تالشنامه

نمایه فعالیت ها و تالشهای فدراسیون هندبال
اسفند  1393تا اسفند 1394
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پر کارترین سال هندبال ایران

مايه مباهات و افتخار است كه بعد از دوره اي بي ثباتي و روزمرگی ،خانواده ارزشمند
هندبال در  25بهمن  1393به اينجانب اعتماد كرد و ســكان هدايت فدراسيون را در
اختيارم قرار داد.
با اعضای مجمع «عهد» بسته بودم:
اتحاد ،وحدت ،همدلی و هم زبانی در خانواده هندبال ایجاد کنم؛
تغییر در  3محور :برنامهها ،ساختار و نیروی انسانی اعمال کنم؛
در ارتقا و آموزش مربیان و داوران جهش اساسی ایجاد کنم؛
و به استانها توجه اساسی و اصولی کنم.
خداوندمتعال را شاکرم که توانسته ام به قول ها و برنامه هایی که وعدهی آن را داده
بودم عمل کنم .همچنین از جمله دیگر کارهای اساسی و ماندگار ،تدوین «چشم انداز
 8ساله فدراسیون هندبال» است که با تشکیل کارگروه های تخصصی در حال انجام
است.
به گواه همگان فدراســيون هندبال ســال  94را با تنــوع برنامه هــا و پر كاري
شــروع كرد .گوناگونی و گســتردگي برنامه هاي مســابقاتی ،بی ســابقه ترین
برنامــهی تداركاتــي ،آموزشــي ،اســتعداديابي ،جــذب حامیان مالــی و از
همهي آن ها مهمتر و راهبردي تر آغاز به كار «طرح مناطق هشت گانه هندبال» نشان
داد ،كمبود منابع مالي نتوانسته فعاليت هاي فدراسيون را با مشكل مواجه كند.
با قدردانــي از حمايت ها و همدلــی خانواده هندبــال و هيات رييســه در كنار
تالش هاي بي وقفه تمامی همكارانم در ستاد فدراسيون و هيات هاي استاني امیدوارم
با« نظامند كردن برنامه ها و فعاليت ها» ،بهره وري و اثربخشي فدراسیون هندبال را
افزايش دهيم.

2

   2تالشنامه

سیدابولحسن مهدوی
رییس فدراسیون

  اسفند94

3

هيات رئيسه

همایش ملی خانواده بزرگ هندبال
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■ ﺳــﺮﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰﺭﻏﻢ ﺗﻤــﺎﻡ ﺗﻼﺵﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﺕﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻤﺎ ﺩﺭ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﻭ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪﺗﺮﻳﻦ
ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ،ﺑﺮﺧﻰﻫﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺭﺍ ﻧﻮﻋﻰ
ﺑﻰﻋﺪﺍﻟﺘﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ
ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﺿﻌﻴﻒ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺑــﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧــﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺗﺄﻣﻴــﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺭﺍ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻓﺮﺩﻯ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳــﺐ
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ
ﺭﺍ ﺑﭙــﺮﺩﺍﺯﺩ .ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷــﻤﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﻧﻈــﺎﻡ ﻓﻌﻠﻰ ﺧﺪﻣﺖ
ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ؟
■ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ
ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﻫــﻢ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻥ
ﻭﻇﻴﻔــﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻧﺰﺩﻳﻚﺗﺮ ﺷــﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺪﺍﻟــﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺥ ﺩﻫـــﺪ.
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺳــﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺴــﻠﺢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒــﺮﻯ ﺩﺭ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻯ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻯ ﺍﺯ
ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺎﺭﺕ ،ﺗﺨﺼﺺ ،ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻯ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕﺗﺮ ﺷــﺪﻥ ﻋﺮﺻﻪﻫـــــﺎ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻯ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﺨﺼﺺ ،ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ،ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ
ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻯ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻯ
ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﻭﺳــﻴﻊ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺎﻓﻴﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺧﺪﻣﺘﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﻧﺸــﻮﺩ ﻭ ﺧﺪﻣﺖ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ،
ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ،ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻭ  ...ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺎ
ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺫﻛﻮﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  18ﺳــﺎﻝ
ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺍﺯ
ﺧﺪﻣﺖ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮﻳﻰ ﺣﺮﻛﺖ
ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺩﻯ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﻣﻌﺎﻑ ﻧﺸــﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﺩﻯ
ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳــﺐ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻡ
ﺧﺪﻣﺖ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺳــﺐﺗﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺁﻥ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ.
ﻟﺬﺍ ﻣﺠﺪﺩﺍ ً ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸــﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﻤﭽﻮﻥ
ﺳﻮﺋﻴﺲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﮕﻰ ﻧﻴﺰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ.
■ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﺨﻰ ﺑﻮﺩ
ﻭﻟﻰ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺗﻠﺨﻰ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻌﻴﻮﺏ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺮﻩ ﻣﻰﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ
ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ
ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﻣــﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺎ
ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺁﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮﺣﻰ ﺩﺭ
ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ؟
■ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﻨﻰ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ،ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﻄﻌ ًﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﻮﺭﺩﮔﻰﻫﺎﻯ ﺭﻭﺣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﻯ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻟــﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻛﻪ ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨــﺪ ﻭ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑــﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﻘﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻠــﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾﻫــﺎ ﺩﺍﻣﻦ ﻣﻰﺯﻧﺪ .ﻟﺬﺍ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺁﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
■ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺪﻯﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﻭ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ

ﭼﮕﻮﻧﮕــﻰ ﺧﺪﻣــﺖ ﺁﻥﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻕ ﺑﺮﺧﻰ ﺧﻮﺵ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﮔﺎﻩ ﻛﺎﻡ
■ ﺍﺷﺎﺭﻩ:
ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ  1294ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺳــﺮﺑﺎﺯﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺗﻠﺦ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﺤﺚ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ
مهدی
دکتر
امیری
صالحی
دکتر سیدرضا
جهانگیریﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻛﻪ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﺑﻮﺩﻩ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳــﻴﺪ ،ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠــﻪ
ـﻮﺭﺍﻯ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ
ﺷـ
ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺳــﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺻﺪﺭﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﺴﻨﻴﻢ
ﺑــﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ،ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﻗﺸــﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ،ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺧﺪﻣﺖ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﻭ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  7ﻣﺎﻩ ﻣﺮﺧﺼﻰ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﻟﺬﺍ ﮔﺮﭼﻪ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﻣﺸــﻜﻼﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻥ
ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﻰ ﺳــﺘﺎﺩﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
■ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﻣﻘــﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺑﺮ
ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘــﻦ ﻧﺮﺥ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ،
ﺑﺮﺧﻰﻫﺎ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺳــﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺒــﻊ ﻛﺎﻫــﺶ ﻧﺮﺥ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﻌﺮﻓــﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ
ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﺪﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺳﺨﻦ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻳﺎ
ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻰﺷﻮﺩ؟
■ ﺑﺤــﺚ ﺳـــــــــﺮﺑﺎﺯﻯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺣــﺪ ﻳﻚ ﺍﻳﺪﻩ ﻣﻄﺮﺡ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛــﺰ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﻣﻄﺮﺡ
ﻧﻴﺴــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺧﺪﻣﺖ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﻦ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺒــﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻧــــــﺮﺥ ﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻟﺪ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻳﻚ
ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺳــﺖ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﺭﺍ ﻧﮕﺬﺭﺍﻧﺪﻩﺍﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺳــﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣــﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭﺍﻳﺞ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  8ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻏﺎﻳﺐ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ
ﻧﮕﺬﺭﺍﻧﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﻣﺠﺮﺩﻧﺪ .ﻟﺬﺍ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ
ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ
ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫــﺎﻯ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻟﺬﺍ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺩﺍﻧﺴــﺖ .ﻟﺬﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴــﺎﺋﻠﻰ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑــﺪﻭﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﻳﻪ
ﻋﻠﻤﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺪﺍﺭﻧــﺪ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻯ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﺮﺩ.
■ ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨــــــــــﻜﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺧﺪﻣﺖ ﺳــــــﺮﺑﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻼﺵ ﺳــﺘﺎﺩﻛﻞ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻢ ﻭ ﻛﺎﺳﺖ ﻗﺎﻧـــــﻮﻥ ،ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻣﻀﺮﺍﺕ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺘﻤﺎﻧﻰ ﺍﺳــــــﺖ .ﻟﺬﺍ ﺍﮔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ
ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﻔﻪ ﺗﺮﺍﺯﻭﻯ
ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸــﻜﻼﺗﺶ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺛﻤﺮﺍﺕ  .ﻓﻮﺍﻳﺪ
ﺁﻥ؟
■ ﻭﺍﻗﻌﻴــﺖ ﺍﻣﺮ ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﺘــﻰ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳــﻴﻢ ﻛﻪ
ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﭼﻴﺰﻯ
ﺍﺯ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻧﻴﺎﺯ
ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕﻫﺎﻯ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﺷــﻜﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺳــﺮﺑــــﺎﺯﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻛﻨــﺪ ﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴــﻴﻞ ﺑﺰﺭگ ﺍﻳــﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﺸــﻢ ﭘﻮﺷــﻰ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻥ ﻛﺎﺳــﺖ .ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﻧﻴــﺎﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ،
ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﻛﺴــﺐ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻯ
ﻻﺯﻡ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻧﺪﻥ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑــﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ .ﻟــﺬﺍ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺧﺪﻣﺖ
ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳــﺖ ﻭﻟﻰ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻠﻰ
ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺩﮔــﻰ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑــﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﺮﺩ ﺷــﺪﻥ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ.

دکتر مرتضی بانک

■ ﺩﺭ ﺣــــــﺎﻝ
ﺣﺎﺿﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺳــﺘﺎﺩ ﻛﻞ
ﻧﻴﺮﻭﻫــﺎﻯ ﻣﺴــﻠﺢ ﺑﺮ
ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺍﺳﺖ
ﻧﺰﺩﻳﻚﺗﺮ ﻛــﺮﺩﻥ ﻧﻮﻉ
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺸــﻤﻮﻻﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ
ﺁﻧﻬﺎﺳــﺖ .ﻟﺬﺍ ﻃﺮﺡﻫﺎ
ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣــﺎﺕ ﭘﻴــﺶﺭﻭ
ﺩﺭ ﺟﻬﺘــﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺍﺑﺘــﺪﺍ ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻥ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻛﺎﺭﺷـــﻨﺎﺳــﻰ
ﺍﺭﺷــﺪ ﻫﻤﭽـــــﻮﻥ
ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﺩﻛﺘﺮﻯ
ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ ﻣــﺪﺭﻙ
ﺗﺤﺼﻴﻠــﻰ ،ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭ
ﺗﺨﺼﺼﺸــﺎﻥ ﺑــﻪ ﻛﺎﺭ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮﻧـﺪ ﻭ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ
ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻭ
ﭘﺎﻳﻴﻦﺗــﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺷــﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳــﺘﺎﺩ ﻛﻞ
ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠــﻰ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺮﺭﺳــﻰ
ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩﺗﺮ ﺷﺪﻥ
ﻋﻜﺲ :ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺗﺴﻨﻴﻢ
ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ
ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺷﺪﻥ ﻧﻮﻉ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺁﻥﻫﺎﺳﺖ.
■ ﻳﻌﻨﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻛﺘﺮﻯ ﺩﺭ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺼﺸﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؟!
■ ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻧﻰ ﻛــﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻛﺘﺮﻯ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻭ ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ .ﻟﺬﺍ ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ
ﻣﺪﺍﺭﻛﺸــﺎﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ  100ﺩﺭﺻﺪ
ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳــﺎﻳﺮ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻛﺘﺮﺍﻯ ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
 80ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ.
■ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ
ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺤﺚ ﺳــﺮﺑﺎﺯﻯ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ

امیر مرتضی حسنپور

سردار سید حمید صدرالسادات

ﺑﺮﺧﻰﻫﺎ ﺍﺯ ﻟﺰﻭﻡ ﺁﻥ ﺳــﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻧﻔﻰ ﺁﻥ .ﺁﻳﺎ
ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﻭ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
■ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻟﻔﻆ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﮔﺎﻫ ًﺎ
ﻣﺘﻀﺎﺩﻯ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳــﻦ ﻭ ﻣﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ،
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .ﻟﺬﺍ ﺍﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺁﻧﺴﺖ
ﻛﻪ ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻪﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ
ﺳــﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺴﻠﺢ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳــﺖ ﻭﻟﻰ ﺍﮔﺮ
ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺁﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﺑﻪﻗﻮﻝ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ  5ﺳــﺎﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ

ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﻮﻧﺪ،ﺍﻳﻦ
ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨــﺪ ﺑﺮﺭﺳــﻰ
ﻭ ﺳﻴﺎﺳــــﺖﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ
ﻛﻼﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﻰ
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﻣﻮﺿﻊ
ﮔﺮﻓﺖ.
■ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﻰ
ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭﻇﻴﻔﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳـــﺖ ﻭ
ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫـﺎﻯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻰ
ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺘــﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑــﺎﺯ
ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﭘﻴــﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻧﻴــﺰ ﺷــﻤﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤــﺎﺕ
ﻛﺎﻣﻠــﻰ ﺭﺍ ﭘﻴﺮﺍﻣــﻮﻥ ﺁﻥ
ﺩﺍﺩﻳــﺪ ،ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻥ
ﻏﻴــﺮ ﺑﻮﻣــﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃــﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻭﺣﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ
ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ
ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺴﻠﺢ
ﻭ ﻧﻈــﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺁﻳﺎ
ﺗﺨﻤﻴﻨﻰ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
■ ﮔﺮﭼـــــﻪ ﺳــﺮﺍﻧﻪ
ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺪﺩﻯ
ﻣﺸــﺨﺺ ﻭ ﺍﺣﺼﺎء ﺷــﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ ﻭﻟــﻰ ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ
ﺑــﺮﺁﻭﺭﺩﻯ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎﻯ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ
ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺁﻥﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺍﺳﻜﺎﻥ ،ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ
ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻭﻟﻰ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺴــﻠﺢ ﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺖ.
■ ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ...
■ ﺳــﺘﺎﺩﻛﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻰ ﺑــﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ
ﻣﻜﺎﻥ ﺳــﻜﻮﻧﺖ ﺧــﻮﺩ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﺜــﺎﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺍﻳﻦ ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳــﺐ ﻣﺤﻞ
ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺑﺎ

حجت االسالم و المسلمین محمدعلی زم

دکتر علیرضا حیدرآبادی

سیدابولحسن مهدوی

ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ:ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ

ﺩﻋـــﻮﺕ ﺑـﻪ ﻫﻤــﻜـــﺎﺭﻯ
ﺁﻣﻮﺯﺵ

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ SharePoint
info@msproject.ir

ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ

ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻫﺎ ،ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ
ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ
ﺷﺒﻜﻪ ﺁﻭﺍﮔﺴﺘﺮ ﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻣﺎ ﻛﺎﺭ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺷﻮﻳﺪ
ﺗﻴﻢ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 18ﺟﺎﺩﻩ
ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ،ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻣﺪﺍﺭﺑﺴﺘﻪ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ  PHPﻭ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻛﺮﺝ ﺍﺯﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺑﺮﻕ
ﺩﺭﺏ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ،ﺁﻳﻔﻮﻥ ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ ،ﺩﺯﺩﮔﻴﺮ  jQueryﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻳﺎﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﺎﻫﺮﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ
dev@avagostar.com
ﺍﻣﺎﻛﻦ ،ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺣﺮﻳﻖ ،ﺟﻚ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺣﺪﺍﻗﻞ 3ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮕﻰ ،ﺁﻧﺘﻦ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ  ...ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ PHP
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ 35ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ
ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻯ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ
MY SQLﻭﺟﺎﻭﺍﺍﺳﻜﺮﻳﭙﺖ CSS
ﻭﺍﻗﻌﻰ +ﺍﻋﻄﺎﻯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻯ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
66537734
ﻓﻜﺲ44987248 :
jobs@aryaweb.com
66523934

مسعود سیدی

ﺑﻴﻤﻪ
ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ
)ﺧﺎﻧﻢ ﻭ ﺁﻗﺎ(
ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﻤﻪ
ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﻯ ﻣﺴﺘﻮﻓﻰ ﻃﺒﻘﻪ  3ﻭﺍﺣﺪ 5

ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺏ

ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭ

ﻳﻚ ﻧﻔﺮﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺏ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ
ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﺎﻻ ﻭﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺭﺯﻭﻣﻪ :
info@nafistarabar.com

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ  /ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﺭﺯﻭﻣﻪ:
dm_genset@yahoo.com

ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﻓﻌﺎﻝ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ
ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ
allianceiroffice@yahoo.com

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ
 VB.Net، SQLﺍﺭﺳﺎﻝ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﺑﻪ:
info@tehranstock.com

   4تالشنامه

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲPHP
ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ
 PHPﭘﺎﺭﻩ ﻭﻗﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ
 jqueryﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ
 wordpressﻭ phpfox
ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
job@bonsa.co

ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
ﺩﺭﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺷﻬﺮﻙ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭘﺮﻧﺪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻢ
asiabaspar@yahoo. com
ﺟﻬﺖ ﻭﺍﺣﺪﻓﻨﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻭﺗﻌﻤﻴﺮﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ
ﺑﻪ ﻳﻜﻨﻔﺮ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺁﻗﺎ

ﺑﺎﺣﺪﺍﻗﻞ6ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻢ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ

HameedFatahian

@ behinehavar.com

) ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ( ﺟﻬﺖ
ﻧﺼﺐ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﺭﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﭘﻮﺭﺳﺎﻧﺖ
)ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﺎﺩﺁﺑﺎﺩ (
techman722@gmail.com
ﺑﻪ  5ﻧﻔﺮ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ
ﻣﻮﻧﺘﺎژﻛﺎﺭ  SMDﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻢ  .ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﺭﺯﻭﻣﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﺯﻳﺮ :
jobir1976@yahoo.com

ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  17ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻛﺮﺝ
employee@nahadin.com

ﺩﻳﭙﻠﻢ  /ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ /ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ )ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ(
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  14ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ
Factorycareers@infotech-co.
com

ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﺮﺳﻨﻠﻰ
ﺑﻴﻤﻪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺭﺯﻭﻣﻪ:
info@salmangroup.ir
ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ ﻣﺠﺮﺏ
ﻭ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ )ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻭﻟﻨﺠﻚ(
jobs@sisalco.com

ﻣﺮﻛﺰﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎﺱ
ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎﺩﺭﺧﺪﻣﺎﺕ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺠﺮﺏ
ﻭ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ-ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ-
ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﺑﻪ :
info@yaas.mobi

ﻧﺼﺎﺏ ﻭﺍﻳﻤﻜﺲ )ﻣﺒﻴﻦ ﻧﺖ(
hr@endco.net

ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ  3Dﻛﺎﺭ
ﻣﺎﻫﺮ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ  3DMAXﺣﺪﺍﻗﻞ
ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﺑﻪ
najdtrading@gmail.com

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻩ ﺳﻮﺍﺭﻯ
ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺑﺎ  10ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻫﻰ
ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 17ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻛﺮﺝ؛ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺭﺍﻩ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺑﺎ 5000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺭﺯﻭﻣﻪ44991648 :

ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻳﻤﻴﻞ :
cv@zaminkavan.com

ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻛﺎﺭ ﻣﺎﻫﺮ

ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻢ

ﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻛﺮﻝ،ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻓﻠﺶ
،ﺍﻳﻨﺪﻳﺰﺍﻳﻦ
aqdco3@gmail.com

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ

ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﺟﻬﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻳﻜﻨﻔﺮ ﻣﻬﻨﺪﺱ
ﺩﻓﺘﺮ ﻓﻨﻰ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  7ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
Emadyp@yahoo.com

ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻢ

info@ima-adv.com

ﻃﺮﺍﺡ ﻭﮔﺮﺍﻓﻴﺴﺖ
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ
Job77629185@gmail.com

ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﻤﺲ
فرامرزﺁﺑﺎﺩمیآبادی

ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ

ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺩﺭﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎﺩﺭﻓﻨﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ
ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎﻯ ﺫﻳﻞ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ
ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ  -ﺑﺮﻕ  -ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  4ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  44181847ﻓﺎﻛﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻃﺮﺍﺡ ﮔﺮﺍﻓﻴﮓ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ

ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ
ﺑﻪ 2ﻧﻔﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ
ﺑﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﺳﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﺭﺯﻭﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻤﻴﻞ
hrir22326@gmail.com

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ،ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻡ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻢ ﺷﺮﻛﺖ  C#,ASP.netﻭ  SQLﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﻤﺲ ﺁﺑﺎﺩ
ﺟﻬﺖ ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎﻧﻜﻰ
@Hameed.Fatahian
sejob@dkp.ir
behinehavar.com

ﻃﺮﺍﺡ

ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻢ
Alborz_act@yahoo.com

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﺍﺩ
ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﻟﻌﺎﺏ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﺩﺭﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭﻟﻌﺎﺏ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ.
atc22136213@gmail com
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ
sn.abnoosfood@yahoo.com

ﻳﻜﻨﻔﺮﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﺍﺑﺰﺍﺭﺩﻗﻴﻖ
ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻣﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻢ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﺑﻪ :
job@razibandar.com

ﻛﺎﺭﻛﺮ
ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ
ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻕ
ﻭﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎﻝ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﺳﺖ
novin_beton_co@yahoo.com

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ )ﺁﻗﺎ( ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﺫﻳﻞ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﺎ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﺍﻯ
ﻛﺎﺭ ﺩﺭﺩﻓﺘﺮ ﻓﻨﻰ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﺭﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻳﺎﺳﻮﺝ ﺩﻭﺭﻧﮕﺎﺭ88965262 :

عبداهلل زادمراد

ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻛﺎﺭ ﻭ ﭘﺮﺱ ﻛﺎﺭ
ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺩﻳﭙﻠﻢ
ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﺯﻭﻣﻪ
ﺣﺎﻭﻯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﺮﺩﻯ ،ﺳﻮﺍﺑﻖ

ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ،ﺷﻐﻠﻰ ،ﺁﺩﺭﺱ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  3ﺭﻭﺯ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺟﻬﺖ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻰ ﺑﻪ
ﺁﺩﺭﺱ :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  19ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺪﻳﻢ ﻛﺮﺝ،
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﺱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺁﺑﺎﺩ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻭﻝ )ﻓﻦ ﺁﻭﺭﺍﻥ( ﭘﻼﻙ 7
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ:
info@ettehad.com

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ IT
ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭﺷﺒﻜﻪ
Resume@abangansanat.com
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻧﮕﺴﺎﺯﻯ ﺁﻗﺎ
ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻢ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺭﺯﻭﻣﻪ:
cv@nilifam.com
ﻳﻜﻨﻔﺮ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺁﻗﺎ ﺩﺭﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻳﺸﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
ﻳﺎ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ 3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ
ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺟﻬﺖ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ
office@novintejarat.com

ﻣﻬﻨﺪﺱ

ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﺠﺮﺏ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﻣﻴﻜﺮﻭﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻯ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
Esrc.electronics@gmail.com

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﻤﺲ ﺁﺑﺎﺩ
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﺎ 3
ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ
Info@sahandtaps.com

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﺎﻣﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺑﺮﻕ ﺣﺪﺍﻗﻞ 1ﺳﺎﻝ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺭﺯﻭﻣﻪ:
info@kmdco.co

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ -ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻯ
ﺁﻧﺎﻟﻮگ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﻭ RF
Saerjob@yahoo.com
ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ ﻳﺎﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺭﺯﻭﻣﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ:
info@tbarcode.net

ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭﻣﻌﻤﺎﺭﻯ
ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﺭﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
rbs_pars@yahoo.com
ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ITﺑﻪ  2ﻧﻔﺮ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ
 2ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ
 SQL serverﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
job@citexco.com

ﺍﻧﺒﺎﺩﺍﺭ
ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ )ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ :
ﭼﻬﺎﺭﺩﺍﻧﮕﻪ(
negar@afrasiabigt.com

محمود یوسفیان اهری

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﻛﻤﻚ
ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﺁﻗﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ
ﻣﺎﻟﻰ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﻦ  35ﺳﺎﻝ
ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ  -ﺳﺎﻛﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ
empiran@gmail.com
ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺁﺑﻌﻠﻰ -ﺧﺮﻣﺪﺷﺖ

info@aisamobl.com
ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺶ ﻭﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭ
ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺶ ﺻﻨﻌﺘﻰ 3ﺑﻌﺪﻯ
ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﻤﺲ ﺁﺑﺎﺩ

POS.PSP@gmail.com
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺶ
ﻓﺎﺯ  2ﺳﺎﺯﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ
ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ
dasht25@yahoo.com
ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ Solidwork
info@sanayemachine.com

ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺶ

ﺁﺷﻨﺎ ﺑﻪ Xsteel

shopsteel92@gmail.com

  اسفند94

5

رویداد نگاری یک سال تالش
بهمن 93

اولین اردوی تیم ملی
بزرگساالن ،مشهد
اعزام  2داور به مسابقات
جوانان جهان ،برزیل

مرداد94

تیر94

برگزاری انتخابات فدراسیون
هندبال
دوازدهمین اردوی تیم ملی
نوجوانان دختر

اسفند 93
دومین اردوی تیم ملی ساحلی
بزرگساالن ،بوشهر
چهاردهمین اردوی تیم ملی
نوجوانان ،تهران
اعزام تیم ملی بزرگساالن
به پانزدهمین دوره قهرمانی
بزرگساالن آسیا ،جاکارتا
اندونزی

فروردین 94
برگزاری همایش خانواده
بزرگ هندبال تهران
هفتمین اردوی تیم ملی
ساحلی بزرگساالن ،اصفهان

سمینار داوران و ناظران و
مربیان لیگ برتر هندبال زنان،
قزوین
اعزام  2داور به سمپوزیوم
 ،IHFامارات

خرداد 94
اولین اردوی تیم ملی
جوانان ،تهران
اعزام تیم ملی بزرگساالن
به پنجمین دوره مسابقات
قهرمانی ساحلی آسیا ،عمان
کالس توجیهی زنان هندبال
ساحلی ،اصفهان و تهران
دومین دوره دانش افزایی
مدرسان هندبال کشور،
کرمانشاه

اردیبهشت 94
   6تالشنامه

هشتمین اردوی تیم ملی
جوانان دختر ،تهران
اولین اردوی تیم ملی
جوانان پسر ،تهران
اعزام   2ناظر  به مسابقات
نوجوانان جهان روسیه
اعزام تیم ملی جوانان دختر  
به سیزدهمین دوره قهرمانی
جوانان آسیا ،قزاقستان
اعزام تیم ملی بزرگساالن
به تورنمت  4جانبه اسلوانی و
کسب نایب قهرمانی
برگزاری اولین دوره
مسابقات نوجوانان جشنواره
بین المللی نهاد ریاست
جمهوری باحضور  82تیم
داخلی و  6تیم خارجی،
مشهد
برگزاری چهارمین دوره
مسابقات پیشکسوتان کشور با
حضور 8تیم ،مشهد
برگزاری یازدهمین دوره
مسابقات لیگ برتر زنان به
صورت رفت و برگشت با
حضور  8تیم
برگزاری سومین دوره
مسابقات هندبال ساحلی
جوانان(منطقه یک) ،بوشهر

آبان94

برگزاری سومین دوره
مسابقات هندبال ساحلی
جوانان(منطقه  ،)2ساری
برگزاری اولین دوره
مسابقات هندبال ساحلی
نوجوانان ،ساری پنجمین
اردوی تیم ملی بزرگساالن،
کرواسی
اعزام عضو کمیته فنی
مسابقات گزینشی سهمیه
المپیک زنان آسیا ،ژاپن

اعزام تیم ملی بزرگساالن به
تورنمت بین المللی تونس با
حضور چهار تیم و کسب مقام
نایب قهرمانی
جشن بدرقه تیم ملی و
رونمایی از پیراهن تیم ملی،
تهران
اعزام تیم ملی بزرگساالن به
مسابقات انتخابی المپیک ریو  
در قطر و کسب مقام نایب
قهرمانی

برگزاری سومین دوره
مسابقات دسته  2زنان با
حضور  8تیم  ،قزوین

دی94
مهر94
برگزاری بیست و سومین
دوره مسابقات جوانان
شهرهای کشور با حضور 40
تیم ،مشهد
اعزام  2داور به مسابقات
باشگاههای جهان ،قطر
اعزام  2داور جهت شرکت
در کالس بین المللی IHF
 ، Trophyتایلند
اولین اردوی تیم ملی
نوجوانان ،اصفهان
سمینار داوران و ناظران
لیگ برتر ،مشهد

شهریور94

اسفند 94

اعزام تیم ملی بزرگساالن به
تورنمت بین المللی لهستان
با حضور چهار تیم و کسب
مقام سوم
نهمین اردوی تیم ملی
بزرگساالن ،آلمان
دهمین اردوی تیم ملی
بزرگساالن ،کیش
برگزاری کالس ویژه داوران
زن ،تهران
اعزام تیم ملی بزرگساالن
به هفدهمین دوره مسابقات
قهرمانی جام ملتهای آسیا و
انتخابی جهانی ، 2017بحرین
هفتمین اردوی تیم ملی
نوجوانان پسر ،ورامین

برگزاری پنجمین دوره
مسابقات دسته یک
باشگاههای کشور با حضور 14
تیم ،بوشهر
چهارمین اردوی تیم ملی
نونهاالن پسر ،ماهشهر
برگزاری چهارمین دوره
مسابقات نوجوانان دختر با
شرکت  21تیم ،مبارکه
برگزاری چهارمین دوره
مسابقات دسته   2باشگاههای
کشور با حضور  18تیم،
سمنان
هفدهمین اردوی تیم ملی
جوانان پسر ،کیش

بهمن94
  اسفند94

7

جشن بزرگ هندبال

   8تالشنامه

انتخابی قهرمانی جهانی -فرانسه ،2017بحرین

  اسفند94

9

برگزاري مسابقات
تعداد مسابقات برگزار شده 18 :دوره
نونهاالن1 :

نوجوانان5 :
جوانان4 :

پیشکسوتان1 :
مردان3 :
زنان4 :

اردوهای تدارکاتی تیم های ملی
اردوهای تیمهای ملی مردان 11:

[ [مسابقات مردان

.1برگزاری بیست و هشتمین دوره مسابقات لیگ برترکشور آقایان به صورت رفت و برگشت با حضور  12تیم
.2برگزاری پنجمین دوره مسابقات دسته یک باشگاههای کشور با حضور  14تیم در بوشهر94/11/18-94/11/10
 .3برگزاری چهارمین دوره مسابقات دسته دو باشگاههای کشور با حضور  18تیم در سمنان 94/11/29-94/11/23
.4برگزاری بیست و سومین دوره مسابقات جوانان شهرهای کشور باحضور  40تیم در مشهد 94/6/10-94/6/3
.5برگزاری سومین دوره مسابقات هندبال ساحلی جوانان(منطقه یک) بوشهر94/7/12-94/7/9-
.6برگزاری سومین دوره مسابقات هندبال ساحلی جوانان(منطقه دو) ساری94/7/21-94/7/17-
.7برگزاری اولین دوره مسابقات هندبال ساحلی نوجوانان ساری94/7/21-94/7/17-
.8برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات نوجوانان باشگاههای کشور باحضور  56تیم در مناطق 8گانه دی ماه
.9برگزاری دور نهایی پانزدهمین دوره مسابقات نوجوانان باشگاههای کشور باحضور  16تیم در مناطق 8گانه اسفند ماه
.10برگزاری اولین دوره مسابقات نوجوانان جشنواره بین المللی نهاد ریاست جمهوری باحضور  82تیم داخلی و 6تیم خارجی در مشهد 94/6/1-94/5/24
.11برگزاری سه دوره مسابقات نونهاالن قهرمانی کشور باحضور  52تیم درمناطق  7گانه و دور نهایی آن با حضور  14تیم در شیراز 94/9/9-94/9/3
.12برگزاری چهارمین دوره مسابقات پیشکسوتان کشور با حضور 8تیم مشهد94/6/3-94/5/28-
.13برگزاری مسابقات قهرمانی نوجوانان در  8منطقه استعدادیابی(ساری،قزوین،تبریز،کرمانشاه،اصفهان،یزد،دهدشت،جهرم)

[ [مسابقات زنان

.1برگزاری چهارمین دوره مسابقات لیگ دسته یک کشور بانوان با حضور  14تیم در بندرعباس 94/10/6-94/9/28
.2برگزاری یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر بانوان کشوربه صورت رفت و برگشت 94/10/10-94/7/2با حضور  8تیم
.3برگزاری چهارمین دوره مسابقات نوجوانان بانوان کشور با شرکت  21تیم در مبارکه اصفهان 11/23-94/11/16
.4برگزاری سومین دوره مسابقات دسته دوم بانوان با حضور  8تیم در قزوین94/12/7-94/12/1-

اردوهای تیم زنان8 :
جوانان18 :

نوجوانان7 :
نونهاالن4 :

ساحلی7 :

[ [اردوهاي داخلي بزرگساالن

.1اولین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ  – 94/4/14-94/4/7مشهد
.2دومین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ  -94/5/1-94/4/21تهران
.3چهارمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ  –94/7/26-94/7/10تهران
 .4پنجمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ -93/5/18-93/5/11تهران
 .5هفتمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ -94/10/3-94/6/29تهران
.6دهمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ -94/10/22-94/10/17کیش
.7یازدهمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ -94/12/28-94/12/18تهران
[ [اردوهاي خارجي بزرگساالن

.1سومین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ -94/6/4-94/5/18اسلونی
.2پنجمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ -94/8/9-94/7/26کرواسی
.3ششمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ -94/8/17-94/8/11تونس
.4هشتمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ -94/10/9-94/10/3لهستان
.5نهمین اردوی تیم ملی بزرگساالن از تاریخ -94/10/16-94/10/9آلمان
[ [اردوهاي داخلي تيم ملي جوانان

اولین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ -94/5/4-94/5/1تهران
دومین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ -94/5/21-94/5/16تهران
سومین تیم ملی جوانان از تاریخ  -94/5/26-94/5/21مشهد
چهارمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ -94/6/5-94/5/26تهران
پنجمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ -94/6/18-94/6/9تهران
ششمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ -94/6/28-94/6/20تهران
هفتمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ -94/7/20-94/7/14تهران
هشتمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ -94/8/10-94/8/4اصفهان
نهمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ -94/8/18-94/8/12تهران
دهمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ -94/9/1-94/8/19تهران
یازدهمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ -94/9/10-94/9/1تهران
دوازدهمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ -94/9/19-94/9/14تهران
سیزدهمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ -94/9/28-94/9/20تهران
چهاردهمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ -94/10/15-94/10/1تهران
پانزدهمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ  -94/10/29-94/10/18اصفهان
شانزدهمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ  -94/11/13-94/11/1تهران
هفدهمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ -94/12/12-94/11/29کیش
هجدهمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ  -94/12/25-94/12/15تهران

[ [اردوهاي داخلي تيم ملي نونهاالن

 .1اولین اردوی تیم ملی نونهاالن از تاریخ -94/9/24-94/9/20بوشهر
 .2دومین اردوی تیم ملی نونهاالن از تاریخ -94/9/27-94/9/24بوشهر
 .3سومین اردوی تیم ملی نونهاالن از تاریخ -94/11/10-94/11/8ماهشهر
 .4چهارمین اردوی تیم ملی نونهاالن از تاریخ -94/11/13-94/11/10ماهشهر

[ [اردوهاي تدارکاتی تيم ملي هندبال ساحلي

اولین اردوی تیم ملی ساحلی بزرگساالن از تاریخ  - 93/11/15-93/11/10بوشهر
دومین اردوی تیم ملی ساحلی بزرگساالن از تاریخ -94/12/18-94/12/13بوشهر
سومین اردوی تیم ملی ساحلیبزرگساالن از تاریخ -94/12/29-94/12/24اصفهان
چهارمین اردوی تیم ملی ساحلی بزرگساالن از تاریخ -94/1/11-94/1/7اصفهان
پنجمین اردوی تیم ملی ساحلی بزرگساالن از تاریخ -94/1/18-94/1/15تهران
ششمین اردوی تیم ملی ساحلی بزرگساالن از تاریخ -94/1/27-94/1/22بوشهر
هفتمین اردوی تیم ملی ساحلی بزرگساالن از تاریخ -94/2/4-94/1/30اصفهان

[ [اردوهاي تداركي تيم ملي جوانان دختران

اولین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ  -94/2/3-94/2/1تهران
دومین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ –94/2/5-94/2/3تهران
سومین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ  –94/2/22-94/2/14تهران
چهارمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ  –94/3/2-94/2/27تهران
پنجمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ–94/3/19-94/3/12تهران
ششمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ -94/4/12-94/4/6تهران
هفتمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ -94/4/26-94/4/19تبریز
هشتمین اردوی تیم ملی جوانان از تاریخ -94/5/12-94/5/2تهران

[ [اردوهاي داخلي تيم ملي نوجوانان

اولین اردوی تیم ملی نوجوانان از تاریخ -94/6/26-94/6/23اصفهان
دومین اردوی تیم ملی نوجوانان از تاریخ -94/6-29-94/6/26اصفهان
سومین اردوی تیم ملی نوجوانان از تاریخ -94/7/1-94/6/29اصفهان
چهارمین اردوی تیم ملی نوجوانان از تاریخ -94/8/7-94/8/4یاسوج
پنجمین اردوی تیم ملی نوجوانان از تاریخ -94/8/10-94/8/7یاسوج
ششمین اردوی تیم ملی نوجوانان از تاریخ -94/10/3-94/9/27تهران
هفتمین اردوی تیم ملی نوجوانان از تاریخ -94/11/6-94/10/30ورامین

   10تالشنامه
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حضور در مسابقات قارهاي و بينالمللي
حضور در رويدادهاي خارجي 8 :دوره
مردان6 :

زنان2 :

دورههاي آموزشي
تعداد كل دورههاي مربيگري 64 :دوره

[ [مردان

.1اعزام تیم ملی بزرگساالن به پنجمین دوره مسابقات قهرمانی ساحلی آسیادر تاریخ ( 94/2/18-94/2/9عمان اردن)
.2اعزام تیم ملی بزرگساالن به مسابقات انتخابی المپیک 2016ریو در تاریخ ( 94/9/6-94/8/21دوحه قطر)(کسب مقام دوم)
.3اعزام تیم ملی بزرگساالن به هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جام ملت های آسیا و انتخابی جهانی 2017در تاریخ ( 94/11/9-94/10/23بحرین)
.4اعزام تیم ملی بزرگساالن به تورنمت بین المللی اسلوانی با حضور چهار تیم( 94/6/4-94/5/18کسب مقام دوم)
.5اعزام تیم ملی بزرگساالن به تورنمت بین المللی تونس با حضور چهار تیم ( 94/8/17-94/8/11کسب مقام دوم)
.6اعزام تیم ملی بزرگساالن به تورنمت بین المللی لهستان با حضور چهار تیم ( 94/10/9-94/10/3مقام سوم)

مردان31 :

زنان33 :

[ [عنوان دوره

درجه سه  21کالس

[ [عنوان دوره

درجه دو  4کالس

[ [عنوان دوره

درجه یک  6کالس

[ [زنان

[ [عنوان دوره

.1اعزام تیم ملی بزرگساالن به پانزدهمین دوره قهرمانی بزرگساالن آسیا از تاریخ ( 94/1/2-93/12/23جاکارتا اندونزی)
.2اعزام تیم ملی جوانان بانوان به سیزدهمین دوره قهرمانی جوانان آسیا از تاریخ ( 94/5/24-94/5/17قزاقستان)

درجه سه  25کالس

[ [عنوان دوره

اعزام مربیان و داوران 6 :اعزام

درجه دو  4کالس

[ [عنوان دوره

درجه یک  4کالس

-1اعزام 2داور جهت شرکت در کالس بین المللی  IHF Trophyزیر نظر فدراسیون جهانی در تایلند مورخ  94/6/16به مدت  5روز
-2اعزام دو داور جهت قضاوت مسابقات جوانان جهان و شرکت در کالس توجیهی برزیل  94/4/29-به مدت  10روز
-3اعزام دو ناظر جهت نظارت برمسابقات نوجوانان جهان روسیه در تاریخ  94/5/13به مدت  10روز
-4اعزام دو داور جهت قضاوت مسابقات باشگاه های جهان قطر در تاریخ  94/6/14به مدت  7روز
-5اعزام دو داور به سمپوزیوم  94/4/1-94/3/30امارات
-6اعزام یک مربی به عنوان عضو کمیته فنی مسابقات گزینشی سهمیه المپیک زنان آسیا در تاریخ  -94/8/3-94/7/28ژاپن

[ [محل برگزاري

در شهرهای :آذربایجان شرقی،2گلستان،فارس،سیستان و بلوچستان ،کهکیلویه ،تهران ،قم  ،خراسان رضوی،2
کرمان،مازندران،ایالم،کردستان،شهرکرد،اصفهان،3کرمانشاه،آذربایجان غربی ،اردبیل،
اصفهان،تهران،شهرکرد،تبریز
اصفهان ،اهواز،کرمانشاه ،لرستان ،تبریز

مردان15 :
زنان11 :

[ [عنوان دوره
[ [عنوان دوره

اصفهان ،3قم،سیستان و بلوچستان،2آذربایجان شرقی،یزد،چهارمحال بختیاری،2خراسان
رضوی،2تهران،4گیالن،آذربایجان غربی،خوزستان،4کهکیلویه و بویراحمد،فارس،هرمزگان
اصفهان،قم،تهران  ،ایالم
اصفهان،آذربایجان شرقی،خوزستان ،خرم آباد

[ [محل برگزاري
[ [محل برگزاري

[ [محل برگزاري

ارومیه،بیرجند،مشهد،خرم آباد،زاهدان،2خوزستان،بم ،بوشهر،تهران و کالس ساحلی اصفهان یزد
[ [محل برگزاري

درجه دو  1کالس

یزد

درجه یک  2کالس

تبریز،دهدشت

درجه ملی  1کالس

دهدشت

درجه سه  8کالس

بوکان،آبادان،سبزوار،لنجان،بابل،تهران ،سیرجان+کالس ساحلی اصفهان

[ [عنوان دوره
[ [عنوان دوره

[ [عنوان دوره
[ [عنوان دوره

درجه دو  2کالس
درجه یک  1کالس

تبریز

درجه ملی  1کالس

-

[ [عنوان دوره

[ [محل برگزاري
[ [محل برگزاري

[ [محل برگزاري

شیراز ،بابل

[ [عنوان دوره

   12تالشنامه

[ [محل برگزاري

[ [محل برگزاري

تعداد كل دورههاي داوري 26 :دوره
درجه سه  11کالس

[ [محل برگزاري

[ [محل برگزاري
[ [محل برگزاري
[ [محل برگزاري
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آماده سازی تیم های ملی

   14تالشنامه

قهرمانی آسیا وانتخابی المپیک ریو ، 2016قطر

  اسفند94
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دوره های ویژه ی آموزش بدنسازی و مربیگری دروازه بانی

جلساتوهمايشها

.1برگزاری کالس مربیگری بدنسازی هندبال توسط آقای نناد مدرس جهانی و مربی بدنساز تیم ملی در  8منطقه کشور
.2برگزاری کالسهای پایه هندبال توسط مدرس جهانی آقای فلدمن در  6منطقه
.3برگزاری کالسهای مربیگری دروازبانی هندبال توسط مربی تیم ملی در  8منطقه
.4تهیه فیلم و سی دی آموزشی و ارسال به استانهای جهت ارتقاء علمی و استفاده مربیان تیمها
.5طراحی و تدوین بروشور آموزشی هندبال و ارسال به مناطق کشور
.6تهیه آئین نامه اجرایی و مالی کمیته مربیان و آموزش و ارسال جهت اجرا در استانها
.7برگزاری کالس تغذیه ورزشی برای مربیان تیم ملی بانوان تهران کمیته ملی المپیک1394/11/12-
.8برگزاری دومین دوره دانش افزایی مدرسان کشور در کرمانشاه 94/2/31
.9برگزاری کالس هم اندیشی مدرسین مربیگری در یاسوج شهریور 94
.10برگزاری کالس تغذیه و دوپینگ ویژه مربیان در مشهد شهریور 94
.11برگزاری کالس پیشرفته داوری آقایان و بانوان در هفت منطقه کشور
.12برگزاری کالس توجیهی برای ناظرین ساحلی در اصفهان مورخ  94/2/20به مدت  6روز (بانوان)
.13برگزاری کالس توجیهی برای ناظرین ساحلی در تهران مورخ  94/2/26به مدت  2روز (بانوان)
.14برگزاری کالس توجیهی داوران جوان به مدت  2روز در تهران مورخ 94/1/16
.15برگزاری کالس توجیهی ناظران جدید در مشهد از تاریخ  94/6/2به مدت  7روز
.16برگزاری کالس توجیهی داوران جوان به مدت  7روز در مشهد مورخ 94/6/2
.17برگزاری کالس توجیهی داوران جوان به مدت  7روز در مشهد مورخ ( 94/6/2بانوان)
.18برگزاری کالس توجیهی داوران ساحلی به مدت  5روز در اصفهان مورخ ( 94/6/21آقایان)
.19برگزاری کالس توجیهی داوران ساحلی به مدت  5روز در اصفهان مورخ (94/6/28بانوان)
.20برگزاری کالس ویژه داوران کاندید قاره ای دو روزه تهران مورخ ( 94/10/19-94/10/18بانوان)

   16تالشنامه

.1برگزاری همایش خانواده بزرگ هندبال تهران94/1/20 -
.2اولین نشست خبری فدراسیون هندبال در سال  94تهران94/1/31-
.3جلسه هماهنگی لیگ برتر بانوان تهران94/2/9-
.4جلسه ستاد جشنواره جام نهاد ریاست جمهوری تهران94/2/15-
.5سمینار داوران و ناظران و مربیان لیگ برتر هندبال بانوان قزوین94/3/10-94/3/8-
.6جلسه کمیته فنی تیم های ملی تهران94/3/10-
.7جلسه مسابقات هندبال ساحلی تهران94/3/17-
.8جلسه هماهنگی لیگ برتر هندبال آقایان تهران94/3/23-
.9جلسه هم اندیشی مدیران مناطق هشت گانه استعدادیابی تهران94/3/23-
.10جلسه هم اندیشی مدرسان هندبال یاسوج94/3/19-
.11جلسه مشورتی و مدیریتی فدراسیون هندبال (هیئت رئیسه)تهران94/4/3-
.12برگزاری ضیافت افطار تهران94/3/31-
.13جلسه ستاد برگزاری مسابقات جام نهاد ریاست جمهوری مشهد94/4/29-
.14جلسه سازمان تیم های ملی تهران94/4/22-
.15جلسه انجمن هندبال ساحلی اصفهان94/4/27-
.16گردهمایی روسای هیئتهای هندبال در خصوص بررسی مشکالت و حل مسائل ،رونمایی از حامیان مالی،قرعه کشی لیگ برتر آقایان،تقدیر و تشکر از روسای اسبق فدراسیون تهران94/5/1-
.17جلسه تقدیر و تشکر از زحمتکشان و فعاالن جشن بزرگ هندبال تهران 94/5/12-
.18جلسه هماهنگی مربیان ،ناظران و داوران لیگ برتر 94مشهد94/5/27-
.19جلسه هماهنگی سرپرستان تیم های شرکت کننده در بیست و یکمین دوره جشنواره جوانان شهرهای کشور مشهد94/5/29-
.20جلسه هیئتهای منطقه  3به مدت سه روز تبریز94/4/25-
.21جلسه هم اندیشی مدیران منطقه  4کرمانشاه94/6/15-
.22جلسه توجیهی تغذیه و دوپینگ برای مربیان هندبال آقایان و بانوان مشهد-شهوریور94
.23سمینار داوران لیگ برتر در مشهد از تاریخ  94/6/22به مدت  6روز
.24سمینار ناظران لیگ برتر در مشهد از تاریخ  94/6/24به مدت  6روز
.25جلسه هیئتهای منطقه  7به مدت یک روز شیراز94/6/26-
.26جلسه شورای برنامه ریزی و ساماندهی مسابقات تهران94/7/4-
.27جلسه هم اندیشی و مسئولین کمیته های فدراسیون با روسای منطقه  1مازندران94/7/24-
.28جشن بدرقه تیم ملی و رونمایی از پیراهن تیم ملی تهران94/8/20-
.29نشست هم اندیشی نواب رئیس به مدت سه روز مبارکه اصفهان94/9/6-94/9/4-
.30جلسه هم اندشی مدیران منطقه  5و 6تهران  94/9/9در دو جلسه مجزا
.31سمینار داوران بانوان در تهران 94/9/13-94/9/11-
  اسفند94
.32برگزاری پانزدهمین مجمع عمومی فدراسیون تهران94/12/10-
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وضعيت ماليدريكنگاه
عنوان
بودجه مصوب وزارت ورزش و جوانان
دریافتی از وزارت ورزش و جوانان
بودجه مصوب کمیته ملی المپیک
دریافتی از کمیته ملی المپیک
جمع بودجه دريافتي
كمك هاي دریافتی حاميان
جمع مبالغ دريافتي
هزينه هاي فدراسيون تا پايان سال

   18تالشنامه

مسابقات بین المللی جام نهاد ریاست جمهوری ،مشهد مقدس

مبلغ به ريال
16.500.000.000
14.500.000.000
5.300.000.000
3.383.000.000
17.883.000.000
35.000.000.000
52.883.000.000
57.844.335.879
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طرح ويژه
منطقه اي شدن
هندبال ايران
بر اساس تصميم رياست محترم فدراسيون ايجاد مناطق به عنوان بازوان فدراسيون بررسی امکانات
با هدف تمركز زدايي ،استفاده از خرد جمعی و پتانسيل های کشور ،استعداديابی ،استفاده از منابع اقتصاد و ارگان هایی که بتوانند به هندبال منطقه کمک کنند،
پشتوانه سازي براي تيم هاي ملي ،آموزش و شناخت فرصت ها و چالش های استان مانند شهرداری ،شورای شهر ،پااليشگاه غرب  ،كارخانجات سيمان غرب و ...
های کشور طراحي شد.
اين تصميم در جلسه هم انديشی خانواده بزرگ هندبال ارايه و پس از بحث و تبادل ارتقاءمناطقبه 8منطقه
جلسه مديران مناطق جهت بررســی عملکرد و تعيين شرح وظايف و تشکيالت
نظرتصميمگرفتهشد 6،منطقهپیشنهادیبه 7منطقهتقسيموعملياتیشود.
بر اساس اين تصميم کالس آموزشی مربيگری هندبال پيشرفته پايه با مدرسی سازمانی کميته ها پس از تجربه 6ماهه در فدراسيون هندبال تشکيل و در اين جلسه
آقای فلدمن در شش منطقه و هر منطقه 5روز برای مربيان مناطق 1تا 6برگزار شد .مقررشدمناطقبه 8منطقهتبديلشود.همچنينآئيننامهاجراييمناطقهشتگانه
بهتصويبرسيد.
بر اساس آيين نامه :برگزاری کليه مسابقات فدراسيون از مينی هندبال تا اميد کشور
شوروهيجانهندبالدرنونهاالنايرانزمين
مسابقات نونهاالن کشور در 3بخش استانی – درون منطقه ای و مناطق شش گانه در 3مرحله استانی ،درون منطقه ای و مناطق کشور ،آموزش های داوری ،مربيگری،
مطرح و اين رويداد بسيار مهم برگزار شد .در هر منطقه از هر استان حداقل  2تيم و درجه  2به باال و کارگاه های دانش افزايي و استعداديابی به صورت منطقه ای اجرا
در هر منطقه 10تا 16تيم 16نفره شرکت كردند .پس از آن مرحله نهايي نونهاالن مي شود.
با حضور 15تيم از هر منطقه 2تيم و ميزبان هم يک تيم بصورت متمرکز در ياسوج مدير منطقه به عنوان نماينده فدراسيون با اختيارات کامل در منطقه حضور فعال
خواهد داشت .دفتر و تشکيالت اداری ،بودجه مناطق نيز طی آئين نامه اجرايي تهيه
برگزار شد.
در جريان اين مسابقات 90استعداد شناسايي و كشف شدند كه 30نفر از آنها باالی و به مناطق هشتگانه ابالغ شد.
مسابقات نوجوانان درون اســتانی ،درون منطقه ای و مناطق هشتگانه کشور بر
 190سانتي متر قد دارند.
در اين مدت رياست فدراسيون و سه نفر از رؤسای کميته ها در زمان های مختلف در اساس اين برنامه راهبردی اجرايي شد و تعداد زیادی تيم بدون دخالت مستقيم
جلسهای باحضورمديرمنطقه،رؤسایهيأتهای استانمنطقهومسئولينانجمن فدراسيون در این رویدادها حضور یافتند .به عنوان نمونه در مرحله درون استانی56
هندبال آموزش و پرورش هر استان حضور يافته و از نزديک طی يک روز کليه مسائل تيمنوجواناندرمناطقکشوربهمسابقهپرداختندو 16تيمبهمرحلهنهاييرسيدند.
از سال آينده نیز تمامی مسابقات مينی هندبال تا اميد دختران و پسران در مناطق
و مشکالت فرصت ها و چالش های استان های مختلف را شناسايي شدند.
کشور برگزارمی شود.
ستادهندبالغربكشور
درجلسههمانديشیدرمنطقه 4کشور(کرمانشاه،کردستان،همدانولرستان)مقرر دستاوردها
شدباتوجهبهفرصتهاواستعدادهایبسيارمطلوبغربکشورستاداختصاصیبه عملکرد چند ماهه مناطق نشان از تحول در هندبال پايه ،آموزش یکسان و هماهنگ
مربيان ،آموزش تخصصی بدنسازی و دروازه بانی ،گسترش هندبال در سرتا سر
نام ستاد هندبال غرب کشور تشکيل شود.
کشور و در نهایت تقسيم منابع به صورت يکنواخت است.
اين ستاد فعاليت هاي زير را دنبال مي كند:
نخبگان جامعه هندبال باور دارند ،دستاورد« طرح راهبردی منطقه ای شدن هندبال
جذب اسپانسر
ایران» پشتوانه سازی و پرورش استعدادها و شکوفایی هندبالیست های ایرانی است.
بکارگيریمتخصصانهندبال
جهت مشاوره در پيشرفت اين منطقه
   20تالشنامه

منطقه:1
استانهای مازندران،
خراسان جنوبی ،خراسان
شمالی ،خراسان رضوی ،گلستان،
سمنان
مدیر منطقه :ابوالقاسم
شعبانپور

منطقه  :2استانهای
قزوین ،قم ،البرز ،تهران ،گیالن
مدیر منطقه :حسین داریا

منطقه  :3استانهای
اردبیل ،آذربایجان غربی،
آذربایجان شرقی ،زنجان
مدیر منطقه :کوروش خسروی

منطقه  :5استانهای
اصفهان ،مرکزی،
چهارمحال و بختیاری
مدیر منطقه :حسن افتخاری

منطقه  :4استانهای لرستان،
همدان ،کرمانشاه ،کردستان
مدیر منطقه :ناصر سلیمی

منطقه  :6استانهای
کرمان ،یزد ،سیستان و
بلوچستان
مدیر منطقه :محمد باژیان

منطقه  :8استانهای
فارس ،بوشهر ،کیش،
هرمزگان
مدیر منطقه :عبدالصائب نیکویی

منطقه :7
استانهای خوزستان،
ایالم ،کهکیلویه و بویراحمد
مدیر منطقه:
غالمعباس اسماعیلی

  اسفند94

21

هندبال زنان

   22تالشنامه

هندبال ساحلی
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   تالشنامه24
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