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پیشینه ی ایران جابکس

جهــان امــروز کــه جهانــی صــد درصــد صنعتــی بــا بروزتریــن ابزارهــای دیجیتــال اســت، 

ــی  ــال دریچه های ــه دنب ــواره ب ــه و هم ــر نتافت ــر را ب ــت گی ــر شــیوه های ســنتی و وق دیگ

نــو و بــروز بــرای ایجــاد تعامــات ســریع تر، مســتقیم تر و زود بازده تــر اســت. بــر همیــن 

اســاس کشــورهای توســعه یافتــه می کوشــند تــا در مقولــه ی اشــتغال، بــا حــذف هــر چــه 

ــا و  ــان کارفرم ــر می ــی موث ــاد ارتباط ــا ایج ــان و ب ــع آسیب رس ــطه ها و موان ــتر واس بیش

ــر نمــوده و مســیر همــواره پــر پیــچ  ــد کاریابــی و اشــتغال زایی را کاربردی ت کارجــو، فرآین

ــازند.  ــر س ــاده تر و عملی ت ــه روز س ــم آن را روز ب و خ

برگــزاری مــداوم نمایشــگاه های کار در سرتاســر دنیــا چــه در ســطوح دانشــگاهی و 

چــه در ســطوح فرادانشــگاهی و حرفــه ای شــاهدی بــر ایــن مدعاســت. چــرا کــه چنیــن 

رویدادهایــی اساســا فرصــت رویارویــی مســتقیم و ایجــاد ارتباطــات حرفــه ای و بنیادیــن 

ــد.  ــم می آورن ــان را فراه ــان و کارجوی ــان کارفرمای می

نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران جابکــس کــه نخســتین و معتبرتریــن رویــداد تخصصــی در 

حــوزه ی اشــتغال، کاریابــی، مدیریــت منابــع انســانی و ارتقــا برنــد کارفرمایــی در کشــور 

اســت، همچــون دوره هــای پیشــین خــود بــا هــدف رویارویــی کارجویــان بــا فرصت هــای 

شــغلی موجــود برگــزار می شــود و می کوشــد بــا چشــم اندازی گســترده تر و توانــی 

مضاعــف، برآمــده از تجربیــات ســال های پیشــین، پهنــه ی وســیعی از فرصت هــا و 

ــا و متفــاوت فراهــم آورد. امکانــات شــغلی را درمحیطــی پوی
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ایــن رویــداد کــه بــه عنــوان اولیــن و معتبرتریــن رویــداد نمایشــگاهی در حــوزه ی اشــتغال 

ــل گســتردگی  ــه دلی ــردد، ب ــزار می گ ــاه اجتماعــی برگ ــا حمایــت وزارت تعــاون، کار و رف ب

ــه وســعت  ــاز ب ــی، نی ــی و بین الملل بخش هــای مختلــف خــود در ســطوح حرفــه ای داخل

فیزیکــی قابــل توجهــی بــرای برگــزاری موفــق دارد، از ایــن رو محــل دائمــی نمایشــگاههای 

بیــن المللــی تهــران بــه عنــوان محــل برگــزاری ایــن نمایشــگاه در نظــر گرفته شــده اســت.

ــن  ــی از معتبرتری ــا میزبان ــس ب ــران جابک ــی ای ــن الملل ــای پیشــین نمایشــگاه بی دوره ه

ــی  ــل دائم ــی، در مح ــی و داخل ــه ی خارج ــان عالیرتب ــازمان ها و میهمان ــرکت ها، س ش

ــاون، کار  ــت وزارت تع ــا حمای ــران و ب ــز کار ای ــت مرک ــه هم ــی ب نمایشــگاه های بین الملل

و رفــاه اجتماعــی برگــزار شــده  و  امــور گســترده و چنــد جانبــه ای نظیــر ارائــه ی غرفــه، 

خدمــات نمایشــگاهی و برنامه هــای جانبــی متنوعــی در آن بــرای مخاطبیــن ارائــه شــده 

اســت.
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برگزارکننده ی ایران جابکس: مرکز کار ایران 

مرکــز کار ایــران نهــاد برگــزار کننــده نمایشــگاه بین المللــی کار ایــران، بــه عنــوان ســازمانی در 

حــال توســعه در امــور مربــوط بــه کار و اشــتغال، از ســال 1396 بــه شــکل کامــا تخصصــی 

فعالیــت خــود را تحــت نظــر وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی آغــاز نمــوده اســت و از 

زمــان تاســیس خــود تــا بــه امــروز بــه شــکلی جامــع در حوزه هــای مربــوط بــه کار، اعــم 

از آموزش هــای حرفــه ای، کارآفرینــی، ایجــاد دفاتــر خدمــات شــغلی بین المللــی و برگــزاری 

ــت دارد. ــی فعالی ــگاه های کار بین الملل نمایش

ــی و  ــه ی مل ــات عالیرتب ــور مقام ــا حض ــگاه ب ــین نمایش ــز ادوار پیش ــزاری موفقیت آمی برگ

بین المللــی و میزبانــی از میهمانــان داخلــی و خارجــی در ســطح ارشــد حــوزه ی کار و ایجــاد 

ــان در جهــت تســهیل  ــان و کارجوی ــی کارفرمای فرصت هــای چالشــی در خصــوص رویاروی

ــی  ــران ط ــز کار ای ــده ی مرک ــای بالن ــی از فعالیت ه ــش کوچک ــا بخ ــی تنه ــد کاریاب فرآین

ــت.  ــوده اس ــته ب ــال های گذش س

از دیگــر فعالیت هــای قابــل اشــاره ی ایــن مرکــز می تــوان بــه آمــوزش نیروهــای انســانی 

ــا  ــی ب ــی بین الملل ــد کاریاب ــی، تســهیل فرآین ــرای حضــور در ســطح بین الملل متخصــص ب

ایجــاد تعامــات و ارتباطــات موثــر بــا دیگــر کشــورها و اعــزام نیروهــای انســانی آمــوزش 

دیــده بــه کشــورهای توســعه یافتــه در راســتای ایجــاد تعامــات تخصصــی و دانــش بنیان، 

اشــاره کــرد. 

مرکــز کار ایــران اکنــون بــا راه انــدازی ســه دفتــر بین المللــی در کشــورهای چیــن، آلمــان و 

انگلســتان می کوشــد در جهــت بهبــود فراینــد کاریابــی و اشــتغال در حوزه هــای بین المللــی، 

ــا اهــداف کان  ــرزی، ب ــا اســتفاده از آموزش هــای تخصصــی و تعامــات ســازنده ی فرام ب

جامعــه ی ایــران همســو باشــد.
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اهداف ایران جابکس 

کــم کــردن فاصله هــا و فرصت ســازی بــرای رویارویــی مســتقیم بیــن کارفرمایــان و کارجویــان 

ــات مســتقیم  ــز امــکان ماق ــع انســانی و اشــتغال و نی ــازار مناب ــت در ب ــز ایجــاد رقاب و نی

کارجویــان و مدیــران ارشــد ســازمانها و شــرکت های داخلــی و خارجــی شــرکت کننده 

ــه  ــرکت ها از جمل ــن ش ــرای ای ــه ب ــگان رزوم ــال رای ــت و ارس ــن ثب در نمایشــگاه و همچنی

ــت. ــران اس ــی کار ای ــگاه بین الملل ــداف نمایش ــی ترین اه اساس

از دیگــر اهــداف بــارز ایــن نمایشــگاه می تــوان بــه حمایــت از اســتارت آپ ها و پروژه هــای 

دانــش بنیــان اشــاره کــرد. حضــور بیــش از ســی و ســه شــرکت اســتارت آپــی و غیراســتارت 

آپــی معتبــر خارجــی از کشــورهایی همچــون  آلمــان، فرانســه، ایتالیــا، مالــزی، هنــد، ایرلنــد 

و ترکیــه در دومیــن دوره ی نمایشــگاه بین المللــی کار ایــران خــود گــواه ایــن امــر اســت. 

ایجــاد تعامــات بین المللــی و وارد کــردن نیــروی متخصــص داخلــی بــه بــازار کار بین المللــی 

ــران  ــازار ســرمایه گذاری در ای ــه ب ــرای ورود ب ــر خارجــی ب ــب شــرکت های معتب ــز ترغی و نی

ــن  ــق ای ــرد موف ــت. عملک ــی کار اس ــگاه بین الملل ــده ی نمایش ــداف عم ــر اه ــه دیگ از جمل

ــار  ــی در کن ــر خارج ــق و معتب ــرکت های موف ــور ش ــین و حض ــای پیش ــگاه دردوره ه نمایش

معتبرتریــن مراکــز کاریابــی  دنیــا ازکشــورهایی چــون چیــن، ایرلند، آلمان، فرانســه، ســنگاپور 

و نیــز میزبانــی از چندیــن شــخصیت بــارز اقتصــادی از کشــورهای خارجــی نشــان دهنده ی 

عملکــرد موثــر مرکــز در راســتای تحقــق ایــن هــدف بــوده اســت.

ــزاری نشســت ها  ــدت، برگ ــاه م ــی کوت ــای آموزش ــه ی دوره ه ــرای ارائ ــاش ب ــت ت در نهای

و ســمینارهای آموزشــی و پژوهشــی در حاشــیه ی برگــزاری دوره هــای پیشــین نمایشــگاه، 

ــردد.   ــادآور می گ ــوزش و پژوهــش را ی ــت امرآم ــه اهمی ــدگان ب ــه برگزارکنن توج

رویارویی 
مستقیم 

کارفرمایان و 
کارجویان

حمایت از 
استارت آپ ها 
و پروژه های 
دانش بنیان

ایجاد تعامات 
بین المللی

توجه به امر 
آموزش و 
پژوهش
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محورهای ایران جابکس 

ــوزه کار و اشــتغال در کشــور،  ــداد ح ــن روی ــوان بزرگتری ــه  عن ــران جابکــس ب نمایشــگاه ای

ــد:  ــال می کن ــر را دنب ــای زی محوره

کاریابی داخلی: آشنایی کارجویان با فرصت های شغلی داخلی  	 

کاریابی بین المللی: آشنایی کارجویان با فرصت های شغلی بین المللی	 

شــبکه ســازی صاحبــان مشــاغل و برندها: آشــنایی کارفرمایــان با یکدیگــر درعرصه های 	 

کاری مشــابه و انتخاب نیــروی کاری متخصص                                                      

حمایت از مشاغل داخلی	 

ایــن نمایشــگاه بــا محــور قــرار دادن امــر اشــتغال و کاریابــی بــرای متقاضیــان در دو بخــش 

ــای  ــک فض ــی را در ی ــان ایران ــان و کارفرمای ــد کارجوی ــی کوش ــی، م ــن الملل ــی و بی داخل

مناســب بــه هــم نزدیــک کنــد. حضــور معتبرتریــن موسســات کاریابــی داخلــی و خارجــی 

در نمایشــگاه مصــداق بــارز ایــن امــر اســت. کارجویانــی کــه بــه دنبــال فرصت هــای شــغلی 

ــور  ــارج از کش ــه درخ ــل و چ ــه در داخ ــازمانی، چ ــای س ــه رده ه ــرد در هم ــه ف ــر ب منحص

ــن موسســات  ــا ای ــکاری ب ــات و ارســال درخواســت هم ــد فرصــت ماق هســتند، می توانن

را در نمایشــگاه کار ایــران داشــته باشــند. اولیــن نتیجــه قابــل پیــش بینــی ایــن ارتبــاط، 

ــن  ــی تری ــی اســت. اصل ــی و خارج ــای ایران ــرکت ه ــای کار در ش ــراد جوی ــاری اف به کارگم

اولویــت برگــزاری ایــن نمایشــگاه نیــز ایجــاد رقابــت در بخــش منابــع انســانی و بــازار کار 

مــی باشــد.

نکتــه ی قابــل ذکــر دیگــر حمایــت از مشــاغل داخلــی ســت کــه برگــزار کننــدگان می کوشــند 

تــا بــا اتخــاذ اســتراتژی هــای موثــر و کاربــردی گام هــای موثــری در ایــن مســیر بردارند. 
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مزایای ایران جابکس برای کارجویان و کارفرمایان

مزایای عمومی کارفرمایان و کارجویان:  

فرصت رویارویی نزدیک 	 

ارتقای نگرش در چشم اندازهای حرفه ای آینده 	 

ماقات و مصاحبه های رو در رو 	 

رویارویی با چالش های عرصه ی بین الملل 	 

تسهیل فرآیند جذب و استخدام 	 

امکان حضور رایگان در جلسات، سمینارها و دوره های تخصصی آموزشی 	 

مزایای اختصاصی کارفرمایان: 

ارتقاء برند کارفرمایی	 

 جذب نیروهای نخبه و متخصص	 

 تیم سازی برای استارت آپ ها	 

آشنایی با دیگر شرکت ها و سازمان های هم سطح و کسب تجربه از آنها در حوزه 	 

جذب منابع انسانی

 ارائه غرفه  )به شرکت هایی که قصد ارائه ی فرصت های شغلی خود و استخدام نیرو 	 

در ایام برگزاری نمایشگاه را دارند( 

مزایای اختصاصی کارجویان: 

ارزیابی فرصت های شغلی داخلی	 

 آشنایی با محیط های کاری شرکت ها	 

 آشنایی با فرصت های شغلی بین المللی 	 

اطاع از نیازهای بازار کار	 

ارتقا نگرش در فرآیند کاریابی، شناخت شایستگی های فردی و دریافت خدمات 	 

مشاوره ای  
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دسترسی قشر 
وسیع از جویندگان 
کار و کارفرمایان به 
نمایشگاه و محدود 
نبودن به سطح 

دانشگاهی

حضور شرکت ها، 
سازمان ها و 

میهمانان خارجی 
و دسترسی به بازار 
کار بین المللی 

وسعت برگزاری 
نمایشگاه به لحاظ 
فضا و حضور 

گسترده ی حاضران 
و بازدیدکنندگان

حضور مقامات 
رسمی ، وزرا و 

میهمانان عالی رتبه 
داخلی و خارجی

ارائه تمامی خدمات 
تخصصی حوزه ی 
اشتغال ، کاریابی و 

کارآفرینی 
به شکلی چند 
جانبه و گسترده

نخســتین دوره ی ایــن نمایشــگاه بــا پوشــش دهــی فضایــی حــدود 5000 مترمربــع برگــزار 

گردیــد و ایــن فضــا در دوره ی دوم بــه متــراژ 7000 مترمربــع رســید.

سومین دوره ایرانجابکس نیز به علت شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار گردید.

مزایای ایران جابکس
نسبت به دیگر نمایشگاه های کار

پوشش  فضای نمایشگاهی در هر دوره

7000 مترمربعمترمربع5000
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بخش بین الملل ایران جابکس

در دوره  هــای پیشــین، ایــران جابکــس افتخــار میزبانــی از بســیاری از شــرکت ها، ســازمان ها 

و بنگاه هــای کاریابــی طــراز اول دنیــا را داشــت. شــرکت هایی کــه بــر اســاس یکــی از عمــده 

تریــن اهــداف نمایشــگاه کــه همانــا وارد کــردن نیــروی کارمتخصــص ایرانی بــه بــازار کار بین 

المللــی اســت در نمایشــگاه حضــور پیــدا کــرده بودند.

تشــریک مســاعی و رویارویــی مســتقیم جوانــان ایرانــی بــا ایــن شــرکت هــا و مراکز تــراز اول 

بیــن المللــی از جملــه افتخــارات حاصله ی نمایشــگاه بیــن المللی کار اســت. 

همچنیــن حضــور شــخصیتهای برجســته ی اقتصــادی نیــز از دیگــر مــوارد شــایان ذکــر اســت 

کــه بــا هــدف ورود بــه بازارســرمایه گــذاری ایــران در نمایشــگاه حضــور یافتــه بودنــد. 

ــان، فرانســه،  ــر آلم ــی از کشــورهایی  نظی ــر اســتارت آپ ــش از 36 شــرکت معتب حضــور بی

ایتالیــا، مالــزی، هنــد، ایرلنــد و ترکیــه نشــان از ایجــاد فضایــی مناســب بــرای آنــان جهــت 

شــبکه ســازی منابــع انســانی از طریــق نمایشــگاه بیــن المللــی کار را دارد. 

از آنجــا کــه بــازار کار ایــران بــه لحــاظ نیــروی انســانی متخصــص و نیــز مبحــث حقــوق و 

مزایــا جذابیــت هــای فراوانــی بــرای شــرکت هــای خارجــی دارد، و نیــز باتوجــه بــه آنکــه 

نیــروی متخصــص ایرانــی صرفــا بــا گذرانــدن یــک دوره ی مهــارت آمــوزی کوتــاه مــی توانــد 

بــه شــکلی موثــر وارد بــازار کار بیــن المللــی شــود، بخش بیــن الملــل نمایشــگاه کار از اهمیت 

بــه ســزایی برخــوردار بــوده و تمرکــز ویــژه ای روی آن وجــود دارد. از همیــن رو در دومیــن 

ــوب شــرق آســیا  ــی جن ــز کاریاب ــن مراک ــی کار شــاهد حضــور بزرگتری ــن الملل نمایشــگاه بی

بودیــم. ضمــن آنکــه مراکــز تخصصــی کار از کشــورهایی همچــون  چیــن ، ایرلنــد، آلمــان و 

ســنگاپور نیــز در ایــن نمایشــگاه حضــور داشــتند. 

در چهارمیــن دوره نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران جابکــس نیــز علــی رغــم محدودیــت هــای 

ایجــاد شــده بــه دلیــل شــیوع کرونــا تــاش شــد بــا اســتفاده از زیرســاخت هــای فنــی و 

بهره بــرداری از بخــش مجــازی نمایشــگاه ایــران جابکــس بــه صــورت آنایــن ...
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مخاطبان ایران جابکس چه کسانی هستند؟

ســازمان هــای دولتــی و خصوصــی داخلــی و خارجــی، شــرکت هــای معتبــر اســتارت آپــی و 

غیــر اســتارت آپــی، رســانه هــای داخلــی و بیــن المللــی، تمامــی اقشــار کارجــو و نیروهایــی که 

بــه هــر نحــوی بــا موضــوع کســب و کار در ارتبــاط هســتند، همگــی مــی تواننــد از مخاطبــان 

و اضــاع تشــکیل دهنــده ی ایــن نمایشــگاه باشــند.

دوره هــای قبــل ایــن نمایشــگاه بــا اختصــاص یافتــن چهــار ســالن از ســالن های نمایشــگاه 

بیــن المللــی بــا حضــور گســترده ی غرفــه داران، اسپانســرها، مدیــران ارشــد، مقامــات رســمی، 

بازدیدکننــدگان تخصصــی حــوزه ی کار و اشــتغال همــراه بــود و انتظــار مــی رود در ایــن دوره  

ایــن حضــور در تمامــی جنبــه هــا بســیار پــر رنــگ تــر و گســترده تــر باشــد. 

ادوار پیشــین، افتخــار میزبانــی از: معــاون محتــرم ریاســت جمهــوری، وزیــر تعــاون، کار و 

رفــاه اجتماعــی، معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، برخــی از نماینــدگان مجلــس 

ــدگان  ــران، برخــی از ســفرا و نماین شــواری اســامی، اعضــای شــورای شــهر، اســتاندار ته

خارجــی در ایــران، روســای ســازمان های بیــن المللــی مســتقر در ایــران و بســیاری دیگــر از 

ــم.  ــی را داشــته ای ــارز بین الملل شــخصیت هــای ب
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برنامه ها و بخش های جانبی 

همزمــان بــا برگــزاری ادوار پیشــین نمایشــگاه بیــن المللــی کار ایــران، برنامــه هــای جانبــی 

مختلفــی طراحــی و هــر روزه اجــرا گردیــد . ایــن برنامــه هــا شــامل نشســت هــای خبــری 

باحضــور مســئوالن و اصحــاب رســانه، کارگاههــا و پنــل هــای آموزشــی و نیــز کنفرانــس هــا 

و ســمینارهای تخصصــی بــا حضــور کارشناســان و مدیــران ارشــد و صاحبــان برنــد و مشــاغل 

بــود. 

ــی و  ــی آموزش ــائل کیف ــای مس ــتای اعت ــز در راس ــگاه نی ــن نمایش ــن دوره ی ای در آخری

ارتبــاط اثــر گــذار آن بــا صنعــت و حــوزه ی اشــتغال و نیــز بــه منظــور ارتقــا پتانســیل هــای 

ــی  ــی و علم ــن فرهنگ ــات بنیادی ــن ایجــاد تعام ــوه ی نیروهــای متخصــص و همچنی بالق

ــا  ــای آموزشــی ب ــس هــا، ســمینارها و کارگاهه ــا هــر روزه کنفران ــرآن اســت ت کوشــش ب

ــردد.  ــزار گ ــدگان و حاضــران برگ ــرای بازدیدکنن ــی جــذاب و کارآمــد ب موضوعات

1.  نشســت های خبری، کنفرانس ها، کارگاه های آموزشی
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برنامه های عملیاتی آموزشی:

برگــزاری )work shop( كارگاه هــای آمــوزش حرفــه ای و تخصصــی ویــژه صاحبــان ایده 	 

و کســب و کار بــه صــورت حضــوری و آنایــن در موضوعــات زیــر: 

تدویــن طــرح كســب و كار )Business Plan( و تدویــن و طراحــی مــدل کســب و کار 	 

)Business Model(

فرصت و ایده یابی در كارآفرینی	 

آموزش مهارت های كارآفرینی	 

بازاریابی و شناخت بازار	 

مدیریت كسب و كارهای مخاطره آمیز	 

كارآفرینی و کسب کارهای اینترنتی	 

مسائل حقوقی شركت ها و حقوق مالكیت فكری	 

برنامه های عملیاتی مشاوره ای:

در بخــش مشــاوره، بــه عاقمنــدان شــروع یــك فعالیــت كارآفرینــی و فعــاالن فرآیندهــای 

كارآفرینانــه، مشــاوره علمــی- تخصصــی در زمینــه هــای مختلــف ارائــه نمایــد كــه مهمتریــن 

برنامه ها و بخش های جانبی 
۲.   برنامه های اجرا شــده در نمایشــگاه ایران جابکس با همکاری مرکز کار ایران و ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور 

آنهــا عبارتنــد از:

تشخیص، ارزیابی و اعتبارسنجی ایده ها و فرصت های كارآفرینی  .1

تهیه و تدوین طرح كسب و كار  .2

برنامه ریزی كسب و كار  .3

برنامه های عملیاتی ترویجی و مذاکره ای)دیپلماسی کارآفرینی(

معرفی مراكز كارآفرینی و ایجاد کسب و کار و فعالیتهای آن 	 

ــاد 	  ــی و ایج ــز كارآفرین ــا مراك ــكاری ب ــتعد هم ــازمان های مس ــراد و س ــایی اف شناس

ــف  ــای مختل ــا در چارچوبه ــا آنه ــکاری ب ــق هم تواف

معرفی شتاب دهنده ها و استارتآپ ها 	 

دعــوت از صاحبنظــران كارآفرینــی، خاقیــت، نــوآوری و افــراد موفــق در ایده پــردازی 	 

و اجــرای ایده هــای كارآفرینــی بــرای ســخنرانی بــه صــورت ســمینار، كارگاه آموزشــی 

و یــا كاس درس

 	 CD ــاب و ــزوه، كت ــه انتشــار ج ــی از جمل ــوزش كارآفرین ــع آم ــی مناب عرضــه و معرف

ــی آموزش
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امــروزه  بــا نفــوذ روزافــزون تکنولــوژی در ســطح زندگــی عامیانــه ی مــردم و فراگیــر شــدن 

هرچــه بیشــتر اینترنــت و اســتفاده ی همــگان از امکانــات و کاربردهــای آن ، تلویزیــون هــای 

ــا اســتقبال بیشــتری  ــه روز ب ــد و روز ب ــه ان ــان یافت ــی مخاطب ــی راه خــود را در زندگ اینترنت

مواجــه مــی گردنــد. 

ــه  ــوط ب ــث مرب ــت مباح ــز اهمی ــود و نی ــای موج ــه فض ــه ب ــا توج ــتا و ب ــن راس در همی

اشــتغال ، کاریابــی ، کارآفرینــی و خدمــات شــغلی کــه روز بــه روز در جامعــه ی پویــا و رو بــه 

رشــد ایرانــی جلــوه ای پــر رنــگ تــر از پیــش مــی یابنــد، جــای خالــی رســانه ای اختصاصی 

کــه بتوانــد رو در رو بــا مخاطبــان بــه گفتگــو بنشــیند و مباحــث مربــوط بــه حــوزه ی کار را 

بــا مســئوالن ، مدیــران، و حتــی کارجویــان در تمامــی ســطوح و از همــه ی جنبــه هــا بــه 

چالــش بکشــد، احســاس مــی شــود. 

در چنیــن بســتری و بــا وجــود چنیــن احســاس نیــازی، مرکــز کار ایــران نخســتین تلویزیــون 

اینترنتــی ایــران )Streaming Internet Television(  مختــص بــه حــوزه ی کار و اشــتغال را 

بــا عنــوان JOBex TV  راه انــدازی نمــود و در طــول دومیــن دوره ی نمایشــگاه بیــن المللــی 

کار ایــران کــه بــه تاریــخ اردیبهشــت 1398 در محــل برگــزاری نمایشــگاههای بیــن المللــی 

تهــران برگــزار گردیــد ، آن را مــورد بهــره بــرداری قــرار داد. 

در دوره ی ســوم نمایشــگاه در جایــگاه JOBex TV بــه مدیــران، مســئوالن و افــراد شــاغل 

در حــوزه کســب و کار کــه دســتاورد ویــژه ای داشــته انــد، زمانــی بــرای گفتگــوی ویدئویــی 

ــن  ــد. ای ــوزه بپردازن ــن ح ــود در ای ــات خ ــرات و تجربی ــان نظ ــه بی ــا ب ــود ت ــی ش داده م

مصاحبــه هــا و گــزارش هــای کوتــاه  پــس ازانجــام تدویــن و ویرایشــات الزم، در رســانه 

اینترنتــی بــرای مشــاهده و اســتفاده ی عمــوم قــرار خواهنــد گرفــت. 

امیــد اســت بــا راه انــدازی چنیــن رســانه ای کــه می کوشــد بی پــرده و مســتقیم درخصوص 

مســائل و مشــکات و راهکارهــای حــوزه ی کار و اشــتغال بــا مخاطبــان تخصصــی خــود 

بــه گفتگــو بنشــیند، فضــا روز بــه روز جهــت گســترش و ارتقــای افــق هــای خدمــات شــغلی 

در جامعــه بازتــر گردیــده و گام موثــری در راســتای نیــل بــه اهــداف غایــی در ســطح کان 

برداشــته شــود. 

برنامه ها و بخش های جانبی 
 )JOBex TV( ۳.   جابکــس تی وی
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مــدل کســب و کاری بــی تــو بــی  Business-to-Business  یکــی از مــدل هــای کســب و 

کار اســت کــه بــه آن مــدل تجــارت بــه تجــارت نیــز گفتــه مــی شــود. در مــدل بــی تــو بــی، 

تمرکــز بــر ارائــه محصــوالت و خدمــات بــه دیگــر شــرکت هــا اســت.

نمایشــگاه بیــن المللــی کار مــی کوشــد تــا درحاشــیه ی برگــزاری خــود فرصــت هــای الزم 

را بــرای شــرکت هــا، ســازمان هــا و صاحبــان برنــد و مشــاغل فراهــم آورد تــا گفتگوهــای 

B2B میــان آنهــا صــورت گرفتــه و تعامــات الزم فــی مابیــن برقــرار شــود. ایــن گفتگــو هــا 

مــی توانــد در ســطح شــرکت هــا و ســازمان هــای هــم ســطح داخلــی بــا یکدیگــر و نیــز 

شــرکت هــا و ســازمان هــای داخلــی بــا شــرکت هــای خارجــی و بیــن المللــی صــورت گیرد 

و فرصــت هــا و چالــش هــای اثــر گــذار و کارآمــدی را بــرای آنــان فراهــم آورد. 

برنامه ها و بخش های جانبی 
)B2B( 4.   گفتگوهای تجاری

 Business to Business )B2B(

معموال به سه روش اتفاق می افتد:

کسب و کار برای فرایند تولید نیاز به 
خرید مواد خام و اولیه دارد

کسب و کار برای تجارت 
خود نیاز به سرویس های 

خدماتی دارد

کسب و کار برای فروش یا ارائه 
محصوالت خود نیاز به کسب و 

کار دیگری دارد 
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جهــت بــرون رفــت از بحــران هــای احتمالــی بپــردازد. برگزارکننــدگان ایــن کنفرانــس بــاور 

دارنــد همزمــان بــا پیشــرفت ها و تحــوالت گســترده در حــوزه فــن آوری، مســئولیت فعــاالن 

حــوزه ی کار در راســتای پیــش بینــی روشــن آینــده و ایجــاد فرصت هــای جدیــد همســو 

بــا ایــن تحــوالت بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا می کنــد.

برنامه ها و بخش های جانبی 
۵.    کنفرانس آینده مشــاغل و مشاغل آینده 

در دنیــای امــروز نیروهــا و تحــوالت جدیــدی وارد بــازار کار می شــوند. ایــن تحــوالت ناشــی 

ــاغل  ــاد مش ــه ایج ــه ب ــتند ک ــت هس ــی و اینترن ــوش مصنوع ــوزه ه ــرفت ها در ح از پیش

ــد،  ــب کنن ــد کس ــای جدی ــد مهارت ه ــراد نتوانن ــه اف ــد زد و چنانچ ــن خواهن ــد دام جدی

متاســفانه بــا چالــش هــا و مخاطــرات فراوانــی روبــه رو خواهنــد شــد، لــذا بایــد در مســیر 

تغییراتــی کــه در دنیــای کار ایجــاد مــی شــود گام هــای موثــری برداشــته شــود. 

وقــوع ایــن تحــوالت ژرف در آینــده ی مشــاغل امــری ناگزیــر و قطعــی اســت . از ایــن رو 

الزم اســت نیــروی کار و صاحبــان مشــاغل خــود را بــرای تحــوالت آینــده آمــاده و مســلح 

ســازند . تغییــر ذهنیــت هــا در خصــوص ماهیــت کار امــری قطعــی و ضــروری بــه نظــر 

مــی رســد و ایــن تغییــرات نیازمنــد پذیــرش مســئولیت هــای بیشــتر از ســوی نیــروی کار 

اســت و کســب مهــارت هــای جدیــد یکــی از مولفــه هــای ایــن پذیــرش مســئولیت بــه 

شــمار مــی رود. 

کنفرانــس آینــده ی مشــاغل و مشــاغل آینــده کــه در حاشــیه ی آخریــن دوره ی نمایشــگاه 

بیــن المللــی کار برگــزار مــی شــود مــی کوشــد تــا چشــم انــداز دقیقــی از آینــده در مبحــث 

ــز  ــت آمی ــای موفقی ــن و راهکاره ــای بنیادی ــش ه ــه بررســی چال ــه داده و ب ــتغال ارائ اش
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مرکــز کار ایــران همزمــان بــا برپایــی نمایشــگاه بیــن المللــی کار  و بــا هــدف پرداختــن بــه 

ــوان یــک موضــوع مهــم اجتماعــی، نمایــش واقعیــت هــا و آگاهــی  ــه عن موضــوع  کار ب

بخشــی بــه جامعــه و بــا چشــم انــدازی روشــن در راســتای ایجــاد رونــق اقتصــادی و زندگــی 

ــی عکــس کار   ــان شــغل و کلیــت جامعــه ، نخســتین مســابقه بین الملل ــرای صاحب ــر ب بهت

ایــران را برگــزار مــی کنــد.

این جشنواره هشت محور شغلی: 

آموزشی، فرهنگی و هنری  1  .

اداری و مالی 2  .

امور اجتماعی 3  .

بهداشتی و درمانی    .

خدمات 5  .

کشاورزی و محیط زیست 6  .

فنی و مهندسی 7  .

فرآوری داده ها  8  .

را در بــر مــی گیــرد و در ســه بخــش تــک عکــس، مجموعــه عکــس 

و بخــش ویــژه )نــه بــه کار کــودک( برگــزار مــی شــود.

برنامه ها و بخش های جانبی 
6.    نخســتین مســابقه بین المللی عکس کار ایران
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ــرای  ــبی ب ــت مناس ــانه ای فرص ــش رس ــی و پوش ــع مطبوعات ــات توزی ــتفاده از خدم اس

دســتیابی بــه اهــداف خــاص و کمــک بــه رشــد و توســعه ی کســب و کارهــا اســت. پوشــش 

مطبوعاتــی و رســانه ای عــاوه بــر شناســاندن هــر چــه بهتــر خدمــات بــه مخاطبــان، ســبب 

ــده و  ــا ش ــب و کاره ــد و کس ــمت برن ــه س ــف ب ــای مختل ــرمایه گذاران حوزه ه ــذب س ج

ــد.  ــاد کن ــاغل ایج ــان مش ــد صاحب ــرای رش ــری ب ــای بی نظی ــد فرصت ه می توان

بدیــن منظــور نمایشــگاه کار مــی کوشــد در تمامــی مراحــل برنامــه ریــزی ، آمــاده ســازی و 

اجــرای نمایشــگاه بــه گونــه ای مســتقیم و پیگیــر بــا صاحبــان رســانه در ارتباطــی تنگاتنــگ 

ــا  ــدگان را ب ــا و بازدیدکنن ــه داران، اسپانســر ه ــه نمایشــگاه، غرف ــوط ب ــار مرب باشــد و اخب

جزییــات دقیــق و کامــل از تمامــی رســانه هــا بــه اطــاع مخاطبــان برســاند. ایــن نمایشــگاه 

همچنیــن ازرســانه ی خبــری اختصاصــی خــود نیــز جهت خبررســانی بــه مخاطبان اســتفاده 

مــی کنــد. 

برنامه ها و بخش های جانبی 
۷.    ایران جابکس در رســانه ها
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ــا و  ــد ه ــان برن ــتغال، صاحب ــوزه ی اش ــاالن ح ــوزه ی کســب و کار، فع ــه ح ــدان ب عاقمن

مشــاغل و کارجویــان همگــی مــی تواننــد تــازه تریــن و کامــل تریــن اخبــار حوزه ی اشــتغال 

در تمامــی زمینــه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، بیــن المللــی، دانــش و فنــاوری و سیاســی 

را از طریــق پایــگاه خبــری www.jobnews.ir دنبــال کننــد. ایــن پایــگاه خبــری همچنیــن 

مجهــز بــه آخریــن و پربازدیــد تریــن اخبــار در حــوزه ی کاریابــی داخلــی و خارجــی اســت. 

ــای  ــش ه ــر بخ ــه دیگ ــو از جمل ــزارش و گفتگ ــت، گ ــار، یادداش ــن اخب ــای آخری بخش ه

مختلــف ایــن پایــگاه خبــری هســتند. ایــن ســایت تحــت مدیریــت مرکــز کار ایــران و دارای 

مجــوز رســمی از وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســت. 

برنامه ها و بخش های جانبی 
 )Job news(8.    پایــگاه خبری

w w w . j o b n e w s . i r
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چهارمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی کار ایــران در حالــی برگــزار شــد که شــرایط به وجــود آمده 

پــس از شــیوع ویــروس کرونــا بیش از پیــش اهمیت دیجیتالی شــدن و ارائه ســرویس های 

آنایــن را روشــن کــرد. در ایــن راســتا نمایشــگاه ایــران جابکــس بــرای اولیــن بــار خدماتــی 

ماننــد جســت و جــوی فرصــت هــای شــغلی و ثبــت و ارســال رزومــه بــرای کارجویــان و 

ثبــت فرصــت هــای شــغلی و دریافــت رزومــه توســط کارفرمایــان را بــا ارائه زیرســاخت فنی 

مناســب بــه تمامــی غرفــه هــا به صــورت آنایــن و بــدون نیاز بــه رد و بــدل کــردن اطاعات 

 بــه صــورت فیزیکــی، تنهــا بــا اســکن بارکدهای در نظــر گرفته شــده برای هــر غرفه ارائــه داد. 

برنامه ها و بخش های جانبی 
9.    خدمــات آنالین کارجویان و کارفرمایان
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بــا توجــه بــه اهمیــت بحــث اشــتغال در کشــور، یکــی از اهــداف نمایشــگاه بیــن المللــی 

ــای  ــا و ســازمان ه ــه در آن شــرکت ه ــران جابکــس ایجــاد فضــای مناســبی اســت ک ای

ــا مقامــات و مســئولین کشــوری مشــکات و چالــش هــای  ــا تمــاس مســتقیم ب کشــور ب

حــوزه اشــتغال کشــور را بــه ایشــان انتقــال دهنــد. در راســتای تحقــق ایــن هــدف مهــم، 

ــتغال  ــر اش ــان ام ــا مســئولین و متولی ــی ب ــانی و هماهنگ ــا اطــاع رس ــران ب ــز کار ای مرک

ــس  ــران جابک ــی ای ــن الملل ــن نمایشــگاه بی ــد در چهارمی ــق ش ــف موف ــای مختل در رده ه

ــن  ــژه بی ــزاری جلســات وی ــن نمایشــگاه و برگ ــددی از ای ــات متع ــد مقام ــاز بازدی زمینه س

ــد. ــئول باش ــات مس ــگاه و مقام ــارکت کنندگان نمایش مش

برنامه ها و بخش های جانبی 
1۰.    بازدید مقامات و مســئولین
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برنامه ها و بخش های جانبی 
11.  نمایشــگاه مجازی ایران جابکس

ــد نمایشــگاه های  ــذت بازدی ــدان بســیاری را از ل ــا عاقمن ــری کرون ــه همه گی ــرایطی ک در ش

حضــوری محــروم کــرده، نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران جابکــس بــا بهــره بــرداری از پلتفــرم 

نمایشــگاه مجــازی در ایــن نمایشــگاه امــکان بازدید از نمایشــگاه را بــرای عاقمندان از سراســر 

کشــور فراهــم کــرد. در ایــران جابکــس مجــازی، بازدیدکننــدگان مــی تواننــد در یــک فضــای 

تعاملــی ســه بعــدی و زنــده از غرفه هــای مختلــف بازدیــد کننــد و بــا شــرکت های مختلــف 

ــای  ــد از غرفه ه ــار بازدی ــد. در کن ــام دهن ــغلی انج ــه ش ــا مصاحب ــرده و ی ــرار ک ــاط برق ارتب

مختلــف، برنامه هــای جــذاب و متنوعــی از جملــه جلســات کنفرانس و ســخنرانی ها، مشــاوره 

شــغلی بــرای کارجوهــا )Job Coaching( و همچنیــن جلســات B2B در طــول نمایشــگاه برای 

مخاطبیــن ارائــه شــدند. 
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برنامه ها و بخش های جانبی 
1۲.  پاویون بخش تعاون کشور

ــه منظــور  ــوري اســامي و ب ــي اقتصــاد جمه ــون بخــش تعاون ــواد 3 و66 قان در اجــراي م

ــای  ــه ه ــا و اتحادی ــرکت ه ــط ش ــروش کاال توس ــادرات وف ــازار، ص ــعه ب ــت از توس حمای

تعاونــی، تفاهــم نامــه همــکاری مــا بیــن مرکــز کار ایــران بــه عنــوان برگزارکننــده و مجــری 

نمایشــگاه ایــران جابکــس و معاونــت امورتعــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی وبــا 

نظــارت اداره کل توســعه تعــاون در راســتای ایجــاد و برپایــی اولیــن پاویــون بخــش تعــاون 

کشــور درچهارمیــن نمایشــگاه بین¬المللــی کارایــران بــا حضــور شــرکت هــا و اتحادیــه هــای 

تعاونــی در ســالن هــای شــرکت ســهامی نمایشــگاه¬های بین¬المللــی ج.ا.ایــران منعقــد و 

زمینــه حضــور پــر رنــگ تعاونــی هــای کشــور بــا در نظــر گرفتــن شــرایط و حمایــت هــای 

ــت از  ــون و حمای ــن پاوی ــی ای ــه برپای ــی ک ــن نمایشــگاه فراهــم شــد. از آنجای ــژه در ای وی

بخــش تعــاون کشــور مــی توانــد زمینــه ســاز توســعه اشــتغال در کشــور در ابعاد گســترده ای 

شــود، نمایشــگاه ایــران جابکــس بــا رویکــردی بلنــد مــدت قصــد دارد بــا تــداوم برپایــی این 

پاویــون گامــی هرچنــد کوچــک در راســتای رشــد و شــکوفایی تعاونــی هــای کشــور بــردارد. 
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برنامه ها و بخش های جانبی 
1۳.  پاویون شــرکت های دانش بنیان

در چهارمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی کار ایــران بــا همــکاری صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 

از حضــور شــرکت های دانــش بنیــان در ایــن نمایشــگاه در راســتای جــذب نیروهــای نخبــه 

و متخصــص، ارتقــای برنــد کارفرمایــی، توســعه بــازار محصــوالت ایــن شــرکت ها و پیونــد 

آنــان بــا صنایــع کشــور حمایــت ویــژه ای صــورت گرفــت. برنامــه ریــزی بــرای برپایــی پاویون 

ــن  ــی صــد در صــدی از حضــور ای ــت مال ــان و حمای ــش بنی ــای دان تخصصــی شــرکت ه

شــرکت هــا در نمایشــگاه از جملــه مهمتریــن اقداماتــی بــود کــه در ایــن راســتا انجــام شــد.
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نمایشــگاه کار ایــران بــا رویکــردی چالــش مــدار برآمــده از ارزیابــی هــای دقیــق حــوزه هــای 

مختلــف اشــتغال و بررســی جوامــع  هــدف و مخاطبــان و نیــز بــا توجــه به ســند چشــم انداز 

مرکــز کار ایــران مــی کوشــد تــا دســتاوردهای زیــر را محقــق ســازد:

فرصت سازی 
در عرصه ی 

اشتغال

قراردادهای 
منعقد شده با 
سازمان ها

از بین بردن 
شکاف عمیق 
بین بازار عرضه 
و تقاضای 
نیروی کار

حضور و 
مشارکت 
شرکت های 
مطرح خارجی

آمار چشمگیر 
بازدیدکنندگان 

نمایشگاه

دستاوردها
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دستاوردها
از بین بردن شــکاف عمیق بین بازار عرضه و تقاضای نیروی کار

از جملــه دســتاوردهای موثــر و بــی بدیــل برگــزاری دو دوره ی پیشــین نمایشــگاه بین المللی 

کار، تــاش در جهــت از بیــن بــردن شــکاف عمیــق بیــن بــازار عرضــه و تقاضــای نیــروی کار 

مشــهود در کشــور اســت چــرا کــه همزمــان بــا گایــه منــدی کارجویــان از نبــود مشــاغل 

ــار مشــکات  ــود دچ ــانی متخصــص خ ــروی انس ــن نی ــز در تامی ــان نی مناســب، کارفرمای

عدیــده هســتند. برگــزاری نمایشــگاه بیــن المللــی کار بــا ایجــاد تعامــات بــی واســطه و 

فرصــت رایزنــی هــای رو در رو مــی کوشــد گام موثــری در رفــع ایــن بحــران بــردارد. 
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فرصــت ســازی در عرصــه ی اشــتغال از دیگــر دســتاوردهای ایــن نمایشــگاه اســت. تنهــا در 

طــول نخســتین دوره ایــن نمایشــگاه بیــش از 2000 فرصــت شــغلی ایجــاد گردیــد و ایــن 

رقــم بــا افزایشــی چشــمگیر در دومیــن دوره ی برپایــی ایــن نمایشــگاه بــه رقمــی بیــش 

از 3000 فرصــت رســید و نهایتــا 1900 نفــردر ایــن موقعیــت هــای شــغلی مشــغول بــه کار 

شــدند. همچنیــن پیــش بینــی مــی گــردد ایــن رقــم در طــول دوره ی آتــی بــا 0  درصــد 

افزایــش رو بــه رو باشــد. 

 0 % افزایش  2000 نفر 3000 نفر

ایجاد فرصت شغلی در هر دوره  

دستاوردها
فرصت سازی در عرصه ی اشتغال
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ایران جابکس اولین نمایشگاه یکپارچه حضوری و مجازی کشور

ــا نمایشــگاه حضــوری تجربــه ای   برپایــی نمایشــگاه مجــازی ایــران جابکــس همزمــان ب

ــه  ــای یکپارچ ــزاری رویداده ــا و برگ ــودن رویداده ــن نم ــه آنای ــرد در زمین ــه ف ــر ب منحص

حضوری-مجــازی در کشــور بــود کــه بــرای اولیــن بــار در کشــور بــه ابتــکار مرکــز کار ایــران 

ــازی  ــگاه مج ــت. در نمایش ــورت گرف ــس ص ــران جابک ــگاه ای ــری نمایش ــوان مج ــه عن ب

ــا ارائــه یــک فضــای ســه بعــدی  ایــران جابکــس تمامــی خدمــات نمایشــگاه حضــوری ب

شبیه ســازی شــده از فضــای واقعــی نمایشــگاه و ایجــاد یــک محیــط کامــا تعاملــی کــه 

حــس بازدیــد از نمایشــگاه حضــوری بــرای بازدیدکننــدگان را فراهــم مــی کــرد، ارائــه شــد. 

در ایــران جابکــس آنایــن کــه بــا گردهمایــی شــرکت های بــزرگ داخلــی و خارجــی در زیــر 

یــک ســقف مجــازی برگــزار شــد، هــزاران فرصــت شــغلی بــرای بازدیدکننده هــا در دســترس 

ــداد اســتخدامی  ــن روی ــازی بزرگتری ــس مج ــران جابک ــث ای ــن حی ــه از ای ــت ک ــرار گرف ق

ــود. ــوب می ش ــور محس ــن کش hآنای t t p : / / j o b e x . k a r i r a n . i r
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از دیگــر دســتاوردهای عمــده ی دوره هــای پیشــین نمایشــگاههای بیــن المللــی کار حضــور 

و مشــارکت شــرکت های مطــرح خارجــی فعــال در زمینه هــای گوناگــون اســت کــه هــدف 

آن هــا عــاوه بــر معرفــی برنــد و محصــوالت خــود، بازارســنجی و جــذب نیــروی کار مــورد 

نیــاز در گرایش هــای مختلــف مــی باشــد. بخــش عمــده ای از ایــن شــرکت هــا، موسســات 

ــم  ــداف مه ــی از اه ــتای یک ــخصًا در راس ــه مش ــتند ک ــی هس ــی خارج ــی و آموزش کاریاب

نمایشــگاه یعنــی اعــزام نیــروی کار بــه خــارج از کشــور و بررســی امکانــات و آموزش هــای 

موجــود، در ایــن رویــداد حضــور بــه هــم رســاندند. در همیــن راســتا حضــور نمایندگانــی از 

کشــور های آلمــان، هلنــد، ایرلنــد، مالــزی، قزاقســتان، ارمنســتان، چیــن و ســنگاپور قابــل 

ذکــر و اشــاره اســت. 

دستاوردها
حضور و مشــارکت شرکت های مطرح خارجی در بخش مجازی نمایشگاه
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در دورهــای پیشــین شــاهد حضــور ارزشــمند میهمانــان و بازدیدکننــدگان بســیاری بودیم که 

بــا حضــور فعاالنــه و پویــای خــود فضــای نمایشــگاه را کاربــردی و بــی بدیــل ســاختند . این 

بازدیدکننــدگان بــه نوعــی دانشــجویان، تــازه فــارغ التحصیــان ، جوانــان و یــا کارجویانــی  

بودنــد کــه یــا  بــرای اولیــن شــغل خــود بــه دنبــال فرصــت هــای تــازه مــی گشــتند و یــا 

بــا هــدف تغییــر و پیشــرفت کاری بــه دنبــال ارتقــا مســیر شــغلی خــود بودنــد.  

ــا و  ــایه کرون ــر س ــران زی ــی کار ای ــن الملل ــگاه بی ــن دوره نمایش ــه چهارمی ــم اینک ــی رغ عل

محدودیــت هــای ناشــی از آن برگــزار شــد، امــا اطــاع رســانی گســترده و برنامه ریــزی دقیق 

در راســتای رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی باعــث شــد در ایــن دوره از نمایشــگاه نیــز 

شــاهد حضــور چشــمگیر بازدیدکننــدگان در نمایشــگاه باشــیم. عــاوه بــر ایــن بهــره بــرداری 

از بخــش مجــازی نمایشــگاه ایــران جابکــس امــکان بازدیــد از نمایشــگاه را بــرای عاقمنــدان 

در سراســر کشــور فراهــم نمــود. بازدیــد بیــش از 260 هــزار نفــر از ایــران جابکــس بــه صــورت 

ــی کــردن رویدادهــا  ــه ســمت دیجیتال ــه حرکــت ب ــه بســیار موفقــی در زمین مجــازی تجرب

اســت کــه مــی توانــد الگــو و راه حــل مناســبی بــرای ســایر نمایشــگاه هــای کشــور باشــد. 

دستاوردها
آمار چشمگیر جذب مشارکت کنندگان 
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ــی کار و  ــن الملل ــگاه بی ــین نمایش ــق ادوار پیش ــزاری موف برگ

ــث  ــا باع ــه تنه ــد آن ، ن ــر و مفی ــای موث ــا و آماره بازخورده

تقدیــر شــدن از مرکــز کار ایــران بــه عنــوان نهــاد برگــزار کننــده 

شــده، بلکــه موجــب جــذب ســازمان هــا و ارگان هــای بســیار 

معتبــری بــه ایــن رویــداد منحصــر بــه فــرد و عاقمنــدی آنهــا 

ــده اســت. قراردادهــای  ــن نمایشــگاه گردی ــه حمایــت از ای ب

منعقــد شــده بــا برخــی از ایــن ارگان هــا از جملــه وزارت علــوم 

ــگاه آزاد  ــامی، دانش ــاد اس ــگ و ارش ــاوری، وزارت فرهن و فن

اســامی، دانشــگاه پیــام نــور، دانشــگاه خواجه نصیر طوســی، 

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــوری، پ ــت جمه ــی ریاس ــت علم معاون

اســتان قزویــن، برخــی انجمــن هــای علمــی و صنعتــی کشــور 

ــران، انجمــن  همچــون انجمــن علمــی حرارتــی و برودتــی ای

کارآفرینــی ایــران و  نیــز عقــد قــرار داد اعــزام نیــروی کار بــه 

کشــورهایی چــون آلمــان و چیــن گــواه ایــن امــر و موجــب 

مباهــات و افتخــار نمایشــگاه بیــن المللــی کار ایــران اســت.

در چهارمیــن دوره نمایشــگاه بین المللــی ایــران جابکــس 

نیــز تفاهمنامه هــای همــکاری مهمــی در خــال برگــزاری 

ــا  ــن تفاهمنامه ه ــاد ای ــد. انعق ــد گردی ــگاه منعق ــن نمایش ای

زمینه ســاز پیشــرفت های بزرگــی در حــوزه هــای مرتبــط 

ــد  ــور خواه ــوزی در کش ــی و مهارت آم ــتغال، کارآفرین ــا اش ب

ــده در  ــد ش ــای منعق ــم نامه ه ــن تفاه ــه مهتری ــود. از جمل ب

چهارمیــن نمایشــگاه بین المللــی کار ایــران می تــوان بــه 

ــرد:  ــر اشــاره ک ــوراد زی م

سازمان جهاد دانشگاهی کشور	 

دانشگاه فنی و حرفه ای 	 

پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی	 

سازمان بهزیستی کشور و مرکز کاهش آسیب اخوان	 

دستاوردها
قرارداد های منعقد شــده با سازمان ها 
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چشم انداز 

بــر همــگان واضــح و مبرهــن اســت کــه اشــتغال پایــه ی اساســی رشــد اقتصــادی و رفــاه 

اجتماعــی اســت. جوانــان بــه عنــوان اصلــی تریــن بخــش ســازنده ی هــر جامعــه اگــر از 

چشــم انــداز شــغلی اســتاندارد و مناســبی برخــوردار باشــند قطعــا بــا تمــام قــوا و نیــروی 

خــود در راســتای رونــق اقتصــادی و اعتــای هــر چــه بیشــتر جامعــه حرکــت خواهنــد کــرد. 

پیشــرفت هــای تکنولوژیــک اخیــر نیــز اگــر بــا برنامه ریزی هــای مــدون و کارآمــد همــراه 

شــوند مــی تواننــد چــون بازویــی موثــر جوانــان را در مســیر ارتقــای شــغلی و نهایتــا ایجــاد 

رفــاه در  تمامــی ســطوح جامعــه همراهــی کننــد. 

توجــه بــه رشــد فعالیت هــای ُخــرد و کان بــا محوریــت کارآفرینــی، ورود افــراد متخصــص 

بــه کســب و کار هــای کلیــدی، ارتقــای فعالیــت شــرکت های دانش بنیــان، افزایــش 

تولیــدات راهبــردی و حرکــت بــه ســمت خودکفایــی در ســالی کــه جهــش تولیــد شــعار آن 

اســت، هــدف غایــی تمامــی ارگانهــای کشــور اســت و مرکــز کار ایــران نیــز آن را فــرض و 

مســئولیت خطیــر و مضاعــف خــود مــی دانــد. 

کوشــش مــا در مرکــز کار ایــران راه انــدازی مســیری اســت کــه، خالــی از موانــع و مخاطرات، 

جوانــان را بــه ســوی موفقیــت رهنمــون ســازد. مــا خــود بــه درســتی از پیــچ و خــم هــا و 

ســختی هــای مســیر کاریابــی و اشــتغال آگاهیــم و مــی کوشــیم تــا بــا اقداماتــی عملــی 

ــن  ــا چنی ــش از م ــه پی ــی ک ــات ارزشــمند آنان ــری از تجربی ــره گی ــا به ــز ب ــردی و نی و کارب

مســیرهایی را بــه ســامت بــه مقصــد رســانده انــد، چراغــی در ایــن عرصــه بیفروزیــم و 

پشــتوانه ی موثــری بــرای نســل امــروز و آینــده فراهــم کنیــم. 

ــاختاری و  ــای س ــرف ارتق ــان را ص ــه همتش ــی ک ــام آنان ــی تم ــن راه، همراه ــا در ای قطع

بنیادیــن نظــام اشــتغال کــرده انــد، مــی توانــد بــه مــا در هــر چــه روشــن تــر شــدن مســیر 

پیــش رو و دســتیابی بــه اهــداف و رســیدن بــه ســر منــزل مقصــود یــاری رســاند. 

برخــورداری از جامعــه ای پویــا و پرنشــاط بــا جوانانــی کــه تصویــری روشــن از فرداهــا در 

ســردارند و بــرای رشــد خــود و جامعــه شــان می کوشــند امیــد روشــن ماســت. مــا نیــک 

مــی دانیــم و بــا تمــام تــوان مــی گوییــم: » بــرای همــه کار هســت، کافــی اســت بــا مــا 

همــراه شــوید.«
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