
ــاوری دانشــگاه  ــوآوری و فن ــر توســعه ن مدی
صنعتــی امیرکبیــر گفــت: برنامــه داریــم پــارک 
ــم  ــدازی کنی ــاوری دانشــگاه را راه ان ــم و فن عل
ــارک  ــرار اســت فضــای فیزیکــی ایــن پ کــه ق
نیــز در قالــب ســاختمان هــای برج هــای 
فنــاوری در پهنــه نــوآوری و فنــاوری دانشــگاه 

تامین شود.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر علــی نیــک بخــت بــا 
بیــان اینکــه در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ســه نــوع 
ــود دارد و از  ــاور وج ــوآور و فن ــرکت ن ــته و ش هس
تمامــی ایــن شــرکت هــا حمایــت مــی شــود، گفــت: 
ــده  ــه دارای ای ــتند ک ــی هس ــته های ــته اول، هس دس
نوآورانــه و تیــم خــوب بــرای ورود بــه بــازار هســتند 
ــوآوری  ــز ن ــتر در مراک ــا بیش ــرکت ه ــن ش ــه ای ک

دانشکده ها مستقر هستند.
ــی مســتقر در  ــته دوم شــرکت های ــزود: دس وی اف
ــا  ــه ب ــه دارای محصــول اولی مراکــز رشــد هســتند ک
ســطح تکنولــوژی باال هســتند و دســته ســوم شــرکت 
هــای دانــش بنیــان هســتند کــه محصــوالت آنهــا بــه 
مرحلــه تجــاری ســازی رســیده اســت و بــه خوبــی 

وارد بازار شده اند. 

فعالیت 288 شرکت فناور و دانش بنیان
دکتــر نیــک بخــت اظهــار داشــت: درمجمــوع، 288 
ــان در دانشــگاه صنعتــی  ــاور و دانــش بنی شــرکت فن
امیرکبیــر در حــوزه هــای مختلف مشــغول بــه فعالیت 

هستند.
ــعه  ــت توس ــت مدیری ــه ماموری ــان اینک ــا بی وی ب
نــوآوری و فنــاوری دانشــگاه حمایــت و پشــتیبانی از 
تبدیــل ایــده هــای نوآورانــه و دســتاوردهای علمــی به 
فناوری هــا و محصــوالت مــورد نیــاز کشــور و جامعه 
و شــکل دهی شــرکت های دانش بنیــان اســت، تاکیــد 
کــرد: ایــن مدیریــت از ســه بخــش مراکــز نــوآوری و 
کارآفرینــی، مرکــز رشــد و مرکــز هدایت شــرکت های 
دانش بنیــان تشــکیل شــده و ضمــن ترویــج فرهنــگ 
کارآفرینــی در ســطح دانشــگاه تــاش می کنــد تــا بــا 
شناســایی نخبــگان و صیــد ایده هــای نــاب و انجــام 
ــرای  حمایت هــای مــادی و معنــوی، مقدمــات الزم ب
تبدیــل آن هــا بــه شــرکت دانش بنیــان موفــق را فراهــم 

آورد. 
مدیــر توســعه نــوآوری و فنــاوری دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیر خاطرنشــان کرد: مدیریت توســعه نــوآوری و 
فنــاوری از نظــر اســتانداردهای مراکــز فناوری کشــور 

بــه حــدی از بلــوغ و فعالیــت رســیده اســت کــه ایــن 
مرکــز مــی توانــد بــه عنــوان پــارک علــم و فنــاوری 
فعالیــت کنــد کــه در تــاش هســتیم مجــوز راه اندازی 
پــارک علــم و فنــاوری را از وزارت علــوم، تحقیقات و 
فنــاوری اخــذ کنیــم تــا بتوانیــم خدمــات بیشــتری بــه 

شرکت های مستقر در دانشگاه ارائه کنیم.
دکتــر نیــک بخــت تاکیــد کــرد: فضــای پــارک علم 
و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در فالــب 
ــن  ــت. در ای ــده اس ــف ش ــاوری تعری ــای فن برج ه
خصــوص بــرج فنــاوری ابــن ســینا بــه عنــوان بــرج 
ــع  ــر مرب ــزار مت ــش از 8 ه ــا بی ــماره ۱ ب ــاوری ش فن
ــرکت  ــه ۱۰۰ ش ــک ب ــتقرار نزدی ــل اس ــا مح زیربن
ــماره 2  ــاوری ش ــرج فن ــد. ب ــی باش ــه م زیرمجموع
دانشــگاه نیــز تــا بهمــن مــاه ســال جــاری در تقاطــع 
کوچــه بــاالور و خیابــان ولیعصــر افتتــاح مــی شــود. 
ــع  ــان بزرگمهــر واق ــاوری شــماره ۳ در خیاب ــرج فن ب
شــده و بــرج فنــاوری شــماره ۴ نیــز در تقاطــع خیابان 
بزرگمهــر و در مجاورت  ســفارت فلســطین خریداری 
ــده  ــاه ســال آین ــا شــهریور م ــم ت ــه امیدواری شــده ک

آماده بهره برداری شود.

راه اندازی 4 مرکز فعال نوآوری در دانشکده ها
ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــت: دانش ــار داش وی اظه
اولیــن دانشــگاهی اســت کــه در ســطح دانشــکده های 
خــود اقــدام بــه راه انــدازی مراکــز نــوآوری کــرده و 
ــا  ــکده ه ــوآوری در دانش ــال ن ــز فع ــون ۴ مرک تاکن
راه انــدازی شــده و ســه مرکــز نیــز آمــاده بهره بــرداری 

هستند.
مدیــر توســعه نــوآوری و فنــاوری دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیــر ادامــه داد: همچنیــن بــه دنبــال ایجــاد پهنــه 
ــن  ــرای ای ــرای اج ــه ب ــتیم ک ــگاه هس ــاوری دانش فن
ــق  ــا و تواف ــه ه ــم نام ــاد تفاه ــد انعق ــروژه نیازمن پ
ــا شــهرداری تهــران و معاونــت  نامه هــای مختلــف ب

علمی و فناوری ریاست جمهوری هستیم.
ــم  ــه داری ــت: برنام ــت اظهارداش ــک بخ ــر نی دکت
واحــد تجــاری ســازی را در مدیریــت توســعه نوآوری 
و فنــاوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر راه انــدازی کنیم 
تــا از ایــن طریــق بتوانیــم بــه تجــاری ســازی ایــده و 
محصــوالت    شــرکت هــا کمــک کنیــم و همچنیــن 
زمینــه تجــاری ســازی یافتــه های پژوهشــی دانشــگاه 

را نیز فراهم کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه شــرکت هــای فنــاور و دانــش 
بنیــان مســتقر در دانشــگاه بــه عنــوان شــرکت هــای 

پیشــرو و موفــق در زمینــه فعالیــت خــود شــناخته 
مــی شــوند، تاکیــد کــرد: شــرکت هــای دانش بنیــان و 
ــال  ــف درح ــای مختل ــوزه ه ــگاه درح ــاور دانش فن
فعالیــت هســتند که تعــدادی از شــرکت های دانشــگاه 
در حــوزه هــای انــرژی و محیــط زیســت، مهندســی 
پزشــکی و ســامت، فنــاوری اطاعــات و ارتباطات و 
ســایر زمینــه هــای تخصصــی، فعــال و دارای عملکرد 
بســیار مطلوبــی هســتند بــه طوریکــه در ســال ۹8 بــا 
وجــود شــیوع بیمــاری کرونــا در اواخــر ســال مجموع 
فــروش شــرکت هــای تابعــه در حــدود ۱۱2 میلیــارد 
تومــان بــوده و همچنیــن نزدیــک بــه 8۵۰ نفــر در این 

شرکت ها مشغول به فعالیت می باشند. 
وی افــزود: نشــانه ایــن عملکــرد مناســب را 
ــه در دوران  ــای تابع ــت شــرکت ه ــوان در فعالی می ت
ــت  ــه فعالی ــه ای ک ــه گون ــود. ب ــاهده نم ــا مش کرون
برخــی از شــرکت هــای دانشــگاه بــا شــیوع بیمــاری 
کرونــا بیشــتر شــده اســت. بــه عنــوان مثــال 
کــه  هســتند  فعــال  دانشــگاه  در  شــرکت هایی 
ــن را  ــای آنای ــت ه ــکی و ویزی ــای پزش مراقبت ه
برعهــده دارنــد کــه طبــق برآوردهــای صــورت گرفته 
ــفر  ــون س ــا ۳ میلی ــدود 2.۵ ت ــا ح ــرکت ه ــن ش ای
شــهری را در بــازه زمانــی ابتــدای اســفند ۹8 تــا پایــان 
اردیبهشــت ۹۹ کاهــش داده انــد. از ایــن دســت 
خدمــات مــی تــوان بــه    پلتفرم هــای ســرویس دهی 
در حــوزه مشــاوره آنایــن حقوقــی و روانشناســی نیز 

اشاره نمود. 

افزایش فعالیت شرکت های فناور در دوران 
شیوع کرونا

مدیــر توســعه نــوآوری و فنــاوری دانشــگاه صنعتی 
ــتقر در  ــای مس ــرکت ه ــی ش ــت: برخ ــر گف امیرکبی
دانشــگاه بــه دلیــل اینکه فعالیــت های تخصصــی ارائه 
مــی دادنــد در دوران کرونا توانســتند توســعه بســیاری 
داشــته باشــند. بــه عنــوان مثــال شــرکتی در دانشــگاه 
فعــال بــود کــه ایــن شــرکت هــم اکنــون ۷۰ درصــد 

بازار وبینارهای کشور را در اختیار دارد.
وی تاکیــد کــرد: بــا وجــود شــیوع کوویــد-۱۹، در 
مجموعــه فعالیــت مراکــز نــوآوری و شــتابدهی 
ــای  ــم ه ــداد تی ــت و تع ــته اس ــد داش ــگاه رش دانش
مســتقر در ایــن مراکــز نســبت بــه پایــان ســال ۱۳۹8 

بــه میــزان ۴8 درصــد و تعــداد اعضــای فعــال در ایــن 
تیم ها به میزان 2۰ درصد افزایش داشته است.

ــه  ــرد: مقایس ــان ک ــت خاطرنش ــک بخ ــر نی دکت
آمارهــای موجــود در ســال ۹8 و شــش ماهــه نخســت 
امســال نشــان مــی دهــد کــه  در ایــن مــدت میــزان 
ــای  ــان، واحده ــش بنی ــای دان اشــتغال در شــرکت ه
فنــاور و تیــم های مســتقر در مراکــز نوآوری دانشــگاه 

به میزان ۴۰ درصد افزایش داشته است.

برنامه ریزی برای توسعه بازار و کمک به 
تجاری سازی محصوالت واحدهای فناور

دکتــر نیــک بخــت اظهــار داشــت: برنامــه داریــم با 
حمایــت از شــرکت هــا زمینــه ای را فراهــم کنیــم کــه 
بخــش هــای تحقیق و توســعه شــرکت های فنــاور و 
ــه  ــد. ب ــد یاب ــگاه رش ــتقر در دانش ــان مس ــش بنی دان
عنــوان مثــال یکــی از شــرکت هــای مدیریــت کــه در 
زمینــه ســاخت کیــت تشــخیص کرونــا فعالیــت دارد 
ــت  ــده اس ــق ش ــود موف ــوالت خ ــعه محص ــا توس ب

گام های مهمی در تولید واکسن کرونا بردارد. 
وی گفــت: یکــی دیگــر از برنامــه هــای مهمــی که 
ــای  ــت اعط ــرا اس ــت اج ــوص در دس ــن خص در ای
تســهیات بــه شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان با 
کمــک بانــک هــای مختلف کشــور اســت کــه کمک 
ــا و توســعه محصــوالت  ــه توســعه زیرســاخت ه ب
شــرکت را هدفگــذاری کــرده اســت. از ایــن بیــن می 
تــوان بــه تســهیات قــرض الحســنه بلنــد مــدت بــا 
ــی و  ــوان فــن آفرینــی، تســهیات مشــارکت مدن عن

همچنین گرنت فناوری اشاره نمود.
مدیر توســعه نــوآوری و فنــاوری دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیــر افــزود: شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان 
ــت  ــط زیس ــرژی و محی ــه ان ــه در زمین ــگاه ک دانش
فعالیــت مــی کننــد ســرمایه گــذار خارجــی دارنــد که 
ایــن امــر نشــان مــی دهــد ایــن شــرکت هــا در حوزه 
تحقیقــات و توســعه فعالیــت خود بــه خوبــی درحال 

برنامه ریزی و فعالیت هستند.
وی ادامــه داد: رســالت مــا توســعه فرهنــگ فناوری 
در دانشــکده هــا اســت کــه راه انــدازی مراکز نــوآوری 

در این راستا بوده است.

هفتهنامه
خبــری
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راه اندازی پارک علم و فناوری 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب در پردیس 
بندرعباس برگزار می شود

ــی و  ــک زدای ــی نم ــن الملل ــس بی کنفران
تصفیــه آب 28 تــا ۳۰ بهمــن ماه ســال جاری 
ــی  ــگاه صنعت ــاس  دانش ــس بندرعب در پردی

امیرکبیر برگزار می شود
ــن  ــس بی ــر :کنفران ــزارش امیرکبی ــه گ ب
المللــی نمــک زدایــی و تصفیــه آب 28 تا ۳۰ 
ــس  ــط پردی ــاری توس ــال ج ــاه س ــن م بهم
ــه  ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــاس دانش بندرعب

صورت مجازی برگزار می گردد. 
گفتنی اســت : مقــاالت برگزیــده کنفرانس 
 Water Supply امــکان چــاپ در دو ژورنــال
و Water Reuse & Desalination  )نمایــه 

شده در Scopus( را دارند. 
از  کنفرانــس  کلیــدی  ســخنرانهای 
ــی از  ــک زدای ــوزه نم ــر ح ــمندان برت دانش

سراسر جهان می باشند. 
بــرای کســب اطاعــات بیشــتر و ثبــت نام 
 »icdwp.ir« به وبســایت کنفرانــس بــه آدرس
و    »icdwp.com« مراجعــه نمــوده و یــا بــا 
icdwp@« دبیرخانــه کنفرانــس بــه آدرس

aut.ac.ir« تماس حاصل فرمایید.
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تازه های  علـــم

        به مناسبت ۱۲ بهمن سالروز ورود امام خمینی)ره( به میهن 

توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛

بررسی خستگی  فوالد و الومینیوم در صنایع هواپیمایی و 
راه آهن

محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر موفــق به 
ســاخت دســتگاهی شــدند کــه تســت خســتگی 
خســتگی  رفتــار  بررســی  و  آلتراســونیک 
ــی  ــخص م ــوم مش ــوالد و آلومینی ــه ف پرچرخ
ــن و ...  ــی، راه آه ــع هواپیمای ــد و در صنای کن

کاربرد دارد.
ــش  ــر، هــادی شــکربیگی دان ــه گــزارش امیرکبی ب
آموختــه دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و مجــری طــرح  
ــونیک و  ــتگاه تســت خســتگی آلتراس ــاخت دس »س
بررســی رفتار خســتگی پرچرخــه فــوالد و آلومینیوم« 
بــا تاکیــد بــر اینکــه در علم مکانیک مســئله خســتگی 
فلــزات همــواره مــورد توجــه دانشــمندان و محققــان 
بــوده اســت، گفــت: تاکنــون دســتگاه هــای زیــادی 
ــه از پیشــرفته  ــه اســت ک ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق م
تریــن نــوع آن هــا می تــوان بــه دســتگاه هــای آزمــون 

خستگی هیدرولیکی اشاره کرد. 
وی افزود:امــا از ایــن دســتگاه هــا بــرای دســتیابی 
بــه چرخــه هــای بــاال نمــی تــوان اســتفاده کــرد بــه 
عنــوان مثــال انجــام تســت بــا دســتگاه هــای 
هیدرولکــی بــا فرکانــس ۱۰۰هرتــز بــرای دســتیابی به 

یک میلیارد چرخه ۱۱۵روز طول می کشد. 
شــکربیگی خاطــر نشــان کــرد: درنتیجــه بررســی 
ــا  ــاال ب خــواص خســتگی در چرخــه هــای بســیار ب
ــش  ــن آزمای ــا دشــوار اســت بنابرای ــن دســتگاه ه ای
خســتگی التراســونیک یکــی از روش هــای کاربــردی 
ــتگی در  ــواص خس ــی خ ــکان بررس ــه ام ــت ک اس

چرخه های بسیار باال را فراهم می آورد.
وی گفــت: در ایــن روش ارتعاشــات بــا فرکانــس 
ــون  ــه آزم ــه نمون ــز ب ــا ۳۰ کیلوهرت ــس 2۰ ت رزونان

اعمال می شود.
ــن دســتگاه  ــا اســتفاده از ای ــان اینکــه ب ــا بی  وی ب
ســاخته شــده مــی تــوان عمــر فلــزات پیــش بینــی 
ــات  ــر قطع ــش عم ــن پژوه ــه داد: در ای ــرد، ادام ک
ــه  فــوالدی و آلومینیومــی در تنــش هــای متفــاوت ب

دست آمد. 
وی بــا اشــاره بــه صنایعــی کــه مــی تواننــد از ایــن 
طــرح بهــره ببرنــد، گفــت:  صنایــع هوایــی ، خــودرو 
ســازی ، راه آهــن  و... مــی تواننــد از نتایج ایــن پروژه 

بهره ببرند.
ــر  ــوان عم ــی ت ــده م ــه در این ــان اینک ــا بی  وی ب
قطعــات تیتانیــوم را در تنــش هــای متفــاوت بدســت 
آورد)تیتانیــوم پرکاربردتریــن فلــز در صنایــع هوایــی 
اســت(، گفــت:  اعمــال تنــش بــا فرکانــس 2۵هــراز 
هرتــز بــه قطعــات فلــزی، اعمــال یــک میلیــارد بــار 
تنش)میــزان تنــش قابــل تنظیــم( در ۱۱/۱۱ ســاعت، 
کاهــش چشــمگیر زمــان و هزینه تســت خســتگی از 

ویژگی های این طرح به شمار می رود.
 گفتنــی اســت: اســتاد راهنمــای ایــن پــروژه دکتــر 
یونــس علیــزاده وقاصلــو عضــو هیــات علمــی 
ــرح  ــتاد مشــاور ط ــر و اس ــی امیرکبی دانشــگاه صنعت
دکتــر رضــوان عابدینــی عضو هیــات علمی دانشــگاه 

علم و صنعت بوده اند.
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شتاب دهنده کارمانا  در مرکز تخصصی نوآوری دانشکده مهندسی برق

ــای کار  ــعبه دوم فض ــاح ش ــم افتت     مراس
ــز  ــا در مرک ــده  کارمان ــتاب دهن ــتراکی ش اش
ــگاه  ــرق دانش ــی ب ــکده مهندس ــوآوری دانش ن

صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر : دکتــر علی نیکبخــت مدیر 
فنــاوری و توســعه نوآوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
در ایــن مراســم گفــت : دانشــگاه ها بایــد همــکاری 

ویژه ای را با کسب وکارهای نوپا انجام دهند.
دکتــر نیکبخــت افــزود: امیدواریــم در نتیجــه 
ــوآوری  ــتم ن ــا اکوسیس ــه ب ــترکی ک ــکاری مش هم
اســتارت زده شــده؛ پهنــه فنــاوری دانشــگاه صنعتــی 

امیر کبیر روز به روز گسترش بیشتری پیدا  کند.
وی  گفــت: اینکــه یــک مجموعــه خصوصــی در 
ــش  ــرد نویدبخ ــرار بگی ــی ق ــش دولت ــک بخ دل ی
ــمت از  ــر دو س ــت و ه ــدی اس ــکاری قدرتمن هم

مزایای یکدیگر بهره مند می شوند.
ــک  ــروزی ی ــای ام ــت در دنی ــه  نیکبخ ــه گفت ب
دانشــجو بایــد از زمانــی کــه وارد دانشــگاه می شــود 

با کسب و کار هم آشنا باشد. 
او ادامــه داد: ادبیــات کســب و کار و تجــارت 
ادبیــات متفاوتــی نســبت به مفاهیــم آکادمیک اســت. 
ــم  ــعی داری ــر س ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــا در دانش م
شــرکت های دانــش بنیــان و مخترعیــن را بــا اعضــای 
هیــات علمــی و دانشــکده ها زیــر یــک ســقف جمع 

کنیم.
او بــا اشــاره بــه قــراردادی کــه بــا رایــان ونچــرز 
مبنــی بــر ایجــاد شــعبه دوم کارمانــا در ایــن فضــای 
آموزشــی بســته شــده اظهــار امیــدواری کــرد کــه در 

نهایت خروجی خوبی  از دانشگاه شکل بگیرد.
 بــه گفتــه نیکبخــت در حــال حاضــر در دانشــگاه 
ــه  ــرار گرفت ــاوری ق ــرج فن ــر ســه ب ــی امیرکبی صنعت
ــادی مشــغول  ــای زی ــای نوپ ــه در آن تیم ه اســت ک

فعالیت هستند. 

حمایت از تیم های استارتاپی
ــوآوری  ــز ن ــر مرک ــریفی، مدی ــان ش ــر ایم دکت
دانشــکده مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 

بــا اشــاره بــه حمایت هایــی کــه از ایده هــای نوآورانــه 
ــود  ــز می ش ــن مرک ــجویان در ای ــتارتاپی دانش و اس
گفــت: ظرفیت هــای مرکــز نــوآوری دانشــکده 
مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و تجربــه 
کارمانــا و تیــم توســعه دهنده آن در دو ســال گذشــته، 
دو ظرفیــت بالقــوه بــرای امیــد داشــتن بــه موفقیــت 
ایــن فضــای کار اشــتراکی تازه تاســیس اســت و 
ــن  ــده داری در ای ــم کــرد تیم هــای آین تــاش خواهی
ــه  ــی ب ــا هدایــت درســت و اصول مرکــز مســتقر و ب

فضای نوآوری کشور تزریق شوند.
ــوآوری  ــز ن ــای مرک ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش  او ب
تخصصــی مهندســی برق در توســعه فضای نــوآوری 
ــرد:  ــد ک ــت تاکی ــته و صنع ــن رش ــا ای ــط ب مرتب
ــا  ــگاه و ب ــکده و دانش ــن دانش ــه از بط ــی ک تیم های
تمرکــز بــر اولویت هــای ایــن مرکــز شــکل بگیرنــد 
شــانس بیشــتری بــرای اســتفاده از امکانــات و 
در  کارمانــا  اشــتراکی  کار  فضــای  ظرفیت هــای 
دانشــگاه امیرکبیــر خواهنــد داشــت اگرچه ایــن مرکز 
از تیم هــا و ایده هــای مختلــف کــه مســتعد رشــد و 

موفقیت هستند حمایت خواهد کرد.
شــرکت  مدیرعامــل  هنــرکار،  حمیدرضــا 
ســرمایه گذاری رایــان ونچــرز  گفــت : مــا فقــط بــه 
ــم و روی  ــر نمی کنی ــتراکی فک ــای کار اش ــک فض ی
ــوب  ــورت خ ــا در ص ــر در کارمان ــای حاض تیم ه
ــم و  ــرمایه گذاری می کنی ــان س ــم و ایده ش ــودن تی ب
ــم.  ــکان ســرمایه گذاری را فراهــم می کنی ــع ام در واق
همچنیــن شــتابدهی و منتورینــگ تیم هــا را خواهیــم 
ــوند. در  ــر ش ــر ظاه ــان موفق ت ــا در راهش ــت ت داش
ــرای  ــز ب ــددی نی ــای آموزشــی متع ــت کاس ه نهای
تیم هــا برگــزار می کنیــم کــه همــه زمینه هــا را 
ــردی  ــان کارب ــه راهش ــرای ادام ــود و ب ــامل می ش ش

خواهد بود.«
ــد  ــته باش ــه داش ــده ای ک ــر ای ــا ه ــی ب ــر تیم ه
می توانــد در وبســایت کارمانــا ثبــت نــام کنــد تــا بعد 
از مصاحبــه وارد ایــن مجموعــه شــود و محدودیــت 

خاصی وجود ندارد.«


