
اشتغال نخبگان و دانش آموختگان
 را بر اساس نیاز های فناورانه تعریف می کنیم

جمهــور،  رئیــس  بنیــان  دانــش  اقتصــاد  و  فنــاوری  علمــی،  معــاون 
ــادر  ــه ق ــه ای ک ــزرگ فناوران ــای ب ــاخ ها( را مجموعه ه ــک ش یونیکورن ها)ت
بــه ایجــاد اقتصادهــای بــزرگ هســتند، دانســت و از اعــام برنامه هــای ایــن 

معاونــت بــرای ایجــاد تک شــاخ ها در آینــده نزدیــک خبــر داد.
بــه گــزارش بــازارکار،  روح اهلل دهقانــی فیــروز آبــادی در حاشــیه نکوداشــت 
ــا  ــگاران ب ــع خبرن ــوم در جم ــاوری وزارت عل ــت فن ــیس معاون ــالروز تاس س
اشــاره بــه جزئیــات قانــون جهــش تولیــد دانــش بنیــان اظهــار کــرد: حــدود 
ــت و  ــده اس ــی ش ــب و نهای ــون تصوی ــن قان ــای ای ــد از آیین نامه ه ۹۵ درص

ظــرف یــک مــاه آتــی اجرایــی خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در هــر حــوزه ای در کشــور، مجموعه هــای شــاخصی بــرای 
ــت   ــه منــدی و برنامــه معاون ــد، ادامــه داد: عاق ــاوری وجــود دارن توســعه فن
ــا  ــد و اینه ــت کن ــزرگ حمای ــای ب ــه از مجموعه ه ــن اســت ک ــر ای ــی ب علم
همــان یونیکــورن هایــی هســتند کــه بــر مبنــای فناوری هــای مختلــف چــون 
ــا  ــزوده م ــزو ارزش اف ــه ج ــی ک ــایر حوزه های ــرژی و س ــامت، ان ــدن، س مع

فعــال شــده انــد.
ــا بــه هــم پیوســتن شــرکت های کوچکتــر از طریــق  دهقانــی یــادآور شــد: ب
ــزرگ پیشــران را بســازیم و  ــم ۱۰ اقتصــاد ب ــی توانی ــزرگ، م شــرکت های ب
ایــن یونیکــورن هــا هســتند کــه قادرنــد خــوراک  کار و تعریــف مســائل بــرای 

ــد. ــن کنن ــر تامی شــرکت های کوچکت
ــه زودی  ــه را ب ــن برنام ــات ای ــزود: جزئی ــور اف ــس جمه ــی ریی ــاون علم مع

ــرد. ــم ک ــام خواهی اع
وی در خصــوص تدویــن آیین نامه هــای دانــش بنیــان بــا دســتگاه های 
اجرایــی، گفــت: بــه غیــر از یکــی دو دســتگاه، بــا همــه دســتگاه های اجرایــی 
ــت و  ــیده اس ــا رس ــه امض ــا ب ــوزه کاری آنه ــا ح ــط ب ــا مرتب ــن آیین نامه ه ای

ــود. ــری می ش ــور پیگی ــس جمه ــاون اول رئی ــرای آن از ســوی مع اج
بــه گفتــه وی، آیین نامه هــای دانــش بنیــان دســتگاه هایی کــه نهایــی 
نشــده، امــا کار تدویــن آنهــا انجــام شــده و مراحــل تصویــب را طــی می کنــد، 

نیــز تــا پایــان مــاه جــاری نهایــی خواهــد شــد.
معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان رئیــس جمهــور همچنیــن 
مهمتریــن  گفــت:  فارغ التحصیــان  و  نخبــگان  اشــتغال  خصــوص  در 
ــد،  ــی کن ــد اجرای ــه می توان ــن زمین ــی در ای ــت علم ــه معاون ــی ک اقدام
ایجــاد فرصت هــای کار اســت. مــن بارهــا اعــام کــردم کــه مــا در کشــوری 
ــرف  ــز مص ــت نی ــادی دارد و دول ــه زی ــاز فناوران ــه نی ــم ک ــی می کنی زندگ

ــا اســت. ــاوری ه ــن فن ــده ای کنن
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــز م ــاس تمرک ــن اس ــر ای ــرد: ب ــان ک ــر نش وی خاط
مســائل و نیازهــای فنــاوری کشــور، در حوزه هــای فناوری هــای اجتماعــی و 
ســخت و صنعتــی تهیــه و در اختیــار مصــرف کننــدگان قــرار دهیــم و ایــن 

ــرای اشــتغال نخبــگان خواهــد شــد. زمینــه ای ب

12صفحه
قيمت: 5000 تومان
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برنامه شناسایی و  استخدام 
1000 نخبه در سراسر کشور

کشور،  استخدامی  امور  سازمان  رییس  گفته  به 
رشته های  در  اکنون  که  نیروهایی  برای  بایستی 
مرتبط دریا متخصص هستند، ایجاد جذابیت کنیم 
که از ظرفیت شان استفاده شود، در تعامل با بنیاد 
ملی نخبگان نیز به دنبال جذب چنین نیروی هایی 
نخبگان  از  نفر  یکهزار  سال،  پایان  تا  که  هستیم 
شناسایی می شود که بخشی از این سهمیه برای 

سازمان بنادر کشور است.

صدور مجوز استخدام 
مربی پرورشی برای مدارس

اشــاره  بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
مربــی  اســتخدام  مجــوز  صــدور  بــه 
ــود  ــاش می ش ــرد: ت ــار ک ــی اظه پرورش
نیروهــای  بــرای جــذب  موافقــت الزم 

خدماتــی در مــدارس کســب شــود.
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در آئین نکوداشت سالروز تاسیس معاونت فناوری وزارت عتف عنوان شد

اشتغال نخبگان ودانش آموختگان در طرح ها و نیازهای فناورانه شتاب می گیرد
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10 نکته زبان بدن 
در مصاحبه های شغلی 
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 20 درصد رشته های دانشگاهی 
نیاز محور می شوند
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پذیرش ساالنه 25 هزار
دانشجو درمقطع دکتری
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مهارت آموزی و اشتغال
از زبان مجید فرانسه
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تشریح برنامه های 
صندوق حمایت از 

صنایع پیشرفته 

4

حمایت شهرداری تهران
از توسعه مشاغل خانگی

 شرکت پرداخت نوین آرین زیر مجموعه  بانک اقتصاد نوین  جهت تکمیل  
نیروی انسانی خود در شهر اسالمشهر و در عنوان شغلی ذیل دعوت به همکاری می نماید:

جذب پشتيبان و بازاریاب پوز 

تخصص و مهارت های مورد نیاز:
•توانایی در مذاکره و جذب مشتری

•بازاریابی دستگاه پوز در صنوف پرتراکنش
•دارای توانایی الزم جهت نصب و انجام سرویس های دوره ای

•توانایی درمذاکره
•دارا بودن وسیله نقلیه 

•دارای روابط عمومی مناسب و صبر  و حوصله
•قدرت برقراری ارتباط موثر با پذیرنده

خالصه ای از شرح وظایف:
•نصب و راه اندازی دستگاه پوز

•ازدید دستگاه پوز
•انجام امور بازاریابی پوز

•بازاریابـی عـام و خـاص سـرویس پایانـه ها 
و نصـب و آمـوزش نحـوه کار با پایانـه ها به 
پذیرنـدگان و خدمات حضوری به مشـتریان

•کیفی سازی دستگاه های تحت پوشش
در  اضطــراری  پشــتیبانی های  •انجــام   

کمتریــن زمــان 

شرایط عمومی 
•سن: 20 الی 40 

•جنسیت: فقط آقا
•حقوق: 6-8 میلیون تومان

•محل کار: اسالم شهر
•روز و سـاعت کاری: 8 الـی 18 

شـنبه تا چهارشـنبه 
•نوع همکاری: تمام وقت

•دارای مزایا و تسهیالت و
 بیمه تکمیلی 

مزایا:
•بیمه تامین اجتماعی

•بیمه تکمیلی 
•پاداش 

دستفروشی به مشاغل رسمی 
کشور تبدیل می شود
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معاون علمی، فناوری و اقتصاد
 دانش بنیان رئیس جمهور:

برترین پارک های علم و فناوری کشور 
معرفی شدند

ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــاوری و مع ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــور وزی باحض
ــی و  ــور معرف ــاوری کش ــم و فن ــای عل ــن پارک ه ــوری، برتری ــت جمه ریاس

ــدند.  ــل ش تجلی
  بــه گــزارش بــازارکار، در آییــن نکوداشــت ســالروز تاســیس معاونــت فنــاوری 
ــی و  ــای علم ــازمان پژوهش ه ــی س ــه میزبان ــه ب ــوم ک ــوآوری وزارت عل و ن
ــوری،  ــاوری ریاســت جمه ــی و فن ــاون علم ــا حضــور مع ــران و ب ــی ای صنعت
وزیــر علــوم و معاونــان پژوهشــی و فنــاوری برگــزار شــد، پارک هــای علــم و 

ــی شــدند. ــف معرف ــق از نظــر شــاخص های مختل ــاوری موف فن
ــارک  ــتان و پ ــتان و بلوچس ــاوری سیس ــم و فن ــارک  عل ــن، پ ــن آیی در ای
ــه  ــاخص ها ب ــوع ش ــریف در مجم ــی ش ــگاه صنعت ــاوری دانش ــم و فن عل

ــدند. ــی ش ــر معرف ــای برت ــوان پارک ه عن
ــت  ــی و گرن ــات بین الملل ــارک آذربایجــان شــرقی از نظــر تعام ــه، پ در ادام

فنــاوری، برتــر معرفــی شــد.
پارک هــای علــم و فنــاوری خراســان شــمالی، سیســتان و بلوچســتان و 
ــاوری،  ــور فن ــزاری ت ــز از نظــر برگ ــان نی ــی اصفه شــهرک علمــی و تحقیقات

ــر شــدند. برت
از نظــر توســعه زیســت بــوم فنــاوری، پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی 
و از نظــر توســعه فرهنــگ فنــاوری، پــارک علــم و فنــاوری گیــان برتــر شــدند.
ــارک  ــس و پ ــاوری پردی ــم و فن ــارک عل ــعه، پ ــق و توس ــاخص تحقی در ش

ــدند. ــر ش ــران، برت ــی ای ــی و صنعت ــای علم ــازمان پژوهش ه س
پــارک علــم و فنــاوری البــرز کــه کمتریــن بودجــه دولتــی را دارد، رتبــه برتــر 

فــروش محصــوالت در ســطح ملــی و بیــن المللــی را کســب کــرد.
پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری از نظــر تعامــل بــا دســتگاه های 
اجرایــی اســتانی برتــر شــد و از نظــر اشــتعال آفرینــی رتبــه برتــر بــه پــارک 

ــتان رسید. کردس
ــوان  ــه عن ــارس ب ــتان ف ــارک اس ــز، پ ــاوری نی ــتیار فن ــرح دس ــه ط در زمین
دبیرخانــه ایــن طــرح، شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان و پــارک دانشــگاه 

فردوســی مشــهد برتــر شــناخته شــدند.
در زمینــه ثبــت نیازهــا و ایده هــا در ســامانه نــان، وزارت نفــت و پــارک علــم 

و فنــاوری اســتان ســمنان برتــر معرفــی شــدند.
از میــان مراکــز رشــد فنــاوری، مرکــز رشــد فنــاوری تربــت حیدریــه، 
ــر و  ــگاه پلیم ــد پژوهش ــز رش ــهند و مرک ــی س ــگاه صنعت ــد دانش ــز رش مرک

ــدند. ــر ش ــیمی، برت پتروش
ــریف  ــی ش ــگاه صنعت ــی دانش ــز کارآفرین ــز مرک ــی نی ــر کارآفرین از نظ

ــد. ــی ش ــر معرف ــارک برت ــوان پ ــه عن ب

در آیین نکوداشت سالروز تاسیس
 معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم؛



اخبار ویژه

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir
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پذیرش ساالنه ۲۵ هزار نفر دانشجو 
در مقطع دکتری

رئیــس ســازمان ســنجش بــا اشــاره 
ــری  ــور سراس ــوالت کنک ــه تح ب
پذیــرش  از  دکتــری  کنکــور  و 
ــجو  ــر دانش ــزار نف ــاالنه ۲۵ ه س
افزایــش  و  دکتــری  مقطــع  در 
گرایــش داوطلبــان بــه رشــته های 
مهندســی، فنــی و فیزیک خبــر داد.
 رئیــس ســازمان ســنجش با اشــاره 
بــه تحــوالت کنکــور سراســری 

و کنکــور دکتــری از پذیــرش ســاالنه ۲۵ هــزار نفــر دانشــجو در مقطــع دکتــری و 
افزایــش گرایــش داوطلبــان بــه رشــته هــای مهندســی، فنــی و فیزیک خبــر داد.

بــه گــزارش  بــازارکار، عبدالرســول پورعبــاس، رئیــس ســازمان ســنجش در یــک برنامه 
تلویزیونــی در خصــوص تحــوالت کنکــور گفــت: پذیــرش دانشــجویان در ســال ١۴۰۲ 
ــاه اســت.  ــت در تیرم ــاه و یــک نوب ــت در دی م ــت مســتقل، یــک نوب براســاس دو نوب
هیــچ کــدام از ایــن آزمون هــا بــر دیگــری اجبــار نــدارد و تأکیــدی بــر شــرکت 
ــاه  ــای ۲۹ و ۳۰ دی م ــش رو در روزه ــون پی ــن آزم ــت. اولی ــت نیس ــر دو نوب ب

برگــزار خواهــد شــد.
ــان  ــان زم ــا ١۴ آب ــد و ت ــروع ش ــان ش ــت اول ۸ آب ــام نوب ــت ن ــت: ثب ــاس گف پورعب
ــر  ــزار و ۴۵۶ نف ــال ۹۷۸ ه ــن امس ــوع داوطلبی ــم. در مجم ــد کردی ــام را تمدی ثبت ن
ــد  ــه قص ــن ب ــده داوطلبی ــد. عم ــام کردن ــت ن ــه ثب ــای پنجگان ــه در گروه ه ــد ک بودن
شــرکت آزمایشــی در نوبــت اول شــرکت کردنــد. آنهــا خودشــان را محــک می زننــد و 

ــد. ــزی می کنن ــاه برنامه ری ــون تیرم ــرای آزم ب
ــرش دانشــجویان بیشــترین نمــره از  ــرای پذی ــا ب ــزود: م رئیــس ســازمان ســنجش اف
میــان دو آزمــون را در کنــار ســوابق تحصیلــی حســاب می کنیــم. ۴۰ درصــد ســوابق 

تحصیلــی مربــوط بــه دروس دوازدهــم نظــام جدیــد اســت.
ــون  ــای آزم ــر مبن ــرش ب ــد پذی ــه ۶۰ درص ــده ک ــی ش ــال قطع ــه داد: امس وی ادام
سراســری و ۴۰ درصــد از ســوابق تحصیلــی باشــد. دروس عمومــی از کنکــور حــذف 
شــده اســت. مــا امســال ۳ نوبــت در ماه هــای دی، خــرداد و شــهریور در مســیر ایجــاد 

ــم. ــی گام برمی داری ــوابق تحصیل س
ــام  ــت: تم ــوزان گف ــی دانش آم ــت تحصیل ــئله هدای ــه مس ــه ب ــا توج ــاس ب پورعب
داوطلبینــی کــه ســوابق تحصیلــی ناقــص دارنــد الزم اســت کــه برنامه ریــزی و بــرای 
ــرای خــود  ــه ب ــده ای ک ــای آین ــر مبن ــوزان ب ــش آم ــد. دان ــدام کنن ــم نواقــص اق ترمی
ــن  ــور ای ــغلی کش ــای ش ــد. فض ــش می برن ــته را پی ــاب رش ــد، انتخ ــر می کنن تصوی

ــد. ــت کنن ــمت حرک ــدام س ــه ک ــا ب ــه آنه ــد ک ــام می ده ــی را انج ــت تحصیل هدای

گرایش دانش آموزان به سمت رشته های مهندسی، فنی و فیزیک 
بیشتر خواهد شد

ــت رخ داده  ــوزه صنع ــه در ح ــی ک ــه تحول ــه ب ــه داد: باتوج ــئول ادام ــام مس ــن مق ای
ــه  ــود. ب ــاد بش ــی ایج ــوزه دروس صنعت ــول در ح ــک تح ــه ی ــود ک ــی می ش پیش بین
ــه ســمت رشــته های  ــه گرایــش دانش آمــوزان ب طــور طبیعــی تأثیــر ایــن تحــوالت ب

مهندســی، فنــی و فیزیــک بیشــتر خواهــد شــد.
وی افــزود: همــه ســاله در موقــع برگــزاری کنکــور نظرســنجی هایی را از داوطلبیــن در 
خصــوص نحــوه برگــزاری کنکــور انجــام می دهیــم. نتیجــه ایــن نظرســنجی در ســال 
ــود. یعنــی آزمــون کاغــذی را  گذشــته حــول محــور آزمون هــای تمــام الکترونیــک ب
ــت  ــاال حرک ــرعت ب ــا س ــن ب ــمند ایم ــای هوش ــمت آزمون ه ــه س ــم و ب ــار بگذاری کن
کنیــم. البتــه مــا قبــًا هــم گفته ایــم کــه ایــن طــرح را بــه ســال ١۴۰۳ می رســانیم. 

چنــد آزمــون جــدی را بــرای چگونگــی ایــن اقــدام تســت کردیــم.
ــی کشــور  ــاخت های اجرای ــد زیرس ــری، بای ــون سراس ــد آزم ــی در ح ــرای آزمون های ب

را بــه کار بگیریــم
پورعبــاس تاکیــد کــرد: بــرای آزمون هایــی در حــد آزمــون سراســری، بایــد 
زیرســاخت های اجرایــی کشــور را بــه کار بگیریــم. االن بــه کمــک شــرکت های 
ــالن های  ــد س ــت. بای ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــگاه ها، برنامه ریزی های ــان و دانش دانش بنی
مجهــز بــه آن تجهیزاتــی کــه الزم اســت را تأســیس بکنیــم. تعــدادی ایجــاد شــده کــه 

ــد. ــدا کن ــد گســترش پی بای
ــور  ــت: در کنک ــال گف ــور امس ــرات کنک ــوص تغیی ــنجش در خص ــازمان س ــس س رئی
امســال تغییــرات عمــده داشــتیم. دروس عمومــی آزمــون حــذف شــد. زیرگروه هــای 
آموزشــی نخواهیــم نداشــت. همچنیــن اثــر قطعــی ســوابق تحصیلــی را بــه داوطلبیــن 
گوشــزد کردیــم. نمــره نهایــی کنکــور تحــت تأثیــر معــدل بــاال و پاییــن می شــود. در 
ســال گذشــته اثــر ســوابق تحصیلــی صرفــاً مثبــت بــود ولــی امســال هــم تأثیــر مثبــت 

و هــم منفــی خواهــد گذاشــت.

ثبت نام نوبت دوم کنکور سال 
۱۴۰۲ بعد از تعطیالت نوروز ۱۴۰۲ انجام می گیرد

وی افــزود: ثبــت نــام نوبــت دوم کنکــور ســال ١۴۰۲ بعــد از تعطیــات نــوروز در 
ــوزان  ــه دانش آم ــرد. کارنام ــام می گی ــن ١۴۰۲ انج ــا ۲١ فروردی ــای ١۵ ت روزه
یــک ســال اعتبــار دارد و اگــر دانش آمــوزی یــک ســال صبــر کنــد چهــار نمــره 
ــاب  ــه انتخ ــه چگون ــرد ک ــم بگی ــاس آن تصمی ــر اس ــد ب ــون دارد و می توان آزم

رشــته کنــد.

پذیرش ساالنه ۲۵ هزار نفری دانشجویان در مقطع دکتری
پورعبــاس در خصــوص کنکــور دکتــری ســال ١۴۰١ گفــت: همیــن روزهــا ثبــت نــام 
ــرکت  ــر ش ــزار نف ــش از ١۰۰ ه ــون بی ــه تاکن ــم ک ــش داری ــری را در پی ــور دکت کنک
کردنــد. ثبت نــام تــا آخــر هفتــه تمدیــد شــده و داوطلبــان در ۲۴۶ رشــته می تواننــد 
شــرکت کننــد. تقریبــاً همــه قوانیــن کنکــور دکتــری برداشــته شــده و بــرای داوطلبــان 

هیــچ محدودیتــی وجــود نــدارد.
ــی ســنگین  ــون خیل ــک آزم ــری ی ــه داد: کنکــور دکت رئیــس ســازمان ســنجش ادام
ــه آزمــون  ــوط ب ــرش در حــال حاضــر مرب ــرای ســازمان ســنجش اســت. نحــوه پذی ب
سراســری و مصاحبــه دانشــگاهی اســت. در واقــع ۵۰ درصــد آزمــون کتبــی، ۵۰ درصــد 
ســوابق تحصیلــی و مصاحبــه دانشــگاه ها اســت. دلیــل ایــن اقــدام بــه دلیــل بــاال رفتــن 
ــه قــدری زیــاد شــده کــه داوطلبیــن  ــود. تنــوع دانشــگاه ب حساســیت های پذیــرش ب

ــرای آزمــون و مصاحبــه مراجعــه کننــد. ــه تمــام دانشــگاه ها ب نمی توانســتند ب
ــک  ــام الکترونی ــای تم ــمت آزموه ــه س ــده ب ــه در آین ــم ک ــر داری ــت: در نظ وی گف
ــم. در حــوزه  ــاری و شــنیداری اســت، بروی کــه پوششــی از آزمون هــای ترکیبــی گفت
ــی ظرفیــت پذیــرش ســاالنه دانشــجویان دکتــری ١۲ هــزار نفــر اســت.  آمــوزش عال
البتــه بــر اســاس کــف نمــره حــدوداً تــا ١١ هــزار دانشــجو تکمیــل می شــود. کــف نمره 
ــاالنه  ــاً س ــد. جمع ــذب می کن ــزان را ج ــان می ــت و هم ــر اس ــگاه آزاد پایین ت دانش

ــم. ــری داری ــزار دانشــجوی دکت ۲۵ ه
ــون  ــه آزم ــای دو کارنام ــر مبن ــته ب ــاب رش ــه انتخ ــور ک ــت: همانط ــاس گف پورعب
سراســری و ســوابق تحصیلــی اســت امــا پذیــرش دانشــجو صرفــاً در یــک نوبــت اســت. 
ــد شــد  ــن داده خواه ــه داوطلبی ــن فرصــت ب ــاه ای ــل از انتخــاب رشــته در مردادم قب
کــه کــدام کنکــور را مــورد مــاک قــرار بدهیــم. تمــام ایــن نــکات بــرای کنکــور 
ســال ١۴۰۲ اســت و مطالــب مربــوط بــه کنکــور ســال آینــده و چگونگــی آن متعاقبــاً 

اعــام خواهــد شــد.

رئیس سازمان سنجش خبر داد: 

  مجوز استخدام مربی پرورشی
 برای مدارس صادر شد

یوســف نــوری در جمــع فرهنگیــان اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه حمایــت ویــژه از 
آمــوزش و پــرورش اظهــار داشــت: مجموعــه آمــوزش و پــرورش مــورد حمایــت ویژه 

دولــت، مجلــس شــوری اســامی و قوه قضاییــه قــرار دارد.
ــا  ــان اســتان بوشــهر ب ــوری در جمــع فرهنگی ــازارکار ، یوســف ن ــه گــزارش ب  ب
ــه  ــت: مجموع ــار داش ــرورش اظه ــوزش و پ ــژه از آم ــت وی ــه حمای ــاره ب اش
آمــوزش و پــرورش مــورد حمایــت ویــژه دولــت، مجلــس شــوری اســامی و 

ــرار دارد. ــه ق ــوه قضایی ق
ــرورش  ــوزش و پ ــن آم ــول بنیادی ــند تح ــدن س ــی ش ــه اجرای ــاره ب ــا اش وی ب
تصریــح کــرد: در ایــن راســتا طــرح دانش آمــوز، معلــم و خانــواده تــراز انقاب اســامی 

مــورد توجــه قــرار گرفــت و نقــاط مختلــف کشــور در حــال اجراســت.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا تأکیــد بــر ارائــه راهکارهــای بومــی در اجــرا طــرح 
ــگاه  ــرورش جای ــوزش و پ ــزود: آم ــراز انقــاب اف ــواده ت ــم و خان ــوز، معل دانش آم
ــف  ــای مختل ــع مشــکات در عرصه ه ــه رف ــد زمین ــه دارد و بای مهمــی در جامع

ــا مشــارکت فرهنگیــان فراهــم شــود. فرهنگــی، تربیتــی و آموزشــی ب
ــا اســتفاده از قــدرت  ــا اشــاره بــه اینکــه جریــان امپریالیســتی رســانه ب نــوری ب
ارتباطــات، در حــال مدیریــت افــکار عمومــی اســت خاطــر نشــان کــرد: اســتکبار 
بــرای مدیریــت افــکار انســان های کشــورهای در حــال توســعه، پایه هــای 

ــت. ــرار داده اس ــه ق ــورد توج ــوزان را م ــادی دانش آم اعتق
وی باتأکیــد بــر اصــاح محــور مدرک گرایــی در آمــوزش و پــرورش تصریح کــرد: محور 
قــرار گرفتــن مــدرک در آمــوزش و پــرورش بــه جــای مســائل تربیتــی در آمــوزش و 
ــه معنــای شــغل مطلــق و حــذف مهارت هــای پایــه ماننــد مهــارت  مهارت گرایــی ب

خاقیــت و تفکــر نگرشــی اســت کــه بایــد در آمــوزش و پــرورش اصــاح شــود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش تقویــت ارتبــاط مدرســه و خانــواده را مــورد تأکیــد قــرار داد 
ــت اســامی  ــا تربی ــراه ب ــر هم ــوزان خــاق و مبتک ــت: داشــتن دانش آم و گف

ــم و دانــش محقــق می شــود. ــا وجــود معلمــان فهیــم و اهــل عل ب
نــوری بــا اشــاره بــه اینکــه تجهیــز مــدارس بــه امکانــات آموزشــی مــورد نیــاز در 
اولویــت قــرار دارد تصریــح کــرد: تجهیــزات آموزشــی و اداری بــه ارزش ۲ هــزار 
ــی  ــع شــد ایــن درحال ــارد تومــان امســال در مــدارس سراســر کشــور توزی میلی
اســت کــه ســال گذشــته ١۲۲ میلیــون دالر از صنــدوق ذخیــره ارزی در اختیــار 

وزارت آمــوزش و پــرورش قــرار گرفــت.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه صــدور مجــوز اســتخدام مربــی پرورشــی 
اظهــار کــرد: تــاش می شــود موافقــت الزم بــرای جــذب نیروهــای خدماتــی در 

مــدارس کســب شــود.

صدور مجوز اجرای ۴۵ دوره آموزش
 کوتاه مدت علمی کاربردی تقاضا محور

مدیـرکل دفتـر آموزش هـای کوتـاه مـدت دانشـگاه جامـع علمـی و کاربـردی گفت: 
مجـوز اجـرای ۴۵ عنـوان دوره آمـوزش کوتـاه مدت علمـی کاربردی تقاضـا محور در 

۲۰ اسـتان صادر شـد. 
 مدیـرکل دفتـر آموزش هـای کوتـاه مـدت دانشـگاه جامـع علمـی و کاربـردی گفت: 
مجـوز اجـرای ۴۵ عنـوان دوره آمـوزش کوتـاه مدت علمـی کاربردی تقاضـا محور در 

۲۰ اسـتان صادر شـد.
بـه گـزارش  بـازارکار بـه نقـل از دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی، سـید خدیجـه 
میرجمالـی افزود: در شـصت و ششـمین جلسـه کارگـروه آموزش هـای عالی تکمیلی 
علمـی کاربـردی، مجوز اجرای دوره علمی کاربردی تک درس پوشـش مقـاوم در برابر 
آتـش در سـاختمان در اسـتان خراسـان جنوبی به همـراه ۴۷ دوره کوتـاه مدت دیگر 

تصویب شـد.
مدیـرکل دفتـر آموزش هـای کوتـاه مـدت دانشـگاه جامـع علمی کاربـردی افـزود: از 
اهـداف ایـن دوره، جلوگیـری از فروریـزش زود هنگام سـاختمان و باال بـردن مقاومت 
سـازه در برابـر حریـق می باشـد کـه فراگیـران می تواننـد بـا اسـتفاده از پوشـش های 
مقـاوم در برابـر حـرارت ایـن امـر را محقـق سـازند. همچنین شـرط پذیـرش در این 
دوره، داشـتن مـدرک کارشناسـی در رشـته های پیشـگیری از حریـق و حـوادث، 

معمـاری و عمـران و شهرسـازی اسـت.
وی تصریـح کـرد: از دیگـر مجوزهای صادر شـده در این جلسـه، اجـرای دوره آموزش 
الکترودهـای جـوش و بـرش در اسـتان تهـران اسـت کـه یـک جوشـکار، متصـدی 
جوشـکاری یـا مسـئول انبـار بـا چگونگـی تشـخیص نـوع الکترودهـا و همچنیـن 
نگهـداری و انبـار آنهـا بـا راهکارهـای جلوگیری از جـذب رطوبت و خرابـی الکترودها 

آشـنا می شـود.
میرجمالـی افـزود: مجـوز اجـرای دوره تفسـیر عکس هـای هوایـی ویـژه کارشناسـان 
رسـمی دادگسـتری اسـتان کرمـان با شـرط پذیرش داشـتن مـدرک کاردانـی به باال 

نیـز صادر شـد.
وی در ادامه گفت: در شـصت و ششـمین جلسـه کارگروه آموزش های عالی تکمیلی 
علمـی کاربـردی عاوه بـر دوره های فوق الذکر مجـوز اجرای ۴۵ عنـوان دوره آموزش 
کوتـاه مـدت علمـی کاربـردی تقاضـا محـور دیگـر در گروه هـای آموزشـی صنعـت، 
مدیریـت و خدمـات اجتماعـی، فرهنـگ و هنر و کشـاورزی بـرای ۳١ واحد متقاضی 
در ۲۰ اسـتان صـادر شـد کـه در بیـن متقاضیان اجـرای ایـن دوره ها عاوه بـر مراکز 
آمـوزش علمـی کاربردی تحـت نظارت دانشـگاه؛ متقاضیـان غیرعلمی کاربـردی نیز 

وجـود دارند.
مدیـرکل دفتـر آموزش هـای کوتاه مـدت دانشـگاه جامع علمـی کاربردی عنـوان کرد: 
ایـن دوره هـا ظرفیـت آمـوزش قریب بـه ۲۴١۴ نفـر مهارت جوی واجـد شـرایط را دارند.

گفتنـی اسـت عاقه منـدان می تواننـد جهـت کسـب اطاعـات بیشـتر از مشـخصات 
دوره های یاد شـده و یا آشـنایی با سـایر دوره های مصوب با واحدهای اسـتانی مربوطه 
تمـاس گرفتـه و یـا از طریـق سـامانه سـاتب بـه آدرس https://sateb.uas t.ac.ir از 
آخریـن وضعیـت دوره هـای کوتـاه مـدت علمـی کاربـردی در زمان ثبـت نام مطلع شـوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد: وزیر آموزش و پرورش:

استخدام هزار نخبه و تالش برای ایجاد رشته های جدید 
برای مشاغل جدید حوزه دریانوردی

رئیــس  و  رییس جمهــور  معــاون 
ــتخدامی کشــور  ــازمان اداری و اس س
نیرو هــای  تقویــت  خصــوص  در 
دریایــی،  حــوزه  در  متخصــص 
بــرای نیروهایــی  بایســتی  گفــت: 
کــه اکنــون در رشــته هــای مرتبــط 
ایجــاد  دریــا متخصــص هســتند، 
ــه از ظرفیت شــان  ــم ک جذابیــت کنی
ــاد  ــا بنی اســتفاده شــود، در تعامــل ب
ملــی نخبــگان نیــز بــه دنبــال جــذب 
ــه  ــتیم ک ــی هس ــروی های ــن نی چنی
تــا پایــان ســال، یکهــزار نفــر از 

ــرای  ــهمیه ب ــن س ــی از ای ــه بخش ــود ک ــایی می ش ــگان شناس نخب
ــت. ــور اس ــادر کش ــازمان بن س

ــم  ــزگان، “میث ــوردی هرم ــادر و دریان ــازارکار از بن ــزارش  ب ــه گ ب
ــهید  ــدر ش ــف بن ــای مختل ــد از بخش ه ــیه بازدی ــی” در حاش لطیف
ــیزدهم  ــت س ــتانی دول ــفرهای اس ــات س ــری مصوب ــی ، پیگی رجای
و همچنیــن بررســی مســائل ســازمان ها و دســتگاه هایی ماننــد 
ســازمان بنــادر کــه در ایــن خطــه از کشــور نقــش اصلــی را در حــوزه 
تجــارت و صــادرات و واردات دارنــد را یکــی از اهــداف خــود از ســفر 
بــه هرمــرگان اعــام کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه سیاســت های دولــت 
ــا همســایگان و توســعه صــادرات و  ــش تعامــات ب در راســتای افزای
ــا  ــزار متناســب ب ــرم اف ــد بتوانیــم ن ــل، بای واردات در عرصــه بین المل
ــا  ــم ت ــز اصــاح نمایی ــاختار را نی ــروی انســانی و س آن در حــوزه نی

ــری فعالیــت کنــد. ــا بهــره وری باالت ایــن ســاختار ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــتخدامی کش ــور اداری و اس ــازمان ام ــس س رئی
ــتگاه های  ــای دس ــناس ها و مجموعه ه ــی کارش ــه بررس ــه ب ــا توج ب
اجرایــی اســتان هرمــزگان بــرای جــذب نیــرو هــم از بیــن نخبــگان 
ــال  ــا فع ــزود: ب ــد، اف ــد ش ــتفاده خواه ــی اس ــای بوم ــم نیروی ه و ه
شــدن مراکــز آموزشــی در حــوزه تربیــت نیــروی متخصــص در ایــن 
اســتان، کمبودهــای ســال های گذشــته بــا ســرعت مضاعفــی جبــران 

می شــود.
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــتخدامی کش ــور اداری و اس ــازمان ام ــس س رئی
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــعه اس ــه توس ــور رو ب ــی کش ــای داخل ظرفیت ه
ــوزه  ــادرات و واردات در ح ــوزه ص ــاد در ح ــی از اقتص ــش عظیم بخ
دریایــی اســت و ایــن امــکان وجــود دارد کــه ســاختار بنــادر بــه ایــن 

ســمت حرکــت دهیــم.
ــروی  ــد نی ــره وری، بای ــش به ــتای افزای ــرد: در راس ــح ک وی تصری
انســانی متخصــص بــرای امــور ســاحل و فراســاحل جــذب شــوند، لــذا 
هرچــه بــه ســمت تخصصــی شــدن و اســتفاده از نیروهــای متخصــص 
پیــش برویــم، منافــع آن بــرای مــردم ایــن اســتان و هــم کل کشــور 

خواهــد بــود.

ــه داد:  ــور ادام ــس جمه ــاون ریی مع
کشــتی ها  حــد  از  بیــش  توقــف 
اســکله ها،  کنــار  در  و  دریــا  روی 
دولــت  بــه  زیــادی  هزینه هــای 
وارد می کنــد، کــه بــرای کاهــش 
میــزان توقــف کشــتی ها می تــوان 
اتصــال  و  فرآیندهــا  اصــاح  بــا 
ســامانه های بیــن ارگان هــای ذیربــط 
ــادر و  همچــون گمــرک، شــیات، بن
وزارت بازرگانــی فرآینــد خدمت رســانی 

را تســهیل کــرد.
ــازمان  ــرد س ــوص رویک وی  در خص
ــص در  ــای متخص ــت نیروه ــرای تقوی ــور ب ــتخدامی کش ــور اس ام
ــگاه هایی  ــت: دانش ــز گف ــوردی نی ــادر و دریان ــل بن ــازمان هایی مث س
در حــوزه تربیــت نیــروی متخصــص در رشــته های مرتبــط بــا دریــا و 
ســواحل وجــود دارد و در همیــن راســتا و بعــد از ایــن ســفر، نشســتی 
ــص  ــای متخص ــذب نیروه ــت و ج ــرای تربی ــوم ب ــر عل ــا وزی ــز ب نی

برگــزار خواهیــم کــرد.
لطیفــی در پاســخ بــه ایــن ســوال که ســازمان امــور اداری اســتخدامی 
ــی، چــه  ــای متخصــص در حــوزه دریای ــت نیرو ه ــرای تقوی کشــور ب
سیاســت و رویکــردی را دنبــال می کنــد، گفــت: دانشــگاه هایی 
ــوط  ــه در رشــته های مرب ــرو ک وجــود دارد کــه در حــوزه تربیــت نی
ــه مهندســی در حوزه هــای ســاحل و فراســاحل فعالیــت می کننــد  ب
و مــا در تاشــیم بتوانیــم از هم اکنــون پیش بینی هــای الزم ا در 
ــرو  ــت نی ــه تقوی ــبت ب ــم و نس ــی ببینی ــوزش عال ــش آم ــند آمای س

بــرای میــان مــدت اقــدام کنیــم.
بــه گفتــه رییــس ســازمان امــور اســتخدامی کشــور، بایســتی بــرای 
ــص  ــا متخص ــط دری ــای مرتب ــته ه ــون در رش ــه اکن ــی ک نیروهای
هســتند، ایجــاد جذابیــت کنیــم کــه از ظرفیت شــان اســتفاده شــود، 
ــن  ــال جــذب چنی ــه دنب ــز ب ــگان نی ــی نخب ــاد مل ــا بنی ــل ب در تعام
نیــروی هایــی هســتیم کــه تــا پایــان ســال، یکهــزار نفــر از نخبــگان 
ــازمان  ــرای س ــهمیه ب ــن س ــی از ای ــه بخش ــود ک ــایی می ش شناس

ــادر کشــور اســت. بن
معــاون رییس جمهــور گفــت: اگــر کار بــه دســت مــا باشــد هــر هــزار 
نخبــه را در دســتگاه های اجرایــی قبــول می کنیــم امــا تنــوع رشــته 
داریــم و ابتــدا بایــد بدانیــم ورودی نخبــگان چقــدر اســت تــا حرکتــی 

در ایــن مجموعــه ایجــاد شــود.
لطیفــی در پایــان از آمادگــی بــرای ١۰۰ مجــوز اســتخدام در 
ــزود:  ــرداد و اف ــزگان خب ــتان هرم ــی ادارات اس ــاغل اختصاص مش
جداگانــه  بایــد  بنــادر  و  گمــرک  مثــل  دســتگاه هایی  بــرای 

ــود. ــی ش بررس

معاون کمیته امداد کشور:

۲۱۸ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شد

معاون رئیس جمهور اعالم کرد: 

تبدیل وضعیت ۳۰ هزار ایثارگر در کشور
سیدامیرحســین قاضــی زاده هاشــمی 
آمــار  آخریــن  براســاس  گفــت: 
معاونــت اداری اســتخدامی کشــور 
تبدیــل وضعیــت ١۵۰ هــزار نفــر 
ــزار  ــش از ۳۰ ه ــده و بی ــروع ش ش

نفــر تبدیــل وضعیــت شــده اند.
صبــح  از  بــازارکار  گــزارش  بــه 
ــن، سیدامیرحســین قاضــی زاده  قزوی
نشســت  حاشــیه  در  هاشــمی 
و  تشــکل ها  دانش پژوهــان،  بــا 
ــر  ــاهد و ایثارگ ــر ش ــان برت کارآفرین
ســالن  در  کــه  قزویــن  اســتان 

ــع  ــزار شــد، در جم ــن برگ ــاد کشــاورزی اســتان قزوی باغســتان جه
ــاد شــهید و امــور ایثارگــران در حــوزه  ــگاران اظهــار کــرد: بنی خبرن
توســعه شــرکت های دانش بنیــان و اســتارتاپ ها و مشــاغل ایــن 

اســت. کــرده  جــدی  ســرمایه گذاری  حــوزه 
وی افــزود: یکــی از برنامه هــای بنیــاد شــهید ایجــاد خانه هــای 
ــه  ــتان خان ــون در ١۳ اس ــت و تاکن ــتان ها اس ــام اس ــاق در تم خ
خــاق ایجــاد کردیــم؛ یــک ســامانه ای بــا عنــوان گنــج شــاهد ایجــاد 
ــه ای را  ــتانی و منطق ــای اس ــاس آن رویداده ــه براس ــت ک ــده اس ش

برگــزار می کنیــم.
معــاون رئیــس جمهــور عنــوان کــرد: ســامانه  گنــج شــاهد اطاعــات 
تمــام شــرکت های دانــش بنیــان و اســتارتاپی را شناســایی می کنــد 
کــه تــا امــروز یکهــزار شــرکت اســتارتاپی وابســته بــه خانــواده شــهدا، 

ایثارگــران و جانبــازان شناســایی و شبکه ســازی شــده اســت.
قاضــی زاده هاشــمی گفــت: جایــزه ای بــا عنــوان صعــود تعریــف شــده 
ــت و  ــده اس ــزار ش ــال جاری برگ ــدای س ــتین دوره آن در ابت و نخس

ــک برگــزار می شــود. ــده نزدی ــز در آین دومیــن دوره نی
ــی محصــول  ــازار و معرف ــت، توســعه ب ــرای حمای ــرد: ب ــار ک وی اظه

کــه  اســتارتاپی  شــرکت های 
محصــول تولیــد می کننــد، اقــدام 
نمایشــگاهی  میزهــای  و  کــرده 
ــا  ــت ت ــده اس ــم ش ــا فراه ــرای آنه ب
خــاص  نمایشــگاه های  نتیجــه  در 
خــاص  شــرکت های  مســتقل 

شــود. ایجــاد  ایثارگــران 
رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران 
بیــان کــرد: تفاهم نامه هایــی بیــن 
و  پارک هــای علــم  بنیــاد شــهید، 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــاوری، معاون فن
ــی  ــطح مل ــوری در س ــت جمه ریاس
و تمــام اســتان ها منعقــد شــده تــا شــرکت های دانــش بنیــان 
وابســته بــه ایثارگــران از خدمــات فنــی، تســهیات و ســایر خدمــات 

بهره منــد شــوند.
تــاش جــدی  امیدواریــم  کــرد:  تصریــح  هاشــمی  قاضــی زاده 
در توســعه دانــش علــم و فنــاوری در کشــور بــا بهره گیــری از 
ایثــار و شــهادت و  بــه خانــواده  ظرفیت هــای علمــی وابســته 
ســازمان های اقتصــادی بنیــاد شــهید و ایثارگــران داشــته باشــیم.

وی اذعــان کــرد: بســیاری از انتقــال تکنولوژی هــا در ســازمان 
اقتصــادی بنیــاد شــهید در حــال شــکل گیــری اســت؛ بــرای نمونــه 
در حــوزه مــرغ و طیــور، توســعه فنــاوری در تولیــد بــرق، انتقــال آب 
ــده  ــات آن در آین ــه جزئی ــود ک ــام می ش ــت انج ــاه نف ــاوری چ و فن

اطــاع رســانی خواهــد شــد.
ــت  ــل وضعی ــه تبدی ــاره ب ــا اش ــان ب ــور در پای ــس جمه ــاون رئی مع
ایثارگــران یــادآور شــد: در ســال گذشــته فعالیــت مربــوط بــه 
ــن  ــر انجــام شــده اســت؛ براســاس آخری ــزار نف اســتخدام هشــت ه
آمــار معاونــت اداری اســتخدامی کشــور تبدیــل وضعیــت ١۵۰ هــزار 
ــت شــده اند. ــل وضعی ــر تبدی ــزار نف ــش از ۳۰ ه ــر شــروع شــده و بی نف

خودکفایــی  و  اشــتغال  معــاون 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
کشــور گفــت: از ابتــدای امســال 
ــزار فرصــت شــغلی  ــون ۲١۸ ه تاکن
توســط  ایــن نهــاد در کشــور ایجــاد 

ــت.  ــده اس ش
مرتضــی  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
ــتاندار  ــا اس ــدار ب ــادی در دی فیروزآب
کردســتان در ســنندج، توجــه بــه 
مشــاغل خــرد را رویکــرد کمیتــه 
و  دانســت  اشــتغال زایی  در  امــداد 

ــاده  ــروی آم ــار نی ــرمایه الزم را در اختی ــم س ــاش می کنی ــزود: ت اف
بــه کار قــرار دهیــم و در نهایــت بــا وصــل کــردن مشــاغل خــرد بــه 

اقتصــاد بزرگ تــر، آن را بــه پایــداری برســانیم.
وی، نوغــان داری و فرش بافــی را الگــوی موفــق کمیتــه امــداد 
ــاد  ــا ایج ــود ب ــاش می ش ــزود: ت ــت و اف ــتغال دانس ــره اش در زنجی
ــه  ــت توجــه ب ــای پشــتیبان و در نهای ــد، ایجــاد نهاده ــره تولی زنجی
فــروش محصــوالت در فضــای مجــازی و نمایشــگاه ها، زمینــه رونــق 

ــم. ــم کنی ــرد را فراه مشــاغل خ
معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه  امــداد امــام خمینی)ره( کشــور 

یــادآور شــد: از ۲۸ هــزار میلیــارد 
تومــان اعتبــار تخصیــص یافتــه بــرای 
ــون  ــان، تاکن ــازی مددجوی توانمندس
تومــان  ١۴ هــزار و ۶۰۰ میلیــارد 
معــادل ۵۲ درصــد، جــذب شــده 

اســت.
در  بانک هــا  تســهیل گری  بــه  وی 
ــاره  پرداخــت تســهیات اشــتغال اش
ابــاغ  طبــق  داد:  ادامــه  و  کــرد 
ــار ســنجی  ــر اعتب ــزی اگ ــک مرک بان
ــک  ــا ی ــد ب ــب باش ــی مناس متقاض
ســفته تــا ســقف ١۵۰ میلیــون تومــان، تســهیات پرداخــت می شــود 

ــت. ــی اس ــن کاف ــک ضام ــز ی ــورت نی ــن ص ــر ای و در غی
فیروزآبــادی تاکیــد کــرد: بــر اســاس تصمیــم شــورای پــول و اعتبــار، 
میــزان ســقف تســهیات مددجویــان از ١۰۰ میلیــون تومــان بــه ١۵۰ 

میلیــون تومــان افزایــش پیــدا کــرده کــه گشــایش خوبــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه تحقــق ۵۰ درصــدی برنامــه اشــتغال کمیتــه امــداد 
در کردســتان اظهــار داشــت: ایــن اســتان جــزو پنــج اســتان برتــر در 

زمینــه اشــتغال زایی در ســطح کشــور اســت. 

یک مقام مسئول خبر داد؛ 
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خیرالدین: وزیر علوم در مراسم نکوداشت سالروز تاسیس معاونت فناوری و نوآوری؛◄     ◄

ثبت نام برای بورسیه تحصیلی مجارستان
 تا ۲۶ دی ماه ادامه دارد

سازمان امور دانشجویان: ◄

آیین نامه جامع مدیریت وزارت علوم در حال بازنگری و تدوین است

معاون وزیر علوم: ◄

سـازمان امـور دانشـجویان اعـام کرد: ثبـت نام بـرای بورسـیه تحصیلی دولت 
مجارسـتان – ۲۰۲۳ در مقاطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـری تـا ۲۶ دی مـاه 

دارد.  ادامه 
امـور  دانشـجویان سـازمان  اعـزام  و  بـورس  اداره کل  بـازارکار،  گـزارش  بـه 
دانشـجویان، فراخـوان بورسـیه تحصیلـی دولـت مجارسـتان – ۲۰۲۳ در دو 

مقطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـری را منتشـر کـرد.
ثبـت نـام در ایـن فراخـوان از اواسـط آبـان مـاه ۱۴۰۱ آغـاز شـده اسـت و تـا 
۲۶ دی مـاه ادامـه دارد. متقاضیـان بـرای ثبـت نـام در ایـن فراخوان الزم 
آدرس  بـه  مجارسـتان  بـورس  بنیـاد  در سـامانه  نـام  ثبـت  اسـت ضمـن 
https://apply.stipendiumhungaricum.hu بـا مراجعه به سـامانه 
 https://portal.saorg.ir جامـع امـور دانشـجویان »سـجاد« بـه آدرس 

نسـبت بـه ثبـت درخواسـت خـود اقـدام کننـد.
امـور  سـازمان  دانشـجویان  اعـزام  و  بـورس  کل  اداره  اعـام  براسـاس 
دانشـجویان، معرفـی متقاضیـان منـوط بـه کسـب تاییدیـه نهایی از سـوی 

ایـن سـازمان اسـت.

 ۲۰ درصد رشته های دانشگاهی
 نیاز محور می شوند

معــاون آموزشــی وزارت علــوم اعــام کرد: 
در صــورت تصویــب در شــورای گشــترش 
آمــوزش عالــی ۲۰ درصــد رشــته های 

دانشــگاهی نیــاز محــور خواهنــد شــد.
 معــاون آموزشــی وزارت علــوم اعــام کرد: 
در صــورت تصویــب در شــورای گشــترش 
آمــوزش عالــی ۲۰ درصــد رشــته های 

دانشــگاهی نیــاز محــور خواهنــد شــد.
بــه گــزارش بازارکار قاســم عمــوم عابدینی 

در گفتگــو بــا مهــر دربــاره تغییر در نظــام جامع تخصیص رشــته های دانشــگاهی 
ــترش  ــورای گس ــت در ش ــرار اس ــوص ق ــن خص ــه ای درای ــک مصوب ــت: ی گف
ــته های  ــد رش ــب آن ۲۰ درص ــه موج ــه ب ــود ک ــب ش ــی تصوی ــی عال آموزش

دانشــگاهی نیــاز محــور خواهنــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مصوبــه هنــوز تصویب نشــده و در جلســه آینده شــورای 
ــی خواهــد شــد  ــب اجرای ــی مطــرح و در صــورت تصوی ــوزش عال گســترش آم
افــزود: امــا توافــق کلــی انجــام شــده ایــن اســت کــه رشــته های دانشــگاهی مــا 

نیــاز محــور شــوند.
ــه ایــن صــورت اســت  معــاون آموزشــی وزارت علــوم افــزود: برنامــه محــوری ب
ــوده و بایــد ۵ ســال اجــرا  ــه عنــوان مثــال یــک برنامــه ای نیــاز کشــور ب کــه ب
شــود، رشــته ای کــه شــکل می گیــرد مرتبــط بــا ایــن برنامــه خواهــد بــود وقتــی 
ــا اتمــام آن، آن رشــته از بیــن رفتــه و رشــته  ــه ایــن برنامــه اســت ب مرتبــط ب

جدیــدی ایجــاد خواهــد شــد.
بــه گــزارش مهــر، پیــش از ایــن معــاون آموزشــی وزارت علــوم اعــام کــرده بــود: 
ــتاد  ــه صــورت اس ــرا ب ــرش دانشــجویان دکت ــده ۲۰ درصــد از پذی ــال آین از س

محــوری خواهــد بــود.

دعوت به همکاری

شرکت ))ترش افروز پاک با برند(( )جنگلی( بیش از دو دهه در صنعت تولید مواد غذایی فعالیت دارد حال این
شرکت با ایجاد یک محیط کاری ایده ال و دوستانه و سالم متعهد به اصول و قوانین مربوط به فرصت استخدامی برابر 

و بر مبنای شایستگی افراد و متعهد به اطاعت از قوانین مرتبط با وضعیت و شرایط استخدامی کشور می باشد.
لذا این شرکت جهت توسعه فعالیتهای خود نیاز به همکارانی با شرایط زیر می باشد .

افرادی که خود را واجد شرایط می دانند ،رزومه کاری خود را به آدرس
ایمیل hum.exp.jangali@outlook.com ارسال نمایند .

کارشناس منابع انسانی و اداری

) آقا/ خانم(

• حداقل ۳ تا ۶ سال در گروه شغلی مواد غذایی
• فارغ التحصیل کاردانی و باالتر در رشته های مدیریت
• تسلط قابل قبول به نرم افزار آفیس واتوماسیون اداری

• آشنایی با امور بایگانی
• آشنا با سیستم حقوق و دستمزد و احکام حقوقی

• تسلط به سیستم حضور و غیاب پرسنلی
• آشنایی با قوانین کار،بیمه و مالیات
• تسلط به امور پرسنلی و کارگزینی

تسهیات و مزایا
• بیمه تامین اجتماعی / هدایای مناسبتی / ناهار /سرویس رفت و برگشت

ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه
محدوده آدرس: تهران ، جاده خاوران ، شهرک صنعتی پایتخت)علی اباد( 

)متقاضیان شرق تهران دراولویت هستند(

کارشناس برنامه ریزی تولید

) آقا / خانم(

• حداقل ۳ تا ۶ سال در گروه شغلی مواد غذایی
• کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی

• مسلط به فرآیندهای برنامه ریزی تولید، مواد و احتیاجات
• کنترل انحرافات مصرف مواد

• برنامه ریزی و کنترل تولید بر اساس پیش بینی فروش
• همکاری در تعیین نقطه سفارش
• صدور درخواست خرید مواد اولیه

• صدور درخواست مواد اولیه از انبار بر اساس برنامه تولید
• همکاری در تدوین فهرست مواد اولیه BOM محصول

• زمان سنجی تولید محصوالت در ایستگاه های کاری
• تهیه گزارشات تولید و تحلیل دالیل انحراف از برنامه تولید

• آشنا به امور سیستمی و آفیس
• بیمه تامین اجتماعی / هدایای مناسبتی / ناهار /سرویس رفت و برگشت

ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه
محدوده آدرس: تهران ، جاده خاوران ، شهرک صنعتی پایتخت )علی اباد( 

)متقاضیان شرق تهران دراولویت هستند(

دعوت به همکاری

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اعــام کــرد 
ــال  ــت در ح ــع مدیری ــه جام ــن نام ــه آیی ک
ــه  ــه ک ــن نام ــن آیی ــت و در ای ــری اس بازنگ
ســال هــا قبــل توســط شــورای عالــی انقــاب 
ــم  ــای عل ــارک ه ــب شــده، پ فرهنگــی تصوی
و فنــاوری در آن مــد نظــر قــرار نگرفتــه 
بــود ضمــن آنکــه روســای پارک هــا نیــز 
ــه  ــن جهــت در آیین نام ــی از ای ــگاه قانون جای

ــتند. نداش
ــی  ــوج، محمدعل ــزاری م ــزارش خبرگ ــه گ ب
زلفــی گل در مراســم نکوداشــت ســالروز 
ــوآوری وزارت  ــاوری و ن ــت فن ــیس معاون تاس
ــی  ــوع مدیریت ــه دو موض ــاره ب ــا اش ــوم ب عل
ــه  ــه و برنام ــه بودج ــال الیح ــن و ارس تدوی
ــن  ــد از ای ــت: بای ــور گف ــم کش ــعه هفت توس

ــا  ــم ت ــام کنی ــا را اع ــه ه ــرای برنام ــای اج ــرد و کمبوده ــتفاده ک ــت اس فرص
ــه ۱۴۰۲  ــون بودج ــد و در قان ــرآورده کن ــا را ب ــه نیازه ــه و بودج ــازمان برنام س

ــود. ــی ش ــش بین پی
وی بــا اشــاره بــه ســابقه تولیــد فنــاوری در کشــور، اظهــار کــرد:  دهــه اول بعــد 
از انقــاب دهــه ترویــج علــم، دهــه دوم  تولیــد علــم، دهــه ســوم کیفیــت تولیــد 
و استانداردســازی علــم و دهــه چهــارم  تولیــد ثــروت از دانــش اســت و در ادامــه 
ــاوری  ــه فن ــده ب ــل ای ــه تبدی ــاوری زمین ــم و فن ــای عل ــارک ه ــیس پ ــا تاس ب

فراهــم شــد.
زلفــی گل بــا مــروری بــر تحــوالت علــم و فنــاوری خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه 
عمــر کوتــاه تاســیس ایــن پــارک هــا، دســتاوردهای خوبــی داشــته ایم ضمــن آنکــه 

یــک ایــده بــرای تبدیــل شــدن بــه اجــرا بــه زمــان و قوانیــن زیــادی نیــاز دارد.
ــر آمــوزش پژوهــش محــور و مهــارت محــور تاکیــد کــرد و گفــت:  وزیــر علــوم ب
مهــارت هــای دانشــجویان بایــد ارتقــاء یابــد و ایــن یکــی از ســرفصل های وزارت 
ــی  ــوان کاف ــل ج ــرای نس ــری ب ــای نظ ــا آموزش ه ــه صرف ــرا ک ــت چ ــوم اس عل
ــد باشــند. ــارت محــوری توانمن ــا در مه ــد آنه ــی طلب نیســت و شــرایط کشــور م
وی ادامــه داد: پژوهــش در دانشــگاه هــا بایــد هدفمنــد باشــد. نبایــد فقــط بــه یــک 
جنبــه توجــه کنیــم و بقیــه جنبــه هــا را نبینیــم بایــد شــخصیت علمــی و فنــاوری 

کشــور را متــوازن پیــش بــرد.
زلفــی گل بــا بیــان اینکــه ملکیــت علــم فنــاوری از یکدیگــر متفــاوت اســت،گفت: 
دانــش را وقتــی منتشــر مــی شــود، بــه دانــش بشــری تبدیــل مــی شــود از ایــن رو 

ارزش آن بــه انتشــار اســت. امــا فنــاوری قابــل خریــد و فــروش اســت.
ــا دانشــگاه ها متفــاوت اســت؛  ــاوری ب ــم و فن ــارک هــای عل ــف پ ــزود: وظای وی اف
زیــرا آنهــا بــا فنــاوری ســروکار دارنــد کــه از آن مــی تــوان ثــروت تولیــد کــرد. نــوع 
نــگاه مــا بــه پارک هــا و دانشــگاه ها در سیاســت گــذاری و اجــرا متفــاوت اســت و 

بــه ایــن دلیــل معاونــت فنــاوری را از معاونــت پژوهشــی جــدا کردیــم.
وی، علــوم طبیعــی و علــوم انســانی را دو دســته اصلــی علــم دانســت کــه در علــوم 
طبیعــی دســتاورد اصلــی آســایش و ســامت جســمی و در علــوم انســانی آرامــش 

و ســامت روحــی بشــر دســتاورد اصلــی اســت و  
تاکیــد کــرد: شــکافی بیــن ایــن دو علــم در کشــور 
ــا تحقیقــات بیــن رشــته ای  ــد ب وجــود دارد و بای

شــکاف بیــن آنهــا را از بیــن ببریــم.
ــوزش  ــودن آم ــدا ب ــه ج ــاره ب ــا اش ــوم ب ــر عل وزی
پزشــکی و بقیــه آمــوزش هــا در کشــور گفــت: از 
تحقیقــات بیــن رشــته ای و چندرشــته ای مغفــول 
ــوان همــه  ــارک هــا مــی ت ــی در پ ــم. ول ــده ای مان
ــت  ــن باب ــرار داد. از ای ــم ق ــار ه ــا را کن ــروه ه گ
پــارک هــای علــم و فنــاوری توانمنــدی و رویکــرد 

ــد. ــگاه ها دارن ــه دانش ــبت ب ــی نس متفاوت
ــه دســتاوردهای پیشــین  ــا اشــاره ب ــوم ب ــر عل وزی
آمــوزش عالــی خاطرنشــان کــرد: بــه پــاس برنامــه 
ــف  ــی در ادوار مختل ــوزش عال ــت آم ــزی درس ری
ــران و  ــه ای ــق ب ــا متعل ــم دنی ــد عل ــد تولی ۲ درص
رتبــه اول علمــی در منطقــه را دارد ولــی بایــد در اشــتغال بیشــتر تــاش کنیــم 
ــه و  و در ایــن مســیر نبایــد تولیــد علــم کشــور را منکــوب کنیــم و نوشــتن مقال
کتــاب را نادرســت بدانیــم. نیــاز امــروز باعــث نمــی شــود داشــته قبلــی خــود را 

ــم. ــده بگیری نادی
وزیــر علــوم تاکیــد کــرد: جامعــه علمــی بایــد در زمینــه تولیــد ثــروت هــم فعــال 
شــود و ظرفیــت آنهــا را بــه ایــن ســمت حرکــت دهیــم؛ امــا ایــن کار بــا تصویــب 
قانــون ممکــن اســت  قانــون جهــش دانــش بنیــان ســکوی پرتــاب علــم بــه دنیــای 

توســعه و فنــاوری اســت ولــی بایــد از آن بــه خوبــی اســتفاده کــرد.
ــا  ــا ب ــارک ه ــای پ ــوب روس ــاط خ ــرورت ارتب ــر ض ــد ب ــا تاکی ــی گل ب زلف
ــل  ــت حاص ــود؛ موففی ــل نمی ش ــت حاص ــل موفق ــت : از تقاب ــا گف ــگاه ه دانش

ــت. ــی اس ــم افزای ــل و ه تعام
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت طراحــی قانــون بــرای توســعه گفــت : اکنــون در حــال 
بازنگــری آییــن نامــه جامــع مدیریــت هســتیم. در ایــن آییــن نامــه کــه ســال هــا 
ــم  ــارک هــای عل ــی انقــاب فرهنگــی تصویــب شــده پ قبــل توســط شــورای عال
ــد و روســای پــارک هــا جایــگاه  و فنــاوری در آن اصــا در نظــر گرفتــه نشــده ان

قانونــی از ایــن جهــت در آییــن نامــه ندارنــد.
وی بــر بهــره وری در آمــوزش عالــی و پــارک هــای علــم و فنــاوری تاکیــد کــرد و 
افــزود: بــه زودی شــاخص هــای کارایــی و اثربخشــی در وزارت علــوم احصــا مــی 
ــاب(  ــام نظــام ارتقــای بهــره وری در آمــوزش عالــی )ن ــه ن ــا ســامانه ای ب شــود ت
طراحــی شــود. در ایــن صــورت همیشــه مــی توانیــم میــزان بهــره وری را در هــر 

کــدام از بخــش هــا از جملــه پــارک هــای علــم و فنــاوری متوجــه شــویم.
وزیــر علــوم بــه تولیــد محصــوالت رقابــت پذیــر از طریــق اقتصــاد دانــش بنیــان 
ــم  ــی توانی ــم، م ــه کنی ــوآوری توج ــاوری و ن ــه فن ــر ب ــت: اگ ــرد و گف ــاره ک اش
ــند.  ــر نباش ــت پذی ــی رقاب ــطح جهان ــی در س ــه حت ــم ک ــد کنی ــی تولی محصوالت
ــر را  ــت ناپذی ــوآوری و تحقیــق و توســعه اســت کــه محصــوالت رقاب ــر ن ــن هن ای

ــم. ــد کنی تولی

میزان اشتغال در پارک های 
علم و فناوری امسال به

 111 هزار نفر افزایش یافت 

و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
ــران  ــوآوری در ای ــاخص ن ــود ش ــه بهب ــاره ب ــا اش ــاوری ب فن
ــر در  ــزار نف ــاور از ۷۰ ه ــای فن ــتغال واحده ــرخ اش ــت: ن گف
ســال گذشــته بــه ۱۱۱ هــزار نفــر در ســال جــاری و فــروش 
شــرکت هــای فنــاور مســتقر در پــارک هــای علــم و فنــاوری 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــال افزای ــان در س ــارد توم ــزار میلی ــه ۲۶ ه ب
ــن نکوداشــت ســالروز تاســیس  ــازارکار، در آیی ــزارش ب ــه گ ب
ــاد  ــزوم ایج ــر ل ــوم، ب ــواوری وزارت عل ــاوری و ن ــت فن معاون
ــزود:  ــرد و اف ــد ک ــتگاه ها تاکی ــه دس ــی در هم ــن معاونت چنی
ــس  ــان ریی ــش بنی ــاد دان ــاوری و اقتص ــی، فن ــت علم معاون
ــده  ــر عه ــا را ب ــن معاونت ه ــی ای ــت هماهنگ ــور ماموری جمه
ــد. ــد ش ــاد نخواه ــا ایج ــی در ماموریت ه ــچ تداخل دارد و هی

وی بــا بیــان اینکــه بــرای معاونــت نــوآوری و فنــاوری وزارت 
اســت، حــل معضــل  تعریــف شــده  ۲۰ ماموریــت  علــوم 
عدالــت  توســعه  از  حمایــت  فارغ التحصیــان،  بیــکاری 
ــی  ــل و هــم افزای ــوآوری، تعام ــوم ن محــور، توســعه زیســت ب
و اجتنــاب از مــوازی کاری را از جملــه ایــن ماموریت هــا 

ــرد. ــام ب ن
برنامــه هــای هفتــه پژوهــش اظهــار  خیرالدیــن دربــاره 
در  محققــان  از  اســت  قــرار  پژوهــش،  هفتــه  در  داشــت: 
تاثیرگــذار  چهره هــای  و  فنــاوری  پارک هــای  بخــش  دو 
ــم از  ــروز ه ــم ام ــود. در مراس ــر ش ــاوری تقدی ــوزه فن در ح

می شــود. تقدیــر  حــوزه  ایــن  تاثیرگــذار  چهره هــای 
بهبود شــاخص نوآوری در ایران

ــران  ــه ای ــوم گفــت: رتب ــوآوری وزارت عل ــاوری و ن معــاون فن
ــوده  ــگاه ۱۲۰ ب ــوآوری در ســال ۲۰۱۴ در جای در شــاخص ن
اســت. در ســال ۲۰۲۱ ایــن رتبــه شــصت و در ســال ۲۰۲۲ 

پنجــاه و پنــج گــزارش شــده اســت.
اســت  حالــی  در  ایــن  کــرد:  نشــان  خاطــر  خیرالدیــن 
ــوآوری  ــاور و ن ــه فن ــده ب ــم و ای ــل عل ــران در تبدی ــه ای ک
بــا  ســت  ا میــد  ا و  ســت  ا ضعیــف  ســازی  تجــاری  و 
ــن  ــد ای ــم رش ــد بتوانی ــش تولی ــون جه ــازی قان ــی س ی ا جر ا

حــوزه را شــاهد باشــیم.
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حمایت و همکاری مشترک شهرداری تهران و 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 از توسعه مشاغل خانگی 

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره انعقــاد تفاهم نامــه بــا شــهرداری تهــران گفــت 
کــه قــرار اســت ۳۵۴ شــرکت تعاونــی در حــوزه ســاخت مســکن راه انــدازی شــود.

بــه گــزارش بــازارکار، تفاهــم نامــه مشــترک شــهرداری تهــران و وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی در محــل ســاختمان وزارتخانــه تعــاون برگــزار شــد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
  قرار است ۳۵۴ شرکت تعاونی در حوزه ساخت مسکن راه اندازی شود

بــه گــزارش بــازارکار، ســید صولــت مرتضــوی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن 
مراســم بــا تبریــک هفتــه بســیج اظهــار کــرد: شــهرداری و وزارت تعــاون اشــتراکات معنوی 
و لفظــی فراوانــی دارنــد. ایــن وزازتخانــه، وزارت مــردم و شــهرداری هــا اساســا خانــه مــردم 
هســتند، بــر همیــن اســاس برآنیــم در راســتای خدمــت بــی منــت بــه مــردم طرحــی نــو 
ــای  ــت ه ــاون و ســاماندهی باف ــه در راســتای توســعه تع ــی ک ــدام مبارک ــم؛  اق در اندازی
ــم از  ــه در آن ه ــت ک ــدی اس ــود، گام بلن ــی ش ــام م ــهری انج ــوده ش ــد و فرس ناکارآم
مشــارکت مــردم و تســهیالت بانکــی و هــم از منابــع عظیمــی کــه در اختیــار شــهرداری 

اســت، اســتفاده مــی شــود.

تاکید شهردار تهران بر  حمایت از اشتغال و توسعه مشاغل خانگی
علیرضــا زاکانــی شــهردار تهــران نیــز بــا تاکیــد شــهردار تهــران بــر  حمایــت از اشــتغال 
و توســعه مشــاغل خانگــی در مراســم انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه بــا تبریــک هفتــه بســیج 
و بزرگداشــت ایثــار و فــداکاری در ایــن هفتــه گفــت: توفیقــی اســت کــه امــروز در وزارت 
تعــاون شــروع مبارکــی را داشــته باشــیم. نــوع فعالیــت و اقداماتــی کــه در مدیریت شــهری 
انجــام مــی دهیــم پیوســتگی هــای جــدی بــا ایــن وزارتخانــه دارد مثال در حــوزه آســیب های 
اجتماعــی همــکاری نزدیکــی بــا بهزیســتی داریــم یــا در بحــث اشــتغال و مشــاغل خانگــی 
و ســایر مــواردی کــه مــی تــوان بســتر ســازی کــرد، ایــن وزراتخانــه مــی توانــد کمــک 

کنــد و مــا هــم در خدمــت آن باشــیم.
وی همچنیــن در پاســخ بــه ســوال بــازارکار دربــاره برنامــه شــهرداری بــرای کمــک بــه توســعه 
مشــاغل خانگــی اظهــار کــرد: مــا در بخــش آمــوزش و رونــق کار و همچنیــن در موضــع 
پشــتیبانی بــرای ایــن مقصــود چــه ناظــر بــه تشــکیل  بــن پایــه هــا و مســائل کمــک حــال 
و چــه ناظــر بــر ایجــاد زمینــه نمایشــگاهی و عرضــه محصــوالت باشــد، اقدامــات جــدی 

را دنبــال مــی کنیــم.
زاکانــی تأکیــد کــرد: امیدواریــم بتوانیــم در تفاهــم بــا وزارت تعــاون ایــن امــر را توســعه 
دهیــم، گــره ای از گــره هــای مختلــف را بــاز و بــه تولیــد همــه گیــر و مؤثــر کمــک کنیــم 
تــا مقدمــه ای بــرای صــادرات محصوالتــی کــه دســت رنــج فعــاالن عرضــه مشــاغل خانگــی 

اســت، ایجــاد شــود.

آمار کارگران ثبت نام کرده در نهضت ملی مسکن آمار کارگران 
ثبت نام کرده در نهضت ملی مسکن

ــرح  ــر در ط ــزار کارگ ــام ۴۶۰ ه ــت ن ــی از ثب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی مع
نهضــت ملــی مســکن خبــر داد و گفــت: کلنــگ احــداث ۲۰۰۰ واحــد مســکن کارگــری در 

گلبهــار مشــهد طــی روزهــای گذشــته زده شــد.
مهــدی مســکنی دربــاره آمــار کارگــران ثبــت نــام کــرده در نهضــت ملــی مســکن اظهــار کــرد: 
ــرده و  ــام ک ــت ن ــامانه ثب ــر در س ــزار کارگ ــون ۴۶۰ ه ــا تاکن ــن آماره ــاس آخری ــر اس ب

ــده اســت. ــال ش ــاه وزارت کار ارس ــت رف ــه معاون ــذاری و ب اطالعاتشــان بارگ
ــراد در ســایت نهضــت ملــی  ــام مســکن فــرق می کنــد؛ اف وی ادامــه داد: فراینــد ثبــت ن
مســکن ثبــت نــام اولیــه را انجــام می دهنــد و بــه مــا ارســال مــی کننــد و از طریــق مــا بــه 
ــب تعاونی هــا  ــا دهــک بندی هــا صــورت گیــرد و در قال ــاه ارســال می شــود ت معاونــت رف

ســاماندهی شــوند.
کار  اساســنامه  اســت.  گرفتــه  انجــام  زیرســاختی  کارهــای  افــزود:  مســکنی 
تعاونی هــای نهضــت ملــی مســکن بعــد از شــش مــاه کار کارشناســی و اصــالح 
و آســیب تعاونی هــای مســکن گذشــته متناســب بــا ظرفیــت تعاونــی مســکن 

کارگــری نوشــته و ابــالغ شــد.

راه اندازی ۴ مدرسه عالی مهارتی 
در دانشگاه آزاد اسالمی اهواز

اســالمی  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
 ۴ انــدازی  راه  از  اهــواز،  واحــد 
مدرســه عالــی مهارتــی بــا عنــوان هــای 
قــرآن  مهارتــی  عالــی  مدرســه 
ــان انگلیســی، کســب  ــه زب ــم ب کری
و کار نــوع آورانــه، حســابداری و 
هنــر و معمــاری در ایــن واحــد 

داد. خبــر  دانشــگاهی 
ــل از  ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــروس  ــی اف ــواز، عل ــکانیوز از اه ایس
اســالمی  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
بــه  اشــاره  بــا  اهــواز،  واحــد 
ــی،  ــارت آفرین ــگ مه ــعه فرهن توس
اشــتغال و کارآفرینــی اظهــار کــرد: 
ــه  ــت ب ــتغال و اهمی ــرای اش ــازی ب ــا بسترس ــواز ب ــد اه ــالمی واح ــگاه آزاد اس »دانش
کارآفرینــی و مســاعدت مســئوالن از ابتــدای ســال جــاری نســبت بــه راه انــدازی چهــار 

ــت«. ــرده اس ــدام ک ــگاهی اق ــد دانش ــن واح ــی در ای ــی مهارت ــه عال مدرس
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه دو مدرســه عالــی مهارتــی افــزود: »مدرســه عالــی مهارتــی 
قــرآن کریــم بــه زبــان انگلیســی بــا محوریــت آمــوزش و یادگیــری مفاهیــم و مضامیــن 
قرآنــی بــه زبــان انگلیســی و مدرســه عالــی مهارتــی کســب و کار نــوع آورانــه بــا تمرکــز 
ــا  ــزاری دوره ه ــدان و برگ ــه من ــذب عالق ــال ج ــب و کار، در ح ــعه کس ــر روی توس ب

هســتند«.
ــواز  ــد اه ــر در واح ــی دیگ ــی مهارت ــه عال ــدازی دو مدرس ــه از راه ان ــروس در ادام اف
خبــر داد و گفــت: »بــا پیگیــری هــای بــه عمــل آمــده دو مدرســه عالــی مهارتــی هنــر 
ــا  ــه ت ــته ک ــرار داش ــای الزم ق ــذ مجوزه ــل اخ ــز در مراح ــابداری نی ــاری و حس و معم
ــی  ــن دو مدرســه مهارت ــه ای ــه منــدان ب ــاح و جــذب عالق ــه افتت ــان ســال نســبت ب پای

ــدام خواهــد شــد«. نیــز اق

استاندار کرمانشاه: 

زمینه اشتغال ۷۰ هزار نفر در کرمانشاه 
می شود ایجاد 

ــان اینکــه  ــا بی اســتاندار کرمانشــاه ب
ــتور  ــتغالزایی در دس ــای اش برنامه ه
دارد،  قــرار  اســتان  مدیــران  کار 
گفــت: زمینــه اشــتغال ۷۰ هــزار نفــر 
ــارات  ــذب اعتب ــا ج ــاه ب در کرمانش

ــود. ــاد می ش ــت ایج ــت دول هیئ
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از 
در  مقــدم   امیــری  بهمــن  مهــر، 
جلســه شــورای مشــورتی معتمدیــن 
ایثارگــران  امــور  و  شــهید  بنیــاد 
اشــاره  بــا  کرمانشــاه  اســتان 

ــات و  ــبختانه اقدام ــرد: خوش ــار ک ــاه، اظه ــرای کرمانش ــام ب ــال انج ــات در ح ــه اقدام ب
برنامه هــای مهمــی بــرای اســتان در حــال انجــام اســت کــه منجــر بــه تحــوالت اساســی 

در کرمانشــاه خواهــد شــد.

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید
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۹ هزار شغل در ساری ایجاد می شود
ــتغال  ــهمیه اش ــاری س ــدار س فرمان
را  شهرســتان  در  شــده  تعییــن 
بیــش از ۹ هــزار نفــر ذکــر کــرد و 
گفــت: تاکنــون هفــت هــزار شــغل 
ــق  ــد محق ــد تعه ــادل ۷۰ درص مع

ــت. ــده اس ش
بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار، 
جلســه  در  نوبخــت  محمدعلــی 
ســهمیه  ســاری  اداری  شــورای 
اشــتغال شهرســتان را بیــش از ۹ هزار 
ــر  ــان ام ــرد و از متولی ــر ک ــر ذک نف
ــرای تحقــق برنامه هــای  خواســت ب

ــد. ــالش کنن ــادی ت ــورت جه ــه ص ــتغال ب اش
وی بــا بیــان ایــن کــه تاکنــون بیــش از هفــت هــزار شــغل در ســامانه ثبــت شــده اســت، 
افــزود: در شــرایط کنونــی کــه دشــمنان تــالش دارنــد مــردم را دلســرد کننــد خدمــت 

رســانی بــه مــردم و رفــع مشــکالت مهمتریــن وظیفــه و جهــاد بــه شــمار مــی رود.
ــا عدالــت و معنویــت را از مهمتریــن طرح هــا بــرای مرکــز اســتان  وی توســعه همــراه ب
بیــان کــرد و گفــت: هرگــز اجــازه نمی دهیــم برخــی سیاســیون عافیــت طلــب بــا دروغ 
ــد و  ــه زنن ــردم ضرب ــه م ــود ب ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــای سیاس و زد وبنده

خیانــت کننــد.

صنایع دستی یکی از محورهای اساسی
 در شورای توسعه گردشگری استان

ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــزد ب اســتاندار ی
پیگیــری موضوعــات مربــوط بــه راه 
انــدازی مــوزه زنــده صنایــع دســتی 
ایجــاد  بــه  اهتمــام  اســتان،  در 
اشــتغال در مناطــق کمتــر برخوردار 
اســتان بــا آمــوزش صنایــع دســتی 
ــرای آن را  ــروش ب ــازار ف ــاد ب و ایج

ــد. ــتار ش خواس
نشســت  در  فاطمــی«  »مهــران 
شــورای توســعه گردشــگری استان، 
صنایــع دســتی یــزد را بخشــی 
تاریخــی  پیشــینه  و  هویــت  از 

یزدی هــا و محصولــی مبتنــی بــر خالقیت هــا و نوآوری هــای مردمــان ایــن  دیــار 
دانســت و گفــت: صنایــع دســتی شــاید در برهــه هایــی از زمــان مــورد بــی مهری هایــی 
ــر از  ــه روزت ــر و ب ــد مســیر ایــن هنــر صنعــت، بســیار زنده ت ــا امــروز بای واقــع شــده ام

ــود. ــی ش ــته ط گذش
وی بــا بیــان ایــن کــه صنایــع دســتی هنــر صنعتــی پــاک، اشــتغال آفریــن و در عیــن 
ــار  ــای ماســت، اظه ــا و فرهنگ ه ــا بســیاری از اصالت ه ــم راســتا ب حــال متناســب و ه
کــرد: صنایــع دســتی یکــی از محورهــای اساســی در شــورای توســعه گردشــگری اســتان 
بــوده و بایــد بــا نــگاه ویــژه موضوعــات مربــوط بــه آن جهــت بهبــود فضــای فعالیــت و 

رونــق ایــن هنــر صنعــت دنبــال شــود.
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اشتغال بیش از ۱۰۰۰ نفر به طور مستقیم در 
معادن و صنایع معدنی شهرستان اهر

فرمانــدار شهرســتان اهــر گفــت: هــم 
اکنــون در معــادن و صنایــع معدنــی 
ــور  ــر به ط ــتان ۱۰۰۰ نف ــن شهرس ای
به صــورت  نفــر   ۵۰۰ و  مســتقیم 
غیرمســتقیم مشــغول کار هســتند 
کــه ســعی داریــم تــا دو ســال آینــده 
مختلــف  برنامه ریزی هــای  بــا 
ظرفیــت  معــادن،  فعال ســازی  و 
ــن شهرســتان  ــادن ای اشــتغال در مع
ــم. ــش دهی ــر افزای ــه ۵۰۰۰ نف را ب

ابوالفضــل  بــازارکار،  گــزارش  بــه 
ــر از  ــتان اه ــادن شهرس ــورای مع ــه ش ــاه، در جلس ــنبه، دوم آذرم ــی زاده، چهارش غن
وجــود ۱۰ واحــد معدنــی فعــال در حــوزه هــای مــس، آهــک و طــال در ایــن شهرســتان 

ــر داد. خب
ــرآوری کنســانتره مــس در معــادن  ــزوم تکمیــل زنجیــره تولیــد و ف ــر ل وی در ادامــه ب

شهرســتان اهــر تأکیــد کــرد.
ــن شهرســتان توســط  ــی ای ــاری شــهرک صنعت ــه توســعه ۴۵ هکت وی ضمــن اشــاره ب
ــک  ــعه آه ــر توس ــت: پیگی ــونگون گف ــس س ــع م ــی مجتم ــس و کارفرمای ــرکت م ش
ــم. ــش دهی ــک را افزای ــد آه ــتغال زایی؛ تولی ــن اش ــا ضم ــتیم ت ــز هس ــر نی ــه اه هیدرات

ــوآوری وزارت  ــاوری و ن ــاون فن مع
فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 
ــاد  ــتاد اقتص ــت س ــت: در نشس گف
دانش بنیــان لرســتان، تصویــب شــد 
شــهرک فنــاوری و دانش بنیــان در 

ــود. ــاد ش ــتان ایج ــن اس ای
ــل  ــه نق ــازارکاره ب ــزارش ب ــه گ ب
عمومــی  روابــط  کل  اداره  از 
ــگاه  ــل از دانش ــه نق ــوم ب وزارت عل
ــن  ــی خیرالدی ــر عل ــتان، دکت لرس
اقتصــاد  ســتاد  نشســت  در 
در  کــه  لرســتان  دانش بنیــان 

اســتانداری لرســتان، بــه ریاســت ســیروس ابراهیمــی معــاون 
ــاره  ــرد و درب ــرکت ک ــد، ش ــزار ش ــتاندار برگ ــادی اس اقتص
مهم تریــن موضوعــات مطــرح شــده در نشســت، توضیــح 
ــتان،  ــان لرس ــرکت های دانش بنی ــکل ش ــن مش داد: عمده تری
ــت اســت و  ــرای فعالی ــی ب ــی کاف ــن و فضــای مکان ــود زمی نب
ــن  ــتان ها، ای ــان اس ــاد دانش بنی ــتاد اقتص ــف س ــی از وظای یک

ــرکت ها و  ــکالت ش ــه مش ــت ک اس
ــان را  ــاور و دانش بنی ــای فن واحده

ــد. ــرف کنن برط
خیرالدیــن، تشــریح کــرد: یکــی 
اقتصــاد  ســتاد  تصمیمــات  از 
ــن  ــان اســتان لرســتان، ای دانش بنی
بــود کــه بــا مشــارکت پــارک علــم 
ــده  ــک دهک ــتان، ی ــاوری اس و فن
اســتان  در  کشــاورزی  فنــاوری 

ــود. ــاد ش ایج
همچنیــن  داشــت:  اظهــار  وی، 
پردیــس  یــک  شــد  تصویــب 
خصوصــی در حــوزه فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان بــا 
ــارک  ــتان و پ ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــکاری اداره صنع هم

ایجــاد شــود. لرســتان  فنــاوری در  علــم و 
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معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم:

شهرک فناوری و دانش بنیان در لرستان ایجاد می شود
در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری دو مجموعه مطرح شد؛

اســتاندار فــارس گفــت: پنجــره 
ــتان  ــی اس ــش کارآفرین ــد بخ واح
تــا  شــود  ایجــاد  بایــد  فــارس 
فعالیــن ایــن حــوزه درگیــر چرخــه 
ــده  ــوب بروکراســی اداری پیچی معی

ــوند. نش
بــه گــزارش  بازارکاربــه نقــل از مهر، 
ــدار  ــه در دی ــادی ایمانی ــد ه محم
بــا تعــدادی از کارآفرینــان برتــر 
ــه مناســبت هفتــه  اســتان فــارس ب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــی، ب ــی کارآفرین جهان
لــزوم تقاضامحــور کــردن بخــش 

کارآفرینــی، ســرمایه گــذاری و دانــش بنیــان، افــزود: بســیاری 
از شــرکت های نــوآور و دانــش بنیــان بــدون نیازســنجی ابتــدا 
ــن  ــه ای ــد ک ــازار می کنن ــه ب ــد روان ــد و بع محصــوالت را تولی
ــت. ــرکت ها اس ــن ش ــیاری از ای ــتگی بس ــی ورشکس ــل اصل عام

ــه ای  ــه گون ــد ب ــه داد: بای وی ادام
عمــل شــود کــه ابتــدا نیازســنجی 
آن  اســاس  بــر  و  انجــام  بــازار 
ــا  ــا ب ــود ت ــد ش ــوالت تولی محص

شکســت مواجــه نشــویم.
کــرد:  تاکیــد  فــارس  اســتاندار 
ــی  ــش کارآفرین ــد بخ ــره واح پنج
ــد ایجــاد شــود  ــارس بای اســتان ف
ــر  ــوزه درگی ــن ح ــاالن ای ــا فع ت
ــوب بروکراســی اداری  چرخــه معی

ــوند. ــده نش پیچی
بــه  خطــاب  ادامــه  در  وی 
کارآفرینــان و تعــاون گــران برتــر اســتان فــارس گفــت: 
پیشــنهادات کارآمــد بــرای توســعه کارآفرینــی و ســرمایه گــذاری 
اســتان فــارس بصــورت ماهانــه یــا فصلــی تهیــه و در اختیــار 

اســتاندار قــرار داده شــود.

پنجره واحد بخش کار آفرینی در فارس ایجاد شود

استاندار فارس تاکید کرد؛
فرماندار ساری ◄

صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
آذربایجــان  تجــارت  و  معــدن 
اکنــون  هــم  گفــت:  شــرقی 
تعــداد ۸۵ طــرح صنعتــی دانش بنیان 
در ســطح اســتان وجــود دارد کــه 
۲۷ مــورد از آنهــا جزو مگاپــروژه ها 
بــه شــمار مــی رونــد کــه از جملــه 
ــواد  ــن م ــه تامی ــوان ب ــا می ت آن ه
خوراکــی  روغــن  و  پروتئنــی 

ــرد. ــاره ک ــور اش کش
بــه گــزارش بــازارکار، صابــر پرنیان 
در آییــن تجلیــل از واحدهــای 

نمونــه کیفــی ملــی و اســتانی آذربایجان شــرقی وضعیــت تولید 
اســتان را بســیار خــوب توصیــف و اضافــه کــرد: روز بــه روز 
ــی و  ــدی و صنعت ــای تولی ــعه واحده ــد و توس ــرایط تولی ش
ــا  ــی اســتان در حــال گســترش اســت و در خالیکــه ت معدن
ــم،  ــده بودی ــا واردکنن ــیاری از کااله ــل در بس ــال قب ۱۰ س
ــده  ــه کشــور و اســتان صادرکنن ــا ب ــن حــوزه ه ــروز در ای ام

تبدیــل شــده ایــم.

ــاه  ــازده م ــرد: طــی ی ــار ک وی اظه
مجــوز   ۱۰۰ و  هــزار   ۲ اخیــر 
صنعــت  بخــش  در  تاســیس 
ــده  ــادر ش ــرقی ص ــان ش آذربایج
ــد در  ــی ده ــان م ــه نش ــت ک اس
ایــن اســتان تمایل به ســرمایه گــذاری 
هنــوز زنــده بــوده و رغبــت در 
ــال  ــه روز در ح ــه روز ب ــن زمین ای

افزایــش اســت.
وی از در دســت ســاخت بــودن 
واحــد   ۵۶۰ و  هــزار   ۲ تعــداد 
تولیــدی و صنعتی در آذربایجان شــرقی 
خبــر داد و افــزود: از مجمــوع ایــن واحدهــا تعــداد ۸۰۰ واحــد 
ــا ورود  ــه ب ــد ک ــی دارن ــرفت فیزیک ــد پیش ــاالی ۸۰ درص ب
آنهــا بــه چرخــه فعالیــت و تولیــد، بخــش بزرگــی از معضــل 

ــود. ــی ش ــع م ــتان رف ــکاری اس بی

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/52208

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی

استاندار یزد◄وجود ۸۵ طرح صنعتی دانش بنیان در آذربایجان شرقی

فرماندار شهرستان اهر◄

ــی  ــدات  گیاه ــود  تولی ــاون بهب مع
ســازمان جهاد کشــاورزی هرمزگان از 
ــای  ــا ســطح توســعه گلخانه ه ارتق
ــه دوم  ــه رتب ــزگان ب ــتان هرم اس

ــر داد . کشــوری خب
بــه گــزارش بــازارکار، مســعود 
ــدات   ــود  تولی ــاون بهب ــج مع گرگی
ــاورزی  ــازمان جهادکش ــی س گیاه
هرمــزگان در گفــت و گویی رســانه ای 
اظهــار کــرد: بــر اســاس گــزارش هفت 
ماهــه معاونت امــور باغبانــی وزرات 
جهادکشــاورزی، اســتان هرمــزگان 

در جایــگاه دوم توســعه گلخانه هــای کشــور قــرار گرفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ســطح زیــر کشــت فعلــی اســتان ۷۶۲ هکتار 

بــا تولیــد ۱۷۳ هــزار تــن محصول 
در ســال اســت افــزود: پیش بینــی 
می شــود در ســال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ 
ســطح زیــر کشــت گلخانــه هــای 

اســتان بــه ۸۵۰ هکتــار برســد .
ــی  ــدات  گیاه ــود تولی ــاون بهب مع
ســازمان جهــاد کشــاورزی هرمزگان 
بیــان کــرد: محصــوالت گلخانــه  ای 
ــد  ــزگان تولی ــتان هرم ــه در اس ک
گوجه فرنگــی،  شــامل  می شــود 
ــه ای، بادمجــان  ــل دلم ــار، فلف خی
ــه  ــت ک ــر اس ــه ذک ــت الزم ب اس
ــارات  ــر، ام ــیه، قط ــای روس ــور ه ــه کش ــوالت ب ــن محص ای

ــود. ــادر می ش ــی ص ــده عرب متح

معاون بهبود  تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

هرمزگان رتبه دوم توسعه گلخانه ها در کشور

مدیــر کل توســعه تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــتا ها در  ــوان روس ــای بان ــت از تعاونی ه ــت: حمای ــور گف کش

اولویــت اســت.
هاشــمی مدیــر کل توســعه تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــای  ــت از تعاونی ه ــت: حمای ــزد گف ــور در ی ــی کش اجتماع
بانــوان و روســتا ها در اولویــت وزارت اســت و صنعــت 
ــول  ــه مغف ــوزه ای هســتند ک ــاک دو ح ــدی و پوش بســته بن
مانــده و شــرکت های تعاونــی بهتریــن گزینــه بــرای ورود بــه 

ایــن حــوزه اســت.
او بیــان کــرد: تســهیالت ۹۰ میلیــاردی بــرای کل کشــور بــا 
کارمــزد دو درصــدی تعییــن شــده و حداکثــر ســقف مجمــوع 
ــی  ــر تعاون ــردش ه ــرمایه در گ ــنه س ــهیالت قرض الحس تس

۴۹۵ میلیــون تومــان اســت.
هاشــمی مدیر کل توســعه تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
کشــور تصریــح کــرد: حداکثــر مبلــغ تســهیالت قرض الحســنه 
درخواســتی شــامل ســرمایه ثابــت و در گــردش هــر تعاونــی 

نمی توانــد از ۲۰۰ میلیــون تومــان تجــاوز کنــد.
ــا ســقف  ــا ت هاشــمی گفــت: درخواســت تســهیالت تعاونی ه
۲۰۰ میلیــون تومــان در کارگــروه هماهنگــی اســتان بررســی 

و تصویــب شــده اســت.
ــهیالت  ــن تس ــدی از ای ــره من ــرای به ــا ب ــت: تعاونی ه او گف
تســهیالت بایــد نســبت بــه واریــز ســهم آورده خــود ۲۵ درصد 

تســهیالت بــه حســاب تعاونــی بانــک رســالت اقــدام کننــد.

مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشوراعالم کرد:

حمایت از تعاونی های بانوان و روستا ها

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان خوزستان خبر داد؛ ◄
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دعوت به همکاریدعوت به همکاری

گروه شرکت های ایبکو 
جهت تکمیل کادر مدیریت و کنترل پروژه خود

در شهر کرمان از یک نفر نیروی واجد شرایط زیر
 دعوت به همکاری می نماید.

 کارشناس شیمی 
تمام وقت دارای سابقه کار

دارای سالمت جسمانی و روانی
  عدم سابقه کیفری موثر و اعتیاد

  کارت پایان خدمت نظام وظیفه )ویژه آقایان(
  تسلط به فرآیندهای دارویی؛ تخمیری

  تسلط یا آشنایی با نرم افزارهای

Auto Cad – Aspen – P&ID – Simulation  
مزایا: بیمه،بیمه تکمیلی،پاداش،حقوق توافقی

  پاداش عملکرد، بیمه تکمیل درمان دانا
 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را

 به صورت فایل PDF به ایمیل ارسال نمایند.

ibko.group39@gmail.com

لینک :
https://bazarekar.ir/51373 

شرکت بازرسي فني فعال در حوزه
 نفت ،گاز و پتروشیمي

 جهت فعالیت در دفتر مرکزی تهران
technicalcoordinator 
 با شرایط ذیل استخدام میکند:

فارغ التحصیل یکي از رشته هاي مهندسي 
متالورژي، مکانیک، جوش و برق، 

آشنا به زبان انگلیسي
داراي روحیه کارگروهي،ساکن تهران

 افراد داراي سابقه کار مرتبط در اولویت
 پذیرش خواهند بود.

عزیزاني که داراي شرایط فوق هستند رزومه خود
 را به آدرس زیر ارسال نمایند.

Inspectorhiring.new@gmail.com
لینک :

https://bazarekar.ir/51354 

)H01مهندس مکانیک)کد
 دارای حداقل دو سال سابقه کاری، تسلط به 

Microsoft Office
 آشنائی با زبان انگلیسی )توانایی درک متون فنی(

 مسلط به نقشه خوانی، آشنائی با مواد و متریال و روش های ساخت
autocad و solidwork آشنائی با نرم افزار 

)جهت مدلسازی و تهیه مدارک فنی(
مسلط به مبانی انتخاب پمپ و کمپرسور

)H02کارشناس کنترل_پروژه)کد
 دارای حداقل دو سال سابقه کار در زمینه نفت و گاز

msproject و Microsoft Office تسلط به 
آشنائی با روال اداری و اصول نامه نگاری

 توانائی کار گروهی، روحیه مسئولیت پذیر و دقت نظر
)H03 کارشناس برق و ابزاردقیق)کد

 دارای حداقل دو سال سابقه کار در زمینه نفت و گاز

autocad و Microsoft Office تسلط به 
 مسلط به تهیه مدارک مهندسی حوزه نفت و گاز
 Load lis t,sld,cable rout,Hook-up(

)…,drawing
مسلط به تهیه MTO و مدارک و دیتاشیت های 

تجهیزات برق و ابزار دقیق
مسلط به نقشه خوانی P&ID،مسلط به سایزینگ کابل

آشنایی مناسب با PLC مزیت محسوب میشود.
نوع همکاری تمام وقت

ارسال رزومه به ایمیل زیر:
abashaji21@gmail.com

خواهشمند است در موضوع ایمیل ارسالی کد مربوطه به 
ردیف شغلی مورد نظر را ذکر بفرمایید.

لینک :
https://bazarekar.ir/51362 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت هیراب سان در تهران
 ) منطقه ۶ قائم مقام سنائی( 

در راستای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط
 زیر نیازمند است:

 تحصیلدار و کارپرداز
 آقا، دارای موتور سیکلت سالم و گواهینامه موتور
 آشنا به امور اداری و بانکی، ترجیحا آشنا به خرید

 با ضامن معتبر
 حداقل ۳ سال سابقه کار، حداکثر سن ۳۵ سال

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق ارسال 
ایمیل ارتباط حاصل نمایند.

ak.yousefi66@yahoo.com

لینک :
https://bazarekar.ir/51294 

دعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت دانش بنیان در حوزه الکترونیک و مخابرات 
واقع در پارك علم و فناوري پردیس

تکنسین الکترونیک
smd مونتاژکار قطعات

QCکارشناس کنترل فنی
طراح صنعتي

کارشناس مخابرات
 شهرهای: تهران،پردیس ، بومهن،رودهن،دماوند

)پارک فناوری پردیس(
خانم/آقا  ۲۳ تا ۳٧ سال،تمام وقت
برای آقایان پایان خدمت یا معافیت
متعهد،صادق و عالقه مند به یادگیری
 داراي دقت باال و روحیه کار تیمی

 ترجیحأ ساکن پردیس، رودهن، بومهن یا شرق تهران
تکنسین الکترونیک

ترجیحا آشنا به عیب یایی برد های الکترونیکی
ترجیحا آشنا به مونتاژ و اسمبل بردهای الکترونیکی و 

قطعات SMD،آشنا به وایرینگ و مونتاژ کیس

smdمونتاژکارقطعات 
Smdو deep آشنا به مونتاژ قطعات 

QCکارشناس کنترل فنی  
ترجیحا آشنا به مباحث الکترونیک،توانایي خواندن

SMD متون انگلیسی، آشنا به مونتاژ قطعات 
آموزشات الزم داده خواهد شد.

طراح صنعتي
Solidworksو catia آشنا به نرم افزار

کارشناس مخابرات
کارشناس و یا کارشناس ارشد مخابرات سیستم و یا 

مخابرات میدان حتي بدون سابقه کار
خواهشمند است حقوق درخواستي در رزومه درج شود.

متقاضیان می توانند رزومه خود را با ذکر عنوان شغلي از 
طریق آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

FTPREC2021@gmail.com

لینک :
https://bazarekar.ir/51291 

شرکت فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
 جهت تکمیل کادر دفتر تهران دعوت به  همکاری می نماید.امکان امریه سربازی وجود دارد.

شرکت خودرویي جهت واحد کیفیت ورودي 
محصوالت نیاز به مهندس پلیمر -پلیمري 

با شرایط ذیل دارد
فارغ التحصیل از دانشگاه سراسري که آشنایي به 

سیستم کیفیت و داراي سابقه کاري در زمینه قطعات 

خودرویي ، تست هاي پلیمري و فرایندهاي پلیمري ، 
ایرادات قطعه باشد ، خواهشمند است در صورت تمایل 

رزومه خود را به ایمیل زیرارسال بفرمایید .
 Mehri_shaghaghi@yahoo.com 

https://bazarekar.ir/51366 

آمار شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور
معـاون وزیـر علـوم در ایـن نشسـت گفـت: در حـال حاضـر ۵1 پـارک علـم و فنـاوری 
و ۳10 مرکـز رشـد زیرنظـر ایـن معاونـت فعالیـت مـی کننـد و قصـد داریـم در همـه 
شهرسـتان ها مراکـز رشـد و در همـه اسـتان ها پـارک علـم و فنـاوری تاسـیس شـود. 
همچنیـن امـروز 11 هـزار و ۹00 واحـد فنـاور و ۲ هزار و 1۳0 شـرکت دانش بنیان در 
پارک هـای علـم و فنـاوری مسـتقر هسـتند و مجموع شـرکت هـای دانـش بنیان به 

٧ هـزار و ٧۳۵ شـرکت در کل کشـور رسـیده اسـت.
وی افـزود: شـرکت های دانش بنیـان مسـتقر در پارک هـای علـم و فنـاوری تاکنـون 
بـرای 111 هـزار نفـر فرصـت شـغلی ایجـاد کـرده اند و در طول یک سـال گذشـته 
نیز ۳۵ هزار شـغل دانش بنیان در کشـور ایجاد شـده اسـت که این آمار رشـد ۵0 درصدی 

را نشـان می دهد.

صدور مجوز شرکت های دانش بنیان نوع سه
 به پارک های علم و فناوری سپرده شد

بـه گفتـه خیرالدیـن بـر اسـاس تفاهـم وزارت علـوم بـا معاونـت علمـی و فنـاوری 
ریاسـت جمهوری، اعطـای مجـوز شـرکت های نـوع ۳ به پارک هـای علم و فنـاوری داده 
شـده  و از ابتدای سـال تاکنون ۹00 شـرکت دانش بنیان نوع ۳ ایجاد شـده اسـت که 
توانمندی این شـرکت ها در سـطح شـرکت های نوع 1 و ۲ نیسـت اما بر اسـاس مصوبه 
شـورای راهبـری فنـاوری و تولیـدات دانش بنیـان؛ شـرکت های نـوع ۳ نیـز از امتیازات 

شـرکت های دانش بنیـان نـوع 1 و ۲ برخـوردار باشـند.

اعطای مجوز تاسیس ۳۳ پردیس پارک علم و فناوری
معـاون فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم ادامـه داد: طـی سـال گذشـته مجـوز تاسـیس 
۳۳ پردیـس فنـاوری را صـادر کردیـم، پردیس هـا واسـط بیـن مراکز رشـد و پـارک ها 
هسـتند و همـه دانشـگاه هـا مـی تواننـد پردیس داشـته باشـند یـا پردیس ها توسـط 

بخـش خصوصـی ایجاد شـوند.

حمایت از آموزش کار آفرینی به عنوان یک راهبرد
خیرالدیـن آمـوزش و کارآفرینـی را یکـی از راهبردهای این معاونت دانسـت و تصریح کرد: 
طـرح ملـی کارآفرینـی را در کشـور اجرایی کردیم  که بر اسـاس این طرح هر دانشـجو 
یـک میلیـون تومـان اعتبـار دریافـت می کنـد و تاکنـون بـه دانشـگاه های بـزرگ 
100 میلیـون تومـان و دانشـجویان کوچـک ۵0 میلیـون تومـان اعتبـار داده شـده 

اسـت تـا صـرف آموزش هـای کارآفرینی دانشـجویان شـود.
وی افزود: تجاری سـازی و اشـتغال دانش بنیان نیز از راهبردهای معاونت فناوری وزارت علوم 
اسـت و  در این راسـتا طرح دسـتیار فناوری را اجرا کردیم و بر اسـاس آمار تاکنون ۲ هزار و 
1٧1 دانشـجو در مرحله اول در طرح شـرکت کرده اند. هر پارک علم و فناوری ۳۶0 میلیون 
تومـان اعتبـار در ایـن طـرح دارد، در مجمـوع بـرای این طـرح ۲۵ میلیارد تومـان اعتبار نیاز 
داریـم کـه 1۵ میلیـارد تومـان تامین شـده اسـت. در ایـن طرح دانشـجو می توانـد ۶ ماه در 
یـک شـرکت دانـش بنیان یا واحـد فناور کار کنـد و از یک تا سـه میلیون تومـان )از مقاطع 

کارشناسـی تا دکتـری( حقوق بگیرد.

برگزاری آیین یک سالگی معاونت فناوری
 وی در ادامـه گـزارش خـود گفـت: روز ششـم آذرمـاه، همزمـان بـا اولیـن سـالگرد 
تأسـیس ایـن معاونت، نشسـتی با حضور روسـای پارک هـای علم و فناوری در سـازمان 
پژوهش هـای علمـی و صنعتـی ایـران برگـزار و در آن از محصـوالت فناورانـه، اعضـای 
هیئـت علمـی فنـاور و مدیـران تحقیـق و توسـعه و همه فعـاالن فناوری تقدیر شـده و 

همچنیـن محصـوالت جدیـد رونمایـی می شـود.
خیرالدیـن در بیـان علت تاسـیس معاونـت فنـاوری در وزارت علوم گفـت: ایجاد تعامل 
بیـن دانشـگاه ها و پارک هـا در گذشـته مغفـول مانـده بود که بـا ایجاد معاونـت فناوری 
و نـوآوری وزارت علـوم ایـن امـر بـا تاکید و تمرکـز بر بحث فنـاوری و ارتباط دانشـگاه 

بـا صنعـت بـه عنـوان مهمتریـن راهبـرد معاونـت در دسـتور کار قـرار گرفـت و از 
سـال گذشـته تاکنـون سـعی کردیـم زیسـت بـوم فنـاوری کشـور را تکمیـل کنیم 
و در ایـن راسـتا ایجـاد پردیس هـای علـم و فنـاوری دانشـگاهی و مراکـز رشـد در 

شهرسـتان ها در دسـتور کار قـرار گرفـت.
وی شبکه سـازی و حـل مسـائل عمـده کشـور بر اسـاس تحقیقـات نیازمحـور را راهبرد 
دیگـر ایـن معاونت دانسـت و گفـت: اعطـای پایه های تشـویقی به اعضای هیـات علمی 
بـر اسـاس دسـتاوردهای فنـاوری و پژوهش هـای کاربـردی و فعالیت هـای فنـاوری بـر 
ایـن اسـاس در وزارت علـوم بـه تصویـب رسـید  و ۲۵ پایـه در ایـن حـوزه ایجـاد و بـه 
دانشـگاهها ابـالغ شـد تـا بـه نوعـی فعالیت هـای فنـاوری بـرای اعضـای هیـات علمـی 

فرهنگ سـازی شـود.

ثبت بیش از  6000 نیاز دستگاه های اجرایی و صنایع در سامانه نان
خیرالدیـن افـزود: طـرح نظـام ایـده هـا و نیازهـای سـامانه »نـان« نیـز بـا هـدف 
نیازمحـور کـردن ایـده هـا راه افتـاد تـا حلقـه مفقـوده بیـن صنعـت و دانشـگاه رفـع 
شـود. تاکنـون ۶ هـزار 1۲۹ نیـاز و ۵۳۶ ایده در این سـامانه ثبت شـده و وزارت نفت 
از جملـه وزارتخانـه هـای فعـال در سـامانه نـان بـوده اسـت و وزارتخانـه هـای مانند 
صمـت ، نیـرو جهـاد کشـاورزی و میـراث فرهنگـی هم  در این سـامانه حضـور دارند.

معـاون فنـاوری و نـوآوری وزیر علوم، تحقیقـات و فناوری با بیان اینکه از ٧٧۳۵ شـرکت 
دانش بنیـان موجـود در کشـور ۲1۳0 شـرکت دانش بنیان مسـتقر در پارک هـای فناوری 
هسـتند، گفـت: کل فـروش شـرکت ها حـدود ۳00 هـزار میلیـارد تومـان اسـت کـه 

یـک سـوم آن مربـوط بـه دانش بنیان هـای حـوزه پارک ها اسـت.

حمایت یک تا ۵ میلیونی برای کارآفرینی به دانشجویان
مدیـرکل سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی امـور فنـاوری وزارت علـوم نیز در این نشسـت 
خبـری اعـالم کـرد: بـه منظـور آشناسـازی دانشـجویان بـا مفاهیـم کارآفرینـی برنامه 

حمایتـی طـرح ترویـج کارآفرینـی اجرایی می شـود.
دکتـر بهنـام طالبـی بـا اشـاره بـه طـرح ملـی ترویـج کارآفرینـی، افـزود: وزارت علـوم 
احسـاس  زمینـه  ایـن  در  علـوم  وزارت  ولـی  نیسـت،  اشـتغال زایی  موضـوع  متولـی 
مسـؤولیت می کنـد و تـالش دارنـد تـا فارغ التحصیـالن بـا مفاهیم کارآفرینی آشـنا شـوند.

وی ادامـه داد: بـا بررسـی هایی کـه در ایـن زمینـه انجـام دادیـم، مشـاهده کردیـم که 
برگـزاری دوره هـای کارآفرینـی در کشـور عادالنه، توزیع نشـده اسـت و بـرای رفع این 

چالـش اقـدام بـه اجرای طـرح ترویـج کارآفرینـی کردیم.
طالبـی در ایـن بـاره توضیـح داد: بـر اسـاس ایـن طـرح در تالش هسـتیم که تـا پایان 
سـال ۳0 هـزار دانشـجو در ایـن دوره ها مشـارکت کنند. بـرای این منظور دانشـجویان 
متقاضـی در سـامانه ای ثبـت نـام می کننـد و با اعطای مبلـغ یک میلیون تومـان به آنها 
از سـوی مـا، ایـن دانشـجویان می توانند در هر دوره آموزشـی کارآفرینی شـرکت کنند.

مدیـر کل سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی امـور فنـاوری وزارت علـوم، اضافـه کـرد: در 
صورتـی کـه ارزیابی هـای الزم از دانشـجویان شـرکت کننـده در این دوره ها انجام شـود، 
ایـن دانشـجویان می تواننـد در دوره پیشـرفته حاضـر شـوند. در ایـن راسـتا بـا همکاری 

صنـدوق رفـاه دانشـجویان مبلـغ ۵ میلیـون تومـان بـه آنهـا اعطا خواهد شـد.
طالبـی ادامـه داد: در پایـان ایـن دوره هـا دانشـجویان می تواننـد بـر اسـاس نیازهـای 

ثبت شـده در سـامانه »نـان« پـروژه ای را تعریـف کننـد.
بـه گفتـه وی، در صورتـی کـه این افـراد پروژه های نیازمحـور را اجرایی کنند، مشـمول  

»گرنـت فناورانه« می شـوند.

هدایت پایان نامه ها به سمت نیازهای کشور 
در قالب سامانه نان

مدیـرکل دفتـر پشـتیبانی امـور فنـاوری و نـوآوری وزارت علـوم از ثبت ۶ هـزار و 1۲۹ 
نیـاز و ۵۲۶ ایـده در سـامانه نظـام ایده هـا و نیازهـا یـا »نـان« خبر داد.

دکتـر امیـد رضایی فـر بـا ارائـه گزارشـی از سـامانه »نـان« گفـت: راه انـدازی سـامانه 
»نـان« یکـی از ۵ هـدف اصلـی معاونت فناوری و نـوآوری بود که با تجمیع سـامانه های 
مشـابه دیگـر، نیازهـا و تقاضاهـای فناورانـه را بـه رونـدی دو طرفـه در پنجـره ای واحد 

تبدیـل کـرد و بیـن سـامانه هـای مختلـف یکپارچگی ایجـاد نمود.
بهبـود  بـرای  اجرایـی  هـای  دسـتگاه  بـا  هماهنگی هایـی  داد:  ادامـه  رضایی فـر 
در  آن  آزمایشـی  رونمایـی  زمـان  از  و  گرفتـه  صـورت  سـامانه  ایـن  عملکـرد 
اردیبهشـت گذشـته تاکنـون ۶ هـزار و 1۲۹ نیـاز و ۵۲۶ ایـده در آن ثبـت شـده 
اسـت. همـه ایـده هـای ثبـت شـده بـر اسـاس نیازهاسـت و در آینـده رونمایـی 

رسـمی ایـن سـامانه انجـام مـی شـود.
وی گفـت: غیـر از دانشـگاه ها کـه کارگـزار ثبـت ایـده هسـتند، مراکـز صنعتـی بزرگ 
نیـز ماننـد واحدهای وابسـته بـه وزارت صمت یـا وزارت نفت و وزارت میـراث فرهنگی، 

گردشـگری و صنایـع دسـتی کارگـزاری دارنـد و می تواننـد ایـده یـا نیاز ثبـت کنند.
فعال تریـن  آن  بـه  وابسـته  مجموعه هـای  و  نفـت  وزارت  کـرد:  تاکیـد  رضایی فـر 
را  فناورانـه  نیـاز   1۳۹ و  بوده انـد  »نـان«  سـامانه  در  نیازهـا  ثبـت  در  مجموعـه 

کرده انـد. ثبـت 
وی ادامـه داد: سـامانه »نـان« غیـر از اتصـال نیازهـا بـه ایده هـا، زمینـه را بـرای انجـام 
دیگـر فعالیت هـای فناورانـه معاونـت  فنـاوری و نوآوری ماننـد رویداد تانا )طرح توسـعه 

زیسـت بـوم فنـاوری و نـوآوری( فراهم مـی کند.
بـه گفتـه وی، طـرح گرنـت فنـاوری بـرای یارانـه تجاری سـازی هـم بـه ایـن سـامانه 

متصـل شـده و قابلیـت مستندسـازی دارد.
شـبکه  و  فنـاوری  شـبکه  سـامانه های  یعنـی  دیگـر  مجموعه هـای  رضایی فـر، 
دانشـمندان ایرانـی )دانـا( و توانمنـدی شـرکت های دانش بنیـان )توانـا( را از جملـه 
سـامانه هایی برشـمرد کـه بـه تدریج راه افتـاده و به سـامانه »نان« اضافه  می شـوند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در نشست خبری عنوان کرد:

اجرای طرح کارآفرینی با حمایت 
یک تا ۵ میلیونی از دانشجویان

معـاون فنـاوری و نـوآوری وزیـر علـوم با اشـاره به اینکـه 111 هـزار نفر اشـتغال در پارك هـای علم و فناوری ایجاد شـده اسـت گفـت: مجوز 
تاسـیس ۳۳ پردیـس علـم و فناوری توسـط وزارت علوم صادر شـد.

بـه گـزارش بـازارکار، دکتـر علی خیرالدیـن در اولین سـالگرد تأسـیس معاونـت فناوری و نـوآوری در نشسـت خبری بـه تشـریح اقدامات و 
برنامه هـای این معاونـت پرداخت.

وی از اجرای طرح کارآفرینی برای دانشجویان خبر داد و اعالم کرد در قالب این طرح دانشجویان از حمایت یک تا ۵ میلیونی برخوردار می شوند.
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دعوت به همکاری

 مسئول دفتر
 مسلط به زبان انگلیسی، دارای حداقل سه سال

 سابقه مسئول دفتری
 برای واحد بین الملل مجموعه، هماهنگی امور دفتر و 

کارگزینی،  ثبت و پیگیری درخواست های ارسالی از سایر 
واحدهای شرکت، حقوق مکفی، بیمه تکمیلی، اضافه کاری، 

پذیرایی و ناهار

 کارشناس زمین شناسی
 فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد

 و دکتری زمین شناسی، مسلط به زبان انگلیسی
 مسلط به گزارش نویسی مباحث زمین شناسی اقتصادی

 مسلط به GIS،  مسلط به فرآیندهای زمین شناسی
 منظم و مسئولیت پذیر، دارای روحیه کار تیمی

 دارای حداقل هفت سال سابقه
 کارشناس زمین شناسی صحرایی

 فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
 زمین شناسی،  آشنا به فرآیندهای زمین شناسی
 منظم و مسئولیت پذیر،  دارای روحیه کار تیمی

 جهت احراز شغل کارشناس زمین شناسی صحرایی برای 
تصدی شغل در استان تهران

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

geology.ibkocompany@gmail.com

لینک :
https://bazarekar.ir/51283 

دعوت به همکاریدعوت به همکاری

شرکت بازرگانی بین المللی مکث بین الملل
 در زمینه تحقیقاتی و کنترل کیفی در تهران 

)منطقه ۶، فاطمی( 
جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان 

تهران استخدام می نماید.
IT کارشناس 

،corel تمام وقت  مسلط به طراحی سایت و 
  آشنا به میکروتیک و سرورهای تحت شبکه

  آشنا به فتوشاپ
بیمه، حقوق ثابت، اضافه کاری

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

resume@maxgroupint.com
لینک :

https://bazarekar.ir/51271 

دعوت به همکاری

یک شرکت دانش بنیان مخابراتی 
جهت تکمیل کادر خود در واحد تولید و پشتیبانی
 در استان  تهران از افراد واجد شرایط خانم و آقا

 دعوت به همکاری می نماید.
 تکنسین و کارشناس الکترونیک و مخابرات

 کاردانی و کارشناسی، حقوق از ۶ میلیون تومان
 متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق ایمیل زیر 

ارتباط حاصل نمایند.
fonoonertebatat@yahoo.com 

لینک : 
https://bazarekar.ir/51265

مجتمع صنعتی پارس آلیاژ البرز 
جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از

 افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.
 کارشناس بازرگانی خارجی

 تمام وقت، دارای سابقه کار، مسلط به زبان انگلیسی 
مکالمه و محاوره،   تسلط کامل بر کلیه امور بازرگانی و
 واردات کاال از صفر تا صد،  دارای حداقل ۶ سال سابقه کار

 از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود
را به ایمیل زیر ارسال نمایند.
cv@paaico.com

لینک :
https://bazarekar.ir/51274 

دعوت به همکاری

دعوت به همکاریدعوت به همکاریدعوت به همکاری

استخدام یک شرکت کارگزاری رتبه الف
 در استان اصفهان
»معامله گرکاال«

آقا، لیسانس 
دارای گواهینامه معامله گری بورس کاال

شرایط تخصصی: مسلط به سیستم معامالت بورس 
کاالی ایران و آشنا به فرآیندهای بورس کاال

مسلط به نرم افزارهای آفیس
حداقل یک سال سابقه کاری مرتبط و معامله گری

 در بورس کاال، متعهد و مسئولیت پذیر،منظم، دقیق، 
روابط عمومی باال و روحیه همکاری بلند مدت

 داشتن کارت پایان خدمت الزامی است
لطفا رزومه خود را با عنوان » معامله گری بورس 

کاال « به آدرس زیر ارسال نمایید:

broker.kala.esf@gmail.com
لینک :

https://bazarekar.ir/51241 

استخدام شرکت کارگزاری کاریزما در تهران
» کارشناس پذیرش بورس کاال«

کارشناسی،مسلط به امور پذیرش کاالیی
شرایط تخصصی: اکسل خوب، زبان انگلیسی 

باالتر از متوسط
دارای گواهینامه پذیرش سفارش مشتریان کاالیی

سابقه حداقل ۲ سال در حوزه کاال
لطفا رزومه خود را با عنوان » کارشناس پذیرش بورس 

کاال و انرژی« به آدرس زیر ارسال نمایید:
Job@charisma.ir

لینک :
https://bazarekar.ir/51237 

دعوت به همکاری

 حسابدار
  تمام وقت،  آشنا به تولید یا بازرگانی یا پیمانکاری

  سابقه کاری حداقل دو سال،  ترجیحا مجرد
  محدوده سنی ۲۵ تا ۴۰ سال،  حقوق ثابت توافقی

  پاداش، بیمه تامین اجتماعی، اضافه کاری
  امکان پیشرفت شغلی و افزایش حقوق

 کارآموز حسابداری
 تمام وقت، کارآموزی ترجیحا رشته مرتبط

  محدوده سنی ۲۲ تا ۳۰ سال
  غیردانشجو ترجیحا مجرد

  آقایان کارت پایان خدمت الزامی ست
  هزینه ایاب و ذهاب، امکان پیشرفت شغلی

  امکان افزایش حقوق

 حسابدار ارشد
 تمام وقت، مسلط به انبار، مسلط به قوانین مالیاتی، 

مسلط به حقوق و دستمزد
  مسلط به بهای تمام شده شرکت های تولیدی و 

پیمانکاری ترجیحا مجرد، محدوده سنی ۲۸ تا ۴۰ سال
  سابقه کاری حداقل ۵ سال

  حقوق توافقی با توجه به تسلط به کار
  پاداش،  بیمه تامین اجتماعی، اضافه کاری

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

sayna.financial@yahoo.com

لینک : 
https://bazarekar.ir/51261

موسسه خدمات حسابداری و مدیریت ساینا تراز ایرانیان
 جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

مجموعه شرکت های ایبکو )IBKO( در تهران )منطقه ۶ – پارک الله(
 جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

ــتغال زایی از  ــهیالت اش ــت تس ــا دریاف ــی ب ــوار کرمان ــت خان ــوی سرپرس بان
کمیتــه امــداد توانســته زمینــه اشــتغال ۳۰ نفــر از زنــان سرپرســت خانــوار 

را فراهــم کنــد.
ــال  ــه دنب ــداد ب ــه ام ــر کمیت ــال های اخی ــی س ــازارکار ، ط ــزارش  ب ــه گ ب
ــن  ــوده و در همی ــازی ب ــمت توانمندس ــه س ــت ب ــرد از حمای ــر رویک تغیی
راســتا بــا ارائــه تســهیالت اشــتغال، آمــوزش و دیگــر خدمــات تــالش کــرده 

ــد. ــم کن ــت را فراه ــت حمای ــای تح ــی خانواده ه ــات خودکفای موجب
ــه  ــت ک ــان اس ــل کرم ــی و اه ــانس روانشناس ــاله لیس ــاب ۴۰ س ــم پاری خان
ــدش را  ــت دو فرزن ــتی و حضان ــکالت سرپرس ــی مش ــروز برخ ــل ب ــه دلی ب

اســت. برعهده گرفتــه 
این بــاره می گویــد: در آن زمــان در مهدکودکــی کار می کــردم و  او در 
ــا مهدکــودک تعطیــل  ــه دلیــل بیمــاری کرون درآمــد اندکــی داشــتم کــه ب
ــه  ــل ب ــن دلی ــه همی ــودم و ب ــه بســیار ب شــد. از لحــاظ اقتصــادی در مضیق
ــا  ــه ب ــم ک ــرار گرفت ــاد ق ــن نه ــت ای ــه و تحــت حمای ــداد مراجع ــه ام کمیت
راهنمایــی و مشــاوره مــددکاران ایــن نهــاد توانســتم وام اشــتغال دریافــت و 

ــم. ــم کن ــادی را فراه ــوار زی ــت خان ــان سرپرس ــدی زن ــه توانمن زمین
ایــن بانــوی خوش فکــر می افزایــد: بــه دلیــل عالقــه ای کــه بــه شــغل تولیــد 
ــه  ــدت ســه هفت ــه م ــم و ب ــران رفت ــه ته عروســک های پارچــه ای داشــتم ب
ــه  ــه ب ــا مراجع ــم و ســپس ب ــه را فراگرفت ــن زمین ــای آموزشــی در ای دوره ه
کمیتــه امــداد و دریافــت تســهیالت قرض الحســنه اشــتغال توانســتم عــالوه 
ــاف و حجــاب  ــه عف ــی درزمین ــه ای محصوالت ــد عروســک های پارچ ــر تولی ب

ــوار  ــت خان ــان سرپرس ــر از زن ــود و ۳۰ نف ــتغال خ ــه اش ــد و زمین ــز تولی نی
کرمانــی کــه اکثــر آن هــا مددجــوی کمیتــه امــداد هســتند را فراهــم کنــم.

ایــن بانــوی کارآفریــن خاطرنشــان کــرد: هم اکنــون ماهیانــه به طــور 
ــزار عروســک پارچــه ای و ۵۰۰ دســت  ــا ۲۰ ه ــزار ت ــن حــدود ۱۵ ه میانگی
محصــوالت عفــاف و حجــاب شــامل ســاق دســت و هــد حجــاب و ... تولیــد 

می کنــم.
ــتان  ــک ها را از اس ــن عروس ــد ای ــه تولی ــواد اولی ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــتان کاش ــه اس ــروش ب ــت ف ــود را جه ــدات خ ــداری و تولی ــران خری ته
توســعه  و  ارســال می کنــم می گویــد: در صــورت دریافــت تســهیالت 
ــد،  ــان تولی ــه جهــت کار را در اســتان کرم ــواد اولی ــم م طــرح خــود می توان

ــانم. ــروش برس ــه ف ــطه ب ــدون واس ــته بندی و ب بس
ــا  ــاس ب ــد لب ــد دســتگاه چــاپ پارچــه به منظــور تولی ــاب از خری ــم پاری خان
ــت  ــان سرپرس ــازی زن ــتغال و توانمندس ــتای اش ــواه در راس ــای دلخ عکس ه
ــن  ــد ای ــرای خری ــد: ب ــد و می افزای ــر می ده ــوار بیشــتری در اســتان خب خان

ــرده ام. ــت ک ــداد تســهیالت دریاف ــه ام ــتگاه ها از کمیت دس
بــه روایــت پایــگاه اطالع رســانی کمیتــه امــداد، ایــن بانــوی کارآفریــن دربــاره 
وضعیــت کار و درآمــدش هــم می گویــد: روزانــه بیــش از ۱۰ ســاعت مشــغول 
کار هســتم و خوشــبختانه ماهیانــه ۲۰ میلیــون تومــان درآمــد خالــص کســب 
ــم کار  ــداد بازه ــه ام ــای کمیت ــا کمک ه ــم ب ــدوارم بتوان ــه امی ــم ک می کن
ــتری را  ــوار بیش ــت خان ــان سرپرس ــتغال زن ــه اش ــترش و زمین ــود را گس خ

فراهــم کنــم

ــداد  ــه ام ــوی کمیت ــوی مددج بان
بــا تولیــد صنایــع دســتی همچون 
ــای  ــد کیف ه ــک بافی، تولی عروس
توانســته  قالب بافــی  و  چرمــی 
و  مالــی  اســتقالل  بــر  عــالوه 
درآمدزایــی، بــرای دیگــر اعضــای 
ــواده خــود نیــز شــغل ایجــاد  خان

ــد. کن
به گــزارش بــازارکار ، »راضیــه رضایی« 
بانــوی کارآفریــن از شهرســتان 
خراســان.  اســتان  در  بیرجنــد 
جنوبــی و متولــد ســال ۱۳۶۸ 
مــدرک  دارای  کــه  وی  اســت. 
کارشناســی مدیریــت جهانگــردی 

ــوده  ــد ب ــتی عالقمن ــع دس ــد صنای ــه کار تولی ــی ب ــان نوجوان ــت از هم اس
ــی  ــغل خانوادگ ــوان ش ــه عن ــه را ب ــن حرف ــود ای ــران خ ــراه خواه ــه هم و ب

ــت. ــرده اس ــاب ک انتخ
وی در ایــن بــاره می گویــد: خانــواده مــا بــه دلیــل مشــکالت مالــی تحــت پوشــش 
کمیتــه امــداد بــوده اســت ولــی حــاال در حــوزه کارهــای صنایــع دســتی فعالیــت 
ــم  ــا می دادی ــن کار را انج ــرم ای ــراه دو خواه ــه هم ــن ب ــدا م ــم. در ابت می کنی
ــا امــروز  ــن کار را ت کــه بعــد از ازدواج یکــی از آنهــا، مــن و خواهــر دیگــرم ای

ادامــه دادیــم.
ایــن کارآفریــن حــوزه صنایــع دســتی ادامــه داد: کارهایــی را هــم کــه مــن 
بــه همــراه خواهــر خــودم انجــام می دهــم بیشــتر در زمینه هــای عروســک بافی، 

تولیــد کیف هــای چرمــی، قالب بافــی و در کل در حــوزه صنایــع دســتی اســت.
ــال اســت  ــج س ــش از پن ــروز بی ــا ام ــد: ت ــح کار خــود می افزای ــی در توضی رضای
کــه در حــوزه کار صنایــع دســتی فعالیــت می کنــم. البتــه زمانــی کــه خواســتم 
کار خــودم را بــه صــورت حرفــه ای آغــاز کنــم بــه کمیتــه امــداد مراجعــه کــرده و 
درخواســت وام کــردم کــه آنهــا هــم پــس از ارائــه طــرح توجیهــی، بــا درخواســت 

مــن موافقــت کردنــد.
وی بــه آشــنایی خــود بــا کمیتــه امــداد اشــاره کــرد و گفــت: نزدیــک بــه چهــار 
ســال اســت کــه بــا حــوزه اشــتغال کمیتــه امــداد آشــنا شــدم. بعــد از اینکــه وام 
مــورد درخواســت خــود را در قالــب صنایــع دســتی از کمیتــه امــداد گرفتــم کار 

خــودم را بــه صــورت صنعتــی ادامــه دادم.
ــای  ــداد کمک ه ــه ام ــئوالن کمیت ــرد: مس ــه ک ــکر اضاف ــا تش ــن ب ــن کارآفری ای
ــه  ــد ب ــن کردن ــه م ــی ب ــوالت و بازاریاب ــروش محص ــه ف ــم در زمین ــی ه فراوان
ــم در نمایشــگاه های  ــی کــه زمــان زمینــه حضــور مــن و عرضــه محصوالت صورت

ــم. ــم را بفروش ــم محصوالت ــا بتوان ــد ت ــم کردن ــتی را فراه ــع دس صنای
ــا  ــرم ب ــن و خواه ــرد: م ــوان ک ــود عن ــای خ ــه صحبت ه ــی در ادام رضای
کمــک و همــکاری مســئوالن کمیتــه امــداد توانســتیم دو نوبــت وام از 
ــان و در  ــون توم ــت ۲۰ میلی ــه نخس ــه در مرحل ــم ک ــت کنی ــا دریاف آنه

مرحلــه دوم نیــز ۱۵ میلیــون 
تومــان موفــق شــدیم وام از آنهــا 
را  کارمــان  و  کنیــم  دریافــت 

ــم. ــعه دهی توس
ــت وام از  ــرای دریاف ــت: ب وی گف
ــدرک  ــه م ــاز ب ــداد نی ــه ام کمیت
فنــی و حرفــه ای داشــتم کــه بــا 
مســاعدت و همــکاری آنهــا مــن را 
راهنمایــی کــرده و مشــاوره دادنــد 
تــا بتوانــم مــدرک فنــی حرفــه ای 
الزم بــرای دریافــت وام از کمیتــه 

امــداد را دریافــت کنــم.
ایــن کارآفریــن بــه مســائل و 
مســیر  در  موجــود  مشــکالت 
فعالیــت خــود اشــاره کــرد و افــزود: وضعیــت و شــرایط کار و فــروش مــا خــوب 
بــود تــا اینکــه بیمــاری کرونــا آمــد و ایــن موضــوع موجــب شــد تــا اوضــاع فروش 
ــی  ــع در حــال حاضــر مشــتری های ثابت ــر شــود. در واق ــر و بدت ــا بســیار کمت م
ــد  ــم و بای ــا عرضــه می کنی ــه آنه ــان را ب ــدات خودم ــم و محصــوالت و تولی داری
ــم. ــی عرضــه کنی ــه صــورت اینترنت ــان را ب ــا محصوالتم ــت شــود ت ــا حمای از م

رضایــی در ادامــه صحبت هــای خــود عنــوان کــرد: یکــی دیگــر از مشــکالت مــا 
در زمینــه عروســک بافــی ایــن اســت کــه نیــاز بــه کالس هایــی بــرای آمــوزش 
ــرای عروســک بافــی  ــا ترکیــب کــردن رنگ هــای مناســب ب ــا ب ــم ت بیشــتر داری
آشــنا شــویم. زیــرا اگــر بتوانیــم در ایــن کالس هــا شــرکت کنیــم نیــاز روز بــازار 

ــم. ــه دســت می آوری ــم ب را ه
ــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی کمیتــه امــداد وی در بخــش دیگــر توضیحــات  ب
ــازات حضــور و شــرکت در  ــا و امتی ــح کــرد: یکــی دیگــر از فاکتوره خــود تصری
ــازار و مشــتریان  ــا ســالیق و نظــرات ب ــا آشــنایی هرچــه بیشــتر ب ــن کالس ه ای
ــازار کار  ــا در ب ــتر م ــه بیش ــت هرچ ــه موفقی ــد ب ــوع می توان ــن موض ــت. ای اس

ــی کنــد. کمــک فراوان
ایــن بانــوی کارآفریــن افــزود: مســئوان کمیتــه امــداد اگــر در کنــار کمک هــا و 
خدمــات خــود کالس هــای آموزشــی دیگــری در زمینــه تولیــد انبــوه عروســک ها 
ــه روز آشــنا شــویم خیلــی  ــا مدل هــای جدیــد و ب ــا ب ــرای مــا برگــزار کننــد ت ب

در ارتقــای تولیــدات موثــر اســت.
رضایــی در پایــان صحبت هــای خــود گفــت: مــن و خواهــرم بــا توجــه بــه اینکــه 
ــی  ــات دولت ــتخدامی موسس ــای اس ــم و در آزمون ه ــگاهی داری ــالت دانش تحصی
ــا ایــن حرفــه ای کــه می تــوان  هــم شــرکت کردیــم ولــی تصمیــم گرفتیــم تــا ب
ــبی  ــوب و مناس ــی خ ــان درآمدزای ــرای خودم ــام داد ب ــزل انج ــل من آن را داخ
داشــته باشــیم و همیــن توصیــه را بــه دیگــر بانــوان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد 
ــتقالل  ــی و اس ــه درآمدزای ــود ب ــای خ ــر توانمندی ه ــه ب ــا تکی ــا ب ــم ت ــم داری ه

مالــی برســند.

روایتی از راه اندازی کارگاه خانگی عروسک بافی 
توسط بانوی مددجوی کمیته امداد

اشتغال زایی برای ۳۰ زن سرپرست خانوار
 توسط بانوی کارآفرین کرمانی
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دعوت به همکاری

شرکت همکاران سیستم به عنوان  بزرگ ترین شرکت ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری در بخش خصوصی کشور در عناوین شغلی زیر سرمایه انسانی جذب می نماید.  
عالقمندان می توانند جهت تکمیل رزومه به آدرس اینترنتی https://jobs.sy emgroup.net  مراجعه نمایند. محل خدمت در تمام فرصت های شغلی در تهران است.

الزاماتمسئولیت هاشغل

NET. برنامه نویس 

تیم بک اند وظیفه پیاده سازی هسته اصلی کسب و کار محصوالت همکاران سیستم را به عهده دارد.
در این تیم، ما به طور روزمره و مداوم با حل مسائل متنوع و پیچیده مواجه هستیم.از پیاده سازی فرآیندهای 

مشتری گرفته تا بهبود مستمر و افزایش کارایی کدهای جاری.توانایی حل مسئله و مواجهه با چالش های پیچیده 
را داشته باشید.توانایی و انگیزه تولید برنامه هایی با قابلیت توسعه پذیری و نگهداشت باال داشته باشید.با قواعد 

چرخه بهبود مستمر کد )Refactoring( آشنا باشید.عالقه مند به
 آموختن و آموزش دادن باشید.

تسلط به زبان برنامه نویسی #C تجربه برنامه نویسی وب
)OOP( مسلط به مفاهیم طراحی شی گرا

SQL Server تجربه استفاده از پایگاه داده ها مانند
SOLID توانایی به کارگیری مفاهیم

امکان همکاری بصورت Remote)دورکار( برای همکاران فراهم است.
کارشناس پشتیبانی نرم افزاری سازمانی

کارشناس پشتیبانی
 نرم افزاری سازمانی

متخصصان پشتیبانی نرم افزار در همکاران سیستم از عملکرد مورد انتظار سیستم های مشتریان مراقبت 
می کنند،همچنین ارائه خدمات تخصصی مورد نیاز مشتریان پس از پیاده سازی نرم افزار، بر اساس تعهدات قرارداد 

پشتیبانی و ارزش های شرکت و کمک به مشتری برای بهره مندی حداکثری از راهکارهای نرم افزاری به عهده 
آن هاست، و تا حل مساله و کسب رضایت مشتری مشکل را پیگیری می کنند،و با توجه به دانش، مهارت و 

توانایی های خود پشتیبانی از یک یا چند سیستم را بر عهده می گیرند. متخصصان در این شغل باید بر یادگیری 
و سرعت رشد مطلوب برای توسعه دانش تخصصی مورد نیاز تمرکز داشته باشند. مشاور مشتری برای نگهداری 
و کارکرد صحیح سیستم ها باشند. پاسخ گوی مشکالت اعالم شده ی مشتریان به شکل تلفنی، ارتباط لحظه ای 

)Online( و مراجعه حضوری به محل مشتری باشند. خدماتی را که به مشتری ارائه می دهند برای توسعه بانک 
دانش، به شکل دقیق ثبت و از دانش های ثبت شده همکاران شان استفاده کنند.

مشکالت مشتری را از تمامی واحدهای مرتبط با پشتیبانی، تا حصول اطمینان از رفع آن پیگیری کنند.

Excel-تسلط برمایکروسافت
Outlook-تسلط بر مایکروسافت

SQL تسلط بر
کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای متقاضیان آقا الزامی است.

کارشناس استقرار و 
پیاده سازی نرم افزارهای 

سازمانی

متخصصان پیاده سازی نرم افزار همکارانی هستند که راهکارهای نرم افزاری را با هدف عملیاتی شدن در سازمان 
مشتری ارائه می کنند.در این شغل، ابتدا به شما کارکردها و ویژگی های راهکار های همکاران سیستم در حوزه های 
مالی، بازرگانی، اداری یا کارخانه ای و سایر حوزه ها، آموزش داده می شود. در صورت دریافت گواهینامه کارشناسی 
همکاران سیستم در بازه زمانی مشخص، می توانید به عنوان کارشناس پیاده سازی راهکار های نرم افزاری مشغول 
به کار شوید.متخصصان در این شغل باید: یادگیری و سرعت رشد مطلوب جهت توسعه ی دانش تخصصی مورد 
نیاز بر مبنای برنامه آموزشی تعریف شده را داشته باشند. برای استفاده ی هر چه بهینه تر مشتریان از راهکارهای 
نرم افزاری، مشاوره های الزم را ارائه کنند. به کاربران مشتری آموزش های متمرکز و در حین کار سیستم ارائه 

دهند.مشکالت کاربران را در دوره پیاده سازی راهکار نرم افزاری شناسایی، پیگیری و رفع کنند

داشتن حداقل مدرک کارشناسی، در رشته های مدیریت، صنایع، مالی و حسابداری، 
IT کامپیوتر و

داشتن کارت معافیت یا پایان خدمت برای آقایان
عدم محدودیت برای ماموریت های خارج از شهر

کارشناس تست و تحلیل

باید به یادگیری عالقمند باشید و خود را با دانش روز همراه سازید.
با مسائل و چالش های پیش رو دست و پنجه نرم کنید و حل این چالش ها را جز کارهای روزمره خود بدانید. به 

کیفیت محصول متعهد باشید. به جزئیات توجه کرده و دقت را در همه فعالیت های خود به 
عنوان اصل اول قرار دهید. با اعضای تیم تعامل سازنده برقرار کرده و مطالب را به خوبی

 به دیگران انتقال دهید. موقعیت شغلی به صورت آنالین و دورکاری است

آشنایی با فرایندهای تولید و نرم افزار آشنایی با مفاهیم طراحی پایگاه های داده
آشنایی با روش های آزمون نرم افزار

کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم  برای متقاضیان آقا الزامی است.
افرادی که به تازگی از دانشگاه های معتبر دولتی و از رشته های مهندسی صنایع و 

ریاضی فارغ التحصیل شدند نیز در فرایند استعدادیابی قرار خواهند گرفت.

https://bazarekar.ir/51922

لزوم توجه ویژه به تجاری سازی طرح های پژوهشی
دکتــر  همراهــی  بــا  کــه  ســفر  ایــن  در  جهاددانشــگاهی  رییــس 
ــی  ــدی باصول ــر مه ــاوری، دکت ــش و فن ــاون پژوه ــدی مع محمدرضاپورعاب
ــوزه  ــرکل ح ــی مدی ــر طهرانچ ــع، امی ــت مناب ــتیبانی و مدیری ــاون پش مع
ایــن  عمومــی  روابــط  مدیــرکل  رئیســی  ابوالقاســم  دکتــر  و  ریاســت 
ــتقر در  ــگاه های مس ــا و پژوهش ــای واحده ــع رواس ــت، در جم ــام گرف ــاد انج نه
ــاد  ــن نه ــی در ای ــتاوردهای خوب ــات و دس ــون توفیق ــت: تاکن ــع گف ــن مجتم ای
به دســت آمده اســت کــه بایــد بــا تبلیغــات مناســب بــه مــردم معرفــی شــوند.

دکتــر مســلمی نائینــی همچنیــن بــه اهمیــت درآمدزایــی توســط مراکــز 
تحقیقاتــی در کنــار انجــام کار پژوهشــی اشــاره کــرد و گفــت: بایــد بــه موضــوع 
ــرد. ــرار گی ــا ق ــزء اولویت ه ــود و ج ــژه ای ش ــه وی ــات توج ــازی تحقیق تجاری س

وی خاطرنشــان کــرد: در دنیــا شــرکت هایــی کــه در حــوزه علــم و 
فنــاوری فعــال هســتند بــا انجــام طــرح هــای مختلــف درآمدهــای خوبــی دارنــد و 
مــی تواننــد نیازهــای نیروهــای شــاغل خــود را تامین کننــد و این موضوع در کشــور مــا و در 
مجموعــه هــای دانــش بنیــان و فنــاور جهاد دانشــگاهی نیــز باید مــورد توجــه قــرار گیرد.
دکتــر مســلمی نائینــی یکــی از مشــکالت را ضعــف در حــوزه تجــاری ســازی عنــوان و 
تاکیــد کــرد: مجموعــه هــای دانــش بنیــان و فنــاور مــی تواننــد بــا توجــه ویزه بــه بحث 

تجــاری ســازی حقــوق و درآمــد نیــرو هــای خــود را تامیــن نماینــد.
وی افــزود: وقتــی تــالش هــای علمــی و پژوهشــی بــه مرحلــه نیمــه صنعتــی و صنعتــی 
مــی رســد مــی توانــد بــه نیازهــای مجموعــه خــود پاســخ دهــد و ایــن موضــوع بایــد در 
مجموعــه مجتمــع علمــی و تحقیقاتــی شــهدای جهــاد دانشــگاهی مــورد توجــه 

قــرار بگیــرد و تجــاری ســازی بیــش از هــر زمانــی جــدی گرفتــه شــود.

از پیشنهادات نیرو های جهاد دانشگاهی استفاده می شود
مســلمی نائینــی حضــور همچنیــن در مجتمع و پــارک علم و فنــاوری البــرز را بــرای خود 
بســیار آموزنــده توصیــف و خاطرنشــان کــرد: از نظــرات و پیشــنهادات خــوب مدیــران، 
کارشناســان و همــه همــکاران در بخــش هــای مختلــف اســتفاده خواهــد کــرد 

و از همــکاران انتظــار دارم مــا را رصــد نماینــد.
ــت: از  ــن گف ــور ژاپ ــود در کش ــی خ ــل و زندگ ــه تحصی ــه تجرب ــاره ب ــا اش وی ب
ژاپنــی هــا یــاد گرفتــم کــه »نــه گفتــن« را بایــد فرامــوش کنــم. بنابرایــن بایــد 
تــالش کنیــم مســائل و مشــکالت را حــل کنیــم و آن هــا را بــه کمبــود یــا نبــود 

بودجــه و امکانــات گــره نزنیــم.
رئیــس جهــاد دانشــگاهی در ادامــه بــا اشــاره بــه حــل مشــکالت نیــرو هــا بویــژه 
نیروهــای خدماتــی در جهــاد دانشــگاهی گفــت: اولیــن جلســه مــن بــا حضــور در 
جهــاد دانشــگاهی بــه دیــدار بــا ایــن نیروهــا اختصــاص داشــت و اراده مــا بــر ایــن کــه 

کــه مشــکالت کــه در ایــن بخــش هــا بیشــتر اســت از پائیــن بــه بــاال برطــرف شــود.

اهمیت توجه به نیروی انسانی برای موفقیت سازمان ها
رییــس جهاددانشــگاهی در ادامــه نشســت صمیمانــه ای را بــا اعضــای شــاغل در 

مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای جهاددانشــگاهی برگــزار کــرد.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور اعضــای شــاغل در واحدهــای مختلــف مســتقر در 
مرکــز تحقیقاتــی شــهدای جهاددانشــگاهی برگــزار شــد، مــواردی چون مشــکالت 
کمبــود حقــوق، مزایــا، بحــث بیمــه بیــکاری برای نیــرو هــای جهــاد دانشــگاهی، اختالف 
حقــوق و در آمــد نیــرو هــای عــادی و اعضــای هیــات علمــی،  خدمــات رفاهــی، تبدیــل 

وضعیــت و ارتقــا، قراردادهــای کار، تســهیالت مالی، تعاونی مســکن و مصــرف و… مطرح و 
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفت.

مشــکالت بودجــه ای طرح هــای فناورانــه و پژوهشــی و ســختی کار فعــاالن 
ــوارد  ــر م ــی از دیگ ــز تحقیقات ــن مرک ــال در ای ــگران فع ــگاه و پژوهش در آزمایش

ــود. ــه ب ــت صمیمان ــن نشس ــده در ای مطرح ش
ــه  ــوارد مطرح شــده رییــس جهاددانشــگاهی از اهمیــت توجــه ب ــه م در پاســخ ب
ــری  ــتور پیگی ــت و دس ــخن گف ــازمان ها س ــت س ــرای موفقی ــانی ب ــروی انس نی

مشــکالت طرح شــده را داد.
ــه نشســت های  ــر اینکــه از برگــزاری این گون ــا تأکیــد ب دکتــر مســلمی نائینــی ب
ــت:  ــم گف ــتقبال می کن ــکالت اس ــح مش ــفاف و صری ــان ش ــه و بی صمیمان
در نظــر دارم در ســفرهای اســتانی و بازدیــد از واحدهــای ســازمانی از نزدیــک بــا 

مشــکالت اعضــا آشــنا شــوم.

ــرای  ــی ب ــا موافقــت رییــس جهاددانشــگاهی مبالغ ــوق ب ــن در جلســه ف همچنی
ــد. ــص داده ش ــده تخصی ــکالت مطرح ش ــی از مش ــل برخ ح

توسعه خدمات رفاهی و مالی اعضای واحدهای
 سازمانی جهاددانشگاهی

دکتــر باصولــی معــاون پشــتیبانی و امــور منابــع جهاددانشــگاهی نیــز در ســخنانی 
بــا ارائــه توضیحاتــی پیرامــون ابهامــات مطرح شــده، از راه انــدازی نظــام پیشــنهادات 
ــکان  ــی ام ــط عموم ــق اداره کل رواب ــزود: در حــال حاضــر از طری ســخن گفــت و اف
ــق  ــک از طری ــورت الکترونی ــک به ص ــده نزدی ــود دارد و در آین ــرات وج ــت نظ دریاف

ســامانه نــرم نــگاران نیــز امــکان دریافــت پیشــنهادات فراهــم خواهــد شــد.
ترمیــم حقــوق اعضــا بــا دریافتــی پائیــن، توســعه خدمــات رفاهــی و تســهیالت مالــی 
بــرای اعضــای واحدهــای ســازمانی سراســر کشــور، حــل مشــکل اســتخدام و تبدیــل 

وضعیــت و پیگیــری دیگــر مشــکالت مطرح شــده ازجملــه نکاتــی بــود کــه توســط 
معــاون پشــتیبانی و مدیریــت منابــع جهاددانشــگاهی در نشســت مطــرح شــد.

منحصربه فرد بودن اکوسیستم مجتمع تحقیقاتی
 شهدای جهاددانشگاهی

ــه  ــان اینک ــخنانی بابی ــز در س ــگاهی نی ــاوری جهاددانش ــش و فن ــاون پژوه مع
ــم  ــرد ه ــگاهی گ ــهدای جهاددانش ــی ش ــع تحقیقات ــه در مجتم ــتمی ک اکوسیس
ــن  ــد از ای ــت: بای ــت گف ــرد اس ــور منحصربه ف ــود در کش ــوع خ ــد در ن آمده ان

ــیم. ــته باش ــتری داش ــتفاده بیش ــرد اس ــت منحصربه ف ظرفی
ــی پیرامــون نحــوه  ــه توضیحات ــه ارائ ــن نشســت ب ــدی نیــز در ای ــور عاب دکتــر پ

ــت. ــه پرداخ ــای فناوران ــی و طرح ه ــای پژوهش ــص بودجه ه تخصی

مهندس عباسی:
جشن صد واحدی شدن شرکت های دانش بنیان و فناور 

در پارک علم و فناوری البرز برگزار می شود
مهنــدس مهــدی عباســی رییــس مجتمــع علمــی و تحقیقاتــی شــهدای 
ــا  ــرز در نشســت مشــترک ب ــاوری الب ــم و فن ــارک عل جهاددانشــگاهی و رئیــس پ
دکتــر مســلمی نائینــی رئیــس جهــاد دانشــگاهی و معاونــان پژوهــش و فنــاوری و 
پشــتیبانی ایــن نهــاد گفــت: بــزودی جشــن صــد واحــدی شــدن شــرکت هــای 

ــود. ــی ش ــزار م ــرز برگ ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــاور در پ ــان و فن ــش بنی دان
وی بــا تشــریح برخــی ظرفیــت هــا و نیــز مســائل و مشــکالت مجتمــع علمــی و 
تحقیقاتــی شــهدای جهاددانشــگاهی و پــارک علــم و فنــاوری البــرز خاطرنشــان کرد: 
بــزودی در جلســه مســتقلی دســتاوردها، ظرفیــت هــا و برنامــه های پــارک علــم و فناوری 

البــرز بــرای دکتــر مســلمی نائینــی تشــریح خواهــد شــد.
ــی شــهدای  ــگاه مجتمــع علمــی و تحقیقات ــه جای ــا اشــاره ب مهنــدس عباســی ب
جهاددانشــگاهی در کشــور و نیــز در نزدیکــی پایتخــت گفــت: مجتمــع علمــی و 
تحقیقاتــی جهــاد دانشــگاهی بــه عنــوان چشــم و چــراغ و ویتریــن کــه مجموعه های 
ــی،  ــان داروی ــرز، پژوهشــکده گیاه ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــه پ ــف از جمل مختل
مرکــز ملــی ژنتیــک، بخشــی از مراکــز تخصصــی و فعالیــت هــا و دســتاوردهای 
ــود  ــاد دانشــگاهی را در خ ــی جه ــی و فن ــای صنعت ــز پژوهشــگاه ه ــان و نی روی

جــای داده بایدبــه طــور جــدی مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســابقه ایجــاد زیرســاخت هــای ایــن مجموعــه بــه 
ــح کــرد: ضــرورت دارد زیرســاخت هــای  ــا 30 ســال مــی رســد تصری 25 ت
ــوان  ــا بت ــت و بازســازی شــود ت ــت هــای الزم تقوی ــا حمای ــه ب ــن مجموع ای
ــاوری و توســعه تجــاری ســازی در  ــای علمــی و فن ــه نیازه ــری ب ــات بهت خدم

بخــش هــای مختلــف اراده کــرد.
شــهدای  تحقیقاتــی  مجتمــع  رییــس  عباســی  مهــدی  مهنــدس 
از  ارائــه گزارشــی  بــه  ایــن نشســت  ابتــدای  نیــز در  جهاددانشــگاهی 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــی و پ ــع تحقیقات ــن مجتم ــتقر در ای ــای مس واحده
ــه عنــوان نمــادی از دســتاوردهای  ــن مجتمــع ب البــرز پرداخــت وگفــت: ای
جهــاد دانشــگاهی همــواره محــل بازدیــد مســئوالن و مدیــران کشــور 
ــگاه آن را در ســطح کشــور  ــای الزم جای ــت ه ــا حمای ــوان ب اســت و مــس ت

ــاء داد. ارتق
بینام امیر علی  گزارش: 

رییس جهاددانشگاهی در مجتمع علمی و تحقیقاتی شهدای و پارک علم و فناوری البرز؛ 

تجاری سازی برای تولید درآمد و ثروت جدی گرفته شود
رییــس جهاددانشــگاهی در ســفر بــه اســتان البــرز در نشســت صمیمانــه بــا اعضــای شــاغل در مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای جهاددانشــگاهی 
از اهمیــت توجــه بــه نیــروی انســانی بــرای موفقیــت ســازمان ها ســخن گفــت و تاکیــد کــرد؛ تجــاری ســازی بــرای تولیــد درآمــد و ثــروت 

جــدی گرفتــه شــود.
بــه گــزارش  بــازارکار، دکتــر حســن مســلمی نائینــی رییــس جهاددانشــگاهی )دوشــنبه ۳۰ آبــان مــاه( در ســفر یــک روزه بــه اســتان البــرز 
ضمــن برگــزاری نشســت بــا مدیــران واحدهــای مســتقر در مجتمــع تحقیقاتــی شــهدای جهاددانشــگاهی و آشــنایی بــا برخــی از پروژه هــای 
در دســت اجــرا در جمــع اعضــای شــاغل در ایــن مجتمــع تحقیقاتــی نیــز حضــور یافــت و در یــک نشســت صمیمانــه پذیــرای ســخنان آنهــا 

پیرامــون مشــکالت مختلــف شــد.
او در یــک اقــدام جالــب بــا اتوبــوس همــکاران مجتمــع علمــی و تحقیقاتــی شــهدای جهــاد دانشــگاهی و پــارک علــم و فنــاوری البــرز بــه محــل ایــن 
مجتمــع در اســتان البــرز رفــت و در مســیر ســفر بــا اتوبــوس نیــز از نزدیــک بــا برخــی از همــکاران جهــادی بــه گفتگــو نشســت و بــا مســائل 

و مشــکالت آنهــا آشــنا شــد.
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پشتکار مهمترین رمز موفقیت 
بــرای معرفــی بهتــر تاثیــر مهــارت آمــوزی در اشــتغالزایی و داشــتن 
گنبــدکاووس  و حرفــه ای  فنــی  آمــوزش  مرکــز  ز  ا مناســب  درآمــد 
بــه دنبــال تعــدادی از کارآفرینــان برتــر رفتیــم کــه یکــی از آنــان مجیــد 
ــا ۱۰۰ مســائل  ــد صفــر ت ــه گفتــه خــودش می توان مهــدی زاده اســت کــه ب

ــد. ــاختمان را انجــام ده ــک س ــی ی فن
وی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا مهمتریــن رمــز موفقیــت خــود را ناامیــد 
ــر  ــن تعمی ــی م ــص اصل ــت: تخص ــت و گف ــکالت دانس ــل مش ــدن در مقاب نش
دســتگاه های ســردکننده و تجــاری اســت امــا عــالوه بــر آن در چنــد رشــته فنــی 
مربــوط بــه تعمیــرات وســایل برقــی و ســاختمانی دوره هــای فنــی و حرفــه ای هــم 

سررشــته دارم.

ــی  ــای فن ــه کاره ــادی ب ــه زی ــی عالق ــزود: از کودک ــدی اف ــوان گنب ــن ج ای
داشــتم و هــر وســیله ای کــه خــراب می شــد بــه ســرعت در تکاپــوی تعمیــر آن 
برمی آمــدم. بــا وجــود آن کــه تجربــه شــرکت در هیــچ دوره آموزشــی را نداشــتم 
امــا بارهــا پیــش آمــد کــه عیــب یــک وســیله برقــی را برطــرف کــردم و همیــن 

ــواده را در پــی داشــت. عامــل، تعجــب خان
بازکــردن وســایل خانــه از جملــه ســاعت، تلفــن، جاروبرقــی و نصــب شــیرآالت 
تفریــح آقــا مجیــد بــود و کار او تــا جایــی پیــش رفــت کــه دوســتان و اقــوام کــه 
از تخصــص و مهــارت او مطلــع شــده بودنــد، تعمیــر وســایل خانــه را بــا پرداخــت 

اندکــی دســتمزد بــه او مواگــذار می کردنــد و ایــن توجهــات، او را به ســمت 
تحصیــل در رشــته فنــی و حرفــه ای متمایــل کــرد.

وی گفــت: بعــد از پایــان دوران ســربازی هــم از مهــارت 
ــای  ــرکت در دوره ه ــا ش ــدم و ب ــل نش ــوزی غاف آم
ــی  ــدرک فن ــوع ۹ م ــه ای در مجم ــی و حرف فن
ــرق  ــودرو، ب ــرق خ ــک، ب ــه اتومکانی از جمل
ــر  ــی و تعمی ــاختمان و صنعت ــی س کش
ســردکننده ها، یخچال ســازی، کولــر 
ــوازم خانگــی  و پکیــج و تعمیــرات ل

ــردم. ــت ک را دریاف
ــد  ــب ۲ فرزن ــه صاح ــدی زاده ک مه
ــت گفــت: عالقــه زیــادی  اس
در  نــم  ا ند ز فر تــا  دارم 
تحصیــل  فنــی  رشــته های 
کننــد و مهــارت  یــاد بگیرنــد 
تــا در آینــده بــدون اتــکا 
ــتخدامی  ــای اس ــه آزمون ه ب
اجــــرایی  دستگاه هـــــای 
ــرای خــود صاحــب  ــد ب بتوانن

ــوند. ــد ش ــغل و درآم ش
وی اظهارداشــت: در حــال حاضــر 
مســوولیت ســرویس و نگهــداری 
پیامبــر  بیمارســتان  ســردخانه 
صنایــع  کارخانــه  و  اعظــم)ص( 
پتروشــیمی گنبــدکاووس و تعمیــر 
ــر  ــه را ب ــا مدرس ــی چندت ــکالت فن مش
عهــده دارم و همیــن ایــن کارهــا را مدیــون 

ــم. ــی دان ــتکارم م ــالش و پش ت
 

۴۰ بیکار را استادکار کردم
بــه نقــل از ایرنــا، ایــن اســتادکار افــزود: ۱۸ ســال از دوران 
ــذرد و  ــه ای می گ ــی و حرف ــای فن ــورم در دوره ه ــنایی و حض آش
۱۳ ســال اســت کــه بــه صــورت مســتقل بــا در اختیــار داشــتن یــک انبــار 
ــت و  ــم مشــغول فعالی ــداری می کن ــاز خــود را در آن نگه ــورد نی ــه وســایل م ک

کار هســتم.
ــازار کار و درآمــد خــود را عالــی توصیــف کــرد و گفــت: هــر فــرد  مهــدی زاده ب
ــب  ــد از آن کس ــه ای و بع ــی و حرف ــای فن ــدن دوره ه ــد از گذران ــدی بع عالقمن
ــدازی مغــازه، وارد  ــه راه ان ــه صــورت تخصصــی بــدون نیــاز ب ــد ب ــه می توان تجرب

ــازار کار شــود. ب
وی ادامــه داد: افــراد دارای مــدرک معتبــر از آموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای بــا 
پشــتکار و تــالش مــداوم، قــادر بــه تامیــن خــرج زندگــی ســه تــا چهــار خانــواده 
ــه ســمت مهارت هــای  ــان می خواهــم در کنــار علــم آمــوزی ب هســتند و از جوان

فنــی هــم برونــد.
ــاگردی  ــتاد و ش ــای اس ــن دوره ه ــش م ــر پی ــون ۴۰ نف ــت: تاکن ــدی زاده گف مه

ــه  ــاد دارم ک ــدند و اعتق ــازار کار ش ــتادکار وارد ب ــوان اس ــه عن ــد و ب را گذراندن
ــد  ــالت دانشــگاهی بای ــار تحصی ــد در کن ــه  دارن ــی عالق ــه کار فن ــان ب ــر جوان اگ
دوره هــای مهــارت آمــوزی فنــی و حرفــه ای را هــم بگذراننــد تــا بتواننــد بــازار کار 

ــرای خــود مهیــا کننــد. خوبــی ب
ــار  ــا وجــود داشــتن تحصیــالت دانشــگاهی و ب وی افــزود: خیلــی از شــاگردانم ب
ــد  ــی نبودن ــن کار فن ــه انجــام کوچکتری ــادر ب ــی ق ــه صــورت عمل ــاال ب علمــی ب
ــای  ــری دوره ه ــرای فراگی ــه ای ب ــی و حرف ــز فن ــه مراک ــان را ب ــه آن ک
ــتادکارانی  ــه اس ــان ب ــی از آن ــروز خیل ــردم و ام ــی ک ــوزی معرف ــارت آم مه

ــدند. ــل ش ــر تبدی ماه
 

مدرک فنی و حرفه ای اعتبار بین المللی دارد
ــه  ــه ای ب ــی و حرف ــته های فن ــه رش ــدان ب ــرد: عالقمن ــان ک ــتادکار بی ــن اس ای
ــی  ــف را در مراکــز دولت ــگان دوره هــای مختل ــه صــورت رای ــد ب راحتــی می توانن
ــوزی در  ــارت  آم ــرای مه ــز ب ــن مراک ــاز در ای ــورد نی ــزار م ــام اب ــد و تم بگذرانن

اختیارشــان قــرار داده می شــود.
ــردکننده های  ــر س ــار تعمی ــف در کن ــای مختل ــدن دوره ه ــا گذران ــت: ب وی گف
صنعتــی بــه عنــوان حرفــه اصلــی، کارهــای جوشــکاری صنعتــی، تعمیــر 
ــث  ــه باع ــم ک ــام می ده ــم انج ــی را ه ــزارع و گازکش ــمپاش در م ــای س پهپاده

ــم. ــکار نباش ــال بی ــول س ــود در ط می ش

ورود ۵۷ درصد دانشگاهیان گلستان
 برای مهارت آموزی به مراکز آموزشی و مهارتی 

ــد ورودی  ــتان، ۵۷ درص ــه ای گلس ــی و حرف ــوزش فن ــرکل آم ــه مدی ــه گفت ب
ــدارک  ــا م ــالن دانشــگاهی ب ــتان فارغ التحصی ــی در اس ــز آموزشــی و مهارت مراک
ــس  ــا پ ــان م ــد جوان ــن نشــان می ده ــه ای ــانس و فوق لیســانس هســتند ک لیس
ــا یــک شــغل و نداشــتن  از فارغ التحصیلــی نتوانســتند بــه علــت آشــنا نبــودن ب
مهــارت وارد یــا جــذب بــازار کار شــوند کــه پــس از مدتــی تصمیــم بــه 

می گیرنــد. مهارت آمــوزی 
ــتان  ــه ای در اس ــی و حرف ــی فن ــای مهارت ــو اظهارداشــت: آموزش ه ــزه کرایل حم
گلســتان در چهــار بخــش صنعــت، کشــاورزی، هنــر و خدمــات بــه ترتیــب بــا ۶۳، 
۱۵، ۱۲ و ۱۰ درصــد ســهم از کل ورودی هــا در هــر بخــش در ۱۸ مرکــز دولتــی 
بــا ۱۱۸ کارگاه و ۵۷۱ آموزشــگاه خصوصــی بــا مجمــوع ۵۴۰ رشــته آموزشــی در 

بخــش دولتــی و خصوصــی ارائــه می شــود.
ــس  ــی و ریی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی ــالم مع ــق اع ــن طب همچنی
ــی  ــوزش فن ــی آم ــز دولت ــور، ۶۴۰ مرک ــه ای کش ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم س
ــا ظرفیــت  و حرفــه ای متشــکل از پنــج هــزار و ۴۰۰ کارگاه در سراســر کشــور ب

ــود دارد. ــر دوره وج ــزار نف ــش از ۵۵۰ ه ــاالنه بی ــوزش س آم
غالمحســین حســینی نیــا بــا اشــاره بــه فعالیــت ۱۲ هــزار مرکــز آموزشــگاه آزاد 
بــا ظرفیــت آمــوزش ۶۰۰ هــزار نفــر دوره در ســال یــادآور شــد: در مجمــوع بخــش 
ــر  ــزار نف ــون و ۱۵۰ ه ــک میلی ــاالنه ی ــزاری س ــت برگ ــی و خصوصــی ظرفی دولت
دوره مهارت هــای آمــوزش فنــی و حرفــه ای در کشــور را دارا هســتند کــه نقــش 

بســزایی در مهــارت آمــوزی و اشــتغال آفرینــی دارد.

مجیــد مهــدی زاده را در گنبدکاووس 
ــوان ۳۶  ــند. ج ــه« می شناس ــد فرانس ــام »مجی ــه ن ب

ســاله ای کــه بــا تمرکــز بــر فراگیــری آمــوزش فنــی و حرفــه ای، 
اســتادکاری همه فــن حریــف شــد و ۴۰ نفــر از بیــکاران ایــن شــهر را بــه 

افــرادی صاحــب تخصــص و شــغل تبدیــل کــرد. 
ــه  ــات عامیان ــگ اصطالح ــه در فرهن ــار فرانس ــازارکار، آچ ــزارش ب ــه گ ب

ــه از  ــود ک ــالق می ش ــف اط ــن حری ــه ف ــردی هم ــه ف ــران ب ــردم ای م
ــت. ــوردار اس ــی برخ ــای تخصص ــیاری از کاره ــام بس ــی انج توانای

ــغل هایی  ــتن ش ــدان، داش ــرای فرزن ــادران ب ــدران و م ــی از پ آرزوی خیل
لوکــس بــا درآمــد بــاال ماننــد پزشــکی و مهندســی و یــا داشــتن درآمــد 

ثابــت بــا اســتخدام در یکــی از ارگان هــای دولتــی اســت و بــر همین اســاس 
از کودکــی نحــوه تربیــت کــودکان را بــر همیــن پایــه قــرار می دهنــد.

ــت و  ــد ثاب ــا درآم ــینی ب ــت میزنش ــای پش ــر کاره ــن ب ــد والدی تاکی
ــی و  ــت اجتماع ــا موقعی ــی ب ــکی و مهندس ــا پزش ــاال و ی ــغلی ب ــت ش امنی
درآمــد بــاال اســت چــرا کــه پــدران و مــادران آینــده موفــق را حرکــت در 
ــارج از  ــغل هایی خ ــاب ش ــه انتخ ــری ب ــه کمت ــد و عالق ــیر می دانن ــن مس ای

ــد. ــا دارن این ه
ــه  ــی ب ــترش دسترس ــار گس ــدارس در کن ــی در م ــطح آموزش ــای س ارتق
ــی  ــا فعالیت های ــان را ب ــودکان و نوجوان ــت، ک ــازی و اینترن ــای مج فض

ــی،  ــری، فن ــوع هن ــای متن ــن در بخش ه ــته والدی ــدا از خواس ج
ــه  ــه از جمل ــرده ک ــنا ک ــادی آش ــی و اقتص ــی، اجتماع ورزش

ــت. ــه ای اس ــی و حرف ــارت فن ــوزش مه ــا آم آن ه
ــوی  ــر از س ــال اخی ــد س ــی در چن ــای مهارت آموزش ه

مســووالن حــوزه کار مــورد توجــه جــدی قــرار گرفتــه 
به طــوری کــه بســیاری از جوانــان جویــای کار 

متقاضــی ایــن نــوع آموزش هــا هســتند و تجربــه 
ــگاه و  ــد دانش ــا پیون ــتغال ب ــان داده اش نش

بــازار کار و مهــارت آمــوزی ممکــن اســت.

مجیـد فـرانسـه 
جوان متخصـص 

گنبـدی که ۴۰ نفر را 
استادکار کرد

دعوت به همکاری

شرایط احراز  عنوان شغل 
فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتی و صنایع حداقل سه سال سابقه کار آشنا به امور تولید تسلط بر نرم 

Excel و Word افزار مورد نیاز تسلط کامل کار با کامپیوتر و نرم افزارهای
آشنایی با کارهای صنعتی و برنامه ریزی و گزارش دارای سالمت جسمانی منظم دارای روحیه کارگروهی 

و تیمی آقا تمام وقت  حقوق و مزایا باالتر از اداره کار، عیدی و سنوات
 )پرداخت به موقع( دارای بیمه دارای ناهار دارای پاداش

سرویس از سمت دروازه تهران، خیابان امام خمینی و خیابان کاوه، خورزوق، گز، پروین، الله، چمران، 
زینبیه، عاشق آباد، ملک شهر، شاهین شهر، بزرگمهر و تمدن

مهندس صنایع

حداکثر ۴۰ سال  دارای سالمت جسمانی منظم آشنایی به کار با برق و ابزار آالت دارای روحیه کار گروهی 
و تیمی آقا تمام وقت حقوق و مزایا باالتر از اداره کار، عیدی و سنوات

 )پرداخت به موقع( دارای بیمه دارای ناهار دارای پاداش
سرویس از سمت دروازه تهران، خیابان امام خمینی و خیابان کاوه، خورزوق، گز، پروین، الله، چمران، 

زینبیه، عاشق آباد، ملک شهر، شاهین شهر، خمینی شهر، بزرگمهر و تمدن

برقکار ساده و 
حرفه ای 

حداکثر ۴۰ سال سن دارای سالمت جسمانی توانایی کار کردن در شیفت به صورت ۱۲ ساعته چرخشی 
)۱۰ روز در ماه تعطیل( دارای کارت پایان خدمت یا معافیت غیر پزشکی دارای روحیه کار گروهی و تیمی

آقا تمام وقت حقوق و مزایا باالتر از اداره کار، عیدی و سنوات )پرداخت به موقع(
دارای بیمه دارای ناهار و شام دارای پاداش

سرویس از سمت دروازه تهران، خیابان امام خمینی و خیابان کاوه، خورزوق، گز، پروین، الله، چمران، 
زینبیه، عاشق آباد، ملک شهر، شاهین شهر، خمینی شهر، بزرگمهر و تمدن

اپراتور خط تولید 

حداکثر ۴۰ سال سن آشنا به ابزار آالت آشنایی با کار مکانیکی دارای کارت پایان خدمت یا معافیت 
غیرپزشکی دارای سالمت جسمانی منظم دارای روحیه کار گروهی و تیمی

آقا تمام وقت حقوق و مزایا باالتر از اداره کار، عیدی و سنوات )پرداخت به موقع(
دارای بیمه دارای ناهار دارای پاداش

سرویس از سمت دروازه تهران، خیابان امام خمینی و خیابان کاوه، خورزوق، گز، پروین، الله، چمران، 
زینبیه، عاشق آباد، ملک شهر، شاهین شهر، خمینی شهر، بزرگمهر و تمدن

مکانیک ساده و 
حرفه ای

 حداکثر ۴۰ سال سن دارای سالمت جسمانی توانایی کار کردن در شیفت به صورت ۱۲ ساعته چرخشی 
)۱۰ روز در ماه تعطیل( دارای کارت پایان خدمت یا معافیت غیر پزشکی دارای روحیه کار گروهی و تیمی

آقا تمام وقت حقوق و مزایا باالتر از اداره کار، عیدی و سنوات )پرداخت به موقع(
دارای بیمه دارای ناهار دارای پاداش

سرویس از سمت دروازه تهران، خیابان امام خمینی و خیابان کاوه، خورزوق، گز، چمران، 
 عاشق آباد، ملک شهر، شاهین شهر

جوشکار

حداکثر ۴۰ سال سن دارای سالمت جسمانی دارای مدرک معتبر بهداشت حرفه ای دارای کارت پایان 
خدمت یا معافیت غیر پزشکی دارای روحیه کار گروهی و تیمی خانم تمام وقت، پاره وقت  حقوق و مزایا 

توافقی دارای ناهار و شام دارای پاداش
سرویس از سمت دروازه تهران، خیابان امام خمینی و خیابان کاوه، خورزوق، گز، پروین، الله، چمران، 

زینبیه، عاشق آباد، ملک شهر، شاهین شهر،بزرگمهر و تمدن

کارشناس 
بهداشت حرفه ای

شرکت بزرگ ایران نوبافت در اصفهان جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق ایمیل irannobaft1400@gmail.com ارتباط حاصل نمایند.

تسهیالت و مزایاشرایط احرازموقعیت شغلی

امدادگرخودرو

خانم وآقا، تمام وقت
بین ۲۰ تا ۴۵ سال

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم یا گواهی اشتغال به 

تحصیل )معافیت تحصیلی(
عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان

عدم سابقه کیفری موثر
متقاضی نباید بازنشسته، مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی، 

قراردادی دستگاه های دولتی
 و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد.

تابعیت جمهوری اسالمی
گواهینامه دارای رانندگی متناسب

 با نوع همکاری ،توانایی خرید خودرو
امکان وثیقه سپاری داشتن چک صیادی و 

یا ضامن دارای دسته چک

واگذاری خودرو سمند به صورت نقد یا با تامین وام بدون 
نیاز به سپرده گذاری توسط متقاضی

تضمین درآمد متناسب
واگذاری سبد قطعات به صورت امانی و

 ارائه سود فروش
تحویل خودرو سمند به قیمت کارخانه
 بابت امدادگران متقاضی امداد سریع

بیمه مسئولیت، بیمه تکمیلی
مجوز های ورود به طرح های ترافیکی بدون نیاز به 

پرداخت توسط امدادگر
ارائه دستگاه کارت خوان بانکی ،ارائه تسهیالت

 کم بهره

 جهت تکمیل کادر خود در کل کشور از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان واجد شرایط 
می توانند جهت تکمیل فرم استخدام به آدرس اینترنتی https://096440.com مراجعه نمایند.

شرکت امداد خودرو ایران

https://bazarekar.ir/51906

دعوت به همکاری

جذب نیروی انسانی شرکت صنایع مس افق کرمان 
شرکت صنایع مس افق کرمان به منظورجذب نیروی انسانی جهت ارائه خدمات

 در مجتمع های مس سرچشمه رفسنجان و شهربابک دعوت به همکاری می نماید. 
www.karazmoon.com لذا داوطلبان می توانند از نیمه اول دی ماه به آدرس اینترنتی

 )مرکز آزمونهای تخصصی دانشگاه صنعتی شریف( مراجعه و در صورت داشتن شرایط، 
نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.

بدیهی است کلیه شرایط آگهی در زمان ثبت نام در سایت فوق قابل مشاهده خواهد بود.

دعوت به همکاری
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کارجو

قوانین

کارفرما

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

 الکترونیک بازارکار  اقدام نمایید.
66417270

داخلی 2148

فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار_ ارسال رزومه:09122177643_تماس:66405655

ــت  ــوان صنع ــه عن ــت ب ــک صنع ــاب ی ــرای انتخ ــی ب ــه معیارهای چ
پیشــرفته وجــود دارد؟

اساســنامه صنــدوق حمایــت از صنایــع پیشــرفته ایــن صنایــع را تعریــف کــرده 
ــع  ــی صنای ــش، یعن ــامل ۱۱ بخ ــرفته ش ــع پیش ــاس صنای ــن اس ــر ای ــت . ب اس
افــزار، مخابراتــی، زیســت  نــرم  الکترونیــک و میکروالکترونیــک، رباتیــک، 
ــوژی، ریزفنــاوری، هوافضــا، مــواد پیشــرفته،  ــو تکنول فنــاوری، بایوتکنولــوژی، نان
انرژی هــای نــو و ســایر صنایــع پیشــرفته اســت کــه ممکــن اســت در ســال های 
آینــده نیــاز باشــد تعریــف شــوند. در ایــن صــورت بــرای صنایــع جدیــد مصوبــه 
گرفتــه می شــود و ذیــل فعالیت هایــی کــه مشــمول حمایــت صنــدوق هســتند، 

ــد. ــرار می گیرن ق

عملکرد سال گذشته صندوق چگونه بود؟
صنــدوق ســال گذشــته حــدود ۷۳ مصوبــه در حــوزه تســهیالت داشــته و حــدود 
ــرده اســت .  ــع پیشــرفته پرداخــت ک ــه صنای ــان تســهیالت ب ــارد توم ۱۲۰ میلی
ــت نامــه صــادر  ــه در حــوزه ضمان همچنیــن در ســال ۱۴۰۰ حــدود ۱۱۵ مصوب
ــا  ــوارد ب ــن م ــوده اســت . ای ــان ب ــارد توم ــغ آن حــدود ۱۲۳ میلی ــه مبل شــده ک
ــل  ــه امســال منتق ــا ب ــد قرارداده ــاوت اســت و بخشــی از عق ــرارداد متف ــد ق عق

شــده اســت.
ایــن صنــدوق در ســال ۱۳۷۶ بــه واســطه مــاده واحــده مجلــس و قانــون تاســیس 
شــد کــه آن زمــان تحــت عنــوان صنــدوق حمایــت از صنایــع الکترونیــک تعریــف 
ــم  ــوز ه ــوده و هن ــوزه ب ــن ح ــدوق در ای ــه صن ــن تاریخچ ــود. بنابرای ــده ب ش
ــی  ــه آی ت ــت  ک ــک اس ــرق و الکترونی ــع ب ــوزه صنای ــات در ح ــترین مصوب بیش
ــع  ــایر صنای ــازه داد از س ــنامه اج ــال ۱۳۹۷ اساس ــود. از س ــامل می ش ــم ش را ه

پیشــرفته هــم حمایــت شــود.

سرمایه صندوق برای سال جاری چه مبلغی پیش بینی شده است؟
ــا طبــق قوانیــن  ــود. ام ــارد تومــان ب ســرمایه ســال گذشــته صنــدوق ۱۲۵ میلی
بودجــه، صنــدوق امســال تــا ۳۰۰۰ میلیــارد تومــان تامیــن ســرمایه دارد. 
براســاس تبصــره ۱۸ نیــز پیــش بینــی می شــود تــا ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان دیگــر 
ــه صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع پیشــرفته اختصــاص پیــدا  ب
کنــد. بخشــی از منابــع مهــم مربــوط بــه ســایر مجــاری تامیــن مالــی صنــدوق 
اســت کــه تــا ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان دیــده شــده اســت. بــه طــور کلــی در ســال 
ــه لحــاظ  ــدوق ب ــش ســرمایه صن ــان افزای ــارد توم ــا ســقف ۵۰۰۰ میلی ۱۴۰۱ ت

قانونــی دیــده شــده اســت.
بــا توجــه بــه رقــم کل ســرمایه پیــش بینــی شــده بــرای صنــدوق، امســال ســقف 
تســهیالت ۱۵ میلیــارد تومــان و ســقف ضمانت نامه هــا ۸۰ میلیــارد تومــان 

دیــده شــده اســت.

برنامه ریزی شما برای مصارف سرمایه های جدید صندوق چیست؟
ــه  ــه ب ــت نام ــهیالت و ضمان ــه تس ــرای ارائ ــرمایه ب ــش س ــن افزای ــی از ای بخش
ــدوق در  ــف شــده صــرف خواهــد شــد، فعالیــت صن ــه تعری ــدی ک ــع جدی صنای
ــه  ــرمایه ب ــن س ــم وارد تامی ــی ه ــد و بخش ــدا می کن ــعه پی ــی توس ــوزه قبل ح
ــر از  ــورد آخ ــد. م ــد ش ــتقیم خواه ــر غیرمس ــذاری خطرپذی ــرمایه گ ــورت س ص
ــای  ــورانه، صندوق ه ــی جس ــای فرابورس ــرمایه در صندوق ه ــن س ــق تامی طری
پــی/ ای و صنــدوق  پروژه هــا در اختیــار فعــاالن حــوزه صنایــع پیشــرفته 
ــرمایه  ــن س ــطه تامی ــر واس ــر پذی ــای خط ــل صندوق ه ــرد. در اص ــرار می گی ق
هســتند کــه آییــن نامه هایــی در بــورس دارنــد و بــا همــکاری صنــدوق نــوآوری 

ــرای  ــی ب ــای تخصص ــدازی صندوق ه ــت. راه ان ــام اس ــال انج ــکوفایی در ح و ش
ــا  ــادن ب ــازی مع ــدوق هوشمندس ــی و صن ــک و آی ت ــوزه الکترونی ــال در ح مث
ــدوق  ــر صن ــای دیگ ــی از برنامه ه ــش خصوص ــاالن بخ ــدرو و فع ــکاری ایمی هم
ــاوری، هوافضــا و انرژی هــای  ــرای ســال بعــد هــم در حــوزه زیســت فن اســت. ب

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــو برنامه ریزی های ن

ــت؟  ــی چیس ــرایط کنون ــرفته در ش ــع پیش ــکالت صنای ــن مش مهم تری
ــد؟ ــی داری ــه راهکارهای چ

ــل  ــه دلی ــران ب ــا ای ــت، ام ــوژی اس ــاوری و تکنول ــرفته، فن ــع پیش ــاس صنای اس
ــدارد.  ــوژی ن ــاوری و تکنول ــع فن ــه مناب ــی ب ــی راحت ــم، دسترس ــرایط تحری ش
ــازار و فــروش اســت؛ چراکــه خیلــی از صنایــع دیگــر کــه  ــه ب بحــث دوم ورود ب
می تواننــد مشــتری صنایــع پیشــرفته و فناوری هــای جدیــد و نــو باشــند، 
ــد  ــرای خری ــه همیــن دلیــل ب ــد ریســک کننــد و ب ــوژی بای ــر تکنول ــرای تغیی ب
ــع  ــه صنای ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب ــاط هســتند. همچنی ــرفته محت ــع پیش از صنای
ــرای  ــد، ب ــاال ندارن ــای ب ــتند و تراکنش ه ــک نیس ــب مل ــا صاح ــرفته عموم پیش
ارائــه وثایــق بــه بانک هــا بــرای دریافــت تســهیالت هــم دچــار مشــکل هســتند. 
ــت از  ــرای حمای ــا صندوق هــا تخصصــی ب ــه همیــن دلیــل در همــه جــای دنی ب
صنایــع پیشــرفته ایجــاد می شــود. امــا بــا توجــه بــه اینکــه در ایــران بــه واســطه 
ــرای  ــتند، ب ــه هس ــتری مواج ــکالت بیش ــا مش ــرفته ب ــع پیش ــا، صنای تحریم ه
ــای  ــد حمایت ه ــان بای ــش بنی ــدار و اقتصــاد دان ــاد پای ــد اقتص ــه رش ــیدن ب رس
بیشــتری از صنایــع پیشــرفته صــورت بگیــرد. یکــی از کارهــای تامیــن ســرمایه از 
طریــق ســرمایه گذاری خطرپذیــر و جســورانه همیــن تامیــن مالــی شــرکت هایی 
اســت کــه بــا مشــکالت یــاد شــده مواجــه هســتند. بــرای ارائــه تســهیالت نیــز از 
ــم. در ال  ــتفاده می کنی ــی اس ــی داخل ــگ و ال س ــل لیزین ــد مث ــای جدی مدل ه
ســی داخلــی بــه مشــتریان خــط اعتبــاری داده می شــود. همچنیــن برنامه هــای 
ــا  ــع معمــول طراحــی شــده، ام ــوژی در صنای ــه ورود تکنول ــرای بیم ــدی ب جدی
ــرای کاهــش ریســک صنایعــی  ــر ایــن اســاس ب هنــوز عملیاتــی نشــده اســت. ب
کــه می خواهنــد از فناوری هــای جدیــد اســتفاده کننــد، بیمــه خواهنــد شــد تــا 

ــد. ــو ورود کنن ــع ن ــه صنای ــر ب راحت ت

آیا برای تامین منابع فناوری و تکنولوژی از چین و روسیه که ارتباط 
سیاسی نزدیکی با جمهوری اسالمی ایران دارد، برنامه ای دارید؟ آیا این 

موضوع در برنامه ۲۵ ساله با چین دیده شده است؟
ــب  ــازوکارهای مناس ــد س ــا بای ــود دارد ام ــورها وج ــن کش ــا ای ــاط ب ــکان ارتب ام
طراحــی شــود. البتــه فنــاوری هســته رقابتــی اکثــر شرکت هاســت و بــه ســختی 
ــارغ  ــور ف ــطه حض ــه واس ــه ب ــد. البت ــرار دهن ــه ق ــار بقی ــد آن را در اختی حاضرن
ــا  ــن تکنولوژی ه ــوان ای ــه بت ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــور ای ــالن در کش التحصی
ــان  ــدت زم ــت م ــن وضعی ــا ای ــا قاعدت ــترش داد. ام ــاخت و گس ــل س را در داخ

ــاص دارد. ــای خ ــه حمایت ه ــاز ب ــرد و نی ــد ب ــتری خواه بیش
بــه طــور کلــی برنامه هــای ارتباطــی و تعاملــی از ســوی وزارت صمــت در 
حــال انجــام اســت و صنــدوق از فعالیت هایــی کــه منجــر بــه انتقــال یــا تولیــد 
ــم  ــون ه ــد. تاکن ــی می کن ــت مال ــود، حمای ــش ش ــد دان ــوژی و خری تکنول
مــواردی بــرای انتقــال تکنولــوژی از طریــق منابــع خارجــی تســهیالت 

کرده انــد. دریافــت 
صنایــع پیشــرفته در کلیــت قــرارداد ۲۵ ســاله ایــران و چیــن دیــده شــده، امــا 
نیــاز داریــم ذیــل ایــن کلیــات برنامه هــای عملیاتــی و اجرایــی دیــده شــود. ایــن 
از موضوعــات مهمــی اســت کــه حتمــاً بایــد در ســند همــکاری ایــران و چیــن 

ــد  ــم بای ــا کشــورهای دیگــر ه ــره ب ــن  در مذاک ــر ای ــالوه ب ــده شــود. ع دی
صنایــع پیشــرفته یکــی از موضوعــات جــدی بــرای همــکاری باشــد. 
ــل  ــم قاب ــی ه ــد و برخــی کشــورهای اروپای ــیه، هن ــن، روس ــر چی ــالوه ب ع

ــتند. ــری هس پیگی

آیا صنایع پیشرفته صادرات هم دارند؟ به کدام کشورها؟
صنایــع پیشــرفته از طریــق داخلی ســازی و صــادرات بــه کاهــش ارزبــری کمــک 
ــزات  ــیه، تجهی ــه روس ــا ب ــای آن ه ــوزه ۵G و باتری ه ــادرات در ح ــد. ص می کنن
پزشــکی بــه اروپــا و محصــوالت مختلفــی بــه کشــورهای همســایه انجــام 
ــد از  ــه بای ــت، بلک ــدوق نیس ــار صن ــادرات در اختی ــن ص ــم ای ــا رق ــود. ام می ش

ــود. ــع آوری ش ــرکت ها جم ش

ــد؟  ــام دادی ــی انج ــه اقدامات ــمند چ ــل هوش ــد موبای ــوزه تولی در ح
ــا اصــال  ــه برندهــای مطــرح جهــان، آی ــال مــردم ب ــه اقب ــا توجــه ب ب

ــت؟ ــد داش ــود خواه ــا وج ــن موبایل ه ــرای ای ــازاری ب ب
ــا  ــن موبایل ه ــمند و اکوسیســتم ای ــد گوشــی های هوش ــت از تولی ــه حمای وظیف
ــع پیشــرفته گذاشــته  ــت از صنای ــدوق حمای ــر عهــده صن از ســال گذشــته ب
ــا  ــت ب ــه ای از ســوی دول ــن نام ــرر شــد آیی ــن راســتا مق شــده اســت. در ای
ــن  ــود. ای ــته ش ــت نوش ــن آوری و وزارت صم ــات و ف ــور وزارت ارتباط حض
ــروه شــامل وزارت صمــت،  ــک کارگ ــرو آن ی ــه نوشــته شــده و پی ــن نام آیی

ــد. ــکیل ش ــاوری تش ــی و فن ــت علم ــاع و معاون ــات، دف ارتباط
دســتورالعمل های حمایتــی در ایــن کارگــروه در حــال نوشــته شــدن اســت کــه 
ــی از  ــیوه های حمایت ــب ش ــن قال ــود. در ای ــی ش ــاه نهای ــان م ــا پای ــم ت امیدواری
تولیدکننــدگان موبایــل هوشــمند و حــوزه میکروالکترونیــک نهایــی خواهــد شــد. 
ــه محــض  ــه و ب ــی صــورت نگرفت ــن مال ــی تامی ــدام عملیات ــون اق ــن تاکن بنابرای

ــی شــروع می شــود. ــات اجرای ــن آییــن نامــه عملی ــالغ ای اب
ــه بنــگاه تولیــدی برمی گــردد. امــا واحدهــای تولیــدی بایــد روی  ــازار ب ایجــاد ب
بــازار کار کننــد و دالیــل توجیهــی کافــی اقتصــادی داشــته باشــند. صنــدوق از 
ــرای برندینــگ، فــروش، بازاریابــی، خدمــات  بنگاه هایــی حمایــت می کنــد کــه ب
ــا  ــن مولفه ه ــه ای ــر واحــدی ب ــه داشــته باشــد. اگ ــره برنام ــروش و غی ــس از ف پ

نرســد حمایــت صنــدوق شــامل حالــش نخواهــد شــد.

برای جلوگیری از تمرکز حمایت صنایع پیشرفته در تهران چه اقداماتی 
انجام دادید؟

 بخــش زیــادی از خدمــات صنــدوق در اســتان تهــران ارائــه می شــود. 
ــهم  ــا س ــد. ام ــران دارن ــتری در ته ــز بیش ــرفته تمرک ــع پیش ــه صنای ــرا ک چ
ــتا  ــن راس ــت و پتانســیل آنهاســت. در همی ــر از ظرفی ــر کمت ــتان های دیگ اس
کارگــزاری  دفاتــر  داشــتند،  باالتــری  ظرفیت هــای  کــه  اســتان هایی  در 
صنایــع پیشــرفته در ســازمان های صمــت ۱۱ اســتان راه انــدازی شــده 
اســت. یازدهمیــن دفتــر در هفتــه گذشــته در اســتان زنجــان افتتــاح شــد و 
راه انــدازی دفاتــر بــرای ســایر اســتان ها کــه ظرفیــت دارنــد، مثــل اصفهــان، 
ــاس  اس ــر  ب ــا  ــت . ظرفیت ه اس ر  ــتور کا ــم در دس ــالن ه ــان و گی کرم
ــن  ــتان ها تعیی ــن اس ــای ورودی از ای ــزان تقاض ــتان و می ــی اس ــند آمایش س
خراســان  یــزد،  فــارس،  اســتان های  در  حاضــر  حــال  در  اســت.  شــده 
ــهر  ــزگان، بوش ــن، هرم ــی، قزوی ــان غرب ــرقی، آذربایج ــان ش ــوی، آذربایج رض

ــتند. ــال هس ــدوق فع ــزاری صن ــر کارگ ــاس دفات و بندرعب

در گفتگو با مدیرعامل این صندوق تشریح شد

تشریح برنامه های صندوق حمایت
 از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

مدیرعامــل صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع 
ــرد و  ــاره عملک ــنا درب ــا ایس ــی ب ــوی تفصیل ــرفته در گفت وگ پیش
ــرفته و  ــع پیش ــای صنای ــدوق، چالش ه ــن صن ــرمایه ای ــش س افزای

ــرد. ــت ک ــرفته صحب ــورهای پیش ــاوری از کش ــال فن ــکان انتق ام
ــات  ــت از تحقیق ــدوق حمای ــنا، صن ــازارکار از  ایس ــزارش ب ــه گ ب
ــی  ــادر تخصص ــی و م ــرکتی دولت ــرفته، ش ــع پیش ــعه صنای و توس
وابســته بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اســت کــه از تحقیقات 
ــی  ــی و تعاون ــای خصوص ــرفته در بخش ه ــع پیش ــعه صنای و توس

ــد. ــت می کن حمای
ــدوق  ــوان صن ــا عن ــال 137۵ ب ــدوق در س ــیس صن ــون تأس قان
ــب  ــه تصوی ــک ب ــع الکترونی ــعه صنای ــات و توس ــت از تحقیق حمای
ــال 1376  ــنامه آن در س ــید و اساس ــامی رس ــورای اس ــس ش مجل
ــی  ــع عموم ــت. مجم ــرار گرف ــران ق ــأت  وزی ــت هی ــورد موافق م
ــس  ــارت )ریی ــدن و تج ــت، مع ــکل از وزرای صنع ــدوق متش صن
مجمــع عمومــی( - ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات - امــور اقتصــادی 
ــتیبانی  ــاع و پش ــاوری - دف ــات و فن ــوم، تحقیق ــی- عل و دارای
ــان و رییــس ســازمان  ــرو - بهداشــت و درم نیروهــای مســلح - نی

ــت. ــه اس ــه و بودج برنام
ــادری منــش، مدیرعامــل صنــدوق حمایــت از تحقیقــات  محســن ن
ــنا،  ــا ایس ــی ب ــوی تفصیل ــرفته، در گفت وگ ــع پیش ــعه صنای و توس
ــای  ــدوق، چالش ه ــن صن ــرمایه ای ــش س ــرد و افزای ــاره عملک درب
صنایــع پیشــرفته و امــکان انتقــال فنــاوری از کشــورهای پیشــرفته 

صحبــت کــرد.

توضیحاتتحصیالتعنوان شغل

آقا_ مسلط به آفیسدارای سابقه کار دفتری   کارشناسیمسئول دفتر

دارای سابقه کار ترجیحا در صنعت تولیدحداقل کارشناسیمدیر مالی و مدیر تامین

دارای سابقه کار حسابداری حداقل کارشناسیحسابدار

خانم_دارای سابقه کارحدتقل کاردانیحسابدار

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

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 ۳۸ سال

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

نفتی است

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

مرکز وابسته به دولت مدرک قید نشدهگرافیست

مرکز دولتی دکترای میکروب شناسی خاکمحقق-خاک شناس

مرکز وابسته به دولتکارشناسیحسابدار

خانم- حداکثر ۳۵ سال سن –آموزش داردکارشناسی حسابداریحسابدار

خانم – حداکثر ۳۵ سال سن- آموزش داردکارشناسیکارشناس اداری

خانم- مسلط به pwkara – حقوق باالکارشناسیکارشناس اداری

آقا- حداکثر ۳۵ سال سن-ساعت کار ۷.۳۰ الی ۱۶.۳۰-  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 ۸ الی کاردانی کارمند مرکز تماس
۱۷- پنج شنبه ها تعطیل

مسلط به برنامه ریزی میکروکنترلرهاکارشناسی برق و الکترونیککارشناس تحقیق و توسعه

آشنا به قوانین بازرگانی وگمرکی در حوزه حمل و نقلحداقل کارشناسیکارشناس فروش

آقا_حداکثر ۲۵ سال سن-با ظاهری مرتبدیپلمخدماتی بانک

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

توضیحاتتحصیالتعنوان شغل

آقا حداکثر ۲۵ سال سن_با ظاهری مرتبدیپلمخدماتی بانک

آقا_با سابقه کار کنترل پروژه_مجموعه دولتی استحداقل کارشناسیمهندس صنایع

مسلط به آفیس وآشنا به امور حسابداریحداقل کارشناسیکارمند اداری مالی

آشنا به قوانین بازرگانی و گمرکی در حوزه حمل و نقلحداقل کارشناسیکارشناس فروش

مرکز دولتی-حرفه ای در سخت افزار و نرم افزارهایمهندس کامپیوتر و یا ITمتخصص شبکه و امنیت
 شبکه و امنیت دیتا سنتر

دارای ظاهر مرتبدیپلمهخدماتی بیمارستان

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

کار فنی در خطوط ریلی استدیپلم و کاردانینیروی فنی

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

رشته های فیزیک، فتونیک، صنایع، کامپیوتر، مکانیک، کارشناسی و ارشدکارشناس در مرکز دولتی
متالورژی، برق  و مدیریت

شرکت نفتی استکارشناسیکارشناس بازرگانی- خرید

کارشناس مرکزتماس و 
آشنا به مبانی شبکه و امور فنیمخابرات، کامپیوتر، ITپشتیبانی 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

ماموریت داردترجیحا پلیمر و یا فنیکارشناس فروش دفتری

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

شرکت فوالدی_آشنا به زبان انگیلیسی_دارای سابقه کارکارشناسیکارشناس اداری فروش

مراکز دولتی و خصوصی معتبردیپلمهخدمات و آبدارچی
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دستفروشـی را باید یکی از شـغل های قدیمی کاذب در جهان دانسـت. شـغلی که 
در دوران بحران اقتصادی و نبود شـرایط اشـتغال مناسـب، هر چند مشـمول بیمه 
و خدماتـی نمـی شـود امـا شـاید تنهـا راه برای کسـب درامد بـرای خانـواده هایی 

باشـد کـه برای امـرار معاش و گـذران زندگـی دچار بحران شـده اند.
دستفروشـی جنسـیت نمی شناسـد و کافی اسـت در کوچه و خیابان های شـهر و 
متروهـا چنـد سـاعتی را بگذرانیـد تـا با زنان و مردانی در این شـغل آشـنا شـوید. 
یـک فعـال حـوزه کار تبدیـل شـدن دستفروشـی بـه شـغل رسـمی را در راسـتای 
آسـان شـدن شـرایط کسـب و کار در جامعـه عنـوان کـرد و گفت: در حـال حاضر 
تـوان خریـد مغـازه و پرداخـت اجاره هـای سـنگین وجـود نـدارد و افـراد مایلنـد 
بـه مشـاغلی بپردازنـد کـه کمتریـن هزینـه و بیشـترین سـودآوری و درآمدزایی را 
برایشـان داشـته باشـد. هـادی ابـوی در گفت وگـو بـا ایسـنا، دربـاره تبدیل شـدن 
دستفروشـی به شـغل رسـمی در کشـور ابـراز عقیده کـرد و گفت: معتقـدم زمانی 
کـه فضـای کسـب و کار را سـخت مـی کنیـم و دریافـت مجوزها دشـوار می شـود، 
پدیـده ای مثـل دستفروشـی رواج مـی یابـد. در شـرایط فعلـی ایجـاد اشـتغال از هـر 
منظر حایز اهمیت اسـت و لذا این اقدام را در راسـتای تسـهیل شـرایط کسـب و کار 
مـی دانـم.وی افزود: سـالهای سـال اسـت که بـر سـاماندهی پدیده دستفروشـی و 
دستفروشـان در کشـور تاکیـد داریـم و در ایـن راسـتا مکان هایـی بـرای اسـتقرار 
دستفروشـان درنظـر گرفتـه شـده و جمعـه بازارهـا و روزبازارها ایجاد شـده اسـت.

ایـن فعـال حـوزه کار ادامـه داد: بـه طـور حتـم دستفروشـی و مشـاغلی از ایـن 
دسـت کـه بازارهـای متعـددی ایجـاد مـی کنـد و عـاوه بـر درآمدزایـی، زمینـه 
عرضـه کاالهـای متنـوع را فراهـم می کنـد، هزینـه کمتـری بـرای افـراد دارد. در 
حـال حاضـر ایجـاد یک کسـب و کار به قدری سـخت اسـت که اگر کسـی بخواهد 
مغـازه ای بخـرد یـا اجـاره کند بایـد هر چـه دارد برای ایـن کار بگـذارد و لذا چون 
تـوان خریـد یـا پرداخت اجاره های سـنگین وجـود ندارد افـراد مایلند به مشـاغلی 
بپردازنـد کـه کمتریـن هزینـه و بیشـترین سـودآوری و درآمد را برایشـان داشـته 
باشـد.ابوی دربـاره نحـوه فعالیـت دستفروشـان گفـت: دستفروشـان نمی توانند در 
هـر گوشـه و کنـاری بسـاط کننـد بلکـه سـاماندهی آنهـا بایـد در دسـتور کار 

قـرار گیـرد چـرا کـه برخـی از مشـاغل را بـه خطـر می اندازنـد.
وی تصریـح کـرد: اگـر قرار باشـد دستفروشـی بـه شـکل آزاد و در هر کجایـی رواج 
داشـته باشـد به ضرر کسـبه و مردم خواهد بود. تصور کنید شـخصی سـرمایه خود 
را بـه کار گرفتـه و مغـازه ای بـاز کرده اسـت و یک نفـر دیگر اقـام و کاالهای داخل 
مغـازه او را درسـت در برابـر مغـازه بسـاط کـرده و بفروشـد. ایـن کار شـیوه خوبـی 
نیسـت و کسـبه را دچـار مشـکل مـی کنـد لـذا بایـد بـازار روزهـا را بـرای حضـور 

دستفروشـان فعـال کنیـم و مکان هایـی بـرای فعالیـت آن هـا در نظـر بگیریم.
ایـن فعـال حـوزه کار در پاسـخ بـه این پرسـش کـه آیا تبدیل شـدن دستفروشـی 
بـه شـغل رسـمی برای دولـت نفعی دارد یـا خیر؟ گفت: شـاید از ایـن منظر دولت 
خیلـی منتفـع نشـود و درآمدی نداشـته باشـد ولی سـودش این اسـت کـه افرادی 
کـه دنبـال شـغل و درآمد هسـتند در فضـای موجود بتوانند آسـان تر مشـغول کار 
شـوند و محصـوالت مختلـف اعـم از خانگی و صنایع دسـتی را به فروش برسـانند.

یک فعال حوزه کار:
دستفروشی نمی تواند شغل پایداری به دنبال داشته باشد

از سـوی دیگـر یـک فعـال حـوزه کار بـا بیـان اینکه بایـد به دنبـال ایجاد اشـتغال 
پایـدار در کشـور باشـیم، می گویـد: وقتـی از سـاماندهی دستفروشـان صحبـت 
می کنیـم بایـد بـه نحوی باشـد کـه بازخورد عملیاتی داشـته باشـد و دستفروشـی 

نمـی توانـد پایـداری مشـاغل را بـه دنبال داشـته باشـد.

تبدیـل  دربـاره  ایسـنا،  بـا  گـو  و  گفـت  در  ناصـر چمنـی  بـازارکار  گـزارش  بـه 
دستفروشـی بـه شـغل رسـمی ابـراز عقیـده کـرد و گفـت: از نظـر من ایـن کار به 
اشـتغال کشـور چـه اشـتغال خدماتـی چـه اشـتغال پایـدار ضربـه می زنـد و باعث 
می شـود هـرج و مـرج اجتماعـی در خیابان هـا بیشـتر شـود، ما منکر دستفروشـی 
نیسـتیم و همین حاال در بسـیاری از کشـورها دستفروشـی رایج اسـت و مکان های 
خـاص خـود را دارد ولـی آنهـا در زمینه سـاماندهی خـوب عمل کرده انـد در حالی 
کـه مـا در ابتـدای کار راهکارهـای خوبـی ارائـه مـی دهیـم ولـی وقـت عمـل 

نمـی توانیـم اجرایـی کنیـم.
وی ادامـه داد: کسـی کـه بـه خاطـر تامیـن معـاش دستفروشـی می کنـد، انسـان 
شـریف و باغیرتـی اسـت ولی اینکـه دستفروشـان را وارد بازار کار کنیـم که درصد 
اشـتغال بـاال بـرود، منطقـی نیسـت و نمـی تـوان دستفروشـی را در زمره اشـتغال 

درصدبنـدی کـرد و جزو آمـار آورد.
بـه گفتـه چمنـی، در حـال حاضـر هیـچ قانونی وجـود ندارد کـه دستفروشـان را 

بـه رسـمیت بشناسـد و سـاماندهی خوبـی در ایـن خصوص وجـود ندارد.
ایـن فعـال حوزه کار متذکر شـد: درسـت اسـت که یک دسـتفروش با بسـاط کردن 
اجنـاس خـود در کـف پیـاده رو یـا خیابـان بـه دنبـال روزی و تامیـن معـاش 
خـود و خانـواده اش اسـت ولـی از آن طـرف ممکن اسـت باعـث ایجـاد ترافیک 
و ازدحـام جمعیـت شـود و در برخـی مـوارد فعالیـت او بـه کسـبه و بازاریـان 

بزند. لطمـه 
چمنـی بـا اشـاره به تعریف شـغل شایسـته اظهار کرد: دستفروشـی در زمره شـغل 
شایسـته  نیسـت و مـا تاکیـد داریـم کـه مشـاغل بایـد جایـگاه و کرامـت خـود را 

داشـته باشـند ولی دستفروشـی و بسـاطی هنـوز چنیـن جایگاهـی را ندارد.
وی افـزود: نمی توانیـم مشـکاتی را کـه دستفروشـان بـه لحـاظ سـد معبـر در 
پیاده روهـا یـا بـرای صاحبـان مغازه هـا و کسـبه کـه فرضـا چنـد کارگـر را هـم 
ایـن نیسـتیم کـه  نادیـده بگیریـم؛ درعیـن حـال منکـر  بـه خدمـت گرفته انـد 
دستفروشـی در بسـیاری از کشـورها یک پدیده رایج اسـت ولی راهکارهای خاص 
خـود را می طلبـد و مـکان و زمان مشـخصی برای چنیـن فعالیت هایـی وجود دارد 
کـه بایـد بـه شـکل جـدی سـاماندهی شـود و اینطـور نیسـت که هر کسـی در 

هـر جایـی کـه خواسـت دستفروشـی کند.
ایـن فعـال حـوزه کار درباره پیشـنهاد سـاماندهی دستفروشـان در قالـب تعاونی ها 
نیـز گفـت: وقتـی از سـاماندهی صحبـت می کنیـم باید طوری باشـد کـه بازخورد 
عملیاتـی داشـته باشـد ولـی مـا در مورد گروهـی صحبـت می کنیم که هرکـدام با 
یـک نـوع فعالیـت بـه خیابـان می آینـد و یکـی پوشـاک عرضـه می کنـد و دیگری 
قالـب  یـک  در  را  گروه هـا  ایـن  همـه  نمی تـوان  و  می فروشـد  دسـتی  صنایـع 

کرد. متشـکل 
وی در پایـان افـزود: معتقـدم بایـد به دنبال ایجاد اشـتغال پایدار در کشـور باشـیم 

و دستفروشـی نمـی تواند پایداری مشـاغل را به دنبال داشـته باشـد.

رییــس مرکــز ملــی بهبــود فضــای کســب وکار وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
گفــت: بــه زودی دستفروشــی بــه شــغل رســمی در کشــور تبدیــل خواهــد شــد.

ــاره  ــر ســیاح در برنامــه نشســت همفکــری درب ــازارکار، ســید امی ــه گــزارش ب ب
دستفروشــی، اظهــار داشــت: نگاه هــای متفاوتــی نســبت بــه دستفروشــی وجــود 
دارد و اصنــاف آن را مزاحــم و شــهرداری آنهــا را ســد کننــدگان معابــر می داننــد.

ــد آن  ــت و بای ــرد اس ــتغال ُخ ــی اش ــادی دستفروش ــگاه اقتص ــزود: در ن وی اف
ــتیم  ــاش هس ــاس در ت ــن اس ــر ای ــم و ب ــزرگ بدانی ــاغل ب ــاز مش را زمینه س

ــیم. ــمی بشناس ــغل رس ــوان ش ــه عن ــی را ب دستفروش
ــت:  ــی گف ــن اجتماع ــه کار و تامی ــس موسس ــرهنگی« ریی ــم س ــر »رحی دکت
قدمــت و پایــداری دستفروشــی از بســیاری از مشــاغل بیشــتر اســت و ماهیــت 

ــدی دارد. ــد بُع چن
وی افــزود: دستفروشــی یکــی از کانال هــای توزیــع و فــروش کاال اســت و 

ــاله دارد. ــزار س ــد ه ــی چن قدمت
ــت  ــد اس ــرد: وزارت کار معتق ــان ک ــی بی ــن اجتماع ــه کار و تامی ــس موسس ریی
شــغل شایســته امنیــت شــغلی دارد و درآمــد مکفــی و حفــظ کرامــت انســانی 

ــد. ــم می کن را فراه
ــه  ــن اســت ک ــرای دستفروشــی ای ــی ب ــرد عملیات ــرد: راهب ــار ک ســرهنگی اظه
تعاونــی دستفروشــان تشــکیل شــود و مدیریــت آنهــا بــه دســت دستفروشــان باشــد.
وی تصریــح کــرد: نکتــه دوم ایــن اســت کــه پــس از تشــکیل تعاونــی و انجمــن 
ــاً  ــرای پلتفرم هــای مختلــف ایجــاد کنیــم و صرف ایــن اســت کــه مشــوق هایی ب

داشــتن مــکان مناســب پاســخگو نیســت.

مقصر ۶۰ درصد انسداد معابر، اصناف هستند
در ادامــه »ســعید قلــی بیگــی« مدیرعامــل شــرکت ســاماندهی شــهرداری تهــران 
گفــت: در تیــم جدیــد شــهرداری نــگاه مزاحــم بــه شــهرداری نیســت و تکلیــف 

مــا ایــن اســت کــه آنهــا را بــه عنــوان ســربازان جنــگ اقتصــادی بدانیــم.

ســعید قلــی بیگــی افــزود: شــهرداری محدودیتــی در حــوزه دستفروشــی دارد و 
ــی  ــای محل ــه بازاره ــت ک ــن اس ــا ای ــکار م ــت و راه ــر اس ــداد معاب آن انس

ایجــاد کنیــم و در تهــران ۵۰ نقطــه در نظــر گرفتــه اســت.
ــت و  ــان اس ــرای دستفروش ــای ب ــاد فض ــا ایج ــل م ــت: راه ح ــار داش وی اظه

شــهرداری توانســته مکان هــای مناســب را تعییــن کنــد
بیگــی بیــان کــرد: در موضــوع دستفروشــی نکتــه مهــم ایــن اســت کــه تنــوع 
ــامانه  ــراد نمی توانســتند در س ــه اف ــن اســت ک ــا ای ــم و مشــکات م ــراد داری اف

فعالیــت کننــد.
وی تصریــح کــرد: وظیفــه مهــم ایــن اســت کــه مکان هایــی را در نظــر بگیریــم 

کــه رفت وآمــد داشــته باشــد.
بیگــی گفــت: ۶۰ درصــد انســداد معابــر توســط اصنــاف انجــام می شــود؛ امــا بــه نــام 
دســتفروش ثبــت می شــود و بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــیم و دغدغــه ایــن 
اســت کــه گســیل دســتفروش بــه ســمت پایتخــت اســت و بایــد حداقــل ســابقه 

ســکونت در نظــر بگیریــم تــا بــا مســأله انســداد معابــر مواجــه نشــویم.

کاهش ۴۱ درصدی دستفروش در تهران
ــت:  ــان گف ــم ب ــل شــرکت شــهربان و حری ــان« مدیرعام ــر فتاحی »ســید امی
ــک  ــال ۹۷ و ۹۸ نزدی ــرده و در س ــر ک ــی تغیی ــت دستفروش ــران مدیری در ته
ــد  ــیده و ۴۱ درص ــر رس ــزار نف ــج ه ــتیم و االن پن ــتفروش داش ــزار دس ۳۰ ه

ــت. ــته اس ــش داش کاه
وی ادامــه داد: نــگاه شــهرداری بــه دستفروشــی ســاماندهی اســت و نــگاه منطقی 

بــه نحــوه برخــورد بــا ایــن افــراد وجــود دارد.
ــم،  ــور داری ــتفروش در کش ــر دس ــزار و ۸۰۰ نف ــه ۵ ه ــان اینک ــا بی ــان ب فتاحی
نزدیــک ۱۰ هــزار دســتفروش در کشــور  اخیــر  افــزود: طــی ســال های 

شــده اند. ســاماندهی 

رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب وکار وزارت اقتصاد:

دستفروشی به مشاغل رسمی تبدیل می شود

دستفروشی چطور شغل رسمی شد؟

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 اسامی ایران؛

۲- تدین به دین اسام 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 صاح؛
۵-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشکی )دارا بودن معافیت دائم پزشکی در 

مشاغل کارشناسی بامانع است(؛
۶-داشتن حداقل سن ۱۸ سال تمام شمسی تا آخرین روز برگزاری آزمون )جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲(؛

۷-داشتن سامت 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 سال۱۳.۰۰دیپلماپراتور

۳ سال۲۸ سال۱۳.۰۰لیسانسکارشناس
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، عاوه 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 ۷۰ 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 تسهیات 
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 ۵۰ درصد که متقاضی شرکت در آزمون مشاغل اپراتوری 

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

کارشناسی رشته های موردنیاز، دو سال به سقف سنی اعام  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 عامه طباطبایی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه 

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

۷.با احتساب کلیه تسهیات سنی، سن داوطلبان مشاغل اپراتوری از ۳۰ 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 اطاعیه را ارائه نمایند.
۲.مبنای محاسبه حداکثر سن، تا آخرین روز برگزاری آزمون، روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ 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 اطاعیه، 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 اعام 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 اطاق 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 استعام مدرک تحصیلی، استعام کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، عدم سوءپیشینه 

و سایر مدارک موردنیاز؛
۱۰.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 اطاعیه

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۲( 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   ۹۵۰,۰۰۰ 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، عاقه، جدول نیازها و شرایط اعام شده صرفا در یک کد رشته )یک ردیف شغلی( ثبت نام نمایند.

– داوطلبان واجد شرایط می بایست از روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ تا ساعت ۲۴:۰۰ پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ 

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 اطاعات 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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ و سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ 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 اعام 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 اطاع رسانی های آزمون از طریق سامانه ثبت نام انجام خواهد شد، داوطلبان 
احتمالی،  تغییرات  و  مراحل مختلف  نتایج  و  اطاعیه ها  از  آگاهی  فرایند جذب، جهت  در طول  می بایست 
به صورت مستمر به سامانه فوق مراجعه نمایند و عدم اطاع 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

۵۰ %۲۰ %۲۰ %۱۰ %مشاغل اپراتوری

۵۵ %۱۰ %۲۰ %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



11
بازارکار

ویژه اطالع رسانی اشتغال
www.bazarekar.ir

 دوشنبه 7  آذر 1401-3  جمادی االولی 1444-28  نوامبر 2022 - سال بیست و دوم - شماره 1289

1-با اعتماد به نفس و منظم باشید
ــروع  ــه، ش ــاق مصاحب ــه ات ــیدن ب ــل از رس ــی قب ــه، حت مصاحب
می شــود. اگــر مجبــور بــه حمــل کیــف هســتید، مطمئــن شــوید 
ــت دادن،  ــن دس ــرار دارد. در حی ــما ق ــپ ش ــت چ ــه در دس ک
محکــم دســت دهیــد و مطمئــن شــوید کــه کــف دســت هایتــان 
خشــک باشــد، لبخنــد بزنیــد و تمــاس چشــمی را تــا زمانــی کــه 
دســت دادن آزاد نشــود را حفــظ کنیــد. نــام مصاحبــه کننــده را 

یــاد بگیریــد و ســپس از آن در مکالمــه اســتفاده کنیــد.
ــتانه  ــاز و دوس ــی ب ــه موضع ــت ک ــم اس ــیار مه ــن بس همچنی
ــن  ــایل بی ــایر وس ــا س ــف ی ــد کی ــازه ندهی ــید. اج ــته باش داش
شــما و افــرادی کــه مالقــات مــی کنیــد قــرار بگیــرد. ایــن زبــان 
بــدن یــک عمــل کالســیک بــرای حفــظ خــود اســت و احســاس 

ــا ناامنــی را منتقــل مــی کنــد. تــرس ی

2-بــه حریــم شــخصی مصاحبــه کننــده احتــرام 
بگذاریــد

ــد  ــغلی نبای ــت ش ــت آوردن موقعی ــرای بدس ــما ب ــتیاق ش اش
منجــر بــه شکســته شــدن حریــم شــخصی مصاحبــه کننــدگان 
ــک  ــدگان نزدی ــه کنن ــه مصاحب ــد ب ــش از ح ــر بی ــود. اگ ش
ــرام،  ــل احت ــه ای قاب ــظ فاصل ــرای حف ــاالً ب ــا احتم ــوید، آنه ش

می کننــد.  عقب نشــینی 

3-حفظ تماس چشمی
ــل  ــت را منتق ــس و صداق ــوب، اعتماد به نف ــمی خ ــاط چش ارتب
می کنــد. نگاه کــردن بــه چشــم های مصاحبه کننــده نشــان 
ــد،  ــا می گوین ــه آنچــه آن ه ــال ب می دهــد کــه شــما به طــور فع
توجــه می کنیــد. بــا ایــن حــال، میــزان صحیــح تمــاس 
ــرای  ــر ب ــت. اگ ــادل اس ــه تع ــتیابی ب ــای دس ــه معن ــمی ب چش
مــدت طوالنــی حفــظ شــود، بــه عنــوان خیــره شــدن درک مــی 
شــود. امــا فقــدان تمــاس چشــمی نشــان دهنــده بــی تفاوتــی، 
بــی عالقگــی و عــدم اعتمــاد عمومــی اســت. بهتریــن راه بــرای 
ــن  ــان را بی ــه نگاهت ــت ک ــن اس ــمی ای ــاس چش ــراری تم برق
چشــم چــپ، چشــم راســت و دهــان فــرد، هــر ۳ ثانیــه، یعنــی 
ــده،  ــم مصاحبه کنن ــگ چش ــدن رن ــرای دی ــی ب ــدازه کاف به ان
ــد  ــما می توانی ــان، ش ــوم  از زم ــن، دوس ــد؛ بنابرای ــر دهی تغیی
ــان  ــوم از زم ــم، و یک س ــی چش ــث بین ــه از مثل ــر نقط ــه ه ب

ــد. ــگاه کنی ــی ن ــا صندل ــز ی ــه می ــد ب ــده می توانی باقی مان
وقتــی در مصاحبه هــای میزگــرد هســتید، مطمئــن شــوید کــه 
ــما  ــه از ش ــد روی شــخصی ک ــا بای ــد، ام ــگاه می کنی ــه را ن هم
ــد. ــد، تمرکــز کنی ــا شــما صحبــت می کن ــا ب ــد ی ســؤال می کن

4- دست های خود را نشان دهید
ــت.  ــنگ اس ــال س ــدن زغ ــاری در مع ــل قن ــا مث ــت ه دس
ــن نشــانه هــای عصبــی  ــا یکــی از اولی ــارت دیگــر، آنه ــه عب ب

ــا ناراحتــی فــرد هســتند. ــودن ی ب
دســت هــا را در هــم گــره نکنیــد زیــرا باعــث ایــن حــس می شــود 
ــد.  ــان کاری داری ــا ســعی در پنه ــد ی ــما اضطــراب داری ــه ش ک
بهتــر اســت دســت هــا را صــاف نگــه داشــته و بــر روی پــا قــرار 
دهیــد. ایــن حرکــت نشــان دهنــده آمــاده بــودن شــما بــرای هر 
نــوع پرســش و هــر نــوع اتفاقــی اســت و شــخص مقابــل بــه شــما 

بهتــر اعتمــاد مــی کنــد.
ــت را وارد  ــرکات دس ــد ح ــعی کنی ــردن س ــت ک ــگام صحب هن
صحبــت هایتــان کنیــد و ایــن حرکــت دســت هــا هماهنــگ بــا 
صحبــت هــای شــما باشــد ایــن حرکــت تاثیــر ســخنان شــما را 

ــکان دادن بیــش از حــد دســت  ــی از ت ــد.از طرف ــر مــی کن بهت
و شــانه خــود خــودداری کنیــد ایــن حرکــت نشــان دهنــده نــا 

آرامــی شماســت
ســعی کنیــد دســت هایتــان را مشــت نکنیــد مشــخص 

بــودن کــف دســت  نشــان دهنــده صداقــت و 
ــع  ــودن شــما اســت هنگامــی کــه موق مطمئــن ب

ــان  ــان را نش ــت هایت ــف دس ــردن ک ــت ک صحب
کارفرمــای  یــا  کننــده  مصاحبــه  دهیــد، 
ــه شــما اعتمــاد  ــه طــور ناخــودآگاه ب شــما ب

ــد. ــی کن ــتری م بیش

5-لبخند بزنید  
لبخنــد ماننــد تمــاس چشــمی، کلیــد برقــراری 
ارتبــاط مثبــت زبــان بــدن در جهت حفــظ تعادل 
اســت. ایــن بــه مصاحبــه کننــده نشــان مــی دهد 

کــه شــما مشــتاق، خونگــرم و قابل اعتماد هســتید. 
لبخنــد زدن در زمــان های مناســب نیز نشــان دهنده 

اعتمــاد بــه خــود و موقعیت اســت.
لبخنــد زدن نشــانه ایــن اســت کــه شــما به صحبــت های 

ــی  ــذت م ــه ل ــد و از مصاحب ــه داری ــده عالق ــش آم پی
ــش  ــط را کاه ــردی رواب ــد زدن س ــن لبخن ــد. همچنی بری

ــتنی و  ــت داش ــین و دوس ــردی دلنش ــما را ف ــد و ش ــی ده م
ــه خــود نشــان مــی دهــد. مطمئــن ب

ــوب  ــر خ ــد تاثی ــی توان ــد م ــه لبخن ــی مصاحب ــان پایان  در زم
ــن  ــتر در ذه ــما بیش ــذارد و ش ــا بگ ــه ج ــما ب ــی از ش و مثبت
ــی  ــگام بررس ــوع هن ــن موض ــوید ای ــی ش ــدگار م ــب مان مخاط
ــه جــا بگــذارد. ــی ب ــر مثبت ــد تاثی ــه مــی توان ــه و مصاحب رزوم

6-خالصه جواب دهید
ایــن نکتــه ممکــن اســت بــرای برخــی غیــر منطقــی بــه نظــر 
برســد. بــه هــر حــال، هــدف از مصاحبــه ایــن اســت کــه خــود 

را از طریــق کلمــات معرفــی نماییــد؟
ــرای  ــد از 10 کلمــه ب ــل دارن ــه نفــس تمای ــاد ب ــا اعتم ــراد ب اف
ــه  ــت در 100 کلم ــن اس ــی ممک ــرد عصب ــک ف ــه ی ــان آنچ بی
بگویــد اســتفاده کننــد و اغلــب بســیار مؤثرتر اســت. صحبــت کردن 
بیــش از حــد نشــانه آشــکاری از عصبــی بــودن اســت و زمــان 
ــور  ــه ط ــه ب ــرد ک ــی گی ــده م ــه کنن ــمندی را از مصاحب ارزش

ــد.  ــی کن ــت شــما را ارزیاب ــق موقعی دقی

7-نحوه نشستن در مصاحبه شغلی 
هنــگام نشســتن بــر روی صندلــی از مرتــب بــودن لبــاس خــود 
ــینید،  ــی بنش ــر روی صندل ــاف ب ــال ص ــوید وکام ــن ش مطمئ
ــد  ــو نیندازی ــا جل ــب ی ــی عق ــان را خیل ــد و خودت ــوز نکنی ق
و شــانه هــا را صــاف نگــه داریــد ســعی کنیــد بــدون ژســت گرفتــن و 

ــه پشــتی صندلــی تکیــه بدهیــد. ــه بنشــینید و ب مودبان
ــن  ــا اراده و مطمئ ــم ب ــردی محک ــما را ف ــتن، ش ــاف نشس  ص
ــار  ــه شــما اعتب ــد ب نشــان مــی دهــد، صــاف نشســتن مــی توان
و وجهــه مناســب را بدهد.البتــه دقــت کنیــد ایــن صــاف نشســتن 
ــتن را  ــوع نشس ــن ن ــد.بهتر ای ــی نباش ــر طبیع ــی و غی مصنوع
ــرای  ــادت ب ــک ع ــه ی ــا ب ــد ت ــن کنی ــه تمری ــد دقیق هــر روز چن

ــل شــود. شــما تبدی

 

لم دادن بر روی صندلی این دید را به مخاطب می دهد که 
این مصاحبه برای شما جدی نیست یا به صحبت های 
مخاطبتان عالقه ای ندارید که در هر دو صورت برای 

شما امتیازی محسوب نمی شود!
 در میــان صحبــت هــا کمــی بــه جلــو 
ــاف  ــا را ص ــانه ه ــی ش ــوید ول ــل ش متمای
ــف نشــان  ــت ظری ــن حرک ــد ای ــه داری نگ
ــما  ــه ش ــه توج ــت ک ــن اس ــده ای دهن
ــت و  ــده اس ــب ش ــا جل ــت ه ــه صحب ب
ــه  ــه مصاحب ــه ادام ــد ب ــه من ــما عالق ش
ــد  ــه کنی ــا توج ــتید، ام ــتاق هس و مش
کــه ایــن مقــدار بیــش از انــدازه نشــود، 
بیــش از انــدازه بــه جلــو خــم شــدن بــه 
نوعــی بــی احترامــی بــه مصاحبــه کننــده 

اســت
 در هنــگام صحبــت کــردن بــه هیــچ وجــه 
ــی  ــن کار معنای ــوید ای ــینه نش ــه س ــت ب دس
خوبــی نــدارد، دســت بــه ســینه شــدن شــما را 
شــخصی محافظــه کار یــا گســتاخ نشــان مــی دهــد 
ــن حرکــت  ــل ای ــن ممکــن اســت طــرف مقاب همچنی

شــما را یــک حرکــت تدافعــی تلقــی کنــد.
 یکــی دیگــر از حالــت هــای نشســتن حالــت آینــه ای اســت. 
بــه ایــن معنــا کــه شــما مطابــق بــا طــرف مقابلتــان و شــبیه 
ــده موافقــت و  ــوع نشســتن نشــان دهن ــن ن ــه او بنشــینید ای ب
ــه  ــت مصاحب ــر مثب ــد در نظ ــی توان ــما و م ــدی ش ــه من عالق

ــر بگــذارد. ــده تاثی کنن

8-مصاحبه گر را آینه خود کنید 
نشــان داده شــده اســت کــه انعــکاس زبــان بــدن باعــث افزایــش 
اعتمــاد و رابطــه بیــن افــراد مــی شــود و در ایــن فرآینــد یــک 

ارتبــاط قــوی ایجــاد مــی کنــد.
بــرای ایجــاد ایــن ارتبــاط، شــدت یــا مــدت زمــان دســت دادن، 
لبخنــد، تــکان دادن ســر و حــرکات را مطابقــت دهیــد. البتــه، 
شــما بایــد ایــن کار را بــه گونــه ای انجــام دهیــد کــه بــه عنــوان 
کپــی آشــکار بــه نظــر نرســد - کــه تأثیــر معکــوس در ایجــاد 

ارتبــاط دارد.
بســیار  تکنیــک  می توانــد  مصاحبه کننــده  آینه کــردن 

ــف  ــیار ظری ــد بس ــودن بای ــرای مؤثرب ــا ب ــد، ام ــدی باش قدرتمن
ــه ایــن معنــی نیســت  باشــد. مطمئــن شــوید کــه حرکاتتــان ب

کــه می کوشــید مصاحبه گــر را مســخره کنیــد.
حــرکات و حــاالت دســت او را آینــه کنیــد، امــا 10 ثانیــه صبــر 
ــن و  ــد. راحت تری ــام دهی ــن کار را انج ــان ای ــا خودت ــد ت کنی
مطمئن تریــن راه بــرای ایــن کار، تکیــه دادن یــا خم شــدن 

ــت. ــام دادن آن اس ــگام انج هن
ــز  ــا را نی ــار و واژگان آن ه ــد گفت ــرکات، می توانی ــر از ح به غی
ــث  ــن باع ــا. ای ــی آن ه ــات اصول ــال اصطالح ــد، مث ــه کنی آین
احســاس  شــما  مقابــل  در  مصاحبه کننــده  کــه  می شــود 
راحت تــر  و  باشــد  داشــته  بیشــتری  اعتمــاد  و  آرامــش 

ــد. ــت کن صحب

9-یاد بگیرید چگونه گوش دهید
گــوش هــای مــا در زبــان بــدن در مصاحبــه شــغلی از اهمیــت 
بســیار باالیــی برخــوردار هســتند چــون مــا بــا تنهــا 
گــوش دادن، میتوانیــم کامــال توجــه و حتــی عالقــه خــود 
ــان  ــده نش ــه کنن ــرد مصاحب ــث و ف ــورد بح ــوع م ــه موض را ب
دهیــم، پــس همــراه بــا نگــه داشــتن ارتبــاط چشــمی خــود، در 
حیــن گــوش دادن ســر خــود را تــکان دهیــد و حتــی میتوانیــد 
ســر خــود را اندکــی کــج کــرده و بــه طــرف مقابــل گــوش دهید 
تــا شــیفتگی خــود را نمایــان کنیــد و بیشــتر جــذاب و تاثیــر گــذار 
بــه نظــر برســید. پــس حتمــا بــا پرســیدن ســوال هایــی در مورد 
ــخنان  ــه س ــال متوج ــه کام ــد ک ــان دهی ــت، نش ــوع صحب موض
ــد  ــوش میدهی ــه او گ ــام توجــه ب ــا تم ــد و ب مخاطــب شــده ای
ــل،  ــرف مقاب ــه ط ــال ب ــرام را کام ــاس و احت ــن احس ــون ای چ

ــد.   ــل می کنی منتق

10-نحوه خداحافظی 
ــه نفــس وارد مصاحبــه شــده ایــد،  ــا آرامــش و اعتمــاد ب اگــر ب
ــد.  ــرک کنی ــکل ت ــان ش ــه هم ــه را ب ــه مصاحب ــت ک ــم اس مه
هنــگام خداحافظــی لــوازم خــود را بــا آرامــش و لبخنــد 

ــد. ــع آوری کنی جم
شــما بــرای دســت دادن پیــش قــدم نشــوید و در صورتــی کــه 
ــن کار را انجــام  ــز ای ــد از پشــت می ــد دســت بدهی مــی خواهی
ندهیــد ســعی کنیــد اعتمــاد بــه نفــس در چهــره شــما مشــخص 
باشــد و دســت هایتــان را مشــت نکنیــد و بــا یــک خداحافظــی 

خــوب از آنجــا برویــد.

نتیجه گیری
ــرای  ــما را ب ــدن ش ــان ب ــکات زب ــت از ن ــن لیس ــم ای امیدواری
مصاحبــه شــغلی بعــدی خــود آمــاده کنــد. زبــان بــدن واقعــی 
و مثبــت نشــان مــی دهــد کــه شــما بــه خــود و ارزش خــود 

ــد. ــاد داری ــزد اعتم ــک نام ــوان ی ــه عن ب
ایــن بــه اعتمــاد بــه نفــس برمــی گــردد، کــه یکــی از حیاتــی 
ــید.  ــته باش ــد داش ــی توانی ــه م ــت ک ــی اس ــی های ــن ویژگ تری
ــدن  ــان ب ــوید، زب ــی ش ــه م ــاق مصاحب ــه وارد ات ــی ک هنگام
ــت و  ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــس از اهمی ــه نف ــاد ب ــا اعتم ب
ــپس،  ــد. س ــی کن ــن م ــه را تعیی ــه مصاحب ــتانداردهای بقی اس
ــد،  ــد بزنی ــه لبخن ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــه ب ــت ک ــم اس مه
تمــاس چشــمی را حفــظ کنیــد و نســبتاً ثابــت بمانیــد در حالــی 

ــد.! ــی دهی ــه ســؤاالت واضــح و مختصــر پاســخ م ــه ب ک

گزارش و ترجمه : وحید امینی نژاد 

10 نکته زبان بدن در مصاحبه های شغلی

ــغلی در  ــه ش ــرای مصاحب ــدن ب ــاده ش آم
ــزی  ــه چی ــت. چ ــن اس ــاب خردک ــان اعص ــن زم بهتری

ــر  ــه حاض ــرای مصاحب ــد ب ــاعتی بای ــه س ــید؟ چ ــد بپوش بای
شــوید بــدون اینکــه بیــش از حــد مشــتاق بــه نظــر برســید؟ وقتــی 

شــرکت مــی پرســد فکــر مــی کنیــد چقــدر بایــد بــه شــما پرداخــت کننــد، 
ــد؟ ــد بگویی ــه بای چ

 زبــان بــدن در طــول مصاحبــه احساســات شــما را بــه مصاحبــه کننــدگان نشــان 
ــدن وجــود دارد کــه نشــان  می دهــد. حــرکات و موقعیت هــای خاصــی از اعضــای ب

دهنــده احساســات منفــی و مثبــت اســت. برخــی از عالئــم نشــان دهنــده احساســات 
منفــی از جملــه عصبانیــت و برخــی دیگــر نشــان دهنــده شــادی یــا رضایــت اســت. 
زبــان بــدن خنثــی یــا مثبــت بــه مصاحبــه کننــده اجــازه مــی دهــد تــا بــر آنچــه مــی 
ــه  ــد ب ــر ظاهــر شــما. هنگامــی کــه مصاحبــه کننــده بتوان ــه ب گوییــد تمرکــز کنــد، ن
راحتــی آنچــه را کــه مــی گوییــد پــردازش کنــد، احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه در 

موقعیتــی کــه هســتید، پذیرفتــه شــوید.
 زبــان بــدن روشــی اســت کــه شــما بــا حالــت و حرکــت دســت، ژســت، حــاالت 

ــه اشــتراک می گذاریــد.  اجــزای صــورت و حــرکات خــود احساســات خــود را ب
ــاد  ــد ی ــی توانی ــن، م ــا تمری ــا ب ــت، ام ــودآگاه اس ــوالً ناخ ــدن معم ــان ب زب

ــه نفــس خــود را  ــدن خــود را کنتــرل و اعتمــاد ب ــان ب ــد کــه زب بگیری
ــد. ــان نشــان دهی ــه اطرافی ب

ــان بــدن بســیار مهمتــر از شــرایط موجــود در  در واقــع، زب
رزومــه شــما یــا پاســخ هــای حفــظ شــده ای اســت 

کــه بــه ســواالت مصاحبه کننــده مــی دهید.

 کارشناس طراحی برق
 تمام وقت، مسلط به نرم افزار مرتبط

  سابقه مفید 10 سال،   آشنا به واحدهای تصفیه خانه
 نقشه کش برق

 تمام وقت جهت طراحی و نقشه کش برق و بایگانی 
،AUTO CAD مدارک، مسلط به

  سابقه مفید ۵ سال

 تکنسین اجرایی برق
 تمام وقت،سابقه مفید ۳ سال

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

Job.electric@kuzupars.com 
لینک :

https://bazarekar.ir/51258 

دعوت به همکاری

 کارشناسی بازرگانی، مهندسی صنایع و یا الکترونیک
 آشنایی به امور و فرایند های بازرگانی خارجی

 توانایی ایجاد ارتباطات سازندگان و تامین کنندگان
 مسلط به برنامه های Office،  آشنایی به تهیه گزارش های 
دوره ای و درخواستی،  توانایی پیگیری امور از طریق مراجعه 

به ادارات و سازمانها،  آشنایی به اصول و قوانین بانکی مرتبط با 
بازرگانی خارجی،  آشنایی به قوانین گمرکی
 آشنایی به تنظیم قراردادهای بین المللی

 آشنایی به ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان

 مسلط به زبان انگلیسی و مکاتبات بین الملل
 آشنایی به کلیه امور مرتبط با حمل و نقل بین المللی

 آشنایی به سامانه های مرتبط با امور بازرگانی از جمله سامانه 
جامع تجارت ، سامانه جامع امور گمرکی و

 امور بانکی و ارزی و سامانه بهین یاب
متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده

 ارتباط حاصل نمایند.
abedinipour.nasim@gmail.com

https://bazarekar.ir/51287

دعوت به همکاری

 مدیر کنترل کیفی
 تمام وقت، کارشناسی شیمی و باالتر
  آشنایی با اصول GMP و فارماکوپه
office آشنایی به برنامه های  

  آشنایی به دستگاه های آزمایشگاه شیمی
  محدوده گیالوند، دماوند، بومهن، رودهن،

 پردیس و جاجرود

 کارشناس کنترل کیفی
  تمام وقت،کارشناسی شیمی و باالتر
  آشنایی با اصول GMP و فارماکوپه
office آشنایی به برنامه های  

  آشنایی به دستگاه های آزمایشگاه شیمی
  محدوده گیالوند، دماوند، بومهن ، رودهن، 

پردیس و جاجرود

 کارشناس تضمین کیفیت
  تمام وقت  آشنایی با اصول GMP و ایزو 9001 و …

 ترجیحا مهندسی صنایع
  حداقل ۲ سال سابقه کار

  محدوده گیالوند، دماوند، بومهن ، رودهن،
 پردیس و جاجرود

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

 بومهن، خیابان کامیون داران، کوچه پارس چهارم
 پالک 1۸ و ۲0

 factory@dpp.ir 

لینک : 
https://bazarekar.ir/51254

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

دعوت به همکاری

مجموعه اطالعات فناوری پادنا ایده در تهران )منطقه 21 – تهرانسر مرکزی(
 جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

دعوت به همکاری

شرکت پیمانکاری کوزو توپولو کونوت انشات 
جهت تصفیه خانه فاضالب غرب تهران در  جنوب غرب تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

شرکت تامین تجهیز نیرو پترو کیمیا در تهران 
)منطقه 6، سنایی(

 جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران 
استخدام می نماید.
 حسابدار خانم

 تمام وقت،حداقل کاردانی رشته حسابداری یا رشته های 
مرتبط، دارای سابقه کار

 ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ۸ تا 1۷ 
پنجشنبه و جمعه تعطیل 

  تسلط کامل به ماهیت و ثبت های حسابداری
  تسلط کامل به سیستم حسابداری سپیدار سیستم

  تسلط کامل به امور و عملیات بانکی
  تسلط کامل به امور دارایی و ارزش افزوده

  تسلط کامل به امور تامین اجتماعی
  پر تالش و با انگیزه و دارای روابط عمومی باال

 مسئولیت پذیر، منضبط و متعهد به کار
)Team Work( دارای روحیه کار تیمی  
  دارای مهارت نامه نگاری و مکاتبات اداری

Microsoft Office )Word/Excel( مسلط به  
 فعالیت های مجموعه:

  بازرگانی خارجی: صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

  بازرگانی داخلی: خرید و فروش سیمان
 مزایا: بیمه تامین اجتماعی )از زمان شروع به کار( ، 

بیمه تکمیلی درمان
  حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده 

حداقل 100،000،000 ریال ماهیانه
  پرداخت حقوق و دستمزد در اولین روز هر ماه

 )بدون تاخیر و دیرکرد(
  عیدی و سنوات

 )بطور کامل و بر مبنای یکسال محاسبه و پرداخت(
  تسهیالت بانکی تا ۲،000،000،000 ریال جهت خرید لوازم،

 خودرو و مسکن )پس از گذشت ۶ ماه(
  دو نیم روز مرخصی در ماه )طبق قانون(

  فاصله تا ایستگاه مترو میرزای شیرازی 100متر،
 خارج از طرح ترافیک

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

Info@PetroKimiyaBusinessGroup.com
لینک :

https://bazarekar.ir/51251 
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رویداد
برگزاری نهمین جشنواره 

فناوری اطالعات کشور در دانشگاه شریف

 IT عنـوان  تحـت  کشـور  اطالعـات  فنـاوری  جشـنواره  نهمیـن 
 Sharif« ۹ توسـط گروه فناوری اطالعات شـریف WEEKEND
ICT Group« بـا همـکاری و حمایـت دانشـگاه شـریف، معاونـت 
علمـی ریاسـت جمهـوری و سـازمان نظـام صنفـی رایانـه ای برگزار 

شـد. خواهد 
جشـنواره فناوری اطالعات کشـور ITweekend ۹، با هدف انتقال 
تجربـه و ارائـه داسـتان های موفقیـت و شکسـت افراد سرشـناس در 
ایـن حـوزه، بررسـی چالش هـای پیـش روی اسـتارتاپ ها و ایجـاد 
انگیـزه بـرای راه انـدازی کسـب کار هـای نویـن و خالقانـه و بررسـی 
دالیـل عـدم موفقیـت در کسـب و کار هـای نوپـا ۲۴ آذر ۱۴۰۱ در 

محـل دانشـگاه صنعتـی شـریف برگزار می شـود.
جشـنواره فنـاوری اطالعـات، رویـدادی یـک روزه اسـت کـه در آن 
افـراد سرشـناس در حـوزه فنـاوری اطالعـات تجربیـات و داسـتان 
موفقیـت و شکسـت های خـود را در قالب سـخنرانی های کوتاه برای 

مخاطبیـن بـه اشـتراک می گذارند.
ســخنرانی ها در ITWeekend الهــام گرفتــه از ســخنرانی های 
کنفرانس هــای TED خواهــد بــود و پــس از اتمــام رویــداد 
ــداد،  ــمی روی ــایت رس ــده در س ــن ش ــای تدوی ــب کلیپ ه در قال
ــه اشــتراک  ــو و شــبکه های مجــازی ب ســرویس های اشــتراک ویدئ

گذاشــته می شــوند.
هشــت دوره پیشــین ایــن رویــداد بــا ســخنرانی حــدود ۱۰۰ نفــر 
ــات و حضــور  ــاوری اطالع ــوزه فن ــراد برجســته ح ــگان و اف از نخب
پرشــور عالقه منــدان بــه ایــن حــوزه در ســال های ۱۳۹۵ تــا 
کنــون برگــزار شــده انــد کــه فیلــم ســخنرانی ها و گــزارش کامــل 
ــه آدرس  ــداد ب ــایت روی ــر روی وب س ــا ب ــن رویداد ه ــزاری ای برگ

ــد. ــه ان ــرار گرفت www.itweekend.ir ق

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/51854

همکاری آموزش و پرورش و رویان جهاددانشگاهی 
برای شناسایی دانش آموزان مستعد

برگزاری جشنواره های علمی 
»رویانا«

جهاددانشــگاهی  رویــان  پژوهشــگاه  و  آموزش وپــرورش  وزارت 
ــی  ــزاری جشــنواره های علم ــد. برگ ــکاری امضــاء کردن ــم هم تفاه
و پژوهشــی بــا عنــوان »رویانــا«، اعطای»دیپلــم« مهارتــی حرفــه ای 
مشــترک در شــاخه های مرتبــط و ایجــاد زیرســاخت مناســب 
ــه  ــوزان مســتعد از جمل ــت دانش آم ــایی و هدای ــور شناس ــه منظ ب
محورهــای همــکاری مشــترک رویــان بــا آمــوزش و پــرورش 

ــود. ــد ب خواه
جهاددانشــگاهی  رویــان  پژوهشــگاه  و  آموزش وپــرورش  وزارت 
ــی  ــزاری جشــنواره های علم ــد. برگ ــکاری امضــاء کردن ــم هم تفاه
و پژوهشــی بــا عنــوان »رویانــا«، اعطای»دیپلــم« مهارتــی حرفــه ای 
مشــترک در شــاخه های مرتبــط و ایجــاد زیرســاخت مناســب 
ــه  ــوزان مســتعد از جمل ــت دانش آم ــایی و هدای ــور شناس ــه منظ ب
محورهــای همــکاری مشــترک رویــان بــا آمــوزش و پــرورش 

ــود. ــد ب خواه
بــه گــزارش بــازارکار از روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی، تفاهم نامــه 
ــان  ــگاه روی ــرورش و پژوهش ــوزش و پ ــان وزارت آم ــکاری می هم
جهاددانشــگاهی در دفتــر مرکــزی وزارت آمــوزش و پــرورش 

امضــا شــد.
در متــن ایــن تفاهم نامــه آمــده اســت کــه نظــر بــه اهمیــت تربیــت، 
ــور  ــازان کش ــوزان، آینده س ــب دانش آم ــوزش مناس ــرورش و آم پ
عزیزمــان و نســل تأثیرگــذار در جریــان حرکتــی نظــام جمهــوری 
اســالمی ایــران در گام دوم انقــالب اســالمی و نیــز اهتمــام و 
توجــه ویــژه مقــام معظــم رهبــری در جهت دهــی صحیــح فکــری 
ــترک  ــکاری مش ــای هم ــود زمینه ه ــن وج ــزان، همچنی ــن عزی ای
و هم افزایــی بیــن وزارت آموزش وپــرورش و پژوهشــگاه رویــان 
جهاددانشــگاهی در انجــام فعالیت هــای علمــی – فرهنگــی، در 
جهاددانشــگاهی  و  آموزش وپــرورش  وزارت  تفاهم نامــه  اجــرای 
ــه  ــر چ ــازی ه ــدف توانمندس ــا ه ــال ۱۴۰۱ و ب ــت س در اردیبهش
ــز،  ــان عزی ــوزی و معلم ــه دانش آم ــی جامع ــری و علم ــتر فک بیش

ــود. ــد می ش ــه منعق ــب تفاهم نام ــر در قال ــند حاض س

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/51824

رویداد
ثبت نام سی  و  چهارمین جشنواره 

ملی امتنان تا ۱۰ آذرماه تمدید شد

بـه دنبـال درخواسـت  های متعـدد اسـتان ها و اسـتقبال جامعـه کار و 
تولیـد و بـا هـدف فرصت سـازی عادالنـه بـرای جامعـه مخاطـب، زمـان 
ثبت نـام کارگـران، گروه های کار نخبـه و کارفرمایان واحدهـای اقتصادی 

در سـامانه جشـنواه ملـی امتنـان تـا ۱۰ آذر سـال جـاری تمدید شـد.
ــانی  ــی و اطالع رس ــز روابط عموم ــل از مرک ــه نق ــازارکار ب ــزارش ب ــه گ ب
ــور  ــالم اداره کل ام ــر اع ــا ب ــی، بن ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع
اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، ایــن جشــنواره هــر ســال 
بــا هــدف تجلیــل از کارگــران، گروه هــای کار نخبــه و واحدهــای نمونــه 
در ســه مرحلــه مقدماتــی، اســتانی و کشــوری و در ســه بخــش صنعــت، 

ــود. ــزار می ش ــاورزی برگ ــات و کش خدم
ــرای  ــد ب ــه می توانن ــای نمون ــه و واحده ــای کار نخب ــران، گروه ه کارگ
ــامانه  ــه س ــه ب ــا مراجع ــاه ۱۴۰۱ ب ــا ۱۰ آذرم ــنواره ت ــرکت در جش ش
مربوطــه  مســتندات  و  اطالعــات  ورود  و   emtenan.mcls.gov.ir

ــد. ــدام کنن ــنواره اق ــام در جش ــه ثبت ن ــبت ب نس
انگیزه بخشــی،  خالقیــت،  و  کار  فرهنــگ  گســترش  و  ترویــج 
اعتمادآفرینــی و همدلــی در جامعــه کار و تــالش، ایجــاد زمینــه و 
ــی و  ــروی کار، نقش آفرین ــرورش نی ــد و پ ــرای رش ــب ب ــای مناس فض
ــد توســعه جامعــه و  تأثیرگــذاری نخبــگان جامعــه کار و تــالش در رون
ــال از  ــذاری س ــه نام گ ــه ب ــا توج ــان ب ــای دانش بنی ــت فعالیت ه تقوی
ســوی رهبــر معظــم انقــالب از جملــه اهــداف برگــزاری ســی و چهارمین 

ــت. ــران اس ــان از کارگ ــنواره امتن جش
ــر اعــالم اداره کل امــور اجتماعــی، در جهــت اجــرای مــاده ۱۹۵  بنــا ب
قانــون کار و ضوابــط اجرایــی آن ادارات کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــه شناســایی و انتخــاب کارگــران مختــرع، مبتکــر و  اســتان ها، اقــدام ب
ــرر  ــوده و مق ــور نم ــر کش ــر در سراس ــای برت ــران واحده ــالق و مدی خ
ــی(،  اســت، منتخبیــن ملــی در هفتــه کارگــر )اردیبهشــت ماه ســال آت

طــی مراســم باشــکوهی بــا حضــور مقامــات کشــوری معرفــی  شــوند.

هشتمین نمایشگاه » کار صدف « 
برگزار خواهد شد

هشـتمین نمایشـگاه » کار صـدف « بـا هـدف ارائـه فرصت های شـغلی و 
کارآمـوزی شـرکت های دانش بنیـان و واحد هـای فناور ۲۷ تـا ۲۹ آذرماه 

سـال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شـد.
بـه گـزارش بـازارکار و بـه نقـل از برنـا؛ ایـن رویـداد که فرصتی مناسـب 
شـرکت های  و  اسـتارتاپ ها  فنـاور،  دانش بنیـان،  شـرکت های  بـرای 
صنعتـی اسـت تـا بتوانند نیـروی انسـانی مورد نیـاز خـود را تامین کنند 
بـه همـت پـارک فنـاوری پردیـس معاونـت علمـی، فنـاوری و اقتصـاد 
دانش بنیـان ریاسـت جمهـوری بـه هشـتمین دوره خـود رسـیده اسـت.

هشـتمین نمایشـگاه کار صـدف بـا اسـتفاده از تجربـه موفـق دوره هـای 
گذشـته، بـه صـورت ترکیبـی با حالـت حضـوری و برخط برگـزار خواهد 
شـد. دانشـگاه علـم و صنعت میزبان بخـش حضوری نمایشـگاه و پذیرای 

شـرکت ها و کارجویـان اسـت.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/52014

کنفرانس فرآوری گیاهان دارویی 
دی ماه برگزار می شود

بــا برگــزاری کنفرانســی در حــوزه فــرآوری گیاهــان دارویــی در دی مــاه 
ســال ۱۴۰۱ در خصــوص چالش هــای شــرکت های دانش بنیــان در 

ــادل نظــر می شــود. ــن حــوزه بحــث و تب ای
بــه گــزارش بــازاراکار بــه نقــل ازخبرگــزاری دانشــجو، کنفرانــس 
ــوآوری و فنــاوری تولیــد و فرآورده هــای گیاهــان دارویــی  بین المللــی ن
ــی و  ــان داروی ــای گیاه ــوم و فناوری ه ــعه عل ــتاد توس ــت س ــا حمای ب
طــب ســنتی معاونــت علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان ریاســت 

ــود. ــزار می ش ــاه برگ ــای ۲۱ و ۲۲ دی م ــوری در روز ه جمه
در ایــن رویــداد در خصــوص موضوعاتــی، چــون »مباحــث نویــن و فناورانه 
ــا اســتفاده از خــاک و سیســتم  در تولیــد و مدیریــت گیاهــان دارویــی ب
هیدروپونیــک«، »مباحــث نویــن در فــرآوری گیاهــان دارویــی و معطــر«، 
»کاربــرد گیاهــان دارویــی در تغذیــه و ســالمت دام و طیــور«، »طراحــی، 
بازاریابــی و بســته بندی گیاهــان دارویــی«، »بیوتکنولــوژی و کشــت بافــت 
ــی« و  ــان داروی ــای گیاه ــات و بیماری ه ــرل آف ــی«، »کنت ــان داروی گیاه

»مکانیزاســیون گیاهــان دارویــی« بحــث و تبــادل نظــر خواهــد شــد.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/51850

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم:

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری گفــت: یــک هــزار 
و ۱۰۰ شــرکت دانــش بنیــان امســال در کشــور ایجــاد شــده کــه ۹۰۰ شــرکت 

آن دانــش بنیــان نــوع ســه اســت.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از روابــط عمومــی وزارت علــوم ، »علــی 
ــاوری  ــم و فن ــارک و عل ــس پ ــه ریی ــم و معارف ــن تکری ــن« در در آیی خیرالدی
ــای  ــاور در پارک ه ــد فن ــزار و ۴۰۰ واح ــت: ۱۱ ه ــزی اظهارداش ــتان مرک اس
علــم و فنــاوری کشــور وجــود دارد؛ ۱۷ درصــد معــادل ۲ هــزار و ۲۰۰ شــرکت  
ــان  ــش بنی ــوارد، دان ــن م ــد از ای ــز رش ــاوری و مراک ــم و فن ــای عل در پارک ه

ــتند. هس
شمار پایین دانش بنیان ها در پارک علم و فناوری استان

معــاون فنــاوری و نــوآوری وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری خاطــر نشــان کــرد: 
۲۲۹ واحــد فنــاوری در پــارک علــم و فنــاوری اســتان مرکــزی وجــود دارد کــه 
۲۳ مــورد آن شــرکت های دانــش بنیــان هســتند کــه ایــن رقــم نســبت بــه میــزان 

کشــوری پاییــن تــر اســت.
ــان کار  ــش بنی ــرکت های دان ــدادی ش ــر روی تع ــون ب ــزود: تاکن ــن اف خیرالدی
ــاد  ــه ایج ــرکت ها ک ــن ش ــی ای ــر روی خروج ــت ب ــاز اس ــون نی ــده و اکن ش

ــود. ــت کار ش ــول اس ــروش محص ــتغال و ف اش

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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9۰۰شرکت دانش بنیان نوع سه در کشور ایجاد شده است

رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران گفــت: ۱۳ خانــه خــالق تحــت عنــوان 
ــم  ــم بتوانی ــت و امیدواری ــده اس ــاد ش ــور ایج ــتان های کش ــاهد در اس ــج ش گن

ــم. ــزار کنی ــا برگ ــن خانه ه ــا کمــک ای ــز ب رویدادهــای اســتارتاپی را نی
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از  مهــر، ســید امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی در 
نشســت صمیمــی تشــکل ها، کارآفرینــان برتــر شــاهد و ایثارگــر اســتان قزویــن 
ــور  ــن کش ــرای ای ــف ب ــای مختل ــران در عرصه ه ــواده ایثارگ ــرد: خان ــار ک اظه

افتخــار افریــده و نخبــگان زیــادی در میــان آنهــا داریــم.
وی افــزود: بیــش از ۳۰۰ هــزار نفــر از خانواده هــای ایثارگــر در کشــور 
جویــای کار هســتند و بایــد تــالش کنیــم تــا بــا هدایــت ایــن افــراد بــه ســمت 

ــم. ــل کنی ــا را ح ــتغال آنه ــکل اش ــی مش کارآفرین
رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران تاکیــد کــرد: اشــتغال از طریــق 
ــا  ــا ب ــم ت ــالش کنی ــد ت ــورده و بای ــت خ ــور شکس ــرد در کش ــتغالی خ خوداش
ــران را  ــتغال دیگ ــه اش ــی زمین ــوزه کارآفرین ــد در ح ــراد توانمن ــتفاده از اف اس

ــم. ــم کنی فراه
وی از حمایــت مالــی از افــراد دارای نقشــه کســب و کار خبــر داد و 

ــت الزم  ــادی حمای ــای اقتص ــه پروژه ه ــا ب ــل ایده ه ــرای تبدی ــرد: ب ــد ک تاکی
ــم داد. ــام خواهی را انج

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
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رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی

رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســالمی، از فعالیــت 
ــن  تعــداد هشــت هــزار شــرکت دانــش بنیــان در کشــور خبــر داد و گفــت: ای
تعــداد شــرکت دانــش بنیــان تــوان اشــتغال زایــی بــرای ۴۰۰هــزار نفــر را دارنــد.

ــازارکار، علیرضــا منــادی،  در آییــن تجلیــل از واحدهــای نمونــه  بــه گــزارش ب
کیفــی آذربایجــان شــرقی، قانــون رتبــه بنــدی فرهنگیــان را یکــی از مهمتریــن 
و بهتریــن برنامــه هــا در راســتای تکریــم فرهنگیــان کشــور خوانــد و افــزود: ایــن 
قانــون بــه رغــم برخــی مخالفــت هــا، اجرایــی مــی شــود و دولــت بــرای اجــرای 
ــل  ــن اســاس حداق ــر ای ــارد تومــان هزینــه مــی کنــد کــه ب آن ۵۰ هــزار میلی

دریافتــی مشــموالن کمتــر از ۱۶ میلیــون تومــان نخواهــد بــود.
وی مزیــت هــای اجــرای قانــون رتبــه بنــدی معلمــان را بســیار مهــم و تاثیرگذار 
ــا بیــان اینکــه کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و  ــد و ب در حــوزه آمــوزش خوان
فنــاوری زحمــات زیــادی بــرای تدویــن آن کشــیده اســت، بیــان کــرد: بــدون 
ــای  ــوزش در دوره ه ــیاق آم ــبک و س ــون، س ــن قان ــت ای ــرای درس ــد اج تردی
مختلــف تحصیلــی را ارتقــا خواهــد داد و جایــگاه اصلــی و اقعــی معلمــان ارتقــا 

و بهبــود مــی یابــد.
برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 

https://bazarekar.ir/52183

هشت هزار شرکت دانش بنیان در کشور، توان اشتغال زایی ۴۰۰هزار نفری را دارند

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داد؛

 راه اندازی ۱۳ خانه خالق در استان های کشور

مشاور امور بین الملل معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم: 

ایجاد اکوسیستم فناوری ایران را جزو ۲۰ کشور اول دنیا قرار می دهد
زراســوندی گفــت: ایجــاد یــک اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری در بــازه زمانــی 

۵ ســال مــا را جــزو ۲۰ کشــور اول دنیــا قــرار می دهــد.
بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از آنــا، مقــام معظــم رهبــری در چنــد روز اخیــر 
نیــز مجــددا در دیــدار بــا جمعــی از مــردم اصفهــان بــا اشــاره بــه دســتاورد های 
ــرای  ــد ب ــه روش جدی ــی ب ــد: »دســتیابی دانشــمندان ایران ــران فرمودن اخیــر ای
درمــان ســرطان خــون، بومــی ســازی یکــی از تجهیــزات اســتخراج نفــت و گاز، 
افتتــاح خــط آهــن در بخشــی از سیســتان و بلوچســتان کــه بخــش مهمــی از 
ــدازی  ــه، راه ان ــن کارخان ــاح چندی ــوب اســت، افتت ــه جن ــن شــمال ب خــط آه
ــی  ــرق، رونمای ــروگاه ب ــرداری از ۶ نی ــره ب ــرزمینی، به ــگاه فراس ــن پاالیش اولی
ــر و  ــواره ب ــک ماه ــاب موش ــان، پرت ــکوپ های جه ــن تلس ــی از بزرگ تری یک
ــو  ــه جل ــت رو ب ــی از حرک ــه نمونه های ــد، هم ــک جدی ــک موش ــی از ی رونمای
کشــور، آن هــم در زمانــی اســت کــه دشــمن تــالش دارد بــا برخــی اغتشاشــات 

مانــع ایــن حرکــت شــود.«
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، پیــش از ایــن سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم 
را در روز ۲۰ شــهریورماه ۱۴۰۱ ابــالغ کردنــد. در ســرفصل »علمــی، فنــاوری و 
آموزشــی« ایــن سیاســت ها، در بنــد ۲۰ بــه افزایــش شــتاب پیشــرفت و نــوآوری 
علمــی و فنــاوری و تجاری ســازی آن هــا، تأکیــد کردنــد. دو کلیــدواژه »شــتاب« 

ــه  ــورد توج ــش م ــش از پی ــد بی ــری بای ــخنان رهب ــرفت« در س و »پیش
ــرار گیــرد. ق

برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید 
https://bazarekar.ir/51833
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