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به اعتقاد کارشناسان حل مشکل 
نیروی  آموزش  بدون  کشور،  اشتغال 
امکان پذیر  ماهر  و  متخصص  کار 
مهارتی  آموزش های  ارائه  و  نیست 
رشته  و  بازار  نیاز  با  متناسب 
نقش  التحصیالن  فارغ  دانشگاهی 
موثری در اشتغال پذیری و ورود آنها 

به بازار کار دارد.
مهارت های  ایسنا،  گزارش  به 
ضروریات  جمله  از  حرفه ای  و  فنی 
در  و  است  اقتصاد  توسعه  و  رشد 
کارآمد  و  ماهر  انسانی  نیروی  تامین 
ارائه  منظور  همین  به  دارد.  نقش 
امکان  ای،  حرفه  و  فنی  آموزش های 
بهره برداری مناسب از منابع انسانی 
را فراهم و توانایی الزم برای راهیابی 
به بازارکار و ایجاد اشتغال پایدار را به 

وجود می آورد.
کار،  بازار  کارشناسان  نگاه  از 
جامعه  در  بیکاری  دالیل  از  یکی 
از  بازارکار  نیاز  مورد  مهارت  فقدان 
جویندگان  و  التحصیالن  فارغ  سوی 
ارائه  اساس  همین  بر  و  است  کار 
با  متناسب  مهارتی  آموزش های 
فارغ  دانشگاهی  رشته  و  بازار  نیاز 
در  بسزایی  و  مهم  نقش  التحصیالن 

دانش  برای  شغلی  فرصت های  ایجاد 
آموختگان دارد.

و  نظری  آموزش های  کردن  همسو 
آموزش  فرد  برای  را  امکان  این  عملی 
بر  عالوه  تا  می کند  فراهم  دیده 
شناسایی نیازهای بازار، امکان بیشتری 
و  اقتصادی  های  فعالیت  انجام  برای 

جذب در بازارکار داشته باشد.
سید صولت مرتضوی )وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی( با تاکید بر توسعه 
دوم  گام  در  مهارت افزایی  نهضت 
جای  به  است  معتقد  اسالمی   انقالب 
ارائه مدرک باید هنر و مهارت آموخته 

شود.
با  استاد شاگردی  نظام  احیای  وی 
محوریت مهارت آموزی دانش آموزان و 
و  قرار داده  تاکید  را مورد  دانشجویان 
توسعه نهضت مهارت افزایی را موجب 

گره گشایی از معضل بیکاری می داند.
آموزش  سازمان  حاضر  حال  در 
آموزش  طرح  اجرای  حرفه ای  و  فنی 
در محیط واقعی کار را در دستور کار 
اجرای  مرتضوی  اعتقاد  به  که  دارد 
طرح استادشاگردی و آموزش در محیط 
واقعی کار می تواند در اشتغال پذیری 
در  آنها  جذب  به  و  باشد  موثر  جوانان 

بازار کار کمک کند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند 
بدون  کشور  اشتغال  مشکل  حل  که 
آموزش نیروی کار متخصص و حرفه ای 
اساس  همین  بر  نیست  امکان پذیر 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به 
از زیرمجموعه های وزارت  عنوان یکی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به 

یادداشت

مهـــارتی

کشور  در  مهارتی  آموزش  ساماندهی 
شده است.

همکاری  تفاهم نامه  تازدگی  به 
مربی  تربیت  ملی  مرکز  میان  مشترک 
و  فنی  آموزش  سازمان  پژوهش های  و 
حرفه ای کشور و دانشگاه آزاد اسالمی 
با هدف  امام خمینی)ره(  یادگار  واحد 
مورد  متخصص  و  ماهر  نیروی  تامین 
نیاز صنایع و تربیت مربیان و استادان 
مهارت محور در واحدهای دانشگاهی 

به امضا رسید.
باالی  هزینه  به  توجه  با  تردید  بی 
حین  در  ماهر  نیروی های  آموزش 
صنعت،  در  ماهر  نیروی  نبود  و  کار 
به  آموزشی  نظام  مراکز  آوردن  روی 
مهارت آموزی می تواند نقش موثری در 

این زمینه داشته باشد.
مهارت، حلقه  حاضر  حال  در 
و  است  صنعت  و  دانش  بین  مفقوده 
برای مبارزه با ضعف مهارت در کشور 
جامعه  در  آموزی  مهارت  نهضت  باید 
فاقد  کار  جوای  جوانان  تا  شود  فراگیر 
مهارتی  های  آموزش  طریق  از  مهارت 
بتوانند جذب بازار کار شوند. سازمان 
آموزش فنی وحرفه ای به عنوان متولی 
ارائه آموزش های مهارتی با داشتن بیش 
از ۶۴۰ مرکز آموزش دولتی، ۵۴۰۰ مرکز 
جوار کارگاهی و ۱۲ هزار آموزشگاه آزاد 
فنی و حرفه ای همگام با استانداردهای 
ارائه  رسالت  المللی،  بین  و  ملی 
تربیت  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش های 
نیروی کار ماهر و نیمه ماهر را بر عهده 

دارد.
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معرفی متاورس

مـتــاورس
ــود،  ــداع شــده ب ــه 20 ســال پیــش اب ــک ب ــارت کــه نزدی ــن عب ای
حــال بــه کار گرفتــه شــده اســت. متــاورس اولیــن بــار در رمــان 
ســقوط بــرف اثــر، نیــل استیونســن اســتفاده شــد. رمــان ســقوط برف، 
در ژانــر علمــی تخیلــی قــرار می گیــرد. تخیلــی بــودن ایــن رمــان 
باعــث عــدم مفهــوم متــاورس در آینــده بــه واقعیــت تبدیــل نشــده 
ــای مجــازی و حاضــر  ــک دنی ــاورس را ی ــل استیونســن مت اســت. نی

اینترنــت  بســتر  بــر 
کــه  می کنــد  تشــبیه 
می تواننــد  افــراد 
شــوند.  آن  وارد 
دنیــای  ایــن  بــه  ورود 
تخیلــی بــا اســتفاده از 
پیشــرفته،  عینک هــای 
عینک هــای  بــه  شــبیه 

از دنیــای  بخــش  ایــن  اســت. شــاید شــنیدن  امکان پذیــر  ایمنــی 
کتــاب بــرای افــراد امــروزی شــگفت انگیــز باشــد؛ چنان چــه امــروزه 
نیــل  VR، وارد متــاورس شــد.  بــا اســتفاده عینک هــای  می تــوان 
استیونســن بیــان می کنــد کــه هــر فــرد آواتــار مخصــوص بــه خــود را 
دارد. آواتــار نشــان گر ظاهــر و چهــره فــرد در دنیــای مجــازی اســت.

متاورس بدون محدودیت!
بــازی  بــه  زمینــه  چندیــن  از  می تــوان  را  متــاورس  هرچنــد 
تشــبیه کــرد، امــا کاربردهــای آن بیشــتر از ایــن اســت. محدودیــت 
کاربــردی بــرای متــاورس تعریــف نشــده و از ایــن رو می توانیــد 
ــی، تفریحــی، سیاســی، اقتصــادی و  ــال پزشــکی، تحصیل ــرای اعم ب
اجتماعــی از آن اســتفاده کنیــد. محدودیــت مکانــی و زمانــی نیــز 
بــرای ایــن دنیــا تعریــف نشــده تــا افــراد از تمامــی نقــاط دنیــا بتواننــد 
بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد. فــرض کنیــد فــردی در داخــل یکــی 
از روســتاهای ایــران نشســته و در عیــن حــال، در حــال تحصیــل در 
دانشــگاه های انگلیــس یــا آمریــکا اســت. ایــن امــر بــا اســتفاده از 
متــاورس، دور از انتظــار نیســت. یــا فــرض کنیــد شــما کــه توانایــی 
ــد، روزی  حضــور در کنســرت خواننــده مــورد عالقــه خــود را نداری
بتوانیــد بــا اســتفاده از متــاورس در کنســرت تمامــی خواننــدگان و 

ــدان محبــوب خــود حاضرشــوید. هنرمن

متاورس؛ جهانی وسیع برای آزمایش های دنیای واقعی
ایــن  اســت.  انجــام  قابــل  ایده هــای  آزمایــش  آزمایــش،  از  منظــور 
ایده هامی تواننــد شــکل تجــاری، اقتصــادی یــا حتــی سیاســی داشــته باشــند. بــه 
ایــن دلیــل، عبــارت Metanomics ایجــاد شــده کــه به مطالعه قوانین اقتصادی 
ــه  ــردازد کــه چگون ــن مفهــوم می پ ــه ای ــردازد.   Metanomics ب ــاورس می پ مت
می تــوان بــا اســتفاده از دنیــای مجــازی و متــاورس بــه توســعه کســب و کارهــای 
دنیــای واقعــی پرداخــت. مطالعــات و آزمایــش هایــی کــه در ایــن دنیــا انجــام 
می گیــرد، می توانــد مفیدتــر از دنیــای واقعــی باشــد.در دنیایــی کــه محــدود به 
مکان نیست و افراد مختلفی از تمامی نژادها و ملیت ها وجود دارند، آزمایش 
ایده هــای تجــاری و اقتصــادی، پاســخ بهتری به شــرکت ها می دهد. ایــن آزمایش 
هــا و بررســی ها را می توانیــد بــه زمینه هــای دیگــر نیــز بســط دهیــد و ایده هــای 

سیاســی و اجتماعــی را نیــز مطالعــه کنیــد.

خرید و فروش زمین در متاورس )مگه داریم !(
ــا متــاورس مطــرح می کننــد، خریــد و  عبارتــی کــه خیلــی از افــراد آشــنا ب
فروش زمین در متاورس است. بسیاری از مشخصات دنیای واقعی در دنیای 
متــاورس حضــور دارد. خریــد و فــروش زمیــن، وســایل تفریحی، خودرو ، پوشــاک 
و غیــره از اولیــن مــواردی اســت کــه وارد متــاورس شــده اســت.در هر پلتفرمی با 
مشــاهده نقشــه دنیــا، می توانیــد بــا توجــه بــه بودجه خــود، یــک زمین خریــداری 
کنیــد. از زمیــن خریــداری شــده می تــوان بــرای مقاصــد مختلفی اســتفاده کرد. 
ماننــد تجــارت خریــد و فــروش زمیــن در دنیــای واقعــی، خریــد و فــروش ملــک و 
زمیــن در دنیــای متــاورس نیــز بــه یــک تجــارت و فعالیــت اقتصادی تبدیل شــده 
اســت. زمینــی کــه خریــداری کرده ایــد، عــالوه بــر پلتفــرم مربوطــه، می توانیــد 
توســط پلتفرم هــای تبلیغاتــی دیگــر نیــز بــه فــروش گذاشــته و مبلــغ زیــادی را 
دریافــت کنیــد. ایــن زمین هــا را می توانیــد به بخش های مختلف تقســیم کرده 
و بــا هــدف فــروش یــا احــداث بخــش  هــای مختلــف، در آن فعالیــت کنیــد؛ بــه 
طــور مثــال می توانیــد بخشــی از زمیــن خــود را برای برگزاری جلســات، کنســرت 

مهمانــی  یــا 
کنیــد.  اســتفاده 
از  کارگیــری  بــه 
ــات  زمیــن و امکان
تنهــا  متــاورس، 
و  بودجــه  بــه 
تخیــل  قــدرت 
محــدود  شــما 

می شــود.

آینده متاورس؛ دنیایی در پیش رو
متــاورس بــه عنــوان یکــی از جدیدتریــن اختراعــات بشــر، محیــط جــذاب و هیجــان انگیــزی را بــه افــراد 
وعــده می دهــد. امــکان کســب درآمــد، رشــد و رونــق آن در کنــار انجــام انــواع تفریحــات باعــث شــده تــا 
عــده زیــادی بــه دنبــال اســتفاده از متــاورس باشــند. هرچنــد پــروژه متــاورس جهانــی بــه طــور کامــل بــه پایــان 
نرســیده، همچنــان پلتفرم هــای متــاورس متعــددی در حــال فعالیــت هســتند کــه می توانیــد از آنهــا بازدیــد 
و اســتفاده کنیــد. متــاورس در عیــن ایــن کــه می توانــد مشــکالت زیــادی را حــل کنــد و ارتباطــات انســان را 
مــورد تحــول قــرار دهــد، مشــکالت جدیــدی نیــز ایجــاد می کنــد کــه نیــاز بــه بررســی بیشــتر اســت. ایــن مطلــب 
ــا  ــم ب ــه شــد و امیدواری ــه آن تهی ــاورس و نحــوه ورود ب ــا مت ــول مــن ب ــران صرافــی کیــف پ ــرای آشــنایی کارب ب
اســتفاده از ایــن مطلــب از متــاورس بــه خوبــی بهــره ببریــد. ***ایــن داســتان اینجا به پایان نمی رســد . در شــمارگان 

بعــدی ماهنامــه، مطالــب و واقعیــات بیشــتری در مــورد ایــن دنیــای غیرواقعــی نوظهــور تقدیــم خواهــد شــد. 
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مرکز  رسمی  كار  به  شروع  مراسم  در 
بين کارگاهی هتل جهانگردی  کارآموزی 
رضا  احمدزاده،  خان  صالح  اروميه 
صابونچی، ميثم موحدفر و محمد خدايی 

نيز حضور داشتند
https://ag.irantvto.ir  

برگزاری کارگاه عملی آموزش دوروزه 
ویژه تکنسین های سیستم های تبرید 
مبردهای  عنوان  با  مطبوع  تهویه  و 
محقق  مهندس  حضور  با  و  جایگزین 
اوزن( و تدریس  ازالیه  )نماینده دفترحفاظت 
بابایان  مهندس  نظارت  و  اشکذری  مهندس 
)معاونت بهسازی سازمان آموزش فنی و حرفه 
ای کشور ( در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای 

خراسان رضوی

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان صندوق 

و  روستاییان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه 

عشایر و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

کهگیلویه و بویراحمد در خصوص اجرای 

حضور  با  بنیان  دانش  مهارتی  های  آموزش 

معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار

استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
بوشهر:                     

داران  نخل  مهارت آموزی  نامه  تفاهم 
استان بوشهر منعقد شد.            

https://irna.ir/xjLxDm

مرکز ملی تربیت مربی برگزار می کند:
ایرانی«  »مهارت  ملی  جشنواره  اولین 
مهارت آموزی،  و  مدرسه  عنوان:  با 
معرفی  کارآفرینی،  و  مهارت آموزی 
جایگاه  و  زودبازده  و  کم هزینه  مشاغل 
قالب  در  کسب وکار  در  زندگی  مهارت های 
تربیت  ملی  مرکز  توسط  تیزر  و  عکس  فیلم، 
صنایع دستی،  انجمن  همکاری  وبا  مربی 
هنرهای تجسمی و نمایشی البرز برگزار می شود.

آموزشی معدن  ملی  دپارتمان  افتتاح 
شهرستان نهبندان با حضور

معاون  نیا«،  حسینی  »غالمحسین   
و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  رئیس 
ای کشور و  »مصطفی نخعی« نماینده مردم 
شریف نهبندان و سربیشه در مجلس شورای 

اسالمی 

نخستین دورۀ مسابقۀ آزاد کشوری مهارت 
چهارمین  با  همزمان  عینک،  رشتۀ  در 
دورۀ نمایشگاه تخصصی در سالن همایش ها 
و نمایشگاه های بین المللی منطقۀ آزاد 

بندرانزلی 

استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل 

مرکزی:

اعطای ۱۱۵مجوز مرکز جوار بین کارگاهی 

توسط فنی و حرفه ای استان مرکزی

استان مرکزی  ای  و حرفه  فنی  آموزش  مدیرکل 

به  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  گفت: 

واحدهای صنفی، مجوز مرکز جوار بین کارگاهی 

و  صنفی  واحدهای  مهارت  ارتقای  راستای  در 

صنعتی ارائه می دهد که طی ایام دهه فجر دو 

مجوز در همین رابطه به انجمن سنگ محالت و 

انجمن پزشکی این شهرستان ارائه و بدین ترتیب 

۱۱۵ مرکز در این زمینه در استان مرکزی فعال شد.
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  گواهینامـه مهارتی در 33 سـال پیش 
کارآموز مرکز آموزش فنی و حرفه ای

 شهید هاشمی نژاد بهشهر

نوستالژی

هر چه آغاز ندارد نپذیرد انجام....

ثبت لحظه ها  پایان همایش مدیران، افق بهره وری و اشتغال 
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کارگر  نفر   110 رقابت 
ماهر در مرحله کشوری 
مسابقات  دوره  نخستین 
کارگران  مهارت  ملی 

ایران

با هدف خلق آینده 
درخشان برای 

نوجوانان؛ 
مسابقات  دوره  نخستین 
نوجوانان  ملی مهارت 

برگزار می شود

تقدیر وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی از رئیس 
سازمان آموزش فنی و 

حرفه ای کشور
»سیدصولت مرتضوی« در 

تقدیرنامه ای خطاب به »غالمحسین 
حسینی نیا«، از تالش های ارزنده و 

اهتمام ایشان و اعضای محترم کمیته 
تخصصی ارتقاء بهره وری سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور در 
اجرای هرچه بهتر به نهادینه سازی 
فرهنگ و استقرار چرخه مدیریت 

بهره وری قدردانی کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از رقابت 
110 کارگر ماهر  از 28 شرکت در مرحله کشوری 
کارگران  مهارت  ملی  مسابقات  دوره  نخستین 
 14 و   13 در   اقتصادی  های  بنگاه  ویژه  ایران، 

بهمن ماه خبر داد.
کشور،  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  رئیس 
برای  محکم  ای  پشتوانه  را  حامیان،  حضور 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای در تحقق اهداف 
خدمت  مسیر  در  محوله  های  مسئولیت  و 
رسانی به مردم عنوان کرد و افزود: بنگاه های 
از  توانند  می  رویداد،  این  حامی  اقتصادی 
آیین نامه اجرایی قانون نحوه  امتیازات ماده 6 
کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان 
هیأت  )مصوب  کشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
محترم وزیران در تاریخ 1401/05/19( بهره مند 

شوند.

و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 
ملی  مسابقات  دوره  نخستین  برگزاری  از 
این  مشترک  همکاری  با  نوجوانان  مهارت 
در  )ره(  امام  یادگار  آزاد  دانشگاه  و  سازمان 
رده سنی 12 تا 15 سال، بهمن ماه سال جاری 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشور، »غالمحسین حسینی نیا«، 
اهمیت در  از  را غیر  نوجوانی  مهارت ها در 
پیشرفت مسیر شغلی، موجب موفقیت های 
و  کرد  عنوان  جوانان  و  نوجوانان  اجتماعی 
گفت: گروه هدف نخستین مسابقات مهارت 
سال   ۱۵ تا   ۱۲ سنی  رده  نوجوانان  نوجوانان 
)دوره اول متوسطه( پیش بینی شده است که 
برنامه  ویندوز،  نویسی  برنامه  های  رشته  در 
نویسی موبایل، فناوری گرافیک و طراحی وب 

به رقابت پرداختند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشور، در تقدیرنامه وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی، آمده است:
سازی  نهادینه  خطیر  اهمیت  به  عنایت  با 
های  تالش  از  بدینوسیله  وری  بهره  فرهنگ 
محترم  اعضای  و  جنابعالی  اهتمام  و  ارزنده 
سازمان  وری  بهره  ارتقاء  تخصصی  کمیته 
اجرای  در  کشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
بهره  مدیریت  چرخه  »استقرار  بهتر  هرچه 
با  وری« در وزارت متبوع و همچنین تعامل 
کمیته های تخصصی ارتقاء بهره وری دستگاه 
تقدیر و تشکر می نمایم. امیدوارم در دولت 
و  بر خداوند متعال  توکل  با  مردمی سیزدهم 
تحت توجهات حضرت ولی عصر )عج( موفق 

و مؤید باشید.
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ایران،  مازندران  استان  در  سورت  باداب  چشمه 
واقع شده است.  بخش جنوبی شهرستان ساری 
هنگامی که به این روستا سفر کنید از شمال به 
پایین  به دره های  از جنوب  تپه ها،  ارتفاعات و 
بوته ای و درختچه ها دسترسی  دست، گیاهان 
جاذبه  چند  از  توانید  می  راحتی  به  که  دارید 

دیدن کنید.
مسیر چشمه باداب سورت

برای رفتن و رسیدن به چشمه باداب سورت راه های بسیار زیادی 
طی  سمنان  استان  جاده  از  مسیر  که  است  بهتر  اما  دارد  وجود 
که  است  کمتری  مسافت  و  باال  امنیت  هم  امر  این  علت  شود؛ 

مسافران می توانند با خیال راحت از سفرشان لذت ببرند.

قلعه رودخان گیالن یکی از مهم ترین دژهای تاریخی و نظامی ایران است 
که در شهرستان فومن و در میان انبوه درختان جنگلی جای گرفته است. 
این قلعه مستحکم و تسخیرناپذیر در طول تاریخ خود فراز و نشیب های 
زیادی را پشت سر گذاشته است و اکنون یکی از مکان های دیدنی و 
مهم فومن محسوب می شودکه گردشگران فراوانی را به سوی خود جذب 

می کند.
مسیر دسترسی به قلعه رودخان

شوید  رودخان  قلعه  رهسپار  فومن،  سمت  از  گرفتید  تصمیم  اگر 
مسیر قلعه رودخان این گونه است که با عبور از روستاهای ملسکام 
به  فومن،  از  کیلومتر   ۲۱ تقریبی  از طی مسافت  پس  و  و سیدآباد 
پارکینگ قلعه رودخان می رسید. بعد از آن ۵/۱ تا دو کیلومتر باقی 
از پله های تعبیه  باید پله نوردی کنید و  مانده تا صعود به قلعه را 

شده باال بروید. 

در  که  ایران،  دیگر  بزرگ  بیابان 
غرب  شمال  در  و  آن  فالت  مرکز 
دشت  شده،  واقع  یزد  و  اصفهان 
یا همان کویر نمک است.  کویر و 
اینجا،  وحشی  و  سخت  طبیعت 
شما را مات و مبهوت خود خواهد 
 ۱۰۰ در  که  کویر  دشت  معروف  نمک  دریاچه  کرد. 
کیلومتری قم قرار دارد، معروف ترین جاذبه ایست که 
گردشگران به دیدنش می روند. مطمئن باشید که سفر 
بلد راه و تجهیزات الزم، عواقب  این منطقه بدون  به 

بدی برایتان خواهد داشت. 

چشـمه
 بـاداب
 سـورت

دریاچه
نـمک

قلـعـه 
رودخان

جاذبه های
 دیـدنـی
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22
بهمن

همه آمده ایم با طراوت و با صالبت 
برای خلق حماسه تاریخی  ۲۲ بهمن

نیا«،  حسینی  »غالمحسین  بازدید 
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
»نهضت  نمایشگاه  برپایی  از  کشور 
انقالب«  دوم  گام  در  افزایی  مهارت 

در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه
به  عمل  راستای  در  مذکور  نمایشگاه 
معظم  مقام  تبیین«  »جهاد  فرمان 
هدف  با  العالی(،  )مدظله  رهبری 
منجر  مهارتی  های  آموزش  معرفی 
مهارتی  دستاوردهای  و  اشتغال  به 
و  فنی  آموزش  همت  به  کارآموزان 
حرفه ای استان تهران برپا شده است.

ایـران اسـتـوار، ۴۴ سـال افـتـخـار

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایالم
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چهارمحال و بختیاری

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

قزوین

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

خراسان  رضوی

خوزستان

کردستان

تهران
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این 10 ورزش را می توانید پشت میز کار خود انجام دهید. انجام این ورزش های پشت میز خستگی شما را از بین می برد و احساس خوبی 
خواهید داشت ) مثل یوگا اما پشت میز کارتان (.

فناوری مدرن مزایا و راحتی زیادی به ما داده است ، اما با یک اشکال اساسی : بیشتر ما در طول 8 ساعت یا بیشتر در روز، پنج روز در 
هفته و حتی بیشتر هفته های سال پشت میز می نشینیم.

17

8

9

10

ورزش پشت میز کار : حرکت گردن
گوش چپ خود را به سمت باال و گوش راست خود را به پایین 
به سمت شانه خود آورده ) شما الزم نیست آن را لمس کنید ( 
و چند ثانیه در همین حالت نگه داشته و سپس این کار را برای 

سمت چپ تکرار کنید.

حرکت رسیدن به ستاره ها
نشینی  میز  پشت  تمرینات  ترین  متداول  از  یکی  این حرکت 
است. انگشتان دست خود را بچرخانید و تا آنجا که می توانید 
به  را  نزدیک شوید. کف دست خود  آسمان  به  تا  بلند شوید 

طرف سقف قرار دهید.

نگاه کردن به اطراف
سر خود را به سمت چپ بچرخانید و سعی کنید از باالی شانه 
خود نگاه کنید و چند ثانیه در همان حالت بمانید. سپس در 

سمت راست خود این ورزش پشت میز را تکرار کنید.

تمرینات پشت میز نشینی سر
چانه خود را رو به پایین به سمت قفسه سینه خود قرار داده و به 

صورت جزیی سر خود را از طرفی به طرف دیگر حرکت دهید.

حرکت شراگ
هر دو شانه خود را به سمت گوش خود باال بکشید و چند ثانیه 
همین حالت را نگه داشته و سپس رها کنید. برای نتیجه بهتر 

چند بار این کار را تکرار کنید.

بازکردن قفسه سینه
دستان خود را پشت سر بگذارید ، کف دستان خود را به هم 
فشار دهید. کامال بلند شوید و 5 تا 10 ثانیه در این حالت بمانید.

ورزش زانو برای کارمندان پشت میز نشین
با  را  آن  و  ببرید  باال  را  خود  راست  پای  خمیده  زانوی  با 
به  نزدیک  کافی  اندازه  به  و  داشته  نگه  خود  های  دست 
سینه خود بکشید. 5 الی 10 ثانیه در این حالت نگه دارید. 

همین تمرین را برای سمت چپ خود نیز تکرار کنید.

فشار زانو
برای انجام این تمرین از تمرینات پشت میز نشینی ، مچ 
پای راست خود را روی زانوی چپ خود قرار دهید و چند 
بار به آرامی روی زانوی راست فشار دهید و سپس این کار 

را با سمت راست نیز انجام شود.

راه رفتن / آهسته دویدن / دویدن در محل
30-45 ثانیه 3 الی 5 بار در روز از روی صندلی خود بلند 
شوید و این ورزش ها را انجام دهید. هر کس می تواند این 
کار را انجام دهد. با توجه به سرعتی که انتخاب می کنید، 
اگر  باشید.  داشته  کنترل  تحت  را  شدت  توانید  می 
می خواهید خودتان را به چالش بکشید، زانوهای خود را تا 

سطح کمر باال بیاورید.

ورزش پشت میز کار : حرکت شنا
زده  دفتر خود خجالت  در  ورزش  انجام  از  اینکه  به جای 
زندگی  حفظ  حال  در  شما  که  باشید  داشته  یاد  به  شوید 

خود هستید! 
عالوه بر این ، گزینه های دیگری نیز وجود دارد. می توانید 

آنها را بر روی دیوار یا در لبه میز کار خود انجام دهید.
می توانید این حرکت از تمرینات پشت میز نشینی را 10 بار 

با 3 تکرار در طول روز انجام دهید.

2

3

4

5

6

پشت میزورزش های 
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 کوفته قلقلی مرغ یکی از انواع غذاهای سنتی و بسیار خوشمزه 
با گوشت چرخ کرده  نباید همه کوفته ها  ایرانی است. همیشه 
با مرغ هم می توان کوفته خوشمزه و جذاب درست  تهیه شود 
کرد و آن ها را سرخ کرد و داخل سس قرار داد. این غذا طرز تهیه 
آسانی دارد و کوفته مرغ شاید نسبت به گوشت کمتر وا برود. 
افزودن سبزی های معطر کوفته خوشمزه تهیه کرد،  با  توان  می 
افرادی که طعم گوشت را دوست ندارند بسیار مناسب  برای  و 

است و به همراه برنج یا نان سرو شود.

مرحله اول
برای تهیه کوفته خوشمزه قلقلی با مرغ در ابتدای کار، سینه و 
ران مرغ بدون استخوان را در میکسر، میکس می کنیم. در ادامه 
پیاز را شسته و پوست می کنیم. سپس آن را رنده می کنیم و آب 

آن را می گیریم و به گوشت اضافه می کنیم.
مرحله دوم

فلفل دلمه ای را هم رنده کرده و همراه سیر رنده شده، جعفری 
به  آرد سوخاری  و  زیتون  روغن  پاپریکا،  فلفل،  نمک،  خرد شده، 
مواد اضافه می کنیم. همه مواد را با دست خوب ورز می دهیم 
و کامل مخلوط می کنیم تا یکدست شود و مزه ها کامل به خورد 

هم برود.
مرحله سوم

قلقلی هایی را در اندازه مورد نظر در می آوریم. یک تابه برداشته 
و با کمی روغن روی حرارت قرار می دهیم تا داغ شود. سپس 
قلقلی ها را در روغن داغ کمی تفت می دهیم. در ابتدای تفت 

دادن، باید حرارت زیاد باشد تا خودش را بگیرد.
مرحله چهارم

بعد از اینکه خودش را گرفت، حرارت را کم کرده تا مغز پخت 
شود. در این مرحله سس را تهیه می کنیم. برای این کار، پیاز را 
شسته و پوست می کنیم. سپس آن را رنده می کنیم. یک تابه 

برداشته و با کمی روغن روی حرارت قرار می دهیم.
مرحله پنجم

را  تابه سس  و در همان  را خارج کرد  ها  تابه، مرغ  از  توان  می 
تهیه نمود. وقتی که روغن داغ شد، پیاز های رنده شده را تفت 
تفت  تا  کنیم  می  اضافه  آن  به  را  فرنگی  گوجه  رب  می دهیم. 

بخورد. سپس نمک و فلفل را هم اضافه می کنیم.
مرحله ششم

در این مرحله، آب را اضافه می کنیم تا جوش بیاید.
بعد کوفته ها را درون آن می اندازیم و با شعله مالیم می گذاریم 
اضافه می  به سس  پخت هم کمی زرشک  اواخر  پخته شود.  تا 
کنیم. این خوراک را می توان به عنوان خورش در کنار انواع برنج 

یا در کنار نان به عنوان خوراک سرو نمود.

سینه مرغ               ۱ عدد
ران مرغ بدون استخوان     ۱ عدد
پیاز                               ۱ عدد

فلفل دلمه ای               نصف یک عدد
سیر رنده شده               ۲ تا ۳ حبه

جعفری خرد شده               نصف پیمانه
نمک و فلفل و پاپریکا         به میزان الزم

روغن زیتون               ۲ تا ۳ قاشق غذا خوری
آرد سوخاری               ۳ قاشق غذا خوری

مواد الزم برای سس
پیاز                              ۱ عدد

زرشک                              ۲ قاشق غذا خوری
رب گوجه فرنگی               ۲ قاشق غذا خوری

نمک و فلفل              به میزان الزم

آشپزی کارمندی
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هیات تحریریه
مدیر داخلی: غالمرضا نجفی برنا

سردبیر: زهرا پاک

نویسندگان: دکتر رفعت خطیب، زهرا پاک
لیال فوالدی ماهانی، صوفیا سهرابی، سبحان قریشی 

مرتضی قاسمی، سکینه جعفر نشتایی

ویراستار: دکتر رفعت خطیب

طراح و صفحه آرا: پگاه گودرزی

نظــرات و پیشــنها دهــاى خــود را دربــاره مطالب 
ماهنامــه بــه نشــانى پســت الکترونیکى
 news@irantvto.ir ارسال نمایید.

شادروان عزیز سفرکرده
»محمدرضا پورمختار« 
همکار محترم  بازنشسته
  اداره کل آموزش فنی و

 حرفه ای استان آذربایجان شرقی

شادروان عزیز سفرکرده
»علی محمد احمدی«

همکار محترم اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای 

استان ایالم

شادروان عزیز سفرکرده
»سید گلمیر موسوی«

 همکار محترم اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای

 استان گیالن 

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها و مهربانی هایشان سپری می کنیم و 
درگذشتگان را با نثار فاتحه ای به روح پاکشان گرامی می داریم


