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"نوقا" محبوب ترین سیستم عامل اندروید 
سیس��تم عام��ل اندروید نوقا )نس��خه ۷.۰( 
محبوب ترین و پرطرفدارترین نسخه سیستم عامل 
گوشی های هوشمند شناخته شده است. به گزارش 
ایس��نا، به نقل از وب سایت  theverge، پورتال 
توس��عه دهنده گوگل به تازگی گزارش و آماری 
از استقبال و دانلود نسخه های مختلف سیستم های 
عامل اندروید و گوش��ی های همراه منتش��ر کرده 
است که نشان می دهد نسخه اندروید نوقا )اندروید 
۷.۰ ( در ص��در فهرس��ت پرطرفدارترین نس��خه 
سیستم عامل گوشی های هوشمند در جهان جای 
گرفته است، چراکه نسخه های ۷.۰ و ۷.۱ نوقا در 
۲۸.۵ درصد از دستگاه ها دانلود، نصب و استفاده 
شده است. این نسخه از اندروید برای نخستین بار 
در م��ارس ۲۰۱۶ میالدی معرفی و عرضه ش��د. 
سیس��تم عامل اندروید مارش��مالو )نسخه ۶.۰ ( 
که در س��ال ۲۰۱۵ معرفی و بروزرسانی شد، در 
جایگاه دوم این فهرس��ت قرار گرفته است و طبق 
آمار، ۲۸.۱ درصد از دس��تگاه های الکترونیکی و 
گوشی های هوشمند از این نسخه دانلود و استفاده 
کرده اند. جالب است بدانید جدیدترین نسخه این 
سیس��تم عامل یعنی اندروید اوریو )نسخه ۸.۰ ( 
تاکنون تنها در ۱.۱ درصد از گوشی های هوشمند 

دانلود و استفاده شده است. 

 صرفه جویی در مصرف آب 
به کمک شرکت های دانش بنیان

یکی از ش��رکت های دانش بنیان موفق به 
تولید کنتور هوشمند آب شده است که به مشترکان  
هشدار می دهد تا چه اندازه از آب استفاده کنند 
ک��ه  صرف��ه جوی��ی در مص��رف آب را  هم به 
 دنبال داشته باشد. مدیر این شرکت دانش بنیان

 در گفت وگ��و باخبرنگار باش��گاه خبرنگاران 
جوان؛ در خصوص این کنتور هوش��مند، گفت: 
یکی از مش��کالتی که امروز کشور با آن مواجه 
است، مش��کل کمبود آب است و به همین دلیل 
باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم؛ در همین 
راستا ش��رکت ما وارد عمل شده است و کنتور 
هوش��مند را تولید کرده است. وی ادامه داد:  از 
طریق اس��تفاده از شیر کنترل آب میزان مصرف 
هر خانوار را بررس��ی می کنیم و این کار س��بب 
می ش��ود تا مقدار بس��یار زی��ادی از حجم آب 
کش��ور به ج��ای هدررفتن، ذخیره ش��ود. وی 
در خصوص چگونگی کارکرد ش��یرهای کنترل 
فش��ار آب تصریح کرد: همانط��ور که گفتم این 
کنتور هوش��مند اس��ت و از طریق برنامه ای که 
ب��ه آن داده می ش��ود برنامه ریزی ه��ا انجام  و 
مش��خص می ش��ود که به چه صورت باید آب 

مصرف شود.

خبرنامه

 جاسوس افزار کنترل کننده 
رایانه های شخصی از کار افتاد

آژان��س جرائم ملی انگلی��س موفق به خنثی 
کردن یک تروجان خطرناک شده که در ۷۸ کشور 
جه��ان برای کنت��رل کامل رایانه های ش��خصی به 
کار گرفته ش��ده اس��ت. به گزارش فارس به نقل از 
زددی ن��ت، این تروجان تا به ح��ال به ۸۶۰۰ نفر 
فروخته ش��ده و این خریداران سوءاس��تفاده های 
 مختلف��ی از تروجان مذک��ور به عم��ل آورده اند. 
بداف��زار یادش��ده LuminosityLink نام دارد 
و از اواس��ط س��ال ۲۰۱۵ در فض��ای مج��ازی 
منتشر ش��ده اس��ت. فروش��ندگان بدافزار یادشده 
مدع��ی بوده اند که این برنام��ه ابزاری قانونی برای 
مدیری��ت برنامه ه��ای مختلف در سیس��تم عامل 
ویندوز اس��ت. کنترل رایانه ش��خصی ف��رد قربانی 
از راه دور، دسترس��ی ب��ه وبک��م و راه اندازی آن، 
ورود خودکار به رایانه، دس��تیابی به کلمات عبور، 
 جس��تجو و مدیریت فایل ها برخی از قابلیت های 
خطرن��اک ای��ن بداف��زار محس��وب م��ی ش��ود.

"LuminosityLink حت��ی می تواند برنامه های 
ضدویروس و ضدبدافزار را از کار بیندازد.

برگزاری بیست و دومین  مسابقات 
»نادکاپ«  در دانشگاه صنعتی شریف

بیس��ت و دومین مسابقات و جش��نواره ملی 
 آموزش��ی ن��وآوری و ابت��کارات دان��ش آم��وزی

 ) نادکاپ( اس��فندماه در دانش��گاه صنعتی ش��ریف 
برگزار می ش��ود. به گزارش تفاهم، این مس��ابقات 
باه��دف شناس��ایی و هدایت اس��تعدادهای دانش 
آموزان، پ��رورش خالقیت و ن��وآوری آنها، ایجاد 
خودب��اوری و اعتماد ب��ه نفس در آن��ان و تقویت 
هویت ملی و فرهنگی با تاکید بر کش��ف نیازسنجی 
و توانمن��دی های علمی و عملی داخلی، در تجربه 
ی��ک کار گروهی دهم و یازدهم اس��فندماه س��ال 
ج��اری در دانش��گاه صنعتی ش��ریف برگ��زار می 
ش��ود.  نادکاپ ش��ریف به عنوان یکی از بزرگترین 
فستیوال های دانش آموزی کش��ور در حوزه علوم 
نوی��ن با رویک��رد STEAM و PBL و با حضور 
بیش از ۳ هزار دانش آموز از ۱۰۰ ش��هر کشور در 
بیش از ۶۰ بخش، در رش��ته ه��ای نانو، رباتیک و 
میکروالکترونیک، هوافضا، زیس��ت فناوری، نجوم، 
 ماش��ین های س��وخت ش��یمیایی، برنامه نویس��ی

اندروی��د و طراح��ی س��ه بعدی در تمام��ی مقاطع 
تحصیلی برگزار می ش��ود. حضور اس��اتید دانشگاه 
صنعتی شریف در شورای سیاستگذاری و دانشجویان 
دانش��گاه در کمیته علمی و تیم اجرایی مسابقات از 
جمله ویژگی های این مسابقات است. مهلت ثبت نام 
 در این فستیوال تا ۲۷ بهمن ماه و از طریق مراجعه به

 http://www.nadcup.ir ممکن است.

خبرنامه در سازمان فناوری اطالعات؛

سامانه پایش اطالعات کشور رونمایی شد
تفاهم – گروه فناوری: سامانه پایش اطالعات 
کش��ور )پاک( همزمان با دهه فجر سال جاری و با 
حضور محمود واعظی- رئیس دفتر رئیس جمهور 
رونمایی ش��د. به گزارش تفاهم به نقل از س��ازمان 
فناوری اطالعات ایران، در راستای خدمات رسانی 
به مردم و همچنین مدیریت حوزه های خرد و کالن 
بخش های اقتصادی، اجتماع��ی، فرهنگی و غیره، 
ایجاد داش��بوردی به عنوان مرک��زی برای دیده بانی 
ش��اخص های کلیدی در تمام بخش ها، به ویژه در 
بخش های اقتصادی به منظور رصد فضای کسب وکار 
در کشور در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، 
پیاده سازی این سامانه از ابتدای سال جاری آغاز 
و زیرس��اخت ه��ای فنی و حقوقی آن آماده ش��د. 
ارائه اطالعات صحیح شفاف و بروز برای نهادهای 
حاکمیتی کشور، نهادینه کردن برنامه ریزی و تصمیم 
گیری صحیح بر اس��اس اطالعات داش��بورد، ارائه 
 تصویر واق��ع گرایانه از عملکرد زیر مجموعه های
  دولت در راستای شفافیت اطالعاتی و بستر سازی

 تبادل اطالعات مدیریتی میان دستگاه های اجرایی 
و فراهم ش��ده امکان تجمی��ع اطالعات و داده های 
 بخ��ش های مختلف، از جمله اهداف پیاده س��ازی

ای��ن س��امانه محس��وب می ش��ود. رئی��س دفتر 
رئیس جمهوری، در مراسم افتتاح این سامانه، دقت 
عمل و سرعت در انتشار اطالعات و پاسخگویی به 
درخواست ها را مورد تأکید قرار داد و در این راستا 
مس��ئوالن حوزه ریاس��تی را به تعامل و هماهنگی 

نزدیک تر با یکدیگر فرا خواند. 

محمود واعظی گفت: مسئوالن حوزه ریاستی 
وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف به عنوان موتور 
محرک��ه زیرمجموعه ه��ای خود، باید ب��ا برگزاری 
جلس��ات منظم و همفکری مس��تمر در روند انجام 
امور ش��تاب و س��رعت بیش��تری ایجاد کنید. وی 
در ادام��ه تالش برای ارتقاء روحیه نش��اط و امید 

در جامع��ه را مورد تاکید ق��رار داد و تصریح کرد: 
متاس��فانه در گذش��ته به خاط��ر اختالفاتی که بین 
برخی مسئوالن و جناح های مختلف کشور حضور 
داش��ت، فضای یأس و ناامیدی در جامعه به وجود 
آمده بود و امروز الزم اس��ت با همدلی و هماهنگی 
روزاف��زون، روحیه نش��اط و امی��د را در جامعه و 
در می��ان مردم هر چه بیش��تر تقویت کنیم و اهتمام 
جدی دولت پیشگام و پیشتازی در این مسیر است. 
وزارت اقتصاد، صنع��ت و معدن و تجارت، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سازمان های بورس، گمرک، 
ثبت احوال، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
وزارت نف��ت، بانک مرکزی و س��ازمان حمایت از 
تولید کننده و مصرف کننده از جمله دس��تگاه هایی 
هستند که در فاز نخست اطالعات خود را در قالب 
۱۵۰ ش��اخص کلیدی در س��امانه قرارداده اند. در 
مراس��م رونمایی از س��امانه پایش اطالعات کشور 
)پاک(، از رس��ول س��راییان، معاون وزیر ارتباطات 
و رئی��س س��ازمان فناوری اطالعات ای��ران، رضا 
باقری اصل- معاون دولت الکترونیکی این سازمان 
و ملکی- سرپرس��ت مدیرکل طرح و توسعه شبکه 

ملی اطالعات، تقدیر شد.

 افتتاح مرکز تماس 
سراسری - تخصصی آسیاتک در شهر یزد

 تفاه��م – گ��روه فن��اوری: همزمان با ایام خجس��ته 
دهه فجر، مرکز تماس سراسری - تخصصی شرکت آسیاتک 
در شهر یزد افتتاح شد. این مراسم، با حضور محمدجواد آذری 
جهرمی-وزیر ارتباطات، محمود زمانی قمی-استاندار یزد 
 و جمعی از مقامات کشوری و استانی به همراه یوسفی زاده-

 مدیر عامل ش��رکت آسیاتک برگزار ش��د. در این مراسم 
وزیر ارتباطات، طی سخنانی ضمن اشاره به اهمیت باالی 
اشتغالزایی در بحث صنعت ICT و استارت آپ ها، توسعه 
در ای��ن بخ��ش را موجب توس��عه در مباح��ث اقتصادی، 

بهداشتی و کشاورزی دانست. آذری جهرمی با بیان اینکه تنها در یکی از ۲۶ طرح ICT مورد بهره برداری در شهر یزد 
بیش از ۲۵۰ نفر مشغول به کار شده اند، نقش این بخش در توسعه اشتغال کشور را بسیار مهم توصیف کرد. وی با بیان 
اینکه در گذشته شاخص صنعت ICT در افزایش ضریب برخورداری خانوارها از تلفن ثابت بود، اکنون این شاخص در 
توسعه شهر هوشمند تعریف می شود. وی با بیان این مهم که اکنون زیر ساخت ها برای توسعه کامل شبکه ملی اطالعات 

و دولت الکترونیک فراهم است، گام بعدی را ایجاد ساختار و تحول در نظام اداری کشور دانست.
 گفتنی اس��ت؛ مرکز تماس سراسری – تخصصی شرکت آسیاتک در ش��هر یزد با سرمایه گذاری نزدیک به 
ده میلیارد ریال و با حمایت هاي اداره کل ارتباطات و فناوري اطالعات استان و دانشگاه یزد در فضای زیر بنایی 
بالغ بر ۶۰۰ متر مربع برقرار ش��ده و با افتتاح آن اکنون بیش از ۲۶۰ نفر در این پروژه مش��غول به کار می باشند. 
همچنین این مرکز ظرفیت افزایش بیش از ۵۰۰ نفر پرسنل را دارد. بنابر این گزارش مرکز تماس شرکت آسیاتک 
در ش��هر یزد در درون دانش��گاه سراسری این شهر قرار گرفته و در جهت بهبود کیفیت و کمیت خدمت رسانی به 

مشترکین ، پاسخگوی کاربران این شرکت در سراسر کشور خواهد بود.

 خیز کشور برای کسب
 بازار یک میلیارد دالری فناوری نانو

در س��ومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مس��تربچ و کامپاندهای پلیمری مهمانانی 
از کش��ورهای آسیایی و اروپایی گردهم آمدند تا از آخرین دستاوردهای این حوزه بازدید 
کرده و برای افزایش توان صادراتی و رقابتی خود به بحث و تبادل نظر بپردازند. به گزارش 
ایس��نا، دبیر ستاد ویژه توس��عه فناوری نانو با بیان اینکه فناوری نانو در بیش از ۱۰ عرصه 
صنعتی به کار گرفته ش��ده و منجر به کاهش هزینه های تولید و ایجاد ارزش افزوده ش��ده 
اس��ت، گفت: طبق برنامه ریزی ها باید تا پایان س��ال ۹۸ به بازار یک میلیارد دالری دست 
یابیم. س��عید س��رکار گفت: بر اساس س��ند راهبردی اول ستاد توس��عه فناوری نانو، فراهم 
 کردن زیرس��اخت های توسعه صنعتی و بازار مورد توجه بود و مدتی است حرکت به سمت 
تجاری سازی محصوالت نانویی با نگاه صادراتی را آغاز کردیم. وی اضافه کرد: به عبارت 
دیگر تربیت نیروی متخصص و ارتقای بنیه علمی پایه حرکت ستاد توسعه فناوری نانو بود 
و ام��روز قصد داریم نقش فناوری های نوین در توس��عه صنعت��ی بنگاه های اقتصادی را پر 
رنگ تر کنیم. وی ادامه داد: بر این اساس افزایش ظرفیت سنتز و تولید مواد اولیه نانو مورد 
هدف اس��ت که در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد این مواد، فناوری بومی دارد و در برخی 

کاربردهای صنعتی به صورت انبوه تولید می شوند. 
دبیر س��تاد توس��عه فناوری نانو دومین اقدام پس از توس��عه نیروی انسانی را رسوخ 
فناوری نانو در صنایع موجود به منظور ارتقای کیفیت این محصوالت دانست و خاطرنشان 
کرد: چنانچه صنایع از قابلیت های این فناوری نوظهور در تولید و بهینه س��ازی محصوالت 
اس��تفاده نکنند، در آینده بس��یاری از بازارها را از دس��ت خواهند داد. به گفته وی، در حال 
حاضر فناوری نانو در بیش از ۱۰ عرصه صنعتی به کار گرفته و منجر به کاهش هزینه های 

تولید و ایجاد ارزش افزوده شده است.

    

    

دهه فجر انقالب اسالمی یادآور مبارزات ملت سرافراز ایران براي تحقق سه اصل اساسي “استقالل”، 
“آزادي” و “جمهوري اس��المی” اس��ت. بي تردید یکي از مهم ترین جلوه هاي “اس��تقالل” کشور، در 
نح��وه راهب��ري و اداره صنعت نفت پس از خروج بیگانگان تجلي یافته و طي ۴ دهه گذش��ته به تکامل و 
 تکوین رسیده است؛ در این مدت شرکت ملي مناطق نفتخیزجنوب به عنوان پیشگام تولید نفت خام کشور، 
تجربه اي ش��گرف از راهي پرفراز و نش��یب را پشت س��ر نهاده و با اتکاي به تدبیر و توان نیروها و اتخاذ 
تصمیمات راهبردي مدیران، از گلوگاه ها و گردنه هاي صعب العبور به سالمت گذشته است. صنعتي که در 
کوران حوادث دوران دفاع مقدس به پختگي الزم رس��یده و با تحمل شدائد ناشي از دشمني جهان سلطه، 
چونان فوالد آبداده، به رویین تني و استواري دست یافته، در سال هاي اخیر، ضمن گشودن گره هاي کور 
ناش��ي از اعمال تحریم ها، بر مدار تدبیر و محور دانش ، تولید پایدار و صیانتي افزون بر ۸۰ درصد نفت 

خام ایران را محقق ساخته است .
 پس از برداش��تن تحریم فروش نفت ایران و ایجادگش��ایش نس��بي در نقدینگي، تأمین کاال و امکان 
س��رمایه گ��ذاري خارجي، ش��رکت ملي مناط��ق نفتخیزجنوب به ص��ورت همزمان ۳ راهب��رد مهم را با 
رویکردکوتاه مدت و میان مدت و با تاثیري درازمدت در دستور کار خود قرار داده است؛ نخست راهبرد 
افزایش زودهنگام تولید نفت خام و گاز به میزان قبل از تحریم ها به نحوي که متضمن حفظ منافع ملي و 
آش��کارکننده اقتدار و توان کشور در عرصه هاي بین المللي بوده و براي بازپس گیري سهم ایران از تولید 
اوپک هیچ فرصتي را از دست ندهد . دوم، راهبرد تضمین پایداري تولید از طریق تکمیل طرح هاي معوق 
و ناتمام با اولویت پروژه هاي کلیدي سطح االرضي بویژه تأسیسات مرتبط با فرآورش نفت نمکي و تسهیل 
در انتقال ایمن نفت و گاز با لحاظ الزامات زیست محیطي بود که این بخش از کار عمدتًا با توجه به گذشت 
زمان نس��بتًا طوالني و تغییر ش��رایط اجراي پروژه ها، با چالش هاي خاص خود مواجه بوده است. سوم، 
برنامه توسعه ۴ میدان و ۹ مخزن در راستاي اهداف برنامه ششم و چشم انداز افزایش تولید نفت به میزان 
 تعیین شده از سوي شرکت ملي نفت ایران است که این مهم پس از مذاکرات مفصل و امضاي تفاهمنامه هاي 
متعدد با ش��رکت هاي صاحب نام و سرمایه گذاران خارجي و داخلي، در قالب قراردادهاي جدید وزارت 

نفت در حال پیگیري است .
با مروري بر عملکرد یک س��ال گذش��ته به صورت مشخص از دهه فجر سال ۱۳۹۵ به این سو، در 
مي یابیم که ثمربخش بودن مجموعه فعالیت هاي شرکت ملي مناطق نفتخیزجنوب و شرکت هاي ۵ گانه 
بهره برداري تابع در این مدت، به تحقق ۹۹ درصدي اهداف تولید از ابتداي سال جاري منجر شده است 
که حد نصاب و ش��اخصي بس��یار ارزشمند در ارزیابي عملکرد تولید محسوب مي شود؛ اما آنچه ارزش 
این دس��تاوردها را دوچندان مي س��ازد، کیفیت انجام کار و فرآیندهاي منجر به این نتایج باشکوه است 
که با وجود تمام تنگناهاي مالي و چالش هاي خاص تولید از میادین و تأسیس��ات قدیمي، این ش��رکت 
هیچگاه الزامات زیس��ت محیطي و عمل به مس��ئولیت هاي اجتماعي خ��ود را از یاد نبرده و از دغدغه 
توس��عه پایدار و حس��ن همسایگي با مردمان س��اکن در مناطق نفت خیز فارغ نبوده است که تفصیل آن 
در گزارش هاي آتي به اطالع مردم، مس��ئوالن محت��رم و ذي نفعان و عالقمندان به صنعت نفت خواهد 
رس��ید. از دیگر مباحث قابل طرح در این مقال، یادکردي از خلق حماس��ه بي بدیل مهار آتش و کنترل 
فوران چاه ۱۴۷ رگ س��فید اس��ت که در یک کالم باردیگر شایس��تگي و توان متخصصان ایراني را در 
انجام عملیاتي پیچیده و س��ترگ به نمایش گذارده و در بس��یاري از زمینه ها در قیاس با عملیات هاي 

پیشین، رکوردهایي تازه برجاي نهاد. 
به هر روي در آستانه چهارمین دهه از استقرار جمهوري اسالمی ایران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
معمار بزرگ انقالب حضرت امام خمیني )ره( و ارج نهادن به مقام شامخ شهدا، ایثارگران و نقش آفرینان 
انقالب و دفاع مقدس، الزم مي دانم ایام شهادت دخت گرامي پیامبر اسالم حضرت فاطمه مرضیه)س( را 
تسلیت گفته و از محضر شریف بانوي دو عالم، تعالي و سرآمدي کشور و عزت و عظمت مردم شریف ایران 

را در سایه رهبري داهیانه مقام عظماي والیت مسئلت نمایم.
مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب*

 عملكرد شرکت ملي 
مناطق نفتخیز جنوب در یک نگاه قرارگاه پدافند هوایي خاتم االنبیاء)ص(ارتش جمهوري اسالمي ایران به منظورتأمین 

کادر هیئت علمي دانش��گاه خات��م االنبیاء )ص( از دارندگان مدرک دکترا در رش��ته هاي 
مشروحه زیر به صورت کارمندي پیماني )ماده ۳۸( داوطلب مرد مي پذیرد.

الف( شرايط جذب:
* شرايط عمومي:

۱-تابعیت جمهوري اس��المي ایران ۲- متدین به دین مبین اس��الم و اعتقاد و التزام به 
والیت فقیه و احکام اسالمي ۳- نداشتن سوء پیشینه کیفري،سیاسي و اخالقي ۴- عدم سابقه 
اعتیاد به مواد مخدر و محرومیت از خدمات دولتي۵- داش��تن س��المت رواني و جس��ماني 
برابر گواهي اداره بهداش��ت و درمان)حداقل قد۱۶۰ س��انتیمتر(۶- موفقیت در آزمایشهاي 
ورودي برابر مقررات استخدامي ۷- داشتن مدرک  فارغالتحصیلي معتبر در رشته هاي مورد 
نیاز۸- نداش��تن تعهد خدمت به س��ازمانهاي دولتي و غیردولتي به صورت رسمي، آزمایشي 

و یا پیماني.
* شرايط اختصاصي:

)۱(حداکثر سن ۴۰ سال تمام )متولدین ۱۳۵۶/۱۱/۰۱به بعد( مي باشد.
تبصره: داوطلباني که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره به حداکثر 

سن آنان اضافه خواهد شد.
)۲(اس��تخدام مش��مولین وظیفه عمومي مس��تلزم ارایه مدرکي دال بر رسیدگي به وضع 
مش��مولیت آنان از اداره وظیفه عمومي میباشد. )استخدام مشمولین غایب و دارندگان کارت 

معافیت پزشکي ممنوع است(.
)۳(فرزندان معظم ش��هدا، جانبازان و آزادگان از کار افت��اده کلي با ارائه مدرک معتبراز 

شرط سن و معدل معاف مي باشند.
)۴( فرزندان کارکنان نیرو هاي مس��لح جمهوري اس��المي ایران از امتیاز هاي مصوب 

برخوردار مي شوند.
 ب( امتيازها:

۱. داوطلب��ان در صورت تغییر وضعیت به هیئت علم��ي وزارتي تابع قوانین و مقررات 
وزارت علوم و فناوري از نظر حقوق و مزایا خواهند بود.

۲.  داوطلب��ان در ط��ول مدت خدمت پیماني از حقوق و مزایا و امتیازات برابر قوانین و 
مقررات ارتش جمهوري اس��المي ایران همانند بیمه خدمات درماني براي خود عائله تحت 
تکفل )تنها همسر و فرزند مستخدم(،کارت اعتباري خدمات حکمت کارت ،بیمه عمر و سایر 

خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود بهره مند میگردند.
 ج( نحوه جذب و استخدام:

۱. پ��س از ثبت نام داوطلب��ان صالحیت عمومي آنان در هیئ��ت اجرایي جذب ارتش 
جمهوري اسالمي ایران بررسي مي گردد.

۲. داوطلبان حائز ش��رایط حداقل ۲ ترم تحصیلي به صورت مدرس داخلي در دانشگاه 
خاتم األنبیاء )ص( بکارگیري ش��ده تا فرصت فعالیت هاي آموزش��ي و پژوهشي براي آنان 

فراهم گردد.
۳.  پس از کس��ب ش��رایط صالحیت علمي )حداکثر ۲ سال(توس��ط داوطلبان بررسي 
صالحیت علمي داوطلبان بر اس��اس مدارک و مستندات ارائه شده در هیئت اجرایي  جذب 
انجام و در صورت تایید و کس��ب امتیازات الزم ،س��وابق جهت  صدور حکم هیئت علمي 

رسمي آزمایشي به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري ارسال میگردد.
۴. در صورت صدور مجوز رس��مي آزمایش��ي توس��ط وزارت پیش گفته ، حکم تغییر 
وضعیت از پیماني به رس��مي آزمایش��ي در ارتش نیز صادر و از آن تاریخ به بعد حقوق و 

مزایاي عضو هیئت علمي وزارتي بهره مند مي گردد.
۵. در صورت عدم احراز ش��رایط عضویت هیئت علمي س��ازمان مجاز است به خدمت 

پیماني داوطلبان خاتمه دهد.
۶.  براي داوطلبان دوره کوتاه مدت کارمندي)آشنایي با ارتش(پیش بیني و اجرا خواهد شد.

۷. متقاضیان اس��تخدام که قبال داراي سابقه خدمت پیماني در نیروهاي مسلح بودهاند ، 
واجد شرایط استخدام مجدد به صورت پیماني نمیباشند.

د( مدارك مورد نياز براي ثبت نام: 
۱- دو قطعه عکس ۴×۳

۲-روگرفت کارت ملي و شنا سنامه از تمام صفحات
۳-روگرفت کا رت پایان خدمت و یا گواهي اش��تغال به خدمت یا کارت  معافیت دائم 

غیر پزشکي و یا برگه اعزام به خدمت.
تبصره: فارغ التحصیالن نیمه اول سال جاري به علت برخورداري از معافیت تحصیلي،از 

ارائه مدرک یاد شده معاف مي باشند.
۴- روگرفت مدرک تحصیلي .

۵- خانواده درجه یک شهدا،جانبازان،آزادگان،فرزندان نظامي و بسیجیان فعال ، روگرفت 
مدرک معتبراز سازمان مربوطه  را جهت برخورداري از امتیازات  مصوب ارسال نمایند.

۶-دارندگان مدارک تحصیلي که مش��مول طرح نیروي انس��اني مي باشند ، باید گواهي 
اتمام طرح خود و یا معافیت ازآن راهنگام ثبت نام ارائه نمایند.

 ه� ( نحوه ثبت نام:
۱- مهلت ثبت نام براي داوطلبان از۹۶/۱۱/۰۱ تا ۹۶/۱۲/۰۱ بوده و داوطلبان میتوانند 

مدارک خود را به همراه تلفن تماس، از طریق پست به نشاني: 
تهران –  بزرگراه بس��یج – خیابان ش��هید رحیمي – جنب سازمان بسیج مستضعفین - 
دانشگاه پدافند هوایي خاتم االنبیاء)ص(-مدیریت نیروي انساني  کد پستي ۱۷۸۱۸-۱۳۵۱۳ 

ارسال نمایند.
۲- به مدارکي که پس از تاریخ تعیین شده واصل  شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدرکتعدادرشته /گرایش

۱ریاضي )محض(

دکترا
۱برق )قدرت(

۲نرم افزار

۱برق )کنترل(

یادداشتقرارگاه پدافند هوایي خاتم االنبیا)ص( ارتش 


