
جزئیات طرح پرداخت یارانه »مالکیت فکری«
 به دانشگاهیان

مدیــرکل پشــتیبانی امــور 
ــوآوری وزارت  فنــاوری و ن
برنامــه  گفــت:  علــوم 
اســت  ایــن  مــا  اولیــه 
ــت  ــه ســمت حمای ــه ب ک
ــکان  ــدی از مال ۸۰ درص
تجــاری  بــرای  تفکــر 

ســازی پیــش برویــم.
بــه گــزارش بــازارکار، امید 
رضــــایی فــر مدیــرکل 
پشــتیبانی امــور فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم در گفتگــو بــا مهــر، اظهــار 
ــه  ــن اســت ک ــری ای ــت فک ــه مالکی ــا یاران ــت و ی ــه گرن ــدف از ارائ ــرد: ه ک
مــا بــرای دارایی هــای فکــری یــک ارزش گــذاری منظــم، مســتقیم و 
ــا ســازمان ثبــت و  ــن کار ب ــرای ای ــم کــه ب ــزی کنی ــه ری منســجمی را برنام
ــران  اداره مالکیت هــای معنــوی و ســازمان پژوهش هــای علمــی صنعتــی ای

را طراحــی کردیــم. برنامه هایــی  و  مــراودات 
ــن  ــر ای ــزود: ب ــوم اف ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن ــور فن ــرکل پشــتیبانی ام مدی
ــت  ــرای مالکی ــذاری مناســبی را ب ــاختار ارزش گ ــک س ــم ی ــا داری اســاس بن
فکــری تعریــف کنیــم و بــر همیــن اســاس حمایتــی را از افــرادی کــه مالکیــت 
ــد،  ــش ببرن ــازی پی ــاری س ــمت تج ــه س ــری را ب ــای فک ــری و دارایی ه فک

خواهیــم داشــت و تســهیالتی پرداخــت خواهیــم کــرد.
رضایــی بیــان کــرد: یعنــی عمــاًل اگــر افــرادی غیــر از کســانی کــه دارایی های 
فکــری را ثبــت کردنــد بخواهنــد روی ایــن حــوزه ســرمایه گذاری کننــد مــا 
یکســری گرنــت هایــی را پرداخــت خواهیــم کــرد کــه ایــن افــراد بتواننــد بــا 
ــت  ــه روی مالکی ــذاری ک ــی از ارزش گ ــد باالی ــک درص ــا ی ــا ت آن حمایت ه
فکــری شــده را تســهیالت پرداخــت خواهنــد کــرد تــا هزینــه مالکیــت فکــری 
و انتفــاع آن بــه فــردی کــه آن ثبــت کــرده و مالــک آن اســت، برســد و هــم 

بــه عنــوان هزینــه بــرای ســرمایه گذار قلمــداد نشــود.
ــری از  ــت فک ــد مالکی ــرای خری ــی ب ــه نوع ــهیالت ب ــن تس ــه داد: ای وی ادام
دارنــدگان حــق امتیــاز آن مالکیــت فکــری اســت و مــا ســعی می کنیــم تــا 
درصــد باالیــی حمایــت کنیــم چــرا کــه مالکیــت فکــری ارزش گذاری هــای 
خیلــی زیــادی دارد مثــاًل شــاید بــه طــور متوســط حــدود یــک میلیــارد تومان 
ــا توجــه بــه منابعــی کــه داریــم ســعی می کنیــم کــه یــک  رقــم بخــورد و ب
عــدد مناســبی از آن را مــورد حمایــت قــرار دهیــم. پیشــنهاد و برنامــه اولیــه 
ــه ســمت حمایــت ۸۰ درصــدی از کل ارزش مالکیــت  مــا ایــن اســت کــه ب
فکــری پیــش برویــم ولــی بســتگی دارد کــه تأمیــن اعتبــار بــه چــه صــورت 

باشــد.
مدیــرکل پشــتیبانی امــور فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم خاطرنشــان کــرد: 
ایــن تســهیالت ویــژه افــرادی اســت کــه صاحــب مالکیــت فکــری هســتند. 
ــری  ــک تفک ــا مال ــرع ی ــه مخت ــانی ک ــه کس ــم ک ــم کاری کنی ــا می خواهی م
ــم.  ــت کنی ــد، حمای ــدام کن ــازی اق ــرای تجــاری س ــد ب هســتند و می خواهن
مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه اختــراع و دارندگــی مالــک بــه یــک شــغل 

تبدیــل شــود.
ــاده  ــتورالعمل م ــب دس ــری، در قال ــت فک ــه مالکی ــرح یاران ــت: ط وی گف
۱۶ آئین نامــه حمایــت از تولیــد دانش بنیــان و اشــتغال آفریــن حــوزه 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در خصــوص تقویــت بحــث مالکیــت فکــری در 

دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی بــه زودی ابــالغ می شــود.

12صفحه
قيمت: 5000 تومان
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بهره مندی 230 هزار ایثارگر
 از خدمات اشتغال و کارآفرینی 

جهاددانشگاهی
تفاهــم نامــه همــکاری بیــن معاونــت آمــوزش و 
کار آفرینــی جهاددانشــگاهی و صنــدوق اشــتغال 
و کارآفرینــی ایثارگــران بنیــاد شــهید بــا هــدف 
ــور  ــهید و ام ــاد ش ــدف بنی ــه ه ــتغال جامع اش

ایثارگــران بــه امضــا رســید.

مدیر عامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران در گفتگو با بازارکار: 

جهاد دانشگاهی و بنیاد شهید برای توسعه اشتغال 
و کارآفرینی در سطح ملی همکاری می کنند

ــتغال  ــدوق اش ــل صن ــر عام مدی
و کارآفرینــی ایثارگــران بنیــاد 
امضــای  حاشــیه  در  شــهید 
ــت  ــکاری معاون ــه هم ــم نام تفاه
جهــاد  کارآفرینــی  و  آمــوزش 
ــتغال  ــدوق اش ــگاهی و صن دانش
در  ایثارگــران  کارآفرینــی  و 
ــازارکار اعــالم کــرد:  ــا ب گفتگــو ب

ــه دنبــال اشــتغال  حــدود ۲۳۰ هــزار نفــر از جامعــه هــدف بنیــاد شــهید ب
و اســتخدام هســتند و بنیــاد شــهید و صنــدوق اشــتغال و کارآفرینــی 
ــاد  ــا جه ــی ب ــی در ســطح مل ــتغال و کارآفرین ــعه اش ــرای توس ــران ب ایثارگ

ــد. ــی کنن ــکاری م ــگاهی هم دانش
بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کار، دکتــر علیرضــا محمــدی در حاشــیه امضــای 
ــوزش و  ــاون آم ــدی مع ــادق بیجن ــر محمدص ــا دکت ــکاری ب ــه هم تفاهم نام
کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی بــا تشــریح سیاســت ها و برنامه هــای اشــتغال 
و کارآفرینــی بنیــاد شــهید تصریــح کــرد: بحــث اشــتغال و کارآفرینــی یکــی 
از مأموریت هــا و سیاســت های مهــم ماســت؛ بســیاری از جامعــه هــدف مــا 
ــوند  ــتخدام ش ــی اس ــتگاه های دولت ــمی در دس ــورت رس ــد به ص نمی توانن
بنابرایــن بــرای توســعه اشــتغال از ارائــه دوره هــای آموزشــی، مشــاوره شــغلی 
ــرد  ــهیالت خ ــای تس ــز اعط ــگاهی و نی ــاد دانش ــق جه ــا از طری و مهارت ه

ــم. ــال می کنی ــا را دنب ــط بانک ه توس
توسعه اشتغال برای 70 هزار دانشجو از طریق توسعه کارآفرینی

و  غیردولتــی  اشــتغال  توســعه  را  سیاســت های صنــدوق  از  یکــی  وی 
توســعه کارآفرینــی از طریــق ظرفیت هــای ســایر دســتگاه ها به ویــژه 
جهــاد دانشــگاهی عنــوان کــرد و گفــت: بیــش از ۷۰ هــزار دانشــجو جامعــه 
ــا و  ــم از ظرفیت ه ــالش می کنی ــا ت ــتند و م ــهید هس ــاد ش ــب بنی مخاط
ــی، شــغلی  ــای مهارت ــاد دانشــگاهی در حــوزه آموزش ه تجــارب خــوب جه
و کارآفرینــی و پایدارســازی شــغلی و همچنیــن توســعه اســتارت آپ هــا و 
ــرای اشــتغال جامعــه هدفمــان اســتفاده  ــاور ب شــرکت های دانش بنیــان وفن
ــه  ــوند چراک ــی ش ــاغل آزاد و غیردولت ــد وارد مش ــا بتوانن ــا آن ه ــم ت کنی

ــت. ــدود اس ــی مح ــتخدام های دولت ــت اس ظرفی
مدیرعامــل صنــدوق اشــتغال و کارآفرینــی ایثارگــران در ادامــه دربــاره تعــداد 
ــرای اشــتغال گفــت: ســامانه ای تحــت عنــوان ســامانه  ــراد ثبت نام شــده ب اف
ــهید  ــاد ش ــدف بنی ــه ه ــای کار و جامع ــراد جوی ــام اف ــرای ثبت ن ــجایا ب س
ــای  ــر از اعضــای خانواده ه ــزار نف ــش از ۱۴۰ ه ــه بی ــم ک ــدازی کرده ای راه ان
شــهدا و ایثارگــران بــرای اشــتغال و اســتخدام ثبت نــام کرده انــد و از ســوی 
دیگــر ۷۰ هــزار نفــر هــم دانشــجو هســتند کــه درواقــع مــا تــالش می کنیــم 
ــرای جامعــه هــدف ۲۳۰ هزارنفــری خودمــان از ظرفیت هــا و راهکارهــای  ب

مختلــف بــرای اشــتغال و کارآفرینــی اســتفاده کنیــم.
افزایش هفت برابری بودجه اشتغال ایثارگران

وی دربــاره میــزان تســهیالت در نظــر گرفته شــده بــرای اشــتغال ایثارگــران 
و نیــز ســقف ارائــه تســهیالت بــه ایــن افــراد نیــز گفــت: خوشــبختانه بودجــه 
ــزار  ــک ه ــته و از ی ــی داش ــد خوب ــاری رش ــال ج ــران در س ــتغال ایثارگ اش
ــوزه  ــدر ح ــهیالت ب ــان تس ــارد توم ــزار میلی ــت ه ــه هف ــان ب ــارد توم میلی
اشــتغال و کارآفرینــی افزایش یافتــه اســت. ایــن تســهیالت بــه همــه 
از  را  تســهیالت  ایــن  می تواننــد  اســتانداری ها  و  ابالغ شــده  اســتان ها 
ــاص  ــدف اختص ــه ه ــه جامع ــتان ها ب ــهید اس ــاد ش ــق ادارات کل بنی طری

ــد. دهن
همچنیــن میــزان تســهیالت پرداختــی بــه مشــاغل و کســب وکارهای خــرد 
ــرای برخــی  ــه اســت و ب ــان افزایش یافت ــون توم ــه یک صــد و پنجــاه میلی ب

کســب وکارها تــا ۳۰۰ میلیــون تومــان هــم قابــل پرداخــت اســت.

یک مقام مسول وزارت علوم داد؛

9 5

اصالح آئین  نامه استخدامی 
یاران علمی 

شرایط کار دانشجویی
 در داخل و خارج از کشور 

پنج چالش اعزام 
نیروی کار ایران  به خارج

ایجاد قرارگاه و شورای عالی کارآفرینی
2در استانهای سراسر کشور

4

6

11

طرح ستاپ؛ آموزش و پرورش
در مسیر استفاده  از

 استارت آپ ها

اعالم شرایط تاسیس
 دفتر پیشخوان دولت الکترونیک 

استخدام سه هزار عضو
هیات علمی جدید در

وزارت بهداشت 

کمبود 39 هزار مشاور 
در مدارس کشور 

2

7

4

2

آغاز به کار مرکز تماس
طرح پایش اشتغال کشور

صفر تا صد مهارت آموزی،
تسهیالت و اشتغال 

سـربـازان 
ــوزی  ــرح مهارت آم ــرای ط ــال از اج ۶ س
ســربازان گذشــته اســت، حــاال ایــن طــرح 
بــه مرحلــه پرداخــت وام ۴ میلیــاردی، 
حتــی  و  همجــوار  کارگاه هــای  ایجــاد 
بخشــودن اضافه خدمــت ســربازان دارای 

ــت. ــیده اس ــارت رس مه

اطالعیه استخدام

 فرماندهی انتظامی استان گلستان
به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین جوانان مومن،متعهد وکارآمد نیروی )آقا(

 به صورت پیمانی پنج ساله انتظامی در مقطع درجه داری استخدام می نماید. 

شرایط اختصاصی

حداقل قد سن مدرک تحصیلی  حداقل
معدل مقطع

۱۷۰ سانتی متر ۱۸-۲5
 دیپلم همه رشته ها یا گواهی

 اشتغال به تحصیل در
سال دوازدهم

۱۴ پیمانی پنج ساله درجه داری مرد

داوطلبانی که دارای اولویت های به شرح ذیل می باشند با حداقل معدل 12 نیز میتوانند ثبت نام نمایند:
خانواده شهدا،جانبازان، نخبگان و استعداد برتر،دارابودن مقامات ورزشی کشوری و استانی و دارا بودن مقامات برتر 
علمی کشوری و بین المللی مرتبط،فرزندان کارکنان نیروهای مسلح و حافظان یک جزء قرآن کریم، دارندگان عضویت 

فعال بسیج به مدت یکسال و غیره 

مهم:  نکات 

 مدارک اولیه مورد نیاز برای ثبت نام:
از کل صفحات شناسنامه پدر  از کل صفحات شناسنامه داوطلب به همراه اصل و یک سری کپی   یک سری کپی 

و مادر به همراه اصل

رو گرفت کارت ملی پشت و رو در برگه      به همراه اصل و 6 قطعه عکس 3در4 تمام رخ    

 رو گرفت مدرک تحصیلی)دیپلم یا پیش دانشگاهی( به همراه ریز نمرات دیپلم یا پیش دانشگاهی2 برگ کپی
به همراه  اصل

آدرس:گرگان، پل فتح باغ جنب ستاد انتظامی استان گلستان، هسته گزینش و استخدام
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امتیازهای ویژه به معلوالن اختصاص می یابد
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــداد  ــه تع ــی ک ــرد: در صورت ــام ک اع
دارای  مســکن  فاقــد  خانوارهــای 
ــول تحــت پوشــش ســازمان  چنــد معل
ظــرف  نیابــد،  افزایــش  بهزیســتی، 
ــکن  ــب مس ــی صاح ــال آت ــی دو س یک
می شــوند و امتیازهــای ویــژه ای بــه 

می یابــد. اختصــاص  معلــوالن 
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از ایســنا، 
»ســیدصولت مرتضــوی« در حاشــیه 

ــتی  ــازمان بهزیس ــتانی س ــتادی و اس ــد س ــران ارش ــی مدی ــت علمی ـ تخصص نشس
ــت  ــه تح ــوالن و جامع ــکن معل ــن مس ــاره تأمی ــگاران، درب ــع خبرن ــور و در جم کش
پوشــش بهزیســتی اظهــار کــرد: بــا توافق هــای انجــام شــده بــا نهادهــای حمایتــی، 
بنیــاد مســتضعفان  انقاب اســامی و ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره(، 

ــت. ــده اس ــن ش ــول، تضمی ــد معل ــای دارای چن ــکن خانواده ه ــداث مس اح
وی افــزود: تعــداد قابــل توجهــی واحــد مســکونی  احــداث و بــه خانواده هــا تقدیــم 
ــازمان  ــا س ــه ب ــورت چندجانب ــه ص ــد ب ــه باش ــدادی ک ــر تع ــی آن ه ــده و مابق ش
بهزیســتی و نهادهــای حمایتــی تأمیــن می شــود. همچنیــن زمیــن واحدهــای 
ــی  ــازه زمان ــه ب ــد ک ــد ش ــل خواه ــز و تکمی ــن و تجهی ــی، تأمی ــا منابع ــکونی ب مس

ــدارد. ــری ن ــدان زمان ب چن
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی خاطرنشــان کــرد: واحدهــای مســکونی هم زمــان 
بــرای همــه احــداث نمی شــود و بــه صــورت ســنواتی و بــا اولویــت ســاخته می شــود. 
ــازل مســکونی خانواده های  ــا دو ســال، من ــک ت ــد، ظــرف ی ــش نیاب ــداد افزای ــر تع اگ

دارای چنــد معلــول تأمیــن خواهــد شــد.
ــاون وزارت کار  ــور تع ــت ام ــازمان بهزیســتی کشــور و معاون ــت: در س مرتضــوی گف
ــای  ــا تعاونی ه ــتیم ت ــژه ای هس ــای وی ــر امتیازه ــز پیگی ــوالن نی ــایر معل ــرای س ب
مختلــف، تســهیات مناســبی را بــه ایــن افــراد پرداخــت کننــد و در ایــن زمینــه نیــز 

ــی انجــام شــده اســت. اقدامــات خوب

نامه رفع محدودیت های اینترنتی با امضای
 بیش از ۱۲۰۰نفر به رئیس جمهور ارسال شد

ایـن نامـه به امضـای بیش از هزار و ۲۰۰ نفـر از همراهان و اعضای سـازمان نظام صنفی 
رایانـه ای اسـتان تهـران و همچنین تشـکل های متعددی رسـید و روز گذشـته به همراه 

اسـامی امضاکنندگان آن به دفتر رئیس جمهور ارسـال شـد.
بـه گـزارش بـازارکار، روابط عمومی سـازمان نظـام صنفی رایانه ای اسـتان تهـران، اعام 
کرد که این سـازمان در نامه ای سرگشـاده خطاب به رئیس جمهور خواسـتار جلوگیری 

از محدودیـت دسترسـی به اینترنت و محدودسـازی ابزارهای ارتباطی جامعه، شـد.
ایـن نامـه به امضـای بیش از هزار و ۲۰۰ نفـر از همراهان و اعضای سـازمان نظام صنفی 
رایانـه ای اسـتان تهـران و همچنین تشـکل های متعددی رسـید و روز گذشـته به همراه 

اسـامی امضاکنندگان آن به دفتر رئیس جمهور ارسـال شـد.
در بخشـی از ایـن نامـه آمـده بـود: »دسترسـی بـه اینترنـت بـرای قریـب بـه پنجـاه 
میلیـون نفـر از مردم ایـران مترادف دسترسـی به شـبکه های اجتماعی و پیام رسـان ها 
اسـت و معیشـت میلیون هـا نفـر بـه ایـن ابزارها گره خـورده کـه بخش مهمـی از آنها 
کسـب و  کارهـای کوچک خانگی و محلی هسـتند. طبیعی اسـت هرگونـه فیلتر کردن 
یـا ایجـاد اختـال و محدودیـت در دسترسـی بـه اینترنـت منجر بـه ایجـاد اختال در 

زندگـی آحـاد شـهروندان شـده و نارضایتی  هـای جـدی ایجـاد می کند.
از سـوی دیگـر تنهـا بخـش اقتصاد کشـور که در ده سـال اخیر رشـد پایـدار دو رقمی 
داشـته اقتصـاد دیجیتـال اسـت. در این ده سـال، هزاران شـرکت کوچـک و بزرگ که 
عمدتـا دانش بنیـان هسـتند و ده هاهـزار نفـر از شـاغان در این صنعت موفق شـده اند 
علیرغـم رکـود، تـورم و تحریـم بـه رشـد اقتصـاد کشـور یـاری رسـانند. بازیگـران این 
صنعـت حـق دارنـد نگـران عـادی  شـدن اختـال و محدودیـت در اینترنـت و دیگـر 

ابزارهـای ارتباطـی نظیر پیامک باشـند.
اقتصـاد دیجیتـال بـدون وجود یک زیرسـاخت اینترنت امن، پایـدار و به صرفه معنـا ندارد. 
سـرمایه شـرکت های دانش بنیـان فعـال در این صنعت، سـاختمان و اماک و ماشـین  آالت 
نیسـت بلکه اعتمـاد کاربران و امید کارکنان آنهاسـت اما تـداوم وضعیت فعلی اینترنت هم 

بـه اعتمـاد کاربـران لطمه می زنـد هم امید کارکنـان را از بیـن می برد.
ما امضاکنندگان این نامه هم به عنوان اعضای صنف فناوری اطاعات و هم به عنوان بخشـی 
از آحـاد جامعـه انتظـار داریـم حاکمیت به خواسـته خیرخواهانه و نگرانی وطن دوسـتانه ما 
توجـه کنـد و رونـد محدودسـازی ابزارهـای ارتباطی جامعه و برخـورد با فعالین فنـاوری و 

تخریـب اعتمـاد عمومی به سـرویس های داخلـی را متوقف کند.«

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

استخدام  معلم از طریق ماده ۲۸ به شرط 
مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: ایــن وزارتخانــه بــا توجــه بــه مرکــز ســنجش 
ــون و  ــزاری آزم ــن برگ ــده گرفت ــی برعه ــی توانای ــت آموزش ــش کیفی و پای

ــاده ۲۸ را دارد. ــم م ــاب معل انتخ
بــه گــزارش بــازارکار، وزارت آمــوزش و پــرورش بــر اســاس مــاده ۲۸ اساســنامه 
دانشــگاه فرهنگیــان بــا توجــه بــه رعایــت ضوابــط و مقــررات آمــوزش و پــرورش 
ــی و  ــوزش عال ــایر دانشــگاه ها و مؤسســات آم ــگان س ــش  آموخت ــان دان از می
ــرط  ــا ش ــه، ب ــای علمی ــور و حوزه ه ــر کش ــای سراس ــگاه ه ــی و دانش پژوهش
ــان«  ــگاه فرهنگی ــوزی در »دانش ــارت آم ــاله مه ــل دوره یکس ــدن حداق گذران

نســبت بــه اســتخدام معلــم اقــدام کنــد.
در ایــن راســتا، تقریبــا هــر ســال وزارت آمــوزش و پــرورش نســبت 
ــور  ــن منظ ــرای ای ــد، ب ــدام می کن ــاده ۲۸ اق ــق م ــم از طری ــذب معل ــه ج ب
ــد و  ــزار می کن ــتی برگ ــون تس ــک آزم ــور ی ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س س
افــراد پذیرفتــه شــده در ایــن آزمــون بــرای مصاحبــه بــه آمــوزش و پــرورش 

معرفــی می شــوند.
ــد براســاس  ــد کــه معلمــان بای در ایــن میــان عــده ای از کارشناســان معتقدن
شــاخص های مــد نظــر آمــوزش و پــرورش انتخــاب شــوند و برگــزاری 
آزمــون تســتی ســازمان ســنجش نمــی توانــد گزینــه مناســبی بــرای انتخــاب 

ــت باشــد. ــم و تربی ــام تعلی ــرای نظ ــم ب معل
ــان  ــس ۱۶ آب ــوزش مجل ــیون آم ــس کمیس ــفیدان ریی ــادی س ــا من علیرض
ــازمان  ــر س ــال حاض ــت: در ح ــتاپ گف ــی س ــداد مل ــری روی ــت خب در نشس
ــد در  ــه می خواه ــی ک ــد. داوطلب ــاب می کن ــم انتخ ــا معل ــرای م ــنجش ب س
دانشــگاه فرهنگیــان تحصیــل کنــد بایــد باالتــر از متوســط پاســخگویی 
داوطلبــان باشــد کــه بــه نظــر مــا درســت نیســت. معلــم بایــد روحیــه معلمــی 
داشــته باشــد و انتخــاب آن صرفــاً از طریــق تســت زنــی امــکان پذیــر نیســت، 

ــد. ــم برگزین ــود معل ــای خ ــاخص ه ــاس ش ــد براس ــرورش بای ــوزش و پ آم
در ایــن خصــوص، یوســف نــوری دربــاره جــذب معلــم از طریــق مــاده ۲۸ توســط 
وزارت آمــوزش و پــرورش اظهــار کــرد: مــا اعتقــاد داریــم کــه آمــوزش و پــرورش 

یــک  دســتگاه بســیار بــزرگ بــا پیشــینه زیــاد اســت.
وی افــزود:  وزارت آمــوزش و پــرورش در انتخــاب معلمــان یــک نهــاد 
تخصصــی محســوب می شــود و اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه آمــوزش و 
ــت آموزشــی دارد،  ــش کیفی ــز ســنجش و پای ــه مرک ــا وجــود اینک ــرورش ب پ
ــود. ــاب ش ــرورش انتخ ــوزش و پ ــق آم ــم از طری ــم ه ــاب معل ــون و انتخ آزم

با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار؛وزیر آموزش و پرورش خبر داد: 

مرکز تماس طرح پایش اشتغال کشور آغاز به کار کرد
پایــش  طــرح  تمــاس  »مرکــز 
ــارت  ــدف نظ ــا ه ــور« ب ــتغال کش اش
بــر اجــرای طرح هــای اشــتغالزا بــا 
بیرانونــد«  کریمــی  حضور»محمــود 
ــی و اشــتغال  ــاون توســعه کارآفرین مع
ــی،  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع
ــه  ــس دبیرخان ــتم پور« رئی »قاســم رس
اشــتغال و مدیــران  شــورای عالــی 
ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــل آغ ــرکت رایت ش

»کریمــی بیرانونــد« در ایــن آئیــن 
عالــی  شــورای  دبیرخانــه  گفــت: 
بــر  نظــارت  مســئول  اشــتغال 

اســت. کشــور  اشــتغال  طرح هــای 
وی توضیــح داد: مرکــز ملــی پایــش اشــتغال کشــور، سیاســت ها و 
ــت  ــتغال هدای ــورای عالی اش ــه ش ــل دبیرخان ــتغال را ذی ــای اش برنامه ه
مــی کنــد و وظیفــه آن ایجــاد هماهنگــی میــان ســطوح مختلــف نظارتــی 
)پیامکــی/ تلفنــی/ میدانــی( و همچنیــن متولــی نظــارت عملیاتــی اجــرای 

ــتغال اســت. ــی اش ــه زیســت بوم مل برنام
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال کشــور اعــام کــرد: بــا سرشــماره 
۰9۲۰۰۰۰۶373 مــی تــوان برقــراری تمــاس و ارســال پیامــک انجــام داد.

ــارت  ــا، نظ ــتان ه ــر اس ــق نظ ــرد: طب ــان ک ــد خاطرنش ــی بیرانون کریم
میدانــی بــا همراهــی مراکــز مشــاوره و کارآفرینــی و همــکاران اســتان هــا 
آغــاز خواهــد شــد کــه وظیفــه نظــارت بــر اشــتغال ایجــادی کل جامعــه 

آمــاری را برعهــده دارنــد.
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
افــزود: در گذشــته بــا اعطــای تســهیات اشــتغالزایی، نظــارت بــر فرآینــد 
ــون  ــا اکن ــع دچــار انحــراف مــی شــد ام طــرح انجــام نمــی شــد و مناب
ــی  ــه نظارت ــد مرحل ــا انجــام تمــاس هــا در چن ــن مرکــز ب ــه کمــک ای ب

از ایجــاد اشــتغال واقعــی اطمینــان 
حاصــل مــی شــود.

کریمــی بیرانونــد تاکیــد کــرد: ایــن 
ــا را  ــه طرح ه ــز موظــف اســت کلی مرک
دو بــار در فاصلــه زمانــی مشــخص، بــه 

ــد. ــارت کن ــی نظ ــورت تلفن ص
مرحلــه   3 را  نظــارت  فراینــد  وی 
 ، پیامکــی«  »صحت ســنجی 
»صحت ســنجی تلفنــی« و » نظــارت 
گفــت:  و  کــرد  عنــوان  میدانــی« 
مهمتریــن بخــش نظــارت اشــتغال، 
ــی اســت کــه در  ــه نظــارت میدان مرحل

می شــود. انجــام  ســطح  پنــج 
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اظهارکــرد: »نظــارت عالــی«،  »نظــارت ملــی« ، »نظــارت شهرســتانی«، 
ــه  ــی ب ــارت میدان ــطوح نظ ــی« از س ــارت فن ــتانی« و »نظ ــارت اس »نظ

شــمار مــی رود  .
کریمــی بیرانونــد توضیــح داد: در نظــارت فنــی تمامــی کــد هــای ملــی  
کــه بــه عنــوان اشــتغال ایجــادی در ســامانه رصــد ثبــت شــده اند و حتــی 
ــده اند؛  ــد ش ــی( تأیی ــی و تلفن ــنجی )پیامک ــه اول صحت س در دو مرحل
بایــد از طریــق ســامانه و برنامــه نظــارت میدانــی »ســانار« نظــارت فنــی 

شــوند. ایــن مرحلــه نظــارت، مرحلــه نهایــی خواهــد بــود.
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
تأکیــد کــرد: هــدف بلنــد مــدت در موضــوع نظــارت فنــی ایــن اســت کــه 
ایــن نــوع نظــارت، از فراینــد دریافــت تســهیات تــا اجــرای پــروژه و پــس 
از آن را شــامل شــود و ناظــر فنــی عــاوه بــر بازدیــد میدانــی بایــد طــی 
ــود اثربخشــی را  ــه بهب ــی و کمــک ب ــه راهنمای ــد کار مشــاوره، ارائ فراین

بــرای صاحــب طــرح داشــته باشــد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش؛

مدارس کشور با کمبود ۳۹ هزار مشاور مواجه هستند

از سوی اعضای سازمان و نظام وظیفه
 رایانه ای استان تهران 

در مراسم پایانی این رویداد مطرح شد

وزیر علوم در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت؛ 

شاخص های بهره وری، مهارت و اشتغال پذیری 
دانشجویان را افزایش می دهیم

 وزیـر علـوم، تحقیقات و فنـاوری گفت: 
ارتقـای  علـوم  وزارت  اصلـی  وظیفـه 
سـطح دانایـی جامعـه اسـت و میـزان 
افزایـش مهارت محـوری و سـطح دانش 
شـاخص  بایـد  دانشـجویان  نـوآوری  و 
اصلـی ارزیابـی میـزان بهـره وری ایـن 

باشـد. وزارت 
 وزیـر علـوم، تحقیقات و فنـاوری گفت: 
ارتقـای  علـوم  وزارت  اصلـی  وظیفـه 
سـطح دانایـی جامعـه اسـت و میـزان 
افزایـش مهارت محـوری و سـطح دانش 
شـاخص  بایـد  دانشـجویان  نـوآوری  و 

اصلـی ارزیابـی میـزان بهـره وری ایـن وزارت باشـد.
بـه گـزارش بـازارکار ، دومیـن جلسـه شـورای راهبـری توسـعه مدیریـت 
ایـن وزارت بـا حضـور معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان اداری و 
اسـتخدامی کشـور، رئیس سـازمان ملـی بهـره وری، معـاون اداری مالی و 
مدیریت منابع وزارت علوم، رئیس سـازمان سـنجش آموزش کشـور و جمعی 

از مدیـران کل سـتاد  وزارت و صاحبنظـران حـوزه مدیریـت برگزار شـد.
دکتـر محمدعلـی زلفی گل در این جلسـه اظهار داشـت: سـازمان های ارزیابی 
کننـده بهـره وری در کشـور بایـد در تعریـف این شـاخص بـرای وزارت علوم، 

میـان ایـن وزارت و دسـتگاه های اجرایـی دیگـر تفاوت قائل شـوند.
وی اضافـه کـرد: بایـد تعـداد مجات پژوهشـی معتبـر بین المللـی، میزان 
اشـتغال پذیری و کارآمادگـی دانشـجویان، سـرانه قراردادهـای پژوهشـی 
اعضـای هیئـت علمـی، تعداد دانشـمندان سـرآمد؛ یک درصـد و دو درصد 
پراسـتناد در دنیـا و تعـداد ثبت اختـراع علمی و نـوآوری در ارزیابی وزارت 

علوم مـاک عمل باشـد.
وزیـر علوم با اشـاره بـه اینکه نوآوری هـای فرهنگی و فرهنگ نـوآوری اگر در 
قوانیـن و مقـررات لحاظ شـوند به مرور جای خـود را در جامعـه باز می کنند، 
گفـت: تـاش داریم شـاخص های بهـره وری را در مفاد آیین نامه هـا و مقررات 
نظیـر آئین نامـه ارتقـای اعضـای هیئـت علمـی، پایه هـای تشـویقی، جـذب 
دانشـجو پیـاده کنیم تا اسـاتید دانشـگاه را به سـمت مرجعیـت علمی و حل 

مشـکات کشـور و تولیـد دانش بنیـان هدایت کنیم.

فاصله تولید علم در کشور و نوآوری را کم کنیم
معـاون رئیـس جمهور و رئیس سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور نیز در 
ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه اینکه رتبـه تولید علـم ایـران در دنیـا ۱۵ و رتبه 

نـوآوری مـا ۵3 اسـت، گفـت: باید ایـن فاصله را کـم کنیم.
دکتـر میثـم لطیفـی بـا اشـاره بـه اینکـه سیاسـت های بهـره وری هـر 
دسـتگاهی را مدیـران  سـطوح عالـی آن دسـتگاه تعیین و ابـاغ می کنند 
و وزیـر علـوم بـرای سیاسـت های بهـره وری ایـن وزارت تصمیـم می گیـرد 
گفـت: نیـاز محـور کـردن پایان نامه هـا و پذیـرش دانشـجو و ایجاد رشـته 
تحصیلـی بـر اسـاس نیـاز جامعـه و بـازار کار مـی توانـد شـاخص بهروری 

در ایـن وزارت باشـد.

می توانـد  علـوم  وزارت  افـزود:  لطیفـی 
در چهـار حـوزه بـرای ارتقـای بهـره وری 
در حـوزه  وری  بهـره  کـه  کنـد  تـاش 
حکمرانـی پژوهـش و فنـاوری، عملکـرد 
و  تحقیقـات  علـوم،  وزارتخانـه  سـتاد 
پژوهشـگاه ها،  و  دانشـگاه ها  فنـاوری، 
عملکـرد نیـروی انسـانی و اعضای هیئت 
علمـی ایـن چهـار حـوزه مهـم هسـتند.

وی بـا بیـان اینکـه فرهنـگ بهـره وری 
اجرائـی  دسـتورالعمل  و  آئین نامـه  بـا 
نمی شـود تأکیـد کـرد: دولـت سـیزدهم 
اعتقـاد دارد رشـد نسـبت بـه گذشـته، 
مشـکات کشـور را حـل نمی کنـد و بایـد دنبـال تحـول باشـیم. دولت در 
همیـن راسـتا طـرح تحـول را ابـاغ کـرد و دسـتگاه ها باید با نگاه به سـند 

تحـول، برنامه هـای تحولـی خـود را انجـام دهنـد.

پیشرفت چرخه مدیریت بهره وری
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱

دکتـر میرسـامان پیشـوایی نیـز در ایـن جلسـه با اشـاره به ضـرورت بحث 
رشـد اقتصـادی در کشـور اظهـار داشـت: رشـد اقتصـادی از دو مجـرای 
بهـره وری و سـرمایه گـذاری اتفـاق می افتـد؛از ایـن رو بهـره وری یکـی از 
بحث هـای جـدی و نیازهـای مبـرم کشـور اسـت کـه در فرمایشـات مقـام 

معظـم رهبـری و رئیـس جمهـوری همـواره بـر آن تاکید شـده اسـت.
وی در خصـوص وضعیـت بهـره وری وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در 
سـال ۱۴۰۱ بیـان کـرد: وزارت علـوم در اواخر سـال گذشـته با تشـکیل و 
تقویـت کمیتـه بهـره وری خـود اسـتقرار چرخـه بهـره وری را در مجموعـه 
تحـت تولـی خـود کلیـد زد و بـا بررسـی جامع اسـناد باالدسـتی خـود در 
سـه سـطح ملـی، بخشـی )حـوزه آمـوزش عالـی و پژوهـش( و سـازمانی 
ارائـه  و  عارضه یابـی  بـه  پایلـوت(  دسـتگاه های  و  علـوم  وزارت  )سـتاد 
راهکارهـای عملیاتـی جهـت بهبود بهره وری و پیاده سـازی نظـام مدیریت 

بهـره وری در وزارتخانـه پرداخـت.
وی افزود: در این راسـتا در سـطح وزارتخانه و دانشـگاه ها چهار پنل تخصصی 
در حـوزه طـرح و برنامـه آمـوزش، طـرح و برنامـه پژوهش، بهره وری سـرمایه 

انسـانی و اقتصاد آموزش عالی تشـکیل شـد.
رئیـس سـازمان ملی بهـره وری ایران خاطرنشـان کرد: در سـال ۱۴۰۱ وزارت 
علـوم، تحقیقـات و فناوری با برگـزاری دوره های آموزشـی و توجیهی و تعامل 
خـوب توانسـت برنامه های ارتقای بهره وری سـال ۱۴۰۱ خـود را تدوین کند.

مدیریـت  پیشـرفت چرخـه  بـه  اشـاره  بـا  خـود  پایـان سـخنان  در  وی 
بهـره وری وزارت علـوم در سـال ۱۴۰۱ عنـوان کـرد: بر اسـاس مسـتندات 
ارائـه شـده، وزارت علوم و دسـتگاه های تابعـه در تحقـق برنامه های ارتقای 
بهـره وری و اسـتقرار چرخـه بهـره وری در سـال ۱۴۰۱ توانسـت بـا کسـب 
۲3 درصد اسـتقرار چرخه بهره وری، جایگاه بیسـت و یکم را در بین سـایر 

دسـتگاه های اجرایـی به دسـت آورد.

شناسایی و حل چالش آموزش و پرورش
 در رویداد ستاپ مورد توجه قرار گرفت

ــداد  ــدف روی ــه ه ــان اینک ــا بی ــتاپ ب ــوآوری س ــاق و ن ــه خ ــر خان مدی
ســتاپ ایــن اســت کــه بــا راه هــای نوآورانــه و فناورانــه حــل مســأله کنــد، 
ــان  ــاالن و تحول خواه ــا فع ــورت ب ــی و مش ــا بررس ــد از ماه ه ــت: بع گف

ــیدیم. ــرورش رس ــوزش و پ ــدی آم ــش کلی ــه ۱۴ چال ب
بــه گــزارش بــازارکار، اختتامیــه رویــداد ســتاپ )ســکوی تحول آمــوزش و پــرورش( 
شــد.  برگــزار  ســیما  و  صــدا  بین المللــی  همایش هــای  مرکــز  در 
ــن  ــتاپ در ای ــوآوری س ــه  خــاق و ن ــر خان ــید حســام نوربخــش مدی س
مراســم گفــت: از بهمــن ســال گذشــته بعــد از ماه هــا بررســی و مشــورت بــا 
فعــاالن و تحول خواهــان بــه ۱۴ چالــش کلیــدی آمــوزش و پــرورش رســیدیم 

ــاد اســت. ــا زی ــد، چالش ه ــدا کن ــه پی ــر بررســی ها ادام و اگ
ــای  ــا راه ه ــه ب ــن اســت ک ــداد ســتاپ ای ــه هــدف روی ــان اینک ــا بی وی ب
ــور  ــج مح ــب پن ــزود: در قال ــد، اف ــأله کن ــل مس ــه ح ــه و فناوران نوآوران
راهبــردی در زیســت بــوم تعلیــم و تربیــت و نــوآوری اقــدام کردیــم کــه 
شــامل تقویــت بنیان هــای فرهنگــی و اجتماعــی و ارتقــای آن در تعلیــم 
و تربیــت، شخصی ســازی بــا رویکردهــای نویــن، عدالــت آموزشــی و 
ــن و  ــای نوی ــق ابزاره ــات از طری ــر امکان ــات، تغیی ــه امکان ــی ب دسترس

ــت. ــت اس ــود وضعی بهب
نوربخــش ادامــه داد: اتفاقاتــی کــه در ایــن رویــداد افتــاد بــرای خــود مــا 
قابــل انتظــار نبــود. طــی دو مــاه ۱۵۰ طــرح از ۱۵ اســتان بــه دبیرخانــه 
ــان  ــا معلم ــتارتاپی ی ــوآوری و اس ــای ن ــا از گروه ه ــد. طرح ه ــال ش ارس
ــه  ــاب و ب ــب و کار انتخ ــا کس ــول ی ــت ۶۰ محص ــد؛ در نهای ــاق بودن خ
ــتاب دهی و  ــتعد ش ــا مس ــن طرح ه ــه ای ــیدند ک ــدی رس ــه توانمن مرحل

شــتاب دهنده بودنــد.
مدیــر خانــه خــاق و نــوآوری ســتاپ اضافــه کــرد: در ادام طرح هــا 3۰ تیــر 
بــه شــتاب دهی رســید و در خانــه خــاق مســتقر شــد و امکاناتــی 
نیــز دراختیارشــان قــرار گرفــت. همچنیــن 3۰ طــرح بــه مرحلــه 
ــود  ــرح وج ــی ۲3 ط ــای نهای ــه طرح ه ــید؛ در دفترچ ــرمایه گذاری رس س
ــت و  ــا را دریاف ــن چالش ه ــیدیم. همچنی ــی رس ــتگاه پایان ــه ایس دارد و ب

پاســخ ها را ارائــه دادیــم.
ــام  ــا ن ــت ب ــم و تربی ــداد تعلی ــن روی ــن اولی ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ســتاپ اســت کــه برگــزار شــد، اظهــار کــرد: حــدود ۱۰ الــی ۱۲ 
ــدند.  ــال ش ــود، فع ــاد ب ــان زی ــه پیشینه ش ــاق ک ــه خ ــتاب دهنده خان ش
بســیج آمــده بــود نقــش خــود را ایفــا کنــد و مــا آمدیــم تصویرســازی و 
پلتفرم ســازی کنیــم. در ایــن رویــداد قــرار شــد چالش هــا را بــا نــوآوران 

ــیدیم. ــی رس ــه پایان ــه مرحل ــه ب ــن زمین ــم و در ای ــرح کنی مط

موافقت دولت با الیحه پیشنهادی سازمان اداری
 و استخدامی درباره اصالح ساعات کار کارکنان

اعضـای دولـت در راسـتای اجرای سیاسـت های کلی نظـام اداری، اباغـی مقام معظم 
رهبری، با الیحه پیشـنهادی سـازمان اداری اسـتخدامی و اسـتخدامی کشـور مبنی بر 

اصاح »سـاعات کار کارکنان دولـت« موافقت کردند.
بـه گـزارش بـازارکار، در جلسـه هیـات وزیـران کـه به ریاسـت آیت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی 
رئیـس جمهـور برگزار شـد، اعضای دولت در راسـتای اجرای سیاسـت های کلی نظـام اداری، 
اباغـی مقـام معظـم رهبـری، با الیحه پیشـنهادی سـازمان اداری اسـتخدامی و اسـتخدامی 
کشـور مبنـی بر اصاح مـاده )۸7( قانون مدیریت خدمات کشـوری درخصوص »سـاعات کار 

کارکنـان دولت« موافقـت کردند.
هیـات وزیـران بـا هـدف نهادینه سـازی فرهنـگ سـازمانی مبتنـی بـر ارزش هـای اسـامی و 
کرامت انسـانی و ارج نهادن به سـرمایه های انسـانی و اجتماعی، توجه به اسـتحکام خانواده و 
ایجـاد تعـادل بین کار و زندگی افـراد در نظام اداری، توجه به اثربخشـی و کارآیی در فرآیندها 
و روش هـای اداری بـه منظـور تسـریع و تسـهیل در ارائـه خدمـات کشـور و خدمات رسـانی 
برتـر، نویـن و کیفی بـه منظور ارتقای سـطح رضایتمندی و اعتماد مردم، با پیشـنهاد اصاح 

مـاده )۸7( قانـون مدیریـت خدمات کشـوری موافقت کرد.
بـه موجـب ایـن تصمیـم، سـاعات کار کارمنـدان دولـت ۴۲/۵ سـاعت در هفتـه اسـت و 
ترتیـب و تنظیـم سـاعات کار ادارات بـا پیشـنهاد سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور و 
تصویـب هیـات وزیـران تعییـن می گـردد. تغییـر سـاعت کار کارمنـدان با رعایت سـقف 
مذکـور و در چارچـوب ضوابـط پیشـنهادی سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور کـه بـه 
تصویـب هیـات وزیـران می رسـد، بـر عهـده دسـتگاه ذیربـط می باشـد. میـزان سـاعات 
تدریـس معلمـان و اعضـاء هیـات علمـی از سـاعات موظـف، در طـرح هـای طبقـه بندی 

مشـاغل ذیربـط تعییـن خواهد شـد.
متناسـب بـا تغییرات فناوری و در شـرایط اضطـرار و بحران نظیـر آلودگی هوا، کمبـود انرژی، 
وقـوع حـوادث غیرمترقبـه، شـیوع بیماری هـای فراگیـر و یـا در ایـام خـاص نظیر مـاه مبارک 
رمضان، به پیشـنهاد سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور و تصویب هیات وزیران، سـاعت کار و 

نحـوه ارایـه خدمـت کارمنـدان، فارغ از سـقف مذکور در مـاده )۸7( تعیین می شـود.
همـه دسـتگاه های اجرایـی اعم از سـتادی و اسـتانی، به اسـتثنای بخـش عملیاتی مراکز 
و واحدهـای خدمـت رسـانی نظیـر واحدهـای ذیربـط بهزیسـتی، بانک ها، بیمارسـتان ها، 
مراکـز بهداشـتی - درمانـی، اماکـن ورزشـی و واحدهـای نظامـی، انتظامـی و اطاعاتـی 

موظفنـد سـاعات کار خـود را در پنـج روز هفتـه تنظیم کنند.
الزم بـه ذکـر اسـت، در همـه قوانیـن و مقرراتـی که از مبنـای ۴۴ سـاعت کار در هفته و 
۱7۶ سـاعت کار در مـاه اسـتفاده شـده اسـت، از تاریـخ ابـاغ ایـن قانون بـه ترتیب به 

۴۲/۵ سـاعت کار در هفتـه و ۱7۰ سـاعت کار در مـاه اصاح می شـود.

از سوی اعضای دولت اعالم شد؛

معـاون پرورشـی و فرهنگـی وزارت آمـوزش و پـرورش گفـت: حضـور مشـاور 
تربیتـی در مـدارس برای بچه ها الزم اسـت، اکنـون در مدارس حـدود ۱3 هزار 

مشـاور داریم.
بـه گـزارش بازارکار ، اصغر باقرزاده در برنامه »صبحانه ایرانی« شـبکه دو سـیما 
گفـت: در کشـور حـدود ۱۱۴ هـزار مدرسـه داریـم کـه از ایـن تعـداد، حـدود 
۴۰ هـزار مدرسـه مربـی تربیتـی دارنـد و امسـال 7 هزار نفـر از این تعـداد هم 

می شوند. بازنشسـته 
وی در پاسـخ به سـوال مجـری برنامه، مبنی بر اینکه آیـا نوجوانان ما بی انگیزه 
هسـتند؛ اظهـار کرد: در این بـاره می توان گفت مربیان بی انگیزه هسـتند، ولی 
بچه هـا خیلـی انگیزه دارند. اینکه نوجوان بی انگیزه باشـد بسـتگی بـه این دارد 
که در چه مسـائلی بی انگیزه اسـت. نوجوانان در یک سـری مسـائل، باانگیزه و 

در یک سـری مسـائل کم انگیزه هستند.
وی افـزود: مدت هـا اسـت کـه به آمـوزش و پرورش بـه ویژه به بخش پرورشـی 
توجه ویژه ای نشـده اسـت، این اشـکال اسـت که نیروی انسـانی به روز نشـده 
و آنهـا را تحـت حمایت هـای فکری، معنـوی، ارتقـای توانمندی هـای حرفه ای 

قـرار ندادیم.
باقـرزاده اضافـه کرد: در کشـور حدود ۱۱۴ هزار مدرسـه داریم کـه از این تعداد 
مدرسـه، حدود ۴۰ هزار مدرسـه مربی تربیتی دارند و امسـال 7 هزار نفر از این 
تعداد بازنشسـته می شـوند؛ البته از این تعداد مربی پرورشـی حدود ۵۰ درصد 

بـاالی ۲۰ سـال سـابقه دارنـد و ما هیچوقـت این نیرو را بـه روز نکردیـم و این 
موضـوع باعث بی انگیزگـی دانش آموزان می شـود.

باقرزاده گفت: بر اسـاس اعام وزارت فرهنگ و ارشـاد در حدود 39 میلیون نفر 
بـازی رایانـه ای می کنند که باید پژوهشـی صورت بگیرد و متوجه شـویم از این 
تعـداد چـه میزان دانش آموز هسـتند. پژوهش هـای ما می گوید در طول ۱۰ سـال 
گذشـته، آسـیب هایی که بچه ها دچار آن هسـتند، هرسـال یک درصد افزایش 
داشـته اسـت، امـا در دو سـال اخیـر کرونایی، این میـزان در هر سـال ۲ درصد 
بوده و افزایشـی شـده اسـت. معتقدیم باید ارتباط خود را با بچه ها برقرار کنیم 

و متوجـه نیاز و منظور آنان باشـیم.
معـاون پرورشـی و فرهنگـی وزارت آمـوزش و پـرورش گفـت: حضـور مشـاور 
تربیتـی در مـدارس برای بچه ها الزم اسـت، اکنـون در مدارس حـدود ۱3 هزار 
مشـاور داریـم. بـر اسـاس قانون احیـای معاونـت پرورشـی، باید به هـر ۱۵ نفر 
یک سـاعت مشـاور اختصاص دهیـم، و هنوز حـدود 39 هزار مشـاور برای نیل 

بـه این هـدف کمبـود داریم.
وی اضافـه کـرد: دانشـگاه فرهنگیان مهم ترین محل برای تأمین نیروی انسـانی 
آمـوزش و پـرورش اسـت، از ایـن رو درخواسـت داریـم این ظرفیت بـاال برود و 
هرسـاله بتوانیـم تعدادی دانشـجو در رشـته های مشـاوره بگیریم تا بـرای ورود 

به مـدارس تربیت شـوند.
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رییس جهاددانشگاهی:     ◄

برگزاری اولین گردهمایی آموزشی 
و مهارت افزایی مدیران و کارکنان 

مراکز اقامتی جهاددانشگاهی

سرپرست اداره کل تعالی سرمایه انسانی و 
توسعه رفاه جهاددانشگاهی خبر داد: ◄

جهاددانشگاهی در حوزه علوم انسانی باید به یک الگو تبدیل شود
ــن نهــاد  ــر اینکــه ای ــد ب ــا تأکی رییــس جهاددانشــگاهی ب
بایــد در حــوزه علــوم انســانی بــه یــک الگــو تبدیل شــود 
ــه ای عمــل کنیــم  گفــت: در جهاددانشــگاهی بایــد به گون
تــا ده هــا رویــان دیگــر در حوزه هــای فنــی و مهندســی و 

پزشــکی داشــته باشــیم.
ــی  ــلمی نائین ــن مس ــر حس ــازارکار، دکت ــزارش ب ــه گ ب
ــن ســفر اســتانی  ــد جهاددانشــگاهی در اولی رییــس جدی
خــود به منظــور زیــارت بــارگاه منــور رضــوی و بازدیــد 
از ســازمان جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی بــه مشــهد 

ســفر کــرد.
ــم از  ــدف اول ــه ه ــان اینک ــا بی ــی ب ــلمی نائین ــر مس دکت
ســفر بــه مشــهد زیــارت بــارگاه رضــوی و اســتعانت از 
ایــن امــام رئــوف بــرای موفقیــت در کارهــا بــوده اســت 
ــای  ــه از توانمندی ه ــدی ک ــن در بازدی ــه داد: همچنی ادام
جهاددانشــگاهی در خراســان رضوی داشــتم خوشــبختانه 
ــادی  ــاالی جه ــه ب ــراوان و روحی ــای ف ــاهد موفقیت ه ش
در حوزه هــای پژوهــش و فنــاوری، آمــوزش و فرهنگــی، 
ــرت بخش و  ــیار مس ــه بس ــودم ک ــکی ب ــات پزش خدم

ــت. ــحال کننده اس خوش
جهاددانشــگاهی  اعضــاء  و  مدیــران  جمــع  در  وی 
ــرمایه ها و  ــه س ــار هم ــت: در کن ــوی گف ــان رض خراس
توانمندی هــای موجــود در ایــن نهــاد انقالبــی، مهم تریــن 
ســرمایه جهاددانشــگاهی نیــروی انســانی متعهــد و 

ــت. ــص اس متخص

ــن  ــت در ای ــرفصل های فعالی ــگاهی س ــس جهاددانش ریی
ــد و  ــتمر خوان ــدت مس ــم و مجاه ــان، عل ــاد را ایم نه
ــخصیتی  ــه ش ــم ب ــرفصل ها می توانی ــن س ــا ای ــت: ب گف
چــون مرحــوم دکتــر ســعید کاظمــی آشــتیانی که همیشــه 
مقــام معظــم رهبــری از ایشــان بــه نیکــی یــاد می کننــد؛ 

تبدیــل شــویم.
وی بــا اشــاره بــه تأکیــدات و انتظــارت دولــت از 
انتظــار  جهاددانشــگاهی  از   گفــت:  جهاددانشــگاهی 
ــده کشــور کــه  ــر زمین مان ــا طرح هــای مهــم ب مــی رود ت
بــا مانــع روبــرو هســتند را شناســایی و نســبت بــه تکمیل 
آن هــا اقــدام کنــد، لــذا بایــد در فعالیت هایمــان نــوآوری 
ــرا  ــاد اج ــن نه ــه در ای ــی ک ــیم و برنامه های ــته باش داش

ــود. ــج ش ــی منت ــج عمل ــه نتای ــود ب می ش
ســازمان ها،  بــا  ارتبــاط  جهاددانشــگاهی  رییــس 
دســتگاه های اجرایــی دولتــی، بخــش خصوصــی و 
دانشــگاه ها را از دیگــر وظایــف جهاددانشــگاهی برشــمرد 
و تأکیــد کــرد: بایــد حــوزه علوم انســانی جهاددانشــگاهی 
ــن حــوزه گره گشــای بســیاری از  ــد، چراکــه ای ــا یاب ارتق
مشــکالت کشــور اســت و بایــد بــه یــک زاویــه دیگــر به 

ــن حــوزه نگریســت. ای
ــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد حــوزه  دکتــر مســلمی نائینــی ب
علــوم انســانی در جهاددانشــگاهی بــه یــک الگــو تبدیــل 
شــود، عنــوان کــرد: در جهاددانشــگاهی بایــد به گونــه ای  
عمــل کنیــم کــه ده هــا رویــان دیگــر در حوزه هــای فنــی 

و مهندســی و پزشــکی ایجــاد کنیــم.
 بازدیــد از مراکــز پزشــکی و آموزشــی و برگــزاری 
نشســت بــا مدیــران و اعضــای ســازمان جهاددانشــگاهی 
خراســان رضــوی و حضــور در شــورای تســهیالت 
ــک روزه  ــفر ی ــای  س ــی جهاددانشــگاهی از برنامه ه رفاه
دکتــر حســن مســلمی نائینــی بــه جهاددانشــگاهی 

ــود. ــوی ب ــان رض خراس
نائینــی عصــر روز  اســت دکتــر مســلمی  گفتنــی 
شــهدای  خانواده هــای  از  تعــدادی  بــا  سه شــنبه 
ــدار  ــز در حاشــیه شــهر مشــهد دی ــون نی لشــکر فاطمی

ــرد. ــو ک ــت وگ و گف

دکتر مسلمی نائینی در بازدید از بازارکار :     ◄
جهاد دانشگاهی می تواند کارهای زمین مانده را به انجام برساند

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور: ◄

ــاه  ــی ســرمایه انســانی و توســعه رف سرپرســت اداره کل تعال
جهاددانشــگاهی گفــت: اولیــن گردهمایــی آموزشــی و مهارت 
افزایــی مدیــران و کارکنــان مراکــز اقامتــی جهاددانشــگاهی بــا 
حضــور دکتــر مســلمی نائینــی رییــس ایــن نهــاد در مشــهد 

مقــدس بــه کار خــود پایــان داد.
ــگاهی  ــی جهاددانش ــط عموم ــازارکار از رواب ــزارش ب ــه گ ب
دکتــر عــادل تقــوی سرپرســت اداره کل تعالــی ســرمایه 
انســانی و توســعه رفــاه جهاددانشــگاهی گفــت: اولیــن 
گردهمایــی مدیــران و کارکنــان مراکــز اقامتی جهاددانشــگاهی 
بــا رویکــرد آموزشــی و مهــارت افزایــی بــه همــت اداره کل 
تعالــی ســرمایه انســانی و توســعه رفــاه و بــه میزبانــی ســازمان 
ــاه در  ــان م ــا 17 آب ــای 15 ت ــی روزه ــوی ط ــان رض خراس

ــزار شــد. ــدس برگ مشــهد مق
ــاه  ــی ســرمایه انســانی و توســعه رف سرپرســت اداره کل تعال
جهاددانشــگاهی بــا بیــان اینکــه طــی ایــن گردهمایــی 
ــی  ــی به صــورت افزای کارگاه هــای آموزشــی  و مهــارت افزای
در قالــب تئــوری و عملــی برگــزار شــد ادامــه داد: آمــوزش 
ــوزش  ــریفات ؛ آم ــول تش ــوزش اص ــان ؛ آم ــا مهم ــاط ب ارتب
نرم افــزار پذیــرش ؛ بازدیــد از مهمانســرای شــرکت نفــت  و 

ــود. ــی ب ــن گردهمای ــای ای ــه برنامه ه ــرک ازجمل ــل تب هت
دکتــر تقــوی افــزود: جلســه هم اندیشــی و برگــزاری مراســم 
اختتامیــه و تقدیــر از مدیــران و کارکنــان مراکــز اقامتــی نیــز 
بــا حضــور دکتــر مســلمی نائینــی رییــس جهاددانشــگاهی و 
ــور  ــی و ام ــع و هماهنگ ــت مناب ــتیبانی و مدیری ــان پش معاون

مجلــس ایــن نهــاد برگــزار شــد. 

رئیــس جدیــد جهــاد دانشــگاهی در بازدیــد از معاونــت 
آمــوزش و کارآفرینــی و دفتــر هفتــه نامــه، ماهنامــه نویــن 
ــت:  ــگاهی گف ــاد دانش ــازارکار جه ــری ب ــایت خب و س
ــده را  ــن مان ــای زمی ــد کاره ــی توان ــاد دانشــگاهی م جه

ــه انجــام مطلــوب برســاند. ــرد و ب برعهــده بگی
ــی  ــلمی نائین ــن مس ــر حس ــازارکار ، دکت ــزارش ب ــه گ ب
ــر  ــی دکت ــا همراه ــگاهی ب ــاد دانش ــد جه ــس جدی رئی
ــی  ــوزش و کارآفرین ــاون آم ــدی مع محمــد صــادق بیجن
ایــن نهــاد از بخــش هــای مختلــف معاونــت آمــوزش و 
کارآفرینــی و ادارات کل ایــن نهــاد در حــوزه آمــوزش و 
ــا  ــه ه ــان برنام ــک در جری ــد و از نزدی ــی بازدی کارآفرین
ــن نهــاد و بخــش هــای مختلــف آن  و فعالیــت هــای ای

ــت. ــرار گرف ق
رئیــس جهــاد دانشــگاهی بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت ها 
و فرصــت هــای خوبــی در بخــش هــای جهاد دانشــگاهی 

بــرای توســعه فعالیــت هــا و توســعه کارآفرینی و اشــتغال 
دارد. وجود 

وی دربــاره نــگاه رئیــس جمهــور مبنــی بــر اینکــه جهــاد 
دانشــگاهی بایــد بــه زیســت بــوم نخبــگان کشــور تبدیــل 
ــات و  ــوم، تحقیق ــکاری وزارت عل ــا هم ــت: ب ــود گف ش
فنــاوری، بنیــاد نخبــگان و نیــز بــا دعــوت از نخبــگان این 

مهــم را دنبــال خواهیــم کــرد.
دکتــر حســن مســلمی نائینــی دربــاره نــگاه ویــژه رهبــر 
ــاد دانشــگاهی را از  معظــم انقــالب و اینکــه ایشــان جه
ــد  ــرده ان ــام ب ــالمی ن ــالب اس ــی انق ــای اصل ــش ه روی
ــر  ــه دکت ــور ک ــگاهی همانط ــاد دانش ــد: جه ــادآور ش ی
ــد  ــی توان ــرد، م ــاد ک ــی را ایج ــتیانی رویان ــی آش کاظم
رویــان هــای تخصصــی در حــوزه هــای مختلــف ایجــاد 

ــد.  کن
ــس  ــی رئی ــلمی نائین ــن مس ــر حس ــت؛ دکت ــی اس گفتن

جدیــد جهــاد دانشــگاهی بــا تائیــد شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگــی بعــد از دکتــر دهقنانــی فیروزآبــادی بــه 

ــد. ــاب ش ــگاهی انتخ ــاد دانش ــس جه ــوان رئی عن

جهاددانشگاهی با نیروی انسانی توانمند 
می تواند موتور محرک نوآوری در کشور باشد

معـاون علمـی، فنـاوری و اقتصـاد 
دانش بنیـان رییس جمهور با اشـاره 
به اینکه سـازوکار جهاددانشـگاهی 
یکـی از بهینه تریـن سـازوکارهای 
مدیریتـی در کشـور اسـت گفـت: 
ایـن نهـاد می توانـد موتـور محرک 

نظـام نوآوری در کشـور باشـد.
به گـزارش بازارکار، دکتـر روح اهلل 
دهقانـی فیروزآبـادی معاون علمی، 
دانش بنیـان  اقتصـاد  و  فنـاوری 
رییـس جمهـور در جلسـه هیـات 

رییسـه جهاددانشـگاهی کـه با حضور دکتر حسـن مسـلمی نائینـی رییس جدید 
ایـن نهـاد برگزار شـد از نیـروی انسـانی توانمند به عنوان ارزشـمندترین سـرمایه 

جهاددانشـگاهی نـام برد.
معـاون علمـی، فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان رییس جمهـور با اشـاره به حضور 
پنج ماهـه خـود در ایـن نهـاد و بیـان اینکـه حضـور مفیـد و تمام وقتـم 102 روز 
می شـود گفـت: در ایـن مـدت کوتـاه حضـور در جهاددانشـگاهی بـا افـرادی 
پرانـرژی و توانمنـد جهـادی مواجـه شـدم کـه ظرفیت هـای زیـادی بـرای انجام 

فعالیت هـای موردنیـاز جامعـه دارند.
وی بابیـان اینکـه ایـن موضـوع را در مراسـم سـالگرد جهاددانشـگاهی خدمـت 
رییس جمهـور محتـرم نیـز اشـاره کـردم افـزود: در آن دیدار تاکیـد کردم کـه در بدنه 
دولتی و شـبه دولتی کمتر نهادی را سـراغ داریم که همانند جهاددانشـگاهی توانسـته 
باشـند بـا امکانات و توقعـات کم بتوانند دسـتاوردهای بسـیار بزرگی به دسـت آورند.
رییـس سـابق جهاددانشـگاهی بابیـان اینکه توجه مقـام معظم رهبری نیز نسـبت 
بـه ایـن نهاد زبان زد اسـت گفـت: رهبر انقـالب در دیدار دو هفتـه پیش نخبگان 
نیـز وقتـی می خواسـتند به دسـتاوردهای کشـور اشـاره نماینـد در اولین مثـال از 
جهادگـر فقیـد مرحـوم کاظمی آشـتیانی نـام بردنـد و در ادامه تاکیـد فرمودند که 

این دسـتاوردها در پژوهشـگاه رویـان ادامه دارد.
وی بابیـان اینکـه خدمـت رییس جمهور نیز اشـاره کردم که مجموعـه رویان یکی از 
مجموعه های موفق جهاددانشـگاهی اسـت که به واسـطه توجه رهبر انقالب پررنگ 
شـده اسـت گفت: در حوزه های دیگر پزشکی، مهندسی و... جهاددانشگاهی مراکزی 

دارد که اگر به همین اندازه نباشـند، کمتر از پژوهشـگاه رویان نیسـت.
دکتـر دهقانـی فیروزآبـادی بـا بیـان اینکـه سـازوکار جهاددانشـگاهی یکـی از 
بهینه ترین سـازوکارهای مدیریتی در کشـور اسـت گفت: جهاد سـعی کرده است 
محاسـن هـر دو سیسـتم خصوصی و دولتی را داشـته باشـد و کنـار آن از معایب 
ایـن دو دوری کنـد، به نوعـی جهاددانشـگاهی راه حلـی بین سیسـتم خصوصی و 

دولتـی بـوده که خیلـی هنرمندانه طراحی شـده اسـت.
ایـن مقام مسـئول با بیان اینکه مـا در معاونت علمی، فنـاوری و اقتصاد دانش بنیان 
نیـز ایـن موضـوع را جدی پیگیـری می کنیم تا از جهاددانشـگاهی حمایت شـود 
ادامـه داد: الگوهـای موفق با مدل جهاددانشـگاهی باید تکثیر شـوند و این ظرفیت 

در اختیار رئیس جهاددانشـگاهی اسـت تا از این فرصت اسـتفاده کند.
وی در ادامـه ظرفیـت دیگـر این نهـاد را امکانـات و تجهیزاتی دانسـت که ظرف 
۴2 سـال بـا زحمت مدیـران و اعضای جهاددانشـگاهی آن هم با سـالیق مختلف 
ایـن  از  برخـی  پراکندگـی  به واسـطه  اسـت؛اما  ایجادشـده  ایـن مجموعـه  در 
تجهیـزات و امکانـات در مـواردی از آنهـا اسـتفاده و بهره بـرداری الزم نمی شـود.

دعوت به همکاری
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دائم  معافیت  یا  و  پرچم  زیر  خدمت  پایان  بودن  .دارا   ۴
قابل  پزشکی  معافیت  استثنا  به  سربازی  )معافیت خدمت 

قبول می باشد(
۵ .متقاضیان می بایست ساکن و بومی شهرستانهای محل 
همان  ساکن  گذشته  سال  سه  در  )حداقل  باشند  خدمت 

شهرستان باشند. 
۶ .همراه داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر )جهت 

شناسایی شرکت کنندگان( در زمان آزمون الزامیست.
*صرفاً مدارک صادره از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
مورد تأیید وزارت علوم و هنرستان های مورد تأیید وزارت 

آموزش و پرورش مورد قبول خواهد بود.
*مدارک غیر از رشته های اعالمی حذف و وجوه واریز شده 

مسترد نمیگردد.

شرایط اختصاصی
در کلیه موارد فوق و شرایط یکسان، اولویت با فردی است که 
سابقه بیمه پردازی بیشتری در کار تأسیساتی مرتبط با شغل 

مورد تقاضا داشته یا گواهی های مهارتی مرتبط بیشتری 
ارائه نماید. لذا نیروی فنی می بایستی در خصوص هر  را 
کدام از سوابق کاری مرتبط، پرینت سوابق بیمه به انضمام 
 رضایت نامه از عملکرد )صادره از محل کار قبلی( ارائه نماید.

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

صورت  در   …… و  آزمون  شامل  بعدی؛  مراحل  انجام 
تکمیل مدارک و شرایط عمومی امکان پذیر می باشد.

شرایط  از  بخشی  شامل  باال  متن  گرامی،  کارجوی  توجه: 
دفترچه استخدامی می باشد، جهت مشاهده متن کامل به 

سایت اینترنتی پایین مراجعه نمایید. 

تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱

زمان برگزاری آزمون: ۰۷ آذر  ۱۴۰۱
زمان اعالم نتایج: ۱۵ آذر ۱۴۰۱

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات 
بیشتر به سایت اینترنتی زیر مراجعه نمایند .
 https://www.tamin-eng.ir 

لینک :

https://bazarekar.ir/48733 

مراکز  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  منظورتامین  به  دارد  نظر  در  تامین  انرژی  و  تاسیسات  مهندسی  شرکت 

تحت پوشش مدیریت درمان استان خراسان شمالی به صورت قرارداد شرکتی )تابع مقررات قانون کار( از 

طریق آزمون افراد واجد شرایط به شرح ذیل را با آزمون کتبی و مصاحبه جذب نماید. لذا کلیه متقاضیان 

واجد شرایط به شرح ذیل میتوانند طبق مفاد شرایط تعیین شده این آگهی جهت شغل نیروی تاسیسات 

مراکز ذکر شده به درخواست مدیریت درمان استان خراسان شمالی از مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ لغایت مورخ 

۱۴۰۱/۰۸/۳۰ جهت ثبت نام به سایت شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین مراجعه نمایند.

دعوت به همکاری

مزایای تدریس در کانون زبان ایران
 ۱ .برخورداری از بیمه تمام وقت

 ۲ .برخورداری از مزایای بازنشستگی
 ۳ .برخورداری از حقوق مکفی در صورت تمام وقت بودن

 ۴ .تدریس و ارتقا در سطوح و مقاطع مختلف
 ۵ .ارائه دوره های آموزش حین خدمت

 ۶ .استفاده از تجربیات مدرسان با سابقه در کانون زبان ایران
7 .قابلیت ارتقا و تدریس برای کالس های آمادگی TOEFL و 

IELTS در کانون زبان
شرایط داوطلبان شرکت در آزمون جذب مدرس زبان انگلیسی

الف: شرایط داوطلبان شرکت در آزمون جذب مدرس زبان انگلیسی:
 

بخش انگلیسی

۱- حداقل سن ۲۱ سال تمام
۲- دارا بودن یکی از شرایط زیر:

– مدرک پایان تحصیل دانشگاهی در مقطع کارشناسی و باالتر و یا ارائه 
گواهی اشتغال به تحصیل

– فارغ التحصیالن مقطع AD۳  کانون زبان ایران
– داوطلبان دارای مدارک آزمون های زبان انگلیسی طبق جدول زیر ملزم 

به ارائه مدرک دانشگاهی نمی باشند:

نمره قابل قبولآزمون / مدرکردیف

۱)TOEFL )IBT نمره ۱00 به باال)معادل ۶00 به
باال برای PBT( )دارای اعتبار(

۲IELTS)نمره ۵/۶ به باال )دارای اعتبار

۳CELTAارائه مدرک

۴DELTAارائه مدرک
نکات مهم:

با دقت  را  آزمون جذب مدرس الزم است شهر مدنظر خود  داوطلبان 
نام  ثبت  زمان  در  شده  ثبت  اطالعات  است  بدیهی  نمایند.  انتخاب 

اینترنتی پس از دریافت کد رهگیری قابل تغییر نمی باشد.
محل اشتغال به تدریس پذیرفته شدگان نهایی آزمون جذب مدرس بر اساس 
در  داوطلبان  لذا  گردد.  می  تعیین  نام  ثبت  مرحله  در  انتخابی  استان 

انتخاب استان و شهر خود نهایت دقت را به عمل آورند.
محل اشتغال به تدریس پذیرفته شدگان در شهر محل خدمت بر اساس نیاز 
مراکز آموزشی و به تشخیص مدیر استان و تایید معاون آموزشی تعیین 

می گردد.
در  نام  ثبت  فرم  در  کانونی  برون  گزینه  انتخاب  صورت  در  داوطلبان 
نیز  کانونی  برون  انتخاب کالس های  به  نهایی موظف  پذیرش  صورت 

می باشند.
پذیرش نهایی داوطلبان بعد از تایید علمی منوط به تایید دفتر محترم 

حراست و هسته گزینش نیز می باشد.
آزمون کتبی صرفٌا برای متقاضیان تدریس در کانون می باشد، مدرسان 
فعلی کانون زبان نیاز به شرکت در این آزمون کتبی را ندارند اما ثبت نام 
اولیه  اطالعات  کردن  وارد  ضرورت  دلیل  به  آزمون  کتبی  درمرحله 

متقاضیان الزامی می باشد.

ب: جدول زمانبندی آزمون جذب مدرس بهار ۱۴۰۲

جدول زمانبندی آزمون

از ۹ صبح شنبه ۱۴ آبان 
 ماه تا ساعت۲۳  روز

جمعه۴  آذر ماه

سه شنبه
 ۸ آذر

جمعه ۱۱ آذر 
 ساعت ۱0

صبح

چهارشنبه
۱۶  آذر

هزینه شرکت در مراحل مختلف جذب مدرس:

مبلغ ثبت نام در دوره به ریالمراحل آزمون جذب مدرس

700.000 ریالمرحله کتبی

۶.۳00.000 ریالدوره حرفه ای تربیت مدرس

۹00.000 ریالمرحله مصاحبه

Based  ILI  ۲.700.000  ریالدوره
توجه: با توجه به اینکه کلیه وجوه به حساب خزانه دولت واریز می گردد، 
مبلغ واریزی )حتی در صورت غیبت( غیر قابل برداشت خواهد بود. الزم 
به ذکر است صرفاً قبول شدگان در هر مرحله مجازند تا پس از واریز 

مبلغ الزم، در مراحل بعدی آزمون ثبت نام و شرکت نمایند.
موارد قابل توجه برای پرداخت اینترنتی

– پرداخت اینترنتی شهریه توسط درگاه ایمن بانک ملی انجام می پذیرد.
عضو  که  رقمی   ۱۶ بانکی  های  کارت  تمام  برای  اینترنتی  پرداخت   –

شبکه شتاب می باشند میسر است.
– داوطلبان حتماً رمز دوم )رمز اینترنتی( کد CVV۲ و تاریخ انقضاء 

کارت خود را برای پرداخت هزینه ثبت نام در اختیار داشته باشند.
موارد قابل توجه برای پرداخت اینترنتی

– پرداخت اینترنتی شهریه توسط درگاه ایمن بانک ملی انجام می پذیرد.
– پرداخت اینترنتی برای تمام کارت های بانکی ۱۶ رقمی که عضو شبکه 

شتاب می باشند میسر است.
– داوطلبان حتماً رمز دوم )رمز اینترنتی( کد CVV۲ و تاریخ انقضاء 

کارت خود را برای پرداخت هزینه ثبت نام در اختیار داشته باشند.
اطالعیه ثبت نام
۱ -مدارک الزم

– فرم ثبت نام )در سامانه ثبت نام اینترنتی تکمیل می گردد(
– فایل عکس

داوطلبـان بایـد یـک قطعـه عکـس پرسـنلی خـود را بـا مشـخصات ذیل، 
 اسـکن نمـوده و فایـل آن را در هنـگام ثبـت نـام اینترنتـی بارگـذاری

نمایند:
 – عکس ۴×۳ یا ۴×۶ که در سال جاری گرفته شده باشد. )عکس تمام رخ(

 – عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.
– اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴00×۳00 پیکسل و حداقل 

۳00× ۲00 پیکسل باشد.
 تقویم آزمون:

 مهلت ثبت نام: تا ۰۴ آذر ۱۴۰۱
 دریافت کارت آزمون: ۰۸ آذر ۱۴۰۱
 زمان برگزاری آزمون: ۱۱ آذر ۱۴۰۱

زمان اعالم نتایج آزمون: ۱۶ آذر ۱۴۰۱
داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر 

http://register.ili.ir/jazb : به سایت اینترنتی
 مراجعه نمایید. 

ttps://bazarekar.ir/48743

کانون زبان ایران به عنوان قدیمی ترین، بزرگترین و معتبرترین موسسه آموزش زبان با حدود یکصد سال قدمت 
در ایران و بی نظیر در خاورمیانه، برای تکمیل کادر آموزشی خود در سراسر کشور از طریق آزمون و دوره تربیت تخصصی – 

حرفه ای مدرس، اقدام به جذب مدرس می نماید.
مهلت ثبت نام تا ۴ آذر ۱۴۰۱ می باشد.
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ظرفیت های خالی مراکز آموزش عالی استان 
بوشهر به پارک های فناوری تبدیل شود

تأکیــد  بــا  بوشــهر  اســتاندار 
از  جانبــه  همــه  حمایــت  بــر 
بــا  و  دانش بنیــان  شــرکت های 
ــی  ــی برخ ــت خال ــه ظرفی ــاره ب اش
اســتان  دانشــگاه های  فضاهــای  از 
ــی  ــای خال ــت: ظرفیت ه بوشــهر، گف
مراکــز آمــوزش عالــی اســتان بوشــهر 
تبدیــل  فنــاوری  پارک هــای  بــه 

شــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم 
ــدی زاده در  ــد محم ــهر، احم از بوش
جلســه قــرارگاه توســعه اقتصــاد دانش بنیــان اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه حمایــت ویــژه 
ــی از  ــوار یک ــاوری دل ــت فن ــهرک زیس ــت: ش ــار داش ــان، اظه ــرکت های دانش بنی از ش
ظرفیت هــای مهــم اســتان بوشــهر بــرای اســتقرار شــرکت های دانش بنیــان اســت.

وی بــا تأکیــد بــر اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت شــهرک زیســت فنــاوری دلــوار گفــت: 
ایــن شــهرک از زیرســاخت های الزم در عرصــه آب، بــرق، معابــر و دیگــر امکانــات برخوردار 
اســت کــه الزم اســت بــا حمایــت ویــژه زمینــه اســتقرار شــرکت های دانش بنیــان در ایــن 

شــهرک فراهــم شــود.
ــی و  ــذای ماه ــد غ ــان تولی ــدی دانش بنی ــرکت تولی ــه ش ــت س ــهر از فعالی ــتاندار بوش اس
میگــو پرورشــی، مرکــز تکثیــر و پــرورش کــرم دریایــی و تولیــد بچــه ماهــی بــرای پــرورش 
ــرکت های  ــه ش ــن ب ــذاری زمی ــرد: واگ ــان ک ــر داد و بی ــارس خب ــج  ف ــس در خلی در قف
ــام  ــی انج ــژه و حمایت ــگاه وی ــا ن ــد ب ــوار بای ــاوری دل ــهرک زیســت فن ــان در ش دانش بنی

شــود.
ــرار داد و  ــد ق ــورد تأکی ــان را م ــرکت های دانش بنی ــول در ش ــد محص ــدی زاده تولی محم
ــا  ــول در آنه ــد محص ــه تولی ــان زمین ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــا حمای ــد ب ــت: بای گف

فراهــم شــود.

مدیر مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری یزد

مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری یزد 
از راهکار های خالقانه استقبال می کند

نــوآوری  و  خالقیــت  مرکــز  مدیــر 
شــهرداری یــزد گفــت: ایــن مرکــز 
شــهرداری  بــه  نوینــی  راهکار هــای 

ــت. ــرده اس ــه ک ــزد ارائ ی
ابوطالبــی مدیــر مرکــز خالقیــت و 
نــوآوری شــهرداری یــزد گفــت: در 
ــیما  ــانی و س ــش نش ــازمان های آت س
ــاء  ــوان احص ــا ۵۲ عن ــزد ب ــر ی و منظ
نیــاز انجــام شــد همچنیــن ۱۱ نیــاز در 
اولویــت اســت کــه جلســه مذاکــره بــا 
ــبکه  ــان و ش ــش بنی ــرکت های دان ش

ــد. ــت ش ــخ دریاف ــا ۱۰۲ پاس ــن نیاز ه ــه ای ــا ارائ ــد و ب ــزار ش ــور برگ ــاوری کش ــادل فن تب
ــیوه  ــد ش ــا مانن ــن نیاز ه ــرای ای ــده ب ــه ش ــای ارائ ــر راهکار ه ــال حاض ــت: در ح او گف
ــات کشــاورزی  ــز تحقیق ــق مرک ــی از طری ــای نوین ــه روش ه ــاری ســیما و منظــر ک آبی
بــرای ایــن موضــوع مطــرح و تاییــد شــد همچنیــن بــه صــورت پایلــوت در حــال اجــرا 

اســت.
ــهر  ــطح ش ــردازی س ــازی نورپ ــا هوشمندس ــر از نیاز ه ــی دیگ ــه داد: یک ــی ادام ابوطالب
ماننــد میدان هــا و پارک هــا ماننــد هوشمندســازی روشــنایی در میــدان حضــرت 
ــرل می شــود. ــازمان کنت ــرا شــده و از س ــوت اج ــه صــورت پایل ــه ب ابوالفضــل )ع( اســت ک

ــرای اســتان یــزد نیــز از دیگــر اولویت هــا  ــه ب او گفــت: طراحــی ســایه بان هــای خالقان
ــه دلیــل وجــود آفتــاب شــدید و کمبــود فضــای ســبز یکــی از دغدغه هــا  اســت کــه ب
اســت و شــهرداری یــزد ســازه هایی بــرای ایجــاد ســایه را مــورد اســتقبال قــرار داد کــه 
یکــی از ایــن ســازه ها تاییــد شــد و نمونــه آن بــرای پــارک بانــوان آزادشــهر اجــرا می شــود.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/48216

رییــس جهاددانشــگاهی ایــالم از 
اجــرای طــرح مدرســه ملــی مهــارت 
بــرای آینــده مشــاغل و مشــاغل 

ــر داد. ــتان خب ــن اس ــده در ای آین
ــل از  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی 
ایــالم، ســید غالمرضــا حســینی 
ــا  ــالم ب ــگاهی ای ــس جهاددانش ریی
اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: 
ــرای  طــرح مدرســه ملــی مهــارت ب
ــده  ــاغل آین ــاغل و مش ــده مش آین
ــان،  ــازی جوان ــدف توانمندس ــا ه ب

همســو بــا نیازهــای حــال و آینــده بــازار کار در اســتان ایــالم 
می شــود. اجــرا 

ــت آمــوزش و کارآفرینــی جهــاد دانشــگاهی  وی گفــت: معاون
بــه منظــور کمــک بــه تحقــق ارتبــاط مؤثــر بیــن حوزه هــای 
ــد و  ــتای رص ــی و در راس ــز آموزش ــه و مراک ــف جامع مختل
پایــش تأثیــر فناوری هــای نویــن بــر آینــده مشــاغل و مشــاغل 
آینــده اقــدام بــه ایجــاد مدرســه ملــی مهــارت بــا بهره منــدی 
ــوده اســت. ــازمانی نم ــرون س ــای درون و ب ــه ظرفیت ه از کلی

عضــو هیئــت علمــی جهــاد دانشــگاهی بــا تأکیــد بــر 
فارغ التحصیــالن  به ویــژه  جوانــان  توانمند ســازی  اهمیــت 

بــه  ورود  بــرای  دانشــجویان  و 
ــور  ــای کش ــع نیازه ــازار کار و رف ب
اقتصــاد  توســعه  همچنیــن  و 
دانش بنیــان افــزود: ایــن طــرح در 
۷ خوشــه شــغلی “اقتصــاد ســبز”، 
“فــروش،  مراقبــت”،  “اقتصــاد 
“توســعه  محتــوا”،  و  بازاریابــی 
ــگ”،  ــردم و فرهن ــوالت”، “م محص
ابــری” و  رایانــش  و  “مهندســی 
مصنوعــی”  هــوش  و  “داده هــا 

اســت. شــده  تقســیم بندی 
ــد  ــگاهی واح ــاد دانش ــس جه ریی
ــرح  ــن ط ــداف در ای ــق اه ــرای تحق ــرد: ب ــح ک ــالم تصری ای
ــا،  ــه نهاده ــارکت هم ــکاری و مش ــی، هم ــه هم افزای ــاز ب نی
عالــی،  آمــوزش  مراکــز  مرتبــط،  اجرایــی  دســتگاه های 

اســت. صاحب نظــران  و  اندیشــمندان 
ــتر،  ــنایی بیش ــرای آش ــدان ب ــه عالقه من ــت، هم ــی اس گفتن
بهره منــدی از ایــن طــرح و شــرکت در رویدادهــا و دوره هــای 
ــه  ــرح مدرس ــی ط ــگاه اختصاص ــه وب ــد ب ــی می توانن آموزش
ــه  ــده ب ــاغل آین ــاغل و مش ــده مش ــرای آین ــارت ب ــی مه مل

نشــانی https://atijobs.ir/ مراجعــه کننــد.

رییس جهاددانشگاهی ایالم خبر داد: 

اجرای طرح مدرسه ملی مهارت در ایالم
استاندار بوشهر

معاون آموزشی وزیر بهداشت خبر داد  ◄
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه 
شــهید چمــران اهــواز از امــکان 
کارآمــوزی همزمــان دانشــجویان 
ــی در  ــای پژوهش ــام طرح ه ــا انج ب
صنایــع اســتان خوزســتان خبــر داد.
دکتــر علیرضــا کیاســت در نشســت 
فنــاوری  و  پژوهــش  شــورای 
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز 
ــزار  ــاه( برگ ــروز )۱۵ آبان م ــه ام ک
شــد، بــا اشــاره بــه عقــد تفاهم نامــه 
کــرد:  اظهــار  کالن  صنایــع  بــا 
کرده ایــم  تــالش  دانشــگاه  در 

باشــیم. داشــته  تفاهم نامه هــا  تنظیــم  در  جدیــد  رویکــردی 
بــه گــزارش ایســنا، وی افــزود: تخصیــص یــک درصــد 
پژوهشــی،  امــور  بــه  اجرایــی  دســتگاه های  اعتبــارات 
طرح هــای  انجــام  بــا  هم زمــان  دانشــجویان  کارآمــوزی 
پژوهشــی در صنایــع و اســتخدام نخبــگان دانشــگاهی در 
ــد  ــای جدی ــه تفاهم نامه ه ــزوده شــده ب ــای اف ــع از بنده صنای

دانشــگاه اســت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز بــا 
ــر پیشــین  ــر افشــین قنبــرزاده مدی ــر از تالش هــای دکت تقدی
کارآفرینــی و ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه بیــان کــرد: در دوران 
مســئولیت دکتــر قنبــرزاده ارتباطــات بســیار خوبــی بــا صنایــع 
ــای  ــد و طرح ه ــرار ش ــتان برق ــتان خوزس ــور و اس کالن کش
ــور  ــت کش ــت نف ــا صنع ــاط ب ــز در ارتب ــی نی ــی مهم صنعت

امیدواریــم  کــه  شــد  اجرایــی 
دکتــر  حضــور  بــا  رونــد  ایــن 
ــن  ــد ای ــس جدی ــی رئی دنه دزفول

ــد. ــته باش ــه داش ــر ادام دفت
ــا اشــاره بــه تالش هــای  کیاســت ب
ــوی زارع رئیــس پیشــین  ــر عل دکت
ــاوری  ــای فن ــد واحده ــز رش مرک
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــت ه ــرای حمای ب
از شــرکت های مســتقر در ایــن 
ــد  ــز رش ــرد: مرک ــان ک ــز، بی مرک
ایــن  در  مهــم  مراکــز  از  یکــی 
ــز  ــد مرک ــس جدی ــه رئی ــر کردزنگن ــت و از دکت ــگاه اس دانش
ــورای  ــوی زارع در ش ــر عل ــات دکت ــم از تجربی ــد می خواه رش

ــد. ــتفاده کنن ــد اس ــز رش مرک
ــر  ــان مدی ــف تمثیلی ــر یوس ــور دکت ــا حض ــه داد: ب وی ادام
ــیار  ــرفت های بس ــز پیش ــگاه نی ــگاه های دانش ــین آزمایش پیش
خوبــی در دانشــگاه بــه دســت آمــد کــه از جملــه آن می تــوان 
ــد صالحیــت اســتاندارد ۱۷۰۲۵  ــه تایی ــت گواهینام ــه دریاف ب
ــر  توســط آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه اشــاره کــرد و از دکت
ــگاه  ــزی دانش ــگاه مرک ــان آزمایش ــه کارکن ــان و هم تمثیلی

بــرای تالش هــای بی وقفــه آنــان تقدیــر می کنــم.
ــاوری  ــاون پژوهــش و فن ــر کیاســت مع ــن نشســت دکت در ای
ــوان  ــه عن ــر اشــرفی را ب ــواز دکت دانشــگاه شــهید چمــران اه

ــرد. ــی ک ــور پژوهشــی دانشــگاه معرف ــد ام ــر جدی مدی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد 

کارآموزی همزمان دانشجویان در طرح های پژوهشی صنایع خوزستان

به گزارش خبرنگار بازارکار، نشست صمیمی دکتر سید صولت مرتضوی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کارآفرینان برتر کشور امروز جمعه در 
محل این وزارتخانه برگزار شد و در این نشست کارآفرینان برتر کشور، 
دیدگاه ها ،  پیشنهادات و گالیه های خود را در زمینه موانع تولید 
شامل مقررات دست و پاگیر، موانع صدور مجوزها، بیمه و مالیات، 
بوروکراسی اداری، تامین اجتماعی و مفاصا حساب، عدم توجه به 
سه جانبه گرایی در روابط کار، مساله مشکالت کارآفرینان با سازمان 

تامین اجتماعی و مشکالت بانکی و بیمه ای بنگاه ها ارائه کردند.
ســید صولــت مرتضــوی وزیــر کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی 
در پایــان ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت ســیزدهم 
عــزم خــود را بــرای حــل مشــکالت کارآفرینــان جــزم کــرده 
ــع،  ــا، مناب ــو از ظرفیت ه ــران کشــوری ممل ــت: ای اســت گف
ــد  ــرای توســعه تولی ــد ب ــای بی مانن اســتعدادها و موقعیت ه
اســت و بایــد از ایــن ظرفیــت هــای بــرای توســعه کشــور و 

حــل مشــکالت اشــتغال و کارآفرینــی اســتفاده کنیــم.
ــا  ــادی م ــد اقتص ــره وری و رش ــه. به ــح اینک ــا تصری وی ب
ــت  ــور نیس ــتعدادهای کش ــا و اس ــت ه ــا ظرفی ــب ب متناس
گفــت: اظهــارات و دغدغه هــای مطــرح شــده دربــاره موانــع 
ــن  ــل ای ــن عام ــد، اصلی تری ــرای تولی ــوق ب ــدان مش و فق

ــتعدادها اســت. ــه اس ــف نســبت ب ضع

پیشنهاد کارآفرینان به رییس جمهور
 و وزرای کابینه ارسال می شود

ــده از  ــرح ش ــکالت مط ــی از مش ــه بخش ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــارات وزارت کار اس ــوزه اختی ــان در ح ــوی کارآفرین س
کــه از طریــق معاونــان پیگیــری می شــود. آنچــه در حــوزه 
ــن  ــور از ای ــذف و سانس ــدون ح ــت ب ــه اس ــت و بودج دول
ــد. ــه می رس ــو و وزرای کابین ــس جمه ــالع ریی ــه اط ــه ب جلس

مرتضــوی بــا تاکیــد بــر بانکــداری پیونــدی بــه عنــوان راه حل 
مشــکل تولیدکننــدگان بــا بانک هــا گفــت: بانکــداری پیونــدی 
ــکان  ــان ام ــا ســرمایه های خــرد جوان موجــب خواهــد شــد ت

تجمیــع و حرکــت بــا ســمت تولیــد داشــته باشــند.

ایجاد قرارگاه اشتغال  در استان ها
ــد  ــاره تولی ــالب درب ــم انق ــر معظ ــه رهب ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــت از تولی ــرای حمای ــی ب ــد قرارگاه ــه بای ــد ک فرمودن
ماننــد زمــان جنــگ تحمیلــی تشــکیل شــود، افــزود: 
شــورای عالــی کارآفرینــان در اســتان هــای سراســر کشــور 
تشــکیل مــی شــود و قــرارگاه اشــتغال نیــز در اســتان هــای 
ــرد:  ــان ک ــه بی ــی شــود.وزیر کار در ادام ــدازی م کشــور راه ان
بایــد بــه دنبــال ایجــاد قــرارگاه اشــتغال در اســتان ها باشــیم 
و ایــن مســئله را دنبــال مــی کنیــم. جهــاد مــا رفــع موانــع 

ــت. ــف اس ــای مختل ــش ه ــتغال در بخ اش
ــرف  ــت : برط ــر گف ــان برت ــا کارآفرین ــه نشســت ب وی در ادام
ــتگذار  ــنواتی، سیاس ــای س ــه ه ــکالت را در بودج ــردن مش ک
ــا  ــی اشــتغال و دیگــر حــوزه ه هــای بلندمــدت، شــورای عال

ــرد. ــم ک ــال خواهی دنب
وزیــر کار دولــت ســیزدهم افــزود : مــا بــه عنــوان کارگــزار نظام 

هیــچ تکلیفــی مهــم تــر از ایجــاد اشــتغال نداریم.

آموزش در میدان کار و عمل
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه آمــوزش 
ــدان کار و عمــل بســیار اهمیــت دارد گفــت: برخــی  در می
دانشــگاه هــا اعــالم کــرده انــد مــی خواهنــد در جــوار مراکــز 
تولیــدی مراکــز هنرســتانی و مهارتــی ایجــاد کننــد ایــن کار 
بایــد بــا جدیــت دنبــال شــود و بایــد تــالش کنیــم آمــوزش هــای 
اســتاد – شــاگردی بیــش از گذشــته مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
وزیــر تعــاون در پایــان ضمــن تاکیــد بــر اینکــه کارآفرینــان 
کشــور بایــد در آمــوزش و تربیــت نســل جدیــد بــه صــورت 
ــراردادن  ــار ق ــا در اختی ــند، ب ــته باش ــام داش ــگان اهتم رای
شــماره تلفــن همــراه خــود از کارآفرینــان برتــر خواســت تــا 
اگــر هــر نکتــه یــا مســاله ویــژه ای بــرای آنهــا مطــرح اســت، 

از طریــق پیــام بــه اطــالع او برســانند.

مرتضــوی در ادامــه بــا اشــاره بــه تحریــم هــا و لــزوم توجــه 
ــه ظرفیــت هــای داخلــی و اســتفاده از تــوان کارآفرینــان  ب
ملــی و برتــر تصریــح کــرد: روزگاری آمریــکا ادعــا کــرد کــه 
ــرای  ــن ب ــم و ای ــم می کنی ــل را تحری ــن و گازویی ــا بنزی م
مــن ســخت بــود، زیــرا مــا خــود، روی دریــای نفــت و گاز 
هســتیم و تولیدکننــده نبایــد از تحریــم نگــران باشــد، امــا 
ــد  ــم ســوخت نگــران بای امــروز چــه شــده کــه مــا از تحری
باشــیم؟ جــز ایــن اســت کــه شــرایط بــدی بــرای تولیــد مــا 

بــه وجــود آمــده اســت؟

بیشتر سود و بهره وری شستا متعلق به واحدهایی 
است که در آنها دولت بنگاه داری نمی کند

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه دولــت 

بایــد پــای خــود را از روی ســیم تولیــد بــردارد، گفــت: شســتا 
بــا رقابــت علیــه بخــش خصوصــی بــه خــودش ضربــه می زنــد 
ــه نقطــه ای برســند کــه خــود  و شــرکت های دولتــی نبایــد ب

مانــع توســعه تولیــد شــده و بــه خــود ضربــه بزننــد.
ــالم  ــده اع ــه بن ــتا ب ــل شس ــرد: مدیرعام ــه ک ــوی اضاف مرتض
کــرده کــه ۸۰ درصــد درآمــد و ســوددهی شســتا از ۲۰ درصــد 
شــرکت هایی اســت کــه اکثریــت قاطــع آنهــا تنهــا در 
ــی  ــا روی آن مدیریت ــت و م ــتا اس ــهامی شس ــت س مدیری
نداریــم! ایــن نشــان دهنــده ایــن اســت کــه مدیریــت دولــت 
ــره وری شســتا  ــدارد! و بیشــتر ســود و به ــره وری الزم ن به
متعلــق بــه واحدهایــی اســت کــه در آنهــا دولــت بنــگاه داری 

نمی کنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بنــای دولــت آقــای رئیســی حمایت 

ــیار  ــن کار بس ــه ای ــت: البت ــت، گف ــی اس ــش خصوص از بخ
مشــقت بــار اســت. مجمــوع ســود شســتا بــه نســبت منابع و 
ظرفیــت بســیار پاییــن اســت و نــرخ بهــره وری انــدک اســت، 
ــم  ــد داری ــر ورود بخــش خصوصــی کارآم ــد ب ــا تاکی ــذا م ل
ــات بانکــی  ــود خدم ــی و بهب ــت بخــش تعاون ــدون تقوی و ب
ــدی  ــادی ۸ درص ــد اقتص ــی  رش ــش خصوص ــور بخ و حض

وعــده داده شــده توســط دولــت، میســر نخواهــد بــود.
مرتضــوی بــر آمــوزش نیــروی کار در بخــش تولیــد و واحــد 
ــت و  ــوزه تربی ــف در ح ــه ضع ــرده و ب ــد ک ــدی تاکی تولی
آمــوزش نیــرو اشــاره کــرد و گفت: بخــش بیمه تامیــن اجتماعی 
مــا حتــی در مــورد کارآمــوز دانشــجو نیــز الــزام بــه بیمــه کردن 
ــه  ــار ب ــه فش ــاز ب ــا نی ــوزه حقیقت ــن ح ــه در ای ــد ک می کن
ــروی کار را  ــوزش نی ــه شــرایط آم ــی ک ــا و کارآفرین کارفرم

فراهــم کــرده، الزم نیســت.
وزیــر کار در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه مــا مدیــران بخــش 
دولتــی و خصوصــی از ریســک نبایــد بترســیم، اظهــار 
ــت  ــد حمای ــا و بخــش خصوصــی و تولی کــرد: نظــام از م
خواهــد کــرد و نبایــد مایــوس شــویم. مــا می دانیــم 
ــد،  ــن می کن ــه رفت ــد ب ــه دارد و تهدی ــه گل ــی ک کارفرمای
در دلــش ایــران را دوســت دارد و بــا تمــام وجــود دوســت 
ــم  ــت دهی ــد فرص ــا بای ــد. م ــت کن ــور خدم ــه کش دارد ب
تــا در فعالیت هــای جهــادی جــاری در کشــور موانــع 

ــود. ــع ش ــد رف ــتغال و تولی اش

تسهیل فعالیت های اقتصادی کارآفرینان برتر کشور
توســعه  معــاون  بیرانونــد«  کریمــی  »محمــود  دکتــر 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــی و اشــتغال وزی کارآفرین
نیــز در ایــن نشســت بــه برنامــه هــای ایــن معاونــت بــرای 
تســهیل فعالیــت هــای اقتصــادی کارآفرینــان برتــر کشــور 
ــه معنــای واقعــی  اشــاره کــرد و گفــت: اشــتغال آفرینــی ب
ــت. ــت اس ــطوح حاکمی ــه س ــائل در هم ــری مس ــد پیگی نیازمن
ــا وجــود مشــکالت  ــر کشــور ب ــان برت ــزود: کار آفرین وی اف
اشــتغال،  میــزان  در  انــد،  توانســته  موجــود  موانــع  و 
نوآوری،صــادرات، بهــره وری و مســئولیت اجتماعــی موفــق 

ــند. ــرآمد باش و س
معــاون وزیــر کار از برنامــه ریــزی بــرای ایجــاد کانــون هــای 
کارآفرینــی و اشــتغال آفرینــی در اســتان هــای کشــور 
ــت  ــد و حرک ــع تولی ــع موان ــت: رف ــار داش ــر داد و اظه خب
ــژه  ــی وی ــد همراه ــال، نیازمن ــعار س ــق ش ــتای تحق در راس

بخــش خصوصــی اســت.
همچنیــن «علــی زندوکیلــی« مدیــرکل دفتــر توســعه 
کارآفرینــی بــا ارائــه گزارشــی از فراینــد جشــنواره شناســایی 
ــه  ــوآوری را ب ــر ن ــی ب ــی مبتن ــر، کارآفرین ــان برت کارآفرین

ــت. ــور دانس ــاد کش ــی اقتص ــرک اصل ــور مح ــوان موت عن
در ایــن نشســت صمیمــی کارآفرینــان برتــر مشــکالت 
و  اشــتغال  و  تولیــد  و  کار  حــوزه  هــای  چالــش  و 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــا وزی ــی را ب کارآفرین

گذاشــتند. میــان  در 
بینام  علی  امیر  گزارش: 

وزیر کار، تعاون و رفاه در نشست صمیمی با کارآفرینان برتر کشور: 

شورای عالی کارآفرینان و قرارگاه اشتغال در استان های سراسر کشور تشکیل می شود

ســید صولــت مرتضــوی در نشســت صمیمــی بــا کارآفرینــان برتــر کشــور اعــام کــرد: شــورای عالــی کارآفرینــان و قــرارگاه اشــتغال در اســتان هــای سراســر کشــور و 
زیــر نظــر اســتانداران تشــکیل مــی شــود.

ــان  ــش آفرین ــور و نق ــهیل حض ــا، تس ــت از تعاونی ه ــی، ازوم حمای ــاغل خانگ ــعه مش ــه توس ــه ب ــخت، توج ــای س ــار مهارت ه ــرم در کن ــای ن ــه مهارت ه ــه ب ــزوم توج ل
کارآفریینــان برتــر در همــه اســتان ها، توســعه مشــوق ها بــرای کارآفرینــان، کاهــش قوانیــن و بخشــنامه هــا، توجــه بــه کارآفرینــی در برنامــه هفتــم، لــزوم همــکاری 
نهادهــا و دســت انــدرکاران اشــتغال در حــوزه اشــتغال دانــش آموختــگان، لــزوم ایجــاد شــبکه ملــی مشــاوران کارآفرینــی، پیشــنهاد تصویــب و اجــرای قانــون پیوســت 
ــه منظــور پیگیــری مشــکات و مســائل کارآفرینــان در دســتگاه های اجرایــی، پیشــنهاد تشــکیل  فنــاوری، اســتفاده از ظرفیــت دفتــر توســعه کارآفرینــی وزارت کار ب
مجمــع خبــرگان کارآفرینــی بــا هــدف تســهیل اجــرای قوانیــن، پیشــنهاد تشــکیل شــورای مشــترک وزارت کار و وزارت علــوم بــا هــدف توســعه فرهنــگ کارآفرینــی، 
توجــه بــه حکمرانــی مــردم و بخــش خصوصــی در توســعه برنامــه هــای اشــتغال و کارآفرینــی و … از پیشــنهادات کارآفرینــان برتــر در ایــن جلســه خطــاب بــه وزیــر 

تعــاون و معاونــان و مدیــران حــوزه اشــتغال و کارآفرینــی بــود.

تالش وزارت بهداشت برای دریافت مجوز
 جذب ۳ هزار عضو هیات علمی 

معاون آموزشی وزیر بهداشت با بیان این که در سال جاری، هزار مجوز جذب اعضای هیات 
علمی برای توزیع متناسب در دانشگاه های علوم پزشکی اخذ شده است، گفت: تا پایان 
امسال هم در نظر داریم موافقت مجوز جذب ۳ هزار عضو هیات علمی دیگر را هم بگیریم.

به گزارش بازارکار ، دکتر باقری فرد با بیان این که نیروهای انسانی، مهم ترین سرمایه های 
کشور هستند، افزود: حفظ و جذب نیروی انسانی جزو وظایف اصلی ما است.

با رتبه های برتر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور پذیرش  افراد  اینکه  با اشاره به  وی 
می شوند، افزود: آیین نامه جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی بازنگری شده و شاخص هایی 
همچون فناوری، آموزش، شاگردپروری و اهتمام به مرجعیت علمی مورد توجه قرار گرفته و 

بزودی برای تصویب، تقدیم شورای عالی انقالب فرهنگی خواهد شد.
معاون آموزشی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: ارتقاء اعضای هیئت علمی باید در مسیر 

پیشرفت دانشگاه های علوم پزشکی مؤثر باشد.
و  برگزار  به صورت منظم  باید  دانشگاه ها  اجرایی جذب  وی تصریح کرد: جلسات هیات 

صالحیت علمی و عمومی افراد نیز بر اساس شاخص ها و ضوابط بطور دقیق بررسی شود.
دکتر باقری فرد با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری، خاطر نشان کرد: هیأت های 
اجرایی جذب باید صالحیت عمومی افراد را بررسی کنند و اعضای هیات علمی متخصص، 

متعهد و متدین را جذب کنند.
وی گفت: با توجه به افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، تامین اعضای هیات علمی 

مورد نیاز دانشگاه های علوم پزشکی و نیز سایر زیرساخت های ضروری با جدیت پیگیری می شود.

آیین نامه استخدامی یاوران علمی اصالح می شود
 

ــع  ــت مناب ــی و مدیری ــاون اداری، مال مع
ــه  ــری آئین نام ــت: بازنگ ــوم گف وزارت عل
اســتخدامی یــاوران علمــی بــا مشــارکت و 
اخــذ نظــرات یــاوران علمــی انجــام شــده 
ــا ارســال  ــأت امن ــه هی ــب ب ــرای تصوی و ب

شــده اســت.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از وزارت 
ــه  ــدان نمون ــل از کارمن ــن تجلی ــوم، آئی عل
بــا حضــور دکتــر  ســتاد وزارت علــوم 
زلفــی گل وزیــر علــوم، معــاون اداری، مالــی 
ــران کل  ــی از مدی ــع و برخ ــت مناب و مدیری

ــد. ــل ش ــه تجلی ــد نمون ــزار و از ۶۷ کارمن ــتادی برگ س
ــن نشســت  ــوم در ای ــع وزارت عل ــت مناب ــی و مدیری ــاون اداری، مال ــی، مع ــی خطیب عل
ــرات  ــذ نظ ــارکت و اخ ــا مش ــی ب ــاوران علم ــتخدامی ی ــه اس ــری آئین نام ــت: بازنگ گف

ــا ارســال شــده اســت. ــأت امن ــه هی ــب ب ــرای تصوی ــاوران علمــی انجــام شــده و ب ی
ــا همــکاری  ــه کارکنــان گفــت: ب ــه شــده ب وی ضمــن گزارشــی از خدمــات رفاهــی ارائ
یکــی از بانک هــای قــرض الحســنه وام ۵۰۰ میلیــون ریالــی یــاوران علمــی نهایــی شــده 

ــه همــه کارکنــان پرداخــت می شــود. اســت کــه ب
ــا اشــاره بــه تأکیــدات مســتمر و دغدغــه وزیــر علــوم بــرای حــل مشــکالت  خطیبــی ب
ــگاه  ــتی و جای ــطح معیش ــا س ــرای ارتق ــته ب ــدام شایس ــن اق ــی و همچنی ــاوران علم ی
ســازمانی آنــان گفــت: آنچــه کــه تاکنــون انجــام شــده در حــد بضاعــت مــا بــوده اســت، 

ــرای جلــب رضایــت کارکنــان بیــش از اینهــا اســت. اگرچــه وظیفــه مــا ب

معاون اداری مالی وزارت علوم: ◄
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دعوت به همکاری

ــرای  همچنیــن در اجــرای طــرح مهــارت آمــوزی ســربازان وظیفــه مقــرر شــد ب
کارکنــان وظیفــه ای کــه قبــل از اعــزام بــه خدمــت وظیفــه دارای یــک تخصــص 
فنــی خــاص بوده انــد و یــا در مــدت خدمــت ســربازی بــا به کارگیــری تخصصــی 
ــد  در نیرو هــای مســلح عمــًا مهــارت الزم را در فعالیــت مربوطــه کســب کرده ان
ــمی  ــه رس ــتند، گواهی نام ــی هس ــه تخصص ــد گواهی نام ــال فاق ــن ح و در عی

صــادر شــود.
ــه در  ــی ک ــون و خطا های ــرح و آزم ــن ط ــال از ای ــت ۶ س ــد از گذش ــال بع ح
عملیاتــی شــدنش انجــام شــده اســت بــه ســراغ ســردار موســی کمالــی دســتیار 
ــتاد کل  ــه س ــان وظیف ــوزی کارکن ــارت آم ــزی مه ــرارگاه مرک ــی ق و مشــاور عال
ــا صــد عملیاتــی شــدن طرحــی کــه جــز  ــا صفــر ت ــم ت نیرو هــای مســلح رفته ای

ــم. ــدارد را بررســی کنی ــه دیگــری ن ــرای ســربازان دغدغ ایجــاد اشــتغال ب
ســردار کمالــی در ایــن بــاره بــه خبرنــگار مهــر گفــت: وظایــف قــرارگاه مرکــزی 
مهــارت آمــوزی در دو حــوزه اســت یکــی همایــش و دیگــری ایجــاد تســهیات 
الزم بــرای اشــتغال جوانــان؛ کــه در حــوزه اشــتغال ســال گذشــته )ســال ۱۴۰۰( 
حــدود ۲ هــزار میلیــارد تســهیات پیــش بینــی شــده بــود تــا بــه ســربازان وام 

بدهیــم کــه تنهــا بخشــی از آن محقــق شــد.

وام با سود ۴ درصد برای سربازان
وی افــزود: امســال مبلــغ وام حــدود ۵ هــزار میلیــارد در نظــر گرفتــه شــده اســت 
ــن وام  ــه پرداخــت ای ــدام ب ــل اق ــک عام ــه ســود آن ۴ درصــد اســت و ۱۸ بان ک
ــغ بیــن اســتان های  می کننــد کــه البتــه ســهم اســتان ها مشــخص شــده و مبال
ــرای پرداخــت  ــد کــه چقــدر ب کشــور تقســیم شــده اســت و هــر اســتان می دان

وام ســهمیه دارد و بــه کــدام بانــک بایــد آن را ارجــاع دهنــد.
دســتیار و مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی کارکنــان وظیفــه ســتاد 
کل نیرو هــای مســلح گفــت: بازپرداخــت ایــن وام هــا ۷ ســاله اســت و تفاوتــی کــه 
ــتند  ــربازان نمی دانس ــته س ــال گذش ــه در س ــت ک ــن اس ــل دارد ای ــال قب ــا س ب

کجــا بایــد ثبــت نام هــا را انجــام دهنــد.
وی ادامــه داد: امــا امســال پلیــس +۱۰ بــرای ثبــت درخواســت وام اشــتغال زایــی 
ــد  ــه بع ــال ۹۷ ب ــت س ــی از خدم ــربازان منقض ــت و س ــده اس ــی ش ــش بین پی
یعنــی هرکســی کــه از اول فروردیــن مــاه ســال ۹۷ از خدمــت ترخیــص شــده و 
ــن وام  ــد ای ــی را طــی کــرده اســت می توان گواهــی مهــارت دارد و دوره مهارت

ــد. ــت کن را دریاف
بــه گفتــه ســردار موســی کمالــی وام اشــتغال زایی ســال ۱۴۰۱ نســبت بــه ســال 
قبــل تغییراتــی دارد، بــر اســاس ایــن تغییــرات اگــر کســی قبــل از خدمــت یــا 
حیــن خدمــت یــا بعــد از خدمــت هــم دوره هــای مهــارت آمــوزی را طــی کــرده 

ــد و آن را دریافــت کنــد. ــه ســراغ ایــن وام بیای ــد ب باشــد هــم می توان
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه مبلــغ وام بــرای هــر ســرباز چــه رقمــی 
اســت، گفــت: مبلــغ آن ۳۵۰ میلیــون بــرای ســربازانی کــه خــود اشــتغالی دارنــد 
ــا  ــرای ســربازانی کــه کارآفریــن هســتند و می تواننــد دو ی و ۴ میلیــارد تومــان ب
بیشــتر افــراد را شــاغل کننــد. تمامــی ســربازانی کــه دوره هــای مهــارت آمــوزی را 
طــی کرده انــد می تواننــد ایــن وام را دریافــت کننــد و بــه صــورت قرض الحســنه 

در مــدت ۷ ســال بازپرداخــت کننــد.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوزی ب ــارت آم ــزی مه ــرارگاه مرک ــی ق ــاور عال مش
اســتان  هــر  مدیــران  بــه  را  وام  پرداخــت  مســلح  نیرو هــای  کل  ســتاد 
ــه صــورت اســتانی مــورد بررســی  واگــذار کــرده اســت، گفــت: تمامــی مــوارد ب
ــت؛  ــق شده اس ــداف محق ــا و اه ــدر از برنامه ه ــم چق ــا بدانی ــد ت ــرار می گیرن ق
برنامه ریــزی شــده اســت تــا ۳۱ اســتان را مــورد بازدیــد قــرار دهیــم و بــر رونــد 

ــیم. ــته باش ــارت داش کار نظ
کمالــی از ایجــاد کارگاه هــای هــم جــوار در اســتان هایی کــه کارگاه هــای کمتــری 

بــرای برگــزاری دوره هــای مهــارت آمــوزی ســربازان دارنــد خبــر داد و گفــت: در 
ــی  ــه ای همجــوار پادگان ــی و حرف ــز فن ــا در مناطــق محــروم مراک ــم ت نظــر داری
ــز  ــوار مراک ــه ای در ج ــی و حرف ــازمان فن ــک س ــا کم ــی ب ــم؛ یعن ــت کنی درس
ــن  نیرو هــای مســلح مراکــزی از ســوی ســپاه، ارتــش و فراجــا ایجــاد شــود و ای
کارگاه هــا کار ســازمان فنــی و حرفــه ای را انجــام دهنــد؛ البتــه تــا کنــون ۸ مرکــز 
ــام اســتان های کشــور  ــان ســال در تم ــا پای ــم ت ــا داری ــاح شــده اســت و بن افتت

ایــن مراکــز را ایجــاد کنیــم.
وی دربــاره فایــده ایجــاد ایــن مراکــز گفــت: این هــا مراکــز آموزشــی هســتند کــه 
ــوند و در  ــاد می ش ــه ای ایج ــی و حرف ــازمان فن ــای مســلح و س ــا کمــک نیرو ه ب
ــه ای دارای مشــکاتی اســت و  ــی و حرف ــه ســازمان فن اســتان ها و شــهر هایی ک
نمی توانــد کاس رایــگان ایجــاد کنــد نیرو هــای مســلح آن کاس هــا را در جــوار 
پادگان هــا ایجــاد می کننــد تــا بــه صــورت رایــگان و بــا کمــک مراکــز فنــی و حرفــه ای 

بــه ســربازان آموزش هــای الزم را انجــام دهنــد.

برگزاری کالس در کارگاه های همجوار
برای سربازان رایگان است

ــد  ــوزی ندارن ــارت آم ــه کارگاه مه ــتان هایی ک ــلح در اس ــای مس ــتادکل نیرو ه س
ــد ــاد می کن ــوار« ایج ــای همج »کارگاه ه

ــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی ســتاد کل نیرو هــای  ــی ق ــه مشــاور عال ــه گفت ب
مســلح ایــن مراکــز )مراکــز همجــوار( دقیقــاً همــان کار ســازمان فنــی و حرفــه ای 

را انجــام می دهنــد و مــدرک را صــادر می کننــد یعنــی کار ثبــت نــام و آمــوزش 
ــد. ــادر می کنن ــدرک را ص ــه م ــد و در ادام ــام می دهن ــان را انج و امتح

ــت  ــف اس ــلح موظ ــای مس ــتاد کل نیرو ه ــه س ــان اینک ــا بی ــی ب ــردار کمال س
کاس هــای مهــارت آمــوزی را بــه صــورت رایــگان بــرای ســربازان برگــزار کنــد، 
ــگان اســت،  ــرای ســربازان رای گفــت: برگــزاری کاس در کارگاه هــای همجــوار ب
ــداد  ــا تع ــبش ب ــا و تناس ــت آموزش ه ــر وضعی ــده اگ ــا در آین ــال دارد ت احتم
ــراد  ــایر اف ــربازان و س ــای س ــرای خانواده ه ــم ب ــود بخواهی ــب ش ــربازان مناس س

ــم. ــزار کنی ــی برگ ــگان مهارت ــای رای ــا آموزش ه ــن کاس ه ــه در ای جامع
ــا اشــاره بــه مراکــز نــوآوری و عملکــرد ایــن مراکــز، گفــت: بنــا داریــم تــا  وی ب
ســربازانی کــه تحصیــل کــرده و نخبــه هســتند بــه جــای آنکــه بــه ســربازی بــه 
ــاوری  ــت علمــی و فن ــا کمــک معاون ــه ب ــزی ک ــد را در مراک ــرف برون صــورت ع
ــم  ــا داری ــع بن ــم؛ در واق ــت بگیری ــه خدم ــوری ایجــاد می شــوند ب ریاســت جمه

ــه  ــربازان نخب ــا س ــم ت ــاد کنی ــات ایج ــزات و امکان ــی تجهی ــا تمام ــزی را ب مراک
بتواننــد ایده هــا، نظــرات و طرح هــای خــود را در آنجــا مطالعــه و آزمایــش کننــد 

ــه محصــول و ســود آوری شــود. ــا تبدیــل ب ت
مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی بــا بیــان اینکــه اعــام شــده اســت 
تــا هــر ســربازی کــه مهــارت دارد آن را در ســامانه مربوطــه ثبــت کنــد، گفــت: 

ــا از مشــوق هایی کــه در  ســربازان می تواننــد مهارت هــای خــود را ثبــت کننــد ت
ــی  ــای اختصاص ــربازان مهارت ه ــیاری از س ــد. بس ــتفاده کنن ــم اس ــر گرفته ای نظ
ــرباز  ــن س ــر ای ــد و اگ ــچ کاری دارن ــت کاری و گ ــرات، منب ــاری، تعمی ــد نج مانن
ــام کنــد می توانــد  مــدرک داشــته باشــد وقتــی در ســامانه ســرباز ماهــر ثبــت ن
ــوق های  ــود از مش ــه ای خ ــی و حرف ــازمان فن ــمی س ــدرک رس ــی و م ــا گواه ب

تعییــن شــده اســتفاده کنــد.
ــربازانی  ــرای س ــده ب ــه ش ــر گرفت ــوق های در نظ ــریح مش ــی در تش ــردار کمال س
ــل  ــن مشــوق ها مث ــت: ای ــد، گف ــت کنن ــای خــود را در ســامانه ثب ــه مهارت ه ک
انتخــاب شــهر محــل خدمــت یــا ســازمان محــل خدمــت اســت، همچنیــن ایــن 
ــه  ــا اینک ــد ی ــرار بگیرن ــه ق ــت امری ــد در اولوی ــاب کنن ــد انتخ ــربازان می توان س

اضافــه خدمــت آن هــا هــر چنــد ســال باشــد بخشــیده شــود.
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه آیــا مهارت هــای افــرادی کــه در کار 
و دانــش و فنــی حرفــه ای تحصیــل می کننــد، هــم هســتند قبــول اســت، گفــت: 
ــد  ــه ای می توانن ــی و حرف ــز فن ــتان ها و مراک ــم هنرس ــان دارای دیپل ــام جوان تم
در ســامانه ثبــت نــام کننــد، همچنیــن حســن دیگــر آن ایــن اســت کــه ممکــن 
ــن  ــه در ای ــدرک نداشــته باشــند ک ــا م ــارت باشــند، ام ــرادی دارای مه اســت اف
صــورت نیــز وقتــی ایــن موضــوع در ســامانه ثبــت می شــود از افــراد آزمــون ادواری 
ــورت  ــرد و در ص ــرار می گی ــون ق ــورد آزم ــا م ــارت آن ه ــود و مه ــه می ش گرفت

ــد مــدرک دریافــت کننــد. قبــول شــدن در ایــن آزمــون فــرد می توان

قبل از اعزام در سامانه سرباز ماهر ثبت نام کنید
مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهــارت آمــوزی بــا بیــان اینکــه افــراد می تواننــد 
از ۱۵ ســالگی تــا یــک مــاه قبــل از اعــزام در ســامانه ســرباز ماهــر ثبــت نــام کننــد، 
گفــت: البتــه در حــال انجــام فعالیت هایــی هســتیم تــا فــرد بتوانــد بعــد از اعــزام 
نیــز ثبــت نامــش را انجــام دهــد و در همیــن زمینــه بایــد بگویــم کــه از اســفندماه 
ــام  ــت ن ــد ثب ــرایطی بتوان ــر ش ــت ه ــرد تح ــه ف ــود ک ــم می ش ــتر فراه ــن بس ای

خــود را انجــام دهــد.

ــام در  ــت ن ــن های ثب ــر از حس ــی دیگ ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــردار کمال س
ــد دارای  ــا کن ــردی ادع ــت ف ــن اس ــه ممک ــت ک ــن اس ــر ای ــرباز ماه ــامانه س س
مهــارت اســت، امــا در حــد آزمــون دادن مهــارت را کامــل بلــد نیســت؛ گفــت: در 
حــال حاضــر حــدود ۱۴ هــزار محیــط واقعــی کار در پرتابــل ســازمان فنــی و حرفه ای 
ــی  ــت یعن ــاگردی اس ــورت استاد-ش ــه ص ــا ب ــن محیط ه ــه ای ــم ک ــت کرده ای ثب
ســرباز بــا توجــه بــه ســابقه خــود مشــغول بــه خدمــت می شــود و حــدود شــش 
ــود و  ــی می ش ــون معرف ــه آزم ــس از آن ب ــد و پ ــتاد کار می کن ــک اس ــا ی ــاه ب م

ــد. ــت کن ــود را دریاف ــی خ ــد گواه می توان
وی ادامــه داد: برخــی دیگــر از افــراد هســتند کــه مهــارت و تجربــه کار ندارنــد؛ 
ایــن افــراد در کاس هــا و مجتمع هــای آموزشــی تفکیــک می شــوند کــه 
ــاد  ــه ای، وزارت جه ــی و حرف ــازمان فن ــا از س ــلح ی ــای مس ــل نیرو ه ــا در داخ ی
کشــاورزی و وزارت ورزش و جوانــان بــرای فــرا دادن مهــارت ایــن افــراد کمــک 
گرفتــه می شــود. ایــن افــراد در ایــن محل هــا دوره هــای مهــارت آمــوزی و حیــن 

ــد. ــت می بین خدم
ــه امســال ســال  ــان اینک ــا بی ــوزی ب ــارت آم ــزی مه ــرارگاه مرک ــی ق مشــاور عال
ــد  ــای الزم را ببینن ــربازان آموزش ه ــه س ــم هم ــا داری ــت و بن ــی اس ــش مل پوش
ــده اند،  ــری ش ــود به کارگی ــص خ ــه در تخص ــرده ک ــل ک ــربازان تحصی ــر س مگ
گفــت: قــرار شــده اســت از ایــن بــه بعــد بــه ســربازانی کــه وارد نیرو هــای مســلح 
ــی از  ــه وقت ــی کار شــوند ک ــا دارای گواه ــم و آن ه ــه کاری بدهی می شــوند رزوم
ســربازی خــارج و وارد جامعــه شــد دارایــی ســابقه کار باشــد، بــر همیــن اســاس 
ــه ســربازان داده می شــود کــه در آن  ــی و کار ب ــان خدمــت گواهــی مهارت در پای

ــتند. ــابقه کار هس ــربازان دارای س ــود س ــه می ش گفت
ســردار کمالــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ایــن گواهــی مــورد پذیرش اســت 
یــا خیــر گفــت: در بســیاری از محیط هــای کار ایــن گواهی هــا مــورد قبــول اســت 
البتــه بایــد رســانه های گروهــی کمــک کننــد تــا ایــن موضــوع جــا بیفتــد و جامعــه 

بپذیــرد فــردی کــه بــه ســربازی رفتــه کار تخصصی انجــام داده اســت.

پای کار مهارت آموزی سربازان و اشتغال آن ها بیایید
بــر اســاس مــاده یــک قانــون وظیفــه عمومــی بــرای دفــاع از اســتقال و تمامیــت ارضی، 
اتبــاع ذکــور دولــت جمهــوری اســامی ایــران مکلــف بــه انجــام خدمــت وظیفــه 
ــت  ــمول خدم ــرد مش ــچ ف ــتند و هی ــون هس ــن قان ــررات ای ــر مق ــی براب عموم
ــوان از خدمــت  ــون نمی ت وظیفــه عمومــی را جــز در مــوارد مطرحــه در ایــن قان
معــاف کــرد. بــر اســاس مــاده دو ایــن قانــون، هــر فــرد ذکــور ایرانــی در ماهــی 
کــه طــی آن مــاه بــه ســن ۱۸ ســال تمــام می رســد مشــمول مقــررات خدمــت 

وظیفــه عمومــی اســت.
حــال کــه بــرای خوشــایند ســازی ســربازی و بــر اســاس تصمیمــات اخــذ شــده 
ــر(  ــرباز ماه ــوان س ــا عن ــربازی )ب ــت س ــد خدم ــرد جدی ــوص رویک در خص
ــا گذرانــدن  قــرار شــده اســت کــه در آن کارکنــان وظیفــه در طــول خدمــت ب
ــه  ــا زمین ــه ت ــی را فراگرفت ــارت فن ــک مه ــل ی ــوزی حداق ــارت آم ــوزش مه آم
اشــتغال آن هــا پــس از پایــان خدمــت هموارتــر شــود انتظــار مــی رود تــا دولــت 
و ســایر دســتگاه ها پــای کار »مهــارت آمــوزی« بیاینــد تــا هــم میــل بــه رفتــن 

ــان بیشــتر شــود و هــم اشــتغال آن هــا تضمیــن شــود. ســربازی در بیــن جوان
ــرای حقــوق و مزایــای ســربازان  ــود کــه در بودجــه ســال ۱۴۰۱ ب البتــه امیــد ب
بودجــه اختصاصــی تعییــن می شــد تــا در مواقعــی کــه برخــی از افــراد 
ــد،  ــد می کنن ــاری« را ترن ــربازی اختی ــاری« و »س ــربازی اجب ــای »س کلیدواژه ه
دولــت بــا خوشــایند ســازی ســربازی کــه هــم مربــوط بــه اضافــه شــدن حقــوق 
ــربازی  ــدن س ــی ش ــوزی و تخصص ــارت آم ــر مه ــه ام ــوط ب ــم مرب ــربازان و ه س

ــد. ــه ســربازی کن ــب ب ــان را ترغی اســت، جوان

صفر تا صد مهارت آموزی، تسهیالت و اشتغال سربازان
ــه پرداخــت وام ۴ میلیــاردی، ایجــاد کارگاه هــای همجــوار  ــه مرحل ۶ ســال از اجــرای طــرح مهارت آمــوزی ســربازان گذشــته اســت، حــاال ایــن طــرح ب

ــارت رســیده اســت. ــت ســربازان دارای مه ــی بخشــودن اضافه خدم و حت
بــه گــزارش بــازارکار، نخســتین بــار ۱۳ شــهریور ۱۳۹۶ بــود کــه ســردار موســی کمالــی رئیــس وقــت اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتاد کل نیرو هــای 
ــد کــه ســربازانی کــه مهارت هــای تعییــن  ــه منظــور تخصصــی شــدن ســربازی خبــر داد و اعــام کردن ــرارگاه مهــارت آمــوزی ب ــدازی ق مســلح از راه ان

ــد. ــر کســر خدمــت و اســتفاده از مرخصــی اســتفاده کنن ــی نظی ــد از امتیازات ــد می توانن شــده را فرابگیرن
ــرار شــد کــه در آن کارکنــان وظیفــه در  ــا عنــوان ســرباز ماهــر( ق ــر اســاس تصمیمــات اخــذ شــده در خصــوص رویکــرد جدیــد خدمــت ســربازی )ب ب
طــول خدمــت بــا گذرانــدن آمــوزش مهــارت آمــوزی حداقــل یــک مهــارت فنــی را فراگرفتــه تــا زمینــه اشــتغال آن هــا پــس از پایــان خدمــت هموارتــر شــود. 
ــن  ــق ای ــرای تحق ــای الزم ب ــه ریزی ه ــلح، برنام ــای مس ــتاد کل نیرو ه ــه در س ــان وظیف ــوزی کارکن ــارت آم ــرارگاه مه ــکیل ق ــا تش ــاری ب ــال ج در س

مهــم انجــام شــد.

شرایط عمومی
۱-داشتن تابعیت جمهوری اسامی ایران

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

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

۶- اعتقاد به دین مبین اسام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری 
اسامی ایران

۷- التزام به قانون اساسی جمهوری اسامی ایران
 ۸- عدم داشتن منع قانونی برای فعالیت و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت ها

۹- احراز صاحیت های عمومی و گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه توسط 
پیمانکار یا مشاور

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

 ۱- حداکثر سن ۲۶ سال ) تاریخ آزمون ماک محاسبه حداکثر سن داوطلبان می باشد(
تبصره ۱: ماک عمل برای محاسبه تاریخ فارغ التحصیلی، معافیت دائم و پایان خدمت 

نظام وظیفه و سن داوطلبان، تاریخ برگزاری آزمون می باشد.
تاییدیه  ارائه  انجام خدمت سربازی، حداکثر به مدت ۲۴ ماه، به شرط  تبصره ۲: مدت 

معتبر از مراجع ذی صاح به حداکثر سن افزوده می شود.
به  )مشروط  خصوصی  و  دولتی  شرکتهای  در  کار  سابقه  داشتن  صورت  در   :۳ تبصره 

پرداخت حق بیمه( به حداکثر سن مجاز تا سقف ۵ سال اضافه می شود.
تبصره ۴: ارائه مدرک تحصیلی باالتر از دیپلم مورد پذیرش قرار نمی گیرد و همچنین 

تا  بایستی  داوطلبان می  )مدرک تحصیلی  نمی گردد.  لحاظ  نیز  پذیرفته شدگان  برای 
پیش از پایان تاریخ برگزاری آزمون اخذ شده باشد و مدارکی که پس از این تاریخ اخذ 

شود مورد پذیرش نخواهد بود(
۲- داشتن مدرک تحصیلی دیپلم در کلیه گرایشها

۳- کسب حد نصاب نمره تعیین شده آزمون
۴- بومی بودن در شهرستان محل خدمت

شرایط بومی بودن
شهرستان محل تولد داوطلب، با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد. 

)در گزینه استشهاد تصویر شناسنامه بارگذاری گردد (
شهرستان محل سکونت داوطلب و یا همسر وی به مدت ۱۰ سال، با شهرستان محل مورد تقاضا 
برای استخدام یکی باشد. )تکمیل فرم استشهاد محل سکونت ضمیمه آگهی ضروری می باشد(

نمونه استشهاد محلی جهت متقاضیان که الزم است
 به تائید فرمانداری منطقه و کانتری محل برسد.

– شرکت کنندگان در صورت پذیرش متعهد می گردند در زمان شروع به کار شاغل در 
هیچ یک از شرکتهای دولتی و خصوصی نباشند در غیر این صورت در صورت مشاهده و 

محرز شدن از پذیرش ایشان خودداری می گردد.
 – امکان جابه جایی افراد از شهرستان مورد پذیرش به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

– تذکر: این آزمون به منزله مشخص شدن افراد واجد شرایط جهت تصدی پستهای مورد 
نیاز بوده و به هیچ وجه حقی را برای پذیرفته شدگان ایجاد نمی نماید.

ضریب وزنی تمام سئواالت یکسان و آزمون دارای نمره منفی می باشد.
مدارک مورد نیاز

۱-تصویر کارت ملی                            ۲- تصویر مدرک تحصیلی
۳- تصویر عکس ۴*۳ زمینه سفید          ۴-تکمیل فرم استشهاد محلی

مراحل ثبت نام
کلیه مراحل ثبت نام، دریافت کارت ورود به جلسه فقط از طریق سامانه آزمون به نشانی 

مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان قابل انجام خواهد بود.
تنها پس از واریز اینترنتی هزینه آزمون به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و مشاهده پیغام پایان 
مراحل، ثبت نام قطعی تلقی می گردد و در غیر این صورت کارت ورود به جلسه صادر 

نخواهد شد و امکان شرکت در آزمون وجود ندارد.
زمانبندی آزمون

 ثبت نام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
 دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ لغایت ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

 زمان برگزاری آزمون جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰
محل برگزاری آزمون متعاقبا در کارت ورود به جلسه اعام میگردد .

شماره تلفن ۵-۳۳۸۰۳۹۷۲-۰۳۱ داخلی۲۸۴ )خانم پورجم( و ۲۱۲ ) آقای عابدینی( 
در وقت اداری پاسخگوی سئواالت داوطلبان گرامی می باشد.

تقویم آزمون :
شروع ثبت نام: از ۲۰ آبان ۱۴۰۱                                  

  مهلت ثبت نام: تا ۰۶ آذر ۱۴۰۱
دریافت کارت آزمون: ۰۸ لغایت ۱۰ آذر ۱۴۰۱             

زمان برگزاری آزمون: ۱۸ آذر ۱۴۰۱
داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی :

                                        مراجعه نمایند. 

https://bazarekar.ir/49481 

شرکت ایمن پویای امن آسای در نظر دارد به منظور تامین تدریجی نیروی انسانی )مرد( مورد نیاز خود، از طریق آزمون کتبی و مصاحبه نسبت به شناسائی افراد واجد شرایط در شهرستان های تابعه استان کرمان برای شغل نگهبانی پستهای 
فشار قوی برق و شرکت برق منطقه ای با شرایط ذیل اقدم نماید.                   مهلت ثبت نام از ۲۰ آبان ماه لغایت ۶ آذر ماه ۱۴۰۱ خواهد بود.

http://sprazmoon.ir
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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 حسابداری )خانم(
 نیروی حراست و انتظامات )آقا(

 نیروی خدماتی )خانم(
 رییس دفتر )خانم(

آشپز
 متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 

ایمیل زیر ارسال فرمایند.
kalaykhaneh@gmail.com  

لینک :
https://bazarekar.ir/48058 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت توان سازه کیان
 در تهران برای تکمیل کادر خود به افراد واجد 

شرایط زیر نیازمند است:
 تکنسین برق صنعتی
 نقشه کش صنعتی

کارشناس کنترل کیفیت سازه
 و ماشین آالت صنعتی

 ۳ سال سابقه کار، کارشناسی
 حقوق از ۷ میلیون تومان

 شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۷ روزهای پنج شنبه ۸ تا ۱۲
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم 

شده  ارتباط حاصل نمایند
crane.eng@gmail.com 

لینک : 
https://bazarekar.ir/48051

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

ــی  ــرای دانشــجویان بین الملل ــرایط کار دانشــجویی ب ــاره شــد، ش ــه اش همانطــور ک
بــه مقــررات هــر کشــور بســتگی دارد؛ بــه عنــوان مثــال در کشــور ترکیــه، 
ــد  ــت کنن ــرای کار دریاف ــه ای ب ــوز جداگان ــاً مج ــد حتم ــی بای دانشــجویان بین الملل
و در ایــن شــرایط تــا حــدود ۳۰ ســاعت در هفتــه اجــازه کار دارنــد. میــزان ســاعت کار 
دانشــجویی بــرای دانشــجویان بین المللــی در کشــور ایتالیــا هــم حداکثــر ۲۰ ســاعت 
ــل  ــز قاب ــاعت نی ــا ۴۰ س ــالت ت ــان تعطی ــه در زم ــن شــده اســت ک ــه تعیی در هفت

ــش اســت. افزای
کار  »اجــازه  قوانیــن  طبــق  بین المللــی  دانشــجویان  هــم  آلمــان  کشــور  در 
دانشــجویی«، تــا ۳۰ ســاعت در هفتــه اجــازه کار دارنــد کــه ایــن میــزان در طــول 
ــه صــورت پاره وقــت اســت. در کشــور  ــا ۲۴۰ روز ب ســال معــادل ۱۲۰ روز کامــل ی
ــازه کار  ــه اج ــاعت در هفت ــا ۲۰ س ــر ت ــی حداکث ــجویان بین الملل ــم دانش ــادا ه کان
دارنــد کــه ایــن زمــان در ایــام تعطیــالت تــا ۴۰ ســاعت نیــز قابــل افزایــش اســت. 
مریــم دانشــجوی کارشناســی ارشــد شــیمی در یکــی از دانشــگاه های آلمــان، 
ــدل  ــد م ــکان چن ــد: ام ــن کشــور می گوی درخصــوص شــرایط کار دانشــجویی در ای
 Totur( ــه شــکل دســتیار کار دانشــجویی در دانشــگاه ها وجــود دارد. یــک مــدل ب
ــرکالس درس(  ــد و )س ــود کار می کن ــتاد خ ــا اس ــجو ب ــه دانش ــت ک Assist /( اس
بــرای حــل تمریــن  یــا در محیــط آزمایشــگاه، بــه اســتاد کمــک می کنــد کــه ایــن 
ــدل  ــت. م ــط اس ــاًل مرتب ــجو کام ــی دانش ــته تحصیل ــا رش ــجویی ب ــکل کار دانش ش
ــه  ــت ک ــگاه اس ــری دانش ــای دفت ــا کاره ــه ی ــجو در کتابخان ــت دانش ــر، فعالی دیگ
برعکــس مــدل قبلــی، بــا رشــته تحصیلــی دانشــجو مرتبــط نیســت. ســومین مــدل 
ــرکت ها  ــه از ش ــت ک ــگاه  اس ــود دانش ــط خ ــگاه های کار توس ــزاری نمایش ــم برگ ه
ــجویان  ــد و دانش ــوت می کنن ــگاه دع ــور در دانش ــرای حض ــف ب ــای مختل و نهاده
ــه  ــت و رزوم ــرکت ها صحب ــدگان ش ــا نماین ــا ب ــد ت ــدا می کنن ــت را پی ــن فرص ای
ــا  ــط ب ــد، مرتب ــدا می کنن ــه پی ــاً کاری ک ــه طبیعت ــد ک ــه کنن ــان را ارائ کاری ش

ــود. ــد ب ــان خواه ــته تحصیلی ش رش
وی در مــورد موقعیت هــای کاری خــارج از دانشــگاه هــم گفــت: دانشــجویان 
می تواننــد خــارج از محیــط دانشــگاه در کافه هــا و رســتوران ها، دفتــر پســت 
ــا رشــته تحصیلــی دانشــجو  ــا فروشــگاه ها کار کننــد کــه معمــوالً هــم ارتباطــی ب ی
نــدارد. در عیــن حــال، امــکان یافتــن شــغل هایی مرتبــط بــا رشــته تحصیلــی البتــه 
بــرای دانشــجویان کارشناســی ارشــد )مســتر( یــا دانشــجویان تــرم آخــر کارشناســی 

وجــود دارد.
ــد کــرد: بســته  ــه ســاعت مجــاز کار دانشــجویان در آلمــان تأکی ــا اشــاره ب ــم ب مری
ــد  ــی می توان ــوق دریافت ــد، حق ــل می کن ــا تحصی ــجو در آنج ــه دانش ــهری ک ــه ش ب
ــهرهایی  ــال در ش ــوان مث ــه عن ــد. ب ــن کن ــی را تأمی ــای زندگ ــی از هزینه ه بخش
ــوق  ــت، حق ــبتا باالس ــی نس ــای زندگ ــه هزینه ه ــورت ک ــا فرانکف ــخ ی ــل مونی مث
دریافتــِی یــک کاِر پاره وقــِت دانشــجویی چنــدان جوابگــو نیســت؛ ولــی در شــهرهای 
ــجو  ــای دانش ــتری از هزینه ه ــش بیش ــد بخ ــی می توان ــوق دریافت ــر، حق کوچک ت
ــه  ــل و رســیدگی درســت ب ــار تحصی ــد در کن ــر دانشــجو بتوان ــد. اگ را پوشــش ده
ــادی از  ــش زی ــد بخ ــد، می توان ــه کار کن ــاعت در هفت ــا ۲۰ س ــل ت ــا، حداق درس ه
هزینه هــای ماهانــه اش را تأمیــن کنــد. در غیــر اینصــورت و بــا کار کمتــر از هشــت 
ــجویی  ــی دانش ــای زندگ ــی از هزینه ه ــاید نیم ــه )mini job(  ش ــاعت در هفت س
ــل و  ــل تحصی ــهر مح ــه ش ــتگی ب ــوع بس ــن موض ــود. در کل ای ــش داده ش پوش
زندگــی،  نــوع کار دانشــجویی )تخصصــی بــودن و مرتبــط بــودن بــا رشــته 

ــه دارد. ــاعت کاری در هفت ــزان س ــی( و می تحصیل
 Student ــوان ــان، وب ســایت های خاصــی را تحــت عن برخــی از دانشــگاه های جه
Employment یــا Student Jobs Search طراحــی کرده انــد کــه امــکان 
ــورد  ــغل م ــجو، ش ــرایط دانش ــاس ش ــف را براس ــاغل مختل ــن مش ــتجو در بی جس

ــد. ــم می کنن ــی فراه ــوق پرداخت ــزان حق ــت و می درخواس
امــا کار دانشــجویی در کنــار مزایــای مختلفــی کــه دارد - از جملــه کســب درآمــد 
ــازار کار،   ــه ب ــرای ورود ب ــه و آمــاده شــدن ب ــی، کســب تجرب و اســتقالل نســبی مال
ــان و ... - معایبــی هــم دارد. یکــی از اصلی تریــن معایــب کار  یادگیــری ســریع تر زب
ــه  ــت ک ــردن اس ــدن و کار ک ــی درس خوان ــی از همزمان ــتگی ناش ــجویی، خس دانش
ــا اثــرات منفــی روی ســالمت جســمی و روانــی دانشــجو یــا حتــی  ممکــن اســت ب
اُفــت تحصیلــی همــراه باشــد. پاییــن بــودن درآمــد دریافتــی هــم یکــی از معایــب 

ــود. ــوب می ش ــجویی محس کار دانش
امیــن کــه در انگلیــس داروســازی خوانــده، دربــاره شــرایط کار دانشــجویی در ایــن 
ــی داد،  ــه م ــجویان ارائ ــرای دانش ــت ب ــاغل پاره وق ــگاه، مش ــد: دانش ــور می گوی کش
ــه او  ــه ایــن کــه ویــزای دانشــجویی ب ــا اشــاره ب ــود. وی ب ــه شــدت رقابتــی ب امــا ب
اجــازه مــی داد ۲۰ ســاعت در هفتــه کار کنــد، گفــت: امــا عمــال بیشــتر از ۱۰ یــا ۱۲ 
ســاعت در هفتــه نمی توانســتم کار کنــم، چــون درس هــا ســنگین بودنــد و بــه ازای 
ــد دریافــت می کــردم کــه واقعــا کفــاف هزینه هــای  هــر ســاعت، حــدود هشــت پون
ــه  ــه طــور کامــل ۲۰ ســاعت در هفت ــد ب ــا اگــر کســی بتوان زندگــی را نمــی داد؛ ام
ــه  ــد هزین ــد، می توان ــت می کن ــه دریاف ــتمزدی ک ــل دس ــان حداق ــا هم ــد، ب کار کن
ــت ۲۰ ســاعت در  ــد. در تابســتان، محدودی ــه و خــوراک را پرداخــت کن اجــاره خان
هفتــه برداشــته می شــود و می تــوان بــه طــور تمام وقــت کار کــرد و از پــس 

ــد. ــی برآم ــای زندگ هزینه ه
ــا دانشــجویان شــاغل تأکیــد کــرد: اســاتید بــه طــور  ــاره برخــورد اســاتید ب وی درب
ــت  ــا حساســند کــه دچــار اف ــد، ام ــا کار کــردن دانشــجویان ندارن ــی مشــکلی ب کل
ــاز  ــجو نی ــه دانش ــوند ک ــه ش ــر متوج ــی اگ ــا حت ــی از آنه ــویم. برخ ــی نش تحصیل
ــد کمــک  ــا دانشــجو بتوان ــر باشــند ت ــد پیگی ــی دارد، ســعی می کنن ــه کمــک مال ب

ــد. ــت کن ــی دریاف ــه های خصوص ــا مؤسس ــگاه ی ــی از دانش ــه تحصیل هزین
ــر  ــد ۱۹ در سراس ــاری کووی ــدن بیم ــر ش ــا همه گی ــته و ب ــال گذش ــول دو س در ط
جهــان و بــه دنبــال آن، تعطیل شــدن دانشــگاه ها و مجازی شــدن کالس هــای 
درس، دانشــجویان فرصــت بیشــتری را بــرای انجــام کارهــای دانشــجویی و همزمــان، 
حضــور راحت تــر در کالس هــای مجــازی دانشــگاه پیــدا کــرده بودنــد؛ امــا در عیــن 
حــال، مشــکالت اقتصــادی ناشــی از ایــن بیمــاری و تعطیل شــدن اجبــاری بســیاری 
از مشــاغل و کســب وکارها، بــه چالــش جــدی بــرای دانشــجویان تبدیــل شــد و برخــی 
ــا نزولــی شــدن ســیر ابتــال  ــرو کــرد. حــاال امــا ب ــا مشــکالت مالــی روب از آنهــا را ب

ــه بیمــاری و بهبــود شــرایط در سراســر جهــان، بیشــتر کالس هــای دانشــگاه ها از  ب
پاییــز امســال بــه شــکل حضــوری برگــزار می شــوند و شــاید دوبــاره، شــرایط بــرای 
ــه  ــم در شــرایطی ک ــان دانشــجویان کمــی ســخت شــود؛ آنه ــل و کار همزم تحصی
ــرف  ــود را ص ــت خ ــد وق ــت نبای ــجویان تمام وق ــد، دانش ــاتید معتقدن ــی از اس گروه

اشــتغال کننــد.

همه چیز در مورد طرح »همیار دانشــجو«
امــا اگــر بخواهیــم شــرایط کار دانشــجویی بــرای دانشــجویان ایرانــی در داخــل کشــور 
را بررســی کنیــم، بایــد اول ایــن نکتــه را متذکــر بشــویم کــه مســئوالن دانشــگاه ها 
بــه جــای واژه »کار دانشــجویی« از واژه »همیــار دانشــجو« اســتفاده می کننــد. 
ــه  ــی ب ــوزش عال ــار دانشــجو در دانشــگاه ها و مؤسســات آم دســتورالعمل طــرح همی
ــالغ شــده اســت. ــه دانشــگاه های سراســر کشــور اب ــوم رســیده و ب ــر عل تصویــب وزی

همیــاری  از  بهره گیــری  دانشــجویان؛  میــان  در  همیــاری  فرهنــگ  ترویــج 
ــجویی، اداری  ــی، دانش ــی فرهنگ ــی، پژوهش ــور آموزش ــبرد ام ــجویان در پیش دانش
ــجویان  ــتر دانش ــارکت بیش ــت مش ــب جه ــتر مناس ــاد بس ــه؛ ایج ــی مؤسس و رفاه
ــای  ــاد زمینه ه ــود؛ ایج ــل خ ــه تحصی ــی در زمین ــی و فن ــای تخصص در فعالیت ه
کســب تجربــه بــرای دانشــجویان در حیــن تحصیــل، از اهــداف اصلــی طــرح همیــار 

ــت.  ــجو اس دانش
ــک  ــل ی ــدن حداق ــامل: گذران ــز ش ــجو نی ــار دانش ــرح همی ــان ط ــرایط متقاضی ش
نیمســال تحصیلــی بــرای دانشــجویان دوره کاردانــی، کارشناســی پیوســته و 
ــا توجــه  ناپیوســته و دکتــرای حرفــه ای؛ اعــالم نیــاز واحدهــای مختلــف مؤسســه ب
بــه شــرح وظایــف محولــه تشــخیص واحدهــای درخواســت کننده مبتنــی بــر کارایــی 
ــی و  ــای عموم ــتن صالحیت ه ــه؛ داش ــد مربوط ــا واح ــکاری ب ــرای هم ــجو ب دانش
آموزشــی بــه تشــخیص معاونــت دانشــجویی مؤسســه؛ حداقــل میانگیــن معــدل در 
مقطــع کاردانــی، کارشناســی پیوســته و ناپیوســته ۱۲ و مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی 

ــالم شــده اســت. ــه ای ۱۴ اع ــرای حرف و دکت
ــن  ــران در ای ــگاه ته ــجویی دانش ــور دانش ــر کل ام ــی، مدی ــد مدن ــید احم ــر س دکت
خصــوص تأکیــد کــرد: نــگاه کلــی بــه بحــث »همیــار دانشــجو«، اشــتغالزایی نیســت؛ 
ــط  ــل هســتند و فق ــت مشــغول تحصی ــرا دانشــجویان دانشــگاه بصــورت تمام وق زی
ــری  ــن بهره گی ــی و همچنی ــه  ای و اجرای ــای حرف ــه در تعامل ه ــوان کســب تجرب بعن
از تــوان علمــی و عملیاتــی ایــن ســرمایه های گرانقــدر در پیشــبرد امــور اجرایــی و 
ــران  ــه دانشــگاه ته ــاران دانشــجو« در دانشــگاه های کشــور از جمل علمــی، از »همی

ــود. ــه می ش ــره گرفت به
وی تصریــح کــرد: بنابرایــن کلمــه »کار دانشــجویی« بــه دلیــل نــوع فعالیــت 
ــن  ــاری ای ــه همی ــی ب ــگاه کل ــی و ن ــی و آموزش ــاعات غیردرس ــجویان در س دانش
ــه  ــود، بلک ــتفاده نمی ش ــگاه اس ــی و اداری دانش ــی، پژوهش ــط علم ــزان در محی عزی
از عنــوان »همیــار دانشــجو« بهــره گرفتــه می شــود. همیــاران دانشــجو در مقاطــع 
مختلــف تحصیلــی از کارشناســی تــا دکتــری و در واحدهــای مختلــف دانشــگاه اعــم 
از واحدهــای اداری- خدماتــی، آموزشــی و پژوهشــی بــه فراخــور نیــاز و تــوان آنهــا 
ــی-  ــور آموزش ــبرد ام ــه پیش ــک ب ــد از کم ــور می توان ــن ام ــد. ای ــت می کنن فعالی

ــی جــاری در فضــای دانشــگاه باشــد. ــور اداری- خدمات ــا ام پژوهشــی ت

ــجویان  ــداد دانش ــار تع ــاره آم ــران درب ــگاه ته ــجویی دانش ــور دانش ــر کل ام مدی
دانشــگاه تهــران کــه در داخــل دانشــگاه مشــغول فعالیــت هســتند، گفــت: بــا توجــه 
ــی  ــور ورود و دانش آموختگ ــه فراخ ــگاه ب ــجویان در دانش ــت دانش ــه جمعی ــه اینک ب
دائمــاً درحــال تغییــر اســت و بــا توجــه بــه گســتردگی دانشــگاه تهــران بــا بیــش از 
۴۵ هــزار دانشــجوی درحــال تحصیــل، بیــان درصــد بــه این شــکل بســیار مشــکل اســت. 
بــه عــالوه اینکــه تعــداد واحدهــای در تعامــل مســتقیم بــا دانشــجویان همیــار هــم 
ــاری دانشــجویان در  ــت دانشــجویی از همی ــال در معاون ــوان مث ــه عن ــاد اســت. ب زی
امــور اداری در واحدهــای ســتادی، در مرکــز مشــاوره دانشــگاه جهــت ارائــه خدمــات 
ویــژه دانشــجویی، بررســی و تحلیــل داده هــا و آمارهــا، نظــارت خــاص دانشــجویی 
ــوان  ــود. در کل می ت ــتفاده می ش ــوارد اس ــایر م ــجویی و س ــای دانش ــر خوابگاه ه ب
ــجو  ــار دانش ــوان همی ــجویان بعن ــر از ۵ % دانش ــان از کمت ــر زم ــت در ه گف

ــم اســت. ــزان بســیار ک ــن می ــه ای ــه می شــود ک ــره گرفت به
دکتــر مدنــی خاطرنشــان کــرد: حداکثــر ســاعت همیــاری در مــاه ۸۰ ســاعت اســت 
ــه  ــوع کار ک ــجو و ن ــی دانش ــع تحصیل ــه مقط ــته ب ــجویان بس ــه دانش و حق الزحم
تخصصــی یــا غیرتخصصــی باشــد متغیــر اســت. میــزان دریافتــی در ســال گذشــته 
بابــت هــر ســاعت بیــن صــد هــزار تــا چهارصــد هــزار ریــال متغیــر بــوده اســت. البته 
وی تاکیــد مــی کنــد کــه بــر اســاس پیشــنهاد ارائــه شــده، ایــن مبلــغ در نیمســال 

پیــش رو افزایــش قابــل توجهــی خواهــد داشــت.
ــی  ــاد علم ــرد: »جه ــان ک ــران خاطرنش ــگاه ته ــجویی دانش ــور دانش ــر کل ام مدی
ــت و  ــی« سیاس ــئولیت اجتماع ــرد مس ــا رویک ــن ب ــگاه کارآفری ــق دانش ــرای تحق ب
ــن  ــود را در ای ــوان خ ــام ت ــن دانشــگاه تم ــران اســت. ای ــی دانشــگاه ته ــعار اصل ش
ــا ضمــن آمــوزش نیــروی انســانی متعهــد متخصــص،  ــکار گرفتــه اســت ت ــه ب زمین
فضــای کارآفرینــی الزم به ویــژه در حــوزه دانش بنیــان را بــرای دانشــجویان و 
ــه  ــد فرامــوش نمــود ک ــن راه نبای ــه در ای ــد. البت ــگان خــود فراهــم کن دانش آموخت
ــم  ــجویان آن ه ــوزش دانش ــگاه، آم ــوری دانش ــی و مح ــئولیت های ذات ــی از مس یک
ــت  ــرای دانشــجویان در اولوی ــه آموزشــی ب ــاً برنام ــت اســت. قاعدت بصــورت تمام وق

ــت. ــگاه اس ــت دانش نخس
وی افــزود: دانشــگاه تهــران بــا تدابیــر مختلــف ماننــد برنامه هــای کارآمــوزی و 
کارورزی، فعالســازی کانون هــای و انجمن هــای علمــی دانشــجویی، تأســیس و راهبــری 
ــزاری  ــن برگ ــف، همچنی ــگاهی مختل ــای دانش ــاوری در واحده ــم و فن ــای عل پارک ه
دوره هــای مهارت آمــوزی مشــترک بــا ســازمان ها و نهادهــای خــارج دانشــگاهی تــالش 
دارد تــا فضــای مهارت آمــوزی را هــم در کنــار تحصیــل علــوم دانشــگاهی، ایجــاد کنــد؛ 
ــد  ــه هیــچ وجــه نبای ــی دانشــگاه ب ــوان مســئولیت اصل ــزی آموزشــی بعن ــا برنامه ری ام

دســتخوش مشــاغل دانشــجویان خــارج از فضــای دانشــگاه باشــد.
ــی، دوره  ــای آموزش ــاس آئین نامه ه ــر اس ــه ب ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر مدن دکت
آموزش هــای حضــوری به صــورت تمــام وقــت بــرای دانشــجویان برنامه ریــزی 
می شــود، گفــت: بنــا بــر مــاده ۱۷ آئین نامــه آموزشــی دوره هــای کاردانــی و 
کارشناســی، مــاده ۱۴ آئین نامــه دوره کارشناســی ارشــد و مــاده ۵ آئین نامــه 
ــاری  ــی اجب ــای درس ــی کالس ه ــجویان در تمام ــور دانش ــی، حض ــری تخصص دکت
ــال در دوره  ــی ۸ نیمس ــع تحصیل ــه مقط ــه ب ــا توج ــجو ب ــر دانش ــاً ه ــت. ضمن اس
ــری  کارشناســی، ۴ نیمســال در دوره کارشناســی ارشــد و ۸ نیمســال در دوره دکت

ــی  ــتغال غیردولت ــی و اش ــن، درآمدزای ــد قوانی ــر چن ــت. ه ــل اس ــه تحصی ــاز ب مج
ــواره  ــد هم ــا بای ــد، ام ــع نکرده  ان ــیه من ــجویان غیربورس ــرای دانش ــت را ب پاره وق
ــا  ــژه ب ــی دانشــجویان بوی ــد اصل ــه و تعه ــه وظیف ــرار داد ک ــه را مدنظــر ق ــن نکت ای
ــل  ــگان، تحصی ــوزش رای ــای آم ــل در دوره ه ــنگین تحصی ــای س ــه هزینه ه ــه ب توج
ــهیالت  ــد، تس ــتعد نیازمن ــجویان مس ــه دانش ــک ب ــت کم ــت. جه ــش اس و پژوه
گوناگونــی توســط صنــدوق رفــاه دانشــجویان و دانشــگاه تهــران در نظــر گرفتــه شــده 
اســت و همــواره تــالش بــر ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط پیچیــده اقتصــادی 
بــرای دانشــجویان، شــرایطی ایجــاد شــود کــه تنهــا دغدغــه دانشــجویان، آمــوزش و 
پژوهــش باشــد، هرچنــد کــه بــدون شــک در ایــن راه موفقیــت کامــل نبــوده اســت.

میزان حق الزحمه همیار دانشــجو دانشگاه تهران
 سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

نــوری، معــاون ســابق فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه  دکتــر حمیدرضــا 
ــج فرهنــگ کار در  ــه تروی ــن ک ــه ای ــا اشــاره ب ــز ب ــن طوســی نی خواجــه نصیرالدی
ــر  ــت: تعبی ــرح گف ــن ط ــده اســت، در خصــوص ای ــالم تشــویق ش ــن اس ــن مبی دی
ــی  ــه گروه ــی ک ــن معن ــت. بدی ــجویی اس ــار دانش ــجویی، همی ــری از کار دانش بهت
ــرای  ــوان از آن ب ــه می ت ــدی خاصــی ک ــودن توانمن ــل دارا ب ــه دلی از دانشــجویان ب
پیشــبرد فعالیت هــای دانشــگاه اســتفاده کــرد، از ظرفیــت همیــار دانشــجویی 
ــه کاری  ــک تجرب ــود ی ــث می ش ــت، باع ــن فعالی ــاً ای ــد. طبیعت ــتفاده می کنن اس
ــی  ــارج زندگ ــی از مخ ــن، برخ ــر ای ــالوه ب ــورد. ع ــم بخ ــجویان رق ــرای دانش ــم ب ه

دانشــجویان تامیــن می شــود.
وی افــزود: آخریــن ســند مربــوط بــه همیــار دانشــجویی، ۲۷ اردیبهشــت ســال ۱۴۰۰ 
ــه دانشــگاه ها ابــالغ شــد. در ایــن ابالغیــه ذکــر شــده کــه  از ســوی وزارت علــوم ب
ــاری را  ــق همی ــد، ح ــزان ۲۰ درص ــه می ــد ب ــگاه ها می توانن ــای دانش ــت امن هیئ
ــاه ۱۴۰۰  ــز از ۲۹ تیرم ــی نی ــن طوس ــه نصیرالدی ــگاه خواج ــد. دانش ــش دهن افزای
تغییراتــی در میــزان پرداختــی بــه دانشــجویان ایجــاد کــرده اســت. مبالــغ قبلــی بــه ترتیب 
ــر  ــدود ه ــرا در ح ــد و دکت ــی ارش ــی، کارشناس ــع کارشناس ــاران مقاط ــرای همی ب
ــس از  ــت. پ ــوده اس ــال ب ــزار ری ــال و ۴۵ ه ــزار ری ــال، ۲۵ ه ــزار ری ــاعت ۱۸ ه س
ــزار  ــب ۲۵ ه ــه ترتی ــاری ب ــر ســاعت همی ــه ازای ه ــغ ب ــن مبال ــش، ســقف ای افزای

ــرد. ــدا ک ــر پی ــال تغیی ــزار ری ــال و ۷۴ ه ــزار ری ــال، ۴۰ ه ری
معــاون ســابق فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن طوســی تأکیــد کرد: 
ــه  ــار دانشــجو داشــتیم ک ــی گذشــته، ۴۳۶ همی ــا در نیمســال دوم ســال تحصیل م
ــتادان مشــغول  ــن اس ــتیار حــل تمری ــوان دس ــه عن ــا در دانشــکده ها و ب ــب آنه اغل
فعالیــت بودنــد. هفــت نفــر از دانشــجویان در مراکــز مشــاوره و ۳۱ نفــر از آنهــا در 
ــن  ــا ای ــد م ــد. قص ــه کار بودن ــغول ب ــجو مش ــار دانش ــوان همی ــه عن ــا ب خوابگاه ه
ــش  ــی را از بخ ــش آموزش ــجویی بخ ــار دانش ــده، همی ــرم آین ــرای ت ــه ب ــت ک اس
ــی،  ــجویی و فرهنگ ــت دانش ــوزه معاون ــم. ح ــک کنی ــجویی تفکی ــی و دانش فرهنگ
حــوزه وســیعی اســت و قصــد داریــم بیشــتر کارهــای دانشــجویی را در بخــش هــای 
فرهنگــی و دانشــجویی متمرکــز کنیــم. جــدا کــردن همیــار دانشــجویی آموزشــی از 
همیــار حــوزه فرهنگــی، دانشــجویی بدیــن معناســت کــه فرآینــد ثبت نــام و تأییــد 
ــت آموزشــی  گــزارش عملکــرد و هــم چنیــن پرداخــت حق الزحمــه از ســوی معاون
ــن دانشــجویی  ــرا معاونی ــه اخی ــه نشســتی ک ــه ب ــا توج ــت. ب ــد پذیرف ــام خواه انج
داشــتند، ســازمان امــور دانشــجویی قــرار اســت مبالغــی کــه در دســتورالعمل همیــار 
دانشــجویی بیــان شــده، افزایــش دهــد. در مجمــوع، دانشــجویانی کــه عالقمنــد هســتند 
ــه دانشــگاه کمــک کننــد، ممکــن  در زمینه هــای دانشــجویی، رفاهــی و آموزشــی ب
ــه  ــن اســت ک ــه دانشــگاه ای ــا برنام ــد، ام ــم بدانن ــی را ک ــغ پرداخت اســت مبال
ــا  ــا طبیعت ــد، ام ــش ده ــغ را افزای ــن مبال ــگاه ای ــای دانش ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ب

بیشــتر از دســتور هیئــت امنــا ممکــن نیســت.
دکتــر نــوری بــا بیــان ایــن کــه ســقف ســاعت همیــاری دانشــجو ۸۵ ســاعت در ماه اســت، 
ــی  ــل نه ــن تحصی ــه دانشــجویان را از کار در حی ــدگاه برخــی اســاتید ک درخصــوص دی
ــه وظیفــه اصلــی خــود  ــد دانشــجویان ب می کننــد، گفــت: ایــن کــه اســاتید تاکیــد دارن
کــه آمــوزش و پژوهــش در دانشــگاه اســت، اهتمــام داشــته باشــند، بســیار صحیــح اســت. 
دانشــجو نبایــد در دوران دانشــجویی خــود، فعالیت هــای دانشــگاهی خــود را فــرع قــرار دهد 
و کســب درآمــد را اصــل. طبیعتــا ایــن رویکــرد، بــه آمــوزش دانشــگاه و اهــداف متعالــی 
علمــی لطمــه خواهــد زد و نهایتــا باعــث افــت دانشــگاه خواهــد شــد. منطقــی ایــن اســت 
کــه اجــازه دهیــم دانشــجو هــم تجربــه کار داشــته باشــد و هــم تحصیــل خــود را بــه طــور 
معمــول ادامــه دهــد، در حالتــی کــه مــا زمینه هــای فعالیــت جانبــی را در دانشــگاه فراهــم کنیم. 
برخــی از دانشــجویان مشــکالت اقتصــادی دارنــد و اصــوال دانشــجویان تحصیــالت تکمیلی 
ــن موضــوع هــم  ــازار کار شــوند. ای ــد وارد ب ــد کــه حتمــا بای ــرار دارن در مقطــع ســنی ق

نیازمنــد مدیریــت خــود دانشــجویان اســت و نبایــد موجــب افــت تحصیلــی آنهــا شــود.
ــاری در  ــق همی ــاً ح ــا اصطالح ــجو ی ــار دانش ــتمزد همی ــرخ دس ــش ن ــث افزای بح
ــا  ــال، ب ــوان مث ــه عن ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــر ه ــگاه های دیگ ــتور کار دانش دس
پیگیــری اداره خدمــات و رفــاه دانشــجویان معاونت دانشــجویی دانشــگاه عالمــه طباطبایی، 
ــاری(  ــق همی ــجو )ح ــار دانش ــتمزد همی ــرخ دس ــگاه ن ــن دانش ــای ای ــت امن هیئ
ــده  ــر مان ــدون تغیی ــال ۱۳۹۵ ب ــه از س ــجویی را ک ــت دانش ــان کار پاره وق متقاضی
بــود، اصــالح کــرد و ارقــام آن را بــا توجــه بــه نــوع مقطــع و تعــداد واحــد 
ــرد. ــالم ک ــال ۱۴۰۱ اع ــرای س ــد را ب ــای جدی ــش داد و نرخ ه ــده، افزای گذرانده ش

نرخ دستمزد همیار دانشجو )حق همیاری( 
دانشگاه عالمه طباطبایی در سال ۱۴۰۱ 

ــازار  ــه ب ــاده شــدن جهــت ورود ب ــرای آم ــا ب ــی ی ــاز مال ــل نی ــه دلی  دانشــجویان ب
کار، همزمــان بــا تحصیــل مشــغول بــه کار هســتند. شــاید اگــر ســازوکاری مناســبی 
ــه  ــال، زمین ــن ح ــال و در عی ــجویان اعم ــکالت دانش ــع مش ــایی و رف ــرای شناس ب
بــرای  را  تحصیــل  حیــن  در  مهارت آمــوزی  و  تجربــه  کســب  بــرای  الزم 
ــه ای بیشــتری در  ــای متخصــص و حرف ــت نیروه ــم، شــاهد تربی ــم کنی ــا فراه آنه
ــجو«  ــار دانش ــد »همی ــی مانن ــاً طرح های ــود. قطع ــم ب ــف خواهی ــای مختل عرصه ه

ــند.  ــر باش ــیار مؤث ــه بس ــن زمین ــد در ای می توانن

دعوت به همکاری

نگاهی به شرایط کار دانشجویی

 در دانشگاه های داخل و خارج از کشور

شاغل بودن یا نبودن دانشجو؛ 
مسئله این است؟

ــا  ــی، ی ــتقالل مال ــد و اس ــب درآم ــدف کس ــا ه ــل، ب ــار تحصی ــجویان در کن ــت و دانش ــان اس ــر جه ــی در سراس ــده رایج ــجویی پدی کار دانش
ــزارش  ــن گ ــد. در ای ــام می دهن ــارج از آن انج ــا خ ــگاه ی ــط دانش ــی را در محی ــازار کار، کار پاره وقت ــه ب ــریع تر ب ــوزی و ورود س مهارت آم
ــیم. ــته باش ــور داش ــل کش ــگاه های داخ ــجو« در دانش ــار دانش ــرح »همی ــر و ط ــورهای دیگ ــجویی در کش ــرایط کار دانش ــه ش ــی ب ــم نیم نگاه ــد داری قص
ــی  ــتقالل مال ــرای اس ــوان ب ــک ج ــای ی ــتین گام ه ــه نخس ــت ک ــی اس ــان کار پاره وقت ــم، منظورم ــت می کنی ــجویی« صحب ــی از واژه »کار دانش وقت
محســوب می شــود. دانشــجویان معمــوال کار دانشــجویی را بــا هــدف تأمیــن بخشــی از هزینه هــای زندگــی و تحصیــل یــا بــا هــدف کســب تجربــه 
ــی دانشــجو  ــا رشــته تحصیل ــط ب ــا غیرمرتب ــط ی ــد مرتب ــن شــرایط، کار دانشــجویی می توان ــا ای ــد. ب ــازار کار انجــام می دهن ــرای ب و آماده شــدن ب

باشــد.
بــه گــزارش بــازارکار از  ایســنا، کار دانشــجویی یــک پدیــده رایــج در بیــن تمــام دانشــجویان جهــان محســوب می شــود و بســیاری از دانشــگاه ها 
ــا  ــته از کاره ــن دس ــد؛ ای ــم می کنن ــی فراه ــی و بین الملل ــجویان  داخل ــرای دانش ــور - ب ــر کش ــون ه ــاس قان ــه براس ــت را - البت ــرایط کار پاره وق ش

می تواننــد شــامل کار در ســایت، کتابخانــه یــا ســالن ورزشــی دانشــگاه یــا حتــی تدریــس درس هــای مختلــف مثــل کامپیوتــر یــا زبــان باشــد.
البتــه گاهــی دانشــجویان ترجیــح می دهنــد کــه کاری خــارج از محیــط دانشــگاه و متفــاوت از رشــته تحصیلی شــان را تجربــه کننــد. یکــی از ایــن 
کارهــا کــه در کشــورهای خارجــی بــه ویــژه بــرای دانشــجویان بین المللــی بســیار متــداول اســت، کار در کافه هــا و رســتوران ها اســت کــه عــالوه بــر تأمیــن 
ــا فرهنــگ آن کشــور محســوب  ــان جدیــد و آشــنا شــدن ب ــرای یادگیــری ســریع تر زب بخشــی از هزینه هــای زندگــی دانشــجو، راهــی مناســب ب
ــه  ــوند ک ــوب می ش ــی محس ــاغلی پاره وقت ــر مش ــم از دیگ ــودک ه ــداری از ک ــا نگه ــودک ی ــداری،  کار در مهدک ــندگی،  صندوق ــود. فروش می ش

ــد. ــام دهن ــا را انج ــد آنه ــف می توانن ــورهای مختل ــجویان در کش دانش
کار پاره وقت در کافه یا رستوران، یکی از شغل های مورد توجه دانشجویان در جهان
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دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت تولیدی سهند دور در راستای توسعه زمینه ی فعالیت خود در اصفهان از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

کارشناس کنترل ۱
کیفیت

 کارشناس مکانیک، آقا،  ۲ نفر
 آشنا به نقشه خوانی صنعتی، کار با ابزارآالت اندازه گیری

صنعت  با  مرتبط  کاری  سابقه  دارای  ترجیحا 
قطعه سازی یا ماشین سازی، حداکثر سن ۳۵ سال

کارشناس دفتر فنی۲

 کارشناس  مکانیک / کاردانی نقشه کشی
آقا،  ۲ نفر، آشنا با نرم افزارهای نقشه کشی و 

Solidworks ترجیحا توانایی کار با 
دارای سابقه کاری مرتبط، حداکثر سن ۳۲ سال

کارشناس تضمین ۳
کیفیت

 ترجیحا کارشناس صنایع، خانم، یک نفر
 با سابقه کاری مرتبط در امور مربوط به تضمین کیفیت
 دارای مهارت های ارتباطی،حل مسئله و کار تیمی

حداکثر سن ۳۰ سال

کارشناس خرید۴

 ترجیحا کارشناس مکانیک، خانم، یک نفر
افرادی که دارای سابقه کار مرتبط می باشند مدرک 

 تحصیلیشان مالک نظر قرار نمی گیرد
 روابط عمومی قوی و مسلط به اصول و فنون مذاکره

حداکثر سن ۳۲ سال

سرپرست ۵
CNC دستگاه  تراش

 ترجیحا کارشناس مکانیک، آقا،  ۲ نفر
مسلط به برنامه نویسی تراش CNC  توانایی کار 

 با  ابزارآالت اندازه گیری)کولیس، میکرومتر(
آشنایی با نقشه خوانی صنعتی، حداکثر سن ۴۰ سال

شرایط احرازعنوان شغلیردیف

مسئول نگهداری و ۶
تعمیرات )نت(

 کارشناس ترجیحا مکانیک / برق
 آقا، یک نفر

 سابقه کاری مرتبط حداقل سه سال
 مسلط به امور سرپرستی و مدیریت

آشنایی با دستگاه های تولیدی و تعمیرات آنها  در 
 صنایع ماشین سازی، دارای مهارت های ارتباطی
حل مسئله و کار تیمی، حداکثر سن ۴۰ سال

کارشناس برنامه ریزی ۷
تولید

 کارشناسی صنایع،  آقا/خانم، ۳ نفر
 دارای مهارت های ارتباطی، حل مسئله و کار تیمی

 توانایی تحلیل داده و حل مسئله
 مسلط به نرم افزار اکسل مهندسی

 دارای حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط
حداکثر سن ۳۰ سال

حسابدار۸

 کارشناس حسابداری،  خانم، یک نفر
 دارای مهارت های ارتباطی کار تیمی

 مسلط به اصول حسابداری
دارای سابقه کار مرتبط، حداکثر سن ۳۰ سال

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده ارتباط حاصل نمایند.
hr@sahanddour.co

لینک : 

https://bazarekar.ir/46144

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرایط و نحوه تاسیس دفتر پیشخوان دولت
تاســیس دفتــر پیشــخوان دولــت بــرای اشــخاص حقیقــی و حقوقی میســر بوده 
و دارای شــرایط خاصــی اســت کــه بــا دارابــودن شــرایط آن مــی تــوان بــرای 

دریافــت مجــوز و اخــذ پروانــه تاســیس دفتر پیشــخوان دولــت اقــدام نمود.
ــی اداری، مســئولیت ایجــاد ســامانه  ــه شــورای عال ــر اســاس مصوب ضممــا ب
الکترونیکــی و نظــارت بــر عملکــرد دفاتــر پیشــخوان خدمــات دولــت بعهــده 

کانــون انجمــن هــای صنفــی دفاتــر پیشــخوان خدمــات دولــت اســت.

شرایط اشخاص حقیقی برای تاسیس دفتر پیشخوان دولت
۱( داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛

۲( اعتقــاد بــه دیــن مبیــن اســالم یــا یکــی از ادیــان رســمی کشــور مصــرح 
در قانــون اساســی ؛

ــه  ــه فســاد منجــر ب ــدم اشــتهار ب ــر و ع ــری موث ۳( نداشــتن پیشــینه کیف
ــدر؛ ــواد مخ ــه م ــاد ب ــی و اعتی ــوق اجتماع ــت از حق محرومی

ــه  ۴( حداقــل ســن ۲۴ ســال و حداکثــر ۶۵ ســال )مــالک ســن زمــان ارائ
درخواســت مــی باشــد(؛

۵( دارا بودن گواهی نظام وظیفه یا معافیت دائم برای افراد ذکور؛
۶( عــدم اشــتغال در دســتگاه هــای موضــوع مــاده ۶ قانــون مدیریــت 

ــران؛ ــالمی ای ــوری اس ــلح جمه ــای مس ــرو ه ــوری و نی ــات کش خدم
۷( متقاضــی پروانــه نبایســتی تحــت پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی ناشــی 

از هــر گونــه اشــتغال باشــد؛
۸( دارا بــودن حداقــل مــدرک تحصیلــی کارشناســی مــورد تاییــد 

علــوم؛ وزارت 
9( داشــتن توانایــی و اســتطاعت مالــی و یــا تاییدیــه اعتبــار بانکــی بــه منظــور 
خریــد و یــا اجــاره ملــک بــا شــرایط تعییــن شــده در ایــن آییــن نامــه جهــت 
ــروی انســانی  ــات و نی ــزات، امکان ــات پیشــخوانی و تامیــن تجهی ــه خدم ارائ

مــورد نیــاز و آمــوزش دیــده؛
۱۰( داشتن تایید صالحیت امنیتی از حراست سازمان؛

ــات  ــخوان خدم ــر پیش ــت دفات ــژه مدیری ــی وی ــدن دوره آموزش ۱۱( گذران
ــد  ــورد تایی ــی م ــات آموزش ــه از موسس ــه مربوط ــذ گواهینام ــت و اخ دول
ســازمان، پــس از اعــالم موافقــت بــا صــدور پروانــه بــرای متقاضــی از ســوی 

ــازمان؛ س
ــق  ــه ای مطاب ــی و بیم ــی، مالیات ــوق بانک ــی مع ــی قطع ــتن بده ۱۲( نداش

ــوط؛ ــررات مرب ــن و مق قوانی

شرایط اشخاص حقوقی برای تاسیس دفتر پیشخوان دولت
۱( مدیــر عامــل یــا یکــی از صاحبــان امضــاء مجــاز شــخص حقوقــی بایــد 
ــات و  ــوم، تحقیق ــد وزارت عل ــورد تایی ــدرک کارشناســی م ــل دارای م حداق

فنــاوری باشــد.
۲( داشــتن اســتطاعت مالــی و تاییدیــه اعتبــار بانکــی بــه منظــور خریــد و 
یــا اجــاره ملــک بــا فضــای مناســب جهــت ارائــه خدمــات پیشــخوانی و یــا 
کاربــری اداری / تجــاری، تامیــن تجهیــزات و نیــروی انســانی مــورد نیــاز و 

آمــوزش دیــده.
۳( داشتن تاییدیه صالحیت امنیتی از حراست سازمان  

۴( گذرانــدن دوره آموزشــی ویــژه مدیریــت دفاتــر پیشــخوان خدمــات دولــت 

ــازمان  ــد س ــورد تایی ــی م ــات آموزش ــوط از موسس ــه مرب ــذ گواهینام و اخ
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی

شرایط محل و ساختمان مورد نیاز برای تاسیس دفتر پیشخوان دولت
ــت  ــرای دریاف ــاز ب ــورد نی ــاختمان م ــل و س ــرای مح ــرط ب ــن ش ــم تری مه
ــل  ــد. حداق ــی باش ــاختمان م ــراژ س ــخوان، مت ــر پیش ــیس دفات ــوز تاس مج
فضایــی مــورد نیــاز و مجــاز بــرای ارائــه خدمــات در دفاتــر خدمــات شــهری 
۵۰ متــر مربــع اســت و فضــای موردنیــاز بــرای ارائــه خدمــات در روســتاها 

حداقــل ۳۰ متــر مــی باشــد.

سایر شرایط تاسیس دفتر پیشخوان دولت عبارت است از :
دفتــر بایــد در طبقــه همکــف بــا معبــر عمومــی و دارای کاربــری اداری یــا 

تجــاری باشــد. البتــه اســتقرار دفتــر در طبقــات ســاختمان هــا و مجتمــع های 
دارای پلــه برقــی و یــا آسانســور بالمانــع اســت.

ــی  ــزات اداری و فن ــان تجهی ــی و چیدم ــای بیرون ــن در طراحــی نم همچنی
ــد رعایــت شــود: ــل  بای ــوارد ذی دفتــر خدمــات پیشــخوان، م

۱( تابلو با رنگ، آرم و نوشته معین مطابق نمونه ای اعالمی توسط سازمان؛
۲( اختصــاص فضــای کافــی بــرای اســتقرار تجهیــزات مــورد نیــاز و 

متصدیــان دفتــر؛
۳( داشتن امکانات الزم جهت ارائه خدمات به جانبازان، معلولین و سالمندان؛

۴( اختصاص فضای مناسب برای زمان انتظار مشتریان؛
ــوارد  ــاز شــامل م ــورد نی ــی و اداری م ــزات فن ــه تجهی ــز ب ــد مجه ــر بای دفت

ــل باشــد: ذی
۱( پیشخوان مناسب جهت ارائه خدمات به مشتریان.

۲( صندلی و نیمکت مناسب برای استفاده در زمان انتظار مراجعین.
۳( امکانــات ایمنــی نظیــر کپســول اطفــای حریــق و سیســتم هشــدار دهنده 

و دزدگیــر، برابــر اســتانداردهای تعییــن شــده از ســوی مراجــع ذیصالح.
۴( تجهیزات رایانه ای و اداری متناسب با میزان خدمات قابل ارائه.

۵( خطوط ارتباطی و دیتای متناسب با حجم و نوع خدمات قابل ارائه.
۶( وسایل حرارتی / برودتی مناسب.

شرایط تمدید پروانه تاسیس دفتر پیشخوان دولت
۱- در صورتــی کــه متقاضیــان قصــد تمدیــد پروانــه دفاتــر پیشــخوان دولــت 
را داشــته باشــند بایــد از شــرایط زیــر برخــوردار بــوده و ســپس اقدامــات الزم 
را انجــام دهنــد. از جملــه مهــم تریــن ایــن شــرایط، داشــتن ضوابــط اخــذ 
ــه  ــه خدمــات موضــوع پروان ــه و اســتانداردهای مــکان و تجهیــزات ارائ پروان

اســت کــه در دو بخــش قبلــی بــه آن هــا اشــاره شــد.
۲- دارنــده پروانــه در صــورت تمایــل بــه تمدیــد پروانــه، بایــد حداقــل ســه مــاه 
ــط ســازمان  ــه مناطــق ذیرب ــار آن، تقاضــای خــود را ب ــان اعتب پیــش از پای
اعــالم نمایــد تــا در صــورت احــراز شــرایط، تعلیــق نبــودن فعالیــت دفتــر، 
ــد  ــرای تمدی ــودن دفتــر، ســازمان ب نداشــتن تخلــف رفــع نشــده و فعــال ب

پروانــه اقــدام کنــد.
۳- عــدم اقــدام بــه اعــالم درخواســت تمدیــد پروانــه در مهلــت تعییــن شــده، 
ــت  ــان مهل ــا پای ــی و ب ــت تلق ــه از فعالی ــده پروان ــراف دارن ــه انص ــه منزل ب
اعتبــار پروانــه، حقــوق منتســبه بــه دارنــده پروانــه در خصــوص فعالیــت هــای 

ــه، از ایشــان ســلب خواهــد شــد. موضــوع پروان
۴- در صــورت عــدم تمدیــد اعتبــار پروانــه یــا لغــو آن، دارنــده پروانــه بایــد 
ــدام و  ــده اق ــات دهن ــای خدم ــتگاه ه ــا دس ــاب ب ــویه حس ــه تس ــبت ب نس

ــد. ــه نمای ــط ســازمان ارائ ــه ذیرب ــه منطق گواهــی آن را ب
۵- انتقــال امتیــاز پروانــه پیشــخوان دولــت پــس از گذشــت ۳ ســال از تاریــخ 

صــدور پروانــه بــه نــام شــخص واگــذار کننــده امتیــاز صــورت مــی گیــرد.
ــرای اشــخاص حقوقــی در ســطح کشــور  ــه ب ۶- صــدور بیــش از یــک پروان

صرفــاً بــا موافقــت ســازمان امــکان پذیــر مــی باشــد.
ــان  ــری در زم ــای ایثارگ ــت ه ــری ، اولوی ــدگان کارت ایثارگ ــرای دارن ۷- ب
صــدور پروانــه بــه ترتیــب عبارتنــد از فرزنــدان و همســران شــهدا، جانبــازان، 
ــدان  ــر و فرزن ــه و همس ــه در جبه ــور داوطلبان ــا حض ــدگان ب آزادگان، رزمن
جانبــازان ۲۵ درصــد و باالتــر در دریافــت پروانــه دارای اولویــت تــا ۳۰ درصــد 

ســهمیه تعییــن شــده مــی باشــند.
۸- در صــورت اســتخدام هــر فــرد معلــول توســط دارنــده پروانــه مطابــق بــا 
فهرســت افــراد معلــول معرفــی شــده توســط ســازمان بهزیســتی کشــور کــه 
دارای شــرایط فعالیــت در دفتــر باشــند و یــا فهرســت افــراد جانبــاز معرفــی شــده 
توســط بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران، بــه ازای هــر نفــر مســتخدم موضــوع 
ــرای  ــر ب ــدی دفات ــه بن ــط درج ــده در ضواب ــن ش ــاز تعیی ــف امتی ــن ردی ای

دارنــده پروانــه محاســبه خواهــد شــد.
توجــه: بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی اداری، مســئولیت ایجــاد 
ــات  ــخوان خدم ــر پیش ــرد دفات ــر عملک ــارت ب ــی و نظ ــامانه الکترونیک س
ــات  ــخوان خدم ــر پیش ــی دفات ــای صنف ــن ه ــون انجم ــده کان ــت بعه دول

ــت. ــت اس دول

شرایط تاسیس دفتر پیشخوان دولت الکترونیک

ایــن روزهــا بــه منظــور کــم کــردن فاصلــه دفاتــر پیشــخوان دولــت بــه صــورت عمومــی و غیــر عمومــی و پخــش امکانــات بــرای تمــام 
مــردم در هــر منطقــه ای دولــت برنامــه هایــی طراحــی کــرده اســت کــه یکــی از ایــن برنامــه هــا ثبــت دفتــر پیشــخوان دولــت اســت کــه 

جــزء نیــاز هــای ضــروری مــردم بــه شــمار مــی رود.
ــت  ــخوان دول ــیس پیش ــوز تاس ــت مج ــرایط دریاف ــت؟ و ش ــت گرف ــخوان دول ــر پیش ــیس دفات ــوز تاس ــوان مج ــی ت ــرایطی م ــه ش ــا چ ب

ــت؟ چیس
ــای  ــته ه ــی از رش ــر در یک ــی معتب ــدرک کارشناس ــته و دارای م ــال داش ــر 65 س ــل 24 و حداکث ــت حداق ــی بایس ــی م ــخاص متقاض  اش
دانشــگاهی باشــند. همچنیــن رعایــت ضوابــط ســاختمان محــل دایــر نمــودن دفتــر پیشــخوان از جملــه شــرایط تاســیس دفتــر پیشــخوان 

دولــت مــی باشــد.
دفتــر پیشــخوان یــا دفتــر پیشــخوان خدمــات دولــت و بخــش عمومــی و غیــر دولتــی، بــه دفاتــری گفتــه مــی شــود کــه دولــت بــرای 
ارائــه خدمــات الکترونیــک بــه مــردم در ســطح کشــور ایجــاد کــرده اســت. و کلیــه دســتگاه هــای اجرایــی دولتــی کشــور موظفنــد خدمات 

الکترونیکی خــود را توســط ایــن دفاتــر ارائــه دهنــد.
دفاتــر پیشــخوان دولــت توســط بخــش خصوصــی اداره مــی شــوند. گفتــه مــی شــود از دالیــل مهــم تشــکیل ایــن دفاتــر جلوگیــری از 

مــوازی کاری دســتگاه هــای دولتــی و حرکــت بــه ســوی دولــت الکترونیــک اســت.
در زیر با شرایط و نحوه تاسیس و دریافت مجوز راه اندازی دفتر پیشخوان دولت بیشتر آشنا می شویم.

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت مهندسی در زمینه نفت و گاز 
واقع در شهرک صنعتی شمس آباد، جهت تکمیل کادر 
خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید..
۱. مدیر فروش: خانم

  حداقل لیسانس ترجیحا رشته های مهندسی
 حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط در حوزه نفت، گاز، 

 پتروشیمی و پاالیشگاه،  دارای روحیه کار تیمی
  با انگیزه و مسئولیت پذیر

  توانایی مدیریت تیم فروش و برنامه ریزی

۲.کارشناس فنی مهندسی )واحد R&D (: خانم
 فارغ التحصیل رشته های مهندسی ترجیحاً مکانیک 

 مهندسی شیمی/ ابزار دقیق
  مسلط به اتوکد و سالیدورک، مسلط به زبان انگلیسی

  ترجیحاً دارای سابقه کار مرتبط
  عالقمند به تحقیق و مطالعه

  آشنا به استانداردهای پایپینگ

۳. کارشناس امورمالی: خانم
 فارغ التحصیل رشته های حسابداری، مالی، بازرگانی

  آشنا به امور مالی و حسابداری
  دارای سابقه کار مرتبط

td.job@yahoo.com
لینک :

https://bazarekar.ir/48091 
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دعوت به همکاری

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

در راستای گسترش فعالیت های واحد مراقبت خود از بین عالقمندان همکار می پذیرد.

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

2- تضمین بکارگیری 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 بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.

  https://dam.clinic 

اینستاگرام پلتفرمی برای سرگرمی یا کسب وکار آنالین
ــران رســانه های اجتماعــی  ــر را در میــان کارب ــوک بیشــترین کارب اگرچــه فیس ب
در دنیــا دارد، امــا اینســتاگرام بــه دلیــل جذابیت هــای بصــری و امکانــات گســترده 
ــد  ــا ح ــف ت ــکل های مختل ــو در ش ــر و ویدئ ــن، تصوی ــتراک گذاری مت ــرای اش ب
زیــادی نیــاز مخاطبــان خــود را بــرای تعامــل در شــبکه های اجتماعــی برطــرف 
کــرده اســت؛ بــه ویــژه بــا توجــه بــه اینکــه برندهــا، نــرخ تعامــل را در اینســتاگرام 
۱۰ برابــر بیشــتر از فیس بــوک می داننــد.  ایــن غــول رســانه های اجتماعــی کــه 
ــدازی  ــر راه ان ــه اشــتراک گذاری تصاوی ــرای ب ــه عنــوان یــک پلتفــرم ب در ابتــدا ب
ــه بیشــتر  ــی ک ــرار داد. از آنجای شــد، حســاب های تجــاری را در مســیر خــود ق
ــن  ــد، روش ــف می کنن ــتاگرام کش ــق اینس ــد را از طری ــوالت جدی ــردم، محص م

اســت کــه ایــن یــک پلتفــرم فوق العــاده جــذاب بــرای مشــاغل اســت.
اینســتاگرام دومیــن پلتفــرم پربازدیــد پــس از فیس بــوک اســت کــه 
ــه  ــتوری روزان ــون اس ــه و ۵۰۰ میلی ــال ماهان ــر فع ــارد کارب ــک میلی ــش از ی بی
ــد از  ــده دارد. ۸۱ درص ــت متح ــر در ایال ــون کارب ــرم ۱۴۰ میلی ــن پلتف دارد. ای
ــات  ــوالت و خدم ــورد محص ــق در م ــه تحقی ــک ب ــرای کم ــتاگرام ب ــردم اینس م
اســتفاده می کننــد. حــدود ۷۱ درصــد از مشــاغل ایــاالت متحــده از اینســتاگرام 

اســتفاده می کننــد.  
در شــهریورماه یــک تیــم قــوی بــا فعالیــت گســترده داشــتیم و ۱۲ نیــروی جدیــد 
ــگ اینســتاگرام  ــل فیلترین ــه دلی ــاه ب ــان مهرم ــا در پای ــم ام ــرده بودی جــذب ک

مجبــور شــدیم همــه ایــن ۱۲ نیــرو را تعدیــل کنیــم

فیلترینگ، دیواری در برابر کسب وکارها
قطعــی اینترنــت بــا هــدف کنتــرل ناآرامی هــای شــهریور و مهرمــاه 
ــه دنبــال آن فیلترینــگ اینســتاگرام و پیام رســان واتســاپ ســد بزرگــی در  و ب
برابــر فعالیت هــای کســب وکارها ایجــاد کــرد و مشــکالتی جــدی بــرای تجــارت 
ــن  ــان کســب وکارهای اینســتاگرامی در ای ــود آورد. صاحب ــه وج ــک ب الکترونی
نگرانی هــای  کاری  مبهــم  آینــده  و  دیده انــد  زیــادی  آســیب های  مــدت 

ــرده اســت. ــی را برایشــان ایجــاد ک فراوان
»علیرضــا اعتضــادی« مدیــر یــک آژانــس تبلیغاتــی کــه مشــتریان نامــداری چــون 
ــهریورماه  ــد: در ش ــاره می گوی ــن ب ــت دارد در ای ــنپ مارک ــراه اول، آپ و اس هم
ــذار،  ــر ۳ بنیانگ ــالوه ب ــتیم و ع ــت گســترده داش ــا فعالی ــوی ب ــم ق ــک تی ی
ــل  ــه دلی ــاه ب ــان مهرم ــا در پای ــم ام ــرده بودی ــذب ک ــد ج ــروی جدی ۱۲ نی
ــن  ــور شــدیم؛ همــه ای فیلترینــگ اینســتاگرام و محدودیت هــای کار در آن مجب

۱۲ نیــرو را تعدیــل کنیــم.
یکــی از صاحبــان کســب وکار اینســتاگرامی در زمینــه تولیــد و فــروش پوشــاک 
ــی  ــدش از ماه ــش درآم ــتاگرام، از کاه ــده در اینس ــزار دنبال کنن ــا ۴۵ ه ب
۶۰ میلیــون بــه ۲۰ میلیــون و کم شــدن تعــداد کارکنــان بخــش فــروش از ۷ نفــر 
بــه ۳ نفــر در جریــان فیلترینــگ ایــن پلتفــرم شــکایت داشــته و اظهــار می کنــد 
ــوادث  ــان ح ــی در جری ــانه اجتماع ــن رس ــده در ای ــال ش ــای اعم محدودیت ه

اخیــر امــکان فعالیــت را بســیار ســخت کــرده اســت.
ــل  ــه دلی ــتاگرام، ب ــده در اینس ــزار دنبال کنن ــا ۴۵ ه ــاک: ب ــده پوش تولیدکنن
فیلترینــگ، درآمــد مــا از ماهــی ۶۰ میلیــون بــه ۲۰ میلیــون و تعــداد کارکنــان 

ــت ــر کاهــش یاف ــه ۳ نف ــر ب ــروش از ۷ نف بخــش ف
ــور  ــی و دک ــات چوب ــاخت وفروش قطع ــه س ــه ب ــکار« ک ــه »چوب ــب صفح صاح
ــفارش کار  ــز س ــفارتخانه ها نی ــون س ــی همچ ــز مهم ــوده و از مراک ــغول ب مش
داشــته، بــا ۱۳۰۰ نفــر دنبال کننــده در ایــن صفحــه کــه در چنــد ســال  فعالیــت 
بــه دســت آورده، در ارتبــاط بــا وضعیــت فیلترینــگ و تاثیــر آن بــر کســب وکارش 
ــد  ــزاق می کردن ــب وکار ارت ــن کس ــاب از ای ــازنده و نص ــر س ــار نف ــد: چه می گوی
ــن  ــان درآمــد داشــتند کــه حــاال ای ــه حــدود ۶ میلیــون توم و هــر کــدام ماهان
درآمــد تقریبــاً بــه صفــر رســیده و دلیــل آن عــدم دسترســی آســان بــه صفحــه 
ــا مشــتریان را ســخت و غیرممکــن  ــاط ب ــه ارتب ــوده ک اینســتاگرام و واتســاپ ب

کــرده اســت.
»محمــود نــادری« خوشــنویس بوشــهری کــه در صفحــه اینســتاگرامش آمــوزش 
ــته و از  ــف کشــور داش ــی از شــهرهای مختل ــه هنرجویان ــن خوشنویســی ب آنالی
ــکل  ــار مش ــگ دچ ــال فیلترین ــا اعم ــز ب ــرده، نی ــد می ک ــب درآم ــن راه کس ای

شــده اســت.

فیلترینگ با کسب وکارهای نوپا چه کرد؟
کــه  اینســتاگرام  فالوئــر  پــر  و  قدیمــی  فــروش  صفحه هــای  بــر  عــالوه 
ــادی را جــذب  ــت زی ــت و غیرثاب کسب وکارشــان شــناخته شــده و مشــتریان ثاب
بی نصیــب  فیلترینــگ  آســیب های  از  نیــز  نوپــا  کســب وکارهای  کرده انــد، 
نمانــده و در آغــاز راه فعالیــت تجــاری خــود متحمــل ضررهــای فراوانــی شــده اند.  
ــا  صاحــب صفحــه »گوشــکوه« کــه بــه تازگــی فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و ب
ــوده،  ــغول ب ــک مش ــوالت ارگانی ــروش محص ــه ف ــده ب ــزار دنبال کنن ــداد ۲ ه تع
می گویــد: کار مــا بــه صــورت خانوادگــی بــوده و فروش مــان بــه طــور میانگیــن 
نزدیــک بــه ۳۰ میلیــون تومــان بــا ســود ۲۰ درصــد، درآمــد ۶ میلیــون تومــان 
ــود  ــد موج ــر رون ــت؛ اگ ــده اس ــر ش ــروش صف ــگ، ف ــد از فیلترین ــه بع ــوده ک ب

حداقــل تــا یکــی دو مــاه آینــده ادامــه داشــته باشــد امیــدی بــه فــروش نداریــم.
فروشــنده محصــوالت ارگانیــک: کار مــا بــه صــورت خانوادگــی بــوده و فروش مــان 
بــه طــور میانگیــن نزدیــک بــه ۳۰ میلیــون تومــان بــا ســود ۲۰ درصــد، درآمــد 

۶ میلیــون تومــان بــوده کــه بعــد از فیلترینــگ، فــروش صفــر شــده اســت
خانــم ابراهیمــی مدیــر یکــی دیگــر از صفحه هــای کســب وکار نوپــا در اینســتاگرام 
کــه تولیدکننــده و فروشــنده محصــوالت دست ســاز اســت، بــا ۳۰۰ دنبال کننــده 
ــا میانگیــن درآمــد  ــر اســت ام ــه: درآمــدم در ماه هــا متغی در صفحــه خــود گفت
ــود کــه بعــد از فیلترینــگ، ایــن میــزان بــه کمتــر  در مــاه، ۳ میلیــون تومــان ب
ــکان  ــی ام ــه راحت ــا ب ــده ت ــبب ش ــگ س ــیده؛ فیلترین ــان رس ــزار توم از ۵۰۰ ه

دسترســی بــه صفحــه را نداشــته باشــم و ایــن یعنــی از دســت دادن مشــتری.

پلتفرم های داخلی رقیب یا جایگزین اینستاگرام
بــا فیلترینــگ اینســتاگرام و عــدم دسترســی تعــداد زیــادی از کاربــران و صاحبــان 
ــن،  ــاری آنالی ــای تج ــرای فعالیت ه ــتاگرام ب ــات اینس ــه صفح ــب وکارها ب کس
زمزمــه  جایگزینــی پلتفــرم بومــی بــرای ادامــه ایــن فعالیت هــا زیــاد شــد. روبیــکا 
یکــی از پلتفرم هــای داخلــی اســت کــه بــه عنــوان جایگزینــی بــرای اینســتاگرام 
ــی  ــای داخل ــورد کار در پلتفرم ه ــان کســب وکار در م ــا صاحب شــناخته شــده، ام

نظرهــای مشــابهی دارنــد.
مدیــر صفحــه »گوشــکوه« در ایــن خصــوص می گویــد: امــکان ادامــه فعالیــت در 
پلتفرم هــای داخلــی وجــود دارد، امــا مخاطــب پراکنــده اســت و ایــن کار مــا را 

بــرای ارتبــاط بــا مشــتری و محتواگــذاری ســخت می کنــد.
خانــم ابراهیمــی صاحــب صفحــه تولیــد و فــروش محصــوالت دست ســازه نیــز در 
ــد اینســتاگرام  ــرم خارجــی مانن ــد: »اصــوالً شــکل گیری پلتف ــاره می گوی ــن ب ای
ــه دلیــل وجــود قابلیت هــای مختلــف کــه  ــود و ب ــرای ســرگرم شــدن مــردم ب ب
ــد.  ــه ش ــادی مواج ــتقبال زی ــا اس ــتند ب ــانی هس ــال به روزرس ــم در ح ــدام ه م
ــی  ــانه اجتماع ــک رس ــوان ی ــه عن ــردم ب ــرای م ــوز ب ــی هن ــای ایران پلتفرم ه
شــناخته شــده نیســتند و فقــط بــرای ارســال پیــام از آن هــا اســتفاده می شــود. 
ــند،  ــته باش ــران را داش ــی کارب ــور میلیون ــش حض ــا گنجای ــن پلتفرم ه ــر ای اگ
ــران  ــار کارب ــده را در اختی ــر ش ــای فیلت ــد پلتفرم ه ــی در ح ــا و امکانات قابلیت ه
ــن  ــم می شــود در ای ــه طــور حت ــد، ب ــا اعتمــاد کنن ــه آنه ــردم ب ــرار دهــد و م ق

فضــا هــم فعالیــت و رشــد کــرد«.
فروشــنده محصــوالت دست ســاز: میانگیــن درآمــد مــا در مــاه، ۳ میلیــون تومــان 

بــود کــه بعــد از فیلترینــگ، بــه کمتــر از ۵۰۰ هــزار تومــان رســیده اســت
مدیــر صفحــه تولیــد و فــروش پوشــاک در اینســتاگرام نیــز گفتــه، پلتفرم هــای 
ــد  ــای خارجــی نیســتند و فاق ــر پســندبودِن پلتفرم ه ــدرت و کارب ــه ق ــی، ب ایران

ــتند. ــب وکارها هس ــت کس ــرای فعالی ــب ب ــاخت های مناس زیرس
ــت  ــرای فعالی ــاز ب ــورد نی ــات م ــود امکان ــاخت ها«، »نب ــودن زیرس ــاده نب »آم
ــتفاده از  ــه اس ــران ب ــب کارب ــرای ترغی ــذاب ب ــای ج ــب وکارها« و »قابلیت ه کس
پلتفرم هــای داخلــی« از دالیــل عمــده عــدم تمایــل صاحبــان کســب وکار بــرای 
اســتفاده از ایــن پلتفرم هاســت. امــا حتــی اگــر ایــن مشــکالت نیــز رفــع شــود، 
ــادی را در اینســتاگرام  ــدت زی ــه م ــا ک ــته از آنه ــژه آن دس کســب وکارها و به وی
فعالیــت کــرده و جایــگاه خــود را در بیــن مخاطبــان و مشــتریان تثبیــت 
کرده انــد بــرای حضــور و فعالیــت در پلتفــرم داخلــی بایــد از نقطــه صفــر شــروع 
ــب وکار  ــک کس ــرمایه ی ــه س ــان ک ــادی از مخاطب ــش زی ــل بخ ــد و در عم کنن
ــه  ــری ب ــران ناپذی ــر، آســیب جب ــن ام ــد و ای اینترنتــی اســت، از دســت می دهن

می کنــد. وارد  کســب وکارها 

روایت صاحبان کسب وکارهای

 اینستاگرامی از اقتصاد این روزها؛

زخم کاری فیلترینگ 
بر پیکر کسب وکارهای 

اینستاگرامی

ــتر  ــه بس ــا ب ــد، ام ــی ش ــا طراح ــر دنی ــراد در سراس ــی اف ــبکه ارتباط ــاد ش ــرگرمی و ایج ــدف س ــا ه ــی ب ــانه های اجتماع ــه رس ــر چ اگ
ــب وکارها  ــن کس ــر ای ــری ب ــه جبران ناپذی ــگ ضرب ــه فیلترین ــده ک ــل ش ــن تبدی ــاری آنالی ــای تج ــرای فعالیت ه ــدی ب ــم و کارآم مه

وارد خواهــد کــرد.
ــرگرم کننده  ــًا س ــی صرف ــکل پلتفرم های ــانه ها از ش ــن رس ــی ای ــانه های اجتماع ــور رس ــه از ظه ــک ده ــر از ی ــازارکار، در کمت ــزارش ب ــه گ ب
بــه یــک بخــش کامــاًل یکپارچــه از هــر جنبــه از زندگــی روزمــره تبدیــل شــده اســت. پلتفرم هــای مختلــف شــبکه های اجتماعــی بنــا بــر 
ــت  ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــا ب ــد؛ ام ــش داده ان ــران را پوش ــف کارب ــای مختل ــالیق گروه ه ــد س ــه می دهن ــه ارائ ــی ک ــات و قابلیت های امکان
ــت  ــور و فعالی ــرای حض ــا ب ــران دنی ــن کارب ــی در بی ــانه های اجتماع ــرم رس ــن پلتف ــن و محبوب تری ــوان کاملتری ــه عن ــتاگرام ب ــه اینس ک

ــت. ــی اس ــن حیات ــب وکارهای آنالی کس

دعوت به همکاریدعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاری
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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.

کارجو

کارفرما

قوانین

آخرین فرصت  های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار
 ارسال رزومه: 09122177643 - تماس: 66405655

تفاهم نامــه  بازارکــــار،  گــزارش  بــه 
کار  و  آمــوزش  معاونــت  بیــن  همــکاری 
صنــدوق  و  جهاددانشــگاهی  آفرینــی 
ــاد  ــارآفرینی ایثارگــران بنی ــال و کــ اشتغــ
شــهید، چهارشــنبه 18 آبــان مــاه بــه امضــای 
معــاون  بیجنــدی  محمدصــاق  دکتــر 
جهاددانشــگاهی  کارآفرینــی  و  آمــوزش 
مدیرعامــل  محمــدی  علیرضــا  دکتــر  و 
ــران   ــی ایثارگ ــتغال و کارآفرین ــدوق اش صن

رســید.
براســاس ایــن تفاهــم دو مجموعــه بــرای 
مشــــاوره، آمــوزش و اشتغــــال دانش آموزان، 
ــواده  ــه خان ــی هم ــور کل ــه ط ــجویان و ب دانش
هــای ایثارگــر در حــوزه اشــتغال و کارآفرینــی 

می کننــد. همــکاری 
دکتــر بیجنــدی در ایــن مراســم بــا تشــریح 
ــای  ــت ه ــا و ظرفی ــدی ه ــی از توانمن برخ
جهــاد دانشــگاهی در حــوزه هــای مختلــف 
ــک  ــوان ی ــه عن ــگاهی ب ــاد دانش ــت: جه گف
نهــاد واســط تجــارب خوبــی در حــوزه اشــتغال 
دانــش آموختــگان، توســعه کســب و کارهــای 
راهبــری  و  هدایــت  و  خانگــی  و  خــرد 
شــغلی دارد و مــی توانــد ایــن تجــارب 
را در قالــب برنامــه ای ملــی و جامــع در 
و  شــهید  بنیــاد  هــدف  جامعــه  اختیــار 

ــد. ــرار ده ــران ق ــتغال ایثارگ اش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بحــث هدایــت تحصیلی 
موضــوع  نیــز  و  آمــوزان  دانــش  بــرای 
ــیار  ــجویان بس ــرای دانش ــغلی ب ــت ش هدای
دانشــگاهی  جهــاد  گفــت:  دارد  اهمیــت 
برخــی  در  را  شــغلی  هدایــت  برنامــه 
و  اســت  کــرده  اجرایــی  هــا  دانشــگاه 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــرای اج ــی ب ــن آمادگ ضم
ــد تجــارب  در همــه دانشــگاه هــا، مــی توان
و  شــهید  بنیــاد  همــکاری  بــا  را  خــود 
ــران  ــی ایثارگ ــتغال و کارآفرین ــدوق اش صن
ــه  ــز ک ــران عزی ــه هــدف ایثارگ ــرای جامع ب
یــادگاران ارزشــمند دفــاع مقــدس هســتند 

نمایــد. عملیاتــی 
کــارآفــرینــــی  و  آمــوزش  معــــاون 
جهاددانشــگاهی بــا اشــاره بــه خدمــات 
آموزشــی جهــاد دانشــگاهی بــه جامعــه 
عزیــز ایثارگــر و خانــواده معظــم شــهدا 
بــرای  امادگــی  ضمــن  کــرد:  تصریــح 
اجــرای طــرح هــای ملــی بــا مشــارکت 

ــوزه  ــور در ح ــطح کش ــهید در س ــاد ش بنی
ــام  ــار اع ــا افتخ ــی، ب ــتغال و کارآفرین اش
ــهدا و  ــز ش ــواده عزی ــه خان ــم هم ــی کنی م
ــهریه در  ــف ش ــد تخفی ــر از ۳۰ درص ایثارگ
دانشــگاهی  جهــاد  آموزشــی  هــای  دوره 
در مهــارت هــا و رشــته هــای مختلــف 
ــر در  ــزان ایثارگ ــتند. و عزی ــوردار هس برخ
ــای  ــوان دوره آموزشــی در واحده ــزار عن ه
ســازمانی جهاددانشــگاهی از ایــن تخفیــف هــا 

هســتند. برخــوردار 
ــه طــرح مهــارت آمــوزی  دکتــر بیجنــدی ب
ســربازان وظیفــه اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــوا و  ــی کل ق ــتور فرمانده ــه دس ــرح ک ط
رهبــر معظــم انقــاب بــوده بــا شــیوه نامــه 
دانشــگاهی  جهــاد  توســط  کــه  دقیقــی 
طراحــی و تدویــن شــده اســت در اســتان هــای 
ــرای  ــر اج ــود و ب ــی ش ــی م ــف اجرای مختل
ــرارگاه مهــارت امــوزی و وزارت  آن خــود ق

ــد. ــی دارن ــارت میدان ــان نظ ورزش و جوان
وی بــا اشــاره بــه دغدغــه هــای دکتــر 
قاضــی زاده هاشــمی در زمینــه اشــتغال 
ــزرگ ایثارگــری در کشــور گفــت:   جامعــه ب
ــه در  ــاد شــهید ک ــا بنی ــد هســتیم ب عاقمن
ــاوره  ــتغال، مش ــه اش ــش دغدغ ــطح کان س
تحصیلــی و هدایــت شــغلی دانــش آمــوزان 
ــب یــک  و دانــش آموختــگان را دارد در قال
ــا  ــف و ب ــی در اســتان هــای مختل طــرح مل

ــهید و  ــاد ش ــود بنی ــارت خ ــارکت و نظ مش
ــربازان  ــوزی س ــارت آم ــرح مه ــد ط همانن

ــم. ــی نمایی ــی و عملیات آن را اجرای
معــاون آمــوزش و کارآفرینی جهاددانشــگاهی 
همچنیــن ضمــن معرفــی طــرح آینــده 

ــن  ــده گفــت: در ای مشــاغل و مشــاغل آین
ــد  ــگاهی می توان ــاد دانش ــم جه ــه ه زمین
ــد  ــاغل جدی ــای مش ــعه ظرفیت ه ــه توس ب
از  و  بپــردازد  ایثارگــری  جامعــه  بــرای 
بنیــان  دانــش  و  فناورانــه  ظرفیت هــای 
خــود در حــوزه مراکــز رشــد و پــارک هــای 
ــز  ــش )مراک ــز من ــاوری و مراک ــم و فن عل
نــوآوری و شــکوفایی( در راســتای توســعه 
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــا و ش ــتارت ه اس
بــه کمــک بنیــاد شــهید در حــوزه اشــتغال و 

ــی بشــتابد. کارآفرین
وی تاکیــد کــرد: نــگاه جهــاد دانشــگاهی 
ــر  ــگان ایثارگ ــش آموخت ــه دان ــت ک ــن اس ای
بتواننــد فــارغ از توجــه بــه اســتخدام بتواننــد 
ــد و  ــی بپردازن ــوآوری و کارآفرین ــث ن ــه بح ب
ــاد  ــعه و ایج ــدن و توس ــن ش ــکان کارآفری ام

ــند. ــته باش ــز داش ــا را نی ــب و کاره کس

دانشگاهی جهاد  از  درخواست 
شناسنامه دار ارائه خدمات  برای   

ایثارگران به   

مدیرعامــل  محمــدی  علیرضــا  دکتــر 
ــران  ــی ایثارگ ــتغال و کارآفرین ــدوق اش صن
ظرفیــت  از  اســتفاده  بــر  تاکیــد  بــا 
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــار ک ــگاهی اظه جهاددانش
دســتور دکتــر قاضــی زاده هاشــمی رئیــس 
ــد  ــا بای ــران م ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش بنی
تــا  امــوزی  دانــش  تحصیلــی  مقطــع  از 
ــی را  ــای تحصیل ــد اســتعداد ه دانشــگاه بای
شناســایی و  بــرای جامعــه هــدف خــود 

برنامــه داشــته باشــیم.

ــا اشــاره بــه تجــارب و ظرفیــت هــای  وی ب
ــی از  ــت:  بخش ــگاهی گف ــوب جهاددانش خ
افــرادی کــه از خدمــات جهاددانشــگاهی 
اســتفاده مــی کننــد جامعــه هــدف مــا 
ــن  ــه ای ــم ک ــاز داری ــا نی ــا م ــتند، ام هس
ــنامه دار  ــات اراده شــده شناس ــداد و خدم تع

ــوند. ش
جامعــه  کــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  وی 
و  تحصیلکــرده  جامعــه  مــا  ایثارگــری 
معتبــر  هــای  دانشــگاه  آموختــه  دانــش 
در  و  بــاال  بــه  کارشناســی  از  اغلــب  و 
هســتند  تکمیلــی  تحصیــات  مقاطــع 
ــر  ــزار نف ــش از ۲۳۰ ه ــزود: بی ــتند، اف هس
ــه  ــرای ارائ ــهید ب ــاد ش ــدف بنی ــه ه جامع
اشــتغال  و  مشــاوره  مهــارت،  خدمــات 
ــت  ــا از ظرفی ــتیم ت ــاده هس ــتند و آم هس
آموزشــی،  زمینــه  در  جهاددانشــگاهی 
خوبــی  بــه  آموزشــی  مهــارت  مشــاوره، 
آینــده شــغلی  بــرای  و  کنیــم  اســتفاده 
ــگاهی  ــاد دانش ــکاری جه ــا هم ــران ب ایثارگ

باشــیم. داشــته  مشــخص  برنامــه 
ــی  ــتغال و کارآفرین ــدوق اش ــل صن مدیرعام
ایثارگــران بــا اشــاره بــه مدرســه ملــی 
نیــاز  مــا  کــرد:  بیــان  جهاددانشــگاهی 
استعدادهــــای  و  ظرفیت هــا  تــا  داریــم 
مــــا  دانشجویــــان  و  دانــــش آموزان 
ــه  ــود چ ــخص ش ــا مش ــده ت ــایی ش شناس

ــه  ــه جرگ ــده ب ــا در آین ــن ه ــداد از ای تع
فکــر می کنیــم  و  می رسنــــد  اشتغــــال 
مــا  هــدف  جامعــه  بــه  جهاددانشــگاهی 

بپوشــاند. عمــل  جامــه 

دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری 
بنیادشهید کارآفرینی  و  اشتغال 

 مدیرعامــل صنــدوق اشــتغال و کارآفرینــی 
نمایشــگاه  بــــرگزاری  از  ایثــــارگران 
کارآفرینــی  و  اشــتغال  دستاوردهــــای 
جــاری  ســال  اواخــر  در  شــهید  بنیــاد 
خبــر داد و اعــام کــرد: تصمیــم گرفتیــم از 
ــی از بخــش  ــه نمایندگ ــاد دانشــگاهی ب جه
ــگاه  ــن نمایش ــور در ای ــای کش ــگاه ه دانش
دعــوت کنیــم و فضایــی را نیــز بــرای 
تــا  داده ایــم  اختصــاص  منظــور  ایــن 
جهــاد دانشــگاهی بتوانــد دســتاوردهای 
خــود را در حــوزه هــای مختلــف بویــژه 
آمــوزش، مهــارت و اشــتغال ارائــه نمایــد.
گفتنــی اســت، موضــوع ایــن تفاهم نامــه 
علمــی،  تــوانمندی هــــای  از  استفــــاده 
در  جهاددانشــگاهی  تجربــی  و  تخصصــی 
ــق  ــران از طری ــازی ایثارگ ــت توانمندس جه
توســعه فرصتهــای شــغلی و ارتقــای دانــش 
نیــروی  مهــارت  افزایــش  و  تخصصــی 
انســانی و کیفیــت تحقیقــات علمــی – کاربردی 
در زمینــه اشــتغال و کارآفرینــی جامعــه 

ــت. ــران اس ــدف ایثارگ ه
ترویــج و نهادینــه کــردن فرهنــگ کار و 
تــاش در بیــن جامعــه ایثارگــران، کاهــش 
اجتماعــی  عدالــت  توســعه  بیــکاری، 
معیشــتی  بنیــه  ارتقــاء  و  اقتصــادی  و 
خانــواده هــای مــورد حمایــت بنیــاد شــهید 
ــای  ــی و مهارت ه ــش فن ــاء ســطح دان و ارتق
ــطح  ــای س ــدف،  ارتق ــه ه ــه ای جامع حرف
حرفــه ای  مهارت هــای  و  فنــی  دانــش 
خودکفایــی  راســتای  در  هــدف  جامعــه 
مناســب  زمینــه  ایجــاد  و  خوداتکایــی  و 
و  توانمندســازی  استعدادســنجی،  جهــت 
ــه  ــای نهفت ــت ه ــکوفایی خاقی ــد و ش رش
افــراد جامعــه هــدف از اهــداف امضــای 

اســت. تفاهم نامــه  ایــن 
ــران  ــی از مدی ــه جمع ــت ک ــن نشس در ای
حضــور  نیــز  طــرف  دو  کارشناســان  و 
ــی  ــه اجرای ــیوه نام ــد ش ــرر ش ــتند، مق داش
طــرح توســط مدیــران دو مجموعــه تدویــن 

و مشــخص و کار دنبــال شــود.

قرنفلی  لیال  گزارش: 

در مراسم امضای تفاهم نامه جهاددانشگاهی با بنیاد شهید اعالم شد؛

جهاددانشگاهی به کمک مهارت آموزی
 و اشتغال ایثارگران می آید

ــگاهی و  ــی جهاددانش ــوزش و کار آفرین ــت آم ــن معاون ــکاری بی ــه هم ــم نام تفاه
ــا هــدف اشــتغال جامعــه  صنــدوق اشــتغال و کارآفرینــی ایثارگــران بنیــاد شــهید ب

ــید. ــا رس ــه امض ــران ب ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــدف بنی ه

توضیحاتتحصیالتعنوان شغل

آشنایی به کامپیوتر و کارپروژه ایحداقل کارشناسیکارمند اداری

دارای سابقه کار حسابداری حداقل کارشناسیحسابدار

دارای حقوق مزایای مناسبسیکل و دیپلمکارگر انبار

دارای اندام ورزشکاری_ شیفت 12به 24سیکل و دیپلمحراست- نگهبان

آشنایی به طراحی سه بعدی- آموزش رایگانحداقل کاردانیکارشناس معماری

کارشناس اداری 
شرکت فوالدی- آشنا به زبان انگلیسی- دارای سابقه کارکارشناسیفروش

در رشته های عمران- معدن- مکانیک-برق و معماری در مرکز ارشد و دکترامهندس- محقق
دولتی برای چند استان

کارشناس سفارشات 
دارای سابقه کار مرتبط- آشنایی با امور ترخیص و گمرک- زبان حداقل کارشناسیخارجی

باالتر از متوسط- ماموریت خارجی دارد-حداکثر سن ۳8 سال

کارشناس منابع انسانی، 
خانم- آقا – دارای سابقه کار و توانایی های مرتبط- شرکت نفتی استحداقل کارشناسیبازرگانی و آموزش

CRM و کارشناس 
دارای سابقه کار و آشنا به قطعات خودرو- شرکت در حوزه خودرو استحداقل کاردانیگارانتی

مرکز وابسته به دولت مدرک قید نشدهگرافیست

مرکز دولتی دکترای میکروب شناسی خاکمحقق-خاک شناس

مرکز وابسته به دولتکارشناسیحسابدار

خانم- حداکثر ۳5 سال سن –آموزش داردکارشناسی حسابداریحسابدار

خانم – حداکثر ۳5 سال سن- آموزش داردکارشناسیکارشناس اداری

خانم- مسلط به pwkara – حقوق باالکارشناسیکارشناس اداری

آقا- حداکثر ۳5 سال سن-ساعت کار 7.۳۰ الی 16.۳۰-  نهار و دیپلمهنیروی خط تولید
صبحانه- پنج شنبه تعطیل

خانم- مجموعه پژوهشی وابسته به دولتبهیاریکمک بهیار

خانم-آقا- مسلط به آفیس- دارای سابقه کارکارشناسیمسئول دفتر

کارشناسی و باالتر در رشته های کارشناس بازرگانی
آقا - دارای سابقه کار و توانایی مذاکره صنایع و مدیریت 

آقا- خانم-رشته هایی مانند مدیریت، بیمه و .. ساعت کار 8 الی کاردانی کارمند مرکز تماس
17- پنج شنبه ها تعطیل

کارشناس تحقیق و 
مسلط به برنامه ریزی میکروکنترلرهاکارشناسی برق و الکترونیکتوسعه

دارای سابقه کار مرتبطکارشناسی کارشناس حقوق

توضیحاتتحصیالتعنوان شغل

کارشناس منابع 
شرکت نفتی- نیرو در حد مدیر منابع انسانیکارشناسی و باالترانسانی

آقا- مرکز وابسته به دولت استکارشناسی و باالترکارشناس باغبانی

کارشناس حقوق و 
شرکت نفتی – خانم- دارای سابقه کارکارشناسی حسابداریدستمزد

IT شرکت نفتی- دارای سابقه کارمهندس کامپیوترکارشناس

متخصص شبکه و 
مرکز دولتی-حرفه ای در سخت افزار و نرم افزارهای شبکه مهندس کامپیوتر و یا ITامنیت

و امنیت دیتا سنتر

دارای ظاهر مرتبدیپلمهخدماتی بیمارستان

کارآموز واحد منابع 
هدف آموزشو تربیت نیروی منابع انسانی و سپس جذب افراد موفق کارشناسی رشته های مرتبطانسانی شرکت نفتی

کار فنی در خطوط ریلی استدیپلم و کاردانینیروی فنی

مسلط به محاسبه ارزش افزوده- حقوق و دستمزد- بیمه مالیاتکارشناسی و باالترحسابدار

کارشناس در مرکز 
رشته های فیزیک، فتونیک، صنایع، کامپیوتر، مکانیک، متالورژی، کارشناسی و ارشددولتی

برق  و مدیریت

کارشناس بازرگانی- 
شرکت نفتی استکارشناسیخرید

کارشناس مرکزتماس 
آشنا به مبانی شبکه و امور فنیمخابرات، کامپیوتر، ITو پشتیبانی فنی

برنامه نویس، شبکه و 
 BPMN . c#تسلط به مرکز دولتی- کامپیوتر ،IT و صنایعتحلیلگر سیستم

مرکز دولتی - مسلط به Aspen Adsortionکارشناسی شیمیکارشناس فرایند

مسلط به اکسلکارشناسینیروی اداری

دارای سابقه مرتیطکارشناسیدیجیتال مارکتینگ

کارشناس فروش 
ماموریت داردترجیحا پلیمر و یا فنیدفتری

کارشناس مکانیک یا 
آشنایی با اصول  پایپینگ و متره و تجهیزات ثابتمکانیک یا هوافضاهوافضا

انبار سیستمی سرپرست انبار

مسلط به زبان انگلیسی و امور بازرگانیارشد بازرگانی خارجیبازرگانی خارجی

مراکز دولتی و خصوصی معتبردیپلمهخدمات و آبدارچی

رانندگی با ایسوزو و کامیونت راننده پایه 2
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دعوت به همکاری

شرکت فوالد مبارکه اصفهان به منظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز سال های آتی خود در مشاغل اپراتوری و کارشناسی، تعداد ۱۱۰۳ نفر از واجدین شرایط را بر اساس جداول موجود در سایت شرکت شماره ۳ و ۴ از طریق برگزاری آزمون کتبی )دانشی(، ارزیابی 
مهارتی و مصاحبه )برای مشاغل اپراتوری(، کانون ارزیابی شایستگی )برای مشاغل کارشناسی(، معاینات طب صنعتی )جهت سنجش سالمت، توانایی جسمی و ویژگی های روان شناختی( و گزینش، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی 

جذب می نماید.
مهلت ثبت نام تا ۱۰ آذر ۱۴۰۱ می باشد.

شرایط عمومی
۱– تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران؛

۲- تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصّرح در قانون اساسی؛
۳- نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد؛

۴- عدم سوءمصرف مواد اعتیادآور به تأیید مراجع ذی صالح؛
۵-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشکی )دارا بودن معافیت دائم پزشکی در 

مشاغل کارشناسی بالمانع است(؛
۶-داشتن حداقل سن ۱۸ سال تمام شمسی تا آخرین روز برگزاری آزمون )جمعه مورخ ۱۴0۱/۱0/0۲(؛

۷-داشتن سالمت و توانایی کامل جسمی، روحی و ویژگی های روان شناختی جهت انجام فعالیت های شغلی 
طبق تأیید مرکز بهداشت حرفه ای شرکت فوالد مبارکه؛

۸-تأیید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش شرکت فوالد مبارکه.

شرایط اختصاصی
جدول شماره ۱: شرایط اختصاصی

حداکثر حداقل معدل کلمقطع تحصیلیشغل
سن

 حداکثر سابقه کار
قابل پذیرش با پرداخت حق بیمه

۳ سال۲۴ سال۱۳.00دیپلماپراتور

۳ سال۲۸ سال۱۳.00لیسانسکارشناس
تسهیالت منظور شده برای داوطلبان:

۱.به کلیه دارندگان کارت های پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشکی، مدت ۲۴ ماه )۲ سال( 
خدمت نظام وظیفه قانونی به حداکثر سن اضافه خواهد شد. )دارندگان کارت معافیت دائم پزشکی و خرید 

خدمت، مشمول استفاده از این بند نمی شوند(
هستند،  کشور  معتبر  بازنشستگی  در صندوق های  بیمه  پرداخت حق  با  کار  سابقه  دارای  که  ۲.داوطلبانی 
به ازای هر سال سابقه یک سال )تا سقف ۳ سال( به حداکثر سنی آنان اضافه می شود. این دسته از افراد 
می بایست گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه را به همراه سایر مدارک در روز کنترل 
مدارک )پس از آزمون کتبی( به همراه داشته باشند. برای افرادی که سوابق بیمه سازمان تأمین اجتماعی 
ارائه می کنند، عالوه بر گواهی مذکور، همراه داشتن شناسه کاربری و رمز ورود به درگاه خدمات غیرحضوری 
سازمان تأمین اجتماعی الزامی است؛ در غیر این صورت از ورود این افراد به مرحله بعد جلوگیری به عمل 

خواهد آمد.
۳.فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان ۷0 درصد به میزان ۴ سال و فرزندان معزز جانبازان باالی ۲۵ درصد 
جانبازی، به میزان ۳ سال به حداکثر سن آنان اضافه می شود. الزم است این افراد جهت استفاده از تسهیالت 
سنی نسبت به اخذ معرفی نامه ایثارگری از دفاتر پیشخوان دولت اقدام و در روز کنترل مدارک ارائه نمایند.

تذکر ۱: شرکت در کلیه مراحل جذب، برای مشموالن بند فوق الزامی است.
۴.برای کلیه پیمانکاران شاغل در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد داخل فنس فوالد مبارکه درصورتی که 
در زمان برگزاری آزمون در یکی از این شرکت ها مشغول به کار باشند، به ازای هر سال سابقه، تا سقف ۳ سال 
دیگر از سابقه کار داخل فنس آنان به سابقه کار قابل پذیرش مندرج در جدول شماره ۱ اضافه خواهد شد 

)مجموعا ۶ سال( و از شرط معدل مندرج در این جدول نیز معاف می باشند.
تبصره: داوطلبان مشمول این بند می بایست لیست بیمه مربوط به سابقه کار مذکور را اسکن و به همراه سایر 
مدارک در سامانه ثبت نام بارگذاری نمایند و گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه را به 
همراه سایر مدارک در روز کنترل مدارک )پس از آزمون کتبی( به همراه داشته باشند. این لیست در مرحله 

کنترل مدارک صحت سنجی خواهد شد.
۵.فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان باالی ۵0 درصد که متقاضی شرکت در آزمون مشاغل اپراتوری 

می باشند از شرط معدل معاف می باشند.
۶.در مقطع تحصیلی کارشناسی، فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاه های زیر شامل رتبه های اول تا سوم مقطع 

کارشناسی رشته های موردنیاز، دو سال به سقف سنی اعالم  شده در جدول شماره ۱ اضافه خواهد شد.
از دانشگاه محل تحصیل دریافت و در سامانه ثبت نام  را  این داوطلبان می بایست گواهی موردنیاز  تذکر۱: 
بارگذاری و در روز کنترل مدارک )پس از آزمون کتبی( به همراه سایر مدارک ارائه نمایند و در صورت عدم 

ارائه گواهی معتبر تخفیف این بند مشمول این داوطلبان نخواهد شد
.بدیهی است پذیرفته شدگان مرحله کتبی، در مرحله ارزیابی شایستگی تخصصی به صورت ویژه مدنظر قرار 

خواهند گرفت.
تذکر۲: دانشگاه های فوق الذکر عبارت اند از: دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و 
صنعت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه 

تهران، دانشگاه امام صادق علیه السالم، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان.

۷.با احتساب کلیه تسهیالت سنی، سن داوطلبان مشاغل اپراتوری از ۳0 سال و مشاغل کارشناسی از ۳۴ سال 
نباید باالتر باشد )داوطلبان مشمول بند ۴ و ۶ از مفاد این بند مستثنا می باشند(.

 توضیحات شرایط اختصاصی
۱.دارا بودن مدرک و رشته تحصیلی معتبر، مطابق با شرایط مندرج در جداول ۳ و ۴ الزامی بوده و داوطلبان 

در زمان ثبت نام می بایست مدارک منطبق با اطالعیه را ارائه نمایند.
۲.مبنای محاسبه حداکثر سن، تا آخرین روز برگزاری آزمون، روز جمعه مورخ ۱۴0۱/۱0/0۲ است.

۳.افراد دارای مدارک تحصیلی در مقاطع باالتر از جداول ۳ و ۴ به شرط دارا بودن و ارائه مدرک تحصیلی 
منطبق با شرایط اطالعیه، می توانند در آزمون مقطع پایین تر شرکت کنند؛ لیکن می بایست از ارائه مدارک با 
 مقاطع باالتر خودداری نمایند و امکان تغییر کد رشته آزمون یا رده شغلی در طول فرایند جذب وجود ندارد.

۴.با عنایت به اینکه نیازهای اعالم شده بر اساس ساختار سازمانی مصوب شرکت است، در صورت استخدام 
داوطلبان مذکور در بند ۳، هرگونه درخواست مبنی بر تغییر ردیف یا رده شغلی مرتبط با مدرک تحصیلی 
باالتر فرد طی زمان اشتغال، حداقل تا ۷ سال امکان پذیر نیست و پس از این مدت نیز تابع ضوابط و مقررات 

شرکت خواهد بود و قبل از جذب، در این خصوص تعهد محضری از داوطلب اخذ خواهد شد.
۵.داوطلبان مشاغل اپراتوری می بایست بومی استان های اصفهان یا چهارمحال و بختیاری باشند.

توضیح ۱: داوطلب بومی به فردی اطالق می گردد که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد:
الف- محل صدور شناسنامه وی یکی از شهرستان های استان های اصفهان یا چهارمحال و بختیاری باشد.

ب- محل اخذ دیپلم وی یکی از شهرستان های استان های اصفهان یا چهارمحال و بختیاری باشد.
اولویت محل سکونت نزدیک تر و همچنین فرزندان کارکنان شاغل و  با  توضیح ۲: داوطلبان بومی استانی 
بازنشسته فوالد مبارکه در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و مهارتی، در اولویت دعوت به مرحله بعد قرار 

خواهند گرفت.

مراحل فرایند استخدام:
۱.مراجعه به سامانه مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد و مطالعه دقیق شرایط آگهی مندرج در آن و آماده کردن 

مدارک موردنیاز؛
۲.ثبت نام در آزمون و اخذ کد رهگیری؛

۳.دریافت کارت ورود به جلسه؛
۴.حضور در محل برگزاری آزمون طبق برنامه آزمون کتبی؛

۵.دریافت نتیجه آزمون کتبی از طریق سایت ثبت نام؛
۶.حضور در فرایند ارزیابی مهارتی و مصاحبه )ویژه مشاغل اپراتوری( و کانون ارزیابی شایستگی )ویژه مشاغل 

کارشناسی( در صورت پذیرش در آزمون کتبی؛
۷.حضور در مرحله معاینات طب صنعتی در صورت پذیرش در مراحل قبلی؛

۸.انجام فرایند گزینش برای پذیرفته شدگان مراحل قبلی؛
۹.تکمیل پرونده شامل استعالم مدرک تحصیلی، استعالم کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، عدم سوءپیشینه 

و سایر مدارک موردنیاز؛
۱0.انعقاد قرارداد موقت کار، شروع به کار و آموزش های توجیهی بدو استخدام برای پذیرفته شدگان نهایی.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
الزم است داوطلبان قبل از مراجعه به سامانه ثبت نام )وب سایت( و تکمیل فرم الکترونیکی، نسبت به تهیه 

فایل مدارک موردنیاز اقدام نمایند.
۱.اسکن صفحه اول شناسنامه )در صورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود(؛

۲. اسکن کارت ملی )پشت و رو(؛
۳.اسکن مدرک تحصیلی معتبر )که معدل در آن ذکر شده باشد( منطبق با شرایط اطالعیه

۴.اسکن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم؛
توضیح: تاریخ اخذ مدرک تحصیلی، تاریخ پایان خدمت نظام وظیفه یا صدور کارت معافیت دائم می بایست 

حداکثر قبل از تاریخ آخرین روز برگزاری آزمون )جمعه مورخ ۱۴0۱/۱0/0۲( باشد.
۵.اسکن عکس ۴×۳ جدید )با مشخصات ذکرشده در سامانه ثبت نام(؛

۶.اسکن گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه؛
هزینه های  از  بخشی  بابت  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  وجه  در  ریال   ۹۵0,000 مبلغ  الکترونیکی  ۷.پرداخت 

ثبت نام و شرکت در آزمون کتبی از طریق سامانه ثبت نام.
توضیح: امکان عودت وجه ثبت نام واریزشده، وجود نخواهد داشت.

نحوه ثبت نام و مهلت آن
–  با توجه به اینکه آزمون ها، تحلیل نتایج، تعیین محل فعالیت و عنوان شغلی پذیرفته شدگان نهایی بر اساس 
گروه امتحانی انتخاب شده توسط داوطلب در زمان ثبت نام انجام می شود، الزم است داوطلبان با دقت و با توجه 
 به شایستگی، عالقه، جدول نیازها و شرایط اعالم شده صرفا در یک کد رشته )یک ردیف شغلی( ثبت نام نمایند.

– داوطلبان واجد شرایط می بایست از روز چهارشنبه ۱۴0۱/0۸/۲۵ تا ساعت ۲۴:00 پنج شنبه ۱۴0۱/0۹/۱0 

به سامانه مرکز آموزش الکترونیکی و آزاد مراجعه و ثبت نام نمایند. فرم تقاضای ثبت نام می بایست با دقت و 
صداقت تکمیل گردد. درج هرگونه اطالعات نادرست در سامانه و بارگذاری مدارک مخدوش، اعتبار نتیجه 

آزمون فرد را باطل خواهد نمود.

زمان توزیع کارت و آزمون
– داوطلبان می توانند روزهای دوشنبه ۱۴0۱/0۹/۲۱ و سه شنبه ۱۴0۱/0۹/۲۲ با مراجعه به سامانه ثبت نام 

نسبت به چاپ و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.
شد. خواهد  برگزار  دی ماه   ۲ و   ۱ و  آذرماه   ۲۵ و   ۲۴ جمعه  و  پنج شنبه  روزهای  در  کتبی  آزمون   – 
– محل برگزاری آزمون در شهر اصفهان و زمان و محل دقیق آن در کارت ورود به جلسه اعالم خواهد شد.
است. الزامی  آزمون  روز  در  جلسه  به  ورود  کارت  و  ملی  کارت  یا  عکس دار  شناسنامه  داشتن  همراه   – 

تذکر مهم: با توجه به اینکه کلیه اطالع رسانی های آزمون از طریق سامانه ثبت نام انجام خواهد شد، داوطلبان 
احتمالی،  تغییرات  و  مراحل مختلف  نتایج  و  اطالعیه ها  از  آگاهی  فرایند جذب، جهت  در طول  می بایست 
به صورت مستمر به سامانه فوق مراجعه نمایند و عدم اطالع داوطلب از نتایج مراحل، جزئیات یا تغییرات 

احتمالی آزمون، موجب هیچ گونه حقی برای وی نمی گردد.
مفاد آزمون کتبی

آزمون کتبی شامل آزمون علمی مبتنی بر سؤاالت چهارگزینه ای با احتساب نمره منفی است، سؤاالت علمی 
با توجه به هر گروه امتحانی و رشته های موردنیاز طراحی شده و مفاد آزمون کتبی )دانشی( شامل سه بخش 

طبق موارد جدول شماره )۲( است:
جدول شماره ۲: ضرایب مفاد آزمون کتبی )دانشی( برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی

رده شغلی
تخصص عمومی

)دروس تخصصی هر مقطع( تجسم و هوشتوانایی ذهنی و استداللزبان انگلیسی

۵0 %۲0 %۲0 %۱0 %مشاغل اپراتوری

۵۵ %۱0 %۲0 %۱۵ %مشاغل کارشناسی

مفاد آزمون تخصصی به شرح جداول شماره ۳ و ۴ می باشد.
کانون ارزیابی شایستگی )ویژه مشاغل کارشناسی(:

نفراتی که حدنصاب آزمون کتبی را کسب نموده اند )چند برابر ظرفیت پذیرش در هر  ردیف شغلی(، از باالترین 
نمرات کتبی جهت سنجش شایستگی های تخصصی و رفتاری موردنیاز شغل )شامل مصاحبه شایستگی، مصاحبه 
 فنی، ارزیابی شناختی، مهارت استدالل و متقاعدسازی، مهارت تحلیل داده و ارائه( به این مرحله راه می یابند.

کانون ارزیابی مهارتی )برای داوطلبان رده اپراتوری(:
نفراتی که حدنصاب آزمون کتبی را کسب نموده اند )چند برابر ظرفیت پذیرش در هر ردیف شغلی( جهت 
سنجش مهارت و شایستگی های رفتاری موردنیاز شغل )شامل: آزمون عملی برای رشته های برق، مکانیک 
و متالورژی و ارزیابی شناختی برای رشته های تجربی و ریاضی، ICDL، مصاحبه شایستگی، مصاحبه فنی( 

به این مرحله راه می یابند.

مدارک موردنیاز در سامانه ثبت نام بارگذاری نمایند.
تقویم آزمون:

شروع ثبت نام: از ۲۵ آبان ۱۴۰۱
مهلت ثبت نام: تا ۱۰ آذر ۱۴۰۱

دریافت کارت آزمون: ۲۱ و ۲۲ آذر ۱۴۰۱
زمان برگزاری آزمون: ۲۴ و ۲۵ آذر و ۰۱ و ۰۲ دی ۱۴۰۱

منابع آزمون:
توجه: لینک ثبت نام از تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ فعال خواهد شد.

داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشترو دریافت جداول 
به سایت اینترنتی زیر  مراجعه نمایند . 

https://www.msc.ir 
لینک : 

https://bazarekar.ir/47765

پنج راه برای بهبود استخدام منابع انسانی

ــک  ــدت ی ــاه م ــای کوت ــه نیازه اســتخدام ب
ســازمان نــگاه مــی کنــد. اســتخدام کنندگان 
کــردن  پــر  بــرای  انســانی  منابــع 
بهتریــن  بــا  فــوری  موقعیــت هــای 
کارجویــان ممکــن و واجــد شــرایط  کار 

ــد.  ــی کنن م
انســانی  منابــع  مدیریــت  انجمــن 
)SHRM( وضعیــت فعلــی را بــه اختصــار 
خالصــه مــی کنــد: »متقاضیــان کمتــر، 
مشــاغل بیشــتر، اســتخدام کننــدگان را مجبــور بــه خالقیــت مــی کنــد«. مدیــران 
منابــع انســانی بــا یــک چشــم انــداز شــغلی روبــرو هســتند کــه در آن فرصــت 
ــان واجــد  ــداد متقاضی ــی تع ــد ول ــی کن ــدا م ــش پی هــای شــغلی رشــد و افزای

ــد. ــی یاب شــرایط کاهــش م
 Recruiter Nation 2018 نظرســنجی ، )SHRM( انجمــن مدیریــت منابــع انســانی
ــدگان  ــتخدام کنن ــر اس ــان داد ۷۴% از ۸00 نف ــه نش ــرد ک ــل ک از Jobvite نق

گفتنــد کــه اســتخدام در ســال هــای آتــی رقابتــی تــر خواهــد شــد.
ــه  ــا مقابل ــش ه ــن چال ــا ای ــد ب ــی توانن ــانی م ــع انس ــای مناب ــه بخــش ه چگون

ــود دارد. ــط SHRM وج ــده توس ــه ش ــده ارائ ــد ای ــا چن ــد؟ در اینج کنن

پیامک

کلیـد  فرآینـد،  بـه  بخشـیدن  سـرعت 
موفقیـت در اسـتخدام اسـت. متقاضیـان 
کار امـروزی عـادت دارنـد به همه پیامک بزنند. 
اسـتخدام کنندگان منابع انسـانی کـه پیامک 
بـه  سـریع تر  می تواننـد  می کننـد،  ارسـال 
متقاضیان دسترسـی پیدا کنند، به خصوص 
اگـر قبـاًل سـابقه کار هم داشـته باشـند. 
کامـل  طـور  بـه  اسـت  ممکـن  اگرچـه 
جایگزین ایمیل یا تماس های تلفنی نشـود.

انعطاف پذیری

ــام  ــد تم ــه واج ــدی ک ــن »کارمن یافت
شــرایط باشــد« دیگــر یــک گزینــه 
انســانی  منابــع  بخش هــای  نیســت. 
ــن را  ــرد ممک ــن ف ــد بهتری ــون بای اکن
ــدود  ــی مح ــم در زمان ــد، آنه ــدا کنن پی
و در شــرایطی کــه کارجــو احتمــاالً 
پیشــنهادات دیگــری نیــز دارد. هــم 
ــانی و  ــع انس ــدگان مناب ــتخدام کنن اس
ــت  ــا موقعی ــان ب ــران دپارتم ــم مدی ه
خالــی ممکــن اســت بخواهنــد موقعیــت 

خــود را در مــورد مســائلی ماننــد:
• سال ها تجربه

• دانش سیستم های خاص
• سابقه تحصیلی

ــوزی،  ــد خودآم ــنتی« مانن ــر س ــی »غی ــای آموزش ــه حوزه ه ــار ب ــای اعتب اعط
ــد. ــودمند باش ــت س ــن اس ــه ممک ــن، و تجرب ــوزش آنالی آم

کارجویان غیر سنتی را در نظر بگیرید
در کنفرانس Indeed Interactive 2019 در آســتین، تگزاس، متخصصان اســتخدام منابع انسانی 

در مــورد نیــاز کارجویانــی کــه متناســب بــا قالب ســنتی نیســتند صحبــت کردند.
ایــن لیســت شــامل کســانی اســت کــه تصمیــم گرفتــه انــد از یــک صنعت بــه صنعت 
دیگــر منتقــل شــوند، اغلــب بــا کســب گواهــی یــا مــدرک در رشــته جدیــد. در ایــن 
کنفرانــس ســخنرانانی حضــور داشــتند کــه ایــن تغییــر را انجــام داده بودنــد، از جملــه 
مــردی کــه در خــط مونتــاژ کارخانــه خــودرو کار مــی کــرد و اکنــون بــه عنــوان 
یــک پرســتار کار مــی کنــد. ســخنران دیگــر یــک مربــی ســابق بســکتبال کالــج 

بــود کــه اکنــون مشــاور ســالمت روان اســت.

ارتقای داخلی

در  قبــل  از  اســتعدادها  توســعه 
ــردن  ــر ک ــی از پ ــش مهم ــان بخ کارکن
اســت  مــدت  کوتــاه  هــای  فرصــت 
ــل را در  ــل کام ــک فص ــه Deloitte ی ک
گــزارش روندهــای ســرمایه انســانی 
ــه ایــن  ــی خــود در ســال ۲0۱۹ ب جهان
ــزارش  ــن گ ــاص داد. ای ــوع اختص موض
ــه ۴۵ درصــد  ــد ک ــی کن خاطرنشــان م
از ســازمان هــای مــورد بررســی گفتنــد 
کــه کارکنــان اطالعــات کافــی در مــورد 
ــد  ــان می کنن ــن خاطرنش ــا همچنی ــد. آن ه ــی ندارن ــغلی داخل ــای ش ــت ه فرص
کــه آمــوزش و توانمنــد ســازی کارکنــان فعلــی  کمتــر از اســتخدام یــک کارمنــد 

ــت. ــرایط نیس ــد ش ــد واج جدی

شهرت خود را مدیریت کنید

توجــه داشــته باشــید نظــرات منفــی 
ــه صــورت  کــه در مــورد شــرکت شــما ب
آنالیــن در ســایت هــا و فضــای مجــازی 
و  مهــم  بســیار    ، میشــود  مطــرح 
ــا  تاثیرگذاراســت. کارمنــدان بالقــوه و توان
تمامــی ســایت های شــغلی آنالیــن را 
بررســی میکننــد و از نیازهــای دیگــر 
شــرکت هــای رقیــب شــما نیــز آگاهــی 
ــه  ــت ک ــم اس ــس مه ــد پ ــدا میکنن پی
اجــازه ندهیــد نظــرات منفــی بــر توانایــی 

ــذارد. ــر بگ ــتعداد تأثی ــا اس ــان ب ــذب کارکن ــرای ج ــما ب ش
ــغلی  ــای ش ــت ه ــتخدام موقعی ــر اس ــانی ب ــع انس ــتخدام مناب ــه اس ــی ک در حال
ــتن  ــدت داش ــدف بلندم ــر ه ــتعداد ب ــذب اس ــت، ج ــز اس ــی متمرک ــی فعل خال
کارکنــان بــا اســتعداد متمرکــز اســت. ایــن یــک فرآینــد مســتمر جســتجو بــرای 
ــن عرصــه شــوند، صــرف نظــر  ــد وارد ای ــه می توانن ــا اســتعداد اســت ک ــراد ب اف
ــتراتژی  ــن اس ــر. ای ــا خی ــی وجــود دارد ی ــای شــغلی فعل ــا فرصت ه ــه آی از اینک
تصدیــق مــی کنــد کــه داشــتن کارکنــان موفــق کلیــد موفقیــت ســازمانی اســت.

در اینجــا بــه چنــد اســتراتژی ارائــه شــده اســت کــه ممکــن اســت شــرکت هــا 
در ایــن زمینــه بــه کار گیرنــد اشــاره میشــود.

بازاریابی استخدامی

ــه SHRM، برخــی از شــرکت هــا  ــه گفت ب
تــا آنجــا پیــش رفتــه انــد کــه افــرادی را 
بــه طــور خــاص بــرای بازاریابــی شــرکت 
ــوه  ــد بالق ــای جدی ــتخدام ه ــرای اس ب
اســتخدام کــرده انــد. آنهــا بــرای ترویــج 
فرهنــگ کار و ارزش هــای ســازمانی  
ــد  ــان واج ــن کارجوی ــما  بی ــرکت ش ش

ــی هســتند  ــال بازاریاب ــرایط در ح ش

شبکه سازی

اســتعدادیابی  ســایت  گفتــه  بــه 
جــذب  کــه  آنجایــی  از  لینکدیــن، 
ــت،  ــداوم اس ــد م ــک فرآین ــتعداد ی اس
مکان هایــی  بــه  کــه  اســت  مهــم 
ــا  ــوه در آنج ــان بالق ــه کارجوی ــد ک بروی
حضــور دارنــد. ایــن شــامل شــبکه هــای 
اجتماعــی، کنفرانــس هــا، رویدادهــا 
آنالیــن مــی شــود.  انجمــن هــای  و 
متخصصان حــوزه منابع انســانی مــی توانند 
ــک  ــاد ی ــا ایج ــد و ب ــرار کنن ــل برق ــاط و تعام ــر ارتب ــا یکدیگ ــان ب ــول زم در ط
شــبکه ارتباطــی  موثــر کارجویــان را بــرای حضــور در ســازمان یــا شــرکت خــود 

ترغیــب کننــد .  

همه را درگیر کنید

درگیــر  بیشــتری  افــراد  هرچــه 
شــــانس  بــــاشند،  استعدادیــــابی 
ــادی  ــداد زی ــن تع ــرای یافت بیشــتری ب
ــه  ــا اســتعداد وجــود دارد. ب ــراد ب از اف
برنامه هــای  ایجــاد  مثــال،  عنــوان 
ــدان  ــه در آن کارمن ــا ک ارجــاع کارفرم
بــرای آوردن یــک کارجــو بــا اســتعداد 
می توانــد  می کننــد،  دریافــت  پــول 
نتیجــه دهــد. روســای بخــش و مدیــران 
ــد مراقــب اســتعدادها  ــز بای ــی نی اجرای
ــرای آنچــه یــک شــرکت در  ــی ب ــده هــای خوب ــرا آنهــا معمــوالً ای باشــند، زی

ــد. ــت، دارن ــد داش ــاز خواه ــه آن نی ــده ب آین

استفاده از فناوری های نوین 

ــه طــور  ــاوری را ب ــت، فن ــزارش دیلوی گ
همــه  »متحول کننده تریــن«  ویــژه 
ــع انســانی می نامــد.  اســتراتژی های مناب
را  اســتعدادیابی  مصنوعــی  هــوش 
ــت،  ــرده اس ــر ک ــر و مؤثرت مقیاس پذیرت
می توانــد  کــه  نرم افــزاری  جملــه  از 
رزومــه متقاضیــان بالقــوه را بررســی کنــد. 
همچنیــن می تــوان از فنــاوری بــرای 
فضــای  ویدیویــی،  مصاحبه هــای 
مجــازی  مــورد اســتفاده در فرآینــد 

درخواســت و تبلیغــات شــغلی آنالیــن اســتفاده کــرد.

رویکردهای نوین 

ایــن موضــوع بــه کارجویــان غیرســنتی 
ــرای متخصصــان  ــی شــود. ب ــوط م مرب
ــذب  ــه ج ــه در زمین ــانی ک ــع انس مناب
شــبکه های  می کننــد،  کار  اســتعداد 
ــازمان ها  ــرای س ــی را ب ــغلی راه های ش
ارائــه می دهنــد تــا بــا متخصصــان 
ــه دنبــال بازگشــت  بســیار ماهــر کــه ب
بــه نیــروی کار هســتند تمــاس بگیرنــد 
و آنهــا را بــا کارجویانــی کــه ممکن اســت 
ــا آنهــا مواجــه نشــوند ارتبــاط  هرگــز ب
ــد  ــه می دهن ــازمان ها ارائ ــرای س ــی را ب ــبکه ها راه های ــایر ش ــد. س ــرار کنن برق

ــد. ــرارداد ببندن ــور ق ــف وظیفه مح ــل تکالی ــرای تکمی ــرها ب ــا فریلنس ــا ب ت
ــانی و  ــع انس ــذب مناب ــود ج ــرای بهب ــد ب ــه بای ــتند ک ــی هس ــده های ــا ای اینه
جــذب اســتعداد در نظــر بگیریــد. واضــح اســت کــه ایجــاد شــبکه هــای ارتباطــی 
ــک  ــه ی ــت، بلک ــا اس ــالش ه ــن ت ــدف ای ــا ه ــه تنه ــتعدادها ن ــف اس موثرکش

ــت. ــی اس ــط رقابت ــک محی ــرورت در ی ض

گزارش و ترجمه : وحید امینی نژاد 

ایده هایی برای جذب منابع انسانی و کسب استعداد کارکنان
ــظ  ــرایط و حف ــد ش ــان  واج ــتخدام کارجوی ــوه اس ــانی در نح ــع انس ــای مناب ــان ه ــه دپارتم ــت ک ــده اس ــث ش ــتغال باع ــرخ اش ــش ن افزای

ــد.  ــاذ کنن ــدی اتخ ــات جدی ــا ارزش  ، تصمیم ــان ب کارکن
یافتــن راه هایــی نــو بــرای بهبــود جــذب منابــع انســانی و کشــف اســتعداد کارکنــان بــرای وظایــف مشــخص شــده از طــرف مدیریــت منابــع 
انســانی حیاتــی اســت. در حالــی کــه روش هــای اســتخدام دائمــًا در حــال تکامــل و پیشــرفت هســتند، رویکردهایــی بــرای جــذب و حفــظ 

اســتعدادها وجــود دارد کــه ممکــن اســت در زمــان حــال و یــا حتــی آینــده  بــه خوبــی کار کنــد.
ایــن مقالــه بــه برخــی از رویکردهایــی مــی پــردازد کــه بخــش هــای منابــع انســانی و متخصصــان ایــن حــوزه مــی تواننــد از آنهــا بــرای 

دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی در جــذب نیــرو و جــذب اســتعدادها اســتفاده کننــد.
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت احیا نان ایرانیان در تهران
)منطقه ۹، استاد معین( جهت تکمیل کادر خود از 
متقاضیان ساکن استان تهران استخدام می نماید

کارمند اداری
خانم، دارای سابقه کار، تمام وقت
لیسانس، تسلط به نرم  افزار اکسل

دارای روابط عمومی باال، پیگیر و منظم
آشنایی با فرآیندهای فروش مزیت محسوب می گردد

بیمه وام، حقوق: توافقی
office@9595.ir

لینک :
https://bazarekar.ir/48071 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت تولیدی صنعتی در زمینه قطعات خودرو
 واقع در تهران )جاده مخصوص کرج – تهران( با 

شرایط زیر استخدام مینماید:
 مدیر کارخانه- کارشناس تضمین کیفیت

C.N.C اپراتور فرز 
 سرپرست و اپراتور دستگاه تزریق

 کارشناس برنامه ریزی
قالبساز پالستیک

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

co.estekhdam@yahoo.com 
https://bazarekar.ir/48048 

یک شرکت بازرسی فنی
 جهت تکمیل کادر بازرسی خود نیاز به سه نفر 

بازرس پایپینگ »مقیم« در » عسلویه « با حداقل 
۵ سال سابقه کاری مرتبط با صنایع نفت، گاز و 

پتروشیمی دارد، عالقمندان میتوانند رزومه خود را از 
طریق شماره تلفن “0936۵780610” واتس آپ یا از 
 طریق برنامه Microsoft kaizala ارسال نمایند.

لطفا از گرفتن تماس تلفنی خوداری فرمایید.
https://bazarekar.ir/48029 

بایــد توجــه کــرد کــه صرفــا مهاجــرت یــک تهدیــد نبــوده و می تــوان درعیــن حــال 
ــا تدویــن سیاســت های محــوری متناســب رشــد اقتصــادی و اجتماعــی خــود  ب
ــد در  ــه می توان ــی ک ــی از برنامه های ــرد. یک ــل ک ــت تبدی ــک فرص ــه ی آن را ب
دولــت جدیــد مــورد توجــه جــدی برنامه ریــزان قــرار گیــرد، مســاله اشــتغال در 
خــارج از کشــور اســت. بــه همیــن دلیــل باتوجــه بــه ارزآوری نیــروی کار اعزامــی 
و همچنیــن کمــک بــه کاهــش نــرخ بیــکاری، دولــت نبایــد ایــن مهــم را از نظــر 
ــدت،  ــرای کوتاه م ــی را ب ــا و برنامه های ــتا طرح ه ــن راس ــگاه دارد و در ای دور ن
میــان مــدت و حتــی بلندمــدت تدویــن کنــد. دولــت بایــد در ایــن مــورد اهتمــام 
ــا فراهــم آوردن امکانــات و تســهیالت الزم کارجویــان را قــادر ســازد  داشــته و ب
در ســایر کشــور ها مشــغول بــه کار شــوند تــا ایــن خیــل عظیــم نیــروی بیــکار 
تحصیل کــرده بتواننــد هــم شــغل مناســب بــرای خــود بــه دســت بیاورنــد و هــم 
ــک  ــان، بان ــطح جه ــد. در س ــال کنن ــور ارس ــا و کش ــه خانواده ه ــع ارزی ب مناب
جهانــی درآمــد ارســالی نیــروی کار بــه کشورهایشــان و خانواده هــای نیــروی کار 
ــی بخشــی از درآمــد  مهاجــر را بررســی می کنــد. براســاس تعاریــف بانــک جهان
ــدا  ــه کشــور مب ــان ب ــه آن ــارج از کشــور ک ــه خ ــده ب ــروی کار اعزام ش ــازاد نی م
ــده  ــالح Remittance خوان ــتند، در اصط ــان( می فرس ــه خانواده هایش ــود )ب خ
ــک  ــن خصــوص بان شــده و ســهم صــادرات نیــروی کار شــمرده می شــود. در ای
جهانــی از ســال 1980 مرتبــا آمــار پول هــای ارســالی نیــروی کار بــه کشورشــان 
را بــا عنــوان Remittances Data منتشــر می کنــد کــه براســاس ایــن آمارهــا، 
ــور  ــان در کش ــه خانواده هایش ــروی کار ب ــالی نی ــول ارس ــم پ ــال ۲0۲1 رق در س
ــر  ــم طــی ۴۲ ســال اخی ــن رق ــوده اســت. ای ــارد دالر ب خــود، حــدود 70۲ میلی
بــه 11 هــزار میلیــارد دالر رســیده اســت، رقمــی کــه از تولیــد ناخالــص داخلــی 

ســال ۲0۲1 همــه کشــور ها بــه جــز چیــن و آمریــکا بیشــتر اســت.

بازار ۱۱ هزار میلیارد دالری
طــی ۴۲ ســال اخیــر )دوره 1980 تــا پایــان ۲0۲1(، مجمــوع پول هــای 
ــارد دالر  ــزار و 71۴ میلی ــواده خــود حــدود 10 ه ــه خان ــروی کار ب ارســالی نی
ــال  ــم در س ــی اســت بدانی ــم کاف ــن رق ــتی ای ــرای تصــور درش ــوده اســت. ب ب
ــزار  ــکا )۲۲.9 ه ــور آمری ــی دو کش ــص داخل ــد ناخال ــم درآم ــا رق ۲0۲1 تنه
ــوده و  ــم ب ــن رق ــتر از ای ــارد دالر( بیش ــن )16.9 هزارمیلی ــارد دالر( و چی میلی
ــارد  ــزار میلی ــی ۵.1 ه ــص داخل ــد ناخال ــر تولی ــور، دوبراب ــم مذک ــن رق همچنی
ــارد دالری  ــزار میلی ــی ۴.۲ ه ــص داخل ــد ناخال ــر تولی ــن، ۲.۵ براب دالری ژاپ
آلمــان، 3.۴ برابــر تولیــد ناخالــص داخلــی انگلیــس و 3.۴ برابــر تولیــد ناخالــص 
ــه در  ــاس آنچ ــت. براس ــه اس ــد و فرانس ــارد دالری هن ــی ۲.9 هزارمیلی داخل
ــد  ــم ســاالنه درآم ــد رق ــی نشــان می ده ــک جهان ــای بان ــده، آمار ه ــودار آم نم
ــه اصطــالح Remittance( در  مــازاد ارســالی نیــروی کار بــه کشــور خــود )ب
ســال 1980 حــدود 3۵.8 میلیــارد دالر بــوده کــه ایــن میــزان تــا ســال 1990 
بــه 6۴ میلیــارد دالر، تــا ســال ۲000 بــه 1۲6.7 میلیــارد دالر و تــا ســال ۲010 
بــه ۴7۴.8 میلیــارد دالر رســیده اســت. همچنیــن در ســال ۲0۲1 ایــن میــزان 

ــارد دالر رســیده اســت. ــه 70۲ میلی ب

سهم ایران ۰.۱۹ درصد
ــران از  ــد ای ــزان درآم ــوص می ــی درخص ــک جهان ــای بان ــی آمار ه ــا بررس ام
ــز  ــورمان نی ــه کش ــروی کار ب ــالی نی ــازاد ارس ــد م ــا درآم Remittance ی
و  یک میلیــارد  درمجمــوع  ایرانی هــا   ۲0۲1 ســال  در  می دهــد  نشــان 
ــن  ــه ای ــد ک ــال کرده ان ــود( ارس ــواده خ ــور )خان ــه کش ــون دالر ب 330 میلی
ــرار  ــان ق ــه 7۴ جه ــدی، در رتب ــهم 0.19 درص ــا س ــا را ب ــزان ایرانی ه می
ــالی  ــول ارس ــا ۲019 پ ــاله 1980 ت ــی دوره ۴0 س ــن ط ــد. همچنی می ده
ــون دالر  ــن 600 میلی ــود( بی ــواده خ ــور )خان ــه کش ــی ب ــروی کار ایران نی
ــی  ــوع ط ــوده و درمجم ــان ب ــون دالر در نوس ــارد و 300 میلی ــک میلی ــا ی ت
ارســال  کشــور  بــه  پــول  دالر  میلیــارد   33 ایرانی هــا  ســاله،   ۴۲ دوره 
ــن  ــه در بی ــن اســت ک ــران ای ــل در موضــوع ای ــه قابل تأم ــا نکت ــد. ام کرده ان
داشــته اند  را  کار  نیــروی  واردات  تقاضــای  بیشــترین  کــه  کشــور هایی 
ــورمان  ــا کش ــا ب ــط آن ه ــه رواب ــتان ک ــکا و عربس ــور های آمری ــز کش ــه ج ب
تیــره اســت )همــواره بــا کشــورمان دشــمنی داشــته اند(، نیــروی کار 
ایرانــی می توانــد بــا برنامه ریــزی مناســب در بــازار کار اغلــب کشــور ها 
ــه در  ــر از آن، اینک ــد. مهم ت ــت وپا کن ــود دس ــرای خ ــی ب ــغل و جایگاه ش
ــادی  ــداد زی ــروی کار هســتند تع ــه متقاضــی واردات نی ــن کشــور هایی ک بی

از کشــور های منطقــه نیــز دیــده می شــوند.

بزرگ ترین واردکنندگان نیروی کار
ــد،  ــه خــارج برده ان در کشــور هایی کــه بیشــترین ســود را از اعــزام نیــروی کار ب
ــد. در  ــروی کار بوده ان ــدگان نی ــن واردکنن ــه بزرگ تری ــتند ک ــور هایی هس کش
ــع آن  ــتد، مناب ــودش می فرس ــور خ ــه کش ــروی کار ب ــه نی ــی ک ــع پول های واق
از ایــن کشورهاســت. طــی ســال ۲0۲1 مقــدار پــول ارســالی از آمریــکا توســط 
نیــروی کار مهاجــر بــه کشــور خــودش 68 میلیــارد دالر، امــارات بــا ۴3 میلیــارد 
ــب  ــه ترتی ــارد دالر ب ــا 3۴.6 میلی ــعودی ب ــتان س ــون دالر و عربس و ۲۴0 میلی

ــته  ــال گذش ــه کشــور طــی س ــن س ــی ای ــه عبارت ــوده اســت. ب ــوم ب ــا س اول ت
ــارد دالر،  ــا ۲8 میلی ــوئیس ب ــد. س ــروی کار بوده ان ــدگان نی ــن واردکنن بزرگ تری
آلمــان بــا ۲۲ میلیــارد دالر، چیــن 18.1 میلیــارد دالر، روســیه 17 میلیــارد دالر، 
ــارد  ــارد دالر، هلنــد 1۴ میلی ــارد دالر، لوکزامبــورگ 1۴.۲ میلی فرانســه 1۵ میلی
دالر، قطــر 10.7 میلیــارد دالر، ایتالیــا 10.۲ میلیــارد دالر، انگلیــس 9.3 میلیــارد 
ــروی  ــه نی ــد ک ــر کشــور هایی بوده ان ــارد دالر از دیگ ــی 9.۲ میلی دالر و کره جنوب
کار خارجــی داشــته اند و بیشــترین پول هــا را از ایــن کشــور ها بــه کشــور 

ــتاده اند. ــان فرس خودش

تجربه ۱۱۰۰ میلیارد دالری هند
ــز  ــور ها نی ــک کش ــه تفکی ــزان Remittance ب ــی از می ــک جهان ــای بان آمار ه
نشــان می دهــد، در ســال ۲0۲1 نیــروی کار هنــدی حاضــر در دیگــر کشــور ها 
ــد از  ــترین درآم ــه اول بیش ــون دالر در رتب ــارد و 1۴3 میلی ــال 83 میلی ــا ارس ب
ــرار داشــته اند. پــس از ایــن کشــور، چینی هــا  صــادرات نیــروی کار در جهــان ق
ــا ارســال  ــا ب ــه دوم و مکزیکی ه ــارد دالر در رتب ــه 60 میلی ــک ب ــا ارســال نزدی ب
ــه  ــن س ــس از ای ــد. پ ــرار گرفته ان ــوم ق ــه س ــارد دالر در رتب ــدود ۴3 میلی ح
ــدود  ــا ح ــر ب ــارد دالر، مص ــن 3۵ میلی ــور های فیلیپی ــروی کار کش ــور، نی کش
30 میلیــارد دالر، پاکســتان بــا ۲6 میلیــارد دالر، فرانســه بــا ۲۴.۵ میلیــارد دالر، 
بنــگالدش بــا حــدود ۲۲ میلیــارد دالر، آلمــان بــا 18 میلیــارد دالر و نیجریــه بــا 
ــد. امــا  ــا دهــم قــرار دارن ــه ترتیــب در رتبه هــای چهــارم ت 17.3 میلیــارد دالر ب
ــز نشــان می دهــد  ــزان Remittance نی ــای دوره تاریخــی از می بررســی آمار ه
ــزار و  ــال ه ــا ارس ــا ب ــالدی( هندی ه ــا ۲0۲1 می ــاله )1980 ت در دوره ۴۲ س
130 میلیــارد دالر در رتبــه اول بیشــترین ارســال درآمــد نیــروی کار بــه کشــور 
خــود قــرار دارنــد. پــس از ایــن کشــور، چینی هــا بــا ارســال 88۴ میلیــارد دالر در 
رتبــه دوم و مکزیکی هــا بــا ارســال ۵7۴ میلیــارد دالر در رتبــه ســوم قــرار دارنــد.

ــای  ــت. برمبن ــل اس ــل تام ــیار قاب ــد بس ــه هن ــورها، تجرب ــن کش ــان ای در می
ــدی  ــران هن ــد کارگ ــدود 90 درص ــال ۲00۵ ح ــل از س ــی، قب ــای جهان آمار ه
ــال ها  ــد. در آن س ــدک کار می کردن ــتمزد ان ــا دس ــمی ب ــای غیررس در بخش ه
ــد  ــدود 60 درص ــت؛ 1- ح ــارز داش ــی ب ــد دو ویژگ ــری هن ــروی کار کارگ نی
کارگــران هنــدی بی ســواد یــا دارای مــدرک مقطــع ابتدایــی بودنــد. ۲- براســاس 
ــت  ــه فرص ــد هیچ گون ــال هن ــروی فع ــد نی ــال ها، 80 درص ــا در آن س برآورد ه
ــا  ــد ب ــود هن ــن دو عامــل موجــب شــده ب ــه ای ــوزی نداشــتند. مجموع مهارت آم
ــش  ــط در بخ ــه فق ــوری ک ــود، به ط ــه ش ــت مواج ــروی کار باکیفی ــود نی کمب
ــت.  ــود داش ــص وج ــروی متخص ــود نی ــر کمب ــزار نف ــات ۵00 ه ــاوری اطالع فن
برایــن اســاس به رغــم وجــود فرصت هــای اشــتغال، بیــکاری در هنــد از 6 درصــد در 
ســال 199۵ بــه 8 درصــد در ســال ۲000 رســیده بــود. امــا سیاســتگذاران هنــدی 
بــرای حــل ایــن مشــکالت، برنامه هــای مختلفــی را طراحــی و اجــرا کردنــد کــه 
یکــی از ایــن برنامه هــا، »برنامه انگیــزش افزایــش مهارت هــای فنــی ملــی« بــود.

ــای  ــات، انرژی ه ــاوری اطالع ــون فن ــدی همچ ــای جدی ــا در حوزه ه ــن مبن ــر ای ب
ــی در دســتورکار  ــت مهارت افزای ــک ظرفی ــع الکترونی ــازی و صنای ــد، خودروس جدی
ــان  ــز نش ــاری نی ــی های آم ــت. بررس ــرار گرف ــه ای ق ــوزش فنی وحرف ــز آم مراک
ــوزان آموزش هــای  ــه، تعــداد کارآم ــن برنام می دهــد طــی هشــت ســال اجــرای ای
ــال  ــر در س ــون نف ــه 1۵ میلی ــال ۲00۵ ب ــر در س ــه میلیون نف ــه ای از س فنی وحرف
ــی،  ــه افزایــش مهــارت فنــی مل ــوازات برنام ــه م ۲01۲ رســیده اســت. هندی هــا ب
برنامــه مکمــل برون ســپاری نیــروی کار به ویــژه در بخــش خدمــات فنی و مهندســی 
را در حــوزه فنــاوری اطالعــات اجــرا کردنــد. نکتــه جالــب توجــه در ایــن موضــوع، 
تســلط نیــروی کار هنــدی بــه زبــان انگلیســی و عربی اســت که توانســت نیــروی کار 

ــد. ــن کن ــی تامی ــی زبان را به خوب ــی و انگلیس ــور های عرب ــاز کش ــورد نی م

۶ درس از تجربه درآمد ۲۲ میلیارد دالری بنگالدش
اعــزام نیــروی کار از دو طریــق نقــش حیاتــی در اقتصــاد ملــی ایفــا می کنــد؛ اول 
ــی  ــروی کار اعزام ــی از نی ــد دریافت ــد، دوم عوای ــکاری را کاهــش می ده ــار بی آم
ــزام  ــا نشــان می دهــد اع ــه داخــل کشــور منتقــل می شــود. آمار ه ــه خــارج، ب ب
نیــروی کار بنــگالدش در چنــد ســال اخیــر ســیر صعــودی داشــته اســت. ارتبــاط 
ــرای  ــه یــک نقــش اصلــی ب میــان مهاجــرت و عوایــد تنگاتنــگ اســت. عوایــد ب
ــاد  ــر ایج ــده اســت. عالوه ب ــل ش ــگالدش تبدی ــی بن ــعه اقتصــادی- اجتماع توس
ــی دارد  تعــادل در ذخیــره ارزی کشــور، نقــش مهمــی در تولیــد ناخالــص داخل
ــران  ــواده کارگ ــتاندارد خان ــطح اس ــد س ــث رش ــا باع ــه این ه ــته از هم و گذش
به ویــژه کارگــران نیمه ماهــر و غیرماهــر بنگالدشــی می شــود. درآمــد ایــن 
کشــور از اعــزام نیــروی کار در ســال ۲0۲1 نزدیــک بــه ۲۲ میلیــارد دالر بــوده 

اســت.
بنــگالدش در زمینــه مهاجــرت تاریــخ طوالنــی دارد. در طــول حکومــت انگلســتان 
تعــدادی از مــردم بــرای تجــارت یــا تحصیــالت بــه انگلیــس و آمریــکا مهاجــرت 
کردنــد، امــا بعــد از اســتقالل بنــگالدش در ســال 1971 میــالدی، مهاجــرت بــه 

ســایر نقــاط جهــان افزایــش یافــت. در طــول قــرن گذشــته، بــه دلیــل اســتخراج 
نفــت در خاورمیانــه، نیــاز بــه نیــروی کار ماهــر و غیرماهــر پدیــد آمــد؛ نه تن هــا 
ــواده کارگــران  ــر خان ــر به ســزایی کــه ب ــن کشــور ها بلکــه تاثی ــاالی ای ــد ب درآم
ــرای  ــن مناطــق را ب ــش ای ــش از پی ــرد، بی ــدا ایجــاد می ک در داخــل کشــور مب
مهاجــرت جــذاب نمــود. بنــگالدش در ســال 1976 میــالدی بــا اعــزام 6078 نفــر 
نیــروی کار بــه زمــره کشــور های اعــزام نیــرو پیوســت. در ســال ۲010 میــالدی 
حــدود چهــار میلیــون بنگالدشــی در 1۴3 کشــور دنیــا مشــغول بــه کار بودنــد. از 

ایــن میــان حــدود 90 درصــد در خاورمیانــه و مالــزی متمرکــز شــدند.
ــه دو دوســته تقســیم شــده  ــه خــارج ب ــد مهاجــرت ب ــز رون در حــال حاضــر نی
اســت. عــده ای بــه کشــور های صنعتــی غربــی و تعــدادی دیگــر بــه کشــور های 
خاورمیانــه و جنــوب غــرب آســیا می رونــد. داوطلبــان مهاجــرت بــه غــرب اغلــب 
ــد  ــکیل می دهن ــر را تش ــطح باالت ــراد س ــا و اف ــوز کار، حرفه ای ه ــدگان مج دارن
و به دنبــال مهاجــرت طوالنــی مــدت و دائمــی می باشــند از ســویی دیگــر 
مهاجــران خاورمیانــه و جنــوب غــرب آســیا به دنبــال کار و کســب درآمــد راهــی 
ــد از  ــد و بع ــری ســکونت می کنن ــان کوتاه ت ــدت زم ــن مناطــق می شــوند و م ای

ــد. ــاز می گردن ــگالدش ب ــه بن ــام دوره کاری خــود ب اتم
جمعیــت مهاجــران بنــگالدش از لحــاط کیفیــت کار بــه چهــار دســته حرفــه ای، 
ــدس،  ــر، مهن ــک، دکت ــوند. پزش ــیم می ش ــر تقس ــر و غیرماه ــر، نیمه ماه ماه
پرســتار و آمــوزگار جــزء دســته حرفــه ای هســتند؛ کارگــران صنایــع جــزء دســته 
ماهــر، کارگــران صنایــع ســاختمانی و صنایــع کمتــر پیچیــده جــزء نیمه ماهــر و 
درنهایــت خدمتــکاران خانگــی و شــغل های دارای مهــارت کمتــر جــزء غیرماهــر 

ــوند. ــوب می ش ــر محس و کمترماه
اعــزام نیــروی کار بــه خــارج در ســطح ملــی، باعــث ارزآوری خارجــی می شــود؛ 
ــد.  ــی می کن ــز نقش آفرین ــور نی ــی کش ــص داخل ــد ناخال ــن در تولی ــر ای عالوه ب
ــم  ــوالت مه ــام و محص ــواد خ ــد م ــگالدش می توان ــر ارزی بن ــش ذخای ــا افزای ب
اســتراتژی بیشــتری وارد کنــد. ثبــات و افزایــش ذخایــر ارزی، در ســطح کالن نیز 
ــری  ــه اندازه گی ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ــود. ام ــتگی می ش ــش وابس ــث کاه باع
ــر  ــز ب ــده اســت. در ســطح اقتصــاد خــرد نی ــا بســیار پیچی ــن درآمد ه ــر ای تاثی
ــر قشــر  ــه اکث ــی اســت ک ــن واقعیت ــر مســتقیمی دارد. ای ــا تاثی ســطح خانوار ه
تحصیل کــرده در مناطــق شــهری زندگــی می کننــد و ســطح روســتایی از 
تحصیــالت و آمــوزش بهــره چندانــی نبرده انــد. در بنــگالدش نیــز اکثــر نیــروی 
کار را نیرو هــای غیرماهــر و کمترماهــر تشــکیل می دهنــد کــه از مناطــق 
ــری  ــر تاثیرپذی ــای فقیرت ــوند. خانوار ه ــر می ش ــور های دیگ ــازم کش ــتایی ع روس
ــد آرام آرام فقــر  ــد کــه می توان بیشــتری از درآمد هــای ایــن وجــوه ارســالی دارن
ــوار  ــت رفته خان ــه ازدس ــد بودج ــا می توانن ــدت آن ه ــد. در کوتاه م ــش ده را کاه
را جبــران کننــد و از عهــده مخــارج پایــدار و غیرپایــدار خانــه برآینــد و در مقابــل 
ــه عمــل  ــات ب ــق تحقیق ــد. طب ــت کنن ــز مقاوم ــی اقتصــادی نی شــوک های منف
آمــده در ســال ۲00۲ ایــن خانوار هــا در بلندمــدت بیشــتر بــر ســالمت، مســکن 
و زمیــن و تحصیــالت ســرمایه گذاری می کننــد. دســتمزد ها در بنــگالدش 
ــف  ــای مختل ــراض بخش ه ــاب و اعت ــاهد اعتص ــا ش ــت و بار ه ــن اس ــیار پایی بس
ــی  ــود یک ــز خ ــن نی ــم. ای ــتمزد ها بوده ای ــه دس ــبت ب ــور نس ــن کش ــع ای صنای

دیگــر از دالیــل رغبــت بــه مهاجــرت و کســب درآمــد بیشــتر اســت.
ــدن  ــام ش ــا ادغ ــر ب ــرده و ماه ــر تحصیل ک ــه قش ــد ک ــان می ده ــات نش مطالع
ــان، تنیدگــی کمتــری نســبت بــه کشــور مبــدا خــود دارنــد در  در جامعــه میزب
نتیجــه ارســال وجــوه و عوایــدی نیــز کمتــر می شــود. امــا بیــش از 90 درصــد 
ــه در  ــتند ک ــران هس ــور، کارگ ــارج از کش ــال در خ ــی فع ــاغالن بنگالدش از ش
طبقه بنــدی غیرحرفــه ای جــای دارنــد و تنیدگــی زیــادی بــا کشــور مبــدا خــود 
ــوی  ــد. الگ ــش می یاب ــز افزای ــگالدش نی ــه بن ــالی ب ــوه ارس ــه وج ــد درنتیج دارن
ــرد  ــای آن اســت کــه حــدود ۵0 درصــد درآمــد یــک ف ــن گوی مخــارج مهاجری
ــارج  ــرای مخ ــی ب ــردد و مابق ــل بازمی گ ــه داخ ــدی ب ــورت عوای ــارج به ص در خ
ــروی کار  ــل از نی ــد حاص ــود. عوای ــظ می ش ــادا حف ــره روز مب ــی و ذخی زندگ
تاثیــر چشــمگیری در اقتصــاد بنــگالدش دارد کــه می تــوان دو تاثیــر عمــده آن 
یعنــی کاهــش بیــکاری و ارزآوری بــرای کشــور را نــام بــرد کــه دولــت را ترغیــب 
ــه  ــد. در ادام ــزی کن ــتر برنامه ری ــروی کار، بیش ــزام نی ــتای اع ــد در راس می کن
ــه  ــه اعــزام نیــروی کار ب ــرای نظم بخشــی ب برخــی اقدامــات دولــت بنــگالدش ب

ــود. ــر می ش ــارج ذک خ
1- در ســال ۲001 میــالدی دولــت بنــگالدش »وزارت امــور اســتخدام خــارج از 
ــاه  ــان از رف ــر اطمین ــاه مهاجــران« را تشــکیل داد کــه تمرکــز آن ب کشــور و رف
کارگــران و اســتخدام های خــارج از بنــگالدش اســت. از ســویی دیگــر اداره نیــروی 
کار، اســتخدام و آمــوزش مســئول تنظیــم فرآینــد کامــل مهاجــرت، نقشــه کامــل 
اســتخدام و پیــاده کــردن اســتراتژی های مناســب بهــره وری نیــروی کار خــارج 

از کشــور اســت.
۲ -دیجیتال ســازی مدیریــت مهاجــرت نیــز از جملــه کار هــای مهمــی بــوده کــه 
دولــت بنــگالدش اقــدام کــرده اســت. ایجــاد یــک پایــگاه داده رایانــه ای توانســته 

ــای  ــد. کارت ه ــری کن ــد مهاجــرت جلوگی ــرداری در فرآین از فعالیت هــای کالهب
ــا یــک تراشــه کامپیوتــری جوابگویــی و شــفافیت را بــرای کارگــران  هوشــمند ب

مهاجــر در فرآینــد اعــزام مهیــا کــرده اســت.
ــرای  ــاه مهاجــران را ب ــک رف ــت، بان ــه مهاجــرت دول 3- به منظــور کاهــش هزین
اعطــای وام بــه کارگــران متقاضــی اعــزام تاســیس کــرد. دولــت در تــالش اســت 

ــد. ــای مهاجــرت را کاهــش ده ــا هزینه ه ت
ــی  ــای آموزش ــه ای از برنامه ه ــوزش مجموع ــتخدام و آم ــروی کار، اس ۴ -اداره نی
بــرای ارتقــای مهارت هــای کارگــران در 38 مرکــز آموزشــی فنــی برگــزار 
ــی  ــتر در نواح ــز بیش ــیس مراک ــرای تاس ــز ب ــی نی ــه برنامه های ــد. البت می کن

ــت. ــت اجراس ــور در دس ــف کش مختل
۵ -دولــت و بانــک بنــگالدش درحــال تالشــند تــا کارگــران و مهاجــران 
ــای  ــق کانال ه ــدی خــود از طری ــد درآم ــه ارســال وجــوه و عوای بنگالدشــی را ب
مالــی بــه داخــل کشــور تشــویق کننــد. امــروز بانــک بســتری را فراهــم می ســازد 
ــر  ــویی دیگ ــوند از س ــل ش ــگالدش منتق ــل بن ــه داخ ــی ب ــای خارج ــا ارز ه ت
ــتر  ــر روز بیش ــمی ه ــای رس ــق کانال ه ــل از طری ــه داخ ــات ب ــال حواله ج انتق
ــال  ــرای انتق ــی ب ــز از دیگــر تشــویق های مال ــی نی ــای مالیات می شــود. معافیت ه
ــتفاده از  ــی و اس ــی و دولت ــای خصوص ــت. بانک ه ــل اس ــه داخ ــغ ب ــن مبال ای
ــار مهاجــران و  ــال خدمــات انتقــال وجــه را به راحتــی در اختی بانکــداری دیجیت
ــر ارزی خــود  ــرای حفــظ ذخای ــا ب ــد. بســیاری از بانک ه ــرار می دهن ــران ق کارگ
ــت می کننــد درنتیجــه در  ــا یکدیگــر رقاب درخصــوص جــذب حواله هــای ارزی ب
تــالش هســتند در تســریع و تســهیل دریافــت ارز خارجــی بهتریــن امکانــات را 

فراهــم کننــد.
6 -دولــت در تــالش اســت تــا از مناطــق جغرافیایــی بــرای اعــزام نیــروی کار، آن 
هــم در شــرایطی کــه اقتصــاد جهانــی تحــت فشــار اســت حداکثــر بهره بــرداری 
ــرو  ــزام نی ــد و اع ــازار کار جدی ــه کشــف ب ــی در زمین ــن ابتکارات ــرد؛ بنابرای را بب
بــه مناطــق جدیدتــر ماننــد اســترالیا، کانــادا، روســیه، نیوزیلنــد، ســوئد، یونــان، 
ــدد. ــه کار می بن ــی و… ب ــد، رومان ــان، ســودان، هلن ــی، لبن ــو، آفریقای جنوب کنگ

ــوزه  ــران در ح ــق ای ــی عدم توفی ــل اصل ــی از دالی ــد یک بررســی ها نشــان می ده
و هدف گــذاری  از کشــور، عدم برنامه ریــزی  بــه خــارج  کار  نیــروی  اعــزام 
دولت هــا در ایــن زمینــه اســت کــه موجــب فقــدان مهارت هــای تکمیلــی نیــروی 
کار و از دســت دادن فرصت هــای بــازار کار بین المللــی و منطقــه ای شــده اســت. 
عدم برنامه ریــزی بــرای بازاریابــی بین المللــی و منطقــه ای نیــروی کار، بی توجهــی 
ــه ای و در  ــای فنی وحرف ــی مهارت ه ــر بین الملل ــای معتب ــه گواهینامه ه ــه ارائ ب
ــای  ــغلی و زبان ه ــای ش ــوزش مهارت ه ــطح آم ــودن س ــن ب ــا، پایی ــار اینه کن
خارجــی و به ویــژه آمــوزش زبــان انگلیســی از برجســته ترین موانــع و مشــکالت 
ایــن حــوزه قلمــداد می شــود. اگــر بخواهیــم موانــع اعــزام نیــروی کار ایرانــی بــه 
ــرای  ــزی ب ــی عدم برنامه ری ــم، به طورکل ــک کنی ــم تفکی ــور را از ه ــارج از کش خ
بازاریابــی نیــروی کار در ســطح جهــان و منطقــه و کم توجهــی بــه مهارت آمــوزی 
دو دلیــل اصلــی ایــن موضــوع هســتند. درخصــوص بازاریابــی طبــق آنچــه گفتــه 
ــز  ــد، به ج ــروی را کار دارن ــن واردات نی ــه باالتری ــور هایی ک ــان کش ــد، در می ش
کشــور های آمریــکا و عربستان ســعودی کــه روابــط سیاســی کشــورمان بــا 
ــایگی  ــه در همس ــور هایی ک ــژه کش ــور ها و به وی ــایر کش ــت، س ــره اس ــا تی آن ه
ایــران قــرار دارنــد یــا کشــور هایی کــه روابــط سیاســی مســتحکم تری بــا ایــران 
دارنــد، درصــورت توافــق دولــت ایــران و بخــش خصوصــی کشــورمان بــا مراکــز 
دولتــی و بخــش خصوصــی کشــور های واردکننــده نیــروی کار، می تواننــد 
ــی  ــات بین الملل ــی تجربی ــا بررس ــند. ام ــی باش ــروی کار ایران ــزام نی ــد اع مقص
ــی کــه نقــش مهمــی در  ــزام نیروی ــرای اع ــی ب ــار بازاریاب نشــان می دهــد در کن
ــی  ــد از مهارت های ــد، نبای ــازی می کن ــروی کار ب ــزام نی ــان اع ــا هم ــادرات ی ص
ــی  ــاز اســت و گواهینامه های ــروی کار نی ــده نی ــازار کشــور های واردکنن ــه در ب ک
کــه ایــن کشــور ها و بخــش خصوصــی آن هــا بــرای اســتخدام نیــروی کار ماهــر 
ــی  ــی از برنامه های ــوزی یک ــن رو، مهارت آم ــد. از ای ــل ش ــد، غاف ــه می کنن مطالب
ــی  ــوان یک ــرار دارد و به عن ــام آموزشــی کشــور ها ق ــه نظ ــورد توج ــه م اســت ک
ــکاری  ــش بی ــل و کاه ــتغال کام ــه اش ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــای اساس از راه حل ه
ــالت و  ــه تحصی ــاز ب ــه نی ــان شــناخته شــده اســت؛ چراک ــکاری جوان ــژه بی به وی
کارگــران ماهــر از همیشــه بیشــتر اســت. برایــن اســاس از آنجایــی کــه توســعه 
ــوده،  ــروی کار ب ــذب نی ــزی ج ــتون های مرک ــی از س ــه ای یک ــای حرف مهارت ه
ضــروری اســت بــرای ایجــاد زمینه هــای آمــوزش پیش بینــی الزم به عمــل آیــد. 
ــوزش  ــتاندارد های آم ــن اس ــه تدوی ــن زمین ــب در ای ــای مناس ــی از راهکار ه یک
ایــن  از  فارغ التحصیــالن دانشگاه هاســت کــه  بــرای  فنی وحرفــه ای جدیــد 
ــب را  ــغلی مناس ــت ش ــای الزم فرص ــری مهارت ه ــن فراگی ــد ضم ــق بتوانن طری

متناســب بــا دوره هــای تحصیلــی خــود کســب کننــد.

ــرد  ــد ف ــه می توان ــی اســت ک ــامل فعالیت های ــه ای ش ــای حرف ــوزش مهارت ه آم
را بــرای احــراز شــغل، حرفــه و کســب وکار آمــاده کنــد یــا کارایــی و توانایــی وی 
را در انجــام آن افزایــش دهــد. ایــن آموزش هــا کســب مهارت هــا را در راســتای 
ــغل  ــه ش ــوط ب ــاص مرب ــای خ ــراه دانش ه ــه هم ــته ب ــوم وابس ــوژی و عل تکنول
و در بخش هــای مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ارائــه می دهنــد. 
ــازار کار  ــرای ب ــروی انســانی ب ــازی نی ــت آماده س ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
از نقطــه نظــر اقتصــادی و اجتماعــی، مــا نیازمنــد یــک نظــام آموزشــی هســتیم 
ــر شایســتگی های کلیــدی و اساســی  ــازارکار ب ــا ب کــه ضمــن تحکیــم ارتبــاط ب
ــی  ــون توانای ــتگی هایی همچ ــد. شایس ــد می کن ــز تأکی ــازار نی ــاز آن ب مورد نی
برقــراری ارتبــاط در شــرایط و اوضــاع نویــن فنــاوری، ســازگاری و همسان ســازی، 
قــدرت تمیــز و تشــخیص، کار گروهــی، حل مســاله، خالقیــت، تفکــر انتقــادی و 
ــام  ــای اساســی ن ــوان مهارت ه ــا به عن ــه از آن ه ــواردی هســتند ک ــد آن م همانن
ــانی  ــروی انس ــوب نی ــب مطل ــت و ترکی ــب کیفی ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــرده می ش ب
کارشــناس و توانمنــد یکــی از مهم تریــن نهاده هــای تعیین کننــده تشــکیل 

ســرمایه انســانی اســت.

ــه  ــز ب ــن موضــوع نی ــه ای ــران وجــود دارد ک ــز در ای ــک مشــکل دیگــر نی ــا ی ام
ــه خــارج حکایــت  ــرای اعــزام نیــروی کار ب بی برنامگــی و نبــود برنامــه خــاص ب
ــب  ــراد در قال ــه برخــی از اف ــی اســت ک ــن موضــوع، کالهبرداری های ــد. ای می کن
عنــوان موسســات کاریابــی و اعــزام بــه خــارج انجــام می دهنــد. ایــن موسســات 
ــا و در  ــت آن ه ــر فعالی ــی ب ــارت کاف ــود نظ ــای داده، نب ــود پایگاه ه ــل نب به دلی
ــه کالهبرداری هایــی کــرده و می کننــد کــه  ــدام ب ــد نظــارت اق یــک فضــای فاق
ایــن موضــوع منجــر بــه ضــرر و زیــان قابــل توجــه مــردم شــده اســت. در مجمــوع 
ــد  ــان می ده ــگالدش نش ــد و بن ــون هن ــور هایی همچ ــات کش ــی تجربی بررس
ــر اعــزام نیــروی کار  ــر بخــش خصوصــی، ب ــا هدایــت و نظــارت ب ــد ب ــت بای دول

کارگــر ماهــر تمرکــز کنــد.

بررسی پنچ  چالش اصلی اعزام نیروی کار ایران به خارج

بررســی ها نشــان می دهــد 
یکــی از دالیــل اصلــی عــدم  توفیــق ایــران 

ــور،  ــارج از کش ــه خ ــروی کار ب ــزام نی ــوزه اع در ح
ایــن  در  دولت هــا  هدف گــذاری  و  عدم برنامه ریــزی 

ــه اســت. زمین
ــترده  ــرت گس ــجو، مهاج ــزاری دانش ــازارکار از خبرگ ــزارش ب ــه گ ب

نیــروی انســانی به ویــژه نیــروی کار ماهــر و متخصــص یکــی از مســائلی 
ــی را  ــازمان های بین الملل ــا و س ــر دولت ه ــال های اخی ــی س ــه ط ــت ک اس
بــه چالــش کشــانده اســت. تمامــی کشــور ها براســاس اصــل رقابــت در پــی 
ــر مدیریــت  ــازار کار جهانــی مبتنــی ب دســتیابی بــه حجــم گســترده تری از ب
نویــن مهاجــرت نیــروی کار اشــتغال اســت. مهاجــرت نیــروی کار متخصــص 
ــار  ــد دارای آث ــال رش ــور های در ح ــازار کار کش ــادی و ب ــعه اقتص ــر توس ب
ــن  ــد ای ــه و هدفمن ــدون برنام ــروج ب ــت خ ــی اس ــوده؛ بدیه ــددی ب متع
ســرمایه های  از  قابل توجــه ای  حجــم  خــروج  موجبــات  نیرو هــا 

ــور  ــر کشــور های مذک ــن ام ــه ای ــی دارد ک ــی را در پ انســانی و مل
ــار  ــی دچ ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــف اقتص ــاد مختل را در ابع

ــت و  ــاوری مدیری ــای فن ــف در حوزه ه ــای مختل خال ه
ــع انســانی خواهــد کــرد.  مناب

دعوت به همکاری

شرکت TTS فعال در زمینه پروژه های نیروگاهی 
جهت تکمیل کادر خود در واحد فنی و مهندسی 
در دفتر مرکزی )واقع در تهران – سعادت آباد( به 

تخصص های زیر نیاز دارد:
 کارشناس پایپینگ ۳ تا ۵ سال سابقه

 کارشناس برق قدرت ۳ تا ۵ سال سابقه
کارشناس ابزاردقیق ۵ تا ۷ سال سابقه

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به 
 آدرس زیر یا به PV بنده ارسال نمایند.

alireza.safari.tts@hotmail.com
https://bazarekar.ir/48032 

دعوت به همکاری
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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(

رویداد »تانا« در كرمانشاه 
برگزار می شود

و  علــم  پــارک  رییــس 
فنــاوری اســتان کرمانشــاه 
و  علــم  پــارک  گفــت: 
فنــاوری بــا همکاری شــرکت 
صنعتــی  شــهرک های 
اســتان نخســتین رویــداد 
ــتان  ــطح اس ــا« را در س »تان

می کنــد. برگــزار 
ــاوری اســتان کرمانشــاه  ــم و فن ــارک عل ســیامک آزادی، رییــس پ
امــروز در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس در کرمانشــاه، اظهــار کــرد: 
پــارک علــم و فنــاوری بــا همــکاری شــرکت شــهرک های صنعتــی 
اســتان نخســتین رویــداد تانــا را در ســطح اســتان برگــزار می کنــد.

وی ادامــه داد: رویــدا تانــا بــه منظــور توســعه و ارتقــای زیســت بوم 
ــی  ــع تبدیل ــاوری اســتان در حــوزه کشــاورزی، صنای ــوآوری و فن ن
ــزرگ فنــاوری  ــرج ب و ســایر حوزه هــای وابســته نهــم آذرمــاه در ب

ــوم و فنــاوری برگــزار می شــود. ــارک عل اســتان در پ
رییــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان کرمانشــاه خاطرنشــان کــرد: 
توســعه شــبکه ذی نفعــان زیســت بــوم فنــاوری و نــوآوری اســتان، 
ــن  ــای نوی ــی فناوری ه ــه، معرف ــای فناوران ــع نیازه ــایی و رف شناس
ــد از نمایشــگاه دســتاوردهای شــرکت  در حــوزه کشــاورزی، بازدی
ــاور، برگــزاری جلســات و امضــای توافقنامه هــای  ــان و فن دانش بنی
همــکاری بخــش خصوصــی و دولتــی از جملــه اهــداف ایــن رویــداد اســت.
ــب  ــرای کس ــداد ب ــن روی ــرکت در ای ــدان ش ــت: عالقمن وی گف
اطــالع بیشــتر می تواننــد بــا شــماه های ۰۸۳۳۱۰۳۱ داخلــی 

ــد. ــه کنن ــاوری مراجع ــم و فن ــارک عل ــایت پ ــه س ــا ب ۴۰۸ ی

منادی: 

استارت آپ ها بستر مهارت افزایی 
دانش آموزان را فراهم می كنند

رئیـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس شـورای اسـالمی 
گفـت: بـرای مهارت افزایـی در نظـام آموزشـی کشـور از ظرفیـت 

می شـود. اسـتفاده  اسـتارت آپ ها 
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از خبرگـزاری آنـا، علیرضـا منـادی 
سـفیدان نشسـت خبـری رویـداد ملـی سـتاپ کـه در سـاختمان 
شـبکه آمـوزش رسـانه برگـزار شـد، اظهـار کـرد: در حـوزه آموزش 
زمانـی که بنده وارد مجلس شـدم بررسـی دقیقـی از نیازمندی های 
آموزشـی کشـور کردیـم و در همین زمینـه اجرای دقیق مفاد سـند 

تحـول بنیادیـن نظـام آمـوزش کشـور آغـاز کردیم.
وی افـزود: اکنـون سیسـتم فرهنگـی در نظـام آموزش کشـور تغییر 
بزرگـی کـرده اسـت ولـی بـه غیـر از حوزه هـای اخالقـی تحـول 
دیگـری بـه ویـژه در حـوزه محتـوا در نظـام آموزشـی کشـور رقـم 

نخـورده اسـت.
کـرد:  بیـان  مجلـس  تحقیقـات  و  آمـوزش  کمیسـیون  رئیـس 
دانش آمـوزان و بـه خصـوص خردسـاالن در دوران مهـد کودک هـا 
همچـون گنجینـه ای بـرای کشـور هسـتند. شـخصیت دانش آموزان 
در ۱۲ سـال دوران تحصیـل شـکل می گیـرد و بایـد بـا برنامه ریـزی 

نیـروی انسـانی مفیـدی را بـرای ایـن ه کشـور تربیـت کنیـم.
منـادی سـفیدان عنـوان کـرد: مجلـس با تصویـب قانـون رتبه بندی 
شـرایطی را فراهـم کـرده اسـت کـه حقـوق معلمـان تـا حـد قابـل 
توجهـی افزایـش یابـد. معتقدیـم معلمـان کارمنـد نیسـتند و حرفه  
آن هـا جایـگاه ویـژه ای دارد. طبـق ایـن قانـون هـر معلم پنج سـال 
یکبـار رتبه بنـدی می شـود و بـه همیـن دلیـل معلمـان می کوشـند 

رتبـه هـود را افزایـش یابند.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/48716

ریيس مركز علمی كاربردی جهاد دانشگاهی اروميه

استارت آپ فناوری درحقوق و مشاغل آینده در مركز 

علمی كاربردی جهاد دانشگاهی اروميه برگزار می شود
رویـداد اسـتارت آپـی فنـاوری در حقـوق و مشـاغل آینده از سـوی 
دفتـر پژوهشـی و کارآفرینـی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشـگاهی 
ارومیـه بـا همـکاری دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی آذربایجـان 
غربـی و مرکـز نـوآوری و شـکوفایی جهـاد دانشـگاهی آذربایجـان 

غربـی در فصـل پائیـز برگـزار خواهد شـد
بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی 
آذربایجـان غربـی؛ شـیوا حبیـب زاده، رییـس مرکز علمـی کاربردی 
جهـاد دانشـگاهی ارومیـه گفت: این رویـداد با این جنـس و رویکرد 
در سـطح ملـی بدیـع بوده و بـرای اولیـن باردر کشـور برگزار خواهد شـد.
وی بـا اشـاره بـه ضـرورت نـگاه بیـن رشـته ای بـه علـوم مختلـف 
خاطـر نشـان کـرد: بنا به رسـالت علمـی و جهادی این نهـاد انقالبی 
و ضـرورت طراحـی و خلق مشـاغل جدیـد در زمان حال و سـالهای 
آتـی خصوصـا برای رشـته حقوق که اقبـال معنی دار و چشـمگیری 
در ایـن رشـته بـرای دانشـجویان و جوانـان وجـود دارد حسـب این 
نیاز گسـترده، این رویداد به شـکل بین رشـته ای برای دانشـجویان 
رشـته حقـوق و فنـاوری و تمامـی دانشـجویان رشـته هـای مختلف 
طراحـی و تدوین شـده اسـت چـرا که تمامی رشـته هـا، حتی علوم 

پایـه دارای محیـط حقوقـی مختص به شـغل خود هسـتند.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/49598

سرپرست دانشگاه علمی كاربردی لرستان

برگزاری ۱۴ رویداد استارتاپی در مراكز 
آموزش علمی كاربردی لرستان

سرپرســت دانشــگاه علمــی کاربــردی لرســتان گفــت: تــا پایــان امســال، 
ــتان  ــردی اس ــی کارب ــوزش علم ــز آم ــتارتاپی در مراک ــداد اس ۱۴ روی

ــود. ــزار می ش برگ
ــن  ــری، در پنجمی ــا جعف ــتان، محمدرض ــازار کار لرس ــزارش ب ــه گ ب
ــه  ــتان ک ــردی اس ــی کارب ــوزش علم ــز آم ــای مراک ــی رؤس گردهمای
ــا  ــردی الشــتر برگــزار شــد، ب ــی مرکــز آمــوزش علمــی کارب ــه میزبان ب
ــام متقاضیــان تحصیــل در مقطــع  ــه رشــد ۲۷ درصــدی ثبت ن اشــاره ب
ــه  کاردانــی و ۴۲ درصــدی مقطــع کارشناســی ایــن دانشــگاه نســبت ب
سال گذشــته، اظهــار کــرد: در مهرمــاه جــاری، شــاهد رشــد خوبــی در 
پذیــرش و ثبت نــام متقاضیــان بودیــم کــه نشــان از تمایــل جامعــه بــه 

ــی دارد. ــای مهارت ــری آموزش ه ــمت فراگی س
وی برگــزاری رویــداد ارزش آفرینــی گــردو توســط مرکــز آمــوزش 
علمی کاربــردی الشــتر کــه بــا همــکاری ســازمان جهادکشــاورزی 
ــتارتاپی  ــداد اس ــن روی ــد را اولی ــزار ش ــاه برگ ــل آبان م ــتان در اوای اس
ــزود: براســاس  ــرد و اف ــوان ک ــن دانشــگاه در ســال ۱۴۰۱ عن ــز ای مراک
برنامه ریزی هــای انجــام شــده، تــا پایــان ســال جاری، ۱۴ رویــداد 
ــی  ــوزش علم ــز آم ــط مراک ــف توس ــات مختل ــا موضوع ــتارتاپی ب اس

کاربــردی اســتان برگــزار می شــود.
سرپرســت دانشــگاه جامــع علمی کاربــردی لرســتان همچنیــن از 
ــوزش  ــز آم ــط مراک ــدت توس ــاه م ــی کوت ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ
ــنجی های  ــاس نیازس ــر اس ــت: ب ــر داد و گف ــتان خب ــردی اس علمی کارب
صــورت گرفتــه در هرمنطقــه و شهرســتان توســط مراکــز علمــی 
ــدت را در  ــاه م ــی کوت ــای آموزش ــزاری دوره ه ــتان، برگ ــردی اس کارب

ــم. ــه داری ــز در برنام ــی مراک تمام

طرح توانمندی دانشجویان در پارک فناوری 
پردیس برگزار می شود

توانمندســازی صــدف،  دوره طــرح  از چهارمیــن  مرحلــه  دومیــن 
ــجویان و  ــازی دانش ــدف آماده س ــا ه ــس ب ــوآوری پردی ــه ن ــژه ناحی وی
ــزار  ــازار کســب وکار برگ ــه ب ــرای ورود ب ــالن دانشــگاهی ب فارغ التحصی

می شــود.
ــه از چهارمیــن  ــه نقــل از ایســنا، دومیــن مرحل ــازارکار ب ــه گــزارش ب ب
ــس،  ــوآوری پردی ــه ن ــژه ناحی ــدف” وی ــازی “ص ــرح توانمندس دوره ط
ــود. ــی می ش ــس اجرای ــاوری پردی ــارک فن ــتان ۱۴۰۱ در پ ــز و زمس پایی

ــه  ــازی مســیر ب ــا هموارس ــر دارد ب ــازی صــدف در نظ ــرح توانمندس ط
ــا  ــه ب ــند و در ادام ــه خودشناســی برس ــدا ب ــا ابت ــد ت ــراد کمــک کن اف
حضــور در کارگاه هــای مختلــف، مســیر درســت شــغلی را انتخــاب کننــد 
ــاوری و  ــت بوم فن ــری در زیس ــی مؤث ــد نقش آفرین ــت بتوانن و در نهای

ــوآوری داشــته باشــند. ن
ایــن طــرح در چهــار فــاز اصلــی خودشناســی، شخصیت شناســی، 
مهارت افزایــی در حــوزه مهارت هــای نــرم و طراحــی مســیر حرفــه ای و 

ــود. ــزار می ش ــوآوری برگ ــاوری و ن ــتم فن ــا اکوسیس ــنایی ب آش
ــرکت کنندگان  ــرای ش ــده ب ــه ش ــر گرفت ــر برنامه هــای در نظ از دیگ
ــان و  ــات کارآفرین ــال تجربی ــل انتق ــه پان ــه برنام ــوان ب ــن دوره می ت ای
کارکنــان توانمنــد در حــوزه فنــاوری اشــاره کــرد کــه از بیــن مدیــران 
و کارمنــدان دانشــی موفــق شــرکت های عضــو پــارک فنــاوری پردیــس 

هســتند.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/48420

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تاكيد كرد: 

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم در دومیــن کنفرانــس علمــی زیســت بــوم 
ــازار  ــه ســمت ب ــت تجاری ســازی و توجــه ب ــوآوری کشــور در رشــت گفــت: تقوی ن
ــوآوری در  ــاوری و ن ــوم فن ــت زیســت ب ــرای موفقی ــم ب ــک ضــرورت مه و تقاضــا ی

ــت. ــان اس ــرکت های دانش بنی ــت ش ــور و فعالی کش
بــه گــزارش  بــازارکار بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم، دکتــر علــی 
ــرای  ــالن ب ــاوری گی ــم و فن ــارک عل ــران پ ــالش مدی ــی از ت ــا قدردان ــن، ب خیرالدی
برگــزاری ایــن رویــداد گفــت: بدنبــال ایــن هســتیم کــه تقویــم رویدادهــای فنــاوری 
کشــور در پــارک هــای علــم و فنــاوری را تدویــن کنیــم همچنیــن بدنبــال قطعــی 
کــردن نمایشــگاه رینوتکــس هســتیم کــه در آذربایجــان شــرقی برگــزار مــی شــود و 

جشــنواره فیلــم نوآورانــه در قــم را برگــزار خواهیــم کــرد.
وی در ادامــه ســخنان خــود تجــاری نشــدن را از چالــش هــای زیســت بــوم اعــالم 
کــرد و گفــت : مشــکل مــا ایــن اســت کــه در فنــاوری و ایــده پــردازز بدنبــال بــازار و 
تجــاری ســازی آن نیســتیم. البتــه در ســال هــای اخیــر توانســته ایم ایــن پیشــرفت 
هایــی در ایــن زمینــه داشــته باشــیم و شــاخص جهانــی نــوآوری ایــران از ۱۲۰ در 
ســال ۲۰۲۲ بــه رتبــه ۵۳ در جهــان رســید همچنیــن در آســیای مرکــزی و جنوبــی 

بعــد از هنــد رتبــه خوبــی در تبدیــل علــم بــه ثــروت داریــم.
دکتــر خیرالدیــن تاکیــد کــرد : در تصمیــم ســازی سیاســی ، فضــای قانــون گــذاری 

و فضــای کســب و کار بایــد بــرای تجــاری ســازی فنــاوری ســرمایه گــذاری داشــته 
باشــیم تــا بــه رتبــه خوبــی برســیم.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/49715

تقویت تجاری سازی در زیست بوم فناوری و نوآوری كشور یک ضرورت است

ــاور و  ــد فن ــتقرار ۲۰۰۰ واح ــران اس ــگاه ته ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــر  ــت: ب ــت و گف ــران دانس ــگاه ته ــم انداز دانش ــارک را چش ــن پ ــان در ای دانش بنی
ایــن اســاس فرآینــد پذیــرش و هماهنگــی بــا شــماری از شــرکت های دانش بنیــان 
بــه پایــان رســیده اســت کــه در نظــر داریــم مــکان مناســبی بــرای اســتقرار آن هــا 

فراهــم کنیــم.
ــا اشــاره بــه شــعار  ــه نقــل از ایســنا، دکتــر علــی اســدی، ب ــازارکار ب بــه گــزارش ب
ســال بــا عنــوان “تولیــد، دانش بنیــان و اشــتغال آفرینی” اظهــار کــرد: شــعار 
ــا  ــن ب ــرای تحقــق دانشــگاه کارآفری ریاســت دانشــگاه تهــران هــم جهــاد علمــی ب

ــت. ــی اس ــئولیت پذیری اجتماع ــرد مس رویک
ــر مقیمــی، رئیــس دانشــگاه تهــران اســتقرار  ــان این کــه چشــم انداز دکت ــا بی وی ب
ــن  ــه ای ــرد: هم ــان ک ــت، خاطرنش ــاور اس ــد فن ــان و واح ــرکت دانش بنی ۲۰۰۰ ش
شــرکت ها نمی تواننــد در ســاختمان پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران 
مســتقر شــوند، از ایــن رو ناگزیریــم اکوسیســتم نــوآوری فنــاوری را توســعه دهیــم 
کــه بــرای ایــن موضــوع از فضــای فیزیکــی دانشــکده های دانشــگاه تهــران اســتفاده 

می کنیــم.
ــی،  ــدف اصل ــه ه ــان این ک ــا بی ــران ب ــگاه ته ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــا حضــور  ــاور در دانشــکده ها و دانشــکدگان ب ــای فن شــکل گیری هســته ها و تیم ه
اســاتید و دانشــجویان اســت، گفــت: بــرای تحقــق آن بــا شــرکت های دانش بنیانــی 
کــه شــرایط الزم بــرای اســتقرار در پــارک را دارنــد، ارتبــاط گرفتیــم کــه تاکنــون 

ــا  ــرش ۱۰۰ ت ــد پذی ــد و فرآین ــی کرده ان ــالم آمادگ ــان اع ــرکت دانش بنی ۳۰۰۰ ش
۱۵۰ شــرکت بــه پایــان رســیده اســت.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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همکاری پارک علم و فناوری البرز و دادگستری استان برای اجرای قانون جهش توليد دانش بنيان؛

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــوی در پ ــت معن ــات مالکی ــز پیشــخوان خدم نخســتین مرک
البــرز بــا همــکاری ســازمان  ثبــت اســناد و امــالک اســتان راه انــدازی مــی شــود.

ــدس  ــرز،  مهن ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــی پ ــط عموم ــازارکار از رواب ــزارش ب ــه گ ب
ــوروزی  ــا دکتــر احمــد ن ــدار ب ــم و فنــاوری البــرز در دی ــارک عل عباســی رییــس پ
ــالف  ــل اخت ــعه ح ــس توس ــرز و رئی ــتری الب ــس کل دادگس ــی رئی ــاون قضای مع
اســتان،  ضمــن تشــکر از مدیــران و همــکاران قــوه قضائیــه، ســازمان ثبــت اســناد و 
امــالک کشــور و بویــژه دادگســتری و شــورای حــل اختــالف اســتان البــرز در کمــک 
بــه زیســت بــوم نــوآوری و کارآفرینــی اســتان البــرز اعــالم کــرد: نخســتین مرکــز 
پیشــخوان خدمــات مالکیــت معنــوی در پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــا همــکاری 

ســازمان  ثبــت اســناد و امــالک اســتان راه انــدازی مــی شــود.
وی  تصریــح نمــود؛ دو مجموعــه در راســتای حمایــت از فنــاوران و حــل مشــکالت 

شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور همــکاری خــود را گســترش مــی دهنــد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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 نخستين مركز پيشخوان خدمات مالکيت معنوی در پارک علم و فناوری البرز راه اندازی می شود

رئيس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

استقرار ۲۰۰۰ واحد فناور و دانش بنيان در پارک فناوری چشم انداز دانشگاه تهران

معاون فناوری پارک فناوری های نرم و صنایع فرهنگی خبرداد؛

 مأموریت وزارت علوم به پارک ملی علوم و فناوری  برای هفته »پژوهش«
معــاون فنــاوری پــارک ملــی علــوم و فناوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی از ماموریــت 

ویــژه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــه ایــن معاونــت خبرداد.
ــع  ــرم و صنای ــای ن ــوم و فناوری ه ــی عل ــارک مل ــاوری پ ــاون فن ــی مع ــم نبیون ابراهی
ــا،  ــزاری آن ــگ خبرگ ــروه فرهن ــگار حــوزه رســانه گ ــا خبرن ــو ب فرهنگــی در گفت وگ
ــع فرهنگــی  ــرم و صنای ــوم و فناوری هــای ن ــارک ملــی عل ــاره برنامه هــای آتــی پ درب
ــکاری شــرکت های مســتقر  ــا هم ــداد و جشــنواره را ب ــد روی ــا چن ــار داشــت: م اظه
ــی  ــزه تعال ــن آن »ســومین دوره جای ــاید مهم تری ــه ش ــم داشــت ک ــارک خواهی در پ
گردشــگری« باشــد کــه در بهمــن مــاه ۱۴۰۱ برگــزار خواهــد شــد. در همیــن زمینــه، 
بــا همــکاری انجمــن علمــی دانشــگاه علــم و فرهنــگ بــه دنبــال برگــزاری »کنفرانــس 

ــز هســتیم. ــت« نی ــی گردشــگری و معنوی بین الملل
برگزاری »جایزه ملی زیورآالت و طراحی جواهرات ایرانی«

وی اظهــار کــرد: در اواخــر آذرمــاه شــاهد برگــزاری »جایــزه ملــی زیــورآالت و طراحی 
جواهــرات ایرانــی« خواهیــم بــود. ایــن رویــداد قــرار بــود شــهریور برگــزار شــود کــه 
بــه تعویــق افتــاد. وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری مأموریتــی بــه پــارک داده اســت 
ــرم و  ــای ن ــوزه فناوری ه ــگاه های ح ــزاری نمایش ــئولیت برگ ــای آن مس ــر مبن ــه ب ک
صنایــع فرهنگــی در هفتــه پژوهــش بــا مــا باشــد. در نتیجــه تمــام پارک هــای علــم 
ــی و  ــع فرهنگ ــی صنای ــوزه پژوهش ــه در ح ــرکت هایی ک ــد ش ــور بای ــاوری کش و فن
ــا و  ــت ایده ه ــا در نهای ــد ت ــی کنن ــا معرف ــه م ــتند را ب ــال هس ــی فع ــوزه اجتماع ح

اســتارتاپ های فعــال در ایــن حــوزه رد ایــن نمایشــگاه معرفــی شــوند.
نبیونــی گفــت: شــنبه پانزدهــم آبــان نیــز یــک تفاهم نامــه بــا بنیــاد علمــی اکــو بســته 
ــا  ــم ت ــران داری ــا شــرکت ملــی فــرش ای شــد؛ ضمــن ایــن کــه تفاهم نامــه ای هــم ب
در لــوای آن ایجــاد مراکــز رشــد وابســته را در قــم، کرمــان و اصفهــان داشــته باشــیم.
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