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، انرژی خورشیدی مهمترین پذیردر میان انرژیهای تجدید 

جایگاه را در شرایط اقلیمی ایران به خود اختصاص داده 

درجه عرض  40تا  25است. کشور ما که در بین مدارهای 

ای واقع شده است که به شمالی قرار گرفته است. در منطقه

دریافت انرژی خورشیدی در بین مناطق مختلف لحاظ 

جهان در باالترین رده ها قرار گرفته است. میزان تابش 

کیلووات  5000تا  1800انرژی خورشیدی در ایران بین 

ساعت بر متر مربع در سال تخمین زده شده است. این 

وضعیت جغرافیایی کشور به طور متوسط قابلیت تولید 

تر مربع در سال را ایجاد می کیلو وات ساعت بر م 2000

میلیون بشکه نفت در روز  6کند که این مقدار انرژی معادل 

 .است

روز آفتابی بوده  300با توجه به اینکه کشور ما تقریبًا دارای 

و از نظر مقدار دریافت این انرژی در ردیف بهترین کشورها 

آید، استفاده از انرژی خورشیدی نه تنها به حساب می

 ت بلکه در آینده اجتناب ناپذیر است. ضروری اس

بر این اساس در صورت توسعه صنایع مرتبط با انرژی 

خورشیدی بعنوان یک انرژی جایگزین، این صنایع می توانند 

 در آینده فرصت های اشتغال بسیاری در کشور فراهم نمایند.

کاربرد تجهیزات خورشیدی با توجه به وضعیت کنونی کشور 

در زمینه تامین منابع انرژی و قابلیت این انرژی در رفع 

 بحرانهای موجود در آینده مسلما رونق بسیاری به بحث 

 

 

 

 

 

 

 

اشتغال در کشور با تمرکز بر این حوزه خواهد داشت. 

مشکالت زیست محیطی، مشکل تامین برق از منابع موجود، 

بحران کم آبی و تامین منابع گازی جهت گرمایش از جمله 

عمده ترین فرصت های پنهان اشتغال در حوزه صنایع 

 خورشیدی در سالهای آتی خواهند بود. 

اشتغال در تامین انرژی  تجهیزات خورشیدی و فرصت های

 مصارف خانگی و کاهش آلودگی زیست محیطی

مصرف انرژیهای فسیلی در کشور هر ساله جهت تولید برق 

و مصارف گرمایشی افزایش می یابد بویژه در بخش خانگی 

درصد از مصرف انرژی  39و تجاری که با سهم حدود 

کشوربیشترین مصرف را به خود اختصاص داده است. ادامه 

 در آینده روند افزایشی مصرف منابع کنونی انرژی در کشور،

 خواهند روبرو شدیدی بحران با را دورکشور چندان نه ای

ساخت، لذا توجه به انرژیهای جایگزین بویژه با توجه به 

سیاستهای کنونی کشور در این خصوص و بحث بهینه سازی 

مصرف بازار مناسبی را در این زمینه برای تجهیزات 

از سوی دیگر بحران  شیدی در کشور ایجاد خواهد کرد.خور

آلودگی زیست محیطی از مهمترین مسائلی است که بطور 

حتم در آینده توجه مسئوالن به برنامه ریزی در جهت کاهش 

 مصرف سوختهای فسیلی را بخود مشغول خواهد ساخت. 

 در صنایع خورشیدی پنهان اشتغال فرصت های 

 آزاده عباسی، سردبیر

abbasi@nethami.com 
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شود که عالوه بر  فرصت های اشتغالی که این امر موجب می

تحقیق و توسعه و تولید محصول در این حوزه در  در زمینه

سطوح کارشناسی و بازار این محصوالت ایجاد می شود، 

زمینه ایجاد اشتغال برای تکنسین های این حوزه نیز ایجاد 

شوند. طبق آمار موجود، بازای هر مگاوات برق خورشیدی می

شغل  20نصب شده در جهان در سال گذشته میالدی حدود 

نصاب ایجاد شده است. عالوه بر  13ولیدکننده و در قالب ت

آن بازای هر شغل ایجاد شده توسط صنعت برق خورشیدی، 

شغل در سایر بخش های اقتصادی ایجاد شده  8/1-8/2بین 

 است.

تجهیزات خورشیدی و فرصت های اشتغال در زمینه تامین 

 آب شیرین مناطق مختلف کشور

ائلی است که معضل کمبود آب قابل شرب از جمله مس

بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ایران با آن دست به 

گریبانند. طبق آمار موجود، سرانه آب قابل دسترس در کشور 

متر مکعب در سال برای هر فرد است که بر  1800حدود 

متر  1000این میزان به  1400اساس پیش بینی ها در سال 

داردهای مکعب کاهش خواهد یافت. این رقم طبق استان

جهانی وضعیتی بحرانی بحساب می آید. این امر در حالیست 

که بسیاری از نواحی کشور بویژه مناطق جنوبی کشور با سرانه 

متر مکعب در سال هم اکنون نیز در وضعیت  1000آب 

 بحرانی قرار دارد. 

از سوی دیگر توزیع غیر یکنواخت آب در طول زمان و مکان، 

در زمان وقوع کمترین بارندگی،  وجود بیشترین تقاضای آب

عدم توازن بین عرضه و تقاضای آب و خصوصا افزایش 

تقاضای آب و محدودیت منابع آبی و در بعضی مکانها کاهش 

آن با تنزل کیفیت آب سفره های زیرزمینی به دلیل برداشت 

بیش از حد مجاز، پیشروی آبهای شور، دفع غیر صحیح 

نعتی، باال بودن هزینه های فاضالبهای خانگی و پساب های ص

تامین آب جدید با رقابت شدید بین گروههای مصرف کننده 

آب بدلیل کم بودن منابع آبی، استفاده ناکارآمد از آب، اتالف 

زیاد آب در بخش کشاورزی و مکانیزم قیمت گذاری ناکارآمد 

 آب از مدیریت منابع آب کشور را پیچیده کرده است.

اهداف بلندمدت مدیریت راهبردی  با این مشکالت، یکی از

آب کشور تعادل برقرار کردن بین تقاضای آب و منابع آب 

موجود با کمترین هزینه ممکن می باشد. برای پاسخگویی به 

نیاز روز افزون تقاضای آب در کشور در نظر گرفتن 

راهبردهای صرفه جویی آب،  شیرین کردن آب های شور از 

مهمی در مدیریت بهینه آب  جمله راهکارهایی است که نقش

دارد. در این بین و به منظور کاهش هزینه های فرایند شیرین 

سازی آب بایستی از فرایندهایی استفاده کرد که از پتانسیل ها 

 و منابع موجود در استانهای مختلف حداکثر استفاده را نمایند. 

بنابراین استفاده از پتانسیل  انرژی خورشیدی در  رفع و  

اثرات کم آبی در کشور و تامین آب شرب از منابع  کاهش

آب شور موجود در مناطق مختلف  می تواند بازار مناسبی 

بویژه در مناطق جنوبی کشور داشته باشد. وجود این بازار 

فرصت اشتغال در حوزه تحقیق و توسعه، تولید و فروش آب 

شیرین کن های خورشیدی در مقیاس بزرگ جهت شیرین 

یا با هزینه قابل رقابت با آب شیرین کن های کردن آب در

معمولی و حتی آب شیرین کن های پرتابل خورشیدی جهت 

 تامین آب افراد بصورت محلی را فراهم می آورد.
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تجهیزات خورشیدی و فرصت های اشتغال با هدف 

 مدیریت منابع آب کشاورزی

بخش کشاورزی در ایران یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی 

ترین عامل باشد و این در حالی است که کمبود آب اصلیمی

باشد. محدود کننده تولید محصوالت کشاورزی و غذایی می

نتایج تحقیقات و مطالعات مختلف بیانگر آن است که در 

آب به شکلهای مختلف و به میزان  ،بخش کشاورزی کشور

شود به نحوی که بازده کل آبیاری در کشور زیادی تلف می

از منابع آب  %70نماید. یعنی حدود تغییر می %37تا  33ن بی

به صورت تبخیر، نفوذ عمقی، جریانات سطحی به زهکشها، 

هایی که به دریا ریخته و یا ازمرزهای و از طریق رودخانه

بنابراین استفاده از گردد. شوند تلف میکشور خارج می

خش سیستم هایی که در مدیریت بهینه منابع آب در این ب

نقش داشته باشند از اولویتهای اصلی سازمانهای متولی است. 

در این بین ضروری است سیستم هایی بکار برده شوند که 

کمترین وابستگی را به منابع انرژی نظیر برق داشته باشند تا 

دامنه کاربرد آنها در کلیه مناطق کشاورزی افزایش یابد و از 

آب کشاورزی را  این طریق بتوان بصورت موثرتری منابع

بهینه کرد. استفاده از تجهیزات کنترل کننده آبیاری که با 

استفاده از خورشید عمل می کنند از جمله این راهکارست 

که با توجه به وضع موجود منابع آبی در کشور می تواند بازار 

 مناسبی در آینده برای فروش این محصوالت ایجاد نماید.

تجهیزات خورشیدی و بازار آتی محصوالت خشک 

 کشاورزی 

اعم از زراعی،  بخش قابل توجهی از محصوالت کشاورزی

دالیل مختلفی درچرخه تولید  بهکشور باغی، شیالتی و دامی 

وضعیت موجود حاکی . تا مصرف دچار ضایعات می شوند

ما طبق  ضایعات در کشور متوسط است که متاسفانه از آن

معادل  مذکور کارشناسان امردر بخش های مختلفبرآورد 

 .درصد است 5/18

یکی از طرق برخورد با این معضل خشک کردن محصوالت 

کشاورزی است که هم اکنون در مزارع و باغها به شیوه ای 

کامال سنتی و بدون رعایت اصول بهداشتی صورت می گیرد. 

 استفاده از  خشک کن های خورشیدی بدلیل سادگی، هزینه

پایین خشک کن و انعطاف پذیری در بسیاری از نقاط کشور 

که از تابش مناسب خورشید برخوردارند، نقش قابل مالحظه 

ای در سودآوری و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در کشور 

دارد. تولید محصوالت خشک خورشیدی بعنوان یک فرصت 

خوداشتغالی برای کلیه افراد سرپرست خانوار و باغداران و 

 تواند درآمد قابل توجهی ایجاد نماید. کشاورزان می

 پایان کالم

کشور ما با وجود پتانسیل باالی انرزی خورشیدی، در حوزه 

در ابتدای راه است و هر چند فعالیت هایی  توسعه این صنعت

بعضا قابل توجه در حوزه تحقیق و توسعه و بعضا تولید 

که باید حق محصوالت مرتبط انجام پذیرفته ولی آنچنان 

موضوع در این خصوص بجا نیامده است. ضرورت حمایت 

های بیشتر مسئوالن از فعالیت های مختلف در این حوزه و 

بویژه کارآفرینان فعال صنایع خورشیدی ، فرهنگسازی بیشتر  

و توسعه آموزش های مرتبط در سطوح مختلف مدتهاست 

همتی که احساس می شود. آنچه بیش از پیش جلوه گر است، 

  .مضاعف است که باید به انجام رسد
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تواند می (IDP) طراحی و تنظیم طرح های توسعه فردی

مکمل مناسبی برای سیستم ارزیابی عملکرد نیروی انسانی در 

فردی و یا توسعه شغلی وحرفه ای  توسعه. .شرکتها باشد

ارزیابی نیازهای توسعه ای هر  در خصوص فرآیند مستمر یک

است. زمانی که این  برنامه ریزی برای رفع این نیازهاو  فرد

فرایند را به صورت مستند در می آوریم، درواقع به 

پرداخته ایم. مزایای تدوین طرح توسعه فردی  IDP تدوین

 : شامل موارد زیر است

این فرآیند به مدیران و کارکنان کمک می کند که در -1

فکر کنید خصوص دانش، مهارت و یا موفقیت های خود 

حرفه  و خصوصا تحصیلی فردی، و برای ارتقاء و پیشرفت

 .خود برنامه ریزی نمایید ای

فضایی را بوجود می آوریم که در  IDP با ایجاد و اجرای-2

آن کارکنان فرصت می یابند با مافوق خود به نحو شفاف 

صحبت کرده و عالوه بر بیان مشکالت، ا نتظارات مافوق را 

ایت به یک جمع بندی مشترک در این دریابند و در نه

خصوص دست یابند که چگونه اهداف فردی و سازمانی را 

 .می توان همسو نمود و رشد کرد

با اجرای این طرح می توانیم به درستی حیطه هایی را که -3

در آنها مدیران نیاز به توسعه دارند را تعیین نموده و با 

 متمرکز نمودن آموزش ها بر نیازهای واقعی، باعث افزایش 

 

 

 

 

نوعی    IDP اثربخشی وکارآیی آموزش ها شد. به عبارتی،

گرچه برنامه های توسعه فردی،  است ”نیازسنجی آموزشی“

 .محدود به آموزش نخواهد بود

برنامه توسعه فردی توسط سیستمی که مرتب میزان -4

قدم های بعدی برنامه ریزی می پیشرفت را ارزیابی و برای 

کند، پایه گذاری می شود. مستند سازی این فرایند که همان 

است به مدیران و سیستم   IDP یا« برنامه توسعه فردی»

کمک می کند که اولویت های خود را مشخص و فرایند 

پیشرفت هر فرد را پایش کرده و قدم های مثبتی برای 

ن برای مدیران که نیازها و حمایت از افراد بردارد. تدوین آ

الزامات فردی، سازمانی و محیطی آنان را شناسایی نموده و 

در جهت رفع و تحقق این نیازها و ضرورت های شغلی گام 

بردارد، از ضرورت باالیی برخوردار است. هر یک از مدیران 

می توانند خودشان در فرایند تدوین برنامه توسعه فردی شان 

ته و نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و مشارکت باالیی داش

فرصت های خود را شناسایی و اهداف خود را بر اساس 

نیازهای سازمانی تعیین و مسیر حرکت آینده و ارتقای خود 

را مشخص نموده و برای آن برنامه ریزی کنند. همچنین در 

فواصل )سه یا شش ماهه( اجرای برنامه را ارزیابی نموده و 

 .نمایند خط مشی بعدی را تعیین

  

 برنامه ریزی توسعه فردی

 امیرحسین صبورطینت

 دکترای مدیریت دانشگاه تهران

sabourtinat@ut.ac.ir 

  

mailto:sabourtinat@ut.ac.ir


 

98 خرداد ماه-پنجمشماره -سال اول -ماهنامه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال 6  

 

 

 بر کالن نگاه ،یفرد توسعه برنامه کی میتنظ و نوشتن یبرا

 الگوها از نمونه چند با ییآشنا زین و IDP میتنظ یکل ندیفرا

 توسعه برنامه کی نوشتن معمول طور به. باشد دیمف تواند یم

 که آن یبرا مراحل نیا همه که است مرحله 5 یدارا یفرد

 یضرور باشد، یابیارز قابل و معتبر و شده نیتدو یدرست به

 .است

 یا توسعه یشخص اهداف/  هدف  نییتع*

  هدف به دنیرس یبرا نقشه نیتدو*

  میا کرده میترس که یا نقشه یابیارز*

  میا مودهیپ که یریمس دادن نشان و ثبت*

 حرکت ریمس یبند زمان*

 ییگو شود، یم یفرد توسعه طرح از صحبت یوقت یعبارت به

 سطح در کیاستراتژ یزیر برنامه کالن یالگوها نکهیا

 یزندگ در فرد و شود یم بکارگرفته یفرد سطح در ،یسازمان

 یروشن یریگ جهت و یاستراتژ یدارا خود یکار و یا حرفه

. اوست یها لیپتانس و ها یتوانمند با منطبق که شود یم

 یم زین ریز یکل مرحله سه قالب در را مرحله 5 نیا یگاه

 :نمود خالصه فرد هر یبرا توان

 بشناس را اهدافت(  الف

 دست بدانها یجار سال در یخواه یم که را یاهداف از یستیل

 توسعه کنفرانس، کی در کارت ارائه مثال. کن مشخص یابی

  عملکردت بهبود حضار، جمع در ات یارتباط یها مهارت

 اقدام و اوریب در SMART صورت به را اهدافت( ب

 سیبنو یعمل

 به دنیرس در تو به که سیبنو یملموس و مشخص اهداف

 هر به دنیرس یبرا یگاه.کند یم کمک ات یفیک اهداف

 الزم یاتیعمل برنامه چند برداشتن ملموس و ینیع هدف

 را خودت تا بشناس را خود یها تیاولو و ارزشها. است

 ستین ات یا توسعه یازهاین با همسو که ییکارها ریدرگ

 ینکن

 کن یابیارز مشخص مقاطع در را خود شرفتیپ( ج

 سمت به را شرفتتیپ آن قیطر از تا کن جادیا نیال میتا کی

 ای منتور کی با یا دوره مقاالت یبرا.یکن یریگ اندازه مقصد

 او با شرفتتیپ مورد در تا کن یزیر برنامه خود لدیف در یمرب

 یکن صحبت
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نیست. در واقع  آسان کسب و کارافزایش سرمایه برای یک 

جمع آوری  بسیاری از کارآفرینانی که تصمیم به پس انداز و 

خود هستند عقیده دارند یا کسب و کار  پول برای استارت آپ

که این بخش در شروع یک کسب و کار بسیار چالش برانگیز 

تواند به شما در در ادامه چند نکته آمده است که می .است

 مایه کمک کند.امر افزایش سر

 برای همه چیز برنامه ریزی کنید-1

ی مورد شما برای اینکه بتوانید برآوردی از میزان  سرمایه

ی اهداف و برنامه نیازتان داشته باشید، در قدم اول باید همه

خود را در طرح کسب و کار بیاورید. اگر خودتان ندانید که 

میتوانید انتظار داشته ای برای آینده دارید چگونه چه برنامه

 گذاران به طرح شما اعتماد کنندباشید که سرمایه

 با افراد مختلف مالقات کنید-2

آیند. به ها از یک گروه مینفر از آن 4مدیر  5معموال از هر 

های صنعتی مرتبط با کسب و کار خود ها و شبکهگروه

کنند میکنید به شما کمک بپیوندید و با افرادی که فکر می

و شبکه های  LinkedIn مالقات کنید. از سایت هایی مثل

 .توانید کمک بگیریدیز مین  Instagramمانند  اجتماعی

 تمرین و تالش را بیشتر کنید-3

هرچه بیشتر به اشتباهات گذشته دقت کنید و از آنها درس 

 تر قدم خواهید برداشت. از دیگران بگیرید، در آینده محکم

 

 

 

 

 

های شما گوش کنند و از شما بخواهید به نظرات و برنامه

 تر خواهد کرد.انتقاد سازنده کنند. تمرین بیشتر شما را آبدیده

 کنید کار مناسب گذاران سرمایه -4

 منتظر است بهتر نیست، سازگار شما با گذارسرمایه منافع اگر

 سرمایه درست گذاران سرمایه باشید. مناسب گذار سرمایه

 کنند.می صرف شما برای پول از بیش چیزی که هستند گذارانی

 کنید حاصل اطمینان باید همچنین کنند.می هفکری شما با هاآن

 و کار به باید کنیدمی انتخاب شما که گذارانی مایهسر که

 .باشد مشتاق شما صنعت

 داشته باشید هآمادهمه چیز را  -۵

هنگامی که شما از افراد دیگر درخواست پول یا سرمایه 

خواهند اسناد مالی شما را ببینند. ها قطعا میکنید، آنمی

دارید مثل مطمئن باشید همه چیز را از قبل در این مورد آماده 

رسید، صورت حساب های بانکی، اسناد تامین مالی سهام و 

غیره. اجازه ندهید سرمایه گذاران اصلی منتظر بمانند تا 

. اسناد و مدارک حقوقی بفرستید هااطالعات خود را برای آن

ها نشان خواهد داد که شما در کار خود جدی آماده به آن

کارتان اطمینان کنند شود بیشتر به شما و هستید و باعث می

 .و برای سرمایه گذاری مشتاق تر شوند

و در انتها اینکه اجازه ندهید دغدغه افزایش سرمایه شما را از 

دیگر وظایفتان دور کند. هدف اصلی شما رشد کسب و 

 کارتان است.

 مایه کسب و کار خود را افزایش دهیم؟چگونه سر

 ، دبیربخش کارآفرینیپویان سجادی

sajadi@nethami.com 
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 نقشه راه توسعه جلبک برای ایجاد اشتغال تهیه

فناوری معاونت علمی  مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست

و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تدوین نقشه راه، 

صنعت  :توسعه فناوری و صنایع جانبی در بوشهر، بیان کرد

های جلبک بازار بزرگی در کشور ایجاد و برگزاری نشست

های عملیاتی برای تخصصی جلبک نیز به دریافت راهکار

این ظرفیت در  کند. چراکهتوسعه فناوری جلبک کمک می

سال آینده نقشی بزرگ در حوزه غذا و صنایع مختلف  50

 .ایفا خواهد کرد

های ها و جلبکوی افزود: ایران از نظر داشتن ریزجلبک

بزرگ، در بهترین شرایط قرار دارد و باید به صورت جدی به 

 .های مرتبط با این حوزه گام برداشتسمت فناوری

 را به یک وارد کننده تبدیل  عدم توجه به صنعت جلبک ایران

قانعی در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح  کرده است

کرد: عدم توجه به این صنعت، باعث شده است که صنایع 

مرتبط با این حوزه استراتژیک شکل نگیرد و ایران تنها به یک 

 .های آن تبدیل شودوارد کننده جلبک و فرآورده

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری اظهار کرد: در زمینه جلبک، ستاد توسعه 

زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

اقدام به تهیه نقشه راه کرده است. این کار عالوه بر رونق 

 اقتصاد زیستی به ایجاد اشتغال و تولید فناوری نیز کمک 

 

 

 

 

 

های مستعد وی همچنین عنوان کرد: با توجه به زمین.کندمی

پرورش جلبک در ساحل خلیج فارس و مکران تغذیه آبزیان 

کیفیت با جلبک باید گسترش یابد تا آبزیان با هزینه کمتر و 

کند قانعی ادامه داد: این کار کمک می.بهتر پرورش یابند

مشکل تامین خوراک آبزیان که یکی از مسائل اصلی پرورش 

 .دهندگان است برطرف شود

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری، در ادامه بیان کرد: در حال حاضر استفاده 

یع غذایی به عنوان فرم دهنده مورد از جلبک دریایی در صنا

گیرد که برای تامین این نیاز نیز جلبک را از استفاده قرار می

به گفته وی، در حال حاضر برای  .کنیمها وارد میدیگر کشور

شرکت داخلی با سرمایه خصوصی  3تولید جلبک در کشور، 

های داخلی اند که امیدوار هستیم با توانمندیوارد میدان شده

 .توانیم به رشد خوبی برسیمب

 

 

 

 

                              

       

          مایس و صدا یخبرگزار: منبع     

 

 اخبار منتخب کارآفرینی در ماهی که گذشت

خبر بخش ریدب ،یشجاع مایش  

         shojaei@nethami.com  
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 تشکیل کانون خیران کارآفرین در خراسان جنوبی

حاجی عبدالوهاب، مشاور معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 

با اعضای امداد کشور در سفر به خراسان جنوبی و در نشست 

کارگروه اشتغال خراسان جنوبی با اشاره به شرایط اقتصادی 

حاکم در کشور، در خصوص اجرایی شدن کانون خیران 

این کانون در چارچوب نظام جذب خیران و  :کارآفرین گفت

عنوان نخبگان شده است و کارآفرینان به  کارآفرین طراحی

قرار های کانون و کار در محوریت فعالیت حوزه کسب

وی افزود: تاکنون کانون خیران کارآفرین و .خواهند داشت

افزایی در اشتغال در چند استان اجرایی و موجب افزایش هم

ها شده است و برکات و بین کارآفرینان خیر و فعال در استان

های نتایج ارزشمند آن در حوزه کسب و کار و فعالیت

 .اقتصادی نصیب دو دهک پایین جامعه خواهد شد

حاجی عبدالوهاب، با اشاره به نحوه فعالیت کانون خیران 

کارآفرین اشتغال گفت: شناسایی کارآفرینان واقعی به 

های خصوص کسانی که در شرایط بد اقتصادی همچنان بنگاه

اقتصادی خود را فعال نگه داشتند، گام نخست در اجرا و 

 .سازی این مدل استپیاده

اد کشور با تأکید بر اینکه نظام مشاور معاون اشتغال کمیته امد

ای و محلی ای ملی، منطقهآموزشی ما مبتنی بر نیازهای توسعه

 التحصیالن بیکار شکل نگرفته است، افزود: وجود انبوه فارغ

 

 

 

 

 

 

تنها یکی از معضالت جامعه کنونی است که با گذشت زمان نه

ها افزوده از جمعیت بیکاران کاسته نشده بلکه بر تعداد آن

 .شودیم

حاجی عبدالوهاب گفت: از آنجا که کارآفرینان عرصه اشتغال 

از نیاز بازار، خدمات و کاال آگاهی الزم و تجربه کافی دارند 

الگوی مناسبی و در مواردی به  توانند به عنوان راهنما ومی

 .عنوان راهبر شغلی برای مددجویان جویای شغل باشند

های وی ادامه داد: شناسایی کارآفرینان استان و انجام بررسی

الزم مجمع، کانون تشکیل و متعاقب آن هیات امنای منتخب 

 .و هیات عامل نیز انتخاب خواهند شد

 

 

 

 

 

 باشگاه خبرنگاران جوانمنبع:                

 

 

 

 اخبار منتخب کارآفرینی در ماهی که گذشت

خبر بخش ریدب ،یشجاع مایش  

         shojaei@nethami.com 
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 ربیت فارغ التحصیالن کارآفرین، با توسعه مدارس مهارتیت

داوود ثمری مدیرکل مراکز تحقیقاتی و ارتباط با صنعت 

دانشگاه آزاد اسالمی، درباره ایجاد مدارس مهارتی در دانشگاه 

آزاد و دستاوردهای آن گفت: ایجاد مدارس مهارتی در 

ای بوده که در این دانشگاه شکل دانشگاه آزاد ایده هوشمندانه

تبدیل  1404 گرفته است. اگر دانشگاه آزاد بخواهد در سال

به انتخاب اول هر داوطلب ورود به دانشگاه شود، کسب 

مهارت همراه با تحصیل یکی از عوامل مهم در راستای تحقق 

 .این هدف خواهد بود

کسب مهارت فاکتوری مهم در اشتغال و کارآفرینی :وی افزود

التحصیلی خواهد بود و دانشجویان صرف گرفتن بعد از فارغ

در دانشگاه سپری نخواهند کرد و به مدرک، وقت خود را 

های مختلف رشته تحصیلی طور تخصصی و عملی با جنبه

خود و حتی فراتر از آن آشنا خواهند شد. بدون تردید، 

التحصیالنی که با مهارت تربیت شده باشند و فارغ

 های الزم حین تحصیل را دیده باشند بیکار نخواهندآموزش

 .ماند

ی و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد مدیرکل مراکز تحقیقات

اسالمی در ادامه خاطرنشان کرد: ایجاد مدارس مهارتی در 

ای که سازی رایانههای مختلفی چون حقوق، نانو، بازیرشته

 بعضی از این موارد در واحدهای دانشگاه آزاد و مدارس سما 

 

 

 

 

 

 

التحصیالن عملی شده است، آغازی برای تربیت فارغ

 .کارآفرین در دانشگاه آزاد خواهد بود

آموزی در ایجاد ثمری با توجه به اثرات مدارس مهارت

اشتغال برای فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد تاکید کرد: وقتی 

اد در بازار کار و کارآفرینی التحصیالن دانشگاه آزفارغ

حضوری پررنگ داشته باشند همین امر تبلیغی بزرگ برای 

این دانشگاه خواهد بود و بدون تردید داوطلبانی که خواهان 

های خود دانشگاه آزاد را ورود به دانشگاه هستند در انتخاب

 .دهنددر اولویت قرار می

ی حقوق ، مدرسه عالی مهارت97بهمن ماه  16گفتنی است، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب با حضور مسئوالن 

دانشگاه آزاد برگزار شد و این مدرسه تحت نظارت دانشگاه 

 .آزاد اسالمی واحد تهران جنوب شروع به فعالیت کرد

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در این مدرسه، در محیطی 

ی مختلف یک هاتوانند از نزدیک با بخشسازی شده میشبیه

مجتمع قضائی آشنا شوند که این امر در اشتغال و 

بسزایی  التحصیالن نقشافزایی دانشجویان و فارغمهارت

 .دارد

های ایجاد مدارس مهارتی رباتیک و انیمیشن از دیگر برنامه

دانشگاه آزاد در مدارس سما و واحدهای مختلف 

 .ست که در آینده نزدیک محقق خواهد شددانشگاهی

 اخبار منتخب کارآفرینی در ماهی که گذشت

خبر بخش ریدب ،یشجاع مایش  

         shojaei@nethami.com 
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دانشمندان ماده ای ساخته اند که صدا را بلوکه می کند ولی 

 .دهدنور و هوا را از خود عبور می

با ترکیب دانش ریاضیات و فناوری چاپگرهای سه بعدی 

اند که ای را خلق کردهماده وستوندانشمندان دانشگاه ب

رسد چرا که نور و هوا وجودش ظاهراً منطقی به نظر نمی

 .شوند ولی صدا نههیچ مشکلی از آن رد میبدون 

کند که حاال ما می توانیم به طور محاسباتی این ایده بیان می

را  منبعیتواند جلوی صدای هر شیئی را طراحی کنیم که می

تواند از آنچه ما بگیرد و این به معنای آن است که آینده می

 .فکر می کنیم آرام تر باشد

 امدیریت صد 

ای که در یک ژورنال فیزیک معتبر به چاپ رسید در مقاله

را معرفی کردند. در این ی صوتی ماده برای اولین بارمحققان 

به محاسبه ابعاد و مشخصاتی پرداختند که تحقیق آنها در ابتدا 

      یک ماده نیاز دارد تا بتواند امواج صوتی را که به سمتش 

ند بدون آن که بازتاب ک اولیه آید به سوی منبع تولیدمی

سپس ماده  قابلیت خود در عبور نور و هوا را از دست بدهد،

 را به یک سر لوله  را به شکل یک دونات پرینت کردند و آن 

که در سر دیگر آن یک بلندگو قرار داده شده  pvc از جنس

وقتی پیچ صدای بلندگو را در حدی شبیه  .بود وصل کردند

 تند که شکل پرینت شده تا به صدای انفجار باال زدند دریاف

 

 

 

 

 

 

 

 

شود به آن منتقل می درصد صدایی را که از طریق لوله 94

 .کندخنثی می

 گوید روزی که این آزمایش رامحققی دیگر در این پروژه می

ما قبال  .انجام دادیم به معنای واقعی کلمه شگفت زده شدیم

نتایج شبیه سازی شده آزمایش را در کامپیوتر دیده بودیم و 

بخش بود اما میزان متاثر شدن شما  همه چیز سازگار و نتیجه

ی در دیدن شبیه سازی نتیجه آزمایش در مدلسازی کامپیوتر

 .متفاوت تر خواهد بودتا مشاهده آن در دنیای فیزیکی بسیار 

 آرامیک مکان 

این دانشمندان کاربردهای زیادی را برای ماده آکوستیک شان 

کنند و طرح و پژوهش آنان محدود به در آینده تصور می

همین شکل دوناتی که ضد صدا بودن آن را اثبات کردند 

 .نخواهد شد

         دو محقق دیگر این پروژه خاطرنشان کردند که ساختار 

          با کاربردهای زیاد و زیباست و هر قطعه  مافوق سبک

می تواند به عنوان یک آجر در ساخت مساحتی وسیع تر مثل 

یک دیوار عایق صدا که با نور و هوا کاری ندارد مورد استفاده 

همچون متعادل  یتواند در موارداین ماده می قرار بگیرد. 

و حتی  HVAC هایسیستم پهپادها،ساختن صدای 

طور که پیداست کاربرد داشته باشد و این MRI هایدستگاه

هر چیزی که سر و صدایی به راه می اندازد با اضافه کردن 

 .ساخت آرامترساکت تر و آنرا  این ماده می توان 

 

rostami@nethami.com  

 صائب میاررستمی، دبیر بخش فناوری

 ماده بلوکه کننده صدا، یک تجربه آرامش بخش!
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روز ماندن با توجه به سرعت پیشرفت دنیای اطرافمان برای به

اطرافمان وجود دارد، هایی که در و استفاده از تمام پتانسیل

های جدیدی به ها و دانشهمیشه نیاز است که ما نیز مهارت

های های آنالین یکی از بهترین روشخود اضافه کنیم. کورس

ی های جدید برای افرادی است که مشغلهآموختن مهارت

های حضوری کنند در کالسزیادی دارند و فرصت نمی

ضوع را مطالعه های تخصصی آن موشرکت کنند یا کتاب

خود  هشت دوره آموزشی پرطرفدار courserکنند. سایت 

ها آشنا معرفی کرد که در ادامه با آن 2018را در سال 

 شویم.می

 (machine learningفراگیری ماشینی)-1

Machine learning ترین ترین و مهم رشدیکی از روبه

های روز است که در آینده نیاز به آن حتی بیشتر هم فناوری

شود. تکنولوژی هوش مصنوعی نیز یکی از می

 است. آنهای زیرمجموعه

 ی صحیح یادگیریفراگرفتن طریقه-2

تر یادگیری و آموختن تر و سریعهای موثرراه دورهدر این 

دیگو های آزموده شده در دانشگاه سنکشود و تکنینارائه می

 شود.میبرای یادگیری موثر استفاده 

 مهارت خوب بودن-3

ترین مهارتی که یک انسان باید داشته باشد شاید مهم

است. اینکه بلد باشید چطور در هر  "خوب بودن"مهارت

 شرایطی احساس خوشبختی کنید. با فراگرفتن این مهارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

خودتان و اطرافیانتان احساس بهتری از کسی که هستید 

 خواهید داشت.

 های دیجیتالبیت کوین و ارز-4

ارزش بیت کوین پایین آمده با وجود اینکه در چند ماه اخیر 

های دیجیتال صنعتی پرطرفدار است ولی همچنان صنعت ارز

است و افراد زیادی که دانش الزم را در آن زمینه دارند، سود 

 آورند.خوبی بدست می

 هایادگیری الگوریتم-۵

هاست. از اینترنت گرفته تا دنیای امروز دنیای الگوریتم

های همه از الگوریتم های راهنمایی و رانندگی،چراغ

کنند. کسب اطالعات در زمینه مخصوص خود استفاده می

 ها میتواند به درک دنیای دیجیتال کمک کند.الگوریتم

 ایزبان انگلیسی برای امور حرفه-6

ها که برای غیرانگلیسی زبان دوره هایکی از پرطرفدار ترین 

د تقویت انای که در آن مشغولزبان خود را با توجه به حرفه

کنند تا بتوانند از منابع انگلیسی استفاده کنند یا با افراد 

 انگلیسی زبان در حرفه خود ارتباط برقرار کنند.

 ای از روانشناسیمقدمه-7

کند و در دنیای دانشی که ذهن و روان انسان را بررسی می

 پرتنش و استرس امروز، اطالع داشتن از آن سودمند است.

 ارتحلیل رفتار باز-8

توان احتمال ضرر را  می بازار بینی و تحلیل اتفاقات با پیش

توجه به نکات کاربردی این  کم و احتمال سود را بیشتر کرد.

 بوده است 2018تحلیل آخرین دوره آموزشی پر طرفدار سال 

 ، دبیربخش کارآفرینیپویان سجادی

sajadi@nethami.com 

  

 2018آنالین پرطرفدار در سال دوره های آموزشی 

mailto:sajadi@nethami.com
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