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بسمهتعالی

مهارتهایشغلیوکسبدرآمد

 از میان عناوین دهگانۀ زیر ،تأکید بر روی سه مورد اول است.
 لطفاً نظرات و پیشنهادهای خود را برای تکمیل یا تصحیح این منت با  kavosh.group1@chmail.irدر میان بگذارید.

عنوان

توضیح

برخی از موارد مفید

 -۱جستوجوی
فرصتهای شغلی
مرتبط با رشته

در دوران دانشجویی ،جستوجوی فرصتهای شغلی به
دانشجویان کمک میکند تا با توامنندیهای الزم در این
فرصتها آشنا شوند (مثالً نرمافزارهای موردنیاز یا سطح
زبان) و بتوانند برای کسب آنها تالش منایند .همچنین
میتواند منجر به شناسایی فرصتهای شغلی موجود شود تا
در صورت لزوم بتوانند شغل موردنظر خود را رسیعتر پیدا
کنند.

* پایگاه اطالع رسانی اشتغال فناوری نانو

برای این جستوجو میتوان از این روشها استفاده کرد:
( )۱جستوجو در اینرتنت (مثالً جستوجوی کلیدواژههای
«فرصت شغلی رشتۀ « ،»...استخدام مهندس  )»...و ()۲
مراجعه به تابلوهای ارتباط با صنعت دانشکده
 -۲اجرای پروژۀ
کاربردی

تالش برای اینکه موضوع درس پروژه ،یک موضوع کاربردی
و صنعتی باشد؛ این کار ،هم میتواند برای دانشجویان،
استادان و دانشگاه درآمدزا باشد و هم برای صنایع و
رشکتها .انجام یک پروژۀ صنعتی ،همیشه یک کار دشوار
نیست؛ گاهی با مقداری جستوجو در منابع مختلف
میتوان به این هدف دستیافت .برای پیدا کردن یک
موضوع مناسب از این روشها میتوان کمک گرفت)۱( :
مراجعه به تابلوهای ارتباط با صنعت دانشکده )۲( ،مراجعه
به استادانِ با دید کاربردی و مشورت با آنها)۳( ،
جستوجوی فراخوانهای پروژه در وبگاههای سازمانها،
رشکتها ،کارخانهها و )۴( ،...بررسی طرحهای امکانسنجی،
( )۵بازدید از منایشگاههای مرتبط )۶( ،رشکت در بازدیدهای
صنعتیای که در دانشگاه برنامهریزی میشود.

* وبگاه «ویکی آیدیا»
* ویژهنامۀ نیازهای فناورانۀ صنعت کشور (بهمن ( )۱۳۳۲
 ۲/۰۳ -PDFمگابایت) [ ]
* بخش «عناوین پایان نامه ها» در وبگاه «ستاد ویژۀ توسعۀ
فناوری نانو»
* بخش «اولویت های تولید محصوالت زیست فناوری» در
وبگاه «ستاد توسعۀ زیستفناوری»
* بخش «فراخوان حامیت از طرحهای فناورانه» در وبگاه
«ستاد توسعۀ فناوری اطالعات ،ارتباطات و میکروالکرتونیک»
* بخش «فراخوان حامیت از تولید محتوای الکرتونیکی» در
وبگاه «ستاد توسعۀ فناوری اطالعات ،ارتباطات و
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میکروالکرتونیک»
* بخش «فراخوان حامیت از طرحهای فناورانه حوزه
میکروالکرتونیک» در وبگاه «ستاد توسعۀ فناوری اطالعات،
ارتباطات و میکروالکرتونیک»
* بخش «دانلود طرح های توجیهی صنعتی» در وبگاه «ایران
کارخانه»
مانند:
گزارش مطالعات امکانسنجی تولید پاکتهای کاغذی چندالیه
( ۳/۳۷-PDFمگابایت) [ ]
* منونهای از یک پروژۀ صنعتی (خرب «اخرتاع دستگاه غبار سنج
لیزری غیر متاسی») ( ۷۸/۶-PDFکیلوبایت) [ ]
* وبگاه «رشکت سهامی منایشگاه های بین املللی جمهوری
اسالمی ایران»
* وبگاه «رشکت منایشگاه های بین املللی استان اصفهان»
* پژوهشکدۀ شهید اعتباری در دانشگاه صنعتی اصفهان
* بخش جست و جو در وبگاه کتابخانۀ مرکزی دانشگاه
صنعتی اصفهان (برای آشنایی با سوابق علمی و پژوهشی
استادان دانشگاه با جستوجوی نام و نام خانوادگی آنها)
 -۳در وقتهای
آزاد زمان
دانشجویی ،کار
کردن در مراکز
موردعالقه

به دانشجویان پیشنهاد میشود که در دوران دانشجویی ،در * وبگاه «رشکت سهامی منایشگاه های بین املللی جمهوری
اسالمی ایران»
مورد اینکه بعد از دانشآموختگی متایل دارند در کجا
مشغول به کار شوند بررسی کنند و سپس ،سعی کنند در
* وبگاه «رشکت منایشگاه های بین املللی استان اصفهان»
وقتهای آزاد خود ،بهویژه در تابستانها ،بهصورت
داوطلبانه و حتی بدون حقوق در آن رشکت ،کارخانه،
پژوهشکده یا  ...کار کنند و مسئولیتهایی را که توانایی آن
را دارند به عهده بگیرند.بدین ترتیب میتوان سابقۀ کاری به
دست آورد و تجربه کسب کرد .همچنین ،کارفرما میتواند با
توامنندیهای دانشجویان آشنا شود و بعید نیست که از
آنها برای همکاری دعوت کند.
برای یافنت مراکز موردنظر میتوان از این روشها کمک
گرفت )۱( :بازدید از منایشگاههای مرتبط )۲( ،رشکت در
بازدیدهای صنعتیای که در دانشگاه برنامهریزی میشود و
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( )۳جستوجو در اینرتنت.
 -۴کار دانشجویی

 -۵تدریس
 -۶ترجمه ،تألیف
و ویرایش کتاب

* کاوش آمادگی تعریف کار دانشجویی برای مشموالن راتبۀ
دانشجویی بنیاد ملی نخبگان را دارد («راهنامی اعطای جایزه
های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» در وبگاه
«بنیاد ملی نخبگان») که زمینۀ این کار دانشجویی در بخش
«همکاری با کاوش» در وبگاه کاوش آمده است.
مثالً تدریس به دانش آموزان ،تدریس بهعنوان استاد حل
مترین یا تدریس در دورههای آزاد دانشگاهی

* پژوهشکدۀ شهید اعتباری در دانشگاه صنعتی اصفهان
* فرم پذیرش ترجمه در انتشارات رشیف (۱۲۲ - PDF
کیلوبایت) [ ]
* فرم پذیرش تألیف در انتشارات رشیف (۱۲۲ - PDF
کیلوبایت) [ ]
* فرم متقاضیان ویرایش در انتشارات رشیف (۱۷۶ - PDF
کیلوبایت) [ ]
* وبگاه «مرکز نرش دانشگاه صنعتی اصفهان»
* بخش «دستور خط فارسی» در وبگاه «فرهنگستان زبان و
ادب فارسی»
* بخش «واژه های مص ّوب» در وبگاه «فرهنگستان زبان و
ادب فارسی»
* نرمافزار «ویراستیار» در وبگاه «ویراستیار»
* کتاب «قانون کپیرایت» ،نوشتۀ محمد قصاع (موجود در
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان)
* فراخوان کتاب سال دانشجویی جهاد دانشگاهی
( ۳۳/۳-PDF()۱۳۳۴کیلوبایت) [ ]
* بخش «حامیت از چاپ کتاب» در وبگاه ستاد ویژۀ توسعۀ
فناوری نانو

 -۷ساخت
نرمافزار؛ اعم از

* بخش «فراخوان حامیت از تولید محتوای الکرتونیکی» در
وبگاه «ستاد توسعۀ فناوری اطالعات ،ارتباطات و
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عمومی و
تخصصی

 -۸رشکت در
مسابقات

میکروالکرتونیک»
* وبگاه «دومین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه دانشگاه
صنعتی رشیف»
* وبگاه «جایزه بزرگ اخرتاعات ایران»
* وبگاه «جشنواره ملی ایده های برتر»
* دومني فستيوال بازار دارايي فكري در حوزۀ لوازم خانگي
(آذر )۳۴

* ماهنامۀ مجازی «پیام صادرات کاال و خدمات دانش بنیان»
برای آشنایی با مفاهیم مربوط به کارآفرینی و تجربیات
 -۹آشنایی با
مفاهیم مربوط به کارآفرینان میتوان از این روشها استفاده منود )۱( :مطالعۀ در بخش «ماهنامه صادرات دانش بنیان» در وبگاه «منایشگاه
مجالت و کتب مربوط )۲( ،مشاهدۀ برنامههای تلویزیونی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران»
کارآفرینی و
مانند:
مربوط به کارآفرینی )۳( ،رشکت در کارگاههای آموزشی و
تجربیات
شامرۀ ( ۶شهریور  ۱/۴۳ - PDF( )۱۳۳۳مگابایت) [ ]
کارآفرینان و سپس هامیشها.
در صورت امکان،
برای یافنت زمینۀ کاری میتوان از این روشها استفاده منود * :بخش «کتاب های مرتبط با کارآفرینی» در وبگاه «ستاد ویژۀ
تأسیس رشکت
( )۱مراجعه به فهرست تجهیزات و مواد وارداتی مربوط به توسعۀ فناوری نانو»
رشتۀ تحصیلی )۲( ،مراجعه به فهرست تجهیزات و مواد
* بخش «اولویت های تولید محصوالت زیست فناوری» در
صادراتی مربوط به رشتۀ تحصیلی )۳( ،بررسی طرحهای
امکانسنجی )۴( ،بازدید از منایشگاههای مرتبط )۵( ،رشکت وبگاه «ستاد توسعۀ زیستفناوری»
در بازدیدهای صنعتیای که در دانشگاه برنامهریزی
* بخش «فراخوان حامیت از طرحهای فناورانه» در وبگاه
میشود.
«ستاد توسعۀ فناوری اطالعات ،ارتباطات و میکروالکرتونیک»
* بخش «فراخوان حامیت از تولید محتوای الکرتونیکی» در
وبگاه «ستاد توسعۀ فناوری اطالعات ،ارتباطات و
میکروالکرتونیک»
* بخش «فراخوان حامیت از طرحهای فناورانه حوزه
میکروالکرتونیک» در وبگاه «ستاد توسعۀ فناوری اطالعات،
ارتباطات و میکروالکرتونیک»
* وبگاه «برنامۀ تلویزیونی پایش»
* وبگاه «هفتمین جشنوارۀ رسارسی کارآفرینی و توسعۀ کسب
و کار رشیف»
* وبگاه «ویکی آیدیا»
* ویژهنامۀ نیازهای فناورانۀ صنعت کشور (بهمن )۱۳۳۲
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( ۲/۰۳-PDFمگابایت) [ ]
* پرتال صنایع با تکنولوژی باال
* وبگاه «مؤسسۀ خدمات فناوری تا بازار (مرکز مشاوره ،اطالع
رسانی و خدمات کارآفرینی)»
* وبگاه «کریدور خدمات صادرات محصوالت دانش بنیان»
* وبگاه «منایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت
ایران»
* وبگاه «اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران»
* بخش «دانلود طرح های توجیهی صنعتی» در وبگاه «ایران
کارخانه»
مانند:
گزارش مطالعات امکانسنجی تولید پاکتهای کاغذی چندالیه
( ۳/۳۷-PDFمگابایت) [ ]
ﻣوﺟود در ﺑﺧش ﻣورد دوم

* وبگاه «رشکت سهامی منایشگاه های بین املللی جمهوری
اسالمی ایران»
* وبگاه «رشکت منایشگاه های بین املللی استان اصفهان»
* پژوهشکدۀ شهید اعتباری در دانشگاه صنعتی اصفهان
* «راهنامی اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب
استعداد برتر» در وبگاه «بنیاد ملی نخبگان»

 -۱۰استفاده از
حامیتهای علمی،
پژوهشی و ...

* بخش «حامیت از پژوهش» در وبگاه «ستاد ویژۀ توسعۀ
فناوری نانو»
* دفرت استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان

 +فرهنگ شغلی و * بررسی ابعاد مختلف مسائل ،پیش از تصمیمگیریها
کسب درآمد
* رعایت جوانب ایمنی در محیط کاری
* رعایت انصاف در قیمتگذاری کاالها و خدمات
* تالش در جهت عرضۀ تولیدات و خدمات باکیفیت تا نظر
مردم به سمت کاالها و خدمات داخلی جلب شود

* بخش «سامانه قوانین» در وبگاه «مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی»
* وبگاه «مقررات دانشگاه صنعتی اصفهان»
* کتاب «رسالۀ دانشجویی» (موجود در دانشگاه صنعتی
اصفهان)
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* تا حد امکان ،استفاده از مواد اولیه و تجهیزات داخلی تا
زمینۀ اشتغال بیشرتی در کشور فراهم گردد
* در موارد برخورد به مشکالت فناورانه ،تعریف پروژه در
دانشگاههای کشور ،پیش از واردات یا دعوت از مشاوران
خارجی
* کمک به تغییر ساختار دانشگاههای فنی و مهندسی؛
بهطوریکه مشابه تغییر ساختار دانشگاههای علوم پزشکی
که نظام آموزشی با نظام بالینی ترکیب شد ،در دانشگاههای
فنی و مهندسی نیز چنین اتفاقی صورت گیرد .تا بدین
ترتیب شاهد رشد بیشرت صنعت کشور باشیم؛
دانشآموختگان دانشگاهها قابلیت بیشرتی برای اشتغال
داشته باشند و استادان و دانشگاهها نیز درآمد بیشرتی
داشته باشند

* بخش «احکام و فلسفه احکام» در وبگاه «پرسامن
دانشجویی» (وابسته به نهاد منایندگی مقام معظم رهربی در
دانشگاهها)
* کتاب «احکام خمس»؛ نوشتۀ مجتبی حسینی (موجود در
دانشگاه صنعتی اصفهان)
* کتاب «فقه برای غرب نشینان» در وبگاه دفرت آیت ا...
سیستانی

* رعایت شایستهساالری در گزینش افراد؛ گزینش اقوام و
آشنایان ،عالوه بر اینکه میتواند باعث کاهش کیفیت کار
شود ،میتواند منجر به کاهش انگیزۀ نخبگان جامعه برای
تالش و پویایی بیشرت نیز بشود
* عدم استفادۀ غیر کاری از امکانات و ساعات کاری
* حفاظت از محیطزیست
* تالش برای استفادۀ بهینه از منابع مادی و معنوی کشور؛
ازجمله ،وقت جامعه ،آب و انرژی
* در صورت انتخاب منودن اسالم بهعنوان آیین برتر زندگی،
رعایت احکام و دستورات اسالمی در محیط کاری و
برنامهریزیها
* حرکت در چارچوب قوانین کشور؛ در موارد برخورد به
قوانین دارای ضعف ،تالش برای اصالح آنها بهجای
قانونشکنی
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