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به  و از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی "اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال"با توجه به نامگذاری سال پیش رو با عنوان 

گاهی نشبا همکاری باشگاه دا ، انجمن علمی توسعه مهارت های شغلی دانشگاه فردوسیمناسبت هفته جهانی کار و کارگر

 21الی  9در تاریخ  "نخستین نمایشگاه کار فردوسی" ستان خراسان رضوی برگزار مینماید:خانه صنعت، معدن و تجارت ا

به وضوح ضرورت دارد اقتصاد و  یجهان یامروزه با استفاده از آموزه ها اردیبهشت ماه در دانشگاه فردوسی برگزار میشود.

به  دیجد یارائه خدمت ایمحصول  دیتول تیخلاق یبرا نهیداشته باشد تا زم یانسان یرویبه ن یا ژهیبازار کار کشور توجه و

ارتباط دانشگاه با  بخش یاز وظائف اصل یکی. ابدیبه جامعه ارتقاء  یسطح خدمات رسان ریمس نیمردم فراهم گردد و درا

 یوشهابا هدف ر یاست که پروژه ا نیا میکسب و کار جامعه بنام یهتر است آن را بخش ارتباط دانشگاه با فضاصنعت که ب

است  گردد، ضمنا لازم فیتعر لانیالتحص فارغ و انیکار و اجتماع به دانشجو یها طیمح یازهاین یرسان اطلاع دیجد

ب و کار کس یط توسعه فضایشرا یشنهادیپ یشده و با استفاده از مدلها یکشور شناسائ نانیکارآفر فراهم شود تا یطیشرا

کار و شرکت ها بمنظور تبادل اطلاعات  ندگانیاز جو یادیاست که تعداد ز یدادیکار، رو شگاهینما. میرا در کشور فراهم نمائ

وان از آن ت یگردد که م یرگزار مب انهیسال ایو  یدر آن، بصورت فصل شانیها شرکت یو معرف ازیدر رابطه با مشاغل مورد ن

 یلیحصت یها نهیدر اکثر زم ینیو کارآفر یکار فراوان یکه فرصت ها یکرد بنحو ادی یشغل یفرصت ها شگاهیبعنوان نما

شرکت ها و سازمان ها  یرا برا یفرصت مناسب شگاههاینما نگونهیا . شود یارائه م لانیو تازه فارغ التحص انیدانشجو یبرا

نسبت به جذب نفرات مورد  یرقابت یفضا کیکار ملاقات کرده و در  یایجو یروهایاز ن یادیآورد تا با تعداد ز یفراهم م

وفق جامعه م نانیو کارآفر انیکارفرما یمعرف، صنعت و دانشگاه میمستق ییارویرومواردی از قبیل  . ندیاقدام نما شینظر خو

 استعدادهاو قیعلا ییناسا، شیلیتحص با رشته مرتبط مهیسازمانها وادارات مرتبط و ن یمعرفین، آفرکار یدرقالب شرکت ها

با  انلیو تازه فارغ التحص انیشنا شدن دانشجو، آانیکارفرما ازیمورد ن یبا انتظارات و مهارتها ییآشنا ،شغل یودشناسو خ

و ...  ینیکار و کارآفر یآموزش یکارگاهها ییبرپا ،شرکت ها یو کارآموز برا رویکان جذب ن، امیشغل یمتنوع مهارتها فیط

دانشگاه صنعتی  در 2991به سال  برای نخستین بار ن نمایشگاهیاز اهداف برگزاری این نمایشگاه میباشد. سابقه برگزاری ا

 هنمایشگاه تعدادی از شرکت های نمون گردیده است. مدعوین این نمایشگاه از این قبیل برگزار 7شریف برمیگردد و تاکنون 

؛ و مخاطبان نمایشگاه و... تی استاناز نهاد های دولاه ها، وبرخی ، دانشگاه ها و آموزشگدر حوزه های مختلف صنعت استان

 .ندرخی نهاد های دولتی و... میباششجویان، اساتید، فارغ التحصیلان، تمامی شرکت های صنعتی و دانش بنیان، بتمامی دان

 یلشغ یانجمن توسعه مهارت ها یشغل یاز سامانه هوشمند تناسب سنج ییرونما برنامه های جنبی نمایشگاه کار شامل

 یزاربرگ ،یاستارتاپ یها میحل مشکلات شرکت ها با مشارکت ت یتخصص یپنل ها یبرگزار ،JOBSWAYیدانشگاه فردوس

 ییمهارت افزا تیبا محور یتخصص یپنل ها یبرگزار، نرم یشناخت و توسعه مهارت ها کردیبا رو یجلسات مشاوره شغل

انه صنعت خ یدر دفتر باشگاه دانشگاه شیهما نیا رخانهیدب میباشد. یشغل کردیبا رو یآموزش یکارگاه ها یبرگزار، یشغل

جهت میباشد.  3290018279ه تماس دبیرخان شماره بوده یدانشگاه فردوس یمعدن و تجارت ، واقع در دانشکده مهندس

 مراجعه فرمایید. IRWWW.JOBSWAY.آدرس سایت نمایشگاه کسب اطلاعات بیشتر به 

http://www.jobsway.ir/

