
نگاهی به شرایط دریافت حقوق بیمه بیکاری
طبـق قانـون بـرای دریافـت بیمه بیـکاری باید حداقل شـش ماه سـابقه کار در یک 

کارگاه وجود داشـته باشد. 
از آنجـا کـه بسـیاری از کسـب و کار هـا بـه دلیـل ورشکسـتگی و یا تعطیلی شـغل 
و یـا کمبـود درآمـد مجبـور بـه تعدیـل نیـرو می شـوند، دانسـتن شـرایط و نحـوه 
اسـتفاده از بیمـه بیـکاری می توانـد بـرای خیلـی از کارگـران کـه در این گیـرودار، 
شـغل خـود را از دسـت می دهنـد راهگشـا باشـد. طبـق قانون بـرای دریافـت بیمه 

بیـکاری بایـد حداقـل شـش مـاه سـابقه کار در یـک کارگاه وجود داشـته باشـد.
البتـه اگـر سـربازی پس از دو مـاه از دوران سـربازی به محل کار خـود بازگردد، اما 
کارفرمـا او را اسـتخدام نکنـد، می توانـد از بیمـه بیـکاری اسـتفاده کنـد. باید توجه 
داشـت کـه این شـرایط برای سـرباز بایـد اثبات شـود. ملیحه السـادات حسـینیان، 
وکیـل و کارشـناس ارشـد حقـوق دربـاره بیمه بیـکاری توضیـح می دهد که شـرح 

گفتگـو بـا وی در ادامه آمده اسـت.
شـخصی کـه از بیمـه بیکاری اسـتفاده می کند تا چـه زمانی فرصت دارد از شـرایط 

ایـن بیمه برخوردار شـود؟
بیمـه شـده می توانـد بـا توجه بـه میزان سـابقه پرداخت حـق بیمـه، وضعیت تأهل 
یـا تکفـل، طبـق مـدت مقرر در جـدول بند »الـف« مـاده »٧« قانون بیمـه بیکاری 

بـا رعایت سـایر شـرایط قانونی از بیمـه بیکاری اسـتفاده کند.
پرداخت حق بیمه بیکاری، از چه زمانی قابل دریافت است؟

براسـاس قانـون، اگـر فرد بیمه شـده بـه علت تغییـرات بـه کارگیری نیـرو در محل 
کار بـه تشـخیص وزارتخانـه مربـوط و تأییـد شـورای عالـی کار، شـغل خـود را از 
دسـت بدهـد، »بیـکار موقت« شـناخته می شـود و بـه اسـتناد بند »ج« مـاده »٧« 
قانـون بیمـه بیـکاری، مقـرری بیمـه بیـکاری از روز اول بیـکاری قابل پرداخت اسـت.

طبق قانون چه شرایطی برای دریافت بیمه بیکاری الزم است؟
از جملـه شـرایطی کـه شـخص می توانـد از بیمـه بیـکاری اسـتفاده کند این اسـت 
کـه کارگـر بـدون میـل و اراده شـخصی بیـکار شـود. بایـد توجـه داشـته باشـید 
کـه ارادی یـا غیـرارادی بـودن بیـکاری فـرد، بـه تشـخیص کمیتـه ای متشـکل از 
نماینـدگان سـازمان تأمیـن اجتماعـی و اداره کار و امـور اجتماعـی محـل اشـتغال 
بیمه شـده بسـتگی دارد. همچنیـن بـا مراجعـه بـه واحد هـای تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی ظـرف مـدت ۳۰ روز بـرای بیمه بیـکاری باید اقـدام کند. داشـتن حداقل 
شـش ماه سـابقه برای کارگران دائمی و همچنین داشـتن حداقل یک سـال سـابقه 
کار و پرداخـت حـق بیمـه در آخریـن کارگاه بـرای کارگـران قـراردادی از دیگـر 

شـرایط دریافـت حـق بیمه اسـت.
چنانچـه بـه دلیـل تعدیـل نیـرو از کار اخـراج شـده باشـم تا چـه زمان بـرای اعالم 

بیکاری فرصـت دارم؟
بـرای دریافـت مقـرری بیمـه بیـکاری بایـد حداکثـر تـا ۳۰ روز از تاریـخ بیـکار 
شدنتان دسـت بـه کار شـوید و موضـوع را به واحد هـای تعاون، کار و رفـاه اجتماعی 
مربـوط اطـالع دهیـد و آمادگـی خـود را بـرای اشـتغال مجـدد اعـالم کنیـد. البته 
بایـد توجـه داشـته باشـید در صورتـی که کارگـران فصلی قبـل از یک سـال کاری 
از کار اخـراج شـوند و از کار بیـکار شـدن آن هـا غیر ارادی باشـد، مشـمول دریافت 

بیمـه بیـکاری خواهنـد بود.
آیـا در مـدت دریافـت بیمه بیـکاری، وقفه ای در سـوابق بیمه ای فـردی که متقاضی 

دریافـت بیمه بیکاری اسـت ایجاد می شـود؟
بـه اسـتناد تبصـره »٢« مـاده »٦« قانون بیمه بیـکاری مدت دریافـت بیمه بیکاری 
جـزو سـوابق پرداخـت حـق بیمـه از نظـر بازنشسـتگی، از کارافتادگـی و فـوت 

محسـوب می شـود.
چنانچـه بیـش از یـک مـاه از بیـکاری شـخص گذشـته باشـد آیـا می تـوان بـرای 

دریافـت بیمـه بیـکاری اقـدام کـرد؟
اگـر بیشـتر از یـک مـاه از بیکاری گذشـته باشـد، باید با شـرح دالیـل قانع کننده و 
نامـه کارفرمـا بـه شـعبه تأمین اجتماعی کـه ُکـد کارگاه کارفرما در آنجا قـرار دارد، 
مراجعـه کنیـد. امـا در نظـر داشـته باشـید که مبلـغ بیمه بیـکاری اشـخاص واجد 

شـرایط از روز اول شـروع بیـکاری آنان محاسـبه و پرداخت می شـود.
فرزانه عمادی

12صفحه
قيمت: 5000 تومان
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دستورالعمل قانون حمایت
از حقوق معلوالن درحال

نهایی شدن است

 رئیـس قـوه قضائیـه گفـت: دسـتورالعملی در 
حقـوق  از  حمایـت  جامـع  »قانـون  خصـوص 
معلـوالن« در قـوه قضاییـه در دسـت تدویـن 
از  اسـاس  همیـن  بـر  اسـت؛  شـدن  نهایـی  و 
و  نابینـا  جامعـه  نخبـگان  و  منتخبیـن  شـما 
ناشـنوای کشـور دعـوت می کنیـم نقطه نظرات 
و پیشـنهادات خـود را بـرای گنجانـدن در ایـن 
دسـتورالعمل بـه دسـتگاه قضایـی ارائـه دهید. 

آنچه در همایش ملی نخبگان
گذشت

دوازدهمیـن همایش ملـی نخبگان بـه همت بنیاد 
ملـی نخبـگان و بـا حضـور آیـت اهلل سـید ابراهیـم 
دهقانـی  اهلل  روح  جمهـوری،  رئیـس  رئیسـی، 
فیروزآبـادی، سرپرسـت معاونـت علمـی و فناوری 
ریاسـت جمهـوری، محمـد زلفـی گل، وزیـر علوم، 
وزیـر  عین اللهـی،  بهـرام  فنـاوری،  و  تحقیقـات 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و سـیدرضا 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  فاطمی امیـن، 

برگـزار شـد.

برنامه های وزیر جدید
تعاون،کار و رفاه اجتماعی

 در حوزه اشتغال و کارآفرینی 

آیا کارآفرینی 
مرده است؟

13 شغل دورکاری
 بدون نیاز به دفتر کار

اختصاص تسهیالت
 قرض الحسنه به دانش بنیان ها

رهبر انقالب در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای علمی کشور :

نباید بگذاریم نخبگان مایوس شوند
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در دیــدار جمعــی از نخبــگان و اســتعدادهای علمــی کشــور  تاکیــد فرمودنــد : در یــک کلمــه انتظــار اصلــی از دســتگاهها، حمایــت از نخبــگان بــه صــورت عاقالنــه، خردمندانــه و بــا توجــه بــه 
جوانــب گوناگــون اســت. یکــی از مــوارد حمایــت ایــن اســت کــه نخبــه ای کــه در داخــل درس خوانــده و یــا از خــارج آمــده، در اینجــا اشــتغال متناســب بــا دانــش خــود و همچنیــن امــکان تحقیقــات و ارتبــاط بــا مراکــز 

علمــی دنیــا را داشــته باشــد و ایــن توقــع زیــادی نیســت.
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دعوت به همکاری

جذب مراقب سالمند و بیمار
مرکز درمان در منزل جهاددانشگاهی )َدم( 

در راستای گسترش فعاليت های واحد مراقبت خود از بين عالقمندان همکار می پذیرد.

1- جذب مراقب سالمند و بيمار به صورت تمام وقت و پاره وقت پس از انجام مصاحبه و آموزش

2- تضمين بکارگيری پس از گذراندن موفق کارگاه آموزشی رایگان

3- ارائه گواهی نامه کارگاه آموزشی

عالقمندان می توانند جهت همکاری با شماره تلفن 67398200  تماس حاصل فرمایند.

جهت اطالعات بيشتر به سایت زیر مراجعه فرمایيد.

  https://dam.clinic 

شرکت های دانش بنیان به ازای جذب 

نخبگان تسهیالت دریافت می کنند

صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی بـه شـرکت های دانش بنیانـی کـه نخبـگان 
برگزیـده طـرح شـهید تهرانی مقـدم بنیـاد ملـی نخبـگان را جـذب کننـد، 

تسـهیالت قرض الحسـنه ٢۰۰ میلیـون تومانـی اعطـا می کنـد.
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی، بنیـاد ملـی 
نخبـگان در راسـتای ایجـاد شـرایطی برای جـذب دانش آموختـگان برتر در 
نهادهـای فناورانـه طـرح جـذب در نهادهـای فناورانـه مزین به نام »شـهید 
تهرانـی مقـدم« را طراحـی کرده اسـت که برگزیـدگان این طـرح می توانند 
در  مسـتقر  شـرکت های  رشـد،  مراکـز  قبیـل  )از  فناورانـه  نهادهـای  در 
پارک هـای علـوم و فّنـاوری، بنگاه هـای صنعتـی و شـرکت های دانش بنیان( 
مشـغول به کار شـوند و بنیاد بخشـی از دسـتمزد برای طی دوره آزمایشـی 

حداکثـر سـه ماهه در نهـاد فناورانـه به کارگیرنـده وی اعطـا می کنـد.
دانش بنیـان،  »تولیـد،  سـال  در  نیـز  شـکوفایی  و  نـوآوری  صنـدوق 
اشـتغال آفرین« بـا همـکاری بنیـاد ملـی نخبـگان و بـا هـدف کمـک بـه 
توسـعه نیروی انسـانی در شـرکت های دانش بنیـان به عنـوان موتور محرک 
اقتصـاد دانش بنیـان در کشـور، بـه آن دسـته از شـرکت های دانش بنیانـی 
کـه برگزیـدگان ایـن طـرح را بـه اسـتخدام خـود درآورنـد، بـه ازای هر نفر 
٢۰۰ میلیـون تومـان تسـهیالت قرض الحسـنه بـا دوره بازگشـت ۳ سـاله 

می کنـد. اعطـا 
جزئیـات نحـوه ثبت درخواسـت و ثبت نـام به زودی طی فراخوان مشـترک 

صنـدوق نوآوری و شـکوفایی و بنیاد ملی نخبگان منتشـر خواهد شـد.
شـرکت های  شـکوفایی،  و  نـوآوری  صنـدوق  جـاری  ضوابـط  اسـاس  بـر 
دانش بنیـان بـه ازای جـذب افـراد دارنـده مـدرک تحصیلـی فـوق دیپلـم و 
باالتـر بـا سـن کمتـر از ۴۰ سـال به شـرط حضـور حداقل ۳ ماه در لیسـت 
بیمـه، می تواننـد تـا ۳۰ میلیـون تومـان )و مجموعـاً تـا سـقف ۴۵۰ میلیون 
تومـان بـه ازای جذب ۱۵ نیروی جدید( از تسـهیالت قرض الحسـنه ۳ سـاله 

بهره منـد شـوند.

توسط صندوق نوآوری و شکوفایی؛

نشسـت  هم اندیشی و دانش افزایی
معاونان آموزش و کارآفرینی، مدیران و 
کارشناسان حوزه اشتغال جهاددانشگاهی 

با محورهای زیر برگزار شد:

▪ تولید محتوای فاخر آموزشی توسط
 جهاددانشگاهی

▪ توسعه همکاری کمیته امداد و جهاددانشگاهی 

▪ نقش تاثیرگذار جهاددانشگاهی در مهارت آموزی
 سربازان  



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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۵هزارمیلیاردتومانتسهیالتقرضالحسنه
بهدانشبنیانهاوواحدهایفناور

اختصاصیافت
ــور  ــتیبانی ام ــر پش ــر کل دفت مدی
معاونــت  نــوآوری  و  فنــاوری 
علوم،تحقیقــات  وزارت  فنــاوری 
تســهیالت  گفــت:  فنــاوری  و 
قرض الحســنه بــه مبلــغ ۳هــزار 
بــرای  تومــان  میلیــارد  و۵۰۰ 
میلیــارد   ١۵۰۰ و  دانش بنیان هــا 
ــاور از  ــای فن ــرای واحده ــان ب توم
ــه  ــون بودج ــره ١۶ قان ــل تبص مح
از  کــه  یافتــه  ١۴۰١تخصیــص 

طریــق صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی قابــل دریافــت اســت.
بــه گــزارش بــازارکار، امیــد رضایــی فــر در پنجــاه و هفتمیــن نشســت معاونــان پژوهش 
و فنــاوری دانشــگاه های سراســر کشــور در ســازمان پژوهــش هــای علمــی و صنعتــی 
اظهــار داشــت: شــرکت هــا و واحدهــای فنــاور تــا پایــان مهــر مــاه جــاری وقــت دارنــد 
بــرای ایــن تســهیالت ثبــت نــام کننــد کــه بــه دلیــل قــرض الحســنه بــودن فرصــت 

خوبــی اســت.
وی همچنیــن از ایجــاد ســازوکاری بــرای تدویــن بیمــه پژوهــش و فنــاوری خبــر داد و 
افــزود: هــم در رایزنــی بــرای تدویــن احــکام قانــون توســعه هفتــم و هــم در جلســات 
بــا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در حــال طراحــی ایــن بیمــه هســتیم تــا بــا بخشــی 

از بودجــه وزارت علــوم و راهکارهــای قانونــی شــکل گیــرد.
ــد از اعطــای صــرف تســهیالت  ــاوری بای وی ادامــه داد: صنــدوق هــای پژوهــش و فن
ــد و از شــرکت هــا و  ــر برون ــه ســمت ســرمایه گــذاری خطرپذی خــودداری کــرده و ب

ــد. ــت کنن ــوآوری حمای ــن مراحــل ن ــاور در اولی ــای فن واحده
ــای  ــدوق ه ــری صن ــکل گی ــدوق، ش ــدوق در صن ــرح صن ــن ط ــر همچنی ــی ف رضای
کوچــک تــر یــا خطرپذیــر در یــک صنــدوق بــزرگ، را مطــرح کــرد و گفــت: قســمتی 
ــی ســرمایه اســتان هــا  ــک دارای ــد از محــل تمل ــا بای ــدوق ه از افزایــش ســرمایه صن

تامیــن شــود.  
وی گفــت:  یکــی از مشــکالت شــرکت هــای دانــش بنیــان آییــن نامــه خــروج ایــن 
شــرکت هــا از پــارک هــای علــم و فنــاوری اســت و بــرای حــل ایــن مشــکل بایــد 
اقــدام اساســی صــورت گیــرد. تاکنــون فقــط توســعه کمــی شــرکت هــا مــد نظــر 
بــوده اســت، ولــی شــرکت هــا بایــد به شــکل جــدی وارد بــازار شــوند یــا از راه ورود 

بــه فرابــورس یــا تبدیــل شــدن بــه ســهامی عــام اقــدام کننــد.
رضایــی فــر تصریــح کــرد: میــزان ریســک فنــاوری در ســطح آمادگــی باالتــر، کاهــش 
مــی یابــد؛ بــه طــوری کــه ریســک فنــاوری در ســطح آمادگــی یــک حــدود ۶۷ درصــد 

و در ســطح آمادگــی ۶ بــه ١۶ درصــد کاهــش مــی یابــد.

۴هزارو۷۰۰میلیاردتومانمبلغقراردادهایجاری

ارتباطباصنعتدانشگاهها

ــا صنعــت  ــر کل ارتبــاط ب مدی
معاونــت پژوهــش وزارت علــوم 
ــت:  ــت گف ــن نشس ــز در ای نی
دوره هــای مهــارت آمــوزی کــه 
ــا  ــج و ب ــه تدری ــال ۹۶ ب از س
مشــارکت ۹۴۸ نفــر آغاز شــد، 
ــدود  ــه ح ــال ١۴١۰ ب در س
۴ هزار و ١۶۰ دانشــجو رسید. 
هدایــت  مراکــز  همچنیــن 
ــی  ــی تخصص ــغلی و کاریاب ش

ــل ایجــاد شــدند و امســال  ــد ســال قب ــف از چن ــای مختل دانشــگاهی در دانشــگاه ه
ــا بتواننــد هدایــت شــغلی را بهتــر  ــم ت ــی از ایــن مراکــز را افزایــش دادی حمایــت مال

ــد. ــام دهن انج
محمدســعید ســیف در مــورد آمــار قراردادهــای جــاری ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه هــا 
اظهــار داشــت: تعــداد قراردادهــای جــاری در ســال ١۴۰١ بــه هــزار و ۸۵ قــرارداد و 

مبلــغ آن بــه ۴ هــزار و ۷۰۰ میلیــارد تومــان رســیده اســت.
وی ادامــه داد: امــروز حــدود ۳۰ هــزار عضــو هیــات علمــی داریــم کــه ۶ هــزار و ۳۴۳ نفــر 

از آنهــا مجــری قــرارداد ارتبــاط بــا صنعت هســتند.
ســیف تعــداد قراردادهــای پژوهشــی خاتمــه یافتــه ثبــت شــده در ســامانه ســاجد از آذر 

١۴۰۰ تــا شــهریور ١۴۰١ را حــدود ۲ هــزار و ۵۸۰ قــرارداد اعــالم کــرد. 
ــت:  ــه گف ــه یافت ــی خاتم ــای پژوهش ــا در قرارداده ــگاه ه ــه دانش ــورد رتب وی در م
دانشــگاه تهــران بــا ١۷۸ قــرارداد، دانشــگاه شــریف بــا ١۲۸ قــرارداد و علــم و صنعــت 
ــا ســوم در ســامانه ســاجد هســتند.  ــه ترتیــب در رتبــه هــای اول ت ــرارداد ب ــا ۸۸ ق ب
همچنیــن شــرکت مــس بــا ۳۲ قــرارداد و ســازمان محیــط زیســت بــا ۳۰ قــرارداد 

ــد. ــته ان ــا داش ــا دانشــگاه ه ــرارداد را ب بیشــترین ق

حوزه های موضوعی قراردادها
ســیف افــزود:  حــوزه نــرم افــزار بــا ۳۲١ قــرارداد، نفــت و گاز بــا ۲۸۴، علــوم 
انســانی ١۰۵، کشــاورزی ۹۵، هــوش مصنوعــی ۵۷ و خــودرو ۵١ قــرارداد 

ــد. ــه دارن ــه یافت ــای خاتم ــدی را در قرارداده ــای بع ــه ه رتب
وی ادامـه داد: نسـبت تعـداد قراردادهـا بـه اعضـای هیـات علمـی از ۴ دهم درصد 

بـه نیم درصد رسـیده اسـت.
هـزار   ١۵۰ امـروز  داشـت:  اظهـار  هـا  نامـه  پایـان  موضـوع  بـر  تاکیـد  بـا  سـیف 
دانشـجوی دکتـری داریـم کـه سـالی ١۵ هـزار نفـر دانـش آموختـه مـی شـوند و  
بایـد بـه آنهـا بـرای اشـتغال و پژوهـش در آینـده جهـت داد. پذیرش دانشـجو باید 
منـوط بـه حمایـت یـا وضعیـت کلـی بـازار کار و اقتصـاد، متناسـب با جـذب منابع 

مالـی و قراردادهـا باشـد.
سـیف بـا تاکیـد بر ماموریت گرایـی گفت: این موضـوع در آمایش آموزش عالـی و برنامه 
ششـم توسـعه دقیـق به آن توجه شـده و منظـور از آن پاسـخگویی به نیازهای کشـور و 

بهبـود وضعیت اسـتان ها بوده اسـت.
وی ادامـه داد: بـرای تحقـق ایـن هـدف اولویـت هایـی شـامل تمرکـز بـر مزیـت هـای 
اسـتانی توسـط دانشـگاه هـا، تعریـف و اجـرای طـرح هـای کالن وزارت نفـت، تعییـن 
محورهـای همـکاری دانشـگاه ها و پژوهشـگاه ها با سـتاد وزارت کشـور و ماموریت های 

تخصصـی بـا وزارت صمـت یـا دیگـر وزارتخانـه ها تعریف شـده اسـت.  
مدیـر کل ارتبـاط بـا صنعـت معادن پژوهـش وزارت علـوم افـزود: دانشـگاه های معین و 
مـادر در هـر اسـتان مـی تواننـد دبیرخانـه و مرجع مناسـبی بـرای کمک به اسـتانداری 

باشـند و دیگـر دانشـگاه ها را بـرای حـل چالـش های اسـتان بسـیج کند.

مدیرکل دفتر پشتیبانی معاونت فناوری وزارت علوم:

دفترنیروهایمسلحدردانشگاههای
کشورراهاندازیمیشود

اســتخدام  مجــوز  دانش بنیــان  آیین نامــه  در  گفــت:  علــوم  وزیــر 
پژوهشــی  بخــش  و  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  بــرای  نیــرو   ۳۰۰

ــت. ــده اس ــه ش گرفت
ــازارکار، دکتــر محمدعلــی زلفــی گل  در پنجــاه و هفتمیــن  بــه گــزارش ب
ــی،  ــوزش عال ــز آم ــگاه ها، مراک ــاوری دانش ــش و فن ــان پژوه ــالس معاون اج
پژوهشــی و فنــاوری کشــور کــه در ســازمان پژوهش هــای علمــی و 
ایــران برگــزار شــد، دربــاره اســتفاده از ظرفیــت دســتیار  صنعتــی 
ــوم  ــل وزارت عل ــر تعام ــت: در اث ــاوری، گف ــری فن ــا دکت ــاوری و پس فن
ــا ســتاد کل نیروهــای مســلح، قــرار شــد چنــد اتفــاق بیفتــد؛ اول ایــن  ب
ــای مســلح  ــتادکل نیروه ــد س ــرار ش ــرا را ق ــه پســا دکت ــازه امری ــه اج ک

ــد. ــری بگیرن ــم رهب ــام معظ از مق
وی ادامــه داد: همچنیــن بــرای امریــه ســربازی پارک هــای علــم و فنــاوری 
ــای مســلح  ــده نیروه ــه نماین ــر دانشــگاهی ب ــر در ه ــک دفت ــرار شــد ی ق
ــای  ــا نیروه ــه ب ــی ک ــا و تفاهم نامه های ــا قرارداده اختصــاص داده شــود ت

مســلح قــرار اســت انجــام شــود، از ایــن طریــق پیگیــری شــود.
مجــوز  دانش بنیــان  آیین نامــه  در  کــرد:  نشــان  خاطــر  علــوم  وزیــر 
بخــش  و  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  بــرای  نیــرو   ۳۰۰ اســتخدام 

پژوهشــی گرفتــه شــده اســت.
ــدا و  ــف خ ــا لط ــت: ب ــور، گف ــی کش ــه علم ــه رتب ــاره ب ــا اش ــی گل ب زلف
تــالش جامعــه علمــی توانســته ایم رتبــه اول منطقــه و رتبــه ١۵ در 
ــای  ــاهد ارتق ــم ش ــت و امیدواری ــته اس ــه شایس ــم ک ــب کنی ــا را کس دنی

ــیم. ــه باش ــن رتب ای
ــا  ــه مجله ه ــالش شــده ک ــت علمــی ت ــه داد: در راســتای مرجعی وی ادام
تحــت نمایــه علمــی قــرار بگیرنــد و بــر اســاس آخریــن آمــار، ۲۰ مجلــه 
ــی  ــن در حال ــد. ای ــی گرفته ان ــه بین الملل ــا نمای ــئولیت م ــدت مس در م
ــه  ــی گرفت ــه بین الملل ــه نمای ــته، ١۰١ مجل ــال گذش ــه در ۴۰ س اســت ک

ــع نیســتیم. ــه ایــن میــزان قان ــا ب ــد کــه البتــه م بودن
مقــاالت،  بین المللــی  نمایه ســازی  فوایــد  بــر  تاکیــد  بــا  زلفــی گل 
ــی  ــه علم ــی، رتب ــای بین الملل ــاالت در پایگاه ه ــدن مق ــه ش ــت: نمای گف
ــگران  ــی پژوهش ــد علم ــث رش ــن باع ــد و همچنی ــا می ده ــور را ارتق کش

. می شــود
نمایــه  از مجــالت دارای  انجــام شــده  وی در خصــوص حمایت هــای 
جایــزه  تومــان  میلیــون   ١۰۰ تشــویقی،  پایه هــای  بــه  بین المللــی 

ــرد. ــاره ک ــدی اش نق
وزیــر علــوم در خصــوص نــگاه ویــژه دولــت بــه دانشــگاه ها خاطــر 
ــژه دارد،  ــگاه وی ــگاه ها ن ــه دانش ــبت ب ــی نس ــت مردم ــرد: دول ــان ک نش
ــس  ــال اصــالح اســت. ریی ــاد و االن در ح ــات افت ــی اتفاق ــه برخ ــر چ اگ
ــی  ــا دانشــگاهیان و آمــوزش عال جمهــور هــر مــاه حداقــل یــک جلســه ب

ــم. ــتفاده کنی ــت اس ــن فرص ــد از ای ــا بای ــت و م ــته اس داش
ــور  ــا حض ــال ب ــد از ١١ س ــف بع ــی عت ــورای عال ــد: ش ــادآور ش وی ی

شــد. تشــکیل  رییس جمهــور 
ــی بــرای تجهیــز  ــتیم کــه منابع زلفــی گل ادامــه داد: مــا پیگیــر هس
آزمایشــگاه های دانشــگاه ها جــذب کنیــم کــه امیدواریــم تحقــق پیــدا کننــد.

ــه نظــام ســنجش  ــن ب ــا نگرشــی نوی ــرد : م ــوم خاطــر نشــان ک ــر عل وزی
ایــن نگــرش را در پایه هــای  آمیــزش پژوهــش و نــوآوری داریــم و 
ــه  ــه ۶۰ پای ــویقی را ب ــای تش ــداد پایه ه ــم و تع ــالغ کرده ای ــویقی اب تش
و  دانشــگاه ها  در  تشــویقی  پایه هــای  ایــن  اســت  نیــاز  رســانده ایم. 

معرفــی شــوند. دانشــکده ها 
وی بــا ذکــر مثالــی تشــریح کــرد: مــا بــرای اســتاد ممتــاز ۴ پایــه 
ــده  ــب ش ــت تصوی ــت دول ــه در هیئ ــم ک ــر گرفتی ــاالنه در نظ ــویقی س تش
اســت. ایــن اتفــاق بزرگــی اســت و افزایــش حقــوق دائمــی را درپــی دارد.
ــر اصطــالح  ــای اخی ــور در صحبت ه ــه داد: رییــس جمه ــوم ادام ــر عل وزی
جدیــد دانشــگاه های پیشــرو و دانشــگاه های پیــرو را بــه کار بردنــد 
ــه  ــم ک ــالش کنی ــد ت ــد. بای ــر ده ــا را تغیی ــگاه م ــوع ن ــد ن ــن بای و همی

ــم. ــت کنی ــدن هدای ــرو ش ــمت پیش ــه س ــگاه ها را ب دانش
ــف بودجــه پژوهــش مســتقل در دانشــگاه ها  ــه ضــرورت ردی ــی گل ب زلف
در  پژوهشــی  بودجــه  کنیــم  تــالش  بایــد  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
دانشــگاه ها ردیــف ویــژه داشــته باشــد کــه رییــس دانشــگاه آن را 
ــد حــوزه  ــان پژوهشــی ســعی کنن ــن معاون ــد. همچنی ــاد نکن ــا زی ــم ی ک
مالــی پژوهــش را مســتقل کننــد تــا بــه طــور مســتقیم هزینه هــا 

ــود. ــام ش انج

رئیس قوه قضاییه:وزیر علوم در اجالس معاونان پژوهش و فناوری:

دستورالعملقانونحمایتازحقوقمعلوالندرحالنهاییشدناست
ــت:  ــه گف ــوه قضایی ــس ق رئی
دســتورالعملی در خصــوص 
»قانــون جامــع حمایــت از 
حقــوق معلــوالن« در قــوه 
ــن و  ــه در دســت تدوی قضایی

ــت. ــدن اس ــی ش نهای
بــازارکار بــه  بــه گــزارش 
ــوه  ــانه ق ــز رس ــل از مرک نق
ــت االسالم  ــاییه، حجــ قضــ
ــنی اژه ای  ــلمین محس والمس
منتخبیــن  بــا  دیــدار  در 
ــی  ــی و ورزش ــی، فرهنگ علم
سراســر  ناشــنوا  و  نابینــا 
ــدم  ــر مق ــن خی ــور، ضم کش
ــواران،  ــن بزرگ ــه ای ــه هم ب

اظهــار کــرد: طــی یــک ســال اخیــر ایــن دومیــن مرتبــه ای اســت کــه بــا 
اعضــای جامعــه نابینــا و ناشــنوا جلســه برگــزار می کنیــم؛ در ایــن قبیــل 
ــا آن اســت کــه بیشــتر شــنونده مســائل و مشــکالت  جلســات هــدف م
مدعویــن باشــیم و در حــد تــوان درصــدد رفــع مســائل و مشــکالت آنهــا 

ــم. برآیی
ــه  ــده در جلس ــذ ش ــات اخ ــه تصمیم ــاره ب ــا اش ــه ب ــوه قضایی ــس ق رئی
ــی  ــه قبل ــت: در جلس ــا، گف ــنوا و نابین ــه ناش ــای جامع ــا اعض ــین ب پیش
بــا نماینــدگان و منتخبیــن جامعــه نابینــا و ناشــنوای کشــور مقــرر شــد 
ــت  ــع حمای ــون جام ــه »قان ــق و همه جانب ســازمان بازرســی اجــرای دقی
ــن  ــد؛ در ای ــرار ده ــارت ق ــری و نظ ــورد پیگی ــوالن« را م ــوق معل از حق
راســتا اقداماتــی از جانــب ســازمان بازرســی صــورت گرفتــه و جلســاتی 
بــا مســئوالن ســازمان بهزیســتی ترتیــب داده شــده اســت؛ بــدون تردیــد 
در راســتای حفــظ و ارتقــاء حقــوق معلــوالن، بــا افــراد و بخش هایــی کــه 
ــه عمــل  ــی ب ــور تخطــی کننــد، برخوردهــای قانون ــون مزب از اجــرای قان

خواهــد آمــد.
وی در همیــن راســتا افــزود: دســتورالعملی در خصــوص »قانــون جامــع 
ــن و  ــت تدوی ــه در دس ــوه قضایی ــوالن« در ق ــوق معل ــت از حق حمای
ــر همیــن اســاس از شــما منتخبیــن و نخبــگان  نهایــی شــدن اســت؛ ب
جامعــه نابینــا و ناشــنوای کشــور دعــوت می کنیــم نقطه نظــرات و 
پیشــنهادات خــود را بــرای گنجانــدن در ایــن دســتورالعمل بــه دســتگاه 

ــه دهیــد.  قضایــی ارائ
ــه  ــه در جلس ــری ک ــم دیگ ــه تصمی ــن ب ــا همچنی ــتگاه قض ــس دس رئی
ــون  ــا ناظــر بر»برگــزاری آزم ــه ناشــنوا و نابین ــا اعضــای جامع پیشــین ب
ــزی زد و  ــود، گری ــی« اتخــاذ شــده ب ــان اشــاره ایران مترجــم رســمی زب

ــت  ــت معاون ــه هم ــت: ب گف
حقوقی قــوه قضاییــه، تیرماه 
ســال جــاری برای نخســتین 
بــار در کشــور»آزمون جــذب 
زبــان  رســمی  مترجــم 
اشــاره« برگــزار شــد کــه این 
مهــم نیــز نتیجــه جلســه 
پیشــین مــا بــا نماینــدگان و 
ــدر  ــه گرانق ــن جامع منتخبی

ــود. ــا ب ــنوا و نابین ناش
قضاییــه  قــوه  رئیــس 
بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن 
برگــزاری جلســات مشــترک 
میــان »معاونــت اجتماعــی و 
پیشــگیری از وقــوع جــرم 
ــع مســائل و  ــرای احصــاء و رف ــازمان بهزیســتی« ب ــه« و »س ــوه قضایی ق
ــن  ــتمرار ای ــر اس ــنوایان کشــور، ب ــان و ناش ــوالن و نابینای مشــکالت معل
جلســات و تشــکیل کارویژه هــا و پیشــبرد پروژه هــای مشــترک میــان دو 

ــرد.    ــد ک ــور تاکی ــاد مزب نه
ــر شــدن  ــر ضــرورت هرچــه بیشــتر و وثیق ت ــا تاکیــد ب محســنی اژه ای ب
ــا و  ــه نابین ــتی و جامع ــازمان بهزیس ــه و س ــوه قضایی ــان ق ــاط می ارتب
ــی از  ــت نمایندگان ــا عضوی ــی ب ــنوای کشــور، پیشــنهاد داد کارگروه ناش
قــوه قضاییــه و ســازمان بهزیســتی و جامعــه نابینــا و ناشــنوا بــه منظــور 
احصــاء ، بررســی و رفــع مســائل و مشــکالت ایــن قشــر گرانقــدر تشــکیل 
گــردد؛ وی در همیــن راســتا تاکیــد کــرد: دســتگاه قضایــی بــرای تحقــق 

ایــن مهــم آمادگــی کامــل دارد.
»قــادری« رئیــس ســازمان بهزیســتی نیــز در ایــن جلســه طــی ســخنانی 
ــی،  ــن علم ــان منتخبی ــترک می ــات مش ــزاری جلس ــرد: برگ ــار ک اظه
فرهنگــی و ورزشــی نابینــا و ناشــنوای سراســر کشــور بــا رئیــس دســتگاه 
ــر افــراد دارای معلولیــت در جامعــه نقــش  قضــا، قطعــا در حضــور موثرت

بســزایی خواهــد داشــت.
ــش از ۷  ــتی بی ــازمان بهزیس ــب س ــه مخاط ــه جامع ــان اینک ــا بی وی ب
میلیــون نفــر اســت، گفــت: ســاختار فعلــی ســازمان بهزیســتی تکافــوی 
ــع  ــاختار و مناب ــه س ــرورت دارد ک ــد و ض ــی را نمی ده ــت کنون وضعی
ــه جمعیــت مخاطــب آن بروزرســانی شــود  ســازمان بهزیســتی نســبت ب

ــد. ــاء یاب و ارتق
رئیــس ســازمان بهزیســتی همچنیــن از رئیــس قــوه قضاییــه درخواســت 
ــش  ــازمان دارای نق ــن س ــا ای ــد ت ــخص کن ــازوکاری را مش ــه س ــرد ک ک

ــی باشــد. ــرای دســتگاه قضای مستشــاری و مشــورتی ب

معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد:

لزومفعالکردناعتباردوهزارمیلیاردتومانیبند»ه«تبصره۹قانون
بودجهازسویدانشگاهها

مدرســه مهارت افزایی علوم انســانی با هدف آموزش و ایجاد بســتر کارآفرینی برای دانشجویـــان علوم انســانی، 
به همت معاونت آموزشــی دانشــگاه عالمه طباطبائی در این دانشــگاه آغاز به کار کرد.

بــه گــزارش بــازارکار، عبــداهلل معتمــدی در آییــن آغــاز بــه کار مدرســه مهــارت افزایــی علــوم انســانی بــا یــادآوری 
اینکــه دانشــگاه عالمــه طباطبائــی تنهــا دانشــگاه علــوم انســانی در ایــران و بــزرگ تریــن دانشــگاه علــوم انســانی 
در غــرب آســیا اســت، افــزود: ایــن دانشــگاه بــا اینکــه مولــود انقــالب اســت امــا تاریخچــه آن بــه قبــل از انقــالب 
بــر مــی گــردد و از یکپارچــه شــدن چندیــن موسســه آمــوزش عالــی کــه قبــل از انقــالب فعالیــت مــی کردنــد 

بــه وجــود آمــد.
وی بــا بیــان اینکــه علــوم انســانی در ایــران جایــگاه شایســته خــود را نــدارد، ادامــه داد: یکــی از برنامــه هــای دانشــگاه 
عالمــه طباطبائــی ایــن اســت کــه منزلــت علــوم انســانی را در فضــای جامعــه بــه گونــه ای ترســیم کنــد کــه افــراد در 

زمــان انتخــاب رشــته تحصیلــی، اولویــت هــای خــود را بــه رشــته هــای علــوم انســانی اختصــاص دهند.

رییــس دانشــگاه عالمــه طباطبائــی خاطرنشــان کــرد: هــر چنــد در ســال هــای اخیــر دانشــجویان بســیاری از 
رشــته هــای غیــر از علــوم انســانی وارد رشــته هــای علــوم انســانی شــده انــد، چــرا کــه احســاس کــرده انــد از 

طریــق علــوم انســانی بهتــر مــی تواننــد بــه جامعــه خدمــت کننــد و اثربخشــی خــود را نشــان دهنــد.
ــالح  ــون اص ــیاری همچ ــای بس ــانی کاره ــوم انس ــی عل ــای اثربخش ــرای ارتق ــگاه ب ــن دانش ــت: ای ــدی گف معتم
برنامــه هــای درســی، ارائــه مهــارت آموزشــی در کنــار رشــته هــای دانشــگاهی و گســترش مراکــز کارآفرینــی و 
نــوآوری را انجــام داده اســت. همــه دانشــجویان مــی تواننــد بــا برخــورداری از ایــن برنامــه هــا و حضــور در مراکــز 
ــه  ــه رشــد جامع ــم ب ــه رشــد خــود و ه ــوم انســانی ب ــده خــود در حــوزه عل ــه و ژرورش ای رشــد دانشــگاه و ارائ

جامعــه کمــک کننــد.
معــاون آموزشــی دانشــگاه عالمــه طباطبائــی نیــز در ایــن آییــن گفــت: مدرســه مهــارت افزایــی علــوم انســانی را در 
کنــار آمــوزش هــای رســمی دانشــگاه راه انــدازی کردیــم تــا دانشــجویان مهــارت هایــی را آمــوزش ببیننــد کــه از 
طریــق آمــوزش هــای رســمی امــکان پذیــر نیســت و خــود را بــرای ورود بــه بــازار کار آمــاده کننــد. چــرا کــه بــرای 
مــا مهــم اســت کــه دانشــجویان در زمــان تحصیــل بــا توجــه بــه عالقــه خــود مهــارت هــای الزم را بیاموزنــد تــا 

بتواننــد بعــد از دانــش آموختگــی شــغل و کســب و کار مــورد عالقــه خــود را راه انــدازی کننــد.
ــد از  ــر دانشــجویان بع ــا اگ ــد ت ــی کن ــه دانشــجویان کمــک م ــا ب ــوزش ه ــن آم ــه داد: ای ــی ادام ــی آدم عل
دانــش آموختگــی بــه هــر دلیلــی نتواننــد وارد کارهــای مرتبــط بــا رشــته تحصیلــی خــود شــوند، دچــار ناامیــدی 

نشــوند و از طریــق مهــارت هایــی کــه مــوازی بــا آمــوزش رســمی خــود مــی آموزننــد وارد بــازار کار شــوند.

ــوم،  ــی وزارت عل ــاون پژوهش مع
گفــت:  فنــاوری  و  تحقیقــات 
بــرآورد مــا ایــن اســت کــه 
شــده  پیش  بینــی  اعتبــار 
در بنــد »ه« تبصــره ۹ قانــون 
بودجــه حــدود دو هــزار میلیــارد 
ــگاه ها و  ــه دانش ــت ک ــان اس توم
موسســات پژوهشــی بایــد بــرای 
ــه  ــت ب ــن ظرفی ــال ســازی ای فع
و  ملــی  اجرایــی  دســتگاه های 

اســتانی مراجعــه کننــد.
بــازارکار، دکتــر  بــه گــزارش 
و  پنجــاه  در  صالحــی  پیمــان 

هفتمیــن اجــالس معاونــان پژوهشــی دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی، 
پژوهشــی و فنــاوری کشــور گفــت: بــر اســاس بنــد »ه« تبصــره ۹ قانــون 
ــه  ــد بودج ــک درص ــد ی ــی بای ــرکت های اجرای ــتگاه ها و ش ــه، دس بودج
جــاری خــود را صــرف فعالیــت پژوهشــی کننــد و ایــن کار را فقــط مــی 
تواننــد بــا قــرارداد پژوهشــی بــا دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی انجــام 

ــم. ــتفاده کنی ــزرگ اس ــت ب ــن ظرفی ــد از ای ــن بای ــد، بنابرای دهن
ــد  ــل درص ــه چه ــت ک ــده اس ــون آم ــن قان ــد »و« همی ــزود: در بن وی اف
اعتبــارات پژوهشــی شــرکت ها و بانک هــا  بــه صنــدوق عتــف واریــز شــود 
ــگاه ها و  ــه دانش ــود ک ــه ش ــف هزین ــورای عت ــای ش ــب اولویت ه و در قال
موسســات پژوهشــی می تواننــد از ایــن ظرفیــت هــم اســتفاده کننــد کــه 

ــرآورد می شــود. ــان ب ــارد توم ــی آن حــدود ســیصد میلی ــار مال اعتب
دبیــرکل شــورای عالــی عتــف بــا اشــاره بــه تاییــد ایجــاد صنــدوق عتــف 
توســط رئیــس جمهــور و در نظــر گرفتــن ردیــف اعتبــاری در الیحــه قانون 
بودجــه گفــت: آیین نامــه ایجــاد ایــن صنــدوق را بــه هیــات دولــت ارســال 

ــب  ــه زودی تصوی ــم و ب کردی
می شــود.

وی اظهــار داشــت: صنــدوق 
ــال،  ــه س ــدت س ــف در م عت
از  تومــان  میلیــارد  هــزار 
ــادکتری  ــای پس ــاد دوره ه ایج
در کشــور حمایــت خواهــد 
کــرد کــه آیین نامــه ایجــاد 
ــورای  ــز در ش ــا نی ــن دوره ه ای
ــب شــده اســت و  ــف تصوی عت
منتظــر تاییــد ســازمان برنامــه 

و بودجــه هســتیم.
صالحــی بــه قانــون جهــش 
ــا  ــر ب ــرکت ها اگ ــع و ش ــت: صنای ــرد و گف ــاره ک ــان اش ــد دانش بنی تولی
ــرای بخش هــای تحقیــق و  همــکاری دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی ب
توســعه خــود هزینــه کننــد بــه عنــوان هزینــه مالیــات پذیرفتــه می شــود 

ــم. ــت کنی ــد از آن حمای ــت مهمــی اســت و بای ــه ظرفی ک
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال ١۴۰۰ حــدود پنــچ هــزار میلیــارد تومــان 
قــرارداد پژوهشــی ارتبــاط بــا صنعــت توســط دانشــگاه ها در کشــور 
منعقــد شــد گفــت: ۶ هــزار عضــو هیئــت علمــی درگیــر  قــرارداد ارتبــاط 

ــد. ــن تعــداد افزایــش یاب ــد ای ــا صنعــت شــده اند کــه بای ب
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم بــا اشــاره بــه اینکــه از میــان ١۴۰۰ مجلــه 
علمــی و پژوهشــی کشــور، ١۸ مجلــه در پایــگاه اســکوپوس نمایــه شــدند، 
گفــت: اگــر مجلــه علمــی در پایــگاه معتبــر دنیــا نمایــه شــود صــد میلیــون 

تومــان پــاداش دریافــت می کنــد.
وی تاکیــد کــرد: ســطح علمــی مجــالت پژوهشــی موجــود نیــز بایــد حفظ 

شــده و همچنیــن ارتقــا پیــدا کند.

به همت معاونت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی؛

مدرسهمهارتافزاییعلومانسانی
دردانشگاهعالمهطباطبائیافتتاحشد

مدیر کل ارتباطات با صنعت معاونت پژوهش  وزارت علوم؛
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دعوت به همکاری

نفراتتعدادرشته تحصیلیرشته شغلیشهرستانردیف

مرد1 نفردیپلم و فوق دیپلم برق )کلیه گرایش ها(سیمبانبندرلنگه1

مرد1 نفردیپلم و فوق دیپلم برق )کلیه گرایش ها(سیمبانرودان2

مرد1 نفردیپلم و فوق دیپلم برق )کلیه گرایش ها(سیمبانبستک3

مرد1 نفردیپلم و فوق دیپلم برق )کلیه گرایش ها(سیمبانحاجی آباد4

مرد1 نفردیپلم و فوق دیپلم برق )کلیه گرایش ها(سیمبانپارسیان5

مرد1 نفردیپلم و فوق دیپلم برق )کلیه گرایش ها(سیمبانبندرعباس6

راننده خودرو جاسک7
مرد1 نفردیپلم کلیه گرایش هاسنگین )جرثقیل(

شرایط عمومی
 1- داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران

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

 4- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر و سوء پیشینه کیفری
 5- داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که بکارگیری می شوند

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

8- عدم داشتن منع قانونی برای فعالیت و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت ها
9- احـراز صالحیـت هـای عمومـی و گزینـش پـس از قبولـی در آزمـون کتبی و مصاحبه توسـط 

پیمانـکار یا مشـاور

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

 - 30 سال تمام برای تمامی متقاضیان دیپلم
- 32 سال تمام برای تمامی متقاضیان فوق دیپلم

ــه  ــر 5 ســال ب ــه هــای معتبــر حداکث ــه تائیدی ــل و ارائ ــوارد ذی ــره1: در صــورت احــراز م تبص
ــه خواهــد شــد. حداکثــر ســن مقــرر اضاف

افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقوداالثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام 
کار نمی باشند شامل: همسر، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان 5 سال

 عضویت در بسیج سپاه پاسداران حداکثر به میزان 2 سال
در صورت داشتن سابقه بیمه تامین اجتماعی و مرتبط حداکثر به میزان 4 سال

تبصــره2: داشــتن گواهینامــه پایــه یــک بــرای عنــوان شــغل راننــده خــودرو ســنگین ضــروری 
ــل  ــه اص ــام و ارائ ــت ن ــان ثب ــه در زم ــر گواهینام ــذاری تصوی ــت بارگ ــر اس ــت . الزم بذک اس

ــت. ــی اس ــه الزام ــان مصاحب ــه در زم گواهینام
بــرای عنــوان شــغل راننــده خــودرو ســنگین )جرثقیــل ( بــرای شهرســتان جاســک ظــرف مــدت 

دو مــاه گواهینامــه مهــارت ویــژه جرثقیــل ارائــه گــردد.
ضریبنام گواهینامه آموزشیردیف

10%گواهینامه دوره آموزشی فن ورز شبکه هوایی1

10%گواهینامه دوره آموزشی ایمنی برق2

20%داشتن شرایط ایثارگری3
تبصره3: در صورت داشتن گواهینامه دورههای آموزشی مرتبط برای عنوان شغل سیمبانی 

ضرایب مطابق جدول ذیل در امتیاز آزمون مشمولین اعمال می شود. الزم بذکر است بارگذاری 
تصویر گواهینامه در زمان ثبت نام و ارائه اصل گواهینامه در زمان مصاحبه الزامی است.

شرایط اختصاصی شغلی
 عنوان رشته شغلی: سیمبان

مدرک تحصیلی: دیپلم و فوق دیپلم برق )کلیه گرایش ها (
 قد: حداقل 165سانتیمتر

BMI( : 5≥BMI≥ 18(  شاخص توده بدنی
 سالمت جسمانی کامل و توانایی کار در ارتفاع

یادآوری: اگر وزن تان )بر حسب کیلوگرم( را بر مجذور قدتان )بر حسب متر( تقسیم کنید عدد 
حاصل را )شاخص وزنی  BMI گویند(

 مثال: قد 1.79 )متر(، وزن: 77 )کیلوگرم(، شاخص وزنی فرد عبارتست از: 24

تذکرات:                                                                                                                             
 1- ارائه گواهینامه تأییدیه پزشک طب کار مبنی بر توانایی و تناسب جسم با شغل پس از قبولی الزامی می باشد.
 2- پذیرفته شدگان صرفا از بین متقاضیان بومی شهرستان مورد نظر بر حسب نیاز انتخاب خواهد شد.

3- مالک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام 
وظیفه و محاسبه سن داوطلبان تاریخ آزمون می باشد.

4- کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز 
برگزاری آزمون آماده و صادر شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد.

5 - انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان 3 برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی 
که حد نصاب نمره آزمون تعیین شده را کسب کرده اند، بر اساس نیاز هر شهرستان و در چند 

مرحله به ترتیب باالترین نمرات از آزمون در سایت اعالم خواهد شد.
6 - در صورتی که داوطلبی با مدارک تحصیلی غیر مرتبط و یا پایین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده 
در آگهی، در آزمون شرکت نماید، از ادامه فرآیند اشتغال وی در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد .
7 - انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر می باشد. 

ضمنا اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذی صالح از طریق سایت آزمون به اطالع 
داوطلبان خواهد رسید.

8- مهلت ارائه اصل مدارک الزم از سوی پذیرفته شدگان شامل مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت 
ملی، مدرک وضعیت نظام وظیفه و مدرک دال بر بومی بودن )به منظور تطبیق مدارک و تکمیل 

پرونده برای انجام مصاحبه( حداکثر 5 روز پس از اعالم نتایج آزمون می باشد.
9 - مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال )اعالم( 
مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه محرز 
شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از 

انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت بکارگیری، لغو و بال اثر می گردد.
ــودن شــرایط فیزیکــی مــورد  ــه دارا ب 10- شــرط پذیرفتــه شــدن کلیــه متقاضیــان مشــروط ب

نیــاز بــرای شــغل مربوطــه مــی باشــد.
ــا  ــه ارتبــاط اســتخدامی، قــراردادی ، پیمانــی و … ب 11- پذیرفتــه شــدگان ایــن آزمــون هیچگون

ــد. ــرو ندارن ــه و وابســته وزارت نی ــای تابع شــرکت ه
سایر موارد:

1 - رشــته شــغلی امتحانــی )ســیمبانی( صرفــاً فــارغ التحصیــالن همــان مقطــع و رشــته مــی توانند 
شــرکت کننــد و پذیــرش دیگــر رشــته هــا یــا گرایشــهای غیــر مرتبــط امکانپذیــر نمــی باشــد. در 
صــورت کتمــان موضــوع، بــدون داشــتن حــق هرگونــه اعتــراض، قبولــی ایشــان در هــر مرحلــه 

از آزمــون ملغــی اعــالم خواهــد شــد.
2- پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام 
ثبت نام صورت می پذیرد. مسؤولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد 

ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
3 - قبولی در آزمون به منزله بکارگیری قطعی نمی باشد بلکه انجام مراحل بعدی شامل مصاحبه، گزینش، 

معاینات پزشکی، گواهی سالمت و اخذ عدم سوء پیشینـه از مراکز ذیصـالح نیز الزامی می باشـد.
4 - پذیرفته شدگان نهایی می بایست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یک از شهرهای استان حوزه 

فعالیت شرکت برابر قرارداد را داشتـه باشند .
5- در این آزمون، هر داوطلب می تواند صرفاً برای یک رشته شغلی در شرکت مورد نظر خود ثبت نام نماید.

6- چنانچه داوطلب دارای مقطع تحصیلی باالتر از فوق دیپلم در آزمون شرکت نماید، در صورت مشخص 
شدن در هر مرحله از آزمون )ثبت نام، آزمون و قبولی و ....( از ادامه فرآیند محروم خواهد شد و مطابق با 

مقررات و قوانین با وی برخورد می گردد.
 شرایط بومی بودن:

استان محل تولد داوطلب یا یکی از والدین وی شهرستان مورد تقاضا در آزمون باشد .
 داوطلب حداقل 2 مقطع تحصیلی را در شهرستان مورد تقاضا را طی کرده باشد.

فرزندان کارکنان شاغل در شهرستان مورد تقاضا که سابقه حداقل 10 سال پرداخت حق بیمه را در استان 
داشته باشند.

مواد آزمون
تعداد سواالتنام درسردبف

15زبان و ادبیات فارسی و آئین نگارش1

2ICDL 15آشنایی با مهارت های هفتگانه

15هوش و استعداد تحصیلی3

15ریاضی و آمار مقدماتی4

15اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی5

25مبانی برق6
ضریب وزنی تمام سئواالت یکسان و آزمون دارای نمره منفی می باشد.

مراحل ثبت نام
کلیه مراحل ثبت نام، دریافت کارت ورود به جلسه و مشاهده نتایج فقط از طریق سامانه مجتمع 

آموزشی و پژوهشی اصفهان قابل انجام خواهد بود.

ــام  ــال و مشــاهده پیغ ــغ 1/500/000 ری ــه مبل ــون ب ــه آزم ــز اینترنتــی هزین ــس از واری ــا پ تنه
پایــان مراحــل، ثبــت نــام قطعــی تلقــی مــی گــردد و در غیــر ایــن صــورت کارت ورود بــه جلســه 

صــادر نخواهــد شــد و امــکان شــرکت در آزمــون وجــود نــدارد.
 زمانبندی آزمون:

 ثبت نام از تاریخ 1401/07/24 لغایت 1401/08/14
 دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ 1401/08/17 لغایت 1401/08/18

 زمان برگزاری آزمون پنجشنبه مورخ 1401/08/19 ساعت 10:30
محل برگزاری آزمون متعاقبا در کارت ورود به جلسه اعالم میگردد.

  تقویم آزمون:
 شروع ثبت نام: از 24 مهر 1401
 مهلت ثبت نام: تا 14 آبان 1401

 دریافت کارت آزمون: 17 و 18 آبان 1401
زمان برگزاری آزمون: 19 آبان 1401

توجه: لینک ثبت نام از 24 مهر 1401 فعال خواهد شد.

شــرکت آســایش دریــا خلیــج فــارس در اســتان هرمــزگان در نظــر دارد بــرای اجــرای قراردادهــای خــود در ســال 1401 نســبت بــه تامیــن نیــرو در بخــش ســیمبانی و راننــده خــودرو ســنگین صرفــا از بیــن متقاضیــان بومــی شهرســتان های بندرخمیــر، 
رودان، بســتک، جاســک، مینــاب، حاجــی آبــاد، بندرلنگــه و بندرعباس جمعــا بــه تعــداد 6 نفــر ســیمبان و 1 نفــر راننــده از افــراد واجــد شــرایط از طریــق برگــزاری آزمــون توانمنــدی هــای عمومــی و تخصصــی ،آزمــون دانــش مهارتی)مصاحبــه( بــه شــرط 

دارا بــودن شــرایط ذیــل پــس از طــی فرآینــد فــوق بکارگیــری نمایــد. مهلــت ثبــت نام تــا 14 آبــان 1401 مــی باشــد.

»سـیدصولت  بـه  اسـالمی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
مرتضـوی« بـه عنـوان وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
وزیـر  دومیـن  تـا  دادنـد  اعتمـاد  رای  سـیزدهم  دولـت 
سـاختمان آزادی بعـد از حـدود 4 مـاه انتظـار بـر صندلی 

وزارت تکیـه بزنـد.
بـه گـزارش بـازارکار، جلسـه علنـی مجلس شـورای اسـالمی 
بـه ریاسـت محمدباقـر قالیبـاف رییـس مجلـس بـه بررسـی 
صالحیـت و برنامـه هـای وزیـر پیشـنهادی تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی اختصـاص داشـت کـه پـس از اظهـارات موافقان و 
مخالفـان و دفـاع مرتضـوی از برنامه های خـود، رای گیری در 

مجلـس بـا توزیع برگـه هـای رای آغاز شـد.
نماینـدگان بـا 176 رای موافق ، 64 رای مخالف ، 13 رای ممتنع از مجموع 258 نماینده 
حاضـر در جلسـه علنـی مجلس موافقت خـود را برای سـپردن تصدی وزارت تعـاون، کار 

و رفـاه اجتماعـی بـه مرتضوی اعالم کردنـد. 5 رای نیز باطله اعالم شـد.
در ادامـه محمدباقـر قالیبـاف رییـس مجلـس شـورای اسـالمی  پـس از رأی اعتمـاد 
مجلـس بـه وزیـر پیشـنهادی تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی گفـت: ان شـاء اهلل آقـای 
مرتضـوی بـه اعتمـاد مجلـس بـا تـالش و کار خـود پاسـخ دهـد. ایـن وزارتخانـه خـود 

ظرفیـت یـک دولـت متمرکـز و کوچکـی را دارد.
رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی افـزود: ان شـاء اهلل ایشـان در بخش هـای مختلـف از 
جملـه بخـش اقتصاد، تعـاون، رفـاه، محرومیت زدایی، آسـیب های اجتماعی، رسـیدگی 

بـه طبقـه آسـیب پذیر و در امـورات اجتماعـی بتواننـد موفق باشـند.
وی تصریـح کـرد: توقـع مجلـس از ایشـان ایـن اسـت که بـا سـابقه اجرایی کـه دارند و 
آشـنایی کـه بـا همه ایـن حوزه ها دارنـد، ان شـاهلل کارنامه خوبـی مخصوصاً برای قشـر 

محـروم و مناطق محروم داشـته باشـند.

گسترش و نوآوری شبکه های کسب وکار
وزیـر پیشـنهادی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا تأکیـد بر گسـترش و نوآوری 
شـبکه های کسـب  و کار گفـت: در دوران متعـدد در بخشـی از مدیریت هـای راهبـردی 
کـه توفیـق خدمـت در نظام داشـته ام مسـائل کشـور بـه خصـوص وزارت تعـاون، کار و 

رفـاه اجتماعـی را احصـا کردم.
»سـید صولـت مرتضـوی« در جلسـه ای اعتمـاد خـود صحـن علنـی مجلـس شـورای 
اسـالمی اظهـار داشـت: بحـث تعاونی هـا، رفـاه اجتماعـی و عمومـی، موضـوع اشـتغال، 
آسـیب های اجتماعـی، اعـزام نیروهای کار و سـایر مـوارد از جمله مشـکالتی این وزارت 

تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـت کـه احصـا کرده ایم.
وی افـزود: رویکـرد اساسـی مـا مبـارزه کامـل و همه جانبه با فسـاد در ایـن وزارتخانه و 

شـرکت های زیرمجموعـه آن و نهادینه کـردن، نظارت دسـتگاه ها اسـت.
وزیـر پیشـنهادی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا اشـاره بـه عدم حضـور رییس 
جمهـور در جلسـه رأی اعتمـاد گفـت: رییس جمهـور بـه دلیـل جلسـه هیـات وزیـران که 

ضـرورت داشـت در آن جلسـه حضـور پیـدا کننـد، در مجلس حضـور ندارند.
وی ادامه داد: از حسـن اعتماد نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی و رفتارهای شایسته، 
نگاه هـای کارشناسـی اعضـای کمیسـیون ها قدردانی می کنم. بنده روسـتازاده هسـتم و 
افتخـار می کنـم کـه بـا جامعه هدف همـزاد پنـداری دارم امیدوار هسـتم کـه در آینده 

توفیق خدمت به ایران اسـالمی را داشـته باشـم.

عدالت محوری رویکرد ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است
مرتضـوی بـا بیـان اینکـه وزارت کار دارای سلسـه مراتب متعددی اسـت، گفت: مسـائل 
بیـکاری، موضـوع ورشکسـتگی صندوق هـای بازنشسـتگی، عدم سـوددهی شـرکت ها و 
مشـکالت آموزش و پژوهشـی در دایره مشـکالت این وزارتخانه قرار دارد و برای برون رفت 

از ایـن مباحث بـه رویکردهـا می پردازم.
وی اضافـه کـرد: رویکـرد مـا در ایـن وزارتخانـه عدالت محـوری در تمـام برنامه هاسـت، 
مسـائله محـوری و توجـه به تـوازن منطقه ای و آمایش سـرزمین در تمام طـرح از دیگر 

رویکردها هاسـت.
وزیـر پیشـنهادی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی با اهتمام بر اینکـه همراهی و تعامل 
بـا نماینـدگان از رویکردهـای اساسـی اسـت گفـت: توجـه بـه ظرفیت هـای کارشناسـی 

و عنایـت بـه مشـورت های نخبگانـی و نماینـدگان مجلـس 
شـورای اسـالمی و کمیسـیون های تخصصـی در دسـتور 
کار مـا قـرار خواهـد گرفـت، چراکه جـاده دولت بـا مجلس 
دوطرفـه اسـت و امیـدوارم در ایـن وزارتخانـه بتوانـم ایـن 

تعامـل را حداکثـری کنیم.

رویکرد اساسی مبارزه کامل و همه جانبه 
با فساد در تمام بخش ها است

وی تاکیـد کـرد: توجـه بـه تشـکل های صنفـی و کارفرمایی 
و اهتمـام بـه سـه جانبـه گرایـی از رویکـرد ما خواهـد بود، 
انتخـاب تیـم مدیریتـی الیـق، توانمند و همـراه مردم، اسـتفاده از مباحـث دانش بنیان 

و کاربسـت مطالعـات دانـش بنیـان و نبـوغ جوانـان از سـایر برنامه هاسـت.
مرتضـوی رویکـرد اساسـی ایـن وزارتخانـه را مبـارزه کامـل و همه جانبـه با فسـاد در تمام 
بخش هـا عنـوان کـرد و گفت: نظارت دسـتگاه ها را نهادینـه خواهیم کرد در ایـن وزارتخانه 

شـعار ما دسترسـی آسـان بـرای آحاد مختلف مـردم، شـفافیت و پاسـخگویی خواهد بود.
وی عنـوان کـرد: توجه به سـه جانبه گرایی و توجه ویژه به نماینـدگان کارگران، کارفرمایان 

و کمک دولت به این قشـرها و تقویت همکاری منطقه ای از رویکرد دیگر اسـت.

برنامه تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  را ارائه کردم
وزیـر پیشـنهادی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا اشـاره بـه اینکـه یـک برنامـه 
تحولـی وزارتخانـه را تقدیـم کـرده ام، گفـت: مشـتاق بـودم نمایندگانـی کـه در جایگاه 
مخالفـت هسـتند بـه نقـد برنامه هـا بپردازند، بعـد از کسـب رای اعتماد معتقد هسـتیم 

بـا نقـد منصفانـه می توانیـم بـه توفیقات وسـیع دسـت پیـدا کنیم.
وی افـزود: تحقـق ماموریـت وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در چند سـرفصل اسـت 
کـه مشـتری محـوری، بیمـه گـذاران، کارفرمایـان و شـرکت های حقوقـی ازجملـه این 
مـوارد اسـت کـه برای رسـیدن به توسـعه متوازن نیـاز داریم بـه یک سـری فرایندهای 

داخلـی را بپردازدیم.
مرتضـوی بـا اشـاره بـه اینکـه اولیـن برنامـه مـا توسـعه و تعالـی تعاونی ها اسـت گفت:  
قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی تکالیفی در حوزه بخـش تعاونی برای مـا ایجاد کرده 
اسـت و از سـوی دیگـر سیاسـت های ابالغـی رهبری هم تاکیـد بر این موضـوع دارد. در 

بخـش تعـاون باید تسـریع در واگـذاری شـرکت های دولتی به تعاونی داشـته باشـیم.
ارتقای دانش فنی مشاغل راهبردی در دستور کار خواهد بود

وی ابـراز داشـت: توسـعه و توانمندسـازی تعاونی هـا، تقویـت زیرسـاخت ها و توسـعه 
شـبکه تعاونـی در زنجیـره ارزش از دیگـر برنامه هـا خواهـد بـود.

 وزیـر پیشـنهادی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی با بیان اینکه فرصت شـغلی را در 
کشـور ایجـاد خواهیـم کـرد: بایـد به گسـترش و نوآوری شـبکه های کسـب و کار توجه 

کنیـم، اسـتفاده از سـرمایه های خـرد و هدایت و آمـوزش از جمله این موارد اسـت.
وی گفـت: ارتقـای دانـش فنی مشـاغل راهبـردی در دسـتور کارمان خواهد بـود که در 
ایـن راسـتا باید سـازمان فنـی و حرفه ای در ارتقـای کمی و کیفی پیدا کند، گسـترش 

و پایـداری خدمـات رفاهـی نیز از دیگر برنامه هاسـت.

سوابق کاری  وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مرتضوی 61 سـاله پیش از این سـمت هایی چون بخشداری و معاونت فرمانداری تا استانداری 
و معاونـت سیاسـی وزارت کشـور را دارا بوده و به گفته معـاون پارلمانی رئیس جمهور، تنوع و 
سـطوح مسـئولیت های اجرایی وی به گونه ای اسـت که به خوبی از عهده مسـئولیت وزارت 

تعـاون، کار و رفاه اجتماعی برمی آید.
شـهرداری مشـهد مقـدس، مدیرعاملـی سـازمان موقوفات آسـتان مقدس رضوی و ریاسـت 
سـازمان امـوال و امـالک بنیـاد مسـتضعفان، عضویـت و ریاسـت هیـأت مدیره بنیـاد تعاون 
قـوه قضاییـه و آزادراه تهـران - شـمال از دیگـر مسـئولیت های مرتضـوی اسـت کـه از آغـاز 
دولـت سـیزدهم در مقام معـاون اجرایی رئیس جمهور، سرپرسـتی نهاد ریاسـت جمهوری و 

مسـئولیت سـفرهای اسـتانی و پیگیری مصوبـات این سـفرها را عهده دار اسـت.
وی همچنیـن در حـوزه رسـانه نیـز فعالیـت موثـری داشـته و مدتـی مدیرمسـئول روزنامه 
حمایـت )ارگان مطبوعاتـی قـوه قضاییـه( و دبیـرکل انجمـن روزنامه نـگاران مسـلمان 

اسـت. بوده 

با رای موافق نمایندگان مرتضوی وزیر شد

برنامه های وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال و کارآفرینی
ــش  ــکاری دان ــل تخصصــی اشــتغال و بی پن
مشــارکت  بــا  دانشــگاهی  آموختــگان 
صاحبنظــران ایــن حــوزه، بــه همــت گــروه 
بررســی های  و  عالــی  آمــوزش  اقتصــاد 
نیــروی انســانی موسســه پژوهــش و برنامــه 

ــد.  ــزار ش ــی برگ ــوزش عال ــزی آم ری
ــه نقــل از موسســه  ــازارکار ب ــه گــزارش ب  ب
پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش عالــی، 
دکتــر محمــد جــواد صالحــی عضــو هیئــت 
ــدای  ــل در ابت ــر پن ــه و مدی ــی موسس علم
ــرد  ــه دو رویک ــان اینک ــا بی ــت ب ــن نشس ای
نیازســنجی بــازار کار بــر اســاس ظرفیــت آن 
ــازار کار چــه چیــزی نیــاز دارد و  و اینکــه ب

بــر اســاس آن رشــته ها و گرایش هــا تدویــن شــود و رویکــرد کارآفرینــی کــه خــود 
ــز  ــه نی ــراد جامع ــایر اف ــرای س ــه ب ــد بلک ــاد می کن ــود کار ایج ــرای خ ــا ب ــه تنه ن

ــرد. ــن دو رویکــرد اشــاره ک ــه مشــکالت ای ــن اســت، ب کارآفری
وی اضافــه کــرد: تحــوالت جمعیتــی، مشــارکت بانــوان و ســایر مســائلی کــه مرتبــط 
اســت بــر اشــتغال فــارغ التحصیــالن در پنــل مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد و بایــد 
بــرای بررســی موضــوع پنــل یــک حــد وســط را در نظــر بگیریــم. در ایــن پنــل دو 
رویکــرد داریــم در پنــل اول بیشــتر تجــارب جهانــی مطــرح می شــود و همچنیــن 
ــای  ــارت ه ــری و مه ــتغال پذی ــم موضــوع اش ــی را بپذیری ــرد کارآفرین ــر رویک اگ
بــازار کار نیــز از دیگــر موضوعاتــی اســت کــه در پنــل توســط ســخنرانان مطــرح 

خواهــد شــد.
ــوان  ــه عن ــاره ب ــا اش ــه ب ــس موسس ــا رئی ــری نی ــر طاه ــی باق ــر عل ــه دکت در ادام
ســخنرانی خــود بــا موضــوع »نســبت بــه منزلــه پنجــره معرفتــی« گفــت: همانطــور 
کــه در برنامــه نشســت نیــز اعــالم شــده بحــث امــروز مــن بیشــتر جنبــه طــرح 
ــری،  ــمه نظ ــرم از دو سرچش ــام می گی ــه اله ــن زمین ــن در ای ــت. م ــوع اس موض
نخســت: سرچشــمه »نســبت ها و تناســب« در ریاضیــات و دوم نظریــه »نســبیت« 
ــه ایــن معنــی تعریــف می کننــد کــه مقایســه  انیشــتین، در ریاضیــات نســبت را ب
ــا واحدهــای مشــابه کــه نشــان می دهــد چــه مقــدار از یــک کمیــت  دو کمیــت ب
در کمیــت دیگــر وجــود دارد و بخشــی از صحبت هــای امــروز مــا از جنــس همیــن 
نســبت ریاضیــات اســت. امــا در نســبیت انیشــتنی هــم کــه، بــا نســبت ریاضیاتــی 
یــک وجــه اشــتراک وجــود دارد و آن عبــارت اســت از اینکــه متغیرهــا در تعامــل بــا 
یکدیگــر جایگاهشــان تعریــف می شــود. در ایــن دو مقولــه چــه نســبت باشــد چــه 
نســبیت دنبــال ایــن هســتیم کــه بگوئیــم مطالعــه در خــال معتبــر نیســت. نظریــه 
نســبت ها در کمیــت معنــی دارد و اساســا حــوزه شــمول آنهــا امــور کمــی اســت و 

ــاخت. ــاری س ــز ج ــا نی ــوان آن را در کیفیت ه ــم می ت ــه گمان ب
طاهــری نیــا ادامــه داد: از نظریــه نســبت ها در ریاضیــات و نظریــه نســبیت انیشــتین 
ــا  ــبت کمیت ه ــبه نس ــای محاس ــه ج ــا ب ــه م ــرای اینک ــرد ب ــتفاده ک ــود اس می ش
ــود را  ــخنرانی خ ــوان س ــده عن ــذا بن ــم. ل ــه بکنی ــز مطالع ــا را نی ــبت کیفیت ه نس
گذاشــتم نســبت بــه منزلــه پنجــره معرفتــی یعنــی اینکــه اگــر شــما می خواهیــد 
بدانیــد دانشــگاه چیســت بایــد بدانیــد نســبت دانشــگاه بــه جامعــه چیســت؟ اگــر 
ــری مقایســه  ــز دیگ ــه چی ــرا نســبت ب ــد آن ــم چیســت بای ــم عل ــم بدانی می خواهی
ــرای اینکــه  ــق قضــاوت کــرد. ب ــه نســبت ها نمی شــود مطل ــدون توجــه ب ــم. ب کنی
بدانیــم عملکــردی خــوب اســت یــا بــد اســت بایــد ببینیــم نســبت بــه چــه کســی، 
ــود  ــی ش ــا نم ــبت ه ــه نس ــه ب ــدون توج ــی ب ــن یعن ــزی، ای ــه چی ــه چ ــبت ب نس

قضــاوت کــرد.
وی افــزود: بــرای تعریــف دانشــگاه نیــز بایــد حتمــا بــه نســبت دانشــگاه و متغیــر 
دوم توجــه داشــته باشــیم ، متغیــر دوم ممکــن اســت اشــتغال باشــد، تعالــی باشــد 
و یــا هــر متغیــر دیگــری، بنابرایــن بــه ایــن توجــه شــود کــه قضــاوت بــدون توجــه 
بــه متغیــر دوم عقیــم اســت. لــذا حتمــا در قضــاوت دربــاره دانشــگاه بایــد توجــه 
ــت؟  ــعه چیس ــگاه و توس ــبت دانش ــت؟ نس ــه چیس ــگاه و جامع ــود نســبت دانش ش

ــگاه  ــرد دانش ــل کارک ــگران در تحلی پژوهش
شــده  تاســیس  دانشــگاه  می گوینــد 
ــد  ــل کن ــه را ح ــکل جامع ــا مش ــت ت اس
ــل  ــر ح ــگاه درگی ــروز دانش ــه ام در حالی ک
مشــکالت خــودش شــده اســت. حــال اگــر 
ســئوال ایــن باشــد کــه در مقولــه اشــتغال 
و بیــکاری، در ظرفیــت ظــرف موجــود 
دو متغیــر کشــش بــازار و کیفیــت آمــوزش 
کدامیــک ســهم بیشــتری دارنــد بــه اعتقــاد 
مــن کشــش بــازار. امــا اگــر گفتــه شــود در 
ــه  ــه ب ــا توج ــکاری ب ــتغال و بی موضــوع اش
ــازار مقصــر  ــان، کشــش ب ــای پنه ظرفیت ه
ــر  ــن ب ــوزش، نظــر م ــت آم ــا کیفی اســت ی
ــه  ــم ک ــت کنی ــن ســمت حرک ــه ای ــل ب ــن پن ــذا در ای ــوزش اســت. ل ــت آم کیفی
اســاس آنهــا سیاســت های  بــر  کــه  برســیم  پیشــنهادی  بــه گزاره هــای 

ــم. ــال کنی ــوم ارس ــنهادی رای وزارت عل پیش
دکتــر حســن طایــی اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی نیــز ســخنان خــود را در 

ایــن پنــل در دو بخــش ارائــه کــرد،
وی در بخــش اول بــه چیســتی اشــتغال پذیــری اشــاره کــرد و در بخــش دوم خانــه 

بهره هــا را مــورد بررســی قــرار داد.
ــی  ــتغال پذیری یعن ــت: اش ــود گف ــخنان خ ــش اول س ــدی بخ ــی در جمع بن طای
ــنوند،  ــر می ش ــد، موث ــه می  نگرن ــه کنجکاوان ــی ک ــش آموختگان ــجویان و دان دانش
می کننــد،  درک  خــوب  می نویســند،  درســت  می کننــد،  صحبــت  دقیــق  
ــمندانه  ــد، ارزش ــه می ورزن ــورانه تجرب ــد، جس ــازی می کنن ــمندانه شبکه س هوش
ــق و دگرگــون می ســازند، بــه زیبائــی  ــه تطبی بــه دســت  می آورنــد، کارآمدان
نمایــش می دهنــد و بــه صــورت پیوســته مهارت هــا و خصوصیــات فــردی  خــود را 
ارتقــاء می دهنــد تــا قــادر شــوند شــغل مولــد بــا دســتمزد قابــل قبــول بیابنــد کــه 

ــه و اقتصــاد ســود برســانند. ــه خــود، جامع ب
ــت  ــت و هف ــره پرداخ ــوش و به ــاوت ه ــه تف ــود ب ــخنان خ ــش دوم س وی در بخ
عنصــر یادگیــری در محیــط آموزشــی را بــه ترتیــب: دیــدگاه معرفت شــناختی فــرد 
دربــاره اینکــه یادگیــری ســتون اصلــی پیشــرفت و ترقــی اســت. بایســتگی فــرد در 
طلــب مفاهیــم، ایده هــا یــا فناوری هــای تــازه، توانایــی وی، بــرای تغییــر یــا از یــاد 
بــردن آموخته هــا، توانایــی فــرد در خودآمــوزی یــا یادگیــری بــه تنهایــی، عــزم یــا 
تصمیــم شــخص بــرای یادگیــری، توانایــی وی بــرای یادگیــری بــه شــکل گروهــی،  
از دیگــران و بــه همــراه آنهــا و توانایــی و تمایــل فــرد بــرای بــکار گرفتــن ابزارهــای 

گوناگــون یادگیــری ماننــد دســتگاه های صوتــی یــا تصویــری برشــمرد.
ــزی  ــش و برنامه ری ــه پژوه ــی موسس ــت علم ــو هیئ ــن عض ــا روش ــر احمدرض دکت
ــوع  ــا موض ــود را ب ــخنان خ ــت س ــن نشس ــخنران ای ــر س ــی دیگ ــوزش عال آم

ــرد. ــه ک ــی« ارائ ــوزش عال ــی در آم ــه گرای »حرف
ــرد  ــا رویک ــک فلســفه ی ــی ی ــه گرای ــت: حرف ــی گف ــه ای گرای ــف حرف وی در تعری
آموزشــی اســت کــه معتقــد اســت محتــوای برنامــه درســی بایــد بــر اســاس فایــده 

شــغلی تدویــن شــود.
ــران و جهــان در  ــی در ای ــه ای گرای ــه تاریخچــه حرف ــا اشــاره ب ــه ب روشــن در ادام
نتیجــه گیــری ســخنان خــود گفــت: در مــورد حرفه گرایــی، مــا بــا وضعیــت »توجــه 
ــذا نیازمنــد جایگزینــی رویکــرد توســعه انســانی  بیــش از حــد« مواجــه هســتیم ل
بــه جــای رویکــرد ســرمایه انســانی هســتیم، کارکــرد دانشــگاه فقــط تولیــد ســرمایه 
انســانی نیســت و تولیــد ســرمایه انســانی مهــم تریــن کارکــرد دانشــگاه هــم نیســت، 
لــذا الزم اســت نظــام آمــوزش عالــی همــه کارکردهایــش را بــه خوبــی انجــام دهــد، 
کارکردهــای هنجــاری آمــوزش عالــی همپــای کارکردهــای تکنیــکال، اهمیــت دارد.

ــر احمــد ســعیدی عضــو هیئــت علمــی موسســه  ــن نشســت همچنیــن دکت در ای
ــت  ــی وضعی ــه بررس ــود ب ــخنان خ ــی در س ــوزش عال ــزی آم ــش و برنامه ری پژوه
فعلــی اشــتغال و بیــکاری دانــش آموختــگان دانشــگاهی و مقایســه آن بــا 

ــت. ــب پرداخ ــورهای منتخ کش

به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی؛

پنل تخصصی اشتغال و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی برگزار شد
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ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــتاندار زنج اس
کشــوری زنــده اســت کــه ۱۰ ســال بعــد 
خــود را ببینــد، گفــت: مــا نیــز در اســتان، 
ــزی  ــد برنامه ری ــال بع ــرای ۱۰ س ــد ب بای

کنیــم.
ــگاه  ــل  پای ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
خبــری بــازار ، محســن افشــارچی در 
بازدیــد ســرزده از اداره کل ارتباطــات و 
ــا  ــان، ب ــتان زنج ــات اس ــاوری اطالع فن
اشــاره بــه نقــش مهــم برنامه ریــزی 
اقتصــاد  بــرای  کشــورها  از  بســیاری 
ــیاری از  ــزود: بس ــده، اف ــال آین ــد س چن
هزینه هایــی کــه در حــال حاضــر در 

ــه ناظــر  ــال حاضــر نیســت بلک ــر مشــکالت ح ــر ب کشــورها انجــام می شــود، ناظ
ــود. ــاز ش ــد ب ــده بای ــال آین ــد س ــه چن ــت ک ــی اس ــر راه های ب

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا مســئولیت بســیار زیــادی در توســعه اســتان در ابعــاد مختلف 
ــا  ــیم ت ــدوار باش ــم امی ــا می توانی ــه، قطع ــای بی وقف ــا تالش ه ــرد: ب ــح ک ــم، تصری داری

مشــکالت کشــور هــم بــه زودی حــل شــود.
اســتاندار زنجــان اظهــار کــرد: اگــر اســتفاده از زیرســاخت های موجــود را حداقــل یــک 

ــه ایــن اســت  ــه منزل ســطح ارتقــاء ندهیــم، ب
ــم. ــام نداده ای ــه کاری انج ک

ــت  ــندی از حرک ــار خرس ــا اظه ــارچی ب افش
ــود  ــا وج ــت: ب ــتان زنجــان، گف ــی اس دیجیتال
و  ارتباطــات  اداره کل  از  ســرزده  بازدیــد 
ــاوری اســتان، خوشــبختانه شــاهد هســتیم  فن
کــه زیرســاخت بســیار خوبــی از نظــر فضــا و 
ــن  ــی تری ــه اصل ارتباطــی وجــود دارد کــه البت

ــت. ــن اس ــز همی ــئله نی مس
وی اقتصــاد دیجیتــال را یکــی از دغدغه هــای 
مهــم خــود عنــوان کــرد و یــادآور شــد: بعــد از 
یــک ســال تــالش، مجــوز پــارک فــاوا بــرای 
اســتان صــادر شــده اســت در حالی کــه بــرای 

ــت. ــده اس ــادر نش ــوزی ص ــن مج ــر، چنی ــال حاض ــتان ها، در ح ــک از اس هیچ ی
مقــام عالــی دولــت در اســتان، بــا بیــان اینکــه بایــد نهایــت اســتفاده را از فضــای موجــود، 
بــرای اقتصــاد دیجیتــال رو بــه رشــد بــه عمــل آورد، تاکیــد کــرد: اقدامــات مهمــی در 
ــال در بخــش فنــی و کســب و کار  ــا تربیــت نیروهــای حــوزه اقتصــاد دیجیت ــاط ب ارتب

ــم داد. ــه انجــام خواهی ــزی شــده اســت ک برنامه ری

استاندار زنجان

صدور مجوز پارک فاوا برای استان زنجان

دبیر اجرایی دومین جشنواره تولید دانش  بنیان و کارآفرینی خراسان جنویی مطرح کرد

تولیــد  جشنــــواره  دومیــن 
دانش بنیــان و کارآفرینــی خراســان 
توســعه  حوزه هــای  در  جنوبــی 
محصــول و بــازار خوشــه خشــکبار 
دیجیتــاب  محتــوای  تولیــد  و 
محصــوالت واحدهــای صنعتــی و 
ــتان  ــب و کار اس ــه های کس خوش

می شــود. برگــزار 
ــل از  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
فــارس از بیرجنــد، دومین جشــنواره 
تولیــد دانش بنیــان و کارآفرینــی 
خراســان جنوبــی بــا همــکاری 
علــوم  صنعتــی،  دانشــگاه های 
پزشــکی، شــرکت شــهرک های 
صنعتــی، فنــی و حرفــه ای، بســیج 

ــزار می شــود. ــتان برگ ــی بخــش خصوصــی اس ــاوری، شــرکت های صنعت ــی و فن علم
علــی احمــدی دبیــر اجرایــی دومیــن جشــنواره تولیــد دانــش  بنیــان و کارآفرینــی 
ــت:  ــار داش ــتان اظه ــانه اس ــاب رس ــا اصح ــری ب ــت خب ــان جنویی در نشس خراس
فراخــوان پذیــرش و آمــوزش تیم هــای اســتارتاپی ایــن جشــنواره داده شــده اســت و 
عالقمنــدان می تواننــد از طریــق ســامانه please.birjandut.ac.ir دانشــگاه 

ــد. ــام کنن ــد ثبــت ن صنعتــی بیرجن
ــن  ــام دومی ــت ن ــی ثب ــازه زمان ــزود: ب وی اف
ــی  ــان و کارآفرین ــد دانش بنی ــنواره تولی جش
خراســان جنوبــی از ۲۱ مهرمــاه جاری شــروع 

ــا ۵ آبانمــاه امســال ادامــه دارد. شــده و ت
دبیــر اجرایــی دومیــن جشــنواره تولیــد 
ــی خراســان جنویی  ــان و کارآفرین ــش  بنی دان
تصریــح کــرد: حورهــای ایــن جشــنواره 
در حوزه هــای توســعه محصــول و بــازار 
ــوای  ــد محت ــداد تولی خوشــه خشــکبار و روی
دیجیتــال محصــوالت واحدهــای صنعتــی و 

کار می باشــد. و  خوشــه های کســب 
فرآورده هــای  شــد:  یــادآور  احمــدی 
صنعتــی،  و  غذایــی  دارویــی،  جانبــی، 
تولیــد ارگانیــک بــا اســتفاده از ســموم 
ــت  ــس از برداش ــت و پ ــد، برداش ــزات تولی ــیون تجهی ــی، مکانیزاس ــه آل و تغذی
محصــوالت مزیــت دار کشــاورزی خراســان جنوبی از جملــه رویدادهــای بخــش 
ــان  ــد دانش بنی ــن جشــنواره تولی ــازار خوشــه  خشــکبار ای توســعه محصــول و ب

و کارآفرینــی اســت.

مدیرکل پست اصفهان

تاسیس کلینیک کسب و کار در اصفهان
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــت اصفه ــرکل پس مدی
تأســیس کلینیــک کســب و کار در اصفهــان 
ــال  ــت امس ــه نخس ــش ماه ــت: در ش گف
یــک هــزار و ۳۴۸ فروشــگاه خریــد اینترنتی 
در ســطح اســتان اصفهــان فعالیــت کردنــد.
حســین باقــری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــای ادارات  ــت ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــازار، ب ب
ــار  ــان اظه ــتان اصفه ــطح اس ــت در س پس
داشــت: اســتان اصفهــان یکــی از مناطــق 
مهــم و تأثیرگــذار ارتباطاتــی کشــور اســت.
وی بــا بیــان اینکه الزم اســت زیرســاخت های 
ــرای ادارات پســت  الزم در ســطح اســتان ب
ــه  ــراز داشــت: متاســفانه ب تقویــت شــود، اب
دلیــل اینکــه هیــچ ســهمی از بودجــه دولتی 
نداریــم ایــن موضــوع محقــق نشــده 

اســت.
مدیــرکل پســت اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: بــا وجــود تمــام چالــش هــای موجــود 
پســت، برنامــه هــای زیربنایــی در حــال آمــاده ســازی اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان 

ــه تأســیس کلینیــک کســب و کار  ب
ــن  و مدرســه کســب و کار و همچنی
اشــتراکی  کار  خدمــات  مرکــز 

ــرد. ــاره ک اش
ــه در ســطح  ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــش ماه ــان و در ش ــتان اصفه اس
ــزار و ۳۴۸  ــک ه نخســت امســال ی
ــت  ــی فعالی ــد اینترنت ــگاه خری فروش
داشــته انــد، گفــت: ایــن رقــم 
ــان مشــابه در  ــه مــدت زم نســبت ب
ســال گذشــته ۲۵ درصــد افزایــش 

ــت. ــته اس داش
ــد از  ــان را بع ــتان اصفه ــری اس باق
تهــران دومیــن هــاب مرکزی پســت 
در ســطح کشــور دانســت و افــزود: در 
ســطح بیــن المللــی هــم اداره کل پســت اســتان اصفهــان تبادالتــی داشــته اســت 
بــه طــوری کــه بیشــترین دریافــت کننــده و ارســال کننده مرســوالت پســتی خارجــی از 

اســتان اصفهــان دو کشــور اســترالیا و کانــادا بــوده انــد.

رشد مشاغل خانگی در مشهد
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــی و اشــتغال اداره کل تع ــت کارآفرین سرپرســت مدیری
خراســان رضــوی در گفتگــو بــا شــهرآرا از بهبــود وضعیت مشــاغل خانگــی در دولت 
ــال ۷۴۷ مجوز  ــت امس ــاه نخس ــش م ــد: در ش ــد و می گوی ــر می ده ــیزدهم خب س
بــرای مشــاغل خانگــی در مشــهد صــادر شــده، ایــن درحالــی اســت کــه در مــدت 
مشــابه ســال گذشــته فقــط ۶۶ مجــوز مشــاغل خانگــی در ایــن شــهر صــادر شــده 

بــود. همچنیــن در شــش مــاه نخســت ۱۲۸ فقــره تســهیالت بــه مبلــغ ۱۰۷ هزار و 
۴۳۰ میلیــون ریــال بــه شــغل خانگــی مشــهد تعلــق گرفــت. ایــن 

رقــم در شــش مــاه اول ســال گذشــته صفــر بــوده اســت.
کلثــوم فاضــل می افزایــد: در شــش مــاه اول 

امســال ۴ هــزار و ۵۱ مجــوز مشــاغل خانگــی 
در خراســان رضــوی صــادر شــده کــه ایــن 

ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــم در م رق
ــن در  ــوده اســت. همچنی ــورد ب ۷۰۶ م
شــش مــاه اول امســال ۳۸۶ فقــره 
تســهیالت بــه مبلــغ ۲۸۴ هــزار و 
۷۶۰ میلیــون ریــال بــه شــغل خانگــی 
اســتان تعلــق گرفتــه اســت، بــا ایــن 
حــال در شــش مــاه اول ســال گذشــته 

۱۳ فقــره تســهیالت بــه ارزش ۲ هــزار و 
۶۱۸ میلیــون ریــال بــه مشــاغل خانگــی 

ــود. ــه ب ــق گرفت ــتان تعل اس
وی بــا اشــاره بــه اهتمــام اداره کار بــرای حمایت 

از مشــاغل خانگــی بیــان می کنــد: رویکــرد اداره کار، 
حمایــت از مشــاغل خــرد و خانگــی در راســتای اشــتغال زایی 

ــن اداره  ــاس ای ــن اس ــت. برای ــدف اس ــای ه ــازی گروه ه و توانمندس
تــالش می کنــد شــروع ایــن کســب و کار هــا را چــه در بحــث صــدور مجــوز، چــه در 
بحــث اعطــای تســهیالت بانکــی تســهیل کنــد. وی ابتــکار، خالقیــت و نــوآوری در 
تولیــدات مشــاغل خانگــی را از مزیت هــا و ویژگی هــای ایــن بخــش بیــان می کنــد 
ــی و  ــاغل خانگ ــه مش ــکاری در عرص ــه و ابت ــدام نوآوران ــر اق ــا از ه ــد: م و می گوی

کارآفرینــی حمایــت می کنیــم.

نقش شهرداری در توسعه مشاغل خانگی
مدیــر مرکــز رشــد جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی هــم در گفتگــو بــا شــهرآرا از 
ــد:  ــر می دهــد و می گوی ــود وضعیــت مشــاغل خانگــی در اســتان و مشــهد خب بهب
ــه بحــث حمایــت از مشــاغل  ــد شــهرداری مشــهد ب ورود نهاد هــای مختلــف مانن
خانگــی از جملــه نکاتــی اســت کــه ســبب رشــد این گونــه مشــاغل در شــش مــاه 

اول نخســت شــده اســت. درکنــار ایــن مســئله تســهیل فرآینــد صــدور مجوز هــای 
مشــاغل خانگــی نیــز از جملــه عوامــل دیگــری اســت کــه در رشــد مشــاغل خانگی 
تأثیــر بســزایی دارد. جــواد ســخدری دربــاره مزیت هــای مشــاغل خانگــی در مشــهد 
می گویــد: توســعه مشــاغل خانگــی و حمایــت دولــت از ایــن مشــاغل می توانــد در 

کاهــش دوره بیــکاری مؤثــر باشــد.
ایــن روز هــا کســب و کار های خانگــی راهــکاری مهــم بــرای ایجــاد اشــتغال 
انجــام  از کشــور ها محســوب می شــود. قابلیــت  و درآمــد در بســیاری 
ــای  ــاد مزای ــبب ایج ــزل س ــب و کار در من ــوع کس ــن ن ای
بســیاری بــرای شــاغالن آن هــا می شــود کــه 
ایجــاد تــوازن  بــه  از آن جملــه می تــوان 
ــان و  ــی زن ــئولیت های خانوادگ ــن مس بی
ــای  ــذف هزینه ه ــا، ح ــتغال آن ه اش
ــاره  ــن و اج ــد، ره ــه خری ــوط ب مرب
ــتفاده  ــاب، اس ــاب و ذه کارگاه، ای
اعضــای  ســایر  کار  نیــروی  از 
زمینه هــای  ایجــاد  و  خانــواده 
ــال  ــکان انتق ــی و ام کار خانوادگ
خانــواده  اعضــای  تجــارب 

ــرد. ــاره ک اش
ــان اینکــه در ســال های  ــا بی وی ب
گذشــته دسترســی بــه بــازار یکــی از 
ــوده  ــی ب ــاغل خانگ ــای مش دغدغه ه
در  می کنــد: خوشــبختانه  بیــان  اســت 
حــال حاضــر توســعه کســب و کار در فضــای 
مجــازی ســبب شــده تــا بســتر عرضــه محصــوالت 
ــدگان  ــده و تولیدکنن ــم ش ــی فراه ــاغل خانگ ــدی مش تولی
بتواننــد بــه صــورت مســتقیم بــا خریــداران ارتبــاط برقــرار کننــد. وی تأکیــد 
ــه طرح هــای اشــتغال  می کنــد: طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی از جمل
ــت وزارت کار  ــا حمای ــه ب ــت ک ــر اس ــتغال فراگی ــه اش ــل برنام ــی ذی حمایت
ــوان  ــه عن ــگاهی ب ــازمان جهاددانش ــر س ــی مؤث ــکاری و نقش آفرین و هم
ــان  ــال متقاضی ــازی و اتص ــدف توانمندس ــا ه ــهیلگر ب ــری و تس ــاد مج نه
مشــاغل خانگــی بــه بــازار فــروش محصــوالت در کشــور بــه اجــرا درآمــده 

ــت. ــته اس ــدار داش ــتغال پای ــه اش ــی در زمین ــتاورد های خوب و دس

فرصتی برای اشتغال
عضــو هیئــت مدیــره کانــون کارآفرینــان خراســان رضــوی هــم اشــتغال خانگــی را 
ــد:  ــد و می گوی ــان می کن ــای کار بی ــراد جوی ــازی اف ــرای توانمندس ــی ب فرصت

بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از افــراد امــکان ورود بــه بــازار کار را ندارنــد، می تــوان از 
توســعه مشــاغل خانگــی بــرای اشــتغال زایی آن هــا اســتفاده کــرد. مرضیــه ســنویی 
می افزایــد: برخــالف تصــور برخــی از افــراد مشــاغل خانگــی مختــص بــه بانــوان 
نیســت و می تــوان از این گونــه مشــاغل بــرای ایجــاد فرصــت شــغلی بــرای آقایــان 

هــم اســتفاده کــرد.

اشتغال خانگی روی دور تند

آمار هــا نشــان می دهــد کــه صــدور مجــوز مشــاغل خانگــی در 
مشــهد افزایــش ۱۱ برابــری داشــته اســت.

ــی از  ــم درآمد برخ ــع مه ــی از مناب ــی یک ــاغل خانگ ــروزه مش ام
ــد  ــواده می توانن ــای خان ــد و اعض ــاب می آی ــه حس ــا ب خانواده ه
در کنــار یکدیگــر بــه کار پرداختــه و ســطح درآمــد و کســب وکار 
ــس  ــان، رئی ــا همتی ــی آزیت ــد. به تازگ ــترش دهن ــود را گس خ
دبیرخانــه ســتاد ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی کشــور از 
رشــد ۵۴درصــدی تعــداد رشــته های مشــاغل خانگــی در کشــور 
ــت  ــت فعالی ــال نخس ــک س ــه در ی ــت ک ــه اس ــر داده و گفت خب
ــادر و  ــی ص ــاغل خانگ ــوز مش ــزار مج ــش از ۱۳۹ه ــت بی دول
۷۶هــزار شــغل پایــدار در ایــن حــوزه ایجــاد شــده اســت. برابــر 
ــعه یافته  ــور های توس ــتغال در کش ــد اش ــا ۲۳درص ــا ۱۵ ت آمار ه

متعلــق بــه مشــاغل خانگــی اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن رقــم در ایــران بیــن ۳ تــا ۴درصــد 
بــرآورد می شــود. بــا ایــن حــال در ســند تحــول دولــت ســیزدهم 
توســعه مشــاغل خانگــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــر حمایت 
از آن هــا تأکیــد شــده اســت. همچنیــن شــورای شــهر مشــهد 
نیــز توســعه ایــن مشــاغل در راســتای افزایــش توانمندســازی 
ســاکنان شــهر و بهبــود وضعیــت اقتصــادی مشــهدی ها 
ــن  ــتا حس ــن راس ــت. در همی ــرار داده اس ــتور کار ق را در دس
ــه اســت  ــان، رئیــس شــورای اسالمی شــهر مشــهد گفت موحدی
ــژه  ــه مشــاغل خــرد و خانگــی به وی کــه ایــن مجموعــه در زمین
ــاط محــروم  ــی در نق در حاشیه شــهر و توانمندســازی و کارآفرین

اقدامــات جــدی انجــام خواهــد داد.

برگزاری دومین جشنواره تولید دانش بنیان و کارآفرینی خراسان جنوبی

مدیـرکل کمیتـه امداد امـام خمینی 
)ره( لرسـتان گفت: گیاهـان دارویی 
ایجـاد  بـرای  مغتنمـی  فرصـت 

اشـتغال پایـدار در اسـتان اسـت.
دکتـر جالل شـیخ پـور در گفت وگو 
شناسـایی  از  لرسـتان  کار  بـازار  بـا 
مددجویـان  جامعـه  از  نخبـه   ۳۸۵
تحـت پوشـش کمیتـه امداد اسـتان 
اسـاس  برایـن  گفـت:  و  داد  خبـر 
افـرادی کـه ایـده دارنـد در اردوگاه 
انجـام  بـه  اقـدام  لرسـتان  امـداد 
کارهـای فناورانـه بـه مدت دوسـال  
و  خودکفایـی  پـس  و  می کننـد 

کـرد. خواهنـد  ایجـاد  دیگـران  بـرای  کارآفرینـی، شـغل 
وی بـا بیـان اینکـه کشـت گیاهـان دارویـی در لرسـتان فرصـت مغتنمـی بـرای 
ایجـاد اشـتغال پایـدار اسـت، عنـوان کـرد: سـوالی کـه اینجـا مطـرح اسـت این 
اسـت کـه از ایـن فرصت چگونه اسـتفاده کنیم تا نان سرسـفره مددجویان شـود؟ 

کمیتـه امـداد لرسـتان در این راسـتا یک 
اسـتفاده  بـرای  منظـوره  چنـد  اردوگاه 

داریم. نخبـگان 
خمینـی  امـام  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
)ره( لرسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه در این 
در  را  دارویـی  گیاهـان  کشـت  اردوگاه 
دسـتور کار داریـم و نیـاز اسـت زنجیـره 
ارزش آن مشـخص شـود، اضافـه کـرد: 
در ایـن راسـتا می تـوان از تـوان، تجربـه 
و ظرفیـت  جهاددانشـگاهی لرسـتان در 
و  بسـته بندی  فـرآوری،  و  کشـت  امـر 
فـروش گیاهـان دارویـی و ایجـاد درآمد 
بـرای مددجویـان کمیته امداد امـام )ره( 

لرسـتان اسـتفاده کـرد.
شـیخ پور گفـت: افـرادی را تحـت عنـوان راهبـر شـغلی داریـم کـه در رشـته ای 
مهـارت دارنـد و تعـدادی از مددجویـان متقاضی را بـه آنها معرفـی می کنیم تا در 

فرآینـد انجـام کار و درآمدزایـی آنـان کمک حال باشـند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( لرستان

گیاهان دارویی فرصت مغتنمی برای ایجاد اشتغال پایدار در لرستان
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دعوت به همکاری

شرکت تولید رنگ و رزین الوان واقع در کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص جهت تکمیل کادر خود از استان های 
تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

محقق و پژوهشگر

خانم/ آقا، تمام وقت
حداقل کارشناسی ارشد یا دکتری فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر
فقط رشته های مهندسی پلیمر- رنگ، مهندسی پلیمر، مهندسی 

شیمی- پلیمر
حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط در زمینه رنگ و پوشش

ساکن غرب استان تهران و یا استان البرز
زبان انگلیسی پیشرفته

عالقمند به کارهای پژوهشی و آزمایشگاهی تحقیق و توسعه
آشنا به فرموالسیون رنگ ها و پوشش های ساختمانی و صنعتی

توانایی کار با ابزارهای آزمایشگاهی صنعت رنگ
توانایی تحلیل نتایج آزمون های آنالیز شناسایی مواد خام 
شیمیایی )FTIR ،XRD/XRF ،DSC ،NMR و…(
توانمند در گزارش نویسی، نگارش و تحلیل مقاالت و پتنت

توانایی مدیریت پروژه، توانایی کار تیمی، مدیریت زمان
حل مسئله، دقیق و مسئولیت پذیر و متعهد

مهارت برقراری ارتباط موثر
تسلط به نرم افزارهای آفیس
میل به پیشرفت و یادگیری

حقوق مکفی
بیمه تامین اجتماعی از روز 

اول، بیمه تکمیلی

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با عنوان R&D به ایمیل زیر ارسال نمایند.
hr.cv.ap@gmail.com

آدرس : کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج نبش بهار ۴
لینک : 

https://bazarekar.ir/43523

دعوت به همکاری

مهندس مکانیک
آقا/خانم، سابقه کارمهم نیست

تمام وقت، ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰ و 

پنج شنبه ۷:۳۰ الی ۱۳
بیمه سرویس رفت و برگشت

حقوق و مزایا مطابق قانون کار
بیمه تامین اجتماعی

delfanazar@gmail.com
آدرس : مازندران، تنکابن، شهرک صنعتی البرز

لینک : 
https://bazarekar.ir/43495

دلفان آذر البرز جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران از افراد واجد شرایط زیر دعوت
 به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری

شرکت زرآوران ظریف ماندگار)venz cafe( در مشهد )محدوده شهرک صنعتی توس( 
جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

کارشناس صنایع و برنامه ۱
ریزی تولید)صنعت غذایی(

 آشنایی با اصول برنامه ریزی تولید در صنعت غذایی
 آشنایی کافی با روش های اجرایی و دستورالعمل های واحد صنایع و برنامه ریزی

 توانایی تجزیه و تحلیل فعالیت های مربوطه
 حداقل سابقه ۱سال،  آقا/ خانم

حقوق توافقی و پرداخت به موقع + بیمه تامین اجتماعی از روز اول + 
فراهم بودن  بستر ارتقاء شغلی

کارشناس  حسابداری ۲
فروش)صنعت غذایی(

 آقا / خانم، آشنایی کامل با ثبت فاکتور فروش و پیگیری وصول مطالبات
 آشنایی با نرم افزار های حسابداری

 دارای روابط عمومی باال، حداقل سابقه ۱ سال
حقوق توافقی و پرداخت به موقع+بیمه تامین اجتماعی از روز اول+

فراهم بودن  بستر ارتقاء شغلی

کارشناس بازرگانی۳
 )صنعت غذایی(

 آشنا به امور بازرگانی خرید و قراردادها
 دارای روابط عمومی باال و فن بیان خوب

 ترجیحا مسلط به زبان انگلیسی
حقوق توافقی و پرداخت به موقع+بیمه تامین اجتماعی از روز اول+

فراهم بودن  بستر ارتقاء شغلی

کارشناس کنترل کیفیت ۴
)صنایع غذایی(

 آقا / خانم، حداقل یک سال سابقه کاری، ترجیحا صنایع غذایی و شیمی
 آشنایی با خطوط صنعت غذایی و کنترل خط و گزارش دهی

 آشنایی با آزمایشات شیمیایی و میکروبی
حقوق توافقی و پرداخت به موقع+بیمه تامین اجتماعی از روز اول+

فراهم بودن  بستر ارتقاء شغلی

ویزیتور و بازاریاب ۵
مویرگی)صنعت غذایی(

 آشنا به  فروش مویرگی  مواد غذایی ومناطق شهر مشهد
 دارای روابط عمومی باال، خانم/ آقا، حداقل سابقه۱سال

حقوق توافقی و پرداخت به موقع+ پاداش و پورسانت+بیمه تامین اجتماعی از روز 
اول+فراهم بودن  بستر ارتقاء شغلی

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.
واتس اپ  ۰۹۱۲۰۸۶۸۱۷۵

لینک : 
https://bazarekar.ir/43500

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، نخبــه علمــی و دانشــگاه را از ارکان مهم پیشــرفت کشــور  
دانســتند و افزودنــد: هــر قــدر دانشــگاه تعطیــل و روند فعالیــت علمی تخریــب و ناقص 
شــود بــرای دشــمن مغتنــم اســت بــه همین علــت نــه دیــروز و امــروز بلکــه در مقاطع 

مختلــف بــرای توقــف دانشــگاهها تــالش کرده اند.
رهبــر انقــالب همچنیــن دانشــگاه را از بزرگتریــن موانــع ســلطه اســتکبار خواندنــد و 
افزودنــد: قدرتهــای گردن کلفــت جهــان بــرای ســلطه بــر دیگــران و عقــب نگه داشــتن 
ملتهــا، از اســلحه، فریــب و حتــی علــم اســتفاده می کننــد بنابرایــن دانشــگاهی کــه 

ســطح علــم کشــور را بــاال می بــرد، در حقیقــت مانــع ســلطه دشــمن می شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای اســتعداد طبیعــی و هــوش سرشــار، همــت و تــالش و 
پشــتکار، و هدایــت و توفیــق الهــی را عناصــر اصلــی تبدیــل یــک فــرد بــا هــوش بــه 
ــه  ــودن زمین ــه فراهــم ب ــد: البت ــد و افزودن ــده خواندن ــاز و برگزی ــه و ممت ــردی نخب ف

مناســب، عامــل مهــم بــه نتیجــه رســیدن ایــن رونــد اســت.
ــا پیــروزی انقــالب اســالمی را واقعیتــی  ایشــان فراهــم شــدن زمینــه نخبه پــروری ب
مســلم و تشــکیک ناپذیر خواندنــد و افزودنــد: پــس از انقــالب، بــا توســعه دانشــگاهها 
در اقصــی نقــاط کشــور،  افزایــش خیره کننــده تعــداد دانشــجویان و اســتادان و ایجــاد 
پرشــمار پژوهشــگاه و اندیشــکده، زمینــه توســعه علــم و نخبه پــروری فراهــم آمــده و 
هــدف جمهــوری اســالمی یعنــی گســترش دانشــگاه و ارتقــای توانایی علمــی به فضل 

الهــی محقــق شــده اســت.
ــد کشــور محتــاج  ــر اینکــه دانشــگاهیان مــا اجــازه ندادن ــا تأکیــد ب رهبــر انقــالب ب
غربی هــا بمانــد، گفتنــد: نخبــگان دانشــگاهی مــا بــدون هیــچ مبالغــه، موجــب آبــروی 
ــد، تحســین  ــران هســتند و در هــر زمینــه ای دانشــمندان مــا ورود و تمرکــز کردن ای
مجامــع علمــی جهــان را برانگیختنــد بنابرایــن هــم بایــد دیگــران قــدر شــما را بداننــد 

هــم خودتــان، و مــن نیــاز بســیار قــدردان شــما هســتم.
ــه  ــور،  ب ــمندان کش ــگان و دانش ــارات نخب ــه هایی از افتخ ــریح گوش ــان در تش ایش
تحقیقــات و دســتاوردهای پژوهشــگاه رویــان در عرصــه هایــی همچــون ســلول های 
بنیــادی و شبیه ســازی حیــوان زنــده، پیشــرفت در بیوشــیمی، پرتــاب و انتقــال ماهواره 
بــه فضــا، دســتاوردهای بنیــادی در صنعــت هســته ای، تولیــد واکســن های پیچیــده از 
جملــه واکســن کرونــا و پیشــرفت های خیــره کننــده در صنایــع موشــکی و پهپــادی 

اشــاره کردنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکه انســان های بــا هوش کــه از اســتعداد و 
علــم خــود در جهت ســاخت ســالح اتمی و ســالح شــیمیایی و یــا ابزارهای جاسوســی 
ــه آن انســان صاحــب اســتعداد و  ــد: نخب ــه نیســتند، افزودن ــد، نخب اســتفاده کرده ان

پرتــالش اســت کــه از هدایــت الهــی بهــره گرفتــه اســت.
ایشــان در ادامــه موضــوع »انتظــار از نخبــگان« را مطــرح کردنــد و گفتنــد: از فرد نخبه 
ایــن انتظــار وجــود دارد کــه ظرفیــت شــخصی خــود را تبدیــل بــه ظرفیــت ملــی کند 

و توانایی هــای خــود را در جهــت حــل مســائل کشــور قــرار دهــد.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا گالیــه از برخــی نخبــگان کــه در ایــران رشــد می کننــد امــا 
ثمــره ایــن رشــد را بــه خــارج می برنــد و برخــی اوقــات نیــز بــا تبدیــل شــدن بــه پیــچ 
و مهره هــای دشــمن ظرفیــت خــود را در اختیــار آن قــرار می دهنــد، افزودنــد: نخبــه 
بایــد در کنــار مــردم خــود بمانــد البتــه مهاجــرت کــردن و درس خوانــدن نخبــه در 
دانشــگاه های برتــر اشــکالی نــدارد امــا بعــد از پایــان تحصیــالت بــه کشــور برگــردد و 

ــرای پیشــرفت کشــور به کارگیــرد. توانایی هــای خــود را ب
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد کردنــد: نخبــگان مــا بایــد در محضــر وجــدان خود 

و در محضــر خــدا، ایــن مســئله را حــل کننــد.
ایشــان توقــع دیگــر از نخبــگان را »دچــار غفلــت نشــدن« دانســتند و گفتنــد: نخبگان 
نبایــد از توانایی هــای خــود غفلــت نکننــد تــا تــالش و حرکــت آنهــا متوقــف نشــود و 

ــار نشــوند. اســیر ســرگرمی های زیان ب
ــور را  ــیع کش ــم و وس ــای عظی ــردن از ظرفیت ه ــت نک ــالمی غفل ــالب اس ــر انق رهب
ــگان از  ــر نخب ــد: متأســفانه اکث ــات نخبگــی برشــمردند و افزودن یکــی دیگــر از الزام

ظرفیت هــای گســترده کشــور مطلــع نیســتند و یکــی از کارهــای مهــم معاونت علمی 
ریاســت جمهــوری آشــنا کــردن نخبــگان جــوان بــا ظرفیت هــا و کارهــای بــزرگ در 

دســت انجــام اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: برخــی حتــی ظرفیت هــای بــزرگ 
کشــور را انــکار می کننــد و خواســتار جمــع آوری ظرفیتــی همچــون صنعت هســته ای 
می شــوند و بــه دروغ می گوینــد »دنیــا امــروز از انــرژی و صنعــت هســته ای رویگــردان 

شــده اســت«.
ایشــان تأکیــد کردنــد: اگــر مــا صنعــت هســته ای را در آن زمانــی کــه آغــاز کردیم، 
شــروع نمــی کردیــم بایــد ۱۰ ســال بعــد وارد ایــن موضــوع می شــدیم و بعــد از 

۳۰ ســال نتیجــه می گرفتیــم.

رهبــر انقــالب اســالمی »غفلــت از دشــمن« را از خطرات پیــِش روی نخبگان دانســتند 
و گفتنــد: براســاس اطالعــات متقــن، ســرویس های جاسوســی بــرای فریــب و جــذب 
نخبــگان و یــا خــراب کــردن ذهــن آنهــا، در پوشــش مراکــز علمــی، نخبــگان را دعوت 
می کننــد و خــود را نیــز بســیار مــؤدب و بــا هــوش جــا می زننــد تــا بتواننــد نقشــه 

خــود را پیــش ببرنــد.
ایشــان در ادامــه در خصــوص انتظــارات از دســتگاههای مســئول در قبــال نخبــگان 
خاطرنشــان کردنــد: در یــک کلمــه انتظــار اصلــی از دســتگاهها، حمایــت از نخبگان به 

صــورت عاقالنــه، خردمندانــه و بــا توجــه بــه جوانــب گوناگــون اســت.
رهبــر انقــالب اســالمی افزودنــد: یکــی از مــوارد حمایــت ایــن اســت کــه نخبــه ای کــه 
در داخــل درس خوانــده و یــا از خــارج آمــده، در اینجــا اشــتغال متناســب بــا دانــش 

خــود و همچنیــن امــکان تحقیقــات و ارتبــاط بــا مراکــز علمــی دنیــا را داشــته باشــد و 
ایــن توقــع زیــادی نیســت.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه مهاجــرت مجــدد برخــی از نخبگانــی کــه 
از خــارج برگشــته بودنــد، خطــاب بــه مســئوالن گفتنــد: نبایــد بگذاریــم نخبــگان بــه 
واســطه برخــی ســنگ اندازی ها یــا برخوردهــای نامناســب، از دانشــگاه و ادامــه فعالیــت 
در کشــور، مأیــوس شــوند و هرچــه در ایــن زمینــه خــرج کنیــم، هزینــه نیســت بلکــه 

ســرمایه گــذاری اســت.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا تأکیــد بر لــزوم اصــالح شــاخص ارزیابــی اســاتید و نخبگان، 
خاطرنشــان کردنــد: اکنــون شــاخص ارزیابــی اســاتید و نخبــگان، تعــداد مقاالت اســت 

در حالی کــه بایــد موضــوع حــل مســئله را شــاخص ارتقــاء قــرار داد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بخــش پایانــی سخنانشــان بــه یــک موضــوع اساســی 
دربــاره تحلیــل صحیــح مســائل، تصحیح افــق دیــد و حرکت بــر مبنــای آن پرداختند.

ــا انگیــزه را از بزرگ تریــن نشــانه های حرکــت محکــم و  ایشــان جوانــان و نخبــگان ب
رو بــه جلــوی انقــالب دانســتند و افزودنــد: بعــد از گذشــت ۴ دهــه از انقــالب و انبــوه 
دشــمنی ها و تبلیغــات منفــی، وجــود نخبــگان پــر شــمار و معتقــد بــه ایــن راه کــه بــا 
جدیــت در حــال کار و تــالش هســتند، بهتریــن دلیــل بــرای صحــت تحلیل انقــالب از 

جهــان و مســیر صحیح پیشــرفت اســت.
در ابتــدای ایــن دیــدار ۷ تــن از نخبــگان جــوان بــه بیــان دیدگاههــا و نظــرات خــود 

پرداختنــد. آقایــان و خانمهــا:
● امیر محمدزاده الجوردی – دانشجوی پسا دکترا رشته نرم افزار دانشگاه شریف

● حمیــده مجــد – برگزیــده طــرح شــهید احمــدی روشــن بنیــاد ملــی نخبــگان و 
فعــال حــوزه معــدن

● جواد شمس الدینی – رتبه ۶۵ کنکور در رشته پزشکی و عضو بنیاد ملی نخبگان
● محمد تمنایی – دکترای تخصصی مهندسی حمل و نقل دانشگاه تربیت مدرس

●  زهرا احتشام – برگزیده طرح شهید احمدی روشن و دانشجوی استعدادهای درخشان
● سید محمد نوید قریشی – دکترای تخصصی مهندسی هوا فضا دانشگاه تهران

●وحید ضرغامی – دکترای تخصصی فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف
به بیان این نکات پرداختند:

● لــزوم تحــول در زیرســاختهای اکتشــاف و بهره بــرداری از معــادن بــا مشــارکت دادن 
بخــش خصوصــی ضمــن رعایــت دغدغه هــای محیــط زیســتی

●کاهــش تعرفــه واردات ماشــین آالت ســنگین مــورد نیــاز بخــش تولیــد کــه تولیــد 
داخلــی ندارنــد

● ضرورت ارتقاء عدالت آموزشی و برقراری طرحهای خاص حمایت آموزشی در مناطق محروم
ــدون  ــکی ب ــته پزش ــجویان رش ــذب دانش ــت ج ــی ظرفی ــش ناگهان ــاد از افزای ●انتق

الزم زیرســاختهای  آماده ســازی 
ــل  ــور تکمی ــه منظ ــری ب ــری و تراب ــردی فراب ــبکه راهب ــکیل ش ــنهاد تش ● پیش
زیرســاخت های حمــل و نقــل و تبدیــل شــدن ایــران بــه قطــب حمــل و نقــل منطقــه

●ضرورت ایجاد همبستگی بین مسئله ارتقاء در آموزش عالی با حل مسائل کشور
● لــزوم تحــول در برنامه هــای فضایــی بخصــوص حمایــت مالــی در مقیــاس ملــی و 

تقویــت همکارهــای بین المللــی
ــر رشــد شــرکت های دانــش بنیــان در بخشــهای دارای  ● ضــرورت سیاســتگذاری ب

ــرای ســرمایه گذاری هــای ســودآور مردمــی ــازار و ایجــاد جذابیــت ب تقاضــا و ب
در ایــن دیــدار همچنیــن دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی سرپرســت معاونت علمی 
ــور، نهضــت علمــی در کشــور را محصــول گفتمان ســازی و  ــاوری رئیــس جمه و فن
پیگیری هــای جــدی رهبــر انقــالب اســالمی در ســالهای گذشــته دانســت و بــا اشــاره 
بــه لــزوم رشــد صنایــع دانــش بنیــان بــه منظــور تقویــت زنجیــره ارزش گفت: ایجــاد و 
احیــاء صنایــع دانش بنیــان بــر مبنــای قانــون جهــش تولیــد، همــکاری بــا شــبکه های 
دانش بنیــان، حمایــت از تولیــد داخلــی فناورانــه و جلوگیــری از واردات غیرضــروری در 

دســتور کار دولــت اســت.

در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای علمی کشور؛

رهبر انقالب: نباید بگذاریم نخبگان مایوس شوند

رهبــر معظــم انقــاب اســامی نخبــگان دانشــگاهی را در چهــار دهــه اخیــر موجــب آبــروی ایــران خواندنــد و افزودنــد: همــه بویژه مســئوالن 
و مؤثریــن در فضــای کشــور بایــد نخبــگان علمــی را جــزو مهمتریــن ثروت هــای کشــور بداننــد و از آنهــا حمایــت کننــد و نخبــگان نیــز 

ظرفیت هــا و اســتعدادهای فــردی خــود را بــه ســرمایه پیشــرفت کشــور تبدیــل کننــد. 
بــه گــزارش بــازارکار، رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار صدهــا نفــر از نخبــگان جــوان و اســتعدادهای برتــر علمــی، بــا اشــاره بــه افق 
روشــن آینــده کشــور تأکیــد کردنــد: در چهــل و ســه ســال اخیــر چندیــن بــار از فروپاشــی جمهــوری اســامی حــرف زده انــد امــا پایــداری 

و اســتمرار حرکــت انقــاب نشــان می دهــد ایــن تحلیــل غلــط و غیــر واقع بینانــه اســت.
رهبــر انقــاب بــا سپاســگزاری عمیــق از پــروردگار بــه علــت تشــکیل مجــدد جلســه  همیشــه شــاداب و امیدبخــش بــا نخبــگان بعــد از 
ســبک شــدن مشــکل کرونــا گفتنــد: مطالبــی کــه نخبــگان مطــرح کردنــد بســیار خــوب و پیشــنهادها نیــز درســت و غالبــًا عملــی بــود و 

نشــان داد بســیاری از مشــکات، مشــکات مدیریتــی بــوده اســت چــرا کــه راهکارهــا وجــود دارد.
ایشــان وزیــران حاضــر در جلســه را بــه انتقــال و پیگیــری پیشــنهادهای نخبــگان در هیئــت وزیــران مأمــور کردنــد و افزودنــد: بایــد بــا 
رفتــار کریمانــه بــا نخبــگان بــه عنــوان ثــروت عظیــم ملــی، در مراقبــت از ایــن ثــروت تعییــن کننــده و افزایــش آن، بــه جــّد تــاش کنیــم.
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

گروه بهمن )شرکت خودروسازی اسنا( برای 
تکمیل کادر خود در آذربایجان_شرقی )تبریز، 
شهرک سرمایه گذاری خارجی( به افراد واجد 

شرایط زیر نیازمند است:
 مهندس صنایع )آقا(

 مهندس مکانیک )آقا(
 برق خودرو )آقا(

 نقاش خودرو )آقا(
 انباردار )آقا(

 صافکار خودرو )آقا(
  صافکار خودرو )آقا(

 تزئینات کار اتوبوس )آقا(
  حقوق توافقی

 شنبه تا ۵شنبه ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰
 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 
شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

۰۴۱۳۲۴۶۶۴۳۵ 
لینک :

https://bazarekar.ir/43640 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

کارخانه تولیدی سیناراد کاال در زمینه ساخت 
تجهیزات داروسازی واقع در شهرک صنعتی 

صفادشت، از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به 
همکاری مینماید:

 کارشناس واحد تضمین کیفیت
 ترجیحاً کارشناسی صنایع، مدیریت صنعتی

 حداقل سابقه کار: دارای ۲ سال سابقه کاری مرتبط
 آشنا به زبان انگلیسی

 مسلط به استقرار و ممیزی استانداردها
 آشنایی با مستندسازی مدارک مهندسی

الزم به ذکر می باشد که الویت استخدام با افراد ساکن 
در کرج، شهریار، اندیشه ، مهر شهر و صفا دشت می باشد.

استان های مورد نیاز: تهران و البرز
 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال نمایند.

job.pharmatech@gmail.com 

لینک :
https://bazarekar.ir/43634 

دعوت به همکاری

 کارشناس مرکز تماس
 مدیریت استرس و مدیریت بحران پشتیبانی

فن بیان قوی و قدرت ارتباط گیری موثر با مشتریان از 
 طریق تماس ورودی

 برخورداری از روحیه کارتیمی و مسئولیت پذیری
 توانمند در تهیه گزارشات

CRM آشنایی با گوگل شیت و نرم افزارهای 
روابط عمومی خوب، دارای انضباط  کاری و مسئولیت پذیر

حقوق وزارت کار + بیمه تامین اجتماعی از روز اول کاری 
و بیمه درمان تکمیلی رایگان پس از ماه سوم آزمایشی

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

)whatsapp( ۰9۰۲۴7۲۴۴۶۴ 

لینک : 
https://bazarekar.ir/43623

مجموعه پردازش الکترونیک پیشگامان آرمان در یزد برای تکمیل کادر خود به افراد
 واجد شرایط زیر نیازمند است:

دعوت به همکاری

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

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم  با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن : )۰۲۱(۶۶7۸۱۰۱۲
موبایل : ۰9۳۸۸۶۰۱۲9۸

آدرس : میدان آزادی، میدان فتح، بزرگراه فتح
لینک :

https://bazarekar.ir/43592 

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

تحویل دهنده وموزع
آقا، تمام وقت

آشنا به کار و کار تحویل دهندگی
دارای روحیه کار تیمی

حقوق ثابت وزارت کار
پورسانت، بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی

پرداخت هزینه نهار

بازاریاب و ویزیتور 
حضوری

خانم/ آقا،  تمام وقت، آشنا به کار و کار بازاریابی
دارای روحیه کار تیمی، عالقه به کار بازاریابی

حقوق ثابت وزارت کار
پورسانت ماهانه از ۱ میلیون به باال

پاداش هفتگی از ۳۰۰ هزار تومان به باال
بیمه تامین اجتماعی

بیمه تکمیلی، هزینه موبایل
پرداخت هزینه نهار، پرداخت هزینه ایاب و ذهاب

راننده ایسوزو و نیسان 
شرکتی

آقا، تمام وقت، بدون ماشین و کار با ماشین 
ایسوزو و نیسان شرکت

دارای پایه دو و مجاز به ۶ تن

حقوق ثابت وزارت کار
بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی

پورسانت حداقل ۱ میلیون تومان به باال
پرداخت هزینه نهار

آقا،  تمام وقت، آشنا به کار انبارکارگر انبار
دارای روحیه کار تیمی

حقوق ثابت وزارت کار، بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی

اضافه کاری باالی ۲ میلیون تومان
پاداش، نهار

آقا، تمام وقتراننده پیمانکار
دارای پایه دو و مجاز به ۶ تن

پرداخت حقوق ثابت روزانه با مبالغ 
توافقی و مکفی، پاداش از محل فروش و توزیع و 

پرداخت بصورت هفتگی
پرداخت هزینه نهار

 در نخســتین روز ایــن همایــش نخبــگان زیادی 
فنــاوری،  علمــی،  مختلــف  رشــته های  در 
صنعتــی و فرهنگــی، نظــرات خــود را بــه 
ــد. ــل کردن ــور منتق ــئوالن کش ــران و مس مدی
در آییــن افتتــاح ایــن رویــداد حجــت االســالم 
جمهــور  رئیــس  رئیســی  ابراهیــم  ســید 
کشــورمان بــا حضــور در دوازدهمیــن همایش 
ملــی نخبــگان در بخشــی از ســخنان خــود بــا 
ــگان،  ــاد نخب ــکیل بنی ــفه تش ــه فلس ــاره ب اش
ــری  ــز رهب ــر حکمت آمی ــده و نظ ــا ای ــه ب ــگان ک ــی نخب ــاد مل ــرد: بنی ــح ک تصری
ــد،  ــگان کشــور تشــکیل ش ــت از نخب ــایی و حمای ــه منظــور شناس ــالب ب معظــم انق
در ســال های فعالیــت خــود اقدامــات مفیــد و موثــری هــم داشــته اســت، امــا آنچــه 
انجــام گرفتــه همچنــان بــا نقطــه مطلــوب فاصلــه دارد و بایــد بــا توجــه و اســتفاده از 
تجربیــات گذشــته گام هایــی نــو در جهــت شناســایی و حمایــت از نخبــگان برداشــت.

دکتــر رئیســی در ادامــه برخــورداری از اســتعداد برتــر، روحیــه کار و تــالش مضاعــف و 
تــالش بــرای رفــع نیازهــای کشــور را از شــاخصه های نخبگــی برشــمرد و اظهــار داشــت: 
اولیــن شــکر ایــن نعمــت بــرای صاحــب آن یعنــی نخبــگان، آن اســت کــه ایــن نعمــت 
را متعلــق بــه خــدا بدانــد و در مســیر رضایــت او مــورد اســتفاده قــرار دهــد، از خــود برتر 
بینــی کــه از آفــات نخبگــی اســت، پرهیــز کنــد و تمــام اســتعداد، خالقیــت و ابتــکار 

خــود را در جهــت گره گشــایی از نیازهــای مــردم و کشــور بــکار گیــرد.
رئیــس جمهــوری بــه کارگیــری نخبگــی در مســیر رفــع نیازهــای مــردم و کشــور را 
بســیار ارزشــمند دانســت و بــر اهمیــت نقــش والدیــن، معلمــان و اســاتید در مســیر 

رشــد و پیشــرفت نخبــگان تأکیــد کــرد.
آیــت اهلل رئیســی حمایــت مالــی، حقوقــی و همچنیــن تســهیل گری در صــدور 
ــرای شــرکت های دانش بنیــان را از جملــه حمایت هــای الزم دولــت  ــژه ب مجوزهــا بوی
ــوه  از نخبــگان برشــمرد و افــزود: امــروز حضــور نخبــگان در جــای جــای کشــور جل
ــای  ــان گره گش ــتر آن ــی بیش ــرای نقش آفرین ــه ب ــردن زمین ــم ک ــاً فراه دارد و قطع
بســیاری از مشــکالت کشــور در مســایل اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی خواهــد بــود.
رئیــس جمهــوری همچنیــن تأکیــد کــرد: بنیــاد ملــی نخبــگان وظیفــه دارد 
حمایت هــای دولــت از نخبــگان را بــه شــکل عملــی پیگیــری کنــد و ملجــأ و پناهــی 

ــد. ــا باش ــای آنه ــته ها و نیازه ــازی خواس ــت برطرف س ــگان در جه ــرای نخب ب
آیــت اهلل رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود توجــه بــه نخبــگان را در راســتای 
عدالــت آموزشــی، پرورشــی و تربیتــی دانســت و اظهــار داشــت: در حــوزه حکمرانــی و 

مدیریتــی نیــز بکارگیــری نخبــگان بســیار اثربخــش بــوده اســت.

علوم انسانی را جدی بگیریم
سرپرســت  فیروزآبــادی،  دهقانــی  اهلل  روح 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــگان  ــی نخب ــز در دوازدهمیــن همایــش مل نی
ــانی  ــوم انس ــش عل ــه نق ــه ب ــزوم توج ــر ل ب
ــد کــرد و گفــت:  ــگان تاکی در شناســایی نخب
نخبــگان هــر جامــع بــر اســاس اســتعدادها و 
توانمنــدی هــای ذاتــی، نعمــت هــا و معــادن 
تدبیــر و مدیریــت و حکمرانــی بــرای هــر 
ــر  ــادر ام ــر در مص ــه اگ ــتند ک ــه هس جامع
در  را  تاثیرگــذاری  بهتریــن  بگیرنــد  قــرار 
آحــاد جامعــه بــرای حــل مســایل و مشــکالت و هدایــت کشــور بــه ســمت پیشــرفت، 

ــت. ــد داش ــت و آزادی خواهن ــتقالل، امنی اس
وی بــا بیــان اینکــه در پیــاده ســازی ســند راهبــردی کشــور در امــور بنبــاد  نخبــگان 
۲4 دســتگاه نقــش اجرایــی و ماموریتــی دارنــد، عنــوان کــرد: پــس از ۱۰ ســال امــا 
در حــدود نیمــی از ایــن میــزان محقــق شــده اســت. بــا توجــه بــه راهبردهــای دولــت 
ســیزدهم در عدالــت محــوری و مردمــی بــودن ایــن ســند راهبــردی بایــد بــه همــت 
مدیــران ایــن بنیــاد و حمایــت شــخص رییــس جمهــوری در پیگیــری مطالبــه از همــه 

دســتگاه هــای کشــور و پایــان دولــت بــه صــورت کامــل اجــرا شــود.
دهقانــی ادامــه داد: در راســتای ایــن ماموریــت، اســتفاده از ظرفیــت نهادهــای مردمــی 
ــرا و  ــت، اج ــرای مدیری ــاد ب ــن بنی ــده همی ــگان برگزی ــن نخب ــی و همچنی نخبگان
ــه  کارشناســی در همــه اجــزای بنیــاد ملــی نخبــگان یــک راهبــردی جــدی اســت ب
ــد  فضــل خــدا در دولــت ســیزدهم محقــق خواهــد شــد. قطعــا کســی کــه مــی توان

ــگان هســتند.  ــن نخب ــد همی ــت کن ــگان را مدیری ــور نخب ــگان و ام نخب
ــون  ــگان  پیرام ــه نخب ــن دغدغ ــز از مهمتری ــوم نی ــر عل ــی گل وزی ــی زلف محمدعل
جــذب اشــتغال حــرف زد و اینکــه رئیــس جمهــور هــم دســتور دادنــد کــه از نخبــگان 

حمایــت کنیــم.
وی تاکیــد کــرد: ســازمان امــور اســتخدامی هــم بایــد کمــک کنــد و کــد اســتخدامی 

بــه مــا بدهــد کــه بتوانیــم نخبــگان را بــکار بگیریــم.

حضور 500 نخبه از 50 هزار نخبه
پــس از برگــزاری آییــن افتتاحیــه دوازدهمین 
حاشــیه  در  و  نخبــگان  ملــی  همایــش 
برگــزاری همایــش دکتــر ناصــر باقری مقــدم؛ 
ــت  ــگان در صحب ــی نخب ــاد مل ــام بنی قائم مق
بــا خبرنــگاران از شــرکت ۵۰۰ نفــر از نخبگان 
ــر داد و  ــش خب ــن همای سراســر کشــور در ای
در ادامــه از برگــزاری نشســت هایی گفــت 
کــه بــرای تحقــق حکمرانــی نخبــگان در 
همایــش تــدارک دیــده  شــده اســت و در ایــن 

ــود. ــت ش ــا صحب ــی در آن حوزه ه ــوم حکمران ــاره مفه ــت درب ــرار اس ــت ها ق نشس
ــا ظهــر در ســه ســالن مجــزا  ــح ت ــان از ســاعت ده صب ــن ســه نشســت همزم بنابرای
برگــزار شــد. پنــل هایــی تخصصــی در جایــگاه حکمرانــی نخبگانــی در مقولــه هایــی 
ــر و  ــگ، هن ــت« و »فرهن ــاوری و صنع ــم، فن ــاد«، »عل ــی و اقتص ــون »حکمران همچ
ــدام از حــوزه  ــر ک ــره هــای سرشــناس و متخصصــان ه ــا حضــور چه ــه ب رســانه« ک
ــران  ــالس س ــالن اج ــی س ــی و جانب ــای اصل ــالن ه ــان در س ــورت همزم ــه ص ــا ب ه

بررســی شــد.

نشست تخصصی علم و فناوری و صنعت
ــا حضــور دکتــر منصــور کباگانیــان رییــس ســتاد نقشــه جامعــه  ایــن نشســت ب
ــوم  ــی وزارت عل ــاون آموزش ــی مع ــو عابدین ــم عم ــر قاس ــور، دکت ــی کش علم
ــعه  ــتگذاری و توس ــاون سیاس ــی مع ــدی الیاس ــر مه ــاوری، دکت ــات و فن تحقیق

جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  معاونــت 
طباطبایــان  اهلل  حبیــب  ســید  دکتــر 
فنــاوری  مطالعــات  پژوهشــکده  رییــس 
مدیریــت  علمــی   قطــب  رییــس  و 
رضــا  دکتــر  و  فنــاوری  و  تکنولــوژی 
ــا و  ــز شــرکت ه ــس مرک ــرد ریی اســدی ف
ــی  ــالن اصل ــان در س ــش بنی موسســات دان

تشــکیل شــد.  
خادمــی  محمــد  دکتــر  نشســت  دبیــر 

ــع  ــود و جم ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــکده مطالع ــی پژوهش ــت علم ــو هیئ عض
زیــادی از نخبــگان حاضــر در همایــش از ایــن نشســت اســتقبال کردنــد تــا بــه 
ــم و فنــاوری می تواننــد  ــه نخبــگان حــوزه عل ــد کــه چگون ایــن موضــوع بپردازن

در مدیریــت و حکمرانــی کشــور نقش آفرینــی کننــد.
در همیــن نشســت دکتــر ســید محمدصــادق موحــد؛ معــاون آینده ســازان بنیــاد ملــی 
نخبــگان از نخبــگان حاضــر در جلســه خواســت کــه برنامــه هــا و  نقطــه نظــرات شــان 
را ارائــه بدهنــد و بــه بنیــاد کمــک کننــد تــا بنیــاد ملــی نخبــگان بــه عنــوان نهــادی 
کــه مســتقیما زیــر نظــر رییــس جمهــور اســت، منتقــل کننــده ی ایــن دیدگاه هــا بــه 

هســته ی قــدرت باشــد.
ــه  ــد ک ــته باش ــدار الزم را داش ــد آن اقت ــگان می توان ــی نخب ــاد مل ــت: »بنی وی گف

کنــد.«  منتقــل  را  نخبگانــی  جامعــه ی  دیدگاه هــای 
موحــد گفــت: امیدواریــم »در بنیــاد ملــی نخبــگان نهایتــا بتوانیــم زمینــه را بــرای 
ــا  ــی ب ــگاه نخبگ ــه جای ــان ب ــرای رساندنش ــتعد و ب ــراد مس ــذاری اف ــذب و اثرگ ج

ــن  ــازی ای ــم و الگوس ــم و تکری ــم کنی ــور فراه ــای کش ــان ه ــه آرم ــه ب توج
ننــد ایــن خــط را  دوســتان را داشــته باشــیم تــا آنکــه خــود آنهــا بتوا

ــد. ــه بدهن ادام

نشست تخصصی حکرمانی و اقتصاد
بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی بنیــاد 
ملــی نخبــگان نشســت همزمــان دیگــر 
در ســالن احمــدی روشــن بــا موضــوع 
برگــزار  اقتصــاد  و  حکمرانــی  تخصصــی 
شــد. دبیــر نشســت دکتــر فائــز دیــن 
علمــی  هیــات  عضــو  صالــح  پرســتی 
در  و  بــود  طباطبایــی  عالمــه  دانشــگاه 
ــس  ــان ریی ــد صــادق امامی ــر محم آن دکت
حکمرانــی  اندیشــکده  مدیــره  هیئــت 
ــور  ــادی وزارت ام ــور اقتص ــاون  ام ــبحانیان مع ــادی س ــر محمده ــریف، دکت ش
اقتصــادی و امــور دارایــی، دکتــر علــی اصغــر پورعــزت رییــس دانشــکده 
حکمرانــی دانشــگاه تهــران، دکتــر مرتضــی زمانیــان عضــو هیئــت علمــی 
دانشــگاه امیرکبیــر و دکتــر مصطفــی زمانیــان عضــو ســتاد تحــول دولــت 

یافتنــد. حضــور 
ــگان دانشــگاهی از سراســر  ــا و داد و ســتد آرا نخب ــدگاه ه ــا دی ــن نشســت ب ای
ــرار گرفــت و پنــل شــاهد  ــادی ق کشــور نیــز همــراه شــد و مــورد اســتقبال زی

ــود. ــون مســائل و مشــکالت روز کشــور ب طــرح مباحــث جــدی پیرام
ــتر  ــت بیش ــزوم تقوی ــون ل ــل پیرام ــن پن ــگاهی در ای ــگان دانش ــه ی نخب دغدغ
ــط هــای علمــی  ــزوم ایجــاد فضــای آزادی در محی ــت نظــام و ل ــه جمهوری جنب
ــا مــورد قــوت قلــب جامعــه  ــود ت ــه ویــژه در حــوزه علــوم انســانی ب و فکــری ب
ــی و  ــای پژوهش ــه کاره ــور و ارائ ــدن در کش ــات مان ــد و موجب ــی باش نخبگان

ــد. ــم کن ــی را فراه علم

نشست تخصصی فرهنگ و هنر و رسانه 
ــم  ــر عبدالکری ــری دکت ــه دبی ــز ب ــانه نی ــر و رس ــگ و هن نشســت تخصصــی فرهن
ــام صــادق در ســالن شــهید شــهریاری  ــات علمــی دانشــگاه ام خیامــی عضــو هی
محــل همایــش برگــزار شــد و شــرکت کننــدگان در آن شــاهد صحبــت و 
ــاون  ــور مع ــدی پ ــاد مه ــر فرش ــا دکت ــون و طــالب جــوان ب ــادل نظــر روحانی تب
ــر  ــالمی، دکت ــاد اس ــگ و ارش ــانی وزارت فرهن ــالع رس ــی و اط ــور مطبوعات ام
ــی  ــم مقــام و دبیــر ســتاد فرهنــگ شــورای عال ــرد قائ ــور ف امیرحســین بانکــی پ
انقــالب، دکتــر ســیدمجید امامــی دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور، 
ــد.  ــادق بودن ــام ص ــگاه ام ــی دانش ــات علم ــو هی ــور عض ــزه پ ــدی حم ــر مه دکت
ــگان  ــه نخب ــه چگون ــود ک ــن ب ــث ای ــوع بح ــانه موض ــگ و رس ــت فرهن در نشس

می تواننــد در حــوزه فرهنــگ و رســانه حکمرانــی کننــد.

 آیین اختتامیه
در اختتامیــه همایــش کــه پــس از نمــاز و 
ــگان  ــد از نخب ــی چن ــد تن ــزار ش ــار برگ نه

ــد. ــود پرداختن ــای خ ــه دیدگاه ه ــه ارائ ب
میثــم  اختتامیــه  آییــن  در  همچنیــن 
ــس  ــور و رئی ــس جمه ــاون رئی ــی، مع لطیف
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور 
ــدون  ــی ب ــام حکمران ــه نظ ــرد ک ــد ک تاکی
اســتفاده از ظرفیــت نخبگانــی نمــی توانــد 
ــی  ــئله حکمران ــت: مس ــد و گف ــق باش موف
ــث  ــد در بح ــا بای ــته ه ــی رش ــگان تمام ــت و نخب ــته ای نیس ــک رش ــاً ت اساس
حکمرانــی نخبــگان حضــور داشــته باشــند و در ایــن عرصــه پــا بگذارنــد. 
ــتیم.  ــی و ... هس ــی، سیاس ــی، علم ــگان نظام ــور نخب ــد حض ــروزه نیازمن ــا ام م
ــگان در  ــه نخب ــی ک ــوده؛ در صورت ــگاه علمــی ب ــگان بیشــتر ن ــه نخب ــا ب ــگاه م ن
حــوزه هــای دیگــر هــم فعــال بــوده و بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد. چراکــه 
ــه هســتند و  ــاهکارهای رشــد جامع ــی، سیاســی و ... ش ــی، فرهنگ ــگان علم نخب

ــد. ــد ش ــت بهره من ــن ظرفی ــد از ای بای
در پایــان همایــش دکتــر عبــاس ابراهیمــی؛ معــاون ســرآمدان و نخبــگان 
بنیــاد ملــی نخبــگان از حضــاری کــه کمبــود وقــت اجــازه ی اســتفاده از 
دیــدگاه هایشــان را نــداد پــوزش خواســت و در انتهــای ایــن مراســم بــا 
اعطــای هدایــای ویــژه بــه نخبــگان و اســتعدادهای برتــر حاضــر در ایــن 

همایــش، از آنــان تقدیــر و تجلیــل شــد.

ماندگاری نخبگان، سیاست نظام حکمرانی کشور؛

آنچه در همایش ملی نخبگان گذشت

ــی و فرهنگــی،  ــاوری، صنعت ــف علمــی، فن ــته های مختل ــگان و مســتعدان برتر، در رش ــگان، بســیاری از نخب ــی نخب ــش مل در همای
نظــرات خــود را بــه مدیــران و مســئوالن کشــور منتقــل کردنــد.

بــه گــزارش بــازارکار، دوازدهمیــن همایــش ملــی نخبــگان بــه همــت بنیــاد ملــی نخبــگان و بــا حضــور آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی، 
رئیــس جمهــوری، روح اهلل دهقانــی فیروزآبــادی، سرپرســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، محمــد زلفــی گل، وزیــر علــوم، 
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــن، وزی ــیدرضا فاطمی امی ــکی و س ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــی، وزی ــرام عین الله ــاوری، به ــات و فن تحقیق

تجــارت مهرمــاه ۱۴۰۱ برگــزار شــد.
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• دارا بــودن حداکثــر ســن 28 ســال بــرای بانــوان و 30 ســال 
بــرای آقایــان

• دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق
• سکونت در شهرتهران حداقل در 5 ساله اخیر

• دارا بــودن 3 یــا 5 ســال ســابقه امــور حقوقــی ترجیحــاً امــور 
ــوق بانکی حق

• عــدم اشــتغال بــه امــر وکالــت، ســردفتری اســناد رســمی و 
کارشــناس رســمی دادگســتری

ــد پزشــک  ــه تأیی ــی ب ــودن ســامت جســمانی و روان • دارا ب
معتمــد بانــک

معافیت هــای  یــا  و  خدمــت  پایــان  کارت  بــودن  دارا   •
ــینه ــوء پیش ــدم س ــی ع ــان و گواه ــرای آقای ــکی ب غیرپزش

• تســلط بــه مهــارت هــای هفتگانــه )ICDL( و آشــنایی بــا 
زبــان انگلیســی

روحیــه  از  برخــورداری  صــورت  در  محتــرم  متقاضیــان 
ــه تکمیــل  ــه کافــی؛ میتواننــد نســبت ب ارزش آفرینــی و تجرب

ــد. ــدام فرماین ــل، اق ــردی در ذی ــات ف اطاع
ــه، از  ــت های واصل ــی درخواس ــس از بررس ــت پ ــی اس بدیه
ــه تخصصــی  ــان واجــد شــرایط جهــت انجــام مصاحب متقاضی

ــود. ــل آورده می ش ــه عم ــوت الزم ب دع
ــت  ــک در جه ــرای بان ــدی ب ــراد، تعه ــام اف ــت ن ــاً ثب ضمن

نمی نمایــد. ایجــاد  اســتخدام 
ــودن  ــی نم ــی و غن ــل کادر مدیریت ــرای تکمی ــده ب ــک آین بان
ــگان  ــه فرهیخت ــود، از کلی ــانی خ ــات منابع انس ــام اطاع نظ
بازنشســته نظــام بانکــی و عاقمنــدان بــه همــکاری، در ســطح 
رئیــس شــعبه در منطقــه تهــران بــزرگ و مراکــز اســتانها بــه 
ویــژه در شــهرهای اردبیــل، آبــادان، شــیراز، اهــواز، اصفهــان، 
کــرج، مشــهد، تاکســتان، بوئیــن زهــرا، شــهرکرد، یــزد، قــم، 

ــد. ــکاری می نمای ــه هم ــوت ب ــان و رشــت، دع کاش
داشــتن دانــش و تجربــه الزم و همچنیــن بــاور و تعهــد 
عملیاتــی بــه اصــول بنیادیــن مدیریــت در بانــک آینــده نظیــر:

• ارزش آفرینی برای مشتریان توأم با رفتار فاخر.
• توسعه سازمان و فرهنگ حرفه ای فروش.

• بــه اشــتراک گذاشــتن دانــش و تجربــه ، یادگیــری و توســعه 
حرفــه ای ســرمایه انســانی .

• توانایــی بــارز توســعه برنــد و ایجــاد شــعبه متمایــز و متمرکز 
بر تجــارب مشــتریان.

• توانایــی متمایــز بازاریابــی، تجهیــز منابــع و مدیریــت 
مصــارف در ســطح حرفــه ای.

• مشارکت جویی، نوآوری و کارآفرینی سازمانی.
از جملــه معیارهــای اصلــی، در انتخــاب داوطلبــان بــرای 

تصــدی مســئولیت مهــم شــعبه، می باشــد.
روحیــه  از  برخــورداری  صــورت  در  محتــرم  متقاضیــان 
ارزش آفرینــی و تجربــه کافــی؛ می تواننــد نســبت بــه تکمیــل 

ــد. ــدام فرماین ــل، اق ــردی در ذی ــات ف اطاع
ــت  ــه فعالی ــرای ادام ــده را ب ــک آین ــه، بان ــاپیش، از اینک پیش
ــوده و  ــندی نم ــراز خرس ــد، اب ــود انتخــاب می نمائی ــدی خ بع
ــه توافــق، شــرکای خوبــی  امیــد اســت در صــورت رســیدن ب
بــرای یکدیگــر و طرف هــای مــورد اعتمــادی بــرای مشــتریان 

ــک باشــیم.  ــان بان و ســایر ذینفع
داوطلبــان واجــد شــرایط جهــت ثبــت نــام و کســب اطاعــات 
ــه  ــی : https://ba24.ir مراجع ــایت اینترنت ــه س ــتر ب بیش

ــد .  نماین
لینک : 

https://bazarekar.ir/43045

دعوت به همکاری

ــز  ــای متمای ــا ویژگی ه ــور ب ــی کش ــای خصوص ــی از بانک ه ــوان یک ــه عن ــده ب ــک آین بان
ــته ترین  ــوان برجس ــه عن ــانی ب ــرمایه انس ــه س ــاد ب ــا اعتق ــرفته و ب ــداری پیش ــه بانک در عرص
ــا  ــد و ب ــص، متعه ــرب، متخص ــراد مج ــی؛ از اف ــت رقابت ــاد مزی ــرای ایج ــدی ب ــتگی کلی شایس
انگیــزه، از بیــن دانش آموختــگان کلیــه رشــته های حقــوق و بــرای مشــاغل کارشــناس حقوقــی 

ــد: ــه همــکاری مینمای ــل دعــوت ب ــه شــرح ذی ــا شــرایط ب ب

شرایط احراز
• دارای مدرک کارشناسی یا باالتر

• حداقــل 5 ســال تجربــه بــه عنــوان رئیــس یــا معــاون شــعبه 
درجــه یــک یــا ممتــاز

ارتباطــی قــوی، توانمندی هــای اجرایــی و  • مهارت هــای 
ــروز ــی ب ــات بانک اطاع
• سکونت در شهر کرج

 job@middleeastbank.ir در صورت تمایل رزومه خود را به آدرس
ارسال نمایید

.نکات قابل توجه:
ــات  ــل اطاع ــا تکمی ــط ب ــک فق ــا بان ــکاری ب ــای هم • تقاض
شــما در وب ســایت رســمی بانــک خاورمیانــه ثبــت و بررســی 

می شــود.

ــاز الزم  ــب امتی ــورت کس ــا، در ص ــی رزومه ه ــس از بررس • پ
از ســوی مدیریــت ســرمایه انســانی بــرای انجــام مصاحبــه بــا 

ــود. ــه می ش ــاس گرفت ــان تم متقاضی
• تکمیــل فــرم تقاضــای همــکاری تعهــدی بــرای بانــک 

نمی کنــد. ایجــاد  خاورمیانــه 
• مطالــب منــدرج در ســایر وب ســایت ها و نشــریات کاریابــی و 
اســتخدامی بــه هیــچ وجــه مــورد تاییــد بانــک خاورمیانه نیســت.
• نمونــه ســوال هایی کــه بــه عنــوان نمونــه آزمــون اســتخدامی 
عرضــه و بــه فــروش می رســند جعلــی بــوده و معتبــر نیســتند.

ــا متقاضیــان  ــا ایمیــل ب ــه از طریــق پیامــک ی • بانــک خاورمیان
تمــاس نمی گیــرد. لطفــا بــه ایــن گونــه تماس هــا پاســخ ندهیــد.
داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات 

بیشتر به سایت اینترنتی بانک به آدرس 
 https://www.middleeastbank.ir مراجعه نمایند. 

دعوت به همکاری

بانــک خاورمیانــه بــه منظــور تامیــن و تکمیــل ســرمایه انســانی مــورد نیــاز خــود بــرای ســمت 
رئیــس شــعبه و معــاون شــعبه در شــهر کــرج، از واجدیــن شــرایط ذیــل دعــوت می کنــد تــا فــرم 
درخواســت همــکاری را در وب ســایت بانــک بــه صــورت آنالیــن در صفحــه مربــوط به »درخواســت 

همــکاری بــا بانــک« تکمیــل نمایند.

دعوت به همکاری

مدیر مالی )خانم(
توانایی انجام کار تیمی، مدیریت و رهبری تیم

داشتن مدرک کارشناسی یا باالتر در رشتۀ حسابداری
 یا مدیریت مالی

داشتن ۱5 سال سابقه کاری و 5 سال سابقه مدیریت مالی
مسلط به نرم افزار تدبیر، سایر نرم افزارهای مالی، Excell و…

مسلط به قوانین مالی و امور مالیاتی
مسلط به امور بیمه ایی و قوانین کار

مهارت ارتباطی، حل مسئله، تصمیم گیری، انعطاف پذیری، تفکر 

سازمانی، دقت، امانتداری و مدیریت بحران
 حقوق توافقی

 شنبه تا چهارشنبه 8:30 لغایت ۱5:30
 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل 

زیر ارسال نمایند.
kimia.elc@gmail.com 

لینک :
https://bazarekar.ir/43630 

یــک شــرکت بازرگانــی پیمانــکاری در تهــران )محــدوده خیابــان پاســداران( جهــت تکمیــل کادر مالــی خــود از واجدیــن 
شــرایط زیــر دعــوت بــه همــکاری مــی نمایــد:

تاکید بر تولید محتوای فاخر و نافع توسط جهاد دانشگاهی
رئیــس جهــاد دانشــگاهی در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه جهــاد دانشــگاهی 
بــا یــد در حــوزه آمــوزش و توســعه مهــارت هــای کســب و کار تولیــد محتــوای 
فاخــر و نافــع را در دســتور کار خــود قــرار دهــد خاطرنشــان کــرد: داشــتن شــبکه 
ــد یــک  ــازار نیــز متصــل شــود مــی توان ــه ب ــد ب و داشــتن زیرســاخت کــه بتوان
زیســت بــوم و فضــای مناســبی را بــرای آمــوزش و مهــارت رقــم بزنــد. بنابرایــن 
ــر در حــوزه آمــوزش و مهــارت توســط  ــه ســوی تولیــد محتــوای موث حرکــت ب

جهــاد دانشــگاهی بســیار اهمیــت دارد.
وی افــزود: منظــور از تولیــد محتــوای فاخــر و نافــع، تولیــد محتــوای کاربــردی، 
موثــر و عملیاتــی اســت کــه کمامــا بــا نیــاز مــردم مرتبــط اســت. ایــن آمــوزش ها 
هــم بــرای کســانی کــه مــی خواهنــد وارد بــازارکار شــوند و هــم بــرای کســانی 

کــه شــاغل هســتند مــی توانــد بســیار اثرگــذار باشــد.
ــدارک دانشــگاهی  ــه اینکــه دو دهــه پیــش م ــا اشــاره ب ــادی ب ــی فیروزآب دهقان
ــه  ــود گفــت: در حــال حاضــر اینگون ــازارکار بــس و یــا کافــی ب ــه ب ــرای ورود ب ب
نیســت و مــردم و بخــش هــای مختلــف حــق انتخــاب دارنــد و دیگــر بــه مــدرک 
دانشــگاهی توجــه نمــی کننــد و افــراد توانمنــد و کارآمــد را بــه کار مــی گیرنــد؛ 
بنابرایــن بایــد در ســال پیــش رو بایــد بــه توســعه آموزشــها و محتــوای نافــع و 

کارآمــد توجــه کنیــم و آن را بــا جدیــت دنبــال کنیــم.

به زیست بوم آموزشی جهاد دانشگاهی به عنوان زیر ساخت نگاه کنیم
ــوم آموزشــی  ــه زیســت ب ــه ب ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاد دانشــگاهی ب رئیــس جه
جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان زیــر ســاخت نــگاه کنیــم تصریــح کــرد: قرار نیســت 
کــه همــه کارهــا را خودمــان انجــام دهیــم ؛ بایــد بــا اســتفاده از ظرفیــت هایــی کــه 
ــت  ــم و ظرفی ــعه دهی ــور توس ــگاهی« را در کش ــاد دانش ــد جه ــاد دارد« برن جه
هــای مردمــی زیــر برنــد جهــاد دانشــگاهی توســعه پیــدا کــرده و موجــب توســعه 

و ارتقــآء برنــد جهــاد دانشــگاهی شــوند.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور بــر برنامــه ریــزی بــرای جوانــان توســط 
جهــاد دانشــگاهی تاکیــد کــرد و گفــت:  بایــد تــاش کنیــم مثــل بســیج کــه نهاد 
انقابــی و گســترده اســت تعــداد اعضــای جهــاد دانشــگاهی از هفــت هــزار نفــر 
بــه هفتــاد هــزار نفــر افزایــش یابــد و مــردم بتواننــد از ظرفیــت، تجربــه و تــوان 
جهــاد دانشــگاهی اســتفاده کننــد و ظرفیــت جهــاد در عرصــه علــم، نــوآوری و 
فنــاوری بــه گفتمــان تبدیــل شــود و اگــر دســتاورد مــادی هــم ایــن کار نداشــته 
ــذر بیشــتری  ــتاوردها و خی ــود و دس ــی ش ــت م ــاد تقوی ــد جه ــا برن ــد قطع باش

نصیــب جهــاد مــی شــود.

اشــاره  بــا  وی 
و  دســتاوردها  بــه 

هــای جهــاد  ظرفیــت 
عرصــه  در  دانشــگاهی 

ــت و  ــر، صنع ــانی  و هن ــوم انس عل
کشــاورزی ، پزشــکی و ... گفــت: بایــد همــه 

هــا  توانمنــدی  و  هــا  عرصــه  ایــن 
را در میدان عمل بهم گره بزنیم.

بــه گــزارش بــازارکار، دهقانــی فیروزآبــادی آمــوزش و توســعه مهــارت و کســب 
و کار را مصــداق باقیــات و صالحــات یــاد کــرد و گفــت: هــر حرکــت مهارتــی و 
ــا آمــوزش و  ــد مصــداق ایــن باشــد کــه هــر کســی را کــه ب آموزشــی مــی توان

مهــارت بــه هــدف برســانیم انــگار جامعــه یــا ملتــی را زنــده کــرده ایــم.
وی در پایــان بــا تشــکر از برنامــه هــا و فعالیــت هــای معاونــت آموزشــی جهــاد 
دانشــگاهی ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن برنامــه هــای آموزشــی و مهارتــی بــه 
ــگاه ایــن نهــاد منجــر و از افتخارآفرینــان واقعــی در ایــن عرصــه در  ارتقــاء جای

کشــور تبدیــل شــود.
از ظرفیت های جهاد دانشگاهی در حوزه آموزش و کارآفرینی

 بیش از گذشته استفاده می کنیم
ــه ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی  دکتــر آزیتــا همتیــان رئیــس دبیرخان
ــاد  ــای جه ــت ه ــه از ظرفی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت ب ــن نشس ــز در ای ــور نی کش
ــی  ــتفاده م ــته اس ــش از گذش ــی بی ــوزش و کارآفرین ــوزه آم ــگاهی در ح دانش
ــیار  ــی بس ــارت و کارآفرین ــوزه مه ــگاهی در ح ــاد دانش ــد جه ــادآور ش ــم ی کنی
ــر و  ــو موث ــه نح ــا ب ــت ه ــارب و ظرفی ــن تج ــد از ای ــرده و بای ــل ک ــوب عم خ

ــم. ــتفاده کنی ــوب اس مطل
ــاور  ــر ســه اصــل ب ــام خمینــی ره ب ــه کــه حضــرت ام ــن نکت ــا ذکــر ای وی ب
ــد تاکیــد کــرد: همیــن  ــاور خــود رســیده بودن ــه مــردم و ب ــاور ب ــه خــدا، ب ب
بــاور موجــب شــده بــود کــه امــام خمینــی ره دور اندیشــی و آینــده نــگاری 
ویــژه ای داشــته باشــند کــه دســتور و فرمــان ایشــان بــرای تاســیس جهــاد 
دانشــگاهی نیــز یکــی از ایــن موضوعــات بســیار مهــم اســت کــه طــی دهــه هــای 
گذشــته و نیــز در حــال حاضــر دســتاوردهای ایــن نهــاد انقابــی را در کشــور 

مــی بینیــم.
ــد  ــا تاکی ــور ب ــی کش ــاغل خانگ ــعه مش ــاماندهی و توس ــه س ــس دبیرخان رئی
بــر اینکــه روی جهــاد دانشــگاهی حســاب ویــژه ای بــاز کــرده ایــم تصریــح کــرد: 
ــتان و  ــه اس ــدا در ن ــی ابت ــاغل خانگ ــعه مش ــی توس ــرح مل ــبختانه ط خوش

ــاه  ــاون، کار و رف ــکاری وزارت تع ــا هم ــور ب ــتان کش ــپس در 3۱ اس س
ــه دســتاوردهای  ــد ک ــه اجــرا در آم ــاد دانشــگاهی ب اجتماعــی و جه
ــا  ــی را ب ــای خوب ــکاری ه ــا هم ــت و م ــراه داش ــه هم ــی ب خوب
ــال  ــتغال دنب ــارت و اش ــعه مه ــوزه توس ــاد در ح ــن نه ای

ــرد. ــم ک خواهی
ــه  ــیزدهم ب ــت س ــی دول ــای اصل ــعار ه ــی از ش وی یک
ریاســت دکتــر رئیســی را توســعه اشــتغال عنــوان کــرد 
ــی  ــت اصل ــتغال اولوی ــاد اش ــعه و ایج ــت: توس و گف
دبیرخانــه  کار،  وزارت  و  اســت  ســیزدهم  دولــت 
جهــاد  همــکاری  بــا  خانگــی  مشــاغل  توســعه 
ــد. ــی کنن ــال م ــا را دنب ــه ه ــن برنام دانشــگاهی ای

دکتــر آزیتــا همتیــان بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمنان 
ــی  ــت و م ــوی اس ــران ق ــه ای ــان ب ــروز نگاهش ام
خواهنــد ایــران قــوی را زمیــن بزننــد اظهــار داشــت: 
ــار  ــری معم ــا رهب ــردم و ب ــط م ــاب توس ــن انق ای
ــد و  ــی کن ــت م ــود حرک ــیر خ ــاب در مس ــر انق کبی
مــا بایــد تــاش کنیــم ایــران قــوی بــه فرمایــش رهبــر 

ــق شــود. ــاب محق انق

ــعه  ــی توس ــرح مل ــث ط ــه بح ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــای  ــه ه ــگاهی در عرص ــاد دانش ــت: جه ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــاغل خانگ مش
ــی  ــرح مل ــت و در ط ــرده اس ــب ک ــود را کس ــگاه خ ــی جای ــف علم مختل
ــرح  ــن ط ــرده و ای ــل ک ــق عم ــی موف ــم خیل ــی ه ــاغل خانگ ــعه مش توس
امســال بــه پایــان مــی رســد؛ در حــال حاضــر در ۱7 اســتان کشــور شــاهد 
ــرح در 3۱  ــن ط ــد ای ــال بای ــان س ــا پای ــتیم و ت ــرح هس ــت ط ــه ای خاتم

ــد. ــان برس ــه پای ــور ب ــتان کش اس
رئیــس دبیرخانــه ســاماندهی و توســعه مشــاغل خانگــی کشــور ب بــا آمــار خــوب 
ایجــاد اشــتغال در کشــور در ســال جــاری اشــاره کــرد و گفــت: ایجــاد اشــتغال 
بــرای دانــش آموختــگان دانشــگاهی در ســال جــاری بیــش از 26 درصــد بــوده 

کــه نســبت بــه ســال گذشــته نــه درصــد بیشــتر بــوده اســت.
ــه بخــش هــای  ــزود: در بحــث ایجــاد اشــتغال بخــش خدمــات نســبت ب وی اف
کشــاورزی و صنعــت عملکــرد بیشــتر و بهتــری دارد و حــدود یــازده میلیــون و 

ــد. ــات اشــتغال دارن ــر در بخــش خدم ــزار نف هفتصــد ه

دکتر بیجندی: جهاد دانشگاهی در برنامه های مهارت
 و اشتغال کشور حضور فعال دارد

 دکتــر محمــد صــادق بیجنــدی معــاون آمــوزش و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی 
در ایــن نشــت بــا اشــاره بــه اینکــه جهــاد دانشــگاهی در برنامــه هــای مهــارت و 
اشــتغال کشــور حضــور فعــال دارد اظهــار داشــت: دیگــر برنامــه اتــی در اســتان های 

سراســر کشــور انجــرا نمــی شــود کــه ایــن نهــاد حضــور نداشــته باشــد.
وی بــر حضــور فعــال و پررنــگ واحدهــای جهــاد دانشــگاهی سراســر کشــور در 
امــر آمــوزش و مهــارت اشــارهع و تاکیــد کــرد: ایــن نهــاد بــا همــه دســتگاه هــای 
حــوزه مهــارت و اشــتغال همــکاری و تعامــل دارد و تــاش مــی کنــد در دولــت 
ســیزدهم کــه تاکیــد آن بــر محــور توســعه اشــتغال اســت ماموریــت هــا و برنامــه هــای 

خــود را بــا همــکاری دســتگاه هــای مختلــف عملیاتــی و اجرایــی نمایــد.
ــا و  ــت ه ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــگاهی ب ــاد دانش ــی جه ــوزش و کارآفرین ــاون آم مع
دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی در طــی چهــار دهــه گذشــته گفــت: دســتاوردها 
و فعالیــت هــای جهــاد دانشــگاهی در طــی ایــن چهــار دهــه موجــب شــده کــه 
ــژه ای  ــه وی ــگاه و توج ــاد ن ــن نه ــه ای ــاب ب ــم انق ــر معظ ــواره رهب هم

ــند. ــته باش داش
ــا  ــر ب ــدار اخی ــاب در دی ــم انق ــر معظ ــر رهب ــخنان اخی ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــات اخی ــی اتفاق ــئووالن در پ ــاب مس ــان خط ــرد: ایش ــح ک ــئوالن تصری مس
گفتنــد کــه مبــادا از ایــن شــرایط دشــمن اســتفاده کنــد و مســئوالن از وظایــف 

ــد. ــت نماین ــود غفل ــی خ اصل
ــه اینکــه همهــد فعالیــت هــای جهــاد دانشــگاهی  ــا اشــاره ب دکتــر بیجنــدی  ب
ــز اهمیــت اســت خاطرنشــان کــرد: بحــث اشــتغال و بحــث و  ــرای کشــور حائ ب
آمــوزش و کارآفرینــی در ایــن میــان از اهمیــت بیشــتر و ویــژه تــری برخــوردار 
ــعی دارد  ــرایط س ــن ش ــود از ای ــای خ ــه ه ــمن در برنام ــه دش ــرا ک ــت چ اس
اســتفاده کنــد. بنابرایــن بحــث آمــوزش و کارآفرینــی بــرای جهــاد دانشــگاهی و 

ــژه ای برخــوردار اســت. ــت وی ــت کشــور از اهمی ــه حاکمی مجموع
وی بــا تصریــح اینکــه رهبــر انقــاب اســامی بیــش از هفتــاد صفحــه خطــاب بــه 
جهــاد دانشــگاهی فرمایشــاتی دارنــد خاطرنشــان کــرد: در دیــدار اخیــر هــم مــا خود 
را بخشــی از جامعــه حاکمیــت مــورد خطــاب رهبــر انقــاب مــی دانیــم و بایــد برای 

ماموریــت هــا و برنامــه هــای مــورد تاکیــد ایشــان تــاش کنیــم.
ــی و  ــای مل ــرح ه ــری ط ــی و راهب ــش افزای ــت دو روزه  “دان ــت، نشس ــی اس گفتن
اشــتغال محــور” صبــح بــا حضــور دکتــر آزیتــا همتیــان رئیــس دبیرخانه ســاماندهی 

و توســعه مشــاغل خانگــی کشــور و دکتــر محمــد صــادق بیجنــدی آغــاز شــد.
ــی  ــای مل ــرح ه ــری ط ــی و راهب ــش افزای ــت »دان ــازارکار  نشس ــزارش ب ــه گ ب
ــاد دانشــگاهی  ــی جه ــوزش و کارآفرین ــت آم ــتغال محــور« از ســوی معاون و اش

ــی شــود. ــزار م برگ
براســاس ایــن گــزارش ایــن نشســت در راســتای ایفــای نقــش نهــاد توســعه ای 
ــای  ــه ضــرورت اجــرای طــرح ه ــا توجــه ب ــی و ب در حــوزه اشــتغال و کارآفرین
ملــی اشــتغال محــور در کشــور و مشــارکت فعــال جهــاد دانشــگاهی در اجــرا و 
پیــاده ســازی ایــن طــرح هــا و همچنیــن ضــرورت همــکاری جهــاد دانشــگاهی 
بــا دســتگاه هــای مختلــف از جملــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، کمیتــه 
ــا  ــکاری ب ــن هم ــان و همچنی ــی )ره( ، وزارت ورزش و جوان ــام خمین ــداد ام ام
ســایر ســازمان و نهادهــای فعــال در حــوزه اشــتغال کشــور، نشســت توجیهــی 
ــا  و آموزشــی “دانــش افزایــی و راهبــری طــرح هــای ملــی و اشــتغال محــور” ب
ــان  ــران و کارشناس ــی و مدی ــوزش و کارآفرین ــان ام ــر از معاون ــور ۱30 نف حض
حــوزه اشــتغال واحدهــای جهــاد دانشــگاهی سراســر کشــور امــروز و فــردا 25 و 

26 مهرمــاه جــاری در مرکــز تربیــت مربــی کــرج برگــزار مــی شــود.
در ایــن نشســت رئیــس جهــاد دانشــگاهی جنــاب آقــای دکتــر روح اهلل دهقانــی 
فیروزآبــادی و نیــز دکتــر محمــد صــادق بیجنــدی معــاون آمــوزش و کارآفرینــی 
ایــن نهــاد حضــور دارنــد و بــه توانمنــدی هــا و ظرفیــت هــای جهــاد دانشــگاهی 
ــتغال  ــی اش ــای متول ــا و نهاده ــازمان ه ــران س ــئوالن و مدی ــا مس ــل ب در  تعام
بــه تشــریح برنامــه هــا و نحــوه تعامــل بــا جهــاد دانشــگاهی خواهنــد پرداخــت.
ــر برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی  ــن نشســت دو روزه عــاوه ب همچنیــن در ای
کــه توســط دکتــر حمــزه زاده  و دکتــر رســتمی ارائــه مــی گــردد، سیاســت هــا 
و برنامــه هــای جهــاد دانشــگاهی در حــوزه طــرح هــای ملــی آمــوزش و اشــتغال 
تشــریح و تجــارب واحدهــای سراســر کشــور بــه اشــتراک گذاشــته و ارائــه مــی گــردد.
ــحاق از وزارت ورزش  ــدس آل اس ــی و مهن ــر اثبات ــن نشســت دو روزه دکت در ای
ــا همــکاری جهــاد  ــه دســتاوردهای طــرح ســرباز ماهــر کــه ب ــه ارائ ــان ب و جوان

دانشــگاهی اجــرا مــی شــود خواهنــد پرداخــت.
 

گزارش: امیرعلی بینام

دهقانــی  اهلل  روح  دکتــر   
فیــروز آبــادی رئیــس جهــاد دانشــگاهی 

ــر و  ــوای فاخ ــد محت ــه تولی ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــت دارد  ــیار اهمی ــگاهی بس ــاد دانش ــط جه ــع توس ناف

ــگاهی  ــاد دانش ــی جه ــوم آموزش ــت ب ــه زیس ب ــت:  گف
ــم. ــی کنی ــگاه م ــاخت ن ــر س ــوان زی ــه عن ب

ــازارکار، رئیــس جهــاد دانشــگاهی درنشســـت   ــگار ب ــه گــزارش خبرن ب
ــران  ــی، مدی ــوزش و کارآفرین ــان آم ــی معاون ــش افزای ــی و دان ــم اندیش ه

ــد  ــر محم ــور دکت ــا حض ــگاهیکه ب ــتغال جهاددانش ــوزه اش ــان ح و کارشناس
ــران  ــگاهی و مدی ــاد دانش ــی جه ــوزش و کارآفرین ــاون آم ــدی مع ــادق بیجن ص

ــور  ــر کش ــگاهی سراس ــاد دانش ــای جه ــی واحده ــوزش و کارآفرین ــان آم و معاون
ــای  ــاز ه ــی از نی ــو یک ــدل مازل ــاس م ــر اس ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ــزار ش برگ

ــاز  ــر نی ــر عم ــا آخ ــی ت ــدای زندگ ــر از ابت ــت: بش ــت گف ــوزش اس ــث آم ــر بح بش
ــازار  ــردار نیســت ب ــازار کســب و کار تعطیــل ب ــه ب ــه ک ــه آمــوزش دارد و همانگون ب

ــت. ــردار نیس ــل ب ــت تعطی ــام قیام ــا قی ــم ت ــوزش ه آم
ــا اشــاره بــه اینکــه جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان یکــی از نهــاد هــای مهــم  وی ب
ــوزه  ــگاهی در ح ــاد دانش ــت: جه ــار داش ــت اظه ــوزش اس ــوزه آم ــر در ح و موث
ــای  ــارت ه ــه و مه ــابقه، تجرب ــب و کار س ــای کس ــارت ه ــعه مه ــوزش و توس آم
ــور  ــای کش ــتگاه ه ــا  و دس ــیاری از نهاده ــور دارد و بس ــی در کش ــیار خوب بس

از  ایــن توانمنــدی هــای خــوب جهــاد دانشــگاهی اســتفاده کــرده و از آن 
بهــره منــد هســتند.

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه جهــاد 
دانشــگاهی یــک نهــاد غیردولتــی اســت گفــت: ایــن در حالــی 

ــت  ــا حاکمی ــال ب ــی کام ــر دولت ــاد غی ــن نه ــه ای ــت ک اس
همــراه اســت و در کنــار آن بــرای انجــام ماموریــت 

هــای مهــم قــرار دارد.

رئیس جهاددانشگاهی مطرح کرد؛

تاکید برتولید محتوای فاخر آموزشی توسط جهاددانشگاهی 



آموزش کارآفرینی

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

8 دوشنبه 2 آبان 1401-27 ربیع االول 1444-24  اکتبر 2022 - سال بیست و دوم - شماره 1284

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت کاالی خانه پایا پارس در اصفهان
 )شهرک صنعتی جی( جهت تکمیل کادر خود از 
واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

کارشناس برنامه ریزی تولید
  و کنترل موجودی )خانم(
 کارشناس تولید )خانم(
 کارشناس خرید )خانم(

  کارشناس فروش )خانم(
 کارشناس حسابداری )خانم(

 نیروی حراست و انتظامات )آقا(
 رئیس دفتر )خانم(

 آشپز
 نیروی خدماتی )خانم(

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

kalaykhaneh@gmail.com 
لینک : 

https://bazarekar.ir/43601

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

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

نقشه کش صنعتی
خانم/آقا،  تمام وقت

کارشناس مکانیک یا نقشه کش صنعتی
آشنا به تجهیزات صنعتی

autocad-solidworks-ICDL آشنا به
بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی

حقوق ثابت، پاداش
سرویس ایاب و ذهاب

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

f.job@hatco.ir 
لینک :

https://bazarekar.ir/43595 

دعوت به همکاری

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

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به تلگرام زیر ارسال نمایند و یا  با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
     تلفن : )۰۲۱(۴۶۰۷۹۷۰۷                                                                      موبایل : ۰۹۳۵۲۸۹۱۴۵۱
     موبایل : ۰۹۳۷۰۹۱۰۳۳۶                                                                       تلگرام : ۰۹۳۵۲۸۹۱۴۵۱

https://bazarekar.ir/43588 : لینک

مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

حقوق و مزایاخانم/ آقا، تمام وقت، منظم و با پشتکارانباردار

حقوق و مزایاآقا، تمام وقت، منظم، با پشتکار، مسلط بهplcمسئول فنی

دعوت به همکاری

شرکت بازرگانی سام طب بامداد فعال در زمینه 
واردات تجهیزات پزشکی واقع در غرب تهران )شهران(، 
جهت گسترش بخش بازرگانی خود به فارغ التحصیالن، 
رشته مهندسی پزشکی با شرایط زیر نیازمند می باشد:

مسئول فنی
آقا/ خانم، سابقه کارمهم نیست، تمام وقت

داشتن مدرک مسئول فنی واردکنندگان الزامی است
داشتن روابط عمومی مناسب

تجهیزات پزشکی، شخصیتی پیگیر و منظم

توانایی مدیریت زمان و عالقمند به کار تیمی
کار با سامانه های مختلف

برقراری ارتباط مناسب با مشاور سازمان و سایر ذینفعان
تسلط نسبی بر کلیه امور مربوط به ثبت مجوز کاالها

توانایی ثبت و کار با کلیه سامانه های اداره کل و پیگیری 
از صفر تا صد

samtebbamdad@gmail.com
لینک : 

https://bazarekar.ir/43582

مجموعه ایران پارس الکتریک در تهران جهت 
تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت 

به همکاری می نماید:
تکنسین یا کار آموز برق صنعتی و تابلو برق
مرتبط با ساخت و مونتاژ انواع تابلو برق برای 

 همکاری در تهران .
  حداقل دیپلم برق صنعتی
 محل کار: الله زار جنوبی

ساعت کاری ۹ الی ۷
متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 

شماره واتساپ زیر ارسال نمایند.

واتس اپ۰۹۹۸۱۲۳۰۰۰۳

لینک : 
https://bazarekar.ir/43503

یک شرکت در البرز )ساوجبالغ(
 از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

کارشناس بازرگانی
  کارشناس ابزار دقیق –  برق )آقا(

مهندس مواد و متالوژی 
 کارشناس تکنولوژی توربین )آقا(

کارشناس طراحی و نقشه کشی )آقا(
 کارشناس تولید کیفیت- کارشناس صنایع

  حقوق از ۵ میلیون تومان
 شنبه تا چهار شنبه ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷:۲۰

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

employer4422@gmail.com 
https://bazarekar.ir/43650 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

جهاددانشگاهی فاصله دانش و ایجاد اشتغال را
 به حداقل رسانده است

مدیــر اجرایــی فرآینــد آمــوزش و مشــاوره شــغلی کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
ــه کار و راه ایجــاد اشــتغال ســخت اســت گفــت: باافتخــار  ــا اشــاره ب ــز ب )ره( نی
اعــالم می کنیــم نهــاد انقالبــی جهاددانشــگاهی فاصلــه دانــش و ایجــاد اشــتغال 
ــژه  ــتغال به وی ــعه اش ــاد و توس ــته در ایج ــت و توانس ــانده اس ــل رس ــه حداق را ب

ــد. ــق عمــل نمای ــگان بســیار موف ــش آموخت اشــتغال دن
مهنــدس صابــر صدرایــی گفــت : کمیته امــداد در ســال ۱۴۰۱ اشــتغال ۵۰۰ هزارنفری 
ــی  ــی و آموزش ــگاه مهارت ــا ن ــغل ها ب ــن ش ــه ای ــه هم ــرده ک ــذاری ک را هدف گ
اجرایــی و محقــق می شــود و در ایــن زمینــه جهاددانشــگاهی یکــی از نهادهــای 

ــی در بحــث مهارت آمــوزی و آمــوزش اســت. اصل
مهنــدس صدرایــی بــا اشــاره بــه اینکــه جهاددانشــگاهی یک نهــاد علمی و دانشــی 
ــدف  ــه ه ــرای جامع ــی ب ــای مهارت ــه آموزش ه ــال ها در زمین ــا و س ــی دهه ه ط
کمیتــه امــداد به ویــژه در بحــث دانش آموختــگان دانشــگاهی بــوده اســت گفــت: 
ــا و  ــت و توانمندی ه ــی اس ــی و اجرای ــی، پژوهش ــاد علم ــگاهی یک نه جهاددانش
ــی در حــوزه دانش بنیــان، توســعه اســتارت آپ هــا و اشــتغال  ظرفیت هــای خوب
ــر  ــعه ه ــرای توس ــوان ب ــن ت ــم از ای ــالش می کنی ــا ت ــگان دارد  و م دانش آموخت
ــزرگ  ــه ب ــای کار جامع ــان جوی ــان و جوان ــرای مددجوی ــتغال ب ــتر اش ــه بیش چ

امــداد اســتفاده کنیــم.
ــغلی در  ــری ش ــام راهب ــغلی و نظ ــت ش ــام هدای ــدل نظ ــری  دو م ــر پیگی وی ب
ــح کــرد: در هــر دو مــدل کــه هــدف آن ایجــاد و  ــه امــداد اشــاره و تصری کمیت
ــت،  ــای آنهاس ــداد و خانواده ه ــه ام ــدف کمیت ــه ه ــرای جامع ــتغال ب ــعه اش توس

ــی دارد. ــش مهم ــگاهی نق جهاددانش
وی توضیــح داد: در مــدل اول اگــر امکاناتــی در اختیــار مددجویــان قــرار بگیــرد 
ــه  ــن زمین ــند؛ در ای ــغلی برس ــدی ش ــتقالل و توانمن ــه اس ــد ب ــا می توانن این ه
ــد.  ــک کنن ــا کم ــه م ــد ب ــه ای می توانن ــی و حرف ــازمان فن ــگاهی و س جهاددانش
همچنیــن در ایــن زمینــه از ظرفیت هــای مراکــز و بنگاه هــای کاریابــی  اســتفاده 

می شــود.
ــه مددجویــان کمیتــه  مهنــدس صدرایــی تصریــح کــرد: آموزش هــای مهارتــی ب
ــتیابی  ــون و دس ــای گوناگ ــان در حرفه ه ــازی مددجوی ــبب توانمندس ــداد س ام
ــن  ــه ای ــود ک ــادی می ش ــای اقتص ــارکت در فعالیت ه ــدار و مش ــغلی پای ــه ش ب

ــود. ــادی می ش ــد اقتص ــد و رش ــا  درآم ــبب ارتق ــارکت س مش
ــای  ــال ۱۳۹۷ وارد برنامه ه ــه از س ــغلی ک ــری ش ــام راهب ــه داد: در نظ وی ادام
ــرات  ــازارکار و تغیی ــوالت ب ــه تح ــه ب ــا توج ــده ب ــعی ش ــد س ــداد ش ــه ام کمیت
ــره ارزش وارد کار  ــگاه زنجی ــا ن ــده ب ــاغل آین ــعه مش ــه توس ــه ب ــا توج ــغلی ب ش
ــث  ــگاهی در بح ــوان جهاددانش ــه از ت ــن زمین ــم در ای ــالش کردی ــویم و ت ش
توســعه زنجیــره ارزش اســتفاده کنیــم چراکــه در ایــن زمینــه نیازمنــد همــکاری 

ــتیم. ــگاهی هس ــل جهاددانش ــر مث ــای دیگ ــاعدت نهاده و مس
مدیــر اجرایــی فرآینــد آمــوزش و مشــاوره شــغلی کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
ــالم  ــر داد و اع ــاری خب ــال ج ــه اول س ــغل در نیم ــزار ش ــاد ۱۰۰ ه )ره( از ایج
ــی  ــز کاریاب ــوزش، مراک ــوزی، آم ــاوره، مهارت آم ــا مش ــم ب ــالش می کنی ــرد: ت ک
ــترها و  ــایر بس ــره ارزش و س ــعه زنجی ــغلی،  توس ــادی و ش ــای اقتص و بنگاه ه

ــم. ــق کنی ــر را محق ــغل موردنظ ــزار ش ــم ۵۰۰ ه ــود بتوانی ــای موج زمینه ه
ــی  ــتگاه ها و بنگاه های ــرکت ها و دس ــت از ش ــات حمای ــن نشســت جزئی وی در ای
کــه در بحــث آمــوزش و اشــتغال بــا کمیتــه امــداد همــکاری می کننــد را تشــریح کرد.

مدیــر اجرایــی فرآینــد آمــوزش و مشــاوره شــغلی کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
)ره( بــا اشــاره بــه زمینه هــای خوبــی همــکاری پیشــین کمیتــه امــداد و 
جهاددانشــگاهی خاطرنشــان کــرد: احیــاء و راه انــدازی زنجیره هــای ارزش رابطــه 
تنگاتنگــی بــا جهاددانشــگاهی داریــم کــه صرفــاً آمــوزش و مهــارت نیســت بلکــه 
ــن  ــت ای ــا جدی ــه ب ــود دارد ک ــاد وج ــن نه ــتری در ای ــیار بیش ــای بس ظرفیت ه

همکاری هــا دنبــال می کنیــم.

ــداد و  ــه ام ــکاری کمیت ــراوان هم ــای ف ــاره زمینه ه ــا اش ــی ب ــدس صدرای مهن
ــح کــرد: فریلنســرینگ،زنجیره های نوغــان، صنایع دســتی،  جهاددانشــگاهی تصری
ــدازی شــرکت های دانش بنیــان، مشــاغل نویــن، پارک هــا  گیاهــان دارویــی، راه ان
… زمینه هــای خــوب  و مراکــز رشــد علــم و فنــاوری، برون ســپاری ها و 

ــه اســت. همــکاری دو مجموع
در ایــن نشســت همچنیــن دکتــر جهانــی کارشــناس مســئول طرح هــای اشــتغال 

نیــز بخشــی از زمینه هــای همــکاری در حــوزه برون ســپاری را تشــریح کــرد.
ــی  ــای مل ــری طرح ه ــی و راهب ــت “دانش افزای ــازارکار  در نشس ــزارش ب ــه گ ب
ــر جهاددانشــگاهی از سراســر کشــور  ــا حضــور ۱۳۰ مدی ــه ب و اشــتغال محور”ک
ــت  ــی  معاون ــای آت ــا و برنامه ه ــا ظرفیت ه ــزار شــد؛  سیاســت ها، مأموریت ه برگ
ــتگاه های  ــئوالن دس ــران و مس ــه مدی ــگاهی ب ــی جهاددانش ــوزش و کارآفرین آم

ــود. ــریح می ش ــف  تش مختل
در ایــن نشســت مهنــدس احمــد حســین ســلگی  مدیــرکل دفتــر نیازســنجی و 
پروژه یابــی آموزشــی جهاددانشــگاهی، دکتــر حمــزه زاده  رئیــس جهاددانشــگاهی 

ــر  ــی و پزشــکی و دکت ــه توســعه اقتصــاد مراقبت واحــد شــهید بهشــتی در زمین
ــر مهــری الســادات موســوی  ــد، دکت ــه توســعه مشــاغل جدی ــده در زمین ارزی
رئیــس جهاددانشــگاهی واحــد عالمــه طباطبایــی در زمینــه حمایــت از زنــان 
ــداد   ــه ام ــتغال کمیت ــران اش ــا مدی ــود را ب ــنهادات خ ــوار پیش ــت خان سرپرس

ــد. مطــرح کردن

نقش تاثیر گذار جهاددانشگاهی 
در مهارت آموزی سربازان

ــان  ــان وزارت ورزش و جوان ــرکل دفتــر طرح هــای ملــی جوان گفتنــی اســت مدی
ــگاهی در  ــذار جهاددانش ــر گ ــش تاثی ــه نق ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ــز در ای نی
مهارت آمــوزی ســربازان گفــت؛ بیــش از ۲۰۰ هــزار نفــر تــا پایــان ســال توســط 

ــد. ــوزش می بینن ــگاهی آم جهاددانش
امیرحســین آل اســحاق مدیــر طرح هــای ملــی وزارت ورزش و جوانــان بــا اشــاره 

بــه موضــوع بــه اینکــه طــرح مهارت آمــوزی ســربازان می توانــد نقــش مهمــی در 
توســعه کارآفرینــی داشــته باشــد گفــت: جهاددانشــگاهی در توســعه ایــن طــرح 
و ایجــاد گفتمــان بــرای مهارت آمــوزی ســربازان نقــش بســیار مهــم و ســازنده ای 

داشــته اســت.
ــات طــرح  ــن و تشــریح الزام ــات جهاددانشــگاهی در تبیی ــا تشــکر از زحم وی ب
ســرباز مهــارت گفــت|: طــرح ســرباز ماهــر بــه یــک ضــرورت  در سراســر کشــور 
ــور  ــده کش ــر در آین ــرباز ماه ــرح س ــیرینی ط ــار و ش ــه آث ــت ک ــده اس تبدیل ش

دیــده خواهــد شــد.
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــرح اش ــای ط ــارب و بازخورده ــه تج ــحاق ب ــدس آل اس مهن
دیگــر راجــع ضــرورت طــرح حرفــی نیســت بلکــه دربــاره کیفیــت و بحــث ارتقــآء 
ــگاهی و وزارت ورزش و  ــت. جهاددانش ــرح اس ــی ط ــای تخصص ــت و دوره ه کیفی
جوانــان زحمــات زیــادی بــرای آمــوزش ســربازان کشــیده اند واالن شــاهد نتایــج 

خــوب ایــن طــرح در ســطح کشــور هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اآلن در مرحلــه توســعه و ارتقــاء طــرح هســتیم و بایــد 
به طورجــدی بــه ایــن طــرح بپردازیــم تصریــح کــرد: نــگاه مــا ایــن اســت کــه ده 
درصــد از ایــن افــراد بــه افــراد بــه افــراد کارآفریــن تبدیــل شــوند بعــد خواهیــم 
ــای کار آمــده  ــژه جهــاد پ ــد.  سیســتم کل کشــور به وی ــی می افت ــد چــه اتفاق دی

اســت. جهــاد بــا جدیــت و موفقیــت بــه ایــن کار پرداختــه اســت.
آل اســحاق تصریــح خطــاب بــه مدیــران جهاددانشــگاهی گفــت: شــما بایــد بیــش 
از بقیــه تــالش کنیــد.  نبایــد بــه موضــوع مهــارت ســربازان به عنــوان کار اداری 
پرداختــه شــود . مــدارک  اعطایــی مهارتــی بــرای ســربازان اهمیــت دارد نبایــد 
ــد.  ــا بیافت ــوم به درســتی ج ــن مفه ــم ای ــالش کنی ــم. ت ــدارک بدهی ــی م به راحت
ــی  ــت واقع ــتاندارد و باکیفی ــا را اس ــم و آموزش ه ــارت کنی ــاتید نظ ــه کار اس ب
برگــزار کنیــم. بایــد بــرای نســلی کــه دانشــگاه نرفتــه و حــاال ایــن فرصــت بــرای 
ــم. ــه کنی ــر ارائ ــر و باکیفیت ت ــا را بهت ــن دوره ه ــا فراهم شــده، به درســتی ای آن ه

ــی در کشــور  ــاق مهم ــر، اتف ــرباز ماه ــرح س ــب ط ــه در قال ــح اینک ــا تصری وی ب
ــم. جهاددانشــگاهی  ــا را جــدی بگیری ــد آموزش ه ــت:  بای ــده اســت  گف ایجادش
ــران   ــر دیگ ــد منتظ ــت و نبای ــده اس ــالب تشکیل ش ــام و انق ــرفت نظ ــرای پیش ب
ــازی  در  ــعه و توانمندس ــای توس ــراول حرکت ه ــد پیش ق ــودش بای ــد و خ باش

کشــور باشــد.

سرباز ماهر دغدغه رهبر انقالب و دستور
 و فرمایش ایشان است

ــر اینکــه ســرباز  ــا تاکیــد ب معــاون آمــوزش و کارآفرینــی جهاددانشــگاهی نیــز ب
ماهــر دغدغــه رهبــر انقــالب و دســتور و فرمایــش ایشــان اســت تصریــح کــرد: 
ــا  ــور ب ــر کش ــت در سراس ــا جدی ــربازان را ب ــوزی س ــگاهی مهارت آم جهاددانش
همــکاری دســتگاه های مختلــف به ویــژه وزارت ورزش و جوانــان دنبــال می کنــد؛ 
ــث  ــازمان در بح ــن س ــای کارتری ــان پ ــم، وزارت ورزش و جوان ــالم کن ــد اع بای
ــار  ــاد در کن ــه و جه ــن  وزارتخان ــت و ای ــربازان اس ــوزش س ــوزی و آم مهارت آم

ــد. ــالش می کنن ــم ت ــن مه ــرای ای ــم ب ه
ــن آموزش هــا  ــح کــرد: بحــث کیفــی ســازی و توســعه ای ــر بیجنــدی تصری دکت
در همــه اســتان ها اهمیــت دارد. بهبــود، کیفــی ســازی  و توســعه طــرح 
مهارت آمــوزی ســربازان در اولویــت فعالیت هــای معاونــت آمــوزش و کارآفرینــی 

ــود. ــال می ش ــوت دنب ــت و باق اس
در ایــن نشســت مهنــدس احمــد حســین ســلگی  مدیــرکل دفتــر نیازســنجی و 
ــه اینکــه جهاددانشــگاهی  ــا اشــاره ب پروژه یابــی آموزشــی جهاددانشــگاهی نیــز ب
از ســال ۱۳۹۸ به طورجــدی وارد آمــوزش و مهارت آمــوزی ســربازان شــده اســت 
گفــت: ایــن طــرح ملــی فرصت هــای خوبــی را بــرای توســعه مهــارت و اشــتغال 

ــازارکار فراهــم می نمایــد. ــان و ورود آن هــا بــه ب جوان

در نشست دانش افزایی و راهبری طرح های ملی و اشتغال محور تاکید شد؛

توسعه همکاری کمیته امداد و جهاددانشگاهی برای ایجاد مشاغل جدید
 و  نقش تاثیر گذار این نهاد در مهارت آموزی سربازان

ــرای ایجــاد و توســعه  ــداد و جهاددانشــگاهی ب ــه ام ــی و اشــتغال محــور همــکاری کمیت ــری طرح هــای مل ــی و راهب در نشســت دانش افزای
مشــاغل جدیــد و پایــدار موردبحــث و بررســی قــرار گرفــت.

بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار،  دکتــر محمدصــادق بیجنــدی  معــاون آمــوزش و کارآفرینــی جهاددانشــگاهی) ۲6 مهرمــاه( در دومیــن روز 
ــا اشــاره بســتر و زمینــه خــوب همــکاری جهاددانشــگاهی و کمیتــه  نشســت دانش افزایــی و راهبــری طرح هــای ملــی و اشــتغال محــور ب

امــداد گفــت: ایــن دو نهــاد انقالبــی اهــداف مشــترکی دارنــد و آن ارائــه خدمــت بــه جامعــه و توانمندســازی آنهاســت.
وی بــا تصریــح اینکــه مراکــز کمیتــه امــداد در سراســر کشــور همــکاری خوبــی بــا مراکــز آمــوزش و کارآفرینــی جهاددانشــگاهی دارنــد 
افــزود: خوشــبختانه مجموعــه کمیتــه امــداد از خدمــات جهاددانشــگاهی رضایــت خوبــی دارنــد، امــا جهاددانشــگاهی بــه دنبــال آن اســت که 
خدمــات مهارتــی، آموزشــی و کارآفرینــی باکیفیــت و مؤثرتــری بــه جامعــه عزیــز مددجــو در کمیتــه امــداد ارائــه نمایــد چراکــه مددجویــان 

امــداد همــواره در کنــار انقــالب و ارزش هــای آن هســتند.
ــاد  ــان یک نه ــه عن ــگاهی ب ــت: جهاددانش ــرد و گف ــاره ک ــه اش ــای دو مجموع ــر زمینه ه ــگاهی ب ــی جهاددانش ــوزش و کارآفرین ــاون آم مع
ــات آموزشــی  ــه خدم ــاوری، ارائ ــم و فن ــان و پارک هــای عل ــری لنســرینگ، ایجــاد مراکــز رشــد و توســعه دانش بنی ــه ف توســعه ای درزمین
ــد  ــب وکار می توان ــتابدهی کس ــوآوری و ش ــز ن ــعه مراک ــا، توس ــره ارزش ه ــعه زنجی ــده، توس ــاغل آین ــر مش ــی ب ــت، مبتن ــه ای و باکیفی حرف

همــکاری خوبــی داشــته باشــد

شرکت شیر و لبنیات بیستون در کرمانشاه
 در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط دعوت 

به همکاری نماید:
 کارمند کنترل کیفیت )QC(: خانم یا آقا

 با ۲ سال سابقه کار مرتبط،با حداکثر ۳۵ سال سن
 رشته تحصیلی کارشناسی ارشد صنایع غذایی یا شیمی

تمام حقوق و مزایا و بیمه طبق قانون کار می باشد .
لذا خواهشمند است متقاضیان با معیار های شرح داده و رزومه 

خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
info@bistoondairy.com
https://bazarekar.ir/43520

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

کارجویان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتربر روی فرصت شغلی مربوطه کلیک
 یا به سایت بازار کار www.bazarekar.ir  مراجعه نمایند.

خدمات کارفرما

خدمات کارجو

قوانین کار و تامین اجتماعی 

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

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.

66417270

 ارسال رزومه: 09122177643 - تماس: 66405655
محدوده تحصیالتعنوان شغل

توضیحاتفعالیت

کارشناس منابع انسانی، بازرگانی 
خانم- آقا – دارای سابقه کار و هفت تیرحداقل کارشناسیو آموزش

توانایی های مرتبط- شرکت نفتی است

دارای سابقه کار و آشنا به قطعات جاده مخصوصحداقل کاردانیCRM و کارشناس گارانتی
خودرو- شرکت در حوزه خودرو است

توانایی خبر نویسی و ترجیحامطهریکارشناسی مرتبطروابط عمومی
 امور گرافیکی

مرکز وابسته به دولت آزادیمدرک قید نشدهگرافیست

دکترای میکروب شناسی محقق-خاک شناس
مرکز دولتی تهرانخاک

مرکز وابسته به دولتآزادیکارشناسیحسابدار

کارشناسی حسابدار
خانم- حداکثر 35 سال سن –مالصدراحسابداری

آموزش دارد

خانم – حداکثر 35 سال سن- آموزش داردمالصدراکارشناسیکارشناس اداری

خانم- مسلط به pwkara – حقوق باالونککارشناسیکارشناس اداری

آزادیدیپلمهنیروی خط تولید
آقا- حداکثر 35 سال سن-ساعت کار 
7.30 الی 16.30-  نهار و صبحانه- 

پنج شنبه تعطیل

خانم- مجموعه پژوهشی وابسته به دولتقلهکبهیاریکمک بهیار

میرداماد و کارشناسیمسئول دفتر
مالصدرا

خانم-آقا- مسلط به آفیس- دارای 
سابقه کار

کارشناس بازرگانی
کارشناسی و باالتر 

در رشته های 
صنایع و مدیریت 

آقا - دارای سابقه کار و توانایی مذاکره میرداماد

میردامادکاردانی کارمند مرکز تماس
آقا- خانم-رشته هایی مانند مدیریت، 

بیمه و .. ساعت کار 8 الی 17-
 پنج شنبه ها تعطیل

کارشناسی برق و کارشناس تحقیق و توسعه
مسلط به برنامه ریزی میکروکنترلرهاآرژانتینالکترونیک

دارای سابقه کار مرتبطبهشتیکارشناسی کارشناس حقوق

شرکت نفتی- نیرو در حد مدیر منابع انسانیمطهریکارشناسی و باالترکارشناس منابع انسانی

آقا- مرکز وابسته به دولت استامیر آبادکارشناسی و باالترکارشناس باغبانی

محدوده تحصیالتعنوان شغل
توضیحاتفعالیت

کارشناسی کارشناس حقوق و دستمزد
شرکت نفتی – خانم- دارای سابقه کاربهشتیحسابداری

IT شرکت نفتی- دارای سابقه کاربهشتیمهندس کامپیوترکارشناس

مهندس کامپیوتر متخصص شبکه و امنیت
IT مرکز دولتی-حرفه ای در سخت افزار و مرکز شهرو یا

نرم افزارهای شبکه و امنیت دیتا سنتر

دارای ظاهر مرتبکارگردیپلمهخدماتی بیمارستان

کارآموز واحد منابع انسانی 
شرکت نفتی

کارشناسی 
هدف آموزشو تربیت نیروی منابع انسانی بهشتیرشته های مرتبط

و سپس جذب افراد موفق 

کار فنی در خطوط ریلی استدارای ماموریتدیپلم و کاردانینیروی فنی

مسلط به محاسبه ارزش افزوده- حقوق فرمانیهکارشناسی و باالترحسابدار
و دستمزد- بیمه مالیات

کرجکارشناسی و ارشدکارشناس در مرکز دولتی
رشته های فیزیک، فتونیک، صنایع، 

کامپیوتر، مکانیک، متالورژی،
 برق  و مدیریت

کارشناسی IT و کارشناس IT و نرم افزار
نرم افزار

مرکز شهر 
مرکز تخصصی و دولتی استتهران

شرکت نفتی استتوانیرکارشناسیکارشناس بازرگانی- خرید

کارشناس مرکزتماس و 
پشتیبانی فنی

مخابرات، کامپیوتر، 
ITآشنا به مبانی شبکه و امور فنیاشرفی اصفهانی

برنامه نویس، شبکه و تحلیلگر 
سیستم

 کامپیوتر ،IT و 
 BPMN . c#تسلط به شوشصنایع

مرکز دولتی - مسلط بهونککارشناسی شیمیکارشناس فرایند
Aspen Adsortion 

مسلط به اکسلظفرکارشناسینیروی اداری

دارای سابقه مرتیطظفرکارشناسیدیجیتال مارکتینگ

ترجیحا پلیمر و کارشناس فروش دفتری
ماموریت داردظفریا فنی

آشنایی با اصول  پایپینگ و متره و ونکمکانیک یا هوافضاکارشناس مکانیک یا هوافضا
تجهیزات ثابت

حوالی  سرپرست انبار
انبار سیستمیفرودگاه امام

میناکاری 
سفــال  روی 

یکی از هنــرهای 
زیبای اصیل و چشـــم 
نـــواز صنایـع دسـتی 

کـه  بـوده  ایـــران 
الگوهای اسـلیمی 
جا خـوش کـرده 
گـری  جلـوه  بـا 

رنگ ها بر تـن ظروف 
سفالین هر بیننده ای را 
جـذب خـود می کنـد.

امــروزه ایــن هنــر چشــم نــواز 
باعــث ایجــاد درآمدزایــی بســیار، 

بــرای هنرآمــوزان در کلیــه شــهرهای 
ــراد  ــه اف ــه هم ــود چراک ــی ش ــران م ای

ــه  ــهری، ب ــار و ش ــر دی ــی در ه ــوام ایران و اق
ــد. ــی ورزن ــق م ــفال عش ــاکاری روی س ــر مین هن

ــدان  ــتان هم ــطح اس ــه در س ــت ک ــهرهایی اس ــی از ش ــم یک ــدآباد ه اس
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــراث فرهنگــی، گردش ــس اداره می ــه گفتــه رئی ب
اســدآباد، بعــد از شــهر اللجیــن معــروف بــه شــهر جهانــی ســفال در زمینــه 
ــاکاری  ــوالت مین ــن دارد و محص ــرای گفت ــرف ب ــفال ح ــاکاری روی س مین
روی ســفال آن بــه ســایر اســتان ها و حتــی ســایر کشــورها از جملــه 

ــود. ــادر می ش ــارس ص ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح کش
کامــران اکبری شــایگان در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه فعالیــت بیــش 

از 100 واحــد مشــاغل خانگــی مینــاکاری روی ســفال در 
شهرســتان اســدآباد اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 
ــن تعــداد واحــد مشــاغل خانگــی  ــار ای در کن
حــدود 15 کارگاه مینــاکاری روی ســفال 
فعالیــت  دارای  شهرســتان  در  نیــز 
ــداد کارگاه  ــن تع ــه ای ــتند ک هس
بــه طــور میانگیــن بــرای 300 نفــر 
همــراه  بــه  اشــتغال 

ــت. ــته اس داش
وی بــا بیــان اینکــه 
ن  ستــــا شهــر
د  بــــا آ سد ا
هــم مســتعد 
ــد  ــب تولی قط
ی  ر کــــا مینا
اســت،  شــــدن 
اکثــــر  افــــزود: 
حــال  در  کارگــــاه های 
فعالیــت در ایــن حــوزه در 
در  و ســرمایه  تســهیالت  بحــث 
گــردش و نیــز بازاریابــی و فــروش 
دارای مشــکل هســتند کــه بــه طــور 
ــش  ــدان از نق ــن  هنرمن ــت از ای ــع حمای قط
ــاکاری  ــتر مین ــه بیش ــر چ ــکوفایی ه ــری در ش مؤث
ــه یکــی از قطــب هــای  روی ســفال شهرســتان در زمینــه تبدیــل شــدن ب
ــود. ــد ب ــوردار خواه ــواز برخ ــم ن ــتی چش ــع دس ــوع از صنای ــن ن ــد ای تولی

ــه اینکــه فــروش نقاشــی روی ســفال شهرســتان  ــا اشــاره ب اکبری شــایگان ب
ــی  ــکل اینترنت ــه ش ــوق ب ــای ف ــق کارگاه ه ــر از طری ــتان های دیگ ــه اس ب
ــوالت  ــر محص ــر دیگ ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــرد، تصری ــام می گی ــز انج نی
ــتی در  ــع دس ــای صنای ــوزان و کالس ه ــفال کارآم ــی روی س ــدی نقاش تولی
ــه دیگــر اســتان ها  ــزرگ ب ــن کارگاه هــای ب ــی ای ــا بازاریاب ــز ب ــن راســتا نی ای
بــرای فــروش ارســال می شــود کــه ایــن امــر حاکــی از کیفیــت کار و 
ــی  ــاکاری و نقاش ــتان در مین ــن شهرس ــدان ای ــت کار هنرمن ــی و ظراف زیبای

ــفال دارد. روی س
ــا  ــدآباد ب ــتی اس ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی
بیــان اینکــه ســفال خــام هنــر مینــاکاری و نقاشــی روی ســفال شهرســتان 
از شــهر اللجیــن تهیــه می شــود، یــادآور شــد: در تــالش هســتیم بــا 
در  نیــز  ســفال  تولیــد  بحــث  الزم  تســهیالت  بــا  و  الزم  پیگیری هــای 

ــرد. ــق گی ــام و رون ــدآباد انج ــتان اس شهرس
وی در ادامــه علــی علیخانــی را یکــی از هنرمنــدان فعــال عرصــه مینــاکاری 

روی ســفال شهرســتان اســدآباد دانســت و مطــرح کــرد: ایــن هنرمنــد 
خــوش ذوق در حــال حاضــر بــا فعالیــت در ایــن حــوزه موفــق شــده بــا راه انــدازی 
ســه کارگاه بــرای 35 نفــر از بانــوان شهرســتان در کنــار مهــارت آمــوزی و آمــوزش 
ــاکاری روی  ــای مین ــر کارگاه ه ــل هن ــون حاص ــد و اکن ــاد کن ــتغال ایج اش
ــر  ــا در  دیگ ــتان ه ــایر اس ــر س ــالوه ب ــوش ذوق ع ــد خ ــن هنرمن ــفال ای س
ــارس  ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح ــراق و کش ــی، ع ــر، دب ــه قط ــورها از جمل کش

ــز دوســتداران خــاص خــود را داشــته باشــد. نی
در  ســفال  روی  مینــاکاری  دســتی  صنایــع  هنرمنــد  کارآفریــن  ایــن 
ــاکاری  ــه کارگاه مین ــر س ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــنا، اظه ــا ایس ــو ب گفت وگ
ــد  ــه تولی ــزار قطع ــالیانه دارای 10 ه ــن س ــور میانگی ــه ط ــا ب ــفال م روی س
ــق  ــن محصــوالت از طری ــت ای ــوده و اکثری ــال ب ــارد ری ــج میلی ــه ارزش پن ب
فروشــگاه اینترنتــی بــه صــورت آنالیــن و از طریــق فضــای مجــازی از جملــه 

ــی رود. ــروش م ــه ف ــرام ب ــتا و تلگ اینس
ــود  ــی خ ــایت اینترنت ــدازی س ــرای راه ان ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــی علیخان عل
ــون  ــر 150 میلی ــزون ب ــده کارگاه  اف ــد ش ــوالت تولی ــروش محص ــرای ف ب
تومــان هزینــه صــرف کــرده ام، افــزود: در حــال حاضــر بــا توجــه بــه اینکــه 
ــا خــواه  ــه هــدف م ــی انجــام می شــود جامع ــه صــورت اینترنت ــا ب ــروش م ف
ــورهای  ــی کش ــتان ها و حت ــر اس ــوده و از سراس ــی ب ــه بزرگ ــواه جامع ناخ
ــیراز و  ــان، ش ــول اصفه ــور معم ــه ط ــا ب ــم ام ــروش و مشــتری داری ــر ف دیگ
تهــران از بیــن اســتان های کشــور و عــراق، دبــی و قطــر از بیــن کشــورهای 
ــتند. ــا هس ــفال م ــاکاری روی س ــوالت مین ــتریان محص ــترین مش ــا بیش دنی

ــون بیــش  ــا هــم اکن ــاکاری م ــه اینکــه در کارگاه هــای مین ــا اشــاره ب وی ب
از 500 نــوع محصــول ســفال مینــاکاری شــده از انــواع و اقســام مختلف 
ظــروف چایخــوری، غذاخــوری، مــاگ، ســماور، گلــدان، بشــقاب و ... تولیــد 
ــاکاری روی  ــی مین ــورت تخصص ــه ص ــا ب ــرد: کار م ــان ک ــود، خاطرنش می ش
ــه  ــن تهی ــود را از اللجی ــاز خ ــورد نی ــام م ــفال خ ــوده و س ــام ب ــفال خ س

. می کنیــم
ــرم در  ــراه همس ــه هم ــود را ب ــت خ ــال ۹5 فعالی ــه داد: از س ــی ادام علیخان
ــم و هــم اکنــون دارای ســه کارگاه مینــاکاری  زمینــه مینــاکاری آغــاز کردی
هســتیم کــه از ایــن تعــداد کارگاه یــک کارگاه در شــهر اســدآباد و دو کارگاه 

در روســتای بادخــوره فعالیــت دارنــد.
ــز شــهر، فضــای  ــه مرک ــتا ب ــن روس ــی ای ــرد: نزدیک ــه ک ــد اضاف ــن هنرمن ای
تــردد راحــت در  پتانســیل ها، دسترســی آســان و  مناســب، ظرفیــت و 
حمــل و نقــل و نیــز ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان روســتا از جملــه 
ــاکاری در  ــدازی دو کارگاه مین ــرای راه ان ــتا ب ــن روس ــاب ای ــل انتخ دالی

ــت. ــوده اس ــتا ب روس
وی بــا بیــان اینکــه هــر ســه مــاه دارای یــک کارگاه آموزشــی بــرای 
ــفال هســتیم،  ــاکاری روی س ــع دســتی مین ــر صنای ــن هن ــه ای ــدان ب عالقمن
ــادآور شــد: در ایــن کارگاه آموزشــی هــر ســه مــاه تعــداد 30 کارآمــوز را  ی
ــا  ــه آنه ــراث فرهنگــی ب ــا مجــوز می ــوزش ب ــس از آم ــم و پ آمــوزش می دهی

مــدرک داده می شــود.
ــی و  ــای آموزش ــه در دوره ه ــی ک ــن کارآموزان ــرد: از بی ــه ک ــی اضاف علیخان
مهــارت آمــوزی مــا شــرکت دارنــد، معمــوالً کارآموزانــی کــه کارشــان بهتــر 
ــاب  ــا انتخ ــای م ــا کارگاه ه ــکاری ب ــرای هم ــد را ب ــوزان باش ــایر کارآم از س

. می کنیــم
وی ادامــه داد: ایــن هنــر دقــت، صبــر و حوصلــه و ظرافــت در کار نیــاز دارد 

ــد و  ن ر برخوردا ــی  باالی ــت  ر و دق ــت کا ف ز ظرا ا ــر  م ا ــن  ی ا ــوان در  ن با و 
ه  ــه کارگا ــه س ــه در مجموع ــی ک ی نیروها ــی  تمام ــطه  ــن واس ــه همی ب
ــر  ــخص دیگ ــده و ش بن ــا  تنه و  ــتند  ــوان هس ن با ز  ا ــد،  ن ر ــت دا لی فعا ــا  م
ــوره  ــای ک ــون کاره ــری چ ــای دیگ ــه کاره ــان مجموع ی قا آ ــوان  ــه عن ب
نجــام  ا نــوان  با بــرای  ر  کا یــن  ا بــودن  مشــکل  علــت  بــه  نیــز  ا  ر

. هیــم می د
ــپاری  ــرون س ــورت ب ــه ص ــتر ب ــا بیش ــای م ــه کاره ــان اینک ــا بی ــی ب علیخان
صــورت  بــه  مــا  کاری  نیروهــای  کــرد:  اظهــار  می شــود،  نجــام  ا
ــل  ــه کارگاه تحوی ــپس ب ــام داده و س ــزل انج ــی کار را در من ــاغل خانگ مش
ــود  ــی خ ــای زندگ ــر کاره ــه دیگ ــد ب ــب بتوانن ــن ترتی ــه ای ــا ب ــد ت می دهن

ــند. ــته باش ــیدگی داش ــز رس نی
ایــن کارآفریــن هنرمنــد افــزود: در داخــل کارگاه بــه اتفــاق تعــدادی 
از نیروهــا کار طراحــی روی ســفال را انجــام مــی دهیــم و ســپس کار 
ــل داده  ــا تحوی ــه م ــا مجموع ــده ب ــکاری کنن ــای هم ــه نیروه ــزل ب درب من
ــد و حاضــر شــد، از  ــزل انجــام دادن می شــود و پــس از آن کــه کار را در من

آنهــا تحویــل می گیریــم.
ــان  ــوالت کارگاه تولیدیم ــازی محص ــد از برندس ــه بع ــان اینک ــا بی وی ب
بــه نــام »ســفال رضــا« نســبت بــه راه انــدازی ســایت اینترنتــی بــرای فــروش 
ــدن  ــی ش ــا اینترنت ــا ب ــیوع کرون ــان ش ــم و در زم ــدام کردی ــان اق تولیداتم
اکثریــت خریدهــا فــروش مــا هــم رونــق دوچندانــی گرفــت، گفــت: در حــال 
حاضــر قطعــی اینترنــت یکــی از مهمتریــن مشــکالت و دغدغــه هــای فعلــی 

کارگاه تولیــدی مــا شــده اســت.
ــوده و  ــادی ب ــه ع ــواد اولی ــورم  م ــوالً ت ــرد: معم ــان ک ــن بی ــن کارآفری ای
ــی مــواد  ــا گران ــاً ب ــا تــورم مــواد اولیــه نداریــم و قاعدت مشــکلی در رابطــه ب

ــد. ــروش می رس ــه ف ــری ب ــت باالت ــا قیم ــز ب ــا نی ــوالت م ــه محص اولی
وی بــا بیــان اینکــه رئیــس اداره میــراث فرهنگــی شهرســتان تنهــا 
ــدان  ــتان از هنرمن ــن شهرس ــواره در ای ــه هم ــت ک ــئولی اس ــر و مس مدی
ــر  ــل تقدی ــدان قاب ــه هنرمن ــه وی ب ــن توج ــته و ای ــت الزم را داش حمای
مســئوالن  دیگــر  از  کارآفرینــان  و  هنرمنــدان  شــد:  یــادآور  اســت، 
ــتگاه و اداره ای  ــر دس ــر ه ــد، مدی ــت دارن ــار حمای نتظ ــز ا ــتان نی شهرس
نــد  می توا شهرســتان  هنرمنــدان  از  حمایــت  در  کــه  کاری  کمتریــن 
ــر  ــه قصــد تقدی ــی ک ــه و همایش های ــه در برنام ــد آن اســت ک انجــام ده
دارنــد، سفارشــات خــود را از صنایــع دســتی هنرمنــدان شهرســتان 

ــد. ــداری کنن ــه و خری تهی
ــتن و  ــتکار داش ــه پش ــبت ب ــان نس ــر جوان ــد ب ــا تأکی ــه ب ــی در ادام علیخان
ــرای  ــر کار ب ــوزی در ه ــارت آم ــش و مه ــالش و کوش ــدن از ت ــرد نش دلس
ــت در  ــی موفقی ــروط اصل ــودن از ش ــالق ب ــزود: خ ــت اف ــه موفقی ــیدن ب رس
ز  نســان را ا کار و کارآفرینــی بــه شــمار مــی رود چراکــه خالقیــت ا
را  تفاوت هــا  و  پیــش می آیــد می رهانــد  خم هایــی کــه در کار  و  پیــچ 

رقــم می زنــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مهــارت موجــب ایجــاد اشــتغال بــوده و جوانــان بــه 
ــته  ــان داش ــد ایم ــی بای ــه کارآفرین ــود در عرص ــر خ ــدرت تغیی ــی و ق توانای
باشــند، اظهــار کــرد: متأســفانه جوانــان امــروز بــدون هیــچ مهارتــی جویــای 

کار و شــغل هســتند کــه ایــن امــر غیرممکــن خواهــد بــود.

میناکاری اینجا هم حرفی برای گفتن دارد
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شرایط عمومی
)1( متدیـن بـه دیـن مبیـن اسـام )التـزام عملی بـه فرایـض دینی و 
آگاهـی داشـتن بـه احـکام شـرعی در حـد نیـاز و قرائـت و روانخوانی 

کریم( قـرآن 
ــدم  ــودن و ع ــی االصــل ب ــوری اســامی ایران)ایران ــت جمه )2( تابعی

ــه(. ســابقه تابعیــت بیگان
)3( ایمــان بــه انقــاب اســامی و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 

ایــران و آمادگــی فــداکاری در راه تحقــق اهــداف آن.
)4( اعتقاد و التزام عملی به والیت مطلقه فقیه.

)5(عــدم محکومیــت ناشــی از اقــدام علیــه انقــاب اســامی و نظــام 
جمهــوری اســامی ایــران.

)6(عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
هوایــی  نیــروی  بــه  عضــو  عنــوان  بــه  کــه  کســانی   )7 (
ارتــش ج . ا . ا می پیوندنــد بایــد بــرای رزمنــده شــدن وارد 
شــوند و جهــت پاســداری از اســتقال، تمامیــت ارضــی، نظــام 
مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و ادامــه راه شــهیدان، آمادگــی 
خدمــت در هــر یــک از یــگان هــای تابعــه نهاجــا متناســب بــا نیــاز 

ــند. ــته باش ــازمانی را داش س
ــداکاری و  ــار و ف ــه ایث ــودن، روحی ــی ب ــن، انقاب ــاخصه های تدی )8( ش
انگیــزه خدمتــی بعنــوان یــک اصــل در همــه مراحــل مــورد توجــه قــرار 

می گیــرد .
 )9( ســپردن تعهــد کافــی مبنــی بــر پرداخــت دو برابــر هزینه هــای دوره 
آموزشــی در صــورت اســتعفاء یــا اخــراج برابــر قوانیــن و مقــررات ارتــش 

ج . ا . ا.
ــدرک  ــی )م ــدان تجرب ــان کارمن ــرای داوطلب ــنی ب ــرط س )10( ش
دیپلــم 26 ســال، کارمنــد تجربــی جهــت راننــده پایــه یــک )حداکثــر 
ــی و کارمنــدی علمی)مــدرک  30 ســال( ، داوطلبیــن افســری پیمان
ــرای متخصــص 40  ــر 28 ســال پزشــکی و دکت کارشناســی( حداکث
ســال بــوده ومبنــای محاســبه ســن اول فروردیــن ســال جــاری مــی 
ــت دوره  ــدت خدم ــربازی م ــت س ــام  خدم ــورت انج ــد. )در ص باش
ــن  ــود همچنی ــه می ش ــان اضاف ــن داوطلب ــر س ــه حداکث ــرورت ب ض
ــرط  ــی از ش ــاده کل ــازان از کار افت ــهداء، آزادگان و جانب ــدان ش فرزن
ــاد  ــر از بنی ــدرک معتب ــه م ــند، ارائ ــی باش ــاف م ــدل مع ــن و مع س

ــن خصــوص الزامــی مــی باشــد (. ــور ایثارگــران در ای شــهید و ام
)11( دارا بودن سامت جسم و روان برابر معاینات پزشکی.

)12( فقــدان محکومیــت موثــر کیفــری و محکومیــت ناشــی از اقــدام 
ــت کشــور، انقــاب و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی  ــه امنی علی

ایــران.
)13( عــدم عضویــت یــا وابســتگی و هــواداری از احــزاب، گــروه هــا و 

ــی. ــازمان های سیاس س

)14( عدم معروفیت به فساد اخاقی برابر ضوابط گزینش.
)15( اســتخدام افــراد بــه منظــور مرتفــع نمــودن مشــکات اقتصــادی 
آنــان نبــوده و جــذب و اســتخدام بــر اســاس نیــاز ســازمان می باشــد.

)16( حداقل قد 165 سانتی متر

شرایط اختصاصی
)1( حــد اقــل معــدل در رشــته هــای مهندســی 13 و رشــته هــای 
ــا  ــی ب ــد تجرب ــان کارمن ــت داوطلب ــوده  و جه ــر مهندســی 14 ب غی

ــل معــدل 13 مــی باشــد. ــم حداق مــدرک دیپل
)2(دارا بــودن مــدرک تحصیلــی از دانشــگاههای معتبــر کــه بــه تایید 

وزارتیــن علــوم ، تحقیقــات و فنــاوری  و یــا بهداشــت رســیده باشــد.
)3( دارا بــودن دیپلــم مــورد تأییــد وزارت  آمــوزش و پــرورش مرتبــط 
ــا تخصــص هــای کارمنــد تجربی)جــدول ج( و در صــورت داشــتن  ب
دیپلــم غیــر مرتبــط، ارائــه گواهینامــه مهــارت فنــی از مراکــز آموزش 
فنــی و حرفــه ای در راســتای رشــته ثبــت نامــی الزامــی مــی باشــد.

ــلّح  ــای مس ــی در نیروه ــورت پیمان ــًا بص ــه قب ــی ک )4( داوطلبان
خدمــت نمــوده انــد نمــی تواننــد مجــدداً بصــورت پیمانــی اســتخدام 

ــد.            گردن
)5( اســتخدام مشــمولین وظیفــه عمومــی مســتلزم ارائــه مســتندات 
دال بــر رســیدگی بــه وضــع مشــمولیت آنــان از اداره وظیفــه عمومــی 
ــدگان کارت  ــب و دارن ــی باشــد )اســتخدام مشــمولین غای فراجــا  م

معافیــت پزشــکی ممنــوع اســت(.
)6( سـپردن تعهـد خدمتـی برابـر مقـررات  ارتـش جمهوری اسـامی 

. ایران 
)7( موفقیـت در آزمـون ورودی، معاینـات پزشـکی، آمادگـی جسـمانی 
و صاحیـت هـای گزینشـی و ... ، ضمنـاً جهـت داوطلبـان  رشـته های 
کارمنـدی تجربـی،  قبولی در آزمـون عملی از اهمیت ویـژه ای برخوردار 

می باشـد.
 )8( نداشــتن تعهــد خدمتــی یــا اســتخدامی بــه دســتگاه های دولتــی 

ــش خصوصی. و بخ
نکاتی که ضروری است داوطلبان گرامی به آن توجه نمایند :

)1( در هــر مرحلــه از گزینــش کــه مشــخص گــردد داوطلــب فاقــد 
شــرایط اعــام شــده مــی باشــد بافاصلــه از ادامــه مراحــل گزینــش 

وی جلوگیــری بعمــل خواهــد آمــد.
)2( مــدت قــرارداد نظامیــان پیمانــی 5 ســال و کارمنــدان پیمانــی 6 
ســال مــی باشــد لیکــن کارکنــان مربوطــه پــس از اتمــام دوره پیمانی 
ــردی و احــراز شــرایط الزم، وفــق  ــل ف ــاز نهاجــا، تمای در صــورت نی
مقــررات جــاری از پیمانــی بــه رســمی تبدیــل وضعیــت خواهند شــد.

)3( خدمــت کارکنــان پیمانــی بــه منزله انجــام خدمــت دوره ضرورت 
تلقــی گردیــده و در صورتــی کــه قبــل از خاتمــه تعهــد بــه هــر علــت 

از خدمــت رهــا  شــوند برابــر قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی بــا آنــان 
ــار خواهد شــد. رفت

امتیاز ها
1ـ مــدت آمــوزش بــرای داوطلبــان افســری پیمانــی حداقــل 9 مــاه 
ــبانه  ــاه ش ــل دو م ــدی حداق ــان کارمن ــرای داوطلب ــبانه روزی و ب ش
روزی مــی باشــد و در ایــن مــدت کلیــه هزینــه هــا از قبیــل : وســایل 
ــکان  ــان و اس ــت و درم ــاک، بهداش ــوراک پوش ــی، خ ــک آموزش کم
بــه عهــده نیــروی هوایــی خواهــد بــود و همچنیــن ماهیانــه مبلغــی 
ــان پرداخــت  ــه آن ــر قوانیــن و مقــررات جــاری ب بعنــوان حقــوق براب

خواهــد شــد.
2- همسـر و فرزنـد اسـتخدام شـدگان بـه عنـوان عائلـه تحـت تکفل 
محسـوب گردیـده و کارکنـان اسـتخدامی و عائلـه تحـت تکفـل آنان 
مطابـق ضوابـط و مقـررات از مزایـای حکمـت کارت، بیمـه خدمـات 
درمانـی، بیمـه عمـر و حـوادث و سـایر تسـهیات رفاهـی بهـره منـد 

گردید. خواهنـد 
ــت  ــه تح ــه  عائل ــه ب ــازات مربوط ــاء امتی ــوص اعط ــره: در خص تبص

ــد. ــد ش ــدام خواه ــاری اق ــط ج ــق ضواب ــتخدمین،  وف ــل مس تکف

 مدارک مورد نیاز 
1ـ 3  قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده.

پایان  موقت  گواهی  یا  مرتبط  تحصیلی  مدرک  روگرفت  و  اصل   -2
تحصیات .

 3- اصــل و روگرفــت مــدرک دیپلــم مرتبــط بــرای کارمنــدان 
تجربــی و در صــورت نداشــتن دیپلــم مرتبــط، ارائــه مــدرک دیپلــم 
غیــر مرتبــط بــه همــراه گواهــی مهــارت فنــی و حرفــه ای از مراکــز 

ــی باشــد. ــی م ــه ای الزام ــی و حرف ــوزش فن آم
 تبصــره: درج معــدل در مــدارک تحصیلــی )موقــت یــا دائــم( الزامــی 

مــی باشــد.
4- اصل شناسنامه و یک سری روگرفت از تمامی صفحات .

5- اصل و روگرفت کارت ملی یا اباغیه شماره ملی .
ــه  ــتغال ب ــی اش ــا گواه ــت ی ــان خدم ــت کارت پای ــل و روگرف 6- اص
خدمــت یــا برگــه اعــزام بــه خدمــت یــا گواهــی اشــتغال بــه تحصیل .

ــزار  ــون و پانصــد ه ــک میلی ــال ) ی ــغ 1/500/000 ری ــز مبل 7- واری
ریــال( بــه حســاب 5151579100005 بانــک ســپه بــه نــام تمرکــز 
ــه اصــل برگــه  وجــوه درآمــد از جــذب دانشــجو افســری آجــا و ارائ
ــام. )ضمنــاً مبلــغ واریــزی قابــل اســترداد  واریــزی در زمــان ثبــت ن

نمــی باشــد(.
ــدان  ــازان ، آزادگان ، فرزن ــهداء ، جانب ــک ش ــه ی ــواده درج 8- خان
کارکنــان نیروهــای مســلح و داوطلبــان عضــو بســیج فعــال بایســتی 
هنــگام ثبــت نــام اصــل و روگرفــت نامــه معتبــر از مراجــع ذیصــاح 

ــه نماینــد. ــر مشــمولیت خــود را ارائ دال ب
ــی ، وضعیــت  ــر اســکن شــده شناســنامه و کارت مل ــه تصاوی 9- ارائ
نظــام وظیفــه ، مــدرک تحصیلــی و نامــه مربــوط بــه امتیــازات مصوب 
)فرزنــدان« شــهید ، جانبــاز، آزاده ، نظامــی«و بســیج فعــال ( در قالــب 
لــوح فشــرده بــه مســئول دفاتر اســتخدام )هــر کــدام از تصاویراســکن 

شــده بــا پســوند  JPG.*  و حداکثــر ظرفیــت 200کیلــو بایــت (.
10-دارنــدگان مدارکــی کــه مشــمول طــرح مــی باشــند بــه هنــگام ثبت 
نــام روگرفــت گواهــی اتمــام طــرح و یــا معافیــت از آن را ارائــه نمایند.
* شــایان ذکــر اســت اصــل مــدارک ارائــه شــده  بــه منظــور ثبــت نام 
صرفــاً جهــت رؤیــت مســئولین دفاتــر اســتخدام مــی باشــد و پــس از 

بررســی در زمــان ثبــت نــام عینــاً بــه داوطلبیــن اعــاده مــی گــردد.

نحوه ثبت نام
1- داوطلبــان الزم اســت بــا همــراه داشــتن اصــل و روگرفــت مــدارک 
خواســته شــده از تاریــخ  1401/7/9 الــی 1401/8/9  در ایــام هفته از 
ــاعت  ــنبه ها از س ــنبه ها و پنج ش ــی 13:00(  و دوش ــاعت )8:00 ال س
)8:00 الــی 11:00( بــه صــورت حضــوری بــه یکــی از حوزه هــای ثبــت 
نــام اشــاره شــده زیــر مراجعــه و پــس ازتحویــل مــدارک نســبت بــه 

ثبــت نــام اقــدام نماینــد
ــه از  ــی ک ــه مدارک ــذا ب ــت ل ــوری اس ــورت حض ــام بص ــت ن  2- ثب
ــد. ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ــردد ترتی ــال گ ــت ارس ــق اداره پس طری
تبصــره : در صــورت تکمیــل ظرفیــت قبــل از اتمــام مهلــت تعییــن 

شــده، ثبــت نــام متوقــف خواهــد شــد.

نشانی دفاتر استخدامی
جدول الف( رشته های افسری پیمانی

جدول ب( رشته های کارمندی علمی پیمانی
جدول ج( تخصص های کارمندی تجربی پیمانی

 
تقویم آزمون:

شروع ثبت نام: از 9 مهر 1401
مهلت ثبت نام: تا 9 آبان 1401

توجــه: ثبــت نــام بصــورت حضــوری از طریــق حوزه هــای ثبــت نــام 
اشــاره شــده در متــن آگهــی مــی باشــد.

لینک :
https://bazarekar.ir/40166 

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه شهیدان واالمقام به منظورحفظ تمامیت ارضی میهن عزیزاسالمی ازبین جوانان مومن، متعهد و عالقمند 
به رزمندگی دارای روحیه انقالبی، والیتمداری، سلحشوری، استکبارستیزی، ازجان گذشتگی، ایثارگری و بسیجی، در طیف افسری پیمانی وکارمندی علمی 

وتجربی پیمانی با شرایط ذیل همرزم می پذیرد. مهلت ثبت نام تا 9 آبان 1401 می باشد.

گام های مثبت جهاددانشگاهی در حوزه کارآفرینی
وی افــزود: کارآفرینــی چندیــن دهــه ســابقه دارد امــا ادبیــات کارآفرینــی 
حــدود دو دهــه اســت وارد کشــور مــا شــده و جهاددانشــگاهی گام هــای 
خوبــی را در ایــن حــوزه برداشــته اســت. تولیــد علــم و ادبیــات در زمینــه 
کارآفرینــی پراهمیــت بــوده لــذا یکــی از اقدامــات جهاددانشــگاهی تولیــد 

ادبیــات در ایــن زمینــه اســت.
ــاب  ــن کت ــوان ای ــه عن ــان اینک ــا بی ــگاهی ب ــی جهاددانش ــاون فرهنگ مع
ــه  ــد در عرص ــم می توان ــوای آن ه ــاً محت ــت و طبیعت ــذاب اس ــاً ج واقع
ــد  ــن کتــاب می توان کارآفرینــی کشــور تأثیرگــذار باشــد، تأکیــد کــرد: ای
ــورد  ــوده و م ــد ب ــور مفی ــی کش ــی و اجرای ــت اندرکاران آموزش ــرای دس ب

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس
ــت:  ــگاهی، گف ــجویان جهاددانش ــازمان دانش ــه س ــاب ب ــان خط رحیمی
ــد انجــام دهــد، در  بخشــی از کارهایــی کــه ســازمان دانشــجویان می توان
ــد از ظرفیــت ســه و نیــم  حــوزه کارآفرینــی اســت. ایــن ســازمان می توان

میلیــون نفــر دانشــجو در ایــن حــوزه بهــره ببــرد.
ــه  ــگاهی ب ــارات جهاددانش ــازمان انتش ــس س ــرزاده، رئی ــد علی اکب حام
ــازمان  ــه س ــه مجموع ــان اینک ــا بی ــن نشســت ب ــخنران دوم ای ــوان س عن
ــه  ــاب ب ــد از انق ــگاهی بع ــر دانش ــن ناش ــگاهی اولی ــارات جهاددانش انتش
ــد  ــه لحــاظ قدمــت در دوره بع همــراه مرکــز نشــر دانشــگاهی اســت و ب
از انقــاب رتبــه اول را دارنــد، گفــت: ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی 
ــور  ــر دانشــگاهی کش ــن ناش ــات، بزرگ تری ــاد و مختص ــری ابع ــک س از ی
ــوان کتــاب از ســوی ایــن  ــزار عن ــدود 11 ه ــود و ح محســوب می ش
ســازمان منتشــر شــده و همچنیــن 600 عنــوان کتــاب را در ســال به طــور 

ــد. ــر می کن ــط منتش متوس
وی افــزود: ایــن ســازمان در حــوزه فعالیت هــای فرهنگــی و ترویجــی پنــج 
ــد  ــی و نق ــای رونمای ــرار داده و برنامه ه ــتور کار ق ــی را در دس ــرح مل ط
ــوب  ــازمان محس ــن س ــن ای ــای روتی ــی از برنامه ه ــاب جزئ ــی کت و بررس

می شــوند.

چاپ متون علمی مرتبط با کارآفرینی در جهاددانشگاهی
ــل  ــش قاب ــرد: بخ ــان ک ــگاهی بی ــارات جهاددانش ــازمان انتش ــس س رئی
ــد  ــر می کن ــگاهی منتش ــاد دانش ــور را جه ــی کش ــون علم ــی از مت توجه
ــر  ــوی دیگ ــی اســت . از س ــه کارآفرین ــوط ب ــون مرب ــن مت و بخشــی از ای
ــازمان  ــور، س ــجویان کش ــی دانش ــازمان قرآن ــل س ــازمان هایی از قبی س
ــی  ــوزه کارآفرین ــگاهی در ح ــجویی جهاددانش ــازمان دانش ــارات و س انتش
ــن  ــگاهی در ای ــد جهاددانش ــان می ده ــر نش ــن ام ــه ای ــتند ک ــال هس فع

ــت. ــته اس ــی را برداش ــوزه قدم های ح
غامحســین حســینی نیا، رئیــس ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور و یکــی 
ــده،  ــر ترجمه ش ــاره اث ــت درب ــن نشس ــه ای ــاب در ادام ــان کت از مترجم
گفــت: نویســنده کتــاب در زمــره پنــج نویســنده برتــر در حــوزه کارآفرینی 
ــگاهی  ــع دانش ــای مرج ــزء کتاب ه ــای او ج ــود و کتاب ه ــوب می ش محس
ــت  ــاب، رهیاف ــن کت ــای ای ــی بحث ه ــور کل ــه ط ــی رود. ب ــمار م ــه ش ب

جدیــدی را بــرای جامعــه مــا ایجــاد خواهــد کــرد و نــوع نــگاه ایــن کتــاب 
ــکات در  ــم مش ــا می گویی ــًا م ــت. مث ــاوت اس ــا متف ــایر کتاب ه ــا س ب
ــه  ــاب طــوری ب ــا نویســنده کت ــد ام ــی را نمی ده ــازه کارآفرین کشــور اج
قضایــا ورود پیــدا کــرده و آمارهــا را طــوری تجزیــه و تحلیــل کــرده کــه 

ــد. ــؤاالت و مشــکات پاســخ می ده ــه س ب
ــگاه  ــش و جای ــان از نق ــکا کارآفرین ــه آمری ــه در جامع ــان اینک ــا بی وی ب
ــان  ــه کارآفرین ــژه ای ب ــگاه وی ــور ن ــن کش ــت ای ــزود: دول ــد، اف برخوردارن
ــت  ــروز دول ــرد و ام ــام می ب ــد ن ــران جدی ــوان پیامب ــه عن ــا ب دارد و از آنه

ــرده،  ــدا ک ــن کشــور کاهــش پی ــی در ای ــرخ کارآفرین ــه ن ــکا از اینک آمری
ــدا  ــش پی ــی کاه ــر کارآفرین ــد اگ ــرا می دان ــد، زی ــر می کن ــاس خط احس
کنــد، ســرعت افــول آمریــکا شــیب تنــدی پیــدا خواهــد کــرد. همچنیــن 

ــتند. ــت هس ــاغل دارای اهمی ــکا خرده مش ــه آمری در جامع

نباید برای کارآفرینان چالش ایجاد کرد
مترجــم کتــاب دربــاره نحــوه حمایــت از کارآفرینــان، گفــت: بایــد بدانیــم 
ــر  ــد مؤث ــازات می توانن ــل امتی ــن قبی ــی و از ای ــای مالیات ــه معافیت ه ک

باشــند امــا موضــوع مهــم ایــن اســت کــه بــه کارآفرینــان اجــازه دهیــم 
ــر  ــد و بهت ــان بپردازن ــه کارش ــد، ب ــدا کنن ــان را پی ــان مسیرش خودش

ــم. ــاد نکنی ــش ایج ــان چال ــت برایش اس
ــت  ــرد و گف ــی دانشــجویان اشــاره ک ــه ضــرورت ایجــاد مهارت افزای وی ب
تــا  کنــد  دانشــجویان کمــک  بــه  ایــن مهارت هــا می توانــد  کــه 

موضوعــات را چندبعــدی ببینــد.
ــی  ــن مال ــوه تأمی ــاره نح ــور درب ــه ای کش ــی و حرف ــازمان فن ــس س رئی
شــرکت های دانش بنیــان، عنــوان کــرد: در کشــوری ماننــد آمریــکا 
ــن  ــی اســتارت آپ ها خروجــی خــود همی ــن مال ــای تأمی یکــی از زمینه ه
استارت آپ هاســت، در صورتــی کــه در کشــور مــا همــه امیدهــا بــه 

بانک هاســت امــا در آمریــکا این گونــه نیســت.

اهمیت میکرومشاغل در آمریکا
ــا کارآفرینــی در  ــاب »آی ــاری یکــی دیگــر از مترجمــان کت ــه بختی مرضی
ــر خــاف کشــورهای  ــرای آمریکایی هــا ب آمریــکا مــرده اســت؟« گفــت: ب
ــاب  ــز اهمیــت اســت . نویســنده کت جهــان ســوم، کارآفرینــی بســیار حائ
بعــد از مدتــی متوجــه شــد کــه رونــد کارآفرینــی در آمریــکا کاهــش پیــدا 
کــرده و احســاس کــرده بــود کــه کارآفرینــی در حــال مــرگ اســت. امــا 
در اصــل کارآفرینــی در حــال مــرگ نبــود بلکــه نــوع آن تغییــر کــرده و 
ــا میکــرو اشــتغال ها ســوق پیــدا  ــه ســمت خوداشــتغالی ی از کارفرمایــی ب
کــرده بــود و بــه طــور کلــی ایــن کتــاب در 16 فصــل مباحــث خیلــی خوبــی 

را مطــرح کــرده اســت.
محمدباقــر مجتبائــی، یکــی دیگــر از حاضــران ایــن نشســت بــا 
ــش  ــوزش دان ــرای آم ــد دوره ای ب ــاب می توان ــن کت ــه ای ــان اینک بی
ــی  ــون بنگاه ــار میلی ــدود چه ــت: ح ــود، گف ــوب ش ــردی محس کارب
ــد، بیــش از 90 درصــد آن هــا بنگاه هــای  کــه در کشــور وجــود دارن
بنگاه هــای  ایــن  اهمیــت  اســت  کوچــک هســتند کــه ضــروری 

ــود. ــه ش ــدی گرفت ــک ج کوچ
ــا  ــد ب ــر می کنن ــا فک ــان م ــی از کارآفرین ــه برخ ــان اینک ــا بی وی ب
ــناس  ــد بازارش ــی توانن DBA م ــا  MBA ی ــک دوره  ــدن ی گذران
شــوند، در صورتــی کــه اینهــا بایــد اصــول اولیــه کارآفرینــی و 
از  بعضــی  متأســفانه  فــرا گیرنــد، عنــوان کــرد:  را  بازارشناســی 
ــا  ــد ام ــام نداده ان ــادرات انج ــان ص ــوز خودش ــی  هن ــاتید بازاریاب اس

نوشــته اند. مقالــه  ده هــا 
ــا  ــاب »آی ــان از کت ــزارش، در پای ــن گ ــاس ای ــا، براس ــل از ایکن ــه نق ب

کارآفرینــی در آمریــکا مــرده اســت؟« رونمایــی شــد.
یــادآور می شــود، کتــاب »آیــا کارآفرینــی مــرده اســت؟ حقایقــی پیرامــون 
ــم »اســکات ای. شــین«  ــه قل ــری ب ــوان اث ــکا« عن ــتارت آپ ها در آمری اس
اســت کــه نســخه فارســی آن بــا ترجمــه غامحســین حســینی نیا، 
ــه همــت ســازمان انتشــارات جهــاد  ــی ب ــاری و ســمیه عرب ــه بختی مرضی

ــود. ــر می ش ــازار نش ــی ب ــگاهی راه دانش

در سازمان انتشارات جهاددانشگاهی؛ 

کتاب »آیا کارآفرینی مرده است؟« رونمایی شد

مراسم رونمایی از کتاب »آیا کارآفرینی مرده است؟« در سازمان انتشارات جهاددانشگاهی برگزار شد.
ــارات جهاددانشــگاهی  ــاه در ســازمان انتش ــرده اســت؟«  ۲۰ مهرم ــی م ــا کارآفرین ــاب »آی ــی از کت ــازارکار، مراســم رونمای ــه گــزارش ب ب

برگــزار شــد.
ــرزاده، رئیــس ســازمان انتشــارات جهاددانشــگاهی،  ــد علی اکب ــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی، حام ــان، مع ــن مراســم جمــال رحیمی در ای
ــت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی، ســمیه  ــاری، عضــو هیئ ــه بختی ــه ای کشــور، مرضی ــی و حرف ــس ســازمان فن غامحســین حســینی نیا، رئی

عربــی و محمدباقــر مجتبائــی برگــزار شــد.
جمــال رحیمیــان، معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی در ابتــدای ایــن نشســت بــا تبریــک فــرا رســیدن هفتــه وحــدت گفــت: مقدمــه هــر 
حرکــت و پیشــرفتی علــم اســت و اگــر آدم علــم نداشــته باشــد، حرکتــش ســنجیده نخواهــد بــود. در طــول تاریــخ همــواره اندیشــمندان 

تولیــد علــم کرده انــد و ســپس زمینــه حرکــت انســان بــه ســمت پیشــرفت فراهــم شــده اســت.
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مدیران توسعه کسب و کار 
میانگین حقوق: 71968 دالر

های  برنامه  کار  و  توسعه کسب  مدیران 
تجاری ایجاد می کنند، مشتریان و 
هدایت  را  جدید  کار  و  کسب 
می کنند، حساب های مشتری 
را مدیریت می کنند، وفاداری به 
برند را افزایش می دهند و رضایت 
مشتری را بهبود می بخشند. برای 
این نقش به مهارت های رابطه ای 

قوی نیاز است.

کپی رایتر
میانگین حقوق: 50570 دالر

کپــی رایترهــا یک کپــی متقاعدکننده 
تــا  نویســند  مــی  جــذاب  و 
ــد و  ــذب کنن ــب را ج مخاط
ــک  ــه ی ــد ک ــد کنن متقاع
محصــول یــا خدمــات را 
ــتفاده  ــا از آن اس ــد ی بخرن
ــد  کننــد. کپــی رایترهــا بای
و  واضــح  کپــی  بتواننــد 
مختصــر بنویســند و بســیاری 

ــه مهــارت هــای ویرایــش  از مشــاغل ب
ــد. ــاز دارن نی

طراح برنامه درسی
میانگین حقوق: 61389 دالر

طراحان برنامه درسی 
یــا آموزشــی مطالــب آموزشــی و آموزشــی آکادمیــک 
را مــی نویســند و ایجــاد مــی کننــد. وظایــف مــی توانــد 
شــامل بــه روز رســانی و نوشــتن برنامــه هــای درســی، ایجــاد 
ــه  ــرای ب ــورد ب ــتفاده از بازخ ــن، و اس ــوای دوره آنالی محت

ــب درســی باشــد. روز رســانی مطال

کارشناس امور و خدمات مشتریان
میانگین حقوق: 41382 دالر

مشــتری  خدمــات  متخصصــان 
تلفــن،  طریــق  از  اغلــب 
ایمیــل، چــت و رســانه های 
اجتماعــی بــا مشــتریان 
ــیاری  ــد. بس ــاط دارن ارتب
از شــرکت ها بــه خصــوص 
و  آنالیــن  فروشــگاه ها ی 
دیجیتالــی،  آژانس هــای 
بــرای رســیدگی بــه شــکایات 
ــا مشــکالت مشــتریان خــود،  و ی

را  ــا پاســخگو اســتخدام افــرادی  در ســمت مشــاور ی
ــد، مشــکالت را    ــی دهن ــه ســواالت پاســخ م ــا ب ــد . آنه می کنن
عیــب یابــی مــی کننــد و ممکــن اســت محصــوالت یــا خدمــات 
را بفروشــند. افــرادی کــه در بخــش خدمــات مشــتریان فعالیــت 
ــر  ــتریان را ب ــت های مش ــری درخواس ــه پیگی ــد، وظیف می کنن
ــدان بخــش  ــوان یکــی از کارمن ــه عن ــد. دورکاری ب ــده دارن عه
خدمــات مشــتریان نیــز یکــی از پرتقاضاتریــن فرصتهــای شــغلی 

توســط فریلنسرهاســت.

توسعه دهنده Front End) برنامه نویس ( 
میانگین حقوق: 71145 دالر

ــا  ــد ب ــت ان توســعه دهنــدگان فران
ــای طراحــی  ــل ه ــل فای تبدی
جــاوا   ،HTML بــه 
 ،CSS یــا  اســکریپت 
ــک وب  ــی ی قســمت اصل
ســایت را کدگذاری می کنند. 
ایــن  آنالیــن  ماهیــت 
نقــش آن را بــه یکــی از 
بهتریــن کارهــای از راه دور 
بــرای انجــام از هــر کجــا تبدیــل

ــه نویســی،  ــای برنام ــه دنی ــای ورود ب ــد. یکــی از مزای  مــی کن
ــدن  ــرای آمــوزش دی ــی ب ــع آنالیــن فراوان ــن اســت کــه مناب ای
ــترس  ــت، در دس ــر اینترن ــه در سرتاس ــای اولی ــام پروژه ه و انج
ــه  ــی ک ــن از آن جای ــت. همچنی ــه اس ــرار گرفت ــدان ق عالقه من
ــتم  ــک سیس ــن کار، ی ــام ای ــرای انج ــاز ب ــورد نی ــزار م ــا اب تنه
ــه  ــت کاری را ب ــن موقعی ــوان ای ــس می ت ــری اســت، پ کامپیوت

ــام داد.  ــورت دورکار انج ــی و بص راحت

مدیر بازاریابی
میانگین حقوق: 64500 دالر

کمپین های  بازاریابی معموالً  مدیران 
فروش  برای  بازاریابی  و  تبلیغاتی 
ایجاد  خدمات  و  محصوالت 
نوشتن، رسانه های  می کنند. 
اجتماعی، تولید تقاضا و مهارت 
های سئو اغلب برای این نقش 

مورد نیاز است.

ESL معلم آنالین
میانگین حقوق: 43878 دالر

بـه  )انگلیسـی   ESL معلمـان 
انگلیسـی  عنـوان زبـان دوم( 
غیـر  دانش آمـوزان  بـه  را 
بومـی آمـوزش مـی دهند. 
معلمـــان  از  بسیـــاری 
برقـراری  بـــا  می تواننـد 
یـا  خصوصـی  کالس هـای 
بـه  را  خـود  دانـش  جمعـی، 
دانـش آمـوزان و عالقه منـدان در 

حوزه هـای مختلـف منتقـل کننـد و از ایـن طریق، درآمد داشـته 
باشـند.. نمـره دادن بـه کار دانشـجویی و ایجـاد برنامـه درسـی 

باشـد. کار  از  بخشـی  اسـت  ممکـن 

مدیر تولید
میانگین حقوق: 82916 دالر

مدیــران محصــول ، بــر تولیــد 
ــی  ــارت م ــول نظ ــک محص ی
ــیدن  ــه رس ــا ب ــد. آنه کنن
بــه اهــداف، هدایــت یــک 
تیــم، مدیریــت هزینــه 
ــه  ــر بودج ــارت ب ــا، نظ ه
و مــوارد دیگــر کمــک مــی 

ــد. کنن

استخدام کننده )  مدیر منابع انسانی ( 
میانگین حقوق: 49544 دالر

ــن  ــرای یافت ــدگان ب ــتخدام کنن اس
ــای  ــش ه ــرای نق ــا ب نامزده
ــا  ــد. آنه ــی کنن آزاد کار م
ممکــن اســت توضیحاتــی 
پســت  و  بنویســند 
نامزدهــای  بــا  کننــد، 
تمــاس  شــرایط  واجــد 
ــام  ــه انج ــد، مصاحب بگیرن
پیشــینه  بررســی  دهنــد، 
کارمنــدان  و  دهنــد  انجــام 

. جدیــد را مشــاوره دهنــد 

مدیر رسانه های اجتماعی ) ادمین فضای مجازی ( 
میانگین حقوق: 49881 دالر

مدیــران رســانه هــای اجتماعــی 
ــای  ــل ه ــات و پروفای ــر صفح ب
اجتماعــی  هــای  رســانه 
تهیــه  دارنــد.  نظــارت 
ــا،  ــس پســت ه ــش نوی پی
و  فالوورهــا،  بــا  تعامــل 
ردیابــی معیارهــا و تعامل، چند 
وظیفــه یــک مدیــر رســانه هــای 

اســت. اجتماعــی 

مترجم
میانگین حقوق: 47974 دالر

مترجمــان از راه دور بــرای ترجمــه 
ــک  ــده از ی ــته ش ــه نوش کلم
ــر کار  ــان دیگ ــه زب ــان ب زب
مــی کننــد. مترجمــان 
بــرای  اســت  ممکــن 
ترجمــه کتاب هــا، مقاالت، 
و  زیرنویس هــا  متن هــا، 

مــوارد دیگــر کار کننــد. 

دستیار مجازی
میانگین حقوق: 39617 دالر

ــد  ــی توانن ــازی م ــتیارهای مج دس
جلســات و قــرار مالقــات هــا را 
تنظیــم کننــد، بــر مدیریــت 
کننــد،  نظــارت  تقویــم 
یادداشــت  را  جلســات 
هــای  فایــل  کننــد، 
ــازماندهی  ــی را س دیجیتال
هــا  ایمیــل  بــه  کننــد، 

پاســخ دهنــد.

طراح وب
میانگین حقوق: 49649 دالر

کدنویســی  و  ایجــاد  توســعه، 
برنامــه  و  وب  صفحــات 
اصلــی  وظایــف  از  هــا 
یــک طــراح وب اســت. 
معمــوالً  وب  طراحــان 
بایــد یــک یــا چنــد زبــان 
ــد  ــی را بدانن ــه نویس برنام
طراحــی  هــای  مهــارت  و 

باشــند. داشــته  گرافیکــی 

نتیجه 
ــاز  ــدون نی ــد ب ــراد بتوانن ــا اف ــت ســبب شــده ت ــای اینترن  دنی
بــه خــارج شــدن از خانــه و بــا تکیــه بــر مهــارت هــای خــود و  

ــد. اســتفاده از ابزارهــای ســاده، کســب درآمــد کنن

گزارش و ترجمه: وحید امینی نژاد

13  شغل دورکار بدون نیاز به دفتر کار ــه  ــد ک ــی گوی ــی م ــه کس چ
ــی  ــغل عال ــک ش ــردن ی ــدا ک ــرای پی ب

ــی  ــید؟ در حال ــت باش ــکان ثاب ــک م ــد در ی بای
ــور  ــل حض ــی مث ــه دالیل ــاغل  ب ــدود 95٪ از مش ــه ح ک

ــا  ــتقیم ب ــوری مس ــاط حض ــم کاری ، ارتب ــات منظ در جلس
ــت  ــی ثاب ــه مکان ــاز ب ــا  نی ــروژه ه ــور در پ ــا حض ــتریان و ی مش

ــان  ــردن زمان م ــپری ک ــای س ــه ج ــم ب ــت داری ــا دوس ــه م دارد . هم
در مســیر رفــت و آمــد بــه محــل کار، در خانــه بنشــینیم و وقــت خــود 

را بــا خانــواده و دوســتان ســپری کنیــم. خوشــبختانه امــروزه فرصت هــای 
ــده  ــود آم ــه وج ــینگ ب ــا فریلنس ــورت دورکاری ی ــه ص ــیاری ب ــغلی بس ش
اســت کــه افــراد می تواننــد در منــزل بماننــد و بــرای خــود درآمــد کســب 
کننــد. اگــر ایــن شــیوه کار کــردن بــرای شــما جــذاب اســت، یــک فرصــت  
شــغلی دورکاری عــالوه بــر اینکــه می توانــد درآمــد خوبــی بــرای شــخص به 
همــراه داشــته باشــد، تاثیــر مثبتــی بــر روی ســطح مهارت هــا و ارتباطــات 
شــخص نیــز خواهــد گذاشــت. اگــر در زمینــه علــوم کامپیوتــر، بازاریابی، 

فــروش، حســابداری و … مهــارت داریــد، حداقــل یــک فرصت شــغلی 
ــت ــد داش ــود خواه ــما وج ــرای ش ــینگ ب ــا فریلنس دورکاری ی

ــات  ــوالً الزام ــه معم ــود دارد ک ــغل دورکاری وج ــر 13 ش در زی
جغرافیایــی را بــرای کاربــر از راه دور تحمیــل نمــی کنــد و 

همچنیــن میانگیــن حقــوق طبــق Pay Scale    بــه 
شــرح زیــر مــی باشــد : 

دعوت به همکاری

شرایط عمومی
۱- تابعیت جمهوری اسالمی ایران

۲- متدیـن بـه دین مبین اسـالم، دارای روحیـه انقالبی، سلحشـوری، رزمندگی، 
ایثـار و شـهادت طلبـی و اعتقـاد و التزام بـه والیت فقیه و احکام اسـالمی

۳- نداشتن سوء پیشینه کیفری، سیاسی و اخالقی
۴- عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر و محرومیت از خدمات دولتی

۵- داشـتن سـالمت روانـی و جسـمانی برابـر گواهـی اداره بهداشـت و درمـان 
)حداقـل قـد ۱۶۰ سـانتیمتر(

۶- موفقیـت در مراحـل گزینـش)روان سـنجی، مصاحبـه حضـوری فرماندهـی، 
عقیدتـی و امنیتـی و آزمـون آمادگـی جسـمانی(

۷- داشـتن مـدرک فـارغ التحصیلـی معتبـر در رشـته های مـورد نیـاز در مقطع 
دیپلـم، کارشناسـی و دکتری)فرزندان معظم شـهداء، جانبـازان از کار افتاده کلی 
و آزادگان از کار افتـاده کلـی بـا ارائه مـدرک معتبر و مورد تائیـد نهادهای مراکز 

اسـتانها از امتیـازات مصـوب بهره مند مـی گردند.(
۸- نداشـتن تعهـد خدمـت بـه سـازمان های دولتـی و غیردولتـی بـه صـورت 

رسـمی، آزمایشـی و یـا پیمانـی
۹- محـل خدمـت پـس از خاتمـه دوران آموزشـی و برطبـق نیاز سـازمان تعیین 

مـی گردد
۱۰- داشـتن کارت پایـان خدمـت، گواهی اشـتغال به خدمت سـربازی و یا برگه 

اعـزام بـه خدمت بـدون مهر غیبت
۱۱- سـپردن تعهـد خدمتـی ۵ سـاله بـرای نظامیـان و ۶ سـاله بـرای کارمندان 

برابـر ضوابـط قانـون ارتش جمهـوری اسـالمی ایران
۱۲- آمادگـی انجـام خدمـت و ماموریـت در هـر منطقـه ای کـه سـازمان تعیین 

ید. نما

شرایط اختصاصی
۱-الف(شـرط سـن برای داوطلبان دکتری پزشـکی حداکثر ۳۰ سـال )متولدین 

۱۳۷۱/۱/۱ بـه بعد ( می باشـد .
ب( شـرط سـنی بـرای داوطلبـان افسـری پیمانـی و کارمنـدی علمی)مـدرک 

کارشناسـی(حداکثر ۲۸ سـال )متولدیـن ۱۳۷۱/۱/۱ بـه بعد(مـی باشـد.
سـال  دیپلـم(۲۳  علمی)مـدرک  کارمنـدان  داوطلبـان  بـرای  ج( شـرط سـنی 

باشـد. بعـد( مـی  بـه  )متولدیـن ۱۳۷۸/۱/۱ 
دیپلـم(۲۶ سـال  تجربی)مـدرک  کارمنـدان  داوطلبـان  بـرای  د( شـرط سـنی 

باشـد. بعد(مـی  بـه   ۱۳۷۵/۱/۱ )متولدیـن 
تبصـره الـف: داوطلبانـی کـه خدمت دوره ضـرورت را انجـام داده انـد طول مدت 

خدمـت انجـام شـده بـه حداکثر سـن آنـان اضافه خواهد شـد.
تبصـره ب : فرزنـدان معظـم شـهدا، جانبـازان از کار افتاده کلـی و آزادگان از کار 

افتـاده کلی از شـرط سـن و معـدل معاف می باشـد.
بـر  دال  مدرکـی  ارایـه  مسـتلزم  عمومـی  وظیفـه  مشـمولین  ۲-اسـتخدام 
می باشـد. عمومـی  وظیفـه  اداره  از  آنـان  مشـمولیت  وضـع  بـه   رسـیدگی 

)تبصره: استخدام مشمولین غایب و دارای اضافه دفتر
چـه اعـزام بـه خدمـت کـه در سیسـتم فراجـا ثبـت گردیـده و دارنـدگان کارت 

معافیـت پزشـکی ممنوع اسـت(.
۳- داشـتن دیپلـم مـورد تاییـد وزارت آمـوزش و پـرورش و گواهینامـه مهـارت 
فنـی از مراکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور بـرای تخصـص هـای کارمندان 

تجربـی )جـدول ب( الزامـی می باشـد.
۴- داشـتن حداقـل معـدل کل بـرای رشـته هـای کارشناسـی فنـی/ مهندسـی 
معـدل ۱۳ ، بـرای رشـته های کارشناسـی غیرفنی/ مهندسـی معـدل ۱۴ و برای 

کارمنـدان تجربـی معـدل کل ۱۳  الزامـی می باشـد.
تبصـره ۱ : متقاضیانـی کـه قبـال بصـورت پیمانـی در نیـرو هـای مسـلح خدمت 
باشـند. نمـی  پیمانـی  بعنـوان  مجـدد  اسـتخدام  شـرایط  واجـد  انـد   نمـوده 

تبصـره 2 : دارنـدگان مدارکـی که مشـمول طرح می باشـد، به هنـگام ثبت نام 
روگرفـت گواهـی اتمام طرح و یـا معافیـت از آن را ارائه نماید.

۵- در هـر مرحلـه از گزینش که مشـخص گردد داوطلب فاقد شـرایط اعالم شـده 
مـی باشـد، بالفاصله از ادامـه ی مراحل گزینش وی جلوگیری بعمـل خواهد آمد.

امتیازها
۱- اسـتخدام شـدگان از تسـهیالت وام هـای مصـوب، کارت اعتبـاری حکمـت، 
بیمـه خدمـات درمانـی و بیمـه عمر بـرای خود و عائلـه تحت تکفل)تنها همسـر 
و فرزنـد مسـتخدم(  و سـایر خدمـات رفاهـی برابـر مقـررات و امکانـات موجـود 

برخـوردار خواهند شـد.
۲-مـدت قـرارداد خدمـت پیمانـی بـرای نظامیان)جـدول الـف( ۵ سـال و بـرای 
کارمنـدان )جـدول ب( ۶ سـال بـوده کـه پـس از اتمـام خدمـت پیمانـی مقـرر 
بـا توجـه بـه نیـاز سـازمانی و سـهمیه هـای موجـود بـه یکـی از دو روش زیـر با 

شـخص ذینفـع رفتـار خواهـد گردید:
الف( تبدیل به رسمی
ب( رهایی از خدمت

۳- خدمـت کارکنـان پیمانـی بـه منزلـه انجـام خدمـت دوره ضـرورت تلقـی 
گردیـده و در صورتـی کـه قبـل از خاتمه تعهـد به هر علت از خدمت رها  شـوند 

برابـر قانـون خدمـت وظیفـه عمومـی بـا آنـان رفتار خواهد شـد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
۱- دو قطعه عکس ۴×۳

۲-اصل شناسنامه و کارت ملی.
۳- مدرکـی کـه نشـان دهنـده وضعیـت خدمتـی داوطلـب باشـد. شـامل کارت 
پایـان خدمـت ، گواهـی اشـتغال بـه خدمـت، کارت معافیـت دائـم غیر پزشـکی 

برگـه اعـزام بـه خدمـت، گواهـی اشـتغال بـه تحصیـل در مقطـع باالتر.
تبصـره: فارغ التحصیالن نیمه اول سـال جـاری به علت برخـورداری از معافیت 

تحصیلـی،از ارائـه مدرک یاد شـده معاف می باشـند.
۴- اصـل گواهینامـه مـدرک تحصیلـی و گواهینامـه مهـارت فنی حرفـه ای ویژه 

کارمنـدان تجربی.
۵- خانـواده درجـه یـک معظـم شـهدا، جانبـازان، آزادگان، فرزنـدان نظامـی و 
بسـیجیان فعـال هنـگام ثبـت نـام، اصـل و روگرفـت مـدرک معتبـر از سـازمان 
مربوطـه در مراکـز  اسـتان هـا جهـت برخـورداری از امتیـازات  مصـوب ارائـه 

نماینـد. در غیـر اینصـورت امتیـازی محاسـبه نخواهـد شـد.
۶- واریـز مبلـغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریـال )یـک میلیـون و پانصد هزار ریال( به حسـاب 
جـاری ۵۱۵۱۵۷۹۰۹۱۰۰۵ بانـک سـپه )به نام حسـاب غیرقابل برداشـت جذب 
و اسـتخدام نیـروی پدافنـد هوایـی آجـا( و ارائـه اصـل برگـه واریـزی در زمـان 

ثبـت نام.
نکتـه قابـل توجـه اینکـه: با توجه بـه عدم اسـترداد مـدارک تحویلـی، ارائه اصل 
مـدارک صرفـاً جهـت رؤیـت و مطابقـت بـا روگرفـت مـدارک دریافتـی بـوده و 
از تحویـل اصـل مـدارک بـه مسـئولین دفاتـر عضویابـی جهـت ثبـت نـام اکیداً 

گردد. خـودداری 
نکتـه قابـل توجـه اینکـه:  بـا توجـه به غیـر قابل برگشـت بـودن وجـوه واریزی، 
بـه داوطلبـان توصیـه میگردد قبـل از واریز وجـه از دارا بودن کلیه شـرایط ثبت 

نـام، اطمینان حاصـل نمایند.
نحوه ثبت نام

۱- داوطلبـان الزم اسـت بـا در دسـت داشـتن اصـل مـدارک خواسـته شـده از 
 )۱۳:۰۰ الـی  اداری)۸:۰۰  سـاعات  در   ۱۴۰۱/۸/۳۰ ۱۴۰۱/۷/۲۳  الـی  تاریـخ 
بـه صـورت حضـوری بـه محل هـای منـدرج در آگهـی مراجعـه وضمـن تحویل 

مـدارک نسـبت بـه ثبـت نـام خـود اقـدام نمایند.
۲-در صورت تکمیل سهمیه در هر رشته، ثبت نام متوقف خواهد شد.

میگیـرد. صـورت  تحصیلـی  مـدارک  ارائـه  اسـتناد  بـه  پذیـرش   -۳ 

۴- از داوطلبـان اسـتخدام کارمنـد تجربی برابـر تخصص مربوطـه آزمون مهارت 
بعمل خواهـد آمد.

۵-دفاتـر اسـتخدام و عضویابـی فقـط مجاز به وصـول روگرفت مـدارک مورد نیاز 
جهـت ثبت نـام از متقاضیان می باشـند.

نشانی محل های ثبت نام
1 – تهران : تهرانسر – بلوار گلها – جنب بانک سپه – منطقه پدافند هوایی 

امام حسن مجتبی )ع( – دفتر استخدام 
تلفن: ۰۲۱-۶۴۴۸۵۵۷۰

2- مشهد : انتهای خیابان نخ ریسی – منطقه پدافند هوایی شمال شرق – 
جنب بانک سپه – دفتر استخدام 

 تلفن: ۰۵۱-۳۳۴۴۲۸۲۸
3- کرمانشاه : بلوار شهید کشوری – نرسیده به میدان امام – مهمانسرای 

نگین – دفتر استخدام   
تلفن : ۰۸۳۳-۴۷۳۳۴۴۴
4- بوشهر : بلوار شهدای نیروی دریایی – روبروی درب یگان نیروی دریایی– 

دفتر استخدام منطقه پدافند هوائی جنوب 
تلفن: ۰۷۷-۳۳۴۵۱۴۳۹

5- اهواز : اتوبان شهید ستاری – گروه پدافند هوایی اهواز  – دفتر استخدام 
 تلفن : ۰۶۱۱-۳۹۰۹۰۱۵

6-کرمان: بلوار جمهوری اسالمی – جنب فرودگاه- گروه پدافند هوایی کرمان 
تلفن: ۰۳۴-۳۲۸۱۸۵۱۹

7- زاهدان: کیلومتر ۳ جاده میرجاوه – گروه پدافند هوایی زاهدان 
تلفن:  ۰۵۴-۳۳۲۱۶۰۰۲

8- بندرعباس : شهرک شقو-دفتر استخدام منطقه جنوب شرق)بندرعباس(
تلفن ۰۷۶-۳۳۷۰۱۵۱۵

9-اراک : کیلومتر ۴ جاده خمین – جنب پادگان مالک اشتر- فرماندهی 
آموزش های درجه داری حضرت علی اکبر)ع( – دفتر استخدام

 تلفن:  ۰۸۶-۳۴۱۳۲۷۶۰

10- اصفهان : سه راه حکیم نظامی-جنب درمانگاه فجر-دفتراستخدام
 تلفن: ۰۳۱-۳۶۲۰۲۰۱۹

11- شهرکرد: کوی فرهنگیان – خیابان هالل احمر – خیابان لقمان – کوچه 
۴- دفتر استخدام

تلفن:  ۰۳۸-۳۲۲۲۳۹۰۴
12- تبریز : جاده آذر شهر – منطقه پدافند هوایی شمال غرب – دفتر استخدام 
تلفن:   ۰۴۱-۳۴۳۰۱۳۷۰
13- بیرجند:کیلومتر ۱۰ جاده بیرجند/زاهدان- روبروی روستای بجد-منطقه 

پدافند هوایی قائم آل محمد)عج() شرق (
تلفن: ۳۱۸۵۵۶۰۵-۰۵۶ و ۰۵۶-۳۱۸۵۵۶۰۱
14- آبدانان: جنب فرمانداری –گروه پدافند هوایی شهید ملکی آبدانان- دفتر 

گزینش،عضویابی و استخدام 
تلفن:۰۸۴-۳۳۶۲۸۳۰۹
15-قم: چهارراه گلزار شهدا- مجتمع امام خمینی- طبقه دوم- دفتر استخدام 

و امور ایثارگران 
تلفن: ۰۲۵-۳۷۸۳۳۲۱۱

جدول )الف( – نظامیان

طیف جنسیترشته )گرایش تحصیلی(مقطع تحصیلیردیف
استخدامی

تعداد 
سهمیه

نوع 
استخدام

دکتری حرفه ای پزشک دکتری۱
پیمانی۲ نفرنظامیمردعمومی

دکتری حرفه ای دکتری۲
پیمانی۲ نفرنظامیمرددندانپزشکی عمومی

پیمانی۱ نفرنظامیمردبینایی سنجیکارشناسی۳

پیمانی۱ نفرنظامیمردپروتزهای دندانیکارشناسی۴

پیمانی۲ نفرنظامیمردفوریت های پزشکیکارشناسی۵

پیمانی۳ نفرنظامیمردروانشناسکارشناسی۶

پیمانی۴ نفرنظامیمردبهداشت)محیط(کارشناسی۷

پیمانی۳ نفرنظامیمردبهداشت)حرفه ای(کارشناسی۸

پیمانی۴ نفرنظامیمردشیمی کاربردیکارشناسی۹

پیمانی۴ نفرنظامیمردصنایعکارشناسی۱۰

پیمانی۵ نفرنظامیمردحقوقکارشناسی۱۱

پیمانی۳۵ نفرنظامیمردالکترونیککارشناسی۱۲

پیمانی۳۵ نفرنظامیمردمخابراتکارشناسی۱۳

پیمانی۱نفرنظامیمردمکانیککارشناسی۱۴

پیمانی۱نفرنظامیمردتربیت بدنیکارشناسی۱۵

جدول )ب( – کارمندان

تعداد طیف استخدامیجنسیترشته )تخصص(مقطعردیف
سهمیه

نوع 
استخدام

پیمانی۱نفرکارمند علمیمردحسابداریدیپلم۱

پیمانی۴ نفرکارمند تجربیمردآشپزدیپلم۲

پیمانی۵ نفرکارمند تجربیمردتهویه عمومیدیپلم۳

پیمانی۲ نفرکارمند تجربیمردسر متخصص لوله کشدیپلم۴

سرمتخصص حمل و نقل دیپلم۵
پیمانی۱ نفرکارمند تجربیمردموتوری سبک

پیمانی۱ نفرکارمند تجربیمردنانوادیپلم۶

پیمانی۲نفرکارمند تجربیمردخدمات همگانیدیپلم۷

اطالعات ثبت نام
 تقویم استخدامی:

 شروع ثبت نام: از 23 مهر 1401
مهلت ثبت نام: تا 30 آبان 1401

ثبت نام بصورت حضوری و از 23 مهر 1401 شروع خواهد شد.

لینک :
https://bazarekar.ir/42508 

نیــروی پدافنــد هوایــی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران در ادامــه راه نورانــی شــهیدان واالمقــام و بــه منظــور حفــظ تمامیــت ارضــی و تأمیــن نیــروی انســانی خــود از بیــن جوانــان متدیــن ، مؤمــن ، عالقــه منــد به 
رزمندگــی و دارای روحیــه انقالبــی ، والیتمــداری ، سلحشــوری ، اســتکبار ســتیزی ، از جــان گذشــتگی ، ایثارگــری و بســیجی و متعهــد بــه حفــظ ارزش هــای انقالبــی نظــام جمهوری اســالمی ایــران کــه دارای یکی از 
مــدارک دکتــری ، کارشناســی و دیپلــم در  رشــته هــای منــدرج در ایــن آگهــی مــی باشــد ، در طیــف افســری پیمانــی و کارمنــد علمــی و تجربــی، جهــت انجام خدمــت در تمامــی نقــاط پدافنــدی واقــع در جغرافیای 

کشــور عزیزمــان ایــران اســالمی بــه صــورت پیمانــی هــم رزم مــی پذیــرد. ثبــت نــام از 23 مهــر الــی 30 آبــان 1401 می باشــد.
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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(

گزارش تصویری مراسم اختتاميه؛

اشـتغال  و  ملـی  طرح هـای  راهبـری  و  دانش افزایـی  نشسـت  اختتامیـه  مراسـم 
باصولـی معـاون پشـتیبانی و مدیریـت منابـع،  بـا حضـور دکتـر مهـدی  محـور 
دکتـر عیسـی علیـزاده معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس و دکتـر محمدصـادق 

برگـزار شـد. و کارآفرینـی جهاددانشـگاهی  آمـوزش  بیجنـدی معـاون 
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  مراسـم  ایـن  در  منابـع  مدیریـت  و  پشـتیبانی  معـاون 
توانمندسـازی  و  آموزشـی  مختلـف  بخش هـای  و  حوزه هـا  در  جهاددانشـگاهی 
حرف هـای بسـیاری بـرای گفتـن دارد گفـت: وقـت آن اسـت کـه از آموزش های 
عمومـی فاصلـه گیریـم و بـه حوزه هـای تخصصـی آمـوزش ورود کنیـم، چراکـه 
راهـکار موفقیـت در آموزش هـای جهاددانشـگاهی  ورود تخصصـی بـه حوزه های 

مختلـف تخصصـی و آموزشـی اسـت.
دکتـر باصولـی بـا اشـاره بـه اینکـه خـود معاونـت آموزشـی و کار در بخش هـای 
سـال های  در  معاونـت  ایـن  گفـت:  اسـت  کـرده  تجربـه  را  آموزشـی  مختلـف 
بسـیار  آینـده  هسـتیم  مطمئـن  و  اسـت  داشـته  خوبـی  دسـتاوردهای  گذشـته 

انتظـار حـوزه آمـوزش و کارآفرینـی اسـت. روشـنی در 
صـورت  تالش هـای  از  جهاددانشـگاهی  منابـع  مدیریـت  و  پشـتیبانی  معـاون 
گرفتـه در همـه بخش هـای آموزشـی تقدیـر کـرد و گفـت: ایـن تالش هـا موجب 

بـا جهاددانشـگاهی شـده اسـت. همـکاری خـوب دسـتگاه های مختلـف 
فعـال  واحدهـای  آموزشـی  معاونـان   و  مدیـران  از  مراسـم  همچنیـن  ایـن  در 
جهاددانشـگاهی در حـوزه هـای مختلـف از جملـه طـرح ملـی سـرباز ماهر، طرح 
ملـی مشـاغل خانگـی، طـرح ملـی کمـک پرسـتاری، طـرح هـای ملـی آموزش و 
اشـتغال کمیتـه امـداد امـام خمینـی ره، برگزاری آزمـون های اسـتخدامی مرکز 
آزمـون، طـرح مدرسـه ملـی مهارت بـرای آینده مشـاغل و مشـاغل آینـده تقدیر 

بـه عمـل آمد.
هرمـزگان،  فـارس،  الزهـرا،  طباطبایـی،  عالمـه  از؛  عبارتنـد  برتـر  واحدهـای 
خراسـان جنوبی، خوزسـتان، کرمانشـاه، یزد، سیسـتان و بلوچسـتان، آذربایجان غربی، 
کردسـتان، لرسـتان، زنجـان، خراسـان رضـوی، کرمـان، شـهید بهشـتی، البـرز، 

علـوم پزشـکی تهـران، اصفهـان و تهـران.
ارائــه یک تجربه موفق؛  همكاری خوب جهاد دانشــگاهى

 با كميته امداد كردســتان 
راهبـری  و  دانش افزایـی  »نشسـت  در  کردسـتان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
بـا  در همـکاری  واحـد  ایـن  موفـق  تجربـه  محـور«  اشـتغال  و  ملـی  طرح هـای 

کـرد. تشـریح  را  امـداد  کمیتـه 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه جهـاد دانشـگاهی و کمیتـه امـداد همکاریهـای خوبـی 
در کل کشـور شـکل داده انـد گفـت: ایـن همـکاری در اسـتان کردسـتان بسـیار 
همگرایـی  و  کنـم همدلـی  تاکیـد  بایـد  و  اسـت  اثرگـذار  و  موفـق  و  چشـمگیر 
مسـئوالن  و مدیـران و کارشناسـان دو نهـاد زمینه سـاز رشـد و توسـعه هرچـه 
بیشـتر اسـتان کردسـتان اسـت و ایـن همدلـی و همگرایـی ضریـب اثـر گـذاری 

ارتقـاء مـی دهـد. را در جامعـه  اجرایـی  فعالیت هـای دسـتگاه های 
اکبـر اسـدی رییـس جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه اینکـه کمیتـه امـداد حضرت 
محرومیـت  منظـور  بـه  کـه  بـوده  امـام  یادگارهـای حضـرت  از  یکـی  امـام)ره( 
زدایـی در جامعـه تاسـیس شـده اسـت یادآور شـد: در این راسـتا حرکـت دانش 
بنیـان ایـن نهـاد فرهنگـی می توانـد سـرعت اثرگذاری خدمـات کمیتـه امداد در 

جامعـه مددجویـی را افزایـش دهـد.
فرهنگـی،  علمـی-  نهـاد  ایـن  ارزیابـی  شـاخص های  از  یکـی  داد:  ادامـه  وی 
فرمایشـات مقـام معظـم رهبری)مدظلـه العالـی( بـوده کـه در چندیـن دیـدار بـا 
مدیـران جهاددانشـگاهی بیـان فرمـوده انـد، کـه ایـن امـر مسـوولیت جهادگران 

را در ادامـه خدمـت بـه جامعـه سـنگین تر کـرده اسـت.
پژوهشـی،  حوزه هـای  در  جهاددانشـگاهی  فعالیت هـای  بـه  اشـاره  بـا  اسـدی 
جهاددانشـگاهی  اصلـی  خاسـتگاه  کـرد:  عنـوان  اشـتغال  و  آموزشـی  فرهنگـی، 

می بـرد. بهـره   دانشـجویان  و  اسـاتید  از  کـه  دانشـگاه  هاسـت 
بـا  در جامعـه  ارایـه خدمـات  و  مختلـف  فعالیت هـای  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  وی 
ایـن فعالیت هـا را در جامعـه بیشـتر کنـد  اثرگـذاری  پشـتوانه علمـی می توانـد 
و هـم  اجـرای هدایـت شـغلی  رونـد  دانشـگاهی هـم در  اظهـار داشـت: جهـاد 

راهبـری شـغلی بـا جدیـت همـکاری بـا کمیتـه امـداد را دنبـال مـی کنـد.
وی افـزود: در راسـتای اجـرای طـرح خدمـات هدایـت شـغلی مددجویـان کمیتـه 
حضـرت امـام خمینـی)ره( تمامـی مراکـز این نهاد در سـطح کلیه شهرسـتان های 

اسـتان فعـال بـوده و در حـال خدمـات رسـانی بـه مدد جویـان عزیز هسـتند.
رییـس جهاددانشـگاهی ایـن مـدل توسـط واحدهـای جهـاد دانشـگاهی سراسـر 
کشـور دنبـال مـی شـود گفـت: بـا توجه بـه ظرفیت هـای دو نهـاد کمیتـه امداد 
و جهاددانشـگاهی، همـکاری آن هـا در اجـرای پـروژه هـای مختلـف مـی توانـد 

منشـاء فعالیـت های ارزشـمندی باشـد.
اسـدی در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه جهاددانشـگاهی بـا برنامـه ریـزی دقیـق ایـن 
طـرح را اجرایـی می کنـد، افـزود: طـرح خدمات هدایـت شـغلی یک فرصـت برای 

بـا همـکاری یکدیگـر  امیدواریـم  نهـاد اسـت و  ایـن دو  آینـده  همـکاری هـای 
بتوانیـم خدمـات ارزنـده ای بـه مـدد جویـان عزیـز ارایـه بدهیـم.

گفـت:  کارآفرینـی   و  آمـوزش  مدیـران  بـه  خطـاب  در  مسـئول  مقـام  ایـن 
ظرفیت هـای جهاددانشـگاهی بسـتر و زمینـه مناسـبی بـرای انجـام فعالیت هـای 

اسـت. جهاددانشـگاهی  و  امـداد  کمیتـه  نهـاد  دو  بیـن  مشـترک 
همگرایـی  و  همدلـی  گفـت:  پایـان  در  کردسـتان  جهاددانشـگاهی  رییـس 
مسـووالن زمینه سـاز رشـد و توسـعه هرچـه بیشـتر اسـتان کردسـتان اسـت و 
را در جامعـه  اجرایـی  فعالیت هـای دسـتگاه های  اثـر گـذاری  امـر ضریـب  ایـن 

می دهـد. ارتقـاء 
شبكه سازی در مشــاغل خانگى رمز موفقيت

 در ایجاد اشــتغال پایدار
معاون آموزشـی و کارآفرینی جهاددانشـگاهی خراسـان جنوبی گفت: توسـعه کسـب 
و کارهـای خانگـی نیازمنـد ابزارهایـی اسـت کـه یکـی از ایـن ابزارهـا و راهکارهـا 

انجام شـبکه سـازی اسـت.
بـه گـزارش بازارکار، مجتبی ابراهیمی معاون آموزشـی و کارآفرینی جهاددانشـگاهی 
خراسـان جنوبـی بـه ارائـه تجربیـات خـود در کارگاهی با عنـوان » توسـعه فروش 
و بـازار در کسـب و کارهـای خـرد و خانگـی« در نشسـت »نشسـت دانـش افزایی 
و راهبـری طـرح هـای ملـی و اشـتغال محور«پرداخـت و در بخشـی از سـخنان 
خـود گفـت:  شـبکه سـازی یعنـی میـزان تعامـل و توسـعه دامنـه ارتباطـات در 
کسـب و کارهـا کـه یکـی از فاکتورهای رشـد کسـب و کارها محسـوب می شـود 
و بیانگـر میـزان موفقیـت کسـب و کارهـا در جذب مشـتریان و حامیـان محصول 

یـا خدمت خـود خواهـد بود.
وی افـزود: در شـبکه سـازی که به روشـها و انـواع مختلفـی انجام می شـود باید 
تـالش شـود از هـر فرصتـی اعـم از شـرکت در جلسـات، دیدارهـا، همایـش هـا، 

نمایشـگاه هـا و… اقـدام بـه ارائـه محصـول و جلب حمایـت نمود.
ایـن گسـترش دایـره تعامـل گاهـی اوقـات بصـورت رسـمی و در اغلـب اوقـات 
نجـام مـی شـود. ماحصـل شـبکه سـازی در کسـب و  ا بصـورت غیـر رسـمی 
کارهـای خانگـی ایـن خواهـد بـود کـه محصول تولیـدی یـا خدمت ارائه شـده در 
آن شـبکه بـه گـروه هـای بیشـتری معرفـی و توسـعه بـازار و اشـتغال اتفـاق مـی 
افتـد و افـراد حاضـر در شـبکه خودشـان را مقیـد به حمایت از شـبکه مـی دانند.

وی همچیـن در بخـش دوم کارگاه آموزشـی خـود بـه بحث مهم »شـبکه سـازی 
در کسـب و کارهـای خـرد و خانگـی مبتنی بـر زنجیـره ارزش« پرداخت.

همچنیـن کارگاه آموزشـی بـا عنـوان »آمـوزش و پـرورش خالقیـت و نـوآوری 
در مسـیر مرجعیـت« توسـط دکتـر حمـزه زاده رئیـس جهـاد دانشـگاهی واحـد 
علـوم پزکـی شـهید بهشـتی بـرای حاضـران ارائـه شـد کـه مـورد توجه شـرکت 

کننـدگان قـرار گرفـت.

بازدید از مركز توســعه و ساماندهى 
مشاغل خانگى البرز

همچنیـن مدیـران و معاونـان آمـوزش و کارآفرینـی واحدهـای جهاد دانشـگاهی 
کشـور  خانگـی  مشـاغل  توسـعه  و  سـاماندهی  مرکـز  اولیـن  از  کشـور  سراسـر 
پایلـوت توسـعه مشـاغل  عنـوان  بـه  کـه  مرکـز  ایـن  از  نزدیـک  از  و  بازدیـد 

خانگـی در کشـور نامبـرده مـی شـود بازدیـد کردنـد.
افزایـی و راهبـری طـرح هـای ملـی و  گفتنـی اسـت نشسـت “نشسـت دانـش 
اشـتغال محـور” توسـط معاونـت آمـوزش و کارآفرینـی جهـاد دانشـگاهی بـا محوریت 

تبییـن و توسـعه برنامـه هـای اشـتغال جهـاد دانشـگاهی برگـزار شـد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم

ارتقاء ۱۷ پله ای رتبه نوآوری ایران 
در دنيا طی یک سال

معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم بـا بیـان اینکه رتبه نـوآوری ایـران در 
سـطح جهـان از رتبـه ۷۰ در سـال ۲۰۲۱ بـه رتبـه ۵۳ در سـال ۲۰۲۲ ارتقا 
یافتـه اسـت، گفـت: ارتقاء بیشـتر رتبه ایـران از لحاظ نـوآوری منـوط به رفع 

موانـع محیطـی و قانونی و آشـنایی بیشـتر فنـاوران با بازار اسـت.
بـه گزارش بـازارکار به نقل از فـارس، علی خیرالدین معاون فنـاوری و نوآوری 
وزارت علوم امروز در پنجاه و هفتمین اجالس معاونان پژوهشـی دانشـگاه ها و 
مراکـز آمـوزش عالی، پژوهش و فناوری گفت: مشـکالت گوناگونی برای ارتقاء 
جایگاه ایران از لحاظ نوآوری در سـطح جهان وجود دارد اما بیشـترین بخش 
مشـکالت در بخـش نهـادی و محیطی اسـت که شـامل حمایت هـای قانونی 
الزم مجوزهـای کسـب و کار و شـرایط اقتصـادی و همچنیـن عـدم آشـنایی 

فنـاوران و نـوآوران با نظام بازار اسـت.
وی تاکیـد کـرد: فنـاوران و نـوآوران بایـد با ویژگـی های محیط بازار آشـنایی 
کافی داشـته باشـند و به کشـش و میزان تقاضایی که برای محصول فناورانه 

آنهـا وجـود دارد، توجه کنند.
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزیـر علـوم گفـت: در دانشـگاه ها پایان نامه هـا و 
رسـاله های خوبـی در زمینه تبدیـل دانش به محصول تجاری وجـود دارد ولی 
متاسـفانه ایـن فراینـد تا تولید این محصول در شـرکت های فنـاوری و ارائه به 

عنـوان یک محصـول به بـازار طی نمی شـود.
وی افـزود: نظـام دانشـگاهی مـا همچنـان به مقـاالت علمی ارزش بیشـتری 
می دهـد و اعضـای هیئت علمی کـه فعالیت های فناورانه و ایجاد شـرکت های 
دانش بنیـان را محـور تالش هـای علمـی خـود قـرار داده انـد در نظـام ارتقـا و 
پیشـرفت جایـگاه شـغلی مـورد حمایـت قـرار نمی  گیرنـد، بنابراین تشـویق 
زیـادی بـرای افزایـش حضـور اعضـای هیات علمـی مرتبط بـا بخش صنعت 

و نیازهـای جامعـه صـورت نمی گیرد.

بــرای دسترســی به جزییات بیشــتر بــه لینک زیرمراجعــه نمایید 
https://bazarekar.ir/44927

سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: 

تحقق اقتصاد دانش بنيان را بر مبنای 
اجرای نظام ملی نوآوری دنبال می كنيم

فنـاوری  و  علمـی  معاونـت  سرپرسـت  دهقانی فیروزآبـادی،  روح اهلل 
ریاسـت جمهوری بـا اشـاره بـه چـاپ مقالـه ای در مجلـه نیچـر، گفـت: »این 
مجلـه یکـی از دو مجله معتبر علمی دنیاسـت و در حوزه های علـم و فناوری، 

مقالـه و تحلیل هایـی را در عالی تریـن سـطح منتشـر می کنـد.
ایـن مجلـه در می سـال ۲۰۰۵ مقاله ای را منتشـر کـرد با عنـوان »رژه بزرگ 
ایران«، در بخش نخسـتین این مقاله آمده اسـت آیت اهلل خامنه ای رهبر عالی 
ایران که نقش بسـیار موثری در سیاسـتگذاری های کشـور دارد، به طورجدی 
درمـورد علـم صحبـت می کنـد و از کشـورش پیشـرفت بـرای خودکفایی در 
افـزود: »ایـن  همـه حوزه هـای علمـی را می خواهـد.« دهقانی فیروزآبـادی 
فراخـوان در جامعـه کوچـک علمـی ایـران طنین انداز شـده اسـت، جامعه ای 
کـه به خوبـی از تاریـخ علمی و پیشـینه دسـتاوردهای علمی خود، آگاه اسـت.

در ادامـه تحلیـل، آثـار ایـن سیاسـتگذاری کالن را موردبحـث قـرار داده و 
سـوتیتر یادداشـت را به عنـوان نتیجه گیـری، ایـن عبـارت انتخـاب کـرده که 
مرجعـی علمـی در ایران درحال بازسـازی اسـت، مگر با آشـوب های سیاسـی 

و تحریم هـای بیشـتر.«
سرپرسـت معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری ادامه داد: »خوب مساله 
ایـن مقالـه دشـمنی بـا پیشـرفت و اقتدار ایـران اسـت و هدف آنهـا هم رهبر 
عالی ایران، جامعه علمی و دانشـگاه های کشـور، خودکفایی علمی و پیشـینه 
تاریخی علمی ایران اسـت که باید بین آنها با ابزارهای دشـمنی چون آشـوب 

و تحریم فاصله بیندازند.«
بــرای دسترســی به جزییات بیشــتر بــه لینک زیر مراجعــه نمایید 

https://bazarekar.ir/44937

رئيس كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :

بسته حمایتی به كسب و كار های اینترنتی 
اختصاص می یابد

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلس اعـالم کرد: کسـب و کار هـای اینترنتی 
بسـته حمایتـی اختصـاص می یابد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـالمی 
در گفتگـو بـا خبرنگارگروه سیاسـت خبرگـزاری آنا با اشـاره آسـیب های وارد 
شـده بـه کسـب و کارهـای اینترنتـی طـی روزهـای اخیـر بـه دلیـل کاهش 
سـرعت و یـا قطعـی اینترنت، اظهار کرد: در کمیسـیون اقتصـادی با صاحبان 
کسـب و کار های مجازی و انجمن های آن ها جلسـه گذاشـتیم و راهکار هایی 
ارائـه شـد، البتـه وزیـر اقتصـاد نیز در ایـن مسـئله ورود و به تازگی نیـز اعالم 
کـرد کـه قرار اسـت یک بسـته حمایتی از این کسـب و کار ها داشـته باشـیم.

وی اظهار کرد: باالخره خواسـته یا ناخواسته در این اغتشاشات بیشترین صدمه 
را کسـب و کار های مجازی دید ه اند که خسـارات آن ها باید جبران شـود.

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس گفت: کمیتـه دانش بنیان کمیسـیون 
اقتصـادی مجلس که مسـئولیت آن برعهده مجتبی توانگر اسـت، جمع بندی 
خـود را ارائـه کـرده اسـت کـه امیدواریم بـا تعاملی که بـا وزیر اقتصـاد داریم، 

شـاهد اجرای بسـته حمایتی از این کسـب و کار ها باشـیم.

آموزش و كارآفرینی جهاد دانشگاهی عرصه تعامل مدیران و مسئوالن حوزه اشتغال

با همکاری دانشگاه علمی كاربردی و پارک علم وفناوری استان اردبيل؛

خانه خالق مشترک در اردبيل راه اندازی می شود
رئیـس پـارک علـم و فنـاوری اسـتان اردبیل گفـت: خانه خالق مشـترک جهت 
ایجـاد همـکاری بیشـتر بیـن پـارک علـم و فنـاوری اردبیـل و دانشـگاه جامـع 

علمـی کاربـردی راه انـدازی می شـود.
یوسـف عباسـپور در نشسـت بـا رئیـس دانشـگاه علمـی و کاربـردی اردبیـل 
اظهـار کـرد: بـا اشـاره بـه ظرفیـت دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی و جهـت 
پـرورش فنـاوران و تعامـل آنـان بـا پـارک علـم و فنـاوری از طریـق خانه خالق 
مشـترک می تـوان شـرکت های فنـاور را ارتقـا داده و تسـهیالت حمایتـی در 

اختیـار فنـاوران و دانشـجویان علمـی و کاربـردی قـرار داد.
وی بـا اشـاره بـه اهـداف پیـش روی واحد هـای فنـاور در ایجاد اشـتغال یادآور 
شـد: هـدف اصلـی پارک علم و فنـاوری اردبیل  رفـع موانع و مشـکالت فناوران 
و شـرکت های دانـش بنیـان اسـت و ایـن پـارک بـا ارائه تسـهیالت، فنـاوران و 
شـرکت های دانـش بنیـان و مخترعـان را جهـت دسـتیابی بـه اهـداف خـود در 

سـال جـاری با شـعار تولید، دانش بنیـان و اشـتغال آفرین همراهـی خواهد نمود.
عباسـپور بـا اشـاره بـه  اخـذ مجـوز کارگـزاری ارزیابـی و تشـخیص صالحیـت 
شـرکت ها و موسسـات دانـش بنیـان بـرای اولیـن بـار در اسـتان اردبیـل گفت: 
اردبیـل، طـی  اسـتان  کار  و  توسـعه کسـب  و  انـدازی  راه  تخصصـی  شـرکت 
فرآیندهـای حسـاس از جملـه آزمون هـای علمـی و عملـی مربوطـه و بررسـی 
صالحیت هـای عمومـی و تخصصـی موفق به کسـب مجـوز کارگـزاری ارزیابی و 

تشـخیص صالحیـت شـرکت ها و موسسـات دانـش بنیـان شـده اسـت.
عباسـپور بـا اشـاره بـه برگـزاری رویـداد کسـب و کارهـای نویـن حـوزه آب 
تهیـه مـدل آبخـوان و سـامانه آبخوان هـای اسـتان، طراحـی و  کـرد:  اظهـار 
سـاخت دسـتگاه اتوماسـیون، و کنترل از راه دور، شـبکه های آبیاری و زهکشـی 
و تحویـل حجمـی آب جهـت افزایـش بهـره وری شـبکه ها از جملـه برنامه هـای 

ایـن رویـداد بود.
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