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 زنگ هشدار آیفون۸ 
با نگاه کردن خاموش می شود

طب��ق گزارش های جدید آیف��ون ۸ به کاربر 
اجازه می دهد فقط با نگاه کردن به دس��تگاه زنگ 
هشدار پیامک، تماس و نوتفیکیشن های دیگر را بی 
صدا کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی 
میل، آیفون ۸ احتماال دارای فناوری است که به کاربر 
اجازه می دهد بدون استفاده از دستانش نوتیفیکیشن 
دس��تگاه را بی صدا  کند. طبق گزارشی جدید در 
این روش کاربر با نگاه خود می تواند صوت، زنگ 
هشدار پیامک، تماس و نوتیفیکیشن های دیگر را 
بی صدا کند.گیلرمو رامبو یکی از برنامه نویس��ان 
iOS ای��ن قابلیت را کش��ف کرده اس��ت. او کدی 
در نرم افزار افش��ا شده HomePod کشف کرد. 
این ویژگی از فناوری مش��ابهی استفاده می کند که 
درنسل های مختلف موبایل های سامسونگ به کار 
رفته است. ویژگی مذکور Smart Stay نام دارد و 
هنگامی که کاربر صفحه نمایش را نگاه می کند، آن 

را فعال نگه می دارد.

 ساخت موتور سه کاره بالگرد 
از سوی دو مبتکر جوان ایرانی

دو مبتکر جوان کشور پس از دو سال تالش 
مستمر تحقیقاتی، موفق به ساخت موتور سه کاره ای 
تحت عنوان » دوئل روتور چرخش هم زمان کامل« 
شده اند، وسیله ای که به گفته آنها، در موتور بالگرد، 
کشتی، زیردریایی و ناو کاربرد دارد و انحصار تولید 

آن تنها در اختیار چند کشور خاص دنیاست.
محمد رضایی و محمدعزیری جوانان خالق و 
مبتکری هستند که با همفکری و کار مستمر تحقیقاتی، 
موفق به س��اخت موتور »دوئ��ل روتور چرخش 
هم زمان کامل« شده اند که نمونه مشابه آن از سوی 
وزارت دفاع آمریکا برای استفاده در بالگردهای دو 
ملخه استفاده می شود.از مزایای این طرح صنعتی- 
نظام��ی می توان به ویژگی خ��اص و عملکرد این 
موتور اش��اره کرد؛ به طوری که این وسیله سه کاره 
بوده و از ویژگی چپ گرد، راس��ت گرد و چپگرد- 
راس��تگرد همزمان برخوردار است و نوع برقی آن 
 نیز در موتور کشتی، زیردریایی و ناوها کاربرد دارد.

رضایی ک��ه به همراه هم��کارش از طرح خود در 
دانشگاه صنعتی شریف دفاع کرده و آن را به تائید 
دانشگاه صنعتی شریف و موسسه تحقیقاتی شریف 
در حوزه صنعت رسانده است، در گفت وگو با ایرنا، 
عملک��رد این موتور را بهتر و مناس��ب تر از نمونه 
آمریکایی آن دانس��ت و افزود: اگر به دالئلی یکی 
از مل��خ های بالگرد از کار بیافتد، ملخ دیگر به کار 
خود ادامه خواهد داد. وی افزود: فروردین امسال ما 
موفق به دریافت گواهینامه بین المللی این اختراع 

شدیم.

خبرنامه

 معرفی  محصوالت نانو 
 فناوری صنعت ساخت وساز 

در نمایشگاه صنعت ساختمان
همزم��ان ب��ا برگ��زاری نمایش��گاه صنعت 
ساختمان ۱۲ محصول شرکت های دانش بنیان در 
حوزه نانو فناوری با کاربرد در س��اختمان معرفی 
می ش��ود.به گزارش ایس��نا، هفدهمین نمایشگاه 
صنعت ساختمانی دیروز آغاز به کار  کرد و تا روز 
۲۴ مردادماه جاری ادامه دارد که در آن ۶ شرکت  
فعال در زمین��ه فناوری نانو حضور دارند.یکی از 
محصوالت عرضه شده در این نمایشگاه »پروفیل 
در و پنج��ره UPVC حاوی نانوذرات« اس��ت. 
PVC معمولی  یک پالس��تیک سبک و محکم 
است که در صنعت ساختمان سازی به کار می رود 
اما استفاده از نانوذرات به طور قابل توجهی سختی 
و اس��تحکام آن را بهبود می بخش��د. این محصول 
عالوه  بر اینکه در تولید قاب  پنجره های دوجداره 
استفاده می شود، در دندانپزشکی و  تولید لوله نیز 
کاربرد دارد.»نانو امولس��یون ایجادکننده پوشش 
آبگریز« از دیگر محصوالتی است که در نمایشگاه 
صنعت ساختمان ارائه  ش��ده است. نانوسیل الوان 
بر پای��ه سیالن/سیلوکس��ان در اندازه ه��ای نانو 
اس��ت که به عنوان پوش��ش آبگریز کاربرد است. 
اس��تفاده از ای��ن محصول به عنوان پوش��ش ضد 
آب و ل��ک در س��طوح معدنی متخلخل و جاذب 
در صنای��ع س��اختمانی از جمله آثار باس��تانی و 
هنری رایج اس��ت.»لوله و اتصاالت فاضالبی سه 
الیه بی صدا« مش��کل عایق سازی صوتی سیستم 
فاضالب س��اختمان های بلند مرتبه را که یکی از 
مشکالت مهم مهندسان تأسیسات و معماری است 
برطرف کرده اس��ت. این محصول در نمایش��گاه 
صنعت ساختمان معرفی شد.»نانو کفپوش اپوکسی 
مق��اوم به س��ایش« که قاب��ل کارب��رد در صنایع 
دارویی/شیمیایی، پارکینگ خودروها، مکان های 
تجاری و مس��کونی، اتاق های تمیز و مکان های 
بهداش��تی، محیط های صنعتی، س��الن های تولید، 
صنایع غذایی و نوش��یدنی است نیز در نمایشگاه 
صنعت و ساختمان حضور دارد.»دستگاه صنعتی 
الیه نشانی به روش قوس کاتدی« که برای ایجاد 
پوشش های نانو ساختار سخت و مقاوم، اپتیکی و 
تزئینی بر روی فلزات شیشه و سرامیک ها به کار 
می رود، از دیگر دستاوردهای محققان کشور است 
که در این نمایشگاه عرضه شده است.عالوه بر این 
محصوالت محصوالتی نظیر کاشی ضد لک، بتن 
سبک سازه ای، شیشه هایی با ویژگی های منحصر 
به فرد، رنگ خود تمیز شونده، رنگ ترک، کاشی 
و سرامیک آنتی باکتریال، لوله و اتصاالت، چسب 
دو جزئی و الک اکریلیک در غرفه س��تاد نانو در 

این نمایشگاه به نمایش گذاشته  شده است. 

خبرنامه

معاون ش��رکت مخابرات ایران از اجرای مدل 
جدی��د ارائه س��رویس اینترنت به مش��ترکان این 
ش��رکت خبر داد و گفت: ب��ه زودی میزان مصرف 
ترافی��ک داخلی مش��ترکان مخاب��رات، نامحدود 
می شود. س��میع ا... صادقی در گفتگو با خبرنگار 
مهر، با اش��اره به اجرای مصوبه »تفکیک ترافیک 
اس��تفاده از س��ایت ه��ای داخل��ی و خارجی در 
راستای پیاده س��ازی اهداف شبکه ملی اطالعات 
توسط شرکت مخابرات ایران از برنامه ریزی برای 
اجرای طرحی خبر داد که عالوه بر تفکیک شبکه 
کش��وری از بین الملل، ترافیک داخلی مش��ترکان 
مخابرات نیز تفکیک ش��ود.وی گفت: قصد داریم 
می��زان مصرف مش��ترکان مخاب��رات را نامحدود 
کنیم؛ به نحوی که ترافیک داخلی برای مش��ترکان 
مخاب��رات با پرداخ��ت آبونمان ثاب��ت، نامحدود 
ش��ود و فقط مش��ترکان برای اینترنت کش��وری و 
بین الملل��ی هزین��ه پرداخت کنند. ب��ه این ترتیب 
اینترنت مشترکان مخابرات برای استفاده از شبکه 
داخلی، هیچ وقت قطع نخواهد شد.معاون تجاری 
ش��رکت مخابرات ایران هدف از اجرای این طرح 
را افزایش اس��تفاده از محتوای داخلی در راستای 
ش��بکه ملی اطالعات و اهداف اقتص��اد مقاومتی 
عنوان ک��رد و اف��زود: ترافیک داخلی مش��ترکان 
مخاب��رات ) ترافی��ک TCI ( مربوط به اس��تفاده 
از س��ایت های داخلی می ش��ود که در دیتاسنتر 
مخابرات ایران، میزبانی می شوند.وی گفت: به این 
ترتیب مشترکان در کنار ترافیک کشوری و ترافیک 
اینترنت بین الملل، امکان اس��تفاده از سایت های 

داخلی را خواهند داشت که در دیتاسنتر مخابرات 
میزبانی می ش��وند و قیمت ترافیکش��ان به مراتب 
ارزان تر از اینترنت بین الملل و اینترنت کش��وری 
محاس��به خواهد ش��د.صادقی با اش��اره به انعقاد 
ق��رارداد با بیش از ۱۰ تجمیع کنن��ده محتوا برای 
ارائه این س��رویس از بستر مخابرات، خاطرنشان 
ک��رد: یکی از اهداف ش��بکه ملی اطالعات، ایجاد 
اش��تغال در راس��تای تحقق اقتصاد مقاومتی است 
که با ظرفیت درنظر گرفته ش��ده در دیتاسنترهای 
داخل��ی، این امکان ب��رای فعالیت اس��تارتاپ ها 
فراهم شده است. معاون شرکت مخابرات ایران در 
پایان اظهار داش��ت: برآورد می شود که با اجرای 
این طرح، تعرفه ترافیک داخلی مخابرات بیش از 
۵۰ درصد کمتر از تعرفه ترافیک اینترنت کشوری 

باشد.

صن��دوق  فناوری:رئی��س  تفاهم-گ��روه 
حمایت از پژوهش��گران و فناوران گفت: کرس��ی 
پژوهشی به نام مرحوم مریم میرزاخانی به محققان 
ح��وزه ریاضی اعطا می ش��ود. نصرت اله ضرغام 
دیروز در نشس��ت خبری که در صندوق حمایت 
از پژوهشگران و فناوران برگزارشد، گفت: کرسی 
پژوهش��ی مرحوم مریم میرزاخانی به محققانی که 
در زمین��ه ریاضیات،عل��وم پای��ه و حتی فیزیک 
فعالی��ت می کنند، اعط��ا خواهد ش��د.وی افزود: 
میزان حمایت مالی این کرسی برابر با ۵۰ میلیون 
تومان است. محققان این حوزه می توانند خالصه 
ای از تحقیق��ات خ��ود را به صندوق بفرس��تند تا 
با بررس��ی بیشتر بتوانیم این کرس��ی را به بهترین 
ف��رد اعطا کنیم.ب��ه گفته وی،ارزیاب��ی های ما در 
این زمینه کمی نیس��ت  و بر اساس کیفیت بهترین 
پروژه انتخاب می ش��ود.وی افزود:بنا داشتیم این 
کرس��ی پژوهشی تنها برای محققان فعال در زمینه 
ریاضی باش��د اما در صدد هستیم به پژوهشگران 
حوزه فیزیک هم اعطا کنیم.وی افزود: این کرسی 
پژوهش��ی به م��دت ۱۰ س��ال اعطا می ش��ود و 
صاحبان کرسی می توانند دو محقق پسادکتری نیز 
جذب کنند.رییس صندوق حمایت از پژوهشگران 
در ادام��ه با اش��اره ب��ه همکاری ه��ای بین المللی 
ای��ن صندوق گف��ت: تاکنون 3 ق��رارداد همکاری 
با چی��ن منعقد کرده ایم که ۲ م��ورد آن به مرحله 
اجرا درآمده اس��ت.وی زمینه همکاری با چین را 
در حوزه ه��ای انجام پروژه های مش��ترک، مبادله 
استاد، دانش��جو و پذیرش دانشجویان پسا دکتری 

ذکر ک��رد و ادامه داد: عالوه ب��ر آن با بنیاد علوم 
روس��یه اجرای ۱۸ پروژه تحقیقاتی مشترک را در 
دس��تور کار داریم.ضرغام همچنی��ن از برگزاری 
جشنواره »اندیش��مندان و دانشمندان جوان« خبر 
داد و اظهار کرد: این جش��نواره ۸ آذرماه امس��ال 
در حوزه های علوم پایه و زیس��تی برگزار خواهد 
ش��د.وی ادام��ه داد: ای��ن جش��نواره در ۵ بخش 
زمین شناس��ی، فیزیک، ریاضی، علوم کامپیوتر و 
ش��یمی برگزار خواهد شد و دانش��گاه ها و مراکز 
علم��ی و تحقیقاتی می توانن��د ایده ها و طرح های 
خود را به این جش��نواره ارس��ال کنند.وی افزود: 
ب��ه 3 طرح برتر جوایزی اهدا خواهد ش��د، ضمن 
آنکه به یک طرح برتر نیز گرنت پژوهش��ی اعطا 
می ش��ود. ضرغام در ادامه با اش��اره به حمایت از 
پایان نامه ه��ای دکتری گفت:تع��داد پایان نامه های 
دکتری حمایت ش��ده ۱۵۰ رس��اله بود ودر صدد 
هس��تیم در سال 9۶، 3۰۰ رساله را مورد حمایت 

قرار دهیم.

 ۲۸ هزار فروشگاه اینترنتی 
نماد الکترونیکی دریافت کردند

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت گفت: ۲۸ هزار فروشگاه اینترنتی 
نم��اد اعتماد الکترونیکی دریافت کردند. فرانک اس��کویی در گفتگو ب��ا خبرنگار مهر، ارائه 
نماد اعتماد الکترونیکی به فروش��گاه های اینترنتی و کس��ب و کارهای آنالین را در راستای 
س��اماندهی این کس��ب و کارها و نیز اطمینان از درگاه پرداخت این س��ایت ها برای فروش 
آنالین عنوان کرد.وی با تاکید براینکه هم اکنون نزدیک به ۲۸ هزار فروش��گاه اینترنتی نماد 
الکترونیکی دارند افزود: درگاه و وبسایت سرویس دهی این کسب و کارها امکان پرداخت را 
دارد.اسکویی خاطرنشان کرد: عالوه بر این حدود ۱۰ هزار تقاضا نیز در سیستم مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی برای دریافت نماد الکترونیکی، به ثبت رس��یده است که البته برخی فقط 
اطالعات ش��ان را وارد کرده اند و پرونده ش��ان فعال نیست.وی از تالش برای مقررات زدایی 
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ خبر داد و گفت: از آنجایی 
که تمامی کس��ب و کارهای صنف��ی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک��ی ابتدا باید از اتاق 
اصناف پروانه فعالیت بگیرند، تالش براین است که این مقررات و الزام برای کسب و کارهای 

نوپا تسهیل شود.

 اتصال فیبرنوری به منازل در ۸ کالنشهر 
با همکاری آفریقای جنوبی

تفاهم-گروه فناوری: وزیر ارتباطات گفت: اجرای پروژه فیبرنوری منازل در ۸ کالنش��هر کشور با همکاری 
اپراتور آفریقای جنوبی به زودی نهایی می ش��ود. محمود واعظی از تداوم مذاکره با اپراتور آفریقای جنوبی برای 
حض��ور در اجرای پروژه فیبرنوری منازل و اماکن )FTTX ( در ۸ کالنش��هر ایران خبر داد و گفت: موافقت نامه 
صاحبان س��هام به زودی نهایی می ش��ود.وی با بیان اینکه مقدمات حضور این ش��رکت به عنوان س��رمایه گذار 
خارجی در پروژه فیبرنوری با همکاری شرکت های داخلی در حال انجام است، ادامه داد: روند کار راضی کننده 
است. موافقت نامه ای که باید در این باره بین صاحبان سهام امضا شود، در یکی دو هفته آینده جمع بندی و سند 
نهایی نیز کامل خواهد ش��د.وزیر ارتباطات تاکید کرد: قرار اس��ت این اپراتور کشور آفریقای جنوبی ۷۵۰ میلیون 
دالر سرمایه گذاری در پروژه »شبکه اتصال فیبرنوری« در ایران انجام دهد که نزدیک به 3۰۰ میلیون دالر آن به 
صورت مس��تقیم و ۴۵۰ میلیون دالر آن به صورت غیرمستقیم جذب خواهد شد.گفتنی است؛ موافقت با واگذاری 
پروژه اتصال فیبرنوری به اماکن و منازل به اپراتور آفریقای جنوبی و جذب س��رمایه گذاری خارجی برای آن، از 
اس��فندماه س��ال 9۵  از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود. این اقدام از س��وی وزارت ارتباطات به دنبال روی 
زمین ماندن پروژه اپراتور چهارم ارتباطات کش��ور که قرار بود شبکه دسترسی فیبرنوری را در کشور پیاده سازی 

کند، اتخاذ شد.

اجرای مدل جدید ارائه سرویس اینترنت به مشترکان 

مصرف داخلی مشترکان مخابرات 
نامحدود می شود

از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران صورت می گیرد؛

 اعطای کرسی پژوهشی 
»مریم میرزاخانی« به ریاضیدانان

دانش��گاه علم و فناوری مازندران در نظر دارد برای تامین نیروی انس��انی متعهد و کارآمد مورد نیاز خود طبق مصوبات هیات امنای دانش��گاه، تعداد شانزده نفر از افراد دارای 
 شرایط را از طریق آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت قراردادی به شرح زیر به کارگیری نماید.

رشته شغلیعنوان شغل مورد نیازردیف
جنسیت

محل 
جغرافیائی 

تعداد مورد نیازخدمت
شرایط احراز شغل از نظر مدرک تحصیلی

رشته تحصیلیمقطع تحصیلیزنمرد

کارشناس آزمایشگاه 1
مهندسی شیمی

کارشناس آزمایشگاه 
شیمی

بهشهر**
دانشگاه علم و فناوری مازندران

شیمی )کلیه گرایش ها(کارشناسی ارشد1
 و

 مهندسی شیمی

بهشهر–*مهندسی برقکارشناس کارگاه برق2
دانشگاه علم و فناوری مازندران

مهندسی برقکارشناسی ارشد1
)کلیه گرایشها(

بهشهر–*مهندسی برقکارشناس آزمایشگاه برق3
دانشگاه علم و فناوری مازندران

مهندسی برقکارشناسی ارشد1
)کلیه گرایش ها(

کارشناس امور سخت کارشناس کارگاه کامپیوتر۴
افزار رایانه

بهشهر**
دانشگاه علم و فناوری مازندران

مهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد1
)کلیه گرایش ها(

بهشهر**کارشناس روابط عمومیکارشناس روابط عمومی5
دانشگاه علم و فناوری مازندران

کارشناسی یا کارشناسی 1
ارشد

علوم ارتباطات اجتماعی (گرایشهای روابط 
عمومی  ارتباطات اجتماعی)  و  مدیریت دولتی

کارشناس تحلیلگر کارشناس فناوری اطالعات6
سیستم

بهشهر1 نفر1 نفر
دانشگاه علم و فناوری مازندران

کارشناسی یا کارشناسی 2
ارشد

مهندسی کامپیوتر) کلیه گرایشها(، مهندسی 
فناوری اطالعات )IT(، علوم کامپیوتر

کارشناس تحلیلگر کارشناس فناوری اطالعات۷
سیستم

بهشهر1 نفر1 نفر
دانشگاه علم و فناوری مازندران

کارشناسی یا2
کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر) کلیه گرایشها(، مهندسی 
فناوری اطالعات )IT( ، علوم کامپیوتر

بهشهر–*مهندس عمرانکارشناس مهندسی عمران۸
دانشگاه علم و فناوری مازندران

کارشناسی یا کارشناسی 1
ارشد

مهندسی عمران
 )کلیه گرایش ها(

بهشهر–*کارشناس حقوقیکارشناس حقوقی9
دانشگاه علم و فناوری مازندران

حقوقکارشناسی ارشد1
 )کلیه گرایش ها(

بهشهر **کارشناس امور فوق برنامهکارشناس امور دانشجویی1۰
دانشگاه علم و فناوری مازندران

کارشناسی یا کارشناسی 1
ارشد

علوم اجتماعی،
 روان شناسی،

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی،
 امور فرهنگی،

 مدیریت آموزشی

کارشناس دفتر طرحهای 11
عمرانی

بهشهر–*مهندسی عمران
دانشگاه علم و فناوری مازندران

مهندسی عمرانکارشناسی ارشد1
 )گرایش سازه(

بهشهر**حسابدارحسابدار12
دانشگاه علم و فناوری مازندران

کارشناسی یا1
کارشناسی ارشد

حسابداری

بهشهر**کارشناس خدمات آموزشکارشناس خدمات آموزش13
دانشگاه علم و فناوری مازندران

کارشناسی یا2
کارشناسی ارشد

ریاضی
)کلیه گرایش ها(

ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتي از طریق پایگاه اطالع رساني دانشگاه علم و فناوری مازندران از روز دوشنبه ۱۶/۵ /۱39۶ آغاز و تا پایان وقت اداری روز  چهارشنبه  ۲۵/ ۵/ ۱39۶  ادامه خواهد 
داشت. ازاینرو کلیه درخاستگران، ضرورت دارد که در مهلت مقرر و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز نسبت به ثبت نام در آزمون یادشده اقدام نمایند.

۱. شرایط عمومی:
۱-۱. تابعیت جمهوری اسالمی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت.

۲-۱. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اعتقاد به والیت فقیه.
3-۱. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.

۴-۱. عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام اسالمی ایران.
۵-۱. عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به منافی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.

۶-۱. نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر.
۷-۱. عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصالح.

۸-۱. عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن.
9-۱. دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم )برای آقایان(.

۱۰-۱. برخورداری از سالمت و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد نظر.
۱۱-۱. برخورداری از سالمت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر.

۱۲-۱.داوطلبان نباید کارمند رسمی، پیمانی، قراردادی، بازنشسته و بازخرید شده دستگاههای اجرایی و دانشگاهها باشند.
۲. شرایط اختصاصی:

۱-۲. دارا بودن مدرک تحصیلی مطابق با مقطع و رشته تحصیلی مندرج در جدول فوق الذکر.
۲-۲. داشتن حداقل معدل ۱3 )سیزده ( در مقطع تحصیلی کارشناسی و ۱۶ ) شانزده ( درمقطع تحصیلی کارشناسی ارشد.

3-۲. حداکثر سن برای متقاضیان 3۵ سال تا روز برگزاری آزمون یعنی 9/۶/۱39۶.  )متولدین 9/۶/۱3۶۱ به بعد دارای شرط سنی هستند(
۴-۲. تاریخ صدور گواهی پایان تحصیل و نیز معافیت دائم یا پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان می بایست قبل از تاریخ آزمون یعنی قبل از 9/۶/۱39۶  باشد

تذکر: بر طبق تبصره ۱ زیر ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان که عالوه بر سهمیه استخدامی ماده قانونی فوق، 
در رقابت با سایر داوطلبان و با کسب امتیازات الزم در آزمون  پذیرفته شوند مشمول شرط حداقل معدل و حداکثر سن نمی باشند.

3. مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام :
۱-3. تکمیل تقاضانامه اینترنتي.

۲-3. پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ ۰۰۰/۵۵۰ )پانصد و پنجاه هزار( ریال بصورت اینترنتي با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب از طریق سامانه ثبت نام آزمون در پایگاه اطالع رساني دانشگاه علم و فناوری 
.www.mazust.ac.ir مازندران به نشاني

3-3. فایل عکس اسکن شده با رعایت موارد زیر :
۱-3-3. داوطلب مي بایست یک قطعه عکس پرسنلي خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را ازطریق سامانه ثبت نام اینترنتي ارسال نماید.

۲-3-3. عکس باید ۴*3 و تمام رخ باشد و در سال جاري گرفته شده و حتي االمکان رنگي و داراي زمینه سفید باشد.
3-3-3. عکس داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

۴-3-3. حاشیه هاي زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
۵-3-3. عکس خواهران باید با حجاب بوده و صورت کامل آنان مشخص باشد.

۶-3-3. عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG   باشد.
۷-3-3. اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰*3۰۰ پیکسل و حداقل 3۰۰ * ۲۰۰ باشد.

۸-3-3. حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.
9-3-3. اسکن عکس روی کارت های شناسایی )کارت ملی، شناسنامه و….( قابل قبول نیست و داوطلبان الزم است از روی اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق اقدام به اسکن نمایند.

تبصره – در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وي سلب مي گردد.
۴. زمان ثبت نام آزمون :

۱-۴. داوطلبان متقاضي ثبت نام در آزمون در صورت داش��تن ش��رایط عمومي و اختصاصي مندرج در این اطالعیه الزم اس��ت مدارک خواس��ته شده در بند 3 را تهیه و از روز دوشنبه  ۱۶/۵ /۱39۶ تا پایان وقت اداری 
روز  چهارشنبه  ۲۵/ ۵/ ۱39۶  با مراجعه به پایگاه اطالع رساني دانشگاه علم  و فناوری مازندران نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند. همچنین یادآور مي شود ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتي مي باشد و داوطلبان 
الزم است از طریق پایگاه اطالع رساني یادشده نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش یادشده قابل قبول نخواهد بود. ۲-۴. مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نمی گردد. 3-۴.  به ثبت نامهای ناقص 

ترتیب اثر داده نخواهد شد و مبلغ وجه پرداختی به هیچروی بازگردانده نمیگردد.
۵. مدارکی که اصل و تصویر آنها باید بعد از اعالم نتایج آزمون کتبی توسط داوطلبان دعوت شونده به مصاحبه ارائه شود:

۱-۵. کارت ملی.  ۲-۵. شناس��نامه.  3-۵. کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم ) ویژه برادران(. ۴-۵. آخرین مدرک تحصیلی مندرج در آگهی.  ۵-۵. عکس مش��ابه عکس اس��کن و ارس��ال 
شده در زمان ثبت نام اینترنتي.  ۶-۵. مدارک دال بر ایثارگری برای داوطلبان درخاست کننده استفاده از سهمیه ایثارگری طبق بند ۸ )توضیحات(  ۷-۵. مدارک دال بر بومی بودن حسب مورد بر اساس هر یک از موارد بیانشده 

در بند ۸ )توضیحات(
تبصره : مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.

۶. نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون و زمان برگزاری آزمون:
کارت ش��رکت در آزمون از روز  دوش��نبه  ۶/ ۶ / ۱39۶ بر روی پایگاه اطالع رس��انی دانش��گاه علم و فناوری مازندران قرار خواهد گرفت. آزمون روز  پنجشنبه   9 / ۶ / ۱39۶ در دانشگاه علم و فناوری مازندران در 

بهشهر برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.
الزم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطالعات ارسالی از سوی داوطلب نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۷. مواد آزمون :
آزمون کتبی به صورت تستی چهار گزینه ای برگزار خواهد شد و شامل آزمون توانمندی های عمومی و آزمون تخصصی می باشد.

الف(  آزمون توانمندی های عمومی شامل :
۱- زبان و ادبیات فارسی. ۲- معارف اسالمی. 3- زبان انگلیسی عمومی. ۴- ریاضی و آمار مقدماتی. ۵- دانش عمومی رایانه  ) فناوری اطالعات و مهارتهای ICDL (. ۶- اطالعات عمومی، دانش اجتماعی، سیاسی 

و حقوق اساسی.
۷- هوش و توانمندی عمومی.

ب(  آزمون تخصصی شامل سواالت تخصصی مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد.
بخشی از منابع مرتبط با آزمونهای تخصصی متعاقبًا در قالب یک اطالعیه در همین سامانه )سایت ( به اطالع داوطلبان خواهد رسید.

۸. توضیحات :
۱-۸. در اجرای ماده ۲۱ قانون خدمات رسانی به ایثارگران،  ۲۵ درصد سهمیه استخدامی به خانواده های شاهد، جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و باالتر، فرزندان و همسران آزادگان یک 
سال و باالی یک سال اسارت و  ۵  درصد سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد  و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال 

اسارت اختصاص می یابد مشروط به اینکه در اجرای تبصره3 ماده مذکور در آزمون استخدامی شرکت نموده و حداقل ۸۰ )هشتاد( درصد حد نصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده را کسب نمایند.
۲-۸.  داوطلبان باید حتما بومی شهرستان بهشهر و مشمول یکی از موارد زیر باشند. در غیر اینصورت به درخواست آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱-۲-۸.  محل تولد داوطلب و یا همسر وی،  شهرستان بهشهر باشد.
۲-۲-۸. خانواده داوطلب )پدر، مادر و یا همس��ر( در بهشهرس��کونت حداقل ۴ س��ال داشته باشند و هنگام مصاحبه مدارک معتبر مربوط را ارائه  نمایید، برای این دسته مدارک استهشاد محلی توسط هسته گزینش انجام 

خواهد شد.
3-۲-۸.  پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار )۴( سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان بهشهر را داشته باشد و محل کارگاه بیمه شده در محدوده شهرستان بهشهر باشد.

۴-۲-۸. پدر، مادر و یا همسر داوطلب،  کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته( شهرستان  بهشهر باشد.
۵-۲-۸. داوطلب حداقل دو مقطع تحصیلی را در شهرستان بهشهر طی کرده باشد.)از مقطع ابتدایی به باال(.

3-۸.  داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء سازمانهای قضایی و شایسته کار، از خدمت دولتی جلوگیری شده باشند.
۴-۸.  به مدارک ارسالی توسط دارندگان مدارک تحصیلی باالتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در جدول باال و همچنین به مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵-۸. کلیه داوطلبان دارای شرایط موظفند در آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی شرکت نمایند.
۶-۸. داوطلب پس از قبولی نهایی در فرآیند آزمون و به کارگیری در دانشگاه متعهد می گردد با مدرک تحصیلی ارائه شده و در عنوان شغلی مورد درخاست به مدت حداقل هشت سال )در صورت تایید عملکرد ساالنه 

و عقد قرارداد ساالنه( خدمت نموده و مجوز ادامه تحصیل بعد از این مدت منوط به موافقت هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه خواهد بود و حق ادامه تحصیل بدون موافقت دانشگاه را ندارد.
۷-۸.  برای کلیه عناوین ش��غلی اعالم ش��ده فقط داوطلبان با آخرین مدرک تحصیلی در مقطع کارشناس��ی و کارشناس��ی ارشد و رش��ته و گرایش مندرج در جدول مجاز به شرکت هستند و به تقاضای داوطلبان با مدرک 
تحصیلی در مقاطع پایین تر یا باالتر ترتیب اثر داده نخواهد شد. الزم به تأکید است که دانشجویان دکتری و دارندگان مدرک تحصیلی دکتری برای مقطع کارشناسی ارشد اعالم شده و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و باالتر  

و دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر برای مقطع کارشناسی اعالم شده، حق شرکت در آزمون را ندارند.
۸-۸. چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون، مصاحبه، جذب و غیره محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد، از انجام مراحل بعدی محروم می گردد 

و حتی در صورت صدور حکم قراردادی، حکم مزبور لغو و بی اثر می گردد و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و کلیه حقوق دریافتی احتمالی را نیز می بایست به عنوان خسارت وارده، به دانشگاه برگرداند.
 9. مالک قبولی اولیه و نحوه اعالم نتیجه:

۱-9. شرط الزم جهت دعوت از شرکت کنندگان برای مصاحبه کسب حدنصاب ۵۰ درصد نمره کتبی آزمون است  و تعداد دعوت شوندگان به مصاحبه حداکثر تا سقف سه برابر ظرفیت پذیرش هر رشته شغلی می باشد.
۲-9. نمره کل داوطلبان در آزمون کتبی از ترکیب نمره آزمون کتبی عمومی با وزن 3۰ درصد و نمره آزمون کتبی تخصصی با وزن ۷۰ درصد به دست خواهد آمد.

3-9. پس از مرتب سازی داوطلبان براساس نمره کل ) از باالترین نمره تا پایین ترین نمره( افراد دارای شرایط که دارای باالترین نمره در هر رشته شغلی باشند به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش انتخاب و جهت مصاحبه 
از آنان دعوت به عمل خواهد آمد.

۴-9. انتخاب نهایی پذیرفته شدگان برای استخدام، پس از طی مراحل مصاحبه، بر اساس مجموع نمرات کتبی، مصاحبه تخصصی و نتیجه گزینش صورت خواهد گرفت.)۵۰ درصد آزمون، ۵۰ درصد مصاحبه تخصصی(.
۱۰. تذکرات مهم :

۱-۱۰.  کارت داوطلبی )کارت ورود به جلسه امتحان( بر اساس اطالعاتی که داوطلب در فرم اینترنتی ثبت نام درج خواهد نمود صادر خواهد شد.
۲-۱۰.  داوطلبان الزم اس��ت از روز  دوش��نبه  ۶ / ۶ / ۱39۶ با مراجعه به  پایگاه اطالع رس��انی دانش��گاه علم و فناوری مازندران کارت داوطلبی و برگ راهنمای شرکت در آزمون که پیوست کارت می باشد را پرینت 

گرفته و موقع مراجعه به حوزه امتحانی همراه داشته باشند.
3-۱۰.  در روز آزمون ورود داوطلب به حوزه امتحانی مستلزم داشتن کارت ورود به جلسه و اصل شناسنامه عکسدار یا اصل کارت ملی و مطابقت کامل مشخصات شناسنامه ای داوطلب ) از روی اصل شناسنامه عکسدار 

یا اصل کارت ملی ( با مشخصات مندرج در کارت داوطلبی خواهد بود.
۴-۱۰.  اصل مدارک درخاست کنندگان که براساس نمره امتحانی دارای شرایط دعوت به مصاحبه هستند از جمله کارت ملی، شناسنامه، آخرین مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم 

غیر پزشکی) ویژه برادران(، مدارک دال بر ایثارگری، مدارک دال بر بومی بودن و غیره بعد از انجام آزمون کتبی و مشخص شدن نتایج آن توسط دانشگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۵-۱۰.  یاد آوری : با توجه به موارد بیانش��ده باال مس��ؤلیت ناش��ی از عدم رعایت ضوابط و ش��رایط اعالم شده در متن این آگهی و سامانه ثبت نام اینترنتی و نیز انتخاب گزینه های نادرست در موقع تکمیل فرم ثبت نام 
اینترنتي و یا درج اطالعات ناقص یا نادرست در فرم بیانشده و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان مصاحبه و گزینش تمامًا بر عهده داوطلب خواهد بود. چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون، مصاحبه و غیره محرز شود 
داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا بدون شرایط مندرج در آگهی میباشد، از انجام مراحل بعدی محروم میگردد و حتی در صورت صدور حکم قراردادی، حکم مزبور لغو و بی اثر میگردد و داوطلب حق 

هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و کلیه حقوق دریافتی احتمالی را نیز می بایست به عنوان خسارت وارده، به دانشگاه برگرداند.
۶-۱۰.  تاریخ شروع به کار پذیرفته شدگان نهایی،  بعد از طی مراحل گزینش و گرفتن ردیف استخدامی و کسب مجوز استخدام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود که به پذیرفته شدگان اعالم خواهد 

شد و داوطلب حق اعتراض در این خصوص را نخواهد داشت.  

استخدام دانشگاه علم و فناوری مازندران 

    


