــرده و هیــچ 

آدرس دیگــری را قبــول نکننــد.

 معاون بورس و دانشجویان خارج 
سازمان امور دانشجویان



3
ویژه

www.bazarekar.ir
ویژه اطالع رسانی اشتغال دوشنبه 18 مهر 1401-13 ربیع االول 1444-10  اکتبر 2022 - سال بیست و دوم - شماره 1282

پیام وزیر ارتباطات به مناسبت روز جهانی پست:     ◄
مهلت ثبت نام در سی امین دوره 

جشنـواره دانشجـوی نمونه

 تا ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۱ تمدید شد

پیش بینی ۸۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت 
وام های دانشجویی در سال تحصیلی جدید

◄ سازمان امور دانشجویان؛ 
شرکت پست با استفاده از شرکت های دانش بنیان در مسیر توسعه نیروی انسانی است

وزیـر ارتباطـات و فناوری 
بـا  هم زمـان  اطالعـات 
روز جهانـی پسـت تأکید 
کـرد: امـروز شـرکت ملی 
پسـت جمهوری اسالمی 
تحـول  مسـیر  در  ایـران 
و  اسـت  هوشـمندی  و 
بنـا دارد تـا به کارگیـری 
فناوری هـای روز در همـه 
مــراحل کـــار از قبـول 
مراسـالت پسـتی تا تجزیـه و رهسـپاری و توزیـع و تحویل، 
سـطح کیفیت، دقـت و سـرعت خدمات خود بـه هم وطنان 

را ارتقـا دهـد.
بـه گزارش بـازارکار از  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
عیسـی زارع پـور، وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات به 

مناسـبت روز جهانی پسـت پیامی صـادر کرد.
متـن کامل پیـام وزیر ارتباطات و فنـاوری اطالعات به این 
شـرح اسـت: نهم اکتبـر مقارن بـا ۱۷ مهرمـاه در گاهنامه 
بین المللـی بـه نـام روز جهانـی پسـت نام گـذاری شـده 
اسـت. این مناسـبت جهانی محملی اسـت بـرای قدردانی 
از تالشـگران شـبکه پسـتی کشـور کـه جریـان دریافت و 
ارسـال نامه ها و مرسـوالت پستی را در شـریان های کشور 
بـه حرکـت در می آورند؛ تـالش بی وقفه ای فـارغ از زمان و 
مـکان که حاکی از عشـق بـه مردم و خودگذشـتگی برای 

ایـران اسـالمی اسـت؛ ویژگی هایـی کـه سال هاسـت در 
شـبکه پسـتی کشـور نهادینه شـده است.

به گمان من شـاکله اصلی صنعت پسـت را نیروی انسـانی 
آن تشـکیل می دهـد، نیرویی محجوب، محبـوب، خدوم و 
پرتـالش کـه در گوشـه و کنار کشـور نمـاد امانـت داری و 
نظـم اسـت. شـرکت ملی پسـت با اتـکا به نیروی انسـانی 
کارآزمـوده و وفـادار خویش نقشـی مؤثر در پیشـرفت های 
اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی و مسـئولیت های اجتماعی 
کشـور ایفـا می کنـد و در این میان، اطمینـان خاطر مردم 
بـه کارکنـان پسـت، پشـتوانه ای محکـم و خدشـه ناپذیر 

برای این شـبکه به شـمار مـی رود.
در آغـاز قـرن جدیـد شـاید کمتـر کسـی فکر می کـرد با 
کاربـردی شـدن فنـاوری اطالعـات و اقتصـاد دیجیتـال، 
شـبکه پسـتی کشـور جایـگاه پیشـین و سـنتی خـود را 
حفـظ کنـد یـا ارتقـا دهـد، امـا تطبیـق و همسـویی این 
شـرکت بـا نیازهـای نویـن جامعـه و ارائه خدمـات متنوع 
و باکیفیـت بـه مـردم و کسـب و کارها، چشـم اندازی تـازه 
از ایـن صنعـت بـه روی چشـمان مـردم گشـود. بـی راه 
نگفته ایـم اگـر اذعـان کنیـم امروز شـبکه پسـتی کشـور 
قـادر اسـت بـا تأثیر مسـتقیم بـر مبـادالت اقتصـادی، در 
نظـام فرهنگـی و اجتماعی کشـور نیـز اثرگذار باشـد و به 

افزایـش بهـره وری ملـی کمـک کند.
امـروز شـرکت ملـی پسـت جمهـوری اسـالمی ایـران در 
مسـیر تحول و هوشـمندی اسـت و بنا دارد تا به کارگیری 

فناوری هـای روز در همـه مراحـل کار از قبـول مراسـالت 
پسـتی تـا تجزیـه و رهسـپاری و توزیـع و تحویل، سـطح 
کیفیـت، دقـت و سـرعت خدمـات خود بـه هم وطنـان را 
ارتقـا دهد. تأسـیس مراکز نوآوری پسـت، هوشمند سـازی 
فنـاوری تجزیـه مبادالت و تفکیک مرسـوالت و حمایت از 
شـرکت های دانش بنیانـی کـه در این حـوزه فعالند برخی 
شایسـته  موفقیت هـای  و  مذکـور  تحـول  نشـانه های  از 
شـرکت پسـت اسـت. بـا این حـال، سـرعت تغییـرات در 
جامعـه و خلـق نیاز هـای جدیـد، شـبکه پسـتی را مکلف 
می سـازد بـا تجربه آمـوزی از نمونه هـای موفـق در دیگـر 
کشـورها، مسـیر تحـول را بـا شـتاب بیشـتری طـی کند. 
هنـوز تا نقطـه ایـده آل و مورد نظـر دولت سـیزدهم برای 
ایـن شـرکت راه درازی پیـش روسـت. از ایـن رو شـبکه 
پسـتی کشـور باید تمام اهتمـام و ظرفیت هـای درون زای 
خویـش را بـرای ارائـه خدمات متنوع، هوشـمند و فناوری 
پایـه بـه کار بنـدد و پله هـای تعالـی را تا رسـیدن بـه تراز 

جهانی بـه سـرعت بپیماید.
مـن بـه عنـوان وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات، این 
روز را بـه همـه همکارانـم در شـرکت ملـی پسـت تبریک 
می گویـم. مطمئـن هسـتم کـه ایـن شـرکت بـه نهـادی 
پویـا، پُـر بـازده، اقتصـادی و مـورد اعتمـاد در داخـل و 
خارج کشـور بدل خواهد شـد و مسـیر ارتباطات مطمئن 
و سـریع مـورد درخواسـت مـردم شـریف ایـران و توسـعه 

کسـب وکارهای دیجیتـال را همـوار خواهـد کـرد. 

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم خبر داد:  ◄

بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ســازمان امــور دانشــجویان، 
ــد مهلــت  ــرای تمدی ــه درخواســت دانشــگاه ها ب ــا توجــه ب ب
ــا  ــه و ب ــام دانشــجویان در جشــنواره دانشــجویان نمون ثبت ن
توجــه بــه هماهنگی هــای بــه عمــل آمــده، مهلــت ثبت نــام 
در جشــنواره دانشــجوی نمونــه کــه تــا پیــش از ایــن از دوم 
تــا ۱5 مهــر مــاه بــود بــه مــدت یــک هفتــه تــا 22 مهــر مــاه 

۱40۱ تمدیــد شــد.
دولتــی،  دانشــگاه های  متقاضــی  دانشــجویان  کلیــه 
علــوم،  وزارت  تابعــه  پژوهشــگاه های  و  انتفاعــی  غیــر 
پیــام  دانشــگاه های،  فنــاوری همچنیــن  و  تحقیقــات 
نــور و فرهنگیــان می تواننــد ضمــن مطالعــه دقیــق 
بــه  مراجعــه  بــا   98 ســال  شــیوه نامه  و  آیین نامــه 
وزارت  متقاضیــان  و   www.portal.saorg.ir ســایت 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
ــبت بــه  ســایت Nemooneh.behdasht.gov.ir نس

ثبت نــام در ایــن جشــنواره اقــدام نماینــد.
ــز  ــه نی ــجوی نمون ــنواره دانش ــوری جش ــه کش داوری مرحل
از ۱4 آبــان تــا 8 آذر صــورت می گیــرد و آییــن تقدیــر از 
برگزیــدگان جشــنواره دانشــجوی نمونــه ســال ۱40۱ در آذر ماه 

ــی شــود. ــزار م برگ
گفتنــی اســت؛ مهلــت اعــالم شــده تمدیــد نخواهــد شــد و 
ــام، درخواســت هایی  ــت ن ــامانه ثب ــدن س ــس از بســته ش پ

کــه ثبــت نهایــی نشــده باشــند، ارزیابــی نخواهــد شــد.

رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم گفــت: در مجمــوع حــدود 800 
میلیــارد تومــان بــرای وام هــای دانشــجویی ســال تحصیلــی جدیــد پیش بینــی 

کردیــم کــه ایــن مبلــغ بــرای تمامــی وام هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بــه گــزارش بــازارکار، مســعود گنجــی، رئیس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت 
علــوم در گفتگــو بــا خبرگــزاری دانشــجو، در خصــوص زمــان ثبــت نــام وام های 
دانشــجویی نیمســال اول ســال تحصیلــی جدیــد گفــت: پــس از اتمــام ثبــت 
ــام ورودی هــای جدیــد دانشــگاه ها و تعییــن و تکلیــف تعــداد دانشــجویان و  ن
همچنیــن انجــام مرحلــه حــذف و اضافــه در انتخــاب واحــد ثبــت نــام وام هــای 

ــاز می شــود. دانشــجویی آغ
وی افــزود: تــا زمانــی کــه تعــداد دانشــجویان بــه طــور کامــل مشــخص نشــود 
امــکان ثبــت نــام نداریــم؛ چــرا کــه در صــورت نداشــتن آمــار دانشــجویان بــا 

مشــکل مواجــه خواهیــم شــد.
ــال  ــای س ــرای وام ه ــده ب ــه ش ــر گرفت ــارات در نظ ــوص اعتب ــی در خص گنج
تحصیلــی جدیــد اضافــه کــرد: در مجمــوع حــدود 800 میلیــارد تومــان بــرای 
ــن  ــه ای ــم ک ــی کردی ــد پیــش بین ــی جدی ــای دانشــجویی ســال تحصیل وام ه

ــرای تمامــی وام هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت. ــغ ب مبل
رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان در خصــوص رفــع مشــکالت تغذیــه 
ــه  ــه، بودج ــه و بودج ــازمان برنام ــت: س ــه گف ــواد اولی ــن م ــگاه ها و تامی دانش
تغذیــه دانشــگاه ها را مســتقیم بــه حســاب دانشــگاه واریــز می کنــد و صنــدوق 

ــدارد. ــن مســئله ن ــی در ای ــاه دخالت رف
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا مشــکلی از ســوی دانشــگاه ها در موضــوع توزیــع 
غــذای دانشــجویی گــزارش شــده و یــا صنــدوق رفــاه نظارتــی بــر ایــن مســئله 
ــی  ــل برخ ــه دلی ــر ب ــال حاض ــگاه ها در ح ــاع دانش ــت: اوض ــر گف ــا خی دارد ی
اعتراضــات ثبــات نــدارد و تاکنــون هــم گزارشــی از ایــن گونــه مشــکالت بــه 
صنــدوق رفــاه ارســال نشــده کــه بخواهیــم بــه آن رســیدگی کنیــم. امــا در هــر 
ــه دانشــگاه در  ــه کمــک ب ــاه دانشــجویان آمــاده هــر گون صــورت صنــدوق رف

مســائل رفاهــی در صــورت بــروز مشــکالت خواهــد بــود.

دعوت به همکاری

شرکت زاگرس صنعت آرکا در تهران
 )رباط کریم-شهرک صنعتی پاسارگاد( برای تکمیل 

کادر خود به افراد با شرایط زیر نیازمند است:
 مهندس مکانیک:گرایش ساخت و تولید

مسلط به نرم افزارهای نقشه کشی
 ) الیدوکس،اینونتور و …(

 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق
 راه اعالم شده  ارتباط حاصل نمایند.
trading@zsarka.com 

لینک : 
https://bazarekar.ir/41018

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

 »مدیر امور شعب«: نام شرکت: کارگزاری هوشمند رابین
حداقل مدرک کارشناسی مدیریت، اقتصاد، مهندسی مالی، 
حسابداری و سایر رشته های مرتبط مالی، دارای ۳ سال 

سابقه کاری و تجربه فعالیت، آشنایی با قوانین بازار سرمایه، 
ابزارهای مالی، فرآیندهای معامالت و پذیرش مشتریان 
در کارگزاری بورس و تسلط به سیستم رایان هم افزا، 

گواهینامه های حرفه ای: دارای گواهی نامه معامله گری اوراق 
تامین مالی)کسانی که دارای گواهی نامه های بازار سرمایه 

می باشند مزیت محسوب می شود(
سایر شرایط: منظم و دقیق، متعهد و پیگیر، روابط عمومی 
باال و حسن اخالق و رفتار، برای آقایان داشتن کارت پایان 
خدمت یا معافیت از آن الزامی است. لطفا رزومه خود را 
عنوان »مدیر امور شعب« به آدرس زیر ارسال فرمایید:
Houshmandrabin@gmail.com

https://bazarekar.ir/41049 

دعوت به همکاری

شرکت دانش بنیان تبیان افزار حکیم در شهریار )تهران( 
جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید:
اپراتور تولید- تکنسین کنترل کیفی

حداقل مدرک کاردانی ترجیحا فنی، ماشین ابزار، 
 مکانیک و یا سایر مدارک فنی

اپراتور تولید جهت مونتاژ محصول در حوزه تجهیزات پزشکی
 بیمه+ دوره آزمایشی: یک ماه+ سرویس رفت و برگشت تا 
میدان آزادی،  ساعت کاری طبق قانون کار و به صورت شیفتی
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های اعالم 

شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.
jazb.tebyanafzarhakim@gmail.com 

https://bazarekar.ir/41014

دعوت به همکاری

یک گروه بزرگ و معتبر صنعتی جهت تکمیل کادر موردنیاز خود از افراد واجد 
شرایط در ردیف های شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند 

پس از مطالعه دقیق شرایط احراز، رزومه خود را به نشانی زیر ارسال نمایند. 
** توجه: درج عنوان شغلی در Subject ایمیل های ارسالی الزامی است ** 

شرایط احراز عنوان شغلی

مدیر کارخانه 
)محل کار: شهرک صنعتی 

شکوهیه قم( 

***** اولویت با ساکنین شهر قم می باشد *****
جنسیت: آقا                      

 تمام وقت ، سابقه کارحداقل 5 سال در مدیریت کارخانه تحت نظر مستقیم مدیریت 
تحصیالت: حداقل کارشناسی در رشته های مرتبط 

توانایی کامل در اجرای برنامه ریزی تولید و کنترل کیفی  
آشنا به مالحظات ایمنی و بهداشت محل کار 

توانایی برنامه ریزی و اجرای برنامه های دفتر مرکزی در زمینه تولید محصوالت 
تسلط به تهیۀ گزارشات مدیریتی و انجام امور اداری تحت نظر دفتر مرکزی  

دقت و انضباط کاری ، مسئولیت پذیری ، مدیریت زمان 
دارای سالمت جسمانی و ضامن معتبر 

پیگیر، سختکوش، منظم، متعهد و عالقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی 
تعهد به اصول بنیادین اخالقی مانند راستگویی و امانتداری 

مسئول فّنی 
)محل کار: شهرک صنعتی 

شکوهیه قم( 

***** اولویت با ساکنین شهر قم می باشد *****
جنسیت: آقا                                  

 تمام وقت ، ترجیحاً آشنا به ماشین آالت تولید سم و کود کشاورزی 
دارای روحیه کار فنی ، حداقل کارشناسی در یکی از رشته های فنی

 )ترجیحاً مکانیک یا برق( 
آشنا به سیستمهای تعمیر و نگهداری تأسیسات 

پیگیر، سختکوش، منظم، متعهد و عالقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی 
تعهد به اصول بنیادین اخالقی مانند راستگویی و امانتداری 

مسئول آزمایشگاه 
)محل کار: شهرک صنعتی 

شکوهیه قم(

***** اولویت با ساکنین شهر قم می باشد *****
جنسیت: آقا                                  

تمام وقت ، حداقل کارشناسی شیمی کاربردی و یا فوق لیسانس با گرایش تجزیه 
آشنا به روشهای تحقیقی پیرامون اندازه گیری شاخصهای کودهای شیمیایی و سموم 

مسلط به انجام آزمایشات و تفسیر و آنالیز نتایج آزمایش 
آشنایی با زبان انگلیسی و در ک متون فنی 

مسئولیت پذیری و دقت و انضباط کاری ، دارای سالمت جسمانی و ضامن معتبر 
پیگیر، سختکوش، منظم، متعهد و عالقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی 

تعهد به اصول بنیادین اخالقی مانند راستگویی و امانتداری 

شرایط احراز عنوان شغلی

سرپرست تولید 
)محل کار: شهرک صنعتی 

شکوهیه قم( 

***** اولویت با ساکنین شهر قم می باشد *****
جنسیت: آقا                      

 تمام وقت ، سابقه کارحداقل 10 سال در سرپرستی تولید کارخانه 
مدیریت تولید و یا سایر رشته های مشابه  

آشنایی با فرآیندهای تولید علی الخصوص سم و کود کشاورزی و ماشین آالت مربوطه 
تسلط بر برنامه ریزی و کنترل و رفع عیوب خط تولید 

توانایی تهیه گزارش مستندات خط تولید ،توانایی سازماندهی و ساماندهی خط تولید 
مسئولیت پذیر و پیگیر ،دقیق و منضبط در امور کاری 

دارای سالمت جسمانی، خالق و مسئولیت پذیر ، توانایی مدیریت زمان 
توانایی ارائه گواهی حسن انجام کار و ضمانت معتبر 

کارگر تولید 
)محل کار: شهرک صنعتی 

شکوهیه قم( 

***** اولویت با ساکنین شهر قم می باشد *****
جنسیت: آقا                                  

تمام وقت ، وضعیت جسمانی سالم ، حداقل تحصیالت دیپلم ، حداکثر 35 سال 
        دارای روحیه تعامل و همکاری ، دارای رفتار سازمانی مناسب 

منظم، خالق و مسئولیت پذیر ، پیگیری امور و تعهد کاری 
پیگیر، سختکوش، منظم، متعهد و عالقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی 

تعهد به اصول بنیادین اخالقی مانند راستگویی و امانتداری 

کارشناس تحقیق و توسعه  
)محل کار: شهرک صنعتی 

شکوهیه قم( 

***** اولویت با ساکنین شهر قم می باشد *****
جنسیت: آقا 

تمام وقت ، سابقه کار حداقل 3 سال، حداقل کارشناسی رشته های شیمی  
 تسلط بر نرم افزارهای آماری ،  تسلط بر نرم افزارهای آماری 

        تسلط به تکنیک های تحلیل دیتا و مباحث قابلیت اطمینان 
       مستندسازی اهداف و برنامه های واحد تحقیق و توسعه و ارائه پیشنهاد به 

مدیران ارشد ،  پژوهش با محوریت شناسایی مخاطرات و فرصت های تجاری پیش 
روی سازمان ،  شناسایی نیازهای حال و آینده مشتریان و برنامه ریزی با هدف تحقق 

آن ها ،  شناسایی فرصت های نوظهور بازار  شناسایی راه حل های هوشمندانه به 
 منظور افزایش تولید و کاهش هزینه ها ،  شناسایی الزامات قانونی مرتبط با هریک از محصوالت 
       مشارکت در طراحی و توسعه محصوالت،  مسئولیت پذیر، خوش برخورد، منظم 

و دقیق منظم، صبور و پیگیر در انجام وظایف و امور محوله به بهترین نحو ممکن 
وظیفه شناس و متعهد به زمانبندی امور محوله ، انرژیک با ظاهری آراسته و تمیز 

سختکوش و عالقمند به کار گروهی و پیشرفت تیمی 
تعهد به اصول بنیادین اخالقی مانند راستگویی و امانتداری 

Job.iramon@gmail.com

◄     سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد :
زمان اعالم نتایج آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی مشخص شد

معـاون امـور آزمون هـای سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور 
تأمیـن  اسـتخدامی متمرکـز سـازمان  آزمـون  برگـزاری  از 
اجتماعـی و شـرکت کار و تأمیـن در روز جمعـه ۱5 مهر ماه 
در ۳۱ مرکز اسـتان در سراسـر کشـور خبر داد و اعالم کرد 

نتایـج آزمـون اواسـط آبـان مـاه اعالم می شـود.
تأمین اجتماعــی  ســازمان  اســتخدامی  آزمــون  دو 
بــرای جــذب نیروهــای موردنیــاز واحدهــای مختلــف 
ســطوح  در  ســازمان  ایــن  اجرایــی  و  ســتادی 
ــا  ــروز ب ــرکتی(، ام ــی )ش ــی و غیرکارشناس کارشناس
ــد. ــزار ش ــب برگ ــزار داوطل ــه ۶0 ه ــک ب ــرکت نزدی ش
بــازارکار، آزمــون کتبــی اســتخدام  بــه گــزارش 
پیمانــی ســازمان تأمین اجتماعــی بــرای جــذب ۳۳۷۶ نفــر 
)۱۱45 نفــر در واحدهــای بیمــه ای و 22۳۱ نفــر 
ــا  ــی، ب ــاغل کارشناس ــی( در مش ــای درمان در واحده
ــورت  ــی، به ص ــر متقاض ــزار و ۶50 نف ــور 4۶ ه حض
توســط  کشــور  اســتان های  مراکــز  در  همزمــان 

ــد. ــزار ش ــور برگ ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س س

لحــاظ کــردن امتیــاز بومــی )40 درصــد امتیــاز بومــی 
شهرســتان( و همچنیــن قانــون اصــالح ســن )ســابقه 
وشــرکت های  اجرایــی  دســتگاه های  در  اشــتغال 
تابعــه( و جوانــی جمعیــت و حمایــت از خانــواده 

ــت. ــون( اس ــی آزم ــره کتب ــش نم ــنی و افزای ــاز س )امتی
برگــزاری  بــا  همزمــان  گــزارش،  ایــن  براســاس 
ــی،  ــاغل کارشناس ــی در مش ــتخدام پیمان ــون اس آزم
ــه  ــن( ب ــرکتی )کار و تأمی ــروی ش ــذب نی ــون ج آزم
تعــداد ۱۱20 نفــر )258 نفــر در واحدهــای بیمــه ای 
مشــاغل  در  درمانــی(  واحدهــای  در  نفــر   8۶2 و 
مــروز بــا شــرکت  غیرکارشناســی نیــز صبــح ا
ر و ۱05 نفــر توســط ســازمان ســنجش  ۱۳ هــزا

ــد. ــزار ش ــور برگ ــوزش کش آم
میرهاشــم موســوی مدیرعامــل ســازمان تأمین اجتماعــی 
نیــز جمعــه پانزدهــم مهرمــاه بــا حضــور در دانشــگاه 
امیرکبیــر از مراکــز برگــزاری آزمــون اســتخدامی 
ــا  ــو ب ــن گفت وگ ــرد و ضم ــد ک ــازمان بازدی ــن س ای
از  آزمــون،  ایــن  در  از شــرکت کنندگان  تعــدادی 
نزدیــک در جریــان چگونگــی برگــزاری ایــن آزمــون 

ــت. ــرار گرف ق
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۳۰ میلیارد ریال تسهیالت مشاغل خانگی 
در ابرکوه پرداخت گردید

رئیــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ابرکــوه گفــت: بانک هــای عامــل در ابرکــوه بــه ۶۹ نفــر در 
مجمــوع بیــش از ۳۰ میلیــارد ریــال پرداخــت کــرده انــد.

ناصــر زارع در جلســه گــروه کاری اشــتغال و کارآفرینــی ابرکــوه ضمــن ارائــه گــزارش وضعیــت ثبــت 
اشــتغال دســتگاه های اجرایــی در ســامانه رصــد اشــتغال گفــت: دســتگاه های شهرســتان در ســال جــاری 
موظــف بــه ثبــت هــزار و ۴۳ نفــر اشــتغال در ایــن ســامانه هســتند کــه تــا کنــون با ثبــت تعــداد ۴۵۳ نفر 

توســط دســتگاه های اجرایــی مختلــف، ۴۳ درصــد از اهــداف محقــق شــده اســت.
او بــا اشــاره بــه ابــالغ تســهیالت مشــاغل خانگــی و معرفــی متقاضیــان بــه بانک هــای عامــل افــزود: 
مبلــغ ۷۲ میلیــارد ریــال بــه شهرســتان ابــالغ و تخصیــص یافتــه کــه بــا همــکاری دســتگاه های اجرایی 
تعــداد ۱۷۳ نفــر از متقاضیــان اعــم از مســتقل و پشــتیبان شناســایی و بــرای اخــذ تســهیالت بالــغ بر ۸۵ 

میلیــارد ریــال بــه ســه بانــک عامــل توســعه تعــاون، رفــاه کارگــران و پســت بانــک معرفــی شــده انــد.
رئیــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ادامــه داد: تاکنــون بانک هــای عامــل بــه ۶۹ نفــر در مجمــوع 

بیــش از ۳۰ میلیــارد ریــال پرداخــت کــرده و عملکــرد مناســبی در ایــن زمینــه داشــته انــد.
او بــر لــزوم برپایــی بازارچــه دائمــی مشــاغل خانگــی بانــوان در ابرکــوه تأکیــد کــرد و اظهــار داشــت: 
ــود را از  ــوالت خ ــد محص ــد، می توانن ــرده ان ــت ک ــهیالت دریاف ــه تس ــی ک ــاغل خانگ ــای مش طرح ه
طریــق بازارچــه مشــاغل خانگــی بــه نمایــش و فــروش بگذارنــد و افــراد دیگــر هــم بــا حضــور در ایــن 

ــد. بازارچه هــا تشــویق شــوند کــه در راســتای اشــتغالزایی گام بردارن

ایجاد ۱۶۰ رشته مهارت محور در خراسان رضوی

ــوده  ــی کشــور ب ــواره یکــی از دغدغه هــای اصل ــر، هم ــد ســال اخی اشــتغال نســل جــوان، در چن
ــه و  ــار گرفت ــر اقش ــخت تر از دیگ ــگاهی را س ــگان دانش ــان دانش آموخت ــژه گریب ــه به وی ــت ک اس
برخــی از مســووالن دانشــگاهها را بــر آن داشــته اســت تــا بــا طرح هــای جدیــد قشــر دانشــجو را 

ــان را فراهــم ســازند. ــه ســوی مهارت آمــوزی ســوق داده و زمینــه اشــتغال آن ب
ــا، تدویــن طــرح پویــش از ســوی مســووالن دانشــگاه آزاد  ــازارکار بــه نقــل از ایرن بــه گــزارش ب
اســالمی از جملــه ایــن طــرح هــا اســت کــه فرصتــی ارزشــمند و مغتنــم را بــرای کســب مهــارت 
ــوان  ــه عن ــا را ب ــد آنه ــی توان ــرده و م ــم ک ــجویان فراه ــل دانش ــا تحصی ــان ب ــتغال همزم و اش
ــنگین را از  ــاری س ــق ب ــن طری ــرار داده و از ای ــیر کار ق ــه در مس ــه جامع ــانی نخب ــای انس نیروه

ــردارد. ــه ب دوش جامع
امــروزه بــا پیشــرفت علــم و فنــاوری، صنعــت و تولیــد در راســتای رونــق اقتصــادی رو بــه تغییــر و 
پیشــرفت اســت و تحقــق ایــن امــر مســتلزم وجــود نیــروی ماهــر و متخصــص و تغییــر رویکــرد 
دانشــگاه ها از مــدرک گرایــی و فــارغ التحصیلــی دانشــجویان فاقــد مهــارت و رشــته های بــدون 
ــتغال و  ــر و متخصــص، ایجــاد اش ــروی ماه ــت نی ــارت محــوری، تربی ــه رویکــرد مه ــازار کار ب ب

ــازار کار اســت. ــردی دارای ب ــته های کارب ــزودن رش اف
در ایــن مســیر دانشــگاه آزاد اســالمی بــا راه انــدازی دانشــکده های مهــارت و کارآفرینــی، افــزودن 
رشــته هــای مهارتــی جدیــد و مــورد نیــاز، تدویــن طــرح “پویــش اشــتغال همزمــان بــا تحصیــل” 

گامــی نویــن در زمینــه مهــارت آمــوزی و اشــتغال دانشــجویان برداشــته اســت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/41130

ایجاد شهرک های صنایع دستی زیلو و سفال در میبد
فرماندار میبد از ساخت شهرک های صنایع دستی با هدف حمایت از این صنعت خبر داد.

مدیـر صنـدوق کارآفرینـی امید اسـتان بـا فرماندار دیـدار و ظرفیت هـای کارآفرینی و گردشـگری را 
در راسـتای رونـق بخشـی بـه کسـب و کار ها و ایجاد اشـتغال بررسـی کرد.

فرمانـدار میبـد در ایـن دیـدار گفت: یکـی از محور هـای مهم اقتصادی و گردشـگری هـدف گذاری 
شـده در ایـن شهرسـتان، حمایت از کسـب و کار های هنری، صنعت گردشـگری و میـراث فرهنگی، 
بـوم گردی هـا و صنایـع دسـتی در همـه حوزه هـای زیلـو، سـفال، سـرامیک، کاربافـی و کار هـای 

هنری اسـت.
سـجادی پـور افـزود: بـرای تحقـق اهـداف، برنامه هـای مختلفـی از جملـه ایجـاد شـهرک های 

صنایـع دسـتی زیلـو و سـفال طراحـی شـده اسـت.
محمـد امامـی مدیرعامـل صندوق کارآفرینی اسـتان هم ضمـن اعالم آمادگی صنـدوق در حمایت از 
کسـب و کار هـا و ارائـه تسـهیالت به طرح های گردشـگری و صنایع دسـتی و هنـری، از بوم گردی 

مالمعصومـه و مجموعـه هنری محمد حسـن کارگـرزاده بازدید کرد.
بـوم گـردی مالمعصومـه با برخورداری از فضای مناسـب سـنتی، اتاق هـا و قنـات و مجموعه هنری 
کارگـرزاده بـا انواع سـنگ نوشـته های قرآنـی دل هر بیننـده را به خـود جلب می کند کـه در صورت 
حمایـت، ظرفیـت مناسـب کارآفرینـی و گردشـگری و معرفـی آن بـه هموطنـان و در سـطح ملی و 

بیـن المللی خواهـد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان

هم افزایی بین بخشی برای راه اندازی کارخانه های 
نوآوری اصفهان ضروریست

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان بــا تاکیــد بــر ضــرورت 
ــان  ــوآوری اصفه ــه ن ــدازی هرچــه ســریعتر کارخان ــرای راه ان ــن بخشــی ب ــی بی هم افزای

۱۴۰۲ بهره بــرداری شــود. گفــت: پیش بینــی می شــود ایــن مجموعــه تــا ســال 
ــت  ــمند در گف ــان هوش ــوآوری اصفه ــه ن ــه کارخان ــیه جلس ــش،  در حاش ــا نق ــر رض امی
ــادی  ــای اقتص ــران ه ــی از پیش ــوآوری یک ــه ن ــزود: کارخان ــگاران اف ــا خبرن ــو ب وگ
و  نوپــا  شــرکت های  و  شــتاب دهنده ها  از  مجموعــه ای  آن  در  کــه  اســت  اســتان 

نوآور)اســتارتاپ( مســتقر می شــوند تــا حمایــت الزم از آنهــا صــورت گیــرد.
ــار  ــن چه ــده بی ــد ش ــه منعق ــاس تفاهمنام ــر اس ــه ب ــن کارخان ــت: ای ــار داش وی اظه
مجموعــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــه مســاحت  ــی ب ــی اصفهــان در زمین جمهــوری، اســتانداری و شــهرک علمــی و تحقیقات

ــد. ــد ش ــاد خواه ــوله ایج ۱۳ س ــا  ــع ب ــر مرب ــزار مت ۱۱ ه ــدود  ح
ــه  ــه اینکــه از ابتــدای امســال تصمیــم گرفتــه شــد کــه ایــن کارخان ــا اشــاره ب نقــش ب
ــدوده  ــرژی در مح ــواد و ان ــگاه م ــاد و پژوهش ــات جه ــز تحقیق ــابق مرک ــل س در مح
ــزار  ــار ه ــرر اســت چه ــرد: مق ــه ک ــود، اضاف ــان ایجــاد ش ــی اصفه ــام خمین ــان ام خیاب
مترمربــع از فضــای ایــن کارخانــه بــه بخــش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و 

ــد. ــاص یاب ــی اختص فضای
ــای  ــایر فض ــه داد: س ــان ادام ــتانداری اصفه ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
پزشــکی  تجهیــزات  ماننــد  دیگــر  مباحــث  بــه  نیــز  اصفهــان  نــوآوری  کارخانــه 

اختصــاص خواهــد یافــت.

بــرای درسترســی بــه جزییات بیشــتر بــه لینــک زیرمراجعــه نمایید 
https://bazarekar.ir/41915

یک میلیارد تومان برای توسـعه مشاغل خانگی
یافت اختصاص  بم  در   

مدیــر کل اداره کار رفــاه و اجتماعــی اســتان کرمــان از اختصــاص یــک میلیــارد تومــان 
بــرای توســعه مشــاغل خانگــی در بــم خبــر داد.

ــرر شــد  ــم مق ــروه اشــتغال شهرســتان ب ــر، در جلســه کار گ ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــد. ــا اختصــاص یاب ــی ه ــرای مشــاغل خانگــی بم ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــک میلی ی

ــاغل  ــوزه مش ــت در ح ــم گف ــان در ب ــتان کرم ــی اس ــاه و اجتماع ــر کل اداره کار رف مدی
ــم  ــتان ب ــم شهرس ــی ب ــاغل خانگ ــرای مش ــان ب ــارد توم ــک میلی ــاص ی ــی اختص خانگ
ــد  ــب ش ــه تصوی ــت ک ــرده اس ــذب ک ــود را ج ــار خ ــام اعتب ــته تم ــه گذش ــت ماه در هف
ــم  ــتان ب ــه شهرس ــتانی ب ــی اس ــاغل خانگ ــهمیه مش ــل س ــان از مح ــارد توم ــک میلی ی

ــود. ــاص داده ش اختص
ــم در  ــروه اشــتغال ســهمیه اشــتغال شهرســتان ب ــت: در حــوزه کار گ ــاح گف ــد مصب محم
ــد  ــم بتوان ــتان ب ــال شهرس ــه دوم س ــم در نیم ــود امیدواری ــد ب ــال ۴۰ درص ــه اول س نیم

ــاند. ــه برس ــه نتیج ــق و ب ــه محق ــود را ب ــتغال خ ــد اش تعه
وی افــزود: بــرای ســاخت بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی در بــم میــزان جمعیــت در 
ــده  ــام ش ــای انج ــری ه ــی گی ــا پ ــم ب ــه امیدواری ــه ک ــرار گرفت ــالک ق ــه م وزارت خان

ــود. ــت ش ــتان موافق ــن بیمارس ــاخت ای ــرای س ب
ــرای حــدود  ــان کــرد: پارســال ب ــن اجتماعــی اســتان بی ــاه و تأمی ــر کل اداره کار رف مدی
ــه اول  ــا رشــد ۱۲۳ درصــد رتب ــه ب ــتغالزایی شــده اســت ک ــر در اســتان اش ــزار نف ۵۰ ه

ــم. کشــور را داری

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــان  ــت: همزم ــی گف ــان جنوب خراس
ملــی  جشــنواره  برگــزاری  بــا 
ــات  ــال عملی ــر امس ــک در مه زرش
اجرایــی شــهرک تخصصــی زرشــک 

در ایــن اســتان آغــاز می شــود.
در حاشــیه برگــزاری ایــن جشــنواره 
جملــه  از  مختلفــی  برنامه هــای 
جشــن فرهنگســرا، همایــش علمــی، 
ــگاه های  ــک، نمایش ــتارتاپ زرش اس

ــعر  ــداد ش ــگری، روی ــای گردش ــان، توره ــط و دانش بنی مرتب
ــا حضــور  ــی شــهرک تخصصــی زرشــک ب زرشــک و کلنگ زن

مســووالن کشــوری و ســفرا اجــرا خواهــد شــد.
ــه  ــک ب ــک، کم ــول زرش ــت محص ــا و قیم ــش تقاض وی افزای
معیشــت کشــاورزان، ایجــاد دغدغــه بیــن مســووالن بــه 
منظــور حمایــت از ایــن محصــول ارزشــمند را از اهــداف 
ــی ذکــر  برگــزاری جشــنواره ملــی زرشــک در خراســان جنوب

ــرد. ک
ــت:  ــی گف ــان جنوب ــاورزی خراس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــه  ــک ب ــا، کم ــر دنی ــان و سراس ــه ایرانی ــک ب ــی زرش معرف
ــش  ــار، افزای ــره ب ــورت ت ــک به ص ــوالت زرش ــروش محص ف
ــاط و  ــور و نش ــاد ش ــا، ایج ــش تقاض ــا افزای ــروش ب ــت ف قیم

ــاد  ــک کاران، ایج ــن زرش ــد بی امی
دغدغــه در بیــن مســووالن اســتان 
ــک کاران و  ــت از زرش ــرای حمای ب
ــر نفــش هویتــی زرشــک  تاکیــد ب
جنوبــی  خراســان  معرفــی  در 
از دیگــر اهدافــی اســت کــه در 
جشــنواره ملــی زرشــک بــه دنبــال 

آن هســتیم.
از  دیگــر  یکــی  افــزود:  وی 
شــده،  پیش بینــی  برنامه هــای 
ــام  ــیه ج ــی در حاش ــان جنوب ــک خراس ــول زرش ــه محص ارائ

اســت. نمایشــگاه  یــک  قالــب  در  و  قطــر  جهانــی 
ــته ها و پیشــنهادهای  ــی از خواس ــار داشــت: یک ــری اظه جعف
ــک در  ــی زرش ــوان روز مل ــه عن ــاه ب ــر م ــت ۱۵ مه ــم، ثب مه

ــم رســمی کشــور اســت. تقوی
جشــن برداشــت زرشــک از ۲۱ تــا ۲۶ مهــر امســال در 
و  درمیــان  قاینــات، سربیشــه،   زیرکــوه،  شهرســتان های 
ــک در  ــی زرش ــنواره مل ــود و جش ــزار می ش ــد برگ بیرجن

ــد. ــد ش ــزار خواه ــاه برگ ــر م ۲۷ مه
خراســان جنوبــی رتبــه اول ســطح زیــر کشــت و تولیــد 

زرشــک را در ایــران دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

شهرک تخصصی زرشک در خراسان جنوبی ایجاد می شود

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابرکوه

فرماندار میبد ◄

ــزد در راســتای در راســتای  اســتاندار ی
ــان  ــش بنی ــد؛ دان ــعار »تولی ــق ش تحق
پیــرو  و  آفریــن«  اشــتغال  و 
نشســت هــای هفتگــی خــود بــا 
ــر  ــان، عص ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش
دیــروز نیــز بــا چندیــن شــرکت و 
ــه  ــان و فناورپای ــش بنی ــه دان مجموع
ــت ــو نشس ــه گفتگ ــدار و ب ــتان دی اس

ــزد  ــر مهــران فاطمــی؛ اســتاندار ی دکت
ــر  ــان رهب ــه فرم ــک ب ــتای لبی در راس

ــش  ــد؛ دان ــعار »تولی ــق ش ــتای تحق ــالمی در راس ــالب اس ــم انق معظ
ــود  ــی خ ــای هفتگ ــت ه ــرو نشس ــن« و پی ــتغال آفری ــان و اش بنی
ــا چندیــن شــرکت و مجموعــه  ــا شــرکت هــای دانــش بنیــان، ب ب

ــت. ــو نشس ــه گفتگ ــدار و ب ــتان دی ــه اس ــان و فناورپای ــش بنی دان
اســتاندار یــزد در نخســتین برنامــه خــود، در قالــب نشســت تخصصی 
بــا مدیرعامــل شــرکت دانــش بنیــان پیشــگامان توســعه پــرواز یــزد 

هواپیماســازی  صنایــع  و  )فــرودگاه 
ــی  ــا بررس ــدار و ب ــا )ع(( دی ــام رض ام
ــه،  ــن مجموع ــای ای ــائل و نیازه مس

ــرد. ــادر ک ــی را ص ــتورات مقتض دس
دکتــر فاطمــی در ادامــه در قالــب 
مدیرعامــل  بــا  نشســت مشــترکی 
پترواکتــان  بنیــان  دانــش  شــرکت 
ــن  ــات ای ــائل و مطالب ــاتیس، مس ایس
ــات الزم  ــی و  تصمیم ــز را بررس مرک

ــرد. ــذ ک را اخ
وی در ســومین دیــدار عصــر دیــروز اســتاندار یــزد، پذیــرای مدیرعامل 
و اعضــای هیئــت رئیســه شــرکت ابتــکار صنعــت تابــان یــزد بــود کــه 
پــس از احصــای مســائل و نیازهــای آن هــا، بــا اســتاندار هرمــزگان 
ــص  ــه ترخی ــه در زمین ــن مجموع ــکالت ای ــع مش ــور رف ــه منظ ب

تجهیــزات گمــرک بــه صــورت تلفنــی گفــت و گــو کــرد.

توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری استان

استاندار یزد

مدیر کل اداره کار رفاه و اجتماعی استان کرمان ◄

همزمانی تحصیل و اشتغال دانشجویان◄

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری همدان ◄
۱۰ میلیارد ریال تسـهیالت  تخصیص 
همدان استان  کارآفرین  زنان  برای 

ــور  ــت ام ــفر معاون ــت:در س ــدان گف ــتانداری هم ــواده اس ــان و خان ــر زن ــرکل دفت مدی
ــرای  ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــدان،۱۰ میلی ــه هم ــوری ب ــت جمه ــواده ریاس ــان و خان زن

ــت. ــاص یاف ــتان اختص ــن اس ــان کار آفری ــوان و زن بان
فاطمــه ســتاری گفــت: ایــن ســفر در ۱۳ شــهریور انجــام و مصــوب شــد یــک 
ــق  ــن تعل ــوان کارآفری ــرای بان ــار درصــد ب ــوان وام چه ــه عن ــار ب ــان اعتب ــارد توم میلی

ــرد. گی
ــت،  ــاد اس ــال انعق ــت در ح ــاد برک ــا بنی ــه ب ــه ای ک ــاس تفاهم نام ــر اس ــت: ب او گف
ــت وام و  ــرای پرداخ ــاد ب ــن بنی ــرف ای ــم از ط ــان ه ــارد توم ــه میلی ــت س ــرار اس ق

ــد. ــاص یاب ــوان اختص ــب و کار بان ــود کس بهب
ــب و کار  ــقف و ام کس ــدان گفت:س ــتانداری هم ــواده اس ــان و خان ــر زن ــرکل دفت مدی
ــن وام، دو  ــر ای ــالوه ب ــه ع ــت ک ــان اس ــون توم ــر ۱۰۰ میلی ــر حداکث ــر نف ــرای ه ب
ــه  ــوط ب ــه مرب ــده ک ــا آم ــرای م ــوری ب ــت جمه ــوان ریاس ــور بان ــه از ام تفاهم نام

ــت. ــتایی اس ــوان روس ــه بان ــرد ب ــای خ ــت وام ه ــاورزی و پرداخ ــاد کش جه
ــت  ــد اس ــی امی ــدوق کارآفرین ــه صن ــوط ب ــم مرب ــا ه ــی از وام ه ــت: بخش ــتاری گف س
ــدوق  ــن صن ــه ای ــهیالت ب ــت تس ــرای دریاف ــن را ب ــوان کارآفری ــم بان ــه می توانی ک

ــم. ــی کنی معرف
ــترش  ــق و گس ــن، رون ــوان کارآفری ــه بان ــهیالت ب ــه تس ــا از ارائ ــدف م ــت: ه او گف

ــت. ــی اس ــای خانگ ــب و کار ه کس

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

اجرای طرح ملی کسب و کار پایدار در ۱۵ استان کشور
معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری گفــت: ایــن معاونــت 
بــرای حمایــت ویــژه از بانــوان، برنامه هــای عملیاتــی از جملــه تدویــن 
طــرح ایجــاد کســب و کار پایــدار خانــواده محــور را برنامه ریــزی کــرده 

کــه اکنــون در ۱۵ اســتان کشــور در حــال اجــرا اســت.
معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری گفــت: ایــن معاونــت 
بــرای حمایــت ویــژه از بانــوان، برنامه هــای عملیاتــی از جملــه تدویــن 
طــرح ایجــاد کســب و کار پایــدار خانــواده محــور را برنامه ریــزی کــرده 

کــه اکنــون در ۱۵ اســتان کشــور در حــال اجــرا اســت.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از رجانیــوز؛ انســیه خزعلــی اظهار داشــت: 
ــژه  ــه وی ــان ب ــژه از زن ــرای حمایــت وی از آنجــا کــه دولــت ســیزدهم ب
زنــان سرپرســت خانــوار تالش هــای جــدی انجــام داده اســت، اجــرای 
ــد ایجــاد کســب و کار  ــوزه مانن ــن ح ــذار در ای ــم و اثرگ ــای مه طرح ه
پایــدار بــه طــور یقیــن می توانــد بــرای توانمندســازی بانــوان در کشــور 

بســیار موثــر باشــد.
ــواده ریاســت  ــان و خان ــور زن ــت ام ــون در معاون ــح کــرد: اکن وی تصری
جمهــوری، طــرح ایجــاد کســب و کار پایــدار خانــواده محور تدوین شــده 
و تاکنــون در ۱۵ اســتان در حــال اجــرا اســت تــا از ایــن طریــق، بتــوان 
بــرای اشــتغال بانــوان اقدامــات اساســی بــا همــکاری دیگــر نهادهــای 

متولــی در ســطح کشــور انجــام داد.
خزعلــی ادامــه داد: راه انــدازی و فعال ســازی طــرح کســب و کار پایــدار 
بانــوان و خانــواده از راهبردهــای اصلــی معاونــت زنــان و خانواده ریاســت 
جمهــوری در دولت ســیزدهم اســت زیــرا تاکنون شــرایط بــرای عملیاتی 

شــدن بســیاری از توانمندی هــای بانــوان فراهــم نبــوده و ایجــاد تغییر در 
ایــن زمینــه از اهــداف در دســت پیگیــری ایــن معاونــت اســت.

ــرایط  ــاد ش ــتیبانی و ایج ــوزی، پش ــارت آم ــرد: مه ــان ک وی خاطرنش
اشــتغالزایی بــرای بانــوان از جملــه اهــداف و برنامه هــای معاونــت امــور 
ــا اجــرای طــرح کســب  ــواده ریاســت جمهــوری اســت و ب ــان و خان زن
ــه اشــتغال و بســتر نظــارت و  ــواده محــور، زمین ــدار خان ــای پای و کاره
ــود. ــم می ش ــال فراه ــج س ــا پن ــل ت ــدی حداق ــای تولی ــتیبانی طرح ه پش

بــرای دسترســی بــه جزییات بیشــتر بــه لینک
 زیــر مراجعــه نمایید 

https://bazarekar.ir/4202

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان البرز،

»کندر« به عنوان قطب تولید پوشاک روستایی معرفی می شود

ــق  ــت: طب ــرز، گف ــتان الب ــی اس ــاه اجتماع ــاون و رف ــرکل کار، تع مدی
ــوان  ــه عن ــد ب ــدر می توان ــتای کن ــه، روس ــورت گرفت ــای ص بازدیده
ــرد. ــرار بگی ــت ق ــورد حمای ــی و م ــتایی معرف ــاک روس ــد پوش قطــب تولی
عبــداهلل دارایــی، مدیــرکل کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی اســتان البــرز، 
ــه  ــا توج ــت: ب ــرج، گف ــارس در ک ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــروز در گفت وگ ام
بــه بازدیدهــای صــورت گرفتــه از فعــاالن تولیــدی روســتای کنــدر و 
ــه  محصــوالت موجــود در ایــن مراکــز می توانیــم روســتای کنــدر را ب

عنــوان قطــب تولیــدی پوشــاک روســتایی معرفــی کنیــم.
مدیــرکل کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی اســتان البــرز بــا اشــاره بــه اینکه 
در ایــن میــان آمادگــی داریــم بــا تســهیالت مالــی از ایــن تولیدی هــا 
حمایــت ویــژه داشــته باشــیم، اظهــار کــرد: تســهیالت پشــتیبان بــرای 

ــاالن و  ــرای روســتاییان فراهــم اســت و از فع اشــتغالزایی روســتایی ب
روســتاییان در ایــن زمــان درخواســت می کنــم از فرصــت بوجــود آمــده 
در ایــن بخــش اســتفاده کننــد و در بخــش گواهــی هــای مهارتــی نیــز 

دســتگاه متولــی آمادگــی خدمــت و صــدور گواهــی را دارنــد.
ایــن مقــام مســؤول در ادامــه بــا اشــاره بــه لــزوم تقویــت اشــتغال در 
ــرای اشــتغال  ــت ب ــح کــرد: همــه فرصت هــای حمای روســتاها، تصری
ــاغل  ــای مش ــت، مجوزه ــده اس ــم ش ــت فراه ــط دول ــتایی توس روس
ــارات قــرض الحســنه  ــی روســتایی و اعتب خانگــی و تســهیالت تعاون
اشــتغالزایی همــه بــرای تقویــت اشــتغال روســتاییان و جوانــان عزیــز 

ــز پیــش بینــی شــده اســت. ــوان عزی ــان و بان روســتایی بویــژه زن
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دعوت به همکاری

شرکت ساز آب کیان پاد جهت تکمیل کادر خود در پروژه خطوط انتقال طرح آبرسانی از سد بلوبین به 
شهرهای حلب، سعیدآباد و زرین آباد در استان  زنجان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
h.nuori.hm@gmail.com 

لینک :
https://bazarekar.ir/41210 

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

کمک نقشه بردار

آقا،  تمام وقت
دارای مدرک کارشناس و یا کاردانی نقشه برداری

مسلط به نرم افزارهای مربوطه، منظم و مسئولیت پذیر
مسلط به کار با دوربین توتال استیشن
دارای حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط

دارای روحیه کار تیمی، پذیرش شرایط سختی کار

حقوق ثابت
اضافه کاری

یک وعده غذای گرم

تکنسین عمران

آقا، تمام وقت
دارای مدرک کارشناسی یا کاردانی عمران

منظم و مسئولیت پذیر، دارای حداقل ۳ سال سابقه کار 
اجرایی در زمینه پروژه های احداث خط لوله

دارای روحیه کار تیمی، پذیرش شرایط سختی کار

حقوق ثابت
اضافه کاری

یک وعده غذای گرم

کارشناس دفتر فنی و 
کنترل پروژه

آقا، تمام وقت
دارای مدرک کارشناسی عمران، آشنایی کامل با امور دفتر فنی

تهیه گزارشات، تهیه نقشه شاپ، تهیه صورت مجالس
تهیه صورت وضعیت و تعدیل نویسی با نرم افزارهای تدکار 
و تکسا و امور کنترل پروژه و …، منظم و مسئولیت پذیر

دارای حداقل ۳ سال سابقه کار در زمینه مربوطه در 
پروژه های عمرانی، دارای روحیه کار تیمی

پذیرش شرایط سختی کار

حقوق ثابت
اضافه کاری

یک وعده غذای گرم

دعوت به همکاری

شرکت پوشش صنعت در تهران جهت تکمیل 
کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به

 همکاری می نماید:
 کمک حسابدار

 حداقل ۵ سال سابقه کار
 آشنا به حسابداری پیمانکاری

آشنا به نرم افزار سپیدار
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 
شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند

azizi_sami59@yahoo.com  
لینک : 

https://bazarekar.ir/41207

دعوت به همکاری

»کارشناس ارشد تامین مالی«
نام شرکت: گروه مالی بانکی

شهرستان: تهران
مدرک تحصیلی: دارای مدرک کارشناسی ارشد در 
رشته های مدیریت مالی، مهندسی مالی، اقتصاد و 

حسابداری یا دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های 
ذکر شده.

شرایط تخصصی: تسلط به روش های تامین مالی از 
طریق بازار سرمایه و دارای توانایی پیش بینی صورت 

های مالی و تهیه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت.
سابقه فعالیت: دارای حداقل دو سال سابقه کاری در 

حوزه تامین مالی از طریق بازار سرمایه از جمله انتشار 

شرکت ابتکار صنعت موج نیمه هادی یک شرکت 
تولیدی و بازرگانی، فعال در حوزه الکترونیک و 

مخابرات در تهران، جهت تکمیل کادر فنی خود نیاز 
به استخدام تکنسین مونتاژ بردهای الکترونیکی دارد:

 تکنسین مونتاژ الکترونیک
آشنا به مونتاژ قطعات الکترونیک و آی سی های 

SMD و کابالژ.متعهد و مسئولیت پذیر
 حقوق توافقی + بیمه و مزایا

 شنبه تا چهارشنبه ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر
 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 
شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

ebtekar.esmn@gmail.com 
لینک : 

https://bazarekar.ir/41173

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت آب آفرینان نوین البرز آبکو جهت تکمیل 
کادر فنی تصفیه آب خود در استان  البرز از افراد واجد 

شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
 تکنسین فنی:استان: البرز

 آقا، دارای سابقه کار، تمام وقت
wave و Rosa طراحی سیستم تصفیه آب با نرم افزار 
آشنایی با فضای اتوکد جهت طراحی p&i’dوpfd و 

 ارائه نقشه ساخت دستگاه
Ro طراحی فرایند سیستم آب شیرین کن به روش 

دارای حداقل ۵ سال تجربه در زمینه طراحی سیستم 
)uf،رزینی,R.o( های تصفیه آب 

رشته های مرتبط: شیمی، مهندسی شیمی،
  مهندس مکانیک، مهندس عمران محیط زیست

 اطالعات تماس
 واتساپ

۰۹۱۲۱۳۱۳۴۳۳

لینک : 
https://bazarekar.ir/41197

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت ایمن تردد تندیس در تهران
 ) منطقه ۲ – صادقیه ( برای تکمیل کادر خود به 

افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:
 تکنسین فنی )آقا(

 دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس برق
 آشنایی به کامپیوتر، آشنایی به کار فنی

 ترجیحا ساکن غرب تهران
 شرایط سنی بین ۲۲ تا ۲۵

مسیولیت پذیر، با انگیزه و مستعد یادگیری
 شنبه تا چهارشنبه از ۹:۳۰ الی ۱۸ و 

 پنجشنبه از ۹:۳۰ الی ۱۵
 حقوق بنا به مهارت شخص توافقی خواهد بود + 

حق ماموریت، اضافه کاری و پاداش حسن انجام کار + 
بیمه تامین اجتماعی

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

ittandis@gmail.com  
لینک :

https://bazarekar.ir/41177 

دعوت به همکاری

شرکت مهندسین مشاور مدیریت توسعه پایدار فضای میرا 
در تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید:
  کارمند اداری: آقا، تمام وقت، جهت انجام امور اداری

 مراجعه به بانک و پیگیری امور اداری

مراجعه به ادارات جهت انجام امور اداری،  :بیمه -صبحانه در محل کار
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده در 

بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند .
mimarr112@gmail.com 

https://bazarekar.ir/41040 

ــه و  ــف حادث ــی، تعری ــن اجتماع ــون تامی ــر قان از منظ
ــت؟  ــی از کار« از چیس ــه ناش »حادث

ــی،  ــن اجتماع ــون تامی ــاده ۲ قان ــد »۸« م ــق بن ــزه: طب حم
ــده کــه تحت تاثیــر  ــی نش ــه پیش بین ــه بــه یــک واقع حادث
ــک  ــر ی ــه در اث ــر می شــود؛ ک ــل خارجــی تعبی ــا عوام ــل ی عام
ــر روح  ــه ب ــب صدم ــی رخ داده و موج ــاق ناگهان ــا اتف ــل ی عم
ــاده  ــب م ــه موج ــن ب ــد. همچنی ــد ش ــم خواه ــا جس و روان ی
»۶۰« قانــون تأمیــن اجتماعــی، »حادثــه ناشــی از کار« وقایعــی 
ــبب  ــه س ــه و ب ــام وظیف ــن انج ــه در حی ــود ک ــامل می ش را ش
ــی از کار«  ــه ناش ــد. »حادث ــاق می افت ــده اتف ــرای بیمه ش آن ب
ــه  ــه و ب وقایعــی را شــامل می شــود کــه در حیــن انجــام وظیف

ســبب آن بــرای بیمه شــده اتفــاق می افتــد
ــه  ــت ک ــی اس ــی زمان ــه تمام ــام وظیف ــن انج ــود از حی مقص
بیمه شــده در کارگاه، مؤسســات وابســته یــا ســاختمان ها و 
ــا در  ــه دســتور کارفرم ــا ب ــوده ی ــه کار ب محوطــه آن مشــغول ب

ــد. ــی باش ــام ماموریت ــده دار انج ــه کارگاه عه ــارج از محوط خ
همچنیــن زمــان مراجعــه بــه درمانــگاه، بیمارســتان، معالجــات 
درمانــی و توانبخشــی و اوقــات رفــت و برگشــت بیمه شــده 

از منــزل بــه کارگاه جــزو زمــان انجــام وظیفــه محســوب 
ــت  ــادی رف ــان ع ــه در زم ــه حادث ــر اینک ــروط ب ــود؛ مش می ش
و برگشــت بــه کارگاه اتفــاق افتــاده باشــد. حادثــه ای کــه بــرای 
بیمه شــده حیــن اقــدام بــرای نجــات ســایر بیمه شــدگان و نیــز 
مســاعدت بــه آنــان اتفــاق می افتــد هــم جــزو حادثــه ناشــی از 

کار محســوب می شــود.
ــدگان  ــی از بیمه ش ــن اجتماع ــازمان تأمی ــت س  حمای
در قبــال حــوادث ناشــی از کار بــه چــه شــکل اســت؟ 
حمــزه: در صــورت وقــوع حادثــه ناشــی از کار، فــرد حادثه دیــده 
ــات  ــم از خدم ــی اع ــدات قانون ــی تعه ــواده او از تمام ــا خان ی
و  پروتــز  تحویــل  بیمه شــده،  شــخص  معالجــه  درمانــی، 
ــت نقــص عضــو،  ــاری، غرام ــام بیم ــت دســتمزد ای ــز، غرام اروت
ــد  ــورد بهره من ــوت، حســب م ــی و ف ــی و کل ازکارافتادگــی جزئ

ــد. ــد ش خواهن
ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا اســتناد بــه مــواد ۷۱، ۷۳ و بنــد ۳ 
ذیــل تبصــره ۳ مــاده ۸۰ قانــون تامیــن اجتماعــی موظف اســت، 
ــاری  ــا بیم ــی از کار ی ــوادث ناش ــر ح ــده در اث ــه بیمه ش چنانچ
حرفــه ای از کارافتــاده شــود )اعــم از کلــی یــا جزئــی( یــا فــوت 
کنــد، بــدون درنظــر گرفتــن مــدت ســابقه پرداخــت حق بیمــه 
ــدگان  ــا بازمان ــرای او ی ــه را ب ــتمری مربوط ــورد مس ــب م حس
ــی موظــف اســت،  ــن اجتماع ــد. تامی ــرار کن واجــد شــرایط برق
ــاری  ــا بیم ــی از کار ی ــوادث ناش ــر ح ــده در اث ــه بیمه ش چنانچ
حرفــه ای از کارافتــاده شــود )اعــم از کلــی یــا جزئــی( یــا فــوت 
کنــد، بــدون درنظــر گرفتــن مــدت ســابقه پرداخــت حق بیمــه 
ــدگان  ــا بازمان ــرای او ی ــه را ب ــتمری مربوط ــورد مس ــب م حس

واجــد شــرایط برقــرار کنــد
ضمنــاً بــه موجــب مــواد ۵۹، ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانــون تأمیــن 
ــه شــرط عــدم  اجتماعــی در صــورت حــوادث ناشــی از کار و ب

ــت  ــا رعای ــوق، ب ــا حق ــزد ی ــت م ــدم دریاف ــه کار و ع اشــتغال ب
شــرایط مقــرر اســتحقاق دریافــت غرامــت دســتمزد ایــام 

ــت. ــد داش ــز خواهن ــو را نی ــص عض ــت نق ــاری و غرام بیم
کاهــش حــوادث ناشــی از کار بــا هــدف صیانــت و حفظ ســالمت 
روحــی و جســمی نیــروی کار، یــک وظیفــه قانونــی و رســالتی 
ــن  ــازمان تامی ــتا س ــن راس ــود. در ای ــوب می ش ــی محس اخالق
ــا را در  ــای آنه ــدگان و خانواده ه ــت از بیمه ش ــی، حمای اجتماع
برابــر انــواع حــوادث و عــوارض و آســیب های جســمی و روحــی 
)ناشــی یــا غیرناشــی از کار( در صــورت احــراز شــرایط قانونــی 

بــر عهــده دارد.
مســئولیت و وظایــف کارفرمــا در زمــان وقــوع حادثــه 

ناشــی از کار چیســت؟ 
حمــزه: مســئولیت کارفرمــا صرفــا بــه آمــوزش و نظــارت پیش از 
حادثــه محــدود نمی شــود. بــه اســتناد »مــاده ۶۵ قانــون تأمیــن 
ــا  ــی از کار، کارفرم ــه ناش ــوع حادث ــورت وق ــی« در ص اجتماع
ــری از  ــرای جلوگی ــه را ب ــات الزم اولی ــه اقدام ــت ک ــف اس مکل
ــب را ظــرف  ــه عمــل آورده و مرات ــده ب تشــدید وضــع حادثه دی
ســه روز اداری کتبــاً بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی اعــالم کنــد. 
ضمنــاً در »تبصــره یــک مــاده ۹۵ قانــون کار« نیــز کارفرمــا بایــد 
کلیــه حــوادث ناشــی از کار را بــه صــورت کتبــی بــه اطــالع اداره 

تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی برســاند.
 بــه منظــور الــزام کارفرمایــان جهــت رعایــت مقــررات 
حفاظــت فنــی و بهداشــت، چــه اقدامــات بازدارنــده ای 

ــت؟  ــده اس ــی ش ــون پیش بین در قان
حمــزه: بــه اســتناد مــاده ۶۶ قانــون تامیــن اجتماعــی در 
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــه ب ــوع حادث ــود وق ــت ش ــه ثاب ــی ک صورت
ــروز  ــز ب ــی و نی ــت فن ــررات حفاظ ــت مق ــدم رعای ــی از ع ناش
ــاط  ــت مقــررات بهداشــتی و احتی بیمــاری ناشــی از عــدم رعای
ــازمان  ــت، س ــوده اس ــدگان ب ــا نماین ــا ی ــرف کارفرم الزم از ط
ــتمری ها را  ــات و مس ــه و غرام ــه معالج ــوط ب ــای مرب هزینه ه
ــه و  ــا مطالب ــون، از کارفرم ــن قان ــاده ۵۰ ای ــه و طبــق م پرداخت
وصــول خواهــد کــرد. بنابرایــن، صــرف نظــر از چگونگــی اجــرای 
ــا و  ــی حمایت ه ــن اجتماع ــازمان تامی ــی، س ــاده قانون ــن م ای
ــدگان  ــا بازمان ــده ی ــه بیمه شــدگان حادثه دی ــات خــود را ب خدم

ــد داد. ــه خواه ــرایط ارائ ــد ش واج
۴۵۹۰۴ مورد حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰

تعــداد حــوادث ناشــی از کار - در ســال ۱۴۰۰ بــه شــعب 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــس و م ــی منعک ــن اجتماع ــازمان تامی س
ــه ۹۶  ــت ک ــوده اس ــورد ب ــا ۴۵۹۰۴ م ــر ب ــت - براب ــه اس گرفت
درصــد آن مربــوط بــه مــردان و ۴ درصــد آن را زنــان تشــکیل 
ــس از  ــز پ ــدگان موردبحــث نی ــد از حادثه دی ــد. ۸۸ درص داده ان
ــتمزد  ــت دس ــت غرام ــتراحت پزشــکی و دریاف ــذران دوره اس گ

ــد. ــت یافته ان ــل دس ــودی کام ــه بهب ــاری ب ــام بیم ای

جزئیات بیمه حوادث ناشی از کار

 مسئولیت کارفرما در زمان وقوع حادثه چیست؟ 

بیمه شــدگان  فنــی  نظــارت  اداره  رئیــس 
تشــریح  ضمــن  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
جزئیــات بیمــه حــوادث ناشــی از کار، گفــت: 
ــات  ــد اقدام ــه، بای ــوع حادث ــورت وق ــا در ص کارفرم
ــت  ــدید وضعی ــری از تش ــت جلوگی ــه الزم جه اولی
ــرف  ــب را ظ ــل آورده و مرات ــه عم ــده را ب حادثه دی
ــد.  ــالم کن ــی اع ــن اجتماع ــه تامی ــه روز اداری ب س
  پوشــش حــوادث ناشــی از کار بــرای جامعــه 
ــوان  ــه عن ــی ب ــن اجتماع ــون تامی ــران در قان کارگ
ــی در  ــن  اجتماع ــازمان تامی ــدات س ــی از تعه یک
قبــال بیمه شــدگان و مســتمری بگیران تعییــن 

ــت. ــده اس ش
»حــوادث ناشــی از کار« وقایعــی را شــامل می شــود 
کــه در حیــن انجــام وظیفــه بــرای کارگــر رخ دهــد. 
ــده  ــه بیمه ش ــرایطی ک ــر در ش ــارت دیگ ــه عب ب
در کارگاه، مؤسســات وابســته یــا ســاختمان ها 
ــد،  ــه کار باش ــغول ب ــه مش ــه کارگاه مربوط و محوط
ــن  ــی از ای ــه ای ناش ــای بیم ــد از مزای ــد بتوان بای

ــد. ــتفاده کن ــرح اس ط
ــت  ــی حمای ــه، چگونگ ــن بیم ــات ای ــاره جزئی درب
و  مســئولیت  نیــز  و  حادثه دیــدگان  از  قانــون 
وظایــف کارفرمایــان در زمــان وقــوع حادثــه 
ــی  ــارت فن ــس اداره نظ ــزه« رئی ــم حم ــا »میث ب
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  بیمه شــدگان 

کرده ایــم. وگــو  گفــت 

رئیـس جمهـور گفـت: دشـمن وقتـی مـی بینـد بـا وجـود همـه 
تحریم هـا ۳۰۰ هـزار شـغل و ۱۲ هـزار طـرح فقـط در روسـتاها 
راه انـدازی شـده و صنایـع تولیـدی غیرفعـال بـه چرخـه تولیـد 

بازگشـته اند، بـه فکـر توطئـه علیـه کشـور می افتـد.
بـه گزارش بازار، سـید ابراهیم رئیسـی روز )جمعـه( همزمان با روز 
ملـی عشـایر و روسـتا در آیین شـکرانه تحقـق ۳۰۰ هزار اشـتغال 
در روسـتا و بهره بـرداری از ۱۲ هـزار طـرح اقتصادی و زیرسـاختی 
روسـتایی، ضمـن تقدیـر از اقدامات عظیم و ارزشـمند انجام شـده 
در توسـعه اقتصـاد روسـتایی گفت: ایـن اقدامات از جملـه احداث 
۲۵۰۰ کیلومتـر راه و بهره بـرداری از ۱۱۷ هـزار واحـد مسـکونی 
روسـتایی، سـرمایه ای بـزرگ برای کشـور و پشـتوانه مهمـی برای 

اقدامـات دولـت در آینـده خواهد بود.
رئیـس جمهـور در ادامـه افزود: بـا وجود اینکـه امروز در روسـتاها 
آب، برق، مدرسـه و خانه بهداشـت فراهم شـده اما همچنان شاهد 
مهاجـرت روستانشـینان هسـتیم چـرا که اقتصـاد روسـتایی را به 

نمی بینند. صرفـه 
رئیسـی هـدف گـذاری شـعار »روسـتای مولد دانـش پایـه« را راه 
حل این مشـکل دانسـت و گفت: تجمیع سـبک زندگی ارزشـمند 
عشـایر و روسـتاییان بـا علـم و دانـش روز، زنجیـره تولیـد کاملـی 
را شـکل مـی دهد کـه بـه ارتقـای تولیـدات دانش بنیـان، افزایش 
بهـره وری و ارزش افـزوده بیشـتر منجـر خواهد شـد و وقتی ارزش 
محصـول افزایـش یافت و سـود آن عاید کشـاورزان شـد، مهاجرت 

معکـوس روسـتاییان را بدنبال خواهد داشـت.
رئیسـی بـا اشـاره به تشـکیل »شـورای  عالـی جهادسـازندگی« در 
دولـت سـیزدهم برای حمایـت از اقدامات و فعالیت هـای گروه های 
گفـت:  روسـتایی،  اقتصـاد  فعال سـازی  همچنیـن  و  جهـادی 
ظرفیت هایـی که در روسـتا وجـود دارد، ظرفیت های کمی نیسـت 
و ایـن ظرفیت هـا بـا سیاسـتگذاری یکپارچه، نـگاه بـه اولویت ها و 
همچنین آمایش سـرزمینی مـورد حمایت دولت قـرار خواهد گرفت.

رئیسـی همچنیـن راه انـدازی سـامانه ترسـیم وضعیت روسـتاهای 
کشـور را اقدامـی ارزشـمند در جهـت آگاه سـاختن مسـئوالن از 
وضعیـت جامعـه روسـتایی کشـور دانسـت و افـزود: وجـود سـاز 
و کاری بـرای نظـارت بـر امـور روسـتا یـک ضـرورت اسـت تـا 
مسـئوالن، مشـکالت روسـتا را بـه صـورت لحظـه ای رصـد کنند. 
ایـن امر می توانـد به ایجاد تـوازن در تخصیص اعتبارات روسـتایی 

شـود. منجر 
رئیـس جمهـور در ادامـه آداب و فرهنـگ روسـتایی از جمله توجه 
بـه دگرخواهـی در پرتـو خداخواهی را بسـیار ارزشـمند توصیف و 
تصریـح کـرد: ایـن اصالت هـای فرهنگی بایـد همواره پاس داشـته 
شـود. ایـن فقـط اقتصاد روسـتایی نیسـت کـه اهمیـت دارد، بلکه 
دین، آداب، رسـوم و فرهنگ کار و تالش، سختکوشـی و پاکدستی 

روسـتائیان نیـز بایـد حفظ و تقویت شـده و گسـترش یابد.
آیـت اهلل رئیسـی همچنیـن بـه اهمیـت بهره بـرداری از معـادن در 
توسـعه روسـتاها اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: فعال سـازی معادن 
تعطیـل و نیمـه تعطیل در دسـتور کار دولت بـوده و در این زمینه 
تأکید شـده اسـت بخشـی از عواید معادن برای آبادانی روسـتاهای 

همـان منطقه تخصیص داده شـود.
رئیـس جمهـور همچنیـن طـرح جامـع تأمیـن اجتماعـی و بیمـه 
عشـایر و روسـتائیان را از طرح هـای مهـم دولـت در حمایـت از 
جامعـه عشـایری و روسـتایی کشـور دانسـت و خاطرنشـان کـرد: 
اسـتانداران حمایت از روسـتائیان و عشـایر را در اولویت های کاری 

خـود قـرار دهند.
صنایع تولیدی غیرفعال یا نیمه فعال 

به چرخه تولید بازگشته اند
رئیـس جمهـور تنـوع قومی در کشـور را یک فرصـت و نقطه قوت 
بـرای جمهـوری اسـالمی در جهـت پیشـرفت و توسـعه اقتصـاد 
مقاومتـی دانسـت و گفـت: دشـمن وقتـی مـی بیند با وجـود همه 
تحریم ها امروز ۳۰۰ هزار شـغل و ۱۲ هزار طرح فقط در روسـتاها 
ایجـاد و راه انـدازی شـده و صنایع تولیـدی غیرفعال یـا نیمه فعال 
بـه چرخـه تولید بازگشـته اند، به فکر توطئه علیه کشـور مـی افتد.

رئیسـی در ادامه با اشـاره به دیدارهای اخیر خود با سـران کشـورهای 
مختلـف گفـت: در بیشـتر ایـن دیدارها سـران کشـورها بـه صراحت 
اعـالم می کردنـد کـه جمهوری اسـالمی ایـران با وجـود تحریم های 

شـدید به پیشـرفت های قابـل توجهی دسـت پیدا کرده اسـت.
رئیـس جمهور وحدت و انسـجام ملـی را نیاز ضروری بـرای مقابله 
بـا توطئه هـای دشـمن علیـه ملت و کشـور دانسـت و تأکیـد کرد: 
بـا وجـود همـه تالش هـای بدخواهان و بداندیشـان، مردمـان قوی 
و سـختکوش ایران اسـالمی با اتحاد و انسـجام از مشـکالت پیش 

رو عبـور خواهند کرد.
رئیسـی با اشـاره به نامگذاری امسـال از سـوی رهبر انقالب تحت 
عنـوان »تولیـد؛ دانش بنیان و اشـتغال آفرین«، تولیـد دانش بنیان 
را راهبـرد نجات بخـش کشـور دانسـت و بر حمایت از شـرکت های 
دانش بنیـان بویـژه در زمینـه تقویـت و ارتقـای سـطح تولیـد در 

روسـتاها و نیـز کارآمدسـازی نظـام اداری کشـور تأکید کرد.
رئیـس جمهـور در ابتـدای این مراسـم از نمایشـگاه دسـتاوردهای 
دولت سـیزدهم در حوزه اقتصاد روسـتا، بویژه فعالیت شـرکت های 
دانش بنیـان در زمینه هـای مختلـف از جملـه تولیـدات کودهـای 
آلـی، خدمـات کشـاورزی پهپـادی، بیوتکنوژیـک گیاهـی، تولید و 
پشـتیبانی صنایـع دسـتی، گلخانه هـای تولیـد بـذر، سـامانه های 
هوشـمند جلوگیـری از سـرمازدگی باغ هـا، دسـتگاه های انجمـاد 
مـواد غذایی، پرورش حشـرات مفید زیسـتی و طرح الگوی کشـت 

متعـادل و پایـدار بازدیـد کرد.

رئیس جمهور:
با وجود همه تحریم ها ۳۰۰ هزار شغل و ۱۲ هزار طرح فقط در روستاها ایجاد شد
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 حداکثر سن ۳۰ سال
 لیسانس میکروبیولوژی یا شیمی )هر گرایشی(- صنایع شیمیایی

جهت کار در فضای تولیدی کارخانه داروسازی و 
 مستندسازی، عالقمند به کار تولید و کار تیمی

 فعال، دقیق، عالقمند به یادگیری، منضبط و متعهد
 مسلط به Office، محل سکونت: کرج
 محل کار: منطقه ویژه اقتصادی پیام

 سرویس رفت و برگشت ناهار

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

 ایمیل زیر ارسال نمایند.
لطفا در قسمت Subject، عنوان “رزومه جهت 

 کارشناس تولید” قید نمایید.
 اطالعات تماس

emp@pharanicdarou.com 

لینک : 
https://bazarekar.ir/41184

فارانیک دارو جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

 مدیر فروش
 مدرک لیسانس در علوم دارویی یا بیولوژیکی

 دو سال سابقه در همان زمینه
 تسلط خوب به زبان انگلیسی و ارتباطات تجاری

 دانش خوب از فرآیندهای نظارتی
داشتن خودرو و گواهینامه رانندگی،

  نماینده پزشکی
 مدرک لیسانس در علوم دارویی یا بیولوژیکی.

 دو سال سابقه در همان زمینه.
 تسلط خوب به زبان انگلیسی و ارتباطات تجاری.

 دانش خوب از فرآیندهای نظارتی.
داشتن خودرو و گواهینامه رانندگی.

 نماینده فروش و مجموعه
 دو سال سابقه در همان زمینه

 تسلط خوب به زبان انگلیسی و ارتباطات تجاری
 دانش خوب از فرآیندهای نظارتی

داشتن خودرو و گواهینامه رانندگی
 منشی/ هماهنگ کننده دفتر

 مدرک لیسانس در علوم دارویی یا بیولوژیکی
 دو سال سابقه در همان زمینه

 تسلط خوب به زبان انگلیسی و ارتباطات تجاری
 دانش خوب از فرآیندهای نظارتی

داشتن خودرو و گواهینامه رانندگی
 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده  

ارتباط حاصل نمایند.
rezamasoumifa84@gmail.com 

لینک : 
https://bazarekar.ir/41033

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

دعوت به همکاری

یک دبستان غیرانتفاعی واقع در تهران جهت تکمیل 
کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
معلم زبان انگلیسی:جذب معلم مسلط به زبان انگلیسی 

و با تجربه کار با کودک، دبستان غیرانتفاعی واقع در 
منطقه ۳ دوره اول و دوره دوم، ترجیحا تحصیالت مرتبط، 

پاره وقت، ساکن در منطقه یا نزدیک به منطقه

 با حقوق مکفی و ۱۵ روز بیمه،  شنبه تا چهارشنبه ۱۲ تا ۱۵:۱۵
 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های اعالم 

شده  ارتباط حاصل نمایند
)whatsapp( 09121466390 
https://bazarekar.ir/40979 

دعوت به همکاری

 راننده لیفتراک )آقا(
 دیپلم، دارای گواهینامه لیفتراک

 حداقل ۳ سال تجربه رانندگی با لیفتراک
سن حداقل ۲۵، حداکثر ۳۵

 کارشناس ایمنی و بهداشت HSE )آقا(
 لیسانس ایمنی صنعتی یا بهداشت حرفه ای

 سن حداکثر ۳۵ سال، ۲ تا ۵ سال تجربه مرتبط
تسلط بر الزامات و فرایندهای قانونی بهداشت حرفه ای 
و ایمنی صنعتی، توانایی اجرای اطفای حریق، ارزیابی 

ریسک و کنترل خطرات موجود در کارخانه، مهارت های 
تحلیلی و گزارش دهی
 سرپرست انبار )آقا(

 لیسانس مدیریت صنعتی، صنایع
 ۲ تا ۵ سال تجربه کاری مرتبط
 سنحداقل۲۵، حداکثر ۳۵ سال

 استفاده از Msoffice جهت تهییه گزارشات
تسلط به نرم افزارهای انبارداری، کار با ماژول 

Inventory management و تولید کارمزدی در 

)AX( ۳6۵ Microsoft dynomix سیستم
 کارشناس تولید )Refinery( – آقا

 لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی شیمی
  سن حداکثر ۳۵ سال، آمادگی کار به صورت شیفتی

 حداقل ۲ سال تجربه کاری مرتبط
مهارت کار با کامپیوتر، آشنایی با فرآیندهای تصفیه 

روغن، آشنایی با نرم افزارهای مهندسی شیمی
  شنبه تا چهارشنبه / ۷:۳۰ الی ۱6:۳۰

 برقراری حقوق و مزایای قانونی اداره کار و سازمان تامین 
اجتماعی + پوشش بیمه تکمیلی + سرویس ایاب و ذهاب 
+ پذیرایی وعده های غذایی + اعطای کارت خرید کاال + 
پاداش + امکان بهره مندی از پزشک و مشاوره سازمانی
 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را با ذکر 

عنوان شغل در موضوع به ایمیل زیر ارسال نمایند.
kfijob002@gmail.com  

لینک :

https://bazarekar.ir/41024 

شرکت صنعت غذایی کورش )تولید کننده روغن های اویال و فامیال( زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ
 به منظور تکمیل کادر مورد نیاز کارخانه خود واقع در چرمشهر )ورامین( و کارخانه تاکستان

 )واقع در شهرک صنعتی حیدریه( از عالقمندان به فعالیت در محیط پویا و صنعتی با توجه به 
شرایط احراز مندرج در جدول زیر دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاری

مترجم زبان
استانبولی،روسی،گرجستانی،عربی ترکی    

 معاونت بازرگانی خارجی )در زمینه دستگاه های صنعتی(
 کارشناس فروش- مدیر فروش

 کارمند فروش- کارشناس بازاریابی
 مدیر بازاریابی- بازاریاب

کارشناس ارتباط با مشتری 
 کارشناس منابع انسانی

 منشی- مسئول دفتر- کارمند اداری
 مدیر داخلی- مدیر تولید

 سرپرست تولید- مهندس مکانیک
کارشناس تحقیق و توسعه

 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به شماره 
واتساپ درج شده در آگهی ارسال نمایند.

)whatsapp( 09036376810 
لینک :

https://bazarekar.ir/40982 

هلدینگ صنعتی فراسردکاران با بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت در زمینه ی تولید دستگاه های صنعتی در تهران 
)محدوده جنوب( به منظور تکمیل نیروهای خود به تخصص های زیر نیاز دارد:

نسل Z چه کسانی هستند؟
نسـل زد بـه جوان تریـن نسـل ایـن دوران گفتـه می شـود، یعنـی 
کسـانی کـه بعـد از سـال ۱۹۹6 میـالدی )۱۳۷۵ خورشـیدی( بـه 
دنیـا آمـده باشـند. به طـور کلـی می تـوان گفـت متولـدان دهـه 

۷۰ خورشـیدی نسـل z در ایـران هسـتند.
همچنیـن کلیشـه های گوناگونـی بـرای توصیـف نسـل زد بـه کار 
می رونـد. مثـال نسـل z اولیـن نسـل بشـر بـود کـه بـا اینترنـت و 
شـبکه های اجتماعـی آشـنا شـد. از ایـن رو ویژگی هـای هویتی این 

نسـل تفـاوت تأمل برانگیـزی بـا نسـل های پیشـین دارنـد.
ویژگی های نسل زد

1. اولیـن نسـل بشـر هسـتند که در عصـر دیجیتـال متولد 
ند ه ا شد

مهم تریـن مشـخصه ایـن نسـل غوطـه وری آنهـا در دنیـای دیجیتـال 
اسـت. نسـل z زمانی به دنیا آمدند که اینترنت و شـبکه های اجتماعی 
سـریع در حـال گسـترش بودنـد. گرچه نسـل پیـش از آنهـا )ملقب به 
نسـل هـزاره( اولیـن برخـورد را بـا دنیـای دیجیتال داشـتند، نسـل زد 
بـه اولیـن گروه بشـر تبدیـل شـدند کـه دوران نوجوانی و جوانـی را در 

ارتبـاط مسـتقیم با فضـای مجـازی می گذراند.
تعامـل گسـترده بـا چنیـن دنیایـی مزایـا و معایـب خـود را دارد. 
دسترسـی بـه حجـم زیـادی از انـواع داده هـا بـه ایـن نسـل امـکان 
می دهـد کـه دانـش گسـترده  تری دربـاره همه چیـز داشـته باشـد. 
از سـوی دیگـر، ایـن دسترسـی زیـاد و وقت گذرانـی بیـش از حـد 
در فضـای مجـازی، اضطراب هـا و مشـکالت روانـی خاصـی را ایجاد 
کـرده اسـت. مثـال برخـی می گوینـد نسـل زد کمتـر از نسـل های 

پیشـین خـود مهارت هـای اجتماعـی دارد.
2. عملگرایی و مسـائل مالی نقش بسـزایی در تصمیم گیری این 

نسل دارند
اعضای نسـل زد شـاهد دشـواری های مالی و فداکاری بسیار والدینشان 
بوده انـد. بـه همیـن دلیل ترجیـح می دهنـد دوره جوانی خـود را صرف 
کسـب ثـروت و تأمیـن نیازهای معیشـتی کننـد. برخالف نسـل هزاره 
کـه در دوره رقابت هـای جنـگ سـرد حاضر بـود جوانـی و زندگی خود 
را صـرف آرمان هـای ایدئولوژیـک گوناگـون کنـد، ایـن نسـل ترجیـح 
می دهـد نگاهـی عملگرایانـه بـه مسـائل زندگی داشـته باشـد. بنابراین 
در نسـل z از آرمان گرایی نسـل های پیشـین خبری نیسـت. این نسـل 

سـرمایه گذاری، مشـاغل پایـدار و کارآفرینـی را ترجیـح می دهد.
3. با مشکالت و چالش های روانی متفاوتی مواجه هستند

همان طـور کـه گفتیـم، بزرگ شـدن در تعامـل زیـاد با فضـای مجازی، 
مشـکالت روانـی متفاوتـی را بـرای این نسـل ایجـاد کرده اسـت. صرف 
سـاعت ها وقت در شبکه هـــای اجتماعی و زل زدن به گوشی های تلفن 

همراه باعث شـده اسـت که برخی از روان شناسـان نسـل زد را تنها ترین 
نسـل بشـر بنامند. تنهایی و افسـردگی از مشـکالت شـایع این نسل اند.

همچنیـن بحران هـای به ارث رسـیده از نسل هـــای پیشیـــن نیـــز بر 
افراط گرایـی  ماننـد  بحران هایـی  می کننـد.  سـنگینی   z نسـل  دوش 
سیاسـی و تغییرات اقلیمی اضطراب این نسـل را بیشـتر هم کرده است.

4. مصرف کنندگانی زیرک هستند
اغلـب  آنهـا  بودنـد.  سـاده    مصرف کنندگانـی  پیشـین  نسـل های 
خرید هـای خـود را حضـوری و در مغازه هـای محلـی انجـام می دادند. 
به طبـع تنـوع کاال نیـز محـدود بـود. امـا نسـل زد بـا دستـــرسی بـه 
دنیـــای دیجیتـال، بـه انبوهـی از محصـوالت متنـوع دسترسـی دارد.

 ایـــن نســــل به خوبی آموخته اسـت چطور از بین انواع محصوالت 
محصول دلخواهـش را انتخاب کند.

از  اسـتفاده  دربـاره  منفـی اش  یـا  مثبـت  نظـرات  بی پـروا   z نسـل 
محصـوالت را در صفحـه کاربـری اش بـه اشـتراک می گـذارد. ایـن 
نسـل بیشـتر خرید هـای خـود را اینترنتـی انجـام می دهـد. عـادات 
تفاوت هـای  مصرف کننـده،  جایـگاه  در  نسـل  ایـن  ترجیح هـای  و 

چشـمگیری بـا نسـل پیشـین دارد.
حضـور نسـل زد در فضـای مجـازی بـه مشـاغلی همچـون کسـب و 
کارهـای مجـازی )دیجیتـال مارکتینگ( و کسـب و کارهـای مجازی 
در بسـتر شـبکه های اجتماعی )سوشـیال مدیا مارکتینگ( رونق داده 

اسـت. بسـیاری از شـاغالن ایـن عرصـه نیز خـود از همین نسـل اند.

۵. نسل z از نظر سیاسی پیشروست
نسـل زد از نظر سیاسـی انعطاف پذیر تر از نسـل هزاره اسـت. برخالف 
گذشـته که سـنت های سیاسـی مشـخصی بین احزاب وجود داشـت، 
نسـل زد ترجیـح می دهـد عقایـد خـود را داشـته باشـد. همان طـور 
کـه ایـن نسـل به سـرعت خـودش را بـا پیشـرفت های زمانـه تطبیق 
می دهـد، دوسـت دارد در عرصـه مسـائل سیاسـی نیز با زمـان پیش 

بـرود و کمتـر تن بـه محافظـه کاری می دهد.
حتـی جوانـان محافظـه کار ایـن نسـل نیـز بیشـتر از محافظـه کاران 

نسـل پیشـین با تحـوالت پرشـتاب سـازگارند.
نسل هزاره )نسل Y( چه کسانی هستند؟

نسـل هـزاره به کسـانی گفته می شـود کـه از سـال ۱۹۸۱ تـا ۱۹۹6 
میـالدی )۱۳6۰ تـا حـدود ۱۳۷۲ خورشـیدی( بـه دنیـا آمده انـد. در 
واقع در کشـور ما به عمده افراد این نسـل دهه شـصتی گفته می شـود.

دهه شـصتی ها نسـلی اند کـه هنـگام ورود بـه جامعه به عنـوان نیروی 
کار بیشـترین فشـار اقتصادی را متحمل شـدند. گرچه دهه شـصتی ها 
اولیـن گروهی انـد کـه بـا نسـخه های اولیـه دنیـای دیجیتـال آشـنا 

شـدند، جـای خـود را به کاربـران فعال تـر نسـل زد دادند.
نسل ایکس )X( چه کسانی اند؟

نسـل ایکـس یـا به تعبیـر برخی هـا نسـل فراموش شـده، بـه گروهـی 
 ۱۳۴۵( میـالدی   ۱۹۸۰ تـا   ۱۹6۵ سـال   از  کـه  می شـود  گفتـه 
بـه  کـه  نسـل  ایـن  آمده انـد.  دنیـا  بـه  خورشـیدی(   ۱۳6۰ تـا 
خـود  پیـری  سـال های  امـروزه  دارنـد،  شـهرت  دهه پنجاهی هـا 
و  پدربزرگ هـا  و  والدیـن  کـه  نسـلی اند  همـان  و  می گذراننـد  را 

می دهنـد. تشـکیل  را  امـروزی  مادربزرگ هـای 
برخـالف ۲ نسـل پیشـین، نسـل ایکـس آشـنایی بسـیار کمـی بـا 
دنیـای دیجیتـال دارد. بـه همیـن دلیـل امـروزه هنگام اسـتفاده از 
فضـای مجـازی خیلـی سـردرگم می شـوند. از دیگـر ویژگی هـای 
این نسـل نداشـتن تجربه کودکی اسـت، چراکه بسـیاری از اعضای 
ایـن نسـل از همـان سـنین نوجوانـی یا درگیـر کار می شـدند یا به 
جنبش هـای پرشـور سیاسـی نیمـه دوم قرن بیسـتم می پیوسـتند.

نسل آلفا به چه کسانی گفته می شود؟
 ۱۳۸۹( میـالدی   ۲۰۱۰ سـال  از  پـس  بشـر  نسـل  جدیدتریـن 
نامیـده  دهه نودی هـا  ایـران  در  کـه  شـده اند  متولـد  خورشـیدی( 
می شـوند. البتـه می توانیـم متولـدان دهـه ۸۰ خورشـیدی را نیـز 

جـزو ایـن گـروه بـه شـمار آوریـم.
این نسـل گرچـه هنوز وارد جامعه نشـده اند و در حال سـپری کردن 
آنهـا در دنیـای دیجیتـال  دوران تحصیـل خـود هسـتند، حضـور 
پررنـگ اسـت. برخـالف نسـل زد کـه در دوره نوجوانـی بـا انفجـار 
دنیـای دیجیتـال مواجـه شـدند، ایـن نسـل از همـان لحظـه تولـد 
در ایـن فضـا غوطه ورنـد. ایـن نسـل فناوری هـای گوناگـون را نـه 

وسـیله ای بـرای انجـام کار، بلکـه بخشـی از زندگـی می داننـد.
جدول مقایسه نسل های مختلف

در ایـن جـدول، خصوصیـات نسـل های مختلـف معرفی شـده را در 
کنـار هـم قـرار داده ایـم تـا مقایسه شـان راحت تـر باشـد.

ویژگی های رایجسال تولد )خورشیدی(نسل

آشنایی اندک با فناوری های ۱۳۴۵ تا ۱۳6۰ایکس
نوین، سنتی و محافظه کار

۱۳6۰ تا ۱۳۷۲هزاره

نسل میان سال جامعه امروز، 
ملقب به نسل سوخته، سرگردان 

بین فرهنگ سنتی نسل های 
پیشین و فرهنگ نسل های جدید

۱۳۷۵ به بعدزد
آشنایی فراوان با فناوری های 
نوین، انعطاف پذیر و پیشرو در 

تغییر سیاست، ملقب به نسل تنها

۱۳۸۵ به بعدآلفا
غوطه ور در فناوری، جسارت در 

بیان خواسته ها و نیازها، تعارض با 
فرهنگ سنتی نسل های پیشین

سؤاالت رایج در خصوص این نسل 
1. تاریخ تولد و بازه سنی نسل زد کدام اند؟

حاضـر  حـال  در  هسـتند.  به بعـد  سـال ۱۳۷۵  متولـدان  زد  نسـل 
اعضـای ایـن نسـل ۲۰ تـا ۳۰ سـال دارنـد.

2. تفاوت نسل z با نسل هزاره چیست؟
نسـل زد بیشـتر تفکـرات اجتماعـی و سیاسـی نسـل هـزاره را دارد، 
بـا ایـن تفـاوت که خوشـبینی نسـل قبلـی را ندارد. بیشـتر نسـل زد 
معتقدنـد کـه اندیشـه های سیاسـی و اجتماعـی نسـل پیشـین برای 

حـل تمـام مشـکالت کارآمـدی الزم را ندارد.
همچنیـن نسـل زد مصرف کننـده عمـده شـبکه های اجتماعی اسـت 

در حالـی که نسـل پیشـین کمتـر در آن فضا حضـور دارد.
3. آیا نسل زد محافظه کار است؟

این نسـل خود را در مسـائل سیاسـی و اجتماعـی منعطف تر می داند. 
را  محیط زیسـتی  و  سیاسـی  اجتماعـی،  بیشـتر جنبش هـای  مثـال 

نسـل زد راه انـدازی و پشـتیبانی می کننـد.
4. نام ها و القاب نسل زد کدا م اند؟

ایـن نسـل گاهـی نسـل سـده و iGen نیـز نامیـده می شـود. حـرف 
انگلیسـی آی در ایـن عبـارت به معنـای اینترنـت اسـت.

۵. نسل پس از نسل زد چه نامیده می شود؟
بـا توجـه بـه پایان یافتـن حـروف انگلیسـی با حـرف زد، نسـل بعدی 

آلفـا نامیده شـده  کـه اولیـن حرف از حـروف یونانی اسـت.
ویژگی های نسل زد کدام اند؟

تسلط به فناوری های ارتباطی و دنیای دیجیتال؛
پیشرو در عرصه های اصالح سیاسی و اجتماعی؛

مشـکالت روانـی خـاص ماننـد تنهایی و افسـردگی به خاطر اسـتفاده 
زیـاد از شـبکه های اجتماعی؛

سازگاری با فرهنگ های متنوع.
شما از کدام نسل هستید؟ 

خـود را متعلـق بـه کـدام نسـل هـای معرفی شـده مـی دانیـد؟ چه 
ویژگـی هـای دیگـری در نسـل هـای معرفی شـده وجـود دارد که از 
آنهـا نامی برده نشـده اسـت در اطرافیـان خود جمعیـت  کدامیک از 

نسـل هـای معرفی شـده باال  بیشـتر اسـت؟ 
برگرفته از مقاله آقای جاوید فرجام نیا

توجه  افراد  بین  نسلی  تفاوت های  به  تاکنون  نسل اند؟  این  جزو  سال  کدام  متولدین  می دانید  شنیده اید؟  را   z نسل  اصطالح  تابه حال 
کرده اید؟ شاید شما هم از نسل زد باشید و تصور کنید پدر و مادرتان شما را درک نمی کنند. شاید هم از نسل ایکس باشید و اتفاقی 
هنگام وب گردی درباره ویژگی های عجیب نوه هایتان به این مقاله رسیده اید. از هر نسلی که هستید، می توانید در این مقاله اطالعات 

جامعی درباره نسل های مختلفی پیدا کنید، به ویژه درباره ویژگی های نسل z. پس تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

نسـل z چــه کسـانـی هستنـد
 و چه ویژگی هایی دارند؟

بی پروا و دارای تحمل کمترین عالقمند و پیگیر سلبرتی ها 
سلطه پذیری

داشتن حس شهروند
 جهانی بودن 

تمایل کمتر به درس خواند و 
دانشگاه رفتن 

دارای حق رای در خانواده
تمایل باال به اقتصاد گیک -  از کودکی

آزادکار یا )فری لنسر( و ...

دارای حریم خصوصی
 بسیار بزرگ

تمایل شدید به آزادی های 
شخصی و فردگرایی

عدم توجه به خود سانسوریدارای باالترین مراقبت خانوادگی 

دارای ارتباطات باال و مهارت در
شبکه سازی و گروه سازی 

بیان راحت احساسات  ، طرفدار 
نوآوری ، گفتگو و آزادی 

برخی از ویژگی های نسل زد 
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هفتمیــن جلســه کمیســیون تدویــن 
ــعه در  ــم توس ــه هفت ــق برنام و تلفی
ــاوری  ــات و فن ــوم، تحقیق بخــش عل
بــا تاکیــد بــر مســئاله محــوری 

ــد. ــزار ش برگ
ــل از  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ  ب
برنامه ریــزی  و  پژوهــش  موسســه 
آمــوزش عالــی، دکتــر غالمرضــا 
ذاکــر صالحــی دبیــر کمیســیون 
برنامــه هفتــم  تلفیــق  و  تدویــن 
توســعه در بخــش علــوم، تحقیقــات 
ــن نشســت  ــدای ای ــاوری در ابت و فن
ــرای تدویــن برنامــه هفتــم  گفــت: ب

ــروه  ــه دوکارگ ــتند ک ــال هس ــروه فع ــت کارگ ــی هش ــوزش عال ــش آم در بخ
فرهنگــی و اجتماعــی و حکمرانــی مدیریــت و اداری و مالــی گزارشــی از اقدامــات 

ــد. ــی دهن ــه م ــه را ارائ ــورت گرفت ص
وی ادامــه داد: در ایــن جلســه همچنیــن میزبــان دکتــر شــریعتی نیاســر معــاون 
ســابق آموزشــی وزارت علــوم و نماینــدگان وزارت بهداشــت و دانشــگاه آزاد 

ــز هســتیم. اســالمی نی

تاکید بر تدوین برنامه براساس سیاست های ابالغی 
مقام معظم رهبری

در ادامــه دکتــر علــی باقــر طاهــری نیــا رئیــس موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی 
آمــوزش عالــی بــا اشــاره بــه برگــزاری هفتمیــن جلســه کارگــروه تلفیــق گفــت: 
انشــاءاهلل ایــن جلســات بــه واســطه همفکــری و هــم افزایــی منشــا اثــر خواهــد 

بــود.
وی ادامــه داد: مقــام معظــم رهبــری در سیاســت های ابالغــی رویکــرد 
قطعــی برنامــه هفتــم را رویکــرد اقتصــادی دانســتند و نقطــه هــدف برنامــه 
ــذا  ــه رشــد هشــت درصــدی اســت. ل ــورم تــک رقمــی و رســیدن ب هفتــم ت
مــا نیــز می بایســت در پیوســت احــکام پیشــنهادی ایــن دو موضــوع را 
ــژه  ــه وی ــدف توج ــاط ه ــه نق ــناد پیوســت ب ــم و در اس ــرار دهی ــر ق ــد نظ م

ــیم. ــته باش داش
ــدگان  ــکل از نماین ــی متش ــکیل کارگروه ــزوم تش ــر ل ــن ب ــا همچنی ــری نی طاه
موسســه و ســازمان برنامــه و بودجــه و همچنیــن مجلــس شــورای اســالمی بــه 

ــد کــرد. ــور تاکی ــری ام منظــور هماهنگــی و پیگی

لزوم توجه به مباحث کارشناسی در تدوین برنامه هفتم
شــریعتی نیاســر عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران و معــاون اســبق آموزشــی 
ــه ظرفیت هــای غنــی موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی  ــا اشــاره ب ــوم ب وزارت عل
آمــوزش عالــی بــر لــزوم اســتفاده از ایــن ظرفیت هــا تاکیــد کــرد و گفت: موسســه 

پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش 
ــای  ــه نیروه ــه ب ــا توج ــی ب عال
ــد و ظرفیت هــای موجــود  توانمن
ــون  ــوان کان ــه عن ــت ب می بایس
تفکــر آمــوزش عالــی ایفــای 

ــد. نقــش کن
ــن  ــوص تدوی ــه در خص وی ادام
یکــی  گفــت:  هفتــم  برنامــه 
از  بــا برخــی  از دالیلــی کــه 
می شــویم  مواجــه  چالش هــا 
ــه  ــه دو نکت ــه ب ــت ک ــن اس ای
ایــم  داشــته  توجــه  کمتــر 
یکــی عــدم توجــه بــه نــگاه 
ــم  ــام تصمی ــود نظ ــالغ می ش ــه اب ــی ک ــی از مصوبات ــون در برخ ــی؛ چ کارشناس
ــان  ــت کارشناس ــی می بایس ــت یعن ــق نیس ــر منطب ــام تصمیم گی ــر نظ ــاز ب س
ــد  ــل نخواه ــات کام ــورت تصمیم ــر این ص ــند در غی ــته باش ــری داش ــش موث نق
بــود و دوم عــدم هماهنگــی دســتگاه های ذیربــط، چراکــه نظــام مدیریــت کشــور 
ــر کار  ــتقل از یکدیگ ــد مس ــتگاه ها نمی توانن ــت و دس ــه اس ــام یکپارچ ــک نظ ی

کننــد.
بــه  اول می بایســت  برنامه هــای توســعه در درجــه  وی گفــت: در تدویــن 
ــروری  ــک م ــد ی ــزی بای ــر برنامه ری ــدای ه ــات کشــور توجــه شــود. در ابت توفیق
بــر توفیقــات کســب شــده صــورت پذیــرد. کشــور فعلــی چیــزی نیســت کــه در 
ابتــدای پیــروزی انقــالب اســالمی وجــود داشــته اســت. حتمــا خــوب اســت کــه 
ــل  ــی در چه ــوزش عال ــت آم ــم، وضعی ــرار داری ــا ق ــود در کج ــی ش بررس
ــد از دریچــه  ــوده اســت و االن کجــا هســتیم. نبای ــه ب ســال گذشــته چگون
ــای  ــی از راهکاره ــن یک ــم. همچنی ــه ورود کنی ــه برنام ــدی ب ــاس و ناامی ی
ــت،  ــته اس ــه گذش ــش برنام ــه ش ــه ورود ب ــتفاده از تجرب ــر اس ــم دیگ مه
ــی  ــد خیل ــی توان ــته م ــای گذش ــه ه ــته و برنام ــرد گذش ــه عملک ــگاه ب ن

ــد. ــذار باش تاثیرگ
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران افــزود: در تدویــن برنامــه همچنیــن بایــد 
بــه ســه بخــش نــگاه ویــژه داشــته باشــیم: نخســت: آســیب شناســی، دوم: علــت 
ــه راهکارهــا و توصیه هــا وی همچنیــن گفــت: پیشــنهاد بنــده  یابــی و ســوم ارائ
اینســت در تدویــن برنامــه هفتــم بایــد بــا رویکــرد مســئله محــوری اقــدام کنیــم 

و از حکــم محــوری بــه مســئله محــوری برســیم.
ــش  ــعه در بخ ــم توس ــه هفت ــق برنام ــن و تلفی ــه تدوی ــت دبیرخان ــی اس گفتن
آمــوزش عالــی در موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی مســتقر اســت 
ــی مدیریــت و  و در نشســت هفتــم دو کارگــروه فرهنگــی و اجتماعــی و حکمران
اداری و مالــی گزارشــی از اقدامــات صــورت گرفتــه را ارائــه و توســط اعضــا مــورد 

بررســی قــرار گرفــت.

نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
اینکــه  بیــان  بــا  فنــاوری 
ــای  ــی واحده ــا معرف هــدف م
فنــاور و شــرکت های دانــش 
ــوالت  ــی محص ــان و معرف بنی
آن هــا اســت، یــادآور شــد: 
مردمی ســازی و بومی ســازی 
فنــاوری و نــوآوری اصلی تریــن 
ــت.  ــنواره اس ــن جش ــدف ای ه
بــه  بــازارکار  گــزارش  بــه   
و  علــم  پــارک  از  نقــل 
ــر  ــم، دکت ــتان ق ــاوری اس فن
ــت  ــن در نشس ــی خیرالدی عل
خبــری نخســتین جشــنواره 
ملــی فیلــم کوتــاه فنــاوری 
ســالن  در  کــه  نــوآوری  و 
و  علــم  پــارک  جلســات 

فنــاوری اســتان قــم برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه انعــکاس اخبــار 
جشــنواره می توانــد مســیر رســیدن بــه اهــداف را تســهیل کنــد، اظهــار 
کــرد: ۵۱ پــارک علــم و فنــاوری در ســطح کشــور فعــال هســتند.

ــوم  ــل وزارت عل ــاوری ذی ــم و فن ــای عل ــه پارک ه ــان اینک ــا بی وی ب
فعالیــت می کننــد، مطــرح کــرد: همچنیــن در ســطح کشــور ۲۶۰ 
مرکــز رشــد و ۱۱ هــزار و ۴۰۰ شــرکت و واحــد فنــاور فعالیــت دارنــد 
کــه از ایــن تعــداد حــدود ۲ هــزار و ۵۰ عــدد آن شــرکت دانــش بنیــان 

هســتند.
معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا اشــاره 
ــوب  ــدام مطل ــک اق ــاوری ی ــم و فن ــای عل ــاد پردیس ه ــه ایج ــه اینک ب
بــوده اســت، عنــوان کــرد: دو پردیــس علــم و فنــاوری را رســما مجــوز 
ــه  ــد ک ــه را کســب کرده ان ــس موافقــت اولی ــم و حــدود ۲۰ پردی داده ای
یکــی از آن هــا پردیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان قــم بــوده اســت.

ــه  ــه ب ــان باتوج ــش بنی ــتغال دان ــوزه اش ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
شــعار ســال اقدامــات مطلوبــی انجــام شــده اســت، عنــوان کــرد: ایــن 
ــد  ــز رش ــا و مراک ــد؛ در پارک ه ــاد کردن ــغل ایج ــرکت ها ۴۰۰ ش ش

ــم. ــان بوده ای ــش بنی ــتغال دان ــدی در اش ــد ۵۰ درص ــاهد رش ش
ــدود  ــان ح ــش بنی ــرکت های دان ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب خیرالدی

ــان  ــارد توم ــزار میلی ۴۰۰ ه
ــح  ــته اند، تصری ــروش داش ف
تصمیــم   بنابرایــن  کــرد: 
گرفتیــم ایــن جشــنواره را 
ــت  ــه فعالی ــور عرض ــه منظ ب
ایــن شــرکت ها راه انــدازی 

ــم. کنی
معــاون فنــاوری و نــوآوری 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
اینکــه  بیــان  بــا  فنــاوری 
هــدف مــا معرفــی واحدهــای 
شرکــت هــــای  و  فنــــاور 
معرفــی  و  بنیــان  دانــش 
اســت،  آن هــا  محصــوالت 
یــادآور شــد: مردمی ســازی 
و  فنــاوری  بومی ســازی  و 
نــوآوری اصلی تریــن هــدف 

ایــن جشــنواره اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه پــارک علــم و فنــاوری قــم در 
ــه دادنــد،  ســال ۱۳۹۸ گزارشــی از برگــزاری جشــنواره اســتانی ارائ
ــنواره  ــن جش ــاالنه ای ــی و س ــزاری مل ــا برگ ــم م ــرد: تصمی ــان ک بی
ــم  ــتین دوره را در ق ــم نخس ــارک ق ــه پ ــه تجرب ــه ب ــت و باتوج اس

برگــزار می کنیــم.
ــزاری  ــیر برگ ــم در مس ــم بتوانی ــه امیدواری ــان اینک ــا بی ــن ب خیرالدی
ــن جشــنواره  ــراز کــرد: فراخــوان ای ــق باشــیم، اب ــن جشــنواره موف ای
۱۸ مهرمــاه انجــام خواهــد شــد و در ۲۲ دی مــاه امســال نیــز آئیــن 

ــود. ــزار می ش ــه آن برگ اختتامی
ــنواره  ــن جش ــت گذاری ای ــورای سیاس ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تشــکیل و کمیتــه اجــرای آن نیــز فعالیــت خــود را دنبــال می کنــد، 
بیــان کــرد: دبیرخانــه دائمــی ایــن جشــنواره در پــارک علــم و فنــاوری 
ــر  ــز ب ــدی نی ــای بع ــه دوره ه ــده و دبیرخان ــتقر ش ــم مس ــتان ق اس

ــم اســت. ــاوری اســتان ق ــم و فن ــارک عل عهــده پ
ــاوری در  ــات و فن ــوم، تحقیق ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
پایــان تاکیــد کــرد: انباشــت فیلــم در ایــن بخــش بســیار زیــاد اســت 
درنتیجــه پیــش بینــی مــا شــرکت گســترده شــرکت ها در ایــن 

ــت. ــنواره اس جش

با ارائه گزارش دو کارگروه تاکید شد:

لزوم توجه به مساله محوری در تدوین و تلفیق برنامه هفتم توسعه در بخش آموزش عالی
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم عنوان کرد:

مردمی سازی و بومی سازی فناوری و نوآوری؛ 

هدف اصلی جشنواره ملی فیلم کوتاه فناوری و نوآوری

دعوت به همکاری

-1 شرایط عمومی استخدام قراردادی با مدت معین:
۱ - داشتن تابعیت ایران

۲- اعتقاد به دین مبین اسالم
۳- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم)برای آقایان(

۴- عدم اعتیاد به مواد مخدر و هرگونه دخانیات
۵ - نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر

۶ - داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام شغل درخواستی
7 - دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهاي استخدامی

و  سازمانها  به  خدمت  تعهد  عدم  و  استخدام  براي  قانونی  منع  نداشتن   -  ۸
دستگاههای اجرایی کشور

۹ - احراز صالحیت های عمومی به تأیید هیات مرکزي گزینش ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه

با شاغلین در مجموعه فوالد جهان آرا  ۱۰ - داشتن هرگونه نسبت خانوادگی 
استخدام  از  و در هر مرحله  بوده  آزمون ممنوع  برای شرکت در  به شرح ذیل 
شاغلین  با  خانوادگی  نسبت  دارای  شده  پذیرفته  داوطلب  گردد  مشخص  که 
ادامه  یا  قبولی  باشد،  آرا و شرکت های زیر مجموعه  در مجموعه فوالد جهان 

همکاری کان لم یکن تلقی خواهد شد:
الف( اجداد، پدر ، مادر، فرزند و نوه و همسر آنها
ب( برادر، خواهر به اضافه همسر و فرزندان آنها

ج( عمه، عمو، دایی، خاله به اضافه همسر و فرزندان آنها
د( همسر و خانواده همسر شامل :پدر، مادر ، برادر و خواهر به اضافه همسر و 

فرزندان آنها

-2 شرایط اختصاصی
۱ - جنسیت پذیرش: آقا و خانم

۲ - داشتن مدرک تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی اعالم 
شده در جداول نیازهاي نیروی انسانی

۳ - کسب حد نصاب نمره الزم از آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی
۴ - داشتن شرایط سنی به شرح مندرج در جدول

۵- داشتن سابقه خدمت به شرح جدول
اقدام  آزمون  در  شرکت  و  نام  ثبت  به  نسبت  میتوانند  متقاضیانی   :۱ تذکر   *
تا  و همچنین  بوده  دارا  را  تاریخ ۱۲/۸/۱۴۰۱  تا  که شرایط سنی الزم  نمایند 
این تاریخ فارغ التحصیل شده و خدمت وظیفه آنها پایان یافته و یا معافیت آنها 

قطعی شده باشد.
* تذکر ۲: الزم به ذکر است گواهی فراغت از تحصیل متقاضیان، کارت مربوط به 
وضعیت نظام وظیفه و تأییدیه هاي مربوط به جدول مشاغل، بایستی حداکثر تا 
روز تطبیق مدارک آماده و صادر شده باشد و به همراه سایر تأییدیه ها در موعد 
مقرر ارائه گردد. هر یک از متقاضیان که به هنگام ثبت نام، اطالعات نادرست 
و جعلی ارائه نموده و یا واقعیتی را کتمان نموده باشد و به سبب این اطالعات 
پذیرفته شوند، هر زمان که غیر واقعی بودن اطالعات مشخص شود، قبولی ایشان 

ملغی شده و هیچگونه هزینه ثبت نام مسترد نمی گردد.
* تذکر ۳: داوطلبان دارای مدرک دیپلم یا فوق دیپلم به صورت قرارداد مدت 
معین با شرکتهای تامین نیروی انسانی طرف قرارداد با شرکت استخدام خواهند 

شد.
* تذکر ۴: این فراخوان صرفا براي کلیه افراد متقاضی واجد شرایط بوده ولی 
افراد بومی که بومی بودن آنها محرز گردد در محاسبه نمره کل از ضریب ۲/۱ 

برخوردار خواهند شد.
* تذکر ۵: برای ردیف های شغلی کاردان فنی، راننده پایه یک و آتش نشان فقط 

نیروهای بومی خرمشهر و آبادان جذب می گردند.
* تذکر ۶: شرکت در این آزمون برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری »به جز 

گروه امتحانی پزشکی« ممنوع می باشد.
* تذکر 7: شرکت در آزمون جهت مشاغل مربوط به مقطع دیپلم یا کاردانی برای 

دارندگان مدرک تحصیلی باالتر ممنوع می باشد.
* تذکر ۸: نیازهای اعالم شده بر اساس ساختار سازمانی مصوب شرکت بوده 
و هرگونه درخواست شخصی مبنی بر تغییر ردیف شغلی یا ارتقا رده شغلی در 
نتیجه تغییر یا ارتقاء مدرک تحصیلی فرد پس از جذب، از نظر شرکت مردود 

می باشد.
* تذکر ۹: محدوده جغرافیایی سرویس دهی به داوطلبان، حوزه سرویس های 
و شرکت  باشد  آبادان می  و  در محدوده خرمشهر  فعلی شرکت  و ذهاب  ایاب 
فوالد جهان آرا هیچگونه تعهدی در قبال ارائه سرویس ایاب و ذهاب به افرادی 
که خارج از این محدوده ساکن می باشند را نخواهد داشت و ایستگاه جدیدی 

نیز به آن اضافه نخواهد کرد.

* تذکرمهم: در صورتی که شرکت کنندگان در آزمون شرایط ذکر شده در این 
فرآیند  استخدام،  و  فرآیند جذب  از  ای  مرحله  در هر  باشند،  نداشته  را  آگهی 

بررسی متوقف و از بکارگیری آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.

-3 نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز :
انجام  به شرح ذیل  اینترنتی  از طریق سایت  و  الکترونیکی  به صورت  نام  ثبت 

می گیرد:

www.sanjeshserv.ir : ۱ - ورود به پایگاه اینترنتی به آدرس
۲ - تکمیل فرم ثبت نام در هر مرحله و تایید آنها

۳ - تاییدیه نهایی با توجه به اطالعات وارد شده توسط داوطلب
۴ - دریافت شماره پرونده و کد رهگیري

۵ - چاپ فرم ارائه شده توسط سیستم ثبت نام و امضاي آن پس ازچاپ، که 
حاوي اطالعات وارد شده توسط داوطلب می باشد و ارائه آن در روز مصاحبه 

تخصصی
* تذکر: ثبت نام منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کد 
داوطلب،  توسط  اینترنتی  فرم  نهایی  تایید  از  و پس  است  از سیستم  رهگیري 

اطالعات آن قابل تغییر نیست.
۱-۳– مدارک مورد نیاز هنگام ثبت نام )الکترونیکی(:

www.sanjeshserv.ir ۱ - تکمیل مراحل ثبت نام از طریق سایت به نشانی
۲ - متقاضیان می بایست مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ ریال )شصت هزار تومان( را به عنوان 
هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام )با 
شتاب(  عضو  هاي  بانک  کارت  دوم  رمز  و   CVV۲همانند آن  الزامات  داشتن 

پرداخت نمایند.
تذکر: هزینه شرکت در آزمون به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

۳ - اسکن یک قطعه عکس۴×۳
۲-۳– نحوه تهیه فایل تصویر داوطلب :
۱ - عکس مربوط به سال جاری باشد

۲ - فایل مربوطه حداقل ۳۰۰*۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰*۳۰۰ پیکسل باشد
۳ - حجم فایل ارسالی باید کمتر از7۰ کیلوبایت باشد.

فاقد هر گونه  و  تهیه شده  بدون چرخش  و  باید در جهت صحیح  تصویر   - ۴
حاشیه زائد باشد.

۵ - حتی االمکان عکس رنگی و داراي زمینه سفید باشد.
۳-۳– مدارک مورد نیاز پس از قبولی در آزمون :

از بین متقاضیانی که حد نصاب الزم را کسب نمایند ۳ برابر ظرفیت اسامی اعالم 
می شود و این افراد مؤظف هستند مدارک ذیل را حداکثر ظرف مدت ۵ روز 
کاري پس از اعالم نتایج، به همراه اصل مدارک به نماینده شرکت به آدرسی که 

متعاقبا اعالم خواهد گردید حضورا ارائه و رسید دریافت نمایند.
۱ - اصل و تصویر مدرک تحصیلی

۲ - اصل و تصویر کارت ملی
۳ - اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

۴ - اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم
۵ - اصل و تصویر مدارک دال بر بومی بودن

۶ - اصل و تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
7 - فرم ثبت نام الکترونیکی چاپ شده که حاوي کد رهگیري و شماره پرونده 

باشد.
به  مصاحبه  به  دعوت  و  کتبی  آزمون  در  پذیرش  که  است  ذکر  به  الزم  تذکر: 
منزله استخدام قطعی نمی باشد و هیچگونه تعهدی را برای شرکت در رابطه با 

استخدام ایجاد نمی نمایند.

4– مهلت ثبت نام:
از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/7/۱۲   بایست  ۱-۴- متقاضیان واجد شرایط می 
لغایت ساعت ۲۲ روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/7/۲۲  نسبت به ثبت نام الکترونیکی به 

آدرس اینترنتی www.sanjeshserv.ir اقدام نمایند.
۲-۴-به ثبت نام ناقص و ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه 

پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

5– زمان و محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون:
متقاضیان جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه آزمون، می توانند روز 

نظر در سایت  با درج مشخصات در محل مورد  چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ 
www.sanjeshserv.ir اقدام نمایند.

به جلسه  ورود  ملی جهت  و کارت  اصل شناسنامه  داشتن  : همراه  تذکر ۳   *
به  به جلسه ممانعت  افراد  از ورود  این صورت  باشد در غیر  الزامی می  آزمون 

عمل خواهد آمد.

6– زمان برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی
روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۲  برگزار می شود.

شهرهای آبادان یا خرمشهر بوده و نشانی دقیق برگزاری آزمون بر روی کارت 
ورود به جلسه درج خواهد شد.

مصاحبه تخصصی: پس از اعالم نتایج اولیه مدارک متقاضیانی که حد نصاب نمره 
قبولی را کسب کرده اند مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید مدارک به اندازه 
سه برابر ظرفیت از طریق برقراري تماس تلفنی ضمن اعالم زمان و مکان انجام 
مصاحبه به جلسه مصاحبه دعوت می گردند. الزم به ذکر است دعوت به مصاحبه 

به هیچ عنوان به منزله ي پذیرش داوطلب نمی باشد.
سواالت به صورت تست چهار گزینه ای بوده و دارای نمره منفی می باشد. )هر 

سه گزینه منفی، یک گزینه مثبت را حذف خواهد کرد(

7– شرایط خاص:
- این فراخوان صرفا بر اساس مصوبات ستاد کرونا و مدیریت بحران و شرایط 
استان می باشد و در صورت هرگونه تصمیم حسب شرایط زمان برگزاری آزمون 

امکان تغییر تاریخ آزمون و یا لغو آزمون وجود دارد.

8– شرایط بومی بودن:
داوطلب بومی فردي است واجد یکی از شرایط زیر باشد :

الف- محل تولد متقاضی با محل جغرافیایی مورد تقاضا ) شهرستانهای خرمشهر، 
و آبادان( یکی باشد.

در  متوسطه  راهنمایی،  ابتدایی،  مقاطع  در  متقاضی  تحصیلی  مقطع  دو  ب- 
شهرستان های خرمشهر یا آبادان باشد.

ج- داوطلب حداقل پنج سال سابقه سکونت در خرمشهر یا آبادان داشته باشد.

9– انتخاب داوطلبان:
به ترتیب باالترین نمره کل کسب شده در آزمون با در نظر گرفتن ظرفیت پیش 
بینی شده به میزان دو تا سه برابرظرفیت با رعایت اولویت هاي مندرج در آگهی 

صورت می پذیرد.
تبصره ۱: درمواردي که نمره کل و شرایط دو یا چند نفر از متقاضیان در رشته 
شغلی یکسان باشد انتخاب اصلح از سوي مدیریت مالک عمل قرار خواهد گرفت. 

اولویت با داوطلبی است که نمره مصاحبه باالتری دارد.
تبصره ۲: در صورتیکه داوطلبین پس از مصاحبه تخصصی نتوانند شرایط علمی 

را احراز کنند شرکت از پذیرش آنان معذور می باشد.
تبصره ۳: با توجه به اینکه مالک ثبت نام از متقاضیان، تکمیل مراحل ثبت نام 
می باشد الزم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده به دلیل اینکه 

هیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
تبصره ۴: داوطلب با تکمیل مراحل ثبت نام و شرکت در آزمون صریحا و تلویحا 
اقرار به علم کامل، به مفادآگهی نموده است و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد 

داشت.
بکارگیری   ، شرکت  در  استخدام  فرایند  سالمت  حفظ  منظور  به   :۵ تبصره 

داوطلبانیکه از بستگان کارکنان شرکت میباشد، امکان پذیر نمی باشد.

10– تاییدیه سالمت جسمانی و روانی:
شرکت  معرفی  با  آگهی  عمومی  شرایط  به  توجه  با  موظفند  شدگان  پذیرفته 
انجام  توانایی  با سالمت جسمانی، روانی و  ارتباط  نیاز در  گواهی/تأییدیه مورد 

کار اخذ نماید.
در این مرحله افرادی که مستعد ابتال به بیماری در محیط صنعتی تشخیص داده 

شوند، جهت ادامه مراحل استخدامی دعوت نخواهند شد.

11- اطالع رسانی
آدرس  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون  درخصوص  رسانی  اطالع  هرگونه 
www.sanjeshserv.ir خواهد بود و متقاضیان اطالعات مورد نیاز خود را 

بدین طریق دریافت خواهند کرد.
تلفن تماس: ۰۶۱۵۳۵۱۲۳7۱ الی ۰۶۱۵۳۵۱۲۳7۴ داخلی ۶۴۱ و ۶۴۳

ساعات پاسخگویی: ۱۱ صبح لغایت ۱۵ می باشد

متقاضیان گرامی، شماره هاي پشتیبانی صرفا جهت رفع اشکاالت ثبت نام می 
باشد. خواهشمند است به منظور رعایت حقوق سایر شرکت کنندگان از طرح 

سوالت خارج از موضوع پرهیز نمایید.
* تذکر مهم: الزم به تاکید می باشد کلیه متقاضیان می بایست شرایط و ضوابط 
بودن  واجد شرایط  و درصورت  نموده  مطالعه  دقیقا  را  اطالعیه  این  در  مندرج 
نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در هر مرحله مشخص شود متقاضی واجد شرایط 
مندرجات این اطالعیه نمی باشد از مراحل پذیرش حذف خواهد شد و هزینه 

ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

12– آزمون
بعمل  روانشناختی  و  اختصاصی  ازمون عمومی،  امتحان کتبی در سه بخش   -

خواهد آمد
- آزمون عمومی شامل مواد زیر خواهد بود:

۱- فناوری اطالعات )مهارتهای 7 گانه(
۲- ریاضی و آمار مقدماتی

۳- زبان و ادبیات فارسی
۴- زبان انگلیسی– عمومی

۵- هوش و توانمندی های عمومی
اعالم  سایت  همین  در   ۱۴۰۱ مهر   ۱7 یکشنبه  روز  اختصاصی  آزمون  •مواد 

خواهد شد.
•هر یک از سوالت آزمونهای عمومی و تخصصی دارای یک امتیاز خواهد بود و 
نمره کل آزمون کتبی بر اساس ۴۰ درصد آزمون عمومی و ۶۰ درصد آزمون 

تخصصی محاسبه خواهد گردید

جذب رشته های
کارشناس متالورژی 

کارشناس مکانیک جامدات 
کارشناس فناوری اطالعات 

کارشناس کامپیوتر - نرم افزار
کارشناس صنایع

کارشناس منابع انسانی و امور اداری
کارشناس مالی

کارشناس بازرگانی 
کارشناس حقوق 

کارشناس پشتیبانی
کارشناس مترجم زبان انگلیسی و اسپانیایی 

کارشناس آتش نشانی 
 HSE کارشناس

کارشناس بهداشت حرفه ای
کارشناس تغذیه 

کارشناس بهداشت محیط
کارشناس اتوماسیون 

کارشناس روابط عمومی 
کارشناس نقشه کشی صنعتی

کاردان لجستیک 
تکنسین فوریت های پزشکی

راننده پایه یک  
تکنسین برق 

کنسین مکانیک 
کاردان فنی

اطالعیه استخدام نیروي انساني در شرکت فوالد جهان آرا اروند – سال 1401 شرکت فوالد جهان آرا اروند واقع در شهرستان خرمشهر به منظور تامین نیروي انسانی متخصص مورد نیازخود از میان واجدين شرايط آقا و خانم در 
مقاطع تحصیلی ديپلم ، کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد، از طريق برگزاري آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و گزينش به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی اقدام به جذب نیرو  در رشته های ذيل می نمايد 

عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص جنسیت و گرايش ها، محل خدمت و ساير شرايط به سايت اينترنتی  www.sanjeshserv.ir  مراجعه نمايند.
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دعوت به همکاری

شرکت سابراه پی طبرستان جهت تکمیل کادر خود در استان  مازندران، شهرستان ساری، قائم شهر
 از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
sabrah.pei@gmail.com 

لینک : 

https://bazarekar.ir/41225

شرایط احرازموقعیت شغلی

تکنسین فنی

آقا،  تمام وقت
انجام فعالیت های اجرایی )اعم از تعمیر، تعویض، نصب و …(
آشنایی با مسائل فنی )برقکاری، تاسیسات، جوشکاری و …(

دارای گواهینامه و توانایی رانندگی با وانت
ترجیحا دارای تحصیالت مرتبط با رشته های فنی

تکنسین مکانیک

آقا، تمام وقت
کاردانی و کارشناسی فنی و مهندسی، مکانیک

دارای سابقه مرتبط )حداقل ۳ سال(، آشنایی با ماشین آالت راهسازی
مسلط بر مهارت های اولیه کامپیوتر، توانایی در انجام فعالیت های مربوط به 

نگهداری تاسیسات و تجهیزات فنی و مهندسی و رفع اشکاالت جزئی آنها
متعهد، منظم و با انگیزه و روحیه کار تیمی

آقا،  تمام وقتمهندس کشاورزی

آقا،  تمام وقتنظافتچی

آقا، تمام وقتکارگر ساده

آقا،  تمام وقت، دارای ۵ سال سابقه کار، آشنایی با نرم افزار انبارانباردار

مسئول ترانسپورت
آقا، تمام وقت، دارای ۵ سال سابقه کار مرتبط

آشنایی با ماشین آالت راهسازی، دارای روحیه همکاری باال

دعوت به همکاری

شرکت کاردانان شرق با ۲۸ سال سابقه در زمینه تولید صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهت توسعه 
کادر دفتر مرکزی خود واقع در استان  تهران از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی مورد نظر در عنوان ایمیل 
به ایمیل زیر ارسال نمایند.

Sales.kardanan@gmail.com 
آدرس محل کار: محدوده میدان شیخ بهایی

لینک : 
https://bazarekar.ir/41222

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

مهندس مکانیک

خانم/ آقا، تمام وقت
حداقل کارشناسی در رشته مرتبط

دارای روحیه کار تیمی و قدرت تجزیه و تحلیل
مسلط به زبان انگلیسی

توانمند در مستند سازی مدارک مهندسی
توانمند در در تهیه و آماده سازی پروپوزال های فنی

آشنایی با سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک
OFFICE مسلط به نرم افزارهای تخصصی و

حقوق
بیمه تامین اجتماعی

اضافه کاری در صورت نیاز

کارشناس فروش
 )در حوزه نفت، گاز و 

پتروشیمی(

خانم/ آقا، تمام وقت
حداقل کارشناسی ترجیحا در رشته های فنی

دارای روحیه کار تیمی و قدرت تجزیه و تحلیل
آشنا به زبان انگلیسی

توانایی برقراری ارتباط موثر و متقاعد کردن مشتریان
مسلط به فنون مذاکره، ختم فروش و گزارش دهی
توانایی پیگیری مکرر امور و قراردادها و دقت در جزئیات
آشنایی به نگارش مکاتبات اداری و تنظیم مدارک 

مناقصات و قراردادها
OFFICE مسلط به نرم افزارهای تخصصی و

حقوق
بیمه تامین اجتماعی

اضافه کاری در صورت نیاز

مسئول دفتر

خانم، تمام وقت
دارای روحیه کار تیمی و قدرت تجزیه و تحلیل و 

ارتباط موثر و مستمر با سایر همکاران
آشنا به زبان انگلیسی و جستجوی اینترنتی

توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتریان پاسخ دهی و 
هماهنگی کلیه امور تشریفات و اداری مدیریت

مسلط به فنون مذاکره و پاسخگویی به مشتریان
توانایی پیگیری مکرر امور دفتر و مدیریت و دقت 
در جزئیات، آشنایی به نگارش مکاتبات اداری و 

تنظیم مدارک مناقصات و قراردادها
OFFICE مسلط به نرم افزارهای تخصصی و

حقوق
بیمه تامین اجتماعی

اضافه کاری در صورت نیاز

مســلح  نیروهــای  کل  ســتاد  هماهنگ کننــده  معــاون 
اعــالم کــرد: از ســال گذشــته بــرای ســربازانی کــه در طــول 
خدمــت مهارتــی را یــاد می گیرنــد »ســابقه کار« ثبــت 

می شــود.
ســردار علــی عبداللهــی در جشــنواره حضــرت علــی اکبر )ع( 
کــه بــه مناســبت روز ســرباز برگــزار شــد، گفــت: همــه مــا 
ســربازیم و باالتریــن عنــوان سربازیســت. شــهید ســلیمانی 
گفتــه  بــود کــه روی ســنگ مــزارش عنــوان ســرباز نوشــته 
و  آرمان هــا  حفــظ  ســربازی،  افتخــار  باالتریــن  شــود. 

ــای میهــن اســت. ارزش ه
ــاع  ــه دف ــه هفت ــان اینک ــا بی ــازارکار، وی ب ــزارش ب ــه گ ب
ــادآور روزهــای دفــاع مقــدس و تاریــخ پرافتخــار  مقــدس ی
کشــور ماســت، یــاد ســربازان شــهیدی کــه در هشــت ســال 
ــاع  ــاع مقــدس از ارزش هــا و تمامیــت ارضــی کشــور دف دف
کردنــد را گرامــی داشــت و ادامــه داد: دوران دفــاع مقــدس 
ــی  ــد ارزش های ــا بای ــت. م ــادی داش ــارب زی ــا تج ــرای م ب
ــه از  ــار و .. . ک ــتگی، ایث ــجاعت، همبس ــدت، ش ــد وح مانن
ــری  ــم. ایثارگ ــت را بیاموزی ــدس اس ــاع مق ــای دف ارزش ه
فقــط مربــوط بــه جنــگ نیســت و همیشــه هســت. جایــگاه 

ــدس اســت. ــرم و مق ــربازی محت س

افرادی که سربازی را بی اهمیت و اجباری 
می خوانند، ارزش امنیت را درک نکرده اند

معــاون هماهنگ کننــده ســتاد کل نیروهــای مســلح 
ادامــه اظهــار کــرد: در ســال های گذشــته اظهــار  در 
نظرهــای گوناگونــی دربــاره ســربازی انجــام شــده و افــرادی 
ــد، ارزش  ــاری می خوانن ــت و اجب ــربازی را بی اهمی ــه س ک
ــد. امنیــت و ســالمتی دو نعمتــی  امنیــت را درک نکــرده ان

اســت کــه ارزش آن قابــل درک نیســت. امنیــت از نان شــب 
ــد  ــرف بزن ــت ح ــاره امنی ــی درب ــر کس ــت . اگ ــر اس واجب ت
ــت.  ــدی گرف ــش را ج ــد حرف ــده، نبای ــی را ندی ــه ناامن ک
ــد  ــده ان ــی دوم را دی ــگ جهان ــه جن ــرادی ک بســیاری از اف

ــد. ــد می کنن ــوع را تایی ــن موض ای
ــا  ــخ باره ــا در طــول تاری ــد کــرد: کشــور م عبداللهــی تاکی
مــورد تاخــت و تــاز قــرار گرفــت و ایــن بــه علــت ایــن بــود 
کــه ما ســربازانی مانند شــما نداشــتیم. امروز جمهوری اســالمی 
بــه لطــف ســربازانش بــه اقتــدار رســیده اســت . از دشــمنان 
ــرفت  ــد و پیش ــمن رش ــت ، دش ــت داش ــع محب ــد توق نبای
مــارا نمی خواهــد. جهــان غــرب و رژیــم صهیونیســتی 
ــال  ــا ۲۰ س ــد. آمریکایی ه ــا ناراحتن ــرفت م ــروز از پیش ام
ــا کار  ــرای آن ه ــی ب ــزار افغان ــد و ۲۰ ه ــتان بودن در افغانس
می کردنــد امــا زمــان فــرار آمریــکا از آنجــا هیچکــدام 
ــاق در  ــن اتف ــد. ای ــرار کنن ــا ف ــا آمریکایی ه ــتند ب نتوانس

ــاد. ــز افت ــام نی ویتن

وی گفــت: آمریکایی هــا در کنگره شــان می گوینــد کــه 
ایــران  می گوینــد  و  می کننــد  حمایــت  اغتشاشــات  از 
بــدون انــرژی هســته ای را می خواهیــم. در برجــام نیــز 
ــا  ــد. آن ه ــا را بگیرن ــک های م ــه موش ــد ک ــالش می کردن ت
نگــران زنــان، مــردان و تمامیــت ارضــی مــا نیســتند همــه 
آزاداندیشــان، وطن دوســتان و دیــن داران بایــد بداننــد 
ــد  ــرب اســت. بای ــم صهیونیســتی و غ ــن هــدف رژی ــه ای ک
ــای  ــه حرف ه ــم و ب ــت کنی ــد و دق ــع باش ــان جم حواس م
دروغ فضــای مجــازی اعتمــاد نکنیــم کــه شــب را روز و روز 

ــد. ــان می دهن ــب نش را ش
عبداللهــی بــا اشــاره بــه مســئله ســربازی و تاکیــدات مقــام 
معظــم رهبــری، گفــت: ســرباز نبایــد تحقیــر شــود و بایــد 
ــار  ــا در ســه چه دوره خدمــت وی دوره آموزشــی باشــد. م
ســال گذشــته بیــش از ۳۰۰ هــزار نفــر از ســربازان را 
تحــت دوره هــای مهــارت آمــوزی قــرار دادیــم و بــه آن هــا 
ــه  ــن گواهینام ــه ای ــم ک ــه ای دادی ــی حرف ــه فن گواهینام

ــتند  ــارت داش ــه مه ــربازانی ک ــام س ــت. تم ــی اس بین الملل
نیــز برخــی دروس تئــوری را گذراندنــد و آزمونــی دادنــد و 

ــد. ــت کردن ــدرک خــود را دریاف م
بــه نقــل از ایســنا، بــه گفتــه معــاون هماهنگ کننــده ســتاد 
ــد  ــرر ش ــته مق ــال گذش ــک س ــلح، از ی ــای مس کل نیروه
کــه بــرای ســربازانی کــه در طــول خدمــت مهارتــی را یــاد 
ــرای  ــابقه ب ــن س ــود و ای ــت ش ــابقه کار« ثب ــد »س می گیرن

اســتخدام نیــز محســوب شــود.
وی ایــن را هــم گفــت: بــرای عادالنــه شــدن خدمــت 
ســربازی، شــرایط آن نیــز تعدیــل شــده و از ۱۷ تــا ۲۴ مــاه 

ــود. ــز  اصــالح ش ــاره نی ــراره دوب ــر اســت و ق متغی

۴۵ درصد سربازان دارای مدرک کاردانی به باال
ــا تاکیــد رییــس ســتاد کل و  وی همچنیــن اظهــار کــرد: ب
فرمانــده کل قــوا تــالش کردیــم تــا کار دون شــأن ســربازی 
ــا  ــربازان م ــد س ــروز ۴۵ درص ــود. ام ــربازان داده نش ــه س ب
ــد. شــاید برخــی از شــرایط  ــاال دارن ــه ب ــی ب مــدرک کاردان
ــا آن را  ــتیم ت ــالش هس ــا در ت ــد ام ــده آل نباش ــی ای رفاه

ــم. برطــرف کنی
ــا  ــلح ب ــای مس ــتاد کل نیروه ــده س ــاون هماهنگ کنن مع
اشــاره بــه بهبــود حقــوق ســربازان گفــت: در گذشــته 
ســرباز یــک بــار مالــی روی دوش خانــواده اش می گذاشــت 
و خانــواده بــرای وی پــول ارســال می کــرد، مــا نمونه هایــی 
داشــتیم کــه ســرباز ۲۴ مــاه مرخصــی نمی رفــت کــه 
ــرد و  ــت ک ــه دول ــی ک ــا لطف ــود. ب ــاد نش ــه ای ایج هزین
ــربازان  ــوق س ــته حق ــال گذش ــتاد کل، از س ــری  س پیگی
ــد  ــد می توان ــع باش ــربازی قان ــر س ــرد و اگ ــدا ک ــود پی بهب

ــد. ــداز کن ــز پس ان ــول را نی ــن پ ــدری از ای ق
ــی از  ــره خوب ــما خاط ــم ش ــا امیدواری ــت: م ــی گف عبدالله
ــه  ــامان دادن ب ــرای س ــید و از آن ب ــته  باش ــربازی داش س
زندگــی و تشــکیل خانــواده اســتفاده کنیــد. بایــد فضایــی در 
ســتاد کل ایجــاد شــود کــه الگــو باشــد. ســربازان نیــز بایــد 
بتواننــد مشــکالت خــود را بیــان و حــل کننــد. مــا راضــی 
نیســتیم کــه ســربازی بــا دغدغــه خدمــت کنــد. ســربازی، 
ــول  ــن در ط ــت و ای ــاط اس ــم و انضب ــری و نظ ــی گ نظام
زندگــی بــدرد شــما خواهــد خــورد. در کنــار این هــا تــالش 

مــا ایــن اســت تــا شــرایط خدمــت بهبــود یابــد.

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح اعالم کرد:

ثبت »سابقه کار« برای سربازانی که مهارت می آموزند
اختصاص ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
قرض الحسنه به هر سرباز برای اشتغال

ــای  ــتاد کل نیروه ــه س ــان وظیف ــوزی کارکن ــارت آم ــرارگاه مه ــده ق فرمان
مســلح از اختصــاص ۱۰۰ میلیــون تومــان تســهیالت قرض الحســنه بــه هــر 

ــرای اشــتغال خبــر داد. ســرباز ب
ــرارگاه  ــده ق ــد؛ فرمان ــواد زاده کمن ــردار محمدج ــازارکار، س ــزارش ب ــه گ ب
مهارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه ســتاد کل نیروهــای مســلح در آییــن 
وظیفــه  کارکنــان  اشــتغال  تســهیالت  اعطــای  ســامانه  از  رونمایــی 
ــرارگاه  ــکیل ق ــی تش ــداف اصل ــرد: از اه ــار ک ــت اظه ــی خدم ــر منقض ماه
ــدا توانمندســازی ســربازان اســت و بعــد از آن تأمیــن  مهارت آمــوزی در ابت

ــت. ــور اس ــاز کش ــتای نی ــربازان در راس ــتغال س ــاز اش نی
ــرای اشــتغال ســربازان بعــد از خدمــت از اهــداف  ــزود: تســهیلگری ب وی اف
ــر  ــزار نف ــون و ۱۰۰ ه ــک میلی ــش از ی ــت و بی ــوزی اس ــرارگاه مهارت آم ق
ــه ۷۵۰  ــد ک ــرار گرفتن ــی و تخصصــی ق ــای عموم ــش مهارت ه تحــت پوش

ــد. نفــر موفــق شــدند مــدرک بگیرن
ــال ۱۴۰۰  ــوزی در س ــند مهارت آم ــب س ــد از تصوی ــه داد: بع ــد ادام زاده کمن
موضــوع اشــتغال کارکنــان وظیفــه قوی تــر از گذشــته مــورد توجــه قــرار گرفــت.

ــتاد کل نیروهــای  فرمانــده قــرارگاه مهارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه س
ــه ســربازان  ــای اشــتغال ب ــص وام ه ــه مشــکالت تخصی ــا اشــاره ب مســلح ب
گفــت: بیــش از 9۰ درصــد تســهیالت بــا ســودهای باالیــی بــود و اســتقبال 
چندانــی از ایــن نــوع وام نشــد و همچنیــن ضوابــط منظمــی بــرای اختصاص 

ایــن تســهیالت وجــود نداشــت.
ــهیالت  ــرباز از تس ــزار س ــداد ۳ ه ــال ۱۴۰۰ تع ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــغ 6۲ ه ــرد: مبل ــح ک ــد، تصری ــتفاده کردن اس
اشــتغال زایی ســربازان در ردیــف بودجــه تخصیــص داده شــد کــه بخشــی از 

ــود. ــربازان می ش ــه س ــوط ب ــم مرب ــن رق ای
ــرباز  ــر س ــرای ه ــان ب ــون توم ــغ ۱۰۰ میلی ــرد: مبل ــان ک ــد بی زاده کمن
ــد  ــتان می توانن ــر اس ــا ه ــت ام ــده اس ــی ش ــر( پیش بین ــزار نف ــا 6۰ ه )ت
ــرباز  ــه س ــغل ب ــص ش ــوع تخصی ــه ن ــه ب ــا توج ــم ب ــم ه ــن رق ــتر از ای بیش

ــد. ــاص دهن اختص
ــتاد کل نیروهــای  فرمانــده قــرارگاه مهارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه س
ــه حوزه هــای هوشمندســازی اســت،  ــده پلیــس بســته ب مســلح گفــت: آین
آن چیــزی کــه از نــگاه بیرونــی بــه عنــوان هوشمندســازی از پلیــس انتظــار 

ــه شــکل هوشــمند اســت. ــه خدمــات ب مــی رود ارائ
ــات  ــه خدم ــر ارائ ــه دفات ــت ب ــی خدم ــرباز منقض ــرد: س ــان ک وی خاطرنش

ــد. ــه کن ــس +۱۰ مراجع ــک پلی الکترونی
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الف( شرایط عمومی: 
   تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران

   تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی.
   نداشــتن ســوء پیشــینه کیفــری کــه موجــب محرومیــت از حقــوق اجتماعــی 

شــده باشــد.
   عدم اعتیاد به مواد مخدر به تأیید مراجع ذیصالح.

   داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم
   داشــتن تندرســتی و توانایــی کامــل جســمی و روانــی جهــت انجــام فعالیتهــای 

شــغلی طبــق تأییــد مراجــع پزشــکی معتبــر شــرکت.
ب (شرایط اختصاصی استخدام:

۱-    سطح تحصیلی، گرایش و تعداد مورد نیاز:

جدول )۱( رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز در مقطع دیپلم

رشته های ردیف
تحصیلی

مدرک 
توضیحاتجنسیتتعدادگرایشتحصیلی

مرد۱۱۵—-دیپلمکلیه رشته ها۱

جدول )۲( رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز در مقطع فوق دیپلم  

رشته های ردیف
تحصیلی

مدرک 
توضیحاتجنسیتتعدادگرایشتحصیلی

مرد۱۰کلیه گرایش هاکاردانیبرق۱

مرد۶کلیه گرایش هاکاردانیمکانیک۲

مرد۱آزمایشگاهیکاردانیشیمی۳

مرد۳کلیه گرایش هاکاردانیمتالورژی۴

جدول)۳( رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز در مقطع کارشناسی

رشته های ردیف
تحصیلی

مدرک 
توضیحاتجنسیتتعدادگرایشتحصیلی

کلیه کارشناسیحسابداری۱
مرد۳گرایش ها

افراد دارای سابقه 
کار مرتبط دارای 
اولویت می باشند

کارشناسیمهندسی صنایع۲

کلیه 
گرایش ها 
بجز ایمنی 

صنعتی

مرد۸
افراد دارای سابقه 
کار مرتبط دارای 
اولویت می باشند

مهندسی ۳
کلیه کارشناسیمتالورژی

مرد۱۴گرایش ها
افراد دارای سابقه 
کار مرتبط دارای 
اولویت می باشند

مرد۵قدرتکارشناسیمهندسی برق۴

حداقل ۴ 
سال سابقه کار 

در نیروگاه الزامی 
می باشد

مهندسی ۵
مرد۷ابزار دقیقکارشناسیالکترونیک

افراد دارای سابقه 
کار مرتبط دارای 
اولویت می باشند

رشته های ردیف
تحصیلی

مدرک 
توضیحاتجنسیتتعدادگرایشتحصیلی

مهندسی ۶
کارشناسیمکانیک

کلیه 
گرایش 

ها به جز 
خودرو

مرد۷
افراد دارای سابقه 
کار مرتبط دارای 
اولویت می باشند

مرد۱۲کاربردیکارشناسیشیمی۷
افراد دارای سابقه 
کار مرتبط دارای 
اولویت می باشند

مرد۱عمومیکارشناسیحقوق۸
حداقل ۲ 

سال سابقه کار 
در امور قراردادها 

الزامی می باشد

۹IT / کلیه کارشناسیکامپیوتر
مرد۲گرایش ها

حداقل ۲ 
سال سابقه 

کار  در قسمت 
شبکه و امنیت 
الزامی می باشد.

صنایع / ایمنی ۱۰
کارشناسیصنعتی

صنایع 
گرایش 
ایمنی 
صنعتی

مرد۴
افراد دارای سابقه 
کار مرتبط دارای 
اولویت می باشند

۱۱

علوم و 
مهندسی 

محیط زیست 
/ کارشناسی 

ایمنی و محیط 
زیست/ شیمی

محیط کارشناسی
مرد۱زیست

افراد دارای سابقه 
کار مرتبط دارای 
اولویت می باشند

جدول )۴( رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد نیاز در مقطع کارشناسی ارشد

رشته های ردیف
تحصیلی

مدرک 
توضیحاتجنسیتتعدادگرایشتحصیلی

کارشناسی متالورژی۱
مرد۳—ارشد

افراد دارای سابقه 
کار مرتبط دارای 
اولویت می باشند

۲- شرایط سنی
– حداکثــر ســن قابــل قبــول بــرای داوطلبــان دیپلــم ۲۵ ســال )متولدیــن 1376/۰۷/11( 
کاردانــی ۲۷ ســال )متولدیــن 1374/۰۷/11( و کارشناســی و باالتــر ۳۲ ســال 

ــد. ــی باش ــن 1369/۰۷/11( م )متولدی
ــم  ــت دائ ــی، معافی ــارغ التحصیل ــخ ف ــبه تاری ــرای محاس ــل ب ــالک عم ــر: م تذک
ــام  ــت ن ــن روز ثب ــان اولی ــن داوطلب ــبه س ــه و محاس ــام وظیف ــت نظ ــان خدم و پای

1401/۰۷/11 مــی باشــد.
–  مــوارد زیــر بــه شــرط ارائــه تأییدیــه معتبــر از مراجــع ذیصــالح بــه حداکثــر ســن 

افــزوده مــی شــود:
۱-  مــدت زمــان انجــام خدمــت ســربازی )حداکثــر به مــدت ۲۴ مــاه( بــه حداکثر 

ســن مجــاز افــزوده خواهد شــد.
مــدت زمــان ســابقه کار مرتبــط در شــرکتهای پیمانــکاری طــرف قــرارداد شــرکت 
فــوالد بوتیــای ایرانیــان کــه بــه تأییــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی رســیده باشــد بــه 
حداکثــر ســن مجــاز افــزوده خواهــد شــد مشــروط بــر اینکــه ســن متقاضــی دیپلــم 

ــر از ۴۲ ســال بیشــتر نباشــد. ــم از ۳۷ و کارشناســی و باالت ــوق دیپل از ۳۵ ، ف
 لیست پیمانکاران فوالد بوتیای ایرانیا به شرح ذیل اعالم می گردد:

۱-    شرکت مانا            ۲-    شرکت های پیمانکار مانا          ۳-    شرکت ظفر رسانا
۴-    شرکت سفیر سالمت سمنگان             ۵-    شرکت نوشین کیش خانمیرزا

۶-    شرکت مهرنیاقادر                  ۷-    سایر شرکت ها
توضیــح : در صورتــی کــه در ســایر شــرکت هــای پیمانــکاری مســتقر در مجتمــع 
فــوالد بوتیــای ایرانیــان ســابقه خدمــت داریــد جهــت تاییــد ســوابق بــه دفتــر فــوالد 

بوتیــای ایرانیــان ، بخــش جــذب و اســتخدام مراجعــه نماییــد.
در صورتــی کــه در ســایر شــرکت هــای پیمانکاری شــرکت مانا مســتقر در مجتمــع فوالد 
بوتیــای ایرانیــان ســابقه خدمــت دارید جهت تایید ســوابق به شــرکت مانــا مراجعه نمایید.

ج( سایر شرایط:
ــی  ــرادی بوم ــه اف ــوق دیپلم ب ــم و ف ــتخدام در مقاطع دیپل ــان اس ــرای متقاضی ۱- ب

ــند: ــر باش ــرایط زی ــی از ش ــه دارای یک ــردد ک ــالق می گ اط
۱-۱- محــل ســکونت متقاضــی ، پــدر و مــادر متقاضی در یکــی از توابع شهرســتان 

کرمــان باشــد.)مناطق همجــوار مجتمــع دارای اولویت می باشــند(
۱-۲-   محــل تولد/محــل صــدور شناســنامه فــرد متقاضــی، پــدر، مادر و یا همســر 

متقاضــی یکــی از توابع شهرســتان کرمان باشــد.
۱-۳-   طــی نمــودن حداقــل دو مقطــع تحصیلــی از مقاطــع تحصیلــی )ابتدایــی، 
راهنمایــی و دبیرســتان( فــرد متقاضــی در یکــی از توابــع شهرســتان کرمــان باشــد.

۱-۴-  فرزنــدان پرســنل نیروهــای مســلح در صورتــی کــه ۳ ســال از ســنوات تحصیلی 
آن هــا اعــم از ابتدایــی، راهنمایــی و دبیرســتان در یکــی از توابع شهرســتان کرمان باشــد.
ــی  ــرادی بوم ــه اف ــی و باالتر ب ــتخدام در مقطع کارشناس ــان اس ــرای متقاضی ۲- ب

ــر باشــند: اطــالق مــی گــردد کــه دارای یکــی از شــرایط زی
۲-۱-  محــل ســکونت متقاضــی، پــدر و مــادر متقاضــی در یکی از شهرســتان های 

اســتان کرمان باشــد.
۲-۲- محــل تولد/محــل صــدور شناســنامه فــرد متقاضــی، پــدر، مــادر و یا همســر 

متقاضــی یکــی از شهرســتان های اســتان کرمــان باشــد.
۲-۳-  طــی نمــودن حداقــل دو مقطــع تحصیلــی از مقاطــع تحصیلــی )ابتدایــی، 
راهنمایــی و دبیرســتان( فــرد متقاضــی در یکــی از شهرســتان های اســتان کرمان باشــد
۲-۴-    فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که ۳ سال از سنوات تحصیلی آن ها اعم 

از ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در یکی از شهرستان های استان کرمان باشد.
۳-شــاغالن فعلــی در شــرکت هلدینــگ میدکــو و شــرکتهای تابعــه آن حــق حضــور 

در آزمــون را ندارنــد.
ــده و  ــه ش ــو پذیرفت ــای میدک ــرکت ه ــال در ش ــو قب ــر نح ــه ه ــه ب ــرادی ک ۴- اف

ــد. ــام ندارن ــد حــق ثبــت ن ــا تــرک کار نمــوده ان خاتمــه کار ی
۵-متقاضیانــی کــه قبــأ در آزمونهــای جــذب نیروی شــرکت فــوالد بوتیــای ایرانیان 
ــرایط الزم  ــتن ش ــل و داش ــورت تمای ــد در ص ــده ان ــه نش ــوده و پذیرفت ــرکت نم ش
ــام و در ایــن آزمــون شــرکت  بایســتی مطابــق مفــاد ایــن اطالعیــه مجــددأ ثبــت ن

نماینــد و هیــچ تقاضــای دیگــری معتبــر نخواهــد بــود.
۶- افـرادی کـه اعضـاء درجه یـک خانواده آنان در شـرکت مشـغول بکار می باشـند 

مجـاز بـه ثبت نام نمـی باشـند. )فرزند، پـدر، مادر، بـرادر، خواهرو همسـر(
۷-     بومیــان مناطــق همجــوار مجتمــع ، فرزنــدان معــزز شــهدا و فرزنــدان 

جانبازان  بــاالی ۲۵ درصــد، دارای اولویــت مــی باشــند.
۸-  تعییــن واحــد ســازمانی متقاضیــان، بنــا بــه تشــخیص شــرکت فــوالد بوتیــای 

ایرانیــان مــی باشــد.
۹- پذیرفتـه شـدگان نهایـی، تابع آیین نامه اسـتخدامی شـرکت میدکو ، قانـون کار و 
تامیـن اجتماعـی خواهنـد بود و نحوه همـکاری به صـورت قرارداد موقت می باشـد.
۱۰- پذیرفتــه شــدگان نهایــی در طــی دوره آزمایشــی ســه ماهــه، مــورد ارزیابــی قرار 

گرفتــه و در صــورت رضایــت از عملکــرد ایشــان ادامــه همــکاری وجــود خواهــد 
ــا رعایــت مفــاد  ــد و شــرط و ب ــه قی ــچ گون ــدون هی ــر اینصــورت ب داشــت و در غی

قانــون کار، بــه خدمــت آنــان پایــان داده خواهــد شــد.
ــکان  ــال اس ــدی در قب ــه تعه ــان هیچگون ــای ایرانی ــوالد بوتی ــرکت ف ۱۱- ش

ــت. ــد داش ــدگان نخواه ــه ش پذیرفت
۱۲- شــرکت فــوالد بوتیــای ایرانیــان ســرویس ایــاب و ذهــاب بــرای بــرای هیــچ یک 
از شهرســتان هــای مجــاور نــدارد و ســرویس دهــی در شــعاع ترانســپورت تعییــن 

شــده توســط شــرکت صــورت مــی پذیــرد.
۱۳- معاینــات پزشــکی و آزمونهــای ســالمت و توانایــی جســمانی و روانــی بــرای 
فعالیــت در محیــط هــای صنعتــی و مشــاغل مــورد نیــاز صــورت میپذیرد. لــذا عدم 

موفقیــت در هــر یــک از مراحــل بــه منزلــه منتفــی شــدن فرآینــد جــذب میباشــد.
۱۴- بــا توجــه بــه اینکــه پذیــرش افــراد بــرای مشــاغل مــورد نظــر بــا مشــخصات و 
تحصیــالت اعــالم شــده می باشــد. لــذا پذیرفتــه شــدگان نهایــی می بایســت صرفأ 
بــا شــرایط و مــدارک تحصیلــی پذیــرش شــده بــه کار در شــرکت مشــغول گردنــد. و 
ــده در  ــرش ش ــده و پذی ــالم ش ــرایط اع ــر از ش ــی باالت ــدرک تحصیل ــه م هیچگون
ــول و اعمــال نمی باشــد و در صــورت داشــتن مــدرک  ــل قب طــول دوره خدمت  قاب
تحصیلــی باالتــر از مــدرک ثبت نامــی داوطلــب از مراحــل جذب حــذف خواهــد گردید.
از  دیپلــم  از  باالتــر  داوطلبیــن  جهــت  تحصیلــی  مــدرک  اســتعالم  ارائــه 
ــام الزامــی مــی باشــد. ســایت estelam.msrt.ir و بارگــذاری در زمــان ثبــت ن
ــه  ــر ادام ــی ب ــر مبن ــه معتب ــت نام ــد و ضمان ــی تعه ــدگان نهای ــه ش ۱۵- از پذیرفت
خدمــت در شــرکت فــوالد بوتیــای ایرانیــان مادامــی کــه شــرکت بــه خدمات ایشــان 

نیــاز دارد اخــذ میگــردد.
د( نحوه ثبت نام و ارسال مدارک:

داوطلبــان از تاریــخ درج آگهــی حداکثر تا پایان روز پنجشــنبه مــورخ  1401/۰۷/21 
مهلــت دارنــد تا بــا مطالعه دقیــق آگهــی و شــرایط منــدرج در آن، در پایــگاه اینترنتی 

اعــالم شــده فرم ثبــت نــام را تکمیــل و مــدارک زیــر را بارگــذاری نمایند:
. فایل اسکن شده عکس داوطلب ۴*۳ با زمینه سفید.

. فایل اسکن شده رزومه کاری در صورت داشتن سابقه کار مرتبط
. فایــل اســکن شــده آخریــن مــدرک تحصیلــی منطبــق بــا جــدول فــوق. )مــدرک 

تحصیلــی بایــد دارای معــدل باشــد(
. فایل اسکن شده پشت و روی کارت ملی.

. اسکن شناسنامه
. اسکن پشت و روی کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم

. اسکن مدارک ایثارگری
. اسکن گواهینامه های معتبر مورد نیاز )در صورت داشتن گواهینامه(

. اســکن ســوابق بیمــه بــه تاییــد ســازمان تأمیــن اجتماعی )ســوابق کاری الزامــا بــا 
نــام شــعبه و کارگاه ارائــه گــردد(

. اســکن تاییدیــه تحصیلــی اخــذ شــده از ســایت estelam.msrt.ir برای داوطلبان 
مقاطــع باالتــر از دیپلم

. معرفــی نامــه از محــل کار بــا قیــد عنــوان شــغلی و ســمت و بــا مهر شــرکت ) طبق 
آیتــم جــدول رشــته (صرفــا جهــت رشــته هــای مهندســی برق)قیــد ســابقه کار در 
نیــروگاه(، حقــوق) امــور قراردادهــا( و کامپیوتر، IT)شــبکه و امنیت( ردیــف هــای 

4، 8 و 9 مقطــع لیســانس.
*متقاضــی بــرای اثبــات بومــی بــودن بایــد با توجــه بــه انتخــاب گزینه، صفحــه اول 
شناســنامه خــود ، پــدر ، مــادر و یــا همســر و جهــت اثبــات محــل ســکونت ســند 
محضــری منــزل را اســکن و ارســال نمایــد. )ســند مالکیــت بــه نــام داوطلــب، پــدر 

یــر مجموعــه شــرکت مــادر تخصصــی توســعه معــادن و صنایــع معدنــی خاورمیانــه )میدکــو( بــه منظــور تکمیــل نیــروی انســانی مــورد نیــاز جهت خدمــت در مجتمــع فــوالد بوتیــای ایرانیــان واقــع در کیلومتــر ۲۷ کمربنــدی امــام رضــا )ع( از بیــن واجدیــن  شــرکت فــوالد بوتیــای ایرانیــان )ســهامی خــاص( ز
یــق برگــزاری آزمــون اســتخدامی کتبــی )عمومــی و تخصصــی( و کســب نمــره حــد نصــاب الزم،  بــه صــورت قــرارداد موقــت طبــق قوانیــن کار و تأمیــن اجتماعــی اقــدام بــه جــذب نیــرو مینمایــد. شــرایط مــرد در مقاطــع تحصیلی دیپلــم ، کاردانــی ، کارشناســی و کارشناســی ارشــد از طر

الزم بذکر است کلیه مراحل آزمون تا مرحله معرفي به شرکت فوالد بوتیای ایرانیان ، توسط دانشگاه صنعتی شریف ،مجري برگزاري آزمون انجام مي پذیرد .
یخ  1401/۰۷/12 تا پایان روز پنجشنبه مورخ 1401/۰۷/21  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. داوطلبان واجد شرایط میتوانند برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی www.karazmoon.com مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق از تار

رئیــس  بــازارکار،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
دانشــگاه جامــع علمــی – کاربــردی در مراســم 
ــی  ــع علم ــگاه جام ــی دانش ــال تحصیل ــاز س آغ
ــی –  ــز علم ــی مرک ــه میزبان ــه ب ــردی ک – کارب
ــد  ــزار ش ــران برگ ــانی ته ــش نش ــردی آت کارب
گفــت: اولیــن بهانــه مــن بــرای حضــور در 
ــک ســال  ــردی تبری ــز علمــی – کارب ــن مرک ای
تحصیلــی 1401 – 1402 اســت  و خســته 
ــب  ــا کس ــه ب ــرای اینک ــک ب ــید و تبری نباش
دانــش و مهــارت در ایــن مرکــز بــه مبــارزه بــا 

ــد.  ــی پردازی ــکاری م ــش بی داع
ــواره  ــردی هم ــی – کارب ــز علم ــه مراک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــر بلن دکت
ــت:  ــد گف ــی کنن ــال م ــان دنب ــور همزم ــه ط ــی را ب ــری و عمل ــوزش نظ آم
ــان هــم هــم  ــای کار هســتند و همزم ــردی همــواره پ مراکــز علمــی – کارب

ــد. ــی کنن ــال م ــغل را دنب ــعه ش ــازارکار و توس ــم ب ــارت و ه ــب مه کس
ــانی و  ــش نش ــان آت ــاالن و کارکن ــه فع ــان ب ــش نش ــک روز آت ــن تبری وی ضم
گرامیداشــت شــهدای آتــش نشــان کشــور گفــت: یکــی از دســتاوردها و ثمــرات 
خــوب دانشــگاه جامــع علمــی – کاربــردی کــه ســی ســال پیــش تشــکیل شــد 
عــاوه بــر توســعه مهــارت و اشــتغال در رشــته هــای مختلــف، تاســیس همیــن 
مرکــز  علمــی – کاربــردی آتــش نشــانی تهــران اســت کــه در حــال حاضــر بــه 
یــک مرکــز علمــی – کاربــردی آتــش نشــانی بیــن المللــی تبدیــل شــده اســت.

ــه دانشــگاه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــردی ب ــع علمــی – کارب ــس دانشــگاه جام رئی
جامــع علمــی – کاربــردی در ســال 1370 شــکل گرفــت یــادآور شــد: هــدف 
ایــن بــود کــه بعــد از جنــگ بــه تربیــت نیروهایــی بپردازیــم کــه بــه نیازهــای 

جامعــه، بــازار و کشــور پاســخ بدهیــم.
ــه اینکــه یکــی از ماموریــت هــای اصلــی دانشــگاه نیازســنجی  ــا اشــاره ب وی ب
و برنامــه ریــزی بــرای توســعه رشــته هــای جدیــد متناســب بــا نیــاز جامعــه و 
بــازارکار و بــازار کشــور اســت گفــت: هــدف مــا توســعه شــغل و توســعه آمــوزش های 

مهــارت محــور متناســب بــا نیــاز بــازارکار در کشــور اســت.
بــه گــزارش بــازارکار، دکتــر بلنــدی بــا اشــاره بــه اینکــه در دنیــا بیــش از هشــت 
هــزار شــغل وجــود دارد افــزود: هــدف و ماموریتــی دنبــال مــی کنیم آمــوزش ها 
و مهــارت هــای منجــر بــه بــازارکار اســت و بایــد تــاش کنیــم تعــداد مشــاغل 
موجــود در کشــور را کــه هــم اکنــون دو تــا ســه هــزار شــغل در کشــور اســت بــا 

آمــوزش هــای مهارتــی و شــغلی بــه تعــداد قابــل قبولــی افزایــش دهیــم.
وی از وجــود یــک هــزار برنامــه درســی در دانشــگاه جامــع علمــی – کاربردی 
ــا ســه  ــه دو ت ــه هــای درســی را ب ــن برنام ــد ای ــرد: بای ــر داد و اعــام ک خب
هــزار برنامــه درســی افزایــش دهیــم. یکــی از ماموریــت هــای مــا بازنگــری 
در برنامــه درســی متناســب بــا نیازهــای جامعــه و بــازارکار اســت کــه تــاش 
مــی کنیــم بــا همــکاری مراکــز علمــی – کاربــردی از جملــه مرکــز علمــی 

کاربــردی آتــش نشــانی دنبــال مــی کنیــم.
توجه دانشگاه جامع به بهره وری و توسعه بازارکار 

رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی – کاربــردی بــا اشــاره بــا تاکیــد رئیــس جمهور 
مبنــی بــر توجــه دانشــگاه هــا بــه بهــره وری گفــت: دانشــگاه جامــع علمــی 
– کاربــردی هــم بحــث بهــره وری را بــا توســعه آمــوزش هــای مهارتــی و هــم 

توســعه بــازارکار را بــا آمــوزش هــای شــغلی دنبــال مــی کنــد.
رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی – کاربــردی بــر توســعه آمــوزش هــای 
ــع اصــاح  ــد فرهنــگ جام ــرد: بای ــد ک ــی و تکنســینی در کشــور تاکی کاردان
شــود؛ متاســفانه در حــال حاضــر جامعــه بــه یــک دکتــر بیــکار بیشــتر از یــک 

تکنســین و کاردان شــاغل اهمیــت مــی دهــد؛ 
ــروز  ــد اصــاح شــود. جامعــه ام ــگاه بای ــن ن ای
ــز  ــه نی ــاز جامع ــاز دارد و نی ــین نی ــه تکنس ب

ــن اســت. همی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت علــوم و وزیــر 
محتــرم علــوم بــه مهــارت بیــش از هــر 
ــوع  ــت: موض ــد گف ــی ده ــت م ــی اهمی زمان
ــش  ــروت از دان ــد ث ــتغال و تولی ــارت و اش مه
ــت  ــع ماموری ــت. در واق ــت ماس ــور فعالی مح
اصلــی دانشــگاه در دهــه چهــارم توســعه 
آمــوزش هــای مهارتــی و کاردانــی منجــر بــه 

ــت ــتغال اس ــازارکار و اش ب
دانشــگاه جامــع علمــی – کاربــردی بــر بیــن المللی شــدن دوره هــا و برنامــه های 
مرکــز علمــی – کاربــردی آتــش نشــانی تهــران تاکیــد کــرد و گفت: آتش نشــانی 
مصــداق نثــار جــان بــرای جامعــه اســت و مــا از توســعه برنامــه هــا و فعالیــت ها 

و رشــته هــای ایــن دانشــگاه حمایــت مــی کنیــم.
کشور به 20 هزار آتش نشان نیاز دارد

ــت:  ــم گف ــن مراس ــز در ای ــران نی ــانی ته ــش نش ــازمان آت ــل س ــر عام مدی
ــه  ــران ب ــهر ته ــط ش ــاز دارد و فق ــش نشــان نی ــزار آت ــه 20 ه کشــورمان ب

ــاز دارد. ــان نی ــش نش ــروی آت 2500 نی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــور رشــته هــای متناســب بــا بحــث مهندســی 
حریــق و اطفــاء آتــش مــورد غفلــت واقــع شــده گفــت: مرکــز علمــی – کاربردی 

آتــش نشــانی تهــران در حــال حاضــر در 26 رشــته فعــال اســت.
مهنــدس قــدرت الــه محمدی افزود: رشــته مهندســی آتــش و اطفــاء حریــق را در این 
مرکــز علمــی – کاربــردی دایــر کــرده ایــم و ایــن مرکــز بــا حمایــت هــای الزم مــی 

توانــد بــه مرکــز بیــن المللــی آتش نشــانی در منطقــه تبدیل شــود.
وی افــزود: بــا تــاش هایــی کــه کردیــم تنهــا توانســته ایم یکصــد آتش نشــان جذب 

کنیــم و همچنیــن 16 آتــش نشــان زن نیــز امســال کار خــود را آغاز کــرده اند.
دکتــر روح الــه علیخــان گرگانــی رئیــس موسســه آمــوزش عالی علمــی کاربردی 
شــهرداری تهــران نیــز در ایــن مراســم گفــت: چهــار مرکــز علمــی کاربــردی در 
ــرای 22 منطقــه  شــهر تهــران در زمینــه دوره هــای مختلــف فعــال اســت و ب

تهــران بیــش از 800 دوره علمــی کاربــردی تعریــف و تدویــن شــده اســت.
دکتــر رضــا رحمــت اهلل زاده رئیــس مرکــز علمــی کاربــردی ســازمان آتش نشــانی و 
خدمــات ایمنــی شــهرداری تهــران نیــز بــر حمایت دســتگاه هــای علمــی و اجرایی 
از ایــن مرکــز بیــن المللــی تاکیــد کــرد و گفــت: ایــن مرکــز 650 دانشــجو بــا 90 

اســتاد و مــدرس مــی توانــد حــرف هــای بســیاری بــرای گفتــن داشــته باشــد. 
وی افــزود: ایــن مرکــز نیروهــای متخصــص و توانمنــد بســیاری را بــه جامعه تحویل 

داده و شــهدای گرانقــدری را بــرای امنیــت شــهر تقدیــم جامعه نموده اســت.
در ایــن مراســم از خانــواده دانشــجوی آتــش نشــان شــهید بهنــام میرزاخانــی 

و نیــز دو دانشــجوی نمونــه و دو مــدرس نمونــه تقدیــر بــه عمــل آمــد.
در پایــان ایــن مراســم دکتــر بلنــدی رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی 
ــی و  ــای مهارت ــز از کارگاه ه ــن مرک ــران ای ــی مدی ــا همراه ــردی ب – کارب
عملیاتــی تخصصــی مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی آتــش نشــانی  و اجــرای 

ــرد. ــد ک ــجویان بازدی ــط دانش ــات توس ــداد و نج ــی ام ــات تخصص عملی
وی همچنیــن بــا آتــش نشــانان زن کــه بــه تازگــی بــه جرگــه آتــش نشــان 
ــای  ــع نیازه ــوان را در رف ــور بان ــرد و حض ــو ک ــد، گفتگ ــته ان ــران پیوس ته
مختلــف کشــور از جملــه در حــوزه آتــش نشــانی را مایــه افتخــار و مباهــات 

دانســت.

دکتر بلندی در آئین آغاز سال تحصیلی دانشگاه جامع علمی – کاربردی؛

ماموریت اصلی دانشگاه در دهه چهارم توسعه آموزش های مهارتی و کاردانی منجر به بازارکار و اشتغال است
دهقانی فیروزآبادی در نشست با مسئوالن بنیاد ملی نخبگان:

بهترین راه حفظ نخبگان انتصاب آنان در مناصب و مسئولیت های کالن کشور  است
فیروزآبـادی؛  ایـن نشسـت، روح اهلل دهقانـی  در 
سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با اشـاره بـه تاش های انجـام شـده در بنیاد ملی 
در  بنیـاد  ایـن  از زحمـات مسـئوالن  نخبـگان، 
سـال های گذشـته تشـکر کـرد و ضمـن تاکید بر 
لـزوم نهادینه کـردن ادبیات نخبگانـی در جامعه، 
گفت: اسـتعداد، قابلیت و پتانسـیلی است که باید 
در مسـیر نخبگانـی هدایت شـود، اما نخبگی یک 

فعلیت اسـت.
در  موجـود  آسـیب های  از  بسـیاری  افـزود:  وی 
کشـور بـه دلیـل تعریف نادرسـت و غیـر دقیق از 

اسـتعداد و نخبگـی ایجـاد شـده اسـت.
دهقانـی ادامـه داد: مهمتریـن شـاخصه نخبگـی، 

اثرگـذاری اسـت، از ایـن رو اسـتعدادبرتر بایـد ضمن شناسـایی، 
در مسـیر نیازهـای کشـور هدایـت و حمایت شـود.

وی اضافـه کـرد: در بخش مسـتعدان، شناسـایی اغلـب بر مبنای 
خوداظهـاری انجـام می شـود، امـا نخبـگان در اکثر مـوارد باید در 
مسـیری جدا از خود اظهاری مورد شناسـایی قـرار بگیرند چراکه 
ایـن افـراد علی رغـم اثرگـذاری بـاال در کشـور، عمومـا بـه دنبال 
معرفـی خود نیسـتند؛ به همین دلیـل باید برنامه جدیـدی برای 

شناسـایی دقیـق نخبگان اجرا شـود.
سرپرسـت معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری سـپس 
بـه ضـرورت حمایـت مالی و معنـوی از جامعـه نخبگانی، اشـاره 
کـرد و گفـت: دعـوت از نخبـگان در نشسـت های هم اندیشـی و 
یـا تکریـم و الگوسـازی آنـان می توانـد نقـش بسـیاری در ایجـاد 

احسـاس تاثیرگـذاری ایشـان در جامعـه بومی داشـته باشـد.

نگاه بنیاد ملی نخبگان از عرضه محوری
 باید به سمت تقاضامحوری اصالح شود

دهقانـی با اشـاره به اینکـه نگاه بنیاد ملی نخبـگان از عرضه محور 
بایـد به سـمت تقاضامحـور اصاح شـود، اظهار داشـت: روند باید 

به شـکلی باشـد که فرد مسـتعد برتر براسـاس نیازهای کشـور در مسـیر نخبگی 
قـرار بگیـرد تـا در نهایـت نخبگانی تربیت شـوند که بتواننـد در حوزه هـای مورد 

نیاز، اثرگذاری بیشـینه و بهینه داشـته باشند.
سرپرسـت معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری اضافه کرد: حس تاثیرگذاری 
بزرگتریـن عامـل در حس رضایت مندی در نخبگان اسـت. این افـراد علی رغم تمام 
مسـائل موجـود در جامعـه و حتـی بـه رغم داشـتن مشـکات مختلـف در بخش 

اشـتغال و معیشـت، بیش از هر حمایت دیگری نیازمند دیده شـدن هسـتند.
وی تاکیـد کرد: اگر سیسـتم پـرورش نخبگان یک سیسـتم تقاضامحور بر مبنای 
نیازهـای کشـور باشـد، همـواره بـرای محصـوالت و برون دادهـای نخبگانی تقاضا 
وجـود دارد؛ در نتیجـه ایـن افـراد باالترین حـس رضایت مندی را خواهند داشـت.

لـزوم  بـه  اشـاره  بـا  ریاسـت جمهوری  فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  سرپرسـت 
زمینه سـازی بـرای حکمرانـی نخبـگان، بهتریـن راه بـرای تحقـق ایـن مهـم را 
انتصاب نخبگان در مناصب و مسـئولیت های کان کشـور دانسـت و بیان داشـت: 
حضـور ایـن افراد در این مسـئولیت ها سـبب ایجاد حـس رضایت منـدی در آنان 
و مانـدگاری در کشـور خواهـد شـد. با این نـگاه، یکی از سیاسـت های کان بنیاد 
ملـی نخبـگان بایـد حرکت بـه سـمت تربیت حکمرانـان نخبـه در جامعه باشـد.
دهقانـی تاکیـد کـرد: بنیاد ملی نخبـگان درگاه ورود نخبگان و اسـتعدادهای برتر 

به زیسـت بوم فنـاوری و نوآوری اسـت، این یعنی 
تمـام مجموعـه هـای دانـش بنیـان اکوسیسـتم 
نـوآوری و شـکوفایی بایـد از خروجی هـای بنیـاد 
ملـی نخبـگان تغذیـه شـوند؛ بنابرایـن توجـه به 
بنیـاد ملـی نخبـگان در دور جدیـد بایـد بسـیار 
ویـژه باشـد تـا بشـود ظرفیت هـای موجـود در 
کشـور را در ایـن اکوسیسـتم هدایـت و حمایـت 

کرد.
وی افـزود: بـرای ایـن مهـم، سـتادهای معاونـت 
ریل هـای  سـوزن بانان  کـه  فنـاوری  و  علمـی 
توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان کشـور هسـتند و 
جریان سـازی باالیی در اقتصاد کشـور دارند، باید 
ضمـن ارتقـا به سـمت مسـائل کان و تاثیرگذار 
در اقتصـاد کشـور، از شـورایی نخبگانـی بـه عنـوان یـک هیئـت 
اندیشـه ورز نیـز بهـره ببرند. این شـورا باید با پیشـنهاد بنیاد ملی 
نخبگان تشـکیل شـود و راهبری سیاسـت های کان ستادهای را 
به عهده داشـته باشـد تـا بنیاد ملی نخبـگان باالتریـن اثرگذاری 
را در حوزه اقتصاد دانش بنیان کشـور داشـته باشـد؛ البته در این 
مسـیر حمایت هـای مالـی و غیرمالـی الزم نیز از این بنیـاد انجام 

خواهد شـد.

خروج نخبگان باید امری مذموم 
تلقی شود

سرپرسـت معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری با اشـاره 
بـه نقش مهم شـتاب دهنده ها، گفـت: ورودی این شـتابدهنده ها 
افـراد مسـتعد هسـتند و خروجی آنهـا گروه های مختلفی اسـت 
کـه می تواننـد بـه عنـوان گروه هـای نوپـا بـه سـمت اقتصـاد 
دانش بنیـان حرکـت کننـد و وارد مراکـز رشـد شـوند. راهبـری 
کان و سیاسـت گذاری شتابدهنده های کشـور باید در بنیاد ملی 
نخبـگان انجـام شـود، با ایـن اقـدام شـتابدهنده ها نیز بـا حضور 

نیروهـای انسـانی نخبـه غنی خواهند شـد.
دهقانـی در پایـان خاطرنشـان کرد: هر قدم مثبت در بنیـاد ملی نخبگان می تواند 
در زندگی یک انسـان باالترین اثر را داشـته باشـد و هر حرکت کوچکی می تواند 
مـوج بزرگـی را در کشـور ایجـاد کنـد؛ بنابرایـن فعالیـت در بنیـاد ملـی نخبگان 
نیازمنـد انگیـزه ملی و الهی اسـت. به همین میـزان نیز هرگونه اشـتباه و یا اقدام 
نادرسـت کـه منجـر به خـروج نخبـگان از چرخه خدمت رسـانی به جامعه شـود، 

مذموم و نکوهیده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت، در ابتدای این نشسـت، ناصر باقری مقـدم، قائم مقام بنیاد ملی 
نخبـگان ضمـن قدردانـی از زحمـات دکتر سـورنا سـتاری معاون سـابق علمی و 
فناوری ریاسـت جمهوری و رئیس سـابق بنیاد ملی نخبگان، برخی ماموریت های 
بنیـاد در راسـتای شناسـایی، حمایـت، حفـظ و نگهداشـت اسـتعدادهای برتـر و 

نخبـگان را برشـمرد و گزارشـی از رونـد فعالیت هـای بنیـاد ارائه کرد.
همچنیـن عباس ابراهیمی معاون سـرآمدان و نخبگان، سـید محمدصادق موحد 
معـاون آینده سـازان، میثم شـهبازی سرپرسـت معاونت توسـعه و مدیریت منابع 
و سـایر مدیـران بنیـاد ملی نخبـگان ضمن بیان شـرح وظایف معاونت هـا و دفاتر 
زیرمجموعـه خـود، به بیـان دیدگاه ها، نظـرات و فاکتورهای سـازنده و پیش برنده 

امـور نخبگان در بنیـاد پرداختند.

سرپرسـت معاونـت علمـی 
و فنـاوری ریاسـت جمهوری 
بـا اشـاره بـه نقـش بنیـاد 
توسـعه  در  نخبـگان  ملـی 
اقتصاد دانش بنیـان، گفت: این 
بنیـاد مهمتریـن نقـش را در 
اکوسیسـتم فناوری و نوآوری 
کشـور دارد بطوری کـه هـر 
حرکت کوچـک آن می تواند 
موجـی بلنـد در جامعه ایجاد 

. کند
به گزارش پایگاه اطالع رسـانی 
بنیاد ملی نخبگان، نشسـت 
سرپرسـت معاونـت علمی و 
فنـاوری ریاسـت جمهوری با 
مسـئوالن بنیاد ملی نخبگان 

برگزار شـد.

دعوت به همکاری

عالقمندان جهت اطالعات بیشتر و یا ثبت نام به آدرس زیر مراجعه نمایند.

www.karazmoon.com



دانشگاه 

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

10 دوشنبه 18 مهر 1401-13 ربیع االول 1444-10  اکتبر 2022 - سال بیست و دوم - شماره 1282

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت ایمن تردد تندیس در تهران 
 برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر 

نیازمند است:
 تکنسین فنی )آقا(

 دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس برق
 آشنایی به کامپیوتر،آشنایی به کار فنی

 ترجیحا ساکن غرب تهران
 شرایط سنی بین ۲۲ تا ۲۵

مسیولیت پذیر، با انگیزه و مستعد یادگیری
 شنبه تا چهارشنبه از ۹:۳۰ الی ۱۸

  و پنجشنبه از ۹:۳۰ الی ۱۵
 حقوق بنا به مهارت شخص توافقی خواهد بود + 

حق ماموریت، اضافه کاری و پاداش حسن انجام کار + 
بیمه تامین اجتماعی

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

ittandis@gmail.com  
لینک :

https://bazarekar.ir/41004 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

یک شرکت تولیدی ، از جویندگان کار خالق، پویا 
و دارای تخصص های ذیل در استان های تهران – 

اصفهان – خراسان رضوی – مازندران – فارس 
دعوت به همکاری مینماید.

  مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار
  کارشناس مدیریت یا مهندسی صنایع )آقا(

 کارشناس مهندسی فروش )آقا(
  کارشناس مهندسی برق یا صنایع )آقا(

 کارشناس مارکتینگ
تکنسین اجرایی خدمات پس از فروش )آقا(

 حقوق از ۶ میلیون تومان
 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود 
)مشخصات فردی، سوابق کاری و تحصیلی( را 

به ایمیل زیر ارسال نمایند.
)لطفا از تماس تلفنی خودداری فرمائید.(
emploee2017@gmail.com 
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راه اندازی دانشکده مهارت آموزی 
ــی دانشــگاه آزاد اســالمی مشــهد  ــوزش و تحصیــالت تکمیل ــاون آم مع
گفــت: بــا توجــه بــه سیاســت دانشــگاه  آزاد اســالمی در تغییــر 
رویکــردی کــه از مرحلــه پژوهــش محــوری بــه دانشــگاه های کارآفریــن و 

مهارت آمــوزی بــه دانشــجویان انجــام داده اســت، دانشــکده هــای مهــارت و 
کارآفرینــی در واحدهــای دانشــگاه هــای آزاد در حــال راه انــدازی اســت کــه 

در ایــن قالــب دانشــکده مهــارت و کارآفرینــی دانشــگاه آزاد اســالمی خراســان 
رضــوی نیــز ســال گذشــته در واحــد مشــهد تأســیس  شــده اســت.

دکتــر علــی اصغــر یســاقی افــزود: هــدف از تاســیس ایــن دانشــکده های مهــارت 
و کارآفرینــی کمــک بــه ارتقــای ســطح مهارتــی دانشــجویان بــرای ایجــاد اشــتغال 
و کارآفرینــی و اســتفاده از دانــش و مهــارت دانشــجویان در راســتای توســعه و رشــد 

اقتصــادی جامعــه اســت.
ــی دانشــگاه آزاد اســالمی  ــت دانشــجویان غیرایران ــر جــذب و هدای سرپرســت دفت
واحــد مشــهد نیــز بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: دانشــکده مهــارت و کارآفرینــی بــا ایــن 
هــدف کــه دانشــجو همزمــان بــا یادگیــری درس هــای نظــری و تئــوری، آموزش های 
عملــی را نیــز فــرا بگیــرد و مهــارت هــای الزم را در رشــته تخصصــی خــود کســب 

کنــد، راه انــدازی شــده اســت.
ســیدجواد ســیدمهدوی چابــک افــزود: دانشــگاه آزاد واحــد مشــهد عــالوه  بــر ایــن 
ــت  ــت معاون ــت مدیری ــه تح ــد دارد ک ــز رش ــک مرک ــوزی و ی ــای مهارت آم دوره ه
ــان و  ــش بنی ــرکت های دان ــز ش ــن مرک ــه ای ــت ک ــگاه اس ــن دانش ــی ای پژوهش
شــرکت های فنــاور را زیــر پوشــش قــرار می دهــد و بــرای آنهــا ســرمایه اولیــه نیــز 
در نظــر گرفتــه و از آن هــا حمایــت می کنــد کــه هنــگام عقــد قــرارداد بــا شــخصیت 

ــد. ــد می کنن ــرارداد منعق ــل ق ــا طــرف مقاب ــی دانشــگاه ب حقوق

افزایش ۱۶۰ رشته مهارت محور در دانشگاه آزاد اسالمی خراسان 
رضوی

رییــس دانشــگاه آزاد اســالمی خراســان رضــوی گفــت: بــرای تحقــق مزیت محــوری، 
ــته  ــت، ۱۶۰ رش ــگاه اس ــن دانش ــای ای ــه از رویکرده ــری ک ــوری و آینده نگ نیازمح
ــی  ــته های تحصیل ــه رش ــی ب ــی و دانش افزای ــت مهارت افزای ــا محوری ــی ب تحصیل

واحدهــای دانشــگاهی ایــن دانشــگاه در اســتان افــزوده شــده اســت.
ــکده های  ــا در دانش ــته ها عمدت ــن رش ــه ای ــان اینک ــا بی ــرادی ب ــن م ــر محس دکت
مهــارت و کارآفرینــی دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان هســتند، افــزود: از این تعــداد ۵۷ 
رشــته مهارتــی بــه دانشــکده مهــارت و کارآفرینــی واحــد مشــهد اضافه شــده اســت.

وی ادامــه داد: راه انــدازی ایــن رشــته های جدیــد در دانشــگاه آزاد اســالمی خراســان 
ــی  ــا و مهارت افزای ــردن آموزش ه ــه ک ــت نهادین ــی در جه ــهد، گام ــوی و مش رض

دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی بــوده اســت.
ــتا، تابســتان  ــن راس ــت: در ای ــان رضــوی گف ــس دانشــگاه آزاد اســالمی خراس ریی
امســال بــرای هــزار و ۵۰۰ نفــر از اســاتید ایــن دانشــگاه در اســتان خراســان رضــوی، 

دوره هــای ویــژه تعلیــم و تربیــت برگــزار شــد.
ــف، درخواســت  ــرای جــذب اســتاد در رشــته های مختل ــن ب ــزود: همچنی ــرای اف م
جــذب ۲۵ عضــو هیــات علمی جدید بــرای تدریــس در واحدهای دانشــگاه آزاد اســالمی 

استان خراسان رضوی فراخوان شده که تا هفتم مهرماه مهلت داشته است.

گامی نو در ایجاد کارآفرینی و اشتغال دانشجویان
ــز  ــن مرک ــت: ای ــهد گف ــوی و مش ــان رض ــالمی خراس ــگاه آزاد اس ــس دانش ریی
دانشــگاهی ســال گذشــته بــا اجــرای طــرح »پویــش«، قــدم نخســت را در راســتای 
تحقــق شــعار »تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« برداشــت، کــه بدیــن  ترتیــب، 
ــه فعالیــت در عرصــه صنعــت مشــغول شــده و  ــا تحصیــل ب دانشــجویان همــراه ب
ــرای  ــان را ب ــدی آن ــجویان، توانمن ــن دانش ــای ای ــتاد راهنم ــوان اس ــت به عن صنع

ــش خواهــد داد. ــط واقعــی کار افزای ــت در عرصــه محی فعالی
دکتــر مــرادی افــزود: پویــش، طرحــی اســت کــه بــا هــدف کارآمادگــی و تــوأم کردن 
ــت و  ــا صنع ــد دانشــگاه آزاد اســالمی ب ــد نظام من ــارت و ایجــاد پیون ــوزش و مه آم
ــا  ــان ب ــکان حضــور جــدی دانشــجو هم زم ــد و در آن ام ــه اجــرا درمی آی ــه ب جامع
ــم  ــی فراه ــای اجتماع ــدی و نهاده ــای تولی ــاف و بنگاه ه ــع، اصن ــل در صنای تحصی

می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح موجــب تحــول در نظــام آموزشــی شــده و نیروهــای 
ماهرتــری بــرای صنعــت و بنگاه هــای اقتصــادی تربیــت می کنــد، ادامــه داد: دانشــگاه 
آزاد اســالمی مشــهد و اســتان خراســان رضــوی نیــز بــا اقداماتــی کــه در ســال هــای 
اخیــر در ایــن زمینــه انجــام داده انــد، توانســته انــد بســیاری از دانشــجویان خــود را 

بــه ســمت ایــن طــرح اشــتغالزا ســوق دهنــد.
ــع و  ــا صنای ــکاری ب ــه هم ــن تفاهم نام ــن خصــوص چندی ــار داشــت: در ای وی اظه
ــه  ــاً در محیط هــای ایزول ــا دانشــجو صرف نهادهــای مختلــف منعقــد شــده اســت ت
ــده و  ــه ش ــی کار در جامع ــترهای واقع ــه وارد بس ــد؛ بلک ــگاهی نباش ــده دانش ش

مهارت هــای الزم را کســب کنــد.
مــرادی اضافــه کــرد: در ایــن طــرح دانشــکده مهــارت و کارآفرینــی با مراکــز صنعتی، 
اداری و تولیــدی تفاهم نامــه امضــا مــی کنــد و دانشــجویان متقاضــی پــس از کســب 
ــه  ــی ب ــه منظــور معرف ــوزی، ب ــرای کارآم ــی الزم ب ــا و توانایی های ــل مهارت ه حداق

ــا ۸  ــد ت ــورد نظــر گزینــش می شــوند و می توانن ــاد م ــا نه ارگان ی
واحــد درســی )هــر واحــد حداقــل ۱۲۰ ســاعت( را بــا عنــوان کارآموزی 
پویشــی در صنعــت بگذراننــد کــه بســته بــه قــرارداد دانشــکده یــا دانشــگاه با 
ارگان و نهــاد مــورد نظــر می توانــد همــراه بــا پرداخــت کمــک هزینــه تحصیلــی از 
ســمت ارگان یــا نهــاد مربوطــه بــه دانشــجو باشــد کــه بــه حســاب شــهریه دانشــجو 

ــود. ــز می ش واری
رییــس دانشــگاه آزاداســالمی خراســان رضــوی بیــان کــرد: بــر اســاس ایــن طــرح 
ــا،  ــی، از یک ســو توانمندی ه ــط کار واقع ــوزی در محی دانشــجویان ضمــن تجربه آم
ــد و از  ــا می دهن ــود را ارتق ــه ای خ ــای حرف ــتگی ها و صالحیت ه ــا، شایس مهارت ه
ــرای آن هــا فراهــم  ســوی دیگــر امــکان کســب درآمــد و کمک هزینــه تحصیلــی ب

می شــود.
ــه فعالیــت در  ــا تحصیــل ب ــن ترتیــب، دانشــجویان همــراه ب ــه ای ــزود: ب ــرادی اف م
ــن دانشــجویان،  ــوان اســتاد راهنمــای ای ــه عن صنعــت مشــغول شــده و صنعــت ب

ــد داد. ــش خواه ــن عرصــه افزای ــت در ای ــرای فعالی ــا را ب ــدی آنه توانمن
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن فراینــد دانشــجو عــالوه بــر کســب پــرورش و 
ــوی  ــه، از س ــی مربوط ــادی- اجتماع ــاد اقتص ــا نه ــگاه ی ــط بن ــی توس مهارت افزای
ــورت  ــن در ص ــه داد: همچنی ــرد، ادام ــرار می گی ــتخدام ق ــت اس ــاد در اولوی آن نه
توانمنــدی و داشــتن شــرایط الزم، امــکان اســتخدام همزمــان بــا تحصیــل قبــل از 

ــود دارد. ــز وج ــجو نی ــی دانش ــارغ التحصیل ف
ایــن مســوول بیــان کــرد: رشــته هایــی کــه طــرح پویــش بــرای آنهــا اختصــاص داده 
شــده تنهــا محــدود بــه رشــته هــای فنــی نیســت بلکــه رشــته هــای علــوم انســانی، 

کشــاورزی، علــوم پایــه و ســایر علــوم نیــز در ایــن طــرح دیــده شــده انــد.
وی ادامــه داد: پــس از گذرانــدن کامــل طــرح پویــش، گواهینامــه شــرکت در طــرح 
بــه دانشــجو ارائــه مــی شــود کــه نشــان دهنــده ایــن اســت کــه دانشــجو بــه  غیــر از 
تحصیــل، مهــارت و کارآمادگــی الزم را در رشــته تخصصــی خــود بــه دســت آورده و 

آمادگــی ورود بــه شــغل های مرتبــط بــا رشــته تحصیلــی خــود را دارا اســت.

امتیازات طرح پویش برای دانشجویان 
رییــس دانشــگاه آزاد اســالمی خراســان رضــوی در خصــوص مزایــای طــرح پویــش 
بــرای دانشــجویان گفــت: بهــره منــدی از کمــک هزینــه تحصیلــی، توانمندســازی و 
ارتقــای مهــارت کاری، آشــنایی بــا محیــط کار همزمــان بــا تحصیــل، قــرار گرفتــن 

در اولویــت اســتخدام، ایجــاد انگیــزه تحصیلــی، ظهــور ایــده هــای جدیــد کارآفرینــی 
و دانــش بنیــان، مواجهــه بــا مســائل واقعــی جامعــه و صنعــت، کشــف اســتعدادها و 

ظرفیــت هــای شــغلی از جملــه مزیت هــای ایــن طــرح بــرای دانشــجویان اســت.
ــای  ــردن پژوهش ه ــد ک ــق هدفمن ــت از طری ــائل صنع ــل مس ــزود: ح ــرادی اف م
دانشــگاهی یــا پایــش، اســتفاده از نیروهــای جــوان بــا آموزش هــای بــه روز، هدفمنــد 
کــردن پروژه هــای تحقیقاتــی، مشــارکت در افزایــش مهــارت دانشــجویان، اســتفاده 
از پتانســیل نیروهــای انســانی توانمنــد در راســتای ماموریت هــای آموزشــی، ایجــاد 
شــرکت های دانــش بنیــان جدیــد بــا مشــارکت نیروهــای جــوان، تربیــت نیروهــای 
ــز  ــراد دارای شایســتگی های شــغلی نی ــده آن نهــاد و شناســایی اف ــرای آین ماهــر ب
ــه  ــی ب ــادی و اجتماع ــای اقتص ــرای بنگاه ه ــش ب ــرح پوی ــای ط ــه مزای از جمل

شــمار مــی رود.

ایجاد اعتماد صنعت به دانشگاه 
مدیــر امــور پژوهشــی دانشــکده علــوم پایــه دانشــگاه آزاد اســالمی مشــهد گفــت: 
ــه  ــرای ورود ب ــرای توانمندســازی دانشــجویان ب »طــرح پویــش« بســتر مناســبی ب
ــزرگ صنعتــی خراســان رضــوی  صنعــت اســت و تاکنــون برخــی از شــرکت های ب

ــد. ــالم کرده ان ــن طــرح اع ــه حضــور در ای ــل خــود را ب تمای
احســان ارمــز افــزود: دربــاره ارزیابــی زمینــه اجــرای طــرح پویــش و زیرســاخت هایی 
کــه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد مشــهد در بخــش صنعــت از آن برخــوردار اســت، 
ــع متنوعــی  ــوان گفــت کــه اســتان خراســان رضــوی شــاهد فعالیــت صنای مــی ت
اســت کــه بیــن آن هــا خودروســازی و صنایــع وابســته بــه آن و صنایــع غذایــی ســهم 

بیشــتری را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
وی ادامــه داد: ایــن صنایــع نیــاز بــه نیــروی کار زبــده و کارآزمــوده دارنــد و معمــوالً 
ــای  ــع نیازه ــرای رف ــجویان را ب ــد دانش ــض نمی توان ــگاهی مح ــالت دانش تحصی
ــتر  ــد بس ــش می توان ــرح پوی ــتا ط ــن راس ــد. در ای ــاده کن ــی آم ــای صنعت واحده
مناســبی بــرای توانمندســازی دانشــجویان بــرای ورود بــه صنعــت باشــد و تاکنــون 
ــن شــرکت ها  ــوده اســت و ای ــزرگ اســتان جــذاب ب ــرای برخــی از شــرکت های ب ب

ــالم داشــته اند. ــن طــرح اع ــه حضــور در ای ــل خــود را ب تمای

تفاهم با بنگاه های اقتصادی برای اجرای طرح 
رییــس دانشــگاه آزاد اســالمی خراســان رضــوی و مشــهد گفــت: در راســتای اجــرای 
طــرح پویــش تــا کنــون در ۱۱ حــوزه مختلــف تفاهمنامــه منعقــد شــده اســت کــه 
از آن جملــه می تــوان بــه تفاهمنامــه همــکاری بــا ایــران خــودرو خراســان رضــوی 
ــوآوری »ســنگ ها،  ــدازی ســرای ن و شــرکت ایــران خــودرو دیــزل، تفاهمنامــه راه ان
ــهد  ــد مش ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــان دانش ــط« می ــع مرتب ــه و صنای ــا، شیش کانی ه
ــاد  ــگ و ارش ــکاری اداره کل فرهن ــه هم ــم نام ــود، تفاه ــات مقص ــروه کارخانج و گ
اســالمی خراســان رضــوی در راســتای تقویــت اقتصــاد فرهنــگ و هنــر و تطبیــق 
ــی آموزشــی در نظــام آموزشــی  ــا مبان بیــن نیازهــای جامعــه فرهنگــی و هنــری ب

عالــی اشــاره کــرد.
مــرادی گفــت: تفاهمنامــه همــکاری بــا مرکــز خدمــات حــوزه علمیــه در رشــته های 
الهیــات، علــوم قرآنــی و معــارف اســالمی، تفاهمنامــه همــکاری بــا نیــروی انتظامــی 
اســتان خراســان رضــوی در حــوزه مشــاوره و علــوم تربیتــی و روانشناســی و مســائل 
مــددکاری اجتماعــی، از دیگــر تفاهمنامه هــای منعقــد شــده در ایــن بخــش اســت.

وی افــزود: همچنیــن بــا مجموعه هــای شــهرداری مشــهد، آســتان قــدس رضــوی، 
پــارک علــم و فنــاوری، جهــاد دانشــگاهی، شــرکت صنایــع معدنــی ســنگان خــواف، 
ــوی  ــان رض ــه ای خراس ــی حرف ــکده فن ــدن، آموزش ــی مع ــام مهندس ــازمان نظ س

تفاهمنامــه منعقــد شــده اســت.
وی ادامــه داد: همچنیــن در ایــن راســتا بــا ۹۶ صنــف از اتــاق اصنــاف و ۱۰ مجموعــه 

بــزرگ تولیــدی تفاهمنامــه امضا شــده اســت.

استقبال مناسب دانشجویان خراسان رضوی از طرح پویش 
معــاون آمــوزش و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه آزاد اســالمی مشــهد بــا بیــان اینکه 
طــرح ابتــکاری پویــش امســال در دانشــکده هــای مهــارت و کارآفرینی دانشــگاه های 
ــی  ــد، اجرای ــد زده بودن آزاد اســالمی خراســان رضــوی، کــه ســال پیــش آن را کلی
می شــود، گفــت: امســال بــا اضافــه شــدن ۵۷ رشــته مهارتــی در دانشــکده مهــارت و 
کارآفرینــی دانشــگاه آزاد واحــد مشــهد، هــم اکنــون در ایــن دانشــکده در حــدود ۷۰ 

رشــته پذیــرش دانشــجو صــورت می گیــرد.
دکتــر علــی اصغــر یســاقی افــزود: اســتقبال دانشــجویان از طــرح پویــش اشــتغال 
همزمــان بــا تحصیــل ایــن دانشــگاه بــرای نخســتین بــار در کشــور قابــل توجــه بوده 

اســت.
وی ادامــه داد: طــرح اشــتغال همــراه بــا تحصیــل در دانشــگاه آزاد اســالمی خراســان 
رضــوی از ۲۲ شــهریورماه امســال آغــاز شــده اســت و تاکنــون در ایــن قالــب حــدود 
ــام  ــت ن ــن دانشــگاه ثب ــی ای ــارت و کارآفرین ــای مه ۲۰۰ دانشــجو در دانشــکده ه

کرده انــد.
معــاون آمــوزش و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه آزاد اســالمی مشــهد بیــان کــرد: 
ــب و کار  ــای کس ــا مجموعه ه ــه ب ــی ک ــق تفاهمنامه های ــود طب ــی می ش پیش بین
در مشــهد منعقــد شــده اســت، تعــداد دانشــجویان متقاضــی اشــتغال همزمــان بــا 

تحصیــل بــه حــدود ۵۰۰ نفــر برســد.
وی ادامــه داد: دانشــجویان دانشــکده هــای مهارتــی بــه محــض دانــش آموختگــی 
می تواننــد بــازار کســب و کار خــود را راه انداختــه و بــرای خــود و دیگــران 

ــد. ــی کنن کارآفرین

همزمانی تحصیل و اشتغال دانشجویان با رشته های مهارت محور 

اشــتغال نســل جــوان، در چنــد ســال 
اخیــر، همــواره یکــی از دغدغه هــای اصلــی کشــور بــوده 

اســت کــه به ویــژه گریبــان دانش آموختــگان دانشــگاهی را ســخت تر از 
دیگــر اقشــار گرفتــه و برخــی از مســووالن دانشــگاهها را بــر آن داشــته اســت تــا با 

طرح هــای جدیــد قشــر دانشــجو را بــه ســوی مهارت آمــوزی ســوق داده و زمینــه اشــتغال 
آنــان را فراهــم ســازند.

بـه گـزارش ایرنـا، تدوین طرح پویش از سـوی مسـووالن دانشـگاه آزاد اسـامی از جمله ایـن طرح ها 
اسـت که فرصتی ارزشـمند و مغتنم را برای کسـب مهارت و اشـتغال همزمان با تحصیل دانشـجویان فراهم کرده 

و مـی توانـد آنها را به عنوان نیروهای انسـانی نخبه جامعه در مسـیر کار قـرار داده و از این 
طریـق باری سـنگین را از دوش جامعه بردارد.

امــروزه بــا پیشــرفت علــم و فنــاوری، صنعــت و تولیــد در راســتای 
ــر و پیشــرفت اســت و تحقــق  ــه تغیی ــق اقتصــادی رو ب رون

ایــن امر مســتلزم وجــود نیــروی ماهر و متخصــص و تغییر 
رویکــرد دانشــگاه ها از مــدرک گرایــی و فــارغ التحصیلی 

ــدون  ــته های ب ــارت و رش ــد مه ــجویان فاق دانش
بــازار کار بــه رویکــرد مهــارت محــوری، تربیــت 
ــروی ماهــر و متخصــص، ایجــاد اشــتغال و  نی
ــازار  ــاربردی دارای ب ــته های کـ ــزودن رش اف

ــت. کار اس
ــامی  ــگاه آزاد اس ــیر دانش ــن مس در ای
ــدازی دانشــکده های مهــارت  ــا راه ان ب

و کارآفرینــی، افــزودن رشــته هــای 
ــاز،  ــورد نی ــد و م ــی جدی مهارت

تدویــن طــرح »پویــش اشــتغال 
همزمــان بــا تحصیــل« گامــی 

ــارت  ــه مه ــن در زمین نوی
اشــتغال  و  آمــوزی 

ــته  ــجویان برداش دانش
ــت. اس
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دعوت به همکاری

شرایط عمومی

۱- داشتن تابعیت ایران
۲- تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
۴- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان گردان

۵- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
۶- داشتن سالمت جسمانی روانی و توانایی برای انجام کار که برای آن استخدام می شوند

 )طبق نظر کمیسیون پزشکی با شوراهای طب کار دارای مجوز قانونی(.
تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی :

افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون نیستند عبارتند از:
کارکنان  یا  و  اجرایی  های  دستگاه  سایر  و  دانشکده  پیمانی  و  ثابت  رسمی،  مستخدمین   -۱

بازنشسته و بازخرید خدمت آنه
ا۲- انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحد های تابعه دانشکده و سایر دستگاه ها 

و موسسات دولتی
۳- افرادی که به موجب آرای مراجع قضائی و ذی صالح، از خدمت دولتی منع شده باشند

۴- افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمان ها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت 
و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است دارند .

۵- دارندگان مدرک تحصیلی معادل در رشته تحصیل آگهی شده
۶- دارندگان مدرک تحصیلی باالتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز طرح طبقه بندی 

مشاغل مندرج در آگهی )مدارک مرتبط با شغل آگهی شده(
تحصیلی  مدرک  با  مرتبط  غیر  باالتر  تحصیلی  مقطع  دارای  داوطلب  که  صورتی  در   :۱ تبصره 

ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر  مندرج در آگهی باشد، حسب نظر دانشکده مربوطه ملزم به 
عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور قرارداد پزشک خانواده خواهد بود.

بر عهده واحد مهندسی  بودن مدرک تحصیلی صرفا  یا غیر مرتبط  تبصره ۲: تشخیص مرتبط 
مشاغل دانشکده بوده و ضروری است داوطلبان در صورت وجود ابهام قبل از انجام ثبت نام، مراتب 

را از واحد مذکور مستقر در ستاد دانشکده استعالم نمایند.
الزم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بند های مذکور، داوطلب در هر یک از 
مراحل جذب، از انجام مرحله بعدی محروم و حتی در صورت صدور قرارداد، قرارداد مزبور لغو و 

بالاثر می گردد.

شرایط اختصاصی
شرایط سنی داوطلبان

 داشتن حداکثر ۴۰ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری )متولدین ۱۳۶۱/۰۷/۰۲ به بعد(
اضافه خواهند شد : به حداکثر سن مقرر  تائیدیه های معتبر،  ارائه  به شرط  موارد ذیل  تبصره: 

الف( جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و فرزندان 
آزادگان یک سال اسارت و باالتر، از شرط حداکثر سن معاف می باشد

ب( سایر مشمولین سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت 
حداکثر سن های اعالم شده در ذیل می باشند در غیر این صورت از ادامه فرایند استخدام حذف 

خواهند شد.
ج( پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال

د( داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین 
مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

ر( سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان ۵ سال
از طریق شرکت های  و  به صورت غیرمستقیم  ز( سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که 
پیمانکاری طرف قرارداد با موسسات تابعه وزارت بهداشت، به خدمت اشتغال دارند، حداکثر به 

میزان ۱۵ سال )طبق سابقه بیمه قابل قبول(
و  پزشکان  خدمت  قانون  استناد  به  را  موظف  انسانی  نیروی  خدمت  طرح  که  داوطلبانی  ذ( 

پیراپزشکان انجام داده اند، به میزان انجام خدمت فوق.
یا سایر  تمام وقت در دانشکده  قرارداد  به صورت  با شرکتی داوطلبی که  قراردادی  چ( سنوات 
موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد 
آنها به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ آزمون با موسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به 

میزان ۵ سال )طبق سابقه بیمه(
ث( به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدوده سنی اضافه 

میشود
ت( سابقه خدمت سربازی حداکثر به مدت ۲ سال

نکته : مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از ۱۵ سال بیشتر نخواهد بود.
سهمیه بومی

به  و  استخدامی کشور  و  اداری  بخشنامه شماره ۳۶9۴۸۸ مورخ 99/۷/۲۷ سازمان  به  توجه  با 
استناد قانون اصالح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 99/۶/۱۶ مجلس شورای 
اسالمی نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجز شهرستان تهران و مراکز استان ها با تعاریف ذیل با 

ضریب یک و چهاردهم )۴/۱( محاسبه و مالک عمل قرار می گیرد.
الف- شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با همسر وی با شهرستان محل مورد 

تقاضا برای بکارگیری یکی باشد .
ب- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل و یا 
بازنشسته( که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان محل مورد تقاضا 

برای بکارگیری آنان یکی باشد
ج- داوطلب حداقل ۴ سال از سنوات تحصیلی )در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان و پیش 
دانشگاهی( را بصورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای بکارگیری طی کرده باشد.
د- داوطلب، پدر، مادر و یا همسر ایشان حداقل ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه در قبال اشتغال 

در شهرستان محل مورد تقاضا برای بکارگیری را داشته باشد.
د- در صورت وجود ابهام در خصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان مالک 

عمل خواهد بود
و- تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام مالک عمل برای تعیین بومی بودن خواهد بود.

نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
صرفا داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام دارای مدارک ذیل باشند:

۱- مدرک و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در آگهی
۲- کارت ملی

۳- شناسنامه عکس دار
۴- گواهی »اشتغال به طرح« برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که طرح خود 

را به استناد بخش نامه شماره ۸۵۴/۱۰۰ مورخ ۱۳9۳/۰۷/۱۶  تمدید نموده اند.
و  پزشکان  خدمت  قانون  مشمولین  برای  طرح«  از  »انصراف  با  موافقت  بر  مبنی  گواهی   -۵
محل  از  )غیر  متبوع  وزارت  تابعه  موسسات  سایر  در  را  خود  طرح  که  )اختیاری(  پیراپزشکان 

جغرافیایی خدمت( می گذرانند.
کارکرد  مدت  گواهی  همراه  به  اجتماعی  تامین  سازمان  مهر  به  ممهور  بیمه  سوابق  لیست   -۳
با ذکر تاریخ شروع و پایان از واحد محل خدمت ویژه شاغلین شرکتی تخصصی )برای کاهش 

شرایط سنی(

تذکرات مهم در خصوص مدارک مورد نیاز:
با توجه به این که مدارک متقاضیان توسط دانشکده بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک 
داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این آزمون باشد هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد 
شد و در صورت اعالم نتایج مصاحبه و حتی پذیرش نهایی، امتیاز اولویت با سهمیه مربوطه از 
داوطلب سلب خواهد شد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. ضمنا در صورت نیاز مدارک 
از مراجع ذیربط استعالم خواهد گردید و تطبیق اولیه انجام شده، مالک قطعی بر اصالت مدارک 

نخواهد بود.

تقویم آزمون :
 مهلت ثبت نام: تا ۲۴ مهر ۱۴۰۱

 دریافت کارت آزمون: ۲۶ و ۲۷ مهر ۱۴۰۱
زمان برگزاری آزمون: ۲۹ مهر ۱۴۰۱

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی :
 https//:azmoon.savehums.ac.ir

مراجعه نمایند . 
لینک :

 https://bazarekar.ir/41512

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد در راستای تامین نیروی مورد نیاز خود افراد واجد شرایط را به استناد ماده ۳۳ آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و دستورالعمل 
اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال ۱۳۹۷ از طریق مصاحبه تخصصی و پس از احراز صالحیت های عمومی بر اساس قانون گزینش کشور به صورت قرارداد پزشک خانواده و با در نظر 

گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید. مهلت ثبت نام تا ۱۶ مهر تا ۲۴ مهر ۱۴۰۱ می باشد.
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دارا بودن مدرک 
تحصیلی دکتری 
حرفه ای در رشته 

پزشکی عمومی

یک رزومه کاری چند بخش مهم دارد؟
بخــش اول یــک رزومــه کاری، اطالعــات فــردی و شــخصی اســت کــه اهمیت 
ــرای  ــراد ب ــرای بســیاری از مشــاغل ســن اف ــال ب ــوان مث ــه عن ــادی دارد؛ ب زی
ــش  ــه در بخ ــواردی ک ــی از م ــن، یک ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــم اس ــا مه کارفرم
اطالعــات شــخصی رزومــه کاری درج مــی شــود ایمیــل شــخصی شــما اســت؛ 
دقــت داشــته باشــید ایمیلــی کــه در رزومــه کاری مــی نویســید مناســب باشــد، 
ــود و  ــتفاده نش ــی اس ــداد اضاف ــروف و اع ــا از ح ــه ترجیح ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــن الزم اســت عکــس  ــی شــما باشــد. همچنی ــام خانوادگ ــام و ن متشــکل از ن
ــم در  ــه و مه ــکات اولی ــوارد از ن ــن م ــد، ای ــه بگذاری ــان را در رزوم خودت

ــد. ــی آی ــه حســاب م ــه کاری شــما ب رزوم
بخــش بعــدی رزومــه کاری دربــاره اطالعــات تحصیلــی اســت کــه شــما بایــد 
ــا و در  ــید. در اینج ــود را در آن بنویس ــی خ ــگاهی و تحصیل ــات دانش اطالع
ــت  ــات صداق ــه اطالع ــی بایســت در ارائ ــه کاری م ــای رزوم ــه بخــش ه هم
کامــل داشــته باشــید زیــرا عــدم درج صحیــح اطالعــات تــان بعــداً مــی توانــد 

مشــکالتی را بــرای شــما ایجــاد کنــد.
ــه کاری  ــک رزوم ــتن ی ــی در نوش ــیار مهم ــش بس ــه بخ ــدی ک ــه بع مرحل
ــارت  ــه مه ــد ک ــه کنی ــد. توج ــی باش ــغلی م ــای ش ــارت ه ــه مه ــت، ارائ اس
ــغلی  ــای ش ــارت ه ــا مه ــق را ب ــترین تطبی ــد بیش ــما بای ــغلی ش ــای ش ه
ــه دعــوت  ــرای مصاحب ــا ب ــا داشــته باشــد ت خواســته شــده از ســوی کارفرم
شــوید پــس ســعی کنیــد در زمــان ارائــه اطالعــات مهارتــی خــود، مهــارت 
ــته شــده  ــای شــغل خواس ــدی ه ــا نیازمن ــق ب ــه متناســب و مطاب ــی را ک های
اســت در اولویــت قــرار دهیــد و در ابتــدا آن هــا را ذکــر کنیــد ســپس ســایر 
ــد  ــرای چن ــه ب ــی ک ــن در صورت ــد. بنابرای ــان کنی ــود را بی ــای خ ــارت ه مه
ــای  ــارت ه ــاق مه ــه انطب ــتید ب ــی فرس ــه م ــاوت رزوم ــغلی متف ــت ش موقعی
شــغلی ذکــر شــده در رزومــه خــود بــا آنچــه موقعیــت شــغلی مــورد نظــر از 
ــای شــغلی  ــارت ه ــه مه ــی ک ــت داشــته باشــید. زمان ــد دق ــی خواه شــما م
ــاز منطبــق باشــد باعــث مــی شــود  ــا مهــارت هــای شــغلی مــورد نی شــما ب
ــه  ــس ب ــد، پ ــه کن ــما مصاحب ــا ش ــا ب ــد ت ــدا کن ــل پی ــتخدام تمای مســئول اس

ــته باشــید. ــژه داش ــه توجــه وی ــن نکت ای

تمامی مهارت ها و سوابق کاری خود را در رزومه تان 
بنویسید

حــال زمــان آن رســیده کــه بندهــای جدیــدی را در رزومــه خــود ارائــه کنیــد 
ــی،  ــای آموزش ــامل دوره ه ــا ش ــن بنده ــد. ای ــم نیندازی ــز را از قل ــچ چی و هی
ــا  ــه آنه ــه ب ــه در ادام ــتند ک ــما هس ــوابق کاری ش ــا و س ــارت ه ــایر مه س

ــی شــود : اشــاره م

دوره های آموزشی:
ــه در آن  ــر ک ــورد نظ ــغل م ــا ش ــط ب ــی مرتب ــای آموزش ــد دوره ه ــه کنی توج

ــد. ــه کنی ــود ضمیم ــه کاری خ ــًا در رزوم ــد را حتم ــرده ای ــرکت ک ش

مهارت های کاری:
ســعی کنیــد تمامــی مهــارت هــای کاری خــود را هــر چنــد کوچــک بیــان کنیــد! 
ــن تکنیــک هــا و مهــارت هــای  ــا بزرگتری ــن ت ــا کــه از کوچکتری ــن معن ــه ای ب

خــود، اطالعاتــی را در رزومــه کاری ارائــه کنیــد.

سوابق کاری:
ــد  ــرا او بررســی مــی کن ــا بســیار مهــم اســت؛ زی ــرای کارفرم ســوابق کاری ب
کــه شــما در ســوابق کاری خــود چــه فعالیــت هایــی داشــته ایــد پــس بــه شــما 
ــه  ــص ارائ ــدون نق ــل و ب ــوابق کاری را کام ــات س ــم اطالع ــی کنی پیشــنهاد م
کنیــد شــامل ســمت شــغلی، ســال فعالیــت، فعالیــت هــا یــا وظایــف شــما در 

آن ســمت شــغلی و محــل فعالیــت

مواردی که رزومه شما را متمایز می کند
ــد  ــه کردی ــه کاری خــود ارائ ــادی را در رزوم ــی و زی ــا اینجــا اطالعــات کل ت
امــا نکتــه ای کــه وجــود دارد و مــی توانــد رزومــه کاری شــما را متمایــز کنــد 
ــال  ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــه کنی ــه کار ارائ ــد نمون ــی توانی ــه شــما م ــن اســت ک ای
اگــر شــما یــک اپلیکیشــن طراحــی کــرده ایــد یــا بــه عنــوان مترجــم مشــغول 

بــه کار بــوده ایــد، نمونــه کارهایتــان را حتمــًا ضمیمــه رزومــه تــان کنیــد.
از نوشــتن اطالعــات غیــر قابــل بــاور و اغــراق آمیــز پرهیــز کنیــد، اطالعــات 
تــان را همانطــور کــه هســت بازگــو کنیــد. مــوارد بــی ارتبــاط کاری، لزومــی 
شــما  انتخــاب  در  تاثیــری  هیــچ  و  ندارنــد  رزومــه  در  درج  بــرای 

ــت. ــد داش نخواهن
همچنیــن ســعی کنیــد در درج اطالعــات فــرم رزومــه، خودتــان را برتــر از 
ــی  ــتنید معرف ــه هس ــزی ک ــان چی ــان را هم ــد و خودت ــان ندهی ــران نش دیگ
ــه  ــد ب ــی توانی ــال م ــوان مث ــه عن ــر. ب ــز و برت ــی متمای ــا قلم ــا ب ــد، ام کنی
هــای  ویژگــی  و  خصوصیــات  از  کاری  رزومــه  در  مختصــر  صــورت 
ــا  ــما را ب ــاخص ش ــی ش ــات اخالق ــا خصوصی ــا کارفرم ــید ت ــود بنویس خ
فرهنــگ ســازمانی خــودش مطابقــت دهــد تــا وارد محیطــی نشــوید کــه بــا 

ــدارد. ــازگاری ن ــما س ــات ش ــات و روحی اخالقی
بــه یــاد داشــته باشــید همــواره دیــد واقعــی نســبت بــه حقــوق و دســتمزد 
خــود داشــته باشــید و در رزومــه کاری خــود از نوشــتن حقــوق درخواســتی 
ــد  ــه کاری بای ــتی در رزوم ــوق درخواس ــد؛ حق ــز کنی ــی پرهی ــر منطق غی
ــد در  ــی کنی ــر م ــر فک ــد. اگ ــما باش ــت و ارزش کاری ش ــا کیفی متناســب ب
صورتــی کــه حقــوق درخواســتی غیــر منطقــی را در رزومــه کاری بنویســید 

ــتباهید. ــه ســخت در اش ــد ک ــی شــود، بدانی ــه م ــغ پذیرفت ــان مبل هم
ــم  ــب، منظ ــت مناس ــاب فون ــون انتخ ــواردی همچ ــید م ــته باش ــه داش توج
و مرتــب بــودن و عــدم غلــط امالیــی و پرهیــز از تکــرار کلمــات و 
ــز و  ــما متمای ــه ش ــود رزوم ــی ش ــث م ــوده باع ــی و بیه ــات اضاف توضیح

ــود. ــده ش ــه ای دی حرف

نتیجه گیری
ــای  ــاس نیازه ــر اس ــل ب ــه ای و کام ــه کاری حرف ــک رزوم ــتن ی ــرای داش ب
ــاز  ــا مهــارت هــای مــورد نی مشــاغل مختلــف مهــارت هایتــان را متناســب ب
ــط  ــد. فق ــن کار را بیابی ــتر، بهتری ــرعت بیش ــا س ــا ب ــید ت ــاغل بنویس آن مش
ــه  ــد و نکت ــل بازگــو کنی ــت کام ــا صداق ــی اطالعــات را ب ــی اســت تمام کاف
مهــم تــر اینکــه ســعی کنیــد از ســایت هــا و پلتفــرم هــای اســتخدامی معتبــر 
اســتفاده نماییــد و رزومــه کاری تــان را در ایــن ســایت هــا قــرار دهیــد تــا 
کاری مطابــق بــا تخصــص و مهــارت هــای شــما پیشــنهاد کننــد. ایــن مــوارد 
ــان دســت  ــورد نظرت ــه شــغل م ــر ب ــی ســریع ت ــی شــود شــما خیل باعــث م

ــد .  ــدا کنی پی

گــزارش و ترجمه : وحید امینی نژاد

نحوه نوشتن رزومه استاندارد

نوشــتن رزومــه ممکــن اســت یــک چالــش بــزرگ بــه نظــر برســد . بســیاری از کارجویــان ســعی دارنــد خیلــی ســریع، کاری متناســب بــا 
عالقــه و رشــته خــود را بیابنــد، امــا ایــن موضــوع مســتلزم بهــره منــدی از یــک رزومــه حرفــه ای و قــوی مــی باشــد .  نحــوه نوشــتن رزومــه 
یــک تکنیــک بســیار مهــم  و حائــز اهمیــت محســوب مــی شــود. اولیــن قــدم بــرای ســاختن رزومــه، تعییــن هدفتــان اســت. قبــل از اینکــه 

بنشــینید و بنویســید، مدتــی را صــرف فکــر کــردن بــه ایــن موضــوع کنیــد. نکتــه بعــد ، خــود را بــه جــای خواننــده رزومــه قــرار دهیــد
متخصصــان منابــع انســانی اغلــب هــر هفتــه صدهــا رزومــه را مــی بیننــد و رزومــه هایــی را کــه نامرتــب، نامناســب، یــا خوانــدن آنهــا دشــوار 

اســت را حــذف یــا دور مــی اندازنــد.
ــه رزومــه شــما  ــه و موفــق ب ــاده، مدیریــت، نظــارت، ارائ ــد توســعه، آم ــی مانن ــد؛ کلمات ــه از کلمــات عملــی اســتفاده کنی در نوشــتن رزوم

کمــک مــی کنــد تــا از دیگــران متمایــز شــود.
رزومــه خــود را بــا نیازهــای شــرکتی کــه اســتخدام را انجــام مــی دهــد مطابقــت دهیــد. اگــر ســابقه کاری طوالنــی داریــد، بــا خیــال راحــت 
اطالعاتــی را کــه بــه نظــر نمــی رســد مرتبــط هســتند کنــار بگذاریــد و فقــط اطالعاتــی را درج کنیــد کــه تجــارب کاری مرتبــط بــا شــغل 

مــورد نظــر شــما را برجســته مــی کنــد. 
ــان مثبــت اســتفاده کنیــد. از منفــی نگــری و اطالعــات بــی ربــط خــودداری کنیــد. اگــر وظایفــی را در شــغل  هنــگام نوشــتن رزومــه از زب
فعلــی خــود انجــام مــی دهیــد کــه بــا هــدف شــما ارتباطــی نــدارد، آنهــا را از رزومــه خــود کنــار بگذاریــد. در عــوض روی آنهایــی کــه 

ــا خوانایــی بیشــتر شــود.  همســان هســتند تمرکــز کنیــد. صفحــه را شــلوغ نکنیــد، مقــداری فضــای خالــی بگذاریــد ت
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اإلماُم علىٌّ )ع( :
فعل الخير ذخيرة باقية وثمرة زاكية.

حضرت امام علي )ع( فرمودند :
 »كار خوب« اندوخته اي ماندني و ميوه اي پاكيزه

 و خوشگوار است.
)غررالحكم: 6545(

دهمين نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشيدی 
برگزار می شود

نـوآوری  نمایشـگاه  دوره  دهمیـن 
رشیـــدی  ربـــع  فنــــاوری  و 
تاریـخ  در   )RINOTEX2022(
۲ تـا ۶ آبـان مـاه سـال جـاری در 
محـل دائمـی نمایشـگاه بین المللـی 

تبریـز برگـزار خواهـد شـد.
رویکــرد  بــا  نمایشــگاه  ایــن 
تعامــل  ایجــاد  و  تجاری ســازی 
بیــن عرضه کننــدگان و متقاضیــان 
ایده هــای  بخــش   ۵ در  فنــاوری 
ــتارت آپی(،  ــای اس ــه )طرح ه فناوران
ــاوری،  ــازی فن ــعه و تجاری س توس
فــروش محصــوالت و خدمــات 
می شــود. برگــزار  فناورانــه  نیازمندی هــای  و  مشــاوره  و  تجاری ســازی  خدمــات  دانش بنیــان، 
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از معاونــت تحقیقات وفنــاوری وزارت بهداشــت، یکــی از زون هــای 
تخصصــی ایــن دوره از نمایشــگاه بــه حــوزه نــوآوری و فنــاوری ســامت شــامل دارویی، بهداشــتی، 

آرایشــی، مهندســی پزشــکی و علــوم شــناختی اختصــاص دارد.

دهمين نمایشگاه ایران ساخت كليد خورد
دهمیـن دوره نمایشـگاه تجهیزات و 
مواد آزمایشـگاهی »ایران سـاخت« در 
چهـارده بخـش موضوعی بـه منظور 
خدمـات  و  محصـوالت  عرضـه 
بــرگزار  ایـــران ساخت  فنـــاورانه 

می شـود.
بـه گـزارش بـازارکار از برنـا؛ محمد 
نـوآوری  معـاون  بهشـتی،  حسـین 
معاونـت  فنـاوری  تجاری سـازی  و 
علمی و فنـاوری ریاسـت جمهوری 
بـا اشـاره بـه آغـاز فرآیند ثبت نام در دهمین دوره نمایشـگاه تجهیزات و مواد آزمایشـگاهی ایران سـاخت 
گفـت: ایـن نمایشـگاه ۱۹ تا ۲۲ آذرماه سـال جاری هم زمان با هفته پژوهش و بیسـت و سـومین نمایشـگاه 
دسـتاوردهای پژوهـش، فنـاوری و فـن بـازار کشـور در محـل نمایشـگاه بین المللی تهـران برگزار خواهد شـد.
وی افزود: دوره نهم نمایشـگاه که آذر سـال ۱۴۰۰ برگزار شـد، ۴۴۰ شـرکت حدود ۱۰۰۰۰ مدل-محصول 

را عرضه کردند که تاکنون منجر به فروش ۱۶۰ میلیارد تومانی محصوالت در نمایشـگاه شـده اسـت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/40856

رئيس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی خبرداد

برگزاری بزرگترین رویداد بهم رسانی عرضه
 و تقاضای فناوری در آذربایجان غربی

رئیـس پـارک علـم و فنـاوری آذربایجـان غربـی از برگـزاری بزرگتریـن رویـداد بهـم رسـانی عرضه 
و تقاضـای فنـاوری بـا عنـوان )تانـا( توسـط پـارک علـم و فنـاوری آذربایجـان غربـی و بـا همکاری 
شـتابدهنده آرکاپ در ۲۸ مهـر مـاه 

سـال جاری خبـر داد.
از  نقـل  بـه  بـازارکار  گـزارش  بـه 
روابـط عمومی پارک علم و فناوری 
آذربایجـان غربـی، جـواد نـوری نیا 
با اشـاره بـه همکاری دسـتگاه های 
اجرایـی، مراکز علمی و دانشـگاهی 
برای برگـزاری این رویـداد، اظهار 
“توسـعه  اختصـار  از  تانـا  کـرد: 
هـا”  اسـتان  نـوآوری  اکوسیسـتم 
عنـوان  بـه  و  اسـت  شـده  گرفتـه 
تعریـف  اقدامـات  از  ای  مجموعـه 
مـی شـود کـه بـا حمایـت معاونت 
فنـاوری و نـوآوری وزارت عتـف، 
سیاسـت گـذاری و راهبـری سـتاد 
توسـعه اقتصـاد دانش بنیان اسـتانها 
و برنامـه ریزی و اجـرای پارک های 

علـم و فنـاوری در اسـتان هـا، عملیاتـی مـی شـود.
وی ادامـه داد: هـدف از ایـن طرح ترویج گفتمان نوآوری و توسـعه و تقویت اکوسیسـتم نوآوری در اسـتان ها 

بـا نـگاه بـه مزیت های نسـبی و ظرفیت هـای فناورانه و همچنین مسـائل و نیازهای آن اسـتان اسـت. 
رئیـس پـارک علـم و فنـاوری آذربایجـان غربی بـا بیان اینکـه این طرح در راسـتای تقویت و توسـعه 
اکوسیسـتم نـوآوری اسـتان هـا تدوین شـده اسـت، افـزود: ترویـج گفتمـان نـوآوری و کارآفرینی در 
اسـتان هـا، ارتقـای سـطح دانـش و توانایی بازیگـران اکوسیسـتم نوآوری، توسـعه تعامـل و همکاری 
بیـن اجـزای اکوسیسـتم نـوآوری اسـتانی، افزایـش سـهم نخبـگان، دانشـمندان و فنـاوران در توسـعه 
نـوآوری در اسـتان هـا و بهم رسـانی ظرفیت ها و پتانسـیل های علمـی و فناورانه با نیازهـای فناورانه 

از جملـه اهـداف مهـم این رویداد اسـت.

بر اساس قانون جهش توليد دانش بنيان؛

پژوهشگران تمام وقت دانشگاه ها
 از بين دانشجویان دكتری 

انتخاب می شوند
تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ 
درصــد   ۲۵ حــــداقل 
دانشجــــویان دکتــری 
روزانــه دولتــی در قالــب 
تمــام  پژوهشگــــران 
دانشــگاه ها  در  وقــت 
و مؤسســات آمــوزش 
پژوهشــی  و  عــــالی 
ــوند. ــش داده می ش پوش

بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از خبرگــزاری دانشــجو، تــا پایان ســال 
ــی در  ــه دولت ــری روزان ــجویان دکت ــد دانش ــل ۲۵ درص ۱۴۰۱ حداق
قالــب پژوهشــگران تمــام وقــت در دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش 
عالــی و پژوهشــی پوشــش داده می شــوند.این مــاده قانونــی تکلیفــی 
ــش  ــون جه ــی “قان ــه اجرای ــران در آیین نام ــات وزی ــه هی ــت ک اس
تولیــد دانش  بنیــان” بــرای وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــت  ــای وجاه ــال ارتق ــه دنب ــه ب ــی ک ــت. قانون ــرده اس ــف ک تعری
دانشــی و تخصصــی جوانــان و ســرآمدان علمــی کشــور و اســتفاده 
ــا  ــه نیاز ه ــخ گویی ب ــا در پاس ــای آن ه ــا و توانمندی ه از ظرفیت ه
ــا و  ــا تاش ه ــون ب ــن قان ــت. ای ــور اس ــی کش ــق خوداتکای و تحق
ــوری و  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــای معاون پیگیری ه

ــه تصویــب رســید. ــت و مجلــس ب همــکاری دول
ــی  ــریع در اجرای ــرای تس ــران ب ــات وزی ــاس هی ــن اس ــر همی ب
شــدن ایــن قانــون؛ وظایــف و تکالیــف هــر یــک از دســتگاه های 
دولتــی مرتبــط بــا زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری را مشــخص 
کــرده اســت کــه شــاخصه اصلــی همــه ایــن آیین نامه هــا؛ 
و  کشــور  تخصصــی  و  دانشــی  توانمندی هــای  به کارگیــری 
ــه و علمــی در  ــد توســعه کســب و کار هــای فناوران تســهیل رون

کشــور اســت.
بــر همیــن اســاس هــم یکــی از مــواد ایــن آیین نامــه وزارت علــوم، 
ــن  ــه تدوی ــرده اســت نســبت ب ــاوری را موظــف ک ــات و فن تحقیق
ــری  ــری دانشــجویان دکت ــرای به کارگی ــی ب ــن مال دســتورالعمل تامی
ــد. ــدام کن ــا اق ــازی پژوهش ه ــدف کاربردی س ــا ه ــی ب ــه دولت روزان
ــد در  ــن کار بای ــت جمهوری، ای ــی ریاس ــت علم ــل از معاون ــه نق ب
ــخ  ــاه از تاری ــدت ۲ م ــرف م ــان ظ ــای دانش بنی ــتای فعالیت ه راس
ابــاغ ایــن آیین نامــه انجــام شــود. بــه گونــه ای کــه تــا پایــان ســال 
۱۴۰۱، ۲۵ درصــد دانشــجویان دکتــری به عنــوان پژوهشــگران 
ــی  ــی و پژوهش ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــت دانش تمام وق

فعالیــت کننــد.

معاون وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مطرح كرد؛رویداد

 ۳۵ هزار اشتغال دانش بنيان ایجاد شد

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: 
طــی یــک ســال گذشــته ۳۵ هــزار شــغل جدیــد در حــوزه شــرکت هــای 
دانــش بنیــان در کشــور ایجــاد شــده کــه ســهم قــم از ایــن بیــن حــدود 

۲ هــزار نفــر اســت.
علــی خیرالدیــن در آییــن تودیــع و معارفــه رییــس ســابق و جدیــد پارک 
علــم و فنــاوری قــم، بیــان کــرد: اولیــن جشــنواره فیلــم کوتــاه فنــاوری 
و نــوآوری کشــور بــا عنــوان »جهــش« زمســتان امســال بــا دبیــری پــارک 

علــم و فنــاوری اســتان قــم برگــزار خواهــد شــد.
ــاوری  ــارک علــم و فن خیرالدیــن مشــکل مــکان را مهمتریــن معضــل پ

قــم یــاد کــرد و ادامــه داد: رســیدن بــه مرحلــه تولیــد انبــوه در حــوزه 
شــرکت هــای دانش بنیــان، نیازمنــد اختصاص زمیــن و تجهیزات الزم اســت.
وی تصریــح کــرد: در صورتــی کــه زمیــن مــورد نیــاز جهــت اســتقرار 
شــرکت هــای فنــاوری در قــم تامیــن نشــود، بــه زودی شــاهد رخــوت 
ــتان  ــن اس ــاور در ای ــای فن ــرکت ه ــای ش ــت ه ــود در فعالی و رک

ــود. ــم ب خواهی
خیرالدیــن اظهــار کــرد: پــارک علــم و فنــاوری قــم در دوره جدیــد بایــد 
بتوانــد تعامــل مســتمر و ســازنده ای بــا دانشــگاه هــا و موسســات علمــی 

و پژوهشــی داشــته باشــد.
ــان  ــاوری بی ــات و فن ــوم، تحقیق ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــاون فن مع
ــور  ــطح کش ــده در س ــاورزی ۶ دهک ــاوری کش ــده فن ــرد: از ۱۰ دهک ک
ــم  ــتان ق ــزودی در اس ــا ب ــده ه ــن دهک ــی از ای ــه یک ــده ک ــداث ش اح

ــد ــد ش ــر خواه ــداث و دای اح
خیرالدیــن خاطرنشــان کــرد: حــوزه صنعــت، معــدن و توریســت 
گردشــگری مذهبــی از ظرفیــت هــای بالقــوه قــم در ایجــاد پردیــس های 
ــای  ــرکت ه ــاوری و ش ــم و فن ــای عل ــارک ه ــوزه پ خصوصــی در ح

ــان اســت. ــش بنی دان
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همزمان با هفته نوآوری ازبکستان

ورود محصوالت دانش بنيان ایرانی به بازار ازبکستان
همزمــان بــا هفتــه نــوآوری ازبکســتان، ایــن کشــور میزبــان محصــوالت 
ــب  ــی مناس ــا فرصت ــود ت ــی ش ــاخت م ــاق ایران س ــان و خ دانش بنی
ــایه  ــازار همس ــه ب ــه ب ــه و نوآوران ــوالت فناوران ــادرات محص ــرای ص ب

ــود. ــا ش ــران مهی ــرقی ای شمال ش
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل ازخبرگــزاری اقتصادایران،هیأتــی تجــاری 
ــان و خــاق عرصه هــای  ــش بنی ــاوری متشــکل از شــرکت های دان و فن
ــن  ــا از ای ــوند ت ــزام می ش ــتان اع ــور ازبکس ــه کش ــه ب ــف فناوران مختل
ــازار  ــن ب ــه ای ــی ب ــان ایران ــش بنی ــوالت دان ــیر ورود محص ــق مس طری

بــزرگ تســهیل شــود.
ــوب  ــزی محس ــیای مرک ــورهای آس ــه کش ــتان از جمل ــران و ازبکس ای
ــه  ــن منطق ــا در ای ــینی آنه ــم نش ــواری و ه ــن همج ــوند و همی می ش
ــط  ــعه رواب ــرای توس ــه ب ــت و بهان ــن فرص ــد بهتری ــردی می توان راهب
ــر  ــه ب ــا تکی ــد ب ــران می توان ــد. ای ــا باش ــان آنه ــه می ــی و فناوران علم
اولویــت سیاســت همســایگی بــا اســتفاده از ظرفیــت  هــای جغرافیایــی، 
اقتصــادی و فرهنگــی خــود تــاش   کنــد کارآمــدی همــکاری بــا ایــن 
منطقــه مهــم و کشــورهای آن را ارتقــا دهــد. یکــی از ایــن گام هــا هــم 
ــه و  ــن منطق ــازار ای ــه ب ــوآوری ب ــاوری و ن ــوم فن ــت ب ــال زیس اتص
اســتفاده از مزیت هــای اقتصــادی و فرهنگــی دو کشــور بــرای توســعه 

ــط اســت. رواب
بــر همیــن اســاس بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــی از  ــال ۱۴۰۱ تیم ــاه س ــوآوری، ۲۵ مهرم ــدوق ن ــوری، صن جمه
»کشــاورزی  و خــاق حوزه هــای  بنیــان  دانــش  شــرکت های 

و دامپــروری«، »حمــل و نقــل و لجســتیک«، »ماشــین االت و 
»صنایــع  پزشــکی«،  تجهیــزات  و  »دارو  صنعتــی«،  تجهیــزات 
انرژی هــای  ســایر  و  بــادی  )خورشــیدی،  »انــرژی  غذایــی«، 
ــه  ــاجی« در هفت ــرمایه گذاری« و »نس ــی و س ــر(«، »مال تجدیدپذی
ــی  ــا برپای ــد و ب ــن کشــور ســفر می کنن ــه ای ــوآوری ازبکســتان ب ن
پاویــون ملــی ایــران در ایــن کشــور؛ زمینــه ســاز توســعه روابــط 

ــد. ــد ش ــور خواهن ــان دو کش می
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ایــران بــرای دومیــن ســال متوالــی توانســته اســت ارتقــای ۷ رتبــه ای در 
ــوآوری داشــته باشــد و در ســطح توســعه خــود از  ــی ن شــاخص جهان

نظــر نــوآوری باالتــر از حــد انتظــار عمــل کنــد.
ــه نقــل از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت  ــازارکار ب بــه گــزارش ب
جمهــوری، ایــران در گــزارش ســال گذشــته شــاخص جهانــی نــوآوری، 
بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا، توانســت بــا گســترش زیســت بوم 
ــوآوری  ــاوری، جــزو پیشــروترین کشــورها در عرصــه ن ــوآوری و فن ن

شــود و بــا ارتقــا هفــت رتبــه ای، در جایــگاه ۶۰ جهــان قــرار بگیــرد.
امســال نیــز ایــن رونــد تکــرار شــد و در گــزارش ۲۰۲۲ شــاخص جهانی 
نــوآوری ایــران بــا ۷ رتبــه ارتقــا نســبت بــه ســال ۲۰۲۱ در جایــگاه 
ــگاه  ــی و جای ــگاه دوم منطقــه آســیای مرکــزی و جنوب ۵۳ جهــان، جای
ســوم کشــورهای دارای درآمــد متوســط بــه پاییــن قــرار گرفتــه و بــرای 
دومیــن ســال متوالــی، در ســطح توســعه خــود از نظــر نــوآوری باالتــر از 

حــد انتظــار عمــل کــرده اســت.
ــک و  ــه ی ــاری رتب ــت تج ــت عام ــد ثب ــاخص هایی مانن ــران در ش ای
دانش آموختــگان علــوم و مهندســی بــا رتبــه ۲ پیشــتاز اســت. ایــران از 
ــی  ــوآوری، عملکــردی مشــابه اقتصادهــای اروپای نظــر خروجی هــای ن
بــا درآمــد بــاال ماننــد لتونــی بــا رتبــه ۴۱ و کرواســی بــا رتبــه ۴۲ دارد.
ــوان  ــران، به عن ــت ای ــون پتن ــاری کان ــت تج ــت عام ــاخص ثب در ش
یــک نهــاد حامــی ثبــت اختــراع خارجــی کــه مســئولیت هایی همچــون 
ــده دارد  ــر عه ــم ب ــری را ه ــت فک ــم مالکی ــوزش مفاهی ــج و آم تروی
ــران  ــگاه ای ــود جای ــر بهب ــی ب ــیرهای مختلف ــر، از مس ــال های اخی در س

ــوده اســت. ــذار ب اثرگ
ایــن پیشــرفت در جایــگاه بــا تــاش شــرکت های دانش بنیــان، خــاق، 
نخبــگان، ســرآمدان و پژوهشــگران کشــور، رخ داده اســت کــه بــا توجــه 

ــه  ــان و فراهــم شــدن زمین ــد دانش بنی ــون جهــش تولی ــه تصویــب قان ب
رشــد ایــن رتبــه در آینــده نزدیــک نیــز بــا جهــش همــراه خواهــد بــود. 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بهبــود وضعیــت کشــور 
در شــاخص جهانــی نــوآوری را از ســال ۱۳۹۴ در دســتور کار قرار داده اســت.
شــاخص جهانــی نــوآوری کشــورها را بــر اســاس ۸۱ معیــار در 
ــزه  ــری و انگی ــترس پذی ــوزش، دس ــه آم ــف از جمل ــات مختل موضوع
ــدی  ــه بن ــهرها رتب ــا و ش ــن مرزه ــال نیروبی ــتعدادها و انتق ــی اس بخش
می کنــد. GII یــک مرجــع مهــم در نــوآوری محســوب می شــود، 
به طوری کــه تصمیم گیــران سیاســی بــا هــدف توســعه عملکــرد 

نــوآوری کشــورها از آن به عنــوان یــک ابــزار اســتفاده می کننــد.
ــی مالکیــت  ــوآوری کــه همــه ســاله ســازمان جهان ــی ن شــاخص جهان
فکــری )WIPO( انتشــار مــی  دهــد، بــا بکارگیــری مجموعــه ای وســیع 
از شــاخص ها و معیارهــای متنــوع، وضعیــت نــوآوری در مناطــق 

ــد. ــی می کن ــی را بررس ــف جغرافیای مختل

برای دومين سال متوالی؛

صعود ۷ رتبه ای ایران در كسب و كار فناورانه

رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطالعات پایتخت

كالهبردار ۵۰۰ ميليونی
 به دام افتاد

رئیـس پلیس فضـای تولید و 
تبـادل اطاعـات پایتخـت از 
شناسـایی و دسـتگیری عامل 
ایجاد سـایت فروش پوشاک 

بـا جعـل ای نماد خبـر داد.
به گزارش بازارکار، سـرهنگ 
داود معظمـی گودرزی رئیس 

پلیـس فتا تهـران بزرگ با بیان اینکه تعدادی از شـهروندان به پلیس فتا تهران 
بـزرگ مراجعه و مدعی شـدند پـس از خرید در یکی از سـایت های فروش 
پوشـاک مـورد کاهبرداری قرار گرفته اند اظهـار کرد: مالباختگان این پرونده 
در ادامـه اظهـارات خـود گفتنـد قصـد خرید پوشـاک در فضای مجـازی را 
داشـته کـه با یک سـایت فـروش آنایـن این کاال ها بـا قیمت هـای ارزان که 
نمـاد اعتماد الکترونیک نیز داشـته اسـت مواجه شـده و پـس از انجام فرآیند 

خریـد و واریـز وجه کاالیـی دریافت نکرده و متوجه کاهبرداری شـدند.
وی افزود: پس از اخذ اظهارات شـکات رسـیدگی به موضوع در دسـتور 
کار قـرار گرفـت و کارشناسـان پلیـس فتـا تهران بـزرگ تحقیقـات اولیه 
پرونـده را آغـاز کردنـد و در اقدامـات اولیـه متوجه شـدند کاهبـردار با 
ایجـاد یـک سـایت خریـد آناین و جعـل ای نماد اقـدام به جلـب اعتماد 

شـهروندان و کاهبـرداری از آن هـا می کند.
سـرهنگ گـودرزی بیـان کـرد: افسـران سـایبری پلیـس فتـا پایتخـت با 
بکارگیـری اقدامات فنی و تحقیقات گسـترده در فضـای مجازی موفق به 
شناسـایی گرداننده این سـایت شـدند و پس از به دسـت آوردن اطاعات 
هویتـی مجـرم و تشـریفات قضائـی متهـم را در یکـی از مناطـق شـمالی 

تهـران بـزرگ دسـتگیر و به پلیـس فتا منتقـل کردند.
وی گفـت: متهـم پـس از حضـور در پلیـس فتـا هرگونه جرمـی را انکار 
کردنـد، اما پس از مشـاهده مسـتندات موجـود در پرونـده ضمن پذیرش 
جـرم خـود بـه کاهبـرداری از بیـش از ۲۱ نفـر از شـهروندان بـه ارزش 

ریالـی حـدود پنـج میلیارد ریـال اقـرار کردند.

حوادث
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