
    ١ 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    ٢ 

    

 
 

 

 

 

 



    ٣ 

    

 :  هوالمــدد

 

 كه به توصيه مقام معظم ساليعزيزمان در اثر  با هدف معرفي مشاغل مختلف به جامعه نوجوان و جوان كشور اين"

 گام دوم انقالب  اهداف  در راستاي معظم لهفرمايشات  و در جهت تحقق مزين شده است» رونق توليد«رهبري به نام 

 نيازهاي يت و راهنمايي به بازاركار موجود و آينده با توجه بهاز طريق هدا جوانان و نوجوانان آينده اميد به بهبود و

اداره مشاوره به همت ؛ ، نيل به اهداف كاري با كسب آموزش هاي تحصيلي و مهارتيجوامع در عصر ديجيتال

 و فرهنگي پرورشي الدوند و معاونناب آقاي فوهاي مديركل شهر تهران جتربيتي و تحصيلي شهر تهران و حمايت

 ". به نگارش درآمده است 97-98در سال شهر تهران 
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 :  پيشگفتار
 نگري است و اين دقيقاًنيازمند سطح مناسبي از آگاهي و آينده، ريزي آموزشي با هدف كسب موفقيت هاي شغلي در دنياي رقابتي امروزبرنامه

رخورداري از كتاب حاضر با ب . دنمايبا رويكرد آموزشي را آشكار مي اي است كه اهميت راهبردي وجود يك كتاب راهنماي مشاغلهمان نقطه
در فرآيندي گام به گام تدوين گرديده و كوشيده است ضمن ارائه اطالعاتي ، ديدگاه جامع گردآورندگان نسبت به مشاغل مختلف شهر تهران

 هايزمينه، انداز آينده پرداخته و همزمانژگي هاي شخصيتي با مشاغل و چشم يتر به بحث پيرامون تناسب ومبا سادگي هر چه تما، كامل
متناسب با عالقه و ، ي كه با خواندن هر فصل اين كتاب نگرش و شناخت شما نسبت به مشاغلابه گونه . را نيز تشريح نمايد شغلي جديد

  . تر خواهد شدگرايش شما كامل تر و دقيق
اجتماعي و اقتصادي ، علمي، اد فرهنگيها و آرمان هاي متعالي انقالب اسالمي مستلزم تالش همه جانبه در تمام ابعتحقق ارزش، از سويي ديگر

ارتقاي سرمايه انساني  جهتاست و در اين مسير عرصه تعليم و تربيت از مهم ترين زيرساخت هاي تعالي همه جانبه كشور و ابزاري راهبردي 
يك كشور  وان و ثروت مليهاي اصلي در ارزيابي تدر دنياي امروز نيروي انساني ماهر يكي از شاخص . شايسته در عرصه هاي مختلف است

، تكنولوژي، اگرچه منابع طبيعي . اين ثروت ملي است منوط و مشروط به برخورداري از، گامي به سوي توسعهمحسوب شده و برداشتن هر
ترديدي  اما، رودقتصادي هر جامعه به شمار ميهاي تجاري و ديگر متغيرهاي مادي از متغيرهاي مهم رشد و توسعه اها و زيرساختسرمايه

كارگيري و بهره برداري از تمامي به چرا كه اساساً، مد نيستآاليق و كار، انساني ماهرچ يك از آنها هم تراز وجود نيرو نيست كه اهميت هي
   . هايي ماهر و كارآزموده استدر گرو وجود انسان، متغيرهاي مادي
هاي مبتني بر سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش در پي آنند راي برنامهنهادهاي تربيتي و آموزشي كشور با تدوين و اج، در همين راستا

در همين راستا در كتاب  . اهدف ملي نظام تعليم و تربيت كشور را محقق نمايند، كه با فراهم آوردن بيش از پيش زمينه تربيت نيروي انساني
اي براي آماده شدن افراد تصادي به نحوي تدوين و ارائه گردد كه زمينهآموزشي و اق، حاضر نيز سعي شده اطالعات بر اساس ابعاد تربيتي

لفه ها و ابعاد مؤشد كه تمامي اما اين آمادگي نيز درصورتي محقق خواهد . نان باشدجامعه براي تحقق آگاهانه و آزادانه مراتب حيات طيبه آ
منطبق بر معيارهاي نظام اسالمي تكوين و بطور پيوسته پيشرفته و، حگيري جامعه صالهويتي دانش آموزان به شكلي يكپارچه در راستاي شكل

  . تعالي يابد
، اعتقادي -زيبايي شناختي و هنري  -علمي و فن آوري  -زيستي و بدني  -گرفتن ساحت هاي اجتماعي و سياسيبا توجه به لزوم در نظر

نيز كتاب حاضر را بعنوان  آموزش و پرورش شهر تهران، آموزشي و تربيتياي در برنامه ريزي هاي اقتصادي و حرفه  خرهباأل واخالقي ، عبادي
حرفه اي طراحي نموده است تا زمينه ساز رشد يكي از  -دانش آموزان در مسير تربيت هاي اقتصادي  گامي مهم در راستاي هدايت اصولي

تربيت اقتصادي و حرفه اي سند تحول بنيادين نظام  مطابق ساحت . يعني بعد اقتصادي و معيشتي باشد، ابعاد مهم زندگي افراد جامعه
نظام آموزشي و تربيتي بايد ناظر به رشد توانايي هاي دانش آموزان در تدبير امر معاش و تالش حرفه اي بوده و  زمينه رشد ، آموزشي كشور

پرهيز از بطالت و ، توان كارآفريني، خالق حرفه ايالتزام به ا، درك و مهارت حرفه اي، توانايي دانش آموزان را در درك و فهم مسائل اقتصادي
و  مراعات قانون كسب و كار و احكام معامالت، اهتمام به بسط عدالت اقتصادي، تالش در جهت حفظ و توسعه ثروت، رعايت بهره وري، بيكاري

 . )309، 1390سند تحول بنيادين ( التزام به اخالق و ارزش ها در روابط اقتصادي را فراهم آورد 
آموزان اجرا مي براي تمامي دانش 1برخط به صورت ، درحال حاضر فرايند هدايت تحصيلي دانش آموزان در پايه تحصيلي نهم متوسطه اول

هاي نظر سنجي فرم، هاي رغبت و استعدادآموزان را در تكميل پرسشنامهدانش، عالوه بر بررسي سوابق تحصيلي، گردد و مشاوران مدارس
اما همواره وجود يك كتاب جامع  راهنماي مشاغل كه به تامين اطالعات   . راهنمايي و حمايت  مي كنند، آموزان و معلماننشوالدين و دا

دانش ، مورد درخواست والدين، كاربردي و ارتقاء سطح آگاهي افراد براي اتخاذ تصميم صحيح در مسير كسب آموزش هاي حرفه اي كمك كند
هاي بعد به گامتهيه و در ن  شهر تهران در قالب كتاب حاضر بوده است كه اين مهم به همت و تالش مشاورا آموزان و مشاوران تحصيلي

  . ه نقطه نظرات و پيشنهادات خود ما را در اين مسير ياري فرماييدئاميد آنكه با ارا . رساني و تكميل خواهد شدروز

 عبدالرضا فوالدوند                                                                                                                                         

 نمديركل آموزش و پرورش شهر تهرا                                                                                                                           
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 :مقدمه
مواجه هستيم كه  والدينيبا دانش آموزان و ، هاي هدايت تحصيليها و همايشهمواره در آغاز و طي سال تحصيلي و در خالل برگزاري كارگاه

توان از ميان هرچند كه مي . حاوي اطالعات كاربردي در خصوص مشاغل و رشته هاي تحصيلي مرتبط هستند، جوي منبعي معتبرودر جست
هاي تحصيلي و تاليف شده از سوي اساتيد گرانقدر حوزه مشاغل و كسب و كار به اطالعات ارزشمند و مفيدي در حيطه مشاغل و رشتهكتب 

هاي شغلي و باالخره جاي عدم دسته بندي گرايش، پراكندگي مطالب، تخصصي -اما رويكردهاي علمي ، مهارتي مرتبط با آنها دست يافت
در اين كتاب  خانگي و كارآفريني، شناسي شغلي و مشاغل بوميتست هاي شخصيت، هاير معرفي رشته هاي هنرستانخالي برخي از عناوين نظ

گيري نياز مبرم آنها به منبعي جامع و كاربردي گردد و باعث  شكلاز اين منابع ميآموزان و اولياي آنها بردي دانشمانع از بهره برداري كار، ها
آموزش و پرورش شهر تهران بر آن شد تا با بهره گيري از توان مشاوران شهر تهران اقدام به تدوين يك منبع ، ساسهمين ا بر . گرديده است

در اين  . و هدايت تحصيلي نمايد ن و اوليا در فرآيند انتخاب شغلآموزاويي به نياز دانشهدفمند و كاربردي براي پاسخ گ، اطالعاتي منسجم
و  وه شغلي جمع آوريدسته بندي و كليه مطالب مرتبط با اين سه گربومي و خانگي  ،عمومي: تهران در سه گروه راستا ابتدا كليه مشاغل شهر

اي كه براي هر شغل توضيحات الزم اعم از شرايط كار، تحصيالت مورد نياز، ؛ به گونهسازماندهي شد مطابق الگوي مورد نظر وزارت متبوع 
-تري ميهاي متنوع موجود مطالب بيشهاي شخصيتي ارائه گرديد، به طور قطع با توجه به نظريهو تيپ هاي الزمهاي اوليه، تواناييآموزش

  .  آوري اطالعات در قالب يكسان اقدام گرديدتوانست گنجانده شود اما به سبب پيروي از دستورالعمل مذكور و هماهنگي كار تنها به جمع 
 :  گرديده استفصل به شرح ذيل تدوين  پنجكتاب حاضر در 

ات كامل با رشته هاي دانشگاهي موجود به تفصيل مورد بحث قرارگرفته و اطالع بخش اعظمي ازمشاغل عمومي؛ در اين قسمت :   فصل اول
   . پرسش اصلي ارايه شده است12زباني ساده در قالب 

ه اشباع ظرفيت بسياري از مشاغل موجود و وجود رقابت مشاغل بومي؛ كه به معرفي مشاغل خاص شهر تهران پرداخته و با توجه ب:   فصل دوم
هاي مختلف به تشريح ظرفيت هاي منطقه اي و بومي براي تعريف مشاغل جديد در حوزه، شديد براي كسب آنها در ميان جوانان جوياي كار

 . پرداخته است

هاي توسعه ليدي در فعاليت هاي اقتصادي كشوراي كهه كسب و كارهاي خانگي يكي از بخشمشاغل خانگي؛ از آنجا كه امروز:   فصل سوم
، كاهش بيكاري جوانان، اين بخش به بحث پيرامون ابعاد مختلف ايجاد كسب و كارهاي خانگي از نظر توان ايجاد شغل، يافته محسوب مي شوند

نوع و دگرگوني در معادالت شغلي و پرداخته و ظرفيت هاي اين نوع مشاغل در جهت ايجاد ت  ...نوآوري در عرصه محصوالت و  خدمات و 
  . اقتصاد خرد كشور را بيان نموده است 

 . كندبنيان را معرفي مي و كارآفريني كه به صورت اجمالي تعدادي از مشاغل با نگاه نو و دانش ايده پردازي:   فصل چهارم

هاي تحصيلي موجود در شهر تهران معرفي شده تا دانش  كليه هنرستان ها و رشته ؛پرداخته است هامعرفي هنرستانين فصل به ا:   ضمائم
  . رشته هاي تحصيلي و مهارتي مورد نظر را در نزديك ترين هنرستان محل زندگي خود شناسايي نمايند، در يك نگاهآموزان و اولياء بتوانند 

 

 عبدالرسول كريمي                                                                                                                               

 معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش شهر تهران                                                                                               
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 :  فصل اول

 

 

 مشاغل عمومی
 

 آموزشی و پژوهشی
 مالی و بازرگانی ،اداری

 فناوری اطالعات و مشاغل اينترنتی، کامپيوتر
 مهندسی و صنعت
 ارتباطات و رسانه

 فنی و خدماتی
 سالمت و بهداشت، پزشکی

 حمل و نقل
 کشاورزی و منابع طبيعی

 خدمات اجتماعی
 حقوقی
 نظامی

 هتلداری و رستوران، گردشگری
 ورزشی و سرگرمی، هنر
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 :    و پژوهشی آموزشیمشاغل رسته  
 

 استاد دانشگاه

 رسته

 آموزشي و پژوهشي :  رسته اصلي

 آموزشي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
 دانشگاه استادعبارتي  به، كار برده مي شودبه »دانشگاه مدرس«يا» علمي تهيأ عضو« تري چونعناوين دقيقاستاد دانشگاه كه با

 . است شده استفاده، باشد مي تر رايج عموم نگاه در كه »استاددانشگاه«عبارت زا جا  اين در اما، است علمي تهيأ عضو مراتب از يكي
فعاليت اساتيد  ي بخش عمده . شوند بندي مي اساتيد دانشگاه به دو گروه آموزشي و پژوهشي تقسيم، بندي كلي در يك دسته

 ي د پژوهشي شرايط برعكس بوده و عمدهكه براي اساتي درحالي . تري از آن تحقيق و پژوهش است آموزشي تدريس و بخش كوچك
تشكيل يك گروه ، تحصيلي يا تخصصي مشتركند ي معموالً چند استاد دانشگاه كه در يك رشته . باشد ها پژوهش مي كار آن

هماهنگي بين اعضاي يك گروه آموزشي را  ي يك دانشكده مركب از چندين گروه آموزشي است و وظيفه . دهند آموزشي را مي
 . بر عهده دارد »مدير گروه«عنوان  فردي با

  ...تخته و وسايل كمك آموزشي و  :  ابزار و وسايل كار
 . باشددر اين شغل نظارت به صورت مستقيم مي:   سيستم نظارت

 محيط كار .2
، هنظير پژوهشگا(يك مركز آموزش عالي غير از دانشگاه يا  دانشگاه و ت علمي ممكن است درأيك عضو هي :  فضاي فيزيكي

عنوان ، مشغول به كار شود كه باز هم به جهت عموميت فعاليت در دانشگاه) بنيان و نظاير آن شركت دانش، سازمان، پژوهشكده
 . استاد دانشگاه به آن داده شده است

  . وقت خواهد بودساعت كار جهت اعضاي هيأت علمي يا مدرسين مدعو به صورت تمام وقت يا نيمه :  ساعات كاري
، هاي چون شيميهاي آزمايشگاهي و ميداني رشتهمگر در پروژه، خطر خاصي در اين رشته وجود ندارد :  احتماليخطرات 

 . كه مي بايست نكات خاص آن رشته مد نظر قرار گيرد . . خلباني و 
 . در اين شغل تحرك خاصي وجود ندارد :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

-در كالس درس و ديگر محيط هاي اين شغل جهت اثربخشي كار سكوت الزامي مي :  حيطساكت بودن يا پر سروصدا بودن م

  . باشد
 . اساتيد دانشگاه در زمان فعاليت خود با دانشجويان و ديگر اساتيد و گروه آموزشي سر و كار دارند :  سرو كار با ابزار يا افراد

 مدارك تحصيلي وآموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟  .3
، و يا دانشجوي مقطع دكترا بودن) PhD(شهرها داشتن مدرك دكتراي تخصصي ها به ويژه در كالن رشته ي در حال حاضر در عمده

 بسياري در چنين هم و كاربردي-يعلم، پيام نور، هاي آزاد برخي دانشگاهدر . ود به شغل استاد دانشگاه استشرط اصلي ور
 دانشگاهي استاد براي ارشد كارشناسي توانمند التحصيالن فارغ از، خاص هاي رشته برخي براي يا و ها شهرستان هاي ازدانشگاه
سال يا باالتر  مي باشد كه  7كه مدت زمان الزم جهت آماده شدن در اين شغل طي  تحصيالت دانشگاهي حدود  . شود مي استفاده

 . اغلب به صورت حضوري طي مي گردد
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 ؟وجود داشته باشدر شما ي باعث شده اين شغل در شهچه عامل  .4
-اي را اجتناب ناپذير ميدر هر منطقه و محله حضور اساتيد دانشگاهي را، علمي و دانشگاهي در مناطق مختلف پراكندگي مراكز

 . كند
 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و پيشرفت كرد؟  .5

  جاي داد كه به ترتيب عبارتندتوان مي گروه 4را در) لميت عأبگوييم اعضاي هييا بهتر(انشگاه بندي علمي اساتيد د از نظر دسته
يك فرد با مدرك كارشناسي ارشد و در بدو خدمت در ، به طوري كه به صورت معمول . يار و استادشدان، استاديار، مربي :  از

در يكي از مراتب ) قبلي پژوهشي و اجرايي، هاي علمي خدمت و فعاليت ي بسته به سابقه(مربي و فردي با مدرك دكترا  ي مرتبه
باالتر و استادي دارد  ي به مرتبه ءت علمي تمايل به پيشرفت و ارتقاأبديهي است كه هر عضو هي . گيرد بعدي قرار مي ي گانه سه

اين و   ...كنفرانس و، كتاب، هاي علمي الزم مثل مقاله فعاليت ي هئنگه داشتن معلومات و اراروز  و اين يعني تالش مستمر براي به
 . رمز پويايي علمي يك دانشگاه است

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟ .6
 و يا واحد تحقيقات و پژوهشكده هاي دولتي و غير دولتي هاها يا دانشكدهاستخدام در مراكز علمي ازجمله دانشگاه

 چشم انداز آينده اين شغل چيست؟ .7
ان ورودي دانشگاهها درمقاطع مختلف تحصيلي كارشناسي و كارشناسي نيز با توجه به افزايش هر ساله تعداد دانشجوي ايراندر

 چنيناين شغل را با چشم انداز خوبي روبرو ساخته است هم، نياز به اساتيد دانشگاهي با مدارج علمي مختلف، ارشد و دكتري
در  عمدتاًكه گردد  جويان انجام ميها و با حضور اساتيد دانشگاه و دانش هاي تحقيقاتي و پژوهشي در دانشگاه بسياري از فعاليت

 . باشد نامه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري مي راستاي انجام كار پايان
 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8

ت علمي درآمد أيك هي مزايايه باشد كه در اين صورت متناسب باحقوق وت علمي دانشگاأهيممكن است عضواستاد دانشگاه  يك
طبق مقررات بر اساس قانون خدمات حقوق و مزايا ، سازمان دولتي در واحد تحقيقات يكاشتغال  ورتدر ص . خواهد داشت

ها  در يكي از مراكز تحقيقاتي و يا پژوهشكدهباشد و اگر مي، شود هاي دولتي اجرا مي كشوري كه به صورت يكپارچه در دستگاه
البته بسياري از مراكز تحقيقاتي و  . باشدميمركز  و قوانين داخلي آن ها براساس دستورالعمل استخدام گردد درآمد در اين فعاليت 

هاي حقوق و  پرداخت ي لذا نحوه، شوند هاي دولتي اداره مي هاي مذكور به صورت مستقيم يا غيرمستقيم زيرنظر سازمان پژوهشكده
 . استاي تابع قوانين دولتي  ها تا اندازه دستمزد در آن

 شتر شغل چگونه است؟راههاي كسب اطالعات بي .9
تجربه در اين زمينه و مراجعه به ا و افراد باهحضور در مراكز علمي و دانشگاهي و مصاحبه با اساتيد دانشگاههاي شغلي و يااطلس

 . سايت هاي مرتبط اينترنتي

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10
 . تباط با دانشجويان و مخاطبين و ارائه مطالبروابط انساني باال جهت ار :  توانايي ارتباطي
 . سازماندهي دروس تحصيلي و نظارت بر نحوه انجام امور محوله، جهت برنامه ريزي :  توانايي مديريتي

بخصوص تسلط در رشته اختصاصي و برخورداري از خزانه لغات و نظريات باال در آن رشته و اعمال نفوذ بر  :  توانايي كالمي
 . ندانشجويا

 . نيز نياز باشد ...توانايي رياضي و ، بستگي به رشته آموزشي  شايد به توانايي هاي ديگري از جمله درك فضايي

 موفق ترند؟شغل در اين  شخصيت هاكدام يك از  .11
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 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 
  . ي در محيط اجتماعيبط عمومي و توانايي باال كارروا بودنبه علت دارا :  شخصيت هاي اجتماعي

 . ي به امور پژوهش و جستجوگري علميعالقه مندبدليل  :  شخصيت هاي جستجوگر
 . در راستاي ماجراجو ي بودن و داشتن قدرت سخنوري و رهبري :  شخصيت هاي متهور

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟  .12

انسان دوستي  و ، با تحوالت علم روز دنياتحصيلي خود و آشنايي   رشته  ي هاي ويژه و تخصص  رياوبر فنط تسّلموفقيت در راستاي 
همچنين آزادي عمل و به ، كسب درآمد مناسب نسبت به برخي از مشاغل، نوعان در فعاليت هاي علمي و پژوهشيكمك به هم

در ضمن كسب منزلت اجتماعي و  . باشندرزش هاي اين شغل ميهاي مرتبط از اكارگيري خالقيت در روش تدريس و نوع فعاليت
 . جامعه و كشوراز ديگر ارزشمندي اين فعاليت خواهند بود، رشد و تعالي فردي
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 مربي آموزش رانندگي

 رسته
 آموزش و پژوهش :  رسته اصلي
 آموزش :  رسته فرعي

 

 ماهيت .1
قوانين و مقررات و اصول ايمني مربوط به ،  امر تعليم رانندگي كه فنونمربي رانندگي شخصي است آموزش ديده و ماهر در 

مربي رانندگي به افراد مي آموزد كه چگونه ايمن  . دهد به هنرآموز آموزش مي، رانندگي صحيح را براي كسب مهارتهاي الزم
و به صورت معمول  دهد ميآنها آموزش همچنين مهارت هاي الزم براي گذراندن موفق آزمون رانندگي را نيز به  . رانندگي كنند
 . . كشاورزي مانند تراكتور و  هاياز جمله آموزش رانندگي با موتور يا دستگاه، سبك و سنگين را در بردارد هايآموزش خودرو

 . باشدنياز ميازم عمومي بطور كلي موردماشين موردنظر جهت آموزش رانندگي و ديگر لو  :  ابزارها و وسايل كار
پليس راهنمايي و (سس آموزشگاه و غيرمستقيم و تحت نظر قوانين نيروي انتظاميبه صورت مستقيم توسط مؤ :  نظارت سيستم
 . باشدمي )رانندگي

 كار محيط .2
باشد تا يك آموزشگاه تعليم رانندگي و يا شركت هـا و  از يك خودرو يا وسيله ي نقليه اي كه در اختيار شخص مي :  فضاي فيزيكي

 . باشندي آموزشي و آژانس هاي سفر به شكل خصوصي و يا دولتي همگي در زمره ي محيط كار اين فعاليت ميسازمان ها
د كه افراد مي توانند طبق برنامه زمانبندي و تعهد نسبت بـه آموزشـگاه   باشطول روز ميساعت كاري فرد شاغل در  :  ات كاريساع

  . ساعاتي را مشخص و ارائه خدمات داشته باشند
 . باشدبا رعايت نكات ايمني در رانندگي و سالم بودن خودرو خطرات احتمالي در كار اندك مي :  رات احتماليخط

ـ    :  جاييهثابت بودن يا تحرك و جاب جـايي شـرط   هافراد شاغل در اين حرفه در يك مكان خاص قرار ندارند و نياز بـه تحـرك و جاب
  . باشدحضور در اين فعاليت مي

ي در اين شغل را اجتناب ناپـذير  صداي محيطسرو، شهر هايسطح خيايان حضور دائم در  :  رسروصدا بودن محيطپ ساكت بودن يا
 . نمايدمي

 . در اين حرفه ارتباط با افراد جوياي آموزش و كار با خودرو  به صورت مداوم وجود خواهد داشت :ارتباط با ديگران يا ابزار

 چيست؟  شغل اين شروع براي الزمهاي  وآموزش تحصيلي مدرك .3
جهت ، گذراندن دوره هاي آموزشي وحداقل مدرك ديپلم  داشتن، با عنوان مربي و يا موسس آموزشگاه براي ورود به اين شغل

 . و داشتن شرايط اخذ مجوزات الزم جهت تاسيس آموزشگاه) با داشتن شرايط و مدارك الزم(  كارت مربيگري

 باشد؟ وجودداشتهشما  شهر  رد شغل اين است شده باعث عاملي چه .4
 . استفاده روزافزون از وسايل نقليه و لزوم دريافت گواهينامه و بهترين وسيله ي قابل دسترس اغلب مردم با شرايط مختلف مالي

 كرد؟ درآن پيشرفت و داد توسعه را شغل اين توان مي چگونه .5
، افت كارت مربيگري در مهارت ها و پايه هاي مختلف رانندگيو دري در توسعه اين شغل مي توان به ايجاد يك آموزشگاه رانندگي

 . اشاره كرد همچنين چاپ كارت ويزيت كاري و ارائه خدمات به مشتريان و ديگر عوامل

 چيست؟ شغل استخداميهاي  گزينه .6
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مسافرتي داخل و از گزينه هاي استخدامي اين شغل مي توان به جذب در شركت هاي مختلف اعم از تاكسيراني ها و آژانس هاي 
خارج از شهرها هم در غالب مربي آموزش و هم در غالب رانندگي حرفه اي اشاره نمود همچنين تأسيس مركز آموزش رانندگي و 

 تأسيس مراكز و آژانس هاي خدماتي اينترنتي و خصوصي بانوان و آقايان جهت رفاه، جذب افراد به منظور كارآفريني و توسعه شغل
 . باشندتريان و مخاطبان از ديگر موارد استخدامي اين كسب و كار ميو امنيت بيشتر مش

 چيست؟ شغل اندازآينده چشم .7
و وجود تعداد افرادي كه هميشه به سن  نياز روزافزون مردم به اين وسيله به جهت در دسترس بودن آن با شرايط مالي مختلف

 . خواهد داشت ين حرفهچشم انداز يكنواختي در توسعه ا، تعليم رانندگي خواهند رسيد

 است؟ چگونه شغل مزاياي و حقوق .8
بستگي ار و همچنين اخالق مداري كتجربه در سبك آموزش و مهارت و، به تعداد هنرجويان بستگي شاغلين اين فعاليتحقوق 

بيشتر و  فصل تابستان در كه معموالًطوريمربي رانندگي درفصول مختلف سال متفاوت است به درآمدضمن رد . خواهد داشت
يطه خصوصي و آموزشگاه داري درآمد متنوع و متفاوت و بر و همچنين بستگي به نوع كار درح باشدپاييز و زمستان كمتر ميدر

 . باشدمي اساس توافقات صورت گرفته

 است؟ چگونه بيشترشغل اطالعات كسبهاي راه .9
هاي خصوصي و دولتي مختلف اين حوزه و حضور در شركت مصاحبه با افراد شاغل و با تجربه در رده هاي مختلف اين رشته شغلي

 . و اطالعات موجود در فضاهاي اينترنتي

 چيست؟ شغل انجام براي الزمهاي  ومهارت ها توانايي .10
داشتن نفوذ ، داشتن مهارت در ايجاد ارتباط مناسب با هنرجويان و داشتن سعه صدر و خوش خلقي :  توانايي ارتباطي و كالمي

 . ت در ارائه آموزش هاي الزم در كاركالم و مهار
 .  رانندگي در كارر با خودرو و مهارت الزم در مهارت عاليبه جهت برخورداري از   :  توانايي  مكانيكي
ايي كاري اين هدن در راستاي انجام مناسب فعاليتهماهنگي اعضاي بداشتن سالمت جسمي و به لحاظ :  ركتيحتوانايي جسمي و

 حوزه
 . در صورت تاسيس آموزشگاه شخصي بجهت هماهنگي و برنامه ريزي و ساماندهي در كار :  يريتيتوانايي مد

 ترند؟ موفق شغل دراين ها شخصيت از يك كدام .11
 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 

 . مندي به دادن خدمات به هنرجويانهدر ارائه كار و عالق به علت دارا بودن روابط عمومي و توانايي باال :  شخصيت هاي اجتماعي
 . )خودرو(بدليل لذت از كار با ابزار و وسايل :  شخصيت هاي واقع بين

ارائه آموزش و خدمات مناسب به  در راستاي ماجراجو بودن و داشتن قدرت سخنوري و رهبري در :  شخصيت هاي متهور
 . هنرجويان

 چيست؟ شغل اين امانج براي كاريهاي  ارزش .12
تغييرات كسب درآمد حالل ومستمر با-فرما بندي كار با هماهنگي كارخصوص در ارائه زماني چون آزادي عمل بههايوجود ارزش

پذيري در انعطاف، سوزي و اشتياق در آموختندل، وجدان كاري باال، ليت پذيريتعهد و مسؤكم همچنين كسب موفقيت در راستاي 
اين شغل به صورت غير  . رعايت موازين اخالقي و احترام به هنرجويان در حين كار، مايي هاي مشفقانه به هنرجويانكارو ارائه راهن

 هايمستقيم مي تواند منجر به رشد و تعالي افراد ديگر جامعه شود زيرا افرادي مي توانند با يادگيري درست رانندگي در بخش 
 . و منزلت اجتماعي نيز كسب نمايندمختلف دولتي يا خصوصي به اشتغال درآيند 
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 مربي بهداشت مدارس

 :  رسته
 آموزشي و پژوهشي :  رسته اصلي
 آموزشي :  رسته فرعي

 

 :  ماهيت .1

بهسازي محيط و خدمات بهداشتي و درماني و انجام ، آموزش بهداشت:   شتي مدارس نظيرانجام كليه امور مربوط به خدمات بهدا 
  . باشنددار ميآموزشگاه ها عهده اوليه را در هايمراقبت

سيستم  . كننداستفاده ميسالمتي درمواقع موردنياز  هاياوليه و سنجش هاياتاق بهداشت از لوازم كمكدر :  ابزار و وسايل
  . تحت نظارت غيرمستقيم وزارت آموزش و پرورش و نظارت مستقيم مديران مدارس مي باشد :  نظارت

 :  محيط كار .2

 هايهم چنين در زنگ، معموالً در اتاق بهداشت كه يك تخت نيز درآن مساحت بگنجد به كار اشتغال دارند  :  كيفضاي فيزي
 . آموزان حضور دارندتفريح در حياط مدرسه و دركنار دانش

 . پردازندمات ميصورت پاره وقت دربيش از يك مدرسه به ارائه خديا به . به صورت تمام وقت در مدارس حضور دارند :  ساعات كار
 . جايي دارندكمي تحرك و جابه معموال جهت نظارت و سركشي در مدرسه :  جاييجابهثابت بودن يا تحرك و

 . باشدآموزي داراي سروصدا ميمحيط شغلي به علت حضور جمعيت دانش :  بودنساكت بودن محيط شغلي يا پرسروصدا
 آموزانوص دانشبه خصبا افراد  :  ار با افراد يا ابزارسرو ك

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3

تغذيه و پرستاري براي اين  ، بهداشت عمومي ، بهداشت خانواده ، دارابودن مدرك كارداني و ليسانس در رشته بهداشت مدارس
 . نشگاهي آغاز و تا مراتب باالتر ادامه داردسال تحصيالت دا 2و از  ايط ادامه تحصيل آن نيز وجود داردشر . شغل ضروري مي باشد

  . پذيردكه به صورت حضوري صورت مي

 شما وجود داشته باشد؟ شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4

گسترش مراكز آموزشي و اجبار وزارت آموزش و پرورش بر وجود مربي بهداشت باعث شده تا براي اين رشته امكان شغل وجود  
 . داشته باشد

 ؟توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كردچگونه مي .5

فت دركار جلسات توانمندسازي مربيان بهداشت امكان پيشرافزايش تجربه كاري وحضور در، درك تحصيليبا ادامه تحصيل وارتقا م
  . اين حوزه نيز فعاليت نمودتوان درمدرسي آموزش خانواده مي دريافت مدرك هم چنين با . وجوددارد

 استخدامي شغل چيست؟ هايگزينه .6

   . وجود دارد وزارت آموزش و پرورشمراكز بهداشتي درماني و ، امكان اشتغال در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

  ؟ چگونه است شغل اين  انداز آيندهچشم .7

، از خوبي براي اين شغل ترسيم نمايدتواند چشم اندآموزش و همچنين گسترش مراكز آموزشي و درماني مي، اهميت به بهداشت
 . توان آن را بسيار متفاوت و رو به پيشرفت تلقي نموداما نمي

   حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
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-امكان استخدام رسمي درآموزش و پرورش و دريافت حقوق و مزايا مطابق با قوانين وزارت كار در صورت استخدام جديد از مزيت

بهداشت خانواده وجامعه دارند كه مي ، و در ضمن اين افراد اطالعات خوبي در زمينه كمك هاي اوليهاين شغل مي باشد  هاي
 . توانند براي خود فرد و اطرافيانشان بسيار كاربردي و مورد نياز باشد

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه .9

و پرورش و  وزارت بهداشت جهت بررسي شرح وظايف مي تواند  مصاحبه با افراد شاغل در اين زمينه و مراجعه به وزارت آموزش 
  . اطالعات مفيدي در اختيار فرد قرار دهد

  الزم براي انجام شغل چيست؟  هايها و مهارتتوانايي .10

آموزش مهارت ، خودهاي مراقبت ازمهارت آموزش شيوه ، جهت برقراري ارتباط موثر با دانش آموزان: ارتباطي و كالمي هايتوانايي
  . هاي الزم در زمينه تغذيه و بهداشت براي اين شغل الزم استآموزش، هاي اوليهمهارت انجام كمك، پيشگيري وارتقاء سالمت

ها را توان مفاهيم و آموزشدر صورت دارابودن توانايي هنري بهتر مي، آموزان مقطع دبستانعلت كار با دانشبه :  توانايي هنري
 . دينه نمودانتقال دارد و نها
آموزان واعمال نفوذ بر آنها جهت پذيرش و اجراي توانايي كار با افراد حاضر در مدرسه اعم از كاركنان و دانش :  توانايي مديريتي

 . بهداشتي هايپيام

 ترند؟ كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق .11

 :  تر خواهند بودزير موفق در اين شغل افرادي با شخصيت
-باالتر جهت كمك به افراد  و خوش خلقي مي هايدارابودن انگيزه، صورت داشتن مهارت اجتماعي باالتردر:   تماعيشخصيت اج

 . تر موفق باشندتوانند بيش

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش .12

داشتي متناسب بادرك وسطح به هايآموزان و ارائه آموزشكاري در اين حرفه كمك به دانش هاييكي از ارزش :  انسان دوستي
 . باشدآموزي ميدانش

 . كاري اين حوزه است هايافزايش دانش ضمني و به روز از ارزش، ارتقا مدرك تحصيلي :  موفقيت
 . باشداين شغل مي هايآموزان و والدين جزو ارزششيوه ارائه نو آموزش جهت ارائه مطلوب آموزش به دانشبودن درخالق: خالقيت
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ي مهدكودكمرب 

 رسته
 پژوهشي و آموزشي :  رسته اصلي

 آموزشي :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1
گفتاري و رشد ) اجتماعي(رفتاري ، هوشي، جسمي، پرورش عاطفي، شناخت استعدادها، براي مراقبت مربي مهد فردي است كه

ها را در فضاي داخلي مهدكودك و  سري فعاليت مهدكودك يك مربي . كندتالش مي اقيت كودكان در سن پيش از دبستانخّل
سال سروكار  6زير كودكانمهدكودك با نوزادان و  مربي . كند دهي مي ريزي و سازمان ها برنامه برخي را درفضاي بيروني براي بچه

جوانب پرورش جسمي و معنوي كودك  ي بايد به همه مربيبلكه ، او فقط نگهداري و پرستاري از كودك نيست ي وظيفه ودارد
ها و  ارزش، ها مهارت، از طريق آموزش مناسب كودكان را فراهم آورده وهاي الزم براي شكوفايي استعدادهاي  زمينه و ه كندتوج

 . انتقال دهد رااجتماعي و فرهنگي ، مذهبي، اصول اخالقي
مي باشد به گونه اي كه شايد در يك  از جمله ابزار مورد نياز براي كار با توجه به سطح مهد و خدمات متفاوت :  ابزار و وسايل كار

هاي مهد غير از چند كتاب داستان و جورچين و لگو چيز ديگري نباشد و در مهدي ديگر عالوه بر اتاق هاي بزرگ با كاربري
ها و ساير لوازم فرهنگي تدارك ديده شده كتاب، هاي متنوع آموزشي و سرگرميداراي فضاي سبز مناسب و اسباب بازي، مختلف

 . باشدمي .  ...گاهي نيز مجهز به سالن غذاخوري و سالن اجتماعات و ديگر. اشدب
پيش (ها با توجه به مجوز دريافتي زير نظر مستقيم سازمان بهزيستي يا آموزش و پرورشدبستانمهدها و پيش :  سيستم نظارت

 . باشندمي) دبستاني
 محيط كار .2

سازمان بهزيستي و آموزش و ، دبستاني دولتي و خصوصي ي كودك و مراكز پيشمهد در مهدها مربيمحل كار  :  فضاي فيزيكي
لحاظ داشتن باشد البته فضاي فيزيكي اين شغل بايد براساس استانداردها و مقررات تاييد شده سازمان بهزيستي بهميپرورش 

  . ديگر موارد باشد رعايت مسائل ايمني و بهداشتي و ، امكانات، نور، هاي متفاوتفضاهاي الزم باكاربري
  . البته امكان انجام كار پاره وقت هم وجود دارد . ساعت كاري مربي مهدكودك معموال به صورت تمام وقت است :  ساعات كاري

مربيان مهدكودك مجبورند  . باشدترين آسيب هاي اين شغل مربوط به مشكالت جسمي فرد شاغل ميبيش :  خطرات احتمالي
هايي مانند كمر و بيماري، و به همين دليل در معرض مشكالت زانو فعاليت داشته باشندت درمحل كار سرپا ساع ينروزانه چند

هاي زير سه بويژه گروهي كه با بچه، هم البته گاهي اوقات نشستن هاي طوالني مدت برخي ازمربيان . گيرندواريس قرار مي
شاغل پر اين شغل جزو ماست كه ن توجه به اين نكته حائز اهميت همچني . گرددميايجاد عارضه باعث ، سال كار مي كنند

تواند سالمت مربيان را ها و خطرات احتمالي ناشي از بازيگوشي و شيطنت آنها ميكار كردن با بچه و شوديبندي ماسترس طبقه
انتظارات  ضمندر . قرار دارند زني كاري هايپذيري باال درمعرض تنشليتؤدليل آنها عالوه بر مسهمين به خطر بيندازدبه

 . افزايش دهد مي تواند غيرواقعي و گاهي عجيب و غريب خانواده ها استرس شغلي مربيان را
 . باشددر اين شغل با توجه به ماهيت شغل تحرك و جابجايي از الزامات كار مي :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

سروصداي محيطي فراواني در فضاهاي كاري اين شغل وجود ، حضور كودكانبدليل  :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
 . دارد

 . باشندطور مستمر با كودكان و لوازم هاي موردنياز آنان در ارتباط ميدر اين شغل مربيان به :  سرو كار با افراد يا ابزار 
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 مدارك تحصيلي وآموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .3

 ، در صورت داشتن ديگر ديپلم ها، منديكودكياري از هنرستان هاي فني حرفه ي و يا در صورت عالقه ديپلم مدركافراد با حداقل 
 كاربردي–اين دوره ها در مراكز آموزشي علمي  . با گذراندن دوره هاي آموزشي تربيت مربي مهد كودك وارد اين شغل شوند

، مانند كودكياريالبته داشتن تحصيالت مرتبط  . شودمي برگزار نشگاهيجهاددا مراكز از برخي و مختلف هاياستان بهزيستي
 . باشدجهت دادن خدمات تخصصي در كنار داشتن تجربه كاري بسيار حائز اهميت مي  ...و  شناسي پرستاري و روان

 ؟وجود داشته باشد سطح شهرچه عاملي باعث شده اين شغل در  .4
 . باشندآموزشي و سرگرمي اين مجموعه ها مي، زمند گرفتن خدمات نگهداريبه دليل جمعيت زياد مادران شاغل و نيا

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و پيشرفت كرد؟ .5
مهد  تأسيسمجوزهاي الزم افي ك ي سرمايهدانش و  و تجربه باداشتنتوانند مندي ميمربيان مسؤل و متعهد در صورت عالقه

همچنين داشتن ايده هاي نو و خالق و خدمات به روز و استاندارد  . داشته نمايندمستقل  ليترا كسب كرده و اقدام به فعاكودك 
 . تواند فرصت خوبي براي توسعه و پيشرفت در اين شغل باشدنيز مي

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟  .6

بهزيستي و آموزش و پرورش سازمان ، مراكز پيش دبستاني دولتي و خصوصيدرمهدهاي كودك و تواندكودك ميمربي مهد
طور به مهدكودكاقدام به تأسيس  الزم مجوزهايكافي و اخذ  وسرمايه تجربه داشتن باتواند البته مي . كار شودل بهمشغو

 . نمايدمستقل 

 چشم انداز آينده اين شغل چيست؟  .7
 ميزان تقاضاي استخدامي در اين شغل، ها استقبال از مهد كودك وفراواني به دليل گسترش تعداد مادران شاغلهاي اخير  در سال

 . افق رو به پيشرفتي را رقم خواهد زد، به شرط رشد مثبت جمعيت

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟  .8
 ان مهدمربيبسياري از ي گفتهولي بنا به . باشد دسترس نميمهدكودك دركشور آمار دقيقي در مربيحقوق ميزان درآمدو ي در زمينه

 نيزپوشش را ها آن هاي هزينه وگاهي كمبود، نندك مي صرف كه اي  انرژي و كشندها نسبت به زحمتي كه مي آن درآمد، كودك
 .دهد نمي

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟  .9
در  هاي علمي كاربردي متخصصمدرسين دانشگاه، مربيان مهدها وهنرآموزان هنرستان ها، مصاحبه با افراد شاغل در اين حيطه

 . اين حيطه و اطالعات موجود در سايت هاي مرتبط اينترنتي
 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟  .10

 . نوالدين و ساير همكارا، كودكانخوب با  ي رابطهداشتن :  ارتباطي توانايي
 . دكانجهت انجام كارهاي خلّاقانه و شاد براي ايجاد فضاي مناسب براي كو :  توانايي هنري

 . بدليل ماهيت كار الزام به سالمت جسمي و هماهنگي اعضاي بدن در فرايند انجام فعاليت هاي مرتبط :  توانايي جسمي حركتي
 داشتن نفوذ كالم و داشتن لحن ماليم و مهربانانه جهت گرفتن ارتباط هاي مناسب و جذب كودكان :  توانايي كالمي

 . داشتن تسلط بر امور محوله جهت ساماندهي و :  توانايي مديريتي

 ؟هستندموفق ترشغل در اين  شخصيت هاكدام يك از  .11
 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 

 . ي به دادن خدمات به ديگرانعالقه منددر راستاي :  اجتماعي  هايشخصيت
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 . خوبسخنوري و رهبري  قدرت دليل داشتنبه:   ماجراجوو  رمتهو شخصيت هاي
 . لحاظ داشتن ايده ها و خالقيت هاي جذاب و نو مرتبط با شغلبه :  شخصيت هاي هنري

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟  .12

 ي و عالقه مندپشتكار و اي هنري و موفقيت حاصل از تالش وهبودن خالقيتتوان به انسان دوستي و داراه ميهاي اين حرفاز ارزش
 . امكان ارتقاء در اين فعاليت  اشاره نمود

 . ارزش هاي توسعه فرد در جامعه و منزلت اجتماعي وي را به دنبال خواهد داشت، دادن خدمات تخصصيهمچنين اين شغل با 
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 ممعلّ

 رسته
 آموزشي و پژوهشي :  رسته اصلي

 آموزشي :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1
كشوري  هر ي هاي آينده نسل ي م سازندهمعّل . هاي زندگي به فرزندان اين كشور آموختن دانش و مهارت ،مي هنر آموختن استمعّل
 . باشد مي  ...اجتماعي و، فرهنگي، گامي با تغييرات تكنولوژي روز بودن و هم به، مييك ويژگي مهم و بنيادي در هر معّل باشد مي

-او بايد سعي كند دروس مختلف را به . گيردكاربه  را ها آن توان درحد و بودههاي آموزشي دنيا آشنا  معلم بايد با آخرين روش

  . آموزان آموزش دهد صورت كاربردي به دانش
  ...كالس درس، ابزار كمك آموزشي مانند تخته، گچ يا ماژيك،  وسايل تجسمي جهت آموزش و :   ابزار و وسايل

 نين آموزش و پرورشزير نظر مستقيم مدير و تحت قوا:   سيستم نظارت

 محيط كار .2
باشد كه هنر آموزش نياز به مكان و زمان خاصي نيست، اما محيط رسمي آموزش مدرسه و كالس درس مي:   فضاي فيزيكي

 . بايد نسبتا جا دار و نورگير باشد
ي مي تواند همه ساعت درهفته است كه در صورت دبير يا آموزگاري روزهاي آموزش24ساعت آموزشي به صورت :   ساعات كار

 . روزه يا سه روز در هفته باشد
به علت سرو صداي مداوم و صحبت طوالني مدت آسيب ديدگي آستانه شنوايي و حنجره در اين حرفه وجود :   خطرات احتمالي

 . باشندمي، هاي آموزشي نيز ناگزير به ايستادن مداوم كه منجر به واريسمي گردددر بعضي از رشته.  دارد
 . تحرك زيادي در ساعت تدريس و حضور در كالس نيست:   ودن يا تحرك در كارثابت ب

 . محيط آموزشي به دليل شور و اشتياق  كودكان و نوجوانان مملو از صداست:   ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن
 . با افراد بسيار سروكار دارند:   سروكار با افراد يا ابزار

 براي شروع اين شغل چيست؟مدارك تحصيلي وآموزش هاي الزم   .3
هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش  توانند در دانشگاه مي ميداوطلبان شغل معّل . ه باشدم بايد تحصيالت دانشگاهي داشتمعّل

 . مدرك كارشناسي اخذ نمايند خود ي مورد عالقه ي در رشته) و شهيد رجايي) مراكز تربيت معلم سابق(هاي فرهنگيان  دانشگاه(
از بين ، گاهي بر مبناي نياز موجود . گيرد ها صورت مي التحصيالن اين دانشگاه ب نيرو در آموزش و پرورش از بين فارغجذ

گيرد كه اين افراد  مي استخدام صورت ميبراي شغل معّل، هاي مختلف هاي ديگر در رشته دانشگاهمقطع كارشناسي  التحصيالن فارغ
 . اي مورد نياز را كسب كنند هاي حرفه ا گذرانده و صالحيتآموزي الزم ر هاي مهارت بايد دوره

 ؟شما وجود داشته باشد شهر چه عاملي باعث شده اين شغل در .4
مان براي تربيت نسل آينده ايران اسالمي حضور معّل، ايه و منطقهبا وجود مدارس مختلف در مقاطع مختلف تحصيلي در هر محّل

  . الزم و ضروري است
 اين شغل را توسعه داد و پيشرفت كرد؟چگونه مي توان  .5

در مقاطع باالتر كارشناسي ارشد و دكتري ادامه تحصيل دهند و در صورت نياز دانشگاه فرهنگيان، به سمت  توانندمي مانمعّل
 . استادي نيز نايل شوند
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 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟ .6
انشگاه شهيد رجايي پس از طي مراحل مختلف گزينشي، از ابتداي فرهتگيان و د پذيرفته شدگان رشته هاي مختلف در دانشگاه

توانند در مدارس مشغول به شدن سالهاي آموزشي ميآيند و پس از طيورود به دانشگاه به استخدام آموزش وپرورش در مي
 . تدريس شوند

 چشم انداز آينده اين شغل چيست؟  .7
چنين  هم . ر سالهاي آينده نياز به شغل معّلمي بيش از پيش احساس مي شودبا توجه به بازنشستگي تعداد زيادي از فرهنگيان د

 ي با كسب تجربه و سابقه . هاي كاري است كه براي او وجود دارد فرصتنيز خصوصي در مراكز غيرانتفاعي ويا تدريس  تدريس
 . پرورش دست يابد آموزش و ي هاي معاون و مدير مدرسه و يا پستي ديگر در اداره تواند به سمت مي، كاري

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
هايي كه  نامه براساس آيينكنند، اما چندي است حقوق دريافت مي قانون مديريت خدمات كشوري درحال حاضر معّلمان براساس

نظام در.  بندي معّلمان در دولت مطرح شده استشده است، مبناي حقوق نظام رتبه توسط وزارت آموزش و پرورش پيشنهاد
مان در شركت معّل، ها در نظرگرفته شده كه عواملي مانند سوابق و مدرك تحصيلي چهار رتبه براي آن، مانبندي معّل رتبه
ثر استؤمان ممعّل ي رتبه ءبندي و ارتقا در رتبه  ...خدمت در مناطق محروم و، داشتن مقاالت علمي و پژوهشي، هاي مدرسه تفعالي . 

مان هم كه عالوه بر كار اصلي خود در مدارس برخي از معّل . دولتي و غيرانتفاعي با يكديگر متفاوت است مان مدارسدرآمد معّل
  . كنند درآمدهاي متفاوتي نيز از اين راه كسب مي، ه به دانش و تخصص خودبا توج، كنند تدريس خصوصي مي

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
  . توان اطالعات مفيدي را كسب نمودمي، سته و همچنين اطلسهاي شغليمان شاغل و بازنشاز معّل

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10
 . دارا بودن استعداد هنري در همه رشته هاي تريس علي الخصوص هنرستان بسيار اهميت دارد:   هنري توانايي
 توانايي كار تيمي مسئوالن مدرسه و، والدين، آموزان ب با دانشايجاد و گسترش روابط خو جهت:   ارتباطي توانايي
 نو مديريت زما آموزشي كالس درس دهي سازمانبه دليل :   مديريتي توانايي

 استفاده از واژگان مناسب درك و فهم دانش آموز و دارا بودن خزانه لغات و توانايي نفوذ در دانش آموزان :   توانايي كالمي

 ؟هستندق ترموفّشغل در اين  يت هاشخصكدام يك از  .11
تر در صورت دارا بودن روابط عمومي مناسب، صبوري و مهرباني و روحيه كمك به افراد در اين شغل موفق:   شخصيت اجتماعي

ند نمايند و دوست دارند كارهاي فكري انجام دهافرادي كه در كار خود انديشمندانه رفتار مي:   شخصيت ريسك پذير.  خواهند بود
كه قدرت سخنوري خوبي دارند و قدرت رهبري خوبي دارند، در اين شغل :   شخصيتي متهور و ماجراجو.  ترنددر اين حرفه موفق

 . تر هستندموّفق

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12

 . باشدسازان ميه خصوص آيندههاي واالي حرفه معلمي انسان دوستي و عالقه كمك به همنوعان بيكي از ارزش :  انسان دوستي
، دعوت به گروههاي آموزشي، مدرسي، رسيدن به مدارج باالي علمي و ارتقا در حيطه آموزشي از جمله معلم نمونه :  موفقيت

 . باشداز مصاديق موفقيت در اين حرفه مي. . مديريت و
درس از اهميت بااليي در مديريت كالس درس برخوردار هاي نوين آموزشي و به كارگيري آن در كالس استفاده از شيوه :  خالقيت

 . تا به شيوه نوين اثربخشي آموزشي ارتقا يابد، است
كه معلمان سخت كوش جامعه همواره در تقويت آن در كالس ، باشدآموزش و تربيت مناسب دو بال رشد و تعالي افراد جامعه مي

 . كوشنددرس مي
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 كودكان خاص معلّم

 رسته
 و پژوهشي آموزشي  :رسته اصلي

 آموزشي :  رسته فرعي

 

  ماهيت .1
معّلمان براي اين  . دده آموزش مي، يا ناتواني دارند ذهني و، حركتي آموزاني كه مشكل به دانش) خاص(كودكان استثنايي معلّم

كنند و براساس  دي ميبن طبقه  ...جسماني و، رفتاري، حسي، هاي ارتباطي را بر مبناي تفاوتها  آنآموزش كودكان خاص معموالَ
بايد رفتارهاي  معلّماين  . باشدميتر  سخت سالمهمساالن در مقايسه باآموزش به اين افراد  . دهند ريزي آموزشي انجام مي آن برنامه

 ذهني ومعلول ي مانده به پنج گروه عقب)استثنايي(آموزان خاص  ان و دانشكودك . باشد صبور ها راتحمل كرده و غيرمتعارف بچه
گروه شرايط خاصي براي تعليم و تربيت وند و در هرش ناسازگار و تيزهوش تقسيم مي، بينا نابينا و نيمه، شنوا و نيمهناشنوا، جسمي

ها  ان آنمعّلمهاي فردي و نيازهاي آموزشي و يادگيري متعددي هستند كه كار آموزش را براي  ها داراي تفاوت آن . ها وجود دارد آن
 . كند ل ميمشكتخصصي وبسيار 

 . باشدفضاي آموزشي مناسب ويژه اين دانش آموزان مي امات اين شغل لوازم كمك آموزشي واز الز :  ابزار و وسايل كار
 . باشنداين مدارس تحت نظارت مستقيم آموزش و پرورش استثنايي و سازمان بهزيستي كشور مي :  سيستم نظارت

 كار محيط .2
با شرايط  خصوصي مراكز، مراكز خاص بهزيستي، مدارس استثنايي، ز نگهداري كودكان استثنايياين افراد در مراك :فضاي فيزيكي

 . باشندمشغول به كار مي، محيطي مناسب براي گروه هاي مختلف كودكان داراي مشكل و براساس استاندارهاي تعريف شده
 . باشدساعت موظفي مي 24 به صورتساعت كاري اين معلمان مانند معلمان مدارس عادي  :  ساعات كاري

آسيب بارزي در اين شغل براي شخص معلم وجود ندارد اما معلم بايد مراقبت هاي الزم جهت كنترل آسيب  :  خطرات احتمالي
  . لحاظ دارا بودن شرايط خاص داشته باشد و اين نگراني و استرس با وي خواهد بود ها و خطرات احتمالي براي دانش آموزان  به

در اين شغل بدليل ماهيت كاري جابجايي و تحرك و به موازات آن ثابت بودن در امر تدريس  :  ودن يا تحرك و جابجاييثابت ب
 . اين دانش آموزان وجود دارد

 . باشدموقعيتي سكوت و سرو صدا حاكم مي به لحاظدر كالس درس اين دانش آموزان  :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
 . باشندشاغلين در اين حرفه بطور مستمر و متناوب با دانش آموزان و تجهيزات مرتبط در ارتباط مي :  زار يا افرادسرو كار با اب

 مدارك تحصيلي وآموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟  .3
روانشناسي هاي رشتهصورت تخصصي درسطح كارشناسي درمهارت الزم بهتوانندبراي كسب دانش ومندان اين شغل ميعالقه

عقب مانده پرورش كودكان پرورش كودكان استثنايي و آموزش و هاي آموزش وعلوم تربيتي گرايش، كودكان استثناييآموزش
البته  هاي كشور تحصيل كننددانشگاه كودكان استثنايي درشناسي و آموزش رشته روان سطح كارشناسي ارشد در و در ذهني

به اين  ي كه به آموزش كودكان خاص دارنداهدليل عالقبه واند تحصيل كردهررشته هاي ديگرلماني هستند كه دبرخي موارد معدر
 اندشغل روي آورده

 ؟شده اين شغل در منطقه شما وجود داشته باشد باعث عامليچه   .4
 . باشديشهري الزم مدر مناطق مختلف  و نياز به دريافت خدمات آموزشي و تربيتي دليل حضور كودكان خاصه اين شغل ب

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و پيشرفت كرد؟  .5
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همكاري متخصصان و با. . جمله اتيسم وها و اختالالت ازكودكان داراي معلوليتبه توانبخشي و سيس مراكز آموزش تخصصيأت
آموزان بهينه به دانش رسانيجهت خدمتهاي خالق درحوزه ودادن ايدهيناآگاهي و ارتقاء دانش تخصصي روزدر. روانشناسان

 خاص

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟ .6
  ...مراكز توانبخشي و آموزشي خصوصي و، سازمان بهزيستي، استخدام در آموزش و پرورش

 چشم انداز آينده اين شغل چيست؟   .7
باشد و اكز رو به افزايش ميتوجه و تأسيس اين مر، به دليل ارتقاء سطح اجتماعي و آموزشي و فرهنگ تعليم پذيري اين كودكان

  . به نوعي چشم انداز رو به پيشرفتي را براي آن مي توان متصور بود

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟  .8
نمايند و افرادي كه در مراكز در استخدام آموزش و پرورش يا بهزيستي همانند قانون خدمات كشوري حقوق دريافت مي افراد

 . نمايندحقوق دريافت ميصورت گرفته بين  ات فيماطبق توافق، ندباشميخصوصي مشغول به كار 

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟  .9
مراجعه به افرادشاغل و اساتيد در اين همچنين از طريق ، هاي شغلي و مقاله هاي اينترنتي موجوداز اطلسگرفتن اطالعات 

 . حوزه

 م شغل چيست؟توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجا  .10
 . و گرفتن ارتباط مناسب با آن ها صآموزان خا فراوان به آموزش دانش  منديهعالقدر راستاي :   توانايي ارتباطي
 . لحاظ موقعيت اين دانش آموزانجهت ساماندهي و برنامه ريزي و دقت نظر در فرايند انجام كار بهبه :  يتوانايي مديريت
  . كالم و ترغيب در جذب دانش آموزان خاص داشتن نفوذ :  توانايي كالمي

 . صآموزان خا ها و نيازهاي دانش موزش دروس متناسب با تواناييآاعمال خالقيت در راستاي  :  هنريتوانايي 
لحاظ مواجهه با دانش آموزان داراي مشكالت الزام در سالمت بدني و هماهنگي در اعضاي بدن به :  توانايي جسمي و حركتي

 . خاص

 ؟هستند موفق ترشغل در اين  شخصيت هااز  يكدام ك .11
 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 

 . طور خاص به افراد خاص داراي مشكلي به دادن خدمات به ديگران بهعالقه مندبدليل  :  شخصيت هاي اجتماعي
 . هاي نو در جهت آموزش و خدمات بهينه به دانش آموزان خاصبدليل ارائه شيوه ها و ايده :  شخصيت هاي هنري

 . خوبقدرت سخنوري و رهبري بدليل داشتن  :  شخصيت هاي متهور و ماجراجو
 . در راستاي كار با تجهيزات مربوطه در حوزه كاري :  شخصيت هاي واقع بين

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
تعليم رسيدگي و، ا دراين حرفه به افرادي نيازمندياري و آموزشباشد زيرهاي اين شغل مين ارزشتريمهمانسان دوستي يكي از 

آموزش و ارتباط مناسب با اين كودكان بسيار هاي جديد درها و ايدها بودن خّلاقيت و استفاده از روشهمچنين دار . شودداده مي
طور وفقيت ناشي از تالش و پشتكار و عالقه به اين كار اشاره نمود كه بهاز ديگر ارزش ها مي توان به م . باشدحائز اهميت مي

توان ذهني و حركتي و منزلت اجتماعي معلم منجر خواهدشد و نتايج آن رشد و مستقيم به ايجاد ارزش رشد و تعالي افراد كم
 . تعالي ديگر افراد جامعه نيز در بر خواهد داشت
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 كارشناس علوم سياسي

 رسته

 و پژوهشي آموزشي : اصلي رسته

 پژوهشي:  رسته فرعي
 

  :  ماهيت .1
به شناخت منظم اصول و قواعد حاكم بر روابط سياسي ميان نيروهاي اجتماعي در كسي است كه  " علوم سياسيكارشناس   "

ه هاي سياسي و نوع داخل يك كشور و روابط ميان دولتها در عرصه بين المللي مي پردازد و همچنين به بررسي انديشه ها و نظري
 . كاركرد آنها در جامعه مي پردازد

 .  ...آن چه از ابزارهايي كه در يك سيستم اداري مورد استفاده قرار مي گيرد مانند ميز و رايانه و :   و وسايل كارابزار  
 . باشدميبه صورت مستقيم  با توجه به كار در محيط اداري نظارت   :  سيستم نظارت

   :  محيط كار .2
هاي دولتي و غير ي در مجموعهو دفاترهاي بسته با تهويه و نور مناسب در محيط در اين حرفه معموال شاغالن :  فضاي فيزيكي

  . كنندكار مي دولتي
  . با توجه به محل استخدام مي تواند تمام وقت يا پاره وقت باشد اين شغلساعت كاري  :  ساعات كاري

 . ه واسطه ماهيت آن هيچ نوع خطر خاصي براي فرد ندارداين شغل ب :  خطرات احتمالي
 . در اين شغل تحرك خاصي وجود ندارد :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

دانشگاه ، دفتر خبرنگاري روزنامه، تواند در استوديو خبريبه محل دفتر كار كه مي ا توجهب :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
 . سرو صدا باشد ساكت يا توأم با ...و 

 . باشدديگران تا ابزار و وسايل كار ميبا  فرد شاغل در اين شغل عموما سروكار:   سر و كار با ابزار يا افراد

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3

مدارج باالي  تواندمي فرد، هصورت عالق باشد و درالزامي ميمدرك كارشناسي علوم سياسي  داشتنبراي ورود به اين شغل  
ديپلماسي سازمان هاي ، انديشه سياسي در اسالم، مطالعات منطقه اي، تحصيلي در گرايش هاي متفاوتي نظير روابط بين الملل

 . يا مجازي باشد حضوريمي تواند  دوره هاي فراگيري تكميلي هايبستگي به نوع دانشگاه و دوره  . بين الملل را طي نمايد

 ؟  وجود داشته باشد شما لي باعث شده است اين شغل در شهرچه عام .4

هاي اصلي در شهر تهران به عنوان پايتخت باعث دانشگاه و سازمان، وجود وزارت خانه، مجالت سياسي دفاتر اصلي روزنامه ها و
   . شده براي عالقه مندان به اين شغل فرصت هاي بيشتري وجود داشته باشد 

 ؟ غل را توسعه داد و در آن پيشرفت كردتوان اين شچگونه مي .5

تواند تر ميهاي متنوعباالتر وگرايش مقاطعادامه تحصيل در مسلمطوربهدانش فرد بستگي دارد و اين شغل به تجربه وپيشرفت در
 ن حرفهاي پيشرفت كاريهاي خارجي نيز درزبانشتاري وتسلط برآن توانايي نوعالوه بر . براي فرد ايجاد نمايد شغليارتقا

 بسيارموثراست

 استخدامي شغل چيست؟   هايگزينه .6
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وزارت امور خارجه و سازمان صدا و  در طور خاصو بهفرد مي تواند در بخش هاي سياسي و حقوقي سازمان ها و وزارت خانه ها 
مجالت سياسي و اجتماعي  تمامي روزنامه ها وتواند در وشتاري خوبي داشته باشد مياگر فرد قدرت ن . كار شوند سيما مشغول به 

  . به صورت تمام وقت يا پاره وقت استخدام گردد

 انداز آينده شغل چيست؟ چشم .7

جايگاه آن در ، ه و اهميت اين رشته در تاريخ بشرسفانه با وجود قدمت ديرينأن بشري دارد اما مترشته علوم سياسي ريشه در تمد
دشواري و محدوديت  فارغ التحصيالن اين رشته با و آينده شغلي داميكشور ما چندان مشخص نيست و در نتيجه وضعيت استخ

 . باشيمدر نتيجه متأسفانه افق رو به افول اين شغل را دركشور شاهد مي . باشدميهايي روبرو 

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟  .8

در سازمان هاي نيمه دولتي كند و يافت ميحقوق و مزايا در، در صورت استخدام فرد مطابق با قانون وزارت كار يا خدمات كشوري
 . باشدبرطبق قرارداد و توافقات صورت گرفته مي

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه .9

دهند و ارائه مي هايي كه اين رشته را هاي دانشگاهمراجعه به كتابخانه چنيناين حرفه و هم و اساتيد شاغالنگرفتن اطالعات از
 . ت موجود در فضاي اينترنتيچنين مقاالهم

 الزم براي انجام شغل چيست؟  هايها و مهارتتوانايي .10

 . تحليل هاي سياسي و اجتماعي مورد نياز داشتن نفوذ كالم و خزانه لغات در راستاي تبيين  :  توانايي كالمي
 . جهت برقراري رابطه با افراد در راستاي ماهيت كاري :  توانايي ارتباطي

 . در راستاي قدرت تحليل در مسائل گوناگون مرتبط و داشتن توانايي نفوذ در ديگران :  مديريتيتوانايي 

 ترند؟كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق .11

 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 
 . ل با ديگرانباال و توانايي در تعامروابط عمومي داشتن :  اجتماعي هايشخصيت

 . ي به امور پژوهش و جستجوگري علميعالقه مندبدليل  :  شخصيت هاي جستجوگر
  . در راستاي ماجراجوي بودن و داشتن قدرت سخنوري و رهبري :  شخصيت هاي متهور 

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش .12

ن دستيابي به مدارج باالتر و توسعه شغلي در اين حرفه اشاره هاي كاري اين شغل مي توان به كسب موفقيت در پي امكااز ارزش
تواند باعث رشد و در ضمن فعاليت در اين حوزه مي . باشدهاي اين حرفه ميهمچنين كسب درآمد مناسب از ديگر ارزش . نمود

 . تعالي ديگران در جامعه شود در كنار ايجاد منزلت اجتماعي براي فرد شاغل در اين فعاليت
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 مالی و بازرگانی، اداریشاغل رسته  م 
 

 حسابدار

 رسته

 مالي و بازرگاني ، اداري :  رسته اصلي

 مالي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1

خالصه كردن اطالعات و تهيه گزارش هاي مالي و صورت هاي حسابداري در شكل ها و ، ثبت، طبقه بندي، فرآيند جمع آوري
رد تا افراد ذي نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برون سازماني مثل بانك انجام مي گي توسط فرد حسابدار مدلهاي خاص

حسابدارن داده هاي خام را در  . نمايندمجمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطالعات استفاده ، ها
حصول نهايي كار يك حسابدار گزارشات و صورت هاي مالي است م . دفاتر و نرم افزارهاي حسابداري ثبت و به آنها نظم مي بخشند

 . باشدمي)  ...دولت و، سرمايه گذاران، مجامع عمومي سازمان، مديران(كه مبناي تصميم گيري ذينفعان 
مرتبط با كار و علي الخصوص نرم افزارهاي حسابداري چاپگر و ، انهيورا يو صندل زيمانند م يالزم ادار زاتيتجه :  ابزار و وسايل كار

 . باشديحرفه م نيا ياز ابزار كار اصل تخصص
باشد و در صورت كار شخصي در صورت مستقيم ميه در صورت استخدام در سازمان هاي دولتي و خصوصي ب:   سيستم نظارت

 . باشدقالب خودنظارتي مي

 محيط كار .2

محيط در حسابداران بطور مستقل برخي از اگرچه  . باشدي دولتي وخصوصي مياكثر حسابداران در ادارات و شركت هامحيط كار 
 . باشندميخانه مشغول 

در ايران مصادف (هاي خاص مانند پايان سال مالي البته در زمانباشد ميبه صورت تمام وقت  كاري حسابدارانساعت :  ساعات كار
افزايش مي شاغلين اين حوزه اوايل تابستان است ساعات كاري  ارائه اظهارنامه مالياتي كه در ايران مصادف با يا زمان ) با اسفند ماه

 . يابد
  . خطر خاصي در اين حرفه وجود ندارد :  خطرات احتمالي

 . باشدتحرك و جابجايي خاصي در اين حرفه نمي :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
 . باشدرما ميمحيط اين حرفه معموال سكوت حكفدر  :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . باشددر اين حرفه ارتباط فرد شاغل با تجهيزات  مرتبط كاري مي :  سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .3
تجربي ، زان داراي ديپلم هاي انسانيآموي و دانش احرفه واز هنرستان هاي كاردانش و فني فارغ التحصيالن رشته هاي حسابداري

و  صنعتي و دولتي، بازرگاني، گرايش هاي مالي بامديريت و رياضي با داشتن مدرك كارداني و كارشناسي رشته حسابداري يا 
 ياحرفهوهمچنين دوره هاي آزاد اين رشته توسط سازمان آموزش فني  . باشداز مدارك تحصيلي مورد نياز اين شغل مي اقتصاد

 . تواند تا مقطع دكتري باشدارتقاء تحصيلي اين حرفه مي الزم به ذكر است . باشدمندان رشته هاي غير فراهم ميهبراي عالق

 چه عاملي  باعث شده اين شغل در سطح شهر وجود داشته باشد؟ .4

 . باشدوجود اين شغل مينياز شركت هاي دولتي و خصوصي و تمام واحدهاي تجاري به انجام امور مالي از عوامل موثر در 
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 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5

جذب پروژه و ارتقا موقعيت شغلي به مديريت مالي با كسب تجربه و مهارت و ، سرمايه گذاري، جذب شريك مالي :  ثبت شركت
 . عوامل توسعه ي اين حرفه خواهد بود همگي از ، تحصيالت باالتر و تسلط بر زبان انگليسي و نرم افزارهاي تخصصي 

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6

 باشدخوداشتغالي نيز مي صورتبهن همچنيخصوصي و صنايع و واحدهاي تجاري وهاي شركتموسسات و، استخدام دربخش دولتي

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7

، مهمترين اطالعاتچون در هر مجموعه ي و  . داشته استها تحصيالت مالي  كه مدير آن هستندي هاي شركت، موفق هاي شركت
همچنين  . خواهدداشتها  گيري روساي شركت تاثير بسياري در تصميم اين موقعيت شغلي طور واقعهباشد بميمالي  اطالعات

تعيين مقدار سود پذير است و  چون محاسبه سود به ياري حسابداري امكان . دانش حسابداري در بخش ماليات كاربرد وسيعي دارد
از اين . باشد مي و صنايع و واحدهاي تجاري مختلف اعم از دولتي و خصوصي و اظهارنامه مالياتي نيز مبناي محاسبه ماليات شركتها

 . باشدرو چشم انداز رو به پيشرفتي براي اين حرفه متصور مي

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8

بخش  حسابداران . گيرندمطابق با قانون مديريت خدمات كشوري حقوق مي، كنندحسابداراني كه در بخش دولتي فعاليت مي
سطح تحصيالت ، مهارت و توانمندي، كاريميزان تجربه و سابقه به خواهندداشت كه اين دريافتيخصوصي ميزان دريافتي متفاوتي 

 . خواهد داشتبستگي ) كارمند و كارفرما(و نوع توافق صورت گرفته بين دو طرف 

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
-ئه دهنده اين رشته و همچنين سايتهنرستان و دانشگاه هاي ارا، مراجعه به شاغلين و مديران و اساتيد مالي، اطلس هاي شغلي

 . هاي معتبر اينترنتي

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10
 . امور مالي  برنامه ريزي و ساماندهي در، ي تصميم گيريمهارت هاداشتن  :  توانايي مديريتي
 . در راستاي الزام شغلي به دقت و تمركز در كار) دست و چشم(هماهنگي اعضاي بدن  :  توانايي حركتي
  . توانايي انجام امور مالي و حسابداري حرفه ي :  توانايي رياضي
    ...ح سندهاي مالي و داراي صراحت كالم در توجيه و توضي :  توانايي كالمي

 كداميك از اين شخصيت ها در اين شغل موفق تر ند؟ .11

 :   اشاره كرد ريتوان به موارد ز يشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص
 . به كار با اعداد و ارقام در حوزه مربوطه عالقه مندافراد داراي روحيه محافظه كارانه و  :  شخصيت هاي قراردادي

 براي انجام اين شغل  چيست؟ ارزش هاي كاري .12
، شاغلشدن نيازهاي مالي فردجهت برآوردهدرآمد بعنوان اولين هدف شغلي در كسبهاي كاري اين شغل مي توان بهاز ارزش

اخالقي در راستاي ارائه خدمات به ديگران و كسب موفقيت در نتيجه تالش و پشتكار و   عنوان ارزشهمچنين انسان دوستي به
رشد و توسعه ي فردي و بدست ، هاي اين حرفهاز ديگر ارزش . مندي در اين حرفه اشاره نمودها و عالقهتوانمندي استفاده از

 . باشدموقعيت اجتماعي در راستاي امكان پيشرفت و خدمت رساني متعالي به ديگران حائز اهميت مي آوردن
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 حسابرسي

 رسته 
 مالي و بازرگاني، اداري  :  رسته اصلي

 مالي :  ه فرعيرست

 

  :  ماهيت شغل .1
 درواقعو موارد قانوني را بر عهده دارد و ابداري و انطباق آنها با اصول حسحسابداري ، رسي صحت اسناد ماليحسابرس وظيفه بر

، يقانون و ينظارت يهاسازمان ريسا و هابانك، سهامداران، رهيمد أتيه به را خود كار جهينت و يرابررس حسابداران كار حسابرسان
 . كننديم گزارش، مورد حسب

 . در اين شغل از ماشين حساب هاي حرفه اي و نرم افزار هاي مرتبط استفاده مي گردد  :  ابزار و وسايل
 . باشدفعاليت هاي حسابرس ها تحت نظارت مستقيم سازمان حسابرسي و مالياتي  مي  :  سيستم نظارت

 :  كار طيمح .2
 . باشدكنند كه معموال محيطي آرام با نور و تهويه مناسب ميا در سازمان ها كار مياين افراد در دفاتر شخصي ي

 . نمايندصورت تمام وقت فعاليت ميه تر اوقات بباشد اما  بيشساعت كار با توجه به قرارداد كاري مي
-حتي به شهرهاي ديگر سفر مي دندمعموال محيط كار ثابت است اما براي سركشي به سازمان ها ودفاتر بايد از محيط خارج گر 

 . كنند
 . دهندمعموال در محيط هايي آرام به كار ادامه مي :  ساكت بودن محيط شغلي يا پرسرو صدا بودن

با توجه به نوع محيط كار و ماهيت آن خطرخاصي  براي فرد ندارد مگر اين كه به واسطه سفركاري يا به خطر افتادن منافع   
 . ورت گيرداي تهديداتي صعمده

 ست؟يچ شغل نيا شروع يبرا الزم يهاوآموزش يليتحص مدارك .٣

 . در اين حرفه مي توانند مشغول به كار شوند )هاشيگرا هيكل( تيريمدو  يحسابرس، يحسابدار يهارشتهن اليالتحص فارغ
دوره هاي  . اي مختلف وجود داردباشد و امكان ادامه تحصيل تا مقاطع باالتر در گرايش هحداقل مدرك موردنياز كارشناسي مي

 . باشدتكميلي جهت  آشنايي و كار با نرم افزار هاي تخصصي و رايانه در اين شغل مورد نياز مي

 باشد؟ داشته وجود شماشهردر شغل نيا است شده باعث يعامل چه .4
هاي بزرگ بويژه هاي بزرگ درشهرآموزشي و رستوران، تفريحي مراكز ادارات وهاي مختلف بازرگاني و شركتها ووجود سازمان

-ضروري مي، ظ حقوقي وقانونيلحااز، هاي ماليها و بررسيتعيين ماليات جهتهانياز به حسابرس، عنوان پايتخت كشورران بهته

 باشد

 كرد؟ شرفتيپ درآن و داد توسعه را شغل نيا توانيم چگونه .5
آشنايي با  واي هاي حرفههمچنين توسعه تجربه و مهارتو  مختلف اين رشته جهت افزايش دانش هايادامه تحصيل درگرايش

 توان پيشرفت كردي ميحسابرسباسرمايه گذاري وتاسيس مركز . غل موثر باشدتواند درتوسعه اين شهاي تخصصي مينرم افزار

 ست؟يچ شغل ياستخدام يهانهيگز .  6
-ولتي استخدام گردند و يا در شركتاي دولتي يا نيمه دو سازمان ه ند در شركت هاي بزرگ صنايع مختلفتوانحسابرس ها مي

 . صورت پروژه اي يا قراردادي زير نظر سازمان حسابرسي فعاليت نمايندهاي خصوصي به
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 ست؟يچ شغل ندهيآ انداز چشم. 7
 توسعه ياقتصاد يهابنگاه شيوافزا كشور شدن يصنعت زين و يخصوص يها شركت توسعه با رانيا در يحسابرس يطوركل به
و اين شغل از موقعيت  است داشته يريگ چشم شيافزا حسابرسان به ينظارت يهاسازمان و هاشركت ازين رياخ يدرسالها و افتهي

 . و چشم انداز خوبي برخوردار است

 است؟ چگونه شغل يايمزا و حقوق. 8
 متفاوت كننديم تيفعال آن در كه ينعتص نوع و تخصص، سابقه زانيم، آنها كار محل با متناسبحساب رسان  يافتيدر حقوق
صورت مطابق با قراردادو نوع كار در صورت استخدام حقوق و مزايا با توجه به قانون وزارت كار تعيين مي گردد و در غير اين است

  . گرددحقوق مشخص مي

 است؟ چگونه ترشغلبيش اطالعات كسب هايراه. 9
  . گردد مي توصيه تربيش اطالعات كسب براي موثق منبع يك عنوان به مختلف مراكز در حسابرسي شغل صاحبان به مراجعه
 . باشدمي موجود مرتبط مقاالت و كتابها وي اينترنت مختلف منابع در هم تر كلي اطالعات كه است بديهي

 ست؟يچ شغل انجام يبرا الزم يهامهارت و هاييتوانا. 10
 . بات سريع و دقت عملبه جهت انجام محاس:   ايي هاي رياضيتوان

لذا سازماندهي و نظارت و برنامه ريزي  . شوددر اين حرفه معموال كار به صورت پروژه اي و تيمي انجام مي :  توانايي مديريتي 
 . اهميت خاصي دارد

 . اردبه جهت انجام محاسبات سريع و كار با نرم افزارهاي رايانه و هماهنگي چشم و دست اهميت د :  توانايي حركتي

 ترند؟ موفق شغل نيدرا ها تيشخص از كي كدام. 11
 . به علت كار با نرم افزارها و محاسبات و بررسي وكار با ارقام و اعداد :  قراردادي شخصيتي تيپ

 چيست؟ شغل اين انجام براي كاري هايارزش. 12
 . يكي از اهداف اين شغل كسب درآمد مناسب و قابل قبول است :  كسب درآمد

راحت هستند و به واسطه تيم و   ...امرو نهي كارفرما و ، معموال حسابرسان از آزادي عمل جهت تعيين ساعت كاري :  دي عملآزا
 . پردازندمسؤليت تعريف شده به كار مربوطه مي

دنبال را بهاخالق حرفهاي و مهارت منزلت اجتماعي ، تواند موجب رشد و تعالي فرد باشد و هم چنين با پاكدستياين شغل مي
  . دارد
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 كارشناس بيمه

 رسته
 مالي و بازرگاني، اداري :  رسته اصلي

 مالي :  رسته فرعي
 

 :ماهيت. 1

كارشناس بيمه عنوان نماينده اصلي شركت بيمه به ارائه خدمات بيمه اي مطابق با قوانين و شرايط مربوطه مي پردازد و 
  . كندكرده و مقدار پوشش بيمه اي  و حق بيمه آنها را تعيين مي درخواست ها و شرايط متقاضيان بيمه را ارزيابي

 سيستم متصل به شبكه بيمه مربوطه و نرم افزار آن، دفتر كار :  ابزارها و وسايل
 نظارت مستقيم :  سيستم نظارت

 :  محيط كار. 2

يد در محل جداگانه اي دفتر كار داشته نمايندگي ها و كارگزاري هاحتما با. محيط كار كامال اداري ميباشد :  فضاي فيزيكي
ساعات  . همانطور كه مي بينيد امكان نصب تابلو و فعاليت تخصصي وجود دارد)بدون هيچ فعاليت ديگري غير از بيمه( . باشند

ارائه ها كه به دليل پاسخگويي تمام وقت به صورت شيفتي نسبت به مگر بعضي از شعبه . باشدكار به صورت تمام وقت اداري مي
 . خدمات شبانه روزي اقدام مي نمايند

در اين شغل معموال در حالت معمولي  و قبل از وقوع حادثه و بعد از وقوع به دليل تخمين خسارت در  :  خطرات احتمالي كار
 . به همين دليل خطر خاصي متوجه كارشناس نيست، شوندمحل حادثه حاضر مي

صدور در دفتر ثابت است مگر براي برآورد كه گاهي بايد خود در محل حضور و ارزش  كارشناس :  ثابت بودن يا تحرك در كار 
اما كارشناس برآورد خسارت الزاما در مكان وقوع حادثه حضور مي يابد لذا كار وي نياز به  . حضور يابد  ...شركت و ، ملك، خودرو

 . تحرك و جابجايي دارد
گسترده محل پرسروصدا  هايگاهي بر اثر وقوع حادث . معموال محيط ساكت استدفتر كار  :  ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن

 . باشدمي
 . سرو كار با ديگران مي باشد  مگر برآورد خسارت :  سروكار ابا افراد يا ابزار

 و آموزش هاي الرم براي شروع شغل چيست؟ مدارك تحصيلي. 3

 . باشدته مديريت بيمه و مديريت و خدمات اجتماعي  در دانشگاه ميبهترين مسير حركت رشته علوم انساني در دبيرستان و رش
كه به صورت  . حداقل مدرك براي احراز اين شغل ديپلم است . ولي با رشد تكنولوژي آموزشهاي ضمن خدمت الزم است

 . بينندحضوري آموزش مي

 شما وجود داشته باشد؟ شهر چه عاملي باعث شده است اين شغل در. 4

باشد و در اين شهر به علت وجود مراكز درماني و امش و امنيت در شغل ها و خانواده ها عامل اصلي ايجاد بيمه ميايجاد آر
 . ها و ادارات بسيار اين شغل وجود دارد و هچنين وجود بانك هاها و شركتبيمارستان

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟. 5

توسعه صنعت بيمه خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي بيمه از طريق بازار بورس از بخش دولتي به بخش هاي يكي از راه
  ...تواند پيشرفت كند وهاي مربوط بيمه اشتغال دارد ميخصوصي است  و به طور فردي هم هر فردي كه در شغل

 شغل چيست؟ گزينه هاي استخدامي. 6
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 )دريافت حقوق(نوان نيروي ستاديكاركردن در خود بيمه مركزي به ع -الف
 چه در قسمت ستادي چه در قسمت صدور بيمه نامه ) ...آسيا و ايران و (فعاليت در شركت هاي بيمه-ب

 )دريافت حقوق(اخذ نمايندگي از شركت هاي بيمه و فروش بيمه نامه و دريافت كارمزد از شركت هاي بيمه -ج

و فروش و ارائه خدمات پس از فروش و طراحي بيمه نامه و دريافت كارمزد ازشركت اخذ مجوز كارگزاري بيمه از بيمه مركزي  -د
 هاي بيمه بابت فروش بيمه نامه و بعضا عقد قرارداد با شركت هاي مختلف جهت ارايه مشاوره بيمه اي به آنها

 آينده شغل چگونه است؟ چشم انداز . 7

باشد و از اين هاي خود از طريق اپليكيشن ها در حال پيشرفت مييتصنعت بيمه با پيشرفت تكنولوژي تا حدودي به سمت فعال
هند از بيمه تر كارفرمايان ترجيح ميخطير بيش هايهم چنين با توجه به مسؤليت .نمايندطريق اقدام به ارائه خدمات مي

 . جهت حفظ منابع و سرمايه خود بهره ببرند  ...بيمه حمل و نقل و ، مسؤليت

 ي اين شغل چگونه است؟اياحقوق و مز. 8

در موارد كارمندي كه حقوق كارمندي و در موارد كارگزاران و نمايندگان درآمد كامال متغير و بر اساس ميزان عملكرد و فروش 
 . باشدفرد مي

 تري درباره اين شغل بدست آورد؟از چه منابعي مي توان اطالعات بيش. 9

 شغلي هايسايت ، و يا مراجعه به كارگزاري هاي بيمه) ركتهاي بيمهروابط عمومي ش(مراجعه به شركت هاي بيمه 

 براي انجام اين  شغل چيست؟ توانايي و مهارت هاي الزم. 10

و محاسبات مربوط به هزينه هاو درآمدها و كاركردن با ، تكميل فرم ها، قدرت باال در دسته بندي كردن اشيا  :  توانايي مديريتي
 هاي اداريدستگاه

 . بيانگر قدرت فرد در تحليل  محاسبات عددي و  فهم يك مساله محاسباتي  :  يي رياضيتوانا
كنار آمدن و برقراري ارتباط آسان با ديگران و توانايي نفوذ در ، توانايي در داشتن رفتار مودبانه:   توانايي اجتماعي و كالمي

 ديگران و جذب مشتري

 تر هستند؟ كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق . 11
مشاوره و مراقبت از ، عالقه مند به آموزش. كار داردبا انسان سر و طور مستقيمبهكارهايي كه مند بهعالقه :  شخصيت اجتماعي

 ديگران
 ، گسترش خدمات بيمه اي نو و جذب مشتري، عالقه مند به مديريت ديگران براي رسيدن به يك هدف :  شخصيت ريسك پذير

  ...هاي ريسك پذير و خريد و فروش وپيشرفت و فعاليت 
حسابداري و  كارهاي ماليمند بهعالقه، ها و اطالعاتعالقه مند به فعاليت هاي مشخص و منظم و با داده :  شخصيت قراردادي

 اداري

 چيست؟ ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل. 12
 . ستانه انجام شود و به ديگران كمك كنندعالقه مند به شغل هايي كه فعاليت هاي انسان دو :  انسان دوستي

 . مختلف بازاريابي نمود هايتوان حيطه كار را گسترش داد و به  روشدر اين شغل مي :  موفقيت
  . باشدتأثير اين شغل براي فرد در جامعه كسب رشد و تعالي فردي و كمك به ديگر افراد جامعه مي 
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 كارشناس بورس

 رسته
 اداري و بازرگاني، مالي :  رسته اصلي

 مالي :  رسته فرعي
 

 :  ماهيت. 1
، اوراق بهادار، در اصطالحات اقتصادي . دهد  كارشناس بورس اساساً به عنوان فروشنده كار خريد و فروش اوراق بهادار را انجام مي

راهنمايي هاي الزم  س بورسكارشنامتخصص و . گذاري مالي يا قراردادي هستند كه سهام بخش كوچكي از آن است  اسناد سرمايه
، طال، اوراق قرضه، آنها سرمايه گذاري در سهام . را به شركت ها و افراد در خصوص تصميم گيري هاي سرمايه گذاري ارائه مي دهد

 . مسكن و ساير انواع سرمايه گذاري را ارزيابي مي كنند و به كارفرما يا مشتريان خود مشورت الزم را ارائه مي دهند
 . رصد بازار  و پيگيري مستمر اخبار بورس هاينرم افزار  :  و وسايل كار ابزار 

 زير نظر شركت كارگزاري بورس يا سازمان بورس به صورت مستقيم :   سيستم نظارت

 :  محيط كار . 2
  . دنشركت ها و يا دفاتر كار خود فعاليت مي كن، معموال در ادارات كارشناسان بورس:  فضاي فيزيكي 

 :  ساعت كاري . باشدكاري معموال نامشخص و گاهي بسيار فشرده و طوالني ميساعت 
خطر اصلي شغل مي تواند در از دست دادن سرمايه به دليل تصميم گيري نادرست و شرايط اقتصادي متغير  :  خطرات احتمالي

  . باشد

 . كار دارند معموال ثابت  و با رايانه و گوشي همراه سرو :  ثابت بودن يا تحرك در كار
  . بعد از بررسي و تحليل به كمك ابزار مي بايست سهامداران بازار بورس را مجاب كنند . هر دو  مورد :  سر و كار با ديگران يا ابزار

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟. 3
اي براي نوع گواهينامه حرفه  7در حال حاضر  . باشدمي مالي هايحداقل مدرك تحصيلي مورد نياز كارشناسي در يكي از رشته  

، معامله گري بازار سرمايه، تحليل گري بازار سرمايه، اصول بازار سرمايه:  بازار سرمايه ايران طراحي شده است كه عبارتند از
غير از دريافت .  اوراق بهادارارزشيابي و مديريت سبد اوراق بهادار، مديريت نهادهاي بازار سرمايه، كارشناسي عرضه و پذيرش

بسيار  پيشرفت شغليتواند در  مي  هاي مرتبط با تخصص اي عملي از فعاليت دارا بودن رزومه، هاي بازار سرمايه مدارك و گواهينامه
  . تاثيرگذار باشد

 . باشدترمي مي وقت ياها توسط افراد خبره به صورت پارهسال و طي دوره 7سال تا  4مدت زمان آموزش در دانشگاه  
 حضوري يا مجازي  :  نوع آموزش

 چه عاملي  باعث شده اين شغل در شهر شما وجود داشته باشد؟. 4
قابليت ، حفظ سرمايه، برخورداري از حمايت قانوني، كسب سود، وجود تاالر مركزي :  گذاري در بورس به دليل مزاياي بسيار سرمايه

 . كارشناسي و كارگزاري بورس در شهر تهران از اهميت برخوردار است.   ...مبلغي و  گذاري با هر امكان سرمايه، نقدشوندگي

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟. 5

در اولين  . آموزشي بورس و كارشناس بورس است هايتخصص و مهارت در زمينه بورس شركت در دوره ، راه كسب دانشبهترين 
و پس از كسب دانش و تخصص مورد نياز براي ورود به بازار  س نمودآموزشي بور هايبه شركت دردوره  اقدامت كه بهتر اسمرحله 
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و در غير اين صورت از راهنمايي و مشاوره كارشناسان بورس و متخصصان بورس ود اين عرصه اقدام نمدر بورس و سرمايه گذاري 
 . اعث پيشرفت و گسترش شغلي استارتقا مدارك تحصيلي مرتبط نيز ب . كرداستفاده 

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟. 6
 ، در بورس اوراق بهادار . . حسابداري و مديريت مالي و ، افرادي با مدارك كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هايي مثل اقتصاد

عنوان كارشناس بورس استخدام مي  به.  ...بنگاه هاي اقتصادي مختلف شركت هاي دولتي و شركت هاي سرمايه گذار خصوصي و 
 . شوند

 چشم انداز آينده شغل چيست؟. 7
ازار سرمايه راهي براي جذب نقدينگي از جامعه و هدايت آن به بازار مولد و به جريان انداختن چرخ كارخانه ها و در نتيجه حركت ب

يري هاي سياسي و اقتصادي منطقي و گتصميم  يابد مگر در سايهبا اين حال اين مهم تحقق نمي . رو به جلو كل اقتصاد است
 . انداز شغلي مناسب استدر چنين شرايطي چشم ايجاد اطمينان و جذابيت براي سرمايه گذاران

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟. 8
 . خصوصي و كارگزاري هايطبق قوانين خدمات كشوري در مراكز دولتي يا تأمين اجتماعي در شركت 

 اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟راههاي كسب . 9
مي  .  ...دوره هاي آموزشي بورس و ، مالقات با ديگر كارشناسان بورس، هاي تخصصي اقتصاد كتاب، اينترنت، كتاب فرهنگ مشاغل

 . تواند اطالعات مربوط به اين شغل را در اختيار بگذارد

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟. 10
 . استعداد و توانايي و تجربه جهت تحليل بازار و قدرت تصميم گبري و ريسك خريد :  رياضي توانايي

 . رواني و شيوايي كالم در جذب مشتريان و ميزان تأثيرگذاري اهميت بسزايي دارد :  توانايي كالمي
 ت  نظارت مستمر و بهره برداري مطلوب و به وق، جهت سازماندهي اطالعات :  توانايي مديريتي

 كداميك از اين شخصيت ها در اين شغل موفق تر ند؟. 11
آرام به  هاياين دسته از افراد با توجه به نياز به تحليل دراز مدت و كوتاه مدت الزم است همواره در محيط   :  شخصيت قراردادي

 . تفكر و تحليل و محاسبه بپردازند
 . گذاري وجود داردازهم نياز به خطر كردن و ريسك كردن در سرمايهعالوه بر تحليل منطقي و بنيادي ب :  شخصيت ريسك پذير

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل  چيست؟. 12
 . گذاري و كسب درآمد باال دارنداين دسته از افراد خود ويژگي سرمايه :  كسب درآمد

ا و كسب موفقيت در بازار و بورس براي اين دسته گذاري هاقتصادي و سرمايه هايتأسيس بنگاه، عالوه بر مدارج علمي :  موفقيت
 . شوداز افراد ارزش محسوب مي

  . گذار  را موجب شدتوان رشد و تعالي خود و افراد سرمايهدر اين شغل با محاسبات درست و دقيق و با خطاي پايين مي
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 كارگزار  بورس

:رسته  

 مالي ، اداري  و بازرگاني: رسته اصلي

 مالي: رسته فرعي

 : ماهيت .  1

كارگزاران اشخاص حقوقي . كارگزار حكم وكيل سرمايه گذار را دارد كه از سوي او اقدام به سرمايه گذاري در بورس مي نمايد

هستند كه به نمايندگي از طرف مشتريان اقدام به خريد و فروش اوراق بهادار و كاال و يا اوراق مبتني بر كاال و ارائه ساير خدمات 

انجام فعاليت كارگزاري نيازمند كسب مجوز تاسيس و فعاليت از سازمان بورس و اوراق . نمايند سرمايه به مشتريان ميدر بازار 

كارگزار بورس اساساً به عنوان فروشنده كار خريد   .بهادار و عضويت در كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار و بورس مربوطه است

 . ي دهدو فروش اوراق بهادار را انجام م

 ...كار با نرم افزارهاي مختلف پيش بيني بورس و : ابزار و وسايل كار

به صورت مستقيم زير نظر شركت كارگزار كه خود به صورت غير مستقيم و تحت قوانين سازمان بورس و اوراق : سيستم نظارت 

 .باشدبهادار مي

 :محيط كار .  2

اين شعبه در شهري . پردازد گذاران مي نام دارد به ارائه خدمات به سرمايه "هشعب"كارگزاري از طريق واحدي كه  :فضاي فيزيكي

  .واقع شده است كه سازمان بورس در آن شهر تاالر دارد

 .عصر به كار اشتغال دارند 5صبح تا  8معموال شركت هاي كارگزاري و كارگزاران از ساعت : ساعات كار

 .ندارد، تنها دقت كافي در پيش بيني بازار مالي از الزمه شغل كارگزاري مي باشدخطر خاصي در اين حرفه وجود : خطرات احتمالي

كار در محيط كارگزاري به نسبت آرام است اما در صورت حضور در تاالر سروصدا و : ساكت بودن محيط شغلي يا پرسروصدا بودن

 .ها زياد استهيجانات ناشي از تغييرات قيمت

 .تر در نظر گرفتدو مورد، هرچند مي توان ميزان كار با ابزار را پررنگ هر: سروكار با افراد يا ابزار

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟.  3

هاي متعدد و تخصصي و پس از طي مراحل مختلف، موفق به كسب مجوز از سازمان بورس و اوراق  كارگزاران بورس، پس از آزمون

گري بيشتر به دنبال افرادي با مدارك دانشگاهي در  هاي معامله هاي مالي به هنگام جذب نيرو در پست تشرك  .شوند بهادار مي

اند، مدنظر قرار  صورت تجربي علوم مالي را آموخته هايي همچون رياضيات، مهندسي و علوم پايه هستند و كساني كه به رشته

 .دهند نمي

در رشته هاي نام برده، دوره هاي متعددي جهت تجزيه و تحليل بازار بورس و  غير از تحصيالت دانشگاهي:  مدت زمان آموزش 

 .توانايي تكنيكي اين كار وجود دارد

 . مي تواند به شكل حضوري، غيرحضوري يا مجازي نباشد: نوع آموزش

 شما وجود داشته باشد؟  شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در . 4
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هاي حافظ و فردوسي اين  شهر را به هاي متعدد و نيز بانك مركزي در خيابانبورس ، صرافي ، تاالرهايوجود مجتمع هاي بزرگ

 . عنوان مركز بورس و اوراق بهادار شهرت بخشيده است

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟.  5

تواند اصالح قيمتي باشد كه ها مييي دارد كه يكي از آنهارشد بازار و به تبع آن كارگزاران شاغل در اين حرفه نياز به محرك

، بسته هاي حمايتي هم چنين تعامالت در حوزه مذاكرات بين المللي. درصد اصالح قيمت صورت گرفته است 15تاكنون حدود 

 .كشورهاي اروپايي و تبادالت ارزي موفق و مطمئن مي تواند در رشد و پيشرفت شغل مؤثر باشد

 اي استخدامي شغل چيست؟ گزينه ه.  6

افرادي كه داراي قدرت تحليل اقتصادي باال در شرايط مختلف، قدرت پيش بيني تغيير و تحوالت ارز و داراي چشم انداز واقع بينانه 

د مي البته افرا. هاي استخدامي اين شغل هستنداي نسبت به مسائل اجتماعي كه بر اقتصاد جامعه تأثير گذار است، باشند از گزينه

هاي بازرگاني و اي به عنوان كارگزار در بورس داشته باشند كه اغلب شركتتوانند شخصا كار را به عهده گرفته و يا نماينده

 . اقتصادي به شيوه دوم، كارگزاراني خبره در تاالرهاي بورس دارند

 چشم انداز آينده شغل چيست؟.  7

مي است كه در اثر افزايش نرخ دالر ايجاد شده است، بنابراين يك احتمال آن بازار سهام در حال حاضرتحت تأثير يك اقتصاد تور

گذاري در بازار آينده رو به است كه بورس و كارگزاران شاغل، پبشتاز بازار شوند و با توجه به نگرش افراد جامعه و باال رفتن سرمايه

 .باشدپيشرفتي مصور مي

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .  8

ران در اصل،فروشنده هستند، اين يعني آن ها مزد مي گيرندو درصورتي كه با رفتار حرفه اي رضايت مندي مشتري و كارگزا

ارزان تر ) تخفيفي( كارگزاران غير مشاوره اي . شركت خود را جلب كنند، مبلغي هم به عنوان كميسيون مي گيرند كه متغير است

 . فقط بابت خريد و فروش سهام، از اشخاص يا شركت ها پول دريافت مي كننداز كارگزاران تمام وقت مشاوره اي هستند و 

 راه هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .  9

اقتصادي،   -بيشتر عالوه بر سايت هاي معتبر كه اطالعات به روز در اختيار قرار مي دهند، از شركت هاي تجاري براي اطالعات 

 .مركزي و افراد شاغل در تاالرهاي بورس مي توان استفاده كرد كارگزاران افراد حقيقي، بانك

 توانايي و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .  10

توانايي سازماندهي، نظارت و اعمال نفوذ و مديريت سرمايه و ريسك از جمله ويژگي هايي است كه كارگزار : توانايي مديريتي 

 . بورس مي بايست برخوردار باشد

دارا بودن استعداد رياضي جهت درك جداول، نمودارها، صعود و نزول و اعداد و ارقام جهت تحليل بازار الزمه كار : نايي رياضيتوا

 .كارگزار مي باشد

. به ارائه خدمات مشغول هستند) مثالً بورس اوراق بهادار، بورس كاال يا بورس انرژي(برخي از كارگزارها فقط در يك حوزه خاص 

توانيد از يك كارگزار صرفاً بورس كاال خدماتي  ها داشته باشيد نمي چنانچه شما تمايل به خريد و فروش سهام شركت بنابراين
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توانيد از كارگزاري صرفاً بورس اوراق بهادار كمك بخواهيد  يا اگر تصميم به معامله در بورس كاال داشته باشيد، نمي. دريافت نماييد

عالوه بر اين درنظر . زه به كارگزاري مراجعه نماييد كه امكان ارائه خدمات مربوطه را داشته باشدخواهيد داشت در هر حو و نياز

گذار در بورس اوراق بهادار، عالوه بر دريافت خدماتي از قبيل انجام معامالت حضوري و  بگيريد كه ممكن است به عنوان يك سرمايه

در اين صورت اگر كارگزاري . ر همچون مشاوره يا سبدگرداني نيز داشته باشيدآنالين بورس اوراق بهادار، نياز به خدمات اضافه ت

. توانيد خدمت مورد نظر را از اين كارگزاري دريافت نماييد شما فاقد مجوزهاي الزم از سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، نمي

 .هاي مختلف داشته باشد رائه خدمات در حوزهبنابراين الزم است كارگزاري را انتخاب نماييد كه مجوزهاي الزم را براي ا

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .  11

برند در افرادي كه داراي شخصيت محافظه كارند و از كار در محيط هاي سرد و ساكت و اعداد و ارقام لذت مي: شخصيت قراردادي

 .ترنداين حرفه موفق

ركردن و ريسك در كار هستند  و كارهاي فكري را دوست دارند كه انجام دهند در اين افرادي كه عاشق خط: شخصيت ريسك پذير

 .حرفه موفق ترند

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟  . 12

 .باشديكي از اهداف اين شغل كسب درآمد باال مي: كسب درآمد

مشاغلي كه اين ارزش شغلي را برآورده مي سازند، . حرفه استرسيدن به مدارج باال  و توسعه دادن كار از ويژگي هاي اين : موفقيت

مشاغلي نتيجه گرا هستند كه به كاركنان اجازه مي دهند از قوي ترين توانمندي هايشان استفاده كرده و از شغل شان احساس 

 .به موفقيت است نيازهاي متناسب با اين ارزش عبارتند از نياز به استفاده از توانمندي ها و دستيابي. رضايت كنند

خالقيت و دارابودن ذكاوت و قدرت ريسك پذيري جهت ارائه ايده هاي جديد نيز از جمله ارزش هاي كاري اين حرفه : خالقيت 

 .است

نيازهاي متناسب با اين ارزش . ، امكان پيشرفت، پتانسيل الزم براي رهبري و اعتبار مناسب را به وجود مي آورنددر اين شغل

ب و در نتيجه ارتقا منزلت اجتماعي افراد كسب نياز به پيشرفت، برخورداري از اختيار، شناخت و موقعيت اجتماعي مناس: عبارتند از

 .مي گردد
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 كارشناس روابط عمومي

 :  رسته
 اداري و بازرگاني، مالي :  رسته اصلي
 اداري :  رسته فرعي

 

 :  ماهيت. 1
 دريافت براي سازي زمينه همچنين و مخاطبان به بخشي آگاهي و رساني اطالع جهت در ارتباط برقراري هنر عمومي روابط 

 .  است آن مسير در حركت براي مخاطبان و منتقدين و باالدستان هاي خواسته و انتظارات
 . . ها و سايت، اجتماعي هايشبكه ، تلفن همراه، اطالعات و خبر رساني از قبيل تلفن هايسيستم  :  ابزارها و وسايل كار

 . شودمعموال زير نظر مدير سازمان است و به طور مستقيم برآن نظارت مي :  سيستم نظارت

 :  محيط كار. 2
بخش اداري شركت ها و سازمان ها بزرگ كه معموال در يك اتاق  در دسترس مديريت به همراه تيم روابط عمومي :  فضاي فيزيكي

  . مستقرند
در واقع در هر زماني بايد اخبار و اطالعات رصد و با توجه به اهميت ، ساعت كاري طوالني معموال تمام وقت و :  ساعات كاري

 . گوش باشندهوش و بهها هميشه بايد بهشايد بتوان گفت اين دسته از مشاغل در سازمان . گو باشند پاسخ
گويي  درباره سازمان است و بايد با پاسخكه فرد دائم در معرض اخبار مختلف ، باشداز مشاغل پراسترس مي :  خطرات احتمالي

 . هاي روحي حفظ نمايدهاي به موقع خود و ساير عوامل سازمان را از آسيببدون جنجال و حاشيه و اطالع رساني، مناسب
 . هاي زياد استمعموال نياز به تحرك و سركشي و پيگيري :  ثابت بودن يا تحرك در كار

 . محيط شغلي آرامي ندارند :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن
 هم افراد و هم ابزار :  سروكار با افراد يا ابزار

 :  مدارك تحصيلي مورد نياز براي احراز اين شغل. 3
 كارشناسي مقطع در وابسته هاي رشته و كارشناسي مقطع در اجتماعي و روابط عمومي ارتباطات علوم رشته التحصيالن فارغ 

 . كنندخبرنويسي و گزارش نويسي را طي مي هايكه معموال دوره، شوند مي انتخاب مشاغل اين تصدي براي معموال دكتري و ارشد

 چه عاملي باعث ميشود اين شغل در اين شهر وجود داشته باشد؟. 4
 است اتيمؤسس و افراد با ها آن رابطه كيفيت يابداساسي مي ارزش و اهميت فرد و گروه، مؤسسه هر سرنوشت در كه عواملي از يكي
 به و مستقر طور به ارتباط اين اندازه هر . مشغولند فعاليت به آن در كه اي جامعه عمومي افكار چنينهم و دارند سروكار آن با كه

لذا وجود  . بود خواهد موفق خود اهداف به دستيابي در مؤسسه و گروه، فرد آن اندازه همان به، باشد يافته گسترش مؤثري شكل
 . كنندتر ايجاد ميها و سخنگويان بعضي از نهادها نياز به اين شغل را بيشلتي و وزارتخانهدو هايسازمان

 توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟چگونه مي. 5
 تقويت، سخنوري(با مردم و تحقيق درمورد رشته هاي مربوط بيش ترارتباط ، هاي معروف و سرشناس در اين رشتهي كتابمطالعه

 ) ...زبان هاي رسمي و قابل استفاده در اكثريت كشورها و

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟. 6
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-مي باال به متوسط حد در اعتبار و اندازه نظر از كه مختلف ادارات و هاسازمان در توانندمي عمومي روابط مديران و كارشناسان 

 از خيلي در اساساًٌ و كندمي ايفا مديرعامل معموالً را عمومي روابط مدير شنق تركوچك هايشركت در . كارشوند به مشغول باشند
 . باشدنمي تخصصي و شغل چنين وجود به نيازي ها شركت

 چشم انداز آينده ي اين شغل چيست؟. 7
 و يابند توسعه بيش تر هارسانه قدر هر . دارد وجود عمومي روابط براي الملليبين و ملي كار بازار گفت بايد كار بازار مورد در 

به واقع اين رشته در جهان و با افزايش ظرفيت ، شودمي تربيش عمومي روابط حرفه به نياز كند پيدا گسترش تربيش شهرنشيني
 . خبري رو به پيشرفت است هاي

 حقوق و مزاياي اين شغل چگونه است؟. 8
، ست با توجه به محل كار و گستره فعاليت سازمان متفاوت استكارابه مشغول مختلف هاي حوزه در كه عمومي روابط مدير حقوق

 تفاوت اين كه باشيد داشته توجه البته . باشداما به صورت كلي بايد گفت مطابق قانون خدمات كشوري و يا تأمين اجتماعي مي
 . دارد بستگي .  ... و كار لمح شهر، شركت نوع، كاري مختلف هاي حوزه، افراد تخصص و تجربه، كاري سابقه ميزان به درآمدها

  از چه منابعي مي توان اطالعات بيشتري درباره اين شغل بدست آورد؟ . 9
 . مراجعه به بخش روابط عمومي شركت ها و ادارات و مصاحبه ي حضوري با آن ها

  :  توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام اين شغل. 10

 . باشدها ميصبوري و حفظ آرامش در پاسخگويي، ترين توانايي دارا بودن روابط انساني باالدر اين حرفه مهم :  توانايي ارتباطي
 . ريزي و سازماندهي امور و اعمال نفوذ در اين شغل اهميت داردبرنامه :  توانايي مديريتي
 . دهاي جسمي در اين شغل اهميت دارهماهنگي و سرعت عمل  و دارا بودن توانايي :  توانايي حركتي
توانايي ترغيب و نفوذ در ديگران ، خزانه لغات باال، الزمه توانايي فرد سخنگو سازمان؛ برخورداري از رواني كالم :  توانايي كالمي

 . باشدمي

 ؟كدام يك از شخصيت ها در اين شغل موفق بوده. 11
اجتماعي و كار با ديگران لذت  هايدر محيطشخصيت هاي اجتماعي و برون گرا كه روابط عمومي بااليي داشته باشند  و از بودن 

 . برندمي

  :  ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل. 12
 شده ايجاد دنيا در موجي نيز اخير هايسال در . باشدشغلي اين حرفه مي هايموفقيت و خالقيت  جزو ارزش ، انسان دوستي 

 تبليغاتي هايروش كندمي بينيپيش  و داندمي تبليغاتي هاي اليتفع از مؤثرتر و ترمهم را عمومي روابط هايفعاليت كه است
در  . دهدمي مجازي اجتماعي هايشبكه طريق از عمدتاً و عمومي روابط به را خود جاي و شده منسوخ ديگر سال چند تا فعلي

ر تأثير شگرفي داشته باشد و به ارتقا كشو هايتواند به ارتقا ارزشمي جي نوع بيان و قدرت نفوذ كالممشاغل مربوط به روابط خار
 . منزلت اجتماعي فرد و جامعه كمك شاياني نمايد
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 كارشناس گمرك

 رسته

 حقوقي: رسته اصلي

 حقوقي: رسته فرعي

 ماهيت  .1

 .فردي است كه با كليه امور گمركي در بخش هاي مختلف آشنايي كامل دارد) يا كارشناس امور گمركي(كارشناس گمرك 

كشور و يا بخش گمرك سازمان ها و شركت هاي بازرگاني و صنعتي دولتي و خصوصي   ر گمركي مي تواند در گمرككارشناس امو

 .فعاليت كند

با توجه به بخشي كه كارشناس گمرك در آن به كار اشتغال دارد نياز است قوانين و مقررات را دانسته و ابزار و : ابزار و وسايل كار

 . سي ارزش واقعي كاالها را تشخيص دهدوسايل بازرسي مسافران و برر

 .خود به عنوان نماينده اداره گمرك در اين كار اشتغال دارد و به نوعي تحت نظارت مستقيم است: سيستم نظارت

 محيط كار  .2

روجي جهت بازديد از كاالهاي ورودي و خ... محيط كار كارشناس گمرك معموال در پايانه هاي مرزي كشور، بنادر و : فضاي فيزيكي

 .باشدمي... جهت ارزش گذاري وتطابق با اظهارنامه و 

 .معموال در ساعات اداري  و به صورت تمام وقت اشتغال دارند: ساعات كار

خطر خاصي در اين حرفه نيست، اما به دليل كار در يك محيط پرتردد و حضور ليفتراك ها و جرثقيل : خطرات احتمالي آسيب كار

 .ست نكات ايمني رعايت گرددبايهاي كوچك و بزرك مي

 .در اين حرفه معموال نياز به تحرك به دليل هماهنگي و رسيدگي به امور وجود دارد: ثابت بودن يا تحرك در كار

 .محيط شغلي به دليل وجود ماشين آالت و ازدحام آرام نيست: ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 .سروكار دارند... با افراد و هم با ابزار و ماشين آالت و در اين حرفه هم : سروكار با ابزار يا افراد

 ي و آموزشهاي الزم براي شروع اين شغل؟تحصيلمدارك  .3

عالقه مندان به اين شغل مي توانند در مقطع كارشناسي رشته هاي مديريت گمركي و امور گمركي و يا مقطع كارشناسي ارشد 

ق تجارت بين الملل، حقوق اقتصادي، حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري، حقوق رشته هاي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي، حقو

شركت هاي تجاري، حقوق حمل و نقل تجارت، حقوق نفت و گاز، حقوق بين الملل و مديريت نظارت و بازرسي تحصيل كرده و 

برخي از رشته هاي ديگر نيز در اين شغل  البته مانند بسياري از مشاغل ديگر ديده مي شود از فارغ التحصيالن .جذب بازاركار شوند

در سازمان هاي دولتي از جمله گمرك جمهوري اسالمي ايران، بايد در آزمون ورودي شركت كرده و پس از .استفاده مي شود

 .موفقيت در آن و گذراندن مصاحبه و گزينش اداري مي توانيد در آنجا استخدام شويد

 شما وجود داشته باشد؟چه عاملي باعث شده اين شغل در منطقه  .4
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  ، گمرك غرب تهرانمهر آباد هاي امام خميني ووجود فرودگاه

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و پيشرفت كرد؟ .5
 واردات وصادرات دراين منطقه هاي تجاري وتوسعه شركت

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟ .6
مي ايران، سازمان ها و شركت هاي دولتي و خصوصي بازرگاني و كارشناس گمرك مي تواند در سازمان گمرك جمهوري اسال

هر سازمان و شركتي كه در امور صادرات و واردات فعاليت مي كند و همچنين مراكز و كارخانجات صنعتي . صنعتي استخدام شوند

گاني خارجي دارند كه در آن به كه خود واردكننده مواد و قطعات مورد نياز و صادركننده محصوالتشان هستند، لزوما يك بخش بازر

 .وجود كارشناس امور گمركي نياز است

 :چشم انداز آينده شغل چيست  .7

با توجه به گسترش ارتباطات كشورها و سازمان ها در سطح بين المللي و تحوالت گوناگوني كه در مبادالت بين المللي رخ داده 
 .ناسان گمرگ باشدمي شود آينده شغلي مناسبي پيش روي كارش  است، پيش بيني

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8

كارشناس گمركي كه در سازمان گمرك و يا ساير سازمان هاي دولتي استخدام مي شوند، مطابق با قانون  -كارشناس گمرك 

 كارشناساني هم كه در بخش خصوصي فعاليت مي كنند، بنا به ميزان تخصص،. مديريت خدمات كشوري حقوق دريافت مي كنند

 .درآمدهاي متفاوتي دارند دارند و يا طبق قانون كارتجربه، توانايي و توافقي كه با كارفرماي خود 

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
 هاي مرتبطبا جمع آوري اطالعات از افراد با تجربه در اين كار و متخصصان اين شغل  و سايت

 شغل چيست ؟توانايي ها و مهارتهاي الزم براي انجام  .10

 .يعني استعداد رياضي و درك آن و كار با اعداد و ارقام را داشته باشد: توانايي رياضي

 .توانايي بررسي، تشخيص و ارزيابي كاالها را در هنگام ورود و خروج داشته باشد: توانايي مديريتي

 ها در اين شغل موفق تر هستند ؟كداميك از شخصيت .11

 .از كار كردن با اعداد و ارقام لذت مي برند در اين حرفه موفق هستندافرادي كه : شخصيت  قراردادي

 هاي كاري براي انجام اين شغل چيست ؟ارزش .12

ها هاي صنعتي كشور و كسب روزي جهت خانوادهبسياري از كارها به جهت كمك به همنوعان و چرخيدن چرخ: انسان دوستي

 .صورت مي پذيرد

 .دارا بودن سوابق كاري صادقانه امكان ارتقا جايگاه شغلي وجود دارد در صورت طي مدارج علمي و: موفقيت

اين شغل و انجام درست كارها در جهت ارتقا خودكفايي كشور سهمي باال دارد و بدين ترتيب مي تواند موجبات رشد و تعالي 

  . را در كشور پديد آورد... اقتصادي و مالي و 
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 كارشناس مديريت منابع انساني

 رسته

 مالي و بازرگاني ، اداري :  رسته اصلي

 اداري :  رسته فرعي

 

 ماهيت .1

 رهبري را انساني منابع بخش كارشناسان او  . ير منابع انساني در واقع عنصر اصلي در سياستگذاري در بخش منابع انساني استمد
د و بخشي جدي كاركنان به انساني منابع يرمد هاي فعاليت از بخشي . دارد نظارت آنان كارهاي موقع به و درست انجام بر و كرده

كه سازمان يا شركت به  نمايداو با برنامه ريزي منابع انساني تعيين مي . باشدمربوط به كاركنان موجود در سازمان يا شركت مي
در  . نمايدمه ريزي ميدر صورت نياز براي فرآيند جذب و بكارگيري نيروي انساني جديد برنا . نيروي انساني جديد نياز دارد يا خير

سنجش ميزان انگيزه ، آموزش، مديريت ميزان حقوق و دستمزد، اي عملكردبر فرآيندهاي بررسي دوره، مورد نيروهاي كاري موجود
 . ريزي براي افزايش آن نظارت داردآنها و برنامه

 . باشداز ابزار كار اصلي اين حرفه مي  ... چاپگر و، تجهيزات الزم اداري مانند ميز و صندلي ورايانه :  ابزار و وسايل كار
 . گردداداره مي صورت مستقيم نظارت واين حرفه به :  سيستم نظارت

 محيط كار  .2

همه محيط هاي اداري و سازماني كه عده اي كارمند و ارباب رجوع درحال تردد هستند و امور اداري و بازرگاني  :  فضاي فيزيكي
 . درحال انجام است

   . باشداين حرفه منطبق بر قانون استخدام كشوري ميساعت كاري  :  اريساعات ك
  . خطر خاصي در اين حرفه وجود ندارد :  خطرات احتمالي

 . باشددر اين حرفه نمي خاصي تحرك و جابجايي :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
 . باشدحكفرما مي محيط اين حرفه معموال سكوتدر  :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . باشدمي )كاركنان(افراددر اين حرفه ارتباط فرد شاغل با  :  سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 مدارك تحصيلي وآموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .3
صيلي غير مرتبط حبا مدرك تافرادي ، منابع انساني ر كشور شركت ها و سازمان هايي هستند كه براي شغل كارشناس يا مديرد

آنها معتقدند كساني كه تجربه الزم را  . باشدآنها بر تجربه اين افراد مي بيش تركه البته گاهي دليل آن تاكيد  نماينداستخدام مي
زيابي ار، حتي اگر مدرك مرتبط هم نداشته باشند با مسايل مربوط به نيروي انساني از جمله سيستم هاي حقوق و دستمزد، دارند

موارد اين امر قطعي است كه داشتن مدرك با وجود همه اين . آشنا هستند  ...قانون كار و، روش هاي استخدام و مصاحبه، عملكرد
ه فارغ التحصيالن رشت، براي شغل كارشناس يا مدير منابع انساني . تواند در موفقيت شغلي بسيار موثر باشددانشگاهي مرتبط مي

 . باشدالزم مي مديريت به ويژه با گرايش منابع انساني هاي

 چه عاملي باعث شده است اين شغل در سطح شهر وجود داشته باشد؟ .4
 . موجب گسترش اين شغل در شهر شده است، وجود سازمان ها وشركت هاي مختلف دولتي و خصوصي و وابسته

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد ودرآن پيشرفت كرد؟ .5
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و كسب تجربه و ارتقاء دانش و آگاهي و تحصيالت و تسلط بر نرم افزارهاي تخصصي و امور  فردي بين و ارتباطي هاي مهارتفزايش ا
 . باشداين حرفه مي از عوامل توسعه ، مرتبط و امكان ارتقاء پست

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6
 . مان ها و شركت هاي دولتي يا خصوصي مشغول به كار مي شوندكارشناس و مدير منابع انساني در بخش منابع انساني ساز

 چشم انداز آينده شغل چيست؟  .7
وجود بخش ، با توجه به اينكه امروزه منابع انساني سرمايه اصلي هر سازمان يا شركت و با ارزش ترين منبع آن به حساب مي آيد

 . ن امر مبين افق رو به پيشرفت اين حرفه خواهد بودو اي باشدالزمه موفقيت هر نهادي مي منابع انساني و توسعه آن

 حقوق ومزاياي شغل چگونه است؟ .8
 درو شود  يم نييتع يخدمات كشور تيريبر اساس قانون مد يمنابع انسان ريكارشناس و مد يايحقوق و مزا ير بخش دولتد

و توان  يپرداخت يهااستيس يبر مبنا يهر شركت . متفاوت است يمنابع انسان ريحقوق و درآمد كارشناس و مد يبخش خصوص
فرد  يها و مهارت ها ييبر توانا ياديز اريبس ديتاك يالبته واضح است كه بخش خصوص . نمايديم نييرا تع زانيم نيخود ا يمال

 يشغل يهاگاهيجااز ، مناسب يايحقوق و مزا افتيتوانند عالوه بر دريافراد توانمندتر م و باشدمي ديشد اريداشته و رقابت در آن بس
 . برخوردار باشند زين يخوب

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه .9
  . همچنين سايت هاي معتبر اينترنتي، مراجعه به شاغلين و بخش منابع انساني سازمان ها و شركت ها، اطلس هاي شغلي

 توانايي ها ومهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10
  . كاركنان و مديران با مناسب ارتباط ايجاد براي روابط عمومي خوباشتن د :  توانايي ارتباطي

 . داشتن صراحت كالم در توجيه و ترغيب كاركنان :  كالميتوانايي 
 انساني منابع بخش فرآيندهاي و كارشناسان عملكرد بر نظارتو  برنامه ريزي، مهارت هاي تصميم گيريداشتن  :  توانايي مديريتي

 .  كار تيميانجام توانايي و  ها نآ هماهنگي و

 كداميك از شخصيت هادراين شغل موفق ترند؟ .11
 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 

 . داشتن روابط عمومي باال در ارتباط با امور كاركناندليل ه ب :  اجتماعي شخصيت هاي
و  دقيق، اهل عملو سازمان دهي و محيط كاري پايدار با اهداف سازماني روشن ت قدرافراد داراي  :  شخصيت هاي قراردادي

  . افراد داراي قدرت رهبري كاركنان و قدرت سخنوري باال در امور محوله :  شخصيت هاي متهور . منظم

 ؟ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست .12
، اولين هدف شغلي در جهت برآورده شدن نيازهاي مالي فرد شاغل از ارزش هاي كاري اين شغل مي توان به كسب درآمد بعنوان

و كسب موفقيت در نتيجه تالش و پشتكار و  ارائه خدمات به ديگران در راستاي اخالقي  به عنوان ارزش همچنين انسان دوستي
رشد و توسعه ي فردي و بدست  ،از ديگر ارزش هاي اين حرفه . استفاده از توانمندي ها و عالقه مندي در اين حرفه اشاره نمود

 . باشدرساني متعالي به ديگران در اين شغل ميآوردن موقعيت اجتماعي در راستاي امكان پيشرفت و خدمت
 



    �� 

    

    :فناوری اطالعات و مشاغل اينترنتی، کامپيوترمشاغل رسته  

 ها و اطالعاتكارشناس داده

 رسته
 اينترنتي فناوري اطالعات و مشاغل، كامپيوتر :  رسته اصلي

 اطالعات فناوری :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
، اطالعات مشتريان، هايي مانند اطالعات ماليدادهاطالعات و سازماندهي و نگهداري عمل ، 1ها و اطالعاتكارشناس داده 

براي برخي از اي كه او اين عمل را به گونه . بر عهده دارد، اطالعات انبار و ساير اطالعاتي كه ارزش حفظ و طبقه بندي را دارند
 . دهدانجام مي، باشد و براي برخي غير قابل دسترس قابل دسترسدر حداقل زمان  كاربران

 . باشدتخصصي اين حرفه از ابزار اصلي اين شغل مي هايدسترسي به رايانه و نرم افزار  :  و وسايل رابزا
 . باشدصورت مستقيم ميبا توجه به ارگان يا سازمان مربوطه معموال به  :  سيستم نظارت

 محيط كار .2

و يا انجام كار به صورت يا به صورت فردي  هاي خصوصيشركت، دولتيهاي سازمانكارشناسان اين رشته  در :  فضاي فيزيكي
 طرف قرار داد نيز جهت رسيدگي به شبكه ها و بررسي امنيت هاينمايند عالوه بر حضور در دفتر كار در مكان اقدام مي ايپروژه

  . يابندداده ها  به كاربر سيستم حضور مي
بانكي كه به  هايباشد مگر در موارد كاري خاص مثل شبكه ساعت كار معموال به صورت نيمه وقت و اداري مي :  ساعات كاري

 . باشدصورت شيفتي و ارائه خدمات به صورت تمام وقت جزو تعهدات كاري آنها مي
 هايگي احتمالي به دليل شدت و طول زمان فعاليت و استرس كاري منجر به خستگيخطرات آسيب ديد :  خطرات احتمالي

 . مؤثر مي باشد هايچشمي و ستون فقرات مي باشد كه انجام كارها در زمانبندي مناسب يكي از راه حل، فكري
 . معموال در اين شغل تحرك و جابجايي وجود ندارد :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

-ميافراد مشغول در اين حرفه در محل كار ساكتي با رايانه يا لب تاپ به كار مشغول :   يا پرسروصدا بودن محيط ساكت بودن

 . باشند
 . بيش تر از افراد در ارتباط خواهند بود، طور معمول با ابزار و تجهيزاتدر اين حرفه شاغلين به :  سرو كار با ابزار يا افراد

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟مدارك تحصيلي و آموزش هاي  .3
مهندسي فناوري ، مهندسي كامپيوتر، از بين فارغ التحصيالن كارشناسي در علوم كامپيوتر كارشناسان پايگاه داده معموالً

هاي ارشد مهندسي فناوري اطالعات هاي ارشد مهندسي كامپيوتر و گرايشاطالعات و يا كارشناسي ارشد در يكي از گرايش
آغاز و در دانشگاه تا مقطع ) رشته رياضي(يا دبيرستان ) رشته كامپيوتر(كه تحصيالت خود را از هنرستان ها  . شوندانتخاب مي

، ي را به صورت ضمني نيز طي نمايندهايتوانند دورهجهت به روز شدن اطالعات و نرم افزارها مي . دكترا مي توانند ادامه دهند
آموزش در دانشگاه اغلب حضوري مي باشد البته در  . وجه به مقطع تحصيلي ادامه مي يابدسال با ت 10تا  3تحصيالت حداقل از 

جديد نيز به صورت  هاييادگيري نرم افزار . توانند ادامه تحصيل دهندمقاطع باالتر به صورت غير حضوري و الكترونيكي نيز مي
 . گيردمجازي نيز مي تواند انجام مي

                                                           
١DBA:  Data Base Administrator 
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 شغل در شهر شما  وجود داشته باشد؟چه عاملي باعث شده است اين  .4
آسان و محرمانه به اطالعات ، آموزشي و دانشگاهي در منطقه كه ضرورت دستيابي سريع، تجاري، وجود تعداد بسيار مراكز اداري

 . و دانش مورد نياز شغلي و حرفه اي فراهم مي كند

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و درآن پيشرفت كرد؟ .5
تري را پيش روي عالقه مندان و فرصت هاي شغلي و بازار كار گسترده، باال و مدارك بين المللي از مراكز معتبرتخصص  كسب

امكان كار در خارج از كشور نيز براي آنها  همچنين . و آينده بهتري را براي آنها رقم خواهدزد دهدمتقاضيان اين شغل قرار مي
 . گرددتسهيل مي

افزاري جديدتري هاي نرمازسوي ديگر فناوري كند وها درطول زمان تغيير ميها وسازمانشركت، نياز افراد ضمناً باتوجه به اينكه
تا نياز  وداختار بانك هاي اطالعاتي در طول زمان بروز شنيازاست س، جهت پيشرفت و توسعه اين فن، شودبه بازار ارائه مي

ارتباط تنگاتنگ و مداومي با برنامه نويس نرم افزار و  ارشناس داده بايدو ك متخصصالزم به ذكراست . كاربران را پوشش دهد
همكاري نزديك اين متخصصين  هاي كاربرديهاي ساخت و توليد برنامهبراي انجام بسياري از پروژه زيرا، اشته باشدطراح آن د

 . خواهد بودكار پيشرفت  در كنار هم از الزامات

 هاي استخدامي شغل چيست؟گزينه .6
، در شركت هاي طراحي سيستم هاي كامپيوتري و خدمات مرتبط آنها اغلب . كننددر صنايع مختلف كار مي، هادادهان ارشناسك

برخي ديگر در شركت هايي با پايگاه داده وسيع  . كنندياينترنتي و پردازش داده فعاليت ممانند شركت هاي ارائه كننده خدمات 
ل پايگاه داده ؤبرخي مس . كنندكار مي، شوندهاي شخصي و مالي مشتريان ميكه شامل دادههاي بيمه و بانك ها مانند شركت

هاي حوزه سالمت و برخي نيز براي سازمان . هاي كارت اعتباري مشتريان هستندهاي خرده فروشي مانند پايگاه دادهشركت
 . كنندپزشكي كاركرده و مستندات پزشكي بيماران را مديريت مي

 از آينده شغل چيست؟چشم اند .7
كارشناسان با متخصصين فناوري اطالعات و بخصوص پايگاه داده و پژوهشگران و هاي انجام شده توسط براساس مصاحبه

 از رشد ميانگين ساير مشاغل بيش ترتوان چنين استنباط نمود كه اين شغل در آينده رشدي مي، همچنين اخبار و اطالعات روز
 درماني و، دولتي، مراكز آموزشي اي و هوشمند درداده هايبه سيستم  مردم بيش تروابسته شدن هرچه  زيرا با . باشد را دارا

نيز ، باشدترين آنها كارشناس يا مدير پايگاه داده ميتوان انتظار داشت مشاغل مرتبط با اين حوزه كه يكي از مهممي   ...نظامي و 
 . بيني مي گردد در واقع  افق رو به بهبودي پيش، توسعه يابد

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
از ، باشندتر و داراي تجارب زيادتري ميتر و به روزتسلط بر نرم افزارهاي قويتر، يشب مهارتپايگاه داده كه داراي  ينمتخصص

مپيوتر در سمت هاي ر اين اساس متوسط حقوق و درآمد متخصصان حوزه فناوري اطالعات و كاب . درآمدهاي باالتري برخوردارند
 . متفاوت خواهد بود) سرپرست و مدير، كارشناس(مختلف شغلي و در رده هاي مختلف سازماني 

 راه هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9

 . مرتبط هاياز طريق مصاحبه با افراد متخصص در  اين رشته  و مطالعه مجالت و سايت 

 م شغل چيست؟مهارت هاي الزم براي انجاو  توانايي ها .10

 . هاي مورد نياز درك روابط پيچيده و هماهنگي جهت بخش هاي مختلف استترين مهارتازمهم :  درك فضايي

زيرا بايد در اين رشته  . براي انجام درست كار در اين شغل مهارت رياضي و منطقي استديگر مورد نياز  مهارت:   توانايي رياضي
  . داشتن طراحي و ساخت يك پايگاه داده قدرتمند را امكا بتوان برنامه نويسي نمود تا

 . لحاظ سالمت جسمي و هماهنگي اعضاي بدن در فرايند انجام كاربه :  توانايي حركتي و جسمي
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 . هاي مرتبطساماندهي و برنامه ريزي دقيق در راستاي انجام فعاليت، در جهت نظارت :  توانايي مديريتي

 شغل موفق ترند؟كداميك از شخصيت ها در اين  .11
 :  توان به موارد زير اشاره كرد از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي

كاري آرام و ساكت و سرو كار داشتن با اعداد و ارقام و برنامه  هايبه جهت لذت بردن از محيط  :  شخصيت هاي قراردادي
 نويسي و تحليل

 . وجوگري علميهش و جستمندي به امور پژوبدليل عالقه :  وجوگرشخصيت هاي جست
 . لحاظ كار با ابزار و تجهيزات مرتبطبه :  شخصيت هاي واقع بين

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟. 12
امكان كار با حفظ آزادي عمل در اين رشته شغلي در صورت كار ، كاري اين رشته شغلي كسب درآمد مناسب هاياز جمله ارزش

موفقيت در اين شغل با توجه به توسعه كار و ارتقا مدرك تحصيلي و ارائه  . پيمانكاري فراهم مي گرددخصوصي و  هايدر شركت 
 . را ميسر نمايد آرزوخدمات منحصري و خاص كه برخاسته از خالقيت فرد نيز باشد مي تواند حصول به اين 

ر برنامه نويسي و امنيت داده ها نقش باالي دارد و تأثير اين شغل در خودكفايي و ارتقا ايران اسالمي در صورت عملكرد باال د
با دارا بودن امتيازات انحصاري ثبت نرم افزارها كه برآمده . ما خارج مي كند هايدسترسي ساير كشورها  را از برنامه ها و سيستم 

  .از هوش و خالقيت افراد مي باشد رشد و تعالي فرد در جامعه و منزلت اجتماعي وي فراهم مي گردد
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 پژوهشگر علوم كامپيوتر

 رسته

 فناوري اطالعات ومشاغل اينترنتي، كامپيوتر :  رسته اصلي
 كامپيوتر :  رسته فرعي

 

 ماهيت  .1
ساخت و ، هاي طراحي روش، شود كه به زيربناهاي نظري هايي گفته مي به مجموعه فنون و رشته  علوم رايانه يا علوم كامپيوتر

ژوهشگر كامپيوتر به كشف فناوري هاي نو و يافتن كاربردهاي جديد فناوري هاي موجود وپ پردازند انه ميچگونگي استفاده از راي
اير حوزه ها را بررسي و حل پزشكي و س، علم، او مشكالت پيچيده محاسباتي در حوزه هاي تجارت . پردازددر حوزه كامپيوتر مي

به ، اند و بر مبناي اين فهم و درك ها ساخته شده ها بر پايه آن ازد كه برنامهپرد به فهم و بررسي خصوصياتي مي بيش تر ونمايد مي
-يا كارهاي تحقيقاتي كرده و يا تدريس مي ً افراد اين حوزه معموال . پردازد هاي پيشين مي هاي جديد و يا بهبود برنامه ايجاد برنامه

هاي علمي و در حالي كه براي سازمان، وتر متمركز هستندبر مباحث تئوريكي كامپي، كنندني كه تدريس ميمحققا . نمايند
مهندسان سخت افزار ، برخي از پژوهشگران اين حوزه با مهندسان برق . كنندميفعاليت هاي سودآور بازرگاني در حوزه پروژه

 . كامپيوتر و ساير متخصصان در انجام پروژه هاي چند رشته اي همكاري دارند
 . ايانه و نرم افزارهاي تخصصي اين حرفهر :  ابزار و وسايل كار

 . باشدصورت مستقيم ميدر صورت استخدام در مجموعه هاي دولتي و خصوصي به :  سيستم نظارت

 محيط كار  .2
-اي دولتي و يا شركت هاي خصوصي ميپژوهشي سازمان ه، محل كار اين مهندسين در فضاهاي علمي آموزشي :  فضاي فيزيكي

 . باشد
-ميفعاليت هاي دولتي يا مراكز تحقيقاتي يا آموزشي به صورت تمام وقت در سازمان كامپيوتر معموالً انژوهشگرپ  : ساعات كاري

هاي پيدا نكرده و به دليل ضعف پژوهش و تحقيقات در دانش بارزي شغل در ايران هنوز رسميت و عموميتاين  البته . نمايند
 . باشنداي در اين حوزه مشغول ميوتر به صورت پاره وقت و اغلب پروژهدانشمندان و محققان كامپي، بنيادين در كشور
 . خطر خاصي در اين رشته وجود ندارد :  خطرات احتمالي

 . تحرك و جابجايي خاصي در اين حرفه وجود ندارد :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
 . باشدكوت برقرار ميدر محيط كاري اين حرفه اغلب س :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . باشدابزار و وسايل كار مهم مي، در اين حرفه بيش از ارتباط با افراد :  سروكار با افراد يا با ابزار و وسايل

 ؟ مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست .3

و  كارشناسي ارشد علوم كامپيوتر، كارشناسي علوم كامپيوتر پژوهشگر كامپيوتر بايد داراي مدارك تخصصي مرتبط از جمله 
 اين حرفه حائز اهميتي در يافتن شغل مناسب و كسب موفقيت در البته داشتن مدارك تحصيلي عال . ددكتراي علوم كامپيوتر باش

 . است

 چه عاملي باعث شده است اين شغل در سطح شهرشما وجود داشته باشد؟ .4
 تر شده و تقريباًاي شكل گرفته كه انسان روز به روز به اين ماشين هوشمند و محاسبه گر وابستهمروزه شرايط زندگي بشر به گونها

بدون داشتن كامپيوتر و استفاده از اطالعات ارزشمند موجود در شبكه  و فعاليتي پژوهش و تحقيقات ؛طالعات علميتصور انجام م
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ن را از زندگي وي آتوان حدي است كه ديگر نميپذير نبوده و بايد پذيرفت وابستگي بشر به كامپيوتر بهامكان، جهاني اينترنت
 . حذف كرد

 عه داد و در آن پيشرفت كرد؟توان اين شغل را توسچگونه مي .5
طراحي متناسب جهت پاسخ به  نياز هاي كشور در حوزه ، دادن ايده هاي خالقانه، تسلط بر زبان انگليسي و نرم افزارهاي تخصصي

 . باشندو همچنين ارتقا مدارك باالي تحصيلي از عوامل توسعه اين شغل مينياز به مخاطبان محصوالت بازار  وپژوهشي آموزشي 

 زينه هاي استخدامي شغل چيست؟گ .6
در شركت هاي طراحي سيستم هاي كامپيوتر و يا شركت هاي تحقيق و  يك پژوهشگر كامپيوتر در كشورهاي توسعه يافته معموالً

هاي بزرگ و توسعه يافته خصوصي در حوزه تحقيقات پايه كند اما در ايران به دليل عدم حضور شركتتوسعه علمي كار مي
 . كنندهاي نظامي فعاليتين متخصصان بايد در سازمان هاي زيرمجموعه دولت از جمله سازمانا، كامپيوتر

  چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
هاي بنيادين در پيدا نكرده و به دليل ضعف پژوهش و تحقيقات در دانش بارزي شغل در ايران هنوز رسميت و عموميتاين 

در صورتي كه سياست دولتمردان ايران در راستاي ورود و حضور در اين حوزه  و هستيمچشم انداز يكنواختي را شاهد ، كشور
ن ارتقاء و افق د بود و امكاخواهوپيشرفت تكنولوژي مورد نياز  متخصصين زيادي براي كار در مراكز تحقيقاتي قاعدتاً، باشد

  . شدروشن فراهم خواهد
  حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8

 . كنندمطابق با قانون مديريت خدمات كشوري حقوق دريافت مي، كنندهاي دولتي فعاليت ميا و سازمانهمتخصصاني كه در بخش
) يعليرغم محدود بودن فرصت هاي شغل(در يافتن شغل ، تجربه و توانمندي هاي فرد، در ساير موارد نيز ميزان دانش و تحصيالت

راه اندازي ، ي كه كارآفرين هستند و كار مستقلي در حوزه تخصصي شاندر مورد افراد. ثر استؤو كسب درآمد مناسب او بسيار م
 . درآمدهاي متفاوتي دارند، تالش و پشتكارشان، تخصص، شرايط متفاوت است و آنها با توجه به ميزان فعاليت، كرده اند

 راه هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
هاي فني و هاي تخصصي در زمينه علوم كامپيوتر و مراجعه به مجتمعكتابارتباط با دانشگاهها و مطالعه ، هاي شغلياطلس

 . هاي مرتبط اينترنتيهمچنين سايت، آموزشي و مصاحبه حضوري با متخصصين و شاغلين موجود

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10
 . در محاسبات رياضيات و منطق و تجزيه وتحليل سيستم هاتوانايي استدالل رياضي و ايده پردازي و قوي :   توانايي رياضي

 . جهت كار با تجهيزات و ابزار مرتبط با اين حوزهبه :  توانايي مكانيكي
 . در راستاي برنامه ريزي و تسلط بر فعاليت هاي مرتبط و  انجام كار تيمي و نفوذ كالم بر اعضاي تيم :  توانايي مديريتي

 . پيچيده و هماهنگي بين بخش هاي مختلف درك روابط :  درك فضايي

  كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11
 :  توان به موارد زير اشاره كرد از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي

 . يعلم يجوگروبه امور پژوهش و جست يمندهعالق ليبدل :  جوگرو جست يها تيشخص
 . ر با ابزار و تجهيزات شغليدر راستاي كا :  شخصيت هاي واقع بين

هاي ساكت و آرام و توجه به جزئيات و رويه مند به كار در محيطداراي روحيه محافظه كارانه و عالقه :  قراردادي هاي شخصيت
 . هاي مرتبطهاي فعاليت
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  ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
 به شرط دارا بودن تخصص و علم به روز كسب درآمد مناسب

 هاي كاري هداشتن ايده هاي خالقانه جهت طراحي و اجراي پروژ :  خالقيت
باشد كه در نتيجه آن ي از ارزش هاي كاري اين شغل ميعالقه مندسب موفقيت هاي حاصل از تالش و پشتكار و ك:  موفقيت

وي و در نهايت رشد  نزلت اجتماعيتوسعه فرد درجامعه و م، مختلف سيستم هاي كامپيوتريخودكفايي ملي در حوزه ارتقا و رشد 
 . گرددحاصل مي، ي اين حرفهاز ديگر ارزش ها، و تعالي ديگران در جامعه
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 داريكافي نت

 رسته

 فناوري اطالعات و مشاغل اينترنتي، كامپيوتر :  رسته اصلي

 مشاغل اينترنتي :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1
  . گويند ميداري نت  كافي نت يا كافي، شخصيي و به ارائه خدمات اينترنتي در مكاني عموم

، 1يك دستگاه سوئيچ، دستگاه كامپيوتر به عنوان سيستم مشتري چند، يك دستگاه كامپيوتر به عنوان سرور:  و وسايل كار ابزار
نصب ، نل پيامكپ، فكس، كپي، اسكنر، يك دستگاه چند كاره پرينتر، نرم افزار مديريت كافي نت، مودم قدرتمند، كابل شبكه

 . دوربين هاي امنيتي
 . باشدپليس فتا و پليس اماكن عمومي مي، تحت نظر مستقيم اتحاديه هاي رايانه:  سيستم نظارت

 محيط كار  .2
 و وسايل حداقل چيدمان جهت مناسب متراژي با مناسب موقعيت در و امن و بسته فضايي در حرفه اين محيط   :فضاي فيزيكي

  .باشدمي حوزه اين در مالز تجهيزات داراي
 . باشدبه صورت تمام وقت ميكاري اين حرفه معموال ساعت  :  ساعات كاري

  . نمايدبا رعايت نكات ايمني آسيب خاصي فرد شاغل را تهديد نمي :  خطرات احتمالي
 . وجود نداردي و شبكه به جز رفع اشكاالت سيستم حرفه تحرك و جابجايي خاصي در اين  :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

 . باشدمحيط سكوت از الزامات شغلي اين حرفه ميدر اين  :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
 . دنباشمي مداوم و مستمر در ارتباط ابزار و تجهيزات كار وشاغالن در اين شغل با عموم مردم  :  يا با ابزار و وسايل افرادسروكار با 

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي وآموزش  .3

با ، در عين حال . كند اي براي احراز اين شغل كفايت مي از مراكز فني و حرفه 2كاربري رايانه داشتن حداقل ديپلم و اخذ مدرك
  . ه كار شدتوان در اين حيطه مشغول ب نيز ميو الكترونيك  3آوري اطالعاتفن، داشتن مدرك مهندسي يا كارداني در رشته كامپيوتر

 وجود داشته باشد؟ سطح شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4
ها به خدمات مجازي بدون حضورفرد در مكان مورد  به دليل افزايش روزافزون استفاده از اينترنت و روي آوردن ادارات و سازمان

و نيز با توجه به نگرش برخط  وسخگويي خودكار هاي پويا براي پااستفاده از وبگاه، نظر و ارتباطات به صورت پست الكترونيك
 . باشدو الزم مي ضروريجهت خدمات رساني به مردم وجود اين شغل ، ن به سمت دولت الكترونيكآ دولت و حركت

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟  .5

افزارهاي  ها ونرم زساني معلومات و اطالعات خود دربارة برنامهروتسلط بر نرم افزارهاي خاص و به، خدمات رساني سريع و به روز
اده از نرم افزارهاي ويرايش متن فاست توان به از ديگر عوامل توسعه اين حرفه مي، باشدمي  در اين شغل ءجديد ازجمله شرايط ارتقا

خدمات جانبي  ءارتقا، )وبالگ(اه و وب نوشت طراحي وبگ، و تجهيزات مرتبط اي سيستم هاي رايانه ءارتقا، و ترجمه متون انگليسي
 . اشاره نمود.  ...فروش شارژ و ، به كاربران
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٣ IT 



    �٣ 

    

 استخدامي شغل چيست؟هاي گزينه  .6
 . باشدميهاي استخدامي اين شغل از گزينه فردياري گذسرمايه با ) خوداشتغالي(كار در مغازه هاي شخصي

 چشم انداز آينده شغل چيست؟   .7
از مردم به خدمات اينترنتي و طرح دولت الكترونيك و لزوم نياز سطوح مختلف اجتماعي دركنار چالش با توجه به افزايش ني

 متصور شغل اين براي يكنواختي انداز چشم ،امور انجام جهت ها نت كافي مشتريان كاهش و اينترنت به به مردم اكثريت دسترسي
  .باشدمي

 ؟حقوق ومزاياي شغل چگونه است  .8
، روابط عمومي فردخالقيت و خدمات رساني بهينه و داشتن ابتكار و  تالش و، گذاريغالي به ميزان سرمايهدرصورت خود اشت

 . بستگي دارد  ...موقعيت محل فيزيكي و

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟  هايراه .9
 . ياينترنتيت هاي مرتبط ساها و نتصاحبان كافي شاغلين وداران و مراجعه به اتحاديه كافي نت، هاي شغلياطلس

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت  .10

 . يو جذب مشتر هيو داشتن نفوذ كالم در توج انيجهت ارتباط و رفتار مناسب با مشتر:   يو كالم يارتباط ييتوانا
   . در كار يزيو برنامه ر ينظارت و سامانده :  يتيريمد ييتوانا
 . حوزه نيا ليكار با ابزار و وسا يدر راستا :  يكيمكان ييتوانا

 يابي و تعميرجهت درك روابط شبكه و عيب :  درك فضايي

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11
 :   اشاره كرد ريتوان به موارد زيشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص

 . گرانيمند به كمك به دهقباال و عال يروابط عموم يافراد دارا :  ياجتماع يها تيشخص
 . يمرتبط كار زاتيلحاظ كار با ابزار و تجههب :  نيواقع ب يها تيشخص
 . ها ستميس ليو تحل هيو داشتن قوه تجز يعلم يجوگرو به امور پژوهش و جست يمندهعالق ليبدل :  جوگروجست يها تيشخص

 هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ارزش  .12
هاي جديد با سرعت باال اين شغل از درآمد مناسبي گير شدن صنعت ارتباطي و كار با فناوريبا همه :  سبكسب درآمد منا

 . برخوردار است
 مديريت و كار  عمل در يداشتن آزاد :  آزادي عمل

توان ي ميها و خوش خلقو ارتقا كمي و كيفي سيستم  1ايهاي رايانهبا توسعه مناسب شغل از جمله محل بازي :  تيموفق
 . هاي زيادي را در اين حرفه كسب كسب نمودموفقيت

در اين  . بسياري از افراد در سنين باال قادر به انجام كار اداري از طريق فناوري اطالعات نيستند :  اخالق مداري و يانسان دوست 
 . باشدهاي شغلي ميحرفه فرصت كمك در جهت برطرف شدن نيازهاي آنها فراهم است و جزو ارزش

 نيا يارزش ها گرياز د، گرانيد يرشد و تعال تيو در نها يو يتوسعه فرد درجامعه و منزلت اجتماع و ارتقاء و ييخودكفا جهينت در
 . گردديحاصل م، حرفه

                                                           
١ Game Net 
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 :مهندسی و صنعتمشاغل رسته 
 

 تابلوساز برق صنعتي

  رسته
 مهندسي و صنعت :  رسته اصلي
 صنعت :  رسته فرعي

 

 ماهيت .1

  . نماينديا تعمير ميسازند و نصب ميكارگاهها و كارخانجات مختلف را طراحي كرده و آنرا  تابلوهاي، هاي برق صنعتيسازوتابل
انواع نمايشگرها و ، 2كليدهاي كنترل كننده، دستگاه هاي بچينگ، 1كليدهاي قطع و وصل، انواع ادوات الكتريكي :  ابزار و وسايل

 انواع كابل و داكت 
  . گرددجهت نظارت از سيستم نظارتي غيرمستقيم استفاده مي :  ظارتسيستم ن

 محيط كار .2

هاي بزرگ و گاهي جهت آموزش در ها و ساختماناداره، كارخانجات و يا تأسيسات، هاي كامالً صنعتيدر محيط :  فضاي فيزيكي
 . كنندكار مي، هاي آموزشگاهيمحيط

 . باشدرس ميزان ساعت كار و محيط شغلي  به صورت تمام وقت يا شيفتي ميبا توجه به پروژه در دست :  ساعات كاري
البته افراد ، وجود دارداحتمال خطر برق گرفتگي ، از آنجايي كه اين شغل با سيستم هاي برقي در ارتباط است :  خطرات احتمالي

 . يندتوانند شرايط را كنترل نمامي و دقت در كار آموزش ديده با رعايت مسائل ايمني
 . به جهت نصب و تعمير نياز به تحرك در كار است، در اين شغل غير از طراحي :  ثابت بودن يا تحرك در كار

 . به دليل اشتغال در مراكز صنعتي محيط شغلي پرسروصداست :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
 . تر با ابزار و وسايل سروكار دارندبيش :  سروكار با افراد يا ابزار

  الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3

كاربردي و آزاد تا -هاي علميتوانند با مدرك ديپلم كارودانش در اين رشته وارد بازاركار شوند و سپس از طريق دانشگاهافراد مي
  . هاي مرتبط ادامه تحصيل دهندمقطع دكتري در رشته

 ؟ در شهر شما وجود داشته باشدچه عاملي باعث شده است اين شغل  .4

 . باشدكارگاهها و كارخانجات عامل وجودي اين شغل در شهر مي، وجود مراكز صنعتي

  ؟توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كردچگونه مي .5

توان در اين شغل ميكارخانجات و بازاريابي مناسب ، تجربه و افزايش ارتباطات با مراكز صنعتي، با ادامه تحصيل و كسب مهارت
 . پيشرفت كرد

  ؟استخدامي شغل چيست هايگزينه .6

ها ساختمان، ادارات برق، هاي برقها به منظور تعمير و نگهداري تابلوكليه كارخانه، ها و كارخانجات سازنده تابلوهاي صنعتيكارگاه
 . امكان جذب نيرو در اين رشته را دارند  ...و ادارات بزرگ و 

                                                           
١ starter 
٢ Contactor 
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  ؟ينده شغل چيستانداز آچشم .7

 . زياد استنياز به اين رشته ، با توجه به صنعتي شدن شهرهاي بزرگ و وابستگي كليه صنايع به برق

  ؟حقوق و مزاياي شغل چگونه است .8

كارخانجات را دارند و همچنين امكان كار براي فارغ التحصيالن اين رشته به وكار خصوصي و ارائه خدمات به اندازي كسبامكان راه
 . حقوق مشاغل رشته هاي فني در مقايسه با ساير رشته ها خوب است . وبي فراهم استخ

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟  هايراه .9

دانش وحرفه اي و كار فني و حرفه ايراهنماي  هايو همچنين كتاب ادبا شاغالن و استاد كاران اين رشته مصاحبه انجام د مي توان
 . مورد نياز توضيحات خوبي ارائه دادند هايتخصصي و مهارت درباره اين رشته و دروس

  الزم براي انجام شغل چيست؟ هايها و مهارتتوانايي .10

 افرادي با توانايي مكانيكي و كار با ابزار  و وسايل خصوصا لوازم الكتريكي  :  توانايي مكانيكي
 عمل توأم با دقت زياد در كار افرادي با توانايي جسمي متناسب و سرعت :  توانايي حركتي و جسمي

 يابي و تعميرعيب، توانايي درك روابط پيچيده بين اجزا؛ جهت طراحي :  درك روابط فضايي

  ترند؟كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق .11

 :  نمايندتر عمل ميزير در اين حرفه موفق افرادي با شخصيت
دهند به جاي فكر كردن با ابزار و دستگاهها كار و ترجيح مي برندار لذت مياز كار با ابز اين دسته  :  شخصيت هاي واقع بين

 . نمايند
 

  ؟كاري براي انجام اين شغل چيست هايارزش .12

 . مشاغل صنعتي به دليل تخصص حرفهاي و با داشتن تجربه كاري از درآمد مناسبي برخوردار خواهند بود :  كسب درآمد
 . تا حد زيادي به علت تخصصي بودن كار آزادي عمل وجود دارد جهت طراحي و تعمير :  آزادي عمل

هاي صنعت تربيت نيروهاي متخصص در جهت ارتقا صنعت كشور در خودكفايي كشور عزيزمان نقش بسزايي دارد و با حركت چرخ
برخورداري از بيمه ، منيت شغليالبته با ايجاد ا . يابدكشور رشد و تعالي افراد جامعه تضمين خواهد شد و منزلت اجتماعي ارتقا مي

 . گرددو مزايا و تأمين آتيه صنعتگران منزلت اجتماعي افراد شاغل در اين بخش نيز تضمين مي
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 علوم و مهندسي آب

 رسته 
 مهندسي و صنعت :  رسته اصلي
 مهندسي :  رسته فرعي

 

 :  ماهيت  . 1
امنيت غذايي در ، با هدف افزايش توليدات كشاورزي، لوب از منابع آبكارشناسان كارآمد اين رشته به منظور بهره برداري مط

 . نمايندتالش مي، باال بردن توانمندي كشور در صادرات محصوالت كشاورزي و توسعه اقتصادي پايدار كشور، كشور

ز دروس مختلف مجموعه زمايشگاه كيفيت آب برپايه نياآزمايشگاه ها و كارگاههاي علوم مهندسي آب شامل آ :  ابزار و وسايل
، هيدروژئولوژي، هيدرولوژي، كيفيت آب، از جمله دروس آبياري و زهكشي، علوم و مهندسي آب در مقاطع مختلف هاي گرايش

  .  تعريف شده است  ...مهندسي محيط زيست و
  . باشدصورت مستقيم ميو بهسيستم نظارتي بر انجام كار  اين فعاليت بنا بر اشتغال در مجموعه هاي دولتي يا خصوصي متفاوت 

 :  محيط كار  . 2
افرادي كه در زمينه طراحي و مشاوره مهندسي فعاليت دارند عموما در يك فضاي دفتري در شركت يا اداره  :  فضاي فيزيكي 

، نكاري فعال هستندافرادي كه در زمينه پيما . هاي ميداني نيز براي آنها وجود داردمشغول هستند و بسته به پروژه امكان بازديد
  . اكثر اوقات در محل اجراي پروژه حضور دارند، جهت نظارت بر روند پروژه و حل مشكالت

ساعت كاري ، شانمعموال به صورت تمام وقت است البته برخي از آنها به دليل نوع فعاليت آب يساعت كاري مهندس:  ساعات كار
 . باشندمي به كارساعات زيادي مشغول  مشخصي ندارند و گاهي

 در آزمايشگاه ها يا شركت هاي كشاورزي و، د در مكان هاي گوناگون از جمله مزارعنبايد بتوان ينمهندس :  خطرات احتمالي
فعاليت كنند كه در صورت رعايت نكات ايمني  نيز) از جمله شكست يا ريزش در منابع آبي(هوايي و بحراني   و آب مختلف شرايط

 . كنديخطر خاصي تهديدشان نم
جايي و حضور توان گفت كه جابهباشد و در واقع ميميداني نياز به تحرك مي هايدر صورت بررسي  :  ثابت بودن يا تحرك در كار

باشد  و كار در محيط آزمايشگاهي آرام مي :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط . ناپذير اين شغل استبه موقع  بخش جدايي
 . چنين نخواهد بودميداني اين هايفعاليتلي در مواقع خاص و 
 . تر سرو كار با وسايل و ابزار استدر اين شغل بيش :  سروكار با ابزار يا افراد

 مدارك تحصيلي و آموزشهاي الزم براي شروع اين شغل؟ . 3
ر سراسري در گروه آب در دانشگاه ها شده كه از طريق كنكو -جايگزين رشته مهندسي كشاورزي رشته علوم و مهندسي آب

صورت ساله و آموزش به 4حداقل مدت زمان آموزش (كسب مدرك كارشناسيو  پذيردآزمايشي علوم رياضي و فني دانشجو مي
 . باشدتا مقطع دكتري در دانشگاه هاي كشور نيز امكان پذير مي، و ادامه تحصيل در اين رشته) حضوري

توانند با حضور در دوره هاي تجربي طراحي واخذ مدرك كارشناسي مي ت از تحصيلپس از فراغ توانندمي دانش آموختگان آبياري
 .  اجرا گردند طراحي يا طراحي و سيستم وگذراندن دوره دوماهه موفق به دريافت مجوز

 شما وجود داشته باشد؟ شهرچه عاملي باعث شده اين شغل در  . 4

ذخيره و انتقال آب و توليد برق ، مصرف، زداري و ساماندهي بهينه توليدلزوم توسعه كشاورزي و آبخي، هاي منابع آبيمحدوديت
 . زمينه ساز نياز و توسعه اين رشته در كشور شده است، موجود
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 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و پيشرفت كرد؟ . 5
 طراحي يا طراحي واجرا گردند مجوزگذراندن دوره دوماهه موفق به دريافت توانند با متخصصين اين رشته جهت توسعه شغلي مي

كشاورزي و آبرساني ديگر به طراحي يا  الب همكاري با شركت هايقسيس شركت هاي آبياري وآبرساني يا درأبا تطور مستقل به و
از ديگر عوامل توسعه اين شغل كسب همچنين   . دبپردازن منطبق بر تكنولوژي هاي پيشرفته جهاني اجراي سيستم هاي آبياري

مندي و پشتكار و خالقيت در كار و كسب تجارب مفيد و ارتقا در ضمن عالقه . باشدطالعات جديد و تسلط بر زبان انگليسي ميا
 . باشدهاي عالي در شركت هاي كاري از عوامل پيشرفت در اين حوزه ميبه پست

 اين شغل چيست؟ گزينه هاي استخدامي. 6
با  در بخش خصوصي همچنين . باشدادارات تابعه وزارت نيرو و جهاد كشاورزي مي، آموختگان اين رشتههاي كار دانشزمينه

شبكه هاي آبياري و ، هاي آبياري تحت فشارهاي طراحي و اجراي پروژههاي مهندسي مشاور و پيمانكاري در زمينهسيس شركتأت
 . ه فعاليت نمودتوان در اين حوزمي  ...ايستگاه هاي پمپاژ آب و، آب هاي زير زميني، زهكشي

 چشم انداز آينده اين شغل چيست؟ . 7
در بهينه ي تصميم گيرو مين بحث مديريت ه زكرروي بر ت مه حيااي ادابرآب منابع دن بوود محدو جمعيت ون فزروز ايش افزابا 

و پيشرفت اين شغل  به همين دليل فرصت هاي مناسبي براي رشد ستوز امرن انساي افكري هاترين مشغلهمهماز يكي رد ين موا
يش تقاضا افزآن ابالطبع و يش جمعيت افزرف و ايك طاز نيمه خشك و قليم خشك ان در ايرر اگرفتن كشوار قر . متصور است

شد ربه ي رو تأمين تقاضااي بررا مشكالتي ه و يددني تقاضا بر عرضه گرويگر منجر به فزي دسواز مختلف ي بخش هااي آب در بر
بها و استفاده آآوري و نگهداري در صنعت آب و نياز فوق العاده به جمع كشورسرمايه گذاري زياد حجم . ستآورده اهم افرآب 

افق روشن و رو به پيشرفتي در آينده  مين آب آشاميدني شهر با توليد برق و نيز تامين توسعه كشاورزيأصحيح از آنها در جهت ت
 . . اين شغل فراهم خواهد نمود

 شغل چگونه است؟ حقوق و مزاياي . 8

خانه دولتي حقوق فرد تابع قوانين استخدامي كشور و قانون كار خواهد بود و در در صورت استخدام در يك شركت و يا وزارت
هاي تعهدات آن و توانايي، مبلغ آن، دريافتي فرد به حجم قرارداد، بخش خصوصي و در زمينه مشاغل مهندسي مشاور و پيمانكاري

فرصت ، با توجه به نياز و وسعت كار در بخش فعاليت هاي مرتبط با صنعت آب كسب درآمد  . باشدد وابسته ميعلمي و تجربي فر
 . مناسبي جهت ورود به اين رسته شغلي خواهد بود

 شغل چگونه است؟ درباره از چه منابعي مي توان اطالعات بيشتري  . 9

ها و انجمن علوم و مهندسي آب و همچنين به ورزي و عمران دانشگاههاي كشاتوان به دانشكدهمي بيش تربراي كسب اطالعات 
  . شاغلين اين فعاليت و به اطالعات مرتبط موجود در فضاي اينترنتي مراجعه نمود 

 

 ي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟يتوانا. 10
 ارت بر نحوه صحيح انجام امور و نظ) ويژه مديرانب(سازماندهي تيم هاي كاري جهت  :  توانايي مديريتي

 . نياز است رياضيات و فناوري اطالعات، علمي، عالي فني در راستاي نياز اين رشته به توانايي هاي :  توانايي رياضي
 تيمي  هايو انجام كار  كشاورزان و كارگران، براي ارتباط با همكاران :  مهارت ارتباطي 

 . دقت و كنترل نتايج كار، ا ابزار و وسايل آزمايشگاهيتوانايي كاركردن ب :  توانايي مكانيكي
با توجه به تفكيك حيطه شغلي به صورت تحقيقات ميداني يا آزمايشگاهي هماهنگي بين چشمان و  :  توانايي حركتي و جسمي

  .كاهدنمايد و از خستگي مضاعف ميميداني به فرد كمك زيادي مي هايها و توانايي جسمي باال جهت كاردست
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ميداني و تحقيقاتي  برخورداري از درك باال جهت ادراك روابط پيچيده و تحليل در كار اهميت  هايدر فعاليت :  درك فضايي
  . دارد

 تر هستند ؟كداميك از تيپ هاي شخصيتي در اين شغل موفق. 11

گيري فظ اعتماد به نفس و تصميممواجهه شدن با شرايط بحراني  و ح، دليل داشتن قدرت خطركردنبه :  شخصيت ريسك پذير
 درست يا با حداقل خطا

ساكت و آرام و با دقت و كنترل چندين باره بايد  هايآزمايشگاهي اين دسته از افراد كه در محيط هايدر كار :  شخصيت قراردادي
  . كار را انجام دهند خسته نخواهند شد

در شرايط  كار جو وواكتشاف و جستمندي به لحاظ عالقهبه وجو گرافراد داراي شخصيت  جست :  و جو گرشخصيت جست
 و آزمايشگاهي كارگاهي

 . تر احساس خستگي خواهند نمودو تيمي كم  پروژه اي هايدر كار اجتماعي شخصيت هاي تيپ  :  شخصيت اجتماعي

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ . 12
بارز اين حرفه محسوب  هايها تأثير گذار است؛ لذا از ارزشبر سالمت جسمي انساناين شغل به صورت مستقيم  :  انسان دوستي

 . خواهد شد
توانند درآمد مناسبي را در صورت يافتن شغل مناسب و برخورداري از تخصص و تجربه مؤثر كاري مي :  كسب درآمد مناسب 

  . كسب نمايند
 . نمايدو مهارت به مدارج باالي شغلي نائل و موفقيت را كسب ميبا كسب مدارج علمي باال و ارتقا تجربه   :  موفقيت

در ارتقا و خودكفايي ملي همراه  با رشد و توسعه فردي و كسب منزلت اجتماعي  ايههمچنين تأثير انجام اين فعاليت نقش ارزند
 . خواهد داشت
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 ماشين ابزار

 رسته
 مهندسي و صنعت :  رسته اصلي
 صنعت :  رسته فرعي

 

 ماهيت  .1
زيرا با توجه به ، دارند سزايي در كيفيت قطعات توليدي ابزارهانقش به، به عنوان يكي از عناصر توليد، افزار ماشين يا ابزار ماشين

سازي كامپيوتري نسبت به توليد و ساخت انواع ابزارها و شبيه، هاماشيندقت هندسي و كيفيت قطعات توليد شده با استفاده از 
 يك، است براده بدون و براده با قطعات ساخت و توليد ي درباره ابزار ماشين بحث بيش تر  . نمايندعت اقدام ميقطعات در صن

 را قطعه آن هزينه مقدار و خاصيت، شكل، قطعه جنس به توجه با را قطعه يك خود فن و دانش با تواندمي ابزار ماشين متخصص
 . بسازد

  ...هاي تراش و فرز و دستگاه،  ...يري دقيق از جمله كوليس و گوسايل اندازه :  ابزارها و وسايل
 در صورت استخدام نظارت به صورت مستقيم و در صورت كار در كارگاه خوداشتغالي به صورت خود نظارتي :  سيستم نظارت

 كار محيط .2
مواد اوليه به محصوالت قابل استفاده را  مورد استفاده در تبديل  هايكه بتوان فرآيندهاي كار طوريسالن و سوله :  فضاي فيزيكي
 . بندي را در آن پياده و اجرا نمود پرداخت كاري و بسته -كاري  مونتاژ -كنترل -ساخت -طرح -به مراحل ايده

 كار در كارگاهها معموال به صورت شيفتي :  ساعات كار
 . عايت نكات ايمني داردكار با ابزارها و دستگاههاي برش نياز به هوشياري و ر :  خطرات احتمالي

 . جايي داردنياز به تحرك و جابه، كار بر روي چند دستگاه تا تهيه قطعه مورد نظر :  ثابت بودن يا تحرك در كار
محيطي پرسرو صدا ايجاد   ...كار در كارخانجات و كارگاهها در كنار دستگاههاي برش و فرز و   :  ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن

 . نمايدمي
 . تر با ابزار سروكار دارنددر اين حرفه بيش :  سروكار با ابزار و افراد

 چيست؟  شغل اين شروع براي الزم هاي آموزش و تحصيلي مدرك .3
 دروس ساعت 42 شامل كه است آموزش ساعت 105 داراي »ابزار ماشين« رشته ابزار هنرآموز يا فارغ التحصيل از رشته ماشين

 هاي شايستگي ساعت 9 و كارگاهي هاي شايستگي ساعت 6، فني هاي شايستگي ساعت 44، پايه ايه شايستگي ساعت 4، عمومي
  . است فني غير

 قطعه از متريال و جنس با داوطلب كه باشد مي صنعتي مواد شناخت و دقيق گيري اندازه شامل :  مفهومي دروس .1
 . كند مي گيري زهاندا را آن، وسايل از استفاده با و آورده دست به را قطعه مشخصات

 نحوه و خودرو قطعات طراحي اصول داوطلب كه باشد مي ماشين اجزاي ـ 2 و 1 محاسبات شامل :  محاسباتي دروس .2
 . آموزد مي را قطعات آن طراحي محاسبات

 را قطعات كشيدن نقشه و تجسم اصول داوطلب كه باشدمي تخصصي و عمومي فني رسم دروس شامل :  ترسيمي دروس .3
 . دآموزمي

  . است ابزار ماشين تكنولوژى با رابطه در كارخانه در كار يا و كارگاه، آزمايشگاه داراى دوره اين تخصصى دروس تربيش
هاي كارآموزي قالب دوره اي كشور درو هم در سازمان آموزش فني و حرفهكه البته هم در مراكز آموزش عالي و دانشكده هاي فني 

  . هاي الزم براي ورود به اين شغل را فرا گرفتتوان آموزشبه صورت حضوري را مي هاي مهارت شغليدو استاندار
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 باشد؟ داشته وجود شما شهر در شغل اين است شده باعث عاملي چه .4
 . صنعتي فراواني كه در اين منطقه وجود دارد هاي با توجه به كارگاهها و شركت

 كرد؟ تآن پيشرف در و داد توسعه را شغل اين توان مي چگونه .5
هاي  دستگاه اپراتوري و سازي قالب، زني سنگ، ابزارتيزكني، تراشكاري، فرزكاري زمينه در صنعتي هاي شركت و ها كارگاه در اشتغال

، صنعتي و خاص مراكز نظامي و ماشين سازي و ايده پردازي در خصوص طراحي و ترسيم نقشه هاي فني در ابعاد ظريف و درشت
 در فلزي صنايع توليد و ساخت گرايش، مكانيك مهندسي با مرتبط هاي رشته در توانند مي رشته اين التحصيالن همچنين فارغ

 . دهند تحصيل ادامه عالي آموزش سطح

  چيست؟ شغل استخدامي هاي گزينه .6
دنده تراشي چرخ  هايكارگاه-فرزكاري و ابزار تيزكني، تراشكاري هايكارگا-كاري فرزكاري و برش، تراشكاري هاي سرپرستي كارگاه

 . زني و پرداخت سطوح تخت و گرد سنگ هاي كارگاه-مخصوص هاي با ماشين
 و ساز كارخانه هاى كارخانه و تسليحاتى صنايع، هوائي صنايع، كشاورزي صنايع، خودروسازي، ابزارسازي، سازي ماشين هاى كارخانه

 . آيندهمگي در زمره ي محيط كار اين رشته شغلي به حساب مي آن امثال
 

 چيست؟ شغلاين  آينده انداز چشم .7
 را قطعات توليد و ساخت و فلزات فرم، جوشكاري، گري ريخته كار كه آالت ماشين تمامي، بسيار وسيع است ابزار ماشين رشته
 ممه صنعت و هوايي صنايع، نظامي صنايع، كشاورزي صنعت بتوانند كه، است ماهري استادان و كارشناسان نيازمند، دهندمي انجام

آالت و نياز به ساخت و توليد قطعات و ماشين هستيم توسعه حال در كه ما كشور در . بخشند رونق را سازي خودرو گذار تأثير و
 . در صورت دارابودن چشم انداز توسعه مناسب كشور رو به پيشرفت خواهد بود، باشدصنعتي مي

 است؟ چگونه شغل مزاياي و حقوق .8
اين نياز موجب جذب افزون به آن در رشته هاي مختلف صنعتي و ماشيني ونظامي يك كشور است و ويژگي مهم اين شغل نياز روز

 . بااليي را براي آن پيش بيني نمودتوان درآمدهاي لذا مي، هاي مربوطه شدهافراد با تخصص

 تري درباره اين شغل بدست آورد؟توان اطالعات بيشاز چه منابعي مي .9
 هاي ها و هنرستان راهنماي هدايت تحصيلي پايه نهم و آشنايي با رشته"كتاب ، رغ التحصيالن اين رشتهمصاحبه با دانشجويان و فا

، مراجعه به دفترچه هاي انتخاب رشته هاي تحصيلي سازمان سنجش و آموزش كشور، "و كاردانش شهرتهران ايهفني و حرف
 )و استاندارهاي مهارت شغلي تدوين شدهكتابچه معرفي رشته ها (مراجعه به سازمان فني و حرفه اي كشور 

 چيست؟ شغل انجام براي الزم هاي مهارت و ها توانايي .10
بيني ابزار و لوازم مورد نيازتوانايي پيش، قبول سفارش و تحويل مناسب در زمان مورد تعهد، ريزيجهت برنامه :  توانايي مديريتي

 . الزم را داشته باشد
تا بتوانند با درك مناسب اشكال ، توانايي كاركردن با ابزارها و دستگاههاي مورد نياز را داشته باشندافراد بايد  :  توانايي مكانيكي

 . را طراحي و توليد نمايندهاي مختلف آنهندسي و احجام و ارتباط بين بخش
موفقيت بااليي را كسب ، هاي مختلفافراد در اين رشته در صورت دارابودن توانايي درك روابط پيچيده بين قسمت :  درك فضايي
  . خواهند نمود

 ترند؟  موفق شغل اين در ها شخصيت از كداميك  .11
 :  تر خواهند بودزير در اين حرفه موفق هايافرادي با شخصيت

 . تر خواهند بودموفق، برندتر از تفكر لذت ميافرادي كه از كار با ابزار و وسايل بيش :  بينشخصيت واقع
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 چيست؟ شغل اين انجام ايبر كاري هاي ارزش .12
تصميم گيري در شرايط بحران فيزيكي محصوالت ، خالقيت و مسئوليت پذيري در كار، فني تنظار، مناسب و معقول وابط انسانير

احترام به ارزش هاي اخالقي و وجدان كاري در بخش هاي مختلف كار اعم از مسائل فني و محرمانه بودن و ، و ابزار هاي ماشيني
 احساس غرور و افتخار در مسايل فني و حساس امنيتي و حفظ اسرار به ويژه در بخش هاي نظامي و امنيتي فني كار، ودنمتعهد ب

 
 . باشدنوع دوستي و كمك به هموطنان ميها در حوزه ارتقا صنعت كشور با پشتوانه همبسياري از تالش :  دوستي نسانا

از درآمد مناسبي برخوردار ، صنعتي كشور هايتوليدي با توجه به نيازمندي هايرگاهكار و ايجاد كادر صورت توسعه :  كسب درآمد
 . خواهند بود

بزرگي را در اين حرفه رقم  ها و خودكفايي در ساخت برخي قطعات موفقيتزايي در كارگاهاشتغال، در صورت توسعه كار :  موفقيت
 . خواهند زد

 . نمايداين صنعت موجبات خودكفايي و ارتقا جايگاه كشور را ايجاد مي، بازار هاينيازبا همزماني تحصيالت و تخصص و چشم انداز 
 . يابدمنزلت اجتماعي اين شغل افزايش مي، كه در صورت تأمين بيمه براي كارگران اين بخش و ايجاد امنيت شغلي
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 وليزر مهندسي اپتيك

 رسته
 مهندسي و صنعت :  رسته اصلي

 مهندسي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
پردازد و دربسياري از علوم مادون قرمز و فرابنفش مي، پتيك شاخه اي از علم فيزيك است كه به مطالعه رفتار و خواص نور مرئيا
ليزر نيز به دليل خواص متمايزش نقش بسيار مهمي در افزايش  . كاربرد دارد) ...عكاسي و، پزشكي، مهندسي، ستاره شناسي(

در رشته مهندسي اپتيك و ليزر دانشجويان با انواع  . ارتباطات و پيشرفت صنعت چاپ و پزشكي داردگسترش ، توليدات صنعتي
 ...فن آوري ساخت قطعات اپتيكي و، )اندازه گيري طول موج و فركانس(اسپكتروسكوپي ليزري، ليزر و اپتيك و كاربردهاي آنها

 . زري مورد نياز در زمينه هاي مختلف باشندآشنا مي شوند و قادر به طراحي و ساخت تجهيزات اپتيكي و لي
 . تجهيزات تخصصي مراكز آزمايشگاهي و تحقيقاتي :  ابزار و وسايل كار

 . باشدصورت مستقيم ميهنظارت بر فعاليت در اين شغل در صورت استخدام در سازمان هاي دولتي و خصوصي ب : سيستم نظارت

 محيط كار .2

 . باشدمختلف مي  ...مراكز تحقيقاتي و پژوهشي صنايع و سازمان ها و بيمارستان ها و  محيط اين حرفه در :  فضاي فيزيكي
  . باشداين حرفه منطبق بر قانون استخدام كشوري ميساعت كاري  :  ساعات كاري

ابزار از  خطر برخورد با تششعات و خطرات احتمالي كار با تجهيزات و، گازگرفتگي و بريدگي، برق گرفتگي :  خطرات احتمالي
 . باشدآسيب هاي احتمالي اين حرفه مي

 . باشددر اين حرفه نمي تحرك و جابجايي خاصي :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
 . باشدمي تواندكار با دستگاه ها و تجهيزات ميهمراه با سروصداهاي محيط اين حرفه  :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

  . باشددر اين حرفه ارتباط فرد شاغل با ابزار و تجهيزات كار مي :  ا با ابزار و وسايلسروكار با ديگران است ي

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3
اپتوالكترونيك و در ، ليزر، اپتيك گرايشدرسه داشتن ديپلم رياضي و حداقل مدرك مهندس در رشته مهندسي اپتيك و ليزر 

  . گيرندا ميصورت تئوري و آزمايشگاهي فرهاي الزم را بهآموزش، انشجويان بنابر عالقه خودد، هرگرايش

 وجود داشته باشد؟ سطح شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4
امي وجود اين حرفه را الز، سازمان ها و شركت هاي مرتبط با اين حوزه در سطح استان، تمركز مراكز تحقيقاتي و پژوهشي صنايع

 . نموده است

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5
تسلط بر ، هاي مطالعاتي هاي داخلي وخارجي براي انجام پروژه هاي تحقيقاتيفراهم شدن فرصت، ادامه تحصيل در مدارج باالتر

ي اين شغل ي روز در اين حوزه از عوامل توسعهزبان انگليسي و نرم افزارهاي تخصصي و آگاهي از اطالعات و آخرين تكنولوژي ها
  . باشدمي

 استخدامي شغل چيست؟ هايگزينه  .6
 مراكز ، سازمان انرژي اتمي، صنايع نظامي، ها و مراكز درماني مجهزيمارستانتوان به بمي، هاي استخدامي اين حرفهاز گزينه
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  . اشاره نمود ...و زرگمراكز تحقيقاتي صنعتي كارخانه هاي ب، تحقيقاتي وزارت بهداشت

 چشم انداز  آينده شغل چيست؟ .7
 اين از نيز ما كشور و است داشته زيادي بسيار هاي پيشرفت جهاني سطح در ليزر و اپتيك مهندسي رشته و علم اخير هايالس

 و است بوده همراه مختلف ايعصن در فراوان بازار رشد و توسعه و ها آوري نو با نيز ايران در رشته اين و نمانده بهرهبي ها پيشرفت
  .خواهدبود حرفه اين براي پيشرفتي به رو انداز چشم مبين امر اين

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
در بخش خصوصي دريافتي حقوق   و نمايندميمزايا دريافت  شاغلين در بخش دولتي بر اساس قانون استخدام كشوري حقوق و

 . باشدمهارت دركار وقرارداد با كار فرما متغير مي، تجربه ،با توجه به ماهيت كار و تحصيالت

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه .9
 . همچنين سايت هاي معتبر اينترنتي، مراجعه به شاغلين و اساتيد و دانشگاه هاي ارائه دهنده اين رشته، اطلس هاي شغلي

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت  .10
 . به دليل انجام كار تيمي و سازماندهي و برنامه ريزي در كار :  توانايي مديريتي
 . در راستاي كار با تجهيزات الزم در اين حوزه :  توانايي مكانيكي

 . داشتن سالمتي جسمي و هماهنگي اعضاي بدن در راستاي دقت و تمركز در كار:  توانايي هاي جسمي و حركتي
 . جهت يابي و هماهنگي بخش هاي مختلف كار  توانايي :  درك فضايي

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11

 :   اشاره كرد ريتوان به موارد زيشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص
 . يمرتبط كار زاتيحاظ كار با ابزار و تجهه لب :  نيواقع ب يها تيشخص
و  ليو تحل هيو داشتن قوه تجز يعلم يجوگروبه امور پژوهش و جست يمندهعالق ليدله ب :  جوگروجست يهاتيشخص

 . گيري مناسب در حل مسائلتصميم

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش  .12
عنوان اولين هدف شغلي در جهت برآورده شدن نيازهاي مالي فرد هتوان به كسب درآمد باز ارزش هاي كاري اين شغل مي

اخالقي در راستاي ارائه خدمات به ديگران و رفع نياز هم نوعان و كسب موفقيت   به عنوان ارزش دوستيهمچنين انسان ، شاغل
، از ديگر ارزش هاي اين حرفه . ها و عالقه مندي در اين حرفه اشاره نموددر نتيجه تالش و پشتكار و استفاده از توانمندي

آوردن موقعيت اجتماعي در راستاي نوآوري و پيشرفت هاي قابل رشد و  توسعه ي فردي و بدست ، رسيدن به خودكفايي ملي
 . باشدمالحظه در اين شغل مي
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 مهندس الكترونيك و مخابرات دريايي

 رسته
 فني و مهندسي :  رسته اصلي

 مهندسي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
  ...ماهواره و، تلفني راديو، تلفكس، تلگراف :  لهاز جمطريق تجهيزات مخابراتي  بالعكس از و ساحل به دريا هرگونه ارتباط از ايجاد

  . مخابرات دريايي گويند را
  2تجهيزات هيدروگرافي، 1مكان ياب، دريايي جهت كنترل ترافيك درياييارتباطات  هاياستفاده دستگاهابزارو وسايل مورد :  ابزارها

 هاي مخابرات و الكترونيك درياييهاي آموزشي در زمينهنامهها و تنظيم بررپرستي و نظارت بر فعاليت كاردانس :  سيستم نظارتي
ناوگان ارتش جمهوري  كه خود به صورت مستقيم زير نظر سازمان بنادر و كشتيراني يا، بر عهده متخصص مخابرات دريايي است

 . بود اسالمي خواهد

 محيط كار .2
بنادر كشتيراني و بزرگ و يا در هايكشتيناوگان دريايي وتوانند درمخابرات دريايي ميكارشناسان الكترونيك و:  اي فيزيكيفض

  . فرمان مشغول به كار شوند هاياتاق
 . باشدتواند به صورت شيفتي يا تمام وقت توجه به شرايط استخدامي و نوع كار ميبا :  ساعت كاري

جمله خطرات احتمالي اين شغل مدت ازنيطوالدوري ازخانواده در احتمال بروزحوادث دريايي وخطرات جاني و :  خطرات احتمالي
 است

ثابت نيست و نياز به تحرك ، قر باشندتبزرگ مس هايچنانچه در ناوگان دريايي و كشتي :  جاييثابت بودن يا نياز به تحرك و جابه
جايي نياز به تحرك و جابهثابت بوده و ، فرمان مشغول به كار شوند هاياما چنانچه در بنادر كشتيراني و اتاق ، جايي داردبهو جا

 . ندارند
 . گيرددر محيطي ساكت و آرام صورت مي :  ساكت بودن محيط شغلي يا پر سروصدا بودن محيط

 . تر سروكار دارندبا وسايل و ابزار فني بيش :  سروكار با ديگران است يا با وسايل و ابزارها

 ؟تهاي الزم براي شروع اين شغل چيسمدارك تحصيلي و آموزش .3
 . ردوجود دا نيزدر حال حاضر امكان ادامه تحصيل اين رشته  ودريايي ضروري است  داشتن مدرك كارشناسي برق و مخابرات

 . باشدميسال 4حداقل مدرك تحصيلي ليسانس و مدت زمان  :  مدت آموزش
 . باشدمي و دانشگاهي صورت حضوريه نوع آموزش ب :  نوع آموزش

 شما وجود داشته باشد؟ شهرين شغل در چه عاملي باعث شده است ا .4
در تربيت متخصصان اين رشته و از سوي ديگر استقرار ستادي سازمان بنادر و دريانوردي ودانشگاه شريف وجود اين رشته در 

  . پايتخت

                                                           
١ GPS 

2
خواهند بود تا بتوانند شرايط ..گيري سرعت صوت در آب  واندازه ، آب ثبت عمق ، قادر به ثبت تغييرات نوسانات آب  ه كمك اين دستگاهها متخصصانب  

 . ها و شناورها جلوگيري نمايندها را تشخيص و از بروز خطرها براي انسانحال و آينده نزديك درياها و اقيانوس
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 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5
ادامه ، هاي كنكوردر دروس كار و فناوري و در انتخاب رشته در دفترچه بيش ترهاي با در اختيار گذاشتن اطالعات و آگاهي

هاي هاي جديد و علي الخصوص فراهم نمودن توسعه فعاليتها و آموزشتحصيل در مقاطع باالتر براي شاغلين و كسب مهارت
 . باشداقتصادي و تجاري كشور باعث پيشرفت اين شغل مي

 ؟هاي استخدامي اين شغل چيستگزينه .6
هاي شناور نيروي دريايي ارتش در يگان مخابراتبرخورداري از اطالعات و دانش الزم براي انجام وظيفه به عنوان افسر برق و 

 ها و كارخانجات نيروي درياييهو فعاليت در كارگا سازمان بنادر و كشتيرانيجمهوري اسالمي و مهندس الكترونيك و مخابرات در 
 . مي اين شغل استهاي استخدااز جمله گزينه

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
 امنيتي سبب شده كشورهاتصادي وت استراتژيك آن به ويژه در ابعاد اقكترونيكي دريايي با توجه به اهميلعلوم مخابراتي و ا

و اقتصادي كشور اما آينده شغلي اين رشته بستگي به توسعه تجاري  . صورت گيرد ه خاصيله توجئكشور ما نيز به اين مس خصوصاً
 . دارد كه با بهبود اين امر شغل رو به پيشرفت خواهد بود

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
 . كارفرما دارد هاي طرف قرارداد ونوع آب و هواي منطقه و شركت، بستگي به شرايط كاري

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه .9
توان به اطالعاتي در مورد اين شغل دست ميمنابع معتبر علمي تحقيق درمطالعه و، ياندانشجوبامصاحبه با شاغلين اين رشته و

 . يافت

 هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ها و مهارتتوانايي .10
براي نظارت و سازماندهي و برنامه ريزي در شرايط متلف كه نياز به برنامه ريزي دقيق و سريع در زماني كوتاه  :  مديريتي توانايي

 . . اردد
 . داشتن توانايي درك رياضي و كار كردن با اعداد و ارقام :  توانايي رياضي

 . الكترونيك دريايي هايها و ساير دستگاهيابجهت كار با انواع رادارها و ابزارها و مكان :  توانايي مكانيكي

 يك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟كدام .11
 :  تر خواهند بودحرفه موفقزير در اين  هايافرادي با شخصيت

 . نمايندگيري ميها و حل مسائل تصميماين دسته از افراد با دقت زياد و تمايل به تجزيه وتحليل موقعيت :  و جوگرشخصيت جست
 . دند با ابزارهاي مختلف كار كننتوانببه خوبي چرا كه بايد  :  شخصيت واقع بين

  ؟يستهاي كاري براي انجام  اين شغل چارزش  .12
 . يابنددر صورت كسب مدارج علمي باال و دارا بودن تجربه به مراتب باالي كاري ارتقا مي :  موفقيت

هم چنين به جهت حفظ  . دريايي كمك شاياني خواهد نمود تربيت متخصصان اين حوزه به خودكفايي كشور در امر تخصص
گسترش اين تخصص در كشوري با محدوده دريايي وسيع از  . يابدساحلي و دريايي قدرت ملي كشور توسعه مي هايامنيت مرز

توسعه پايدار در كشور است و موجب رشد و تعالي  هايطرفي باعث رشد صنعت گردشگري و توريسم نيز خواهد شد كه يكي از راه
كسب و كار كمك گردد و حتي به صورت غير مستقيم به ارتقا منزلت اجتماعي بندرنشينان به علت رونق افراد در جامعه مي

 . نمايدبسزايي مي
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 مهندسي انرژي

 رسته
 مهندسي و صنعت :  رسته اصلي

 مهندسي :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1

، اي است شامل كارشناسان آزموده براي طراحي مجموعه، هاي مختلفبا گرايش هاي انرژي مهندسي انرژي يا مهندسي سيستم
توسعه و ارزيابي ، طراحي . توزيع و مصرف انرژي، انتقال، تبديل، فرآورش، استخراج هاي برداري از سيستم مديريت و بهره، توسعه
يا ، ساخت، كارايي انرژي در طول مراحل طراحيازدياد هاي انرژي يا هاي مرتبط با انرژي به منظور كاهش هزينهها و برنامهپروژه

، سازي سبزساختمان، هاي تهويه هواتهويه و سيستم، يشگرما، هاي برقيالگوبرداري مجدد ساخت در يكي از رشته هاي سيستم
 . يا تهيه انرژي، كيفيت هوا، دهينور

 . باشدمي  ...ها وكابل، افزارهاي كامپيوترينرم، ابزار و وسايل مورد استفاده دار اين شغل شامل ابزار فني و الكترونيكي و طراحي
 . باشدكارفرماهاي دولتي و خصوصي مي صورت مستقيم توسطسيستم نظارت بر انجام كار به 

 محيط كار  .2

محيط ، گيري در بخش انرژي كشوروزارت راه و شهر سازي و ساير نهادهاي تصميم، اي شركتهاي برق منطقه:  فضاي فيزيكي
  . باشدكاري مهندس انرژي مي

بر اشتغال در محيط دولتي و يا خصوصي تواند تمام وقت و يا به صورت شيفتي بنادر اين حرفه ساعت كاري مي:  ساعات كاري
 .باشدمتفاوت مي

  . هاي بسيار خطر آفرين بوده و بايد حتماً شرايط ايمني رعايت شوداين شغل از شغل:  . خطرات احتمالي
  .تحرك بدني بسيار حائز اهميت است و در اين شغل بايد مداوم در حال فعاليت و تحرك باشند:  ثابت بودن يا تحرك در كار

 . به علت كار در محيط صنعتي محيط كاري پرسروصداست :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن
 . با ابزار و وسايل نيز سروكار دارند، افراد نيز عالوه بر كار تيمي و ارتباط كاري :  سروكار با افراد يا ابزار 

 ؟چيست مدارك تحصيلي و آموزشهاي الزم براي شروع اين شغل .3
 ،انرژي هاي سيستمهاي م رياضي و ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي رشته مهندسي انرژي با گرايشداشتن مدرك ديپل

  .است فراهم نيز دكتري مقطع تا تحصيل ادامه و زيست محيط و انرژي و انرژي هايفناوري

 چه عاملي باعث شده اين شغل در شهر شما وجود داشته باشد؟ .4
هاي مختلف انرژي از قبيل اكتشاف منابع جديد انرژي در زمينه را از به وجود افراد متخصصني، توجه به محدوديت منابع انرژي با

 . آورددر كالن شهرها  را به وجود مي هاي مختلفدر بخشو مطالعات و تحقيقات الزم و حفظ منابع موجود 

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و پيشرفت كرد؟ .5
به روز و توانايي و  كسب اطالعات، و پشتكار الزم در اين شغل به همراه تسّلط كافي بر زبان انگليسياقيت خّل هاي نو وداشتن ايده

 . هاي مختلف آن قطعاً در توسعه اين شغل نقش به سزايي خواهند داشتافزارهاي مرتبط با اين حوزه در گرايشتسّلط بر نرم

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟ .6
 :  تواند در دو بخش ذيل خالصه شوددانش آموختگان اين دوره ميفرصتهاي شغلي براي 
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، هاي نو ايرانسازمان انرژي، شركت بهينه سازي مصرف سوخت، ي نفت ايرانشركت مّل، وزارت نيرو ، وزارت نفت :  بخش دولتي
وزارت  ، بين المللي انرژي سسه مطالعاتؤم، سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست، وري انرژيسازمان بهره

 . گيري در بخش انرژي كشوروزارت مسكن و ساير نهادهاي تصميم، ايهاي برق منطقهتوانير و شركت، صنايع

-شركت، صنايع نيروگاهي هاي مهندسي انرژيشركت، هاي خدمات انرژيشركت، هاهاي توسعه نيروگاهشركت :  بخش خصوصي

-توربين( هاي تجديدپذيرهاي انرژيسيستم طراحي، ي مصرف انرژي در صنايع و ساختمانسازهاي بهينهتمهاي طراحي سيس

 )هاي حرارتيسيستم، هاي بادي

 چشم انداز آينده اين شغل چيست؟  .7
در حال  . امكان پيشرفت بسيار زيادي در اين رشته وجود دارد، ستا ي مهندسي انرژي در كشور ما نوپاباتوجه به اين كه رشته

برداري از منابع انرژي فسيلي تأمين  هاي عرضه انرژي و بهره وند رو به رشد تقاضاي انرژي از طريق گسترش سيستمحاضر ر
هاي مختلف مصرف كننده هاي فسيلي در تأمين انرژي مورد نياز بخش رشد سريع مصرف انرژي و سهم باالي انرژي . شود مي

ابع انرژي فسيلي و پخش حجم زيادي از مواد آالينده در محيط زيست پذيري منموجب سرعت بخشيدن به روند پايان، انرژي
موجب شده تا نظام اقتصادي ، وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي ناشي از صادرات منابع انرژي فسيلي، عالوه بر اين . شده است

، بخش انرژي با تحوالت مختلف فني از سوي ديگر ارتباط گسترده . كشور به شدت از تحوالت بازار جهاني انرژي تأثير بپذيرد
 . هاي انرژي به صورت بهينه صورت پذيرد برداري از سيستم توسعه و بهره، كند تا طراحي اقتصادي و اجتماعي ايجاب مي، علمي

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
هاي چشمگيري دارد به  تفاوت صيدولتي و خصو هاي مختلف  در شركت اين شغلدهد كه دريافتي افراد  نشان ميبررسي ها نتايج 
عوامل ديگري نظير نوع  و شوند ها محسوب مي كننده سطح حقوق در شركت تعيين باالتراي كه سابقه كار و رده سازماني  گونه

 . اند ثيرگذار بودهأسطح تحصيالت و نوع دانشگاه نيز بر دريافتي افراد ت، شركت

  راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
-دانشجويان كه در اين رشته در مقاطع مختلف در حال تحصيل مي، هاي معتبر دانشگاهي داراي رشته مهندسي انرژيايتس

اطلس مشاغل و اطالعات موجود در فضاي ، هاي خصوصيو شركت  ...نيرو و، همچنين شاغلين اين رشته در وزارت نفت . باشند
 . اينترنتي

 انجام شغل چيست؟ توانايي ها و مهارت هاي الزم براي .10
 كار در شرايط سختريزي مؤثر و بندي و برنامهاولويت، مهارت راهبردي و سازماندهي الزم :  هاي مديريتيتوانايي

هاي نو در و دادن ايده اقانهه خّللئمهارت حل مسو  علوم و فناوري اطالعاتتوانايي و استعداد مفاهيم رياضي و  :  توانايي رياضي
 . اي مرتبطهانجام فعاليت

  . آالت و ابزارهاي صنعتي الزم در اين حوزهتوانايي مكانيكي جهت آشنايي با علوم فني و آشنايي با مختصات ماشين 
به لحاظ داشتن قواي بدني الزم و هماهنگي اعضاي بدن با يكديگر و داشتن توانايي ارتباطي جهت  :  توانايي حركتي و جسمي

 . هاي الزماهنگيانجام كار به صورت تيمي و هم

 تر هستند؟در اين شغل موفق هاشخصيتكداميك از  .11
 ها و تصميمات مبتني بر آنها تحليل، هابه علت بررسي :  گراوجوگر و دادههاي جستشخصيت

 . برندبين كه بيشتر از كار كردن با ابزار و وسايل لذت ميهاي واقعشخصيت 
تري خواهند اين شغل اقبال بيش رت خطر كردن و مواجهه در شرايط بحران درهاي ريسك پذير به دليل داشتن قدشخصيت 

  . داشت

 ارزش هاي الزم براي انجام اين شغل چيست؟ .12
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 . شودهاي اين شغل است كه باعث كمك به هم نوعان ميترين ارزشانسان دوستي يكي از مهم
شغل هاي الزم در اين ارزش، نار موفقيت از انجام اين شغلمناسب در ك امنيت و شرايط كاري، استقالل، حقوق و مزايادر ضمن 

اين شغل در راستاي خودكفايي كشور و همچنين توسعه فردي و ارتقاء و منزلت اجتماعي ارزشمندي هاي  . سازندرا برآورده مي
  . باشدالزم را دارا مي
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 مهندسي برق و  الكترونيك 

 رسته
 مهندسي و صنعت :  رسته اصلي

 مهندسي :  ه فرعيرست
 

 ماهيت .1

، تنظيم مدارات سوئيچينگ، صنعتي هايمهندس برق يا كاردان الكترونيك صنعتي در كارخانجات و مراكز توليدي به كنترل موتور
بايد اين افراد  . پردازندمي  ...دياك و، تريستور، داري تجهيزات الكترونيك صنعتي مانند ديود اندازي و نگه راه، نصب، تعمير، طراحي

 . سري و موازي و عملكرد مدارات كاربردي را داشته باشند هايبستن مدار، قدرت هايتوانايي بررسي و عملكرد ترانزيستور

  ...قلع و، هويه، مولتي متر، قطعات الكترونيك صنعتي، اسيلوسكوپ، منبع تغذيه :  ابزار الزم براي انجام كار

 . مستقيم :  سيستم نظارت

 محيط كار .2
 :  ها و تجهيزات الكترونيك صنعتي موجود باشد؛ مانند هاي صنعتي و فني و هر مكاني كه در آن سيستم محيط :  زيكيفضاي في

  ...ها و بيمارستان، ها پااليشگاه، هاي برق شركت، كارخانجات
 . انجات وجود داردوقت  و يا شيفتي در كارخوقت و هم به شكل نيمهدر اين شغل امكان فعاليت به شكل تمام :  ساعات كار

گرفتگي و سقوط وجود در صورت رعايت نكات ايمني خطري وجود ندارد ولي در غير اين صورت امكان برق :  خطرات احتمالي
 . دارد

كنترل باشد يا  هايبستگي به نوع مسؤليت ممكن است ثابت و پشت دستگاهها و اتاق :  جاييثابت بودن يا نياز به تحرك و جابه
 . و تعمير در محيط نياز به جابجايي داشته باشند جهت سركشي

در هنگام نصب و تعمير مدارات و سوئيچ ها ، بستگي به فضاي كاري دارد :  ساكت بودن محيط شغلي يا پر سروصدا بودن محيط
 . حسب شرايط دستگاهها داراي صدا خواهد بود

 . و تجهيزاتمواد ، ابزار :  سروكار با ديگران است يا با وسايل و ابزارها

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي و آموزش   .3
 . دوره كارداني كه تا دوره دكترا هم امكان ادامه تحصيل وجود دارد :  حداقل مدرك
 سال 2حداقل :  مدت آموزش
 . پذيردها و به صورت حضوري انجام ميبه شكل تئوري در دانشگاه :  نوع آموزش

 ده است اين شغل در شهر شما وجود داشته باشد؟چه عاملي باعث ش .4
 . هاي همجوار شهرها و استان، هاي متعدد صنعتي در مناطق ها و بنگاه كارگاه، ها شركت، وجود كارخانجات

 توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟چگونه مي .5
درحيطه الكترونيك صنعتي و   ...كارخانجات و مراكز و هايكشف نيازيافتن بازارهاي صادراتي و، گسترش مراكزتوليدي وصنعتي

 قدرت 

 استخدامي شغل چيست؟ هايگزينه .6
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 . هاي دانش بنيان هاي خصوصي و تعاوني و شركت بخش، مراكز صنعتي

 چشم انداز آينده اين شغل چگونه است؟ .7
امروزه با  . شوند خش جذب مراكز مختلف ميشاغلين اين ب، باتوجه به روند رو به رشد احداث كارخانجات و مراكز صنعتي و توليدي

  . هاي شغلي زيادي براي مهندسين ايجاد كرده استي صنايع كوچك و بزرگ كشور فرصتتوسعه

 حقوق و مزاياي اين شغل چگونه است؟ .8
 . يابد مي حقوق نيز افزايش، سختي و اهميت كار، دريافت حقوق و مزاياي شغلي براساس قانون كار و متناسب با مدرك تحصيلي

 از چه منابعي مي توان اطالعات بيشتري درباره اين شغل بدست آورد؟ .9
 . كتب و جزوات آموزشي، هاي اينترنتي معتبر سايت، هنرآموزان و مشاوران، معّلمان، استادان، ها رسانه، صاحبان مشاغل

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت  .10
 مختلف طرح و نقشه هايروابط پيچيده بين قسمت  به جهت تشخيص :  درك فضايي

 به جهت درك  و تحليل كاركرد دستگاهها و مدارات :  توانايي رياضي و منطقي

 به كارگيري سريع دست و چشم ها :  توانايي حركتي

 . اندازي تجهيزات الكترونيك صنعتي رفع ايرادات و راه، ساخت، براي طراحي :  توانايي مكانيكي

 از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ يككدام  .11
 . آالت مرتبط است هاي كاري عملي و ارتباط با ابزار و ماشين كه اغلب با فعاليت :  بين شخصيت واقع

 . كار داردهاي معمول سرو كه اغلب با پيروي از يك سري روش :  شخصيت قراردادي
 . اين  شخصيت ها در اين شغل موفق ترند

 ي انجام اين شغل چيست؟كاري برا هايارزش  .12
خود استفاده كند و احساس موفقيت  هاي هاي كاري است كه شاغل در آن اجازه دارد تا از همه توانايي يكي از ارزش :  موفقيت

 . نمايد
 با تبحر و تخصص در اين رشته و انجام امور صنعتي و توليدي تأثير زيادي در خودكفايي و ارتقا كشور خواهيد داشت و موجبات

 . رشد و تعالي فردي و جامعه خواهد شد كه منزلت اجتماعي را نيز به دنبال دارد
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 مهندس خاك شناسي

 رسته

 مهندسي و صنعت :  رسته اصلي

 مهندسي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
 يت خاكبيوشيمي خاك وكيف بيولوژي و، كود تغذيه گياه و حاصلخيزي و، شيمي خاك، حفاظت خاك فعاليت درزمينه فرسايش و

 ابزار مورد نياز در حوزه پژوهش كشاورزي  :  ابزار و وسايل

 صورت خود نظارتي هصورت خود اشتغالي بصورت نظارت غيرمستقيم و درهصورت استخدامي باين شغل در:   سيستم نظارت
 گرددمديريت مي

 محيط كار .2
موريت به أكارخانه و م، وزارت كشاورزي، شهرداريها، منابع طبيعي شركت هاي حوزه كشاورزي و و سازمانها :  فضاي فيزيكي شغل
 . باشدبه يك منطقه براي بررسي خاك آن منطقه مي سفر-سسات پژوهشي توليدكودؤمزارع كشاورزي و م

  . آيدصورت ماموريتي در قالب شبانه روزي در ميهباشد و در مواردي نيز بصورت تمام وقت روزانه ميهاين كار ب :  ساعات كار

 . شناسي وجود نداردخطرات خاصي براي مهندس خاك :  خطرات احتمالي
شود كه نياز به كارهاي ميداني نيز انجام مي، در اين حرفه غير از كارهاي آزمايشگاهي  :  كارجايي درابت بودن يا تحرك و جابهث

 . جايي استهتحرك و جاب
 . گيردسرو صدا صورت مياين كار در محيطي آرام و با حداقل  :  ساكت بودن محيط

 . تر با ابزار سروكار دارندبيش :  سروكار با افراد يا ابزار

 مدارك تحصيلي وآموزشهاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .3
 سيگرايش خاك شنا مهندسي كشاورزي با مدرك كارشناسي و در :  حداقل مدرك تحصيلي و رشته تحصيلي مرتبط

 سال كامل 4حداقل  :  اده شدن در شغلمدت زمان دوره آموزشي براي آم

 آموزش حضوري رسمي به صورت پايه  :  نوع آموزش الزم

 چه عاملي باعث شده است اين شغل در شهر شما وجود داشته باشد؟ .4

 بازارگل، شهرداري مرتبط با فضاهاي سبز، هاي كشاورزيزمين وجود
 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و درآن پيشرفت كرد؟ .5

بررسي  مطالعه و ت وكارآفريني وغيردولتي خالقي دولتي و مراكز عالوه براستخدام در  ...و شهرها در ت فضاي سبزتوجه به اهمي با
 . بود خواهد دارا رويه پيشرفت را خيزخاك هاي حاصل ايجاد و توليد روش هاي جديد

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6

 . خاكو  كارخانه هاي توليدكود آزمايشگاهها و، ادارات شركتها و، ك مرغوبمشاغل آنالين فروش خا، كارآفريني
 چشم اندازآينده شغل چيست؟ .7

  . گرددبيني ميبا توجه به ميزان عرضه و تقاضا در اين شغل؛ چشم انداز شغلي يكنواختي پيش، علي رغم تخصصي شدن حرف
 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
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 . متوسط حقوق در سطح مطلوبي قرار دارد اما . ي كه درآن اشتغال داردشركت و وابسته به نوع كار
 راههاي كسب اطالعات بيشترشغل چگونه است؟ .9

 خاك وكود مراجعه به كارخانه هاي توليد، هاي مفيدسايت، اطلس مشاغل
 توانايي ها و مهارتهاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10

 زارهاي  حفاري و اندازه گيري و آزمايشگاهي به جهت كار كردن با اب :  توانايي مكانيكي
 توانايي درك  روابط و نتايج رياضي  :  توانايي رياضي
 ها در كار با ابزار و وسايل ابزاردقيقها و چشمجهت هماهنگي بين دست :  توانايي حركتي

 ها در اين شغل موفق ترند؟كداميك ازشخصيت .11

 . نمايندزار و وسايل كار ميزيرا در اين حرفه با اب :  واقع بينشخصيت 
 . دهندها انجام ميها و محاسبات و تحليل آنگيريزيرا در اين شغل كارها را بر مبناي اندازه :  گراشخصيت داده

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12

برنامه ريزي و انجام بدون امر ، نتوانند در تخصيص زمادر اين حرفه تا حدودي آزادي عمل وجود دارد و خود مي :  آزادي عمل
 . ونهي مستقيم  و در اختيار كارنمايند

بسياري از اطالعات كشور در امنيت خواهد بود و موجبات   ...هاي عملياتي وسيع در بررسي استحكام ودر صورت انجام پروژه
 . آيداستقالل و خودكفايي پديد مي
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 يزمين شناس مهندس 

 رسته
 دسي و صنعتمهن :  رسته اصلي

 مهندسي :  رسته فرعي

 

 ماهيت  .1

لي و خارجي او فرآيندهاي داخ . پردازدتحوالت و حركات زمين و همچنين منابع طبيعي مي، زمين شناس به مطالعه علمي ساختار
، اريهاي تحقيق و جستجوي مختلفي مانند حفاز روش، زمين شناس . دنمايبررسي ميتاريخ گذشته آن را شكل دهنده زمين در

 . تصاوير ماهواره اي و هوايي و اندازه گيري هاي الكترومغناطيسي در كار خود استفاده مي كند، لرزه نگاري، نقشه برداري

، زمين شناسي نفت، شناسي اقتصاديزمين، رسوب شناسي، شناسي مهندسيهاي مختلفي شامل زمينزمين شناسي زيرشاخه
وژي و گرايش آب شناسي سنگ شناسي يا پترول، چينه و فسيل شناسي، محيطيزمين شناسي زيست ، زمين شناسي ساختماني

  . هاي خاص خود را دارندكدام ويژگيدارد كه هر

) قطب نماي جيبي ( تجهيزات مورد نياز با توجه به گرايش هاي مختلف در اين رشته بطور كلي شامل كمپاس  :  ابزار و وسايل كار
-مي ...و ) يزان واگرايي خاك تعيين م( الك و شيلر و پين هول  _چكش زمين شناسي )  سنگ شناس( لوپ  _ترمومتر خاك  –

 . باشد
زمين شناسان در شاخه هاي مختلف زمين شناسي تحت نظارت مستقيم سازمان خود از جمله سازمان نقشه  :  سيستم نظارت

 . باشندمي . . ها و دانشگاه، برداري كشور

 محيط كار .2
گيرد و آب و هوايي صورت مي ي شرايط بدحيط كار در بخش تحقيقاتي اين شغل در فضاي طبيعي و آزاد و گاهم :  فضاي فيزيكي

 . گيرددر بخش اداري و تحقيقاتي در فضاي بسته كار صورت مي
تمام  در بخش هاي اداري به صورت منظم و . متفاوت است، ساعت كاري زمين شناس بسته به نوع كاري كه دارد :  ساعات كاري

افراد مشغول  گاهي الزم استو باشدداراي ساعت كاري نامنظم و گاه طوالني مي، بوده و در بخش هايي مانند تحقيقات ميدانيوقت
  . روزهاي زيادي از خانه دور باشند در اين حوزه

امكان خطرات ، حيطيدر هنگام بررسي و علت و تشخيص پديده ها درحين انجام كار و در فعاليت هاي م :  خطرات احتمالي
  . احتمالي و آسيب ديدگي براي اين شغل وجود خواهد داشت

افراد تحرك خاصي ندارند ولي شاغلين در بخش تحقيقات ميداني ، در بخش اداري اين شغل :  جاييهثابت بودن يا تحرك و جاب
  . باشندجايي ميهنيازمند تحرك و جاب

 . باشدن شغل در هر دو بخش اداري و تحقيقاتي نيازمند فضاي آرام و ساكت مياي :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
ارتباط   ولي در بخش تحقيقاتي و پژوهشيباشند ميافراد در ارتباط تر با بيشدر بخش اداري افراد شاغل  :  سرو كار با ابزار يا افرد

 . گيردبا ابزار و وسايل كار صورت مي اغلب

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟  هاي مدارك تحصيلي و آموزش .3

 



    ٧� 

    

وجود ارشد و دكترا امكان ارتقايشوند و تا مدارك كارشناسيوارد م يكارشناس يليحداقل مدرك تحصشغل با نيمندان به اهعالق
جام ان يبه شكل حضور عتيطبدر يكارورز پروژه ايدر دانشگاه ها و هم به شكل انجام  يبه شكل تئورالزم  يهاآموزش . دارد

 رديپذيم

 وجود داشته باشد؟ شهر شماچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4
وجود  زين يشتريب يو عمل يبه منابع تئور يكه در سطح استان وجود دارد و امكان دسترس يقاتيو تحق يبا توجه به مراكز آموزش

 . شغل را منحصر به فرد ساخته است نيدارد لزوم وجود ا

 ل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟چگونه مي توان اين شغ .5

آب يابي و ساير ، شناسي معدن و جغرافيا و اكتشافات معدنيهاي زمينتوانند با ساير كارشناسان در حوزهشاغلين اين حوزه مي
القيت شغل سبب خي به اين عالقه مندهمچنين ، تري  فراهم گرددي بيشي توسعهمراكز آموزشي همكاري داشته باشند تا زمينه

افزارهاي مرتبط از ديگر روز و تسلط به زبان انگليسي و نرمدر ضمن داشتن اطالعات به، باشدتوسعه شغلي ميهاي نو درو ايده
 . باشدعوامل پيشرفت شاغلين در اين فعاليت مي

 استخدامي شغل چيست؟  هايگزينه  .6

، تحقيقات و فناوري،  علوم،  جهاد كشاورزي،  راه، نيرو،  نفت، معدن و تجارت، خانه هاي صنعتتواند در وزارتمين شناس ميز
، سسه ژئوفيزيكؤم، و زلزله كشور  شناسي  زمين  نسازما،  آهن مانند ذوب  سساتيؤها و م شركت  و همچنين  و پرورش  آموزش
  با تهيه  مرتبط  هاي بخش،  و معادن  فتو ن  آب  اكتشافات،  راهسازي،  حفر تونل،  يابي آب،  سدسازي  هاي با فعاليت  مرتبط  هاي شركت

در صورت داشتن توان و عالقه  . استخدام شود  شناسي  و زمين  شناسي  سنگ  هاي آزمايشگاه،  و معدني  شناسي  زمين  هاي نقشه
به عنوان  زمين شناس مي تواند و . ي در اين حوزه راه اندازي كنتواند كارآفريني كرده و شركتي شخصزمين شناس مي، الزم

 . كندپيمانكار با وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف همكاري

 چشم اندازآينده شغل چيست؟ .7

كشور ما نيز با در اختيار  . متكي است زمين شناسان به نتايج كار، كشاورزي و بسياري از موارد ديگر در هر كشوري، صنايع، اقتصاد
از   فعال  اي منطقه  بر روي  و قرار گرفتن، گران بها  و غيرفلزي  و ذخاير فلزي  سوختي از مواد  اعم  بسيار غني  معدني  منابع  داشتن

  شود به مجاور مي  درياها و خليج  تغيير پهناي،  زايي كوه  پديده،  تغيير ساختار زمين، ها زلزله  وقوع  باعث  كه  شناسي  زمين نظر
و در اين راستا چشم انداز  بپردازند  و كاوش  مطالعه  در اين زمينه ها به  د كهنياز مبرم دار  شناسي زمين و متخصصان  پژوهشگران

 . روشن و روبه پيشرفتي در اين شغل وجود دارد

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
 . مي نمايند افتيحقوق در يخدمات كشور تيريمطابق با قانون مد، شوندياستخدام م يدولت يكه در سازمان ها يشناسان نيزم

مهارت و تخصص و نوع توافق  زانيبا توجه به م، نمايندمي تيفعال يخصوص يكه در شركت ها يشناسان نيحقوق و درآمد زم
 . صورت گرفته با كارفرما متفاوت است

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟  هايراه .9
 اينترنتي مربوطهافراد شاغل در رشته هاي مختلف زمين شناسي و دانشگاه ها و سايت هاي مختلف 

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت .  .10
 . شده فيتعر يكارها نهيجهت انجام به يجهت الزام در ارتباطات كار ييتوانا نيا :  يارتباط ييتوانا
 . موردنظر يها تيدر انجام فعال يزيو برنامه ر يو سامانده يميجهت انجام كار ت :  يتيريمد ييتوانا
 .  شغل نيا يالزمه  يشناس نيو زم يميعلم ش، داده ها و آمار ليتحل، كيزيف، ياضير ييداشتن توانا:   ياضير ييناتوا

 .  مختلف ليبه جهت الزام كار با ابزار و وسا:   يكيمكان ييتوانا
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 . عيسر يريگ ميو تصم ليو تحل هيداشتن قدرت تجز:   ييدرك فضا ييتوانا
 . بدن ياعضا يو هماهنگ يلحاظ داشتن سالمت بدنهب يو حركت يجسم ييتوانا

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11
 :  توان به موارد زير اشاره كرد از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي

 . حوزه نيكار با ابزار و وسائل در ا ليبدل :  نيواقع ب هاي تيشخص
  . يكار يدر محيط ها يابط عمومي و توانايي باال كاربه علت دارا بودن رو :  اجتماعي هاي شخصيت

 امور مرتبط يو چگونگ ييچرا دنيو فهم يعلم يجوگروبه امور پژوهش و جست يمندهعالق ليبدل :  جوگروجست هاي تيشخص

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش  .12

با  ييو آشنا يكار يرشته  ي ژهيو يها و تخصص  اورير فنتسّلط ب يدر راستا تيموفقتوان به از ارزش هاي كاري اين شغل مي
 . اشاره كرد درآمد متناسب كسب، پژوهشي و علميهاي فعاليت در نوعانو كمك به همانسان دوستي يا وتحوالت علم روز دن

شغل  نيا يش هاارز گريمرتبط از د يكشور درحوزه ها ييجامعه و خودكفا، يو رشد و تعالي فرد يمنزلت اجتماع كسبهمچنين 
 . خواهد بود
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 مهندس شهرسازي

 :  رسته
 مهندسي و صنعت :  رسته اصلي

 مهندسي :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1
ريزي شهري فعاليت كرده و عامل توسعه شهري  ه طراحي شهري يا برنامهينتواند در زم متخصص شهرسازي فردي است كه مي

  كند كه مي  پردازد و تالش شهر مي  يك  و فيزيكي  سياسي،  اقتصادي،  اجتماعي  تتحوال  كليه  بررسي  به  دانش شهرسازي . شود
با   كه  است  نيز كسي  شهرسازي  كند و متخصص  و سازماندهي  مديريت،  هماهنگ  نظام  يك  شهر را در قالب  موجود در يك  روابط

  شهر ارائه  يك  براي  و مطبوع  سامانه ب  هايبرنام، در شهر  حاكم  و فرهنگي  سياسي،  اقتصادي،  اجتماعي  روابط  و بررسي  مطالعه
-ايجاد بدنه چشم، تواند در تغيير سيماي شهرهندس شهرسازي ميم . است  شهر در آينده  صويرگر سيمايت  كه  ايهبرنام . دهد مي

فعاليت داشته ، مومي شهر را منظور كندمين خدمات عأبيني تمام تمهيدات الزم كه تبخش و پيشمنظري خوب و آرامشنواز و 
 . باشد

رايانه و  ابزار الزم و متداول كار مانند و شهرساز مهندس ترين ابزارهاي كمكياي يكي از مهمافزارهاي رايانهامروزه نرم :  ابزارها
 . باشدگر او در رسيدن به اهدافش ميياري  ...هاي مناسب وكشچاپگر و ميز مخصوص و خط

صورت مستقيم توسط ه هاي دولتي و خصوصي بنظارت بر فعاليت در اين شغل در صورت استخدام در سازمان :  نظارتسيستم 
 . باشدهاي خصوصي در قالب خودنظارتي ميمديران رده باالتر و در شركت

 محيط كار .2
عاد متفاوت و متناسب با فعاليت هاي دولتي و خصوصي با ابدر دفاتر موردنظر در شركت معموالًك مهندس شهرساز ي كارفضاي

 باشد مي
 . وقت وجود داردوقت و هم به شكل نيمهدر اين شغل امكان فعاليت به شكل تمام :  ساعات كار

 . ثير قرار دهدأتواند كل جامعه شهري را تحت تي اشتباه ميولي بازتاب اجراي يك نقشه، خطر فردي وجود ندارد:  خطرات احتمالي
  . باشدمشاغل پرتحرك مي ءطور متداول جزهاين شغل ب :  جايينياز به تحرك و جابهثابت بودن يا 

ولي در اجرا و ، باشدمحيط آرام مورد نياز مي ها الزاماًدر بخش طراحي نقشه :  ساكت بودن محيط شغلي يا پرسروصدا بودن محيط
   .باشندرو ميهبا سروصدا روب معموالًمهندسين ، هاي شهريدر محيط

 . باشندل در ارتباط مييوسا ابزار و هم با هاي خود هم با افراد وفعاليتدرمهندسين شهرساز :سروكار با ابزار يا افراد

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟  .3
 اطعتوانند در مقميمندان عالقه باشد و همچنينميمهندسي شهرسازي الزم  مدرك كارشناسيداشتن براي ورود به شغل 

  . هاي مختلف ادامه تحصيل دهندكارشناسي ارشد و دكتراي اين رشته در گرايش
 . سال بنابر مدرك تحصيلي 7تا  4در دانشگاه بين  :  مدت آموزش

 . دپذيرهاي كارورزي به شكل حضوري انجام ميهها و هم به شكل انجام پروژهم به شكل تئوري در دانشگاه :  وع آموزشن

 ؟شما وجود داشته باشد شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4
آن از  عناصرب شهرها و موقعيت و هويت مناس، جايگاهتبيين ها و  به دليل حاد شدن مسائل گوناگون شهرها و تنزل كيفيت آن

 . ن را فراهم نموده استالزام اين شغل در سطح استا  ...حمل و نقل و، هاساختمان، فضاي سبز، شهري هايجمله محيط
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 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5

 ، هاي نوين و به روز و كاربرديخّلاقيت و ايده، توان به داشتن مهارت و تجربه كافياز عوامل توسعه و پيشرفت در اين شغل مي
و  اجتماعي، انساني، هاي مختلف شهريعات كافي در حوزهداشتن اطالافزارهاي مرتبط و ط به زبان انگليسي و نرمهمچنين تسّل

 . اشاره نمود هاي علمي و مهندسي مرتبطو جو در سايتجست، از طريق سفرهاي كاري اقتصادي

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟  .6
 هاي وابسته به ازمانتواند در سمهندس شهرسازي مي . هاي كاري مهندس شهرسازي در كشور بسيار متفاوت و متنوع استزمينه

مراكز تحقيقاتي مسكن ، شركت عمران شهرهاي جديد، سازمان ملي زمين و مسكن، شهرسازيواز جمله وزارت راهفضاهاي شهري 
دفاتر نوسازي  :  هاي وابسته به آنها مانندهاي مناطق و نواحي شهري و سازمانشهرداري، بنياد مسكن، هااستانداري، و شهرسازي

 . هاي پيشگيري از مديريت بحران استخدام شوندسازمان زيباسازي شهري و سازمان، سازمان نوسازي، فرسوده هايبافت

 شغلي زمينه  ...اي وريزي منطقهبرنامه، معماري، در شركتهاي مهندسين مشاور شهرسازي، همچنين فعاليت در بخش خصوصي
-مي شهرسازي مهندس، الزم شرايط ساير و تجربه، سرمايه داشتن صورت در . باشدمي شهرسازي مهندسان براي ديگري مناسب

 . پردازدب شهرسازي مشاور مهندسي شركت سيسأت به مستقل طور به تواند

 چشم انداز آينده اين شغل چگونه است؟  .7
حي و اجراي طرا، كارگيري متخصصان شهرسازي جهت برنامه ريزيهبا توجه به روند رو به رشد توسعه شهرها در كشور و لزوم ب

 . قرار گيرد شهرسازي مهندسان پيشروي مناسبي شغلي فرصتهاي و بازاركار، هاي آتيشود در سالبيني ميپيش، هاي مرتبطپروژه

 حقوق و مزاياي اين شغل چگونه است؟  .8
در بخش   .كندمطابق با قانون مديريت خدمات كشوري حقوق دريافت مي، مهندس شهرسازي كه در بخش دولتي استخدام شود

تجربه و مهارت از عوامل مهمي ، تخصص . كنندخصوصي شرايط كمي متفاوت بوده و اين مهندسان درآمدهاي مختلفي كسب مي
، با توجه به ميزان تفاوت مهندسان شهرسازي در اين موارد . گيردقرار مي ياناست كه در بخش خصوصي بسيار مدنظر كارفرما

درآمد بهتر و باالتري كسب ، تر باشدتر و فعالمتخصص، چه فرد توانمندتر بديهي است هر . رددرآمدهاي آنها نيز با هم فرق دا
تعداد ، با توجه به كيفيت خدمات، كندسيس ميأمهندس شهرسازي كه به صورت مستقل شركت مهندسي مشاور ت . خواهد كرد

 . درآمد كسب خواهد كرد، مشتريان و ميزان فعاليتي كه دارد

 بعي مي توان اطالعات بيشتري درباره اين شغل بدست آورد؟از چه منا  .9
 . هاي مربوطههاي ارائه دهنده اين رشته و اطالعات موجود در سايتاساتيد و دانشگاه، افراد شاغل در اين فعاليت

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام اين شغل چيست؟ .10
هاي نوين ها و اصول نقشه برداري و داشتن ايدههنري و معماري و شناخت رنگداشتن استعداد و ذوق و خالقيت  :  توانايي هنري
  . در اين حوزه

 . دولتي و شخصي ياندليل مهارت ارائه و تبيين كار طراحي شده به كارفرماه ب :  توانايي ارتباطي
 . ريزي در كاردليل انجام كار تيمي و سازماندهي و برنامهه ب :  توانايي مديريتي

  . هاي مختلفها و نقشهاجراي پروژه در لحاظ نيازمندي به محاسبات رياضيه ب :  رياضياييتوان
  . ها در نقشه كشيبه دليل هماهنگي بين دستان و چشم :  حركتي توانايي

  . يابي و درك روابط پيچيدهتوانايي جهت :  درك فضايي

 ؟خصيت هاي زير در اين شغل موفق ترنديك از شكدام  .11
 . هاي مناسب و هنريدر راستاي داشتن خالقيت و ايده :  هاي هنريتشخصي

 . و نرم افزارهاي نقشه كشي ي به كار با ابزارعالقه مندلحاظ ه ب :  بينهاي واقعشخصيت
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يپ هاي افراد با داشتن  ت . و برقراري ارتباطات اجتماعي در كار لذت بردن از كار براي ديگران دليله ب :  هاي اجتماعيشخصيت
 . تر باشندشخصيتي  فوق  در اين رشته مي توانند موفق

 ارزش هاي الزم براي انجام اين شغل چيست؟  .12
 هاي شهري مناسب منطبق با نيازهاي روزو تخصصي در جهت طراحي نقشه هاي نوارائه ايدهبه دليل  :  خالقيت

  . باشد ر گرفتن زمان تحويل پروژه در دست خود فرد ميدر اين شغل اختيار  و زمان تخصيص به كار با در نظ :  آزادي عمل
 . در صورت مهارت و خبرگي در كار درآمد مناسبي خواهند داشت :  كسب درآمد
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 مهندسي عمران

 رسته

 مهندسي و صنعت :  رسته اصلي

 مهندسي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
آوري و  جمع، ها و بناهاي آبي سازه، سازي پل، سازي راه، ساختماني م ازاع هاي مختلف عمراني  در پروژه توانندمهندسان عمران مي

 . دنو نظارت بر اجرا را بر عهده بگير محاسبه و اجرا، طرح ليتؤمس  ...دفع فاضالب و
  ...ابزارهاي رسم و ، . . هاي حرفهاي براي رسم نمودارها و ماشين حساب، كشينرم افزارهاي نقشه :  ابزار و وسايل كار

در صورت كار به صورت شخصي زير نظر مستقيم صاحب كار و در صورت استخدام در سازمان تحت نظر  :  سيستم نظارت
 مستقيم و تصميمات سازمان

 محيط كار .2

اما در صورت انجام كار در ، يابدهاي كاري استقرار ميدر صورت كار ميداني در محيط  خارج از اداره و در پروژه :  فضاي فيزيكي
 . اتر اداري اتاقي با مساحت هاي متفاوت كه ابزار نقشه كشي و محاسبات و نظارت و چاپ پالن را بتوان در آن مستقر نموددف

 . در اين حرفه بنا به نوع كار و تعهدات و زمان اتمام پروژه از نيمه وقت تا تمام وقت متغير خواهد بود :  ساعات كار
بايست با رعايت خطراتي چون ريزش ساختمان و بناهاي در حال ساخت وجود دارد كه ميها در انجام پروژه :  خطرات احتمالي

 . ها پيشگيري نمودنكات ايمني كار از آن
تا انتهاي كار نياز به   ...مراحل قبل از ترسيم پالن و ، صدور مجوز، به طور معمول جهت نظارت :  ثابت بودن يا تحرك در كار
  .باشدحضور در محل ساخت مي

در دفاتر و ادارات محيط آرام و اما ، در محل انجام پروژه سر و صداي زيادي وجود دارد  :  ساكت بودن يا پرسر و صدا بودن محيط
 . ساكت است

هاي باشد و هم با افراد از صاحب كاران گرفته تا كارگران بخشدر اين حرفه هم با ابزار سر و كار مي: سر و كار با ابزار و افراد
 . فمختل

 مدارك تحصيلي و آموزشهاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .3

البته در  . توانند وارد اين حوزه شوندكارشناسي ارشد و دكتري مي، فارغ التحصيالن رشته مهندسي عمران در مقاطع كارشناسي
مدت زمان  . شوندعمران ميخيلي از مواقع فارغ التحصيالن رشته هاي ديگر مثل معماري يا شهرسازي نيز وارد شغل مهندسي 

ي و كار و دانش از اهاي فني و حرفهتوانند از طريق هنرستانمندان ميعالقه . باشدسال دانشگاه مي 4تحصيل در اين رشته حداقل 
 . ورود نمايند ...كشي ساختمان و نقشه، ساختمان، طريق رشته معماري

 باشد؟ شما وجود داشته شهرچه عاملي باعث شده اين شغل در .4

مسكوني و تجاري باعث فعاليت عمراني ، هاي اداريساختمان، دكل، هاي مختلف مانند تونلساخت و سازهاي جديد و احداث ابنيه
از ديگر علل ، ترميم و بهسازي سازه هاي مختلف موجود نيز، هاي جديد مختلفعالوه بر احداث سازه . باشددر تمامي مناطق مي

 . اشدبهاي عمراني ميفعاليت

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5
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-استفاده از تكنولوژي، شودها ميهاي مختلف باعث تغييراتي بنيادي و اساسي در بيشتر فعاليتدر دوراني كه استفاده از تكنولوژي

ساخت و روش اجراي متفاوت شده و ، احيمواد و مصالح و تجهيزات متفاوت باعث تحول و توسعه شگرف در طر، هاي اجرايي جديد
 . شودهمچنين استفاده از اين موارد باعث كاهش زمان ساخت و  از سويي افزايش دوران بهره برداري مي

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6

هاي آب و فاضالب در مها و سيستپل، سدها، هاتونل، هافرودگاه، هاساختمان، هاهاي ساخت جادهتواند در پروژهمهندس عمران مي
تواند در دانشگاه ها و يا مراكز علمي مهندسي عمران مي، در صورت داشتن مدارك عالي . بخش دولتي و خصوصي مشغول كار شود

 . و پژوهشي كار كند

     چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
از يك طرف و ترميم و بهسازي و ساختمان  و ساز بناهاي شهري در ايران و احتياج به مسكن با توجه به روند رو به رشد ساخت

 . باشد و رو به پيشرفت كپرتحرّ، بازار كار اين رشته همچنان پويا . رسد به نظر مي، هاي موجودها و سازهساختمان

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8

مهندسان  . شودين ميدر بخش دولتي ميزان حقوق و دستمزد مهندس عمران بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري تعي
ترين در صورت داشتن تخصص كافي در ارائه با كيفيت، عمراني كه به طور مستقل كار كرده و براي خود شركتي راه اندازي كنند

 . توانند كسب كننددرآمدهاي بسيار خوبي مي، كار

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟  .9

-قوانين و مقررات موجود در زمينه، هاي پيمانكار و مشاور فعال و همچنين مطالعه ضوابطشركت، با افراد شاغلو ارتباط مصاحبه 

 . هاي مختلف طراحي و اجرايي

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10

 . نمايدكشي به خالقيت و نوگرايي كمك بسزايي ميدارا بودن توانايي هنري در كار نقشه :  توانايي هنري
نتايج ، توانند به خوبي ساليق صاحب كار را درك نمايندباشند و ميافرادي كه داراي روابط انساني بااليي مي :  نايي ارتباطيتوا

 . مثبتي دريافت خواهند نمود
نند برنامه در اين كار به علت انجام كار تيمي نياز است كه از توانايي مديريتي بااليي برخوردار باشند تا بتوا :  توانايي مديريتي

 . اعمال نفوذ بر كاركنان را به نحو مطلوب انجام دهند ، مديريت زمان، ريزي نموده
مهندسين عمران بايد از درك رياضي بااليي برخوردار باشند و نتايج محاسبات و تحليل رياضي در مقاومت  :  توانايي رياضي

 . به نحو مطلوب انجام دهند  ...برآورد قيمت و ، مصالح
در اين حرفه افراد بايد از نحوه كار با ابزار و وسايل تخصصي آگاه باشند تا روش كار و اصول ايمني آن را به  :  يي مكانيكيتوانا

 . كاركنان متذكر گردند
 . نياز به قواي جسماني قوي و تحرك در كار دارد، حضور در محل ساخت و ساز و نظارت بر كار :  توانايي حركتي

بايد از نظر ذهني آن را ، سين عمران بايد از درك فضايي بااليي برخوردار باشند زيرا قبل از ساخت بنامهند :  درك فضايي
 . تحليل  و روابط پيچيده سازه و ارتباط آن را درك نمايند، محاسبه

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11

 :  تر خواهند بودهاي زير در اين حرفه موفقافرادي با شخصيت
چون رشته مهندسي ، يك مهندس عمران بايد بسيار اجتماعي و داراي توان ايجاد ارتباط با سايرين باشد :  شخصيت اجتماعي

ها و  تكنسين، يعني متخصص عمران در محيط كار خود با اقشار مختلف جامعه از جامعه كارگران . عمران يك رشته گروهي است
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بايد با همه اين افراد ارتباط خوبي برقرار كند تا بتواند شاهد پيشرفت و موفقيت كارش هاي ديگر سروكار دارد و  مهندسان رشته
 . باشد

 . توانند موفق باشندافرادي كه از كار با ابزار و وسايل لذت مي برند نيز در اين حرفه مي :  شخصيت واقع بين
زيرا بنابر نتايج محاسبات ، ند موفق خواهند بودباشگرا ميو جوگر كه دادهدراين حرفه افراد جست :  وجوگرشخصيت جست

  . گيري خواهند نمودتصميم

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
دوستي قرار كه برپايه روحيه انسان، باشدها مييكي از اهداف اين شغل ايجاد مكان امن جهت كار و زندگي انسان :  انسان دوستي

 . گيردمي
 . باشدتجربه و تخصص مي، درآمد مناسب حاصل از علم، هاي شغل مهندسي عمرانز ارزشيكي ا :  كسب درآمد
 . مهندسين داراي آزادي عمل خواهند بود، در اين حرفه تا حد زيادي از نقشه گرفته تا ساخت :  آزادي عمل

جمله عوامل موفقيت اين رشته  دستيابي به مدارج علمي باال و برخورداري از شهرت مناسب  از، كاريكسب تجارب :  موفقيت
 . باشدمي

    . هاي جديد در انحصاري شدن كار بسيار مؤثر استخالقيت و ايده، كشي معماري و طراحي بنادر رشته نقشه :  خالقيت
  .گرددبه خودكفايي در اين رشته كمك بارزي مي، با تربيت نيروهاي متخصص در اين رشته و ارتقا سطح علمي مهندسين عمران

 . گردددر عملكرد شغلي مي هم چنين اين شغل موجب رشد و تعالي فرد به سبب موفقيت
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 مهندسي معدن

 رسته
 مهندسي و صنعت :  رسته اصلي

 مهندسي :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1

هاي ز روشبا استفاده ا وبراي استخراج مواد خام ها و فنوني است كه از اكتشاف يك معدن روش، هندسي معدن مجموعه علومم
البته معدن بايد از نظر اقتصادي ارزش و صرفه كافي را داشته باشد تا بتوان كار  . وري آن ادامه دارداو تا فرآغاز  حفاري انفجار و

انسان ها به دنبال ، از آنجا كه از ساليان بسيار قبل . را در آن انجام داد) كه فرآيندهايي پرهزينه هستند(اكتشاف و استخراج 
-كار مهندس معدن را مي . شغل مهندسي معدن داراي قدمت زيادي است، ال و برخي از مواد معدني ارزشمند بوده اندكشف ط

  . دنموخالصه  فرآوريو  استخراج، اكتشاف، جوييتوان در مراحل پي
ابزار ، سازيسنگين راه هايماشين، ابزار حفاري عميق و نيمه عميق، آالت صنعتي و سنگينابزار الزم در اين شغل شامل ماشين

  . باشدبرداري مينقشه
مستقيم سازمان نظام نظارت مستقيم و غير، نظارتيهاي نظارتي در اين شغل با توجه به خطرات شغلي عالوه بر خودسيستم

 . اي را به همراه داردهاي بيمهسازمان، استاندارد، مهندسي

 محيط كار .2
هاي اغلب محيط هاي شهري ومطالعات خاك و كليه معادن تونل، طراحي معدن سنگ كزمرا ها وآزمايشگاه محيط كار اين شغل

 . باشدزيرزمين در اعماق سخت و طوالني مي
 . ساعات بيشتري بايد كار كند، هاالبته گاهي در برخي از پروژه . به صورت تمام وقت است معموالً مهندس معدن كار:  ساعات كار
د نمجبور خواه مهندسين هاگاهي در برخي از پروژه . شوددفاتر كاري و محل معدن تقسيم مي بين مهندس معدن زمان كاري

 . دندر سفر باش بود چند هفته يا چند ماه از خانه دور بوده و
موضوع  همچنين به دليل دوري از مراكزشهري عمدتاً باشد ومشكالت تنفسي مي، كه داراي خطرات جاني باال :  خطرات احتمالي

مشاغل سخت به شمار  ءهندسي معدن جزم و شرايط مساعدي نيست شرايط معدن معموالً. ري از خانواده نيز آزاردهنده استدو
البته اگر به طبيعت و  . بايد توان كار و تحمل شرايط سخت آن را داشته باشند، شوندآيد و افرادي كه به اين شغل وارد ميمي

 . شودتر ميبسيار آسان، كنارآمدن با اين شرايط سخت، ي وجود داشته باشندعالقه استفاده از فنون و علوم مختلف در آن

را داشته  و آشنايي كامل به اصول ايمني و سالمت لباس و تجهيزات ايمني الزم بايد در محل معدن حتماً معدن ينمهندس
  . دنباش

ا به خدمت اشتغال دارند در حين كار نيز بسيار فعالند و معموال جهت انجام كار به دور از شهره :  ثابت بودن يا تحرك در كار
  . بايد از توان فيزيكي بااليي برخوردار باشند

  . باشدصداي محيطي و تجهيزاتي زياد ميسروداراي ، دليل ماهيت فعاليتهدر اين شغل ب:  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط 
-انجام كار مشغول مي افراد با هم در، باشدصورت تيمي ميهها بالزمه كار انجام فعاليتدليل اينكه ه ب :  سروكار با افراد يا ابزار

 . باشدو جو  و حفاري ميكارگيري ابزارهاي جستالزمه كار نيز به، باشند

 مدرك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .3
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معدن در دو گرايش استخراج و اكتشاف كه در طي چهار سال  داشتن ديپلم رياضي و اخذ مدرك كارشناسي در رشته مهندسي
هاي الزم در اين رشته به باشد كه آموزشپذير ميباشد و ادامه تحصيل تا مقطع دكتري امكانتحصيل و به صورت تمام وقت مي

  . باشنداي نيز برخوردار ميهاي گروهي عملياتي از اهميت ويژهشكل نظري و حضوري بوده و فعاليت

 چه عاملي باعث شده اين شغل در منطقه شما وجود داشته باشد؟ .4
از عوامل موجوديت اين شغل در ) هاي زير زمينحفاري(گسترش مترو و  هاي خاكوجود آزمايشگاه هاي شهري وتونل ايجاد

 . باشدسطح استان و حاشيه آن مي

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد ودر آن پيشرفت كرد؟ .5
همچنين  دانش عالي در خصوص سنگها و مواد معدنيو  اقانه در حل مسائلمهارت تحليلي قوي و رويكرد خّلرت توسعه در صو 

افزارهاي ط داشتن بر نرمتسّلو  هاي طراحي كامپيوتريمهارت استفاده از برنامهو  دانش عالي در رياضيات و زمين شناسي
ها و ممارست در كار به روز بودن و اطالع از آخرين پيشرفت، اقانهب و خّلهاي مناسو داشتن ايده تخصصي حوزه مهندسي معدن

 . تيمي و تقويت قواي بدني از عوامل بسيار مهم توسعه شغلي اين كسب و كار خواهد بود

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6

انرژي ، آهن و متروراه، وزارت راه، ووزارت نير، وزارت نفت، هاي دولتي مانند وزارت صنايعتواند در سازمانمهندس معدن مي
هاي اي و ساير شركتتحقيق و توسعه و مشاوره، مين تجهيزاتأت، معدنيهاي توليد موادشركت، هاي موادمعدنيآزمايشگاه، اتمي

ال در حوزه معدن و زمينفعايمني و  تواند در يك زمينه مشخص مانند مواد منفجره يامهندس معدن مي . نمايدت شناسي فعالي
در صورت داشتن تجربه كافي و سرمايه  . گرددمدير پروژه يا مدير عملياتي  سالمت تخصص پيدا كرده و يا با كسب تجربه كافي

 . دنت نمايسيس كرده و فعاليأتوانند به طور شخصي در حوزه معدن شركت تزياد مهندسان معدن مي

 گونه است؟شغل چاين چشم انداز آينده  .7

-پيشرفت مناسب و كافي در بخش، بودن ايران از معادن موادمعدني مختلف و بودن بستر مناسب براي بخش معدنرغم غني علي

هاي معدني و در نتيجه اين موضوع باعث محدود بودن تعداد شركت . استهاي مختلف اين حوزه در كشور صورت نگرفته
اي به بخش معدن شود و شرايط الزم براي ه ويژهتي كه توجبنابراين در صور . هاي شغلي براي مهندسان معدن شده استفرصت

 . افق رو به پيشرفتي در اين شغل ايجاد گرددتوان اميدوار بود مي، رشد و پيشرفت آن فراهم آيد
 شغل چگونه است؟اين حقوق و مزاياي  .8

 . كنندت كشوري حقوق دريافت ميمطابق با قانون مديريت خدما، شوندهاي دولتي استخدام ميمهندسان معدني كه در سازمان
تجربه و نوع توافق صورت گرفته با ، توانمندي، ه به ميزان مهارتبا توج، مهندس معدني هم كه در بخش خصوصي فعال است

شود نيز در ميزان درآمد او البته نوع كار و بخشي كه مهندس معدن در آن مشغول به كار مي . درآمدهاي مختلفي دارد، كارفرما
هايي كه در كنند با شركتهايي كه در حوزه راهسازي فعاليت ميبه عنوان مثال شرايط كار و درآمد در شركت . يرگذار استثأت

هاي سخت و دشوار از ه به داشتن ماهيت فعاليتدر نهايت اين شغل با توج . متفاوت است، كار اكتشاف و استخراج معادن هستند
 . باشدمشاغل پردرآمد مي

 ؟نابعي مي توان اطالعات بيشتري در باره اين شغل بدست آورداز چه م .9
 . هاي مرتبط اينترنتيهاي مشاغل و سايتهمچنين اطلس، هاي ارائه دهنده اين رشتهاز شاغلين در اين كسب و كار و دانشكده

 شغل چيست؟اين نجام ا توانايي ها و مهارت هاي الزم براي .10

 . باشدهاي اين شغل ميريزي و كار در شرايط سخت از الزمهو سازماندهي الزم جهت برنامه توانايي راهبردي :  توانايي مديريتي

-هاي اساسي ميطراحي معادن و محاسبات از اولويت، برداري معدنتوانايي از مفاهيم رياضي به منظور نقشه :  توانايي رياضي

 . باشد
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 . باشدآالت و ابزارهاي صنعتي الزمه اين رشته ميتصات ماشينآشنايي با علوم فني و آشنايي با مخ :  توانايي مكانيكي

  . هاي الزمداشتن قواي بدني الزم و هماهنگي اعضاي بدن با يكديگر براي انجام فعاليت :  توانايي حركتي و جسمي

 در اين شغل موفق ترند؟ي زير كداميك از شخصيت ها  .11

 . مواجهه شدن با شرايط بحراني، به دليل داشتن قدرت خطر كردن :  شخصيت ريسك پذير
در  كار اكتشاف و جستجو ومندي به وجو گر به لحاظ عالقههمچنين افراد داراي شخصيت جست :  وجوگرشخصيت جست
 . شرايط كارگاهي

 . تري در اين شغل برخوردار خواهند بودبه دليل كار با ابزار و وسايل از موّفقيت بيش :  گراهاي واقعشخصيت 

 براي انجام اين شغل چيست؟ الزم هاي  ارزش .12

 . باشدبنابراين از نظر كسب درآمد جزء مشاغل پر درآمد باال مي، آور طبقه بندي شده استاين شغل جزء مشاغل سخت و زيان
نين هاي جديد را عملي كرد و همچها و ايدهتوان در آن به طور دائم راهخلّاقيت بارزترين ويژگي اين شغل اين است كه مي

داراي روحيه و همكاري باال در  فداكاري برخوردار و از روحيات باالي انساني و، باشندافرادي كه در اين زمينه مشغول به كار مي
همچنين توسعه و رشد و منزلت فردي در جامعه و ، وقفه در اين شغلت حاصل از تالش بيموفقي . باشندكارهاي گروهي مي

 . رودشمار ميه هاي اين فعاليت كاري بسالمي از ديگر ارزشايران ا ءخودكفايي و ارتقا
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 مهندس مكانيك

 رسته
 مهندسي و صنعت :  رسته اصلي
 مهندسي :  رسته فرعي

 

 :  ماهيت  . 1

حركت و گرما و با ، انرژي، اصول اساسي نيروبا فراگيري ، )ساخت و توليد -حرارت و سياالت -جامدات (  مكانيك ينهندسم
گرد  از قالب ساخت سوزن ته، نمايندميو توليد ها و فرايندها را طراحي  هاي مكانيكي و دستگاه سيستمانواع ، انش تخصصي خودد

، هاي الكتريكي نيروگاه، هاي كنترل خودرو و هواپيما موتورها و سيستم، ها در فضاي خارج از جو سازي حركت ماهواره تا مدل
 .  ...هاي گوناگون و عههاي پزشكي و اجزا و قط دستگاه

  . باشدتجهيزات كار موردنياز اين شغل با توجه به گرايش تخصصي شاغل متفاوت مي :  ابزار و تجهيزات
سيستم نظارتي اين شغل با توجه به اشتغال در سيستم دولتي يا خصوصي و يا شخصي به صورت مستقيم و يا  :  سيستم نظارت

 . باشد خود نظارتي مي

 :  كار محيط  . 2

-ميكار  دولتي يا خصوصي مكانيك معموال در دفاتر شركت ها و يا در واحدهاي توليد كارخانه ها ينمهندس :  فضاي فيزيكي

  . نمايند
 البته گاهي بسته به نوع پروژه هاي كاري و زمان . باشندميبه صورت تمام وقت و در ساعات اداري مشغول به كار :  ساعات كار 

مهندس مكانيكي هم كه به صورت مستقل فعاليت  . متغير باشدتواند ساعت كاري مي) ويژه در بخش خصوصي به(بندي آنها 
 . باشدميتعيين ساعت كاري بر عهده خودش ، كرده و شركت شخصي دارد

ه نوع هاي صنعتي و كارخانجات  و دستگاههاي ساخت بدون خطر نخواهد بود بستگي بكار در محيط :  خطرات احتمالي كار 
  .  ...دماي باالي محيط و نور زياد و ، هاي پرسوصداتخصص كار با دستگاه

   . باشدصورت متحرك ميهثابت و هم ب به صورتفعاليت در اين شغل هم :  ثابت بودن يا تحرك  در كار 
  . باشندميدر كار شاغلين با دستگاه ها و تجهيزات و ديگر افراد در ارتباط :  سروكار با ابزار يا افراد

 . بخشي از كار در حوزه توليد با سروصداي محيطي همراه خواهد بود :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن

 ي و آموزشهاي الزم براي شروع اين شغل چيست ؟تحصيلمدارك . 3
قطع رشته مهندسي مكانيك در مو فارغ التحصيلي در كنكور سراسري در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني  شركت در
و ادامه تحصيل تا مقطع دكتري جهت جذب و استخدام در شركت  )حداقل آموزش چهار ساله و به صورت حضوري(كارشناسي

  . هاي دولتي و خصوصي

 چه عاملي باعث شده اين شغل در شهر شما وجود داشته باشد؟. 4
  و روي  و وسايل  توليد تجهيزات  ايجاد تكنولوژي و  توليد داخل  سمت  به  گرايش،  مهندسي  و رشد مسايل  افزاري  سخت  توسعه 

خودكفايي ملي نياز نياز به   و نفتي  درآمدهاي  و كاهش  ارزي  هاي محدوديت  علت  به كشور  در داخل  مهندسي  خدمات  به  آوردن
 . به اين شغل در كشور خواهد بود

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و پيشرفت كرد؟. 5
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تسلط به كار با كامپيوتر و نرم ، و برنامه ريزي مهارت در انجام كار گروهيو توسعه  كارهاي فني در عالقه و استعداد داشتن
تسلط كامل به همچنين  . از عوامل ارتقاء شغلي اين رشته خواهد بود تاب آوردن در شرايط كاري پرفشارو افزارهاي تخصصي 

ي مرتبط و برطرف نمودن عيب هاي ايجاد شده در سيستم ها و دستگاه هامور طراحي و و داشتن ايده هاي نو در ا زبان انگليسي
 . باشدكسب تجارب مفيد نيز از عوامل توسعه ي اين فعاليت مي

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟. 6
  و ساخت  طراحي، آنها  و قطعات  آالت ماشين  و ساخت  طراحي  از آنجا كه مهندس مكانيك در زمينه هاي مختلفي از جمله

  وكنترلي  مكانيكي  هاي سيستم،  آب  و تصفيه  انتقال  هاي و سيستم  تجهيزات  و ساخت  طراحي، ها نيروگاه  مكانيكي  تجهيزات
 و  تغليظ  آالت ماشين  ساخت، ها ساختمان  و برودتي  حرارتي  تاسيسات  و ساخت  طراحي،  شيميايي  ها و كارخانجات پااليشگاه

و   حمل  و تجهيزات  وسايل  و ساخت  طراحي،  انترهتو كنس  نمك،  نساجي،  سيمان،  كاغذ سازي، قند  كارخانجات  مواد مثل  بازيافت
تواند فعاليت توليد مي  هاي و سيستم  مكانيكي  بازوهاي، ها ربات  و ساخت  دفاعي  تجهيزات  ساخت،  و هوايي  دريايي،  زميني  نقل

  . نمايد
هر سال بخش (شركت هاي نفتي ، شركت هاي مشاوره اي و پيمانكاري، پزشكي و داروسازي، هوافضا، مكان كار در صنايع نظاميا

و معدني داخلي و خارجي براي او وجود ) شوند التحصيالن مكانيك جذب صنايع وابسته به نفت و پتروشيمي مي عظيمي از فارغ
گذاري و بيمه و  هاي سرمايه شركت، ها عنوان كارشناس و مشاور فني در بانك تواند بههمچنين مهندس مكانيك مي .دارد

تواند به مشاغل سطح باالتري مانند با كسب تجربه بيشتر هم مي . نمايدالمللي فعاليت  هاي بازرسي و نظارت امور بين شركت
 .نمايد متخصص تحقيقات و مشاور دست پيدا، مديريت پروژه

 ن شغل چيست؟چشم انداز آينده اي. 7

با توجه به نقش مهم و كليدي مهندس مكانيك  طرفيه دليل حركت كشور به سمت توسعه صنايع مختلف و خود كفايي و از ب
و  توان اين پيش بيني را كرد كه در سال هاي آينده بازار كار مهندس مكانيك همانند اكنون از وضعيت مناسبمي، در صنايع

 . هد بودخوابرخوردار  چشم انداز روشني

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟. 8
در بخش و  شودر بخش دولتي ميزان حقوق و دستمزد مهندس مكانيك مطابق با قانون مديريت خدمات كشوري تعيين ميد

نوع پروژه ، توان مالي، هر شركتي با توجه به اهداف مالي . خصوصي ميزان حقوق و درآمد دريافتي مهندس مكانيك متفاوت است
در بخش خصوصي عواملي مانند  . نمايدگستردگي آن و برخي عوامل ديگر ميزان حقوق و دستمزد كاركنان خود را تعيين مي و

ها و نرم افزارهاي كاميپوتري در آشنايي با سيستم، تخصص و مهارت باال، تحصيالت مرتبطسابقه كاري و داشتن تجربه و 
  . ق و دستمزد آنها بسيار بااهميت هستنداستخدام مهندسان مكانيك و تعيين ميزان حقو

 تر شغل چگونه است؟راههاي كسب اطالعات بيش. 9
همچنين مراجعه به  اطلس ، گرفتن اطالعات از اساتيد متخصص و دانشكده هاي ارائه دهنده اين رشته و شاغلين اين شغل

 . مشاغل و سايت هاي اينترنتي مرتبط
 

 م براي انجام شغل چيست؟ها و مهارت هاي الزتوانايي .  10
و تجسم قوي و داشتن ايده هاي نو در  له خالقانهأمهارت حل مسو  علوم و فناوري اطالعاتتوانايي و استعداد مفاهيم رياضي و 

 انجام فعاليت هاي مرتبط 
 و كار با تجهيزات دانش و عالقه فراوان به امور فنيتوانايي مكانيكي در راستاي  
  ثرؤاولويت بندي و برنامه ريزي م وكار تيمي  جهت انجام :  و ارتباطيهاي مديريتي  مهارت 
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 . لحاظ داشتن قواي بدني الزم و هماهنگي اعضاي بدن با يكديگرتوانايي حركتي و جسمي به

  تر هستند ؟كداميك از ويژگي هاي شخصيتي در اين شغل موفق. 11

و  دليل داشتن قدرت خطرنمودنيسك پذير بهشخصيت هاي رجهيزات و مندي به كار با تلحاظ عالقهبين بههاي واقعشخصيت
 . تري در اين شغل برخوردار هستندمواجهه در شرايط بحران از موفقيت بيش

  . ي نيز از بودن در اين فعاليت لذت خواهند بردوگروججستداراي روحيه و  يخالقيت و كنجكاوشخصيت هاي داراي 

 نجام اين شغل چيست؟ارزش هاي كاري براي ا  .  12
 . گرددكسب در آمد و خالقيت و داشتن آزادي عمل و موفقيت حاصل از تالش از ارزش هاي كاري اين شغل محسوب مي

 . همچنين فعاليت در اين شغل منجر به توليدات و خودكفايي ملي و توسعه فردي و منزلت اجتماعي خواهد گرديد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ٨٨ 

    

 

 مهندسي نانو فناوري

 ستهر
 مهندسي و صنعت:  رسته اصلي
 مهندسي :  رسته فرعي

 

 :   ماهيت شغل  .  1
ها ابزارآالت وسيستم، توليد وكاربرد مواد، تعيين ويژگي ها، نانو فناوري رشته اي از دانش كاربردي وفناوري است كه به طراحي 

موج جديدي از انقالب صنعتي محسوب ، فناوري نانو. مي پردازد)نانومتر100تا1(شكل وخواص درابعادنانو متري، باكنترل اندازه 
، زيست شناسي، دارو سازي، پزشكي، فيزيك، علوم مختلفي از جمله شيمي، شده كه با توجه به ماهيت بين رشته اي بودن

 . گيرددربرمي مهندسي برق وساير علوم را، مهندسي مكانيك ، مهندسي شيمي، مهندسي مواد
، جداول ، ماشين حساب مهندسي و پيشرفته، ميكروسكوپ هاي پيشرفته ، ر آزمايشگاه از لوازم آزمايشگاهيبيشتر د : ابزار و وسايل

 . باشدمي . .  ...نرم افزارهاي كامپيوتري و 
باتجربه در صورت انجام كار پژوهشي  و به صورت غير مستقيم در  دراين رشته نظارت مستقيم افراد متخصص و : سيستم نظارت 

 . ات توليدي خواهد بودكارخانج

 :   محيط كار .  2
توانند در صنايع اين رشته مي شاغلين، زمينه وجود دارد اين هاي مجهزي در با توجه به اين كه در ايران آزمايشگاه :  فضاي فيزيكي

 . ددر قسمت آزمايشگاه مشغول به كار شون .  ...خودروسازي و گاز و پتروشيمي و ، مختلف مثل تجهيزات پزشكي
  . كار بنابه تعهدات  و زمان انجام پروژه  و اغلب به صورت تمام وقت است :  ساعات كار

شود و همچنين با دليل كار با ابزار اشتباهات محاسباتي و فني منجر به بروز خسارات و صدمات احتمالي مي :  خطرات احتمالي
  . اند از بروز خطرات شغلي جلوگيري نمايد تورعايت نكات ايمني مي، هاي  متفاوت با توجه به حيطه كاري

 . در اين شغل كار در آزمايشگاه و فضاهاي توليدي مي تواند هم به صورت ثابت و هم پر تحرك باشد :  ثابت بودن يا تحرك در كار
 . شودكار در محيط آزمايشگاهي و پژوهشي و آرام انجام مي :  ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن

 . سروكار با افراد تيم و با ابزارهاي كاري است :  زار يا افرادسرو كار با اب

 مدارك تحصيلي وآموزشهاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .  3 
هرچند  . استا محدود به كارشناسي ارشد و دكتر اغلباما مقاطع مورد نياز ، نوع رشته هاي مورد نياز در حوزه نانو بسيار زياد است

همكاري در ، هاي كوتاه مدت با حضور صاحب نظران از دنياارائه دوره . دتر هم جايگاه خود را دارنمدارك پايينتكنسين هاي داراي 
ي است كه براي توسعه يهابرگزاري كارگاه هاي آموزشي و سمينارها از روش، اجراي پروژه هاي تحقيقاتي با حضور دانشمندان

دراين رشته هاي ضروري است چرا كه اين رشته نسبتا  يي با زبان انگليسي نيزهمچنين آشنا . نياز مي باشد آموزشي اين رشته
ها براي ورود به بنابراين بخش عمده ي آموزش، جديد است و درنتيجه كتابهاي علمي آن كمتربه زبان فارسي ترجمه شده است

 . مواد مختلف است عملي وكاربا ابزارها و شغل به صورت حضوري و

 ث شده اين شغل درشهر شما وجودداشته باشد؟چه عاملي باع .  4
گردد و وجود آزمايشگاه هاي مجهز و مراكز تحقيقاتي و صنعتي  اين رشته در دانشگاه شريف و دانشگاه تربيت مدرس تدريس مي 

  . تر فارغ التحصيالن در تهران مشغول به كار شونددر شهر هاي بزرگ از جمله تهران باعث شده بيش
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 ي توان اين شغل را توسعه داد و پيشرفت داد؟چگونه م .  5

فاده است -3 به روزبودن اطالعات -2كسب مهارت فني و تكنيكي -1:   براي  پيشرفت دراين  شغل بايد موارد زيررا مدنظرقرارداد
اي جديدي براي ارتقاي جهان امروز نيازمند استفاده از ابزاره . گذاري در اين زمينهتوجه و سرمايه –4بهينه از منابع و امكانات 

در چرخه توليد انبوه قرار گرفته و به ، كوشش و تحقيقات به دست آمدهزانه مواد گوناگوني بر اثر كار ورو. سطح زندگي بشر است
ه و مانند كامپيوترهاي بسيار پيشرفت، براي مثال افزايش كارايي وسايل الكترونيكي با كاهش اندازه آنها . شوندبازار تجاري عرضه مي

  . يا پيشرفت عظيم صنعت ارتباطات تنها با استفاده وسيع از نانو تكنولوژي ميسر شده است

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟ .  6
-هم اي از مشاغل اين حوزه ماهيت پژوهشي و تحقيقاتي دارندبخش عمده، فناوري نانو در كشور ما رشته با توجه به جوان بودن

هاي خصوصي كه زمينه هاي دولتي و شركتدر شركت تواندفرد مي، ناسان آزمايشگاهي و مهندسان توليدچنين به عنوان كارش
  . فعاليت در حوزه نانو را دارند استخدام گردد

بلكه به دليل ظرفيت باالي فعاليت در ، شودتوجه داشت كه قلمرو مشاغل اين بخش صرفا به مشاغل استخدامي محدود نمي دباي 
هاي پژوهشي و دانش بنيان نيز گزينه هاي قابل توجهي هوسيس گرأهاي خصوصي و يا تراه اندازي كسب وكار و شركت، اين حوزه

 .شوندمحسوب مي

 چشم اندازآينده اين شغل چيست؟ .  7
در دارو سازي ، يدر حوزه پزشك . اي يافته استامروزه فناوري نانو بسياري از عرصه هاي علمي را در نورديده و كاربردهاي گسترده

معرفي محصوالت جديد پزشكي نظير نانو ربات ها و بافت ، روش هاي تشخيص زود هنگام و بي ضرر بيماري ها، هدفمند و ساده
سازي قطعات الكترونيكي به منظور افزايش كوچك، در حوزه صنعت در مقاوم سازي و سبك سازي محصوالت، هاي مصنوعي

محصوالت زيست تخريب ، شيشه هاي هوشمند، ان مصرفي  پارچه هاي نسوز و آنتي باكتريالسرعت انتقال داده ها و كاهش تو
تحليل گران بر اين باورند  . باشند كه تنها بخش بسيار كوچكي از كاربردهاي اين علم مي ... ...افزايش راندمان فيلتراسيون و ، پذير

بنابراين  . دهندو علمي هستند كه انقالب سوم صنعتي را شكل ميسه قلمر  و فناوري اطالعات فناوري زيستي، كه فناوري نانو
 . آينده اين شغل رو به رشد خواهد بود

 حقوق ومزاياي شغل چيست؟ .  8
هاي مهندسان نانو كه درسازمان . شركت هاي طرف قرارداد وكارفرما داردتخصص خاص و ، بستگي به شرايط كاري، ميزان درآمد 

مهندساني هم كه دربخش خصوصي  . نمايندميمطابق با قانون مديريت خدمات كشوري حقوق دريافت  شونددولتي استخدام مي
 . درآمدهاي مختلفي دارند، نوع توافق صورت گرفته باكارفرما تجربه و، توانمندي، باتوجه به ميزان مهارت، نمايندميفعاليت 

 . باشدآمد هرفردي ازجمله مهندسان ميسابقه كاري ازعوامل مؤثردرتعيين حقوق و در همچنين تجربه و

 هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟راه .  9
طالعات مفيدي در تواند امي، فضاي مجازي مطالعه وتحقيق درمنابع معتبر علمي و، شاغلين اين رشته و دانشجويان مصاحبه با

 . دهد اختيار فرد قرار

 جام شغل چيست؟هاي الزم براي انها ومهارتتوانايي .  10
 حين كار آزمايشگاهي توأم با دقت ت كار با ابزار ها و سرعت عمل درجه :  هاي حركتي و مكانيكيتوانايي

م كار در تقسي، اعمال نفوذ بر ديگران، برنامه ريزي، باتوجه به ماهيت كارگروهي جهت سازماندهي :  توانايي مديريتي و ارتباطي
  . از استگروه و مشاركت در امور مورد ني

 . باشددر پيشرفت كار موثر مي علمي خود هايبراي ارائه نتايج دستاورد :  مهارت هاي كالمي
 . باشدهاي فني و محاسباتي نيز در اين شغل ضروري ميآشنايي با موارد ايمني نانو مواد  و مهارت :  توانايي رياضي  و مكانيكي
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 موفق تراست؟كدام يك ازتيپ هاي شخصيتي دراين شغل  .  11

 :  تر عمل نمايندتوانند موفقهاي شخصيتي زير در اين شغل  ميافراد با تيپ
خلق كردن و ساختن ، خطر كردن، بيشتر متخصصين  نانو افرادي خالق  و جستجوگر هستند كه از تفكر :  پذيرشخصيت ريسك
  . سازندبرند و ايده هاي جديد را عملي ميچيزي  لذت مي
اعداد و ارقام احساس رضايت داشته ، هاي دقيقگيريمحاسبات و اندازه، هاي آزمايشگاهيكه از كار در محيط :  اديشخصيت قرارد

مشهود كار اين تيپ شخصيتي خوبي درستفاده ازتحليل هاي منطقي بها و رنددقت بااليي برخورداازشاغلين در اين حرفه  . باشند
 است

 شغل چيست؟ هاي كاري براي انجام اينارزش . 12
 . هاستترين اهداف اين رشته ارتقا علم و خدمت رساني به ساير انسانيكي از مهم :  انسان دوستي

   . آوري و موفقيت خواهد بودموجب نام پيشرفت در علوم و مهندسي در مقياس نانو، كسب مدارج علمي باال  :  موفقيت
 . هاي اين حرفه استبا حل نيازهاي جامعه انساني از جمله ديگر ارزش هاي نو منطبقمهندساني با دارا بودن ايده:  خالقيت

بيني شده كه پيش. است بارزرفاه اقتصادي و افزايش كيفيت زندگي ، امنيت ملي، خودكفايي كشور برتأثير اين شغل و دستاوردها  
تقاضا براي ، فت سريع و مداوم در زمينه نانوفناوريپيشر . يك نيروي انتقالي بزرگ است كه توانايي تغيير جامعه را دارد، نانوفناوري

 . دنمايدانش تخصصي حرفه اي را تسريع مي
 . شودشور عزيزمان در سطح  جهان ميشود و همچنين باعث منزلت اجتماعي كاين دانش باعث رسيدن به خود كفايي در كشور مي
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  مهندسي نفت

 رسته
 مهندسي و صنعت :  رسته اصلي

 صنعت  : رسته فرعي
 

 ماهيت  .1
با ، س از كشف منابع نفتي يا گازيهد و پدهاي استخراج نفت و گاز از زيرزمين را طراحي و توسعه ميروش مهندس نفت

هاي حفاري را تعيين كرده هاي حاوي ذخاير و روشساختار زمين و خصوصيات صخره، شناسان و ديگر متخصصانهمكاري زمين
 و مخازن، حفاري، اكتشاف هايو گرايشدر يكي از حوزه  نفت ينمهندس در مجموع . كندريت ميو عمليات حفاري را آغاز و مدي

حفاري يكي از سخت ترين و پر خطر ترين و البته پر  و گرايش مهندسي نفت با تخصصكه البته  دنكنبرداري كار ميبهره
 . باشددرآمدترين مشاغل نفتي مي

انواع جارهاي ، هاغلتك، هااتواع توربين، هاي بسيار عميق درون خشكي و درياهاجهت حفاري انواع وسايل حفاري :  ابزار و وسايل
 )هيدرومكانيكي، هيدروليكي، مكانيكي(حفاري

-صورت ميشخصي به عنوان نماينده تمام وقت شركت نفت در محل حفاري چاه صورت مستقيم و توسط به :  سيستم نظارت  

ساعته نظارت  24برنامه حفاري ارائه شده از سوي اداره كل حفاري مطابق بر زمانبندي به صورت  بر اجراي اين نماينده كهگيرد 
ها سبب تسريع درحفاري چاه جويي در هزينهايمني و صرفه تضمن رعايت نكا، شرايط مقتضيته و با ارائه راهكارهاي الزم درداش
 . گرددمي

 كار  محيط .2

 . باشدهاي تحقيقاتي ميهاي حفاري و يا آزمايشگاهمحل، هاپااليشگاه، دفاتر كاري در مهندس نفت كارمحل :  فضاي فيزيكي
به طور كلي پرسنل دكل و سكوهاي نفتي  . با توجه به نوع تخصص و محل كار او متفاوت است وي اركساعات  :  ساعات كاري

كار مشغول به ) روزكار و شب كار(و شيفت كاري و در د) دو هفته كار و دو هفته استراحت(به صورت اقماري ) منطقه عملياتي(
 . باشندمي

كار  معموالًدارد و  ار S٢H كار بر روي دكل خطراتي از جمله فوران چاه و گازدرخصوص خطرات احتمالي :  خطرات احتمالي
 . هده شده استمشادر افراد  و مشكالت عصبي پرخاشگري و در پي آنكردن در گرماي باال باعث ترشح بيش از حد تيروئيد 

هاي نجات و تيم پزشكي در محل آماده است تا در مواقع خطر همچون وقوع كوپتر و قايقامكانات امداد و نجات از جمله هلي
  . عمليات امداد و نجات را آغاز نمايند حريق فوراً

ر و حضور در منطقه جهت جايي به محل كااز جمله مشاغل سختي است كه الزمه آن جابه :  ثابت بودن يا تحرك در كار
 . گرددمأموريت كاري و هم تحرك زياد در محل كار مشاهده مي

صداهاي فعاليت ، هاي حفاري و توليدترين منابع آلودگي صوتي در فعاليتمهم :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط شغلي
 . باشدگاز و رفت و آمد مستمر وسايل نقليه ميصداهاي ناشي از خطوط انتقال ، كمپرسورها و ديگر ادوات دوار، سكوي حفاري

 . خوردهاي طوالني به چشم ميكار با ابزار در زمان، در عين كار با افراد به صورت جمعي :  سروكار با افراد يا ابزار

 چيست؟ مدارك تحصيلي و آموزشهاي الزم براي شروع اين شغل .3
دكتري  و ادامه تحصيل تا دورههاي مختلف گرايش رشته مهندسي نفت با افراد داراي ديپلم رياضي و قبولي در مقطع كارشناسي

 . باشدو به صورت حضوري مي سال است 4 در مقطع كارشناسي اين مجموعهدوره آموزشي طول و  توانند وارد اين شغل شوندمي
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 شما باشد؟  در شهراين شغل است باعث شده  چيزيچه  .4

 ي زيرزميني در هر منطقه باعثنها وجود دارد ولي وجود منابع هيدروكربمراكز استان وهاي اداري بيشتر در تهران كار دربخش
 . شود كه شغل مهندسي نفت در آنجا مورد استفاده باشداين مي

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و پيشرفت كرد؟ .5
اقيت و توان تحليل مسائل از جمله مهمترين خّل ،انجام كار تيمي، از خانواده يدورتحمل خطرناك و ، انجام كار در شرايط سخت

افزارهاي تخصصي حوزه مهندسي نرمو  ط بر زبان انگليسيتسّل همچنين، باشدجهت توسعه و پيشرفت در اين شغل مي هاويژگي
 . بودثر ارتقاء در اين حوزه خواهد ؤنيز از عوامل مهم و م و آگاهي از آخرين تكنولوژي و اطالعات به روز مرتبط نفت

  گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟ .6
مجموعه وزارت  زير هاي خصوصيهاي دولتي يا شركتبه شركت هاي مختلف مهندسي نفت به طور كليفارغ التحصيالن گرايش

مند به ز سوي ديگر كشورهاي توليد كننده نفت در دنيا از جمله كشورهاي عضو اوپك عالقها . وارد شوند توانندمي نفت
ط بر زبان تسّلو تجربه و توان باال ، كه داراي دانش مهندسين نفتي باشند و براي آن دسته ازايراني مي مهندسان نفت بجذ

فرصت استخدامي  باهاي بين المللي حوزه نفت و گاز از شركت . وجود داردبسيار خوبي  هاي استخداميگزينه، باشندانگليسي مي
 . اشاره كرد  ...سسه ملي نفت چين وؤم، شركت نفت شل، شركت نفت موبيل، به شركت نفت توتال توانمي مناسب

 چشم انداز آينده اين شغل چيست؟ .7
آينده انرژي امن به تعادل  . شودو عمده انرژي جهان از طريق نفت تهيه مي باشدميانرژي يك عنصر كليدي در زندگي روزمره 

دارد و اين كار مهندسان نفت است كه به حل مسائلي بپردازند كه امنيت ثيرات محيط زيستي بستگي أعرضه مقرون به صرفه و ت
هاي جديد و لزوم همچنين كشف ميدان، هاي نفتي و گازي عظيم در كشوربا توجه به وجود ميدان و انرژي را تضمين نمايد

و افق رو به  شودس ميحضور متخصصان اين رشته بيش از پيش احسا، هاي الزم در امر نفت و گازگذاريگسترش سرمايه
 گرايش وباشد كه البته توجه به اين نكته قابل مالحظه مي . هاي آتي متصور بودتوان براي اين شغل تا سالپيشرفتي را مي

 . اين كسب و كار را با چالش جدي روبرو كندآينده تواند مي، نو و تجديدپذير هايگذاري كشورها در انرژيسرمايه

 شغل چگونه است؟ اينحقوق و مزاياي  .8
البته آن دسته از  . از متوسط حقوق پرداختي ساير مشاغل در ايران باالتر است مهندسين نفت متوسط حقوق پرداختي به

، كنند به نسبت افرادي كه در دفاتر اداري مشغول كارندها و يا مناطق عملياتي كار ميمتخصصيني كه در سكوهاي نفتي و دكل
آيد و ميزان تجربه افراد در مقدار حقوق دريافتي يكي از عوامل مهم و غير قابل انكار به شمار مي . ردارندتري برخواز درآمد بيش

جذب ن در صورتي كه بتوا و همچنين كنندهاي خوبي پرداخت ميپول، هاي خصوصي و دولتي به مهندسان با تجربه نفتشركت
 توان حقوق و مزايايميه سطح علمي قابل قبول فارغ التحصيالن ايراني با توجه ب، شدهاي خارجي و يا چندمليتي يكي از شركت
 . دريافت كردخيلي خوبي 

 بيشتري درباره اين شغل بدست آورد؟ اطالعاتاز چه منابعي مي توان  .9
 وشركتهاي نفتي ها و دانشگاههمين طور مراجعه حضوري به ، در صنعت نفت يناز افراد متخصص يا شاغل گرفتن اطالعات

. و مطالعه مقاالت موجود مرتبط در فضاي اينترنتي  ... و مشعل، هاي مرتبط مانند چشم انداز نفتماهنامه ستفاده از مجالت وا
  

 ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ يتواناي .10

 تكار با ديگر افراد به دور از اعضاي خانواده در طوالني مد و انجام كار تيمي :  توانايي ارتباطي
هاي روش، هاي رهبريتكنيك، مدلسازي منابع انساني، تخصيص منابع، ريزي استراتژيكبرنامه جهت:   هاي مديريتيتوانايي

  . ثر در اين حوزه خواهد بودؤاز عوامل مهم و م هاي مختلفو قسمت توليد و هماهنگي افراد و منابع
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 . باشدوجو در انجام اين شغل نيز قابل مالحظه ميامترهاي مختلف جستهاي تحليل نمودارها و پارداشتن مهارت:  توانايي رياضي
 . هاي موجوديابي و درك روابط پيچيده در پروژهتوانايي جهت :  درك فضايي

 دارا بودن توان فيزيكي و حركتي به لحاظ كاردر محيط شغلي سخت و مراقبت مستمر :  هاي حركتي و جسمانيتوانايي 
هاي نيز از مهمترين ويژگي تحليل مسائلو  توان حلمهارت مكانيكي الزم به دليل كار با تجهيزات مرتبط و   : توانايي مكانيكي

 . ديگري است كه بايد در يك مهندس نفت به نحو احسن وجود داشته باشد

 از تيپ هاي شخصيتي در اين شغل موفق تر هستند؟ كداميك .11
 . در مدت طوالني خسته نشوند، هيزات عظيمكه از كار با ابزار و تج :  واقع بين شخصيت 
 كارگيري آن در تصميماتبه وها آن تحليل، لهئحل مس توان، اقيتخّلبه دليل  :  جوگرانهوجستشخصيت   
هاي داراي خطر در اين شغل مندي به كارهاي فكري و پذيرش فعاليتدليل عالقهبه :  پذيرو ريسك رانهمتهو هايشخصيت  

  . هند بودتر خواموفق

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
اين شغل با توجه به ذخاير نفتي موجود و فضاي كار ايجاد شده داراي ارزش فراوان در خودكفايي و رشد و بالندگي كشور خواهد  

يت حاصل از تفكرات كسب درآمد مناسب و خلّاق، انجام اين فعاليت مهم ارزندگي مطلوبي در موفقيت حاصل از تالش . داشت
مهندسين در اجراي امور محوله ايجاد خواهد كرد و بالطبع ارزش بااليي از رشد و توسعه و منزلت فردي و اجتماعي در راستاي 

 . آن وجود خواهد داشت
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 مهندس هوا فضا 

 رسته
 فني و مهندسي :  رسته اصلي

 مهندسي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
تن گرفته تا فضاپيماهائي كه  250از هواپيماهاي با وزن بيش از ، هاي غيرعاديو ساخت ماشينليت طراحي ؤمهندس هوافضا مس
، اپيماهاهو، مهندس هوافضا . را برعهده دارد، كيلومتر در ساعت هستند 30000هاي طوالني با سرعتي باالتر از قادر به طي مسافت

  . كنددهد و بر مراحل ساخت آنها نظارت ميآزمايش قرار ميفضاپيماها و موشكها را طراحي كرده و توسعه داده و مورد 
-و برنامه نويسي مي نرم افزارهاي طراحي كامپيوتري براي طراحي پروژه ها، ابزار مورد نياز اين شغل كامپيوتر :  ابزارها و وسايل

 . باشد
 . باشدتحت نظارت مستقيم در سازمان استخدامي خويش مي :  سيستم نظارتي

 ارمحيط ك .2
مهندسان ، چه امروزه در مقايسه با قبل اگر . باشديا در كارخانه مي كاريك مهندس هوافضا در دفتر كارمحل :  فضاي فيزيكي

ارزيابي و آموزش را با ، هاآزمايش، مدلسازي، تر كارهاي طراحيبيش چرا كه، گذرانندهوافضا زمان زيادي را در دفاتر كاري مي
شركت يا كارخانه استخدام ، كه در سازمان هوافضا مهندس . دهندساز كامپيوتري انجام ميفزارهاي شبيهاها و نرمكمك برنامه

 . شودمي
هاي كاري و البته گاهي بسته به نوع پروژه . به صورت تمام وقت و در ساعات اداري مشغول به كار است معموالً :  ساعات كاري

 . دنمايتواند تغيير ساعت كاري مي) به ويژه در بخش خصوصي(بندي آنها زمان
 . نمايددر اين شغل خطري افراد را تهديد نمي :  خطرات احتمالي

 . جايي جهت سركشي و  كنترل  پروژه داردبهثابت است و صرفا  نياز به تحرك و جا :  جاييثابت بودن يا نياز به تحرك و جابه
ها در به دليل كار در صنايع و كارخانه، جز زمان حضور در دفتر كاري :  ساكت بودن محيط شغلي يا پر سروصدا بودن محيط

 . دنماينمحيطي پر سروصدا فعاليت مي
 . با وسايل و ابزارها سروكار دارند :  سروكار با ديگران است يا با وسايل و ابزارها

 هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟و آموزش يتحصيلمدارك  .3

البته از  . توانند وارد اين حوزه شوندكارشناسي ارشد و دكتري مي، ندسي هوافضا در مقاطع كارشناسيفارغ التحصيالن رشته مه
خيلي از مواقع مهندس ، آنجا كه شباهت زيادي بين تخصص و برنامه درسي مهندسي هوافضا و مهندسي مكانيك وجود دارد

  . دنمايهاي مختلف صنعت فعاليت ميهوافضا به جاي مهندس مكانيك در بخش
 . مدت زمان دوره آموزشي پايه دانشگاهي چهارساله است و تا دكترا نيز زمينه ادامه تحصيل مهياست

 . باشدبه صورت حضوري مي :  نوع آموزش

 چه عاملي باعث شده اين شغل در شهر شما وجود داشته باشد؟ .4
 . نولوژي پيشرفته هوا فضا باعث اهميت اين شغل استپژوهشگاه و آزمايشگاه هوافضا و گسترش نياز به تك، وجود دانشگاه شريف 

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5
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ها و هاي رشد و خودكفايي در ساخت موشكزمينه، هاي فعاليت در حوزه هوافضاونقل هوايي و ايجاد زمينهتوجه به حمل
به نسبت ده و علمي بون همچنين نخبگان و الؤعنايت مسرد موي شتههار ءفضا جزامهندسي هوي شتهرخوشبختانه  . فضاپيماها

  . ستاشته ي دايگر مهندسي پيشرفت چشمگيري دشتههار

 شغل چيست؟ استخداميگزينه هاي  .6

هوايي در  هايهمچنين عالوه بر شركت، دنماينفعاليت مي هايموشكي و ماهوار، هواپيمايي، در صنايع و مؤسسات تحقيقاتي
تعمير و نگهداري  هايمهندسين هوافضا در قسمت . شغلي خوبي دارند هايگاز و خودروسازي نيز فرصتوصنايع نفت، هانيروگاه

  . فعاليت نمايند، توانندها و صنايع دفاعي از جمله طراحي موشك و جنگ افزارها نيز ميفرودگاه، هواپيماها

 شغل چيست؟ آيندهچشم انداز  .7
-مهندسي هوافضا از بازاركار مناسبي برخوردار مي، در كشور  ايهوژي و گسترش صنايع موشكي و ماهواربا توجه به پيشرفت تكنول

تواند مي، ه استنمودو مهارت و تخصص خوب و مناسبي كسب  استمهندس هوافضايي كه با عالقه وارد اين حوزه شده . دگرد
با توجه به اهميت سفرهاي هوايي و توجه به ساخت و توليد  . دنمايرا پيدا ي مناسب هاي شغلي مناسب همراه با درآمدموقعيت

 . انداز خوبي برخوردار استموشك و وسايل دفاعي اين رشته از چشم

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
اي او تا مدتي حقوق و مزاي، هاي دولتي و يا نظامي شودتوان گفت كه اگر يك مهندس هوافضا وارد يكي از شركتبه طور كلي مي

، هاي ديگري غير از هوافضا شوددر صورتي كه مهندس هوافضا وارد صنعت . دنماياز نظام پرداخت دولتي و يا نظامي تبعيت مي
كار يك سازمان يا شركت به عبارت ديگر اگر محل . دنماينحوه پرداخت حقوق از مدل حقوقي مرسوم در آن صنعت پيروي مي

هاي خصوصي استخدام در صورتي كه مهندس هوافضا در شركت . هاي پرداخت دولتي استنظام حقوق دريافتي تابع، دولتي باشد
 . گرددها وارد مذاكره تواند در خصوص ميزان حقوق با آنتوانمندي و تجربه خود مي، با توجه به ميزان تخصص، شود

 هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟راه .9
هاي كسب هاي معتبر از راهو مجالت و مقاله، دانشجويان و فارغ التحصيالن اين رشته، هوافضا هاي سراسر كشور و صنايعفرودگاه

 . باشداطالعات اين شغل مي

 هاي الزم براي انجام شغل چيست؟توانايي ها و مهارت .10
 پيچيده رياضي مندي به كار كردن با اعداد و ارقام و محاسباتداشتن استعداد و درك رياضي و عالقه :  توانايي رياضي

 مختلف يك طرح  هايتوانايي درك روابط پيچيده بين قسمت :  درك فضايي
 . مكانيكي هايوسايل و دستگاه، توانايي كار كردن با ابزار :  توانايي مكانيكي

 ترند؟ها در اين شغل موفقيك از شخصيتكدام .11
 :  باشد ترتواند در اين رشته موفقدر صورت دارا بودن شخصيت زير فرد مي

توانند با خالقيت افكار خود را برند و به خوبي ميزيرا اين دسته از افراد از كار كردن با ابزار و وسايل لذت مي  :شخصيت واقع بين
 . در طراحي پياده نموده و به خلق كردن برسند

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
 . وسعه اين صنعت در كشور از درآمد مناسبي برخوردار خواهند شدبه علت خاص بودن رشته و زمينه ت: كسب درآمد

 . باشدشغلي مهندسان هوافضا مي هايرسيدن به مدارج باالي شغلي و توسعه دادن كار از ارزش : موفقيت
اين  توان به خودكفايي درپيشرو مي هايمتخصص در اين رشته و گام برداشتن با سرعت پيشرفت آن در كشور هايتربيت نيرو

  . صنعت دست يافت
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 :ارتباطات و رسانهمشاغل رسته 
 گر فيلمتدوين

 رسته

  ارتباطات و رسانه :  رسته اصلي
 رسانه :  رسته فرعي

 

 ماهيت .1

صورت تكه تكه هاي فيلم بهصحنه . شوددوين درواقع آخرين مرحله ازتوليد فيلم بوده و پس از آن شكل نهايي فيلم آماده ميت
شوند توسط تدوين گر طوري به هم متصل مي، مطابق با روند داستان فيلم، ه و در آخرپس از اتمام فيلم برداريضبط شد) پالن(

هاي خام و برداري بوده و فيلمگر جزء گروه پس از فيلمتدوين . كه به بهترين شكل معنا و مفهوم فيلم به مخاطب انتقال داده شود
او رابطه نزديكي  . دنمايگرافيكي و جلوه هاي ويژه تركيب كرده و فيلم نهايي را توليد مي تصاوير، هاصداهاي ضبط شده را با افكت

 . نمايدبا كارگردان دارد و نظرات و عقايد او را در كار خود اعمال مي
 . مربوط به تدوين  تخصصي و نرم افزار هاي رايانه :  وسايل وابزار كار
شخص تدوين گر و به صورت غير مستقيم تحت قوانين صدا و سيما جمهوري بهصورت خودنظارتي توسط  :  سيستم نظارت

 . گيرداسالمي صورت مي

 كار محيط .2

   . باشندويژه مشغول به فعاليت مي هاي داستاندار استوديوهايي با شرايط واين افراد در محيط ها و  معموال :  فضاي فيزيكي
 بورمج، البته گاهي با توجه به زمان بندي هاي استوديوها . مشغول به كار استگر معموال به صورت پروژه اي دوينت:  ساعات كاري

 . او بايد منعطف بوده و بتواند براي ساعات طوالني كار كند . ها كار كنددر شب شود به صورت شيفتي و گاهيمي

 . شغل وجود نداردخطر خاصي در اين  :  خطرات احتمالي
   . در اين شغل تحرك خاصي وجود ندارد :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

    . باشدسكوت الزامي مي، دراستوديوهاي اختصاصي براي اين شغل جهت اثربخشي كار :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
 . باشدابزار و وسايل كار مهم مي، در اين حرفه بيش از ارتباط با افراد :  سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 شروع اين شغل چيست؟  مدرك تحصيلي و آموزشهاي الزم براي .3

هاي سراسري و همچنين در رشته در دانشگاه  سينما گرايش تدوين توانند در رشتهگري عالقه مندان ميبراي ورود به شغل تدوين
و يا در رشته ديگري  ندارنددانشگاه  تمايل به ورود بهدر صورتي كه افرادي  . تدوين در دانشگاه علمي كاربردي تحصيل كنند

نند گري در آموزشگاه هاي آزاد را بگذراتوانند دوره هاي تدوينمي، دارندگري شغل تدوين برانتخاباند و حال تصميم تحصيل كرده
 . و تخصص الزم را كسب كنند

 ؟داشته باشد سطح شهر وجودعاملي باعث شده اين شغل در  چه .4

ضرورت وجود ، تهران شهران بسيار زياد صنعت سينما و تبليغات واستوديوهاي مختلف و وجود صدا و سيماي كشوري درعالقه مند
 . شده استاين حرفه 

 ؟پيشرفت كرد توان اين شغل را توسعه داد و در آنمي چگونه .5

ت باال و دّقهمچنين براي اين شغل  . مورد توجه مخاطبان ارائه دهند يتا بتوانند محصولالزم است  و ديد هنري تيخالقداشتن 
اهميت  لميآنها مطابق با داستان ف حيموارد در صحنه ها و كنار هم قرار دادن صح نيتربه كوچك توجهجهت  اتيبه جزئ اديه زتوج
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و كار با نرم  يوتريكامپ يمهارت هاريت زمان مناسب جهت تحويل به موقع سفارشات كاري و همچنين دارا بودن يمد داشتن. دارد
 . باشدميكار  و توسعه سرعت عمل باال باعث پيشرفت تخصصي و افزار هاي جديد و

 استخدامي اين شغل چيست؟ هاي گزينه .6

زمان اين قراردادها  . نمايدهاي تبليغاتي كار تلويزيون و شركت، وليد فيلمتواند به صورت قراردادي با شركت هاي تگر ميتدوين
برخي نيز به استخدام  . شوندگرها هم در سازمان صدا و سيما استخدام ميتعدادي از تدوين . تواند از يك روز تا چند ماه باشدمي

 . آيندهاي خصوصي فيلم سازي يا تبليغاتي در ميشركت

 ؟ي اين شغل چيست انداز آينده چشم .7

براي اين  پشتوانه محكم و افق رو به پيشرفتيو گسترش تكنولوژي هاي به روز در اين صنعت  توسعه صنعت سينما و تبليغات
  . شغل در آينده خواهد بود

 چگونه است؟و مزاياي اين شغل  حقوق .8

وع پروژه و قرارداد ما و ن شان تيفعال زانيسته به مب، نمايندمي ارك يو به صورت قرارداددارند  يكه كسب و كار مستقلافرادي كه 
ا افراد استخدام شده در صدا و سيما متناسب با قانون وزارت كار حقوق و مزايا ام دارند يمتفاوت يدرآمدهاگر و كارفرما بين تدوين
 . نماينددريافت مي

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟  هايراه .9

و  مجالت و كتابهاي تخصصي، دانشكده هاي هنر، شاغلين در اين رشته، آموزشگاه هاي هنريه اطلس هاي شغلي و مراجعه ب
 . هاي اينترنتي مرتبطهمچنين سايت

 ؟الزم براي اين شغلچيست هايها و مهارت  توانايي .10

 . در كار و دادن ايده هاي نو تجهت ايجاد خالقي :  توانايي هنري
 . ار و تجهيزات تخصصي كارجهت كار با ابز :  توانايي مكانيكي
 . هاي كاريدر جهت انجام فعاليت) چشم و دست( الزام شغلي در هماهنگي اعضاي بدن :  توانايي حركتي

 . جهت برنامه ريزي و ساماندهي در امور محوله :  توانايي مديريتي
 . هاي مختلف در كارجهت يابي و هماهنگي بين بخشتوانايي  :  درك فضايي

 شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ كدام يك از .11

 :  اشاره كرد ريتوان به موارد زيشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص
 . خلق آثار منحصر به فرد افراد داراي ايده و :  شخصيت هاي هنري

 . در راستاي كار با ابزار و تجهيزات تخصصي در كار :  شخصيت هاي واقع بين
  . مند به امور فكريداراي روحيه محافظه كارانه و عالقه افراد :  شخصيت هاي قراردادي

 چيست؟ كاري براي انجام اين شغل هاي ارزش .12

 . به جهت دارا بودن تخصص كاري و تبحر از درآمد مناسبي برخوردار خواهند شد :  كسب درآمد
اري و سليقه البته زير نظر كارگردان مجموعه در توليد آثار  دارا بودن آزادي عمل در كار از نظر ساعات ك :  آزادي عمل و خالقيت

 . و با دادن ايده هاي نو در كار
بودن موفقيت شغلي تضمين  وكسب مهارتهاي الزم و صاحب نظري دركار عالقه مندونتيجه تالش و پشتكار در :  كسب موفقيت 

 . و منزلت اجتماعي فرد شاغل اشاره كرد توان به رشد و ارتقا فرد در جامعههاي اين شغل ميهمچنين از ديگر ارزش گرددمي
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 صداگذاري و دوبلوري

 رسته
 ارتباطات و رسانه :  رسته اصلي
 رسانه :  رسته فرعي

 

 :  شغلاهيت م .1
متحرك كه قبال  ريتصوي وصوت ريصداها به مس ريسا اي ديجد ياضافه كردن گفتگو نديفرا به لميدر ف نمودن و صداگذاريدوبله 

 . به زبان مخاطبان است يزبان خارج يهالميترجمه ف يعامل مخاطبان برا نيدوبله آشناتر . شودالق مياط، آماده شده است
 . مطابقت دارد لميف گرانيباز يهابه دقت با حركات لب يگفتمان اصل هترجم شوديادا م) لميدر ف( يزبان خارج كيكه  يهنگام

 . شودتخصصي استفاده مي هاياز ابزار صداگذاري در استوديو :  ابزار و وسايل
 . گردداز سيستم هاي خود نظارتي براي اين شغل استفاده مي :  سيستم نظارت

 :  محيط كار  .2

 استوديو كار در محيط هاي سرپوشيده و:  فضاي فيزيكي
 انين كاراما در صورت استخدام در صدا و سيما مطابق با قو، در دسترس با توجه به تعهدات كاري و پروژه :  ساعات كار

 . خطر خاصي در اين حرفه وجود ندارد :  خطرات احتمالي كار
 . گيردصورت مي ثابت  اين حرفه در مكاني :  ثابت بودن يا تحرك در كار

 . گيردمحيطي ساكت و امن  صورت مي در :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن
-ديگر اعضا و توسط ابزارهاي تخصصي در استوديوهاي ضبط انجام مي در انجام كار به صورت تيمي و با :  سرو كار با ابزار يا افراد

 . گيرد

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي اين شروع اين شغل چيست ؟ .3

ات سسه نيز توسط مؤژدوره هاي وي، تخصصي در دانشكده  صدا و سيما در مقطع كارشناسي وجود دارد به صورتامكان تحصيل 
 . امكان پذير است و به صورت حضوري موزش زير نظر استادان اين حرفهآ . گرددهنري برگزار مي

 شما باشد؟ باعث شده است اين شغل مختص شهر چه چيزي .4

يوهاي اصلي در شهر تهران و رونق صنعت سينما باعث شده اين شغل در تهران با اقبال خوبي داستو ، وجود صدا و سيماي مركزي
 . مواجه باشد

 ل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟چگونه مي توان اين شغ .5

 . باشدآموزش هاي الزم در اين زمينه و كسب تجربه كاري براي پيشرفت در اين كار ضروري مي، داشتن صداي خوب

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟  .6
استوديو هاي خصوصي زيادي  البته  امكان كار در . باشداز مراكز اصلي جهت استخدام مي راديو و صداسيما -استوديوهاي دوبالژ 

 . اي وجود داردصورت قراردادي و پروژهكه در زمينه دوبلوري فيلم ها و انيميشن هاي جديد  به

 چشم انداز آينده اين شغل چگونه است ؟ .7

 . افراد جامعه به ديدن فيلم هاي جديد در اوقات فراغت باعث شده اين شغل چشم انداز خوبي  داشته باشد و اقبال توجه

 حقوق و مزاياي اين شغل چيست ؟  .8
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يوهاي داما در صورت  كار در استو . مطابق با وزارت كار برخوردار خواهند بود، در صورت استخدام در صدا و سيما از حقوق و مزايا
 . خصوصي   مطابق با ساعت كار و پروژه  حقوق و مزايا دريافت خواهند نمود

 رباره اين شغل بدست آورد ؟يشتري داز چه منابعي مي توان اطالعات ب .9
 .توانند اطالعات خوبي در دسترس فرد قرار دهندآموزشگاه هاي هنري مختلف و استاد كاران اين رشته مي، دانشكده صدا و سيما

 توانايي و مهارت هاي الزم براي اين شغل چيست ؟ .10

 هت نفوذ كالم و گنجينه لغات خوب به ج :  توانايي هاي كالمي  
 به جهت خالقيت و ماهيت كار و  استعداد و عالقه  به اين كار :  يتوانايي هنر 

براي   هاي متن تحت دوبلهنوعي گويش همراه با كشش  جهت جذب و همراهي مخاطب و ارتباط با شخصيت :  توانايي ارتباطي
 .باشداين شغل ضروري مي

 كدام يك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11
 فيلم و استفاده از آواها و تغيير در لحن در زمان مناسب، ت عالقه مندي به نمايشجه  :  شخصيت هاي هنري

 . جهت انجام كارگروهي  در اين شغل موفق  خواهند بود  :  خصيت هاي اجتماعيش 

 چيست ؟ براي انجام اين شغلارزش هاي الزم  .12
-هاي اين شغل ميي عمل در ساعات كار از مزيتاي و آزاددر صورت انجام كار در استوديوهاي خصوصي داشتن كارهاي  پروژه

درآمد هم بسيار نكته مهمي در اين و توانايي فرد و امكان افزايش رشد خالقيت و گرفتن پروژه هاي بيشتر با توجه به تجربه ، باشد
 باشدشغل مي
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 كاردان فني الكترونيك صدا وسيما

 رسته
 ارتباطات و رسانه :  رسته اصلي

 رسانه :  رعيرسته ف

 

 ماهيت  .1
با توجه به  . باشدهاي وزارت علوم و زير شاخه علوم رياضي وفني مهندسي ميازرشته يكي، اردان فني الكترونيك صدا و سيماك

تنوع صنايع الكترونيكي و مخابراتي سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران و نياز روزافزون اين سازمان به گسترش و نگهداري 
به عنوان يكي از دوره هاي آموزشي رشته برق ارائه  كاردان فني الكترونيك صدا وسيما هدور، زيون كشوريهاي راديو و تلوشبكه 

 الكترونيك صدا و سيما ينف هايتربيت افرادي كاردان در زمينه، ارشته كاردان فني الكترونيك صداو سيم هدف . شده است
دروس اصلي برق و دروس تخصصي ، ست و دروس آن تركيبي از دروس علوم پايها )ر برداريتصوي، برداريصدا، فرستنده(

  . ايران مطرح است جمهوري اسالمي سازمان و صدا و سيماي تكنولوژي مخابرات است كه درصنايع و والكترونيك 
 . كليه تجهيزات فني مرتبط با صنايع الكترونيكي و مخابراتي :  ابزار و وسايل كار

 . باشدمستقيم مي به صورتنظارت ، در صورت استخدام در سازمان صدا وسيما :  سيستم نظارت

 محيط كار .2

 . مجهز به تجهيزات الزم در سازمان صدا وسيما البراتوار و فضاهاي :  فضاي فيزيكي
 . باشدميصورت شبانه روزي و شيفتي در راستاي ماهيت اين حرفه هساعات كاري اين شغل ب :  ساعات كاري

كند اما رعايت مسائل معموال خطر خاصي شاغلين اين حرفه را با توجه به مهارت هاي فراگرفته شده تهديد نمي :  احتماليخطرات 
 . باشدايمني در راستاي استفاده از تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي در اين شغل الزامي مي

 . ي تعريف شده ثبات و تحرك در انجام امور وجود دارددر اين شغل بنابر نوع فعاليت ها :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
 . در اين شغل سروصداي محيطي خاصي وجود  ندارد :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . سرو كار دارند بيش از افراد شاغلين اين حرفه با ابزار و تجهيزات الزم :  سرو كار با ابزار يا افراد

 براي شروع اين شغل چيست؟  الزم هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3

دوره  به صورتكه ، داشتن حداقل مدرك كارداني رشته الكترونيك فني صدا وسيما و امكان ارتقاء آن تا مدرك كارشناسي ارشد
 . باشدهاي تئوري و عملي براي جذب در اين حرفه الزم مي

 وجود داشته باشد؟ سطح شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4
-ونيزيتلوو ويراد يشبكه ا ينگهدارسازمان به گسترش و نيا ازين شيو افزا مايسسازمان صدا و يمخابرات و يكيالكترون عيتنوع صنا

 كشور

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5

ي اين شغل عوامل توسعهزهاي الزم اقاء سطح علمي و به روزكردن اطالعات تخصصي وداشتن پشتكار وكسب تجربه و مهارتارت
 است

 استخدامي شغل چيست؟  هايگزينه  .6
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هاى  اندازى آزمايشگاه كاردان تجهيز و راه، هاى صوتى و تصويرى كاردان دستگاه، سازمان صدا وسيما با عناوين شغليدراستخدام 
متصدى توليد و نصب و تعمير ، ريخط توليد واحدهاى صوتى و تصويكاردان فنى البراتوار، سرپرست خط مونتاژ، راديو و تلويزيون

از  هاى آزاد راديو و تلويزيون آموزشگاه يمدرسهمچنين  . كاردان فنى البراتوار خط توليد واحدهاى صوتى و تصويري، فاير آمپلى
 . باشدديگر گزينه هاي شغلي اين حرفه مي

 چشم اندازآينده شغل چيست؟ .7
اين  موجود در تنوع و پيشرفت تكنولوژي، كه هاي راديو و تلويزيون كشور بنياز روزافزون اين سازمان به گسترش و نگهداري ش

 . چشم انداز رو به پيشرفتي را براي اين حرفه رقم خواهد زدشغل 

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
بر حسب سابق  طبق قانون كار و بيمه، كه موفق به استخدام در سازمان صدا و سيما شونددر صورتيرشته ارغ التحصيالن اين ف

 . هاي دولتي بر خوردار خواهند يوددريافت خواهند كرد و از مزاياي بيمه و بازنشستگي و ساير مزاياي سازمان

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟  هايراه .9
و همچنين مراجعه به هنرستان و دانشكده هاي صداو سيما و اطلس مشاغل ، اساتيد فن در اين شغل، گرفتن اطالعات ازشاغلين

 . سايت هاي مرتبط اينترنتي

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت  .10
  . الزم هايو ابزار زاتيبه كار با تجه يعالقه مند ليبدل :  يكيمكان ييتوانا
 . مرتبط يها تيانجام فعال يبدن در راستا ياعضا يو هماهنگ يداشتن سالمت بدن :  يوحركت يجسم ييتوانا
 . و تسلط و دقت بر روند انجام كار يزيانجام امور و برنامه ر نديدر فرا يميجهت انجام كار ت :  يتيريمد يياتوان

 . مختلف كار يبخش ها يو هماهنگ دهيچيپدرك روابط  ييداشتن توانا :  ييفضا درك

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11
 :  به موارد زير اشاره كرد  تواناز شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي

  . مندي به كار با تجهيزات و ابزارهاي كاريهلحاظ عالقهب :  هاي واقع بينشخصيت
 . جوگري علمي در طرح هاي موجود در كارومندي به امور پژوهش و جستهبدليل عالق :  جوگروهاي جستشخصيت

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش  .12

 يدر راستا تيخالق، حوزه نيا يها تيفعال نهيدر انجام به يمندهحاصل از تالش و پشتكار و عالق تيموفق، سبكسب درآمد منا
خواهد  يينقش بسزا يمل ييشغل در خودكفا نيا نيهمچن . باشد يشغل م نيا يكار ينو از ارزش ها يها و طرح ها دهيدادن ا

 . مطلوب خواهد شد يجامعه و كسب منزلت اجتماع فرد در سعهحرفه منجر به تو نيا يها تيداشت و فعال
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 كارگردان

 رسته

 ارتباطات و رسانه :  رسته اصلي

 رسانه :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
  ...تدوينگر و ، بازيگر، از جمله فيلمبردار و هماهنگي عوامل متعدد كار هاي تلويزيوني و فيلمليت اصلي ساخت برنامهمسؤ كارگردان

  . درا بر عهده دار و رهبري آنها
 1ي و انساني را هدايت كند و تقسيم فيلم نامهكارگردان بايد داراي حس قوي باشد و مجموعه عوامل فيزيك :  ابزارها و وسايل

 . خدمت گيرد را در كار خود به درستي به  ...زاويه و ، دوربين، صدا، مناسب از قبيل نور
ه به صورت خودنظارتي و در پايان با نظارت مستقيم فرهنگ و ارشاد و سازمان صدا و در طول كار و انجام پروژ :  سيستم نظارت

 . نمايدسيما كار جهت پخش مجوز دريافت مي

 محيط كار  .2
 . گرددضبط و آماده مي)  ...مسكوني و  -طبيعت -اداري(هاي مختلف بسته به نوع پروژه كار در محيط :  فضاي فيزيكي

توان گفت كار در هنگام ضبط از پاره وقت تا تمام گردد و به نوعي ميزمان تحويل پروژه برنامه ريزي مي با توجه به :  ساعات كار
 . گرددوقت تعيين مي

حوادث ، هاي كاري مختلف از جمله محيط جنگيبنابر نوع پروژه و قرار گرفتن در محيط :  ديدگي كارخطرات احتمالي آسيب
 . امكان آسيب براي فرد وجود داردهاي ويژه طبيعي و بشري  و جلوه

-هاي يك اتاق گرفته تا جابهدر اين شغل با توجه به پروژه تعيين شده جابجايي و تحرك از بخش :  ثابت بودن يا تحرك در كار

  . پذير استجايي در شهرهاي ديگر امكان
اما در هنگام ، ي  و عوامل اجرايي وجود دارددر هنگام توجيه و تببين كار سر و صداي محيط :  ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن

 . گرددضبط همه صداها تا حد ممكن كنترل مي
 . اما مستقيم با افراد سروكار دارد، بايست جهت رهبري امور كار با همه ابزارها را بداندكارگردان مي :  سروكار با ابزار يا افراد

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع شغل چيست؟ .3
توانند با مي، افرادي كه مايل به كسب مدرك دانشگاهي باشند . براي ورود به اين شغل حتماً نبايد تحصيالت دانشگاهي داشت

، خواهند مدرك دانشگاهي كسب كنندافرادي هم كه نمي . ها در رشته كارگرداني تحصيل كنندقبولي در آزمون سراسري دانشگاه
 . مطالعات مستمر و كسب تجارب عملي به اين حوزه وارد شوند، ين شغلتوانند از راه كارآموزي در امي

اي چهار ساله است در دانشگاه هنر يا دانشكده صدا و توانيد دوره كارشناسي كارگرداني را كه دورهبراي ورود به اين شغل مي
سيما گرايش ور در دانشكده صدادر صورتي كه كسي كه از طريق كنكور سراسري گروه هن . سيماي جمهوري اسالمي بگذرانيد

توانيد در مراكز آموزش فيلم در ضمن مي . غاز تحصيل به استخدام صدا و سيما در خواهد آمدآاز زمان ، كارگرداني پذيرفته شود
ن اين آعالقه مندان قبل از ورود به  هايي دارد و الزم استتحصيل در اين رشته هزينه . سازي آموزش هاي الزم را دريافت كنيد

هر چند داشتن ، آورندكارگردان سرمايه الزم براي كار خود را از طريق تهيه فيلم يا سريال به دست مي . موضوع را در نظر بگيرند

                                                           
١ decoupage 
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در كل در اين كار نيز تجربه بسيار  . كمك كند، شودتواند به او خصوصاً در شروع كار و تا زماني كه شناخته ميامكانات مالي مي
 . مهم است

 عاملي باعث شده است اين شغل در منطقه شما وجود داشته باشد؟ چه .4

 كه همه به واسطه وجود، هاي متعدد و استوديوهاي فيلمسازي درشهر تهرانوجود سازمان مركزي صدا وسيما و تمركز شبكه
 . مندان هنري در اين شهر استهاي هنر و تمركز عالقهدانشگاه

 در آن پيشرفت كرد؟چگونه مي توان شغل را توسعه داد و  .5
مندان به كارگرداني و عالقه ثري است براي ارتقاء او در شغلشؤعامل م، دهدهر قابليت و تالش مفيدي كه كارگردان از خود نشان 

مطالعه جانبي و اطالعات ، موختگان اين رشته براي پيشرفت و حركت سريع بايد در كنار مطالعات دانشگاهيآدانشجويان و دانش 
كسب ، انجام دادن كارهاي تئاتري و كارگرداني بسيار، مدتهاي نظري و مهارتي كوتاه و بلندگذراندن دوره . داشته باشندبه روز 
اقتصادي و سياسي و دانستن يك زبان خارجي در رشد و پيشرفت سريع افراد در اين شغل بسيار ، آگاهي از اوضاع اجتماعي، تجربه

كننده فيلم دولتي و هاي تهيهتوانيد به صورت مستقل و به شكل قراردادي با سازمان ها و شركتبه عنوان كارگردان مي . مؤثر است
هاي مورد نظر خود را كارگرداني و توليد ها و پروژهايده، توانيد در صورت داشتن منابع ماليهمچنين مي . خصوصي كار كنيد

كه براي هر  1برداريهاي فيلممحل( . لي در اين حوزه بسيار شديد استرقابت براي انعقاد قراردادهاي مستقل و تأمين ما . نماييد
 ). دهدكارگردان را تغيير مي، محيط كار، شودفيلم استفاده مي

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6
دريافت مجوزهاي  كار در صدا و سيما و استوديوهاي فيلمسازي دولتي و خصوصي در قالب انجام پروژه و يا با استفاده از ايده خود و

 . الزم كار را توليد نموده و به فروش برساند

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
اي به واقعيت اين است كه از بين تعداد زياد دانشجويان سينما و رشته كارگرداني تعداد كمي از ايشان به طور مستمر و حرفه

ه به شرايط توليد و نوع كيفيت فيلم توليد شده از سطح درآمد رسند كه در صورت وقوع چنين امري با توججايگاه كارگرداني مي
ه به با توج . هستند هاي بسيار باال را دارابه عبارت ديگر با توجه به شرايط فيلم درآمد . متنوع و گوناگون برخورد خواهند شد

و رو به  يده استي اين رشته مهيا گردط مناسبي براشراي  ...ها وفضاي فيلم وگسترش شبكه هاي برون مرزي وافزايش نقش رسانه
 . باشدپيشرفت مي

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
نامشخص است و بستگي به قابليتي دارد كه  مزاياي شغلي نيز كامالً . ان بستگي به نوع فيلم و سوابق او دارددحقوق كارگر

شغل نيز بايد گفت  ءدر مورد شرايط ارتقا . افزايدوي ميدهد و به همين نسبت تهيه كننده به دستمزد كارگردان از خود نشان مي
 . اين شخص در شغلش ءعاملي خواهد بود براي ارتقا، كه هر گونه قابليت و تالش مفيدي كه كارگردان از خود نشان مي دهد

 راه هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9

، بنياد سينمايي فارابي، وزارت ارشاد اسالمي :  مانند، كسب كنيدهاي مربوط به اين شغل اطالعات بيشتري توانيد از محلمي
سيماي وصدا و مركز آموزشي اسالمي فيلم سازي، حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي، سينمايي بنياد مستضعفانسسه امورمؤ

 جمهوري اسالمي ايران

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10

                                                           
١ location 
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هنري درشخص كارگردان  ستعدادبودن نگرش و اگام اول دارا، جه به تسلط كارگردان برهمه امورساخت وتوليدتوبا :  توانايي هنري
 است

مخاطبان و ، صدابردار، بردارفيلم، تهيه كننده، مهارت ارتباطي خيلي خوب براي برقراري ارتباط مناسب با بازيگر :  توانايي ارتباطي
 . باشنده فيلم سازي در ارتباط با كارگردان ميژك پروحين و بعد از ي، تمام كساني كه قبل

 مديريت زمان گيري وتوانايي تصميم، ريزيسازماندهي و برنامهمهارت عالي در، افرادجهت رهبري و ايجاد انگيزه در: تيتوانايي مديري
و ارتباط بين  ...اي فيلم و صدا و بهره برداري مناسب از دستگاهه، جهت تشخيص زواياي مناسب :  توانايي مكانيكي و درك فضايي

 ابزارها و وسايل 
-هاي طوالني و تحرك زياد در كار نياز به توانايي حركتي و جسمي باال ميبه سبب انجام كار در بازه :  توانايي حركتي و جسمي

 . باشد
كار نه صرف دستور و اجبار تا از خستگي استفاده از بيان مناسب و توانايي ترغيب و نفوذ در ديگران جهت پيشبرد  :  توانايي كالمي

  . كار در طوالني مدت كاسته شود

 كدام يك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11

تواند در دريافت مجوزها و هماهنگي با تيم كاري و بهتر مي، در صورتي كه فرد داراي روابط عمومي باال باشد :  شخصيت اجتماعي
 . تهيه كار پيشرفت داشته باشد

-بيني نقشه كار برخوردار باشد و حتي در زمانريزي و پيشبرنامه، يك كارگردان بايد از توانايي فكر كردن :  پذيرشخصيت ريسك

 . هايي كه نياز به تصميم گيري سريع و سرعت عمل باالست به نحو مطلوب از عهده انجام آن برآيد

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
هاي مختلف و معرفي آن به ساير يكي از اهداف كار هنري و بخصوص كارگردان انتقال فرهنگ كشور به نسل   :انسان دوستي

 . باشدباشد كه بنابر روحيه انسان دوستي و كمك به همنوع ميكشورها مي
    . يد كارگرداني استآدست ميتجربه و تخصص به، مديريت، يكي از راههاي كسب درآمد مناسب؛ كه از راه تفكر  :  كسب درآمد
هاي در طول انجام كار به مديريت خود فرد اختيار و آزادي عمل بااليي را كارگردان داراست كه از مزايا و ارزش :  آزادي عمل

 . شودشغلي وي محسوب مي
 . ول استشهرت  به سبب توليدات موفق اين امر قابل حص، سبك كاري، ها نوبا دارا بودن خالقيت و ايده :  موفقيت

توان از  هاي مختلف جامعه بخصوص جوانان ونوجوانان ميبا خلق كارهاي وزين و داراي ارزش  و هم چنين مطابق با سليقه نسل
هاي متعدد اين شغل به علت برگزاري جشنواره . ها فرهنگي تا حد زيادي كاستبه محصوالت  توليد شده با تفاوت توجه زياد

-باشد و در واقع موجب رشد و تعالي فرد يا افراد ميسبي جهت معرفي و شناخته شدن و شهرت ميداخلي و خارجي؛ عرصه منا

 . آوردگردد كه در پس خود منزلت اجتماعي بااليي را نيز براي افراد به ارمغان مي
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 گويندگي و مجري گري

 رسته
 ارتباطات و رسانه :  رسته اصلي
 ارتباطات :  رسته فرعي

 

 :  ماهيت.  1
 . ستال سرگرم كردن مردم و اطالع رساني به مخاطبان ؤبوده و مس رسانه ها  نماد بيرونيشغلي است كه  ،ويندگي و مجري گريگ

، خبري د از جمله در حوزه هاينبايد بتواند در انواع برنامه هاي زنده يا ضبط شده كار ك فرد گوينده و مجري به عنوان يك
  …و  سياسيهاي و برنامه علمي قهمساب، كودكبرنامه، موسيقي، ورزشي

 . استكار در استوديوهاي ضبط  مجهز اين شغل قلم كاغذ متن هاي آماده و  ابزار و وسايل
ها در صورت اشتغال در صدا و سيما زير نظر مستقيم سازمان و در صورت كار در استوديوهاي خصوصي  و پروژه :  سيستم نظارت

 . زير نظر مستقيم كارگردان

 :  حيط كارم . 2
  . استوديوي راديويي و تلويزيوني كه امكانات ضبط و پخش داشته باشد: فضاي فيزيكي

بر مبناي  هارسانههاي  تر برنامه بيش شود داردمي كه اجرا ايبندي برنامهبه زمان بستگيساعات كاري : كار ساعات
مفسر يا ، گزارشگر، ميزبان، ها تواند در نقش معرفي كنندة برنامه يم و گوينده مجري ها در اين برنامه . شود اداره مي مجري فعاليت

...  
-صرفا منظم بودن و به وقت بودن به خصوص در برنامه . كنددر گويندگي خطري خاص افراد را تهديد نمي :  خطرات احتمالي كار

 . زندهاي زنده به وجود استرس شغلي دامن مي
 . گرددهاي خاص معموالً ثابت و در استوديو انجام مييندگي به علت نياز به دستگاهگو :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
 . معموال به علت كار در يك محيط جمعي  و عوامل كار در محيط سرو صدا  وجود دارد :  ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن

 . كندا افراد و تيم جلب نظر ميكار ب، تر از كار با ابزاردر اين حرفه بيش :  سرو كار با ديگران يا ابزار

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟.  3
سازي داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر در رشته ادبيات فارسي و نيز گذراندن دوره هاي آموزش گويندگي براي آماده 

مانند   مند به اين شغل شرايط عمومي و ذاتي ا بايد يك عالقهابتد . گويندگي داراي شرايطي عمومي و اكتسابي است . ضروري است
مسائل  . سازدو او را متمايز مي دهد مي شخصيت ويژهحنجره خاص به فرد . ن صداي خاص را داشته باشدو ُت درستگفتاري 

و بسياري ديگر توسط  كنترل دم و بازدم، اوزان عروضي و قوافي، تلفظ درست هجاها، اكتسابي هم مانند تسلط به زبان فارسي
و به صورت ) سال1حداقل( هنري آزاد هايدوره، )سال 4( هااين امر در دانشگاه . شود آموزش و فراگيري حاصل مي، تمرين

 . گرددحضوري انجام مي

 اين شغل در منطقة شما وجود داشته باشد؟، چه عواملي باعث شده است. 4
وجودداشته  توانداي ميمنطقهراديويي و فضاي مجازي درهر ني وهاي مختلف تلويزيوكانالهاوگستردگي رسانهاين شغل باتوجه به

 باشد

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ . 5
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 حفظ اصالت كالم و انضباط رفتاري و تجربه ، بعد از آنكه شرايط اوليه را در خود جمع نمودو مجري شرايط ارتقاء شغلي گوينده 
 .  است مخاطبين كاري در بهبود ارتباط با

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ . 6
 تر يشب . هنري و ورزشي به صورت دولتي و خصوصي از گزينه هاي استخدامي شغل است، مراكز فرهنگي، استخدام در صدا و سيما

تواند از يك روز تا چند هفته يا چند ماه ميفرصت هاي شغلي موجود در اين حوزه به صورت مستقل و قراردادي است كه زمان آن 
به صورت بلند و گويندگان  مجريان )به دليل دولتي بودن آن ( تر جنبه رقابتي داردالبته در راديو و تلويزيون ايران كه كم. باشد

 . مدت همكاري كرده و در استخدام آن هستند و تنها ممكن است برنامه آنها تغيير يابد

 چيست؟ چگونه شغل ينده اينچشم انداز آ . 7
نترنتي  و افزايش و در فضاي مجازي در برنامه هاي ايبا گسترش رسانه ها و تنوع آن فراتر از رسانه هاي دولتي به شكل خصوصي 

 . استبه بهبود  و روتقاضا چشم انداز شغل مناسب 

 شغل چگونه است؟اين  حقوق و مزاياي  . 8
تواند درآمد مي. سعت كار و سختي آن متغير استدر بخش خصوصي بسته به نوع و و، ست در بخش دولتي تابع قوانين كشوري ا

 . متفاوت باشدثير شهرت و توانايي هاي فرد تحت تأ

 راه هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟. 9
صاحبان شغل از راه هاي كسب  كتاب ها و منابع اطالعاتي اينترنتي و، مراجعه به دفاتر صدا و سيما ونيز مراكز فرهنگي و هنري

 . باشداطالعات شغلي مي

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ . 10
 . لحن و صوت  مناسب باشند، اين افراد بايد داراي توانايي كار با حنجره :  توانايي هنري

 . راي توانايي روابط انساني بااليي باشندكار در صدا و سيما به علت كار با تيم بايد افراد دا :  توانايي ارتباطي
دارا بودن خزانه لغات باال و هوشمندي و سرعت عمل در پاسخگويي به خاص ، روان بودن كالم، مطالعه مستمر :  توانايي كالمي

  . نمايدبودن گوينده و شهرت او كمك شاياني مي

 كداميك از شخصيت هاي در اين شغل موفق ترند؟ . 11
 . اي از افراد نياز به روابط عمومي باال و حسن خلق در اين شغل استبه علت كار با مجموعه :  عيشخصيت اجتما

البته دقت نظر  . باشند در اين شغل موفق هستندافراد شاغل در اين قسمت كه عاشق كارهاي فكري مي :  شخصيت ريسك پذير
 . ارد و فرصتي براي خطر و ريسك به معناي عام معنا نداردها و جمالت در رسانه ملي بسيار اهميت ددر استفاده از واژه

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ . 12
هاي كاري اين شغل انسان دوستي و برقراري ارتباط با بينندگان و شنوندگان با نفوذ كالم خاص يكي از ارزش :  انسان دوستي 

 به خصوص در مواقع بحراني و خاص . جامعه را انتقال دادتوان مطالب با اهميت بدين ترتيب مي . باشدمي
 . كنندشدن يك چهره هنري در بين مردم جامعه موفقيت و محبوبيتي كسب ميبه علت كسب شهرت و شناخته :  موفقيت
ه و حفظ شرايط پيش بيني نشدخالقيت فرد در، هاي زندهبرنامه در برخي از مشاغل از جمله مجري گري و گويندگي :  خالقيت

 . دهدمنزلت اجتماعي فرد را در جامعه ارتقا مي ...هم نوع دوستي و ، صداقت در كالم و رفتار . آرامش بسيار مؤثر است
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 نمايش 

 رسته
 ارتباطات و رسانه :  رسته اصلي

 ارتباطات :  رسته فرعي

 ماهيت .1

 از گيـري  بهـره  سـپس  و نخسـت و فيزيك خـود در وهلـه    بدن است كه هنرمند در آن با استفاده از هنر شكلي از هنرهاي نمايشي
، )پـانتوميم (تئـاتر زنـده بـدون صـدا     ، تئاتر، زنده موسيقيِ عانوا :  نرهاي نمايشي شامله . پردازد مي هنرخود خلق به ديگر امكانات
 . و ساير هنرهاي مشابه است هاي پهلواني و نمايش گويي داستان، سينما ، عروسكي نمايش

  ...ها و انواع عروسك، اعم از لباس نمايش ، بسته به نوع نمايش متفاوت است :  ابزارها و وسايل كار
 زير نظر مستقيم كارگردان و زير نظر غير مستقيم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي :  سيستم نظارت

 محيط كار .2
 . اي مورد نياز استي تمرين و اجرا در فضاهاي دولتي و خصوصي به شكل حرفههاي اختصاصي مرتبط براها و سالناستوديو

 . گرددبسته به پروژه كاري دارد و زمان تمرين و اجراي آن با توجه به شرايط متعددي تعيين و به هنرمندان اعالم مي :  ساعات كار
ها و يا تكرار متعدد چند  سكانس هنرمندان خي صحنهبسته به فيلمنامه مربوطه است؛ شايد در اجراي بر : خطرات احتمالي كار

 . دچار خستگي مفرط گردند
افرت به شهرها يا حتي اي مجبور به مسبراي انجام پروژه بستگي به نوع قرار داد و انجام كار دارد شايد : ثابت بودن يا نياز به تحرك

 . مل دارنداغلب حتي در صحنه اجرا نياز به تحرك و سرعت ع. كشوري ديگر شوند
توان به آن سرو صداهاي محيط آرامي نخواهد بود ولي نمي، به علت حضور عوامل مختلف تهيه : ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن

 . آزاردهنده اطالق نمود
 . از ابزار با افراد سر و كار دارند تربيش:   سرو كار با ابزار يا افراد

 

 ع اين شغل چيست؟مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شرو .3

ي و گرفتن مدرك ديپلم در رشته احرفه و هاي فنيدست آوردن نمره الزم در برگه هدايت تحصيلي از حيث ورود به هنرستانه ب
،  گريبازي،  كارگرداني،  نمايشي  ادبيات :گرايش رشته نمايش 5هاي عالي با ها و آموزشنمايش و يا فارغ التحصيل شدن از دانشگاه

هاي با گذراندن دورهواسطه تجربي و داشتن عالقه و استعداد الزم ه البته افرادي نيز بودند كه ب. عروسكي  و نمايش  آرايي صحنه
  . وارد اين رشته شدند  مهارت نزد اساتيد فن

 شما وجود داشته باشد؟ لي باعث شده است اين شغل در شهرچه عام .4

  ...هاي مختلف هنري و زير نظر صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و آموزشگاه هاي ارائه دهنده اين رشتههنرستان دوجو
 . باشد د از عوامل مهم و دخيل در اين رشته در شهر تهرانتوانمي

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد ودر آن پيشرفت كرد؟ .5

 صبر و حوصله ، ا پرورش استعدادهاي هنري و تالش زياد در اين زمينه و با داشتن روابط اجتماعي قويافراد در اين رشته و شغل ب
حتي به شهرت جهاني دست پيدا  توانندمي، هاي اين حرفهها و گرايشاقيت و مهارت در هر يك از زمينهخّل زياد و به كارگيري

 . كنند و پيشرفت فردي و توسعه شغلي را فراهم آورند

 زينه هاي استخدامي شغل چيست؟گ .6
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اجراي نمايش ، بازيگري و كارگرداني همانند هاي جمعينويسي در رسانهمايشنامهن :  هاي شغلي رشته مذكور عبارت است اززمينه
مراكز هاي استخدامي در گزينه به واسطه )نمايش سينما و، تلويزيون( و صحنه طراحي دستيار، گريم اجراي كار ماسك و، عروسكي

 . هاي آزاد هنريگروهو يا قرارداد كاري در صداوسيما، سازمان تبليغات اسالمي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، دولتي

 آينده شغل چيست ؟چشم انداز  .7

هنر به كمك تئاتر بيايند تا بتوانند  توانندميگذار همگي هاي اثرهاي معروف و نوشتهنويسنده، استقبال مردمي، هاي دولتيحمايت
هاي مناسب و ايجاد سالن . حتي براي درمان بيماران است را حمايت كنند و باعث رونق آن شوند گذارتركيبي تئاتر را كه هنري اثر

و روشني را  تا آينده چشمگير جويان اين رشته كمك كندتواند به هنرنيز مي هاي فردي و محيطيو مهارت تبليغات و اطالع رساني
 . تواند رو به پيشرفت باشدهاي همه جانبه به دليل تأثيرات مثبت هنر در جامعه اين حرفه ميبا حمايت رندبراي آن فراهم آو

 است ؟حقوق و مزاياي شغل چگونه  .8

، اين تفاوت به علل مختلفي از جمله توان بازيگري . بسيار متفاوت است، شودتعيين مي فعاليت هاكه در قرارداد ، اين شغل درآمد
ها و يا شركت در براي بازي در فيلم، شوندميمعروف كه  بازيگراني براي مثال . بازيگر ارتباط دارد  ...سابقه و تجربه كاري و، شهرت

  . كنداي تغيير ميبه صورت دوره معموالً بازيگر البته درآمد . كنندها پول زيادي دريافت ميامهبرخي برن

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟  .9

هاي هاي ارائه دهنده اين رشته از راههاي مرتبط با مشاغل و اطالعات از هنرستانسايت، هاكتابچه، افراد متخصص و آگاه اين رشته
 . باشداين شغل مي در ه دست آوردن اطالعاتب

 هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ها و مهارتتوانايي  .10
 . باشدگام اول جهت انجام اين شغل دارا بودن استعدادهاي هنري  و انتقال آن مي :  توانايي هنري

 . نيز از اهميت بااليي برخوردار است ها به تماشاگران و مخاطبينروابط انساني باال و انتقال حس :  توانايي ارتباطي
 سازماندهي  و مديريت كار محوله در زمان و موقعيت اجرا و توانايي اعمال نفوذ  :  توانايي مديريتي
 هماهنگي بين اعضا و احساسات   :  توانايي حركتي
زيبايي صدا و توانايي اجراي چند صدا بر  ،شيوايي كالم، روان بودن، هايي كه نياز به بيان دارنددر اجراي نقش :  توانايي كالمي
 . افزايدقدرت فرد مي

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11
-افرادي كه داراي روابط عمومي بااليي هستند و از كارهاي پيوسته در حضور  و با ديگران خسته نشوند مي :  شخصيت اجتماعي

 . تر باشندتوانند نسبت به سايرين موفق
 . بيني وضعيت آينده كمك بسزايي به موفقيت داردهاي خاص و پيشانتخاب، ريسك در كاردر اين حرفه  :  پذيرريسك شخصيت

تر ها كار با ابزار و وسايل بيش از كار فكري نياز است و افراد مستعد در اين وضعيت موفقگرايشدر برخي از : شخصيت واقع بين
  . خواهند بود

 انجام اين شغل چيست؟هاي كاري براي ارزش  .12
هايي است كه به واسطه تأثيرات روحي و هيجاني بر مخاطبين و عشق به هنر و به خصوص نمايش از جمله حرفه :  انسان دوستي

 . شودها ساخته ميساير انسان
 . تواند منجر به كسب درآمد بااليي گردددر صورت دارا بودن شهرت و استعدادهايي خاص مي:  كسب درآمد

 . باشدهاي برتر از جمله عوامل موفقيت در اين حرفه ميكسب مدارج باالي شغلي و دريافت نقش، تحصيالت :  فقيتمو
 . هاي كاري و موفقيت در اين شغل استها جزو ارزشهاي جديد نمايشي و انتقال پيامدارا بودن ايده:  خالقيت
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ها را داشته باشند؛ از جمله كارهاي مؤثر فرهنگي قال آن به ديگر نسلها وانتبا حضور هنرمندان بومي كشور كه دغدغه حفظ ارزش
توان موجبات رشد و تعالي  ديگر افراد به خصوص بدين وسيله مي . هاي نامأنوس و بيگانه استكشور جهت عدم پذيرش فرهنگ

قراردادهاي مناسب جهت حفظ منافع  هاي ارتقا منزلت اجتماعي دارا بودن نظم مالي واز جمله راه . نسل جديد را فراهم نمود
 . باشدمي ...حفظ سوابق كاري و بيمه جهت روزهاي بيكاري و بيماري و ، طرفين
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 :فنی و خدماتیمشاغل رسته 
 

 آرايشگري

 رسته

 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 خدماتي :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1
آرايش به معني اضافه كردن و پيرايش  . پردازدمي)  ...مو و، پوست(افراد  آرايشگري فن و هنري است كه به زيباتر جلوه دادن ظاهر

آرايشگر زنانه به كوتاه  . شودها و پيرايش براي آقايان استفاده ميدر كشور ما آرايش بيشتر براي خانم . به معناي كم كردن است
در آرايشگاه هاي مردانه كارهاي  . پردازدخن ها ميپاكسازي پوست و طراحي نا، آرايش صورت، رنگ كردن موها، مدل دادن، كردن

 . دشوحالت دادن و رنگ كردن موها و اصالح صورت انجام مي، كوتاه كردن
، دسته مخصوص تيغ، انواع قيچي . باشدتجهيزات آرايشگاه هاي زنانه و مردانه در مواردي متفاوت مي:  لوازم و وسايل مورد نياز

 ،شو و شست جهت سينكماشين اصالح و ، اتوي مو، وسايل برقي مثل سشوار، مو هاي نواع شانها، صندلي برقي براي مشتري
، حوله، بند پيش، وسايل بهداشتي مثل شامپو و مو و صورت آرايش براي نياز مورد لوازم ،مو رنگ و آرايش براي نياز مورد وسايل
در  به آنها، وسايلي هستند كه براي شروع ءجز  ...خميرها و، ها كرم، مخصوص مو هاي الكل و مواد مصرفي مثل انواع اسپري، آبپاش

ميز و صندلي مي باشد و كار و آينه الزم ميز، براي دكور هم تعدادي صندليهمچنين  . يك آرايشگاه مردانه و زنانه نياز مي باشد
  . كردها اضافه را هم بايد به اين، ي كه در صف هستندهاي براي مشتري

 . باشندمستقيم اتحاديه و تحت نظارت شخصي آرايشگر و مدير آرايشگاه ميها تحت نظر غيرآرايشگاه   :سيستم نظارت

 محيط كار  .2

 و ايمني و بهداشتي مسائل رعايت و باشدمي متفاوت شده ارائه خدمات به توجه با آرايشگاه فضاي متراژ حداقل   :فيزيكي فضاي
  .باشدمي آرايشگاه يك تأسيس مجوز دادن جهت اتحاديه تأييديه ملزومات از آرايشگاه ) ...و شيشه و پنجره و پرده و نور( مكاني
هاي سال مانند اعياد تا ساعات طوالني حتي در ر برخي زماند . صورت تمام وقت استبه كار آرايشگري معموالً   :كاري ساعات

عهده كاري برتعيين ساعت، ه خود سالن زيبايي و آرايشگاه دارنده افرادي كالبّت . كنندتعطيالت نيز آرايشگرها بايد كار ها وشب
 خودشان است

، توجهي به اين خطرات از جمله عوامل بيولوژيكيباشد و بيمخاطرات احتمالي اين شغل بسيار حائز اهميت مي   :احتمالي خطرات
تواند مي ...سوختگي و جراحت و، يته و برقيمخاطرات الكتريس، عوامل فيزيكي محيط كار، عوامل شيميايي، عوامل ارگونوميك

 . كندان ناپذيري را براي شاغلين ايجادعواقب جبر
 . باشدلحاظ ماهيت كار زياد ميوآمد در محيط بهدر اين شغل  جابجايي و رفت :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

  . باشدتناب ناپذير ميوصداي محيطي در اين فعاليت اجسر:  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
 . باشد در اين شغل ارتباط با افراد و ابزار و تجهيزات الزم مرتبط با كار نيز زياد مي :  سرو كار با ابزار و افراد

 هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ مدارك تحصيلي و آموزش .3

پس از  تواناي در اين شغل ميا براي آموزش حرفهام  .گرفتيك استاد ماهر ياد تجربي و نزد صورت كامالًبه توانمي كار رااين
صورت در . شدترميم موي مردانه  پيرايش و، هاي آرايش و پيرايش زنانهدانش در رشته ووارد شاخه كار نهم متوسطهگذراندن سال 
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ه جامع علمي كاربردي ادامه دانشگاو مراقبت و زيبايي مو و پوست در هاي پيرايش زنانه و مردانهرشتهدر توانمندي ميعالقه
ت موفقيپس از حرفه اي شركت كرده وونظر سازمان فني هاي زيرماهه آموزشگاه 4 تا 3 هايتوان در دورههمچنين مي. دادتحصيل 

-صورت عالقه ميهاي تخصصي ديگري وجود داردكه دره دورهالبّت . ردحرفه اي دريافت كمدرك معتبر فني و، ون وزارت كارآزم در

 . نمودتوان در آنها شركت 

 چه عاملي باعث شده است تا اين شغل در شهر شماوجود داشته باشد؟ .4
آراستگي ظاهر يكي از امتيازاتي است كه در همه جا و بين تمامي اقشار جامعه مورد تأييد و استقبال است و در سطح استان زنان 

 . ه بيارايندهاي مورد تأييد جامعومردان تمايل دارند خود را به زيبايي

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد؟ .5
به عنوان مثال آرايشگر در (ت و داشتن ذوق هنري خالقيبه صورت متناسب و  مورد نياز آرايشگري عملي هارت و دانشداشتن م

هاي مهارتن داشتن همچني) ها را به او پيشنهاد بدهدبهترين، انتخاب مدل و رنگ مو با توجه به رنگ پوست و نوع چهره مشتري
، توان ارائه خدمات مناسب به مشتريدر ضمن  . خواهد داشتاين كار توسعه  درنقش مهمي  جذب مشتريارتباطي عالي در

 . باشداز موارد مهم ارتقاء در اين فعاليت مي آراستگي ظاهرينو و هاي يادگيري روشو  اطالع از مدهاي جديد

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟  .6
به صورت درصدي و توافقي با  در اين نوع كار معموالً . باشدميهاي مختلف در آرايشگاههاي استخدامي اين شغل فعاليت گزينه

آرايشگاهي راه و شخصي  توانيد مستقلمي، در صورت داشتن تجربه الزم و سرمايه مورد نياز. توان كار كردميصاحب آرايشگاه 
 . كردسيس أآرايشگاهي ت، توان با چند آرايشگر ديگر به صورت مشتركمي نباشد اگر سرمايه كافي. كرداندازي 

 چشم انداز آينده اين شغل چيست؟ .7
اين شغل داراي افق و چشم انداز ، با توجه به نياز بشر به مقبوليت اجتماعي و آراستگي ظاهر به عنوان يكي از ارزش هاي جامعه

 . روشن و رو به پيشرفتي خواهد بود

 و مزاياي شغل چگونه است؟حقوق  .8
در مدت زمان كوتاهي مي تواند ، به اين معنا كه فرد پس از ديدن آموزش هاي الزم . باشدبازده مي آرايشگري يك شغل بسيار زود

يزان رضايت به روز بودن و تجربه آرايشگر و م، توانمندي، ميزان مهارت . درآمد آرايشگر بسيار متفاوت است . درآمد كسب كند
آرايشگراني كه  . در مجموع آرايشگري درآمد مناسبي دارد . باشدثر ميؤكسب درآمد بيشتر بسيار مهم و متري در موفقيت او ومش

صورت به و در  درآمد باالتر و گاهي بسيار باالتري نسبت به ساير آرايشگران دارند، آرايشگاه يا آموزشگاه آرايشگري مستقل دارند
ه به شرطي كه هميشه البّت . ظر كميت و كيفيت شايد بتوان گفت درآمد اين گروه رو به پيشرفت استنروز بودن ارائه خدمات از

زيبايي ، هاي زنانه چون در كنار آرايشگري خدمات بهداشتيبسياري از آرايشگاه . خدمات مطلوب و مناسبي به مشتريان ارائه دهند
 . درآمد باالتري دارند، دهندميهاي مردانه ارائه تري نسبت به آرايشگاهو پوستي بيش

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
هاي ارائه دهنده اين رشته شغلي و همچنين مراجعه به شاغلين فعال در اين كار و مراجعه به اتحاديه مرتبط و هنرستان و دانشگاه

 . همچنين اطالعات موجود در فضاي اينترنت

 براي انجام شغل چيست؟ توانايي ها و مهارت هاي الزم  .10
 . جهت گرفتن ارتباط با مردم و داشتن نفوذ كالم جذب مشتري و مشتري مداري :  توانايي ارتباطي و كالمي

 . لي كار با ابزار و وسايعالقه مندبه دليل   :  توانايي مكانيكي
 . به دليل نظارت و سازماندهي امور آرايشگاه :  توانايي مديريتي 
 . براي انجام امور مالي شغلي :  توانايي رياضي 
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 . جهت سالمتي بدني هماهنگي اعضاء مختلف بدن جهت انجام وظايف الزم :  جسمي و حركتي توانايي

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق تر هستند؟ .11
 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 

 . مندي به دادن خدمات به ديگرانههت داشتن ارتباط عمومي باال و عالقبه ج :  هاي اجتماعيشخصيت
 . به دليل داشتن خالقيت و ايده هاي نو  :  هاي هنريشخصيت

 . به لحاظ تمايل به كارهاي عملي و كار با ابزار و وسايل مرتبط :  هاي واقع بينشخصيت 

 ارزش هاي كاري براي انجام شغل چيست؟  .12
آزادي عمل و  ايجاد خالقيت ، مندي به كمك به هم نوعان در اين شغلهموفقيت حاصل تالش و پشتكار و عالقدرآمد مناسب و 

  . باشدهاي موجود از انجام شغل ميشغلي و توسعه و ارتقاء فرد در جامعه از ارزش
  . شوداد ديگر جامعه نيز ميبه دليل ايجاد فضاي كارآفريني براي چندنفر ديگر از اعضاي جامعه موجب رشد و تعالي افر
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 الكتروتكنيك                                                                             

 رسته

 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 فني :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1
با شكل  كيمربوط به رشته الكتروتكن ميمفاه . است يو صنعت يدر مصارف خانگ يكيالكتر يانرژ يريكارگهرشته در باره ب ينا

 ميس، ساختمان يكش ميس :  حوزه هاي شغلي مربوط به اين رشته تحصيلي عبارتند از . دسر و كار دار انيولتاژ و جر يهاموج
 ياه نياستاتور ماش يچيپ ميس، يكيالكتر يهانيماش يو نگهدار ريتعم، يكيمدارات الكتر يكشنقشه، هاترانسفورماتور يچيپ

 ينصب و راه انداز، مونتاژ، يآالت صنعت نيبرق ماش ستميس ينصب و راه انداز، يكيالكتر يخانگ ليوسا ريو تعم سيسرو، يكيالكتر
 . يكيبرق و فرمان الكتر عيتوز يتابلوها

  . ناسب با حوزه هاي شغلي اين رشته متفاوت خواهد بودتمورد نياز در اين رشته م ابزار :  و وسايل ابزار 
صورت تأسيس كارگاه و ايجاد در، مراكز صنعتي نظارت غيرمستقيمها و شركت، در صورت استخدام در كارگاهها :  سيستم نظارت

 . اشتغال خودنظارتي

 محيط كار .2
  ...ترانسفورماتورها و، هاتقويت كننده، صنعتي با مساحت زياد كه رسيدگي به ماشين آالتمعموال دركارگاهها و مراكز: فضاي فيزيكي

 . وقت باشدتواند شيفتي يا نيمهبنابه شرايط مي :  ساعات كار
كه با رعايت ، كندكار با ابزارهاي الكترونيكي متعدد با ولتاژهاي صنعتي و باال خطر برق گرفتگي را ايجاد مي :  خطرات احتمالي

 . نكات ايمني قابل پيشگيري است
 . ياز به تحرك در فضاي كار استجهت انجام كار ن  :  ثابت بودن يا تحرك در كار

 . گيردكار در فضايي صنعتي با سروصداي دستگاهها صورت مي :  ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن
 . معموال با ابزار سر وكار دارند :  سر و كار با ابزار يا افراد

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي و آموزش   .3
ي تخصصي طراحي مدارهاي الكتريكي و تعميرات وسايل يا گذراندن دوره، هاي موجودز هنرستانديپلم رشته الكتروتكنيك ا

توانند در در صورت قبولي در آزمون كارداني مي، گيرندتجهيزات الكتريكي همچنين افرادي كه ديپلم رشته الكتروتكنيك را مي
تاسيسات -الكتروتكنيك . 1 :  ها عبارت است ازن گرايشگرايش اين رشته در دانشگاه ادامه تحصيل بدهند كه اي 8يكي از 

برق و  . 5) گرايش پست و انتقال(برق قدرت . 4) گرايش توزيع(برق قدرت . 3برق صنعتي -الكتروتكنيك . 2الكتريكي 
 . تعمير و نگهداري ماشين هاي الكتريكي . 7نصب و تعمير آسانسور و پله برقي  . 6)برقگرايش(تاسيسات

 باشد؟ ي باعث شده است اين شغل در شهر شما ه عاملچ .4
وسايل الكتريكي  ها براي تعميرات تجهيزات ونيازهاي خانواده، بزرگو هاي صنعتي كوچكهاي درحال ساخت وكارگاهساختمان

 . خانگي

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟  .5
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 . هاي صنعتيهاي كوچك صنعتي يا عقد قرارداد با كارخانجات و كارگاها كارگاهاز عوامل توسعه و پيشرفت تأسيس دفاتر فني ي
اطالعات قطعات به  چون برگه( تمامي مقاالت و منابع اطالعاتي جهت آشنايي بابه زبان انگليسي  همچنين از ديگر عوامل تسّلط

روزه  باشد و هراطالعات در حال تغيير مي ژي دائماًدر دنياي تكنولوبه روز نگه داشتن اطالعات زيرا  . )باشدزبان انگليسي مي
زيرا ، دارند و همچنين داشتن پشتكار باالنگهاطالعات خود را به روز هميشه بايست لذا مي، گرددتكنولوژي جديدي به بازار ارائه مي

 . اشدبمي ت و پشتكار باالها نياز به يك همبا توجه به سختي مطالب و گستردگي آندر اين رشته 

 استخدامي شغل چيست؟ هايزينهگ  .6
 . استخدام در دفاتر فني دولتي و خصوصي، هاي توليديو شركت هاي صنعتياستخدام در كارگاه، هااستخدام در نيروگاه

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
عميرات توسط متخصصين سيسات و تجهيزات برقي به مراقبت و تأه به توسعه صنايع وابسته به برق و نياز مستمر تبا توج

توان را مي افق روشن و رو به پيشرفتي ، پتانسيل استخدام و كاريابي باالاين رشته و حوزه هاي زير مجموعه آن ، الكتروتكنيك
 . متصور شد

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
در صورت  . باشدبراساس قانون كار ميحقوق و مزايا ، ها و دفاتر فنيكارگاه، هانيروگاه، در وضعيت استخدامي در كارخانجات

تجهيزات الكتريكي درآمد بستگي به ، هايا به صورت تعمير دستگاه كشي ساختمان زاد و شخصي به صورت پيمانكار سيماشتغال آ
 . دارد نيز بستگي به نوع و ارزش مادي تجهيزات و شهر و محل كار فرد شاغل مشتريان دارد همچنين توافق با

 اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ كسب هايراه .9
 . هاي اينترنتي استخداميها و پايگاهها و دانشگاههنرستان، شاغلين موجود در اين رشته، هاي الكتروتكنيكتكنسين

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت   .10
-ترينيرات در اولين ومناسبصورت نياز تعمستگاهها و درتست وكنترل د، بازديدتناوبي، سازماندهي، ريزيبرنامه :  توانايي مديريتي

 زمان
 . توانايي كاركردن با ابزارها و وسايل و دستگاههاي تست و آزمايش :  توانايي مكانيكي
 . ها و توانايي جسميها و چشمهماهنگي بين دست :  توانايي حركتي

 . هاي مختلف را درك نمايدكه روابط پيچيده بين قسمت نمايداين توانايي به متخصصين اين حرفه كمك مي :  درك فضايي

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11
 . تر خواهند بودهاي شخصيتي موفقافراد داراي اين ويژگي  دستگاههاي متعدد و در راستاي كار با ابزار :  گراهاي واقعشخصيت
توانند مي  ...ها و مدارهاي الكترونيكي وهاي فكري در طراحي نقشهفعاليت جهت داشتنه در اين رشته ب :  هاي قرارداديشخصيت
 . هاي كاري اين شغل موفق باشنددر حوزه

 . در صورت دارا بودن شخصيت اجتماعي وبرقراري ارتباط با همكاران از خستگي كاري كاسته خواهد شد :  شخصيت اجتماعي

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش  .12
از جمله تأثيرات غير مستقيم حفظ و نگهداري دستگاهها  و ماشين ابزار؛ پيشرفت كشور و رونق كشور در جهت  :  نسان دوستيا

 . باشدوطنان و انسان دوستي ميخدمت به هم
 . در صورت ارتقا و پايداري توسعه كشور درآمد مناسبي نصيب كشور از جمله متخصصين خواهد شد :  كسب  درآمد

هاي زيادي ارتقا تحصيالت و توانايي كار در محيط هاي صنعتي و سخت  موفقيت، با بروزرساني  اطالعات فني و مهندسي: تموفقي
 . شودنصيب مي
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تأثير اين شغل در خودكفايي و ارتقا ايران اسالمي با توجه به حفظ و نگاهداشت قطعات و دستگاههاي الكتريكي و صنعتي 
انجام درست و دقيق  تخصص و تجربه خواهد شد و با، د و تعالي فرد در جامعه به واسطه تسلطاين حرفه موجب رش . بسزاست

  . گرددخوبي خواهد چرخيد كه موجب رشد و تعالي جامعه ميگاههاي صنعتي بهكارها چرخ دست
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 باتري ساز خودرو
 رسته

 فني و خدماتي :  رسته اصلي
 فني :  رسته فرعي

 

 شغل ماهيت .1
يرنده گباشد لذا باتري سازي دربراتري منبع ذخيره انرژي خودرو و عامل اصلي راه اندازي موتور وحركت خودرو ميبنجايي كه آاز 

كه به حركت  باتري سازيدر حقيقت به تعمير و نصب سيستم هاي برق اتومبيل . ي اطالعات تخصصي اين بخش از خودرو است
 . مرتبط است، گرددخودرو منجر مي 

 ابزار سيم كشي و تست آن-هاي كامپيوتري تشخيص عيوبدستگاه :  ابزاركار
نظارت غير مستقيم خواهد بود اما در صورت داشتن مغازه مستقل ، در صورت دريافت نمايندگي از خودروسازي :  سيستم نظارت

 . باشداين قالب به صورت خودنظارتي مي

 محيط كار .2
 . باشدمي تعميرگاه هاي بزرگ و شركت هاي مربوط به تعميرات و قطعات اتومبيل، محيط اصلي اين حرفه معموالً :  فضاي فيزيكي
البته  گرددشغلي تمام وقت محسوب مي، با توجه به نياز وسيله نقليه وحساس بودن موقعيت باتري در اتومبيل ها:  ساعات كاري

 . تقسيم گرددنيز به صورت شيفتي و ساعتي بين اعضا  واندتحضور در محيط كار براساس توافقات اوليه مي
اما در صورت دقت الزم و  . ازخطرات احتمالي در اين حرفه مي توان به برق گرفتگي درحين كار اشاره كرد :  خطرات احتمالي

 . استفاده از ابزارهاي هشدار دهنده خطري وجود ندارد
 . هاي مرتبط وجود داردين شغل جابجايي جهت انجام فعاليتدر انجام ا :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

پرسرو صدا نيست مگر اين كه در محيطي مشغول به كار بود كه ، محيط شغلي اين كار :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
مزاحم وجود خواهد  هم در آن انجام شود كه به اين دليل صداي  ...كليه خدمات خودرويي ديگر مانند مكانيكي و صافكاري و 

 . داشت
-انجام ميهاي الزم ت كار با وسايل و ابزار هاين در د داشت امانكار خواهعنوان مشتري سروچند با مردم بههر شاغلين اين حوزه

 . گردد

 شروع شغل چيست؟ براي موزش هاي الزمآمدارك تحصيلي و  .3
در  مهارت هاي الزم دانش تئوري و عملي مقدماتي سبوكي تخصصي كافي و تجربه وجود دانشحداقل سواد ديپلم و  داشتن
 . دباشاز شرايط ورود به اين شغل مي برق اتومبيل و مكانيزم باتري ي سيستمزمينه

دوره هاي  گذراندن يك استاد كار ماهر و يادوره ديدن نزد است كه داشتن دانش در اين زمينه از دو روش مبتني برشايان ذكر
هاي آكادميك كه گذراندن دوره، و دومين روش هاي شغل در دوره هاي كارآموزي مؤسسات فنيمهارتتخصصي استانداردها و 

-كاربردي و -هاي مربوطه و دانشگاه جامع علمياي و دانشكدههاي فني و حرفههنرستان شامل داشتن ديپلم رشته برق خودرو از

 . دنباشفعاليت در اين شغل مي انجام هاي ورود برايراه  به صورت حضوري از ديگر اي كشورسازمان آموزش فني حرفه

 باشد؟ وجود داشته سطح  شهرچه عواملي باعث شده اين شغل در  .4
 دسترس براي همگان درو نقل ي حمل و عنوان يك وسيلهبه ي عمومي و اختصاصياستفاده و خودروكارآمد  هاي روزافزون ونياز

 آن پيشرفت كرد؟و در شغل را توسعه داد نتوان ايچگونه مي .5
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ي و  اپيگيري همراه با دلسوزي و انصاف و ايجاد خدمات لحظه وپشتكار ، منديهعالق، چنانچه در فعاليت هاي مربوطه به اين شغل
شغل حاصل خواهد  اين پيشرفت چشمگيري در، باشد همچنين داشتن اطالعات تخصصي شغلي روز دنيا در اين حوزه وجود داشته

 . شد

 ؟تخدام اين شغل چيستگزينه هاي اس .6
توان در تعميرگاه هاي خصوصي يا وابسته به چنين ميهم، )...و  مثل ايران خودرو و سايپا(هاي خودرو سازي در كارخانه استخدام

ايجاد كرده و  شخصيتوان كسب و كار البته با داشتن تجربه و سرمايه كافي نيز مي . وديكي از شركت هاي خودرو سازي فعاليت نم
-مي نيزنصب و تعمير دزدگير خودرو ، همچنين امروزه بسياري از متخصصين برق خودرو مشغول فروش. دنموطور مستقل كار به

 . اين شغل در تمامي شهرها و مناطق ايران گسترش يافته و مشتريان زيادي نيز دارد . باشند

 ؟ينده شغل چيستآچشم انداز  .7
تر اتومبيل و سيستم مربوط به آن يل ها افزايش يابد لذا توليد باتري هاي پيچيدهچنانچه دانش و تخصص در زمينه ي ساخت اتومب

 . رو به پيشرفتي را براي اين شغل فراهم خواهد نمود چشم انداز ، نيز

 ؟حقوق و مزاياي شغل شغل چگونه است .8
و تجربي  فني هاي بعي از مهارتتاو درآمد حقوق ، خودرو سازي هاي شركتبه عنوان يك برق كار اتومبيل در در صورت استخدام

به طور  ميزاني از سرمايهبا داشتن دانش و مهارت الزم و تجربه كافي و  همچنين. خواهدبود فرد شاغل و استاندارهاي موجود
 به اين فعاليت توانتوان مشغول به اين كار شد و درآمد كافي كسب نمود و در صورت كار نزد استادكار ماهر نيز ميمي اختصاصي

 . با توجه به ارائه خدمات و مهارت هاي موردانتظار دريافت نمود به ميزان فعاليت خود و درآمد مناسبمشغول شده 

 توان اطالعات بيشتري درباره اين شغل بدست آورد؟از چه منابعي مي .9
 . رهاي ماهر در اين زمينهگرفتن اطالعات از هنرستان هاي ارائه دهنده اين رشته و دانشگاه هاي موجود و مراجعه به استادكا

 ؟توانايي و مهارت الزمبراي انجام شغل چيست .10
 . ي به دادن خدمات به مردمعالقه مندبه سبب ارتباط و :  توانايي ارتباطي
 . به جهت لذت بردن از كاركردن با ابزار و وسايل :  توانايي مكانيكي

 ، ص و عيب يابيدرك ارتباط بين قسمت هاي مختلف خودرو و تشخي  :  درك فضايي
 در راستاي سالمت بدني و هماهنگي اعضاي بدن به جهت سرعت و دقت در كار  :  توانايي جسمي و حركتي

 . هاي اين حرفهلحاظ نظارت بر انجام صحيح فعاليتدر صورت داشتن كارگاه شخصي به:   توانايي مديريتي

 ند؟كدام يك شخصيت ها در اين شغل موفق تر .11

 :  توان به موارد زير اشاره كرد ق تر در اين شغل مياز شخصيت هاي موف
 . توانايي ارتباط با مشتريان و مشتري مداريباال و به علت دارا بودن روابط عمومي :  اجتماعي هايشخصيت
 . مندي به كاربا ابزار و وسايل مرتبطهعالق به لحاظ  :  هاي واقع بينشخصيت

 ؟يستارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چ .12
دارابودن آزادي عمل در كار و زمان  به شرط صاحب كار بودن خود فرد جزو موارد عمده ارزشمند ، كسب درآمد مطلوب و مناسب

ي در اين شغل و فراهم نمودن زمينه عالقه مندهمچنين كسب موفقيت هاي حاصل از تالش و پشتكار و  . باشددر اين شغل مي
گردد و سبب ساز منزلت اجتماعي فرد شاغل مي موجبات رشد و تعالي افراد ديگر اجتماع نيز، گسترش عالوه بر رشد و تعالي فردي

 . خواهد شد
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 برق كار ساختمان

 رسته
 فني و خدماتي :  رسته اصلي
 فني:  رسته فرعي

 

 ماهيت شغل  .1
برق كار متخصص در  . دهدا انجام مير ...مراكز صنعتي و، ادارات، كليه امور مربوط به سيم كشي وبرق منازل، كار ساختمانبرق  

برق كار  برق كار ساختمان معموالً . ماشين هاي ايستگاهي و تجهيزات مرتبط به آن است، امر سيم كشي الكتريكي ساختمان ها
رق كار ب . ها اعم از مسكوني و اداري و تجاري بيشتر سركار دارندبرق كار عمومي با ساختمان . هستندعمومي يا برق كار صنعتي 

 . ها درگير هستندهاي كارخانهصنعتي با برق كاري سيستم
  ...انبردست و ، پيكو، دريل، فازمتر، پيچ گوشتي، كنسيم لخت، سيم چين :  ابزارها و وسايل كار

 . نظارت مستقيم  توسط مشتري يا كارفرما :  سيستم نظارت

 محيط كار  .2
 . جات و يا در فضاهاي بيروني باشدكارخان، هاتواند داخل ساختمانكارمي محل كار برق، بسته به نوع كار :  فضاي فيزيكي

كنترل در برخي از حوزه ها كه نياز به  و است صورت تمام وقتهاگر در جايي استخدام باشد ب، كارساعت كاري برق :  ساعت كار
ساعت كاري ، قل كار كند و مغازه داشته باشدصورت مستهاگر برق كار ب . دارد وجود هاي شب نيزگاهي شيفت، شبانه روزي است
 . نمايدرا تعيين مي بطور شخصي آنمنعطفي داشته و 
 ايت نكات ايمني اشاره كردخطر برق گرفتگي يا سقوط فرد در صورت عدم رعتوان بهميازخطرات احتمالي  :  خطرات احتمالي

راه اندازي و تعميرات ، نصب، يو ثابت نيست و فرد براي رسيدگاين كار جزو مشاغل پشت ميز  :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
 . بايست در محل حضور داشته باشدمي

اما جزو ، باشدكمي داراي سرو صدا مي  ...دريل كاري و ، اين شغل به دليل كار با ابزارها :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
 . شودرسان از نظر صوتي تلقي ميمشاغل آسيب

 . آوردكار اقدامات الزم را به عمل مي فرد با ابزار و وسايل و نقشه، ين كار بعد از دريافت سفارش مشتري يا كارفرمادر ا

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست ؟ .3
دوره هاي فني  تواناين شغل مي براي ورود به . فراگرفتتجربي و نزد يك استاد ماهر برق كار  صورت كامالًهب توانمي اين كار را

 تواناي در اين شغل ميبراي آموزش حرفه . صورت كار آموزي نزديك استاد كار مدتي شاگردي كردهموجود را گذرانده و سپس ب
يا فني  )ازي برق صنعتيسآالت الكتريكي و تابلوتعمير ماشين ، برق ساختمان ، هاي برق صنعتيرشته(كارودانش وارد هنرستان 

ها تا مقطع كارداني يا توانند در اين رشتهمند نيز ميافراد عالقه . شد) رونيك يا برق و الكتروتكنيكهاي الكتتهرش(اي حرفه
-هاي سراسري يا دورهاي و دانشگاههاي فني حرفهجامع علمي كاربردي و يا دانشكده پيوسته در دانشگاه هايطور ناهكارشناسي ب

 . داداي كشورادامه تحصيل ظرسازمان فني حرفهزير نهاي فني و مهارت 

 وجود داشته باشد؟سطح شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در .4

اين شغل در همه مناطق ، هاي مختلف اداري و صنعتيها و سازمانها شركتو وجود ساختمان لت گستردگي و نياز جامعهبه ع
 . دارد كاربردسطح شهر مورد نياز و 

 اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد ؟چگونه مي توان  .5

 يتر در زمينههاي هرچه بيشي برق و سيستم هاي برقي و باال بردن مهارتو دانش تخصصي در زمينه روز رساني اطالعاته با ب
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 . كارد برقتوسط فر و خالقيت و نوآوري در كارچنين وسايل و ابزارآالت جديدي كه در اين زمينه به بازار عرضه شده و هم

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست ؟ .6

 . تجاري و مسكوني كار كند، اماكن اداري، تواند با توجه به حوزه تخصصي خود در كليه كارخانه ها و مراكز صنعتيرق كار ميب
ه صورت مستقل كار بسياري از برق كاران ب . امكان ورود به پروژه هاي بزرگ براي او بيشتر مي شود، هرچه در كارش ماهرتر باشد

تجاري و ، اداري، توجه به نياز هميشگي به صنعت برق در مصارف خانگيو با  اندكرده و براي خود كسب و كاري را به راه انداخته
 . به پيشرفت است و رو خوبي وجود دارد هاي استخداميو فرصت توان به اين نتيجه رسيد كه براي برق كاران بازاركارمي، صنعتي

  

 شغل چيست ؟اين  انداز آينده چشم  .7

تجاري و حتي ، هاي صنعتيگسترش آن در تمامي زمينههاي برقي وي پيشرفت سيستمعرصههاي نوين درورياتوجه به فنبا
 . باشدتري در انتظار اين شغل ميهاي فراوانانداز شغل بسيار رو به پيشرفت خواهد بود و عرصهچشم ...هاي برقي خانگي وسيستم

همگي در آستانه مكانيزه شدن با ، هاي درب منازل تا باالبرهاي سنگين اجسام و حتي خودروهاگرها گرفته  تا ريموتنترلاز ك
-چشم انداز شغلي مناسب، فرد هرچه بيشتر تالش كند كه دانش عملي خود را باال ببرد . سيستم هاي برقي و خودكار خواهند بود

 . تري در انتظار اوست

 ي شغل چگونه است ؟حقوق و مزايا .8

هر چه برق كار تخصص و تجربه بيشتر و كيفيت  . از درآمد خوبي برخوردار است ، چه عمومي و چه صنعتي، برق كاري در كشور
دريافت خواهد آمد بيشتري نيز تر بوده و دردر كار خود موفق، كار بهتر داشته و مهارت ارتباطي خوب و انصاف در كار داشته باشد

 . نمود

 هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ راه .9
، مراجعه به شاغلين واستادكاران با تجربه، هاي كاري آنمينهي دانش نظري و كاربردي برق ساختمان و زمطالعه تخصصي در زمينه

 . حضور در هنرستان و دانشگاه هاي ارائه دهنده اين رشته و گرفتن اطالعات از سايت هاي مرتبط اينترنتي اين حوزه

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟  .10
هاي ساختماني و مهارت درك اروابط قسمت هاي مختلف در طرح ، هاي فنيكار مطابق با نقشههماهنگي توانايي :  درك فضايي

  . كار
 . ي به كار با ابزارهاو وسائل مرتبطعالقه مندبدليل :  توانايي مكانيكي

 . و برنامه ريزي در انجام فعاليت هاي اين حوزهكار تيمي  جهت انجام:  مديريتي توانايي ارتباطي و 
  . هاها و برآورد نيازها و قيمتگيريتوانايي رياضي جهت محاسبات و اندازه

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟   .11

 :  توان به موارد زير اشاره كرد از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي
  . كار ي در محيط اجتماعي يو توانايي باال مناسب به علت دارا بودن روابط :  اجتماعي شخصيت هاي

 . برندها لذت ميكه از كار با ابزار و دقت در جزئيات و ظرافت ل فني و پيچيدهمند به مسائهعالق افراد :  شخصيت هاي واقع بين

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
 . افراد شاغلوجدان كاريتعهد و ، خوش خلقي، مهارت، تخصص، رآمد مناسب در اين شغل با توجه به ميزان تجربهكسب د

 . شخصي كار كردن جهت ارائه كارهاي جديد به صورتداشتن آزادي عمل در راستاي 
ي در عالقه مندو تالش و اي و پشتكار ورزي سازمان فني و حرفههاي مهارتكسب موفقيت در صورت دارابودن تخصص و دوره

 . انجام بهينه كارها
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در ضمن انجام اين شغل در جامعه در صورت دارابودن تخصص و انصاف كاري موجب ارتقا رشد و تعالي فردي و موجبات رشد 
 . منزلت اجتماعي نيز خواهد بود
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 پارچه فروشي

 رسته
 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 خدماتي :  ته فرعيرس
 

 ماهيت  .1

ترين از برجسته فروشي يكيدرگذشته پارچه . شودانجام مي پارچهپارچه فروشي يا بزازي جايي است كه در آن خرده فروشي 
الزم به ذكر است صنايع  . بازرگان باشد ترين سود براي يكي بيشتوانست دربردارندهبازار بوده و بازرگاني پارچه مي هايستهار

 . باشندريسي و نساجي و توليد پوشاك و مد با اين رشته ي شغلي در ارتباط مينخ
 ،پارچه ،يويترين شيشه ،قفسه ،توان به داشتن مكان و يا مغازهزم در اين شغل مياز حداقل تجهيزات و اجناس ال :  ابزار و وسايل

  . متر و قيچي اشاره كرد
صنف پارچه فروشان بر فعاليت ها و كار پارچه فروشي به طور غير مستقيم نظارت دارد اما اداره شخصي مغازه :  سيستم نظارت

 . باشدپارچه فروشي برعهده شخص بزاز مي

 كار محيط  .2

ها بزرگ هستند و بايد  هاي پارچه توپ و طاقه زيرا كه، نياز دارد متر20تا15حداقل مغازه پارچه فروشي به متراژي  :  فضاي فيزيكي
تري  كه قيمت پايين كردهاي آهني مشبك استفاده  هم از قفسه نتوا بندي مي براي قفسههمچنين ، به راحتي در مغازه جا بگيرند

 نور بايد طوري تنظيم شود كه رنگ پارچه ها كامالً، ته بعدي نور مغازه استنك. تر قيمت هاي چوبي گران هدارند و هم از قفس
ورود به  و از آنجا كه مشتري قبل از انتخاب( مختلف هايبراي نمايش پارچه  مجسمهخوب و يك يك ويترين ضمناً. مشخص باشد
 . شدباالزامي مي در اين كار )نگاه مي كند ويترين مغازه

 . باشدشب مي 10صبح تا  9سات كاري پارچه فروشي عموماً مطابق با ساعت فعاليت بازار است و به طور معمول از  :  ساعات كار
كه  ددر پارچه فروشي همواره افت زياد و زدگي وجود دار(افت و زدگيتوان به از خطرات احتمالي اين شغل مي:  خطرات احتمالي

 . اشاره كرد) نام دارد كه افت دفروش ندار در بهترين حالت از بين رنگ بندي يك جنس چند رنگش اصالً قرار داد وبايد مد نظر 
باشد كه با سالم سازي و ايمن سازي عوامل و شرايط محيط كار مطابق آتش سوزي مي، دنمايميخطر بعدي كه اين شغل را تهديد 

 . دتوان فراهم كرميدر قانون كار  هاي مربوط نامه آيين
ي هاياما در روستا، پذيردي مشخص صورت ميهايدر شهرها اين شغل به صورت ثابت و در مغازه :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

 . شود پارچه فروشان سيار نيز به كار مشغولندمحلي در آنها برپا مي هايكه بازار
سرو صداي محيطي اجتناب ، ري و اشتغال در بازاردر اين شغل به علت موقعيت كا :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . اما ماهيت پارچه فروشي سكوت است . ناپذيري وجود دارد
اما پارچه فروش بايستي بتواند ارتباط مناسبي با مردم جهت  . مانند قيچي و متر نياز دارند ايهدر اين شغل بزازها به ابزارهاي ساد
 . جذب و رضايت مشتري داشته باشد

 تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست ؟ مدارك .3

شناخت پارچه ي اصل و ، بعد از آن آشنايي با انواع پارچه . باشدسواد خواندن نوشتن و حساب مي، حداقل مدرك تحصيلي الزم
طالحات رايج در اين شغل در ضمن آگاهي از اص . شناسندهزار نوع پارچه مي 4ايمعموالً بزازهاي حرفه . تقلبي نيز مهم مي باشد

 . باشدهاي الزم در اين شغل ميها و شناخت كارخانجات توليدي از ديگر دانشآگاهي ازقيمت ...وزن پارچه و، مثل گرماژ
 . گيردبه روش استادي و شاگرد رايج است كه به صورت حضوري صورت مي، نوع آموزش در اين حرفه
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 هر وجود داشته باشد ؟ چه عاملي باعث شده تا اين شغل در سطح ش .4

 . خاص و تك هايخاص و دوخت هايتمايل مردم به تهيه پارچه

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد ؟ .5

، هاي بزرگ پوشاك ارتباط با توليدي، هدفگذاري در فروش :  تواند به توسعه اين حرفه كمك نمايد از جملهمختلفي مي هايروش
داشتن مزيت ، اخذ نمايندگي از كارخانجات معتبر، داشتن تنوع كااليي، استفاده از پارچه هاي مرغوب، تماد در مشتريانايجاد اع

 . ايجاد فروشگاه اينترنتي و نهايتاً داشتن خالقيت، رقابتي چون  مثالً معرفي خياط و يا داشتن طراح لباس

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست ؟ .6

دام در دستگاه هاي دولتي را ندارد و صرفاً داشتن مغازه پارچه فروشي به عنوان فروشنده و يا كارگر بزازي اين شغل ماهيت استخ
  . باشدبه صورت خصوصي تنها گزينه استخدامي آن مي

 چشم انداز آينده شغل چيست ؟ .7

بيني كردن ي رقابت و پيشنحوهآگاهي و  . از آنجايي كه انسان هميشه به لباس و پوشش احتياج دارد اين شغل جاودانه است
چنين هم، حمايت دولت در راستاي كنترل وارادات پوشاك خارجي ارزانقيمت و احياء صنايع نساجي كشور، آينده در بازار موجود
 . باشدهاي روز در اين حوزه از عوامل ماندگاري و چشم انداز روبه پيشرفت در اين شغل ميآشنايي با تكنولوژي

 ي شغل چيست ؟حقوق و مزايا .8

سود طور نسبي بهاما . بستگي دارد  ...وضعيت بازار و، مشتري مداري،  محل مغازهمكان و ازجمله  عوامليبه  درآمد اين شغل
 . باشدميدرصد 25تا 17فروشي چيزي حدود  پارچه

 هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است ؟راه .9

مراجعه به اتحاديه پارچه فروشان و گرفتن ، عتبر اينترنتي موجود در اين حوزههاي مسايت، پيشكسوتان و شاغلين در فروش پارچه
 . اطالعات الزم

 توانايي و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست ؟ .10
 . به لحاظ داشتن ايده و خالقيت در نحوه نمايش و ارائه كاردر راستاي ايجاد جذابيت  :  توانايي هنري

 جهت جذب مشتري و مشتري مداري  : توانايي ارتباطي و كالمي 
 ليل عالقه به انجام كارهاي عملي به د :  توانايي مكانيكي

 هاي مرتبط با اين شغل در راستاي انجام فعاليت داشتن سالمت بدني و هماهنگي اعضاي بدني:  توانايي جسمي و حركتي 
 ن شغلجهت برآوردن نيازهاي مرتبط با امورمالي در اي به :  توانايي رياضي

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند ؟  .11

 :  توان به موارد زير اشاره كرد از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي
 مندي به كمك به ديگران  هبه علت دارا بودن روابط عمومي باالو  جذب مشتري و عالق :  شخصيت هاي اجتماعي

 باال در ارائه كاربه لحاظ داشتن خالقيت   :  شخصيت هاي هنري
 . مندي به كارهاي عملي و كار با ابزار به لحاظ عالقه  :  شخصيت هاي واقع بين

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست ؟ .12
مندي به كمك نسبت به هم نوعان در كسب درآمد مناسب و آزادي عمل و موفقيت ايجاد شده از تالش و پشتكار حاصله و عالقه

چنين حضور در اين شغل ارتقاء شغلي و توسعه فردي در كنار منزلت هم . رزش هاي اين كسب و كار مي باشداين شغل از ا
 . اجتماعي نيز را فراهم خواهد نمود
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  )سرمايشي-گرمايشي(تأسيسات حرارت مركزي

 رسته
 فني و خدماتي :  رسته اصلي
 فني:  رسته فرعي

 

 ماهيت شغل .1
پركاربرد در گروه تأسيسات است كه وظيفه دارد گرمايش شغل هاي ت مركزي يكي از تأسيسات حرارتكنسين يا مهندسي 

وري  ساختمان و شرايط راحتي كه يكي از نيازهاي اوليه انسان است را تأمين كند و همچنين افزايش راندمان در توليد و بهره
هاي تأسيساتي است  وابسته به كاركرد صحيح سيستم ها و ادارات در تمام سطوح جامعه و صنايع بيشتر از نيروهاي كار در كارخانه

حرارت مركزي  سيساتأت . التحصيل اين رشته دارد ها نياز به وجود نيروي كار ماهر و كارآزموده فارغ كه نصب و راهبري اين سيستم
ها و و پااليشگاه نصب شده و مستقر در منازل و ساختمان ها و بناهاي شهري بهداشتي حرارتي و برودتي و شامل عملكردهاي

، تيحرار، نصب و تعمير تاسيسات بهداشتي، پياده سازي، طراحيكار شاغل در اين حرفه شامل  . باشدمي هاي صنعتيشركت
كليه سيستم  تأسيسات حرارت مركزي و يا كارشناسان به طور كلي تكنسينباشد و مي و گازرسانيتهويه مطبوع ، فاضالب، برودتي

 . دنها را از نظر نوع عملكرد و درجه هاي حرارتي سرمايشي و گرمايي مورد بررسي قرار مي دهانهاي مركزي در ساختم
 . به همراه تجهيزات مناسب جهت نصب و نگهداري مجموعه .  ...موتورها و ژنراتورها و ، ها دستگاه:  ابزار و وسايل كار

به خصوصي بطور مستقيم و در صورت انجام كار شخصي درصورت استخدام در بخش هاي دولتي و شركت هاي  :  سيستم نظارت
 . باشدخودنظارتي مي صورت

 محيط كار .2
-مي و سازه ها فضاهاي بسته و باالترين و يا پايين ترين طبقات ساختمان و بناها در اغلب اين حرفه محيط كار :  فضاي فيزيكي

حوطه هاي بيروني با شرايط آب و هوايي مختلف نصب شده و يا در بعضي از موارد ممكن است در محوطه هاي داخلي و در م باشد
 . پيش بيني شده است بلند و همراه با داربست هاي پيچ در پيچ الزامات نصب و استقرار اين تأسيسات در ارتفاع ويا دربرخي مواقع

در صورت ايجاد شرايط (در صورت استخدام در مجموعه هاي دولتي مطابق ساعات كاري منطبق با قوانين دولتي :  ساعات كاري
مي باشد و ، اماكن خصوصي طي قراردادي كه در ابتداي كار با كارفرما منعقد شده است و در شركت ها و )خاص حضور در لحظه

 . مي باشد فرد شاغلتعيين ساعت هاي كاري بر عهده ، و شخصي باشدبه طور مستقل  كار اگر
، سرما و رطوبت زياد، گرما، سر و صداي زياد، ي از جمله برق و گاز گرفتگيسيساتي با خطرات مختلفأشغل ت :  خطرات احتمالي

سيسات بايد در ألذا متخصص ت . باشدميروبرو   ...افتادن و سقوط و ، خطرات ناشي از بكارگيري تجهيزات و ابزارهاي مختلف
روي بدني زيادي نياز داشته و بسيار انرژي چون اين شغل به ني . حين كار كليه اصول ايمني و بهداشتي را به درستي رعايت كند

 . باشدمناسب تر مينيز  معموال براي آقايان ، بر است

 . اين حرفه با تحرك و جابجايي همراه است، بنابر مقتضيات شغلي :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
 . تگاه ها اجتناب ناپذير استدر اين شغل سروصداي محيطي ناشي از صداي دس :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . دستگاه ها و تجهيزات كاري مهم مي باشد، در اين حرفه بيش از ارتباط با افراد :  سروكار با افراد يا با ابزار و وسايل

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .3
سيسات حرارتي و برودتي أرشته ت نهم دبيرستان دوره اول واردبراي آموزش حرفه اي در اين شغل مي توان بعد از موفقيت در پايه 

هنرستان هاي كاردانش با زمينه صنعت از گروه مكانيك شد و تا مقطع كارداني يا كارشناسي به طور ناپيوسته در دانشگاه ها ادامه 
يل كرد و بعد از آن كارشناس سيسات نيز مي توان تحصأگرايش ت رشته مهندسي مكانيكدرگروه رياضي در همچنين . تحصيل داد
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سيسات حرارتي و برودتي شد اما الزم به ذكر است افرادي كه از هنرستان هاي كاردانش و فني و حرفه اي وارد اين أيا مهندس ت
 . كار مي شوند بو معموال سريع تر جذ براي ورود به بازاركار آماده تر، چون واحدهاي عملي و كارورزي مي گذرانند، شوندشغل مي

-سيسات برگزار ميأدوره هاي تخصصي انواع شاخه هاي ت نيزدر ضمن در آموزشگاه هاي آزاد نيز زيرنظر سازمان فني و حرفه اي 

همچنين كسب تجربه  . مند مي توانند در اين دورها شركت كرده و مدرك معتبر جهت اشتغال دريافت كنندعالقه گردد و افراد
براي حرفه  )كارآموزي در شركت ها و مؤسسات مرتبط( صاحبان تجربه و تخصص در اين زمينهنزد  درهاي مربوط عملي و مهارت

 . اي شدن الزامي مي باشد

 شما وجود داشته باشد؟ شهر چه عاملي باعث شده است اين شغل در .4
 و نگهداري صبن و نيازمندي به استقرار كه در مناطق مختلف شهري مراكز صنعتي و تجاري واقع شده، وجود منازل مسكوني

 . حرفه شده است الزام و نياز اينسبب ، سيستم حرارت مركزي در آنها

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5
همچنين كاربست ، در آنهاي مهارتي و عملي از نظرگسترش اطالعات فني با آموزش هاي تخصصي اين رشته و كسب تجربه

با مصرف بهينه انرژي مي تواند سبب توسعه  رارت مركزي و تغيير شكل دستگاه هااطالعات سيستم حهاي نوين و فناوري روش
 . بيشتر اين شغل گردد

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟  .6
 يشركت ها، يكارخانجات صنعت، مختلف يشركت ها و سازمان ها ساتيتوان در بخش تاس يماهر م يساتيسأت كيه عنوان ب

به صورت ، الزم را دارند هيكه تجربه و سرما ساتيتاس ينمتخصص اغلب . شدمشغول به كار  دولتي يا خصوصي ...و  يساختمان ساز
است كه لزوما  نيا ساتيشغل تاس يها تياز مز يكيالبته  . شخصي براي خود فراهم نموده اندمستقل كار كرده و كسب و كار 

ها مختلف مانند روزنامه يو خط تلفن در مكان ها تيزيكارت و كيبا داشتن ، ها يساتياز تاس ياريبس . به دفتركار ندارد اجياحت
 . نمايندمي دايخود را پ يكرده و مشتر غيتبل

 چشم انداز آينده شغل چيست؟.  .7
و نگهداري سيستم هاي  شركت ها و ادارات و تمامي بناهاي شهري به استقرار، منازل مسكونيمداوم و مستمر ، حياتينيازبدليل 

 . وجود خواهد داشتسيساتي حرارت مركزي چشم انداز روشن و قابل توجهي براي اين شغل تأ

 حقوق و مزاياي شغل چيست؟ .8
 ساتيسأالبته هرچه متخصص ت . به خصوص اگر به صورت مستقل كار كنند، دارند يخوب يمعموال درآمدها ساتيسأمتخصصان ت

 و جذب تيرضا، كار را بهتر انجام دهد يمشتر ازيو متناسب با ن يبو به خو باشد داشته يشتريدر كار خود مهارت و دقت ب
 . گرددفراواني نصيب شاغلين اين حرفه مي درآمد جهيو در نتمي گردد  شتريب انيمشتر

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
سايت هاي ، ارائه دهنده اين رشتههنرستان ها و دانشگاه هاي ، مراجعه به شاغلين و متخصصين اين حوزه، هاي شغلياطلس

 . اينترنتي مربوط به اين حوزه 

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10
 . لحاظ كار با تجهيزات و ابزار ويژه كاريبه :  توانايي مكانيكي

  . لزامي مي باشدسالمت بدن و هماهنگي اعضاي بدن ا، در راستاي انجام وظايف مرتبط :  توانايي جسمي و حركتي
 . داشتن روابط عمومي باال و داشتن نفوذ كالم در جذب مشتري:  توانايي ارتباطي و كالمي

 ؟كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند .11
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 :   اشاره كرد ريتوان به موارد ز يشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص
 . گرانيبه كمك به د عالقه مندو  باال يمومعروابط  يافراد دارا :  ياجتماع يها تيشخص
 . يمرتبط كار زاتيلحاظ كار با ابزار و تجههب :  نيواقع ب يها تيشخص
 . خطرآفرينچالش و  يدارا يمند به انجام كارهاهعالق :  ريپذ سكير يها تيشخص

  .داراي روحيه ماجراجويي و قدرت سخنوري و رهبري در راستاي مشتري مداري :  شخصيت هاي متهور

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
كاران در صورت تبحر و داشتن مهارت باال از درآمد مناسبي به جهت تخصص ويژه خود متخصصين و صنعت :  كسب درآمد
 . گردندبرخوردار مي

 كمك به هم نوعان جهت رفع نيازهاي موجود از نظر تهويه مناسب :  انسان دوستي 
گونه تعلل و اختياري الزم است كار به نحو آزادي عمل در فرايند انجام كار؛ البته در شرايط بحراني بدون هيچداشتن  :  آزادي عمل

 . مطلوبي انجام گردد
، همچنين در نتيجه اين كسب وكار . هاي كاري اين شغل مي باشدمندي در كار از ارزشموفقيت حاصل از تالش و پشتكار و عالقه

  . امعه و منزلت اجتماعي براي فرد شاغل فراهم مي گرددرشد و توسعه فرد در ج
با تربيت نيروهاي متخصص و به روز رساني اطالعات آنها با ساخت دستگاههاي جديد خودكفايي كشور در زمينه ورود متخصصان 

 . خارجي تضمين خواهد شد
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 دوزي و روكش صندلي ماشينتشك

 رسته
 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 خدماتي :  رعيرسته ف

 ماهيت  .1
 . هاگيري و برش پارچه و خياطي پارچه براي روكش صندلي انواع ماشيناندازه، ها در زمينه طراحياي است از مهارتمجموعه

-مانند متر و خط وسايل اندازه گيري، انواع آچار، چرخ خياطي، انواع پارچه و چرم شامل ابزار الزم براي روكش صندلي :  ابزارها

 PVC  پارچه و، مخمل :  ابزار الزم براي توليد تشك . چسب، نخ، قيچي، وسايل طراحي، كش
نظارت ، ها و صنايع باشندخود نظارتي وجود دارد ولي چنانچه در استخدام شركت، در صورت خوداشتغالي :  سيستم نظارت

 . مستقيم بر كارها وجود دارد

 محيط كار .2
هاي كوچك و يا بزرگ صنعتي در داخل شهرها و يا در ي همچون يك مغازه يا كارگاههاياين حرفه در محيط :  فضاي فيزيكي

 . باشدهاي صنعتي براي توليد روكش هاي آماده قابل بهره برداري ميشهرك

 تمام وقت  :  ساعت كار

راخ شدن دست هنگام سو، هاي ناشي از كار با ابزار مثل بريده شدن دست توسط قيچي هنگام برشآسيب :  خطرات احتمالي كار
  ...خياطي و 

سرعت عمل و  تحرك، نياز به . . نصب و ، ي چون برشهايالبته كار  ،ثابت در محيط كار :  جاييثابت بودن يا نياز به تحرك و جابه
 . مهارت دارد

 . . پرچ و ، آرام با حضور ساير كاركنان كارگاه و انجام چرخكاري :  ساكت بودن محيط شغلي يا پرسروصدا بودن محيط

 هاهم كار با ابزار و هم كار با افراد  و مشتريان در مغازه :  سروكار با ديگران است يا با وسايل و ابزارها

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3
كار را شروع كرد و يا در دوره توان به صورت تجربي وارد كار شد و  در صورت يادگيري ضخيم دوزي و چرم دوزي در اين حرفه مي

 . كار كرد ايهمهارت آموزي فني و حرف هاي
 ديپلم :  حداقل مدرك

 . هاي بيرون بستگي به درجه مهارت داردحداقل سه سال در دبيرستان و در كارگاه :  مدت زمان دوره
 حضوري  :  نوع آموزش

 ؟شما وجود داشته باشد شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4
با توجه به وجود بازار بزرگ در شهر تهران و  . طراحي و توليد  روكش خودرو وجود دارد هايدر مناطق مختلف شهر تهران كارگاه

 . تري دارداين شغل در اين شهر رونق بيش، مرتبط از تهران و ارسال به شهرستان ها هايخريد صاحبان حرفه 

 آن پيشرفت كرد؟توان اين شغل را توسعه داد و در چگونه مي .5
 . در حال حاضر اين صنعت به دو صورت سنتي و صنعتي به فعاليت مشغول هستند

كنند به تعمير و سفارشي دوزي براي افرادي كه در اين زمينه فعاليت مي، اگر در حالت سنتي به اين شغل نگاه كنيم :  سنتي
 . باشندول ميخودروها مشغ بازسازي رودري و سقف صندلي انواع خودرو و هم چنين
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هاي خودروسازي و صنايع پايين دست آنها از محصوالت صنعتي با پيشرفت صنعت خودرو در حال حاضر بسياري از شركت :صنعتي
هاي بهره نمانده و در حال حاضر كارگاهكنند كه روكش صندلي نيز از اين قضيه بيو آماده براي خودروهاي خود استفاده مي

 . باشندتوليد صنعتي روكش خودرو مشغول مي كوچك و بزرگ بسياري به
هنري و  هايهم چنين داشتن خالقيت . توان جذب مناسبي داشتموجود مي هايبا تبليغات گسترده و با استفاده از تكنولوژي

 . باشدريزبيني و دقت و ظرافت و تميزكاري باعث پيشرفت در اين حرفه مي

 استخدامي شغل چيست؟ هايگزينه  .6
هاي صنعتي به عنوان كارگر طراح يا كارگر برشكار يا كارگر در كارگاه، هاي كوچك به عنوان خياط و طراحيدر توليد

  . كار شوندتوانند مشغول بهچنين در وزارت كار و مراكز دولتي صنايع خودروسازي ميو هم) دوزنده(خياط

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
، هاي نوين و نياز جامعهچنين پيشرفت صنايع در زمينه طراحيهاي كوچك و بزرگ و همليديبا توجه به روند رو به رشد احداث تو

 . شودآينده مناسبي براي اين شغل پيش بيني مي

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
ر و اهميت چنين در بخش خصوصي متناسب با سختي كاهم . باشدمطابق با قانون كار و بيمه مي، دريافت حقوق و مزاياي شغلي

 . شودكار حقوق و اجرت نيز بيشتر مي

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه .9
كتاب همراه هنرجو رشته طراحي و دوخت سال (ها مطالعه كتاب، )صاحبان شغل(ها مراجعه حضوري به كارگاه ها و توليدي

 . مشاوره با معلمين و مشاورين، استفاده از رسانه ها، )دوازدهم

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايها و مهارتناييتوا .10
دوخت با انواع چرخ نگهداري و، سرويس، راه اندازيو  ترسيم الگو و دوخت، وانايي كار با انواع ماشين دوختت :  مكانيكيتوانايي
 خياط

 جديد  هايو خلق الگوها و برش پياده كردن الگو بر روي پارچه :  توانايي هنري

ز توانايي تجسم ظاهر يك شيء پس ا . برش پارچه براساس اندازه مورد نظر، گيري ابعاد مختلفتوانايي اندازه :  رياضيتوانايي
 . د اجزاي آندن و يا پس از حركت دادن يا آراستن مجدچرخان
توانايي هماهنگ ، و دستداشتن و مونتاژ اجسام با دنگه، بازوها و يا گرفتن، هان دستتوانايي به حركت در آورد :  حركتيتوانايي

 . كنترل و يا مونتاژ اجسام بسيار كوچك، ر گرفتنتان يك دست يا هر دو دست دكردن حركات انگش

 يك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟كدام .11
-مي هاي اجتماعي و كمك كردن به ديگران لذتافرادي كه روابط عمومي بااليي دارند و از بودن در محيط :  شخصيت اجتماعي

زيرا اين كار به صورت ، شخص بايد در محيط كار با ساير همكارانش تعامل داشته باشد و از آنها كمك بگيرددر اين كار  . برند
 . اي و گروهي استمجموعه

اين  در . برند و بيشتر دوست دارند به جاي فكر كردن كاري انجام دهندت ميكه از ابزار و وسايل لذّ يافراد :  شخصيت واقع بين
در صورت دارا بودن اين  . اتفاقي رخ ندهد فرد درستي انجام دهد و برايه ت باشد تا فرد كار را بعالقه و همكار شخص بايد 

 . ترندشخصيتي افراد در اين حرفه موفق هايتيپ

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش  .12
فرد  . نهي كند ار دست خود فرد است و كسي نيست كه به فرد امر وبهترين ويژگي اين شغل اين است كه اختيار ك :  آزادي عمل

  . آزادي عمل دارد
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له در اين شغل رسيدن به مدارج باالي شغلي و توسعه دادن كار استأبهترين مس :  تموفقي . 
ع رنگ تا طراحي مختص و تنواز . كردهاي جديدي را درآن اعمالتوان ايدهبارزترين ويژگي اين شغل اين است كه مي :  اقيتخّل

 متفاوت
 . با پيشرفت كار مي توان به درآمدهاي باال هم رسيد :  كسب درآمد

 . كارآفريني و ايجاد اشتغال براي خود و افراد موجب رشد و تعالي نيز خواهد شد
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 درب و پنجره سازي آلومينيومي

 رسته
 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 فني :  ته فرعيرس
 

 :  ماهيت  شغل.  1
 . آلومينيوم كاربردي ترين فلز بعد از آهن است  .ساختمان به شمار مي رود  شاغل مهم مرتبط باماز يكي پنجرهدرب وساخت 

اف به چكش خواري و انعط، از مهمترين خصوصيات آلومينيوم، زدگي است گبسيار مقاوم در برابر زن، فلزي نرم و سبك، آلومينيوم
سيستم  . پنجره كه كمترين ميزان اتالف انرژي را دارد درب و پنجره  آلومينيومي استنوعي از درب و . ردمي توان اشاره ك ي پذير

نيازهاي صنعت ، رنگ و گستردگي استفاده از يراق آالت و تنوع بازشو، درب و پنجره آلومينيوم با برخورداري از تنوع زياد در فرم
 . ه ساخته استساختمان را برآورد

  ...هاي برش آلومينيوم و قيچي، پانچ، اره آلومينيوم بر، هاانواع دريل :  ابزارها و وسايل
 خودنظارتي در كار و با توجه به نظريات مشتري :  سيستم نظارت

 محيط كار. 2
اريابي و عقد قراردادهاي تامين درب متر مربع باشد و متناسب قدرت باز 50تواند حداقلفضاي قابل استفاده براي ايجاد كارگاه مي

 . كارگاه هاي مختلفي در اقصا نقاط شهر وجود دارد . و پنجره پروژه هاي ساختماني گسترش يابد
 . ها در طول روز به ارائه خدمات مشغولندكارگاه :  ساعات كار

چ به صورت مستمر مشغولند و در نهايت بايد در هاي برش برقي و پانكار بايد با دقت انجام شود زيرا با دستگاه :  خطرات احتمالي
 . باشدكه با دقت و رعايت نكات ايمني قابل پيشگيري مي، لذا خطر بريدگي و يا سقوط وجود دارد، ارتفاع آن را نصب كنند

اههاي مختلف و نصب گيري مداوم كار با دستگبه علت اندازه، شودكار دركارگاه و مغازه انجام مي :  ثابت  بودن يا جابجايي دركار
 . گيرددر محل جابجايي نيز صورت مي

-پانچ و دريل كاري سرو صدا ايجاد مي، هاي برقي در هنگام برشكار با دستگاه :  ساكت بودن محيط شغلي يا پرسر و صدابودن

 . كند
 . سازيت تهيه و آمادهمورد زيرا مطابق سفارش و نظر مشتري و كار با ابزارها جه هردو :  سروكار با ابزار يا افراد

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟. 3
عموم افراد فعال در اين رشته از مسير استاد و شاگردي شاغل شده اند و از طريق فعاليت خانوادگي و انتقال تجربيات نسلي 

توانند در ين فارغ التحصيالن هنرستان هاي فني ميولي از نظر اصولي آموزش هاي فني و حرفه اي و همچن . توسعه يافته است
آشنايي با رياضيات و هندسه و قدرت انجام محاسبات رياضي در سطح چهارعمل اصلي از ضرورت هاي  . اين رشته موفق باشند

 . فعاليت در اين رشته مي باشد
 . ي از حداقل فوق ديپلم فني مي باشدالبته براي ايجاد كارگاه هاي با تنوع توليدات جديد و مدرن نيازمند بهره مند

 چه عاملي باعث شده است اين شغل در منطقه شما وجود داشته باشد؟. 4
كند موجب شده تا شاهد ايجاد كارگاه بعضي مناطق كه در حاشيه شهر قرار دارند و محيط كافي براي ايجاد كارگاه را ميسر مي

قطع كوچك  هايي درر بعضي مناطق شهري ومسكوني نيز چنين كارگاهاگرچه د. پنجره آلومينيومي باشيم و هاي ساخت در
 . باشدهم چنين تعداد ساخت و سازها در شهر موجب رونق كاري اين حرفه مي . وجود دارد

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟. 5
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 ارائه خدمات و زيباسازي و ، هاي در دسترسكنولوژيستفاده از تثر و معرفي خدمات با اتبليغات مؤ، همراهي با اطالعات روز دنيا
 . تواند اين صنعت را ارتقا بخشدخالقيت در شغل  مي

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟. 6
اي و يا خويش فرمايي خود را صورت سليقهبه توانندميباشند صورت خصوصي ميكه عموم فعالين اين صنف بهباتوجه به اين

درب و پنجره آلومينيومي نيستند و با  "هاي تخصصي بزرگ هم هستند كه تك محصولي نبوده وصرفاشركت . نمايندميبيمه 
  . دنماينمالكيت خصوصي نيرو استخدام نموده و  بيمه مي

 چشم انداز آينده اين شغل چگونه مي باشد؟. 7
توان آينده خوبي را ده لذا با رشد ساخت وساز وتوليد ميسازي گره خوراز آنجايي كه چشم انداز اين صنعت به رشد ساختمان

 . نظر مي رسد بايد صنايع تلفيقي وتكميلي را درنظر داشت تا از يكنواختي آن جلوگيري نمودبراي آن متصور شد اگرچه به

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟. 8
دوره هاي رونق باال است كه بستگي  به قدرت بازاريابي و درآمد اين رشته براي اشخاصي كه كارفرما و صاحب كارگاه هستند در 

ولي براي كارگران كارگاه ها متناسب ساير رشته هاي  . صورت خويش فرمايي بيمه هستنداين افراد به . گرفتن سفارش كار دارد
كه وابستگي به بودجه دولتي  مشاغل آزاد(. بيمه نيز بستگي به نظر كارفرما دارد . باشدفني و با تورم و مهارت فرد متغير مي
 . )توانند حقوق ومزاياي خود را افزايش يا كاهش دهندندارند معموال با توان واستعداد خود مي

 راه كارهاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟. 9

ش داده مي كتاب هاي تخصصي مهارتي در اين صنف معدود بوده و معموال از مسير استاد و شاگردي تخصص هاي الزم آموز
چنين دانش طراحي و هنري نيز ولي كتاب هاي تخصصي درحوزه ساخت و توليد مهندسي منابع خوبي هستند وهم . شود

 . باشندهاي مناسبي ميمكمل

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟. 10
 . ش فعاليت وجود داردجذب مشتري و گستر، در صورت دارا بودن اين توانايي :  توانايي ارتباطي
 . ها به درستي انجام شودفرد بايد اين توانايي را داشته باشد تا سفارش، هاي مكررگيريبه علت اندازه :  توانايي رياضي

 توانايي كار با ابزار و  وسايل جهت ساخت درب وپنجره و ساير لوازم ساختماني  :  توانايي مكانيكي
  . ها و چشم و توانايي جسمي در اين حرفه از اهميت بااليي برخوردار استانگشتان دستهماهنگي بين  :  توانايي حركتي

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟. 11

 :  كنندتري كسب ميبيش افراد در اين كار موفقيت، در صورت دارا بودن شخصيت هاي زير
 . ترندباشند در جذب مشتري و گسترش فعاليت موفقافرادي كه داراي روابط عمومي خوبي  :  شخصيت اجتماعي

 . شوندبرند در اين حرفه موفق ميتر از تفكر و تعمق لذت ميافرادي كه از كار با ابزار و  وسايل بيش :  بينشخصيت واقع

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟. 12

-رساني براي خانوادهامكان كار و خدمت، نوعانبه ارائه خدمات به هم بسياري از فعالين اين  نوع صنعت با توجه :  انسان دوستي

يعني با ارائه خدمات با شرايط متفاوت از قبيل تخفيفات و تقسيط به هم نوعان ، گرددهايي با  شرايط مالي پايين نيز فراهم مي
 . كنندخدمت مي

 . حالل و مناسب است هاي كسب درآمديكي از راه، فعاليت در حوزه صنعتي :  كسب درآمد
 . در اختيار خود فرد است  ...در اين حرفه ساعت كار و مبلغ دستمزد و  :  آزادي عمل

-با ايجاد كارآفريني براي تعدادي ديگر نيز رشد و تعالي و منزلت اجتماعي ايجاد ميتعالي فرد درجامعه واين شغل موجب رشد و

  . كند
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  )همراه –روميزي (كار تلفن تعمير

 رسته

 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 فني :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
ها مختلف اقدام به تعمير اين دستگاه هايارتباطي مدل هايكار تلفن ثابت و همراه با شناخت كافي نسبت به مدارات و سيتمتعمير

باشد و با پيشرفت تلفن مي، رتباطاتشده در عصر اطالعات و اگرفتهكارزيرا امروزه يكي از فراگيرترين تجهيزات به، نمايدمي
تعمير و  و) سيم و همراهبي، روميزي( كارگيري اين وسيله در نوع هاي مختلفهاي الزم در بهروزافزون تكنولوژي فراگرفتن مهارت

 . ضروري و اجتناب ناپذير است، افزاري و سخت افزاري كارآمدهاي خاص آن به لحاظ نرمنگهداري و سرويس
  ...مولتي متر و ، قلع و هويه، پيچ گوشتي و پنس، منبع تغذيه، ويه هواي گرمه :  سايل كارابزار و و

صورت مستقيم و در هاي فروش و خدمات پس از آن در برندهاي مختلف بهدر صورت استخدام در نمايندگي:  سيستم نظارت
  . مغازه شخصي در قالب خودنظارتي مي باشد

 محيط كار .2

 حداقل فضاي مورد نياز هاي پس از فروش برندهاي مختلف تلفن و گوشي همراه و يا مغازه شخصي با ايندگينم :  فضاي فيزيكي
  . باشدكاري اين حرفه معموال در روزهاي غير تعطيل از صبح تا بعدازظهر ميساعت  :  ساعات كاري

 . مي باشد ...سوختگي و بريدگي و ، گرفتگيبط با اين كار مانند برقبا وسايل برقي مرت مربوط به كار آسيب هاي :خطرات احتمالي
 . جايي خاصي وجود ندارددر اين حرفه تحرك و جابه :  جاييثابت بودن يا تحرك و جابه

 . در اين شغل احتمال سروصداي ناشي از تست دستگاه هاي تعميري وجود دارد :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
 . باشددر اين حرفه ارتباط فرد شاغل با ابزار و تجهيزات كار مي :  افراد يا با ابزار و وسايل سروكار با

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .3
وزش فني و هاي فني سازمان آمكار ماهر و يا گذراندن دورهكار و تعميرصورت كامالً تجربي و نزد يك استادتوان بهاين كار را مي

همراه در  -هاي روميزيتوان دوره هاي فني رشته تعميرتلفنچنين براي ورود به اين شغل ميهم . اي كشور فراگرفتحرفه
-صورت كارآموزي و تثبيت دانش نظري و كاربردي نزديك استادكار مدتي مهارتههاي كاردانش را گذرانده و سپس بهنرستان

هاي فني و حرفه رشته برق در دانشكده) از رشته رياضي(هاي كارداني و مهندسي يالن دورهدر ضمن فارغ التحص . آموزي كرد
  . باشندهاي سراسري و آزاد همگي از گزينه هاي  ورود به اين حرفه ميدانشگاه جامع علمي كاربردي و دانشگاه-اي

 وجود داشته باشد؟ سطح شهرچه عاملي باعث شده اين شغل در  .4
ارتباطي اساسي دراجتماع امروزي تلفن در انواع مختلف و خدمات مرتبط به آن از جمله تعميرات اين محصوالت يكي از نيازهاي 

 . مي باشد و همين امر باعث شده اين شغل به فراواني در سطح شهر وجود داشته باشد

 ؟چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد .5
استخدام پرسنل ، ارائه جديدترين خدمات جهت مدل هاي جديدبا  و ابزارهاي به روزمكان مناسب  خريد يا اجاره، گذاريسرمايه

عوامل تبليغات و بهبود كيفيت خدمات و آگاهي از دانش نوين مربوط به سخت افزار و نرم افزارهاي به كار رفته در دنيا از ، توانا
 . باشندتوسعه  اين شغل مي

 ؟ستگزينه هاي استخدامي شغل چي .6
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 . هاي شخصي مجموعه هاي فروش و خدمات پس از آن در برندهاي مختلف و يا در مغازهاستخدام در

 شغل چيست؟ اين چشم انداز آينده .7
 كشور يك اجتماعي و اقتصادي توسعه انكارناپذير و مهم عوامل از ايرشته هر در كارآمد و متخصص ،ماهر انساني نيروي تربيت

-اجتناب را متخصص هاينيرو به يازن و داشت خواهد بسزايي ثيرأت كشور اقتصادي رشد در تعميركاران شآموز ،بنابراين  .باشدمي

 افراد  هزينه جوييصرفه باعث و افزايندمي آنها كاركرديعمر به وسايل تعمير با ماهر نيروهاي اين ،ديگر طرفاز  .نمايدمي ناپذير
 به رو و روشن افق ،تجهيزات اين نبود صورت در امور افتادن مخاطره به و فرادا امروزه زندگي وابستگي به توجهبا و گردندمي

  .داشت خواهد وجود كار و كسب اين براي پيشرفتي
 ؟ حقوق و مزاياي شغل چگونه است .8

هاي فروش و تعميرات محصوالت و كيفيت با توجه به زمينه هاي فردي و اختصاصي شغل و يا به صورت استخدام در شركت
 . باشدرساني به مشتريان متفاوت مي خدمات

 ؟راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است .9
مجالت و نشريات ، تر اين لوازمهاي قديميهاي ساخت و يا تعميرگاهشركت ، هامراجعه به شاغلين و نمايندگي، هاي شغلياطلس

هاي مرتبط مچنين گرفتن اطالعات از سايتاي و هسازمان آموزش فني و حرفه، تخصصي نمايشگاهي داخلي و بين المللي
 . اينترنتي

 ؟ توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست .10
 . جهت ارتباط و رفتار مناسب با مشتريان و داشتن نفوذ كالم در توجيه و جذب مشتري:   توانايي ارتباطي و كالمي

 . كار ريزي در نظارت و ساماندهي و برنامه :  توانايي مديريتي
 . در راستاي كار با ابزار و وسايل اين حوزه :  توانايي مكانيكي

 . لحاظ تمركز و دقت در كار به ، داشتن سالمت و هماهنگي اعضاي بدن از الزامات اين حرفه :  توانايي جسمي و حركتي
 و عيب يابي مختلف دستگاه هايجهت درك روابط پيچيده بين قسمت :  درك فضايي

 شخصيت ها در اين شغل موفق تراند؟ كداميك از .11
 :  اشاره كرد  ريتوان به موارد ز يشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص

 . گرانيمند به كمك به دهباال و عالق يروابط عموم يافراد دارا :  ياجتماع يها تيشخص
 . يمرتبط كار زاتيلحاظ كار با ابزار و تجههب :  نيواقع ب يها تيشخص
ي و داشتن قوه تجزيه و تحليل سيستم علم يجوگروبه امور پژوهش و جست يمندهعالق ليدلهب :  جوگروجست يها تيشخص

  . ها

 ؟ ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست .12
مهارت و  تخصص ، ارتباطي درآمد مناسبي به شرط تجربه هايبه جهت استفاده زياد عموم مردم از اين دستگاه :  كسب درآمد

 . ب خواهد شدموج
هاي حاصل از تالش و كاري و كسب موفقيتداشتن آزادي عمل در دادن ايده هاي خالقانه جهت انجام فعاليت هاي مؤثر در حوزه

باشند كه در نتيجه آن هاي كاري اين شغل مينوعان همگي از ارزشدوستي و كمك به رفع نياز همانسان، منديپشتكار و عالقه
هاي اين از ديگر ارزش، و ارتقاء و توسعه فرد درجامعه و منزلت اجتماعي وي و در نهايت رشد و تعالي ديگرانخودكفايي اقتصادي 

 . گرددتلقي مي، حرفه
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 تعميركارصنايع خرد صنعتي

 رسته
 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 فني :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1
و نگهداري ماشين آالت يكي از شدن هستند و بنابراين مساله تعميرات حال فرسوده ماشين آالت همواره در، جات صنعتيكارخاندر

ي صنايع كالن صنعتي يكسري مشاغلي هستند كه به تعمير ونگهداري وسايل مجموعهزير . باشدترين مسائل قابل توجه ميمهم
، تعمير، ها در زمينه طراحي گرشها و ن مهارت، ها اي از دانش همچنين قطعات وسايل صنعتي اختصاص دارد كه مجموعه تكميلي و

 . داري تجهيزات الكترونيك صنعتي مي باشد و نگه، اندازي راه، نصب
 .  ...فازمتر و ، متر، تجهيزات اندازه گيري، انبر قفلي، انواع چكش، انواع پيچ گوشتي، انواع سيم چين، انواع آچار :  ابزار و وسايل كار

 . جموعه هاي دولتي و خصوصي به صورت مستقيم مي باشددر صورت استخدام در م :  سيستم نظارت

 محيط كار  .2
 :  مانند، ها و تجهيزات الكترونيك صنعتي موجود باشد مكاني كه در آن سيستمهاي صنعتي وفني و هر محيط :  زيكيفضاي في

  ...ها و بيمارستان، ها پااليشگاه، هاي برق شركت، كارخانجات
مازاد انجام كار به صورت شيفتي و  همچنين . باشدبه صورت تمام وقت مي معموالً كار صنعتيتعميرساعت كاري  :  ساعات كاري

 . مي باشدرايج  اين حرفه هاي كاريدر بعضي از پروژه، حسب نيازبر ساعات كاري و بر
هاي از آسيب  ...و  ان سقوط از ارتفاعخطر برخورد با تشعشعات و امك، گازگرفتگي و بريدگي، برق گرفتگي :  خطرات احتمالي

 . احتمالي اين حرفه مي باشد

 . تحرك و جابجايي از الزامات شغلي اين حرفه مي باشد :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
 . باشدصنعتي و همراه با سروصداهاي مختلف مي ي اين شغلمحيط كار :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

  . در اين حرفه ارتباط فرد شاغل با ابزار و تجهيزات كار مي باشد :  و وسايل سروكار با ديگران است يا با ابزار

 ؟الزم براي شروع اين شغل چيست هايمدارك تحصيلي و آموزش   .3

در كنار گذراندن دوره هاي  شاگردي اين حرفه را -عالقه مندان به اين شغل مي توانند به صورت كامال تجربي و به صورت استاد
وارد شاخه ، دوره اول دبيرستان نهممي توانند پس از گذراندن سال عالقه مند افراد  همچنين . بگيرند فرااختصاصي شغلي 
در دانشگاه علمي ـ  به ادامه تحصيل در صورت تمايلمكانيك صنايع شده وموفق به اخذ مدرك ديپلم گردند و كاردانش در رشته 

 . بپردازندكانيكي و تعميرات مكانيكي كاربردي و در مقطع كارداني در دو گرايش تأسيسات م

 چه عاملي باعث شده است اين شغل در سطح شهر وجود داشته باشد؟ .4
وجود اين حرفه را الزامي ، هاي همجوار شهرها و استان، هاي متعدد صنعتي در مناطق ها و بنگاه كارگاه، ها شركت، وجود كارخانجات

 . نموده است

 داد و در آن پيشرفت كرد؟چگونه مي توان اين شغل را توسعه  .5
گسترش مراكز توليدي و صنعتي و آشنايي و آگاهي از ابزار و تجهيزات مدرن و منطبق با تكنولوژي هاي روز دنيا از عوامل توسعه  

 . اين حرفه مي باشد
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 استخدامي شغل چيست؟ هايگزينه  .6

  . كارخانجات و مراكز توليدي صنعتي دولتي و خصوصي صنايع مختلف

 دازآينده  اين شغل چگونه است؟چشم ان  .7
نيروي كار  الزام، اين تجهيزات نياز به تعميرات مستمر و كارخانجات و مراكز صنعتي و توليدي ماشين آالترشد احداث  ا توجه بهب

 . باشد و افق رو به پيشرفتي براي اين حرفه ايجاد نموده استمورد توجه مياز مواردي است كه  يتعميرات

 ؟شغل چگونه است حقوق و مزاياي .8
، مهارت، تخصصهاي دولتي و خصوصي براساس قانون كار و يا توافقات اوليه كارفرما با توجه به در صورت استخدام در مجموعه

 . تحصيالت متفاوت مي باشدتجربه و 

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه .9
هاي اينترنتي معتبر  گاه هاي ارائه دهنده اين رشته همچنين سايتهنرستان و دانش، اساتيد، مراجعه به شاغلين، اطلس هاي شغلي

 . و كتب و جزوات آموزشي

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت  .10
  . در كار الزم و تمركز تدّقبه لحاظ  ماهنگي خوب بين دست و چشمداشتن سالمت بدني و ه :  توانايي جسمي و حركتي

 . حوزه نيا تجهيزاتكار با ابزار و  يدر راستا :  يكيمكان ييتوانا
  . هاي فنيها و برنامهدرك نقشهداشتن مهارت جهت يابي و هماهنگي بين بخش هاي مختلف كار و  در  :  درك فضايي

 . در كاري الزم ها گيريبراي اندازه و محاسبات مهارت در رياضيات :  توانايي رياضي

 ل موفق ترند؟كداميك از شخصيت ها در اين شغ .11
 :   اشاره كرد ريتوان به موارد ز يشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص

 . يمرتبط كار زاتيحاظ كار با ابزار و تجهه لب :  نيواقع ب يها تيشخص
و  ليو تحل هيو داشتن قوه تجز يعلم يجوگروبه امور پژوهش و جست يمنده عالق ليدله ب :  جوگروجست يها تيشخص

 . ري مناسب در حل مسائلتصميم گي
 . افراد عالقه مند به انجام امور چالشي و خطرآفرين كاري :  شخصيت هاي ريسك پذير

 ؟كاري براي انجام اين شغل چيست هايارزش   .12
، عنوان اولين هدف شغلي در جهت برآورده شدن نيازهاي مالي فرد شاغلتوان به كسب درآمد بههاي كاري اين شغل مياز ارزش

اخالقي در راستاي ارائه خدمات به ديگران و رفع نياز هم نوعان و كسب موفقيت در نتيجه   عنوان ارزشهدوستي بين انسانهمچن
ي رشد و  توسعه، هاي اين حرفهاز ديگر ارزش . ها و عالقه مندي به اين حرفه اشاره نمودتالش و پشتكار و استفاده از توانمندي

 . جتماعي به دليل امكان پيشرفت در اين شغل نيز قابل مالحظه مي باشدفردي و بدست آوردن موقعيت ا
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 تعميركار قفل و كليد سازي

 رسته

 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 خدماتي :  رسته فرعي

 ماهيت  .1

واع مختلف قفل و براي ان) كاري كپي(ي ساخت كليد  كاري مقدماتي بتواند از عهده ست كه عالوه بر مهارت فلزا  ساز كسي كليد و قفل
هاي ديجيتال نه تنها از حساسيت اين  امروزه با وجود پيدايش قفل و كليد .آيد تعمير انواع مختلف قفل با رعايت نكات ايمني بر

  . شود هاي گوناگون امنيتي هرروزه بر مراجعين آن افزوده مي حرفه كاسته نشده بلكه با پيچيده شدن ابزار و ترفند
كامپيوتر و نرم افزار ، دستگاه كپي برداري، دستگاه فوالدي :  از ابزار مورد نياز اين شغل مهم ترين آنها عبارتند از :  ابزار و وسايل

سازي در اگر قفل . تابع ساعت كاري شركت خصوصي يا عمومي مي باشد سيستم نظارتي آن به صورت خود نظارتي و يا، مربوط
 . ت وي خواهند بودهاي دولتي باشد تحت نظاراستخدام سازمان

 محيط كار .2

 . هاي مورد نياز در آن وجود داشته باشدنياز به كارگاهي كوچك دارد كه دستگاه :  فضاي فيزيكي
مراكزي تحت عنوان كليدسازي شبانه روزي و سيار به ، تمام وقت هاي ثابت كليدسازي روزه عالوه بر مغازهه امالبّت :  ساعات كار

  . دهندخدمات كليدسازي را در هر زمان و هر مكاني براي مشتريان خود ارائه ميوجود آمده است كه كليه 
همچنين شرايط  ل ايمني مرتبط با تجهيزات وئ عدم رعايت مسا، از مخاطرات احتمالي موجود در اين شغل :  خطرات احتمالي كار
  . باشدمحيطي نامناسب مي

گاهي جهت انجام ارائه خدمات و يا نصب در ، اني ثابت جهت بسياري از امور دارندكه مكدر عين اين:   ثابت بودن يا نيازبه تحرك
 . يابند و تحرك در كار هم بخشي از خدمات استمحل حضور مي

 . شود كه اجتناب ناپذير استها منجر به صداهايي ميكار با دستگاه :  ساكت بودن  يا پرسروصدا بودن محيط شغلي
ها و ها نام برد و از اشيا و دستگاهترين آنها جامعه و انسانتوان به مهمهمچنين از عناصر ارتباطي آن مي :  بزارسرو كار با افراد  يا ا 

 . ابزاري كه مورد نياز اين شغل است

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي اين شغل چيست؟ .3

داشته باشيم كه افراد يا با شاگردي پيش يك كليدساز  دانش و تخصص اين كار را، راي ورود به شغل كليدسازي الزم است مهارتب
-عالقه . كنندهاي آموزشي آن شركت ميبرند و يا در دورهموزند و يا اين شغل را از پدر خود به ارث ميآماهر اين مهارت را مي

-و مغازه خود را افتتاح ميكنند هاي صنفي رفته و پروانه كسب دريافت ميبعد از آموزش به اتحاديه كليدسازي شغلمندان به 

نيز وارد  ي صنايع فلزي از مراكز معتبر شاخه سازي زير كليد و  اي قفل كسب مدرك فني و حرفهتوان از طريق همچنين مي . نمايند
 . اين فعاليت گردند

 وجود داشته باشد؟ شهرباعث شده است اين شغل سطح  عامليچه  .4

در اموال شخصي يا دولتيت و سالمت عمومي با هدف كنترل سرقت امني 

 كرد؟ پيشرفتچگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن  .5

 هاي جديد انجام اين شغل و ارتباط با فضاي مجازيگرفتن اطالعات به روز مرتبط با شيوه
 هاي كاري بيشتر كسب تجربه

 با كيفيت در لحظهخدمات  ارائههاي ثابت و سيار در سطح شهر و افزايش شعبه
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 زينه هاي استخدامي شغل چيست؟گ .6

 ) ...سايپا و، ايران خودرو( در صنايع خودرو
 هاي خصوصي شركت

 هاي دولتيسازمان و بعضاً كارخانجات صنعتي
 مغازه ثابت و سيار

 هاي مجاز خودروتعميرگاه

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7

راهبردها و فنون  همچنين، مرتبط ات و محصوالتترويج و فروش خدم، عرضه، شناخت هاي مناسب برايشناخت اصول و روش
 . افق روشني در راستاي پيشرفت اين شغل ايجاد خواهد نمود مشتري مداري و خدمات به روز قطعاً، بازاريابي

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8

ميزان درآمد متغير ، به روز و جديد ايهكارگيري ابزارهبا توجه به نوع خدمات ارائه داده شده به مشتري و با درنظر گرفتن ميزان ب
 . تري براي فرد شاغل فراهم خواهد نمودچه بيشتر در اين كسب و كار به يقين حقوق بيش باشد و تالش و پشتكار هرمي

 هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟راه .9

�اينترنت، هاي فنيكتاب، تمجال، افراد شاغل موجود :  كسب اطالعات از تمام منابع اطالعاتي مناسب مانند �مراكزفني،  مراكز،
  ...مشاوره شغلي و

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟  .10

 هاي مورد نيازدليل مهارت در كار با دستگاههداشتن توانايي مكانيكي ب
 پردازي در ارائه بهينه كارتوانايي هنري در راستاي خالقيت و ايده

 دليل كنترل امور ماليهتوانايي رياضي ب
 جهت نظارت و ساماندهي در انجام فعاليتتوانايي مديريتي به

 الزام به هماهنگي اعضاي بدن در انجام اين شغل، توانايي حركتي
 توانايي ارتباطي و كالمي در راستاي مشتري مداري

 هاي مختلف در كاريابي فضايي جهت هماهنگي قسمتجهت

 ين شغل موفق تر اند؟كداميك از شخصيت ها در ا .11

 و كار با ابزار و وسايل را هاي عمليحلكه مسائل و راه باشندميهايي فعاليت مند بههعالقگرا در اغلب مواقع واقع هايشخصيت
  . دهندترجيح مي
  . ودتر خواهند بهاي اجتماعي بدليل داشتن روابط عمومي باال و دوستدار خدمت به ديگران در اين شغل موفقشخصيت
 . ت برخوردار خواهند بودتري در اين فعاليت در كار از اقبال بيشلحاظ ايده پردازي و خالقيه هاي هنري بشخصيت

 اين شغل چيست؟ انجامارزش هاي كاري براي  .12

و  تقاللاس، ي متناسبحقوق و مزايا، و تالش روزافزون فعاليتموفقيت حاصل از ، انسان دوستي در راستاي دادن خدمات به مردم
هاي مهم آزادي عمل و خلّاقيت در ارائه كار و همچنين توسعه فرد در جامعه و منزلت اجتماعي ايجاد شده در اين راستا از ارزش

 . اين كسب و كار خواهد بود
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 تعميركارلوازم خانگي

 رسته

 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 فني :  رسته فرعي
 

 ماهيت شغل .1

 و انواع اجاق گازها، سشوار، شوييظرف شور و ماشين لباس، مانند يخچال، امي لوازم خانگي برقي يا گازييا نصب تم، تنظيم، تعمير
 . باشدمي، هر آنچه از وسايل برقي خانگي كوچك و بزرگ كه مصارف خانگي دارد و يا

 . مي باشد  ...و واع آچارو ان سيم چين، انبردست، جعبه ابزار كامل كه شامل انواع پيچ گوشتي :  و وسايل كار ابزار 
 . مستقيم و در مغازه شخصي در قالب خودنظارتي مي باشد به صورتدر صورت استخدام در شركت هاي مرتبط  :  سيستم نظارت

 محيط كار  .2
شروع اين  ترين محيط براياز يك اتاق ساده و كوچك در منزل تا يك مغازه كوچك مي تواند به عنوان ساده :  فضاي فيزيكي

در راستاي محيط كاري اين شغل نيز  همگي، خدمات پس از فروش آن هاتوليدي لوازم خانگي و  تا شركت هاي ليت تلقي گرددفعا
 . توانند قرار بگيرندمي

  . مي باشد) تمام وقت(كاري اين حرفه معموالً در روزهاي غير تعطيل از صبح تا بعدازظهرساعت  :  ساعات كاري
 . باشندمي  ...سوختگي و بريدگي و ، گرفتگيمربوط به كار با وسايل برقي مانند برق ايآسيب ه :  خطرات احتمالي

 . در اين حرفه تحرك و جابجايي خاصي وجود ندارد :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
ت دستگاه هاي تعميري وجود در اين شغل احتمال سروصداي ناشي از تست و تعميرا :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

  . دارد
 . در اين حرفه ارتباط فرد شاغل با ابزار و تجهيزات كار مي باشد :  سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟  .3
هاي فني سازمان آموزش فني و حرفه كار و يا گذراندن دورهميركار و تعتجربي و نزد يك استاد صورت كامالًهبتوان مياين كار را 

اي وحرفههاي فنيرشته الكتروتكنيك در هنرستان هاي فنيدوره توانبراي ورود به اين شغل ميهمچنين  . اي كشور ماهرفراگرفت
در  . مهارت آموزي كردادكار مدتي نزديك است و تثبيت دانش نظري و كاربردي صورت كار آموزيهگذرانده و سپس بو كارودانش را

دانشگاه جامع -هاي فني و حرفه ايرشته برق در دانشكده) از رشته رياضي(هاي كارداني و مهندسيضمن فارغ التحصيالن دوره
 . باشندهاي  ورود به اين حرفه ميهاي سراسري و آزاد همگي از گزينهعلمي كاربردي و دانشگاه

 ؟وجود داشته باشدسطح شهرشغل در  چه عاملي باعث شده است اين .4
  . باشداين وسايل در منازل اكثريت افراد مي برقي و لزوم تعمير لوازم  از  ستفادهرشد جمعيت و ا، عامل اصلي وجود اين شغل

 چگونه ميتوان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟  .5
تعميرات انواع لوازم  هاي مختلف در زمينهتر با تخصصذب افراد بيشو ايجاد كارآفريني در جهت ج كارتوسعه فضاي فيزيكي محل

ام در خصوص لوازم خانگي و جلب مشتريان از طريق چاپ نهاي صاحب اخذ نمايندگي و افتتاح شعب تعميرگاهي ازشركت . خانگي
و همچنين استفاده از نرم افزارهاي  هاي مورد نياز مشتريانرساني خدمات تعمير و نصب در منزل و محلكارت ويزيت و نحوه اطالع

 . باشندي اين شغل ميهمگي از عوامل توسعه ...كامپيوتري و

 ؟گزينه هاي استخدامي شغل چيست .6
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 . يشخص يهادر مغازه ايمختلف و  يفروش و خدمات پس از آن در برندها يهااستخدام در مجموعه

 چشم اندازآينده شغل چگونه است؟ .7
 كشور يك اجتماعي و اقتصادي توسعه انكارناپذير و مهم عوامل از اي رشته هر در كارآمد و متخصص ،هرما انساني نيروي تربيت

 را متخصص هاينيرو به نياز و خواهدداشت بسزايي زيادي ثيرأت كشور اقتصادي رشد در تعميركاران آموزش ،بنابراين  .باشد مي
 جويي صرفه باعث و افزايند مي آنها كاركردي عمر به وسايل تعمير با ماهر نيروهاي اين ،ديگر طرف از  .نمايدمي ناپذير اجتناب
 اين نبود صورت در افتادن مخاطره به و برقي وسايل به افراد امروزه زندگي وابستگي به توجه با و گردندمي ها خانواده  هزينه

  .خواهدداشت وجود كار و كسب اين براي پيشرفتي به رو و روشن افق ،تجهيزات
 قوق و مزاياي اين شغل چيست؟ح .8

و كيفيت  هاي نصب و تعميراتها و يا شركتيا به صورت استخدام در فروشگاه ، هاي فردي و اختصاصي شغلبا توجه به زمينه
 . باشد ميمتفاوت  خدمات رساني به مشتريان

 ؟راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چيست .9
مجالت و نشريات ، تر اين لوازمهاي قديميهاي ساخت و يا تعميرگاهها و شركتنمايندگي مراجعه به شاغلين و، هاي شغلياطلس

سازمان آموزش فني وحرفه اي و همچنين گرفتن اطالعات از سايت هاي مرتبط ، اهي داخلي و بين الملليتخصصي نمايشگ
 . اينترنتي

 ؟توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست .10
 . مشتري در توجيه و جذبمناسب با مشتريان و داشتن نفوذ كالم  و رفتار جهت ارتباط:   ميتوانايي ارتباطي و كال

 .  و مديريت زمان جهت خوش قولي به مشتريان كار و برنامه ريزي در نظارت و ساماندهي :  توانايي مديريتي
 . در راستاي كار با ابزار و وسايل اين حوزه :  توانايي مكانيكي
 . لحاظ تمركز و دقت در كار به ، داشتن سالمت و هماهنگي اعضاي بدن از الزامات اين حرفه :  حركتي توانايي جسمي و

 ؟كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند .11
 :  اشاره كرد  ريتوان به موارد ز يشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص

 . گرانيمند به كمك به دهقباال و عال يروابط عموم يافراد دارا :  ياجتماع يها تيشخص
 . يمرتبط كار زاتيلحاظ كار با ابزار و تجههب :  نيواقع ب يها تيشخص
و داشتن قوه تجزيه و تحليل سيستم  يعلم يجوگرو به امور پژوهش و جست يمندهعالق ليدلهب :  جوگروجست يها تيشخص

 . ها

 ارزش هاي كاري براي انجام اين كار چيست؟ .12
كه با افزايش مهارت كاري و سرشناسي درآمد افزايش ، به سبب تخصص و تجربه در كار فني و خدماتي :  اسبكسب درآمد من

 . يابدمي
ساعات كار و تخصص در ، در صورت انجام كار در مغازه شخصي آزادي عمل در اين حرفه از نظر ارائه خدمات :  آزادي عمل 

 . خدمات وجود دارد
 . گرددهارت و تجربه و خوشنامي و انصاف موفقيت نصيب اين افراد ميبه مرور براثر م :  موفقيت

هاي محيط زيستي با هاي اضافي بر خانوار و پيشگيري از آسيبجلوگيري از هزينه، كمك به رفع نياز هم نوعان  :  انسان دوستي
جامعه و  توسعه فرد درصادي و ارتقاء و اقتكه در نتيجه آن خودكفايي ، هاي اين شغل خواهد بودحفظ و نگهداري وسايل از ارزش

 . گرددحاصل مي، ي اين حرفههااز ديگر ارزش، وي و در نهايت رشد و تعالي ديگران منزلت اجتماعي
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 تعميركار لوازم صوتي و تصويري

 رسته

 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 فني :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1
ماهيت صوتي  و صدا و پخش تصوير را دارندانعكاس صوت و نوعي عملكردكه به يزاتيتجهها و تمامي دستگاهعيب يابي و تعميرات 

ي فوق فعاليت در زمينه  ...و  دستگاه هاي بازي، ضبط صوت، )بلندگو(اسپيكر، كامپيوتر، مانند تلويزيون هستند تصويري را دارا و
 . دنكنمي

مي   ...و  لوپ ،مولتي متر، قلع و هويه، پنس، منبع تغذيه، انواع آچار، نسيم چي، انبردست، انواع پيچ گوشتي :  ابزار و وسايل كار
 . باشد

مستقيم و در  به صورتهاي فروش و خدمات پس از آن در برندهاي مختلف در صورت استخدام در نمايندگي :  سيستم نظارت
  مغازه شخصي در قالب خودنظارتي مي باشد 

 محيط كار  .2
ترين محيط براي شروع اين ساده و كوچك در منزل تا يك مغازه كوچك مي تواند به عنوان ساده از يك اتاق :  فضاي فيزيكي

همگي در راستاي محيط كاري اين ، فعاليت تلقي گردد تا شركت هاي توليدي لوازم صوتي تصويري و خدمات پس از فروش آن ها
 . توانند قرار بگيرندشغل نيز مي
  . ظهر مي باشدزفه معموال در روزهاي غير تعطيل از صبح تا بعداكاري اين حرساعت  :  ساعات كاري

 . باشندمي  ...سوختگي و بريدگي و ، مربوط به كار با وسايل برقي مانند برق گرفتگي آسيب هاي :  خطرات احتمالي
  .در اين حرفه تحرك و جابجايي خاصي وجود ندارد :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

در اين شغل احتمال سروصداي ناشي از تست و تعميرات دستگاه هاي تعميري وجود  :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
  . دارد

  . در اين حرفه ارتباط فرد شاغل با ابزار و تجهيزات كار مي باشد :  سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 شروع اين شغل چيست؟ مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي .3
هاي فني سازمان آموزش فني و يا گذراندن دوره كار ماهر وكار و تعميرتجربي و نزد يك استاد كامالً به صورتتوان ميرا اين كار 

رشته سيستم هاي صوتي و تصويري در  دوره هاي فني توانبراي ورود به اين شغل ميهمچنين  . حرفه اي كشور فراگرفت
مهارت نزديك استادكار مدتي  و تثبيت دانش نظري و كاربردي كار آموزي به صورتگذرانده و سپس كاردانش را  هايهنرستان

-هاي فني و حرفه ايرشته برق در دانشكده) از رشته رياضي(هاي كارداني و مهندسيدر ضمن فارغ التحصيالن دوره . آموزي كرد
 . باشندي و آزاد همگي از گزينه هاي  ورود به اين حرفه ميهاي سراسردانشگاه جامع علمي كاربردي و دانشگاه

 وجود داشته باشد؟ سطح شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4
  . باشداين وسايل مي صوتي و تصويري و لزوم تعمير از لوازم ستفادهمندي اكثريت مردم به اعالقه، عامل اصلي وجود اين شغل

 ن پيشرفت كرد؟آداد و در  توان شغل را توسعهچگونه مي .5
 تضمين، مشتري مداري، سرويس بهتر دادن به مشتري مانند تعمير در منزل، استفاده از قطعات اصلي و با كيفيت در تعمير

 . باشندتريان از طريق كيفيت كار تعميرات همگي از عوامل توسعه ي اين شغل ميجلب اعتماد مش و ي آنهابهينه دكاركر، قطعات
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 ي استخدامي شغل چيست؟گزينه ها .6
  . هاي شخصي مجموعه هاي فروش و خدمات پس از آن در برندهاي مختلف و يا در مغازهاستخدام در 

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7

 كشور  كي يو اجتماع يتوسعه اقتصاد رياز عوامل مهم و انكارناپذ يمتخصص و كارآمد در هر رشته ا، ماهر يانسان يروين تيترب

متخصص را  يهارويبه ن ازيخواهد داشت و ن ييسزاب ياديز ريكشور تاث يدر رشد اقتصاد ركارانيآموزش تعم، نيبنابرا  .باشدمي
 ييو باعث صرفه جو نديافزايآن ها م يبه عمر كاركرد ليوسا ريماهر با تعم يروهاين نيا، گريد طرفاز  . دينمايم رياجتناب ناپذ

افق ، زاتيتجه نيامروزه افراد و به مخاطره افتادن امور در صورت نبود ا يزندگ يجه به وابستگگردند و با تويافراد م ي نهيهز
 . داشت واهدكسب و كار وجود خ نيا يبرا يشرفتيروشن و رو به پ

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
 تيفيمحصوالت و ك راتيمفروش و تع يهابه صورت استخدام در شركت ايشغل و  يو اختصاص يفرد يهانهيبا توجه به زم

 باشد يمتفاوت م انيبه مشتر يخدمات رسان

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
 اتيمجالت و نشر، لوازم نيا تريميقد هايرگاهيتعم ايساخت و  هاي و شركت ها يندگيو نما نيمراجعه به شاغل، يشغل يهااطلس
 . ينترنتيمرتبط ا يهاتيگرفتن اطالعات از سا نيو همچن ياحرفهو ين آموزش فنسازما، يالملل نيو ب يداخل يشگاهينما يتخصص

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10
 . يو جذب مشتر هيو داشتن نفوذ كالم در توج انيجهت ارتباط و رفتار مناسب با مشتر:   يو كالم يارتباط ييتوانا
   . در كار يزيرو برنامه ياندهنظارت و سام :  يتيريمد ييتوانا
 . حوزه نيا ليكار با ابزار و وسا يدر راستا :  يكيمكان ييتوانا
 . لحاظ تمركز و دقت در كار هب ، حرفه نيبدن از الزامات ا ياعضا يداشتن سالمت و هماهنگ :  يو حركت يجسم ييتوانا

 كداميك از شخصيت ها دراين شغل موفق ترند؟ .11
 :   اشاره كرد ريتوان به موارد ز يشغل م نيق تر در اموف يها تياز شخص

 . گرانيمند به كمك به دهباال و عالق يروابط عموم يافراد دارا :  ياجتماع يها تيشخص
 . يمرتبط كار زاتيلحاظ كار با ابزار و تجههب :  نيواقع ب يها تيشخص
 ستميس ليو تحل هيو داشتن قوه تجز يعلم يجوگروجستبه امور پژوهش و  يمندهعالق ليدلهب :  جوگرو جست يها تيشخص

 . ها

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟  .12
 تيو كسب موفق يموثر در حوزه كار يهاتيخالقانه جهت انجام فعال يها دهيعمل در دادن ا يداشتن آزاد، كسب درآمد مناسب

-يشغل م نيا يكار يهااز ارزش يهم نوعان همگ ازيكمك به رفع ن و يانسان دوست، يمندهحاصل از تالش و پشتكار و عالق يها
، گرانيد يرشد و تعال تيو در نها يو يو ارتقاء وتوسعه فرد درجامعه و منزلت اجتماع ياقتصاد ييآن خودكفا جهيباشند كه در نت

 . گردديحاصل م، حرفه نيا يارزش ها گرياز د
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 تعميركار موتور و برق خودرو

 رسته

 فني و خدماتي :  اصلي رسته

 فني :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1
ي سيستم محركهطور كلي و به آن هاي پيچيدهوكاركردكاركرد سيستم برقي موتور تا  كانيكيبه تعمير خودرو از ماين شغل  

 . مي پردازد . ...برق و ،باتري ،جعبه دنده ،گيربكس -خودرو شامل موتور
  ...و  ترانزيستور و آي سي، ديود، باتري) سلف(سيم پيچ ، زنخا، مقاومت :  ابزار و وسايل كار

صورت مستقيم و در صورت در صورت استخدام در عامليت تعميرگاهي شركت هاي خودروسازي و خصوصي به :  سيستم نظارت
 . كاردر مغازه شخصي در قالب خودنظارتي مي باشد

 محيط كار .2
 . ي مجاز خودروسازان گاهتعمير خصوصي وعامليت هاي بت وسيارثاو بزرگ  هاي كوچكتعميرگاه :  فضاي فيزيكي
  . ظهر مي باشدزساعت كاري اين حرفه معموال در روزهاي غير تعطيل از صبح تا بعدا :  ساعات كاري

 . باشندمي  ...ريدگي و سوختگي و ب، مربوط به كار با ابزار و تجهيزات مرتبط مانند برق گرفتگي آسيب هاي :  خطرات احتمالي
 . در اين حرفه تحرك و جابجايي از الزامات شغلي مي باشد :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

 . اين شغل با سرو صداي ناشي از خود كار و محيط پيرامون همراه مي باشد :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
  . اين حرفه ارتباط فرد شاغل با ابزار و تجهيزات كار مي باشد در :  سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟  .3
هاي فني سازمان آموزش فني و كار ماهر و يا گذراندن دورهكار و تعميركامالً تجربي و نزد يك استاد به صورتتوان اين كار را مي

هاي توان دوره هاي فني رشته تعمير موتور و برق خودرو در هنرستانچنين براي ورود به اين شغل ميهم . اي كشور فراگرفتحرفه
در  . كار آموزي و تثبيت دانش نظري و كاربردي نزديك استادكار مدتي مهارت آموزي كرد به صورتكاردانش را گذرانده و سپس 
هاي فني و حرفه مكانيك و صنايع در دانشكده، رشته برق) رشته رياضي از(هاي كارداني و مهندسيضمن فارغ التحصيالن دوره

 . باشندهاي سراسري و آزاد همگي از گزينه هاي  ورود به اين حرفه ميدانشگاه جامع علمي كاربردي و دانشگاه-اي

 ؟وجود داشته باشد سطح شهرچه عاملي موجب شده اين شغل در  .4
 اهميتهمچنين ، شهري ديگر وسايل حمل و نقل از خودروهاي شخصي نسبت بهافراد اكثريت مندي و عالقه ضرورت استفاده

 . را فراهم نموده است حرفهاين  و ايجاد موجبات نياز، تعميرات مرتبط با نقص فني موتور و سيستم برق اتومبيل

 ؟چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد .5
تضمين ، مشتري مداري، سرويس بهتر دادن به مشتري مانند تعمير در منزل، يفيت در تعميراستفاده از قطعات اصلي و با ك

 . باشندي آنها و جلب اعتماد مشتريان از طريق كيفيت كار تعميرات همگي از عوامل توسعه ي اين شغل ميكاركرد بهينه، قطعات

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6
 . شركت هاي خودرو سازي و يا خصوصي و شخصيعامليت هاي تعميرگاهي استخدام در 

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7

  حضور و در نتيجه نياز كشور به خواهد كرداهميت زيادي پيدا  آن هاتعمير و نگهداري ، انواع خودروهاي متنوع با افزايش روزانه
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 . چشم انداز روبه پيشرفت اين حرفه خواهد بودگردد و اين عاملي در راستاي رونق و  الزامي مي تعميركاران و متخصصان خودرو

 ؟حقوق و مزاياي اين شغل چگونه است .8
با توجه به زمينه هاي فردي و اختصاصي شغل و يا به صورت استخدام در عامليت هاي تعميرگاهي شركت هاي خودروسازي و  

 . . كيفيت خدمات رساني و رضايت مشتريان متفاوت و مناسب مي باشد

 اطالعات بيشتر شغل چكونه است؟ راه هاي كسب  .9
مجالت و نشريات تخصصي نمايشگاهي داخلي و بين ، ها و تعميرگاه هاي موجود مراجعه به شاغلين و نمايندگي، هاي شغلياطلس
 . ي و همچنين گرفتن اطالعات از سايت هاي مرتبط اينترنتياحرفهوسازمان آموزش فني، المللي

 ي انجام شغل چيست؟توانايي و مهارت هاي الزم برا .10
 . جهت ارتباط و رفتار مناسب با مشتريان و داشتن نفوذ كالم در توجيه و جذب مشتري:   توانايي ارتباطي و كالمي

   . نظارت و ساماندهي و برنامه ريزي در كار :  توانايي مديريتي
 . در راستاي كار با ابزار و وسايل اين حوزه :  توانايي مكانيكي
 . لحاظ تمركز و دقت در كار به ، داشتن سالمت و هماهنگي اعضاي بدن از الزامات اين حرفه :  و حركتي توانايي جسمي

 كدام يك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11
 :   از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد

 . مند به كمك به ديگرانعالقه افراد داراي روابط عمومي باال و :  شخصيت هاي اجتماعي
 . لحاظ كار با ابزار و تجهيزات مرتبط كاريبه :  شخصيت هاي واقع بين

 . وجوگري علمي و داشتن قوه تجزيه و تحليل سيستم هاي به امور پژوهش و جستعالقه مندبدليل  :  وجوگر شخصيت هاي جست

 ارزش هاي كاري براي اين شغل چيست؟  .12
 مد مناسب به جهت دارا بودن تخصص ومهارت انجام كارهاي خاص خدمات اتومبيلدرآ :  كسب درآمد
اما در صورت كار زير نظر كارفرما آزادي  . و نهي در صورت  تأسيس مغازه داشتن آزادي عمل در اين شغل بدون امر :  آزادي عمل

 . عمل بدين معنا وجودندارد
هت انجام فعاليت هاي موثر در حوزه كاري و كسب موفقيت هاي حاصل از تالش در دادن ايده هاي خالقانه ج :  موفقيت و خالقيت

باشند كه در نتيجه هاي كاري اين شغل ميانسان دوستي و كمك به رفع نياز هم نوعان همگي از ارزش، يعالقه مندو پشتكار و 
از ديگر ارزش هاي ، يت رشد و تعالي ديگرانآن خودكفايي اقتصادي و ارتقاء وتوسعه فرد درجامعه و منزلت اجتماعي وي و در نها

 . گرددحاصل مي، اين حرفه
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 توليدكننده محصوالت چرمي

 رسته
 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 خدماتي :  رسته فرعي

 ماهيت . 1
توجه  كته قابلن  .دهندانجام ميرا  متنوع و بسياري ديگر از محصوالت پالتو ،كفش، تا كمربند كيف پول، كيف دستيتهيه و توليد 

چنان اين محصوالت در بين مردم داراي ارزش استفاده از محصوالت چرمي آن است كه با گذشت هزاران سال از اين صنعت اما هم
چرا كه هم محصوالت چرمي دوام بهتري دارند و از ماندگاري بيشتري برخوردار هستند و هم استفاده از محصوالت . باشدميبااليي 

پوست حيوانات ابتدا طي يك فرايندي به نام دباغي . باشدميت بااليي برخوردار ظ رواني در بين افراد جامعه از محبوبيچرمي به لحا
 ها كارگاه سپس . شود مي تبديل به پوست فسادناپذير و قابل استفاده براي ساخت انواع محصوالت چرمي، سازي در كارخانجات چرم

 . كنند مي توليد را چرمي محصوالت انواع تپوس ازاين ديگر توليدي واحدهاي و

نياز   ...و يراق، نخ آستر، چرم به موادي مانند چسباما عالوه بر مواد اوليه براي كارگاه بيشتر چرم خام است :  ابزار و وسايل كار
 . باشدمي

 . صورت مستقيم توسط مديريت كارگاه صورت مي گيردبه :  سيستم نظارت

 محيط كار. 2
تواند قابل توسعه باشد و بسته به تعداد و ك كارگاه توليد محصوالت چرمي از ده متر تا چند هزار متر ميمتراژ ي :  زيكيفضاي في

 . را در برگيرد  ...و هاي نفيستواند از دستبند چرمي تا روكش صندلي هواپيما و يا جلد كتابنوع توليد مي
-حجم كار توليدي مينوع و  ساس توافقات شخصي مديريت با كارگران براساسبرا يهاي توليدكارگاه ساعت كار :  ساعات كاري

 . كندولي حداقل شرايط و مزايا براي كارگران از قانون كار پيروي مي . باشد تفاوتتواند م
خي از بر و ياتاول و ترك خوردن دست ها ، پينه بستن و ستفاده مداوم و طوالني مدت از ابزارهاي دستيا :  خطرات احتمالي

-ها ميهاي احتمالي كارگران شاغل در كارگاهاز آسيب، هاي پوستيالتهابايجاد ها و ها و روغنكشمواد شيميايي مانند آفت

 . باشند
تحرك و جابجايي و ثبات كار شاغلين با توجه به بخش هاي مختلف كار در اين حرفه وجود  :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

 . دارد
 . سرو صداي تجهيزات كارگاه در اين حرفه اجتناب ناپذير مي باشد:  ا پرسروصدا بودن محيطساكت بودن ي

 . گيرددر اين حرفه ارتباط با ابزار و تجهيزات كاربيش از افراد صورت مي :  سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟. 3

گذراندن دوره و  باشدالزامي مي دركار) شاگردي-استاد(مندي و كسب مهارتهاين حرفه داشتن سواد ابتدايي وعالقي شروع راب
تحصيل در رشته چرم و پوست در برخي و  داشتن مدرك تحصيلي ديپلم يا و ياحرفه و سازمان آموزش فني ساعته  80فشرده 

 . باشدينه هاي ورود به اين حرفه مياز گز نيزدانشگاه ها و مراكز علمي كاربردي 

 چه عاملي باعث شده است اين شغل در سطح شهر داشته باشد؟. 4
اطراف هاي هاي توليد چرم خام در تهران و شهرستانو بودن كارگاه به اين خريد انواع محصوالت چرمي تهراناستقبال مردم 

 . استان

 پيشرفت كرد؟چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن . 5
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                 توجه ويژه، هاي نوين قابل رقابت با محصوالت خارجيي با ايدهاحرفهطراحي شيك و  ودوخت ، استفاده از چرم مرغوب
        آگاهي از آخرين، و بازاريابي داخلي و خارجي قيمت مناسب، بسته بندي شكيل محصوالت، ها در دوختكاريبه ريزه

از عوامل توسعه و پيشرفت ، فروش اينترنتي و راه اندازي وب سايت، زار و طرح هاي توليدي كشورهاي خارجيتكنولوژي در اب
 . باشددر اين حرفه مي

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟. 6
 . هاي توليدي مجهز بزرگهاي شخصي و خانگي تا جذب دركارگاهاستخدام دركارگاه

 چشم انداز آينده شغل چيست؟. 7
وجه به اينكه صنعت چرم در كشور ما از قدمت بااليي برخوردار است و دامپروري و به تبع آن توليد پوست و چرم نيز رونق ا تب

الت و تجهيزات مدرن استفاده شود و آرسد چنانچه انتقال تكنولوژي در اين عرصه صورت بگيرد و از ابزاربه نظر مي، مناسبي دارد
خوبي  و چشم انداز تواند سودورود به اين صنعت مي، والت توليد شده خود بازار مناسبي پيدا كنندتوليدكنندگان بتوانند براي محص

 . براي شاغلين ايجاد نمايد

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟. 8
بين كارفرما  و يا توافقات اوليه دستمزد تعيين شده وزارت كارتجربه و مهارت دركار و  با توجه به ميزان كار و سفارشات وكارگران 

  . داشتخواهند و كارگران درآمدهاي متفاوتي 

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟. 9
اتحاديه ، ايوحرفهارتباط با سازمان فني، هاي توليد محصوالتگرفتن اطالعات از كارگران شاغل و مديران كارگاه، هاي شغلياطلس

 . هاي مرتبط با اين فعاليت كاريدهنده رشتههاي ارائهها و هنرستانمربوطه و دانشگاه

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟. 10
 . در راستاي خلق آثار توليدي جذاب و به روز :  هاي هنريتوانايي

 . به دليل كار با دستگاه ها و ابزار مختلف در اين شغل :  توانايي مكانيكي
 اهنگي انگشتان دست و چشم براي توليد محصوالت با كيفيتبه دليل هم :  توانايي حركتي

 جهت بازاريابي و جذب مشتري در فروش محصوالت توليدي چرمي :  توانايي ارتباطي و كالمي
 . در راستاي نظارت و سازماندهي و اداره كارگاه و انجام كار تيمي :  توان مديريتي

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟. 11
 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 

     . ذوق و خالقيت در خلق توليداتداشتن  :  شخصيت هاي هنري
 . دارا بودن روابط عمومي و توانايي باال در جذب مشتري :  شخصيت هاي اجتماعي
    . جهيزات مرتبط كاريمند به كار با ابزار و تهافراد عالق :  شخصيت هاي واقع بين

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟. 12
عالقه موفقيت حاصل تالش و پشتكار و، هاي نوين و جذابخالقيت و آزادي عمل در راستاي به كارگيري ايده، كسب درآمد مناسب

همچنين ، خارجي در نوع و شكل و كيفيتخودكفايي ملي در حوزه توليدات داخلي بدليل رقابت با محصوالت ، ي در اين حرفهمند
 . باشندهاي كاري اين شغل ميتوسعه فرد در جامعه و منزلت اجتماعي وي همگي از ارزش
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 تهيه وتوليدي گوشت

 رسته

 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 خدماتي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
هاي اين فروشي از ويژگيخرده هاي عمده وفروشگاه در هاي گوشت آماده فروش به مشتريتهيه تكه يا، پاك كردن، بريدن، تهيه

 . شغل مي باشد
  ...گوشت چرخ كن صنعتي و ، هاي صنعتييخچال، چاقو  :  ابزار و وسايل كار

 . به شكل خودنظارتي مي باشد اما به صورت غير مستقيم زير نظر وزارت بهداشت و اتحاديه قرار دارد :  سيستم نظارت

 كار محيط .2
 . مغازه با متراژهاي مختلف براساس خدمات ارائه شده و تجهيزات موجود :  يزيكيفضاي ف

 . با توجه به شرايط معموالً تمام وقت مي باشد  :  ساعات كاري
 . ها و درماتيت هاي تماسي بيماري ها با منشا حيواني مي باشدها و خطرات اين شغل بريدگياز محدوديت:  خطرات احتمالي

 . در اين حرفه تحرك و جابجايي  به جهت الزامات شغلي وجود دارد :  تحرك و جابجايي ثابت بودن يا
 . تكه و خرد كردن گوشت وجود دارد هايدر اين شغل سروصداي ابزار :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . طور مداوم و مستمر در ارتباط مي باشد در اين شغل فرد شاغل با ابزاركار و مشتري به :  سروكار با افراد يا با ابزار و وسايل

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .3
 . كندبراي وارد شدن به اين شغل داشتن  سواد خواندن و نوشتن كفايت مي

 ؟ وجود داشته باشد اعث شده است اين شغل در سطح شهرچه عاملي ب .4
 . ز داليل وجودي و گسترش اين شغل مي باشدا، نياز مبرم مردم به مواد غذايي اساسي

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5
 هايرعايت بهداشت و ايمني مواد غذايي و ارائه خدمات به روش هاي نوين از طريق سامانه، ارائه محصوالت استاندارد و با كيفيت 

  . باشندپيشرفت در اين شغل ميهاي از راه، خدمات و فروش هايبرخط چون سايت

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟ .6
عنوان كارگر در مراكز دولتي و خصوصي تهيه و فروش اين ماده غذايي مشغول به كار شود و يا در صورت داشتن تواند بهفرد مي
 . تواند در قالب مغازه شخصي در اين حوزه فعاليت نمايدمي، كافيسرمايه

 ينده اين شغل چيست؟چشم انداز آ .7
 . باشدچشم انداز رو به پيشرفتي در اين شغل فراهم مي، اي مردم به اين كاالي اساسيبا توجه به افزايش جمعيت و نيازهاي تغذيه

 حقوق و مزاياي اين شغل چگونه است؟  .8
  . باشدمي اين حرفه داراي درآمد مناسبي، با رعايت اصول و استانداردهاي الزم و كسب مهارت و تجربه

 راه هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
 . مراجعه به اتحاديه و اصناف مرتبط، مراجعه به شاغلين در اين حوزه، اطلس هاي شغلي
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 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي اين شغل چيست؟ .10

 . ذب مشتريجهت ارتباط مناسب با مشتريان و داشتن نفوذ كالم و ج:   توانايي ارتباطي و كالمي
بازار و مشتريان و ميزان عرضه با  هايتوجه به نياز، نظارت و ساماندهي در تهيه و ارائه خدمات به مشتريان :  توانايي مديريتي

 . توجه به تقاضاي موجود
 . در راستاي كار با ابزار و وسايل اين حوزه :  توانايي مكانيكي
  . باشدشغلي اين حرفه مي داشتن سالمت بدني از الزامات :  توانايي جسمي

 در اين شغل موفق ترند؟كدام يك از شخصيت ها  .11
 :  توان به موارد زير اشاره كرد از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي

 . مند به كمك ديگرانافراد داراي روابط عمومي باال و عالقه :  شخصيت هاي اجتماعي
 . و تجهيزات مرتبط كاريلحاظ كار با ابزار به :  شخصيت هاي واقع بين

 ارزشهاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
 به جهت نياز مستمر مردم به محصوالت غذايي :  كسب درآمد مناسب

 . توانند به راحتي به كار اشتغال داشته باشنددركار  با رعايت بهداشت و انصاف بدون هيچ امر ونهي مي :  آزادي عمل 
 . نوعان و علي الخصوص نيازمندان در اين شغل فراهم استنياز همكمك به رفع  :  انسان دوستي

 . باشدكاري مي هاياز جمله اين شغل از ارزش ايهموفقيت حاصل از تالش و پشتكار در هر حرف :  موفقيت 
 سند و منزلت ربجامعه زق و روزي حالل به رشد وتعالي درتوانند با دريافت راندازي اين شغل چندين نفر ميبا تأسيس و راه
 . اجتماعي بيابند
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 جوشكاري برق

 رسته
 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 فني :  رسته فرعي

 ماهيت  .1
ه كارگيري يا بدون به با ب، به روش ذوبي يا غير ذوبي، )فلزي يا غيرفلزي(جوشكاري يكي از فرآيندهاي اتصال دائمي قطعات 

جوشكاري ذوبي اتصال بين دو قطعه فلزي با ذوب كردن لبه  . باشد تفاده از ماده پركننده ميبا استفاده يا بدون اس، كارگيري فشار
ها نيز ها و سراميكاين نوع فرآيند براي پالستيك . باشدها يا سطح اتصال با يا بدون افزودن فلز پركننده با يا بدون اعمال فشار مي

  ...جوشكاري با ليزر و، جوشكاري با الكترود، جوشكاري گازي :  عبارتند ازبرخي از انواع مختلف جوشكاري ذوبي  . كاربرد دارد
  ...و  ماسك و متر، انبر، كابل، سنگ فرز، برس سيمي، چكش جوش، الكترود جوش، موتور جوش :  ابزار و وسايل كار

  .در صورت استخدام در مجموعه هاي دولتي و خصوصي به صورت مستقيم مي باشد :  سيستم نظارت

 محيط كار .2
-فاوتي را براي فرد شاغل ايجاد ميهاي كاري متمحيط، كاري وماهيت اين حرفه وحضور درصنايع مختلففضاي :  فضاي فيزيكي

 . نمايد
مازاد بر ساعات انجام كار به صورت شيفتي و  همچنين. باشدبه صورت تمام وقت مي ساعت كاري جوشكار معموالً :  كاريساعات

  . مي باشدرايج  اين حرفه هاي كاريدر بعضي از پروژه، نيازحسب كاري و بر
-جوشكاران راتهديد مي .  ...فسي و بيماري هاي تن، مشكالت بينايي، بدني مانند ديسك كمر خطرات و آسيب:  خطرات احتمالي

 نمايد

 . از الزامات شغلي اين حرفه مي باشدتحرك و جابجايي  :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
 . باشدصنعتي و همراه با سروصداهاي مختلف مي ي اين شغلمحيط كار :  اكت بودن يا پرسروصدا بودن محيطس

  . در اين حرفه ارتباط فرد شاغل با ابزار و تجهيزات كار مي باشد :  سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 ؟مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي اين شغل چيست .3

افراد  همچنين . بگيرند فراشاگردي اين حرفه را  -مندان به اين شغل مي توانند به صورت كامال تجربي و به صورت استادعالقه 
وموفق به  وارد شاخه كاردانش در رشته هاي مختلف جوشكاري، دوره اول دبيرستان نهممي توانند پس از گذراندن سال عالقه مند 

جويان رشته جوشكاري عالوه بر دريافت ديپلم فني از آموزش و پرورش موفق به دريافت هنرهمچنين  . گردند اخذ مدرك ديپلم
 . گردند مي نيز ته به وزارت كار و امور اجتماعياي وابس فني و حرفه سازمان آموزشگواهينامه مهارت از 

ولوژي مهندسي تكن، جوشبازرسي (هاي مختلف جوشكاري رشته دراز هنرستان  التحصيل رشته جوشكاريآموزان فارغ دانش
توانند رشته رياضي فيزيك مي التحصيلفارغ دانش آموزانو ) كاربردي-علمي و آزاد( هادانشگاهر د)  ...وجوشكاري، جوشكاري

هاي مهندسي مكانيك رشتهالزم به ذكر است  . ها ادامه تحصيل دهندگرايش جوشكاري رشته كارداني فني مكانيك در دانشگاهدر
نيز  گرايش جوشكاري داراي سطح كارشناسي ارشدطوري كه مهندسي مواد درز ارتباط نزديكي با شغل جوشكاري دارند بهو مواد ني

 باشدمي

 داشته باشد؟وجود  سطح شهرچه عاملي باعث شده است كه اين شغل در  .4

ز در آنها و ضرورت الحاق قطعات هاي آهني و فلزي مورد نياتجاري و سازه، صنعتي، هاي مسكوني و مراكز اداريوجود ساختمان
 . وجود اين حرفه را در شهر امكان پذير و الزم مي نمايد، ترهاي بزرگجديدتر و قطع و نصب مورد نياز به سازه
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 چگونه مي توان شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5

هاي هاي صنعتي و همايششركت در انجمن ،هاي تخصصي موجود در اين زمينههاي جديد و گواهينامهآگاهي از دانش و مهارت
هاي ها و شركتهاي وابسته سازمانآگاهي از تخصص . ها ي جوشكاري و صنايع وابسته به آنداخلي و خارجي موجود در زمينه

 . همگي از عوامل توسعه ي و پيشرفت در اين حرفه مي باشد، نعتي در زمينه جوشكاريص

 ؟گزينه هاي استخدامي شغل چيست .6

، شركت پتروشيمي، شركت گاز، موسسات توليدي و صنعتي بزرگ مانند شركت نفت ردگزينه هاي استخدامي اين حرفه كار  از
شركتها و كارخانجات سازنده قطعات صنعتي ، شركت ايران خودرو، ) ...ماشين سازي تبريز و، ماشين سازي اراك(ماشين سازي 

هاي كوچك و بزرگ توليدي از قبيل در و  كارگاه، لوازم خانگي، اورزيتجهيزات و ماشين آالت كش، مانند قطعات خودرو
 ميز ، كابينت انواع ساخت، تجاري و كشي گاز خانگي  لوله، كشي شوفاژ و حرارت مركزي لوله، سازي آهني و آلومينيومي پنجره
 . مي باشد خودروها انواع صافكاري و جوشكاري، فايل و كمد، تحرير

جوشكار مي تواند به راحتي در صنايع گوناگون ، اري در صنايع مختلف به هم شباهت هاي زيادي داردچون معموال كار جوشك
با كسب تجربه بيشتر نيز  . مسئول شيفت يا مدير كارگاه ساخت ارتقا يابد، او مي تواند به پست هايي مانند سركارگر . فعاليت كند

بسياري از جوشكاراني كه  . ترل كيفيت يا تست غير مخرب وجود داردكن، هاي بازرسي جوشكاريهايي در بخشامكان كسب پست
 . به عنوان تكنسين و بازرس جوش مشغول به كار مي شوند، تحصيالت دانشگاهي دارند

 . جوشكاران باتجربه در صورت داشتن سرمايه الزم مي توانند به صورت مستقل كار كرده و كارگاه جوشكاري راه اندازي كنند

 هاي آينده شغل چيست؟چشم انداز .7
 خوبي براي جوشكاران دركشور بازاركار، همه صنايع به آن نيازدارند مشاغلي است كه تقريباً توجه به اينكه جوشكاري يكي از با

  . فراهم مي باشد اين حرفه براي آينده شغلي مناسب و افق رو به پيشرفتي داشته و وجود

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8

تجربه بيشتر و دانش به روز تري ، مهارت، البته هرچه جوشكار از تخصص . مشاغل فني است كه درآمد خوبي دارد جوشكاري از
 . بهره مند شوددرآمد بيشتري  ازمي تواند ، برخوردار باشد

 ؟راه هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است .9
هاي مرتبط اينترنتي دراين اطالعات سايت، ئه دهنده اين رشتههاي اراها ودانشگاههنرستان، مراجعه به شاغلين، هاي شغلياطلس
 حوزه

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10
  . در كار الزم و تمركز تدّقبه لحاظ  ماهنگي خوب بين دست و چشمداشتن سالمت بدني و ه :  توانايي جسمي و حركتي

 . حوزه نيا تجهيزاتو  كار با ابزار يدر راستا :  يكيمكان ييتوانا
  . هاي فنيها و برنامهدرك نقشهداشتن مهارت جهت يابي و هماهنگي بين بخش هاي مختلف كار و  در  :  درك فضايي

 . در كاري الزم ها گيريبراي اندازه و محاسبات مهارت در رياضيات :  توانايي رياضي

 ؟كدام يك از شخصيت هادر اين شغل موفق ترند .11
 :   اشاره كرد ريتوان به موارد ز يشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص

 . يمرتبط كار زاتيحاظ كار با ابزار و تجهه لب :  نيواقع ب يها تيشخص
و تصميم  ليو تحل هيو داشتن قوه تجز يعلم يبه امور پژوهش و جستجوگر يمنده عالق ليدله ب :  جستجوگر يها تيشخص

 . گيري مناسب در حل مسائل
 . افراد عالقه مند به انجام امور چالشي و خطرآفرين كاري :  يت هاي ريسك پذيرشخص
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 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
، از ارزش هاي كاري اين شغل مي توان به كسب درآمد بعنوان اولين هدف شغلي در جهت برآورده شدن نيازهاي مالي فرد شاغل

و كسب موفقيت در نتيجه تالش و پشتكار و  ارائه خدمات به ديگران در راستاي اخالقي  عنوان ارزشهب همچنين انسان دوستي
رشد و توسعه ي فردي و بدست ، از ديگر ارزش هاي اين حرفه . استفاده از توانمندي ها و عالقه مندي به اين حرفه اشاره نمود 

 . الحظه مي باشدآوردن موقعيت اجتماعي به دليل امكان پيشرفت در اين شغل نيز قابل م
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 خرازي

 رسته
 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 خدماتي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
و كتب آموزشي مشترك با اتحاديه صنف كتاب و  گلدوزي، گلسازي، بافندگي، دوزيچرم، بافتني، خياطي خريد و فروش انواع لوازم

 . باشدنوشت افزار مي
انواع ، )از نخ و سوزن تا انواع دكمه(انواع لوازم خياطي ، تل، گل سر، انواع گل براي روي لباس، نواع برچسبا :  رابزار و وسايل كا

انواع ، يراق لباس، يني لباس به صورت گستردهئوسايل تز، وسايل جانبي كادو و جعبه آن، ينات منزلئانواع لوازم تز، آرايي لوازم گل
 …اليه و اليه حرير و، انواع منجوق، انواع گيپور براي دوردوزي، انواع حرير، انواع روبان، تور

 . صورت مي گيرد مديريت مغازه خرازي به طور مستقل و شخصيخودنظارتي توسط  :  سيستم نظارت

 محيط كار .2
-ميرد شاغل ف . شودبنابر حجم محصوالت و ارائه خدمات  متراژمغازه تعيين مي، براي داشتن يك مغازه خرازي :  فضاي فيزيكي

 . فراهم نمايد رساني بهينه به مشتريانجهت خدمتوكار خود يك مغازه كوچك و يا بزرگ انداز كسب با توجه به چشم دتوان
 . باشدساعات كار خرازي براساس نياز مشتري و تصميم فروشنده خرازي متغير مي :  ساعات كاري

  . را تهديد نمي نمايدفرد شاغل ، در اين حرفه آسيب خاصي :  خطرات احتمالي
 . وجود دارددر مواقع حضور مشتري  در اين حرفه تحرك و جابجايي :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

 . از حضور مشتريان در مغازه مي باشدناشي  موجود در اين حرفه سروصداي :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
 . مي باشدوسايل و با مشتريان مداوم و مستمر در اين حرفه ارتباط فرد شاغل با ابزار و  :  سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3
در اين  ويژه ي آموزش . باشد و نياز به تحصيالت دانشگاهي وجود نداردديپلم كافي ميدر اين شغل داشتن سواد حداقلي و يا 

گردد ومعموالً هاي فراگيري استاندارهاي آموزشي و شغلي توسط اتحاديه جهت توسعه شغل ارائه ميتنها دوره . جود نداردوحوزه 
 . توانند به عنوان شاگرد در مغازه مدتي فعاليت داشته باشندمند براي تبحر در كار ميه افراد عالق

 شد؟چه عاملي باعث شده است اين شغل در سطح شهر داشته با  .4
مي الزامي  وجود اين شغل را، هاها از اقالم موجود در اين گونه مغازهخصوص خانمهفراواني روزمره جمعيت شهري و نياز مردم ب

 . نمايد

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟  .5
همراه با دادن ، برخورد مناسب، رين شيكتبليغ و ويت، عرضه محصوالت استاندارد و درجه يك، ايجاد حس رقابت و همكاري

از موارد ، هاي تبليغاتي محصوالت به روز و جديد عرضه شده به بازارشركت در همايش، اطالعات مفيد و كاربردي به مشتريان
 . اين فعاليت خواهد بود ي توسعه

 استخدامي شغل چيست؟ هايگزينه   .6
 . باشدمي فروشندگي در مغازه در قالبو  ندارد و خصوصي اين شغل استخدام در مؤسسات دولتي

 چشم اندازآينده شغل چيست؟  .7
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باشد و با توجه به عرضه محصوالت به روز و استاندارد در هاي بي دردسر و پرسود ميباتوجه به اين كه اين شغل از گونه فعاليت
 . هد بودچشم انداز اين شغل رو به پيشرفت خوا، راستاي برآوردن نيازها واعتماد مشتريان

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
وجود در مغازه  فراوان و موردنياز مشتري با هر سليقه يبه شرطي كه اجناس اين شغل داراي درآمد مناسب و خوبي مي باشد 

 . داشته باشد

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه .9
 . فضاي مجازي اتحاديه صنف و شاغالن اين شغل ومراجعه به ، اطلس هاي شغلي

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت  .10
 . يو جذب مشتر هيو داشتن نفوذ كالم در توج انيارتباط و رفتار مناسب با مشترداشتن :   يو كالم يارتباط ييتوانا
 . به لحاظ داشتن خالقيت و ايده هاي نو در توليدات محصوالت :  هنري ييتوانا
 . حوزه نيا تجهيزاتكار با ابزار و  يدر راستا :  يكيمكان ييتوانا
 . لحاظ تمركز و دقت در كار ه ب ، حرفه نيبدن از الزامات ا ياعضا يداشتن سالمت و هماهنگ :  يو حركت يجسم ييتوانا

 ها در اين شغل موفّق ترند؟كداميك از شخصيت .11
 :   ه كرداشار ريتوان به موارد ز يشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص

 . گرانيمند به كمك به ده باال و عالق يروابط عموم يافراد دارا :  ياجتماع يها تيشخص
 . يمرتبط كار زاتيلحاظ كار با ابزار و تجهه ب :  نيواقع ب يها تيشخص

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش .12
، دف شغلي در جهت برآورده شدن نيازهاي مالي فرد شاغلاز ارزش هاي كاري اين شغل مي توان به كسب درآمد بعنوان اولين ه

و كسب موفقيت در نتيجه تالش و پشتكار و  ارائه خدمات به ديگران در راستاي اخالقي  عنوان ارزشهمچنين انسان دوستي به
تعالي فردي و بدست آوردن رشد و ، هاي اين حرفهاز ديگر ارزش . اشاره نمود، استفاده از توانمندي ها و عالقه مندي به اين حرفه

-لحاظ دادن خدمات  قابل مالحظه ميدليل امكان پيشرفت در اين شغل و ارتقا و توسعه ديگر افراد جامعه به موقعيت اجتماعي به

 . باشد
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 خياطي و دوخت هاي تزئيني

 رسته

 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 خدماتي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1

ها و طرح هاي متفاوت و متنوع اعم از نوزاد تا بزرگسالي و انواع پرده و روميزي در مدل، ت انواع لباسخياطي هنر و حرفه دوخ
-مرواريد، دوزيسنگ، قالب بافي، تكه دوزي، رودوزي، هنر خياطي در بسياري موارد با هنرهاي ديگر مانند بافتني . است  ...و

خياط فردي  . نمايدست و خياط در دوخت سفارشات خود از آن ها استفاده ميدر ارتباط ا  ...هاي تزييني ودوزي و انواع دوخت
 . مي پردازد  ...پرده و، آگاه و باتجربه در اين هنر است كه براساس سفارشات مشتريان به دوخت انواع لباس

 گونيا و متر يا خط كش ساده و، رولت و كاربن خياطي، صابون خياطي، مداد يا خودكار  ،رشب كاغذ، كارميز :  ابزار و وسايل كار
 و بشكافسوزن نخ كنف و قيچي و، سوزن ته گرد، سوزن چرخ و سوزن گلدوزي، نخ و سوزن دست دوزي معمولي، خط كش تي

  .خياطيچرخ
 نظارت ها آموزشگاه يا و ها توليدي در كار صورت ودر خودنظارتي صورت به شخصي فعاليت داشتن صورت در   :نظارت سيستم

   .باشد مي مستقيم طور به

 محيط كار .2

صورت گروهي و يا در به اين حرفه پرداخت و يا به توانك اتاق شخصي و يك كارگاه كوچك ميمنزل و يدر :  فضاي فيزيكي
  . هاي خياطي بزرگ تر مشغول به كار شدهاي توليدي لباس و كارگاهها و يا شركتآموزشگاه

وقت يا تمام وقت صورت نيمهتواند بهكار با توجه حجم سفارشات و زمان تحويل كارميساعت كار در اين كسب و  :  ساعات كاري
 . متفاوت باشد

  . با رعايت نكات ايمني آسيب خاصي فرد شاغل را تهديد نمي نمايد :  خطرات احتمالي
 . در اين حرفه تحرك و جابجايي خاصي وجود ندارد :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

سكوت در محيط ي اين حرفه حكفرما مي باشد و سروصداي ناشي از كار با تجهيزات  :  يا پرسروصدا بودن محيطساكت بودن 
 . شغلي مانند چرخ خياطي وجود دارد

-مي) مشتري(ت و بخشي هم با افراد در اين حرفه ارتباط فرد شاغل با ابزار و تجهيزا :  سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

   .باشد

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟  .3

ي خياطي در و ثبت نام در رشته هاي فني و حرفه اي يا كاردانشورود به اين شغل به صورت مقدماتي با وارد شدن به هنرستان
-ي عملي و مهارتي نزد استاداي ديگر نيز به شرط ديدن دوره هادر صورت داشتن ديپلم در رشته . گرايش هاي مختلف مي باشد

حرفه اي و دانشگاه جامع علمي كاربردي  وهاي فنيدانشكده. به فعاليت در اين شغل پرداخت كاران و خياطان با تجربه مي توان
مند همچنين افراد عالقه . باشندمي راههاي مختلف ادامه تحصيل تا مقطع كارشناسي ارشد اين رشته، و دانشگاه سراسري و آزاد

هاي هاي خياطي زيرنظر سازمان آموزش فني و حرفه اي مراجعه وبا گذراندن دورهتوانند به آموزشگاهبا هر سن و تحصيالتي مي
 . خياطي مدرك معتبر دريافت كنند

 وجود داشته باشد؟ سط شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4
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توجه ، تهيه لباس مطابق با ساليق فردي، رهزينه تهيه پوشاكصرفه جويي د، افزايش نياز بشر به پوشاك، رشد طبيعي جمعيت
در اختيار داشتن امكانات ساده و ، به ويژه زنان به كسب درآمد شخصي و استقالل مالي و كمك به اقتصاد خانواده بيشتر افراد

 . مناسب شروع و اقدام به اين فعاليت نيز از جمله عوامل پيدايش اين شغل نيز بوده است

 توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟مي چگونه .5
-ي كافي ميمند و توانمند با داشتن تجربه و سرمايهخياطان عالقه. زمينه كارآفريني و خود اشتغالي در اين شغل زياد مي باشد

به  مكان به خياطي و يا هاي كوچكي از نظر جا وها و يا محيطهاي خياطي در خانهتوانند به طور مستقل كار كنند و كارگاه
كه هم موجب كسب درآمد براي خود و هم ، هاي كوچك و محله اي بپردازندهنر خياطي شاگردان در گروه تربيت وآموزش
، هاي مربيگري و دريافت مجوز از وزارت كارتوان با گذراندن دورههمچنين مي. وپيشرفت اين شغل خواهد شد موجبات توسعه

 . كنند و به عنوان مربي رسمي و غير رسمي به كار آموزش اين هنر ارزشمند پرداخت آموزشگاه خياطي تأسيس

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6
هاي پوشاك كه ها و فروشگاههاي توليدي و خياط خانهكارگاه -هاي توليدي لباسشخصي و يا شركت به صورتانجام اين فعاليت 

جذب و استخدام در اين شغل رافراهم آورده اند  . اندمشتريان قرار داده تعمير لباس بخشي از فعاليت خود را در راستاي دوخت و
 . هاي رسمي و غير رسمي استخدام و جذب شدتوان در آموزشگاههاي مربيگري ميهاي عملي و مجوزو يا از طريق داشتن مهارت

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
هاي تزييني و پيدايش انواع مد و لباس در سيعي كه در طراحي انواع لباس و دوختبا توجه به پيدايش ساليق مختلف و متنوع و

هاي ايجاد فروشگاه . هاي مربوط به آن مي توان چشم انداز روشن و قابل توجهي در آن پيش بيني نمودهاي مختلف و طرحقالب
لباسهاي ويژه بيمارستاني و  . مردانه -زنانه -خترانهد -پسرانه  -توليدات اختصاصي ويژه كودك ، اي طراحي انواع مد و لباسحرفه

هاي ها و مراسممجتمع هاي صنعتي و طراحي مد و لباس انواع مناسبت هاي كاري در انواعها و ادارات مختلف و روپوشسازمان
 . هاي ويژه همگي چشم انداز وسيع و روشني را براي اين شغل به ارمغان مي آورندمختلف و ميهماني

 ق و مزاياي شغل چگونه است؟حقو .8
هرچه فرد  . مهارت و نوع كار خياط در تعيين ميزان درآمد او مؤثر است، ميزان تجربه. درآمد خياط ها بسيار متفاوت است

از طرفي خياط هايي كه در يك كارگاه كوچك  . سفارشات بيشتري گرفته و درآمد بهتري خواهد داشت، تر و ماهرتر باشدتوانمند
 . در آمدهاي متفاوتي دريافت خواهند كرد، صنعتي و وسيع  صورت با فعاليت به، باشنده كار ميمشغول ب

 راه هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
 همچنين مطالعه، هاي ارائه دهنده اين شغل و رشتهها و دانشگاههنرستان، هاآموزشگاه، مراجعه به شاغلين، ليهاي شغاطلس
هاي داخلي وخارجي لباس نمايشگاهشركت در س و انواع مد و اطالعات موجود درفضاي مجازي والت طراحي لبامج ها وژورنال

 وپوشاك

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟  .10
 . يو جذب مشتر هيو داشتن نفوذ كالم در توج انيارتباط و رفتار مناسب با مشتر:   يو كالم يارتباط ييتوانا
 . داشتن خالقيت و ايده ها وطر ح هاي نو وجذاب و به روز در اين فعاليت :  هنري يياتوان
 . مرتبط كاري تجهيزاتكار با ابزار و  يدر راستا :  يكيمكان ييتوانا
 . لحاظ تمركز و دقت در كار ه ب ، حرفه نيبدن از الزامات ا ياعضا يداشتن سالمت و هماهنگ :  يو حركت يجسم ييتوانا

 يك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟كدام .11
 :   اشاره كرد ريتوان به موارد ز يشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص

 . گرانيمند به كمك به ده باال و عالق يروابط عموم يافراد دارا :  ياجتماع يها تيشخص
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 . يمرتبط كار زاتيلحاظ كار با ابزار و تجهه ب :  نيواقع ب يها تيشخص

 هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ارزش  .12
، از ارزش هاي كاري اين شغل مي توان به كسب درآمد بعنوان اولين هدف شغلي در جهت برآورده شدن نيازهاي مالي فرد شاغل

اخالقي در راستاي ارائه خدمات به ديگران و كسب موفقيت در نتيجه تالش و پشتكار و   عنوان ارزشهب همچنين انسان دوستي
همچنين آزادي عمل وخالقيت در ارائه طرح هاي نو و قابل توجه نيز اشاره ، ستفاده از توانمندي ها و عالقه مندي به اين حرفها

رشد و تعالي فردي و بدست آوردن موقعيت اجتماعي به دليل امكان پيشرفت در اين شغل و ، هاي اين حرفهاز ديگر ارزش . نمود
 . عه به لحاظ دادن خدمات  قابل مالحظه مي باشدارتقا و توسعه ديگر افراد جام
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 سمساري و امانت فروشي

 رسته
 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 خدماتي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .١

هايي است كه مهارت در آن به آشنايي با يك وسيله خاص  از جمله شغل باشد وخريد و فروش اجناس دست دوم مي سمساري
واقعي   شناسند و به خوبي از ارزش ها را مي با كليه لوازم منزل آشنايي دارند و همه مارك سمساران معموالً .شود محدود نمي

يشگام باشد كه اقتصادي و بين مردمي پ هايشايد بتوان گفت كه سمسار و سمساري در حوزه دادوستد . اجناس آگاهي دارند
، گردش توليدات خريدوفروش اجناس و ملزومات روزمره در زندگي مردمسطح و عمق مناسبات وها درپيشرفتهمگام با تحوالت و

 وجود دارند 
 . ابزار خاصي نياز ندارد اما داشتن ماشين وانت بار براي حمل اسباب و اثاثيه  در سهولت كار كمك خواهد نمود :  كارابزار و وسايل

 . گيردستقيم  اصناف صورت ميخودنظارتي؛ امور توسط شخص سمسار  و زير نظرغيرم :  سيستم نظارت

 محيط كار .٢

ي برا اجناس قراردادن جهت قفسه وي انبار با متر مربع 16ي بالغ بر امغازهدر اين شغل ازين موردي فضاحداقل  :  فضاي فيزيكي
 . باشدمي فروش

 . باشديم وقت پارهيا  و وقت تمام صورتكاربه ساعت :  ساعات كاري
  . باشدمي ليوسا ويي اجناس جابجا و حملي در اين فعاليت كاري ناشي از گديد بيآس :  خطرات احتمالي

 . است همراهيي جابجا و باتحرك هم و ثابت طور به شغل نيا :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
 . دراين شغل با سروصداي خاصي وجود ندارد  :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . باشندابزار و تجهيزات كار مداوم و مستمر در ارتباط مي وشاغالن در اين شغل با عموم مردم  :  ار و وسايلسروكار با افراد يا با ابز

 ؟ستچي الزم براي شروع اين شغل هایمدارك تحصيلي و آموزش  .٣

مهارت و ، يآگاه ،اجناسي واقع ارزش و منزل لوازم بايي آشنا ازنظر ديبا افرادي ول ستين ازين موردي خاص التيتحص شغل نيا رد
 . باشند داشته را الزمتجربه 

 وجود داشته باشد؟ شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در سطح  .٤

فضاي كاري براي افراد شاغل اين ، ها به تهيه لوازم نو و به روزاطق شهر وجود دارد و گرايش شهرنشينمندر همه  شغل نيا
 . فعاليت ايجاد كرده است

 ؟دادشغل را توسعه مي توان اين چگونه   .٥

به عنوان مثال در يك  . بسيار گسترده است، محدوده اجناسي كه يك سمسار بايد بشناسد . وسعت اين شغل بسيار زياد است
 اين مواردولي از نوع ديگر وجود دارد؛ پس بايد سمسار با تمام ، منزل چندين نوع لوازم وجود دارد و همين لوازم در منزل ديگر

د و كسب تجربه به همراه تالش در راستاي خريد و فروش در پيشرفت اين شغل تأثير بسزايي خواهد داشت و باشآشنايي داشته 
 . هاي فروش اينترنتي از عوامل مهم توسعه خواهد بودهمچنين فراهم كردن زمينه

 استخدامي شغل چيست؟ هایگزينه  .٦

 باشدين فعاليت شغلي ميكار اهاي موجود در بازارهاي سمساري از گزينهكار در مغازه
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 چشم اندازآينده شغل چيست؟ .٧

 ها هستند كه از طريق  خيلي . دوم به فضاي مجازي منتقل شده است هاي اجناس دست حال حاضر بسياري از خريد و فروشرد
 . دنماين ميدوم به اينترنت مراجعه  و عده زيادي هم براي خريد اجناس دست نماينددوم خود را عرضه مي اينترنت كاالي دست

 . شود ها اضافه مي روز بر تعداد آگهي اي كه روزبه گونه به، افتادن است  هاي نشريات نيز در حال جا خريد و فروش از طريق آگهي
، لحاظ شرايط اقتصادي موقعيتي هنوز اين حرفهاما به . استثير قراردادهأت  رفته فعاليت سنتي سمساران را تحت اين موضوع رفته

 . دنمايخاص خود را حفظ نموده و افق يكنواختي را تجربه مي مشتريان

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .٨

متغير  ساري درمناطق شهري ومشتريان آنهاموقعيت مكان سمو هاي صنفي سمساري به لحاظ گردش مالي ميزان درآمد واحد
 .اشدبمي

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هایراه .٩

 . و گرفتن اطالعات ازاتحاديه اين صنف شغل نيدرااجعه به شاغلين با تجربه مر، هاي شغلياطلس

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هایتوانايي ها و مهارت  .١٠

از الزامات اين شغل داشتن سالمت جسمي و توانايي هماهنگي اعضاي بدن جهت امور جابجايي لوازم  :  تيحركيي جسماني وتوانا
 . باشد مي

 . مندي كار با لوازم و اسباببه دليل عالقه :  يتوانايي مكانيك
 . در راستاي داشتن ارتباط مناسب و نفوذ كالم در توجيه و ترغيب و جذب مشتري :  يوكالمي ارتباطيي توانا

 . داشتن مهارت كافي در امور مالي شغلي :  توانايي رياضي 

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .١١

 :   اشاره كرد ريتوان به موارد ز يشغل م نيفق تر در امو يها تياز شخص
 . گرانيمند به كمك به دهباال و عالق يروابط عموم يافراد دارا :  ياجتماع يها تيشخص
 . يمرتبط كار زاتيلحاظ كار با ابزار و تجههب :  نيواقع ب يها تيشخص

 . در فعاليت اقتصادي به جهت پيش بيني توأم با خطر و ريسك :  پذيرريسك هايشخصيت

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هایارزش  .١٢

ديگر صرفه اقتصادي را  ايهاز زندگي و نياز و اجبار به خريد عد ايهدر بره ايهبه سبب نياز به فروش عد :  كسب درآمد مناسب
 . براي اين صنف به دنبال دارد

 . بدون امر و نهي، يموثر در حوزه كار يها تيعمل جهت انجام فعال يداشتن آزاد  :  آزادي عمل
از  يهمگ، هم نوعان ازيو كمك به رفع ن يانسان دوست، يمندهحاصل از تالش و پشتكار و عالق يها تيسب موفقك :  موفقيت
 . باشنديشغل م نيا يكار يارزش ها
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 شيشه بري

 رسته
 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 خدماتي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
هاي ورودي و شيشه، پنجره سقفي، نصب شيشه روي درب و پنجرهو هايي است كه در زمينه برش شامل كليه فعاليتبري  شيشه

در اماكن مختلف توسط شيشه برها  سقف و روي ميزها، ديوارهاي داخلي، هامثل ورودي ساختمان، يا در نماها و هاويترين فروشگاه
 . صورت مي گيرد

الماس ، كش چوبيخط، بريالماس شيشه، متر، هاي مناسبميز و خرك، الزم در كارگاهبري هاي شيشهرابزااز  :  ابزار و وسايل
  . باشدمي  ...و )كاتر(وسيله برش، سيم چين، انبردست، چكش، گوشتيجعبه ابزار عمومي شامل انواع پيچ،  (T)برش تي

 . است )خودنظارتي(كارمستقيم برعهده صاحبطور ه نظارت و اداره مغازه و يا كارگاه ب :  سيستم نظارتي

 محيط كار .2
جهت استفاده بهينه از جهت نگهداري و كار متري  20 تا 15متراژ حداقل با بري نيازمند فضاييكارگاه شيشه:  فضاي فيزيكي

ارتفاع با  )نيچوبي يا آه(يك ميز برش خوب  همچنين . گرددتوصيه مي فضاي موجود و همچنين سهولت در كار و ايمني بيشتر
ها و بخصوص داخل خرك، پوشش مناسب چوبي براي كف كارگاه. باشدمتري از ملزومات ديگر كارگاه ميسانتي 120تا  100
 . باشداز اهم لوازم محيط كارگاه ميهاي قرار دادن شيشه ها محل

ولي به طور عمده  . د صاحب كارگاه متغير باشدتواند با صالحديساعات كار با توجه به گرفتن سفارشات از مشتري مي :  ساعات كار
  . و به صورت تمام وقت به ارائه خدمات مشغولند در طول روز

مواجه   ...پرت از ارتفاع در هنگام نصب و ، از جمله بريدگيكه اين شغل با خطرات و مشكالتي ه كرد بايد توج:   خطرات احتمالي
  . ه كردها توج آنبه  است كه قبل از ورود به آن بايد حتماً

 . ها بايد در محل حضور يابندها و پنجرهمگر اين كه جهت نصب شيشه، كار در محلي ثابت است :  ثابت بودن يا تحرك در كار
  . باشدالينفك اين شغل مي ءجابجايي جز ك وسروصداهاي محيطي و تحرّ :  ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن محيط

 . ابزار و وسايل در ارتباط هستند با در اين شغل كارگران در كارگاه مرتباً  :  ادسر و كار با ابزار يا افر

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3
و به صورت حضوري   كارنزد يك استاد سال1حداقل دوره كارآموزي  داشتن سواد و حداقل تحصيالت ابتدايي و ديپلم و گذراندن

 .  هاي الزم در اين شغلمهارت براي رسيدن به

 شما وجود داشته باشد؟ شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در .4
 . .  ...و دولتي و اداري به درب و پنجره ها و لوازم منزل، تجاري، نياز اماكن مسكوني

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5
هاي كوچك كه شيشه  بري به مغازه دهد زيرا شيشه ءواند آن را در طول زمان بسيار ارتقاتبري شغلي است كه صاحب آن مي شهشي

بري  درشغل شيشه . باشد ميمرتبط  هاي مختلف هاي بزرگ كه داراي دستگاه شود تا مغازه گفته مي، كنند مين ميأها را ت در و پنجره
 . شود تر ميتوسعه شغل بيش، مراه تجربه ارائه داده شوده تري بهعو متنو تريهاي ديگر هرچه خدمات بيش نيز مانند شغل

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6
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 . كارهاي مرتبط با عناوين كارگر و يا صاحبها و كارگاهكار در مغازه

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
به شيشه و آينه در تمامي اماكن اين كار  هاي خاص وسايل و نيازع و متعدد و با توجه به طراحيبا توجه به ساخت و سازهاي متنو

 . همچنان رونق و افق روشني خواهد داشت

  ؟حقوق و مزاياي شغل چگونه است .8
 . باشد دو برابر قيمت خريد مي قيمت فروش هر متر آن تقريباً، اين شغل داراي سود فراواني است و به دليل شكننده بودن شيشه

تر تر و متنوعبه اين لحاظ با انجام خدمات بيش نقل بسيار زياد استور يا حملاحتمال شكستن شيشه در هنگام اجراي كا
 . شود سودآوري شغل بيشتر مي

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟هاي راه .9
 . مراجعه به اتحاديه و شاغالن خبره در اين شغل و اطالعات موجود در فضاي اينترنتي

 جام شغل چيست؟توانايي ها و مهارت هاي الزم براي ان .10
 . ي به كار با ابزار و وسايلعالقه مندلحاظ هداشتن توانايي مكانيكي ب :  توانايي مكانيكي

 . دليل هماهنگي اعضاي بدن با هم الزم مي باشده هاي حركتي بمهارت:  توانايي حركتي و جسمي 
 . در كار نيز مؤثر استهاي نو اقيت و ايدهخّلنيز جهت  توانايي هنريدارا بودن  :  توانايي هنري

 براي سازماندهي امور در كارگاه هاي مديريتي مهارت  :  توانايي مديريتي 
 ايي رياضي براي انجام امور مالي توان :  توانايي رياضي

 . باشدمي مداري در اين شغل مؤثربراي جذب مشتري و مشتري :  هاي كالميمهارت توانايي ارتباطي و 

 در اين شغل موفق ترند؟ كداميك از شخصيت ها .11
 :  تر باشندتوانند در اين حرفه موفقهاي زير ميافرادي با شخصيت
ت رساني به ديگران نيز از انجام اين فعاليت لذّتعامل با مردم و خدمت ه دليلافراد داراي شخصيت اجتماعي ب :  شخصيت اجتماعي

 . خواهند برد
مند همحوله عالق هايفعاليت اين افراد در مند خواهند شد زيراتري بهرهت بيشموفقي اقبال و در اين شغل از گراهاي واقعشخصيت

  . باشندميهاي عملي حلمسائل و راهبه حل 
هاي نو به كمك معماران در صورت اجراي طراحي، اقيتلحاظ داشتن ايده و خّله افراد داراي شخصيت هنري ب:  شخصيت هنري  

 . تداخلي موفقيت خواهند داش

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
هاي بدست ت و شرايط كاري مناسب شغلي به همراه حقوق و مزاياي متناسب و موفقيتداشتن امني:  كسب درآمد و آزادي عمل

  . باشدهاي قابل مالحظه در اين شغل ميارزشز ا آمده از انجام اين فعاليت
به ديگران نيز نسبت  رساني مندي به خدمتهلحاظ عالقهي ارزش هاي انسان دوستانه بهمچنين اين شغل دارا:  انسان دوستي

  . باشدمي
 هايشان استفاده كرده وترين توانمندياز قوي ددهكه به كاركنان اجازه مي باشدميگرا نتيجه اين شغل از جمله مشاغلدر ضمن 

گيري شخصي و كاركنان امكان تصميم به در اين شغل و آزادي عمل لاستقال. ت و رضايت از آن را احساس كننددر شغل موفقي
فردي و منزلت اجتماعي براي  ءاز انجام اين شغل توسعه و ارتقا. كندرا فراهم مي اقيت به نحو مطلوبيو خّل كار براساس تمايالت

 . افراد شاغل در اين فعاليت نيز فراهم خواهد بود



    ١�٩ 

    

 

 فروشندگي لوازم ورزشي
 فني و خدماتي :  ليرسته اص

 خدماتي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
گوناگون و تجزيه و تحليل نيازها  هايافراد شاغل در اين شغل بر اساس شرايط موجود جامعه و به ويژه گرايش جوانان به ورزش 

رد و سپس با برقراري اقدام به تهيه و تدارك لوازم ورزشي نموده و آنها را با طراحي متناسب در فروشگاه به معرض فروش مي گذا
  . ارتباط صميمانه و توضيح كافي اجناس درخواستي مشتري كاالي ورزشي خود را به فروش مي رساند

 . توان نسبت به فروشندگي اقدام نمودبا حداقل ابزار مانند دفتر روزانه و ماشين حساب مي :  ابزارها  و وسايل
 خود نظارتي :  سيستم نظارت

 محيط كار  .2

هاي لوازم ورزشي فروشگاه . گذاري متفاوت استفروشگاه بزرگ كه براساس ميزان سرمايه، مغازه كوچك :  اي فيزيكيتوصيف فض
  . عمده يا تك فروشي اقدام به عرضه كاال مي نمايند به صورت

 . ها باز و به ارائه خدمات اشتغال دارندمعموال  در تمام اوقات روز مغازه :  ساعات كار
 . خطر خاصي در اين شغل وجود ندارد :  ليخطرات احتما

به جز راهنمايي ، فروشندگي در محل فروشگاه و به صورت ثابت است و نياز به جابه جايي چنداني  :  ثابت بودن يا تحرك در كار
 . مشتريان نيست

 . پذيردمعموال فروشندگي در محيطي ساكت صورت مي :  ساكت بودن محيط شغلي يا پرسرو صدا بودن
 . باشدمي در اين حرفه سرو كار با افراد از جمله مشتريان و فروشندگان كل :  سرو كار با افراد يا ابزار

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هایمدارك تحصيلي و آموزش   .3

 . ي برآينداما افراد بايد بتوانند از پس محاسبات سود و زيان و دفاتر كار، فروشندگي نياز به مدرك تحصيلي خاصي ندارد
 داشتن سالمت كامل جسماني و رواني  :  حداقل توانايي جسمي

مرتبط با كار و  هايسابقه تجربه كار در فروشگاه ورزشي و آشنايي با لوازم تخصصي رشته :  پيش نياز اين استاندارد هايمهارت 
 پاسخگويي به سؤاالت مشتري

 استاد شاگردي  معموال به صورت حضوري و به شيوه :  نوع آموزش الزم

 چه عاملي باعث شده است اين شغل در شهر شما وجود داشته باشد؟. ٤

   . هاي ورزشي متعددها و فدراسيوناستاديوم، وجود اماكن ورزشي از قبيل باشگاه ها

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟. ٥

 . موجب استفاده از وسايل و تجهيزات ورزشي است، افراد از كودك تا بزرگسال گرايش و جذابيت فعاليت هاي ورزشي براي بيش تر
كفش ورزشي و وسايل و تجهيزات ورزشي در كشور توليد شود ، حال اگر توليدات وابسته به اين شغل از قبيل پوشاك ورزشي

ونق و طور حتم در ربه) ورزشكار و غير ورزشكاردر نظر گرفتن نياز جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان ، نوع آوري، وجود مواد اوليه(
، ورزشي هاينيازسنجي انواع پوشش، از طرفي معرفي شغل براي اقشار ورزشكار . سزايي خواهد داشتتوسعه اين شغل تاثير ب

 . نمايدورزشي مكانيكي و الكترونيكي به توسعه شغل كمك مي هايدستگاه

 استخدامي شغل چيست؟ هایگزينه . ٦
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 با توجه به نياز خود افرادي را باشرايط ) صاحب فروشگاه(گيرد و كارفرما يا خصوصي قرار مي) غيردولتي(ه كسب و كار آزاد در حوز
 . گيردمورد نظر به كار مي

 چشم انداز آينده شغل چيست؟. ٧

ها  مي توان و ايجاد ضرورتبه  دليل شرايط زندگي شهري ، تر اهميت دادن  مردم به وضعيت سالمتي خودبا پيشرفت علم و بيش
 . بيني نمودكارگيري وسايل ورزشي مرتبط پيشبه ها وآينده شغلي رو به پيشرفتي را در  انواع ورزش

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟. ٨

 . دريافت دستمزد از كارفرما يا صاحب مغازه با توجه به قوانين كار يا قراردادكاري فيمابين

 عات بيشتر شغل چگونه است؟كسب اطال هایراه. ٩

 . و صنف مربوطه مراجعه به كسبه اين شغل

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هایتوانايي ها و مهارت  . ١٠

طور اختصاصي وسايل ها فروشندگان كاالهاي ورزشي بههاي ورزشي و وسايل تخصصي در بعضي از اين رشتهبه دليل تنوع رشته
ين وسايل  با به فروش مي رسانند و شناخت اين رشته هاي مختلف ورزشي و نوع استفاده از ا مورد نياز در يك يا دو رشته را

 بودن دارا
 جهت ايجاد روابط انساني مناسب و جذب مشتري  :  توانايي ارتباطي
   ...بازگشايي مدارس و ، ها با توجه به فصلمردم و خانواده هايتشخيص نياز :  توانايي مديريتي

 فروشندگان با توجه به توانايي هنري و چيدمان ويترين و لوازم فروشگاه تأثير زيادي بر مشتريان خواهند گذاشت  :  توانايي هنري
در  ...طرز كار و ، كاربرد، هاشناخت كافي از وسايل ورزشي موجود در فروشگاه اعم از ضرورت، روان بودن كالم :  توانايي كالمي

 . جلب و جذب مشتري تأثير دارد

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟. ١١

 :  تر خواهند بودهاي زير در اين شغل موفقافرادي با شخصيت
دارا بودن روابط عمومي باال و ارائه توضيحات مكفي در جذب و پاسخگويي به ، در فروشندگي حسن خلق :  شخصيت اجتماعي 

  . نمايدمشتريان به موفقيت شغلي كمك شاياني مي
پذيري داشته باشند و اقالم مورد بيني نياز بازار قدرت ريسكبايست با رصد و پيشفروشندگان با تدبير مي :  پذيرصيت ريسكشخ

 . نياز را قبل از زمان مقرر تهيه نمايند

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هایارزش  . ١٢

 . گردددر اين حرفه درآمد مناسبي حاصل مي :  كسب درآمد
نمايند آزادي  و اختيار گذاري نموده و اقدام به بازگشايي فروشگاه ميدر اين دسته از مشاغل كه خود افراد سرمايه :  عمل آزادي

 . شوداز ميزان آزادي عمل در حد زيادي كاسته مي، كه فرد در فروشگاهي استخدام باشداما در صورتي، عملي موجود است
 . توان از رقبا پيشي گرفتخالقانه مي هايازه و سبك كار در صورت استفاده از ايدهچيدمان مغ، در معرفي شغل :  خالقيت

   . كه در اين شغل نيز به همين منوال است، ايجاد كسب و كار مناسب موجب رشد و تعالي افراد و كاركنان آن در جامعه خواهد شد
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 فروشنده سوپر ماركت

 رسته
 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 خدماتي :  فرعيرسته 
 

 ماهيت .1
محصوالت ، مواد غذايي چون تنقالت اغلبها  كاالهاي سوپر ماركت، گردددر قالب مشاغل خرده فروشي محسوب مي  سوپرماركت

، ننا مثلمحصوالت تازه و روزانه و گاهي  و لوازم تحرير لوازم بهداشتي، ها غذايي مثل شويندهو محصوالت غيرلبني و پروتئيني 
كنار مناطق مسكوني ها در  اين نوع از خرده فروشي . بندي مغازه ساده است طراحي و قفسه . گيرد را در برمي ...و  زيجاتسب، ميوه

  . قرار دارند
ماشين و دكور مناسب ، ميز، قفسه بندي، دو يخچال بزرگ ايستاده و خوابيدهحداقل ابزار و وسايل مورد نياز :  ابزار و وسايل

 . حساب مي باشد
  . باشندگردد و غير مستقيم زير نظر اتحاديه ميمي خود فرد و به صورت خودنظارتي ادارهسوپر توسط  :  نظارتي يستمس

 محيط كار  .2
هاي مورد استفاده متناسب با ميزان اقالم تهيه شده جهت فروش و نوع قفسه بندي و يخچالسوپرماركت فضاي  :  فضاي فيزيكي

 . نماينددر بخش مواد خوراكي اطمينان حاصل  بايد از سالمت اجناس خود مخصوصاً ارها مرتباًسوپرد . تواند متغير باشدمي
الزمه آن كسب روزي هم هستند كه  هاي شبانه سوپرماركت بعضي . شتغال دارندابه صورت تمام وقت كار به كار  :  ساعات كاري

  . باشدمياماكن اداره  مجوز از 
از اين رو برخي  . حفاظت از كاالها داراي اهميت است، بودن دسترس ياد بودن اجناس و دربه دليل  ز :  خطرات احتمالي

جايي به علت  جابه ضمناً . نماينديا از دوربين مداربسته جهت كنترل استفاده مي اند مراقب استخدام كرده همكارها  سوپرماركت
-و حتي آرتروز را در افراد شاغل در سوپرماركت ها افزايش مي اردوجود د و زانو كمر، گردن آسيب در اجناس مغازه احتمال  مكرر

  . دهد
 . جايي چنداني نداردبهثابت است و نياز به تحرك و جا :  جاييثابت بودن يا نياز به تحرك و جابه

 . مي باشد سانربا صداهايي مختصر نه آسيب  يمحيط سوپر ماركت محيط :  ساكت بودن محيط شغلي يا پر سروصدا بودن محيط
 . ارتباط مداوم با مشتريان وجود دارد  :  سروكار با ديگران است يا با وسايل و ابزارها

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .3
-ر مغازهد داريصندوق حساب و كتاب كافي است و آشنايي با حسابداري و بعضاً و به قولي نوشتن، داشتن ديپلم و سواد خواندن

 . نمايدكه كسب تجربه در كنار يك فروشنده ماهر به بهبود عملكرد فرد كمك ميضمن آن . تواند مفيد باشدمي هاي بزرگ

 وجود داشته باشد؟ شهر شماباعث شده است اين شغل در  چيزيچه  .4
وجود اين شغل را در اين شهر و   ...و انواع مواد غذايي و بهداشتي كنندگان به خريد اقالم وافزون مصرفنياز روز رشد جمعيت و
 . طلبدساير شهرها مي

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5
مردم منطقه يعني  ور كردن اجناس داخل فروشگاهجه معني ب، مين تجهيز مناسبأماركت با استفاده از تفزايش فروش سوپرا

 . ندارند رقبايي اضافه كردن محصوالتي كه در منطقه وكنند را تقاضا مي تر چه محصوالتيبيش
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مشتري و  فرآيند خريد چيدمان مناسب و در دسترس اجناس در مغازه جهت جذب حداكثري و تسريع، نظم، اقيت داشتن خّل
 . همچنين رعايت تميزي و بهداشت در مكان سوپر

 . مشتريانبر رفتار مناسب با توجه به مشتري مداري و رعايت حال و خواسته هاي مشتري و تمركز 
 . به درب منزل و رساندن كاالي مرغوب برخطهاي خدمات و سرويس كارگيريهاستفاده از تكنولوژي و ب

 در دنيا  هاارائه خدمات بهينه سوپرماركت هاي موجود دريشرفتپبه فضاي مجازي و اطالع از آخرين  ييآشنا
 . نيازسنجي مشتريان در اين حوزه ها واطالع از آخرين محصوالت توليدي شركت

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6
 . و يا كسب پروانه و مجوز تأسيس سوپر ماركت كار در مغازه و فروشگاه هاي موجود

 ؟چگونه استشغل اين چشم انداز آينده  .7
ها و و افزايش هايپر ماركت گستردگي، بوطههاي صورت گرفته و اذعان فروشندگان سوپري و مديران اتحاديه مربا توجه بررسي

ها و سوپر امكان جذب و اقبال مشتري در مغازه، آخرين تكنولوژي روز ي و خدمات رساني بهينه و برگرفته ازافروشگاه هاي زنجيره
، لحاظ كمي و كيفيه سوپرها ب ءارتقاداران مي بايست لذا سوپرماركت . هاي محلي را به شدت با چالش روبرو خواهدكردماركت

 . دندر دستور كار قرار ده، تر راهاي بزرگهاي موجود در رقابت با مجموعهمحيطي و تكنولوژي

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
مكان قرار گيري و ميزان تبليغات و رقابت با ، دارا بودن تجربه در اين حرفه، خوش خلقي، با توجه به ميزان عرضه كاالهاي مختلف

  . مد متفاوت استميزان درآ، ساير رقبا

 ؟از چه منابعي مي توان اطالعات بيشتري درباره اين شغل بدست آورد .9
  . جو در اطالعات اينترنتي موجودوهمچنين جست، داران مشغول به فعاليت و اتحاديه مرتبطاطالعات از مغازه كسب

 شغل چيست؟اين توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام  .10
 . كنترل كمي و كيفي اجناس وهاي سوپر لحاظ كنترل و نظارت بر فعاليته ب :  توانايي مديريتي

 يند مالي مغازهآط بر فردر راستاي تسّل :  توانايي رياضي
 . دليل ماهيت فعاليته هاي بدني در اين شغل بكنترل آسيبه منظور ب :  توانايي حركتي و جسمي
  . سب در راستاي جذب مشتريجهت نفوذ و ارتباط منا :  توانايي كالمي و ارتباطي

 يك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟كدام .11
ت مي رساني به مردم لذّترند كه ارتباط و روابط عمومي خوبي دارند و از خدماتكساني در اين شغل موفق :  شخصيت اجتماعي

 . برند
 . دهندخود را به درستي انجام مي باال كار تكه نسبت به كار خود تعهد دارند و با دّقاين ه دليلب :  شخصيت واقع بين

 هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ارزش  .12
  راستاي رفع نياز مردم انسان دوستي و مشتري مداري در 

 و مناسب كسب درآمد حالل 
  و ساعت كار ارائه خدمات، آزادي عمل در نوع

 
 



    ١�٣ 

    

 

 قنّادي

 رسته
 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 خدماتي :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1
 گرددميانجام  فروش آنهاشكالت و، بيسكويت، كيك،خشك، ترهايآن تهيه انواع شيرينيكه در است شغلي قنّاديفروشي يا شيريني

فر بزرگ ، يخچال و ويترين شيريني فروشي، كامل يخچال كيك و شيرينيسرويس ، قنّادييخچال صنعتي  :  ابزار و وسايل كار
 .  ...و پزيهاي مخصوص شيرينيقالب، كن بزرگ صنعتي مخلوط، جوش صنعتي قهوه، همزن برقي صنعتي دستگاه، پزي شيريني

  . كنندانجام فعاليت مي قنّاديمستقيم و كاركنان با نظارت مستقيم مديريت ها زير نظر اتحاديه به طور غيرقنّادي :  سيستم نظارت

 يط كار مح .2
، تجاريشرايط مترمربع در موقعيتي مناسب با  300مترمربع متراژ با قابليت افزايش تا  18ل فضايي با ابعاد حداق :  فضاي فيزيكي

دراغلب . خواهد داشتگذاري محصوالت  ثير مستقيم بر ميزان فروش و قيمتأت كه اين موضوع فرهنگي و جغرافيايي، اجتماعي
 . باشندميسرا در طبقه باالي آن مستقر ها كارگاه در زيرزمين و شيريني قنّادي

ها و اعياد براي دادن روزهاي پاياني سال به جهت نوروز و مناسبتت در د و اين ساعانباشها تمام وقت ميقنّادي :  ساعات كاري
  . خدمات به مشتريان قابل افزايش است

را به طور بروز حساسيت  احتمال، قرار گرفتن مداوم در معرض آرد اما . نداردخطر خاصي در اين رشته وجود  :  خطرات احتمالي
 . افزايش مي دهددر شاغلين اين حرفه  ايستادن هاي طوالني نيز خطر ابتال به التهاب مفاصل را  و چشمگيري افزايش مي دهد

 . باشداين حرفه با تحرك همراه مي، بواسطه ماهيت شغلي :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
آمد مشتري كار پرسروصدايي وها و رفتها و كورهواسطه كار با دستگاههاين شغل بدر  :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . گرددتلقي مي
 . در اين حرفه ارتباط با افراد وابزار و تجهيزات كار مستمر و مداوم وجود دارد :  سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 غل چيست؟الزم براي شروع اين ش هايمدارك تحصيلي و آموزش .3
 كارگران بايد حداقل ميزان سواد . دراين كار مانند تمام كارهاى ديگر نياز به پرسنل خاص خود دارد كه بايد تحصيل كرده باشند

و ادامه تحصيل  قنّاديشپزي و آي ورود به هنرستان و تحصيل در رشتهكه از طريق  باشند را دارا تا ديپلم )شاگردي-استاد(ابتدايي
سازمان آموزش  هاي مهارتيگذراندن دورهوپزى كار شيرينىسابقه درداشتن و  باشدديريت هتلداري قابل احراز ميي مدر رشته

 . باشداز جمله موارد جذب در اين شغل مي مورد نياز شغل فني و حرفه اي

 وجود داشته باشد؟ سطح شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در   .4
  ...ها و بيسكويت، هااز انواع شيريني) هازيارت و حتي عزاداري، دتوّل، هاي عروسيجشن، مانند اعياد(از آنجا كه در مراسم گوناگون 

 . متقاضيان بسياري خواهد داشت و مكاني لذا در هر زماني گردد استفاده مي

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5
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 كه تيمد كوتاه هاي دوره و ها همايشاشتن مدارك بين المللي در اين حوزه با شركت در هاي جديد ودكسب تجربه و مهارت دوره
اقيت در داشتن خّل، هاي ساير مللسبك شيرينيروش و به روز بودن اطالعات در مورد ، شود مي برگزار كشورها ساير و ايراندر

 . مي باشدثر ؤبندي در پيشرفت كار متهيه و ارائه كار و نوع بسته

 استخدامي شغل چيست؟ هايزينه گ .6
 . عنوان مديريت اين كسب وكارعنوان كارگر قنادي و يا تأسيس قنادي بهاستخدام در قنادي ها به

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
به  چشم انداز رو، در حوزه كاالهاي پرمصرفمندي مردم به محصوالت توليدي اين حرفه و قرار گرفتن آن با توجه به نياز و عالقه

 . گرددپيشرفتي براي اين كسب و كار پيش بيني مي

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
فروش  )كيلو در روز 30تا  20البته در شهرهاي كوچك اين ميزان بين ( كيلو 100تا  50متوسط بايد روزانه بين بطور  قّنادييك 

 اگريكچنانچه  . باشد  ...بستني و آجيل و، ها شكالت، ها ككي، ها اين ميزان از محصوالت ممكن است انواع شيريني و باشدداشته
از آنجايي كه مواد اوليه محصوالت و  كرد تضمين را آن اقتصادي صرفه توان نمي كند فعاليت فروش حجم اين از باكمترقنّادي 

نسبت به ساير  قنّادييك بازگشت سرمايه در  باشندمينقيمت  چندان گراننسبت به بقيه مواد اوليه ديگر مشاغل توليد شده 
سود خالصي است  قنّاديدرصد فروش روزانه يك  40به صورت معمول بيش از  . باشدميوكارها از وضعيت مناسبي برخوردار  كسب

 . قنّادي خواهد بودحقوق و مزاياي خوبي در انتظار مديريت و كاركنان ، ه به اين سودرسد با توجو به نظر مي آيد كه به دست مي

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه .9
 پزيشيريني و آشپزي اتمجّلهمچنين مطالعه ، هاي بزرگ يا صنف قّنادان و شاغلين اين حوزهمراجعه به قنّادي، اطلس هاي شغلي

  .مجازي فضاي از تخصصي اطالعات گرفتن و

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت  .10
  ،مشتريان به محصوالت ارائه و توليد در بودن ذوق خوش و اقخّل يعني هنري توانايي
 به توجه و عمل تودّق سرعت ،درمهارت شغلي الزام راستاي در بدن اعضاي هماهنگي و بدني سالمت    :حركتي و جسمي توانايي

  .دركار ياتئجز
  .تيمي كار انجام و كار بر نظارت و سازماندهي درراستاي   :مديريتي توانايي 

  .نياز مورد مالي امور انجام و حسابداري و داريصندوق جهت رياضي توانايي
  .مشتريان به بهينه خدمات دادن در كالم ونفوذ ارتباط جهت   :ارتباطي و كالمي توانايي

 ؟هستند كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق تر .11
 :  ره كرد از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشا

 . مند به كمك به ديگرانهافراد داراي روابط عمومي باال و عالق :  شخصيت هاي اجتماعي
 . لحاظ كار با ابزار و تجهيزات مرتبط كاريهب :  شخصيت هاي واقع بين

 . خالقانه در توليد و ارائه محصوالت كارلحاظ دادن ايده هاي نو و هب :  شخصيت هاي هنري

 براي انجام اين شغل چيست؟كاري  هايارزش  .12
در تهيه و  در دادن ايده هاي نو و خالق آزادي عمل، انسان دوستي و كمك به برآورده شدن نياز هم نوعان، مد مكفي و مناسبآدر

در  فرد و ارتقاء رشدمندي به انجام فعاليت هاي محوله و موفقيت حاصل از تالش و پشتكار و عالقه، مورد نظر محصوالتارائه 
 . دنباشهاي اين شغل مياز ارزشمعه جا
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 و مهندسي تر فنيادفكار در 

 رسته
 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 فني :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
اً شغلي دقيقوجود دارد اما در اينجا  ...مكانيك و چاپ و ، معماري، مختلفي از جمله عمران هايدفاتر فني و مهندسي در رشته 

ترين امتياز شايد بتوان گفت بهترين و مهم . انجام مي شود ...و  2چاپ، فتوكپي، 1اسكن، ه خدمات تايپنظر است كه در آن ارائمد
 . نوعي ارتباط با مقاالت و نوعي ورود به محيط دانشجويي استه كار با قشر فرهنگي و تحصيل كرده و ب و اين حرفه سر

 .  ...و فنرزن ، پانچ، چاپگر، اسكنر، رايانه:  ابزار و وسايل كار
 . گردددر اين كار خودنظارتي توسط مسؤل دفتر انجام مي :  سيستم نظارت 

 محيط كار .2
 . محيطي آرام و داراي تعدادي دستگاه چاپي مختلف و رايانه جهت انجام دادن كارهاي فني مشتريان :  فضاي فيزيكي
 . دمات به مشتريان مي پردازندشاغلين در اين حرفه معموال در تمام طول روز به ارائه خ :  ساعات كاري

ي بدون تهويه هايتنفسي و ريوي در صورت كار در مكان  هاياحتمال بروز ناراحتي ، آسيب ديدگي در اين كار  :  خطرات احتمالي 
  . مناسب خواهد بود

  . كار به صورت ثابت و در محل دفتر خواهد بود :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
پذيرد ولي در صورت نزديكي دفتر به مراكز اين كار معموال در محيطي آرام صورت مي :  صدا بودن محيطبودن يا پرسروساكت

تواند مانع كار مناسب ضاي كار ميحضور افراد فراوان و سروصداي محيطي در ف، هاآموزي و دانشجويي و شهرداريآموزشي دانش
 . گردد

 . سرو كار داشتن با دستگاهها و هم مراجعين باال مي باشددر اين شغل هم  :  سرو كار با ابزار يا افراد

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .3
حداقل داشتن مدرك ديپلم و جهت آموزش ديدن اين شغل مي توان مدتي را به عنوان كارآموز در كنار يك فرد با تجربه گذراند تا 

 . ر اين گونه دفاتر با انواع خدمات كسب شودآمادگي و دانش كافي جهت كار كردن د

 چه عاملي باعث شده است اين شغل در سطح شهر وجود داشته باشد؟ .4
تأسيس اين دفاتر در . . مهندسين و كارمندان و ، دانشجويي، دليل درخواست هاي متعدد انواع خدمات از سوي قشر دانش آموزيبه

 . باشدسطح شهر الزامي مي

 ن شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟توان ايچگونه مي .5
دادن ، كسب مهارت هاي الزم در ارتباط با نحوه كاركردن، اي بخش هاي مختلف كاري اين شغل يادگيري حرفهاز عوامل توسعه

-االتر ميهاي كامپيوتري و استفاده از تجهيزات جديدتر و سرعت كار بها و سيستمدستگاه، انواع خدمات متنوع بوسيله تجهيزات

 . نمايدادارات و مدارس باشد به پيشرفت  شغلي كمك مي، چنانچه دفتر كار در نزديكي دانشگاهها . باشد

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6
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 . كار در دفاتر فني موجود در سطح شهر و يا در مراكز آموزشي از جمله دانشگاه ها

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
وجود انواع خدمات به روز در اين ، وز افزون مردم و قشر فرهنگي و تحصيل كرده به خدمات متنوع آموزشيطور واقع نيازهاي ربه

     . دفاتر؛ چشم انداز رو به پيشرفتي را براي اين حرفه ايجاد كرده است

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
خدمات ارائه شده وسيع و متنوع و مناسب باشد درآمد  توان درنظر گرفت اما اگر وسعت مغازه وبراي اين شغل حقوق ثابتي نمي

 . توان متصور شدمناسبي براي اين حرفه مي

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
 . و شاغلين با تجربه در اين حوزههاي مشاغل مراجعه به اطلس، جو كردن در فضاهاي اينترنتيوجست

 نجام شغل چيست؟توانايي ها و مهارت هاي الزم براي ا  .10
 . جهت گرفتن رابطه مناسب با افراد در راستاي جذب مشتري :   توانايي ارتباطي
 . مندي به كار با تجهيزات مناسب با اين حرفهدليل عالقهبه :  توانايي مكانيكي

 . ناسب به مشتريلحاظ ارائه خدمات مبدليل دارا بودن سالمت بدني و هماهنگي اعضاي بدن به :  توانايي جسمي و حركتي
 . لحاظ داشتن خالقيت و ايده در ارائه خدمات متنوع به مراجعينبه :  توانايي هنري

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11
 :  هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد از شخصيت

 . مندي به دادن خدمات به ديگرانعالقهو  باالبه علت دارا بودن روابط عمومي  :  هاي اجتماعيشخصيت
 . دليل لذت بردن از كار با تجهيزات مرتبط در اين حوزهبه :  شخصيت هاي واقع بين

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
آمد مناسب كسب در ، جهت كمك به برآورده شدن نيازهاي ديگرانانسان دوستي  مي توان به، كاري اين شغل هاياز جمله ارزش

 . موفقيت حاصل از تالش و پشتكار و داشتن خالقيت در ارائه خدمات اشاره نمودو 
و منزلت  در جامعه فردموجب رشد و تعالي ، اخالقي  و سرمايه مناسب فرد، علمي هايبا تكيه بر توانايي چنانچه اين شغل  

 . اجتماعي وي خواهد گرديد
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 كارواش

 رسته

 ماتيفني و خد :  رسته اصلي

 خدماتي :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1
ا ي شوييخودرو . مندان به ارائه خدمات خودرو را به خود جذب نمايدتواند عالقهكه امروزه مي كارواش يكي از مشاغلي است

-كه توسط كارگران انجام مي، هاي خودروو ديگر قسمت موتوريا  وشوي بيرون و گاهي داخل براي شست باشدمي مكاني كارواش

 . توانند دستي يا اتوماتيك باشند ها مي كارواش. پذيرد
، ساز كارواشكف، برقي صنعتيجارو، صنعتي) واترجت(پمپ كارواش لوازم موردنياز براي راه اندازي اين شغل  :  ابزار و وسايل كار
 . باشدمواد شوينده و ديگر تجهيزات مي، پمپ باد صنعتي
 . باشداين شغل خود نظارتي براي مديريت كارواش و نظارت مستقيم مديريتي براي كارگر مشغول را دارا مي :  سيستم نظارت

 محيط كار  .2

بايد   كارواش فضاي باشد زيرا كهقطعه زمين با متراژ باال و  بايد داراي فضاي كافي ارواشنياز براي كمكان مورد  :  فضاي فيزيكي
براي هر ايستگاه (هاي شستشو ايجاد ايستگاهداشته باشد و همچنين فضايي براي  يك ورودي و خروجي مجزا براي خودروها

و  باشد وجود داشته هابه مشتري دهيو سرويس تجهيزات كارواش نصب و) متر عرض 5متر طول و  5حداقل ابعاد ) خودرو سبك(
فضايي براي دفتر همچنين  . طلبد اي را مي كردن خودروها فضاي جداگانهخشكسنتي براي  ودستي هاي در كارواشَ  ضمنا

كه در  جانمايي شوديك فضا براي انتظار مشتريان بايد و  اي كم داشته باشد اش فاصلهمديريت بايد در نظر گرفت كه از محيط كارو
چنين مه. باشدالزم ميفضايي هم براي استراحت كارگران كارواش . وشو خودرو در آن مكان به انتظار بنشينند زمان شست

) اتاقك(محلي جداگانه و  خواهند اي جدايي را ميها نياز دارند كه اين قطعات خودشان فض ها براي كار به يكسري دستگاه كارواش
هاي اتوماتيك فضاي زيادي  كه براي كارواش باشدقابل مالحظه ميه اين موضوع البّت. نظر گرفته شوددر  نيز بايدسيسات أبراي ت

كانيزه انجام هاي م وشو و خشك كردن خودرو توسط دستگاه ها همه مراحل شست براي كار الزم نيست چرا كه در اين كارواش
 . مشغول كار هستند كارگر فقط ها دو يا سه شود و در اين كارواش مي

هاي اوج كاري باشند كه اين ساعات در زمانوقت بسته به تعداد پذيرش خودروها باز ميكارواش ها معموالً  تمام :  ساعات كاري 
  . واند افزايش پيدا كندتمثل اواخر اسفند و فروردين جهت ايام عيد نوروز و ديگر اعياد مي

 . بدليل ماهيت اين شغل تحرك و جابجايي اجتناب ناپذير و الزامي مي باشد :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
 وجود دارد خودروها و تجهيزات كار رفت وآمد دليلصداهاي محيطي فراواني بهسرو :  بودن يا پرسروصدا بودن محيطساكت

 . . باشندطور متناوب و مستمر با ديگران و ابزار و تجهيزات كار در ارتباط ميهن حرفه افراد شاغل بدر اي:  سرو كار با ابزار

 مدارك تحصيلي و آموزشي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .3

و دوره و تخصص متمايزي براي فراگيري اين  كندبراي شروع كردن در اين شغل حداقل مدرك پنجم دبستان تا ديپلم كفايت مي
 . شغل وجود ندارد

 چه عاملي باعث شده است تا اين شغل در منطقه شما وجود داشته باشد؟ .4
-لنگ آب و پارچهيخودروي خود با شو البّته زيبايي ظاهري شو و نظافت ونسبت به شست دادند شخصاًدر گذشته مردم ترجيح مي

مردم رفته ، كار كارواشوتي شد و با ايجاد و گسترش كسبالشوي اتومبيل دچار تحوواي اقدام كنند؛ با پيشرفت زمان رويه شست
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ردند و واگذار ك هاي ايجاد شدهجويي در زمان و منابع به مجموعهدليل صرفه شو و نظافت خودروي خود را بهورفته وظيفه شست
  . فراواني روبرو شده است اشتغال و رفاه نسبي شهروندان با اقبال اين امر در سطح استان تهران به دليل فراواني خودرو و

 توان اين شغل را توسعه داد و درآن پيشرفت كرد؟چگونه مي .5
ت مكان از اهميتوجه به انتخاب  . كار بيشتر خواهد شدوكسباين ت در شانس موفقي، بيشتر باشد از جزئيات كار هرچه آگاهي فرد

هايي براي خدمات بهتر ن خالقيت در مديريت مجموعه و ايدههمچنين داشت . رودبه شمار ميكار وكسبتوسعه اين  زيادي در
دادن خدمات ، تبديل ماهيت كارواش دستي به كارواش اتوماتيك با تجهيزات مدرن . نقش بسزايي در پيشرفت شغلي خواهد داشت

 . دهي در محل به مشتريان از موارد توسعه شغلي نيز خواهد بودو سرويس

 ست؟گزينه هاي استخدامي شغل چي .6
 )مخصوص كارگران مشغول(و اتوماتيك موجود در سطح شهر) سنتي(هاي دستيتأسيس كارواش وكار در كارواش

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
در روزگاري  . سترش جامعه آماري خودروها در سالهاي اخير كسب و كارهاي متعددي را براي افراد مختلف به ارمغان مي آوردگ

مالكان خودروها  . روديك اصل به شمار مي و زيباييتوجه به تميزي و نظافت ، و مدل برخوردار هستند كه خودروها از تنوع رنگ
هادر كارواش . كنندها مراجعه ميبه كارواش شدن ظاهرآنها هم نياز براي پاك زنند در صورتچنان كه سري به تعميرگاه ميآن

كار به وو قطعاَ اين كسب كنندكنند و خدمات گسترده و مختلفي را ارائه ميميخودروها توسعه يافته و خود را بروز  راستاي افزايش
 . دليل اقبال روزافزون مردم چشم انداز رو به پيشرفتي خواهند داشت

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
يك كارواش دور از محل اگر  . گرددآن باز مي و نوع خدمات به موقعيت جغرافيايي) مديريت كارواش(ميزان درآمد يك كارواش

و ايام پيك مثل  ها در روزهاي پاياني هفتهدرآمد كارواشالبته  . كمتري دارد درآمد دسترس شهروندان قرار گيرد بدون شك ميزان
البته . و در زمستان به دليل شرايط محيطي و عدم گرايش شهروندان كاهش مي يابدشود مي تريا بيش دو برابر تقريباً اعياد

تر براي بدست آوردن درآمد بيشحقوق ناچيز برخوردارند و  از حقوق و مزاياي ثابتي ندارند ومتأسفانه كارگران مشغول در كارواش 
 . دكننامرار معاش ميهاي مردم  از طريق انعاممعموالً 

 راه هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟  .9

 . مراجعه به كارواش ها و گرفتن اطالعات از شاغلين و فضاي مجازي قابل دسترس

 الزم براي انجام اين شغل چيست؟ هايتوانايي و مهارت .10

 . بدليل كار با ابزار و تجهيزات كاري :  توانايي مكانيكي
 . يت شغل سالمت بدني و هماهنگي اعضاي بدن در اين كار الزامي مي باشدبدليل ماه :  توانايي جسمي و حركتي

 . جهت گرفتن ارتباط مناسب با مشتري و مشتري مداري :  توانايي ارتباطي
 . ) جهت مديريت و سرمايه گذار كارواش(جهت نظارت بر فرايند انجام كار و تسلط بر امور مالي:  توانايي مديريتي و رياضي

 تر هستند؟ها در اين كار موفّقشخصيتكدام يك از  .11

 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 
 . ي به كار با ابزار و وسائلعالقه مندبه دليل  :  هاي واقع بينشخصيت
 . به دليل عالقه به كمك كردن به مردم :  هاي اجتماعيشخصيت

 شغل چيست؟ارزش هاي كاري براي انجام اين  .12
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براي مديريت و سرمايه  . هاي متفاوتي برخوردار خواهند بوددر اين بخش معموالً مديريت كارواش و كارگران آن محيط از ارزش
ارتقاء و توسعه فرد در جامعه و موفقيت ، آزادي عمل و ايده براي دادن خدمات بهينه، گذار كارواش قطعاً كسب درآمد متناسب

ترين ارزش و براساس ناچاري با توجه به كار براي كارگران كارواش داراي كموتوان متصور بود ولي اين كسبحاصل از تالش را مي
 . وضعيت درآمدي آنان خواهد بود
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 فروشيگل

 رسته
 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 خدماتي :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1

شغل براي دوستداران گل فروشي بهترين باشد و توليد و پرورش گل مينعت هاي ص از شاخهو گياه  خدمات ارائه گلگل فروشي و 
 . گل وگياه مي باشد

 ابزار برش، قيچي باغباني، انبردست :  ابزار و وسايل كار
هاي آب براي نگهداري كپسول، سيم چين، برقيچي تيغ ، ايچاقوي اره، 1

 . ي تزئينيها نواع نوارا،  و اسفنج فوم، نواع چسبا، سيم توري، هاي ظريف گل

 . گيردفروشي صورت ميصورت خودنظارتي توسط مديريت گلهاين شغل ب :  سيستم نظارت

 محيط كار .2
بخش هاي راه اندازي اين  تريناز مهممترمربع  12با حداقل متراژ تهيه مغازه ، براي راه اندازي يك گل فروشي :  فضاي فيزيكي

براي انواع گل آرايي  فضاي مناسبتقريبا پر رفت و آمد با جاي پارك مناسب ماشين و كاني كسب و كار مي باشد و در موقعيت م
 . باشدميها ماشين عروس و انواع تاج گل

مخصوصاً اگر  . باشندمي ها مشغولروزهاي تعطيل هم گل فروشيفروشي تمام وقت است و اغلب گل ساعت كاري :  ساعات كاري
 . باشد  ...مناسبتي مثل روز مادر يا

 . خطر خاصي در اين شغل براي گل فروش وجود ندارد :  خطرات احتمالي
 . طور معمول وجود دارددر اين حرفه تحرك و جابجايي جهت الزامات شغلي به :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

 . در اين شغل سروصداي خاصي وجود ندارد:  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
هر دو مستمر ومداوم صورت ، ارو ابزار و تجهيزات ك) مشتريان(در اين حرفه ارتباط با افراد :  راد يا با ابزار و وسايلسروكار با اف

 . گيردمي

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3
 داشتن مدرك تحصيلي ديپلمد اما كندر كاركفايت مي) شاگردي-استاد(اين حرفه داشتن سواد ابتدايي و كسب مهارتراي شروع ب

ي ااز سازمان آموزش فني و حرفه) گذراندن دوره هاي تخصصي شناخت گل و گل آرايي( گياهو اطالعات الزم در خصوص گل و
 رونق و توسعه و موفقيت قابل مالحظه اي براي اين كسب و كار ايجاد خواهد نمود

 داشته باشد؟چه عاملي باعث شده است اين شغل در سطح شهر وجود  .4
نيازي مهم و الزامي ، هاي مختلفاعياد و مراسمدرمنازل و برگزاري  گل و گياهخريد و نگهداري به  شهرمردم  عالقه و نگاه ويژه

 . براي وجود اين كسب و كار مي باشد

 توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟چگونه مي .5
چيدمان ، فروشييك گل و چيدمان فضاي داخلي و بيرونيبه  تاهميها و همچنين گل ع دادن به دستهتنوآرايي وگلاقيت و خّل
عاملي ، )هايي براي شب هنگامهمچنين با قرار دادن شمشاد و نورپردازي ونما و شيشه فضاي بيروني گل فروشي تركيبي از سنگ(

نوع خدمات ارائه شده از جمله پذيرش و اين شغل  پيشرفتو  تعوامل موفقي از ديگر . بوددر راستاي توسعه و پيشرفت خواهد 

                                                           
١ Cutter 
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آمادگي كار در هرساعت شبانه روز راه اندازي وب سايت در اين حوزه و آگاهي از اطالعات به روز در اين حرفه و سفارش اينترنتي و 
 . بخصوص در شب ها و آخر هفته ها و مناسبت هاي خاص خواهد بود

 استخدامي شغل چيست؟ هايگزينه  .6
 . باشدبه صورت خوداشتغالي و يا قراردادي مي) بازارهاي گل(مراكز خريد و فروش گل -فروشيهاي گلر مغازهد جذب

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
ها و ديد و بازديد  هاي شادي و عزاداري خريد گل در مراسمتمايل مردم به ،  و رسوم و فرهنگ حاكم در كشور ه به آدابتوج ،

هنگام و عدم ركود ه زوددرآمد مكفي و برگشت سرمايصحيح و اصولي تهيه و نگهداري گل و گياه و كسب با مديريت  همچنين
 . باشندهمگي نشان از افق رو به پيشرفت براي اين كسب و كار مي، درحرفه

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
ها اين است كه تمام محصوالت به صورت نقد به  شغلهاي شغل گل فروشي نسبت به ساير  ترين مزايا و برتري ترين و اساسي از مهم

فروشي يا دار از بازارهاي گل تاقساطي و يا به صورت تسويه مد، رسد و در پس آن مواد اوليه مصرفي به صورت اماني فروش مي
تواند و مي گردد اي مي كه اين امر موجب به وجود آمدن گردش مالي مناسب دوره، گردد كنندگان گل و گياه خريداري ميتوليد

ثير أت اين حرفه مزاياي ماليع و كيفيت محصوالت درمكان مناسب و تنوهمچنين  . نمايدفروش ايجاد درآمد متناسبي براي گل
 . داردبسزايي 

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه .9
معتبر اينترنتي و كتاب هاي ايت هاي ساي و شاغلين اين حرفه و سازمان آموزش فني و حرفهمراجعه به ، اطلس هاي شغلي
 . تخصصي اين حوزه

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت   .10
 . در راستاي توسعه شغلي و جذب مشتري . . دادن ايده هاي خالق و نو در فروش و گل آرايي و  :  توانايي هنري

 . تن نفوذ كالم وترغيب مشتريجهت ارتباط با مشتريان و داش:   توانايي ارتباطي و كالمي
 جهت جذب مشتري پذيرش سفارش و فروش اينترنتي نظارت و ساماندهي كار گل فروشي و  :  توانايي مديريتي

 . و حسابداري در راستاي امور مالي گل فروشيداري صندوق آشنايي با :  توانايي رياضي

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفّق تر هستند؟ .11
 :  ي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد شخصيت ها

 . مند به كمك به ديگرانافراد داراي روابط عمومي باال و عالقه :  شخصيت هاي اجتماعي
 . لحاظ كار با ابزار و تجهيزات مرتبط كاريبه :  شخصيت هاي واقع بين

 . ه در ارائه كارداشتن مهارت دادن ايده هاي نو خالقان :  شخصيت هاي هنري

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش  .12
 كسب درآمد مناسب در صورت حسن خلق و جذب بازار مناسب اقتصادي

 خاص هنري  هايآرايي به سبكهنري و گل هايدر صورت خالقيت در كار و ارائه كار :  خلّاقيت 
 . كارگيري سليقه بدون امر و نهي مستقيم وجود داردايط بهدر اين حرفه و در نوع تزئين آزادي عمل و شر  :  آزادي عمل 

 . شاهد رشد و ارتقا فرد در جامعه و كسب منزلت اجتماعي وي خواهيم بود، درنتيجه راه اندازي اين حرفه
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  )ناشر(مدير انتشارات 

 رسته
 فني  و خدماتي :  رسته اصلي
 فني :  رسته فرعي

 

 :  ماهيت .1
گيري و توان سازماندهي و نظارت مناسب  اداره واحد و تصميم، مقام در مؤسسه انتشاراتي است و وظيفه او مدير انتشارات باالترين

، آوردن پديد، آورنده توافق و عقد قرارداد با پديد، وگو گفت، تدوين سياست و برنامه، بر روي كليه فرآيند و مراحل اصلي نشر كتاب
او فردي است دقيق كه به وضعيت ، باشدمي  ...وزيع و فروش و برآوردهاي مالي و ت، طراحي و توليد، آماده سازي براي چاپ

هيأت مديره وجود دارد و آنها از ميان ، گاه در رأس هرم تشكيالت نشر . فرهنگي جامعه عالقه داشته و با آن آشنايي كامل دارد
   .گزينند كسي را به عنوان مديرعامل برمي، يا حتي خارج از جمع خود، خود

تر كارهاي خود مدير انتشارات مسؤل هماهنگي و بستن قرارداد كاري و تقسيم كار در انتشارات است و بيش :  ابزارها و وسايل
 . بايست فضا و ملزومات چاپ و نشر را فراهم نمايداما در صورت يكي بودن مؤسس و مدير مي . هدفكري را انجام د
باشد  گرفته س هرم تشكيالت قرارأت امنا در رهيأسته به دولت جهت نظارت ممكن است در واحدهاي دولتي و واب:  سيستم نظارت

 . باشدگذار يا باني اصلي باشد و خود نظارتي در اين سيستم حاكم مي مدير ممكن است خود سرمايه، و درنشرغيردولتي

 :  محيط كار .2

با حداقل ، متر و بيش تر 16ها با حداقل متراژ تي و چاپخانهدفتري در مؤسسات انتشارا، محيط كاري ناشر عموما :  فضاي فيزيكي 
طراح ، ويراستار، مترجم، او در كار خود با افراد مختلف از جمله نويسنده . وسايل مورد نياز يك دفتر اداري مديريتي مي باشد

 . ب رفت وآمد برقرار استباشد كه در آن مرتبخش چاپ و صحافي در ارتباط است و محيطي مي، ليتوگرافي، نقاش، گرافيك
تمام البته كه ساعات كار انتشارات ، گرددكاري دفتر انتشاراتي بنابر حجم كاري و تصميم مديريت تعيين ميساعات :  ساعات كار

 . باشدوقت مي
حمل توليدات و هواي آلوده به سرب رنگ و ، موجود هايوجود گرد و خاك ناشي از كاغذ، كار با ابزار برش :  خطرات احتمالي كار

 . باشدمواد اوليه جزو تهديدات اين  محيط شغل مي
 . مدير انتشارات معموال در محيط كار خود جهت رسيدگي به امور در تحرك است :  ثابت بودن يا تحرك در كار

 . باشدمحيطي زيادي مي هايمحيط چاپخانه معموال داراي سرو صدا :  ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن
 . مدير انتشارات با افراد زيادي با تفكرات مختلف سرو كار دارد :  ر با افراد يا ابزارسرو كا

 :  هاي الزم براي اين شغلمدرك تحصيلي و آموزش .3

ناشر بايد  . البته شرايط ديگري هم براي اخذ مجوز نشر الزم است . براي ناشرشدن داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي نياز است
ها اين توانايي . ببيند)  ... مراحل مختلف چاپ و، آراييصفحه ، جمله حروفچينياز( ي آشنايي با روند كار نشرهايي را براآموزش

شود يا مي از سوي اتحاديه ناشران برگزارهايي كهكالسآيد يا ازطريق شركت درساير ناشران بدستتواند ازطريق تجربه وكار بامي
هاي تحت آزاد درآموزشگاه هايو دوره) هاي كشورنشر در دانشگاههاي چاپ وانواع رشته، رشته چاپ(  هاي دانشگاهي موجودرشته

بسيارمهم )  به خصوص براي كار مستقل( در ضمن داشتن تجربه كافي در اين شغل . اي كسب شودحرفهنظارت سازمان فني و
ها كاركنند و تجربه الزم براي كار مستقل را ار در انتشاراتيعنوان كارآموز يا همكمند بايد چندسالي بهبنابراين افراد عالقه . است

 .كسب نمايند

 وجود داشته باشد؟ شهر شما  چه عاملي موجب شده است اين شغل درسطح .4
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 هاي بزرگ كتاب و نشريات  ها در شهر تهران و فروشگاهدليل وجود دانشگاهخيابان انقالب تهران بهحضور قوي ناشران اغلب در
 . زمينه مساعدي در اين محدوده براي تأسيس دفاتر انتشاراتي فراهم نموده است، مجموعه آموزشي دركنار اين

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5
زي يك انداتوانند براي راهمي)  ... سرمايه و، تجربه، اعم از مدرك تحصيلي(  درصورت داشتن كليه شرايط الزم، مندافراد عالقه

، روزافزون به اينترنت و فضاي مجازي و استقبال اقشار مختلف جامعه از خريد اينترنتيتوجه   دليلهبالبته  . انتشاراتي اقدام نمايند
در فضاي فروش اينترنتي توسط سايت هاي ، ارائه چاپ اول آن، در كسب درآمد از چاپ كتاب و پيشرفت از راه هاي موفقيت

همچنين به روز بودن و آگاهي از روند و آخرين تكنولوژي هاي كار در ديگر كشوررهاي . باشدكتاب ميمعتبر و شناخته شدن 
 . تواند باشدوكار ميجهان از موارد توسعه اين كسب

 استخدامي شغل چيست؟ هايگزينه  .6
 ي خصوصي و  غير دولتيهاي سازمان  و يا نهاد هاي دولتي و يا فعاليت در بخش هاكار در دفاتر انتشارات يا چاپخانه

 ؟چگونه است شغل  اين  چشم انداز  آينده .7
شايد بتوان گفت فعاليت دراين حوزه كمي ، با توجه به پايين بودن نرخ مطالعه در كشور و ساير مشكالت موجود در اين حوزه

مفيد و ، كتابهاي دانشگاهي، جامعه با شناسايي، اما در صورتي كه ناشر بتواند سرمايه مناسبي داشته باشد . است سخت و ديربازده
 . يابدهاي خوبي دستموفقيت تواند در شغل خود بهمورد نياز مردم مي

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
از نظر مورد نياز و عالقه مردم (  هاي چاپ شدهتالش و نوع كتاب، كارحجم، گذاريميزان سرمايهطوركلي درآمد هر ناشر بهبه

 . داردبستگي ) بودن

 ؟تري درباره اين شغل بدست آوردتوان اطالعات بيشاز چه منابعي مي .9

رساني هاي اطالعهايي كه در زمينه صنعت چاپ و نشر و كسب و كار در اين حوزه تأليف شده و همچنين سامانهاز طريق كتاب
سب اطالعات الزم از شاغلين مشغول در اين چاپ و نشر و پايگاه اطالع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از فضاي مجازي و ك

 فعاليت 

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت  .10
  ...جهت كنترل امور مالي و كنترل و نظارت و سازماندهي كار و  :  توانايي رياضي و مديريتي
براي ايجاد شرايط كمي و كيفي الزم در انجام  دليل ارتباط با افراد مختلف و داشتن نفوذ كالمبه :  توانايي ارتباطي و كالمي

 فعاليت
 . درك فضايي به جهت مهارت برقراري روابط بين بخش هاي مختلف جهت حصول نتيجه در شغل

 . اين حوزه داشته باشد هايبه جهت كار با ابزار و تجهيزات در كار الزم است شناخت نسبي از دستگاه :  توانايي مكانيكي
اما مدير انتشارات به دليل كار فكري زياد و تفكر ، كار در چاپخانه به توانايي جسمي بااليي نياز دارد :  جسميتوانايي حركتي و 

  . تواند از عهده كار به خوبي برآيدانتزاعي و سواد و انديشمندي حتي در صورت معلوليت هم مي

  كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11
شارات داراي شخصيت ادبي قوي فردالزم است مديرانتمنحصر بهخلق آثاردليل توانابودن درين شغل بهدرا :  شخصيت هنري ادبي

 باشد
افرادي كه داراي روابط عمومي بااليي باشند و بتوانند قدرت مذاكره  با افراد مختلف را داشته باشند و آنها را  :  شخصيت اجتماعي

 . براي همكاري ترغيب نمايند
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بيني  فكري و خطر كردن در كار با توجه به نگاه دقيقي كه به جامعه دارند و پيش هايافراد عاشق چالش  :  يرشخصيت ريسك پذ
 . بتوانند قراردادها را  تنظيم نمايند، مندي جامعهعالقه

 كاري براي انجام اين شغل چيست  ؟ هايارزش  .12

 باشد كه به انسان به جهت افزايش اطالعات و ارتقا فرهنگ جامعه مي ،ارائه كار و آثار، اين حرفه هاييكي از ارزش :  انسان دوستي
 . گردددوستي افراد برمي

سنجي در  فرهنگ گذاري فرهنگي كشور كار در حوزه نشر كتاب است كه با دقت و نكتهسرمايه هاييكي از راه :  كسب درآمد
 . گذار  برگرداندتواند درآمد مناسبي را به سرمايهجامعه مي

بايست رعايت گردد ي وجود دارد كه در كليت ميهاياما چارچوب، اختيار عمل در اين حرفه به دست خود فرد است :  آزادي عمل
 . تا مجوز چاپ و شابك كتاب امكان پذير گردد

عرفي آنها به نحوه م ، جديد و خالقانه هايچاپ و عرضه كتاب به شيوه، نو هايدر صورت دارا بودن ايده :  موفقيت و خالقيت
 . گذار در كار خواهد بودخوانان از جمله عوامل ارزشجامعه كتاب

افراد  ايهاگر در جامع . صنعت انتشارات و نوع قلم نويسندگان در فرهنگ سازي كشور و رشد و اعتالي جامعه نقش بارزي دارد
كه همين امر ، و به رشد در آن افزايش خواهد يافتپردازي و حركت رايده، تحليل، خلق، قدرت تفكر، اهل مطالعه آن زياد باشند

 . جزو ارزش مهم اين صنعت خواهد بود
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 كار آسانسورنصاب و سرويس

 رسته

 فني و خدماتي :  رسته اصلي

 فني :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1

هاي ايل در ساختمانونقل افراد و وسي مكانيكي در حملافراد شاغل در اين قسمت به نصب و سرويس آسانسور  كه يك وسيله
هاي بلند جايي افراد و كاالها بين طبقات در ساختمانونقل و جابهآسانسور يكي از تجهيزات حمل، پردازندباشد ميمرتبه مي بلند

  . باشدمي، جايي استهاي طوالني دارند و موجب تسهيل جابهمرتبه كه راه پله
، ها و آهنربابراكت، ها و سنسورهاسيم، هاشالتر، هاقفل، انيكي از قبيل انواع شستي هاانواع قطعات الكترونيكي ومك:  ابزارها و وسايل

 . . ها و موتورها درب وتابلو فرمان
 نظارت غيرمستقيم شركت سازنده و سازمان استاندارد :  سيستم نظارت

 محيط كار  .2
تجاري و مراكز صنعتي كه اين وسيله در آنها استقرار يافته ، يها و بناهاي ادارهاي توليد آسانسور و يا ساختمانها و كارخانهشركت

 . تواند به عنوان محيط كار تلقي گرددمي، باشدمي
 . كنندبه دليل تحويل كار به صورت پروژه و مفاد قرار داد خود زمان كار را تعيين مي :  ساعات كار

 . شوداشد كه با رعايت نكات ايمني پيشگيري ميبخطر سقوط و برق گرفتگي از جمله خطرات مي :  خطرات احتمالي
 . باشددر اين شغل نياز به تحرك و كار در محل وجود آسانسور مي :  ثابت يا تحرك در كار

 . صدا وجوددارد . . ها ومحيط كار در حد نصب دستگاه :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
   . ولي با افراد و مشتريان نيز سروكار دارند، تر با ابزار استبيش در اين حرفه كار :  سرو كار با ابزار و افراد

 هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟مدارك تحصيلي و آموزش  .3
 . كارايي آن و نصب و راه اندازي آن باشد، كارنصب و سرويس آسانسور نيازمند دانش نظري و مهارتي شناخت اين وسيله

توانند در ابتدا جذب شركتهاي توليد و تعمير و نصب آسانسوري شوند و پس از يس آسانسور ميالتحصيالن رشته نصب و سروفارغ
هاي عملي و مهارتي نزد ها و سوابق الزم براي اخذ پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور اقدام كنند و يا پس از كسب تجربهكسب مهارت

 . ر شخصي مشغول به فعاليت شوندتوانند به طومي، كاران مجرب و ماهرها و يا تعميرشركت

 چه عاملي باعث شده است اين شغل در شهر شما وجود داشته باشد؟ .4
ضرورت وجود اين   ...ها  ومراكز درماني و بيمارستان، دانشگاهي، مسكوني، تجاري، هاي بلند مرتبه اداريوجود برج ها و ساختمان
 . شغل را موجب شده است

 سعه داد و در آن پيشرفت كرد؟توان اين شغل را توچگونه مي .5
هاي توان به توسعه و گسترش فعاليتمي، آوريهاي نوين در اين وسيله مهم جابجاييبا پيش بيني استانداردها و ايمني الزم و فن

 . ودتر به مشتريان و تبليغات پيشرفت بهتري نمتري بخشيد و با ارائه خدمات كيفيغناي بيش، نصب و تعمير در راستاي اين شغل

 هاي استخدامي شغل چيست؟گزينه  .6
ها و باالبرهاي برقي ـ سرويس كار آسانسور ـ نصاب و تعمير كار آسانسور ـ ي كافي در زمينه دستگاهدانش فني و مهارتي و تجربه

 . باشندهاي استخدامي اين شغل ميهمگي در زمره بخش، تكنسين فني در باالبرهاي برقي و آسانسورها
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 ينده شغل چيست؟ انداز آچشم .7
به دليل وجود ، ها و كاالهاي مختلفجايي افراد و محمولهبا توجه به نياز روزافزون به اين شغل به عنوان يك صنعت مهم در جابه

رو آينده شغلي اين رشته اهميت بيشتري پيدا كرده و كسب دانش هاي نوين دراين رشته توأم وسازهاي پيشها و ساختساختمان
  . زندآينده شغلي رو به پيشرفت را رقم مي، تخصص وتعهد با تجربه و

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
خدمات ريل و دستمزد ، دستمزد درب، كشيباشد و شامل دستمزد آهنحقوق و مزايا بر حسب سفارش مشتري و ارائه خدمات مي

هاي تخصصي رائه خدمت به مشتريان در هر يك از بخشدريافت تأييديه استاندارد بر حسب ا خدمات الكتريكي،و دستمزد  مكانكي
 . درآمدها و دريافت ها متفاوت است، مربوط به نصب و تعمير

 هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟راه  .9
مرحله ، گذاري داخل چاه آسانسوركشي و ريلهاي عمومي و تخصصي در بخش هاي مختلف اعم از نحوه اجراي آهنگذراندن دوره 
هاي طبقات استقرار موتور داخل موتورخانه و قرار دادن كابين و وزنه داخل چاه آسانسور شامل آسانسور شامل نصب درب كيكانيم

نزد استادكاران ماهر و با سابقه در اين امور و يا از طريق ادامه ، كشي داخل چاه آسانسور و نصب متعلقات آن و نصب آسانسورسيم
سته به سازمان فني و حرفه اي كشور و يا دانشكده هاي فني و حرفه اي و دانشگاه علمي كاربردي تحصيل در مؤسسات فني واب

 . همگي در زمره افزايش اطالعات اين شغل هستند

 هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ها و مهارتتوانايي .10
 جهت جلب مشتري و مشتري مداري  :  توانايي ارتباطي
 ا ابزار و وسايل مكانيكي و الكتريكيجهت كار ب :  توانايي مكانيكي
 سرعت عمل و توانايي جسمي جهت كار، دارابودن ذكاوت :  توانايي حركتي

 ترند؟ها در اين شغل موفقكداميك از شخصيت .11
 :  توانند در اين شغل موفق تر باشندهاي زير ميافراد داراي شخصيت

عملكرد بهتري دارند زيرا زمان زيادي ، ها دارندري به كار با ابزار و دستگاهتدر اين حرفه افرادي كه عالقه بيش :  شخصيت واقع بين
 . هاي الكتريكي و  مكانيكي خواهد شدصرف با دستگاه

 . در جذب مشتري موفق ترند، افرادي كه داراي شخصيت اجتماعي  و روابط عمومي باالتري باشند :  شخصيت اجتماعي

 چيست؟ هاي كاري براي انجام اين شغلارزش .12
 . تخصص و مهارت كار از درآمد مناسبي برخوردار است، اين كار با توجه به وسعت :  كسب درآمد
 . تعيين ساعت كار به دست افراد و يا كارفرمايشان است اختيار در اين كار و :  آزادي عمل

  . باشدو تعالي افراد مي موجب رشد توليد و نصب توسط متخصصان و طراحان داخلي  باعث خودكفايي و ارتقا كشور است و، ساخت
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 :سالمت و بهداشت، پزشکیمشاغل  رسته 
 

  )اپتومتريست(بينايي سنج

 رسته
 سالمت و بهداشت، پزشكي :  رسته اصلي
 سالمت :  رسته فرعي

 

 ماهيت .1

بينايي  . پذيردصورت مي سنجتوسط فرد بيناييكمك ابزارها و دستگاه هاي موجود به  افراد بررسي و شناسايي مشكالت بينايي
لنزهاي تماسي و ، از طريق تجويز وسايل كمك بينايي مانند عينك، پس از تشخيص نوع و ميزان مشكالت بينايي مراجعان سنج

ها هاي چشمي و دادن توصيه ها و دستورات بهداشتي الزم به كارايي بيشتر سيستم بينايي آنانجام يكسري تمرينات و ورزش
سنج معاينات دقيقي از چشم انجام داده و در صورت وجود هر گونه اختالل يا بيماري كه عالوه بر اين بينايي . ايدنمكمك مي

بينايي سنج معموال وسايلي از جمله عينك و  . نمايدارجاع مي متخصص بيماران را به ساير پزشكان، نيازمند درمان طبي باشد
 . رسانداخته و به فروش ميخود س، دنمايلنزهاي طبي را كه تجويز مي

براي خواندن نمرة (لنزومتر ، )چشمانتهاي براي معاينة (اُفتالموسكوپ ، )براي تعيين نمرة عينك(رتينوسكوپ  :  ابزار و وسايل كار
  ...تابلوي ديد و ، )جهت تعيين نمرة عينك بيمار(جعبة عدسي ، )عينك

در صورت  شود ومستقيم نظارت انجام مي به صورتلتي و خصوصي در صورت فعاليت در مجموعه هاي دو :  سيستم نظارت
 . خوداشتغالي در قالب خودنظارتي مي باشد

 محيط كار .2

هاي فروش لنز و در مغازه يا دفتركار شخصي كلينيك ها و، در بيمارستان ها محيط اين حرفه در فضاهاي بسته :  فضاي فيزيكي
  . باشدميو عينك 

) شخصي دفتركار يا و هاكلينيك، هابيمارستان( سنجسنج متنوع بوده و بسته به محل كار بينايير بيناييساعت كا :  ساعات كاري
 فرد شاغلتعيين ميزان ساعت كاري بر عهده ، ليت كندفعا) مطب( خود شخصي كار دفتر در تنها اگر . باشد متفاوت تواندمي
 . باشدمي

  . جود نداردخطر خاصي در اين حرفه و :  خطرات احتمالي
 . تحرك و جابجايي خاصي در اين حرفه نمي باشد :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

 . باشدمحيط اين حرفه معموال سكوت حكفرما ميدر  :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
 . باشددر اين حرفه ارتباط با افراد مراجعه كننده مي :  ابزار يا افرادسروكار با 

 يلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ مدارك تحص .3

 طع ادر مق ندتوانميعالقه مندان  در صورت تمايل و رشته بينايي سنجي در كارشناسي حداقل تحصيالتداشتن ديپلم تجربي و 
 . نيز داشته باشندادامه تحصيل  اين رشتهكارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي 

 ر سطح شهر وجود داشته باشد؟ چه عاملي باعث شده است اين شغل د .4

از عوامل وجود ، وجود مراكز چشم پزشكي و كلينيك ها و بيمارستان هاي تخصصي، نياز مبرم مردم به خدمات پزشكي اين حرفه
 . باشداين حرفه در سطح شهر مي

 توان اين شغل را توسعه داد؟ چگونه مي .5
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ارتقاء تحصيالت و ، افزايش آگاهي مردم در حوزه ي سالمت چشم، يتبليغات رسانه اي و سرمايه گذاري در بخش دولتي و خصوص
 . همگي از عوامل توسعه اين حرفه مي باشد، دانش تخصصي با آگاهي از آخرين تكنولوژي هاي روز دنيا

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟  .6

او مي تواند در حوزه بهداشت چشم و  . كار شودكلينيك ها و ساير مراكز درماني مشغول به ، ينايي سنج مي تواند در بيمارستان هاب
چنين در صورت هم . نمايدصنعتي و نظامي مشاوره داده و با آنها همكاري ، خدماتي، مشكالت بينايي به انواع سازمان هاي آموزشي

 . ي نيز بپردازد ساخت و فروش عينك هاي طب ودفتر كار شخصي به تاسيس  ، داشتن شرايط الزم مي تواند با اخذ مجوزهاي الزم
وارد سيستم ، صورت عالقه به حوزه آموزش و پژوهش رمي توانند د، كه داراي مدارك تحصيلي عالي هستند انيبينايي سنج

 . گردند تدريس آموزش عالي كشور شده و در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مشغول به كار

 چشم انداز آينده شغل چيست؟  .7

دانش و در رفع اختالالت بينايي و روند افزايشي شناخت و آگاهي مردم با  انشگي جامعه به بينايي سنجبا توجه به وجود نياز همي
و امكان ادامه تحصيل تا مقاطع  سنين كودكي از خصباال برنامه هاي پيشگيرانه سياست ها و اجرايحوزه شغلي و اين خدمات 

 . ودافق رو به پيشرفتي براي اين حرفه مي توان متصور ب، عالي

 حقوق و مزايا شغل چگونه است ؟  .8

در بخش غير دولتي ميزان درآمد بسته به تجربه و  . باشددر بخش دولتي طبق قانون وزارت كار و تابع قانون استخدام كشوري مي
كار شخصي  كه در دفتر انيسنجبيناييهمچنين  . باشدمهارت و توانمندي و قرداد منعقد بين طرفين و تعداد مراجعين متفاوت مي

 ، بينايي سنج در ضمن . درآمدهاي متفاوتي خواهند داشت، و موقعيت محل كاربا توجه به ميزان مراجعه كننده ، نمايندميخود كار 
 . نمايدكسب  مناسبيدرآمد  نيزتواند از اين راه مي، كسب مجوز ساخت و فروش عينك هاي طبي امكان به دليل

 گونه است؟ راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چ .9

  . هاي تخصصي و سايت هاي معتبر اينترنتيها و بيمارستانكلينيك، اساتيد، مراجعه به شاغلين، هاي شغلياطلس

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟  .10

 . در راستاي كار با تجهيزات الزم در اين حوزه :  توانايي مكانيكي
 . شتن سالمتي جسمي و هماهنگي اعضاي بدن در راستاي دقت و تمركز در كاردا :  توانايي هاي جسمي و حركتي

  . بيمار مراجعه كننده با مناسب و همدلي ارتباط ايجاد براي روابط عمومي خوبداشتن  :  توانايي ارتباطي
 . داشتن صراحت و نفوذ كالم در تبيين و توضيح اطالعات الزم به مراجعه كننده :  توانايي كالمي

 اميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ كد .11

 :   اشاره كرد ريتوان به موارد ز يشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص
  . گرانيد يو لذت بردن از كار برا يباال و همدل يداشتن روابط عموم ليبه دل :  ياجتماع يها تيشخص
 . يكار مرتبط لوازمحاظ كار با ابزار و ه لب :  نيواقع ب يها تيشخص
 . . يعلم يجوگروبه امور پژوهش و جست يمنده عالق ليدله ب :  جوگروجست يها تيشخص

 ارزش كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12

عنوان اولين هدف شغلي در جهت برآورده شدن نيازهاي مالي فرد ههاي كاري اين شغل مي توان به كسب درآمد باز ارزش
اخالقي در راستاي ارائه خدمات به ديگران و رفع نياز هم نوعان و كسب موفقيت   نوان ارزشهمچنين انسان دوستي به ع، شاغل

رشد و ، هاي اين حرفهاز ديگر ارزش . ها و عالقه مندي در اين حرفه اشاره نموددر نتيجه تالش و پشتكار و استفاده از توانمندي
ان پيشرفت و خدمت رساني متعالي به ديگران حائز اهميت مي ي فردي و بدست آوردن موقعيت اجتماعي در راستاي امكتوسعه

 . باشد
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 پرستاري

 رسته
 سالمت و بهداشت، پزشكي :  رسته اصلي
 سالمت:  رسته فرعي

 

 ماهيت .1

-و زير نظر پزشك متخصص پرستاري ميبه صورت علمي ، عالئم وي با استفاده از دستورات پزشكي به مراقبت از بيمار و كنترل

 . گويند
كه در محيط بيمارستان و يا بخش مراقبتي   ...گوشي جهت تست ضربان قلب و ، ابزار و وسايلي چون دماسنج:  زار و وسايل كاراب

 . خاص ملزومات آن وجود دارد
 . به صورت مستقيم زير نظر مسؤل بخش و سرپرستار مشغول به كار هستند:   سيستم نظارت

 محيط كار .2

هاي شركت، سازمان تربيت بدني و مراكز ورزشي، درماني -ها و مراكز بهداشتيبر كار در بيمارستان پرستاران عالوه:  فضاي فيزيكي
 . توانند به عنوان پرستار خصوصي بيماران در منزل آنها مشغول به كار شونددارويي و وارد كنندگان مواد و تجهيزات پزشكي  مي

 . ت شيفتي به كار اشتغال دارنددر اين شغل معموالً  پرستاران به صور :  ساعات كار
البته رعايت  . هاي خونيهاي مسري و فرآوردهبيماري، آلوده، آسيب ديدگي ناشي از كار در محيط هاي عفوني :  خطرات احتمالي

 . باشدنكات بهداشتي و علمي به صورت دقيق  ضامن سالمت پرستاران سختكوش و پرتالش مي
 . باشددر اين شغل نياز به پويايي و تحرك و سرعت عمل مي :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

باشد كه با توجه به محل استقرار از هاي مختلفي ميكار پرستار در بيمارستان در بخش :  ساكت بودن يا پرسر و صدا بودن محيط
 . هاي ويژه مي تواند پرسرو صدا يا آرام باشدجمله اورژانس يا مراقبت

، دياليز(در اين شغل پرستاران هم با افراد سروكار دارند و هم با توجه به حيطه تخصصي كار با ابزار آن : بزارسروكار با افراد يا ا
  . را  بايد مسلط باشند) ...هاي ويژه و  مراقبت، مسموميت، سوختگي

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3

امكان ادامه تحصيل در اين رشته  . در محيط هاي كاري اين شغل الزامي مي باشد داشتن مدرك كارشناسي پرستاري جهت جذب
 . باشدهاي كارورزي ميهاي مختلف آن تا مقطع دكتري وجود دارد و آموزش به صورت حضوري همراه با طي دورهو گرايش

 وجود داشته باشد؟ سطح شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4

افزايش اهميت بهداشت و سالمت در جامعه و افزايش جمعيت سالمندان در ، دولتي و خصوصي تخصصي هايتمركز بيمارستان
 . جامعه و نياز آنها به پرستاري و گسترش مراكز درماني

 ؟توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كردچگونه مي .5

ها و با هاي تكميلي و بازآموزي كه در بيمارستاندورهحضور در ، با ادامه تحصيل و پيشرفت مدرك شغلي و افزايش تجربه كاري
 . ها تشكيل ميشودها و بخشتوجه به نيازهاي بيمارستان

 شغل چيست؟اين استخدامي  هايگزينه .6

هاي استخدامي هاي خاص گزينهها و شركتمراكز بهداشتي مراكز آزمايشگاهي داروخانه، هاي دولتي و غيردولتيتمامي بيمارستان
 . توانند مراكز خصوصي پرستاري از بيماران را نيز داير نمايندمند ميباشند و افراد عالقهغل مياين ش
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 ؟شغل چيستاين انداز آينده چشم .7

 هاي پيراپزشكي و  با توجه به افزايش جمعيت سالمند در هرم سني با توجه به افزايش مراكز درماني و نياز جامعه به پرستار و رشته
 . رسد كه اين رشته در آينده رو به پيشرفت باشدمي به نظر ، كشور

 ؟شغل چگونه استاين حقوق و مزاياي  .8

هاي كارشناسي از حقوق و مزاياي خوبي برخوردار است و متقاضيان مطابق حقوق وزارت كار اين شغل در مقايسه با ساير گرايش
 . شونداستخدام مي

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه .9

دانشجويان و استادان اين رشته مي توانند راهنمايي هاي الزم را داشته باشند و همچنين مي توانند به انجمن پرستاران ، تارانپرس
 . ايران وزارت بهداشت مراجعه نمايند

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايها و مهارتتوانايي .10

 . موثر در بهبودي و سالمتي افراد  داشتن روابط انساني باال و همدلي و كمك :  توانايي ارتباطي
 در روند انجام كار و بهبود بيماران ، دهي به كار و اعمال نفوذ بر افرادنظم، ريزيبرنامه :  توانايي مديريتي

ها و دقت و سرعت عمل در چشم، هالحاظ سالمت بدني موردنياز در اين شغل و هماهنگي بين دستهب :  توانايي جسمي و حركتي
 . رفه اين ح

  . شيوا و آرام در راستاي تسريع بهبودي حال بيماران، داشتن نفوذ كالم و برخورداري از بياني مهربان :  توانايي كالمي

 ترند؟كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق .11

 :  شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد از 
 . به كمك به همنوعان عالقه مندراي روابط عمومي باال و افراد دا :  شخصيت هاي اجتماعي
 . بدليل كار با لوازم و تجهيزات مورد نياز:   شخصيت هاي واقع گرا

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش .12

رماني كسب درآمد مناسب با توجه به توسعه مراكز د، انسان دوستي در اين شغل با توجه به فراهم بودن كمك به همنوعان
همچنين امكان كسب موفقيت در رسيدن به مدارج باالي شغلي و طي كردن مراحل به ، خصوصي افراد متخصص در اين رشته

اي در در ضمن برخورداري از نيروي انساني متعهد و متخصص در اين رشته نقش عمده، مرور در سنوات و با ارتقا تحصيالت
  . خودكفايي و ارتقا كشور خواهد داشت

طرفي خدمت مستقيم به افراد دردمند و نيازمند و برخورداري از شغلي علمي و تخصصي موجبات رشد و تعالي افراد را ميسر از 
 . گرددهم چنين با مشاركت در ارتقا سالمت جامعه موجبات رشد و تعالي جامعه فراهم مي . كندمي

يف مزاياي مناسب جهت حفظ سالمتي و نشاط آنها و در نظر گرفتن تعر، هاي ارتقا منزلت اجتماعي پرستاران در جامعهاز جمله راه
 . باشداي و بازنشستگي ميخدمات بيمه
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 تكنولوژيست اتاق عمل

 رسته

 پزشكي، سالمت و بهداشت: رسته اصلي

 سالمت: رسته فرعي

 ماهيت .1

هاي اتاق معموال تكنسين .اق عمل مي باشدوسايل جراحي و استريل و اداره اتاق عمل بر عهده تكنسين ات نمودنوظيفه آماده 

 .نمايندفعاليت و يافته حضور در هنگام عمل جراحي در اتاق عمل بايد دستيار جراحان  عمل به عنوان

 .وسايل و تجهيزات مرتبط با جراحي و اتاق عمل: ابزار و وسايل كار

 .باشديصورت مستقيم زير نظر مديريت بيمارستان يا كلينيك مبه: سيستم نظارت

 محيط كار .2

 .باشد در بيمارستان ها وكلينيك ها مي) اتاق عمل(محل كار اين افراد در فضايي سرپوشيده و معين و استريل: فضاي فيزيكي

به صورت تمام وقت است و گاهي در شب ها و روزهاي تعطيل به صورت شيفتي  شاغلين اين حرفهساعت كار : ساعات كاري

 .بايد سركار خود باشند

 .كنسين اتاق عمل گاهي در كار در معرض بيماري ها واگيردار ، مناظر، بوها و مواد ناخوشايند قرار مي گيردت: رات احتماليخط

 .در اين حرفه با توجه به ماهيت شغل وجود داردتحرك و جابجايي : ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

 . سكوت حكفرما مي باشدمحيط اين حرفه معموالدر : ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 .افراد مي باشدابزار بيش از  در اين حرفه ارتباط با: سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .3

اتاق عمل حداقل به  داشتن مدرك كارشناسي پرستاري و طي دوره يك تا دوساله اتاق عمل و يا قبولي و تحصيل در رشته 

توانند در دو عنوان كه مي. مدت دو سال وگذراندن دوره كارورزي در بيمارستان از شرايط تحصيلي ورود به اين حرفه مي باشد

فرد استريل و در نزديكي بيمار و عضو تيم جراحي به عنوان (و اسكراب) فرد غيراستريل جهت انجام امور جراحي(شغلي سيركولر

 .در اتاق عمل انجام وظيفه نمايند) راحدستيار اول ج

 وجود داشته باشد؟ سطح شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4

به خدمات شاغلين اين حرفه، افزايش تعداد بيمارستان ها و مراكز جراحي سرپايي و ... نياز بيماران و پرسنل بيمارستاني و 

 .ه استگسترش مراكز درماني نياز به اين شغل را افزايش داد

 ؟توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كردچگونه مي .5

هاي تكميلي و بازآموزي از عوامل توسعه اين شغل مي ارتقاء دانش و تحصيالت،  افزايش تجربه و مهارت كاري و شركت در دوره

 .باشد

 هاي استخدامي شغل چيست؟گزينه .6
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كلينيك هاي بزرگ، مراكز جراحي دولتي و خصوصي و مراكز اورژانس  توانند در بيمارستان ها،تكنسين هاي اتاق عمل مي

 .گردندمشغول به كار

 ؟انداز آينده شغل چيستچشم .7

هاي پزشكي و گسترش رشته هاي با توجه به افزايش بيمارستان هاي دولتي و خصوصي، مراكز جراحي سرپايي و افزايش درمان

 .ه از چشم انداز شغلي خوبي برخوردار خواهد بودرسد كه اين رشته در آيندپيراپزشكي به نظر مي

 ؟حقوق و مزاياي شغل چگونه است .8

گردند و با توجه به تعداد عمل ها و ساعات شيفت اضافه افراد در اين شغل با درآمدي مطابق حقوق وزارت كار استخدام مي

و قرارداد توافقي و حجم كار از حقوق و مزاياي حقوق و مزايا دريافت مي نمايند و در مراكز خصوصي با توجه به مهارت و تجربه 

 . متفاوت برخوردار خواهند بود

 هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟راه .9

 .هاي معتبر اينترنتيهاي مرتبط و سايتهاي شغلي، مراجعه به شاغلين، اساتيد و بيمارستان ها و مراكز درماني و كتاباطلس

 براي انجام شغل چيست؟هاي الزم ها و مهارتتوانايي .10

 .در راستاي كار با لوازم و تجهيزات الزم در اين حوزه: توانايي مكانيكي

 .داشتن سالمتي جسمي و هماهنگي اعضاي بدن در راستاي دقت و تمركز در كار: توانايي هاي جسمي و حركتي

 .مناسب ارتباط ايجاد براي روابط عمومي خوبداشتن : توانايي ارتباطي

 .و انجام كار تيمي در فعاليت هاي محوله در فرايند فعاليت هاي مرتبطجهت سازماندهي و تصميم گيري  :ديريتيتوانايي م

 ترند؟كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق .11

 : اشاره كرد ريتوان به موارد ز يشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص

 . گرانيد يو لذت بردن از كار برا يو همدلباال  يداشتن روابط عموم ليبه دل: ياجتماع يها تيشخص

 .يمرتبط كار تجهيزاتحاظ كار با ابزار و ه لب: نيواقع ب يها تيشخص

 هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ارزش .12

عنوان اولين هدف شغلي در جهت برآورده شدن نيازهاي هتوان به كسب درآمد بهاي كاري اين شغل ميارزش از:كسب درآمد

 . اشاره نمود د شاغلمالي فر

هم حياتي به ديگران و رفع نياز  ويژه اخالقي در راستاي ارائه خدمات  همچنين انسان دوستي به عنوان ارزش: انسان دوستي

 .از ديگر موارد ارزشي اين شغل محسوب مي گرددنوعان 

 .باشدميقه مندي در اين حرفه كسب موفقيت در نتيجه تالش و پشتكار و استفاده از توانمندي ها و عال :كسب موفقيت

هاي اين حرفه، رشد و توسعه ي فردي و بدست آوردن موقعيت اجتماعي در راستاي امكان پيشرفت و خدمت شاز ديگر ارز

 .حائز اهميت مي باشد به ديگران رساني متعالي
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 داروسازي

 رسته
 سالمت و بهداشت، پزشكي :  رسته اصلي
 سالمت :  رسته فرعي

 

 ماهيت  .1
  و موجودات  انسان  دارو در بدن  وضعيت  بررسي، دارو  با توليد و ساخت  رابطه در  كه  است  پزشكي  از علوم  بخشي  داروسازي  رشته
است  اي حرفه، داروسازي نمايد و به نوعي ايفا مي  زا نقش بيماري  هاي بحران  كردن  و كم  جامعه  تأثير دارو در سالمت  و ميزان  زنده

  به . گردد ترين شيوه در دنيا با بيماران و مردم مرتبط مي به عنوان متداول بيمار درماني براي مداواي يك دارو كه در زمينه
بيمار   براي  مصرف  قابل  كه  فرمي  مؤثر به  ماده  تبديل(  ماده  اين  كردن  فرموله، مؤثر  ماده  شناخت  به  داروسازي  ديگر رشته  عبارت

  . پردازد بيمار مي  دارو بر بدن  اثرات  و بررسي)  تزريقي  هاي از روش  يا استفاده  شربت،  كپسول،  قرص  باشد مثل
خرين آوجود ، هداري بعضي از داروهاي مورد نيازيخچال براي نگ، وجود اتاق مخصوص به نام داروخانه :  ابزار و وسايل كار

وسايل الزم براي ، انقضاي مصرف واسامي داروهاي مشابه داروها با در نظر گرفتن اثرات عوامل فاسد شدني تاريخ توليد وفهرست 
 . اداروه بندي بسته و توليد وابزار داروها تركيب و اختالط 

نيز توسط شخص  گردد و خود نظارتيطورغير مستقيم توسط وزارت بهداشت و آموزش پزشكي نظارت ميبه :  سيستم نظارت
 . گيردصورت مي داروساز

 محيط كار .2
 . مي باشد  ...و داروخانه ها و بيمارستان ها مانند  گروهيكاربا مكان معين ومناسب  ،محيط كار شامل فضاي سرپوشيده

در ساعت كاري داروساز به صورت تمام وقت بوده و گاهي در داروخانه هاي شبانه روزي به صورت شيفتي  :  ساعات كاري
 . مي نمايندتعطيالت و شب ها كار 

امكان  ،نامطبوع  بو هاي زننده و كم ونور ،سروصدا ،وجود گرد و غبار ،و سهل انگاري ناشي از آن خستگي :  خطرات احتمالي
 . باشداز آسيب هاي احتمالي اين حرفه مي كارخانه هاي دارو سازيوجود مسموميت و بروز حساسيت در 

 . باشدر استاي فعاليت اين حرفه ميدر  تحرك و جابجايي :  و جابجاييثابت بودن يا تحرك 
 . سروصداي محيطي ناشي از مراجعه بيماران در اين حرفه وجود دارد :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . باشدمي افراد بيماردر اين حرفه ارتباط با  :  سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 حصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست ؟ مدارك ت .3
 . توانند وارد اين شغل شوندمي  دكتراي تخصصي گروه داروسازي و داروسازي دكتراي حرفه اي فارغ التحصيالن

 چه عاملي باعث شده است اين شغل در سطح شهر وجود داشته باشد ؟  .4
مارستان ها و داروخانه هاي موجود و كارخانه هاي داروسازي بي، هاي علوم و پزشكي دانشگاهنيازمندي مردم به خدمات دارويي و 

 . باشدمياز عوامل وجود اين حرفه در سطح شهر ، در مناطق اطراف شهر

 توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد ؟چگونه مي .5

در صورت وجود كمك ، با توجه به اينكه همه ي فارغ التحصيالن داروسازي به راحتي نمي توانند اقدام به راه اندازي داروخانه كنند
 . توان در راستاي توسعه ي اين رشته گام هاي موثري برداشت  هاي مالي مي

 نه هاي استخدامي شغل چيست ؟گزي .6
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 و  آرايشي  و توليد لوازم  تهيه  واحدهاي، )دارو  و كنترل  ساخت  صنعت(  داروسازي  فارغ التحصيالن داروسازي مي توانند در كارخانه
توانند انجام  مي از كارهاي ديگري كه . كنند  فعاليت  پزشكي  و آموزش  درمان  بهداشت  وزارت  اجرايي  و يا در كارهاي  بهداشتي

  در بخشهاي  دولتي  و درماني  بهداشتي  در مراكز خدمات  فعاليت، ها و بيمارستانها داروخانه  در سطح  دارويي  ارائه خدمات، دهند
و   نشگاهيدر مراكز دا  و فعاليت  و نظاير آن  دارويي  گذاريهاي  سياست،  بازرسي  مديريت،  قوانين  تدوين  بخش، دارو و غذا  معاونت

با همچنين  . دارو مي باشد  و توزيع  پخش  و شركتهاي)  ...انستيتوپاستور و،  رازي  مثل موسسه( پژوهشي   مؤسسات،  تحقيقاتي
 . ردتاسيس كشخصي به طور مستقل كار كرده و داروخانه  جربه و سرمايه كافي نيز مي توانداشتن ت

 چشم انداز آينده ي شغل چيست ؟  .7

تعدد و تكثر فارغ التحصيالن رشته ي داروسازي مي توانند جذب بازار كار مي گردند اما % 90اينكه بيش از با توجه به 
عدم تعريف تعرفه مشاوره ، هاي سنگين وضع ماليات، پايين بودن سود دارو، ها رويه تعداد داروخانه افزايش بي، هاي دولتي داروخانه

خدمات عليرغم نياز مبرم به ت و اقتصاد داروخانه را تحت فشار قرار داده اس، گر هاي بيمه ها از سازمان دارويي و مطالبات داروخانه
 . استشده چشم انداز اين حرفه با افق يكنواختي روبرو ، ين حرفها

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است ؟ .8

آن  . نمايندحقوق دريافت مي  مديريت خدمات كشوري مطابق با قانون، داروسازاني كه در بخش هاي دولتي استخدام هستند
سابقه و مهارت خود ، ميزان تخصص، بسته به سطح تحصيالت، مي نماينددسته از داروسازاني كه در بخش خصوصي فعاليت 

نوع خدمات ، ليتبسته به ميزان فعا، دارند شخصي صورت مستقل كار كرده و داروخانهبرخي نيز كه به  . درآمدهاي متفاوتي دارند
 . مي نمايند را دريافت درآمدهاي متفاوتي، و تعداد مشتري اي

 ؟  راه هاي كسب اطالعات بيشتر در مورد اين شغل چگونه است .9

كتاب هاي مربوطه و سايت هاي معتبر ، انه هاوخدانشكده هاي دارو سازي ودار اساتيد و، شاغلين مراجعه به، هاي شغلياطس
 . اينترنتي

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست ؟  .10

 . در راستاي داشتن رابطه مناسب و انساني و همدلي با بيمارمراجعه كننده :  توانايي ارتباطي
 . به بيماران مراجعه كنندهداشتن صراحت و نفوذ كالم در توجيه و ارائه اطالعات  :  توانايي كالمي

 . در راستاي الزام دقت و تمركز در كار) دست و چشم( و هماهنگي اعضاي بدن داشتن سالمتي :  توانايي هاي جسمي و حركتي
 . در ر استاي برنامه ريزي و سازماندهي و نظارت بر روند انجام امور :  توانايي مديريتي

   ...لي و حسابداري مرتبط با دارو و نسخه و به جهت انجام امور ما :  توانايي رياضي

 كدام يك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند ؟  .11

 :   اشاره كرد ريتوان به موارد ز يشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص
  . گرانيد يو لذت بردن از كار برا يباال و همدل يداشتن روابط عموم ليبه دل :  ياجتماع يها تيشخص
 . يمرتبط كار لوازمحاظ كار با ابزار و ه لب :  نيواقع ب يها تيشخص
  . يعلم يجوگروبه امور پژوهش و جست يمنده عالق ليدله ب :  جوگرو جست يها تيشخص

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست ؟ .12

، شدن نيازهاي مالي فرد شاغل عنوان اولين هدف شغلي در جهت برآوردههازارزش هاي كاري اين شغل مي توان به كسب درآمد ب
و رفع نياز هم نوعان و كسب موفقيت در نتيجه  ارائه خدمات به ديگران در راستاي اخالقي  به عنوان ارزش همچنين انسان دوستي

عه ي رشد و توس، از ديگر ارزش هاي اين حرفه . تالش و پشتكار و استفاده از توانمندي ها و عالقه مندي در اين حرفه اشاره نمود
 . فردي و بدست آوردن موقعيت اجتماعي در راستاي امكان پيشرفت و خدمت رساني متعالي به ديگران حائز اهميت مي باشد
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 دندانپزشك

 رسته
 پزشكي، سالمت و بهداشت :   رسته اصلي

 سالمت:   رسته فرعي
 

 ماهيت .1
هاي هاي پيشگيري، از بروز ناراحتيي و پيشنهاد راههاي دهان و دندان با بررسدندان پزشك عالوه بر تشخيص و درمان بيماري

 .  كوشد سطح بهداشت دهان و دندان را در جامعه باال ببردكند و ميمربوط به آن جلوگيري مي

جهت كار در اين رشته بايد كار با صندلي دندان پزشكي، كمپرسور هاي هوا، دستگاه ساكشن، دستگاه راديولوژي و :  ابزار كار
 .را آموزش ديد  ...اتوكالو و وكيوم، ضد عفوني كننده هاي حرارتي، موتورهاي جراحي، هندپيس دنداني و ژنراتور،

 . گرددبراي اين شغل از سيستم نظارت مستقيم توسط وزارت بهداشت استفاده مي:   سيستم نظارت

 محيط كار .2
امكانات برق و آب .  بهداشتي و عاري از ميكروب باشد محيط كار دندان پزشك بايد سرپوشيده، منظم، آرام و نيز:   فضاي فيزيكي

 . مطب دندان پزشك هم بسيار مهم است

در  صورت كار در درمانگاهها و مراكز بهداشتي به صورت نيمه وقت يا شيفتي و در صورت كار در مطب شخصي :   ساعات كار
 . مطابق برنامه تنظيم شده و اطالع رساني شده بر بيماران

دليل تداوم در كار و به.  در اين حرفه بايد نكات بهداشتي و ايمني را جهت مراقبت از انتقال بيماري رعايت كرد:    اليخطرات احتم
 . گردداستفاده از ابزاري چون انواع مته آستانه شنوايي دچار آسيب مي

 . ثابت بودن محيط كار از مزاياي اين شغل محسوب مي گردد:   ثابت بودن يا تحرك در كار
 .   در حدي وجود دارد  ...ومحيط شغلي به علت كار با افراد و دستگاهها :   ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

شكي و انپزشكي، فروشندگان لوازم دندانپزهاي پروتز دندان، پرستاران دنددندانپزشك بيشتر با تكنسين:    سروكار با افراد يا ابزار
 . ها نيز با مهندسان پزشكي در ارتباط استهنگام خرابي دستگاه.  ها در ارتباط استداروخانه

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟  .3
و  گذراندهابتداي بايد دوره علوم پايه را طي دو سال .  براي ورود به اين شغل بايد مدرك دكتراي عمومي دندانپزشكي دريافت شود

شود و سپس  بعد از گذراندن دوره طرح پزشكي در دوره تخصص دندانپزشكي سال شروع مي 4مدت بعد از آن دوره تخصصي به 
هاي جديد پزشكان جهت آشنايي با دستگاههاي باز آموزي كه از طرف وزارت بهداشت و جامعه دندانشركت در دوره.  نمودشركت 
 . باشدمي گردد، بسيار مفيدهاي و دستاورد هاي نوين علمي برگزار ميو روش

 چه عاملي باعث شده است اين شغل در شهر شما وجود داشته باشد؟  .4
اهميت بهداشت دهان و دندان و پيشرفت امكانات پزشكي باعث شده است كه مردم بيش از گذشته به دندانپزشك مراجعه نمايند و 

وه بر پوشش درماني جمعيت خود براي سطح سالمت دهان و دندان در جامعه باال برود و همچنين همواره شهر هاي بزرگ عال
 . شهرهاي اطرف خود نيز امكانات درماني فراهم مي نمايند

  چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5
ا و در صورت تمايل ت نمودهانتخاب  را ...هاي ارتودنسي، جراحي لثه و فك، پروتزهاي درماني، دندانپزشكي كودك ويكي از شاخه

و  نمودهبا شركت در سمينارهاي داخلي و خارجي اطالعات شغلي را به روز  توانهمچنين مي.  ادامه تحصيل داددوره فوق دكتري 
 . دنموبا سرمايه گذاري و ايجاد كلينيك هاي شخصي و درمانگاه هاي شبانه روزي دندانپزشكي مي توان افزايش درآمد ايجاد 
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  گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6
-همچنين به.  هاي وابسته به ارتش و نيروي انتظامي شرايط استخدامي وجود دارددر بيمارستان هاي مختلف اعم از بيمارستان

 . هاي خصوصي مي توانند فعاليت داشته باشندصورت كلينيك

  چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
ش جمعيت جوان در جامعه اين شغل از چشم انداز خوبي نظر به اهميت بهداشت دهان و دندان و پيشرفت امكانات پزشكي و افزاي

تواند با افزايش صنعت توريسم پزشكي هاي پزشكي در منطقه خاورميانه ميبرخوردار است همچنين ايران به عنوان يكي از قطب
 . رونق خوبي براي مشاغل پزشكي و پيراپزشكي ايجاد نمايد

  حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
توان هاي تخصصي و تأسيس مراكز درماني خصوصي ميباشد و با ادامه دورههاي وزارت بهداشت ميمطابق با تعرفه حقوق و مزاياي

 . افزايش درآمد ايجاد نمود

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
توانيد به دندانپزشكان يا د، ميهايتان را در آن پيدا ننموديمجالت دندانپزشكي حاوي اطالعات خوبي هستند اما اگر جواب سوال 

 :   تواند اطالعات تخصصي در اين زمينه در اختيارتان بگذاردوبگاه وزرات بهداشت مي.  اساتيد اين رشته مراجعه نماييد

 www. iranhealers. com/dentist 
 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10

تأثير نيست زيرا تلفيق علم و هنردر انجام كاربه دقت وزيبايي كارخواهد هنري نه خيلي اما بيدراين حرفه استعداد:   توانايي هنري
 . افزود

و   تر نگران خواهد شدحين درمان كم در صورت برخورداري از روابط باالي انساني و حسن خلق، مشتري در:   توانايي ارتباطي
 . تري با پزشك خواهد داشتهمكاري بيش

 . طلبدكار با ابزارهاي دندانپزشكي به صورت مداوم دارا بودن توانايي فيزيكي را مي:   يكيتوانايي مكان
گيري با دقت و علمي به موفقيت فرد در اين ها  و سرعت عمل و تصميمها و چشمهماهنگي بين انگشتان دست:   توانايي حركتي
 . نمايدحرفه كمك مي

 ند؟ كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق تر .11
تر بودن يك در موفق ...در صورت دارابودن شخصيت اجتماعي و حسن خلق، آرامش، كمك به بيمار و :   شخصيت اجتماعي

 . دندانپزشك مؤثر است

-ها به تحليل مناسب و تصميمي متناسب با حل مسأله ميافرادي با دقت و كنجكاوي باال؛ كه در موقعيت:   وجوگرشخصيت جست

 . ترندحرفه موفقپردازند در اين 
مند باشد و احساس به علت كار با دستگاهها و ابزار و وسايل يك دندانپزشك بايد به كار با ابزار و وسايل عالقه:  شخصيت واقع بين

 . خستگي ننمايد

  ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
هاي كاري ايشان انسان دوستي وكمك به همنوعان رزشجامعه بهداشت كشور از جمله دندان پزشكان يكي از ا:    انسان دوستي

 . هندنمايند و به سالمت افراد اهميت مياست، زيرا به طور مستقيمي درد از انسان را كم مي

 .  امكان كسب درآمد به صورت شغل خصوصي نيز موجود است:   كسب درآمد
صي البته در چارچوب مقررات وزارت بهداشت و درمان از احساس استقالل و آزادي عمل در صورت كار در مطب شخ:  آزادي عمل

 . اي آن محسوب خواهد شدهاي حرفهارزش
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 راديولوژيست و سونوگراف

 رسته
 سالمت و بهداشت، پزشكي :  رسته اصلي

 پزشكي :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1
لعه و به كار بردن فناوري تصويربرداري تخصص از علوم پزشكي است كه با مطا ويك شاخه  سونوگرافي و )پرتوشناسي(راديولوژي 

هاي تصويربرداري ورينابا كمك انواع ف) پرتوشناس(وژيست راديول . پردازدبه تشخيص بيماري مي، . . و  توسط تابش اشعه ايكس
متخصص  در هر مركز تصويربرداري پزشك . كندتصويربرداري مي) مطابق با دستور پزشك معالج(هاي مختلف بدن بيمار از قسمت

ها حضور دارد كه با استفاده از روش ها و تجهيزات مختلف تصويربرداري به تشخيص بيماري) پزشك راديولوژيست(پرتوشناسي 
انجام كار  . از روي تصاوير راديوگرافي است  ...ها وشكستگي، هاوظيفه اين پزشك متخصص تشخيص بيماري . پردازدمي

 . باشدمي) كارشناس پرتوشناسي( تصاوير راديوگرافي بر عهده تكنسين راديولوژي تصويربرداري و كنترل ظهور و تثبيت
تواند با توجه به ميزان توسعه از يك يا چند كه مي. . سي تي اسكن و ، ام آر آي، سونوگرافي، دستگاه راديولوژي :  ابزار و وسايل

 . استفاده نمايدبا كيفيت دقت مختلف  مورد 
 ها و خود نظارتي در مراكز خودتأسيس ها و كلينيكت مستقيم  در بيمارستاننظار :  سيستم نظارتي

 محيط كار .2
كه  . ها و مراكز راديولوژي و پرتودرماني استمحيطي كه راديولوژيست بايد در آن كار كند شامل بيمارستان :  فضاي فيزيكي

هاي تر جهت نظارت و دستگاهوژي و يك فضاي كوچكحداقل داراي يك فضاي نسبتاً بزرگ جهت قراردادن تخت و دستگاه راديول
 . باشدفرمان مي

، هامحل كار در بيمارستانچون ، است يا شيفتي به صورت تمام وقت ساعت كاري تكنسين راديولوژي معموالً :  ساعات كار
 . دارد گاهي شيفت كاري در شب و روزهاي تعطيل هم، ها و مراكز راديولوژي و تصويربرداري استدرمانگاه

-قرار مي و سرب موجود هاي ناخواستهگاهي راديولوژيست با وجود رعايت همه نكات ايمني در معرض اشعه:  خطرات احتمالي

هاي تشخيصي شامل شود هر شش ماه يك بار براي بررسيبه همين دليل به افراد شاغل در مراكز راديولوژي توصيه مي، گيرد
 . به پزشك مراجعه كنند و به طور كامل چكاپ شوند  ...هاي سفيد خون وا و گلبولهشمارش پالكت، آزمايش هموگلوبين

مشغله كاري راديولوژيست ها باعث شده اين افراد زمان كافي براي تحرك بدني  :  ثابت بودن يا نياز به تحرك و جابجايي درشغل
هاي طوالني مدت در از طرفي ايستادن . رار بگيرندنداشته باشند و به همين دليل در معرض اضافه وزن و عوارض ناشي از آن ق

 دهد طول روز احتمال بروز واريس و آسيب هاي مفصلي و آرتروز را افزايش مي
. ار. ها مثل اممحيط شغلي معموالً ساكت است ولي در انواعي از راديولوژي :  ساكت بودن محيط شغلي يا پر سروصدا بودن محيط

 . مي باشد اي دستگاه پرتو داراي صدا
 . ها سروكاردارندهم با بيماران و هم با دستگاه :  سروكار با ديگران است يا با وسايل و ابزار

 مدارك تحصيلي وآموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست ؟ .3
ر اين رشته است فردي كه داراي مدرك كارداني د . انجام دهد راديولوژيست با داشتن مدرك كارداني و كارشناسي بايد كار اجرايي

بيشتر تصوير برداري هاي ساده مثل تصويربرداري از دست و پا انگشتان را انجام مي دهد و كساني كه كارشناس هستند در اين 
حيطه كار با دستگاه هاي توموگرافي در . زمينه بايد تصويربرداري پيشرفته تر يعني تصويربرداري از دستگاه گوارش را انجام دهند
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توانند در هم چنين متخصصان سونوگرافي بعد از فارغ التحصيلي از  دوره دستياري مي . كارشناسان اين رشته استفعاليت هاي 
 . اين حرفه مشغول شوند

 . باشدمي) دريافت تخصص در زمينه سونوگرافي( سال 10حداقل دوسال تا  :  مدت زمان آموزش
 هاحضوري و در دانشگاه :  نوع آموزش الزم

 شما باشد؟ شهر در اعث شده است اين شغل چه چيزي ب .4
 . دولتي و خصوصي و مراكز تشخيصي و درماني هايبه علت وجود بيمارستان

 توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟چگونه مي .5
طبق اطالعات  . باشدصويربرداري ميتها و مراكز از مشاغلي است كه هميشه مورد نياز بيمارستان راديولوژيست و سونوگرافي

آمارهاي كشورهاي ديگر نيز وضعيت استخدامي و بازاركار مناسبي  . غيررسمي اين شغل از بازاركار خوبي در كشور برخوردار است
 . دهدرا براي اين شغل نشان مي

 ؟ گزينه هاي استخدامي شغل چيست .6

 . دارد هاي تصويربرداري كاربردهاي دولتي وخصوصي وكلنيكاين شغل در بيمارستان

  چشم انداز آينده اين شغل چگونه است؟ .7
 . ها اين شغل رو به پيشرفت استها و تعدد آنبا توجه به پيشرفت بيماري

  حقوق و مزاياي اين شغل چگونه است؟ .8

ر اما با توجه به اينكه اين افراد در محل كا، در حال حاضر به صورت دقيق ميزان درآمد افراد راديولوژيست در دسترس نيست
با توجه به مهارت و سابقه كار يا ، شوندتوانند مشغول به كار هاي دولتي يا خصوصي يا مركز تصويربرداري خصوصي ميبيمارستان

 . توانند داشته باشندسطح تحصيالت ميزان درآمدهاي متفاوتي را مي

 توان اطالعات بيشتري در باره اين شغل به دست آورد؟از چه منابعي مي .9
 . كتابهاي مرتبط و اينترنت، اصي كه در اين حوزه فعاليت دارنداز طريق اشخ

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام اين شغل چيست؟ .10
-برخورد با بيماران داشته و قبل از تصويربرداري اطالعات و دستورات الزم را به آن خوب درارتباطي  هايمهارت :  ارتباطي توانايي

 . م موجود و مشكوك به بيماري را جويا شودو به درستي عالئ ها بدهد
 . هاي راديوگرافي به خوبي آشنا بوده و در استفاده از آنها تبحر داشته باشداو بايد با كليه تجهيزات و دستگاه :  توانايي مكانيكي
 . ها و دقت و ريز بيني در كارچشم، هاهماهنگي بين انگشتان دست:   توانايي حركتي

 بيماري ها و درك روابط و عالئم با نشانگانوانايي تشخيص جهتت :  درك فضايي

 كدام يك از شخصيت هاي زير در اين شغل موفق تر است؟ .11
 :  تر خواهند بودزير در اين شغل موفق هايافرادي با شخصيت
 . دارند ين شغلااين كار را بيشتر پسنديده و رضايت شغلي بيشتري در اجتماعي  هايشخصيت عموماً :  شخصيت اجتماعي

توانند در اين دسته از افراد كه به خوبي و ظرافت همه نشانگان سالمتي را بررسي نمايند به خوبي مي : جو گروشخصيت جست 
 . تشخيص بيماري يا سالمت افراد كمك نمايند

 ارزش هاي الزم براي انجام اين شغل چيست؟ .12
 . باشدكاري مي هايرزشنوعان در اين حرفه جو اكمك به هم:   انسان دوستي
 . اين شغل است هايكسب درآمد مناسب به دليل دارا بودن تجربه و تخصص مفيد و مورد نياز جامعه از ارزش :  كسب درآمد
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به حد خودكفايي رسيده و ، با تربيت دانشجويان و متخصصان در اين رشته كه در حال حاضر نيز در وضعيت مطلوبي هستيم
با اشتغال در اين حرفه خدمت رساني مستقيم به هموطنان ميسر است و موجب رشد و تعالي  . ارجي نيستنيازي به متخصصان خ

  . فرد در جامعه و ارتقا سالمت عمومي جامعه خواهيم بود
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 روانپزشك

 :  رسته
 سالمت و بهداشت، پزشكي :  رسته اصلي
 پزشكي :  رسته فرعي

 

 :  ماهيت .1

خلقي و اعتياد دچارند ، رفتاري، بيماراني را كه به مشكالت رواني .  ...الكتروشوك و، دارو، مات درمانيروانپزشكان با استفاده از خد 
 . مي نمايندرا درمان 

 . دهندكنند يا به صورت سؤاالتي غيرمستقيم مورد بررسي قرار ميپرسش مي روانپزشكان اغلب نشانگان بيماري را :  ابزار و وسايل
 . را نيز مورد  استفاده قراردهند  ...ها و آزمون، تحريك مغناطيسي مغز، نوروفيدبك، اههاي نوار مغزيتوانند دستگاما مي

 . فعاليت هايشان تحت سيستم نظارت غيرمستقيم  وزارت بهداشت قرار دارند  :  سيستم نظارت

  :  محيط كار .2

كه اكثرا  توانايي كنترل تكانه را  مي نمايندبا بيماراني كار  مطب  بايد آرام و با نور مناسب باشد و از آنجايي كه :  فضاي فيزيكي
  . ندارند رعايت نكات ايمني الزامي است

آزادي عمل  ، كنند اما در صورت داشتن مطب خصوصيوقت يا شيفتي فعاليت ميصورت تماممانند اكثر پزشكان به :  ساعات كار
 . و استقالل در تعيين ساعت كاردارند

 . سر و كار با افراد بيمار كه برخود كنترل و تسلطي ندارند به صبوري نياز دارد :  ليخطرات احتما
 . گرددهاي اين شغل محسوب ميثابت بودن محيط كار از مزيت :  ثابت بودن يا تحرك در كار

 . حيطي زيادي استهاي روانپزشكي داراي سروصداي مخصوص بيمارستانمحيط كاري به : ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن محيط
 . با افراد بسيار سروكار دارند :  سروكار با ديگران است يا ابزار

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3

يا اعصاب و  دوره پزشكي عمومي را در دانشگاه به پايان برسانند و براي تخصص رشته روانپزشكي براي ورود به اين شغل بايد  
وسواس و ، اضطراب، افسردگي : هايي از قبيلتفاوت اين دو در اين است كه روان پزشكان به درمان بيماري . انتخاب كنندروان را 

سكته هاي ، بيماري هاي عضوي سيستم مغز و اعصاب مانند تشنج ها، پردازند اما متخصصان اعصاب و رواناختالالت رفتاري مي
 . كنند ا درمان ميحسي و فلج ها ر، اختالالت حركتي، مغزي

 . پذيردها انجام ميساله دانشگاهي است كه به صورت حضوري و كار در بيمارستان 10مدت زمان آموزشي حداقل تحصيالت 

 شما وجود داشته باشد؟ شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4

 . ن اين رشته در شهر تهران شده استتر متخصصيوجود مراكز دانشگاهي و درماني متعدد در شهر تهران باعث تمركز بيش

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5

، هاي مرتبطانجام پژوهش ، هاي علوم شناختي و عصبيشركت در كارگاه هاو سمينارهاي تخصصي جهت اطالع از آخرين يافته 
  . يي جهت پيشرفت در اين شغل هستندكسب مدارك تخصصي و  فوق تخصصي و البته تجربه هاي كاري راه ها

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6

هاي صورت كلينيكهاي دولتي و غير دولتي امكان استخدام وجود دارد و همچنين بههاي مختلف اعم از بيمارستاندر بيمارستان 
 . توانند فعاليت داشته باشندخصوصي مي
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 چشم انداز  آينده شغل چيست؟ .7

ترس و نگراني از ، ال رفتن سطح آگاهي افراد جامعه نسبت به اهميت سالمت روان  و از بين رفتن باور هاي اشتباهبا توجه به با 
استرس و فشارها در زندگي  اين شغل همچنان رو به پيشرفت ، هامراجعه به روانشناسان و روانپزشكان ومتأسفانه افزايش نگراني

 . خواهد بود

 ت؟حقوق و مزاياي شغل چگونه اس .8

 . توان افزايش درآمد ايجاد كردهاي تخصصي ميحقوق و مزاياي بسيار بااليي دارد و با ادامه دوره 

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9

ها يا دانشكده هاي پزشكي و مصاحبه با روانپزشكان مي توان اطالعات مفيدي جمع با مراجعه به بخش اعصاب و روان بيمارستان 
 ود آوري نم

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10

 . در صورت داشتن روابط عمومي مناسب و ارتباط كالمي مناسب با بيماران مؤثر خواهند بود :  توانايي ارتباطي
 ريزي و سازماندهي امور مختلف كاري و اعمال نفوذ بر زيردستان برنامه :  تواناي مديريتي

 در اين شغل موفق ترند؟ كداميك از شخصيت ها .11

 :  تر باشندتوانند در اين حرفه موفقزير مي هايافرادي با شخصيت
 . تر خواهند بوددر صورت دارا بودن شخصيت اجتماعي در اين حوزه نسبت به ساير همكاران موفق : شخصيت اجتماعي

تر تحليل موقعيت و مسائل در تشخيص موفق تجزيه و، تردر صورت دارا بودن كنجكاوي و بررسي بيش:  جوگروشخصيت جست
 . نمايندعمل مي

   ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12

 . كاري اين شغل انسان دوستي و ارائه خدمات به همنوعان خواهد بود هاييكي از ارزش :  انسان دوستي
 . باشدمد مناسب در طول زندگي كاري ميمندي دريافت درآشغلي غير از عالقه هاييكي ديگر از ارزش :  كسب درآمد
ها اوليه قادر به فعاليت خواهند نهي صرفا با رعايت چارچوب در صورت كار در مطب خصوصي به دور از هرگونه امر و :  آزادي عمل

 . بود
 . ر به موفقيت نائل شدتوان دانش ضمني راتوسعه داد و در كاهمواره مي، با به روز آوري اطالعات و شركت در همايش ها : موفقيت
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 شنوايي سنج

 رسته

 پزشكي، سالمت و بهداشت: رسته اصلي

 سالمت: رسته فرعي

 ماهيت .13

شنوايي سنج كسي است كه با استفاده از دستگاه هاي مختلف و آزمايش هاي متنوع به ارزيابي شنوايي و سيستم تعادل و تشخيص 

 .دهدمي پردازد و سپس نتيجه آزمايش ها را به پزشك معالج ارائه مي) س مغزاز مسير گوش خارجي تا كرتك(ضايعات آن ها 

و سمعك و وسايل كمك ) دوزيمتر(گير صدا و ثبت نموداريابزار كار تخصصي مانند صداسنج، دستگاه اندازه: ابزار و وسايل كار

 . جهت تشخيص و درمان... ارتباطي و

 .يرمستقيم سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت مي باشندشاغالن اين رشته تحت نظارت غ: سيستم نظارت

 محيط كار .14

در بيمارستان ها، كلينيك اتاق و محيط استريل شده، با نور و مساحت مناسب و وجود دستگاه هاي تخصصي الزم : فضاي فيزيكي

 .ها ويا دفتركار شخصي

كار مي باشند اما در صورت كار در رت تمام وقت مشغول بهصودر محيط هاي بيمارستاني و درماني به هاشنوايي سنج: ساعات كاري

 .كلينيك شخصي، خود فرد تعيين كننده ميزان ساعت كار مي باشد

  .خطر خاصي در اين حرفه وجود ندارد: خطرات احتمالي

 .تحرك و جابجايي خاصي در اين حرفه وجود ندارد: ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

 .محيط كار معموال سكوت و آرامش وجود دارددر : دن محيطساكت بودن يا پرسروصدا بو

 .ارتباط با دستگاه هاي مرتبط و تخصصي  و افراد مراجعه كننده مي باشد: سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟  .15

ند تا مقطع توانميمندان عالقه در صورت تمايل شنوايي شناسي ورشته  در يكارشناس حداقل تحصيالتداشتن ديپلم تجربي و 

 .داشته باشند ادامه تحصيل ارشد اين رشته نيزكارشناسي 

 چه عاملي باعث شده است اين شغل در سطح شهر وجود داشته باشد؟  .16

دي داشته اند كه متخصصان شنوايي با توجه به آلودگي هاي صوتي در شهر هاي بزرگ صنعتي، اختالالت شنوايي افزايش زيا

-نمايند و از طرفي طرح غربالگري نوزادان تازه متولد شده و  دانشسنجي در شناخت زود هنگام و درمان اين اختالالت فعاليت مي

 .آموزان قبل از ورود به مدرسه باعث شده در شهرهاي بزرگ تعداد زيادي از كارشناسان اين رشته مشغول به كار باشند

 نه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟چگو .17

شنوايي سنج ها مي توانند با ادامه تحصيل در گرايش هاي متفاوت شرايط كاري متنوع تري را براي خود فراهم سازند و يا در 

به ) سازمان نظام پزشكيو مجوز ) سال 6حداقل (با سرمايه و سابقه كار الزم (بخش خصوصي از طريق تأسيس دفتر ارزيابي شنوايي



    ١٩٣ 

    

همچنين آگاهي از آخرين دستاوردها و تكنولوژي دنيا در اين حوزه در كنار تسلط بر زبان انگليسي . طور مستقل فعاليت نمايند

 .همه از عوامل توسعه و پيشرفت شغلي اين حرفه مي باشد

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .18

هاي دولتي و غير دولتي و درمانگاه هاي گوش و حلق وبيني، كارخانه ها و مراكز در بيمارستان هاي مختلف اعم از بيمارستان

. هاي بهداشت امكان استخدام براي اين متخصصان وجود خواهد داشتصنعتي مراكز وابسته به بهزيستي، مدارس استثنايي و خانه

ساخت قالب ها و سمعك هاي شنوايي  هاي خصوصي و همكاري با متخصصين گوش و حلق و بيني و مراكزهمچنين در كلينيك

 .توانند فعاليت داشته باشند و يا در دفتر ارزيابي شنوايي شخصي مشغول مي باشندمي

 چشم اندازآينده شغل چيست؟ .19

ها جهت انجام افزايش آگاهي خانواده هاي صوتي وها و آلودگيهاي بزرگ صنعتي و افزايش روز افزون كارخانهشهر گسترش

نياز به اين است  باعث  شده تشخيص زود هنگام و سنجش شنوايي دانش آموزان در بدو ورود به مدرسهو  ه نوزادانغربالگري اولي

 .گرددنيز برخوردار  و رو به پيشرفتي از آينده شغلي خوب گرددپيش بيني ميباشد و شغل بيشتر از گذشته 

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .20

 سنجشنوايي. نمايندحقوق دريافت مي قانون مديريت خدمات كشوري ، مطابق باگردنددام ميمتخصصاني كه در بخش دولتي استخ

درآمدهاي متفاوتي  كارفرمابا قيزان تجربه، توانايي و نوع تواف، با توجه به مبه فعاليت مشغول مي باشندهايي كه در بخش خصوصي 

كنند، با توجه به ميزان توانايي و تبحر، كيفيت كار و دفتر ارزيابي شنوايي تاسيس مي طور شخصيبه كه افرادي. دريافت مي نمايند

 .تعداد مراجعان، درآمدهاي مختلفي خواهند داشت

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟  .21

 .به شاغلين، بيمارستان ها و كلينيك هاي مربوطه و سايت هاي معتبر اينترنتياطلس هاي شغلي، مراجعه 

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .22

 .در راستاي كار با تجهيزات الزم در اين حوزه: توانايي مكانيكي

 .ت و تمركز در كارداشتن سالمتي جسمي و هماهنگي اعضاي بدن در راستاي دق: توانايي هاي جسمي و حركتي

 . مراجعه كننده با مناسب و همدلي ارتباط ايجاد براي روابط عمومي خوبداشتن : توانايي ارتباطي

 .داشتن صراحت و نفوذ كالم در تبيين و توضيح اطالعات الزم به مراجعه كننده: توانايي كالمي

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟  .23

 : اشاره كرد ريتوان به موارد ز يشغل م نيدر اموفق تر  يها تياز شخص

 . گرانيد يو لذت بردن از كار برا يباال و همدل يداشتن روابط عموم ليبه دل: ياجتماع يها تيشخص

 .يمرتبط كار لوازمحاظ كار با ابزار و ه لب: نيواقع ب يها تيشخص

 .يعلم يجوگروبه امور پژوهش و جست يمندهعالق ليدله ب: جوگروجست يها تيشخص

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .24

 آورده شدن نيازهاي مالي فرد شاغلعنوان اولين هدف شغلي در جهت برهكسب درآمد ب :كسب درآمد
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 نوعان اخالقي در راستاي ارائه خدمات به ديگران و رفع نياز هم  همچنين انسان دوستي به عنوان ارزش :انسان دوستي

از ديگر ارزش هاي . قيت در نتيجه تالش و پشتكار و استفاده از توانمندي ها و عالقه مندي در اين حرفه اشاره نمودموف: موفقيت 

اين حرفه، رشد و توسعه فردي و بدست آوردن موقعيت اجتماعي در راستاي امكان پيشرفت و خدمت رساني متعالي به ديگران 

 .حائز اهميت مي باشد
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  )دندانساز(نكارشناس پروتز دندا

 :  رسته
 سالمت و بهداشت ، پزشكي :  رسته اصلي
 سالمت :  رسته فرعي

 

  :  ماهيت .1

به ساخت انواع پروتز  ، كسي است كه با توجه به قالبي كه دندانپزشك از دندان بيمار تهيه كرده است  "كارشناس پروتز دندان   "
  . مي پردازد 
 هايپالك ، صورت  و دندان ، فك هايمواد و  وسايل ساخت انواع پروتز ، جهيزات البراتوارت ، تجهيزات دندانپزشكي :  ابزار وسايل

  . آشنايي كامل داشته باشندكه الزم است دندانساز با آنها  ؛دندان هايدندان و روكش
رت خودنظارتي و كه به صو مستقيم وزارت بهداشت قرار داردغير سازان تحت نظارتدندان هايتمام فعاليت : سيستم نظارت

 . مطابق نظر پزشك به كار اشتغال دارند

   :  محيط كار .2

   . باشداتاق متوسط جهت انجام كارها مي 2با حداقل   البراتورها فضايي كامال آرام و بهداشتي :  فضاي فيزيكي 
 . رندباشد كه معموال به صورت تمام وقت به كار اشتغال داساعات كاري دراختيار مي  :  ساعات كار

به علت مواد اصلي پروتزهاي دنداني و آزاد شدن منومر  در هنگام تركيب حساسيت  :  خطرات احتمالي آسيب ديدگي در كار 
بروز غبارهاي سرطانزا و ايجاد ، به همين علت آسم شغلي و از بين رفتن عصب انگشتان، شودتنفسي و تحريك چشمي ايجاد مي
 . استتيت و زخم و دردهاي استخواني  در اين حرفه بسيار گزارش شدهتومورهاي ريوي و استخواني و درما

اما به علت ثابت ماندن در وضعيتي ثابت هنگام كارهاي مداوم آسيب ، كننددر محيطي ثابت كار مي  :  ثابت بودن يا تحرك در كار
 . بينندنيز مي

 . م در طوالني مدت بر آستانه شنوايي تأثيرگذار خواهد بودصداهاي دستگاهها هر چند آرا :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

  الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3

پاياني دوره تحصيل در البراتوارها  هايدر ترم . كنيدبراي ورود به اين شغل ابتدا بايد مدرك كارشناسي پروتز دندان دريافت
در  . آورنددستتوانند تبحر كافي بهكه از اين طريق مي ، ها ملزم به گذراندن دوره طرح هستندهمچنين آن   . كنندكارآموزي مي

  . ايران اين رشته فقط در مقطع كارشناسي ارائه مي شود و در حال حاضر امكان ادامه تحصيل در مقاطع باالتر وجود ندارد

  ؟ شما وجود داشته باشد شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4

همچنين  تهران به عنوان ، بزرگ هاياهميت روز افزون بهداشت دهان و دندان در افراد جامعه  و افزايش مراكز درماني در شهر   
     . يك قطب درماني از عواملي هستند كه باعث گسترش اين شغل شده است

 ؟توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كردچگونه مي .5

، گذاري و كسب مجوز از وزارت بهداشتتواند با سرمايهفرد مي ، كار به كسب مهارت و تجربه بستگي داردپيشرفت در اين  
  . كندكند جهت ارتقاء دانش و مهارت شركتموزي كه  وزارت بهداشت برگزار ميآباز  هايكند  و در دورهسيسأالبراتوار شخصي ت

   استخدامي شغل چيست؟ هايگزينه .6

دندانپزشكي يا البراتور  هايد و يا در كلينيكقوانين وزارت بهداشت استخدام گردددولتي مطابق با  هايدر البراتور تواندفرد مي
  . صورت سفارشي  و شخصي كاركندهشخصي ب هاي
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 ؟انداز آينده شغل چيستچشم .7

دندانسازان   آن ندانپزشكي و به طبعبازار كار د ، صورت گرفته در مدارس هايبا توجه به اهميت بهداشت و دهان و غربالگري  
  . مناسب خواهد بود

 ؟ حقوق و مزاياي شغل چگونه است .8

  . متفاوتي داشته باشند هايتوانند درآمدحر فرد ميبا توجه به تعداد سفارشات و ميزان تب

  كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه .9

مطالعه وبگاه   متخصصان اين رشته و با ، كنندي كه اين رشته را تدريس ميهايدانشكده، دندانپزشكي هايبا مراجعه به كلينيك
www.  dta.  ir  عات مفيدي كسب كردتوان اطالمي  

 ؟ الزم براي انجام شغل چيست هايها و مهارتتوانايي .10

 . ز در جهت ساخت دندان اهميت دارددقت و ظرافت و در نظر گرفتن تمامي نكات ري :  توانايي هنري
 . باشدهاي مؤثر ميانجام كار و تحويل به موقع سفارش  از توانايي، برنامه ريزي :  توانايي مديريتي
 . جهت ساخت پروتز اهميت بسزايي دارد. . پردازش و ، توانايي كار با ابزار و وسايل ساخت :  توانايي مكانيكي
 . ها در سرعت عمل و تحويل كار درست اهميت داردها و چشمين انگشتان دستهماهنگي ب :  توانايي حركتي

  . اتصال و درك روابط بين آنها اهميت دارد، جهت تشخيص حالت قرارگيري :  درك فضايي

  . ترند؟كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق .11

 :  تر خواهند بودهاي زير در اين شغل موفقافرادي با شخصيت
 . برندتر از فكركردن لذت ميو وسايل بيش واقع بين كه از كار كردن با ابزار ايهشخصيت 

  . را دوست دارند با تمركز و دقت ، آرام،  ساكت هايقراردادي كه كار در محيط  هايشخصيت  

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش .12

درماني دندانپزشكان مختل  هايرت آنها بخش مهمي از فعاليت كار دندانسازان مكمل كار دندانپزشكان مي باشد  و بدون مها 
هاي كاري دارند لذا موارد زير جزو ارزشسالمت و همينطور زيبايي مردم سر و كار  ، آنها بطور مستقيم با بهداشت ، خواهد شد

 :  محسوب خواهد شد
زيرا تمام ، ندان عايد اين دسته از افراد خواهد شددرآمد مناسب حاصل از كار در حوزه بهداشت و سالمت دهان و د :  كسب درآمد

 . مردم در بخشي از عمر خود به اين پروتزها نياز خواهند داشت
به  ...انتخاب همكاران و افرادي كه با آنها ارتباط كاري خواهند داشت و  ، چون اختيار كار از نظر تخصيص زمان :  آزادي عمل

از آزادي ، نقطه نظر بهداشت و جنس مواد در چارچوب وزارت بهداشت و درمان باشندبايست از دست خودشان است و صرفا مي
  . عمل مناسبي برخورداند

 . دارا بودن حسن خلق و مديريت كار موفقيت بااليي در اين حرفه كسب خواهند نمود ، در صورت توسعه كار :  موفقيت
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 فروشنده داروهاي دامي

 رسته
 مت و بهداشتسال، پزشكي :  رسته اصلي
 بهداشت :  رسته فرعي

 

 ماهيت .1

در اين شغل ارائه خدمات . داروخانه هاي دامپزشكي در واقع پل ارتباطي بين دامداران و داروي مورد نياز براي دام است
 . دامپزشكي و توزيع داروهاي دامي انجام مي گردد

  ...و  ات و جانوران موذيسموم جهت مبارزه با حشر، انواع داروهاي دام :  ابزار و وسايل كار
 تي توسط مديريت هاي ذيربط و يا خودنظارمستقيم توسط سازمانصورت غيرهنظارت اين حرفه ب : سيستم نظارت

 داروخانه مي باشد

 محيط كار .2

محيط سرپوشيده مكان و نور مناسب با دماي معين وجود يخچال هاي مناسب نگهداري دارو و در نظر گرفتن  :  فضاي فيزيكي
 . استانداردهاي بهداشتي و سالمتي براي عرضه داروهاي دامي

  . از صبح تا  شب مي باشد طور معمولهاين حرفه بساعت كاري  :  ساعات كاري
 . خطر خاصي در اين حرفه وجود ندارد :  خطرات احتمالي

 . در اين حرفه نمي باشد تحرك و جابجايي خاصي :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
 . سروصداي قابل مالحظه ي در اين حرفه نمي باشد :  بودن يا پرسروصدا بودن محيطساكت 

 . در اين حرفه ارتباط با وسايل و افراد مراجعه كننده مي باشد :  سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .3

 . ل تحصيالت كارشناسي دامپروري و يا دكتراي دامپزشكي مي باشدداشتن ديپلم تجربي و حداق

 چه عاملي باعث شده كه اين شغل درسطح شهروجود داشته باشد؟ .4

 . نياز مردم به اين خدمات و وجود كلينيك ها و داروخانه هاي دامپزشكي دولتي و خصوصي از عوامل وجودي اين حرفه مي باشد

 ؟عه دهيم و در آن پيشرفت كنيمچگونه مي توانيم اين شغل را توس .5
گيري از حمايت هاي كسب تجربه الزم و آگاهي از دانش روز و آخرين دستاوردهاي اين حوزه در كنار بهره، ارتقا مدرك تحصيلي

 . بيمه اي و دولتي باعث توسعه اين شغل خواهد شد

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟  .6
هاي دامپزشكي و شبكه ها و اداره هاي دامپزشكي دولتي از گزينه هاي استخدام  داروخانه، كلينيك ها و مطب هاي دامپزشكي

 . شغلي اين حرفه مي باشد

 چشم انداز آينده شغل چيست؟  .7

به دليل نقش داروهاي دامي در كنترل كيفيت فراورده هاي خام دامي و نيز پيشگيري و درمان بيماري هاي دامي و اهميت آن در 
 . از چشم انداز روشني برخوردار خواهد بود اين شغل، اقتصاد كشور

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟  .8
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دانش و تجربه و ، براي شاغلين در بخش دولتي مطابق با قوانين خدمات كشوري و در بخش خصوصي بسته به سرمايه گذاري
 . باشدمهارت هاي الزم متفاوت مي

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه  .9

 . سازمان دامپزشكي و وزارت جهاد كشاورزي، شاغلين و دانشكده هاي دامپزشكي ارائه دهنده اين رشته، ي شغلياطلس ها

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟  .10

  . مشتريان با مناسب ارتباط ايجاد براي روابط عمومي خوبداشتن  :  توانايي ارتباطي
 . كالم در توجيه و دادن اطالعات الزم به مشتري داشتن صراحت :  توانايي كالمي

 . حوزه نيا لوازم و تجهيزاتكار با  داشتن مهارت در :  يكيمكان ييتوانا

 ؟كدام يك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند .11
 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 

 . به ديگرانداشتن روحيه كمك رساني ن روابط عمومي باال و به دليل داشت :  شخصيت هاي اجتماعي
 . در  راستاي كار با لوازم و تجهيزات مرتبط اين حوزه :  شخصيت هاي واقع گرا

 . يعلم يجوگروبه امور پژوهش و جست يمنده عالق ليدله ب :  جوگروجست يها تيشخص

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟  .12
عنوان اولين هدف شغلي در جهت برآورده شدن نيازهاي مالي فرد  بهكاري اين شغل مي توان به كسب درآمد از ارزش هاي 

كمك به ديگران و رفع نياز هم نوعان و كسب موفقيت در  اخالقي در راستاي  به عنوان ارزش همچنين انسان دوستي، شاغل
رشد و ، از ديگر ارزش هاي اين حرفه . ندي در اين حرفه اشاره نمودنتيجه تالش و پشتكار و استفاده از توانمندي ها و عالقه م

توسعه فردي و بدست آوردن موقعيت اجتماعي در راستاي امكان پيشرفت و خدمت رساني متعالي به ديگران در اين شغل مي 
 . باشد
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 فيزيوتراپ

  :  رسته
 سالمت و بهداشت، پزشكي :  رسته اصلي
 سالمت :  رسته فرعي

 

  :  ماهيت .1

بيماران از جمله  كارشناس فيزيوتراپي كسي است كه بدون استفاده از دارو و مواد شيميايي به ترميم آسيب هاي جسماني
 . پردازدها و عصب ها ميگرفتگي رگ، مشكالت استخواني

ابزارهايي جهت ايجاد  . ستفاده كننددر اين شغل حتما بايد از لوازم تخصصي فيزيو تراپي با توجه به حيطه كار ا :  ابزار و وسايل
   ...حركت درماني  و  -ماساژ -آب درماني -امواج

هاي توانبخشي زير نظر مستقيم پزشك يا به صورت خود نظارتي كه تحت نظر غير ها و كلينيكدر بيمارستان:  سيستم نظارت
 . دكننباشد فعاليت ميمستقيم وزارت بهداشت و درمان يا سازمان بهزيستي مي

 :  محيط كار .2

مراكز درماني و مجتمع هاي پزشكي يا كلينيك هاي ، متخصصان فيزيوتراپ در فضاي سرپوشيده بيمارستان ها :  فضاي فيزيكي
همچنين بايد شرايط الزم براي رفت  . محيط كار آنها بايد آرام و داراي كابين هاي مجزا باشد . خصوصي مشغول به كار مي شوند

  . داشته باشد و آمد معلوالن را
در تعيين ساعت  نماينديا شيفتي باشد اما اگر در مطب شخصي كار  تواند تمام وقت وساعت كار با توجه محل كار مي:  ساعات كار

 . كار آزادي عمل دارند
 . دنمايدر اين حرفه  خطري خاص فرد فيزيوتراپ را تهديد نمي :  خطرات احتمالي كار

 . فرد فيزيوتراپ در محل كار جهت راهنمايي و هدايت بيمار تحرك و جابجايي دارد   :ثابت بودن يا تحرك در كار
به علت كار با افراد دچار حادثه و مشكالتي كه ايجاد شده محيط داراي سرو  :  ساكت بودن محيط شغلي يا پرسرو صدا بودن

 . صداي بيمار است

 ؟الزم براي شروع اين شغل چيست هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3

ه تحصيل به اين شغل بايد مدرك كارشناسي اين رشته را كسب نموده و مي توان تا مدرك دكتري تخصصي نيز ادام براي ورود 
دوره بازآموزي شركت هاي جديد دردستگاهافزايش اطالعات شغلي و آشنايي بابراي  نيز بارچند مدت يكشاغالن اين حرفه هر. داد
 .نمايندمي

 شما وجود داشته باشد؟ شهر ست اين شغل درچه عاملي باعث شده ا .4

 . دولتي و خصوصي هايمراكز درماني و كلينيك، دولتي و خصوصي هايوجود بيمارستان

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5

كاري مي يد و افزايش تجربهادامه تحصيل در اين حوزه و شركت در كارگاه هاي آموزشي جهت آشنايي با دستگاه ها و فنون جد 
 . تواند باعث پيشرفت در اين شغل گردد

  استخدامي شغل چيست؟ هايگزينه  .6

شرايط استخدامي مراكز توانبخشي و فدراسيون هاي ورزشي ، غير دولتي، دولتيهاي در بيمارستان هاي مختلف اعم از بيمارستان
 . فعاليت داشته باشند صورت قرارداديهب توانندهاي خصوصي ميكلينيكدر  وجود دارد و همچنين 
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   چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7

بايد به اين نكته توجه داشت كه جامعه ما از نظر هرم سني رو به ميانسالي و پيري است كه در آينده نه چندان دور  نيازمند 
امكانات پزشكي باعث شده است  اهميت بهداشت و پيشرفتبه خصوص فيزيوتراپي خواهند بود و همچنين ، خدمات توان بخشي

جامعه اين شغل از چشم انداز  دربنابراين  سالمت جسمي خود و بهبود كيفيت زندگي خود بپردازندكه مردم بيش از گذشته به 
 . برخوردار است خوب و رو به پيشرفتي

  حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8

و  مزايا مطابق با قوانين  وزارت بهداشت مي باشد حقوق و ، اني دولتيهاي دولتي  و مراكز درمدر صورت استخدام در بيمارستان 
البته با سرمايه گذاري و تأسيس كلينيك خصوصي فرد مي تواند  . دنموتوان افزايش درآمد ايجاد هاي تخصصي ميبا ادامه دوره

 . مطابق با تعداد بيماران و افزايش فعاليت درآمد خود را افزايش دهد

 طالعات بيشتر شغل چگونه است؟كسب ا هايراه .9

بازديد از مراكز فيزيوتراپي و گفت و گو با شاغالن اين حرفه  مي توان اطالعات خوبي ، "انجمن فيزيوتراپي ايران "با مطالعه مجله  
 .بدست آورد

 الزم براي انجام شغل چيست؟  هايتوانايي ها و مهارت  .10

 . توانند بيشتر مؤثرندني خوبي داشته باشند ميافرادي دلسوز كه روابط انسا :  توانايي ارتباطي
توانايي كاركردن با ابزار و وسايلي است كه نتيجه آن بالفاصله بر روي فرد ، الزمه اين شغل هاييكي از توانايي :  توانايي مكانيكي

 . را باشدپس يك فيزيوتراپ بايد توانايي كار با ابزار و وسايل فيزيوتراپي را دا، نيازمند اثر گذار است
فرد فيزيوتراپ جهت انجام درست كار و ارائه خدمات مناسب الزم است كه از توانايي حركتي و جسمي مناسبي  :  توانايي حركتي
 . برخوردار باشد

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11

  :  تر عمل نمايندتوانند در اين حرفه موفقزير مي هايافرادي با شخصيت
 . پر حوصله در اين شغل موفق خواهند بود، صبور، خوش برخورد، افرادي با داشتن روابط عمومي خوب :  جتماعيشخصيت ا
 . اجتماعي  كه از كار كردن با افراد ديگر و كمك رساني احساس لذت مي كنند نيز  براي شغل مناسب اند هايشخصيت 

تنظيمات و به كارگيري آن جهت ارائه خدمات به فرد بيمار لذت ببرند در ، افرادي كه از كار با ابزار و وسايل :  شخصيت واقع بين
 . تر خواهند بوداين حرفه موفق

   كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش  .12

هاي ناتوان و حادثه ديده را شايد به خاطر كمك كردن به ديگران به خصوص انسانارضاي حس انسان دوستي به :  انسان دوستي
 . ترين عامل ارزشي اين شغل نام بردهمعنوان م

توان جهت دريافت زيرا حتي در صورت عدم يافتن شغل مي  هاي شغلي اين حرفه كسب درآمد استيكي از ارزش :  كسب درآمد
 . مجوز و تأسيس كلينيك به تنهايي يا با مشاركت افرادي ديگر اقدام نمود

خصوصي احساس استقالل و آزادي عمل در ساعات كار و فعاليت و امكان در صورت تاسيس مركز  :  آزادي عمل و موفقيت  
 . باشدهاي اين شغل ميتوسعه و كسب موفقيت از ارزش
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 متصدي امور انتقال خون

 رسته

 سالمت و بهداشت ، پزشكي :  رسته اصلي
 سالمت :  رسته فرعي

 

 ماهيت .1
آماده كردن داوطلب جهت ، ي از قبيل ثبت نام داوطلبين اهداي خونمتصديان اين شغل تحت نظارت كلي عهده دار انجام امور

تفكيك خون به گروههاي مختلف ، نوشتن فرمهاي توزيع خون، خونگيري از داوطلب طبق دستورالعمل تعيين شده، اهداي خون
 . باشندو تامين گروههاي منفي و خون هاي ناياب از طريق وسائل ارتباط جمعي مي

  ...و  تخت مخصوص، پنــس و قيچى، سرنگ خــون از جمله ابزار الزم براى گرفتن، كيسه خون :  رابزار و وسايل كا
 . گرددمستقيم انجام مي به صورتنظارت ، در صورت استخدام در سازمان هاي مرتبط :  سيستم نظارت

 محيط كار .2
باشد و يا توسط گروه ها و مراكز درماني مي آزمايشگاه، معموال در فضاهاي بسته محيط هاي كاري اين حرفه :  فضاي فيزيكي

 . پذيردانجام مي.  ...شركت ها و، هاي سيار با حضور در فضاي مدارس
  . باشداين حرفه منطبق بر قانون استخدام كشوري ميساعت كاري  :  ساعات كاري

 . باشداز پرمخاطره ترين آسيب هاي اين حرفه مي خطر آلودگى :  خطرات احتمالي
 . باشددر اين حرفه نمي تحرك و جابجايي خاصي :  بودن يا تحرك و جابجايي ثابت

 . باشدي در اين حرفه نمياسروصداي قابل مالحظه :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
 . باشددر اين حرفه ارتباط با افراد مراجعه كننده مي :  سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 لي وآموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست ؟مدارك تحصي .3
 ، يكارشناسى رشته خون شناس كارداني رشته علوم آزمايشگاهي و يا تحصيالت درســطحرشته تجربي وحداقل  ديپلمداشتن 

ى كده پيراپزشــكجمعيت هالل احمر و دانشــ، دوره آموزشى خاص يك ماهه كه از طرف سازمان انتقال خونهمچنين گذراندن 
 . گرددمى برگزار

 چه عاملي باعث شده اين شغل در سطح شهر وجود داشته باشد؟ .4
آزمايشگاه هاي پيشرفته در مناطق شهري ، مراكز پزشكي درماني، نيازمندي افراد جامعه به خدمات اين حوزه و وجود بيمارستان ها

 . باشدباعث وجود اين شغل مي
 آن پيشرفت كرد؟توان اين شغل را توسعه داد و درچگونه مي .5

 . باشدارتقاء مقطع تحصيلي و كسب تجربه و آگاهي از آخرين دستاوردهاي روز دنيا از عوامل توسعه ي اين حرفه مي

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست ؟ .6
 سازمان ،يدرمان و آموزش پزشك، بهداشت وزارترآزمايشگاه هاي توانند د يم ليشغل پس از فراغت از تحص نيا يتصد انيتقاضم

 . و درآزمايشگاه هاي بخش خصوصي فعاليت نمايند و پژوهش خون شيپاال شركت، رانيانتقال خون ا

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
 گيرىبه خون و متخصص خون افراد جامعه نياز، حوادث و ســوانح اجتماعىبيماري و  بــه دليل رشــد جمعيــت و ازدياد

 . پيشرفتي براي اين حرفه را ايجاد نموده استگسترش يافته است و افق رو به 
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 حقوق مزايا اين شغل چگونه است؟ .8
 . در صورت جذب در بخش دولتي طبق قوانين استخدام كشوري و در بخش خصوصي بر اساس قرارداد وتوافق كاري مي باشد

 راههاي كسب اطالعات بيشتر اين شغل چگونه است ؟ .9
 . مارستان ها و  آزمايشگاه ها و سايت هاي مرتبط اينترنتيبي، مراجعه به شاغلين، اطلس هاي شغلي

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10
 . در راستاي داشتن رابطه مناسب و انساني و همدلي با مراجعه كننده :  توانايي ارتباطي

در راستاي الزام دقت و  )دست و چشم(  دنداشتن سالمتي و قواي بدني و هماهنگي اعضاي ب:   هاي جسمي و حركتيتوانايي
 تمركز دركار

 كدام يك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11
 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 

 . به دليل داشتن روابط عمومي باال و همدلي و لذت بردن از كار براي ديگران :  شخصيت هاي اجتماعي

 هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ارزش  .12
، شدن نيازهاي مالي فرد شاغلعنوان اولين هدف شغلي در جهت برآوردهتوان به كسب درآمد بههاي كاري اين شغل مياز ارزش

يجه كسب موفقيت در نتبه ديگران و رفع نياز هم نوعان واخالقي در راستاي ارائه خدمات   همچنين انسان دوستي به عنوان ارزش
ي رشد و توسعه، هاي اين حرفهاز ديگر ارزش . تالش و پشتكار و استفاده از توانمندي ها و عالقه مندي در اين حرفه اشاره نمود

 . فردي و بدست آوردن موقعيت اجتماعي در راستاي امكان پيشرفت و خدمت رساني متعالي در اين شغل مي باشد
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 :حمل و نقلمشاغل رسته 
 

  )بين شهري-شهري(و حمل و نقل  باربري

 رسته

 نقلوحمل :  رسته اصلي

 نقلوحمل :  رسته فرعي

 

 ماهيت. 1

كاال  و حمل جابجايي مؤثرهاي فردي از جمله رانندگي و ياو مهارت ها از تكنيك، باربري و حمل و نقل از طريق خودرودر افراد 
 . دنگير بهره مي

، زيرا در حمل و نقل . نياز مي باشدافراد توانمند  در كنار وسايل حمل و نقل مخصوصبه  كار ناي انجام در :  ابزار و وسايل الزم
مهارت و احتياط هاي الزم در بايد .  ...لوازم منزل و بيمار و ، خون، وسايل شيميايي، خودرو، سوخت، گوشت، لبني هايفرآورده 

 . حمل و نقل وجود داشته باشد
 . ت مجموعه باربري نظارت مستقيم وجود داردتوسط مديري :  ارتسيستم نظ

 محيط كار . 2
ومراكزي كه نياز   ...شركت هاي توليدي و ، بيمارستان ها، اداراتي چون پست، ميادين، مراكز باربري وكارخانجات :  فضاي فيزيكي

 . شوندمحسوب مي اين شغل هاي كارياز محيط، به وسيله نقليه براي جابجايي داشته باشند
 . صورت تمام وقت استه ب معموالًاين حرفه ساعت كار  :  عات كاريسا

رعايت نكردن نكات ايمني در جابجايي و آسيب هاي بدني در اين راستا ، از خطرات و آسيب ديدگي اين شغل :  خطرات احتمالي
  . خواهد بود

 . دتحرك و جابجايي از الزامات اين كار مي باش :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
 . در اين شغل سرو صداي محيطي بدليل حضور دائم در سطح شهر اجتناب ناپذير است :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . در اين حرفه شاغلين هم با تجهيزات و هم با افراد سروكار دارند :  سرو كار با ابزار يا افراد

 يست؟الزم براي شروع اين شغل چ هايمدارك تحصيلي و آموزش  . 3
شركت ها و ادارات دولتي نياز به ، البته در صورت جذب در سازمان ها اين شغل نياز به مهارت دارد ونياز به مدرك تحصيلي ندارد

 . برخوردار بودبايد از سواد خواندن و نوشتن نيز اگرچه براي دريافت گواهينامه  . حداقل مدرك ديپلم وجود خواهد داشت

 وجود داشته باشد؟ سطح شهراين شغل در  چه عاملي باعث شده است. 4
، شودر ديده ميتاين شغل بيش و كارخانجات توليدي سطح شهر نقلوي حملپايانه ميادين باربري و همجوار با بازار و در مناطق

 . هد داشتالزام به حضور اين شغل وجود خوا، دليل مرتفع كردن نيازهاي گوناگون گروه هاي مختلفهالبته در تمام سطح شهر ب

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ . 5
دريافت ، در حوزه جابجايي تجهيزات بخش هاي مختلف هاي الزمهاي مهارتي در نحوه رانندگي وكسب مهارتبا دادن آموزش

 . است ي اين حرفهتوسعه شغلشركت هاي حمل و نقل يا عضو تعاوني هاي حمل و نقل كشور جزو  مجوز

 استخدامي شغل چيست؟ هايگزينه  . 6
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امكان كار به صورت خوداشتغالي و يا به شكل قراردادي ، و تبحر در آن داشتن گواهي نامه رانندگي داشتن وسيله نقليه مورد نياز و
 . را به وجود مي آوردخصوصي دفاتر باربري  هاي دولتي و با سازمان

 چشم اندازآينده شغل چيست؟ . 7
تقاضا براي اين ، ي تجهيزات بخش هاي مختلفاو الزام به جابجايي حرفه ت و گسترش زندگي شهرنشينيه به افزايش جمعيجبا تو

شهري با نصب نرم سفارش حمل و نقل هاي شهري و بين،  1هاي نوپاشركت اي كه با گسترش به گونه شغل افزايش يافته است
مراه يا از طريق سايت ها فراهم شده است و سبب ساز افق روشن در اين حوزه خواهد هاي كاربردي در گوشي هافزارها و برنامه

 . شد

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ . 8
-و شهرت و ارائه خدمات مطلوب شركت هاي باربري مي ساعات كاري و شرايط قراردادهاي دولتي و خصوصي، بستگي به موقعيت

 . تواند متفاوت باشد

 توان اطالعات بيشتري درباره اين شغل بدست آورد؟مياز چه منابعي . 9
 . باشنداين شغل مي هاي كسب اطالعاتمراكز باربري و شاغلين اين حرفه از راه

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت  . 10
 . ت در انجام كارجهت الزام به سالمت بدني و هماهنگي اعضاي بدن در سرعت و دق :  و جسمي توانايي حركتي

 . باشدتشخيص جهت يابي از روي نقشه يا  اطالعات كمي كه در دست مي :  درك فضايي
 ، جهت كاركردن با خودرو و وسايل و ملحقات مربوط به آن :  توانايي مكانيكي 

  . جذب مشتريمندي به دادن خدمات به ديگران و گرفتن رابطه مناسب در راستاي هجهت عالقهب :  رتباطيا توانايي
 . باشدكار الزامي ميدر ريزيو برنامه داشتن اين توانايي جهت ساماندهي، صورت تاسيس دفتر باربري اختصاصيدر: توانايي مديريتي

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق تر هستند؟ . 11
 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 

 . به علت دارا بودن روابط عمومي و توانايي باال كار ي در محيط اجتماعي و مشتري مداري :  اي اجتماعيشخصيت ه
 . سرو كار داشتن با ابزار و وسايل و تجيزات مختلفدليل هب  :  شخصيت هاي واقع بين

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش  . 12
در مشاغل مهم و حساس ، تواند ارزشمند باشده به عالقه براي فرد ميآزادي عمل با توجت و موفقي، مدآاين شغل در كنار كسب در

ها و كسب مجوز شركت از جمله راههاي ارتقا منزلت اجتماعي گسترش تعاوني . مي تواند موجب رشد و تعالي فرد در جامعه باشد
 . باشدهاي حمل و نقل باربري مي

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
١
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                                    خلبان هواپيما

                                                                                                                    :رسته
 حمل و نقل: رسته اصلي
 حمل و نقل: رسته فرعي

 

 ماهيت .1

عمليـات   البته خلبان هواپيماهـاي نظـامي    .داردهوايي بر عهده از راه  راخلبان هواپيما وظيفه رساندن مسافران و بارها به مقصد 
اي ديگر نيـز بـه عنـوان خلبـان     ديگر از جمله كمك رساني و عمليات نظامي مانور،  شناسايي و حمله را بر عهده دارد، عدههاي 
 .را برعهده دارند... وظيفه امدادرساني، آموزش، سمپاشي و ... كوپتر يا هواپيماهاي سبك هلي

 .اول از همه تأمين وسيله پرواز است، بعد ترجيحا ارتباط با اتاق فرمان و باند مناسب پرواز:  ابزار و وسايل
اي از لحاظ فني و امنيتي تحـت نظـارت مسـتقيم قـرار     بنابر حساسيت باالي شغلي و پيشگيري از هر نوع حادثه: سيستم نظارت

 .دارند

 محيط كار .2
در بخش هاي ديگر سيسـتم هـوايي غيـر مسـافري ماننـد سمپاشـي محصـوالت        و يا  سر كشورفرودگاه هاي سرا: فضاي فيزيكي

 كشاورزي، تست پرواز و يا آموزش پرواز 

نظم و دقيـق و اغلـب شـناور    ساعات كاري به دليل مسائل امنيتـي بسـيار مـ    ،دهندمعموال شيفتي كار انجام مي:  ت كاري اساع
 .هستند

تغييرات فشار هـوا،   ليت حفظ جان مردم، پروازهاي غيرمنتظره،ؤ، خطرات پرواز، استرس مسدر پي پيسفرهاي : خطرات احتمالي
بخشي از مشكالتي است كه اگر فرد بدون آگاهي از آنهـا  ... دوري از خانواده و وجود تشعشعات و امواج متعدد مصنوعي و طبيعي
 .وارد اين حرفه شود، ممكن است دچار مشكل شود

 .حسب وظيفه كاري مدام در سفرخواهند بود: جابجايي در كارثابت بودن يا تحرك و 
 .ها و اتاق فرمان استمحيط كار داراي سرو صداهاي ممتد دستگاه: ساكت بودن يا پرسروصدا بودن

 .هردو، اما در حين كار سروكار مستقيم با ابزار غالب است: سروكار با افراد يا ابزار

 شروع اين شغل چيست؟هاي الزم براي ي و آموزشتحصيلمدارك  .3

و  14 ديـپلم  حـداقل معـدل كـل    سـن، سال  20براي شركت در آزمون دانشكده پرواز بايد زير  ، نيروي هوايي ارتشاز طريق )1
  هاقبولي در آزمون تئوري و صالحيت

امـه پرسـنل   خلباني از طريق دريافت گواهينامه سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسـالمي ايـران، متقاضـي صـدور گواهين    )2
پروازي در صورت با موفقيت گذراندن دوره آموزشي مصوب در مركز آموزش مورد تائيد، اثبات دانش علمي، اثبات مهـارت پـرواز   
در سيموالتور، اثبات مهارت پرواز با وسيله پرنده، اثبات توانايي صحبت كردن و فهميدن زبان مورد نياز براي مكالمات راديويي و 

 .پزشكي مناسب مي تواند گواهينامه مدنظر را از سازمان دريافت كنددارا بودن سالمت 

مركز آموزش فنون و خدمات هوايي يك مركز دولتي است كه دوره هاي آموزشـي خلبـاني را بـه صـورت تركيبـي از آمـوزش       )3
براي دريافت گواهينامـه   1اعزامدانشجويان پس از پايان دوره خلباني و  .مجازي تئوري و آموزش حضوري پرواز را برگزار مي كند

                                                           
١ dispatcher 



    ٢٠� 

    

به سازمان هواپيمايي كشوري معرفي خواهند شد و پس از موفقيت در آزمون سازمان هواپيمـايي گواهينامـه بـين المللـي بـراي      
هـم اكنـون در   . خانم ها نيز مي توانند در اين آموزشگاه ها نام نويسـي و مـدرك دريافـت كننـد     حتي .دانشجو صادر خواهد شد

تهران، تبريز، اهواز و مشهد مراكزي براي آموزش خلباني به دختران وجود دارد، اما هنوز اقدامي براي اشتغال به شهرهاي شيراز، 
 .كار ايشان انجام نشده است

 .هاي پرواز از الزامات استهاي مختلف مهارتي و دريافت گواهينامهجهت رسيدن به اين جايگاه طي دوره

 شما وجود داشته باشد؟ چه عاملي باعث شده اين شغل در شهر .4
 اصلي كشور جهت پروازهاي داخلي و خارجيوجود فرودگاه 

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و پيشرفت كرد؟ .5
 توسعه  صنعت گردشگري در كشور و جذب توريست با برقراري ارتباطات بين المللي 

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟ .6

. فعاليت مـي كننـد  ... معموال در حوزه هاي مسافربري حمل و نقل، كشاورزي، آموزشي و كهي در شركت هاي هواپيماي استخدام
 ارتش يا ساير سازمان هاي نظامي مثل سپاه پاسداران  در  همچنين استخدام

 چشم انداز آينده اين شغل چيست؟ .7
چشم انداز خوبي  ي،حمل و نقل هوايبا توجه به جمعيت باالي جوان در كشور و ايجاد عالقه  در صورت ميسر شدن فرصت هاي 

 .شودبيني ميرا پيش

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8

ميزان تحصيالت، تجربه، مهارت، سابقه و نـوع محـل كـار از    . باشدآمار دقيقي از ميزان درآمد خلبانان در كشور در دسترس نمي
 .بسيار خوب است  شغل در برخي كشورهاي جهاندرآمد اين . جمله عواملي است كه بر ميزان درآمد خلبان موثر هستند

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
و خلبانان نيروهاي مسلح كشور كـه اغلـب بـه صـورت نيمـه       )ره(مصاحبه با خلبانان در فرودگاه مهر آباد يا فرودگاه امام خميني

 .شوندمتمركز پذيرش مي

 غل چيست؟توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام ش .10
با توجـه بـه    درك و انجام كليه دستورات بخش كنترل ترافيك هوايي سازماندهي امور در هنگام پرواز و توانايي: توانايي مديريتي

 ساير قوانين موجود 

م دارا بودن روابط انساني باال بخصوص با اعضاي تيم پرواز ؛ به جهت حفظ آرامـش خدمـه و مسـافران  در هنگـا    : توانايي ارتباطي

 پرواز و زمان هاي بحراني

بايست عالوه بر زبان فارسي به زبان انگليسـي  خلبانان مي. روان بودن كالم به جهت ارتباط مستمر با برج مراقبت: توانايي كالمي

سـاير  زيرا بسياري از منابع اطالعاتي رشته خلباني به زبان انگليسي هستند و مكالمات با برج مراقبـت و  ، نيز تسلط داشته باشند

 .كادر تخصصي پرواز نيز به زبان بين المللي كه انگليسي باشد صورت مي گيرد

 كـارگيري آن در زمـان پـرواز بسـيار     توانـايي درك رياضـي و محاسـبات انجـام شـده و تنظيمـات درسـت و بـه        : توانايي رياضـي 

 .اهميت دارد

 .باشداز كه از الزامات كاري خلبانان ميتوانايي كارنمودن با ابزار و دستگاههاي كابين پرو: توانايي مكانيكي
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-باشد هرچند از طريق برج مراقبت به طور مداوم هدايت مـي ها و الزامات كار خلباني جهت يابي مييكي از توانايي: درك فضايي

 .باشدكارگيري درست دستورات از الزامات ميگردند اما به

 ؟ تر هستندكداميك ازتيپ هاي  شخصيتي در اين شغل موفق .11

 :ترندافرادي با شخصيت هاي زير در اين شغل موفق

در صورتي كه خلبانان هواپيماهاي مسافربري داراي روابط عمـومي خـوبي باشـند حتـي در هنگـام مكالمـه بـا        : شخصيت اجتماعي

م وقـوع حادثـه تـرس و    توانند به مسافران آرامش را انتقال داده تا از سفر خود لذت ببرند، يـا در هنگـا  مسافران از كابين خلبان مي

 .ها را انجام دهندنگراني را تا حد ممكن دور نموده و دستورات اساسي جهت حفظ جان آن

گيـري در لحظـه و   ها، تحليل نموده و تصميمجو گر هستند و بنابر دادهوخلباناني كه داراي شخصيت جست: وجوگرشخصيت جست

 .باشندتر ميمناسبي دارند در كار خود موفق

 هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ ارزش .12

كوپترهـاي امـدادي   به خصوص خلبانان هلـي . هاي كاري در اين حرفه كمك كردن به همنوعان استيكي از ارزش: انسان دوستي

 .نمايندكه در زمان بروز حادثه يا بحران با از جان گذشتگي و خستگي ناپذير به همنوعان خدمت مي

 .غم استرس كاري باال به دليل نياز به  تخصص علمي و مهارتي از درآمد مناسبي برخوردار استاين شغل علي ر: كسب درآمد

توانند در ارتقاي مـدارج بـاالي   شود  و ميتر موفقيت تلقي ميدر اين حرفه حتي تعداد ساعت پرواز و كسب تجربه بيش: موفقيت

 .شغلي مؤثر باشند
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 )مترو(قطار شهريراهبر

 :  رسته
 حمل و نقل:   اصلي رسته

 حمل و نقل:   رسته فرعي
 

 ماهيت. 1

راهبر مترو، قطار مترو را .  اكنون تعداد زيادي خط مترو در تهران و شهرهاي بزرگ ايران راه اندازي و يا درحال احداث مي باشد
راهبر مترو بايد با قوانين ريلي  . كندروي ريل ها حركت داده و مسافران را مطابق جداول زماني مشخص بين ايستگاه ها جابجا مي

او بايد قدرت .  همچنين بايد روابط عمومي خوبي داشته و به مسافران احترام بگذارد.  آشنا بوده و مديريت زمان داشته باشد
 . شنوايي و بينايي خوبي داشته و از تمركز و دقت بااليي برخوردار باشد

 محيط كار. 2
 . باشنداي مسافري داخل شهري است و راهبر مترو  در زمان كار در كابين مترو مستقر ميمترو سيستم قطاره:   فضاي فيزيكي

رود، يك استراحت مسيري كه مي 3البته معموال بين هر .  راندساعت قطار را مي7راهبر مترو به طورمتوسط روزانه :   ساعات كار
 . دارد

 . رساندر محيط با سرو صدا به سطح شنوايي آسيب ميآسيب در حين رانندگي با واگن، كار د:   خطرات احتمالي
 . البته نه به معناي جابجايي فيزيكي توسط فرد.  در كار حسب وظيفه در حركتند:   ثابت بودن يا تحرك در كار

 . محيط كاري پرسروصدايي دارند:   ساكت بودن يا پرسروصدا بودن
 افراد  سروكار با ابزار و:   سروكار با افراد يا با ابزار

 مدارك تحصيلي و آموزشهاي الزم براي شروع اين شغل؟. 3
شركت هاي متروي كشور معموال از بين فارغ التحصيالن فوق ديپلم رشته هاي برق، كامپيوتر و مكانيك براي شغل راهبر مترو 

 شوند تا بتوانند وارد اين افراد واجد شرايط بايد در آزمون ورودي، مصاحبه و معاينات پزشكي موفق .  استخدام مي نمايند
 . شغل شوند

 چه عاملي باعث شده اين شغل درشهرشما وجود داشته باشد؟ . 4
به دليل استفاده اكثر شهروندان جهت تردد در مسير هاي شهري و نقش و اهميت كنوني اين وسيله نقليه نسبت به ساير وسايل 

فاده از مترو مزاياي زيادي از جمله كاهش ترافيك شهري، كاهش است  ...و حمل ونقل از حيث سرعت و راحتي و پاكيزگي هوا
 . قدم شدن در امر احداث مترو تهران بودمصرف سوخت، كاهش آلودگي هوا و كاهش تصادفات شهري دارد كه اين امر باعث پيش

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و پيشرفت كرد؟ . 5

افزايش حقوق و مزايا به دليل حساسيت و . تبليغ اهميت اين شغل براي  نسل جوان.  ها افزايش خطوط مترو و ايستگاهها و واگن 
راهبر مترو در شركت هاي مترو مشغول به كار بوده و با كسب تجربه بيشتر به پست هاي باالتر مديريتي و .  دقت اين شغل

 . يابدنظارتي دست مي

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟. 6
هاي برق، كامپيوتر و مكانيك براي شغل راهبر مترو روي كشور معموال از بين فارغ التحصيالن فوق ديپلم رشتههاي متشركت

 . افراد واجد شرايط بايد در آزمون ورودي، مصاحبه و معاينات پزشكي موفق شوند تا بتوانند وارد اين شغل شوند.  كننداستخدام مي
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پس .  و عملي براي كسب مهارت و دانش مرتبط براي پذيرفته شدگان برگزار مي شود پس از استخدام، دروه هاي آموزشي تئوري
رانندگان مترو داراي دسته بندي و .  از آن با رانندگي كردن ميزان معيني مسافت با قطار مترو، مي توانند گواهينامه دريافت كنند

 . وزگار كه رسيدن به هر كدام شرايط خاصي دارد، مربي و آم1، پايه 2، پايه3پايه :   درجاتي هستند كه عبارتند از

 چشم انداز آينده اين شغل چيست؟ . 7
 . با توجه به جمعيت شهري و تردد روزانه جمعيت باال در تهران و ديگر كالن شهرها، چشم انداز آينده اين شغل رو به بهبود است

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟. 8
 . باشد، كه با دريافت مزايا و رتبه شغلي افزايش خواهد يافتارت كار ميدرآمد راهبر مترو حقوق پايه وز

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟. 9
 . مصاحبه با شاغلين ايستگاه هاي مترو سراسركشور، مراجعه به سازمان مركزي مترو و مراجعه به سايت

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟. 10
 ريزي، مديريت زمان، انجام كار مطابق برنامه خط سير و اتاق فرمان برنامه:   توانايي مديريتي
افراد شاغل در اين حوزه بايد توانايي كاركردن با ابزار و وسايل و رانندگي مستمر در فضاي نيمه تاريك و با صدا :   توانايي مكانيكي
 . را داشته باشند
 گيريها، چشم و سرعت عمل در تصميمين دستهماهنگي ب:   توانايي حركتي

 تر هستند؟كداميك ازتيپ هاي شخصيتي در اين شغل موفق. 11
 . افرادي با روابط عمومي باال، صبور و حسن خلق ميتوانند در اين حوزه مؤثرتر عمل نمايند:   شخصيت اجتماعي

 . رانندگي خسته نشوندافرادي كه به علت كار مداوم در اتاقك بر اثر :   شخصيت واقع بين

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
 . هاي كاري خدمت رساني به همنوعان و موجبات رفاه و آسايش آنان را ايجاد كردن استيكي از ارزش:   انسان دوستي
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 كارمندآژانس مسافرتي

 :رسته

 گردشگري، هتلداري و  رستوران: رسته اصلي

 گردشگري: ته فرعيرس

 ماهيت.1

در واقع او اطالعـات الزم دربـاره انـواع بلـيط هـا،      . كارمند آژانس مسافرتي به فروش تورها و بليط هاي داخلي و خارجي مي پردازد

د گـاهي كارمنـ  . تورها و ساير امكانات موجود در آژانس مسافرتي براي سفرهاي كاري و تفريحي را در اختيار مشتريان قرار مي دهد

 . آژانس مسئول تهيه و برنامه ريزي تورهاي مسافرتي و بسته هاي تفريحي براي تعطيالت نيز مي باشد

رايانه مجهز به نصب نرم افزارهاي ثبت و حسابداري، اتصال به شبكه جهت رزرو بليط از سامانه هـاي حمـل و نقـل    : ابزارها و وسايل

 ...هوايي و  -موجود در كشور اعم از ريلي

 تحت نظارت غيرمستقيم سازمان ميراث فرهنگي كشور و سازمان بازرسي و قيمت گذاري: ظارتسيستم ن

 محيط كار.2

محيط كار آژانس هاي مسافرتي معموال از يك مغازه نسبتا بزرگ تا يك واحد مستقل آپارتماني تشكيل شده است كه در آن مسول 

 .رمندان به ارائه خدمات اشتغال دارندفروش تورهاي داخلي و خارجي و يا برحسب نوع حمل و نقل كا

 .بعدازظهر به كار مشغولند 5صبح تا  8معموال به صورت تمام وقت از : ساعات كار

 .خطر خاصي در اين حرفه متوجه افراد نيست: خطرات احتمالي

 .ي خدمات ارائه مي نمايندبه طور معمول در محل كار خود ثابتند و از طريق مراجعين حضوري يا تلفن: ثابت بودن يا تحرك در كار

-شود ولي در زمان شروع تعطيالت اوج كـاري آژانـس  معموال كار در محيط آرامي انجام مي: ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 .اندهاست و گاهي با جمعيت زيادي مواجه

 . هردو مورد جزو موارد جدانشدني كار مي باشد: سروكار با ابزار يا افراد

 ؟ي و آموزشهاي الزم براي شروع اين شغلتحصيلمدارك .3

افراد با هر مدركي مي توانند در دوره هاي آموزشي كـه زيـر   . راي ورود به اين شغل الزاما به مدرك تحصيلي خاصي نياز نمي باشدب
افـرادي را   بسياري از آژانس هاي مسـافرتي . نظر سازمان ميراث فرهنگي برگزار مي شود، شركت كرده و مدرك معتبر دريافت كنند

به عنوان كارآموز براي مدتي جذب كرده، آموزش هاي الزم را به آنها داده و پس از گذشت زمان كـارآموزي، در صـورت توانمنـدي    
ــد      ــي كننــــ ــتخدام مــــ ــود اســــ ــد خــــ ــوان كارمنــــ ــه عنــــ ــا را بــــ ــرفين، آنهــــ ــق طــــ ــراد و توافــــ  .افــــ

مي توانند در رشته مـديريت گردشـگري در دانشـگاه     افرادي كه مي خواهند تحصيالت دانشگاهي مرتبط با اين شغل داشته باشند،
 .علمي و كاربردي و يا رشته مديريت جهانگردي در ساير دانشگاه ها تحصيل كنند

 شما وجود داشته باشد؟  شهرچه عاملي باعث شده اين شغل در .4

 .اين شغل در شهرهاي بزرگ قابليت كار  و ارائه خدمات را دارد -نزديكي به مراكز حمل ونقل

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و پيشرفت كرد؟.5

معرفي از طريق ابزارهاي اطالع رساني جديد از جمله  راه انـدازي سـايت    -گردشگريارتقاي صنعت  تحصيالت دانشگاهي و ايجاد و

 معرفي و رزرواسيون و معرفي از طريق شبكه هاي اجتماعي

 



    ٢١١ 

    

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟.6

بـا كسـب   . كارمند آژانس مسافرتي مي تواند در انواع آژانس هاي مسافرتي اعم از كوچك و بزرگ كار كند -ند آژانس مسافرتي كارم

همچنين در صـورت داشـتن   . ارتقا يابد... تر مي تواند به سمت هاي مديريتي و نظارتي مانند مدير تورها، مدير آژانس و تجربه بيش

 .مي تواند آژانس مسافرتي راه اندازي كندسرمايه و ساير شرايط تاسيس، 

وضـعيت آژانـس هـاي    . در خصوص وضعيت بازاركار و استخدام كارمند آژانس مسافرتي اطالعـات دقيقـي در دسـترس نمـي باشـد     

شايد در ظـاهر تعـداد آنهـا زيـاد باشـد، ولـي       . مسافرتي در كشور، با توجه به رونق كم صنعت گردشگري، چندان مطلوب نمي باشد

 .اد كمي آژانس هاي فعال و حرفه اي در بين آنها مي توان يافتتعد

 چشم انداز آينده اين شغل چيست؟ .7

و جـو رزرو مسـافرت هـا    با توجه به وجود انواع برنامه هاي كاربردي كه از طريق نصب بر روي گوشي تلفن همراه نيز قابليت جسـت 
ت بليط و محل استراحت راحت باشد و نيازي به مراجعـه بـه آژانـس هـا     امكان پذير است شايد دسترسي به تورهاي داخلي يا درياف

لذا با توجه به شرايط چشم انداز اين شغل رو به پيشرفت . ولي در سفرهاي خارجي هم چنان اين ضرورت احساس مي گردد. نباشد
 .گرددپيش بيني نمي

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟.8

در بيشتر آژانس ها براي كارمنـدان  . آژانس مسافرتي آمار درست و دقيقي در دسترس نيست در مورد ميزان حقوق و درآمد كارمند
معمـوال آژانـس هـايي كـه     . يك حقوق ثابت در نظر گرفته شده و به ازاي تعداد فروشي كه انجام دهند، به آنها پورسانت مي دهنـد 

خت حقوق كم، بدون هـيچ مزايـا و بيمـه اي، از آنهـا انتظـار      خيلي فعال و قوي نيستند، تعداد كمي كارمند استخدام كرده و با پردا
 .دارند كار چندين نفر را انجام دهند

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟.9

 آژانس هاي مسافرتي سراسركشور

 تواناي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟.10

مهـارت جـذب   وي جهت انجام خدمات حضوري و تلفنـي بـه مـراجعين جهـت     و ارتباط ق قدرت بيان و خوشرويي: توانايي ارتباطي

 و ترغيب جهت انتخاب برنامه هاي موجود آژانس مشتري

توانايي دريافت درست و دقيق اطالعات و خواسته مشتري و ارائه برنامه هاي سـفر مطـابق درخواسـت و يـا پـيش      : توانايي مديريتي

 انسبيني و برنامه ريزي جهت سفر از طريق آژ

جهت برقراري روابط عمومي باال در محيط كار و توضيح و ارائه خدمات و ترغيب جهت بهـره منـدي از برنامـه هـاي     : توانايي كالمي

 آژانس

 ؟تر هستند در اين شغل موفق يشخصيت ويژگي هاي كداميك از.11

 :ترندافرادي با ويژگي هاي شخصيتي زير در اين حرفه موفق

كه داراي روابط عمومي باال هستند  و از كمك كردن به ديگران لذت مي برند  در اين حرفـه موفـق تـر     افرادي: شخصيت اجتماعي

 .خواهند بود
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بايست منـافع  هاي مسافرتي به ارائه خدمات مشغولند چون هم با مردم سروكار دارند و هم ميافرادي كه در آژانس: شخصيت متهور

باشند در صورت دارا بودن شخصيت متهور در اين حرفه موفق تر خواهند بـود، زيـرا بـا    مالي و خدمات فروشندگي را در نظر داشته 

 .توجه به شرايط مي توانند تند حرف بزنند و تصميم بگيرند

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟.12

قصد انجام يك سفر تفريحي يـا   نوعان و افرادي است كهاز مهم ترين ارزش هاي شغلي اين حرفه كمك كردن به هم: انسان دوستي

 .زيارتي ايمن و مناسب را مد نظردارند

در اين حرفه در صورت برنامه ريزي هاي مناسب سفر مطابق درخواست مشتريان، فصل سفر، پيش رو بودن تعطيالت : كسب درآمد

 .نماينددرآمد مناسبي كسب مي... و اطالع رساني مناسب و 

 .هاي جديد و كسب مزيت رقابتي در بازار كار استدر اين حرفه ارائه ايده هاي كارياز جمله ارزش: خالقيت
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 مراقبت پرواز

 رسته 

 حمل و نقل : رسته اصلي

 حمل و نقل: رسته فرعي

 ماهيت.1

عبور و (ك راقبت پرواز سيستمي است كه براي جلوگيري از تصادفات و ايجاد بستري مناسب و كارآمد براي حركت روان ترافيم

پرواز يا كنترلر فردي است كه   مراقبت  متخصص. هدد هاي پروازي ارائه ميهاي الزم را به كليه يگان هوايي، راهنمايي) مرور

  يت، هواپيما را هدا آن  و براساس  پرواز گرفته  مراقبت  از برج  باند پروازي  هوا و سمت  باد، نوع  شوز  نحوه  زمينه ادر ر  الزم اطالعات 

روشن كردن و پرواز  شروعهواپيما توسط واحد مراقبتهاي پرواز از لحظه تصميم خلبان به  و نظارت بر كنترلهمچنين . نمايد مي

 .انجام نمي گرددونه پروازي گبدون مراقبت پرواز هيچالزم به ذكر است . مي باشدموتور تا فرود در مقصد و خاموش كردن موتور 

اعالم ، 1تصادفهشدار خطر هاي نمايشگر عمليات پروازي پيشرفته،  سيستم، »ثانويه«و » اوليه«هاي رادار  تمسيس: ابزار و وسايل كار

 4اعالم خطر ورود به مناطق ممنوعه،3كننده سيستم هماهنگ، 2خطر كاهش ارتفاع امن

 .طور مستقيم نظارت صورت مي گيرد به دليل استخدام در مجموعه هاي دولتي به : سيستم نظارت

 محيط كار.2

اند عمدتاً از داخل  مناطقي كه در نزديكي محدوده فرودگاه واقع شدهمحيط كاري اين حرفه در فضاي بسته، در: فضاي فيزيكي

 .مي باشد ،)برج مراقبت(است  جره تعبيه شدهاي بلند، كه دور تا دور آن تعدادي پن سازه

 .گردندصورت شيفتي با ديگر همكار جابجا ميو بهمراقب پرواز شبانه روزي مي باشد ساعت كار : ساعات كاري

 .استرس باال به لحاظ حساسيت ماهيت شغل هميشه از آسيب هاي روحي شاغلين اين حرفه مي باشد: خطرات احتمالي

 .خاصي در اين حرفه نمي باشد تحرك و جابجايي: ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

 .اين حرفه معموال سكوت حكفرما مي باشد محيطدر : ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 .مي باشد تجهيزات كاريدر اين حرفه ارتباط با : سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 ي و آموزشهاي الزم براي شروع اين شغل؟تحصيلمدارك .3

عالوه بر . گردندنرستان هاي هوانوردي ، وارد هدوره اول نهم پايهتوانند پس از گذراندن براي ورود به اين شغل عالقه مندان مي 

البته . نماينداين افراد دارندگان مدرك پيش دانشگاهي تجربي و رياضي مي توانند در رشته مراقبت پرواز در دانشگاه تحصيل 

زبان از جمله سالمت جسمي و رواني، دارا بودن سطح قابل قبولي در  افراد، شرايط اختصاصياحراز پذيرفته شدن در اين رشته 

 . مي باشد انگليسي، عدم اشكال در تكلم و نداشتن لهجه

 وجود داشته باشد؟ سطح شهرچه عاملي باعث شده اين شغل در .4

 .ترين عامل الزام شغلي اين حرفه مي باشدغرب شهر، مهمدر  ...و  وجود فرودگاه مهر آباد

                                                           
١CA 
٢ MSAW 
٣ SYSCO 
� APW 
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 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و پيشرفت كرد؟.5

كه افراد عالقه مند مـي تواننـد بـا     گردد موسسات مربوطه دوره هاي آموزشي مختلف در حوزه مراقبت پرواز برگزار مي در برخي از

همچنـين ارتقـاء دانـش    . گردنـد شـغلي بهتـري روبـرو     هاي يا با موقعيت را توسعه و ارتقاء دهند و  گذراندن اين دوره ها، كار خود

ي روز دنيا و تسلط كافي به زبان انگليسي در اين حـوزه عـواملي در راسـتاي پيشـرفت     متخصصين و آگاهي از آخرين تكنولوژي ها

 . شغلي خواهد بود

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟.6

متخصص مراقبت پرواز مي تواند در نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران، نيـروي هـوايي سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي،       

 .گردندوري و مجموعه صنايع هوايي مشغول به كار سازمان هواپيمايي كش

 چشم انداز آينده اين شغل چيست؟ .7

و توجه بـه   درصورت توسعه فرودگاه هادر حال حاضر با توجه به شرايط موجود،  اين حرفه داراي چشم انداز يكنواختي مي باشد و 

 .شرفت در اين فعاليت وجود خواهد داشتجايگاه مهم و ويژه اين حرفه در حمل و نقل هوايي، ظرفيت توسعه و پي

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟.8

درآمد ايـن شـغل   نيست و در كشور ما اطالعات و آمار دقيقي از ميزان حقوق و درآمد متخصص مراقبت پرواز در كشور در دسترس 

متخصـص مراقبـت پـرواز در    ) رتبه شـغلي (محل كار، سابقه و جايگاه شغلي البته . نمي باشدمتناسب با اهميت باال و حساسيت آن 

 .خواهد بودميزان حقوق او موثر 

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟.9

 .اطلس هاي شغلي، مراجعه به شاغلين، هنرستان ها و مجموعه هاي ارائه دهنده اين رشته و سايت هاي مرتبط اينترنتي

 چيست؟تواناي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل .10

 .همكاران مرتبط اين حوزه با مناسب ارتباط ايجاد براي روابط عمومي خوبداشتن : توانايي ارتباطي

 ....داشتن صراحت كالم در امور مرتبط جهت ارتباط باخلبان و : كالميتوانايي 

 .، برنامه ريزي و سازماندهي در امور مرتبطمهارت هاي تصميم گيريداشتن : توانايي مديريتي

 .تجهيزات الزم در اين حوزهلوازم و در راستاي كار با : ايي مكانيكيتوان

 .داشتن سالمتي جسمي و هماهنگي اعضاي بدن در راستاي دقت و تمركز در كار: توانايي هاي جسمي و حركتي

خدمات سريع  داراي توانايي جهت يابي در حوادث و سوانح ايجاد شده و هماهنگي در بخش هاي متفاوت جهت ارائه :درك فضايي

 .و كاربردي مختلف

 كداميك از تيپ هاي شخصيتي در اين شغل موفق تر هستند ؟.11

 :از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 

 .داشتن روابط عمومي باال در ارتباط با ديگراندليل ه ب: اجتماعي شخصيت هاي

 .سخنوري باال در امور محوله وقدرت رهبري  اجراجويي وروحيه م افراد داراي: شخصيت هاي متهور

 .يمرتبط كار تجهيزاتحاظ كار با ابزار و ه لب: نيواقع ب يها تيشخص

 .افراد داراي عالقه به فعاليت هاي داراي ريسك و خطر در راستاي ماهيت شغلي اين حرفه: شخصيت هاي ريسك پذير
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 ؟ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست.12

، عنوان اولين هدف شغلي در جهت برآورده شدن نيازهاي مالي فرد شاغلهارزش هاي كاري اين شغل مي توان به كسب درآمد ب از

به ديگران و كسب موفقيت در نتيجه تالش و پشتكار  ويژه اخالقي در راستاي ارائه خدمات  همچنين انسان دوستي به عنوان ارزش

از ديگر ارزش هاي اين حرفه، رشد و توسعه ي فردي و بدست . القه مندي در اين حرفه اشاره نمودو استفاده از توانمندي ها و ع

 .حائز اهميت مي باشد به ديگران آوردن موقعيت اجتماعي در راستاي امكان پيشرفت و خدمت رساني متعالي
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 مهندسي ماشين آالت ريلي

 :  رسته
 حمل و نقل :  رسته اصلي

 و نقلحمل  :  رسته فرعي
 

 :  ماهيت شغل  . 1
  را بر عهده  ريلي  نقليه  يلوسا  و ساخت  بازسازي، تعمير،  نگهداري  بهبود سيستم،  بهينه  انتخاب،  طراحي مهندسين ماشين هاي ريلي

دارد و به همين   آهن راه  در زمينه  ويژه  تخصص  كه  است  مكانيك  خوب  مهندس  يك  هاي ريلي ماشين  مهندس  در واقع . گيرندمي 
 . آهن مثل مشكالت طراحي و ساخت قطعات را دارد دليل آمادگي حل مشكالت صنعت راه

  ...كامپوزيت و ، ابزار و ماشين آالت قالب گيري انواع پالستيك، LSDYNAطراحي و شبيه سازي با نرم افزار  :  ابزار و وسايل
 . مستقيم در اين شغل را عهده دار است راه آهن جمهوري اسالمي ايران نظارت :  سيستم نظارت

 :  محيط كار. 2
  .  ساخت قطعات ريلي در كارگاه ها در فضاي بسته و نصب و راه اندازي آن در فضاي باز امكان پذير است

 . اين شغل هم امكان فعاليت به شكل تمام وقت و هم به شكل نيمه وقت امكان پذير استدر:  ساعات كار 
 . ي بسيار باال استطعات و هم زمان نصب  و راه اندازامكان آسيب ديدگي هم در زمان ساخت ق : خطرات احتمالي 

و راه اندازي بسيار  اين شغل هم در بخش ساخت و توليد سازه هاي ريلي و هم در بخش نصب :  ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن
 . آشنا باشندان كامال با شرايط سخت كار عالقه مندست و الزم است پر سر و صدا

اين شغل در بخش ساخت مواد تحرك چنداني ندارد ولي در زمان نصب تحرك و  : ثابت بودن يا تحرك و جابجايي در شغل
 . جابجايي باال دارد

 . اين كار در هنگام طراحي  با ابزار و در هنگام ساخت و تست و اجرا به كمك تيم كاري مي باشد :  سرو كار با ديگران يا ابزار

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست ؟  .3
آهن در دانشگاه علم و صنعت ايران تأسيس شد و در سه رشته  دانشكده مهندسي راه، براي بار اول در خاورميانه 76در سال 

مهندسي ، اين بين در . هاي ريلي و مهندسي حمل و نقل ريلي دانشجو گرفت مهندسي خط و سازه، هاي ريلي مهندسي ماشين
افراد   اين رشته تربيت  هدف . هاي ريلي براي رسيدگي به فعاليت هاي بخش متحرك صنعت حمل و نقل ريلي گذاشته شد ماشين

امكان ادامه . است  ريلي  نقليه  يلوسا  و ساخت  بازسازي، تعمير،  نگهداري  بهبود سيستم،  بهينه  انتخاب،  متخصص در زمينه طراحي
ان به اين شغل با حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي وارد مي شوند و تا عالقه مند. در مقاطع ارشد و دكترا وجود داردتحصيل 

البته در بخش توليد سازه ها افراد با مدارك ديپلم و  . مدارك كارشناسي ارشد و دكترا  و به صورت حضوري امكان ارتقا وجود دارد
 . پايين تر مي توانند جذب كار شوند

 چه عاملي باعث شده است اين شغل در منطقه شما وجود داشته باشد؟. 4
با توجه به گستردگي و ايجاد استفاده از مواد سازه هاي ريلي در بخش متروهاي درون شهري و وجود سيستم راه آهن برون شهري 

 . اين شغل را حائز مي كند

 رد؟چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت ك. 5
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عنوان هكارخانجات مشابه ب و واگن سازي پارس ن،بنياد مستضعفا  ن،فارغ التحصيالن اين رشته مي توانند در صنايع ذوب آه
ارتقا شغلي به شكل ادامه تحصيل در مقاطع باالتر و تسلط بر جديدترين ، دنبه توسعه فعاليت خود بپرداز مهندس ماشين هاي ريلي
 . روي سيستم هاي حمل و نقل ريلي كشورهاي پيشرفته و الهام از آنها مؤثر استنرم افزارها و مطالعات بر 

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست ؟ . 6
و در مراكز ري به استخدام اين بخش مي پردازد عنوان بخش دولتي طبق قانون مديريت خدمات كشوهراه آهن جمهوري اسالمي ب

 . كار مشغول شوندتوانند به اي توليد سازه هاي ريلي  نيز ميرگاه هتوليد قطعات راه آهن مانند انواع كا

 چشم انداز آينده اين شغل چگونه است ؟  . 7

 . با توجه به رشد صنعت مترو يا قطارهاي شهري امكان رشد و توسعه آن رو به پيشرفت است 

 حقوق و مزاياي اين شغل چگونه است ؟. 8
 حقوق كشوري خدمات مديريت قانون دولتي استخدام شوند كه در اين صورت مطابق باتوانند هم در جاهاي ميمهندسين راه آهن 

 متفاوتي حقوق فرد هايوتوانمندي تجربه، تخصص ميزان برحسب كه كاركنند توانندمي خصوصي دربخش هم و خواهندگرفت
 . دهندل مي تشكي را كشور ريلي نقل و حمل سيستم از محدودي بخش خصوصي هايشركت . گيرندمي

 از چه منابعي مي توان اطالعات بيشتر ي درباره اين شغل بدست آورد؟ . 9
و كتاب ها و اطالعات موجود در به عنوان مركز دانشگاهي اين رشته تحصيلي دانشگاه علم و صنعت  ، افراد شاغل  در اين رشته

 . دات مورد نياز شغل را به دست آورسايت هاي مربوطه اينترنتي مي تواند اطالع

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام اين شغل چيست ؟. 10
 . ر داشته باشندحافراد در اين رشته بايد در دروس رياضي و فيزيك تب :  توانايي رياضي

ون برخورد چ . برخوردار باشد  خوبي  اجتماعي  باشند و از روابط  هم داشته  مديريت  بايد توانايي آنعالوه بر  :  توانايي مديريت 
 . كنند هاي ريلي در محيط كار موجب خالقيت كارگران و كاركناني است كه زير نظر او فعاليت مي اجتماعي مهندس ماشين

توانايي مكانيكي و فضايي هم در اين شغل به جهت طراحي  و كار با ابزار و كامپوزيت هاي مختلف و درك روابط پيچيده  بين 
 . ضروري مي باشدبخش هاي مختلف قبل از توليد 

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ . 11
 . هستندبراي اين شغل مناسب تر ، كه كار با ابزار و وسايل برايشان لذت بخش است بينشخصيت هاي واقع 

-وفق عمل ميباشد متحليل و قدرت ريسك مي، در طراحي و گام هاي اوليه كه نياز به تفكر انتزاعي :  شخصيت هاي ريسك پذير

 . كنند

 ارزش هاي الزم براي انجام اين شغل چيست ؟ . 12
ترين ارزش هاي اين شغل خالقيت و ايده هاي جديد براي توليد و ساخت مواد جديد است تا به خود  كفايي و ارتقا ايران از مهم

  . اسالمي در عرصه اين شغل منتهي گردد
و توسعه فردي  و  كسب تجارب و ايده پردازي موفقيت، مدارج تحصيلي باالتر توسعه و ارتقا موقعيت شغلي با طي :  موفقيت

  . ال داردسازماني را بدنب
با توسعه صنعت . هاي حاكم بر آن استكه كسب در آمد براي افراد به عنوان برطرف كننده ي نياز هاي زندگي از ارزشدر آخر اين

 . ديگر افراد شاغل در اين بخش را پديد آورد، حمل و نقل درون كشور مي توان رشد و تعالي فرد
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 :کشاورزی و منابع طبيعیمشاغل رسته 
 

 مهندسي خاك شناسي

 رسته

 كشاورزي و منابع طبيعي :  رسته اصلي

 منابع طبيعي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
 يمي خاك وكيفيت خاكبيوش بيولوژي و، كود تغذيه گياه و حاصلخيزي و، شيمي خاك، حفاظت خاك فعاليت درزمينه فرسايش و

 ابزار مورد نياز در حوزه پژوهش كشاورزي  :  ابزار و وسايل

صورت خود نظارتي هصورت نظارت غير مستقيم و در صورت خود اشتغالي بهاين شغل در صورت استخدامي ب :  سيستم نظارت
 . گرددمديريت مي

 محيط كار .2
موريت به أكارخانه و م، وزارت كشاورزي، هاشهرداري، منابع طبيعي زي وشركت هاي حوزه كشاور و سازمانها :  فضاي فيزيكي شغل
 . به يك منطقه براي بررسي خاك آن منطقه مي باشد سفر-سسات پژوهشي توليدكودؤمزارع كشاورزي و م

  . وزي در مي آيدصورت ماموريتي در قالب شبانه رهباشد و در مواردي نيز بصورت تمام وقت روزانه ميهاين كار ب :  ساعات كار

 . خطرات خاصي براي مهندس خاكشناسي وجود ندارد :  خطرات احتمالي
شود كه نياز به كارهاي ميداني نيز انجام مي، در اين حرفه غير از كارهاي آزمايشگاهي  :  جايي در كارثابت بودن يا تحرك و جابه

 . تحرك و جابجايي است
 . گيردرام و با حداقل سرو صدا صورت مياين كار در محيطي آ :  ساكت بودن محيط

 . تر با ابزار سروكار دارندبيش :  سروكار با افراد يا ابزار

 هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟مدارك تحصيلي وآموزش .3
 سيگرايش خاك شنا مهندسي كشاورزي با مدرك كارشناسي و در :  حداقل مدرك تحصيلي و رشته تحصيلي مرتبط

 سال كامل 4حداقل  :  ه آموزشي براي آماده شدن در شغلمدت زمان دور

 آموزش حضوري رسمي به صورت پايه  :  نوع آموزش الزم

 چه عاملي باعث شده است اين شغل در شهر شما وجود داشته باشد؟ .4

 بازارگل، شهرداري مرتبط با فضاهاي سبز، هاي كشاورزيزمين وجود
 رآن پيشرفت كرد؟چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و د .5

بررسي  مطالعه و ت وكارآفريني وغيردولتي خالقي دولتي و مراكز عالوه براستخدام در  ...و شهرها در ت فضاي سبزتوجه به اهمي با
 . بود خواهد دارا رويه پيشرفت را خيزخاك هاي حاصل ايجاد و توليد روش هاي جديد

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6

 . خاكو  كارخانه هاي توليدكود آزمايشگاهها و، ادارات شركتها و، ل آنالين فروش خاك مرغوبمشاغ، كارآفريني
 چشم اندازآينده شغل چيست؟ .7
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  . گرددبيني ميبا توجه به ميزانن عرضه و تقاضا در اين شغل؛ چشم انداز شغلي يكنواختي پيش، علي رغم تخصصي شدن حرف
 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8

 . متوسط حقوق در سطح مطلوبي قرار دارد اما . شركتي كه درآن اشتغال دارد و به نوع كاروابسته 
 راههاي كسب اطالعات بيشترشغل چگونه است؟ .9

 خاك وكود مراجعه به كارخانه هاي توليد، هاي مفيدسايت، اطلس مشاغل
 توانايي ها و مهارتهاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10

 هت كار كردن با ابزارهاي  حفاري و اندازه گيري و آزمايشگاهي به ج :  توانايي مكانيكي
 توانايي درك  روابط و نتايج رياضي  :  توانايي رياضي
 ها در كار با ابزار و وسايل ابزاردقيقها و چشمجهت هماهنگي بين دست :  توانايي حركتي

 ها در اين شغل موفق ترند؟كداميك ازشخصيت .11

 . نماينددر اين حرفه با ابزار و وسايل كار ميزيرا  :  واقع بينشخصيت 
 . دهندها انجام ميها و محاسبات و تحليل آنگيريزيرا در اين شغل كارها را بر مبناي اندازه :  گراشخصيت داده

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12

برنامه ريزي و انجام بدون امر ، انند در تخصيص زمانتودر اين حرفه تا حدودي آزادي عمل وجود دارد و خود مي :  آزادي عمل
 . ونهي مستقيم  و در اختيار كارنمايند

بسياري از اطالعات كشور در امنيت خواهد بود و موجبات   ...هاي عملياتي وسيع در بررسي استحكام ودر صورت انجام پروژه
 . آيداستقالل و خودكفايي پديد مي
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 ورزيمهندس كشا

 رسته     

 كشاورزي و منابع طبيعي: رسته اصلي

 كشاورزي: رسته فرعي

 

 :ماهيت شغل .1

بتواند در جهت افزايش سطح زيركشت محصوالت اصلي كشاورزي، استفاده بهينه از زمان و باال مهندس كشاورزي بايد  

رايش هاي مختلفي كه برخي البته اين رشته در گ .تالش كند) هكتار(بردن عملكرد اين محصوالت در واحد سطح 

-و برخي زيرمجموعه رشته تجربي مي) ماشين هاي كشاورزي -اقتصاد كشاورزي -آب( اختصاصي رشته رياضي و فيزيك

قرار دارد كه در مجموع وظايف ايشان باال ...) توليدات گلخانه اي و  -زراعت و اصالح نباتات-از جمله  علوم باغباني(باشند

 . باشدان كيفيت محصوالت ميبردن سهم توليد و ميز

ابزار كار مهندس كشاورزي از ابزارها و ماشين آالت كاشت . باشدبستگي به نوع گرايش ابزار كار متفاوت مي: ابزارها و وسايل

 .خواهد بود... و داشت و برداشت تا عمليات نهركشي و لوله گذاري و 

ركت هاي وابسته تحت نظارت اين سازمان به كار اشتغال در صورت كار در سازمان جهاد كشاورزي و ش: سيستم نظارت

هاي شخصي  نظارت به صورت خود نظارتي و پيگيري امور كاشت، داشت و دارند و در صورت كار در گلخانه ها و زمين

 . برداشت مي باشد

 :محيط كار .2

ي زمين هاي كشاورزي يا در فضاي هاي كار و بر روموقعيت شغلي در دفتر كار و هم چنين نظارت بر پروژه: فضاي فيزيكي

 .پذيردگلخانه صورت مي

در صورت انجام كار در گلخانه نيز . ادامه دارد 15تا  8به صورت تمام وقت مي باشد و در روال اداري از ساعت : ساعات كار

 .پذيرداين مراقبت ها  در طول شبانه روز صورت مي

شايد خطراتي همانند ... ر با ابزار و ماشين آالت، سموم مختلف و به علت كار در فضاي باز، سرو كا: خطرات احتمالي

 .سالمت افراد را تهديد نمايد... آالت  و يا مسموميت و گزيدگي توسط جانوران مختلف، سانحه كار با ماشين

ي كشارزي هادر اين حرفه بنا به ضرورت رسيدگي به امور نياز به تحرك و حضور در زمين: ثابت بودن يا تحرك در كار

 .وجود دارد

در صورت كار در اتاق و سيستم اداري محيط ساكت است اما در صورت كار در :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 .زمين ها يا گلخانه ها شايد سروصداي محيطي هم وجود داشته باشد

 هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ مدارك تحصيلي و آموزش .3

در ادامه مي توانند در رشته و گرايش مورد نظر . ريق هنرستان هاي كشاورزي نيز امكان پذير استورود به اين رشته از ط

نوع . ساله دانشگاه ادامه تحصيل دهند و امكان ادامه تحصيل اين رشته تا مقطع دكترا در كشور مهياست 4در دوره  

 .باشدآموزش در اين رشته به صورت حضوري مي

 ين شغل در سطح شهر وجود داشته باشد؟چه عاملي باعث شده است ا .4
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هاي توليدي و باغات اطراف تهران و وزارت كشاورزي و عوامل تابعه، سازمان فضاي سبز و زيباسازي شهر وجود گلخانه

آبي موجود چهره شهر را زيبا و شاداب نگهدارند تا نمايند با وجود وسعت زياد شهر و كمتهران؛ كه همواره سعي مي

 .اين فضاها لذت ببرند شهروندان از

 توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ چگونه مي .5

با ادامه تحصيالت دانشگاهي، به روز بودن با اطالعات و يافته هاي علمي دنيا و معرفي نمودن حوزه فعاليت و خدمات از 

حتي امكان صادرات محصول نيز وجود  در صورت توليد خوب و بازيابي مناسب ...طريق سايت ها، شبگه هاي اجتماعي و 

 .دارد

 هاي استخدامي شغل چيست؟  گزينه .6

اما در سازمان جهاد . استخدام در حوزه مهندسي كشاورزي در ادارات و سازمان هاي دولتي محدود و سخت است

از جمله در اماكن خصوصي ... كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست، شهرداري ها به خصوص در حوزه فضاي سبز و 

 ..) پرورش گل و گياهان تزئيني و محصوالت كشاورزي و (هاي اطراف شهرگلخانه

 

 انداز آينده اين شغل چگونه است؟ چشم .7

با توجه به رشد جمعيت و نياز مردم به محصوالت كشاورزي علي رغم كمبود زمين هاي كشاورزي و منابع آبي نگاه علمي 

 . يابدتري ميدر اين حوزه اهميت و ارزش  بيش

 حقوق و مزاياي اين شغل چگونه است؟ .8

در صورت كار در مراكز دولتي مطابق قوانين خدمات مديريت كشوري و در صورت كار در مراكز خصوصي و  خود تاسيس 

 .مطابق قرارداد بين طرفين و سود درآمد حاصل از فروش محصوالت

 آورد؟توان اطالعات بيشتري درباره اين شغل بدست  از چه منابعي مي .9

دانشگاههايي كه اين رشته هاي تحصيلي در آن ها وجود  -دانشكده و يا هنرستان هاي كشاورزي -وزارت جهاد كشاورزي

 دارد و سايت هاي مرتبط

 هاي الزم براي انجام اين شغل چيست؟  ها و مهارت توانايي .10

 .ي محصوالت مؤثر استدر بعضي از گرايش ها داشتن استعداد هنري در پرورش و نگاهدار: توانايي هنري

ارائه خدمات به كشاورزان مناطق مختلف كشور نياز است مهندسان   جهت انجام خدمت رساني و:  توانايي ارتباطي و كالمي

به گويش محلي و زبان آن منطقه تسلط داشته باشند تا بتوانند در ارتباط چهره به چهره كشاورزان را ياري نمايند و به نحو 

 . شان نماينددرستي راهنمايي 

الزم . برنامه ريزي و سازماندهي امور طبق برنامه و زمانبندي كه در اين رشته اهميت دارد مد نظر است: توانايي مديريتي

 .است افراد از اين توانايي برخوردار بوده و مورد تاييد كشاورزان قرار بگيرند

امكان كار با ابزار و دستگاهها را هم ... ت كشاورزي  و آالدر بعضي از گرايش ها بخصوص آب و ماشين : توانايي مكانيكي

 .خود بدانند و هم بتوانند به كشاورزان آموزش دهند

 .در اين حرفه سالمت جسماني و توانايي حركتي و بينايي نسبت به ساير حواس اهميت دارد: توانايي حركتي

 .ايدنمتوانايي تحليل و درك روابط پيچيده به فرد كمك مي: درك فضايي
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 تر است؟ هاي زير در اين شغل موفق كداميك از شخصيت .11

 .تر خواهند بوددر صورت دارا بودن روابط عمومي باال و داشتن انگيزه كمك به افراد در اين شغل موفق: شخصيت اجتماعي

ورزي، ميزان افرادي كه با دقت و محاسبه و در نظر گرفتن امور و شرايط مختلف از جمله زمين كشا: شخصيت ريسك  پذير

 .آب،  محصوالت مورد مطالعه  بتوانند ريسك نموده و انجام دهند

در برخي از گرايش ها از جمله ماشين آالت كشاورزي نياز است افرادي واقع بين باشند و از كار با : شخصيت واقع بين

 .  وسايل و ابزار احساس خوب و رضايت بخش داشته باشند

 شغل چيست؟ هاي الزم براي انجام اين ارزش .12

يكي از ارزش هاي اين شغل كمك به افراد نيازمند و كم سواد در جهت باال بردن ميزان و كيفيت محصول : انسان دوستي

 .باشد تا بدين گونه از نظر اقتصادي وضعيت مطلوبي داشته باشندمي

با توليد محصوالت خوب و درجه . مصداق اين موارد را شايد بتوان در  احداث گلخانه ها  يافت: كسب درآمد و آزادي عمل

 . گردداول امكان صادرات محصول نيز فراهم مي

شوند در اين شغل به جهت پايش مداوم امور كشاورزان و توليدكنندگان محصوالت كشاورزي هرساله معرفي مي: موفقيت

 .كه مي تواند يكي از مصاديق كسب موفقيت باشد

و موجب رشد و تعالي خود فرد و سايرين . ر خودكفايي كشور برداشته مي شودبا تأمين محصوالت كشاورزي  گام بزرگي د

 .خواهد شد
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 :خدمات اجتماعیمشاغل رسته 
 

 آتش نشان

 رسته

 خدمات اجتماعي :  رسته اصلي
 خدمات اجتماعي :  رسته فرعي

 

 ماهيت .1

از توسعه آتش جلوگيري مي كنند و خسارت هاي  نشانان افرادي متخصص و ماهر هستند كه با استفاده از تجهيزات خاصآتش
 . ترين حد ممكن مي رسانندجاني و مالي را به كم

  ...هاي اوليه و جعبه كمك، كپسول آتش نشاني دي اكسيد كربن، كپسول اكسيژن، ماسك، لباس نسوز:   ابزار و وسايل
 . تحت نظارت مستقيم فرمانده عمليات هستند :  سيستم نظارت

  محيط كار .2

، هايي آلودهمكان نشاني مستقر هستند كه در هنگام بروز حادثه  در هاي آتشدر حالت آماده باش در ايستگاه  :  فضاي فيزيكي
 . حاضر شده و به ارائه كمك رساني مشغول خواهند شدگرم و غبار آلود 

روز به صورت شيفتي اشتغال به كار بانهرساني در طول شبه جهت موقعيت حساس شغلي و لزوم ارائه خدمات كمك :  ساعات كار
 . دارند

رغم رعايت نكات ايمني؛ علي  ...ريزش آوار و ، گرفتگيبرق، براثر خفگي، آسيب در هنگام عمليات امداد و نجات :  خطرات احتمالي
همواره در اذهان  نشان در حادثه ساختمان پالسكوشود و جانفشاني شهداي آتشزيرا اين شغل يكي از مشاغل سخت محسوب مي

 . باقي خواهد ماند
لذا افرادي با قواي جسماني باال و پرتالش به اين حرفه  . اين شغل نياز به تحرك و فعاليت زياد دارد :  ثابت ماندن يا تحرك در كار

 . گردندمشغول مي
بايست نشان مياهد بود و فرد آتشاشتغال در محيط حادثه ديده به طور قطع آرام نخو :  ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن محيط

 . افزايددر محيطي پرسروصدا و آسيب تصميمات درست اتخاذ نمايد كه بر سختي كار و مسؤليت او مي
  . در اين حرفه هم با افراد نيازمند به كمك و هم با ابزار جهت رفع حادثه نيازمند است :  سر و كار با افراد يا ابزار

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟  يهامدارك تحصيلي و آموزش  .3

اما گذراندن دوره هاي عملي و نظري آتش نشاني برايشان ضروري ، حداقل مدارك ديپلم و يا مدرك ايمني و بهداشت حرفه اي
كه به  . در ايران رشته آتش نشاني تا دوره كارشناسي ارشد در گرايش هاي پيشگيري و مديريت عمليات تدريس مي شود، است

 . پذير استضوري امكانصورت ح

 چه عاملي باعث شده است اين شغل در شهر شما وجود داشته باشد؟  .4

نشاني درتهران هاي آتشتعداد ايستگاه توسعه فيزيكي شهرتهران و وجود بازارها و مراكزخريد پرترددجمعيتي و باتوجه به رشد
 .زياداست

 د؟ چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كر .5
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و همچنين با گذراندن  مي نمايندسال كار يك درجه دريافت  5ابتدا با عنوان مامور آتش نشان استخدام و بعد از گذشت هر 
يس ئافسر ارشد آتش نشاني و ر، مدارك تحصيلي باالتر و تجارب كاري بيشتر مي توانند سمت هاي باالتر مانند افسر آتش نشاني

  . ندايمني و آتش نشاني را احراز كن

 استخدامي شغل چيست؟  هايگزينه  .6
 . مصاحبه و گذراندن تست هاي ورزشي مي توان استخدام شد، سازمان آتش نشاني با شركت در امتحان در

 چشم انداز  آينده شغل چيست؟  .7
آموزشي و  افزايش مراكز، به دليل صنعتي شدن كشورمان و پيشرفت روز افزون در زمينه تكنولوژي و حادثه خيز بودن كشورمان

 . و لذا آينده اين شغل با سرعت كمي رو به پيشرفت است كاري در اين زمينه اجتناب ناپذير است

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟  .8
 كاريساعت استراحت بعد از يك روز 48و حقوق باال به دليل سختي كار ، بازنشستگي زود هنگام

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟  هايراه .9
 WWW.  ۱۲۵. IRعه به مراكز آتش نشاني  و وبگاه سازمان آتش نشاني به نشاني مراج

 الزم براي انجام شغل چيست؟   هايتوانايي ها و مهارت  .10
 . شوندتر مفيد واقع ميهايي با روابط انساني باال در هنگام عمليات نجات بيشانسان :  توانايي ارتباطي

اما هر يك از افراد در حين كار الزم است ، كندفرمانده عمليات بر كار مديريت مي هرچند در اين شغل :  توانايي مديريتي
 . مديريت بحران و كنترل هيجان را به درستي انجام دهند

  ...كپسول دي اكسيد كربن و ، كپسول اكسيژن جهت تنفس، به دليل كار با ابزارها و وسايل از جمله نردبان :  توانايي مكانيكي
 . اين توانايي برخوردار باشند بايست ازمي

ها و كش آتش نشاني الزم است توان جسماني و حركتي بااليي جهت انجام فعاليتپرسنل زحمت :  توانايي حركتي و جسماني
 . باشند رساني داشتههاي امدادگرانه برخوردار باشند تا سرعت عمل الزم را در كمكعمليات

 ق ترند؟ كداميك از شخصيت ها در اين شغل موف .11
  :  تر عمل نمايندتوانند در اين حرفه موفقهاي زير ميافرادي با شخصيت
 . نمايندهاي امداد و كمك مؤثرتر عمل ميافرادي كه از روابط عمومي بااليي برخوردارند در عمليات :  شخصيت اجتماعي

گيري دارند و اين دسته در تحليل و تصميم ،هاي خاص قدرت فكر كردناين دسته از افراد در موقعيت :  پذيرشخصيت ريسك
 . تر خواهند بودها موفقاين حرفه نسبت به ساير شخصيت

   كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش  .12
زيرا در اين شغل به  . باشددوستي افراد ميشغلي و ارائه خدمت در اين بخش بنابر روحيه انساناولين ارزش :  انسان دوستي
 . كمك نمود ، هاي درمانده و نيازمندنوعان و انسانتوان به هميم ميصورت مستق

ها اما با توجه به ارزش نجات جان انسان، كار و تالش زياد كاركنانش از درآمد متوسطي برخوردار استرغم سختياين شغل علي
اين  . نمايندهاي بعدي حفظ ميا از آسيبهاي زيادي رگردند و خانوادهباعث رشد و تعالي افراد نجات داده شده از حادثه مي

 . حرفه به تبع ماهيت شغلي از منزلت اجتماعي بااليي برخوردار است
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 امدادگري

 رسته 
 خدمات اجتماعي :  رسته اصلي
 خدمات اجتماعي  :  رسته فرعي

 

 ماهيت  .1

دعفوني و استريل كردن لوازم پانسمان و ض، افراد وسالمتي مدادگر كسي است كه از عهده توانايي پيگيري مشكالت بهداشتيا
، تشخيص صدمات و جراحات سطحي و عمقي چهت درمان سرپايي يا اعزام به مراكز درماني، پانسمان كردن زخمها، جراحي

قلبي  ماساژ، وجود جسم خارجي در چشمتشخيص  ، آتل بندي، توجه به نوع و درجه سوختگي، پانسمان و مراقبت از سوختگي ها
 مسموميت و كنترل، جهت شوك اقدامات اوليه، تحت نظر پزشك اورژانس موارد در دارو و تزريق، مصنوعي به بيمارو تنفس 

  . خونريزي برآيد
وكپسول  حرارت درجه، فشارسنج، چسب، گاز، اندب، دستگاه استريل، موادضد عفوني، جراحي، لوازم پانسمان :  ابزار و وسايل كار

  ... آتل و اكسيژن و ساكشن و
 . نظارت انجام مي گردد مستقيم به صورتدر صورت فعاليت در مجموعه هاي دولتي و خصوصي   :  سيستم نظارت

 محيط كار .2

باشد و كار به صورت فردي يا  در محيط بيرونيفضاي سرپوشيده يا  در محيط كار بنابر موقعيت كاري مي تواند :  فضاي فيزيكي
 . گروهي انجام شود

امدادگر مشخص نمي باشد و در لحظه بايد آمادگي الزم براي حضوردر موقعيت هاي اضطراري و حوادث عت كار سا :  ساعات كاري
 . و سوانح غيرمترقبه وجود داشته باشد و در شرايطي خدمات شبانه روزي بايد ارائه گردد

اي احتمالي در اثر حوادث و سوانح انواع آسيب ه، در اين حرفه در صورت عدم رعايت نكات ايمني و سالمتي :  خطرات احتمالي
  . وجود خواهد داشت

 . از الزامات شغلي اين حرفه خواهد بود تحرك و جابجايي :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
 . سروصداي محيطي ناشي از حوادث در اين حرفه اجتناب ناپذير مي باشد :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . مي باشد افراد سانحه ديده و تجهيزات كاريدر اين حرفه ارتباط با  :  با ابزار و وسايل سروكار با ديگران است يا

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي و آموزش   .3

ت افراد در صور داشتن حداقل تحصيالت ديپلم و گذراندن دوره هاي آموزشي سازمان هالل احمر و وزارت بهداشت و همچنين
، )گرايش نجات(آتش نشاني ، امداد و سوانحمي توانند در مقطع كارداني رشته هاي و جهت ارتقاء شغلي و مهارتي ي عالقه مند

امداد و سوانح گرايش سوانح ، امداد و سوانح گرايش سوانح طبيعيو يا در مقطع كارشناسي رشته هاي  امداد و نجات شهري
اي ارشد  كارشناسي حرفهو اي ارشد بهداشت رواني اجتماعي در بحران رفهكارشناسي ح و يا عمليات امداد و نجات، غيرطبيعي

 . ادامه تحصيل داشته باشند هاي اطالعاتي مديريت سوانح سيستم

 وجود داشته باشد؟ سطح شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4

 . ر راستاي وجود اين حرفه مي باشدعاملي د، وجود حوادث و سوانح غير مترقبه و نياز افراد به خدمات حياتي اين حوزه

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟  .5
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و كسب تجربه و  اند ها شركت كرده تعداد عملياتي كه اين افراد در آن، ديده شدهارتقاي شغلي امدادگران متناسب با آموزش 
 . باشدمي تاثيرگذار  توسعه اين حرفه در، مهارت و ارتقاي تحصيالت

 استخدامي شغل چيست؟ هايگزينه  .6

گران اين افراد ممكن است جز امداد . نمايندها فعاليت نشانيتشآاورژانس و ، هالل احمر جمعيت در سازمانتوانند گران ميامداد
 . نمايندصورت نياز به مصدومان تصادف ها و حادثه ديدگان كمك در تا باشندهاي كشور مستقر ميباشند كه درجاده ياجاده

هاي دولتي و خصوصي به كار مشغول در اورژانس امدادگران در صورت داشتن مهارت و مدرك تحصيلي دانشگاهي مرتبطهمچنين 
  . مي شوند

 چشم انداز  آينده شغل چيست؟ .7

 با بتوانند كه ستا ياويژه عملي و علمي هاي صالحيت و توانايي با افرادي تربيت ،جامعه سالمت نظام نيازهاي تريناساسي از يكي
 ،ديدگان حادثهو بيماران جان اتنجدر امدادگران موثر نقش  .بشتابند دردمندان ياريبه لحظات تريندرحساس كامل آمادگي

 حرفه اين براي پيشرفتي به رو افق و شغل اين اهميت ،افراد اين بهبود احتمال بردنباال و ها آن حال شدن تروخيم از جلوگيري
   .است زده رقم

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8

هاي  كه در اورژانس و ساير بخش لذا آن دسته از امدادگراني ، در كشور در دسترس نيست امداگرانمار درستي از ميزان حقوق آ
 زمراكز خصوصي تحت استخدام نيامدادگران  . كنند مطابق با قانون مديريت خدمات كشوري حقوق دريافت مي، كنند دولتي كار مي

بسياري از امدادگران البته الزم به ذكر است  . درآمدهاي متفاوتي دارند، با توجه به مهارت و تجربه و مهارت و توافق صورت گرفته
  . و درآمد خاصي از اين كار انتظار نخواهند داشت مي نمايندداوطلبانه فعاليت 

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه .9

همچنين سايت ، مركز اورژانس شهري وآتش نشاني و جمعيت هالل احمر كشورسازمان ، ه به شاغلينمراجع، اطلس هاي شغلي
 . هاي معتبر اينترنتي

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت   .10

 . تجهيزات الزم در اين حوزهلوازم و در راستاي كار با  :  توانايي مكانيكي
 . اشتن سالمتي جسمي و هماهنگي اعضاي بدن در راستاي دقت و تمركز در كارد :  توانايي هاي جسمي و حركتي

 . مصدومين با و همدلي مناسب ارتباط ايجاد براي روابط عمومي خوبداشتن  :  توانايي ارتباطي
 . داشتن صراحت كالم در تبيين و توضيح اطالعات الزم به سانحه ديدگان جهت كمك رساني :  كالميتوانايي 

 . جهت سازماندهي و تصميم گيري و نظارت بر فرايند حياتي كار و انجام كار تيمي در فعاليت هاي محوله :  ي مديريتيتواناي
داراي توانايي جهت يابي در حوادث و سوانح ايجاد شده و هماهنگي در بخش هاي مختلف جهت ارائه خدمات سريع  :  درك فضايي

 . و كاربردي مختلف

 در اين شغل موفق ترند؟كداميك از شخصيت ها   .11

 :   اشاره كرد ريتوان به موارد ز يشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص
  . گرانيد يو لذت بردن از كار برا يباال و همدل يداشتن روابط عموم ليبه دل :  ياجتماع يها تيشخص
 . يمرتبط كار تجهيزاتحاظ كار با ابزار و ه لب :  نيواقع ب يها تيشخص

 . افراد داراي عالقه به فعاليت هاي داراي ريسك و خطر در راستاي ماهيت شغلي اين حرفه :  ي ريسك پذيرشخصيت ها

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش   .12
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هم نوعان و كسب موفقيت در حياتي به ديگران و رفع نياز  ويژه اخالقي در راستاي ارائه خدمات  انسان دوستي به عنوان ارزش
رشد و ، از ديگر ارزش هاي اين حرفه . الش و پشتكار و استفاده از توانمندي ها و عالقه مندي در اين حرفه اشاره نمودنتيجه ت

 حائز اهميت  به ديگران توسعه ي فردي و بدست آوردن موقعيت اجتماعي در راستاي امكان پيشرفت و خدمت رساني متعالي
 . مي باشد
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 مددكاري

 تهرس

 فني و خدماتي: رسته اصلي

 خدماتي: رسته فرعي

 

 :ماهيت شغل .1

 نهادها، قالب در كه اي حرفه هاي فعاليت و مشاوره روانشناسي، تدابير، از متشكل اي مجموعه از عبارت اجتماعي مددكاري

 مناسب دگرگوني و يرتغي ايجاد با تاگردد مي عرضه تربيتي و فرهنگي اجتماعي، توانبخشي، رفاهي، موسسات و هاسازمان

 .نمايد فراهم را ها آن تعالي و بهزيستي، رشد زمينه، افراد معنوي و مادي شرايط در

 موسسه يا ارگان جانب از اجتماعي مددكار. مي باشد“منزل از بازديد” اجتماعي كارمددكارانابزار اصلي : ابزار و وسايل كار

. دگرديم اشتغال يا سكونت محل از بازديد مأمور ،“خانواگي-تصادياق-اجتماعي” وضعيت ارزيابي و مشاهده براي مربوطه

 .است يادشدهدر اين حرفه  خانواده يا فرد درمان ابزار يك عنوان به از متون برخي در

 نظارت. (است پاسخگويي و مسئوليت و مديريتي كنترل با ًمتفاوت كامال اي نيز در اين حرفه مقوله نظارت: سيستم نظارت

صورت هكه اين نوع نظارت مي تواند ب )مددجويان است با مددكار و كارآمد مددكاري شخصي گسترش و توسعه با اطارتب در

 .غيرمستقيم و خودارزيابي صورت پذيرد

 :محيط كار .2

اتاق و يا دفتركاري براي مشاوره هاي اوليه در كلينيك هاي دولتي و يا خصوصي و بيمارستان ها و بخشي : فضاي فيزيكي

 .مي باشد... از فضاي كاري، بازديد و حضور در منازل و  ديگر

در صورت استخدام در كلينيك و بيمارستان  البته. است وقت تمام صورتبه اجتماعيان مددكارساعت كاري : كاري تاساع

 . دنباش دسترس در بايد نيز تعطيالت و هاشب در گاهيها، 

 .ردخطر خاصي در اين حرفه وجود ندا: خطرات احتمالي

 .و ثبات در اين حرفه بنابر موقعيت كاري وجود خواهد داشت تحرك و جابجايي: ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

 .محيط اين حرفه معموال سكوت حكفرما مي باشددر : ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 .مي باشد )مددجويان(كننده افراد مراجعهدر اين حرفه ارتباط با : سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ مدارك تحصيلي و آموزش .3

و   تجربي  ، علوم و فني  رياضي  علوم  آزمايشي  گروه  هر سه  داراي ديپلم داوطلبان  كه  است  هايي از جمله رشته  مددكاري  رشته

گرايش هاي مددكاري اجتماعي و خدمات اجتماعي وارد اين شغل  اب رشته علوم اجتماعي با انتخاب  مي توانند انساني  علوم

 .گردند

 چه عاملي باعث شده است اين شغل در سطح شهر وجود داشته باشد؟ .4

امروزهو نياز به خدمات مشاوره ي وپيگيري ، وجود اين  امعه و زندگيدر ج يمختلف چالش ها و مسايل افزايش ا توجه بهب

 .مناطق مختلف الزامي خواهد بودحرفه و خدمات ارزنده آن در 

 توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ چگونه مي .5
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شركت در كارگاه هاي آموزشي و  بازآموزي، ارتقاء دانش و تحصيالت و كسب اطالعات تخصصي و به روز دنيا در اين حوزه 

 .از عوامل توسعه ي اين حرفه مي تواند باشد

 چيست؟ هاي استخدامي شغل  گزينه .6

، مراكز مشاوره ، مراكز نگهداري افراد بي سرپرست، پرورشگاه ها، موسسات خيريهدر  تخدام مددكار اجتماعي مي توانداس

 زندان هاو ساير سازمان هاي رفاهي حمايتي، امدادي و توانبخشي، مراكز درمان اعتياد ،اصالح و تربيت و مراكز بازپروري

 .باشد... مانند بهزيستي و 

تاسيس  شخصي ن در صورت داشتن سرمايه و شرايط الزم، مددكار اجتماعي مي تواند كلينيك مددكاري اجتماعيهمچني

التحصيل رشته مددكاري اجتماعي در حد كارشناسي كه حداقل دو سال سابقه كاري مفيد  هر فارغ به اين معنا كه. نمايد

جعه به بهزيستي شهرستان خود نسبت به اخذ پروانه تاسيس تواند با مرا در مراكز دولتي يا غيردولتي را دارا باشد مي

 .كلينيك اقدام نمايد

 انداز آينده اين شغل چگونه است؟ چشم .7

در حال حاضر بازاركار مناسبي در كشور براي فارغ التحصيالن مددكاري اجتماعي از منظر استخدام مددكار يا خود اشتغالي 

 اجتماعي مددكاري خصوصا مددكاري به نياز اجتماعي، هاي آسيب افزايش و زندگي سبك تغيير به توجه باو  وجود دارد

 مددكاري مشاوران درصد 70 از تربيش طوريكهبهاند داشته بسزايي نقش زمينه اين در زنان خوشبختانه وگردد مي احساس

 .و چشم انداز رو به پيشرفتي براي اين حرفه مي توان متصور بوددهند مي تشكيل زنان را

 قوق و مزاياي اين شغل چگونه است؟ح .8

مددكاران اجتماعي كه در بخش هاي دولتي مشغول به كار هستند، مطابق با قانون مديريت خدمات كشوري حقوق دريافت 

ميزان دانش، مهارت، تجربه و توافق صورت گرفته با  ،در سازمان ها و مراكز خصوصي و در صورت استخدام. نمايندمي 

كلينيك  طور شخصيبهمددكاران اجتماعي كه همچنين . براي مددكاران فراهم خواهد نمودمتفاوتي  كارفرما، درآمدهاي

 .نماينددارند نيز با توجه به ميزان فعاليت و تعداد مددجوها، درآمدهاي مختلفي كسب مي 

 توان اطالعات بيشتري درباره اين شغل بدست آورد؟ از چه منابعي مي .9

 .شاغلين، اساتيد، كلينيك ها و بيمارستان و سايت هاي معتبر اينترنتياطلس هاي شغلي، مراجعه به 

 هاي الزم براي انجام اين شغل چيست؟  ها و مهارت توانايي .10

 .انجام فعاليت هاي امور محوله داشتن سالمتي جسمي و هماهنگي اعضاي بدن در راستاي: توانايي هاي جسمي و حركتي

 . و همدلي و عالقه مند به كمك به افراد نيازمند مناسب ارتباط ايجاد براي خوب روابط عموميداشتن : توانايي ارتباطي

 .داشتن صراحت و نفوذ كالم الزم در مراجعه كننده: كالميتوانايي 

 .، برنامه ريزي و سازماندهي امورمهارت هاي تصميم گيريداشتن :توانايي مديريتي

 ؟تر است هاي زير در اين شغل موفق كداميك از شخصيت .11

 : اشاره كرد ريتوان به موارد ز يشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص

 . گرانيد يو لذت بردن از كار برا يباال و همدل يداشتن روابط عموم ليبه دل: ياجتماع يها تيشخص

 .هاي مرتبطفعاليتسخنوري باال در و قدرت رهبري  وجوگري و روحيه جست افراد داراي: شخصيت هاي متهور

 هاي الزم براي انجام اين شغل چيست؟ ارزش .12
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عنوان اولين هدف شغلي در جهت برآورده شدن نيازهاي مالي فرد هارزش هاي كاري اين شغل مي توان به كسب درآمد ب از

و كسب  افراد نيازمند جامعهبه  ويژه اخالقي در راستاي ارائه خدمات  چنين انسان دوستي به عنوان ارزشهم، شاغل

از ديگر ارزش هاي اين . تيجه تالش و پشتكار و استفاده از توانمندي ها و عالقه مندي در اين حرفه اشاره نمودموفقيت در ن

به  حرفه، رشد و توسعه ي فردي و بدست آوردن موقعيت اجتماعي در راستاي امكان پيشرفت و خدمت رساني متعالي

 .حائز اهميت مي باشد ديگران
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 :حقوقیمشاغل رسته 
 يارادد

  :رسته

 حقوقي: رسته اصلي

 حقوقي: رسته فرعي

 ماهيت .1

نمايد و از حيث اظهارنظر و راي، تابع  داديار مقام قضايي است كه در دادسرا تحت رياست و نظارت دادستان انجام وظيفه مي

كايت شاكي و چه دهد به عهده دادسرا است چه با شهايي كه در جامعه رخ ميدر سيستم قضايي پيگيري جرم. دادستان است

دار امور سرپرستي، تحقيقات مقدماتي، اجراي احكام و  داديار با ارجاع دادستان عهده. هايي كه طرف جرم جامعه استهپروند

داديار هنگام حضور در دادگاه جهت دفاع از كيفرخواست، به نام دادستان . ساير وظايفي است كه به عهده دادستان خواهد بود

هايي كه معموال پرونده. وي همچنين راجع به اجراي احكام، مطابق مقررات انجام وظيفه خواهد نمود. يدنما بيان عقيده مي

 .شودبه داديار ارجاع داده مي... تصادفات ساده رانندگي و ، باشد مانند توهين و فحاشيها جرايم سبك ميآن موضوع

مگر در پرونده هايي كه نياز به تحقيق باشد . ي غير از نوشتاري نيستدفتر كار در دادسرا نياز به وسايل و ابزار: ابزار و وسايل

 .هماهنگي هاي قانوني انجام گردد

 . باشدبه صورت مستقيم زير نظر دادستان انجام وظيفه مي نمايد و تحت قوانين قوه قضاييه مي: سيستم نظارت

 محيط كار .2

البدل  در مناطقي كه دادسرا نباشد، داديار به عنوان بازرس علي. شوند داديار در دادسراها مي تواند مشغول به كار: فضاي فيزيكي

كند، به  سال اول خدمت خود را طبق صالحديد قوه قضائيه و در مناطقي كه قوه قضائيه تعيين مي 10داديار بايد . فعاليت مي كند

 .انجام برساند

 .تر باشده تحقيق و تفحص بيشمگر اين كه نياز ب. معموال طي ساعت رسمي اداري است:  ساعات كار

خطر خاصي افراد را تهديد نمي كند مگر اين كه به دليل نظرتخصصي ارائه شده كه موجب : خطرات احتمالي آسيب ديدگي  در كار

 . ضرر افراد گردد منجر به انتقام جويي گردند

 .ي در كار نيستجايمعموال در كار خود ثابت هستند و نياز به جابه: ثابت بودن يا تحرك در كار

محيط كاري آنها به خاطر سروكار داشتن با مراجعين جهت احقاق حقوق كمي شلوغ : ساكت بودن محيط شغلي يا پرسروصدا بودن

 .است

 .در اين حرفه با افراد سر وكار دارند: سروكار با ابزار يا افراد

 ي و آموزشهاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ تحصيلمدارك  .3

 -كارشناسي فقه و حقوق -كارشناسي الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسالمي -كارشناسي حقوق مدارك دارا بودن  

كارشناسي ارشد پيوسته الهيات، معارف اسالمي و ارشاد با گرايش فقه و مباني حقوق  -كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسالمي
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تخصصي با گرايش حقوق و قضاي اسالمي براي دانش ) 2(سطح  يا) فقه و اصول(عمومي ) 2(دارا بودن مدرك سطح  -اسالمي

 .پذيردهاي ضمن خدمت درون سازماني كه اغلب به صورت حضوري صورت ميو طي دوره آموختگان حوزه هاي علميه

 چه عاملي باعث شده اين شغل در شهر شما وجود داشته باشد؟ .4
 .ا وجود داردبه دليل نياز، اين حرفه جزو مشاغلي است كه در همه شهره

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و پيشرفت كرد؟ .5
 . با پيشرفت تحصيلي وگذراندن دوره هاي بلند مدت آموزشي تا مدرك دكترا  و دارا بودن سوابق و تجارب كاري خوب و مؤثر

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست ؟ .6

يي بايد در آزمون قضاوت كه هر سال از سوي قوه قضائيه برگزار مي شود، عالقه مندان براي ورود به اين شغل و گرفتن ابالغ قضا

طول اين دوره   .شوندقبول شدگان اين آزمون بعد از مصاحبه شفاهي و گزينش هاي اداري، وارد دوره كارآموزي مي .شركت كنند

، ابالغ قضايي )اختبار(ولي در آزمون نهايي بعد از گذراندن اين دوره و قب. التحصيالن دانشگاهي و حوزوي متفاوت است براي فارغ

 .دريافت مي كنند

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد؟ .7

دادياران معموال ترفيع گرفته و . شوندكنند، در دادسراها به عنوان داديار مشغول به كار ميافرادي كه ابالغ قضايي دريافت مي

الزم به توضيح  .توانند در نهايت قاضي شوندنمندي و داشتن پشتكار الزم ميدر صورت توا. بخشندرتبه قضايي خود را بهبود مي

ولي اخيرا اين قانون لغو شده و آنها مي توانند در اين ، چند سالي بود كه زنان حق شركت در آزمون قضاوت را نداشتنداست كه 

 .ي به عنوان داديار مشغول به كار مي شوندبسياري از زنان پس از قبولي در آزمون و گرفتن ابالغ قضاي. آزمون شركت كنند

 چشم انداز آينده شغل چيست ؟ .8

ازنظر فردي داراي موقعيت شغلي يا موقعيت اجتماعي مطلوب هستند  و با توجه به افزايش ارائه خدمات در مناطق مختلف و 

 . گرددبيني ميتوسعه خدمات رساني اين شغل رو به پيشرفت پيش

 ه است ؟حقوق و مزاياي شغل چگون .9

اطالعات دقيقي از . كنندشده در قانون مديريت خدمات كشوري حقوق دريافت ميهاي شغلي تعريفدادياران با توجه به گروه

كه دادياري شغلي حساس و پرمخاطره است، بديهي است دادياران بايد از با توجه به اين. باشدميزان دريافتي آنها در دسترس نمي

شود و از طرفي مشكالت مالي هاي موجود در اين شغل تا حدي پوشش دادهباشند تا از طرفي ريسكنظر مالي در سطح خوبي 

 .ثير بگذاردأزندگي نتواند بر تصميمات دادياران ت

 توانايي ها و مهارتهاي الزم براي انجام شغل چيست ؟.10

 .ارتباطي مناسبي برخوردار باشنددر اين حرفه به دليل كار با افراد الزم است كه از مهارت : توانايي ارتباطي

 دارا بودن توانايي سازماندهي، نظارت و اعمال نفوذ بر كار در ديگران در حين تحقيق، تفحص و ارائه نظر: توانايي مديريتي

 .باشددارا بودن رواني كالم، وضوح و خزانه لغات از توانايي هاي مؤثر در اين حرفه مي: توانايي كالمي

 تر هستند؟يت ها در اين شغل موفقكداميك از شخص.11
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مندي كمك كردن به ديگران يكي از شخصيت هاي مهم در اين حرفه دارا بودن شخصيت اجتماعي و عالقه: شخصيت اجتماعي

 .نمايدعدالت خواهي و كمك به همنوعان در اين امر كمك بسزايي مي. باشدمي

 . باشندمند به كسب قدرت و منزلت ميخوبي دارند و عالقهاين دسته از افراد مهارت هاي كالمي : شخصيت متهورانه

 هاي كاري براي انجام اين شغل چيست ؟ارزش. 12

 .باشدهاي كاري  در اين حرفه انسان دوستي  و خدمت رساني به افراد مظلوم  مييكي از ارزش:  انسان دوستي

 .حرفه است كه از حقوق و مزاياي مناسبي برخوردارند يكي از راههاي كسب درآمد حالل و مناسب ورود به اين: كسب درآمد

 .كسب مدارج باالي شغلي با احتساب تجربيات موفق كاري و ارتقا مدرك تحصيلي از موارد كسب موفقيت است: موفقيت
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 كارشناس حقوقي

 :رسته

 حقوقي: رسته اصلي

 حقوقي: رسته فرعي

 ماهيت  .1

ن و اصول حقوقي دارد، كليه امور حقوقي سازمان يا شركت از جمله تهيه و تنظيم آيين مشاور حقوقي با تسلط كاملي كه به قواني

نامه ها و دستورالعمل ها، انعقاد قراردادهاي داخلي و خارجي، رسيدگي و پيگيري پرونده هاي حقوقي و دعاوي اداري و استخدامي، 

به كاركنان در صورت لزوم، انجام امور حقوقي مربوط به شركت در جلسات دادرسي و دفاع از حق سازمان، ارائه مشاوره حقوقي 

 .را برعهده دارد... مناقصه، مزايده و 

 اسناد و پرونده ها و وسايل اداري: ابزارها و وسايل كار

-معموال در ادارات تحت نظارت و مشاوره مستقيم با رئيس اداره يا معاون مالي و پشتيباني اداره مربوطه كار مي: سيستم نظارت

 .نمايند

 محيط كار .2

از طريق حضور مستقيم و يا جلسات در  در شركت هاي خصوصي ممكن است يك مشاور به چند شركت كوچك :فضاي فيزيكي 

در شركت هاي خصوصي بزرگ نيز مديران شركت از . مشاوره حقوقي بدهد و يا فقط در استخدام يك شركت باشددفتر كاري خود، 

كه در اتاق منطبق با استانداردهاي اداري  حضور  و يك واحد حقوقي مجزا نيز بهره مي برند يك تيم مشاوره پرقدرت و زبردست

 .دارند

در شركت ها و سازمان هاي دولتي معموال يك بخش حقوقي متشكل از چندين كارشناس حقوقي امور مربوط به انعقاد  

زماني و ساير امور حقوقي دستگاه را زير نظر دارند و معموال قراردادهاي خريد و فروش؛ انعقاد قراردادها و تفاهم نامه هاي بين سا

 .بررسي و اعالم نظر اداره حقوقي يكي از مراحل انجام عمليات فوق مي باشد

. بعدازظهر مشغول به كارند 4صبح تا  8در صورت حضور جايگاه ثلبت شغلي در اداره، به صورت تمام وقت معموال از : ساعات كاري

 .تواند متفاوت باشدرو ميهاي پيشدر دفتر شخصي مطابق برنامه اما در صورت كار

خطر خاصي  در اين حرفه نيست، اما ذكاوت، تخصص و تجربه  و كاربلدي در اين حرفه از اهميت خاصي : خطرات احتمالي

 .آوردبرخوردار است كه از خطرات مادي سازمان جلوگيري به عمل مي

را داشته ... ه حيطه كار سازماني كارشناس حقوقي بايد آمادگي سفر و حضور در جلسات كاري و بنا ب: ثابت بودن يا تحرك در كار

 .باشد

اي معدود در سازمان به صورت هاي تخصصي مشورت با عدهدر اين حرفه عالوه بر مدارك و اسناد و كتاب: سروكار با ابزار يا افراد

 .پذيردمداوم صورت مي

 زم براي شروع اين شغل؟ي و آموزشهاي التحصيلمدارك  .3
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. كارشناس يا مشاور حقوقي معموال وكاليي هستند كه به صورت تخصصي به شركت ها و سازمان ها مشاوره حقوقي مي دهند

رشته هاي فارغ التحصيالن كارشناسي .بنابراين افراد زير مي توانند به عنوان كارشناس يا مشاور حقوقي مشغول به كار شوند 

مدرك دارابودن همچنين . توانند وارد اين حوزه كاري شوندفقه و مباني حقوق اسالمي مي -عارف اسالميحقوق، الهيات و م

حقوق اسناد و قراردادهاي ، حقوق ثبت اسناد و امالك ،حقوق سردفتري، كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي حقوق خصوصي

 .ند شرايط ورود به اين شغل را فراهم نمايدتوامي... ، حقوق جزا و جرم شناسي و حقوق بين الملل، تجاري

سال زمان تحصيالت  10سال مي باشد كه با تخصصي شدن گرايش گاه تا  4مدت زمان تحصيالت دانشگاهي در اين رشته بيش از 

 .يابددانشگاهي ادامه مي

دوره اي جديد حضور، يا مجازي و  آموزش در اين رشته مي تواند به صورت حضوري در دانشگاه و به روز رساني اطالعات و دريافت

 .يا ضمن خدمت انجام گيرد

 شما وجود داشته باشد؟شهرچه عاملي باعث شده اين شغل در  .4
البته اين شغل جزو . وجود دفترخانه هاي متعدد وشركت هاي خصوصي ودولتي وهمچنين شعب دانشگاه هاي مختلف وبانك ها

 . قوقي  در همه شهرها به فعاليت مشغولندهاي  حمشاغلي است كه با توجه به نياز سازمان

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد؟ .5

هاي مختلف ايجاد كرد و در زمينه هاي مختلف در قالب مي توان با مشاركت چند كارشناس حقوقي يك تيم قوي را در تخصص

  .يك تيم فعاليت نمود

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست ؟ .6

 ...، وكيل، مدير حقوقي، كارشناس قرارداد و هاي مختلف به عنوان كارشناس يا مشاور حقوقيدر ادارات و سازمان

 چشم انداز آينده شغل چيست ؟ .7

اين پيچيدگي ها در مشاور . در دنياي امروز همگام با پيشرفت هايي كه صورت مي گيرد، پيچيدگي هاي آن نيز افزايش يافته است
نوع روابط انسان ها با يكديگر، سازمان ها با يكديگر و انسان ها با سازمان ها . ي ديده مي شودامور مختلف فردي و سازمان -حقوقي 

اين پيچيدگي ها به نوعي كار را سخت تر و برخي از مشكالت را پيچيده تر كرده . تغيير كرده و عوامل زيادي در آن دخالت دارند
. اند و استناد به آنها براي دفاع از خود به تخصص و تجربه كافي نياز دارد بر همين مبنا نيز قوانين و مقررات پيچيده تر شده. است

لذا با ادامه اين روند نياز بازار كار به مشاوران و متخصصان حقوقي افزايش يافته و شرايط بهتر شغلي براي كارشناسان حقوقي 
 .گرددو به نوعي رو به پيشرفت تلقي مي متصور خواهد بود

 ل چگونه است ؟حقوق و مزاياي شغ .8

. مشاوران حقوقي كه در سازمان هاي دولتي استخدام مي شوند، مطابق با قانون مديريت خدمات كشوري حقوق دريافت مي كنند
آنهايي هم كه در بخش خصوصي فعاليت مي كنند، بنا به ميزان تخصص، تجربه، توانايي و توافقي كه با كارفرماي خود مي كنند، 

 .نددرآمدهاي متفاوتي دار

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
 ..صحبت با فارغ التحصيالن اين رشته، مراجعه به سايت هاي اطالع رساني وكال و مشاوران حقوقي قوه قضاييه و 
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 توانايي ها و مهارتهاي الزم براي انجام شغل چيست ؟ .10

تر كار را انجام دهد، زيرا به اين مي باال  با ضريب خطاي كمتواند با دارابودن روابط عمويك مشاور حقوقي مي: توانايي ارتباطي

 .تر و تبيين كار به مسوالن سازمان درصد موفقيت باالتر خواهد بودطريق با دريافت اطالعات بيش

ر موفقيت كاري ها  و نظارت بر كارها و روند اجراي آنها باز جمله توانايي هاي سازماندهي اسناد، مدارك و پرونده: توانايي مديريتي

 . افزايدمشاوران حقوقي و سازمان مي

 .هاي مثمرثمر استروان بودن كالم، خزانه لغات باال و توانايي ترغيب و نفوذ در ديگران از جمله توانايي: توانايي كالمي

 كداميك از تيپ هاي شخصيتي در اين شغل موفق تر هستند ؟ .11

 :نمايندتر عمل ميقوقي موفقافرادي با شخصيت هاي زير به عنوان كارشناس ح

به جهت كار در محيط اجتماعي دارا بودن روابط عمومي باال و قدرت نفوذ كالم مي تواند به فرد در اين شغل : شخصيت اجتماعي

 .تر كمك نمايدبيش

اي موجود است و هها مشاور حقوقي نيازمند كار در صورت انجام محاسبات و بررسي دادهدر بعضي از سازمان: شخصيت قراردادي

 .شايد الزم باشد در اين كار مقداري هم ريسك نمايد

 هاي كاري براي انجام اين شغل چيست ؟ارزش .12

نوع بسياري از مشاوران با دقت و شفاف شدن مسائل و مشكالت به جهت كمك از تضييع حقوق افراد و كمك به هم: انسان دوستي

 .نمايندها مياقدام به اين دسته از فعاليت

 .در اين حرفه به جهت اختيارات كاري و تنظيم برنامه درست درآمد مناسبي خواهند داشت: كسب درآمد

 .پذير خواهد بودهاي درست و علمي و پيروزي در كارها به طور مسلم شهرت، موفقيت و توسعه كار امكانبا ارائه مشورت: موفقيت

ي و قانوني موجب رشد و اتعالي افراد و سازمان هاي حقوقي خواهد اين شغل به جهت دقت در كار و پيشگيري از مشكالت حقوق

 .شد و باعث ارتقا منزلت اجتماعي مشاور حقوقي در حيطه كاري و اجتماعي خواهد بود
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 يقاض

 :  رسته
 حقوقي:   اصلي رسته
 حقوقي:   فرعي رسته

 

 :   تيماه .1
.  پردازديم قضاوت به و دارد برعهده را دادگاه استير اي تيريت، مدقضا تأيه ازي عضو عنوان به ايي يتنها به كه استي كسي قاض
 اي آنها نيب مذاكره و كرده حل را دعوا طرف دو نيب اختالفات او.  دارد نظارت دادگاهي قانون روند بر نيقوان از استفاده باي قاض
 . دينماي م اقدام اجرا دستور و حكم صدور به تنسب مقررات و نيقوان اساس بر ازين صورت در و كندي م ليتسه را ندگانشانينما

 اداري ملزومات و مستقل كار اتاق:    وسايل و ابزار
 قضاييه قوه مستقيم قوانين تحت:   نظارت سيستم

  كار طيمح .2
 ديبا فراداي برخ با مالقات و شواهد ي بررسي براي گاهي ول است ها دادگاه وي كار دفتر در شتريب آنها كار محل:   فيزيكي فضاي 

 . بروندي كاري سفرها بهي حت اي وي رونيبي ها طيمح به
 . دارند اشتغال كار به شده بنديزمان صورت به اما وقت تمام صورت به:   كار ساعات

 قرار حمله مورد يا گردندمي تهديد  نمايندمي صادر كه حكمي نوع علت به گاهي كه است طوري شغل اين:    احتمالي خطرات
 . است برخوردار بااليي اهميت از آن حفظ و عدالت رعايت  چنين هم.  ندگيرمي

 و شواهد بررسي جهت گاهي شد گفته كه طورهمان دارند، اما ثابتي جاي خود كار محل در معموال:   كار در تحرك يا بودن ثابت
 . دارند سفر و جاييجابه به نياز  ...

 . است افراد صداي سرو با همراه شغلي طمحي:   محيط بودن پرسروصدا يا  بودن ساكت
 .  دارند سروكار زيادي افراد با:   ابزار يا افراد با سروكار

 :  شغل نيا به ورودي برا  الزم هايآموزش وي ليتحص مدارك .3

 اين به ورود.  شوند پذيرفته هم قضاوت آزمون در  و گردد طي الزم سنوات و تخصصي مراتب بايد قضاوت حرفه به ورود جهت
 با اتيالهي كارشناس -ها شيگرا ازي كي در حقوقي كارشناس:   است پذيرامكان  زير هايرشته در شدن التحصيلفارغ با حوزه

 شيگرا ازي كي در حقوق وي اسالم معارف وستهيپ ارشدي كارشناس-حقوق و فقهي كارشناس-ياسالم حقوقي مبان و فقه شيگرا
) 2( سطح مدرك بودن دارا -ياسالم حقوقي مبان و فقه شيگرا با ارشاد وي اسالم معارفات، ياله وستهيپ ارشدي كارشناس-ها

 . هيعلمي ها حوزه آموختگان دانشي براي اسالمي قضا و حقوق شيگرا باي تخصص) 2( سطح اي) اصول و فقه(ي عموم

 ؟ باشد داشته وجود شما شهر در شغل نيا شده باعثي عامل چه .4
  استي ضرور و الزم شهري هر در شغل نيا وجود

 كرد؟ پيشرفت آن در و داد توسعه را شغل نيا تواني م چگونه .5
 ابالغ از پس و رنديگيم راي شيآزما ابالغ و شونديم تيفعال به مشغول دادسرا در مي نمايند، ابتدا افتيدريي قضا ابالغ كهي افراد
 يطيشرا زين باالتري هاپستي برا.  ديآيم عمل به )اختبار(ن نهايي آزمو آنها از رند، دوبارهيبگ راي قطع ابالغ نكهياي براي شيآزما
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 از دادگاه نوع به توجه با مراتب نيز قضات بين در.  شودي م گرفته نظر در خدمت ضمني هاآموزش آنهاي برا معموال كه است الزم
 . است متفاوت قضات انتظامي دادگاه و نظر تجديد جمله

 ؟ ستيچ لشغ نياي استخدامي ها نهيگز .6
 :   از عبارتند كه كنديم اقدام مختلفي هاروش از قضات جذبي برا هيقضائ قوه

 نيا از قضات ازي بخش كه است سال انيسال كه شده برده نامي ها رشته النيالتحص فارغ نيب قضات جذبي عموم آزموني برگزار
ي مي كارآموز دوره ، واردياداري ها نشيگز وي شفاه مصاحبه از بعد آزمون نيا شدگان قبول. شونديم استخدام و جذب قيطر

يي نها آزمون دري قبول و دوره نيا گذراندن از بعد.  است متفاوتي حوزو وي دانشگاه النيالتحصفارغي برا دوره نيا طول  . شوند
 . مي نمايند افتيدريي قضا ، ابالغ)اختبار(

 عنوان به و شده جذبي سراسر كنكور قيطر از كهي دادگستري دارا خدمات ويي قضا علوم دانشكده النيالتحص فارغ نيهمچن
 كردني ط وي ليالتحص فارغ از شوند، پسيم استخداميي قضا هيپا با و كرده ليتحص به شروع ابتدا همان از هييقضا قوه هيبورس

 . شونديم مشغول قضا امري تصد به كشور نقاطي اقص در اختبار آزمون در تيموفق شرط بهي كارآموز دوران
 جذب مراكز هاشهر نيا در هييقضا قوه استي چندسال كه است مشهد و قم هيعلم حوزه جمله از هيعلمي هاحوزه طالب جذب
 قضا امري تصدي برا آنها استخدام اجازه قانون موجب به كهي حوزو دگانكرليتحص نيب از و كردهي انداز راه را طالب نيب از قضات

 . كنديم شده، اقدام داده
 ساعات از بعد هيقضائ قوهي هاي قاض قبلي چند تا.  است اختالف حلي شوراها قضاتي برا مناسبي شغلي ها فرصت ازي كي

 شده گرفته نظر در قضاوت آزمون در جداي اهيسهم بخش نياي برا راياخي ول  ،پرداختندي م قضاوت كار به شوراها نيا ، دريادار
 . مي نمايند تيترب و جذب اختالف حلي شوراها در تيفعالي برا فقطيي هاي قاض و

 ؟ ستيچ شغل ندهيآ انداز چشم .7
 ، محليشغل گاهيجاي، پژوهش تيفعال، كار سابقهي، ليتحص مدرك اساس بر كه هستند مختلفيي قضاي هاهيپاي دارا هايقاض

 . كند هيپاي ارتقاي تقاضا تواندي م كباري سال 3 هر معمول طور بهي قاض هر و شوديم نييتع خدمت

 ؟ است چگونه شغلي ايمزا و حقوق .8
يي قضاي هاپرونده انواعي برا كهيي هاي أر با خود اشتغال مدت درطول هايقاض.  است وحساس پرمخاطرهي قضاوت، شغل شغل
 و اتخطر نياي ازا در قضات درآمد زانيم معتقدندي برخ.  رنديگيم قراريي دهايتهد و خطرات معرض دري كنند، گاهيم صادر
 در هادانشگاهي علم تأيهي اعضا و قضات شد، حقوق بيتصو شيپ چندسال كهي قانون طبق.  باشدينمي كافي احتمالي دهايتهد

 كهي منصب و الت، سوابقيتحص زانيم اساس بر هايقاض حقوق.  شوديم محاسبه مشابه صورتبهي كشور خدمات تيريمد قانون
 . است متفاوت دارند

 ؟ است چگونه شغل شتريب عاتاطال كسبي راهها .9
  كردي آور جمع هستند  كارهب مشغول شغل نيا در كهي موفق افراد از توانيم را الزم اطالعات

 ؟ ستيچ شغل انجامي برا الزمي مهارتها و هايي توانا .10

 يينهاي أر صدوري برا مقررات و نيقواني ريبكارگ وي ل، بررسيتحل جهت:    مديريتي توانايي

 نفوذ قدرت و بعدي سواالت طرح در ذكاوت و دادن، تحليل گوش دقت بودن دارا:   وكالمي  ارتباطي  توانايي

 ؟ هستند تر موفق شغل نيا دري تيشخصي  ها پيازت كيكدام .11
 . است دادن عدالت به حكم و ظالم از مظلوم حق گرفتن  داليل از يكي چون:   رسان خدمت و اجتماعي شخصيت
 . بود خواهند موفق بسيار تفكر با توأم مقتدر و قوي شخصيت بودن دارا حرفه اين در:   متهورانه شخصيت

 ؟ ستيچ شغل نيا انجامي براي كاري هاارزش .12
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 . باشدهاي مظلوم و همنوعان ميهاي كاري اين حرفه كمك به انسانيكي از مهم ترين ارزش:    انسان دوستي
 . باشدهاي شغلي ميها بخشي از موفقيتتطي مدارج باالي شغلي و ارتقا در سم:   موفقيت
 . هاي پوشيده شده دست يافتتوان  به واقعيتبا تفكر و تحليل و استفاده از ترفند مي:   خالقيت
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 وكيل

 رسته

 حقوقي: رسته اصلي

 حقوق: رسته فرعي

 ماهيت. 1

وكال  .شود مي مامور كاري انجام براي وكالت عقد موجب به حقيقي يا ازحقوقي اعمكسي است كه از طرف شخص ديگري » وكيل«

 .نمايندا عمل مي آنه نماينده عنوان به موارد دربرخي و به مشتريان خود مشاوره حقوقي داده

 .دفتر كار و لوازم و تجهيزات اداري:ابزار و وسايل كار

صورت داشتن دفتر كار و در  صورت مستقيمه ب نظارت دولتي و خصوصي شركت هايدر نظارت بر فرد شاغل : سيستم نظارت

 .شخصي توسط قوه قضائيه به صورت غير مستقيم و خودنظارتي توسط فرد صورت مي گيرد

 محيط كار.2

در برخي موارد با توجه به نوع پرونده كاري نياز  ها مي باشد اما و دادگاه شخصي معموال در دفتر كار ر  وكالمحل كا: فضاي فيزيكي

افراد و شركت هاي مختلف در قالب حقيقي و جهت  انجام امور  موكالن و يا تهيه شواهد و مدارك به مسافرت كاري براي مالقات با

 .دارندحقوقي 

وكيل وابسته به اينكه به صورت شخصي كار مي كند يا استخدام شركت يا سازمان خاصي است داراي ساعات يك  :ساعات كاري

و تنها در زمان هايي كه وقت  دارندساعت كاري كامال منعطف  باشند مشغولشخصي  اگردر دفتر وكالت. مي باشدكاري متفاوتي 

بايد دولتي در دفتر كاري شركت هاي خصوصي و  در صورت استخداماما  دنبه دفتر كار خود مراجعه مي كن شده استمالقات داده 

 .حتي در شب ها و تعطيالت ندهميشه در دسترس باش

 .جود نداردخطر خاصي در اين حرفه و: خطرات احتمالي

 .براي انجام امور دفاعي و يا اداري نياز به حضور درادارات و مراجع قانوني مي باشد: ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

 .محيط اين حرفه معموال سكوت حكفرما مي باشددر : ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 .ط با افراد مراجعه كننده مي باشددر اين حرفه ارتبا: سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 هاي الزم براي شروع اين شغل؟ي و آموزشتحصيلمدارك .3

گرايش هاي  كارشناسي ارشدو فقه و مباني حقوق اسالمي ،الهيات و معارف اسالمي حقوق،  فارغ التحصيالن كارشناسي رشته هاي

البته در كنار فارغ التحصيالن انون وكالي دادگستري، به شرط قبولي درآزمون كمي توانند وارد اين شغل شوند رشته حقوق 

 .حرفه گردنددانشگاه ها ، فارغ التحصيالن حوزه هاي علميه نيز با دارا بودن شرايط الزم مي توانند وارد اين 

 وجود داشته باشد ؟ سطح شهرچه عاملي باعث شده اين شغل در .4
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شهرهاي بزرگ مثل تهران؛ بازار كار وكال در اكثر حوزه هاي تخصصي در اين ا توجه به تمركز فعاليت هاي اقتصادي و تجاري در ب

 اخير، سالهاي در اجتماعي  روابط شدن ترپيچيده و گسترش با ديگر سوي از . شهرها بسيار بيشتر از شهرهاي كوچك است

 يافته افزايش نيز قضايي و وقيحق دعواهاي و مردم مشكالت آن تناسب به،  گ مثل تهرانبزر و جمعيت پر شهرهاي در مخصوصا

 .است و با اهميت تر گرديده ترگسترده بزرگ شهرهاي در مخصوصا و كشور تمام در الكو بازاركار و است

 نه مي توان اين شغل را توسعه دادچگو.5

 تقويتو مقررات، بر قوانين  كامل سلطت همچنين، داراي سابقه كاري حقوقي يا قضائي  اشخاص در كناركارآموزي  گذراندن دوره

 .از عوامل توسعه ي اين حرفه مي باشد روابط عمومي و جسارت الزم

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست ؟.6

فارغ التحصيالن دانشگاه پس از كسب تجارب الزم و اخذ مجوز و پروانه وكالت از نهادهاي قانوني مي توانند نسبت به پذيرش 

حال حاضر شغل وكالت البته در  .الت اقدام كرده و كار خود را به صورت مستقل شروع كنندپرونده هاي حقوقي و تاسيس دفتر وك

تخصص برخي از وكال در پرونده هاي مربوط به ملك و . نيز مثل خيلي از شغل هاي ديگر به صورت كامال تخصصي درآمده است

 در حوزه حقوق تجارت فعاليت مي كنند و در همچنين بعضي از وكال. مي باشدزمين و تخصص برخي ديگر در مسايل خانوادگي 

حتي برخي از آنها متخصص مسايل حقوقي ورزشكاراني مانند فوتباليست ها مي . قوانين تجاري داخلي و بين المللي تسلط دارند

يون فوتبال و باشند به اين معنا كه با تسلط بر قوانين نهادهاي بين المللي فوتبال همچون فيفا و نهادهاي داخلي همچون فدراس

حقوق محيط زيست، حقوق حمل و نقل، حقوق . كنندقراردادهاي آنها را منعقد مي باشگاه ها، به بازيكنان فوتبال مشاوره داده و 

بشر، حقوق نفت و گاز نيز از ديگر زمينه هاي فعاليت وكال مي باشد كه هر وكيلي پس از فارغ التحصيلي با توجه به رشته تحصيلي 

 .خواهد شدذكر شده در شركت هاي دولتي و خصوصي بازار كار و عوامل ديگر جذب يكي از زمينه هاي تخصصي خود و نياز 

 چشم انداز آينده شغل چيست ؟.7

چشم انداز رو به پيشرفتي  ،اين حرفه مشاوره ي با توجه به نياز افراد و سازمان ها و شركت ها در حوزه هاي مختلف به خدمات

 .واهد داشتبراي اين شغل وجود خ

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است .8

مي و تعداد پرونده هاي ارجاعي ) كه هر سال تعيين مي شود(به طور كلي درآمد وكيل تابع تعرفه هاي كانون وكالي دادگستري 

 تريكم تاهمي داراي ديگر سايرعوامل بستگي دارد و شخص فرد شاغل  وكيل تا اندازه زيادي به خود يكدرآمد در ضمن  .باشد

از نحوه به طور كامل تسلط داشته و ث حقوقي مباح بر خود تخصصي درحوزهيك وكيل  كه صورتي در كه معنا اين به. دباشمي

روابط حرفه اي بتواند سير و نتيجه ساير پرونده هاي حقوقي مشابه مطلع بوده و افراد ذي نفع در هر پرونده را تشخيص داده و 

 به در اين شغل تفاوت درآمدهااي در حرفه خودكسب خواهد نمود و به واقع موفقيت و درآمد قابل توجه. ايدنممناسب با آنها برقرار 
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 بستگي.... ت، شهر محل كار و ميزان سابقه كاري، تجربه و تخصص افراد، حوزه هاي مختلف كاري، نوع شرك دانشگاه محل تحصيل،

 .خواهد داشت

 نه است ؟راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگو.9

و سايت هاي معتبر  كانون وكالي دادگستري ودانشكده هاي حقوق واساتيد اين رشته وشاعلين اطلس هاي شغلي، مراجعه به 

 .اينترنتي

 توانايي ها و مهارتهاي الزم براي انجام شغل چيست ؟.10

 .با موكلين مناسب ارتباط ايجاد براي روابط عمومي خوبداشتن : توانايي ارتباطي

 .داشتن صراحت و نفوذ كالم در تبيين و توجيه موارد حقوقي به موكلين: كالميايي توان

 .جهت سازماندهي و تصميم گيري و نظارت دقيق بر فرايند انجام امور :توانايي مديريتي

 .اين حوزه كاري قوقي مرتبط باحدر موارد  آشنايي با مسائل مالي و اعداد و ارقام به خصوص: توانايي رياضي

 كداميك ازتيپ هاي  شخصيتي در اين شغل موفق تر هستند ؟.11

 : اشاره كرد ريتوان به موارد ز يشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص

 . گرانيد يباال و لذت بردن از كار برا يداشتن روابط عموم ليبه دل: ياجتماع يها تيشخص

 .مرتبطسخنوري باال در امور  و قدرت رهبري روحيه ماجراجويي و افراد داراي: شخصيت هاي متهور

 ارزشهاي كاري براي انجام اين شغل چيست ؟ .12

 عنوان اولين هدف شغلي در جهت برآورده شدن نيازهاي مالي فرد شاغلهارزش هاي كاري اين شغل مي توان به كسب درآمد ب از

 هم نوعانهاي حياتي به ديگران و رفع نياز مشاوره اي ويژه اخالقي در راستاي ارائه خدمات  به عنوان ارزش :انسان دوستي 

 .در نتيجه تالش و پشتكار و استفاده از توانمندي ها و عالقه مندي در اين حرفه اشاره نمود :كسب موفقيت

از ديگر ارزش هاي اين حرفه، رشد و توسعه فردي و بدست آوردن موقعيت اجتماعي در راستاي امكان پيشرفت و خدمت رساني  

 .حائز اهميت مي باشد ديگرانبه  متعالي
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 :نظامیمشاغل رسته 
 نظامي و انتظامي

 :  رسته
 نظامي:   رسته اصلي
 نظامي:   رسته فرعي

 

 :   ماهيت .1
شاخه انتظامي مانند نيروي انتظامي  و شاخه نظامي  باشد كه در دواين شغل، داراي ماهيت نظامي گري با شرايط خاص خود مي

باشد كه در هر دو شاخه نظامي هدف تأمين امنيت داخلي و خارجي براي شهروندان و اهي ميمانند نيروهاي ارتش و سپ
ارتش ايران كه به اختصار آجا ناميده مي شود، پيكره اصلي نيروهاي مسلح كشورعزيزمان ايران را .  هموطنان هر كشوري مي باشد

نيروي .  ع از كشور در برابرتهاجم نظامي بيگانگان استوظيفه اصلي نيروهاي مسلح، حفظ تماميت ارضي ودفا.  تشكيل مي دهد
نظامي ايران متشكل از ارتش جمهوري اسالمي در رده زميني، دريايي ، هوايي وپدافند و سپاه پاسداران انقالب اسالمي و نيروي 

 . انتظامي جمهوري اسالمي ايران مي باشد
 . ت خواهد بودبستگي به حيطه تخصصي ابزار كار متفاو:   ابزار و وسايل

 . سيستم نظارت مستقيم در هر قسمت تحت نظر فرمانده مافوق:   سيستم نظارت

 :   محيط كار .2

محيط كار براي افراد نظامي با توجه به نوع شغل خود و نوع ماموريت هاي تعريف شده آنها متفاوت مي باشد كه :  فضاي فيزيكي
و پاسگاههاي نيروي انتظامي  مستقر بوده اما محل  استقرار  نيروهاي لشگري گروه انتظامي در داخل شهرها، در محل كالنتري ها 

 . در مراكز نظامي و پادگانها و خارج از شهرها و مرزها مي باشد

هاي زماني به در واقع يك نظامي بايد هميشه آماده خدمت و حفظ كيان جمهوري اسالمي باشد؛ اما طبق برنامه:   ساعات كار
 . ا شيفتي به كار اشتغال دارندصورت تمام وقت ي
ها و عمليات، بخش جدايي ناپذير زندگي حافظان امنيت درون و به مخاطره افتادن جان در انجام مأموريت: خطرات احتمالي

 .  مرزهاي كشور است
رك داشته باشند بستگي به بخش و حيطه تخصصي كار است؛ اما معموال در كار خود بايد بسيار تح:   ثابت بودن يا تحرك در كار

 . بايست در محلي ثابت وظيفه خود را انجام دهندو سريع عمل نمايند، اما افرادي مانند پليس فتا نيز مي
اما به طور معمول در حين انجام عمليات سكوت خاصي .  با توجه به نوع تخصص متفاوت است:    ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن

 . نمايدچيز به يكباره تغيير مييات همهحاكم بر محيط است، اما در حين عمل
بسته به نوع وظيفه از سروكار با افراد به طور مستقيم و پاسخگويي به ارباب رجوع  تا صرف كار عملياتي و :   سروكار با افراد يا ابزار

 . نظامي متغير است

 :  مدارك تحصيلي و آموزشهاي الزم براي شروع اين شغل چيست  .3

نخست از طريق فراخوان نيروهاي نظامي و انتظامي كشور و از طريق .  شغل از طرق مختلف مي توان اقدام نمود براي ورود به اين 
كه روشهاي . گري صورت مي گيردشركت در كنكور سراسري و ادامه تحصيل در دانشگاه افسري وگذراندن دوره هاي ويژه نظامي

 .  مي پذيرد جذب هم از مقاطع ديپلم و هم كارشناسي  باالتر صورت
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معارف اسالمي از طريق  -علوم انساني-علوم تجربي -داوطلبان در حال تحصيل و دانش آموختگان رشته هاي رياضي فيزيك 
آزمون اختصاصي و مصاحبه حضوري انتخاب و به منظور فراگيري آموزش هاي نظامي كاربردي در دانشگاه هاي افسري امام علي 

 .و فارابي مشغول تحصيل خواهند شد) ره(پايگاه علوم دريايي امام خميني   -گاه هوايي شهيد ستاري پاي -) ص(، خاتم االنبيا ) ع(

 :  چه عاملي باعث شده است اين شغل در شهر شما وجود داشته باشد .4
ايجاب گيرد و اين ضرورت اي، با توجه به اهميت و ضرورت امنيت مردمان هر كشور صورت ميتأسيس مراكز نظامي در هر منطقه

 . گونه مراكز تقريبا به طور كامل در همه مناطق شهري  و مرزي ايجاد گرددمي كند كه اين

 :  توان اين شغل را توسعه داد و درآن پيشرفت كردچگونه مي .5
گيرد، كه در بخش جنگ افزاري، به روز رساني توسعه و گسترش اين شغل در دو وجه، جنگ افزاري و نيروي انساني صورت مي

كه پيشرفت در بخش .  يزات و سالح هاي جنگي و در بخش نيروي انساني، آموزش هاي گسترده تئوري و عملي مد نظر استتجه
 . . انساني آن منوط به ادامه تحصيل و گذراندن دوره هاي مرتبط و ويژه ي شغلي مي باشد

 :  گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست  .6
و هوايي و پدافندو سپاه پاسداران انقالب اسالمي  و نيروي انتظامي تشكيل مي شود لذا دريايي  -اين شغل از رده هاي زميني  

و بر اساس توانمنديهاي شخصيتي در زمينه هاي ز رده هاي موجود را انتخاب نموده ي خود، يكي اعالقه مندفرد با توجه به 
نظامي بر اساس محيط كار، مي توان به  عنوان نمونه به  با توجه به تقسيم بندي نيروهاي .  رواني و عاطفي اقدام نمايد -جسماني

اشاره   ...پليس امنيت، پليس مبارزه با مواد مخدر، پليس پيشگيري، پليس راهور، پليس حفاظت از شخصيت ها، هنگ مرزي و
 . نمود

 :  چشم انداز آينده شغل چيست .7
 .  اشد اين شغل يكنواخت خواهد بودبا توجه به  اينكه بشر هميشه نيازمند امنيت و دفاع از خود مي ب

 :  حقوق و مزاياي شغل چيست .8
در رابطه با حقوق و مزاياي اين شغل الزم به ذكر است عالوه بر دريافتي ماهانه،  امتيازات مادي و معنوي ديگري چون حضور در 

و گروههاي تروريستي و حفظ  مخدرماموريت هاي ويژه درون شهري و برون شهري  كه شامل  مبارزه با اشرار وقاچاقچيان مواد 
 .كيان مرزهاي كشور، پيش بيني شده است

 :  راههاي كسب اطالعات بيشتر در باره ي اين شغل چيست .9
ان مي توانند با ورود به سامانه هاي اطالع رساني قواي سه گانه يا به طور مجزا سامانه هاي اختصاصي نيروهاي زميني، عالقه مند

يا با افراد شاغل در اين .  مسلح كشور اطالعات عمومي مربوط به شرايط جذب واستخدام را كسب نمايند دريايي، هوايي نيروهاي
 .   پست  مصاحبه و مالقات شخصي داشته باشند

 :  توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست .10
 . باشدهاي مورد نياز ميها و مهارتاز توانايي ها دارا بودن ارتباط انساني مناسبدر بسياري از حيطه:   توانايي  ارتباطي
 . سازماندهي، برنامه ريزي مناسب، انجام امور در زمان مناسب  و نظارت الزمه كار است:   توانايي مديريتي
نظامي  توانايي كار با وسايل تخصصي و تجهيزات نظامي از توانايي هاي اوليه است كه در نيروهاي انتظامي و:   توانايي مكانيكي

 . بايد وجود داشته باشد
اهميت توانايي حركتي و قواي جسماني قوي در حدي است كه در مصاحبه و گزينش به آن به صورت :   توانايي حركتي و جسمي

 . شودتخصصي پرداخته مي
 . اي در بين نظاميان برخوردار استتوانايي تشخيص روابط  و جهت يابي از اهميت ويژه:   درك فضايي
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 :  ميك ازويژگيهايي شخصيتي در اين شغل موفق ترندكدا .11
بايد همراه با نظم و مقررات صورت گيرد، در هاي اجتماعي است كه ميدر اين شغل بخشي حضور در محيط:   شخصيت اجتماعي

 . عين حال رازدار بودن در اين حرفه و حفظ اسرار و اطالعات محرمانه از الزامات است
 . ها دارندراد با دقت، كنجكاو كه عالقه زيادي به تجزيه و تحليل مسائل و موقعيتاف:   وجوگرشخصيت جست

ها شخصيت ها شخصيت واقع بين جهت كار با تجهيزات و ادوات زرهي و نظامي، در بعضي از تخصصدر بعضي از تخصص
 . قراردادي كه الزاما به اجراي قوانين بپردازد

 :  يستهاي كاري براي انجام اين شغل چارزش .12
 . بودن آن است ها و افتخارات اين حرفه حفظ آرامش و امنيت كشور به دليل انسان دوستانهاز مهم ترين ارزش:   انسان دوستي

 . گردنداي موفق مبدل خواهند شد كه باعث افتخارآفريني ميها به چهرهبر حسب تجربه، تخصص و موفقيت در عمليات:   موفقيت
 . گرددموجب رشد و تعالي همه افراد جامعه مي ...ور از شر معاندان و خالفكاران و حفظ امنيت و آرامش كش
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 :هتلداری و رستوران، گردشگریمشاغل رسته 
 

 سرآشپز و دستيار سرآشپز

 رسته

 هتلداري و رستوران، گردشگري :  رسته اصلي

 رستوران :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
كم ، كه در آشپزخانه هاي عمومي و خصوصي مثل سر آشپزي) دسر و شيرينجات، پخت غذا( كليه فعاليت هاي مربوط به آشپزي

 . آشپز خط مربوط به اين شغل مي شود ، آشپز
  ...انواع ظروف و ، اجاق گاز، يخچال، فر :  ابزار و وسايل

 جاتمستقيم توسط صاحب رستوران يا سالن دار يا بخش پشتيباني و خدمات اداره :  سيستم نظارت

 محيط كار .2

 بيمارستانها و يا ساير نهادهاي دولتي وغذابرهاي خصوصي، رستوران ها، آشپزخانه هتل ها :  فضاي فيزيكي
 . بستگي به محل كار و نوع ارائه خدمات متغير است و مي نواند نيمه وقت يا شيفتي باشد :  ساعات كار

 سوختگي در حين انجام كار :  خطرات احتمالي
 . تحرك در كار مورد نياز است :  تحرك در كار ثابت بودن يا

 . محيط به دليل استفاده زياد از ابزار داراي سروصدا است :  ساكت بودن يا پرصدا بودن
 . در صورت انجام كار تيمي عالوه بر ابزار با افراد هم سروكارخواهند داشت :  سروكار با افراد يا ابزار

 ي اين شغل چيست؟مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم برا .3
عالقه مندان مي توانند پس از گذراندن سال اول متوسطه وارد رشته كاردانش شده و در رشته آشپزي تحصيل كنند و در صورت 

مي توانند در دانشگاه علمي و كاربردي در رشته آشپزي تا مقطع كارشناسي و يا در دانشگاههاي ديگر  تمايل براي رفتن به دانشگاه
 . يت هتلداري ادامه تحصيل دهند كه البته رشته آشپزي زير مجموعه هتلداري استدر رشته مدير

 چه عواملي باعث شده است اين شغل در منطقه يك شما وجود داشته باشد؟ .4
عوامل فرهنگي و وجود بعضي خرده فرهنگ ها در منطقه يك به همراه مشكالت زندگي صنعتي و شاغل بودن زوجين مي تواند 

 . توران ها و فست فودها در اين منطقه باشدعلت افزايش رس

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5
براي توسعه اين شغل بايد صبور بود آشپزها حرفه اي در نهايت مي توانند سرآشپز شوند و در صورت داشتن سرمايه كافي براي 

 . اندازي كنند خود رستوران و يا فست فود و يا مراكز تهيه غذا راه

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6
افرادي با تحصيالت مديريت هتلداري و يا افرادي كه دوره هاي مختلف آشپزي را ديده و مدرك معتبر دريافت كرده اند مي توانند 

ه اي ايران در سطح بين حرف وبيمارستانها و يا ساير نهاد كسب درآمد كنند و از طرفي مدرك سازمان فني، رستوران ها، در هتل ها
 . الملل اعتبار داشته و بسياري از كشورهاي خارجي از جمله آمريكا و استراليا آن را قبول دارند

 چشم اندازه آينده شغل چيست؟ .7
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با توجه به فرهنگ حاكم بر جامعه در زمينه استفاده از فست فودها و غذاهاي آماده به دليل زندگي پر مشغله صنعتي و كمبود 
  . به نظر مي رسد در صورت باال بودن كيفيت كار آينده اي روشن براي آن پيش بيني كرد، افراد براي تهيه غذاوقت 

 حقوق و مزاياي شغل سرآشپز چگونه است؟ .8
معموالً حقوق پايه  . اطالعات دقيق و رسمي از ميزان درآمد آشپزها در ايران در دسترس نيست و بستگي به محل كار آنها دارد

 5-6كار به عالوه مبلغ اندكي اضافه بر آن براي افراد معمولي و در رستوران هاي خوب و سطح باال و لوكس ماهيانه بين  وزارت
 . ميليون است

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
طالعات بيشتر در زمينه مي توان با هماهنگي با صاحب رستوران و كسب اجازه از نزديك با كار سرآشپزها آشنا شويم و يا براي ا

 . چشم اندازه بين المللي شغل از اينترنت كمك بگيريم

 تواناييها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10
 ) ...نيروي انساني جهت كمك و، حجم، مواد اوليه(ريزي و انجام امور در زمان مقرر جهت برنامه :  توانايي مديريتي

 بيني نمايدمحاسبات و برآوردها را پيشدر حدودي كه  :  توانايي رياضي
 توانايي كار با وسايل و ابزارهاي آشپزخانه  :  توانايي مكانيكي

 برخورداري از سالمت جسمي و توانايي تحرك در محيط كار و رسيدگي  :  توانايي حركتي و جسماني

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11
 يط اجتماعي و همكاري با ديگرانجهت كار در مح :  شخصيت اجتماعي
 كه از كار با ابزار و وسايل به صورت مداوم خسته نشوند :  شخصيت واقع بين

 ارزش هاي كاري براي اين شغل چيست؟  .12
 . زيرا استفاده و رضايت مراجعين داراي اهميت است، ارزش اوليه اين شغل  انسان دوستي است :  انسان دوستي
گذاري در اين بخش با توجه به فضاي تغال در اين حرفه به خصوص دريافت مجوز تأسيس و سرمايهدر صورت اش :  كسب درآمد
 . خواهند شد از درآمد مناسبي برخوردار ؛تغيير سبك زندگي و كار زياد، ايجاد تنوع، شهرنشيني

 . ايجاد شعبات و رضايت مردم موفقيت حاصل خواهد شد، با توسعه فضاي كاري :  موفقيت
 طراحي محيط و ارائه خدمات منجر به خاص شدن در اين ، نوع آشپزي، هاي نو در سبك پذيراييدارا بودن ايده :  تخالقي

 . حرفه است
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 راهنماي گردشگري

 رسته

 هتلداري و رستوران، گردشگري :  رسته اصلي

 گردشگري :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1

 هر فرهنگي و طبيعي ميراث درباره كامل اطالعات و تسلط داراي هاست ك فرديهنماي گردشگري يا راهنماي تور مسافرتي را
 يك نظر اين از . كند است و از اين رو قادر است اين اطالعات را به زبان قابل درك براي گردشگران توضيح دهد و يا ترجمه منطقه

يمي و اجتماعي منطقه و نيز درك اقل ،اي با خصوصيات فرهنگيي ويژهآشناي و آگاهي غالبا كه است شخصي گردشگري راهنماي
-آداب و رسوم و مقررات مرتبط با اين مكان ها دارد كه در راهنمايي گردشگران مورد استفاده قرار مي، مقتضيات، خاصي از مسائل

سفر را راهنماي گردشگري همراه گروه سفر مي كند و در شرايط مختلف مسافران را راهنمايي و اطالعات مورد نياز آنها در  . گيرد
 . گذارددر اختيارشان مي
 . باشدتجهيزات خاصي براي فعاليت در اين حرفه مورد نياز نمي :  ابزار و وسايل كار

 . شوندمستقيم نظارت مي به صورتشاغلين اين حرفه  :  سيستم نظارت

 محيط كار  .2

-ميواپيمايي ه هايشركتو توريستي  تي ومسافر هاي آژانس ، هاتغال فارغ التحصيالن اين رشته هتلحل اشم :  فضاي فيزيكي

 .باشد
گاهي از صبح ، شاغل اين حوزه. در اين شغل امكان فعاليت به شكل تمام وقت و هم به شكل پاره وقت وجود دارد  :  ساعات كاري

 . مي باشدحجم كار او در زمان هايي از سال به خصوص تعطيالت بسيار زياد مي باشد و زود تا آخر شب مشغول كار 
  . خطر مواجه با مخاطرات محيطي و طبيعي بنابر موقعيت كاري وجود دارد در اين شغل :  خطرات احتمالي

  . گرددمحسوب ميجزو مشاغل پر تحرك  اين حرفه ماهيت :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
 . استاين حرفه با سروصداي محيطي مواجه  :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . دنباشميدر ارتباط   افراد توريستبا طور مداوم  هبدر اين حرفه  :  ر با ديگران است يا با ابزار و وسايلسروكا
 الزم براي شروع اين شغل چيست ؟ هايمدارك تحصيلي وآموزش  .3

 نيدر ا ياهحرف يآموزش يهادوره، از موسسات يدر برخ . ستيمرتبط ن يبه مدرك دانشگاه يازيشغل لزوما ن نيداشتن ا يبرا
تور را  يراهنما يآموزش يدوره ها يهر شهر معموال موسسات مختلف در . شود يداده م نامهيبرگزارشده و به افراد گواه نهيزم

 تيفيك، توان از مكانيشهر محل سكونت م يو گردشگر يدست عيصنا، يفرهنگ راثيبا مراجعه به سازمان م . كننديبرگزار م
 يبرنامه آموزش 2تور در قالب  انياهنمار يبرا يآموزش يمعموال دوره ها . افتي يموسسات آگاه نيا يهادوره نهيآموزش و هز

داوطلب در هر درس مورد  ياز اتمام دوره آموزش پسو شود يبرگزار م يگرد عتيطب انيو راهنما جهانگردي–يرانگرديا انيراهنما
داوطلب در آزمون جامع كه شامل دروس ، را دارد ينقش آزمون معرفآزمون كه  نيدر ا تيپس از موفق . رديگ يقرار م يابيارز
فرد  و كنديافت ميدوره را در انيدانشنامه پا ليفارغ التحص، در آزمون جامع يصورت قبولدر . كنديباشد شركت م يدوره م ياصل

وارد  وره اول در صورت تمايل مي توانندن درستايدبنهم سال همچنين دانش آموزان  . مي تواند براي كارت راهنمايي تور اقدام كند
 تيريرشته مد ايو  يو كاربرد يلمدر دانشگاه ع يگردشگر تيريدر رشته مدو  شونددر شاخه كاردانش  يگردشگر يرشته راهنما

 . دهند ليدانشگاه ها ادامه تحص ريدرسا يو باستان شناس خيتار، يجهانگرد
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 وجود داشته باشد ؟ سطح شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4

وجود اين ، وعالقه مندي مردم به تفريح و تفرج و وجود توريست هاي خارجي گردشگري، وجود هتل ها و آژانس هاي مسافرتي
 . حرفه را در سطح شهر الزامي مي نمايد

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد ودرآن پيشرفت كرد ؟ .5
و آگاهي از فرهنگ هاي مختلف و  دانشارتقاء كارآفريني و ، تحليلي هاي رتكسب مها، و كالمي ارتباطي هاي كسب مهارت

همگي از عوامل توسعه ي اين ، اطالعات به روز دنيا در اين حوزه و تسلط به يك زبان به ويژه زبان انگليسي و كسب تجارب مختلف
 . حرفه خواهد بود

 استخدامي شغل چيست ؟ هايگزينه  .6
با  . هتل ها و متل ها استخدام شود، موسسات گردشگري، در آژانس هاي مسافرتي و گردشگريهنماي گردشگري مي تواند را

همچنين مي تواند به صورت مستقل با تورهاي شركت هاي مختلف  . ارتقا يابدبه سمت هاي مديريتي  كسب تجربه بيشتر مي توان
  . مسافرتي و گردشگري تاسيس كندبا داشتن تجربه و سرمايه الزم مي تواند آژانس همچنين  . همكاري كند

 چشم انداز آينده شغل چيست ؟ .7
همچون  هاي اين صنعتفعاليتاشتغال وجود دارد بسياري ازبا توجه به ارتباط تنگاتنگي كه ميان صنعت گردشگري و ايجاد 

، اقتصادهاي ملياست و به  زا مطرحعنوان يك منبع اشتغالاين صنعت به. متكي به نيروي كار هستند كاربر و، راهنماي گردشگري
صنعت جهانگردي و گردشگري به عنوان يكي از منابع درآمد و ايجاد . كندتوزيع جغرافيايي اشتغال كمك مياي و منطقه، محلي

حرفه ق رو به پيشرفتي براي اين صنعت وو اف تواند رهيافتي براي توسعه اقتصادي در قلمرو ملي باشداشتغال در سطح ملي مي
 .بودمتصور توان مي

 حقوق ومزاياي شغل چگونه است ؟ .8
 . مي باشددر بخش دولتي تابع قوانين استخدام كشوري و در بخش خصوصي بسته به قرارداد و نحوه فعاليت متغير 

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه .9
 . ت هاي معتبر اينترنتيآژانس هاي گردشگري و سازمان ايرانگردي و ساي، مراجعه به شاغلين، اطلس هاي شغلي

 الزم براي انجام شغل چيست ؟ هايتوانايي ها ومهارت  .10
 . در ارائه فعاليت هاي اثربخش در حوزه كاريداشتن استعداد و ذوق و خالقيت  :  توانايي هنري

 . در راستاي گرفتن رابطه مناسب و جذب مشتري :  توانايي ارتباطي
  . در كالم جهت توجيه و ترغيب مشتري در امور كاري مرتبطداشتن نفوذ و صراحت  :  توانايي كالمي

 . در كار و نظارت و برنامه ريزي هماهنگيدليل انجام كار تيمي و ه ب :  توانايي مديريتي
 .  اعضاي بدن به لحاظ الزام ماهيت شغليسالمتي جسمي و هماهنگي  داشتن :  توانايي هاي جسمي و حركتي

 غل موفق ترند؟كداميك از شخصيت هادراين ش .11

 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 
 جهت ايجاد جذابيت در كاردر راستاي داشتن خالقيت و ايده هاي مناسب  :  شخصيت هاي هنري

 . داشتن روابط عمومي باال و دادن خدمات به ديگران دليله ب :  شخصيت هاي اجتماعي
 . افراد عالقه مند به فعاليت هاي چالشي و خطرآفرين  :  ذيرشخصيت هاي ريسك پ

 . جوگري و قدرت رهبري و سخنوري باالوافراد داراي روحيه جست :  شخصيت هاي متهور
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 كاري براي انجام اين شغل چيست ؟ هايارزش . 12
 ، رآورده شدن نيازهاي مالي فرد شاغلعنوان اولين هدف شغلي در جهت بهاز ارزش هاي كاري اين شغل مي توان به كسب درآمد ب

و كسب موفقيت در نتيجه تالش و پشتكار و  ارائه خدمات به ديگران در راستاي اخالقي  به عنوان ارزش همچنين انسان دوستي
ادي و رسيدن به خودكفايي اقتص، از ديگر ارزش هاي اين حرفه . استفاده از توانمندي ها و عالقه مندي در اين حرفه اشاره نمود

رشد و توسعه ي فردي و اجتماعي و بدست آوردن منزلت اجتماعي در راستاي تحقق اهداف و پيشرفت هاي قابل مالحظه در ، ملي
 . اين شغل مي باشد
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 هتلداري

 رسته

 هتلداري و رستوران، گردشگري :  رسته اصلي

 هتلداري :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1

باشد و به طور كلي مديريت مجموعه هاي مربوط به هاي پذيرايي ميها و سالنرستوران، قامتيهتلداري در حقيقت مديريت اماكن ا
-كه امروزه نيز جهت حفظ طبيعت و پذيرش ميهمان به صورت اقامتگاه بوم. خدمات اقامتي گردشگران و توريست ها مي باشد

  . گردي نيز به فعاليت اشتغال دارند
ابزار و وسايل رزرو و ، هاي مربوطهناسب پذيرش ميهمان منطبق با سطح و مجوز دريافتي از سازمانمكان م :  ابزارها و وسايل كار

 بهداشت و پذيرايي مناسب، حسابداري
 ها مربوطها و ارگاننظارت به صورت مستقيم توسط سازمان :  سيستم نظارت

 محيط كار .2

-هاي پذيرايي ميو حتي مديريت مجموعه سوئيت و زائرسراها ذيرهاپسراها و مهمانمهمان، هاها و رستورانهتل :  فضاي فيزيكي

 . باشد
 .باشدبه صورت شيفتي مي كار در اين حرفه :  ساعات كار

 . اين حرفه خطر چنداني ندارد :  خطرات احتمالي كار
 . نمايندايفاي وظيفه ميكاركنان اين حرفه در مكان و محدوده خاص  :  ثابت بودن يا نياز به تحرك در كار

 . باشدمعموال محيط كاري آرام مي :  ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن محيط
  . تر از ابزار استدر اين حرفه سروكار با افراد خيلي بيش :  سروكار با ابزار يا افراد

 هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ مدارك تحصيلي وآموزش .3
هاي مربوط به انتخاب شيوه، ت پذيرايياسسهاي آشنايي با انواع مؤدوره هتلداري و گذراندن شرط اوليه داشتن دانش تخصصي

، هاشناخت تجهيزات الزم براي هتل، پرسنل و شناساندن وظايف و امور محوله به آنان در خصوص پذيرايي و اقامت مسافران
داري و داشتن مجوز تأسيس مراكز اقامتي و پذيرايي از كارداني و يا كارشناسي هتل چنين داشتن مدركهم .  ...رزرواسيون و

 . هاي اتخاذ شغل هتلداري مي باشدهاي مربوطه از اهم اولويتسازمان
 . باشدآموزش الزم در اين حرفه معموال به صورت حضوري مي

 شما وجود داشته باشد؟  شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در .4
 . شهر تهرانو فضاهاي زيباي گردشگري بازرگاني كشور  مراكز تجاري و، هاوجود گردشگاه

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟  .5
اطالع رساني در خصوص وجود مراكز تفريحي به شهروندان و ، شناساندن مراكز تفريحي و توريستي شهرهاي مختلف كشور

، بخش همراه با فضايي امن و سالمتايجاد مراكز تفريحي شاد و فرح، نو مفيد در جهت خدمات رفاهي شهروندا تبليغات مناسب
كه اين مقصود در پيشرفت و توسعه ي شغل (ها مدت يك روزه به منظور رفاه حال ساكنين و مسافران هتلبرگزاري تورهاي كوتاه

 . )هدفمند و الزم به نظر مي رسد

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟  .6
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در اين (، متصدي اماكن عمومي، متصدي امور پذيرش و اطالعات :  تواند شامل بخش هايهتلداري مياستخدام در مجموعه 
ط بر زبانهاي خارجي مي ها كاركرد بين المللي داشته باشند نياز به استخدام افراد با تسّلقسمت در صورت اينكه مجموعه هتل

كادر اداري ، شيريني و متصدي امور تشريفات، هاشيدني و دمنوشو انواع نو سازي غذا و انواع دسرجاتمتصدي آماده . )باشد
 . باشد  ...هاي هتل و مسافران ومجموعه نگهباني و حراست ساختمان، انس سفر و رانندگانژآ، مربوط به پذيرش مسافران

  چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
و روبه پيشرفت خواهد  از به اين شغل افزايش خواهد يافتدر آينده ني، و توسعه روزافزون آن ه به توسعه صنعت گردشگريبا توج

 بود

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟  .8

نوع  مي باشد و با توجه به اعات فعاليت و شيفت هاي مقرر شدهدر رده هاي مختلف استخدام بر حسب س ي اين شغلحقوق و مزايا
  . ها نيز مي تواند متفاوت باشددرآمد، ني بر فعاليت به شكل اختصاصي و يا استخداميبم فعاليت

 هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ راه .9
گذراندن دوره هاي آموزشي الزم از طريق مؤسسات ارائه دهنده اينگونه ، هاي مرتبط باهتلداري و مراكز اقامتيمطالعه دانش

ادامه تحصيل در كارشناسي و ، آموزشي مربوطهسازمان آموزش فني حرفه اي و دوره هاي  -دانشگاه جامعه علمي كاربردي، خدمات
 . كارشناسي ارشد هتلداري و گردشگري

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟  .10
ميهمانان و مسافران جهت استفاده بيشتر از  ط در راهنماييتسّل، قدرت بيان و فن اقناع در رفتار و كالم :  توانايي ارتباطي و كالمي

  . ي تفريحي و ساحتي و اماكن زيارتي شهرهاهاسرويس
هاي پذيرايي و تشريفاتي با توجه به نوع ميهمانان و كاركرد سالن ها در برنامه ها و جهت شناخت انواع مدل  :  توانايي مديريتي 

فعاليت در اين  در صورت اقامت و پذيرايي توريست ها و گردشگران خارجي و( هاي خارجيط به زبانتسّل . هاي مختلفهمايش
 . هاي الزم در اين بخشها و انجام فعاليتها و مراسمآگاهي به مناسبت. )بخش

 . بايست توانايي مربوطه را دارا باشندها ميدر صورت استخدام در هر يك از اين بخش 

  ها دراين شغل موفق ترند؟كدام يك از شخصيت .11

 :  تر باشندوفقتوانند در اين شغل مافرادي با شخصيت هاي زير مي
 . صبوري و راهنمايي ميهمانان توأم با روي خوش، شيوايي كالم، به جهت برقراري ارتباط مناسب :  شخصيت اجتماعي

 هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ ارزش .12

  و كمك به افراد ديگر  پذيريليتبه جهت برقراري روابط اجتماعي توأم با تعهد و مسؤ :  انسان دوستي
  ...ارائه خدمات گردشگري و ، تبليغات مؤثر، تر اقدامات خالقانه پذيرش مسافربه جهت جلب مشتريان بيش  :  قيتخال

ها و گردش آثار و ابنيه تاريخي و تفرجگاه، با توجه به ارائه خدمات مناسب به هموطنان و ميهمانان خارجي باعث  معرفي شهرها
 . ات رشد و تعالي افراد جامعه خواهد شدبدين گونه موجب، گرددچرخه اقتصادي مي
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 :ورزش و سرگرمی، هنرمشاغل رسته 
 طراح فرش

 رسته

 ورزش و سرگرمي، هنر :  رسته اصلي

 هنر :  رسته فرعي
 

  ماهيت .1

شنا مي آطراحي نقوش اسليمي و ختايي و در واقع طراحي نقشه فرش ، هندسه نقوش اسالمي، طراحي پايه شاغالن اين رشته با
و در رنگرزي مقدماتي با انواع رنگرزها كه شامل  نحوه بافت فرش آشنا مي شوند مبحث بافت مقدماتي نيز با انواع در   .شوند

  . شوندو تبديل به يك استاد كار ماهر طراحي نقشه فرش مي شدهرنگرزهاي طبيعي و شيميايي آشنا 
پشم و نقشه  را در ، هاكاردك، هاانواع قالب، از جمله دار قالي بافيابزار و وسايل فرش  براي اين شغل بايد  :  ابزار و وسايل كار

 . اختيار داشته باشند
  . ت دارندخود نظارتي فعالي به صورت معموالً  :  سيستم نظارت 

 محيط كار  .2

تهويه بايد شرايط  شوند كه از لحاظ نور ودر كارگاه يا كارخانجات فرش بافي مشغول به كار مي شاغالن معموالً:  فضاي فيزيكي
  . مناسبي داشته باشد

ساعت كار طبق قانون كار مي ، در صورت كار براي مراكز اكثراً . ساعت كار بر حسب انتخاب نوع فعاليت در بازار كار متغير است
 . دهدباشد و در صورت كار شخصي بدون محدوديت و آزاد است و براساس ميزان سفارشات فرد مديريت زمان انجام مي

ض كم تحركي ناشي از ساعات طوالني كار بر روي ردر اين شغل به جز مواردي ازقبيل خطر ضعيفي چشم و عوا :  خطرات احتمالي
 . اين رشته خطرات خاصي را براي افراد ايجاد نمي كند، طرح ها

 . هاي اين شغل استساكت بودن محيط كار از مزيت :  ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن
 . گرددآن محسوب مي هايز مزيتمحل كار ا ثابت بودن :  رك در كارثابت يا تح

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟  هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3

 . توان در هنرستانها رشته طراحي فرش را انتخاب و تا مقاطع كارشناسي در دانشگاه ادامه تحصيل دادبراي ورود به اين شغل مي
 . الزم براي شروع اين كار را در اختيار فرد قرار دهد هايد كار نيز مي تواند مهارتآموزش ديدن زير نظر استا

 شما باشد؟  ه چيزي باعث شده اين شغل در شهرچ .4

هنري كه نسل به نسل به صورت  . شدچندي پيش در ايران به هنر بسيار ظريف و زيباي فرش تنها به صورت يك حرفه نگاه مي تا
خوشبختانه در  اام . تحقيق و پژوهش انجام داده بود، تر كسي در اين زمينه مطالعهگرديد و كمنتقل ميسنتي و استاد شاگردي م

هاي هنر مراكز آموزش عالي ارائه تحقيقات و فناوري رشته كارشناسي فرش در برخي از دانشكده، دهه هفتاد به همت وزارت علوم
هيچ كااليي از نظر ارزش ، در كشور ما . هنر و صنعت فرش كشورمان گردد تواند موجب رشد و اعتاليرشته ايي كه مي . گرديد

بافت ايراني در  فرش دست، شود و از سوي ديگر مواد اوليه فرش در ايران تهيه مي، زيرا از يك سو . افزوده مشابه فرش نيست
به جهت ، هران و مراكز فروش گستردهوجود امكانات جهت صادرات در ت . بازارهاي جهاني داراي ارزش مادي بسيار زيادي است

بزرگ باعث شده اين شغل از رونق خوبي برخوردار باشد هايگرايي در شهرت باال و مصرفجمعي .  

 ؟توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كردمي چگونه .5
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رنگ ، گردند كه در زمينه طرح شته ميالتحصيالن اين ر بسياري از مراكز خصوصي و دولتي هستند كه به دنبال فارغ، در حال حاضر
كنند يا خودشان  التحصيالن نيز به عنوان مشاور بازرگانان فرش فعاليت مي اي از فارغ عده . ت داشته باشندو بافت مهارت و خالقي

توجهي نيز اين هنر كنند و باالخره تعداد قابل  گذاري كرده و در اين زمينه فعاليت مي در زمينه توليد فرش يا صادرات فرش سرمايه
ه دانش فني امكان رشد و پيشرفت در اين كار وجود با افزايش تجربه و مهارت و البّت . دهند را در مراكز كار و دانش آموزش مي

 . دارد

 استخدامي اين شغل چيست؟ هاي گزينه .6
خانه ، فرهنگسراها، زش و پرورشآمو( يدر مراكز آموزش يبه عنوان مرب، ينيفرش دستباف و ماش يها شركتامكان استخدام در  

، يدست عيسازمان صنا، معدن و تجارت، فرش وزارت صنعت يمل يمركز(رشته  نيمرتبط با ا يمراكز دولت، ) ...فرهنگ محله و
وان عده اي از فارغ التحصيالن به عن، يبافت و طراح  كارگاه يانداز راه ايو  يخانگ يها اشتغال در كارگاه، )رانيفرش ا يشركت سهام

شركت ، صنايع دستي هايو يا در ارگان  كنندسيس ميصورت خصوصي شركت تأيا به شوندكار ميمشغول بهمشاور بازرگان فرش 
 . خواهندشدحرفه اي مشغول به كار و فني سازمانو  و گردشگري ميراث فرهنگي، جهاد كشاورزي، سهامي فرش ايران

 ؟انداز آينده ي اين شغل چيست چشم .7
شود و از سوي تهيه مي اوليه فرش در ايران زيرا از يك سو مواد . فرش نيست مشابه هيچ كااليي از نظر ارزش افزوده در كشور ما

به همين دليل در حال حاضر بسياري از  . فرش دست بافت ايراني در بازارهاي جهاني داراي ارزش مادي بسيار زيادي است، ديگر
ت رنگ و بافت مهارت و خالقي، گردند كه در زمينه طرحال فارغ التحصيالن اين رشته ميمراكز خصوصي و دولتي هستند كه به دنب

 . داشته باشند

  ؟حقوق و مزاياي اين شغل چگونه است .8

 يم ليدل نيفرش در كشور ما وجود دارد و به هم ديتول هينبوده و اكثر مواد اول يخارج مواد هيبه ته يازيفرش ن ديو تول هيته يبرا
 نيبه فروش رساند و از ا يجهان يمناسب در بازارها متيبا ق گريكرد و از طرف د ديتول يتيفيبا ك يهافرش، نهيهز نيتركم توان با

اشتغال و رونق كسب و كار داخل را  نهيتواند عالوه بر زميشود كه ميپرسود محسوب م ياز كاالها يكيجهت فرش به عنوان 
به دست آورند  يفرش اطالعات مناسب نهيكه بتوانند در زم يافراد . كشور به ارمغان آورد يبرا زين يمناسب يدرآمد ارز، فراهم كند

 هيخودشان سرما ايجذب كنند و  يگذار مناسب هياگر بتوانند سرما يها مشغول به كار شوند و حتتوانند در كارخانهيبدون شك م
راه درآمد  نيكنند و از ا يبافا كارگاه فرشيكارخانه و  سيدام به تأستوانند اقيم، را داشته باشند يبافكارگاه فرش يراه انداز

 . در صورت استخدام در مراكز دولتي طبق قانون وزارت كار حقوق و مزايا دريافت مي كنند . به دست آورند يمناسب

 از چه منابعي مي توان اطالعات بيشتري درباره اين شغل بدست آورد؟  .9

تخصصي موجود در بازار و  هايكتاب، ي كه اين رشته در آنها تدريس مي گرددهايستانها و دانشگاههنر، از طريق استاد كاران
 . مي توان اطالعات مفيدي كسب كرد تخصصي در فضاي مجازي مقاالت

 ؟چيست الزم براي اين شغل هايها و مهارت  توانايي .10
همچنين از توانايي هنري ، دنصنعت فرش باش مند به هنر وقهنوآور و عال، خالق اين رشته بايد افراد شاغل در :  توانايي هنري
همچنين از تاريخ هنرهاي دستي و بومي بخصوص هنر فرش  . دنيعني ديد بصري قوي و طراحي خوبي داشته باش، دنبرخوردار باش

 . دنخوردار باشد كه هم اصالت بومي و هم از نوآوري برنطرح هايي ارائه ده، بافي آگاهي داشته و به ياري ذوق هنري
 . مهم مي باشدزمان بافي  همبه جهت نقشه خواني و فرش در اين شغل  :  حركتي هايتوانايي  

 . ها منطبق با نقشه اهميت داردنقشه خواني و اجراي آن در هنگام بافت و رعايت تعداد رج :  توانايي رياضي و درك فضايي
 . سايل در اين حرفه از الزامات استتوانايي كار با ابزار و و :  توانايي مكانيكي

 در اين شغل موفق ترند؟ هايكداميك از شخصيت  .11
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 . ترنددر اين شغل موفق، كه از كار با ابزار و وسايل لذت مي برند و داراي صبر و حوصله مي باشند :  شخصيت واقع بين
 ت باال با خالقي افرادي با استعداد هنري و :  هنري هايشخصيت

 . تر خواهند بودبرند در اين حرفه موفقهاي آرام و ساكت لذت ميافرادي كه از كار در محيط :  داديشخصيت قرار

  ؟الزم براي اين شغل چيست هايارزش   .12

هاي كارآفريني  كار در حوزه طراحي و بافت فرش است كه در از جمله راههاي كسب درامد روستاييان و تعاوني :  كسب درآمد
 . اي خارجي از درآمد بااليي برخوردار خواهند شدهصورت بازاريابي

حفاظت  . منطقه است بافت هر رنگ و نقش يبا توجه به اصالت ها يو مل يفرهنگ بوم تيحفظ و تقو، اين شغل تياهم لياز دال
فرش  يارشناسرشته ك تياهم ليآن از دال ياسيو س يفرهنگ، يبا توجه به نقش اقتصاد يصنعت و هنر مل نيا، از فرش انتيو ص

 يمعنو ثيو موار يصناع يهنرها نيتراز مهم يكيشناخت فرش به عنوان ، فرش يرشته كارشناس تياهم ليدال گرياز د . است
 . ترين مشاغل در خودكفايي و ارتقاء ايران اسالمي استو يكي از مهم تحول و تطور آن در ادوار مختلف است ريو شناخت س رانيا

 . اين شغل مي باشد هايو مديريت زمان و آزادي عمل از ديگر ارزش مد خوبآامكان كسب در
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 طراح لباس

 رسته

 ورزش و سرگرمي، هنر :  رسته اصلي

 هنر :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1

 يهنرها يمبان ه بهتوج با و يهنر تيگوناگون با حفظ خالق يهاللباس با مد يهدف آن طراحطراح لباس شخصي است كه 
، اتاق خواب كودك نيتزئ، دوخت لباس زنانه و كودك،  الگو برش باشد و بامي بدن انسان يلباس و آناتوم يراحو اصول ط يتجسم

گوناگون روش  يهالباس با مدل يدوخت طراح يردهالباس و انواع پارچه و استاندا يتخصص يرنگ شناس، ينساج افيشناخت ال
 . باشدمي آشنا) يدوز يسر(لباس  ديتول

 هايافزاري و نرماطيخ يانواع چرخ ها، هاي تزئينيانواع دوخت، قمنجوو پولك ، قيچي و متر، كار با پارچه و چرم :  سايلابزارها و و
  .مرتبط با طراحي لباس

 . گرددخود نظارتي استفاده مي هايدر اين شغل از سيستم :  سيستم نظارت

 محيط كار  .2

كار در  صوتيسر و صدا و آلودگي و  داشته باشد ت دارند كه بايد نور و تهويه مناسبخياطي فعالي هايدر كارگاه معموالً اين افراد
  . كار در اين رشته است، هاي توليدي از واقعيت هاي غيرقابل انكاركارگاه

 يول . كند يم تيفعالساعات قانون وزارت كار مطابق با ، باشد ييطراح مد و لباس در استخدام جادر صورتي كه  :  ساعات كار
ساعت ها به صورت فشرده كار كنند تا بتواند طبق  ديبا يآنها گاه . ندارند يو منظم نيمع يطراحان لباس مستقل ساعت كار

  . دهند ليرا تحو انيسفارشات مشتر يبندزمان
  . ده به كار با وسايل دوخت و دوز و وسايل تيز نكات ايمني را بايد رعايت كربا توج :  خطرات احتمالي در كار

  . كار در محيط ثابت از نكات مثبت اين شغل مي باشد :  ثابت بودن ياتحرك در كار
 . شودمعموال كار در محيط ساكت  انجام مي :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن

 .سروكار دارنددر اين حرفه هم با افراد و هم با ابزار  :  سر و كار با ديگران است يا با وسايل و ابزار

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟  هايو آموزش  حصيليمدارك ت .3
 ليادامه تحص را دريافت كنند و در مقاطع باالتردر هنرستان طراحي دوخت  پلميمدرك دتوانند براي ورود به اين شغل افراد مي

 3زمان تحصيل در هنرستان  . الزم را ببينند هايآزاد يا تحت نظر استادكاران آموزش هايچنين مي توانند در آموزشگاههم دهند
 . باشد و به صورت حضوري و غيرحضوري قابل تحصيل استسال مي

 چه چيزي باعث شده اين شغل در شهر شما وجود داشته باشد؟  .4

جديد دارند و  هايت كه توجه بيشتري به مدجوان بودن جمعي، ت باالي شهرهاي بزرگتوليدي لباس و جمعي هايوجود كارگاه
نياز روزافزون جامعه به طراحي پوشاك ، ها مي باشد و نكته ديگران يكي از مراكز توليد و پخش لباس براي ساير استانتهران به عنو

 . كار بيشتري داشته باشدباعث شده اين شغل در اين شهر بازار، هاي ملي و مذهبي كشورمتناسب با ارزش

 ؟توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كردچگونه مي .5
  . ت در اين رشته استم باال و پشتكار رمز اصلي موفقيقدرت تجس، تخالقي، استعداد، بطورحتم عالقه

 استخدامي شغل چيست؟  هايگزينه  .6
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  يطراح( ماياشتغال در صدا و س، لباس عروس يهاكارگاههاي توليدي صنعت پوشاك ودر كارگاه صورت استخدامهامكان فعاليت ب
 يهاآموزشگاه سيتأستوانند اقدام به چنين اين افراد ميصورت رسمي و قراردادي وجود دارد و همهب و پرورشدر آموزش  و )لباس

 . نمايند لباس يطراح يهاآموزشگاه ي واطيخ

 چشم انداز آينده ي اين شغل چيست؟ .7
ه به نياز هميشگي افراد جامعه به اين صنعت و توجه روزافزون جامعه به ابتكار و خبا توجكيد أچنين تهم ت در طراحي لباس والقي
 . است آينده اين شغل روبه بهبود جامعه هايها و ارزشحي لباس در جامعه با توجه به سنتبر طرا

 حقوق و مزاياي اين شغل چيست؟ .8

ق ثابتي ندارد و صورت شخصي فعاليت نمايد حقوهاگر فرد ب . كار مي باشددر صورت استخدام حقوق و مزايا مطابق با قانون وزارت 
و در  حوزهي در اين كارآفرين صورتدر  . يابدهاي بيشتر حقوق دريافتي افزايش ميبا افزايش تجربه و توانايي فرد و با انجام پروژه 

 . باشدها مييكي از پردرآمدترين شغلو شرايط متفاوت است ه شهرت و سرشناسي بصورت رسيدن 

  ؟ري درباره اين شغل بدست آورداز چه منابعي مي توان اطالعات بيشت  .9
منابع مقاالت موجود در فضاي مجازي از همچنين، نمايند و افراد شاغل در اين رشتهاين رشته تدريس ميدر ي كه هايهنرستان

 . خوبي در جهت كسب اطالعات هستند

 الزم براي انجام اين شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت  .10

مردم در حوزه نوع  ندهيآ قيو سال قيعال ينيب شيو پ ليتحل، شناخت انواع پارچه، رنگ شناسي توانايي هنري جهت  اين رشتهدر 
 . اهميت دارد ها لباس يطرح ها دنيكش رنگ ها و اشكال، پارچه ها

 ديتول، گذاران هيسرماارتباط با ، هياول كنندگان موادنيمأت افتني، ديمواد و تول نهيهز توانمي توانايي با اين :  توانايي مديريتي
 . را سازماندهي و مديريت نمود مصرف كنندگان كنندگان و

  . باشندثر با همكاران و مصرف كنندگان و هنري و حركتي براي اين شغل ضروري ميؤارتباطي جهت برقراري ارتباط مهاي توانايي  

 در اين شغل موفق ترند؟  كدام يك از شخصيت ها .11

 :  تر باشندانند در اين حرفه موفقتوهاي زير ميافراد با شخصيت
 . اعي و كار با ديگران لذت مي برنداجتم هايكه روابط عمومي بااليي دارند و از بودن در محيط  اجتماعي هايشخصيت 

 . كار كنند واقع بين كه بيشتر دوست دارند با ابزار و وسايل هايشخصيت 
 . ترندبراي اين شغل مناسب، مي برند تت لذّهنري كه از ايده پردازي و خالقي هايشخصيت 

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟  هايارزش   .12
شخصي و پياده  هاياستفاده از ايده ، در صورت داشتن كارگاه شخصي مدآآزادي عمل و استقالل در تعيين ساعات كار و كسب در

، ي امري و نتيجههايمشاهده محصول ن، تربيش توسعه مشاركت و كارگروهي در راستاي ايجاد بهره، ق خودرات خالّسازي تفّك
و ايجاد كار آفريني براي افراد جامعه به  گذاري بر خودكفايي و ارتقاء ايران اسالميثيرأت، هاي فرديمهارت ءمديريت دانش و ارتقا

 . اين شغل مي باشد هايژه بانوان از ارزش وي
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 طراحي بسته بندي

 رسته
 سرگرمي ورزش و، هنر :  رسته اصلي

 هنر :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1
علم  . ازم ضروري يك محصول است كه شناساندن و نگهداري محصول را از توليد تا مصرف بر عهده داردوجزء ل 1بندي طراحي بسته

 . مي باشدفروش  و ذخيره، انتقال و توزيع، رانبا، هنر و فناوري محافظت از محصول براي نگهداري علم، بندي بسته و  طراحي
، دهد هاي استاندارد اين امكان را به ما مي بندي با برچسب بسته . شود ها مي و توليد بسته، ارزيابي، بندي شامل مراحل طراحي بسته

 . مي باشدتا متوجه شويم چه نوع محصولي داخل بسته قرار دارد و شرايط حفظ و نگهداري آن چگونه 
گرفته و با قالب ارائه  ...بندي از كاغذ و مقوا تا دستگاه هاي چاپ واهيت اقالم بستهاين حرفه باتوجه به م  :  ابزار و وسايل كار

 . تواند متفاوت باشد خانگي يا صنعتي مي
هاي صنعتي زير خودنظارتي و دركارگاه به صورتاين شغل با توجه به اشتغال در محيط شخصي و خانگي  :  سيستم نظارت

 . ف خصوصي يا دولتي بطور مستقيم تحت نظارت مي باشدها و نهادهاي مختلمجموعه سازمان

 محيط كار .2
 چيدمان تجهيزات وو  هاي موجودبا توجه به خانگي بودن يا صنعتي و حجم اقالم و دستگاه فضاي سالن توليد :  فضاي فيزيكي
-باشد كه در بستهالزم مي، توليداتعالوه بر داشتن فضاي توليدي به انباري براي تجميع  باشد و معموالًمتفاوت ميتردد كارگران 

 . باشدموجود نمي هاي خانگي اين فضاي انباري معموالًبندي
كند و در مورد كار در محيط هاي صنعتي تبعيت مي قانوناز شرايط استخدامي  اين فعاليت معموالً ساعات كار :  ساعات كاري

 . باشدن متفاوت ميكار با كارگراشرايط خانگي با توجه به توافقات اوليه صاحب
  . نمايدفرد شاغل را تهديد نمي، آسيب خاصي و بهداشتي با رعايت نكات ايمني :  خطرات احتمالي

 . باشداز الزامات شغلي ميحرفه تحرك و جابجايي در اين  :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
هاي كوچك و بزرگ هيت خانگي و يا صنعتي در كارگاهسروصداهاي محيطي با توجه به ما :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . وجود خواهد داشت
 مداوم و مستمر در ارتباط ابزار و تجهيزات كار وشاغالن در اين شغل با عموم مردم  :  سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 . دنباشمي

  مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي اين شغل چيست؟ .3
-گذراندن دوره، آموزي تخصصيگرفته شود و جهت مهارتصورت استاد شاگردي فراه تواند بدر مصارف خانگي مي عضاًاين شغل ب

هاي داشتن ديپلم رشته طراحي بسته بندي از هنرستانو يا با ساعت  105 شاملي احرفه وفني آموزش هاي مرتبط سازمان
پس از اخذ ديپلم  توانندمي تمايل مندان اين حرفه در صورتدر ضمن عالقه . باشنداز گزينه هاي ورورد به اين شغل مي كاردانش

، بندي هاي طراحي بسته ها و مؤسسات آموزشي عالي و علمي و كاربردي در رشته اي در مقاطع كارداني و كارشناسي دانشگاه حرفه
 . ندبپردازادامه تحصيل به  عكاسي، اي  گرافيك رايانه، نرهاي تجسميه، گرافيك، چاپ

 وجود داشته باشد؟ شهرچه عاملي موجب شده كه اين شغل در سطح  .4

                                                           
١ PACKAGING 
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بندي كاال و خدمات و تأثيري كه  گسترش صنعت چاپ و نياز به بستهفراواني محصوالت توليدي و اقبال مردم و  با توجه به
اين  وجود لزوم، دارد محصوالت و جذابيت طرح جهت جذب مشتري محصول و افزايش فروش سالمت و ايمني بندي در حفظ بسته
 . را مي طلبدشهر در سطح  شغل

 توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟چگونه مي .5
 هاي فانتزي طراحي جعبه، طراحي برچسب براي انواع محصوالت، هاقانهاي جديد و خّل بندي طراحي بستههاي ارائه ايده در زمينه

همچنين داشتن اطالعات به روز جهاني و تسلط بر نرم ، جهت جذب مشتري نديب در مؤسسات چاپ و بسته طراحي گرافيك و
 . در توسعه اين شغل نقش بسزايي خواهد داشت اًعقط، افزارهاي تخصصي طراحي و چاپ در اين حوزه

 ؟گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست .6
ار راه يافته و در موارد زير به انجام فعاليت اقتصادي به بازار ك توانند به صورت فردي يا گروهي مي مندان كار در اين شغلعالقه

 :  بپردازند

  بندي مواد غذايي و بهداشتي و كاالهاي خدماتي در بازار كاال فعاليت به عنوان يك طراح بسته

  فعاليت به عنوان طراح در دفاتر تبليغاتي

  هاي خصوصي و شخصي فعاليت در كارگاه

  و دولتي عتياشتغال در مراكز و كارخانجات صن

  اشتغال در مراكز هنري

  فعاليت در زمينه آموزش رشته مورد نظر در مراكز آموزشگاهي

  هاي هديه در انواع و ابعاد مختلف خوداشتغالي و ساخت جعبه

 چشم انداز آينده اين شغل چيست؟ .7

مندي زيادي به هتوليدكنندگان عالقو  بوديمهاي رو به رشدي را شاهد در چند سال اخير حركت بنديطراحي بسته يدر زمينه
از طرفي عوامل گوناگوني از قبيل تغييرات تكنولوژي و  . داده اندي بسته بندي محصوالت توليدي خود نشان تغيير و تحول در نحوه

 تقاضاي، يي تبليغات صوتي و تصويري آن و تغيير الگوهاي مصرفهاي گروهي و هجمهرسانه، تأثيرات آن در فرآيند زندگي روزانه
قياس با  در بندي در كشور ماي بستهطراحي در زمينه، اما با تمام اين تفاسير . در اين بازار ايجاد نموده استجديدي را 

كارگيري به لحاظ فناوري در صنعت بلكه به جهت عدم به  نه صرفاً، ي بسياري دارد و عمده دليل آناستانداردهاي جهاني فاصله
 . و در صورت مرتفع كردن اين مشكالت افق روشني در اين شغل را شاهد خواهيم بود راحي استدر روند ط اصول الزم

 حقوق و مزاياي اين شغل چيست؟ .8
هاي بزرگ دولتي و خصوصي تبعيت هاي صنعتي و كارگاهكار در محيطاز شرايط استخدامي وزارت حقوق و مزايا اين شغل معموالً

 . باشدتوجه به توافقات اوليه صاحب كار با كارگران متفاوت ميكند و در مورد شرايط خانگي با مي

 راه هاي كسب اطالعات بيشتر در اين زمينه چيست؟ .9
جو وجستو هاي ارائه دهنده اين رشته شغلي هنرستان ها و دانشگاه، شاغلين اين حوزه ها وشركت مراجعه به، اطلس هاي شغلي

 . هاي بسته بنديهاي شركتر سايتو بررسي مطالب ارائه شده دفضاي مجازي در 

 توانايي ها ومهارت هاي الزم براي انجام اين شغل چيست؟ .10
 . كار با ابزار و تجهيزات مرتبط دليلهب :  توانايي مكانيكي

البته افرادي با  . در راستاي دقت و تمركز دركارلحاظ هماهنگي اعضاي بدن ه ب بدنيسالمت داشتن  :  توانايي جسمي و حركتي
 . باشندبه انجام اين كار مي علوليت هم با دريافت مهارت قادرم

 . بنديو خاص و متفاوت بودن بسته اقيت هنري دركارو خّل هاي نو جهت ارائه ايدهه ب  :  توانايي هنري
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 . انجام كار تيمي در اين راستابخش هاي مختلف كار و  و ساماندهي لحاظ نظارتبه  :  توانايي مديريتي
هاي جديد نياز است روابط هندسي بين اشكال را خوب ياد بياموزند و ديد هندسي قوي افراد جهت طراحي نمونه :  يدرك فضاي

 . بيابند

 كداميك از انواع شخصيت ها در انجام اين شغل موفق ترند؟ .11
 :   اشاره كرد ريتوان به موارد ز يشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص

 . يمرتبط كار زاتيلحاظ كار با ابزار و تجههب :  نيواقع ب يها تيشخص
هاي آرام و ساكت خسته نشوند و همچنان بتوانند باتمركز به كار خود ادامه افرادي كه از كار كردن در محيط :  شخصيت قراردادي

 . دهند موفق خواهند بود

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
  . م داده شدهبا ميزان كاري انجا كسب درآمد متناسب

 در نوع طراحي و ساعات كاري در صورت اشتغال خانگي :  آزادي عمل
  . هاي خاص آزادي عمل دارندبنديبسته و هاي نو اجراي ايده در  :  خالقيت

منزلت توسعه و ارتقاء فردي و، احساس خوشايندي براي شاغلين و در اين شغل و پشتكار ت از تالشهمچنين بدست آوردن موفقي 
 . باشنداز ديگر ارزش هاي كاري اين حرفه مي، يتوسعه اجتماعي شغلي و خودكفايي مّلاجتماعي در كنار 
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  )انيماتور( سازنده  پويا نمايي                                                               رسته
 

 ورزش و سرگرمي، هنر :  رسته اصلي

 هنر :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
-ها روي صفحه جان ميها و مدلانيماتور به نقاشي . گويندرا انيماتور مي )نيميشنا(كوتاه و بلند پويا نمايي  هايفيلم  سازنده 

وب سايت ها و موزيك ، هاي كامپيوتريبازي، تيزرهاي تبليغات، هاي تلويزيونيهاي سينمايي كارتونتواند انيميشناو مي . بخشد
براي ساخت آن نيز  . مي باشدكامپيوتري و تلفيقي ، سه بعدي، از جمله دو بعدي اين شغل قالب هاي مختلف . ويدئوها را بسازد

 . وجود دارد  ...انيميشن كامپيوتري و، انيميشن با بريده مقوا، انيميشن روي كاغذ، روش هاي زيادي از جمله انيميشن روي طلق
 . نرم افزارهاي بسياري در اين صنعت موجود است، براي انيميشن سازي كامپيوتري موارد در كنار اين

  . طراحي و كامپيوتر مي باشد، ابزارهاي مرتبط با رشته نقاشي، ابزار و وسايل مورد نياز در اين كار  
نظارت در اين شغل اگر كار شخصي و مستقل باشد به صورت خودنظارتي و در صورت استخدام در شركت هاي :  سيستم نظارت 

 . سط مديريت شركت به طور مستقيم مي باشدخصوصي تو

 محيط كار .2

هاي كامپيوتري و تيزرها هاي ساخت بازيشركت، محيط كار يك انيماتور معموالً در استوديوهاي بزرگ و كوچك ساخت انيميشن
انيماتورها به صورت  بسياري ازاما چون ، خواهد بود هاي دولتي يا خصوصيساعات كاري او مطابق با روند معمول شركت . باشدمي

شاغلين اين ، ترين زمانكوتاه درالزام به تحويل كار سفارش ساخت يك تيزر تبليغاتي و  مانند ؛كنندقراردادي و سفارشي كار مي
د توان در اين شغل كار را سفارشي و پروژه اي قراردادر ضمن به دليل اينكه مي . روبرو خواهند بوداي كاري فشردهساعاتفعاليت با 

يعني مشخصات ، كنندكار مي مورد نظر مجازي از هر كجاي كشور براي يك شركت هايبرخي انيماتورها به صورت كارمند، بست
در اين شغل معموالً افراد با سروصداي محيطي  . فرستندكار را براي شركت مي، كار را از شركت تحويل گرفته و پس از آماده شدن

 . توانند به طور ثابت يا متحرّك مشغول باشندي مواجه نيستند و به لحاظ كار با ابزار و وسائل ميادهو رفت و آمد فراوان و آزار دهن

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .3

زيون و كارشناسي تلويقبولي در كنكور هنر و ادامه تحصيل در مقطع ، ايهوحرفهاي فنيداشتن ديپلم رشته نمايش در هنرستان
البته برخي از ، و تصويرسازي) انيميشن(تصوير متحرك ، ارتباط تصويري و كارشناسي ارشد ارتباط تصويري، هنرهاي ديجيتال
 اند و انيميشن سازي را ياد گرفته، هاي موجودتحصيالت دانشگاهي نداشته و از طريق آموزشگاه، يمندعالقهانيماتورها بدليل 

 . باشندمشغول مي

 لي باعث شده است اين شغل در سطح شهروجود داشته باشد؟چه عام .4
هاي سينمايي و عالقه مردم به ويژه كودكان و نوجوانان اي و انيميشنهاي رايانهبه دليل نقش اساسي كار انيماتورها در توليد بازي

 . به استفاده از اين مجموعه هاي توليدي

 شرفت كرد؟چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پي .5

آگاهي از آخرين  رساني دانش فني و روزبه، ي نوهاايدهو  هاي جديدطراحي يا خلق كاربري، توسعهو اق تفكر خّلداشتن 
اي اين حوزه و افزارهاي تخصصي و تجهيزات حرفهتسّلط بر نرم، هاي مربوط به شغلاستفاده از آن در فعاليت دستاوردهاي جهاني و

  .و پشتكار و عالقه الزم از عوامل اساسي توسعه اين شغل خواهد بود همچنين داشتن انگيزه

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6
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هاي هاي كامپيوتري و يا شركتهاي سازنده بازيشركت، تواند در استوديوهاي بزرگ و كوچك ساخت انيميشننيماتور ميا
شركتي سفارش  به طوري كه مثالً . اين شغل بسيار مرسوم است انجام كار به صورت مستقل و قراردادي در . تبليغاتي كار كند

كار بايد به شركت تحويل داده ، دهد و ظرف مدت تعيين شده با مبلغ قرارداد مشخصساخت يك آگهي تبليغاتي را به انيماتور مي
صورت كارمندي مجازي از هر برخي انيماتورها به ، اي استچون بسياري از كارهاي انيماتور به صورت سفارشي و پروژه . شود

كار را براي شركت ، كنند يعني مشخصات كار را از شركت تحويل گرفته و پس از آماده شدنكجاي كشور براي يك شركت كار مي
 . مي فرستند

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
انيميشن وارد بازار ايران شده از رشد و  اي كهاما در همين دو يا سه دهه . كامالً نوظهور در ايران است و هنري انيميشن يك حرفه

هاي و توجه مخصوصاً اين سرعت در چند سال اخير تقريباً به اوج خود رسيده و نظرها. سرعت چشمگيري برخوردار بوده است
 . توان متصور بودو چشم انداز رو به پيشرفتي در اين شغل را مي زيادي را به سوي خود جلب كرده است

 غل چگونه است؟حقوق و مزاياي ش .8
تجربه و توافقي كه با شركت روي ميزان ، مهارت، بنا به ميزان تخصص، اندهاي خصوصي استخدام شدهنيماتورهايي كه در شركتا

، كه كارآفرين هستند و كار مستقلي در حوزه تخصصي شان انيماتورهاييهمچنين  . درآمدهاي متفاوتي دارند، اندحقوق خود كرده
، كندانيماتوري كه به صورت مستقل و قراردادي كار ميدر ضمن درآمد . از حقوق مناسبي برخوردار خواهند بود، اندراه اندازي كرده

 . باشدميزان خبرگي و شهرت او مي، وابسته به ميزان فعاليت و تعداد قراردادها

 هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟راه .9
هاي اطالعاتي و دي كه به اين كار مشغول هستند و استفاده از منابع اينترنتي و سايتمصاحبه با اساتيد شاخص اين شغل و افرا

  . هاي ارائه دهنده اين رشتهها و دانشگاههنرستان

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10
  .متناسب با كار لتخيهاي خّلاقانه و داشتن داشتن توانايي هنري به دليل ارائه ايده

 . داشتن توانايي حركتي و جسمي به لحاظ سالمت و هماهنگي اعضاي بدن در راستاي فعاليت هاي حوزه موردنظر 
  . توانايي مكانيكي در راستاي كار با ابزار و تجهيزات مربوطه

  . هاي مختلف در اجراي كارداشتن درك فضايي به دليل هماهنگي بخش
 . اماندهي كار و انجام كار تيميداشتن توانايي مديريتي جهت نظارت و س

 . توانايي رياضي در راستاي انجام محاسبات و امور مالي الزم

 كداميك از شخصيت ها براي انجام شغل موفق ترند؟ .11
 ، گونههاي خلّاقهنري به لحاظ داشتن ايده تيپ هاي شخصيت

 . ي به كار براي ديگران عالقه منداجتماعي به دليل  تيپ شخصيت
 . بين به لحاظ كار با تجهيزات و ابزار مرتبطواقع يتتيپ شخص

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
 . كسب درآمد مناسب

 . حاصل از تالش و توسعه كار تموفقيدستيابي به 
 . داشتن آزادي عمل و خلّاقيت اثربخش و ايده هاي نو

  . ديگرانمندي كار براي داشتن روحيه انسان دوستي به لحاظ عالقه
 .خودكفايي مّلي در كنار كسب توسعه فردي و منزلت اجتماعي از ديگر ارزش هاي اين شغل خواهند بود 
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 سازيچهره

 رسته
 ورزشي و سرگرمي، هنري :  رسته اصلي

 هنري :  رسته فرعي
 

 ماهيت . 1

ترين كار بيش نقاشي است با اين تفاوت كهسازي در اصل همان رشته چهره. باشدهاي گروه هنر ميسازي يكي از زير شاخهچهره
چهره اجسام و عناصر بي جان و ، است كه با اتكا به قدرت طراحي فردياو باشد و مي )نقاشي چهره (پرتره در اين رشته مربوط به

 . دمي كناز چهره هاي مختلف در كارها و فضاي مناسب با استفاده از تكنيك و ابزارهاي گوناگون نقاشي را جاندار 
  .  ...كاغذ و ، بوم، راپيد، پاستل، رنگ روغن، نقاشي اعم از آبرنگ هايابزار :  ابزارها و وسايل كار

 . دليل ماهيت شغلي خودنظارتي حاكم مي باشدهدر اين حرفه ب:  سيستم نظارت

 محيط كار. 2
نگاري تا داشتن لوازمات اوليه طراحي و چهرهكوچك به شرط در اختيار  فضا و كارگاه تواند از يكمي محيط كار :  فضاي فيزيكي

در  )انفرادي و اختصاصي(رسمي و غير رسمي به صورت تدريسسراها و يا ها و فرهنگآتليه، مختلف هنري هايگالريكاردر
 . باشد  ...و  هادانشگاه، آموزشگاه ها ،مدارس

 . حويل سفارش و قرارداد تعيين مي گرددساعت كاري اين حرفه بنابر تصميم شخصي فرد و زمان ت :  ساعات كار
خطر سقوط براي نقاش ، يديواري شهر هايدر اين شغل معموال خطري وجود ندارد مگر اين كه در نقاشي :  خطرات احتمالي

 .ايجادشود
اي شهري مي در اين شغل فعاليت كاري بنابر نوع سفارش در كارگاه هاي داخلي و يا  محيط ه :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

 . تواند ثابت يا با تحرك همراه باشد
باشد و در صورت فعاليت در فرما ميها آرامش حكمهاي نقاشي و گالريمعموال در محيط :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . سروصداي موجود اجتناب ناپذير مي باشد پروژه هاي شهري
 . تر از افراد مي باشدارتباط فرد شاغل با وسايل و ابزار بيشدر اين حرفه  :  سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 اين شغل چيست؟ موزش هاي الزم براي شروعآمدارك تحصيلي و . 3
آموختگان اين رشته به ادامه تحصيل پس از اخذ ديپلم  دانشدر صورت تمايل  داشتن ديپلم اين رشته از هنرستان هاي كاردانش و

 و علمي ـ كاربردي دولتي ها و مؤسسات آموزش عالي انند براي ادامه تحصيل در مقاطع كارداني و كارشناسي دانشگاهتو اي مي حرفه
گذراندن دوره استاندارد و مهارت شغلي  ثبت نام كنند و يا با  ...صنايع دستي و، عكاسي، گرافيك، هاي نقاشي در رشته و آزاد
 . ر مدرك معتبر دريافت نماينداي كشوسازي از سازمان فني و حرفهچهره

 وجود داشته باشد؟ سطح شهرشده اين شغل در  ثچه عاملي باع. 4
هنري و چهره  هايوجود گالري . اي و كاردانش كه تحصيل در اين رشته را هموارتر نموده استني و حرفهفوجود هنرستان 

پردازي روند پيدايش اين نياز روزافزون به طراحي و چهره، يهاي مختلف هنرسراها با كاركردهاي عكاسي و فرهنگپردازي و آتليه
ت را غنا بخشيده استفعالي . 

 پيشرفت كرد؟ را توسعه داد و در آن توان اين شغلچگونه مي. 5
  هايلذا افزايش مهارت . ت و شغلي استي هر فعاليافزايش دانش نظري و به ويژه دانش مهارتي و كاربردي شرط پيشرفت و توسعه
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و انجام فعاليت شغلي  ترهاي تكميليسازي به همراه استفاده از ابزار كارآمد و نوين در اين راه به همراه آموزشسازي و تصويرچهره
 . نمايدتر ميتوسعه و پيشرفت شغلي را سريع، منحصر به فرد در راستاي ارائه خدمات به مشتريانويژه و 

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ . 6
كارگاههاي ، فرهنگ سراها، د در مراكز هنرينمي توان به عنوان يكي از هنرهاي پيشرو ان متخصص اين رشته شغلينرمنده

سازمان تبليغات اسالمي و بسياري از شركت هاي ، شهرداري ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و حوزه هنري، مجسمه سازي
و تأسيس مي توانند به صورت آزاد آتليه نقاشي همچنين  . مشغول به كار شوند كه به امر هنر متعالي اشتغال دارند ديگر خصوصي

تابلوهاي مثل ( نقاشي چهره را در ابعاد بزرگ و را انجام دهند  يا مجالت تصوير سازي كتببه آموزش هنرجويان بپردازند و يا 
به  به صورت آزاد را فروش تابلوهاي نقاشيانند توو در نهايت مي انجام دهند براي فضاهاي شهري را) و نقاشي ديواري  1آگهي

 . عنوان گزينه ديگري از بازار كار انتخاب كنند

 ينده شغل چيست؟آچشم انداز . 7
ثار هنرهاي آ، و مجالت و نشريات هاتصويرسازي كتاب، تابلوهاي تبليغاتيي طراح هاي حرفه اي در فضاهاي شهري ونقاشي نياز به

و  هاي تاريخيو ابنيه اشيثار نّقآمرمت كاري سفارشات ، هاي هنريلرياها و گو ايجاد نمايشگاه اي هنريهارگاهك توسعه، ميتجس
 . رو به پيشرفتي براي اين حرفه نويد مي دهندي شغلي همگي از آيندهدر نهايت گسترش مراكز فرهنگي و فرهنگسراها 

 مزايا و حقوق شغل چگونه است؟. 8
كساني كه به طور اختصاصي  . ل بستگي به ميزان كيفيت كار و نوع خدمات ارائه شده به مشتريان دارددرآمد و مزايا در اين شغ

از حقوق و مزاياي خوبي برخوردارند، دارند و آتليه هاي عكاسي و تبليغات پردازيهاي مربوط به تصويرسازي و چهرهتفعالي . 
داد و به اين رشته نيز قرار عالقه مندهاي هنري را در اختيار افراد موزشآتوان مي، ت در اين رشته شغليهمچنين در كنار فعالي

 . درآمدهاي جانبي ايجاد نمود

 راه هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ . 9
-يشگاهروش هاي كار و نوع ابزار مورد استفاده و بازديد از نما، مطالعه احوال و آثار هنري طراحان و نقاشان بزرگ، هاي شغلياطلس

مراجعه به شاغلين و اساتيد اين حرفه و هنرستان ها و دانشگاه هاي ارائه دهنده اين رشته و ، هاي هنري و شناخت آثار فاخر و برتر
  . سايت هاي اينترنتي مرتبط

 هاي الزم براي انجام شغل چيست؟توانايي ها و مهارت. 10
 . پديد آوردن آثار ارزنده داشتن ايده هاي نو و خالق در راستاي :  توانايي هنري

  .هماهنگي اعضاي بدن مانند چشم و دست با هم  :  توانايي حركتي
 . ي به كار با ابزار و تجهيزات مرتبطعالقه مند :  توانايي مكانيكي

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟. 11
 :  د اشاره كر ريتوان به موارد ز يشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص

 . به كارهاي عملي و كار با ابزار و وسايل عالقه مندافراد  :  شخصيت هاي واقع بين
 . خالق  افراد داراي ايده هاي نو و :  شخصيت هاي هنري

 هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ارزش. 12

                                                           
١
 billboard 
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خالقيت و دادن ايده ، به خلق آثار ارزنده مندياز ارزش هاي كاري اين شغل مي توان به موفقيت حاصل از تالش و پشتكار و عالقه
اين حرفه منجر به توسعه فرد و همچنين  . هاي نو و جذاب باداشتن آزادي عمل در فرايند انجام كار و كسب درآمد اشاره نمود

 . رشد و تعالي ديگران در جامعه و منزلت اجتماعي فرد شاغل خواهد شد
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 عكاس

 رسته
 سرگرمي ورزشي و، هنري :  رسته اصلي

 هنري :  رسته فرعي
 

 يت هما .1

 . گويندهاي عكاسي را ميها با استفاده از دوربينثبت لحظات و صحنه
  . . تجهيزات نور و صدا و لنزهاي مختلف و ، هاي عكاسيدوربين :  ابزارها

  . گرددر استفاده ميمعموالً با توجه به اهميت شغل از سيستم خود نظارتي براي ارزيابي كيفيت كا :  سيستم نظارت

 محيط كار .2

در محيطي آرام همراه با  . هاي عكاسي فعاليت دارندباشد مثالً افرادي كه در آتليهمحيط كاري هم متفاوت مي، با توجه به نوع كار
زل دفتر شركت يا من، اما ممكن است براي گرفتن عكس از مشتري در محل خاص خودش مانند مدرسه نماينددكور زيبا كار مي

ماموريت ، عكاسان خبري و تجاري به دفعات مجبور به جابجا شدن در منطقهو يا  شخصي مجبور به طي مسافتي طوالني باشند
  . باشندهاي دور براي مدت طوالني مييا مسافرت به مكان شبانه و

س مشتري مداري و سفارش براسا، كاري عكاساني كه در آتليه به صورت شخصي مشغول به كار هستندساعات :  ساعات كاري
ها و مراكز مختلف مشغول به كار هستند با در حالي كه عكاسان خبري و عكاساني كه در استخدام شركت . مشتري متغير است

   . شودتوجه به نوع قرارداد با كارفرما تعيين مي
هاي نظامي را هاي شهري و درگيريآشوب، بالياي طبيعي، ويژه عكاسان خبري كه حوادثه ب، بعضي از عكاسان :  خطرات احتمالي

نوع آب  هاي طوالني در هربسياري از عكاسان بايد ساعت . ددهنانجام مي حتي خطرناك كار در شرايط سخت و، دهندپوشش مي
بايستند ، دايننمكه تجهيزات سنگيني را حمل مياتفاق بيافتد و يا در حالي) ماه گرفتگي مثالً(تا يك حادثه ، و هوايي منتظر بمانند

كساني  . عكاسان خبري معموالً براي تحويل دادن به موقع سفارش تحت فشار قرار دارند . نمايندهاي طوالني را طي و يا مسافت
 . آزادي عمل بيشتري دارند، دهندانجام ميكه به صورت شخصي كار 

 . جايي داردو جابهثابت نيست و نياز به تحرّك  :  جاييثابت بودن يا نياز به تحرك و جابه
 هاياما در محل، نمايد اين شغل به خودي خود سروصدايي ايجاد نمي :  ساكت بودن محيط شغلي يا پر سروصدا بودن محيط

 . ي وجود داردهايها صداانجام كار و مناسبت
 . رتباط هستندهم با افراد و هم با وسايل و ابزارها در ا :  سروكار با ديگران است يا با وسايل و ابزارها

 ؟غل چيستاين ششروع مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي  .3
تا  توانند به صورت تخصصي ديپلم هنرستان در اين رشته دريافت نمايند و در صورت عالقهمي، به اين شغل عالقه دارندكه افرادي

توانند به صورت استاد مندان به اين شغل ميهمچنين عالقه . مقاطع باالتر تحصيلي درمراكز آموزش عالي ادامه تحصيل دهند
 :  قبيلهاي مختلفي ازگرايشبينند و وارد اين حرفه شوند و درهاي تجربي الزم را بنظر شاغالن اين رشته آموزششاگردي تحت

اي سينما و  كارشناسي حرفه و اي عكاسي تبليغات كارشناسي حرفه، اي عكاسي خبري كارشناسي حرفه، گرافيك عكاسي
 .ي فعاليت نمايندتصويربردار

 . سال بنابر مدرك تحصيلي 7تا  4سال و در دانشگاه بين  3مربوطه به مدت  هايدر هنرستان :  مدت آموزش
 حضوري :  نوع آموزش

 شما وجود داشته باشد؟ شهرچه عاملي باعث شده اين شغل در  .4
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 و ) خانوادگي و مستند(هاي عكاسي لف و همچنين آتليهها و نشريات مختدفاتر روزنامه، هاي تبليغاتي گستردهشركت وجود
  . هاي فيلمبرداري در شهرهاي بزرگ باعث شده اين شغل گسترش خوبي داشته باشداستوديو

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5
هاي شغلي را امكان گسترش حيطه، نيز پشتكار و كسب تجربه و همچنين ادامه تحصيل و كسب دانش تخصصي، داشتن خلّاقيت

 . دهدبه فرد مي

 شغل چيست؟اين گزينه هاي استخدامي  .6
ها و كار در كارگاه شرايط همچنينوجود دارد و  هنري و صنعتي، يا در مراكز علميمطبوعاتي و و  يتبليغات امكان استخدام در دفاتر

  . اي و شخصي فعاليت نمايدصورت پروژهتواند به كه فرد مي باشدمينيز مهيا هاي خصوصي آتليه

 ؟چگونه استشغل  يچشم انداز آينده .7
بوده و به صورت آماتوري و تجربي نيز قابل انجام است رقابت كاري در  جذابيتكه اين شغل براي بسياري از مردم داراي  يياز آنجا

اي در دارك تحصيلي مرتبط به صورت تخصصي و حرفهاما افرادي كه با كسب م اين رشته بسيار زياد بوده و بيشتر هم خواهد شد
گذاري و همچنين با سرمايه . بيشتري خواهند داشتهاي شغلي فرصت، دنماينو صنعتي فعاليت مي خبري، تجاري هايزمينه

  . توان كار را توسعه دادهاي شخصي ميتأسيس آتليه

 شغل چگونه است؟ اين حقوق ومزاياي .8
اما در مورد افرادي كه كار ، كار بهره خواهد بردها باشد از حقوق و مزايايي مطابق با وزارتخدام شركتدر صورتي كه فرد در است

تالش و ، تخصص، شرايط متفاوت است و آنها با توجه به ميزان فعاليت، باشند راه اندازي كرده مستقلي در حوزه تخصصيشان
 . پشتكارشان درآمدهاي متفاوتي دارند

 مي توان اطالعات بيشتري درباره اين شغل بدست آورد؟ از چه منابعي  .9
ها و توان با مراجعه به هنرستاناما مي، تواند بهترين اطالعات را در اختيار فرد قرار دهدمصاحبه با افراد شاغل در اين حرفه مي

  . بهره برد دهند و همچنين از مقاالت موجود در فضاي مجازي نيزهايي كه اين رشته را آموزش ميدانشكده

 توانايي ها و مهارتهاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10
فضاي مناسب و انتخاب موارد خاص كه گوياي هدف مورد نظر باشد را ، فرد داراي توانايي انتخاب زاويه خوب :  هاي هنريتوانايي

 . داشته باشد با سرعت و دقت جهت ثبت و ماندگاري
  . تباط مؤثر با مشتريانجهت برقراري ار :  توانايي ارتباطي
 . مختلف هايها و لنزافزارهاي جديد و نحوه كار با رايانه و دوربينآشنايي با نرم :  توانايي مكانيكي

 ترند؟اين شغل موفق دريك از شخصيت ها امدك .11

 هاي جديد پردازيبه دليل نياز به داشتن خلّاقيت و ايده :  شخصيت هنري
  . توانند ارتباط مؤثري با مشتري برقرار كنندط عمومي بااليي دارند و ميرواب :  هاي اجتماعيشخصيت

ديجيتالي و داراي برنامه مي  هايالبته اكنون با دوربين ، به جهت هماهنگي بين دستان و چشم ها در ثبت لحظه :  توانايي حركتي
 . هترين آنها توسط عكاس انتخاب شودت بهايعكس بگيرد و در ن ايهتوان تنظيماتي را انجام داد تا پياپي از صحن

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
 آزادي عمل در تعيين ساعات كار و پيرو نوع پروژه هاي كاري 

 خالقيت و ايده پردازي در كار 
  . كسب درآمد با توجه به تجربه كاري و مهارت و توانمندي فرد
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 فتوگرافيك 

 رسته
 ي و سرگرميورزش، هنري :  رسته اصلي

 هنري :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1

 عكاسي و گرافيك، نياز به تصوير و عكس و ساماندهي آنها در قالب هنر گرافيك ارتباط دو حوزه، گستردگي و حجم انواع تبليغات
 "گرافيكفتو"يا  "عكس گرافيك"دو رشته گرافيك و عكاسي تلفيق شده و تحت عنوان ، در همين راستا . سازدرا نيز نمايان مي

 . معرفي شدند
وسايل طراحي و كامپيوتر استفاده ، انواع دوربين ها و لنزهاي عكاسي، هاي طراحي و فتوشاپافزاردر اين شغل از انواع نرم :  ابزار
  . قرارداد كار دارنداي صورت پروژهه افراد ب معموالً  و گرددمي

 . ارش دهندهيا نظارت مستقيم توسط سف خود نظارتي :  نظارتيسيستم 

 محيط كار .2
  . باشدمي صورت دوركاريه بدر دفتركار يا گاهي در منزل  عموماً ها گرافيستفتومحل كار 

كه درصورت نياز ممكن ، باشدطبق قانون كار ميساعت كاري او ، در استخدام شركت يا سازماني باشد شخصگر ا :  ساعات كاري
  . ساعات كاري به دلخواه وي قابل تغيير است، ولي در صورتي كه براي خود كار كند  .اي نياز باشداضافه كاري براي انجام پروژه

به نكاتي كه در  ا بايدام، هيچ نوع خطرات خاصي براي اين شغل وجود ندارد با توجه به محيط كار آرام و ايمن :  خطرات احتمالي
 . توجه شود، شوداز آن گفته مي كي حاصلمدت و كم تحرّخصوص مقابله با مضرات كار كامپيوتري بلند

 . ثابت است و نياز به تحرّك و جابه جايي وجود ندارد :  جاييثابت بودن يا نياز به تحرك و جابه
ذهني  هاياين كار در محيط ثابت و آرام جهت تمركز و پياده سازي طرح  :  ساكت بودن محيط شغلي يا پر سروصدا بودن محيط

 . شودانجام مي
 . گرددانجام ميبا وسايل و ابزار كار  :  ديگران است يا با وسايل و ابزارها سروكار با

 براي شروع اين شغل چيست؟  مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم .3
شود كه شامل برخي از وظايف دو حوزه در سطح ديپلم متوسطه اين رشته به صورت تركيبي از دو رشته عكاسي و گرافيك ارائه مي

به صورت جداگانه در دو گروه عكاسي و گرافيك تحصيلي  ترالمه تحصيل اين دسته از هنرجويان در مقاطع باادا . شغلي است
 . پذير استامكان

 . سال بنابر مدرك تحصيلي 7تا  4سال و در دانشگاه بين  3هاي مربوطه به مدت در هنرستان :  مدت آموزش
  . حضوري :  نوع آموزش

 وجود داشته باشد؟شما  شهرشغل در  اين است چه عاملي باعث شده .4
هاي در شهر كه واحد بازاريابي و فروش دارند، هاي بزرگمراكز آموزشي و بسياري از شركت، هاچاپخانه، هاي تبليغاتيشركتوجود 

 . بزرگ و صنعتي باعث رونق اين شغل شده است

 توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟چگونه مي .5
شود اقيت فرد ميهاي مرتبط با اين حوزه كه موجب افزايش خّلروز و مطالعه كتاببه هايافزارسطح فعاليت و يادگيري نرمبا توسعه 

 . و گسترش دادتوان كار را تخصصي مي، كاريو افزايش تجربه
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 استخدامي اين شغل چيست؟ هايگزينه  .6
-ها وجود دارد و همچنين فرد ميو چاپخانه هاي عكاسيآتليه، نشريات، هايي با موضوع كاري تبليغاتامكان استخدام در شركت

 . نمايداي و شخصي كار صورت پروژهه تواند ب

 ؟چگونه استچشم انداز آينده ي شغل  .7
وو در صورت توانايي كار با  شوندموفق مي، مهارت و خالقيت بااليي دارند، ي كه دانشرقابت در اين بخش بسيار زياد است و افراد

 . . تواند رو به بهبود باشدروز باتوجه به اهميت تبليغات و معرفي كسب و كار ميزارهاي بهافنرم

 ؟چگونه استحقوق و مزاياي اين شغل  .8
با افزايش تجربه و  ا در صورت شغل شخصيام، گرددكار پرداخت ميحقوق و مزايا با توجه به قانون وزارت، در صورت استخدام

 . گرددتري مطالبه ميحقوق بيش ،تربيش هايفرد و انجام پروژه تالش و پشتكار ه بهجتو ايي فرد و باتوان

  ؟از چه منابعي مي توان اطالعات بيشتري درباره اين شغل بدست آورد .9
از افراد صاحب تجربه  و همچنين هاهدر دانشگا هاي گرافيك و عكاسيدهند و دانشكدههايي كه اين رشته را آموزش ميهنرستان

 . توانند اطالعات مفيدي در اختيار فرد قرار دهندمي ين حرفهدر ا

 چيست؟ شغل انجامالزم براي  هايها و مهارتتوانايي .10

  . باشداقيت باال ضروري ميجهت توليد آثاري با خّل :  هاي هنريتوانايي
 . انتقال دهند و با بيننده ارتباط بگيرند شايد بتوان گفت به واسطه هنرخود و خلق اثر بتوانند منظور خود را :  توانايي ارتباطي
 . افزارهاي به روزتوانايي كار كردن با كامپيوتر و نرم :  توانايي مكانيكي

  ؟ترنديك از شخصيت ها در اين شغل موفقكدام .11
  . اقيت داشته باشندخّلخود  هاي هنري كه بتوانند در كارشخصيت
 . وانايي كار با افراد مختلف را دارندت هاي كاريهاي اجتماعي كه در پروژهشخصيت

 ؟كاري براي انجام اين شغل چيست هايارزش .12
 ساعات كاري  آزادي عمل و استقالل در چگونگي انجام كار و

  . دنماينپياده سازي  را اق خودرات خّلتفّك و نمودههاي جديد را در آن عملي توانند ايدهمي :  خالقيت
توانند به توسعه شغل خود و خاص بودن خدمات هاي خاص ميبا ارتقاء مدارج علمي و گذراندن دورهاين دسته از افراد  :  موفقيت

 . دست يابند
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 سازي مجسمه

 رسته
 ورزشي و سرگرمي، هنري :  رسته اصلي

 هنري :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1

 ةواسط  به باشد وو طراحي مي السف، عكاسي، ف نقاشيهاي مختلو آثار حجمي كه تلفيقي از هنر هامجسمه طراحي و ساخت
جامعه  قيشناخت دق، ليدل نيشهروندان دارد و به هم يبا زندگ يتنگاتنگ ةرابط، يفرهنگ يها طيحضورشان در سطح شهرها و مح

  . است يسازان ضرور مجسمه يو تحوالت آن برا
  . گرددساخت مجسمه استفاده مي وسايل افزارهاي طراحي و ابزار طراحي و رنگ ودر اين شغل از نرم :  ابزارها

  . گيردهاي پروژه مورد ارزيابي قرار مينظارتي و يا تحت نظر سفارش دهندهسيستم خود كار با استفاده از :  سيستم نظارتي

 محيط كار  .2

ان اين عالقه مندطبع  متناسب با، و آرام هنري ي كه همگي داراي فضاي كامالًمجسمه سازهاي كارگاهو هاهيآتل، هاشگاهينماكار در 
 . حوزه مي باشد

  . گرددهاي در دسترس ميزان ساعات كار مشخص ميبا توجه به پروژه :  ساعات كاري
گونه خطر خاصي در اين شغل وجود سازي هيچدر صورت رعايت نكات ايمني كار با ابزارهاي ساخت مجسمه :  خطرات احتمالي

  . ندارد
 . جايي نداردبهثابت است و نياز به تحرك و جا :  جاييجابه ثابت بودن يا نياز به تحرك و

 . گاهي از ابزارهاي ويژهاي استفاده مي شود كه صداهاي مختصري دارد :  ساكت بودن محيط شغلي يا پر سروصدا بودن محيط
 . با وسايل و ابزارها سروكار دارند :  سروكار با ديگران است يا با وسايل و ابزارها

  ؟اين شغل چيست شروع حصيلي و آموزش هاي الزم برايمدارك ت .3
هاي هنر در دانشكده ترچنين امكان ادامه تحصيل تا مقاطع تحصيلي باالهنرستان در اين رشته وجود دارد و هم امكان كسب ديپلم

  . و دانشگاه علمي كاربردي وجود دارد
مدت زمان آموزش متفاوت است و زيرنظر يك استاد ماهر ، كاربا توجه به ابزارهاي به كارگرفته شده و سطوح  :  مدت آموزش

 . گيردصورت مي
 حضوري :  نوع آموزش

  شما وجود داشته باشد؟ شهراين شغل در  است چه چيزي باعث شده .4

ه ها بنها و تمداي بسيار كهن در تمام فرهنگو سابقه است يانسان شهيو اشاعه فرهنگ و اند انيب يمناسب برا يراه يساز مجسمه
ها و تمدن از اين هنر بسيار و اشاعه فرهنگ و معرفي اسطوره در شهرهاي بزرگ جهت زيباسازي .ويژه تمدن ايراني اسالمي دارد

  . گردداستفاده مي

 كرد؟  پيشرفت درآن و داد توسعه را شغل اين توانمي چگونه .5
باعث  كاريو افزايش تجربه ادامه تحصيل در اين گرايش، هيزاتتج با كار باالي مهارت، كامپيوتري مهارت افزايش، اقيتداشتن خّل

 . گرددتوسعه اين شغل مي

  ؟شغل چيستاين گزينه هاي استخدامي  .6
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هاي دكوراسيون و معماري شركت، انه ميراث فرهنگي و وزارت ارشادخهاي مختلف وزارتو بخش شهرداري امكان استخدام در
  . وجود داردنيز  هاي هنرينمايشگاه اي و برپاييهاي پروژهامكان انجام كار چنينهم، دارد و مراكز آموزشي اين رشته وجود داخلي

 ؟چشم انداز آينده اين شغل چكونه است .7

-هم .  داشت خواهند مطلوبي درآمد، دهند  ارائه ها آتليه و ها نمايشگاه در را خود آثار و باشند فعال  رشتهيالن اين التحص اگرفارغ 

 هاي برجسته  نقش و شود  داخلي طراحي و  معماري وارد مثال براي . دنماين  فعاليت نيزهنري   هاي رشته ساير در وانندتمي چنين
 . توان گفت چشم انداز يكنواختي داردبا ذكر موارد فوق مي نمايند  فعاليت  هنرگرافيك در يا نمايند  ايجاد  عظيم 

 ؟ چگونه است شغل اين مزاياي و حقوق .8

، صورت شخصي فعاليت داشته باشنده ا اگر بام، ورت استخدام حقوق و مزايايي مطابق با وزارت كار دريافت خواهند نموددر ص
 . مد نمايندآتوانند كسب دراقيت و تجربه كاري ميخّل، هاي كاري و ميزان مهارتمتناسب با پروژه

  ؟رداز چه منابعي مي توان اطالعات بيشتري درباره اين شغل بدست آو .9
گان و شاغالن چنين دانش آموختد و همنماينكه اين رشته را تدريس مي هنري و دانشگاهي-ها و مراكز آموزشياز طريق هنرستان

  . دنموتوان اطالعات مفيدي كسب و مقاالت موجود در فضاي مجازي مي گرايش اين

  ؟ام اين شغل چيستجهاي الزم براي انها و مهارتتوانايي .10
و زيبايي  اقانهخّل يهاراه جاديا و تيموقع ايموضوع  كيو هوشمندانه درباره  يرعاديغ يهادهيارائه ا ييتوانا :  ي هنريهاتوانايي

 . شناختي
  هاها و چشمهماهنگي بين انگشتان دست :  هاي حركتيتوانايي

-يجا مبهآنها جا ياجزا ايدهند يمكان م رييتغ ءايكه اش يهنگام كهنيتصور او ساخت اجسام چند بعدي  ييتوانا :  درك فضايي
  . رسنديچگونه به نظر م، شونديم ينيبازچ ايشوند 

  ؟در اين شغل موفق ترند هايك از شخصيتكدام .11
  . برندكار با ابزار و وسايل لذت مي ازبين كه هاي واقعشخصيت
 . ترنددر اين شغل موفق، هاي هنريو دست سازه هاي نواق جهت توليد ايدههاي هنري و خّلشخصيت

  ؟چيستبراي انجام اين شغل  الزم هاي ارزش  .12
 در طول شبانه روز ساعات كاري  تعيين آزادي عمل و استقالل در

 . كارهاي هنري و انجام كار به صورت پروژه اي درآمد مناسبي دارد :  مدآكسب در
 اقانههاي خّلها از راهو ارزش انتقال مفاهيم فرهنگي، و ارائه ايده هاي نو و خّلاقانه اعمال نظر شخصي :  اقيتخّل

 . توانند به توسعه شغل و خاص بودن خدمات دست يابندهاي خود مياين دسته از افراد با ارتقاء مهارت :  موّفقيت
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 معرق كاري

 رسته
 ورزشي و سرگرمي، هنري :  رسته اصلي

 هنري :  رسته فرعي
 

 :  ماهيت  .1
تزئين كردن هر  . دهندمي و زيبا را تر با كنار هم قرار دادن قطعات ريز تشكيل يك اثر بزرگ افراد در آن كهاست  هنري

 ...صندلي و ، ميز اداري و ناهار خوري، تخته شطرنج، قاب و تابلو :  رنگي را معرق گويند مانند هايوسيله چوبي بوسيله چوب 
مختلف  هايسپس قسمت ، مورد نظر را روي چوب دلخواه گذاشته و كپي نموده ابتدا بايد طرح :  مراحل انجام اين كار عبارتند از

سپس سطح  . )مانند پازل(چوب رنگي مختلف اره كرده و هر تكه بريده شده را روي طرح كشيده و وصل نمود  هايآن را با تكه 
تا چوب بر اثر مرور زمان ترك نخورده و در طرح آماده شده را روغن كاري نموده  بعد از جالكار را بوسيله سمباده صيقلي كرده و 

 . برابر هوا مقاومت داشته باشد
، تخته سه اليي، نئوپان) نارنج، توت، گردو ، عناب(رنگي  هايچوب ، اره مويي، تيغه، ميز مخصوص، كمان اره :  ابزار و وسايل كار
 . سترا روغن جال و پلي
 . شدنظارت به شكل خود نظارتي مي با  :  سيستم نظارت

 :  محيط كار  .2
و بناهاي باستاني و   ...و درب معموال گارگاه هاي كوچك و اغلب شخصي همچنين دركارخانه هاي مبل وكمد :  فضاي فيزيكي

توان در محل مناسبي از منزل هم سفارشات را مي، ابنيه هاي تاريخي و اسالمي از جمله محيط هاي كاري اين شغل مي باشد
 . انجام داد
در صورت  . در صورت انجام كار در كارگاهها مطابق با تعهد و توافق كاري كه مي تواند نيمه وقت يا تمام وقت باشد :  رساعات كا

 . باشدكارآفريني و اشتغال در منزل به اختيار مي
 . سطحي هايكند مگر بريدگيخطر و آسيب خاصي افراد را تهديد نمي :  خطرات احتمالي آسيب ديدگي در كار

 . شوداين كار در محلي ثابت انجام مي :  ت بودن يا تحرك در كارثاب
كه در كارگاهها به واسطه ساير كارها مگر اين، پذيردمعموال كار در محيطي ساكت صورت مي :  ساكت بودن يا سرو صدا محل كار

 . محيطي وجود داشته باشد هايسرو صدا
 . نمايندخالق شخصي ايجاد مي هايزار سرو كار دارند و كارها طبق الگوها و سليقه و ايدهبه طور عمده با اب :  سروكار با ابزار يا افراد

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3
اي و يا اخذ وحرفهساعت سازمان آموزش فني 300و يا گذراندن دوره هاي مهارتي ) شاگردي-استاد(تجربي به صورتكسب مهارت 

آموختگان اين رشته تمايل به ادامه  دانش در صورتي كه . نمايندپلم رشته معرق چوب از هنرستان هاي كاردانش آغاز ميمدرك دي
ها و مؤسسات آموزشي عالي و علمي و كاربردي در  توانند در مقاطع كارداني و كارشناسي دانشگاه مي، تحصيل داشته باشند

، صنايع فرش، عكاسي، نقاشي ديواري، ايراني، نقاشي، گرافيك، اي تجسميهنره، چوب، صنايع دستي، زني هاي قلم رشته
 .  ادامه تحصيل بدهند زينت آالت، خوشنويسي، سازي مليله

 ؟چه عاملي باعث شده است اين شغل در سطح شهر وجود داشته باشد .4

 . صنايع چوبي وتزئيني، دوجود كارخانه هاي توليدي مبل و كم، عالقه مردم به خريد محصوالت توليدي اين هنر زيبا
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 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5

 وآشنايي با ) معرفي و صادرات(عرضه توليدات داخلي وخارجي براي هاينمايشگاه اين شغل مي توان به برپايي  از عوامل توسعه 
كيفيت ، درشهرها براي عرضه محصوالت دائمي هايشگاهايجاد فروهمچنين  . پيشرفت هاي اين هنر در كشورهاي ديگر اشاره كرد

فعال كردن فروش هاي اينترنتي و تهيه وب سايت ، خالق و جذاب بخشي به نوع توليدات و مشتري مداري در راستاي طرح هاي
 . باشندتخصصي نيز همگي از موارد ارتقا شغلي اين حرفه مي

 استخدامي شغل چيست؟ هايگزينه  .6
استخدام در كارخانه هاي توليد صنايع چوبي ، رادي به جهت عالقه شخصي وانگيزه دروني به صورت خوداشتغاليتوليدات هنري انف
 . باشندهمگي از گزينه هاي استخدامي اين حرفه مي، عنوان مدرستاريخي و در صورت كسب تجربه و مهارت به، و مراكز فرهنگي

 چشم انداز  آينده شغل چيست؟ .7
و اين شغل مورد توجه قرار گرفته است ، القه به هنر و صنايع دستي و خصوصا استقبال مردم به هنر معرقبا توجه به افزايش ع

مندان بسياري  ارزان بودن هزينه توليد و عالقه، هاي كشور به دليل در دسترس بودن مواد اوليه سازي در بيشتر استان اكنون معرق
بسياري از هنرجويان تبديل ، هاي اخير هاي انجام شده در سال ا توجه به حمايترونق خوبي يافته است و ب، كه در سطح كشور دارد

 . و اين حرفه از افق رو به پيشرفتي برخوردار شده است  اند سازي شده به استادان معرق

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
اين حرفه از درآمد ، ب و كيفيت محصوالتطور خاص هنر معرق و طرح هاي جذابا توجه به استقبال مردم از هنرهاي دستي و به

   . خوبي برخوردار مي باشد

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه .9
هاي همچنين مطالعه كتاب، مراجعه به اساتيد و شاغلين اين حرفه و هنرستان هاي ارائه دهنده اين رشته، اطلس هاي شغلي

 . جازيمربوط به صنايع دستي و مقاالت موجود در فضاي م

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت  .10
 . دادن ايده هاي نو درتوليد آثار جذاب :  توانايي هنري

 . دقت و سرعت عمل در كار، هماهنگي بين انگشتان دست ها و چشم براي كيفيت بخشي :  توانايي حركتي
 . اين حوزه لحاظ كار با ابزار و وسايل مرتبط دربه :  توانايي مكانيكي
 . در راستاي داشتن روابط عمومي باال در جذب مشتري :  توانايي ارتباطي

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11
 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 

 . يدارا بودن روابط عمومي و توانايي باال در جذب مشتر :  شخصيت هاي اجتماعي
 . به كار با ابزار و تجهيزات مرتبط كاري عالقه مندافراد  :  شخصيت هاي واقع بين

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش  .12
 . از جمله مبلمان درآمد مناسبي خواهند داشت در صورت به كارگيري هنر در توليدات مورد استفاده :  كسب درآمد

 . دي به انجام فعاليت اثربخش در اين حوزه موفقيت و شهرت را دربرخواهد داشتمنپشتكار و عالقه، تالش :  موفقيت 
 . باشدنوع اثر استادكار داراي آزادي عمل مي، معموال در خلق كار :  آزادي عمل 
 . ماندگار تبديل كنند هايها و خالقيت خود را به نقشتوانند ايدهدر اين حرفه افراد به خوبي مي :  خالقيت 
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همچنين در نتيجه  . يگر ارزش هاي اين شغل مي توان به رشد و ارتقا فرد در جامعه و كسب منزلت اجتماعي وي اشاره كرداز د 
و خودكفايي ملي در حوزه توليدات داخلي و ) كارآفريني(ارتقا وتوسعه افراد ديگر درجامعه، بدست آوردن ارزش هاي ذكر شده

  .صنايع دستي دركشور را شاهد خواهيم بود
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 نويسندگي 

 رسته
 ورزشي و سرگرمي، هنري :  رسته اصلي

 هنري :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1
هاي مطبوعات و نيز رسانه، كتابدر نوشته وفيلمنامه و مقاله ، نمايشنامه، مطلبي را به صورت كتاب، شغلي است كه در آن نويسنده

 . يردگجمعي مورد استفاده قرار مي
 . باشدمي  ...چاپگر و ، رايانه، قلم، كاغذ :  ابزار كار

  . گيرداز سيستم خود نظارتي توسط خود فرد و يا نظارت مستقيم توسط سفارش دهنده كار صورت مي :  سيستم نظارتي

 محيط كار .2
 و آرام فضاي يك اتاق است كه نورگير، ولي بهترين محيط . توان به كار نوشتن پرداختمعموالً در هر محيطي مي :  فضاي فيزيكي

  . جا مهيا گردددر آن هاو مطالعات مختلف كتاب و امكان دسترسي به فضاي مجازي
وقت تا تمام وقت به تواند از پارهبه طوري كه مي باشداز محاسن اين شغل مي آزادي عمل در تعيين ساعات كاري :  ساعات كاري

 . اختيار زمان گذاشته شود
 . در محيط اين شغل هيچ نوع خطري وجود ندارد، با توجه به ماهيت كار :  احتماليخطرات 

 . جايي نداردبهثابت است و نياز به تحرك و جا :  جاييثابت بودن يا نياز به تحرك و جابه
 . پذيردصورت ميدر هر محيط آرامي اين شغل به صورت آرام  و :  ساكت بودن محيط شغلي يا پر سروصدا بودن محيط

گيرد و هر چند يك نويسنده از جامعه بسيار الهام مي، سروكار با وسايل و ابزارهاست :  سروكار با ديگران است يا با وسايل و ابزارها
 . نگاه تيزبيني دارد

 ؟مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي اين شغل چيست .3
 اقانه و ادبياتهاي نوشتن خّلدوره مانندهاي تخصصي مربوطه دوره تواندميولي نويسنده ، امري غريزي است، چند نوشتن هر

  . بايست بسيار اهل مطالعه باشدو ميرا گذرانده   ...و نمايشي
امكان ادامه تحصيل تا مقاطع  باشد ونويسي مينامه هاي ادبيات و يا فيلمرشتهحداقل مدرك تحصيلي ليسانس در  :  مدت آموزش

 . دكتري وجود دارد
 . باشدهاي هنري و انجمن هاي علمي مربوطه ميهاي مرتبط در آموزشكدهبه صورت حضوري و شركت در دوره :  وزشنوع آم

 شما وجود داشته باشد؟ شهراين شغل در ، چه عواملي باعث شده است .4
مراكز بزرگ فروش كتاب و ، كنندايي كه رشته ادبيات را تدريس ميهدانشگاه، دفاتر نشريات، هاي بزرگچاپخانه، هاوجود انتشاراتي

ت باال باعث شده تجمع نويسندگان در تهران و شهرهاي بزرگ بيشتر باشدجمعي . 

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5
هاي مختلف و همچنين شركت در جلسات نقد دورهمطالعة كتب مربوط به اين رشته و نيز شركت در ، با تمرين و ممارست

 . توان مهارت و دانش خود را توسعه دادمي، نويسندگي

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6

 همچنين مراكز  هاي چاپ و نشر كتاب و نيز دفاتر سينمايي وبنگاه، هادفاتر مطبوعاتي و خبرگزاري، امكان استخدام در صداوسيما
  . وجود دارد، آموزشي ادبيات
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 ؟ستآينده اين شغل چگونه ا چشم انداز .7
تواند و افزايش سرانه مطالعه مي دانش و نياز بيشتر افراد جامعه، تجربه، هاي الزمدر صورت آشنايي با فضاي مجازي و كسب مهارت

و سرانه پايين  ا در حال حاضر با توجه به تعداد زياد فارغ التحصيالن و رقابت كاري زيادام، اين شغل چشم انداز خوبي داشته باشد
 . شودبيني ميآينده شغلي يكنواختي پيش مطالعه كتاب؛

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
مهارت و شهرت امكان ، گردد و افزايش تجربههاي در دسترس تعريف ميپروژه مربوط به حقوق و مزايا با توجه به قراردادهاي

 . تواند درآمد خوبي هم داشته باشدمي، نويسينامهفيلم مانند اگر اين شغل در موقعيت خوبي باشد . دهدمد را افزايش ميآكسب در

 راه هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
مراكز ، هاي ادبياتتوانند بهترين اطالعات را در اختيار فرد قرار دهند و همچنين با مراجعه به دانشكدهشاغالن اين رشته مي

  . عات الزم را كسب كردآموزشي نويسندگي و مطالعه مقاالت موجود در فضاي مجازي اطال

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10
تواند قلم خود را طوري تنظيم نمايد كه با ايجاد جاذبه در نويسنده با نگاه خاص هنري و استعداد خاص مي :  هاي هنريتوانايي

 . متن مخاطبين ثابتي داشته باشد
 . شتن خزانه لغات باال و نفوذ در ديگران از طريق كلمات در اين شغل بسيار اهميت دارددا، روان بودن كالم :  توانايي كالمي

افزارهاي آشنا بودن با كامپيوتر و نرم، با توجه به پيشرفت تكنولوژي و استفاده عموم مردم از فضاي مجازي :  توانايي مكانيكي
  . يي كار بيفزايدو به سرعت و زيبا ضروري باشد و تواند بسيار مفيدمربوطه مي

 كداميك از شخصيت هاي در اين شغل موفق ترند؟ .11
 . پردازي و نكته سنجي داشته باشندقدرت خيال، اق و هنري كه استعدادهاي هنريهاي خّلشخصيت
 . باشند توانند در اين شغل موفقنيز مي، برنداجتماعي كه روابط عمومي بااليي دارند و از كمك كردن به ديگران لذّت مي شخصيت

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟  .12
 آزادي عمل در تعيين ساعات كار و ميزان كار

 . هاي فرديها و مهارتمد با توجه به افزايش توانمنديآامكان افزايش در
 . هاي ذهنيديشههاي اجتماعي و نيز ارتباط برقرار كردن با مخاطبان در كنار بيان افكار و اندغدغهداشتن  :  انسان دوستي

 . هاي خلّاق وجود داردو بيان انديشه اقيت فرديدر اين شغل امكان بروز خّل :  خلّاقيت
 . توانند منزلت اجتماعي بااليي در جامعه كسب نمايندنويسندگان با افزايش مهارت و قدرت قلم و كسب شهرت مي
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 آجرپزي

 رسته

 فني و خدماتي  : رسته اصلي

 فني :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1

قالب زدن و پخت آن به ، ايجاد گل و خميرگيري، پزي يكي از سخت ترين مشاغل است كه در آن كارگران با تهيه خاكآجر
و ديگر  مسجدها، ها مدرسه، ها عبادتگاه، ها كاخهفت هزار سال است كه در ساخت ) فشاري(آجر دستي  . فعاليت اشتغال دارند

مول آجرپزي و مصرف آجر مع، است در ايران هر جا سنگ كم بوده و خاك خوب هم در دسترس بوده . رود ها به كار مي ساختمان
  . است شده

 . شود انجام مي ...قالب چوبي و كوره هاي آجرپزي و ، مانند خاك دستي ييتوليد آجر با وسائل ابتداغالباَ  :  ابزار و وسايل
 . گرددنظارت و اداره مي، هاي آجرپزي توسط سرپرست و صاحب كورهكوره :  سيستم نظارت

 محيط كار .2

باشد و و محيط هاي كاري مي ترين مشاغل يكي از سخت سنتي آجرپزي، ختلف كارگريهاي م در ميان فعاليت :  فضاي فيزيكي
  . هاي آجرپزي و شرايط نامطلوب ايمني و بهداشتكارگاهي با حداقل ابعاد هاي استاندارد و داراي كوره

 . باشندا صبح مشغول ميو اغلب به صورت صبح تا شب و يا شب ت ساعت كار 18كارگران آجرپزي كه با بيش از  :  ساعات كاري
هاي كاري و كنترل بدليل عدم رعايت بهداشت و رفاه اجتماعي و حداقل شرايط قانون كار واستاندارسازي محيط :  خطرات احتمالي

 باشند موجود برخوردار نمي) و خاك مملو از گرد هايابزار و كوره هاي موجود و محيط (خطرات و آسيب هاي احتمالي 
 . جايي دارندنياز به تحرك و جابه ، معموال كارگران اين حرفه با توجه به ماهيت شغل :  تحرك و جابجاييثابت بودن يا 

 . دليل كوره هاي آجرپزي سروصداي محيطي وجود داردهدر اين محيط ب :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
 . ابزار تا افراد ديگر در ارتباط خواهند بود شاغلين اين حرفه بيش تر با وسايل و :  سرو كار با ابزار و افراد

 مدرك تحصيلي و آموزشهاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .3

استخدام . آموزش رسمي در انجام اين شغل وجود ندارد . باشنداغلب كارگران اين شغل داراي سواد حداقلي و يا اغلب بيسواد مي
كه  دهدها نشان ميبررسي . و مهارت كارگران وقوف كامل دارد ايييزان كارم عهده سرپرست است كه به طور كلي به كارگران به

كارگر را در ابتداي ورود  . يابد شود و گاهي بين دو تا سه نسل ادامه مي فرزند منتقل مي مهارت در آجرپزي چون ميراثي از پدر به
 و زنان كن اغلب فرزندانكش و خشت جمع قالب كارگران . تخصص نيازي ندارد گمارند كه به مشاغلي مي پزخانه به كوره به

وردست  . شوند كار خشتمالي مشغول مي مندي از تجارب او به ت در كنار پدر و با بهرهكه پس از مدتي فعالي، ها هستند خشتمال
 . آموزد سوز هم بعد از چند سال فعاليت طرز روشن كردن كوره را مي كوره

 سطح شهر وجود داشته باشد؟چه عاملي باعث شده است اين شغل در .4

همچنين فراواني  . است است آجرپزي و مصرف آجر معمول شده در ايران هر جا سنگ كم بوده و خاك خوب هم در دسترس بوده
ها و كوره شرايط ناايمن، مزاحمت زياد، آلودگيساخت و ساز مسكن و ديگر اماكن و اقبال مردم به اين نياز و همچنين با توجه به 

 . ي شهر تهران را فراهم نموده استظهور و بروز اين فعاليت در اطراف و مناطق حاشيه، هاجرنشينان در اطراف شهرهاوجود م

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5
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 فرسايش خاك، زمانآاليندگي هوا در طول كنترل ، در راستاي توليد كمي و كيفي كارهاي صنعتي به جاي سنتي  روشاستفاده از 
چنين بهبود درآمد و بهداشت و رفاه اجتماعي كارگران اين و مشكالت زيست محيطي از عوامل توسعه اين شغل خواهند بود و هم

 . در پيشرفت اين شغل خواهند داشت فعاليت شغلي نقشي ارزنده

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6

و همچنين زنان و كودكان جهت دريافت حقوق ناچيز  )ساده( ر به كارگران غيرماهرآجها براي تهيه  پزخانه صاحبان كورهغالباَ 
در نتيجه در  . غيرتوليدي را از هم تفكيك كرد كارتوليدي وتوان دو دسته  نوع فعاليت مي پزخانه با توجه به در كوره . نيازدارند

ها كار  هنگي و همكاري ميان آناهاي متفاوتي دارند كه هم نقشاين دو پايگاه  . ها دو پايگاه شغلي متفاوت وجود دارد پزخانه كوره
ي كه كارگران مولّد بر عهده دارند دوازده نوع فعاليت و در بخش غير هاي در بخش توليد بر مبناي نقش. كند توليد را تسهيل مي

 . توان ديد توليدي دو نوع فعاليت را مي

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7

و افق روشني براي اين شغل با قالب كنوني  شوند تر از سال قبل است و تعداد بيشتري كوره تعطيل ميمهر سال فروش آجرها ك
و  سبب فرسايش خاك، هاي آجرپزي دستي عالوه بر آاليندگي هوا در طول زمان فعاليت كورهاز آنجا كه  . اين فعاليت وجود ندارد

تسهيالت زندگي و ، آموزش، بهداشت، داري كارگران آجرپز از مسكنعدم برخور گردد و با توجه بهمشكالت زيست محيطي مي
 . در راستاي توسعه و پيشرفت اين شغل در ماهيت و همچنين رفاه كارگران آن صورت بگيرد اصالحاتي بنيادي بايد درآمد كافي

نجات ماشيني آجرسازي تأسيس براي اين منظور بايد كارخا . گرددموجود  اييتري جايگزين وسائل ابتد وسائل توليدي پيشرفته
با توجه به پيشرفت تكنولوژي و مكانيزه شدن صنعت بايد به دنبال آن بود تا توليد آجر قديمي كه ديگر به صرفه نيست و كرد

چرا كه براي ادامه كار كوره هاي سنتي تنها راه آن بهينه كردن و رفتن بسوي ، رفت راكنارگذاشت و با تكنولوژي جديد پيش
ها موجب آسيب به بخش كشاورزي مي شود لذا در آينده مي بايست فعاليت اين همچنين فعاليت كوره . صنعتي است آجرهاي
 . منتقل گردد، به مناطقي كه خاك آنها ارزشي براي كاشت نداشته و لم يزرع استكوره ها 

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8

ستخدام كارگر غيرماهر و پرداخت دستمزد بعضي از ا . شوند ها مي پزخانه كورهقيمت راهي اين  هر ساله تعداد زيادي كارگر ارزان
از وجود زنان و  اَغالب، آجراينان در موردي مثل كار تهيه  . است) سركارگر(عهده تعدادي از كارگران ماهر  مشاغل غيرتخصصي به
كار  افراد خردسال را به، كه در بسياري از موارد يا اين . ي كننديجو جويند تا در پرداخت دستمزد صرفه كودكانِ خود سود مي

  . تر است ها كم چرا كه دستمزد آن، گيرند مي
كاركرد روزانه و ، ميزان توليد . پردازند ها براساس سه معيار مي پزخانه مزد را در كورهمي باشد و  ميزان مزد براساس نوع مهارت

 . روزمزد و حقوق ماهانه، دستمزد روزانه، پرداخت كارمزد :  د از اين قرار استهاي پرداخت مز عبارت ديگر شكل به . خدمات ماهانه
اساس گاهي هم براساس اينساز گاهي بر گل . كاري استشكل نوعي مقاطعه پرداخت كارمزدي بر مبناي هزار آجر است و درواقع به

 . باشدمي دلخواه كارفرما يا به وكارفرما و كارگر  تعيين نوع و مقدار مزد يا براساس توافق شفاهي . گيرد روزمزدي اُجرت مي

 راه هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
پزي و همچنين مراجعه به مقاالت موجود ها و مصاحبه با سرپرست و كارگران كورهپزخانهبراي كسب اطالعات بيشتر بازديد از كوره

 . در فضاي مجازي جهت آشنايي با شرايط كاري اين شغل 

 توانايي ها و مهارتهاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10

 . به لحاظ كار با ابزار و وسايل:   توانايي مكانيكي
 . در راستاي سالمتي جسمي و هماهنگي اعضاي بدن جهت انجام فعاليت محوله :  توانايي جسمي و حركتي

 كدام يك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11
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باشد و كارگران با هر شخصيتي نيز به ها نميبودن شخصيت مناسب به هيچ وجه مدنظر صاحبان كورههرچند در اين شغل دارا 
از شخصيت هاي موفق تر ، گردند ولي در صورت تأمين استانداردهاي شغليلحاظ نيازهاي مالي شديد جذب اين نوع فعاليت مي

 :  در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 
 . به دليل عالقه به كار با ابزار و وسايل:  ع بينشخصيت هاي واق

 ي به انجام كار در كنار ديگرانعالقه مندبه جهت  :  شخصيت هاي اجتماعي 

 هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ارزش .12
ل مالي و توسعه استقال، تالش، تواند در ايجاد موفقيتاين فعاليت مي، به طور واقع در صورت به وجود آمدن استانداردهاي شغلي

 . كسب درآمد حالل و انسان دوستي در راستاي برآورده كردن نياز ديگران نقش ارزشمندي فراهم آورد، فردي
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 ين گلئيني چوبي و كنفي و لوازم تزئسبد هاي تزبافت 

 

 رسته

 ورزش و سرگرمي، هنر :  رسته اصلي

 هنر :  رسته فرعي

 

 ماهيت .1

، هاجهت استفاده در گل فروشي ين گل از اين موادئوسايل تز و چوب وتهيه) مثل نخل(برگ درختان ،بافتن سبدها و ظروف با كنف
 . باشداز جمله كار اين افراد مي . . ها و هتل، منازل

  . انواع برگ و چوب و كنف فراوري شده براي توليد وسايل، چسب، انواع قالب، انواع سوزن :  ابزارها و وسايل مورد نياز
، هاي خانگي و به صورت خود نظارتي مي باشد و در صورت دريافت سفارش از مشتريمعموال كارها در كارگاه :  تم نظارتسيس

  . مستقيم مطابق نظر وي انجام مي گردد

 كار محيط .2

 . باشد در حد يك اتاق در خانهو تواند كوچك يك كارگاه كه در شروع كار مي :  فضاي فيزيكي

ها و افزايش تقاضا و اما در مناسبت . باشدتمام وقت  صورتبه تواند هم نيمه وقت و هماين شغل ميكاري ساعت  :  يساعت كار
 . معموال ساعات بيش تري به اين كار اختصاص داده مي شود، سفارش مشتريان

رنده امكان بريدگي و اما معموال به علت استفاده از وسايل خشك و ب، وجود ندارد در اين شغل خاصيآسيب :  خطرات احتمالي
 . هاي سطحي وجود داردپارگي

 . تحرك خاصي وجود ندارداين شغل  در :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
 . محيط كار اين حرفه سروصداي خاصي ندارد :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . سر و كار دارند و هم با ابزار و لوازم كاركنندگان يدفروشندگان و تولدر اين حرفه شاغلين هم با  :  سر و كار با ابزار يا افراد

 يست؟چ شغل اين شروع براي الزمهاي وآموزش تحصيلي مدارك .3

 6هاي آموزشي نظر مي باشد و در اين راستا دورهو داشتن مهارت مد مدرك تحصيلي خاصي مورد نياز نيستدر اين كسب وكار 
 . افتداما اغلب آموزش از طريق سنتي و به تجربه اتفاق مي ،پذيرد مي فني و حرفه اي صورت سازمان ماهه

كه به صورت  ينات و داشتن ذوق و سليقه در انجام اين كارئتز، اين حرفه شامل مهارت آموزي و تبحر در بافتن نوع آموزش الزم
 . حضوري يا مجازي قابل حصول مي باشد

 باشد؟ وجود داشته سطح شهرشده است اين شغل در  باعث عاملي چه .4

الزام به اين حرفه ، سين ماشين و دسته گل عروئينات گل و تزئفروشي و تزبوط به گلوجود باغ گل و فراواني مشاغل مر باتوجه به
 . در جهت برآورده شدن نياز مردم در سطح شهر وجود خواهد داشت

 ؟كرد پيشرفت درآن و داد توسعه را شغل اين ميتوان چگونه .5

 ي متقاضيانجديد و مطابق سليقه هايبافت سبد، ينئبه روز كردن هنر تز، تبليغ در فضاي مجازي، شهرتبليغات بيشتر در سطح 
 . مي تواند به توسعه شغلي و افزايش درآمد شاغلين اين حرفه كمك نمايد

 ؟چيست شغل استخداميهاي گزينه .6



    ٢٨٢ 

    

 باشندميد و عالقه مند وانمندتر در اين زمينه هستنر و تتاين شغل به دليل اينكه هنري و مهارتي است بالطبع افرادي كه هنرمند
 . هاي توليدي به كار مشغول شوند يا اقدام به تأسيس كارگاه توليدي نمايندمي توانند در كارگاه

 ؟چگونه است شغلاين  اندازآينده چشم .7

كارهاي ي افراد به عالقه مندتلف و برگزاري مراسم هاي مخيني و زيبايي در منزل و ئبه گرايش خانواده ها به وسايل تزبا توجه 
مي توان افق و آينده رو به پيشرفتي در اين كسب ، همچنين استفاده از تبليغات مناسب و جذب بازار صادرات و گردشگران ، دستي

 . و كار متصور شد

 ؟است چگونه شغل مزاياي و حقوق .8

با توجه به ها اندازي كارگاهاما در صورت راه، باشدتحويلي ميها باشد معموال به صورت دستمزدي به تعداد كار اگر كار در كارگاه
 . گرددمي و پرداخت تعيين حقوق، ميزان فعاليت و بازار فروش و عرضه

 اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ كسب هايراه .9

 . اينترنت و فضاي مجازي وجو از طريقجست، صاحبان مشاغل با مالقات، ديدار از كارگاه ها

 ؟چيست شغل انجام براي الزمهاي ومهارت اهتوانايي .10

  ...و بافتن سبد  در مهارتهماهنگ بودن اعضاي بدن و ايجاد   :  توانايي حركتي
  ...دست ها و ، داشتن سالمت عضوهاي بدني درگير در انجام اين فعاليت مثل چشم ها :  توانايي جسمي

 نتوانايي تاثيرگذاري بر روي مخاطبا :  اطيبتوانايي ارت
 جهت الگوبرداري از كارهاي مشاهده شده و يا دارابودن و خلق ايده هاي جديد هنري و جذاب :  توانايي هنري

 بدليل كار با ابزار و وسايل مرتبط در اين حوزه :  توانايي مكانيكي

 ؟ترندموفق شغل دراين هاشخصيت از يك كدام .11

 ار براي ديگران ي به انجام كعالقه منددر راستاي :  اجتماعي شخصيت هاي
 كارهاي بافندگي و ساخت سبدها وكار با ابزارهاعالقه مند به :  واقع بين هاي شخصيت
 و خالق داراي حوصله و ذوق در كار مند به كارهاي هنريهعالق :  هنري هاي شخصيت

 براي انجام اين شغل چيست؟ كاري هايارزش  .12

احياي صل از تالش و پشتكار و ذوق از انجام اين فعاليت در راستاي مناسب و موفقيت حا درآمد و كسبكارآفريني و تخالقي
در كار جهت  آزادي عملچنين داشتن هم . و خود كفايي ملي از ارزش هاي اين شغل خواهد بود دستي و بومي ايراني هايهنر

 . واهند بودخلق آثار ارزنده و توسعه فرد در جامعه و منزلت اجتماعي از ديگر ارزش هاي شغلي اين حرفه خ
، ذوق هنري و آموزش موجب خودكفايي فرد، تواند باشد  كه با اندكي دقتدر مجموع يكي ديگر از مشاغل خانگي و كارآفريني مي

توان بازار كه با  اهميت بيشتر كشور به صنايع دستي از واردات نيز جلوگيري گردد حتي مي . رشد و تعالي فرد و ديگران باشد
 ب ارتقا منزلت اجتماعي خواهد بوداهم نمود كه موجصادرات را نيز فر
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 پرورش اسب
 رسته

 كشاورزي و منابع طبيعي :  رسته اصلي

 منابع طبيعي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
سسات و مؤها به وسيله پرورش اسب در شهرها و شهرستان ورورش اسب در روستاهاي كشور پ، پرورش اسب به شيوه عشايري

، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران جمهوري اسالمي ايران، تش جمهوري اسالمي ايرانار :  نهادهاي دولتي
 . گيردصورت ميدولتي پرورش دهندگان اسب  سساتمؤاداره كل سواركاري و پرورش اسب و ديگر نهادها و ، نيروهاي انتظامي كشور

كه داشتن خودرو براي روستايي مستلزم تخصيص سرمايه و هزينه باال مي  پرورش اسب به منظور كار در بعضي از روستاهاي كشور
 . شودبرداري ميرزمي و كار بهره، تفريحي، در واقع از پرورش اسب به جهت مقاصد اقتصادي . شودكار گرفته ميبه، باشد

  ...ست سرم و، هاي سم تراشانواع سوهان، هاانواع آبخوري :  ابزار و وسايل كار
 زير نظر غير مستقيم جهاد كشاورزي و به صورت خود نظارتي توسط  مؤسس :  م نظارتسيست

 محيط كار .2
 است و معموالً متر مربع به باال 400از  محيط كار به صورت فضاهاي بسته اصطبل هاي بهداشتي و فضاي باز مرتعي:  فضاي فيزيكي

 . كار به شكل گروهي انجام مي شود
 . م وقت و حتي بعضي از افراد به صورت شيفتي به كار اشتغال دارندبه صورت تما :  ساعات كار

حفظ و نگهداري پرورش اسب آسيب چنداني ندارد تنها حصارهاي مراقبي در محدوده پرورش اسب وجود  :  آسيب احتمالي در كار
 . بود ...ودارد كه بايد مراقب كودكان 
 . رك و فعاليت مستمر دارداين حرفه نياز به تح :  ثابت بودن يا تحرك در كار

 . محيط كار خيلي پرسرو صدا نيست :  ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن محيط كار
 . باشدتر كار پرورش با ابزار و جانور ميبيش :  كار با ابزار يا افراد

 الزم براي شروع اين شغل چيست ؟ هايمدارك تحصيلي وآموزش  .3
مورخ  204شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي علمي كاربردي درجلسهاما ، از نيستجهت شروع كار الزاماً تحصيالت تخصصي ني

اين برنامه از  . تصويب كرد براساس پيشنهاد گروه كشاورزي برنامه ريزي آموزشي ودرسي دوره پرورش اسب را مطرح و 91/ 19/6
 . ن رشته مي توانند در اين شغل شروع به كار نمايندفارغ التحصيالن اي . سسات مراكز علمي كاربردي قابل اجراستؤزمان ابالغ در م

 شما وجود داشته باشد ؟ شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4
نگهداري و پرورش اسب آن  .از امكانات مجهزي در اين زمينه برخوردار است تهرانو غرب سواركاري در شمال شرق شهرهاي باشگاه 

 . باشگاه سواركاري دارد 50ن حدود تهرا هم در فضاي شهري كاري سخت است

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد ودرآن پيشرفت كرد ؟ .5
بر  . زايي استامروز نقش صنعت اسب در دنيا قهرماني واشتغال . نيستقيمت و تجملي گران ورزشلزوماً يك و پرورش آن اسب 

 . بايد مورد حمايت جدي قرار گيرد اين مهموكاري وجود دارد باشگاه سوار 05تهران  همين اساس در

 استخدامي شغل چيست ؟ هايگزينه  .6
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اي كه بايد براي كسب  ترين نكته مهم . رفتها بايد به سراغ اداره جهاد كشاورزي  پس از تكميل فضاي مورد نظر براي كسب مجوز
ازديد از محل توسط كارشناسان جهاد پس از ب . اين است كه مزرعه نبايد در منطقه مسكوني واقع شده باشد ،ردمجوز رعايت ك

  . كشد ييد محل و داشتن شرايط و مدارك الزم فرآيند كسب مجوز دو هفته طول ميأكشاورزي در صورت استاندارد بودن و ت

 چشم انداز آينده شغل چيست ؟ .7

از همين ، ساني عجين شده استتوان به صورت مكانيزه دنبال كرد و اين صنعت تنها صنعتي است كه با نيروي ان رورش اسب را نميپ
شغل و به صورت غير مستقيم  3س اسب به طور مستقيم أهر يك ر . اي داشت زايي اين صنعت نيز اشاره توان به بحث اشتغال رو مي

، هايي مثل مربيگري شغل . داشته باشد، تواند درآمدزايي خوبي براي كساني كه اين كار را شروع كنند كند و مي شغل ايجاد مي 25
گردشگري و مراكز تفريحي اين حرفه رو ، با توجه به گسترش صنعت توريسم، ددامپزشك در اين زمينه فعاليت دارن، پرورش دهنده

 . به پيشرفت خواهد بود

 حقوق ومزاياي شغل چگونه است ؟ .8
نگهداري و پرورش  بسياري بهساز با گردش مالي باال بوده است چون از يك سو افراد صنعت اسب در دنيا هميشه يكي از صنايع پول

هاي  تبليغات و رسانه اند و براي آن با كم آن را به شكل اقتصادي در آورده اند و كم گذاري كرده اند و در آن سرمايه مند بوده اسب عالقه
دهد و با  ينه ارائه ميدولت تسهيالتي در اين زم . رود شدن پيش مي ايهاين بازار به سرعت به سمت حرف ، اند ايجاد كرده  جمعي بازار

  . بستگي به طرح دارد نيز مند شد و ميزان آن از اين تسهيالت بهره توان ارائه طرح و گرفتن مجوزهاي الزم مي

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9

 . باشگاه هاي سواركاري، پرورش دهندگان اسب، سايت هاي راهنماي شغلي

 راي انجام شغل چيست ؟الزم ب هايتوانايي ها ومهارت  .10
اسب و جلوگيري از  هايتوانايي شناخت رفتار، تربيت اسب و رام نمودن اسب جهت واناييتاين   :  توانايي تخصصي و مديريتي كار

 توانايي، اسب و تغيير در تغذيه هايتوانايي آناليز بيماريها با توجه به عالئم جسمي و رفتار، وحشت اسب و نحوه نزديك شدن با اسب
توانايي بررسي حركات روحي و رواني ، توانايي نعل بندي اسب، زمان اختالالت حركتي و توانايي آتل بنديبررسي حركت اسب در

توانايي درزمينه ، توانايي در زمينه سواركاري، توانايي مديريت واحد پرورش اسب، توانايي در زمينه تغذيه اسب، اسب و سواركار
 . نياز است پرورش اسب

در اين حرفه نياز به توانايي جسمي و حركتي فرد پرورش دهنده كه به صورت مستقيم به اين امر اشتغال  :  يي حركتي و جسميتوانا
 . باشددارد مي

رعايت ، تكثير، افراد در اين حرفه بنابر نوع شغل بايد قادر باشند با ابزارها و وسايل دستي كه جهت نگهداري :  توانايي مكانيكي
  . كار نمايند، شودكار برده ميموزش بهنظافت و آ

 كداميك از شخصيت هادراين شغل موفق ترند؟ .11
افرادي كه داراي روابط عمومي باالتري هستند و خوش خلق و ، در صورت دارا بودن شغل مربيگري سوار كاري :  شخصيت اجتماعي

 . تر خواهند بودصبورند موفق
افرادي كه كار با ابزار و وسايل تكثير و نگهداري و حفظ نظافت محيط را ، هداري اسبدر كارصرف پرورش و نگ :  شخصيت واقع بين

 . تر عمل نمايندتوانند موفقدهند ميبه كارهاي فكري ترجيح مي
 . باشدادراك باال و هوشياري مي، شهامت، چون در اين مشاغل نياز به شجاعت :  متهور هايشخصيت 

گذاري و پذير با توجه به پيش بيني بازار و تقاضاي مشتري بايد ميزان سرمايهحرفه افراد ريسك در اين :  شخصيت هاي ريسك پذير
 . پرورش كره اسب را در نظر گرفته و اقدام نمايند

 كاري براي انجام اين شغل چيست ؟ هايارزش  .12
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ايجاد مسابقات و   با :  جنبه سرگرمي . يزايو ديگري اشتغال  ؛ يكي سرگرميمهم است هاي مرتبط با اسب از دو منظر گسترش فعاليت
توان ميعنوان يك ابزار ساده و كم هزينه براي سرگرم كردن مردم   كنندگان از اسب به ايجاد رقابت بين توليد كمك به توليد و 

ليد تا نگهداري و زا است از توصنعت اسب يكي از صنايع بسيار اشتغال :  زايياز ديدگاه ديگر بخش اشتغال . استفاده كرده است
شوند و فروش بااليي هم  آموزش اسب براي مسابقات و خدمات وابسته و توليد لوازم سواركاري كه هنوز به صورت دستي توليد مي

 . دارند
-گردد و از ارزشباشد تلقي ميكسب درآمد مناسب و داراي صرفه اقتصادي كه توأم با آزادي عمل مي هاييكي از راه :  كسب درآمد

 . اين شغل است ايه
اما  . شودگذار و كارآفرين در اين حرفه داراي اختيارات و آزادي عمل بااليي است و به وي امرو نهي نميفرد سرمايه :  آزادي عمل

نمايد جدا از تخصص پرورش اسب كه با آزادي عمل همراه است بايد منطبق با قوانين باشگاه رفتار فردي كه زير نظر مؤسس كار مي
 . ايدنم

همچنين به سبب  . نيست  ...سواركاري و  هايبرتر نيازي به وارد نمودن اسب هايدر صورت پرورش و تكثير اسب و حفظ نژاد
زايي براي تعدادي از افراد و مهيا نمودن شرايط ورزش و سرگرمي سالم به صورت غير مستقيم موجب رشد و تعالي افراد در اشتغال

 . جامعه خواهد گرديد
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 پرورش قارچ

 رسته

 كشاورزي و منابع طبيعي :  رسته اصلي

 كشاورزي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
توان آن را به عنوان يك مواد غذايي مي در حال حاضراما  هاي پيش مصرف آن زياد نبود؛يكي از مواد غذايي است كه تا سالقارچ 

ار قارچ يكي از شغل هاي درآمدزا به حساب مي آيد؛ گرچه باز اخير توليد و پرورشهاي سال جدي در نظر گرفت و براي همين در
و ماهيت توليدي داشته و به فراخور مقياس   باشداين حرفه از شاخه كشاورزي مي. رو بوده استهبآن هميشه با نوسانات زيادي رو

پرورش دهنده قارچ كسي است تجاري وجود دارد و  -امكان توليد درفضاي كوچك تا مقياس بزرگ وصنعتي، مورد نظر در توليد
آماده سازي ، انتخاب مكان و تجهيزات، ايآموزشي الزم از عهده برآورد اقتصادي پرورش قارچ دكمه هايكه پس از گذراندن دوره 

و ، انجام عمليات داشت، اي و تهيه ونگهداري بذر و آماده سازي بستر جهت كشتتشخيص قارچ دكمه، سالن و بستر مناسب كشت
 . و بسته بندي و بازاريابي برآيد برداشت

  ...و  )گازي يا گازوييلي، نفتي (بخاري، ديگ بخار، دستگاه مه ساز يا رطوبت ساز، هواساز ، كمپوست:  ابزار و وسايل كار
 . گيرددرمان و آموزش پزشكي صورت مي، بهداشتصورت مستقيم توسط وزارتسيستم نظارت اين حرفه به :  سيستم نظارت

 كارمحيط  .2
متر هم طول داشته باشد؛ اما اين ابعاد در كارگاه هاي خانگي  18متر عرض و  6حداقليك سالن استاندارد بايد  :  فضاي فيزيكي

ديوارها و درهاي سالن شما بايد حتماً عايق باشند و براي استفاده از حداكثر فضا هم مي توان سالن را  . تر باشدتواند كوچكمي
 . كردبندي فسهق

 . گيردلحاظ ماهيت نگهداري قارچ كه شيفتي توسط كارگران صورت ميساعت به 24كار شبانه روزي :  اعات كاريس
د مكان نگهداري قارچ ها را تهديد اما آسيب هاي احتمالي مي توان، وجود نداردشاغل  خاصي براي فردخطر :  خطرات احتمالي

 .فاضالب  نظارت و مديريت شوند، شيميايي، هاي ميكروبيمحيطي نظير آاليندهها بايد نسبت به آالينده هاي اين مكانكند زيرا 
  . الزاما اين شغل با تحرك همراه مي باشد :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

 . سرو صداي دستگاه هاي موجود درمحيط اين شغل اجتناب ناپذير است :  صدا بودن محيط و سر ساكت بودن يا پر
 . ابزار و تجهيزات كار مهم مي باشد، در اين حرفه بيش از ارتباط با افراد :  است يا با ابزار و وسايل سروكار با ديگران

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي وآموزش  .3
، اورزيهاي كشرشتهدر مقطع كاردانيتوانند در ميهاي كاردانش از اين رشته در هنرستان تحصيلآموزان بعد ازفراغت از دانش

اي ادامه تحصيل  و فني و حرفه اسالمي آزاد، هاي علمي كاربردي در دانشگاه هاي مرتبطديگر شاخهتوليدات گياهي و، باغباني
از سازمان فني و حرفه اي و كسب ) قارچ خوراكيساعت آموزش 105(هاي الزم در اين حوزه و همچنين گذراندن  آموزش دهند

 . باشدمدرك معتبر مي

 ي باعث شده است اين شغل در سطح شهر وجود داشته باشد؟چه عامل .4
از طرفي وجود امكانات توليد نظير برق  ...مانند كنسروسازي و، ها جهت مصارف خوراكي و نيز صنايع تبديلي كشاورزينيازخانواده
 . هاي فسيليو سوخت

 ؟چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد ودرآن پيشرفت كرد .5
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، بسته بندي مناسب، افزايش تعداد نيروي كار، هاي پرورش قارچ وساير ملزومات مربوط به توليدتعداد سالن با افزايش وسعت و
ايجاد شبكه بازاريابي قوي و همچنين آگاهي از آخرين دستاوردهاي به روز دنيا كه مجموعاً منجر به افزايش توليد و درآمد حاصله 

 . اشدي اين شغل مي بگردد كه از عوامل توسعهمي

 ؟استخدامي شغل چيست هايگزينه  .6
 در مناسب فضاي اگر همچنين  .شوند كار به مشغول كاردان عنوان به سنتي و صنعتي هاي كارگاه در توانند مي التحصيالن فارغ

  اي فهحر و فني آموزشي مراكز در مربي عنوان به يا و نمايند ايجاد مناسبي شرايط اشتغالي خود براي ،باشد داشته وجود منزل
  .كنند فعاليت

 چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
هاي علمي و ها و مهارتگيري از تواناييكاربردي و بهره-هاي علميرشته با تربيت نيروي انساني كاردان از طريق نظام آموزشاين 

باشد و ي و نيروي كار ارزان ميانرژ، اوليه فراوان مواد، آب و هواي مناسب :  هاي طبيعي كه شاملفني و با استفاده از پتانسيل
ت در حال رشد كشور مين بخشي از غذاي جمعيأهاي خوراكي و تهمچنين بستر الزم جهت افزايش عملكرد و باال بردن توليد قارچ

 . چشم انداز رو به پيشرفتي را براي اين شغل مي توان متصور بود، و همچنين افزايش صادرات غيرنفتي

 ؟ه استحقوق ومزاياي شغل چگون .8

اي است كه فاكتورهاي بسيار متنوعي در آن دخيل هستند و هر كدام بسته به شرايطي درآمد خالص يك سالن قارچ مسألهبرآورد  
كيفيت كمپوست و بذر ، به عنوان مثال نحوه مديريت سالن . و روي ميزان محصول و درآمد و سوددهي مؤثرند مي نمايندتغيير 

 . درآمد حاصله مي شوندمصرفي باعث نوسان و تغيير 

 ازچه منابعي مي توان اطالعات بيشتري درباره اين شغل بدست آورد؟ .9
هاي توليد اين محصوالت و شاغلين اين مقاالت وساير مستندات مربوطه و نيز مراجعه به محيط، مطالعه كتب، اطلس هاي شغلي

كار هاي تخصصي و بروشورهاي وزارتحضور در نمايشگاه هاي نوين از طريقآالت و روشابزار ها واطالع از تكنولوژي، حرفه
 . همچنين از سايت هاي مربوطه اينترنتي، هاي مختلفوكارگاه

 ؟الزم براي انجام شغل چيست هايتوانايي ها ومهارت  .10

 در راستاي كار با ابزار و تجهيزات :  توانايي مكانيكي
 . و نفوذ كالم در ترغيب و توجيه و جذب مشتريداشتن روابط عمومي باال :   توانايي ارتباطي و كالمي

 . صورت تيميهبرنامه ريزي و ساماندهي و نظارت بر كار و تسلط و توانايي كار ب :  توانايي مديريتي
 . لحاظ ماهيت كارهالزام به هماهنگي اعضاي بدن و سالمت بدني ب :  توانايي جسمي و حركتي

 د؟كداميك از شخصيت هادراين شغل موفق ترن .11
 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 

 . مند به كمك به ديگرانافراد داراي روابط عمومي باال و عالقه :  شخصيت هاي اجتماعي
 . لحاظ كار با ابزار و تجهيزات مرتبط كاريبه :  شخصيت هاي واقع بين

 . ام كارهاي چالشي و خطر آفرينمند به انجعالقه :  شخصيت هاي ريسك پذير

 ؟الزم براي انجام اين شغل چيست هايارزش  .12
 در صورت انجام كار علمي و اصولي، كسب درآمد مناسب و مكفي

-ها ميكه با پرورش اصولي و بهداشتي در سالمت خانواده، باشدها ميقارچ يكي از مصارف غذايي روزانه خانواده :  انسان دوستي

 . توان نقش داشت
 ها در اين حوزهي به انجام فعاليتعالقه مندموفقيت  و پيروزي حاصل از تالش و پشتكار و  :  موفقيت
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-و نهي  از جمله ارزش در راستاي اجراي ايده هاي نوين و كارآفريني و دارابودن اختيار عمل و انجام كارها بدون امر:  آزادي عمل 

 . باشندهاي اين كار مي
همچنين در نتيجه  . ين شغل مي توان به رشد و ارتقا فرد در جامعه و كسب منزلت اجتماعي وي اشاره كردهاي ااز ديگر ارزش 

توسعه افراد ديگر درجامعه و خودكفايي ملي در حوزه توليدات داخلي دركشور را شاهد خواهيم  ارتقا و، اجراي پروژه هاي موفق
 . بود
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 هاي آپارتمانيپرورش گل

 رسته
 كشاورزي و منابع طبيعي :  ه اصليرست

 كشاورزي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
اهان و وظايفي از قبيل انتخاب و تقسيم بندي گي )امور باغي  (پرورش دهنده گياهان آپارتماني شغلي است در گروه كشاورزي 

بر عهده دارد كه با  را آپارتمانينگهداري و مراقبت از گياهان ، تكثير، آبياري كردن، كود دادن، تهيه خاك مناسب، آپارتماني
 .  گلخانه داران و كارشناسي كه در اين حوزه فعاليت دارند در ارتباط مي باشد، مشاغلي چون توليد كنندگان

هاي گرمايشي و سرمايشي انواع بذر و يك مكان مناسب با سيستم، انواع كود، انواع خاك، انواع ابزارهاي باغباني :  ابزار و وسايل كار
 . ناسبم

 . صورت مي گيردبه طور مستقل و شخصي  گلخانهمديريت خودنظارتي توسط  :  سيستم نظارت

 محيط كار .2
همچنين بازارهاي گل مركزي شرايط محيطي و اقليمي مناسب و با  ها  گلخانهمحيط كاري اين حرفه شامل   :  فضاي فيزيكي

 . باشدمي
ام گرفته و شب جاين كار در ساعات روز ان ولي معموالً . اين شغل وجود ندارد ساعت مشخص و قالبي ويژه اي براي :  ساعات كار

 . گرددتمام وقت و شيفتي مديريت مي به صورتلذا اين كار   ،نيز بايد محيط تحت كنترل باشد
ياه و هدر رفتن ي اين شغل آفات و سموم گياهان است كه باعث از بين رفتن گاز خطرات و عوامل آزار دهنده :  خطرات احتمالي

 . مي گرددي شغلي و انرژي انساني سرمايه
 . از الزامات شغلي اين حرفه مي باشدتحرك و جابجايي  :  ك در شغلثابت بودن يا تحرّ

 . داردسروكار با ابزار و افراد مداوم و مستمر در اين كار فرد شاغل  :  سروكار با افراد و ابزار

 راي شروع اين شغل چيست؟الزم ب هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3
فني و حرفه در قالب  سازمان آموزشهاي دوره داشتن سواد ابتدايي و مهارت باغباني و كشاورزي و داشتن عالقه در كنار گذراندن

در  بعد از فراغت از تحصيل در صورت تمايل مي توانند آموزان دانشهمچنين  . در اين حرفه كفايت مي كند، ساعته67 هاي دوره
-توليدات گياهي و ديگر شاخه، باغباني، هاي كشاورزيرشتهدر  در مقطع كارداني رشته در هنرستان هاي كشاورزي كاردانش اين

و يا دانش آموزان داراي ديپلم تجربي در مقطع كارشناسي  اي هاي علمي كاربردي و آزاد و فني و حرفه در دانشگاه هاي مرتبط
  . ندادامه تحصيل ده رشته مهندسي كشاورزي

 وجود داشته باشد؟ سطح شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4

ي رشد اين زمينه، مركزي گلهايبازار وجودهمچنين بعضي نقاط مناطق شهر ودر  فراوانكشاورزي  هايباز و زمين هايفضا وجود
 . شغل را فراهم نموده است

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5

شركت و عرضه محصوالت ، گياهي هايتنوع بذرها و گونهامكان گسترش ، در اين زمينهافزايش گلخانه و سرمايه گذاري 
 . از عوامل توسعه ي اين حرفه مي باشد تبليغات در فضاي مجازي دركنار، درنمايشگاه هاي داخلي و خارجي

 استخدامي شغل چيست؟ هايگزينه  .6
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 . گل مركزي شهر كار درگلخانه ها و بازارهاي 

 چشم انداز آينده شغل چيست؟  .7

، زندگي آپارتمان نشيني ي مردم وگسترشعالقه مندي اين حرفه و بازار عرضه و تقاضاشهر تهران وباتوجه به پتانسيل موجود در 
 . افق رو به پيشرفتي براي اين شغل متصور مي باشد

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8

 . متفاوت مي باشد متنوع و مكان هاي ارائه خدمات و مردم منطقه ي محصوالتعرضهت و ميزان فعالي بنا بر

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه  .9

همچنين گرفتن  ، و مجالت اين حوزه مطالعه كتببازارهاي گل هاي مركزي و، مراجعه به شاغلين در گلخانه ها، اطلس هاي شغلي
 . رنتياطالعات ازسايت هاي معتبر اينت

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت  .10
 . كاري در راستاي كار با ابزار و تجهيزات :  توانايي مكانيكي

 . داشتن روابط عمومي باال و نفوذ كالم در ترغيب و توجيه و جذب مشتري:   توانايي ارتباطي و كالمي
 . تيمي به صورتت بر كار و تسلط و توانايي كار برنامه ريزي و ساماندهي و نظار :  توانايي مديريتي

 . ماهيت كار به لحاظ م به هماهنگي اعضاي بدن و سالمت جسميالزا :  توانايي جسمي و حركتي

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11
 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 

 . مند به كمك به ديگرانه مومي باال و عالقعافراد داراي روابط   : شخصيت هاي اجتماعي
 . لحاظ كار با ابزار و تجهيزات مرتبط كاريه ب :  شخصيت هاي واقع بين

 . انجام كارهاي چالشي و ريسكي بهافراد عالقه مند  :  شخصيت هاي ريسك پذير

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش  .12
، ين شغل مي توان به كسب درآمد بعنوان اولين هدف شغلي در جهت برآورده شدن نيازهاي مالي فرد شاغلاز ارزش هاي كاري ا

و كسب موفقيت در نتيجه تالش و پشتكار و  ارائه خدمات به ديگران در راستاي اخالقي  عنوان ارزشهب همچنين انسان دوستي
ين آزادي عمل وخالقيت شخصي در ارائه محصوالت نو و قابل توجه نيز همچن، استفاده از توانمندي ها و عالقه مندي به اين حرفه

رشد و تعالي فردي و بدست آوردن موقعيت اجتماعي به دليل امكان پيشرفت در اين ، از ديگر ارزش هاي اين حرفه . اشاره نمود 
 . شغل و ارتقا و توسعه ديگر افراد جامعه به لحاظ دادن خدمات  قابل مالحظه مي باشد
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 پرورش ماهيان تزئيني

 :  رسته
 كشاورزي و منابع طبيعي :  رسته اصلي
 منابع طبيعي :  رسته فرعي

 

 :  ماهيت . 1
بخش توليد پرورش دهنده ماهي گاهي در . دهدهاي مختلف خوراكي و تزئيني را پرورش ميانواع ماهي دهنده ماهيپرورش

نوع ماهي ي از اوقات اقدام به پرورش هر دوبرخكند و درهاي خوراكي توليد ميهاي زينتي فعاليت دارد و گاهي نيز ماهيماهي
 . نمايدمي

   ...مختلف در ابعاد متفاوت و  هايقفس، فيلترها، هوادهي و اكسيژن ساز هايانواع دستگاه :  ابزار و وسايل
 ونزير نظر غير مستقيم جهاد كشاورزي منطقه  و قوانين وزارت تعا :  سيستم نظارت

  :  محيط كار. 2
يعني در محيط هايي كه احتياج به مجزا كردن ويا در  . محل كار پرورش ماهي غالباً به صورت ايزوله است :  فضاي فيزيكي 

 . نيز محافظت كردن دايمي نياز باشد قرنطينه نگاه داشتن و
 . شدباپرورش ماهي به صورت تمام وقت يا شيفتي مي هايكار در استخر :  ساعات كار

  ...ايستادن مداوم و آسيب پاها و حمل و نقل اجسام سنگين و ، استخر هايسقوط بر اثر سرخوردن از لبه :  خطرات احتمالي كار
 . كه با رعايت نكات ايمني  و دقت تا حدي قابل پيشگيري است

 . باشد در اين حرفه نياز به فعاليت و تحرك مي :  ثابت بودن يا تحرك در كار
مگر در هنگام نظافت استخرها و  . محيط داراي سر و صداي خاص آزار دهنده نيست :  ودن يا پرسرو صدا بودن محيطساكت ب

 ايهدور هايپمپاژ و اليروبي
 . و كار با ابزار و جانور است در كار پرورش در استخر سر  :  سر و كار با افراد يا ابزار

 چيست؟  شغلي براي اين  هاي الزممدارك تحصيلي وآموزش. 3

 . توانند وارد اين شغل شوندبه ويژه گرايش تكثير و پرورش آبزيان مي شيالت طبيعي ومنابع مهندسي  التحصيالن رشتهفارغ

اي آموزش ديد و سپس اقدام به كار تر براي ورود به اين شغل بهتر است در ابتدا در مراكز فني و حرفهدر صورت تحصيالت پايين
منظور دوره مجزا براي پرورش ماهيان سردآبي و ماهيان گرم آبي تعريف شده و توسط مراكز مجاز آموزش داده  بدين . عملي كرد

همچنين مي توان با كاركردن در استخرها و مزارع پرورش ماهي نسبت به نحوه انجام كار در اين بخش به مرور دانش و  . شودمي
 . تجربه مناسب كسب كرد

 است اين شغل در منطقه شما وجود داشته باشد؟چه عاملي باعث شده  . 4
آبزي پروري جهت مصارف تزئيني يا خوراكي با توجه به شرايط شهر نشيني و ايجاد تنوع در فضاي خشك ادارات يا منازل و 

يالت در باشد كه با توجه به جمعيت زياد شهر تهران و بازار مصرف مشاغلي به صرفه است به اين دليل شتأمين امنيت غذايي مي
 . كشور مي تواند اهميت بسزايي در اهداف برنامه اي براي رفع معضل بيكاري و اشتغال داشته باشد

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ . 5
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زيرا   .رشد ماهيان و عواملي كه روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي در درجه اول اهميت قرار دارند
مديريت يك استخر پرورش ماهي مستلزم  . هدف اصلي اوست، در حداقل مدت زمان با حداقل مقدار غذا رشد ماهي حداكثر

تأمين آب كافي و هنر ايجاد شرايط مطلوب محيطي الزم براي حداكثر رشد و حداقل ميزان مرگ و مير جمعيت ماهيان موجود در 
 . استخراست

 شغل چيست؟گزينه هاي استخدامي  . 6

ها و شركت هاي توان در سازمانمي، تر عالقه مندي به كارهاي دفتري و اداري در حوزه تكثير و پرورش ماهي باشدچنانچه بيش
دولتي مرتبط مانند سازمان شيالت ايران يا مؤسسه تحقيقات شيالت ايران و يا شركت هاي خصوصي مرتبط با پرورش ماهي به 

هاي استخدام و يا توان با دنبال كردن آگهيكار اجرايي باشد ميدام شد و چنانچه عالقه مندي بهعنوان كارمند اداري استخ
سركشي به مراكز دولتي و خصوصي تكثير و پرورش ماهي به عنوان پرورش دهنده ماهي به استخدام اين مراكز درآمد كه البته در 

  .اين بخش حتماً سابقه كار عملي و تجربي  مفيد خواهد بود

 چشم انداز  آينده شغل چيست؟ . 7
زيرا  . توسعه و گسترش فرهنگ كارآفريني در جامعه است، بهترين روش ايجاد اشتغال و حل مسأله بيكاري، در شرايط فعلي كشور

اين  توسعه نيافتگي فرهنگ كار و كارآفريني در جامعه است و اينكه مردم دنبال، يكي از علل اصلي رشد نرخ بيكاري در كشور ما
اي چشم انداز با توجه به افزايش جمعيت و نيازهاي تغذيه. هستند كه ازطريق بخش دولتي كسب و كاري براي خود ايجاد كنند 

 . شغل بسيار مناسب است

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ . 8
دانش و تجربه پرورش ، نطقهاقليم م .تابعي از شرايط و عوامل گوناگون است) خوراكي يا زينتي(درآمد پرورش دهنده ماهي 

اي در ميزان درآمد پرورش دهنده سرمايه اوليه و ساير عوامل هر يك به اندازه، ميزان استفاده از تسهيالت بانكي و دولتي، دهنده
آيند حقوق و مزاياي براي افرادي كه به استخدام يك مزرعه پرورش ماهي يا شركت فعال در اين زمينه در مي. ماهي مؤثر است

همچنين كاركنان شيالت و ساير  . كندقابل پيش بيني وجود دارد و معموال از حقوق دستمزد تعيين شده در قانون كار پيروي مي
 . سازمان هاي مرتبط دولتي نيز بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري حقوق دريافت خواهند كرد

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ . 9
، مراجعه به اداره شيالت واقع در مركز استان ها، شكده هاي كشاورزي و گفتگو با استادان و دانشجويان اين رشتهمراجعه به دان

هاي معرفي مشاغل از سايت ها وفضاهاي رايانه اي مانند اينتر نت وسايت، كتب واطلس هاي شغلي  -منابع مكتوب مانند مقاالت 
 . هاي كسب اطالعات در اين شغل هستندراه

  براي انجام اين شغل چيست ؟هاي الزم ها ومهارتتوانايي.10
  ...برنامه ريزي فروش و ، جهت نظم و سازماندهي  تكثير وپرورش به تعداد مورد نياز :  توانايي مديريتي

تكثير و فروش ، تسفارشا، به جهت كاركردن و دقت نظر در اعداد و ارقام مواد اوليه و غذايي مورد نياز ماهيان :  توانايي رياضي
  ...محاسبات سود و ، مناسب

 پرورش و بهداشت محيط، توانايي كار با ابزار و وسايل دستي جهت تكثير :  توانايي مكانيكي
 هماهنگي بين اجزاي فيزيكي و دقت و سرعت عمل :  توانايي حركتي و جسمي

 موفق ترهستند؟ شغلدراين  هاشخصيتكدام يك از . 11
  . به دليل جنبه عملي كار شخصيت هاي واقع بين در اين شغل موفق ترند  :بينشخصيت واقع 

 . داشتن شخصيت اجتماعي و مهارت برقراري ارتباط با ديگران در اين شغل جهت بازريابي و فروش موثر است : شخصيت اجتماعي

 چيست ؟ شغلاين  هاي كاري براي انجام ارزش. 12
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سرگرمي و ، بهداشت رواني، زيستي  در حفظ تنوع، و معكوس كردن موازنه واردات و صادراتزايي عالوه بر اشتغال، پرورش ماهي
هاي توسعه يافته امروزي  سزايي در جهش اقتصادي بسياري از كشوري موثر بوده و از اين طريق نقش بافزايش جاذبه هاي توريست

 . ربه و مهارت از ويژگي هاي اين شغل مي باشددر كنار كسب درآمد احساس موفقيت  به علت دارا بودن تج . داشته است
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  )پرنده فروشي(پرورش و فروش پرندگان زينتي 
 

 رسته

 كشاورزي و منابع طبيعي :  رسته اصلي
 منابع طبيعي :  رسته فرعي

 

 ماهيت .1
كه در  افراد زيادي هستندامروزه  . سودآورترين و هيجان انگيزترين كسب و كارهاي امروزي است يكي از زينتي پرندگان پرورش 

، ها نياز سرگرميكه خانوادهچنان . تا جايي كه پير و جوان را درگير خود كرده است . كنندنگهداري ميي زينتي خانه خود پرنده
ا وجود طرفداران زيادي كه پرندگان ب . نمايند رندگان زينتي برطرف مينشاط و احساسي خود را تا حد زيادي از طريق نگهداري پ

 . فرصت هاي زيادي براي كسب درآمد از پرورش پرندگان زينتي بوجود آمده است، زينتي دارند

اي قابل بسياري از مردم پرورش و جوجه كشي از پرندگان زينتي را به عنوان شغل دوم خود در نظر گرفته و از اين راه به درآمده
هاي يك شغل قابل قبول و پر منفعت از قبيل نگهداري از پرندگان زينتي با هدف تكثير و فروش پرنده . توجهي دست يافته اند

 . توان ايجاد نمودكسب و كار پر رونقي را براي مي، هاي الزم در نگهداري و پرورش از پرندگان زينتيمهارتگيري از و با بهره مولد
  ...قفس و غذاي پرنده و  :  ل كارابزار و وساي

 . گيردتوسط فرد شاغل خودنظارتي صورت مي :  سيستم نظارت

 محيط كار .2
فراهم كردن سالن پرورش پرنده بنابر نگهداري تعداد و نوع پرنده به همراه تهيه تخم هاي مولد پرندگان و با  :  فضاي فيزيكي

و  هاويتامين غذا و آب و، تغذيه، رطوبت، دما، نور گان و رعايت مواردي چوننگهداري پرند شرايطتعبيه قفس هاي الزم و تأمين 
  ...و  نالزم براي پرندگا مواد معدني

 . اما اين احتمال براي پرنده هاي نگهداري شده وجود دارد، خطر خاصي در اين شغل براي فرد شاغل وجود ندارد :خطرات احتمالي
  . لحاظ ماهيت شغلي الزاما با تحرك همراه مي باشدبه :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

 . باشداجتناب ناپذير مي در محيط وجود سرو صداي ناشي از صداي پرندگان:  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
ها ي كاري مرتبط با آنارتباط با پرندگان و ابزارها، در اين حرفه بيش از ارتباط با افراد :  سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 . وجود دارد

 مدارك تحصيلي وآموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ .3
با داشتن حداقل سواد ابتدايي و فراگيري مهارت هاي الزم در اين خصوص مي توان در اين شغل وارد شد و يا اخذ مدرك ديپلم از 

و دانشگاه آزاد و يا علمي كاربردي ، اي هاي فني و حرفه دانشگاه مقطع كارداني دردانش و ادامه تحصيل در و هنرستان هاي كار
 . گذراندن دوره هاي آموزشي تخصصي اين رشته شغلي در سازمان آموزش فني و حرفه اي 

 چه عاملي باعث شده است كه اين شغل در اين سطح شهر داشته باشد؟ .4
 . مخصوصا با پرندگان نياز به اشتغال و درآمد زايي و عالقه مردم به سرگرمي و تفريح

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5
پرندگان خاص از جمله  پرورش نگهداري و كسب درآمد از(و كسب تجربه و مهارت هاي و سرمايه الزم جهت توسعه شغليعالقه 
 . جانبه در اين حوزه دركنار شركت در دوره هاي تخصصي و مطالعه كافي همه )  …طاووس و، سهره، كاسكو
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 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟ .6
نظام مهندسي كشاورزي و دامپزشكي مشغول به كار ، در مراكز دولتي شامل جهاد كشاورزيفارغ التحصيالن اين رشته مي توانند 

روع به كار در اين زمينه اقدام به دريافت مجوز پرورش پرندگان زينتي از جهاد كشاورزي نموده و شتوانند همچنين مي . شوند
 . نموده و ايجاد خوداشتغالي كند

 چشم انداز آينده ي اين شغل چيست؟ .7
چشم انداز ، مندي مردم به اين حرفه و كسب درآمد مناسب حاصل از آن و امكان توسعه آندليل بوجود آمدن ظرفيت و عالقههب

 . رو به پيشرفتي براي اين شغل مي توان متصور بود

 ياي اين شغل چيست؟حقوق و مزا .8
سرمايه فرد مي تواند متفاوت و تجربه و  تواناييندگان زينتي در انواع مختلف و باتوجه به عالقه وپرورش پراز خوب كسب درآمد

 باشد

 راه هاي كسب اطالعات بيشترشغل چگونه است ؟  .9
 . و سازمان آموزش فني وحرفه ايمراجعه به شاغلين اين حوزه و هنرستان هاي ارائه دهنده اين رشته ، اطلس هاي شغلي

 توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟  .10
 . در راستاي كار با ابزار و تجهيزات الزم در اين حوزه :  توانايي مكانيكي

 . داشتن روابط عمومي باال و نفوذ كالم در ترغيب و توجيه و جذب مشتري:   توانايي ارتباطي و كالمي
 . برنامه ريزي و ساماندهي و نظارت و تسلط بر فرايند انجام كار :  يتيتوانايي مدير

تري خواهند داشت ولي اين امر به منزله اين است در صورت توانايي جسمي و حركتي كامل در كارسرعت بيش :  توانايي حركتي
 . خاص توانايي انجام اين شغل را ندارند هايي داراي معلوليتهايكه انسان

 از شخصيتها در اين شغل موفق ترند؟كدام يك  .11
 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 

 . افراد داراي روابط عمومي باال در راستاي ترغيب و جذب مشتري :  شخصيت هاي اجتماعي
 . مند به انجام كارهاي چالشي و خطرآفرينعالقه :  شخصيت هاي ريسك پذير

 . لحاظ كار با ابزار و تجهيزات مرتبط كاريبه :  ي هاي واقع بينشخصيت ها

 هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ ارزش .12

داشتن آزادي عمل و دادن ، مندي به انجام فعاليت در اين حوزهموفقيت حاصل از تالش و پشتكار و عالقه، كسب درآمد مناسب
هاي اين شغل مي توان به رشد و ارتقا از ديگر ارزش . باشندهاي اين كار ميرزشاز جمله ا، ايده هاي نو و كارآفريني دراين شغل

 . فرد در جامعه اشاره كرد
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 تهيه و فروش بذر و دانه و پياز گياهان

 رسته
 كشاورزي و منابع طبيعي :  رسته اصلي

 كشاورزي :  رسته فرعي
 

 ماهيت  .1

 . ي انجام مي پذيرد اپيازهاي گياهان كه معموال در زمين هاي زراعي يا گلخانه ها ودانه، فعاليت در حوزه پرورش و تهيه بذرها

  . زمين زراعي و گلخانه، ابزارآالت باغباني، 1دستگاه بوجاري :  ابزار و وسايل كار
 . گيردخود نظارتي توسط فرد شاغل يا زير نظر مستقيم كارفرما صورت مي :  سيستم نظارت

 محيط كار  .2

 . تواند در محيط كوچكي مانند حياط منزل ان را ايجاد نمود زمين هاي زراعي يا گلخانه ي كه در مواردي مي :  فضاي فيزيكي
 . مي تواند در اختيار فرد  يا به صورت نيمه وقت باشد :  ساعات كار 

 . باشندشغل مي هوا از آسيب هاي احتمالي اينوهاي گياهي و سموم و تغييرات ناگهاني آبآفت :  خطرات احتمالي
  . اين شغل افراد به صورت مستمر و مداوم تحرك و جابجايي دارند در :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

سروصدا تقريباً به طور ، به دليل فعاليت مستمر دستگاه بوجاري جهت جداسازي بذرها :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
  . مستمر وجود دارد

باشد ولي افراد نيز با يكديگر تعامل معموالً ارتباط با دستگاه و ابزارها ميدر اين شغل  :  ن است يا با ابزار و وسايلسروكار با ديگرا
 . دارند

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3

 هايكارشناسي كشاورزي با گرايشكارداني يا داشتن حداقل سواد ابتدايي و يا داشتن مدرك ديپلم و ادامه تحصيل در مقاطع 
 .  و گذراندن دوره هاي عملي مهارتي باغباني و كشاورزيمرتع يا محيط زيست 

 وجود داشته باشد؟ سطح شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4

بازار عرضه ، شهر و حضور بازارهاي گل مركزي در نقاط مختلف زراعي هايباز و زمين هاياضت داشتن فبه عّل شهر تهرانپتانسيل 
  . استنموده اين شغل را فراهم  و تقاضا و رونق

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5

بازار فروش از طريق تبليغات در اينترنت و  ايجاد، مالي و انسانيهاي گذاريسرمايهتوان به از موارد توسعه و پيشرفت اين حرفه مي
   . هاي گوناگون اشاره نموده و كاشت بذرها و دانهت بيشتر با تهياليفعو  مجازي هايفضا

 استخدامي شغل چيست؟ هايگزينه .6

 . باشندهاي استخدامي اين شغل ميها و مراكز بازار گل شهري از گزينهگلخانه، هافعاليت در مغازه

 چشم انداز آينده شغل چيست؟  .7

                                                           
1
 .ها و غالت از سنگ ريزه و خاك دستگاهيست براي جداسازي دانه 
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يني ئبازار گياهان تز مندي روزافزون مردم بهو همچنين عالقه هاآن هايبذر و دانهگياهان دارويي و از طريق پيشرفت طب سنتي 
 . استافق رو به پيشرفتي براي اين حرفه ايجاد كرده، و آپارتماني

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8

 . اشدبمتفاوت مي اين كسب و كار درآمد، ع كارت و بازار عرضه و گستردگي وتنوميزان فعالي بنا بر

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه  .9

 . و مراكز بازار گل شهري هازراعي و گلخانه داران زمينمراجعه به شاغلين و ، اطلس هاي شغلي

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت  .10

  . فعاليت هاي مرتبطباغباني و مهارت بدن در راستاي  سالمت و هماهنگي اعضاي داشتن :  حركتي جسمي و توانايي
 . ترغيب مشتري با مشتريان و داشتن نفوذ كالم و مناسب جهت ارتباط :  وانايي ارتباطي و كالميت

 . ي به  كار با ابزار و وسايل اين حوزهعالقه مند :  مكانيكيتوانايي 

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11

 :  ل مي توان به موارد زير اشاره كرد شخصيت هاي موفق تر در اين شغاز 
 . به كمك به ديگران عالقه مندمومي باال و عافراد داراي روابط  :  شخصيت هاي اجتماعي
 . لحاظ كار با ابزار و تجهيزات مرتبط كاريهب :  شخصيت هاي واقع بين

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش  .12

 كار به صورت مناسب و بازاريابي فروش محصوالتدر صورت انجام  :  كسب درآمد مناسب
 انسان دوستي و كمك به رفع نياز هم نوعاناقيت و آزادي عمل در كار و خّل

 هاي در اين حوزهي به انجام فعاليتعالقه مندموفقيت حاصل از تالش و پشتكار و  
سب منزلت اجتماعي در صورت دارا بودن امنيت شاهد رشد و ارتقا فرد در جامعه و ك، همچنين درنتيجه راه اندازي اين حرفه 

 . كاري و دارابودن بيمه و مزايا  خواهيم بود
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 زنبورداري

 رسته

 كشاورزي و منايع طبيعي :  رسته اصلي

 منابع طبيعي :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
ديگر توليدات مرتبط گفته  و ممو، عسل هايي همچون وردهآبراي بدست آوردن فر زنبور عسل به فرايندي براي نگهداري و توليد

 . شود ناميده مي )عسل(كندو  اند محلي كه در آن زنبورها نگه داشته شده . شود مي
  ...اكستراكتور و ، موم بر، موم دوز، سيم گالوانيزه، كاردك، برس زنبور، اهرم، وديد، لباس مخصوص زنبورداري :  ابزار و سايل كار
 . در قالب خودنظارتي توسط فرد شاغل صورت مي گيرد :  سيستم نظارت

 رمحيط كا .2

ل انجام اين شغل به صورت فردي و گروهي قاب. گرددهواي معتدل و پرگل انجام مي مراتعي با فضاي باز وكار در :  فضاي فيزيكي
 . باشدمي

-ع كار ماهيانه و روزانه مشغول ميدر اغلب ساعات با توجه به نو) فصلي(ماه اول سال 6زنبورداران به طور معمول در   :  ساعات كار

  . باشند
 . در صورت رعايت مسايل بهداشتي خطر قابل مالحظه ي فرد شاغل را تهديد نمي كند :  خطرات احتمالي
 . از الزامات شغلي اين حرفه مي باشدتحرك و جابجايي  :  در شغل كثابت بودن يا تحرّ

 . داردسروكار با ابزار و وسايل مداوم و مستمر در اين كار فرد شاغل  :  سروكار با افراد و ابزار

 ؟الزم براي شروع اين شغل چيست هايمدارك تحصيلي وآموزش  .3
-در قالب دوره ي افني و حرفه سازمان آموزشهاي دورهدر كنار گذراندن  داشتن سواد ابتدايي و مهارت زنبورداري و داشتن عالقه

دانش آموزان سال نهم دبيرستان ،  اما در صورت عالقه مندي افراد به داشتن تحصيالت . كنددر اين حرفه كفايت مي، مهارتيهاي 
 . د و ديپلم اين رشته شغلي را دريافت نماينددوره اول مي توانند وارد رشته زنبورداري در هنرستان هاي كشاورزي كاردانش شون

 ؟وجود داشته باشد سطح شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4
 . مناطق شهر دليلي بر وجود اين حرفه مي باشدباغات مختلف اطراف طبيعت بكر و ، كشاورزي هايزمين ، آب و هواي مناسب

 ؟كرد چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد ودرآن پيشرفت .5
آگاهي از آخرين دستاوردهاي جديد ، مهارت و كسب تجربه الزم، گذراندن دوره هاي تعريف شده جهت ارتقاء دانش علمي و عملي

 . از عوامل توسعه ي اين حرفه مي باشد، در اين حوزه شغلي

 ؟استخدامي شغل چيست هايگزينه  .6

دهند همچنين اقدام كنند يا اين كه تنها ملكه زنبور عسل را پرورشتوانند خود براي پرورش زنبور عسل مي حرفهاين  عالقه مندان
وري محصوالت زنبور عسل آفردر ضمن از ديگر گزينه ها مي توان به . پرداختاختن و تعمير وسايل زنبور داري به س توانمي

 . نموداشاره

 ؟چشم انداز آينده شغل چيست .7
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پرورش زنبور عسل در  . ترين شرايط نگهداري و پرورش زنبور عسل را داردكشور ايران به علت داشتن اقليم چهار فصل مطلوب 
 . باشدو داراي افق رو به پيشرفتي مي اي بسيار سودآور است صورت رعايت اصول علمي پيشه

 حقوق ومزاياي شغل چگونه است؟ .8
له دخيل هستند كه مهم ترين آنها مسأ زيرا عوامل متعددي در اين، درآمد ثابت و مشخصي تعيين كرد تواننمي براي يك زنبوردار

كندوي زنبورعسل مي  250تخميني و كلي مي توان گفت كه يك زنبوردار با  به صورتاما  . مي باشد مهارت الزمميزان تجربه و 
كه زنبوردار در صورتي ، به عالوه شغل زنبورداري حاشيه سود خوبي دارد . نمايدنفره و متوسط را اداره  4تواند امورات يك خانواده 

 . مام محصوالت خود را برداشت نمايدت

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هايراه .9
 . مراجعه به شاغلين و كتاب هاي مربوط به پرورش و نگهداري زنبور و سايت هاي مرتبط اينترنتي، ، اطلس هاي شغلي

 ؟الزم براي انجام شغل چيست هايتوانايي ها ومهارت  .10
 . كاري در راستاي كار با ابزار و تجهيزات  : توانايي مكانيكي

 . ماهيت كار به لحاظ م به هماهنگي اعضاي بدن و سالمت جسميالزا :  توانايي جسمي و حركتي

 كداميك از شخصيت هادراين شغل موفق ترند؟ .11
 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 

 . لحاظ كار با ابزار و تجهيزات مرتبط كاري هب :  شخصيت هاي واقع بين
 . انجام فعاليت هاي چالشي در كار بهافراد عالقه مند  :  شخصيت هاي ريسك پذير

 ؟كاري براي انجام اين شغل چيست هايارزش  .12
، فرد شاغل عنوان اولين هدف شغلي در جهت برآورده شدن نيازهاي ماليهاز ارزش هاي كاري اين شغل مي توان به كسب درآمد ب

و كسب موفقيت در نتيجه تالش و پشتكار و  ارائه خدمات به ديگران در راستاي اخالقي  عنوان ارزشهب همچنين انسان دوستي
رشد و تعالي ، خودكفايي اقتصادي، از ديگر ارزش هاي اين حرفه . اشاره نمود ، استفاده از توانمندي ها و عالقه مندي در اين حرفه

 . ردن موقعيت اجتماعي به دليل امكان موفقيت و پيشرفت در اين شغل اشاره نمودفردي و بدست آو
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 )به طور خاص صنعت پتروشيمي(صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي

 

 

 رسته
 مهندسي و صنعت :  رسته اصلي

 صنعت :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
آوري محصوالت نباتي و  به فرآوري و عمل و ال دارنداشتغصنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي مشاغلي كه در :  تعريف شغل

، دربرگيرندهاين صنعت  در تعريف فرآوري آمده كه، دنپرداز مي  جنگل و مرتع، دام و طيور، شيالتي، باغي، حيواني ازجمله زراعي
تر و اين محصوالت را بيش بدين وسيله ماندگاري . بندي و توزيع است بسته، نگهداري، ارگانولپتيكي، شيميايي، تغييرات فيزيكي

از جمله . و در مجموع از طريق اين نوع صنايع ارزش اقتصادي محصوالت را باالتر برد هتر نمـود مناسب، مصرف و عرضه آن را
 . مي باشد  ...زئوليت و اوره و آمونياك و  هايكاربرد پتروشيمي در كشاورزي تهيه و توليد صنايع پلي استال و كود

  ...انواع آسياب ها و، انواع خشك كن ها، انواع راكتورها، مخزن استيل، ماشين آالت كود ميكرو و ماكرو :  اي انجام كارابزار الزم بر
تحت   ...اداره استاندارد و ، مختلف از جمله وزارت جهاد كشاورزي هايمستقيم از طرف سازمان ها و ارگان  :  سيستم نظارت

 . نظارت و كنترل مي باشد

 محيط كار .٢

 . باشد و آلودگي صوتي نيز تا حدودي وجود داردها ميمثل محيط هاي صنعتي بوده كه در معرض آالينده
 . باشدتمام وقت يا شيفتي مي بسته به نوع كار متفاوت است و معموالً :  ساعات كار

ت در كار و رعايت به دّقصنعتي كه نياز  هايخطرات كار با دستگاه، مسموميت به جهت استنشاق مواد :  خطرات احتمالي
 . محيطي دارد هاياستاندارد

 صنعتي هايها و شركتثابت و در كارخانه :  جاييثابت بودن يا نياز به تحرك و جابه
 شلوغ آرام و نسبتاً نا :  ساكت بودن محيط شغلي يا پر سروصدا بودن محيط

 . اين حرفه به مراتب بيش از كار با ديگران است نقش ابزار در :  سروكار با ديگران است يا با وسايل و ابزارها

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟ هايتحصيلي و آموزش  مدارك .3
 . باشدجهت كار در اين حوزه با توجه به سلسله مراتب مختلف از ديپلم تا دكترا مي :  ل مدركحداّق

 . تبه حرفه و مهارت متفاوت اس هبست براي آماده شدن در شغل :  آموزشمدت 
-دانش و مهارت از طريق دوره ءباشد كه در صورت نياز به ارتقاحضوري و به صورت تحصيالت دانشگاهي مي معموالً :  نوع آموزش

  . باشدحضوري و غيرحضوري يا مجازي مي ضمن خدمت هاي

 باشد؟ در شهر شما وجود داشتهچه عاملي باعث شده است اين شغل  .4
  . مختلف و بازارهاي مصرف ها و امكاناتارگاهو همچنين وجود ك وجود پااليشگاه

 توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟چگونه مي .5
 صنعت صادرات و استفاده از افراد متخصص و صاحب فن و با تجربه، هاي داخلي و بين الملليهمكاري با شركت
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 استخدامي شغل چيست؟ هايگزينه  .6

 كشاورزي هايكاتاليزور توليدي كود و هايكار در شركت ،توليد پالستيك، صنايع پتروشيمي

 ؟چگونه استچشم انداز آينده شغل  .7
ها جهت استقالل كشور توسعه اين شركت  ...كمبود آب و زمين زراعي و ، ت جهان و نياز به محصوالت كشاورزيبا افزايش جمعي

 . باشدمشاغل رو به پيشرفت مي ءلذا جز، باشدضروري مي

 شغل چگونه است؟اين اياي حقوق و مز .8
باشد كه در بخش دولتي مطابق قانون كار و سختي كار و براساس بخش دولتي و خصوصي و ميزان تحصيالت و تجربه كاري مي

سسه مربوطه حقوق و مزايا تعيين گردد و ؤم، تواند متناسب با نوع سمتاما در بخش خصوصي مي، گرددفوق العاده شغل لحاظ مي
 . گرددها با توجه به نوع استخدام براساس قانون كار تعيين ميركتدر ش معموالً

 ؟از چه منابعي مي توان اطالعات بيشتري درباره اين شغل بدست آورد .9
صاحبان شغل و ديگر اينكه اين ، معلمان و مشاوران، ها و جزوات آموزشيكتاب، هارسانه، بازديد حضوري و مشاهده از كارخانجات

 . هاي مختلف داردمختلفي براي سليقههاي رشته گرايش

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايها و مهارتتوانايي  .10
  ...ها و كنترل كيفيت وگيري مواد در آزمايشگاهتوانايي رياضي جهت اندازه

 توانايي مديريتي جهت جذب بازاركار و مشتريان و اثرگذاري بر منابع انساني محيط كار
 به دليل كار با ابزار و وسايل تيتوانايي مكانيكي و حرك

 ها در اين شغل موفق ترند؟يك از شخصيتكدام  .11
 . آالتماشين بين جهت كار با ابزار وهاي واقعشخصيت

 اين شغل چيست؟ انجام  هاي كاري برايارزش .12
مناسبي را براي صاحبان  تواند درآمداين شغل با توجه به محدوديت و انحصاري بودن و بهره اقتصادي مطلوب مي :  كسب درآمد

 . كار فراهم آورد
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 طالسازي 

 رسته

 ورزش و سرگرمي، هنر :  رسته اصلي

 هنر :  رسته فرعي
 

  ماهيت .1
هاي استفاده از دستگاه . ندپردازيم نيچون طال و پالت يمتياز فلزات ق ورآالتيساخت انواع زافراد شاغل در اين رشته به طراحي و  

صورت شخصي و يا از آنجايي كه معموالً شاغالن اين گرايش به، بر ظرافت و زيبايي كار تأثير بسياري دارد، لحيمجديد برش و 
 . گرددشان تحت سيستم خود نظارتي ارزيابي ميفعاليت، مي نمايندشراكت كار 

  ...و  ايهخوش هايقالب، كار هايفندك، سوهان، پرداخت هايانواع دستگاه :  ابزار و وسايل
 . تحت نظارت غيرمستقيم اتحاديه و سازمان استاندارد :  نظارت هايسيستم

 محيط كار  .2
هاي توليدي زيورآالت و جواهرات كه محيطي با نور و تهويه مناسب مي بسته و كارگاهاين افراد در محيط هاي سر :  فضاي فيزيكي

 . مي نمايندكار ، باشد
 . اوت مي باشد و فرد استقالل عمل داردساعات كار براساس ميزان سفارشات متف 

 يبرا شود ياز آن استفاده م يكار ميكه در لح وميتنفس گاز متصاعد شده از عنصر كادم :  خطرات احتمالي و آسيب در كار
ست كرك ها ممكن ا نيو ا كنند يم جاديكه كرك ا شود ياستفاده م ييها در دستگاه جال از برس، ياز طرف . خطرناك است يسالمت

طالسازان مشكل  يدر درازمدت برا، دارد ياديز يها يكار فيآالت ظر نتيساخت ز نكهيا ليبه دل . شوند يباعث مشكالت تنفس
توان كه با رعايت ايمني مي، شغل به حساب آورد نيا يها تيو محدود ها ياز سخت توان يموارد را م نيا . آورد يبه وجود م يينايب

 . آسيب ها را كنترل كرد
 . معموال در محيطي ثابت به كار مشغولند :  ابت بودن يا تحرك در كارث

 . را در خود دارد ...تراش و صيقل و  هايخفيف دستگاه هايمحيط كار صدا :  ساكت بودن يا پرسرو صدا بودن محيط
و  كه با افراد مختلف جامعه سرشي برعكس طال فرو، باشددر حيطه طالسازي معموال سروكار با ابزار مي :  كار با ابزار يا افرادسرو
  .دارندكار

  ؟مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست .3
كنند ديپلم تخصصي دريافت نمايد و امكان ادامه تحصيل در هايي كه اين رشته را تدريس ميتواند از طريق هنرستانفرد مي

تواند كاران نيز ميكسب تجربه و آموزش زير نظر استاد . كشور فراهم مي باشد هاي علمي و كاربرديمقاطع علمي باالتر در دانشگاه
مهارت  هايدوره. خالقيت و زيبايي كار تأثير بسيار دارد، تخصص و دانش كار بر ظرافت . فرد را براي ورود به اين حرفه آماده نمايد

  . اند اما مشتاق كار در اين صنف هستند مهياستننمودهمند كه در اين رشته تحصيل آموزي طالسازي نيز براي افراد عالقه

 منطقه شما باشد؟ در چه چيزي باعث شده است اين شغل  .4
از جمله  يطالساز . كنند ياستفاده م ورآالتيباشد كه افراد از ز ليدل نيبه هم ديهمواره مورد توجه انسان بوده است و شا ييبايز

 ييابتدا يها طال و جواهر كه در گذشته با روش ديساخت و تول، ياز طرف . دهد يپاسخ م ييبايها به ز انسان ازياست كه به ن يمشاغل
در تهران مراكز  . به جلو برداشته است يبزرگ يها گام ياست و به كمك فناور شرفتيدر حال پ ايدر دن هامروز، گرفت يصورت م

يك طرف و ميزان جمعيت جوان و مصرف گرايي باعث شده اين  بازار هاي بزرگ فروش طال و جواهرات از، وري جديداتوليدي با فن
 . شغل توسعه داشته باشد
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 ؟توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كردمي ونهگچ .5
 يها سفارش، ديع كناابد ديجد ييها طرح ديو توانست ديالزم را به دست آورد يدست رهيچ و ديآشنا شد يطالساز يبه نكات فن يوقت

كار به  نيكه البته ا ديكن يانداز راه يديخودتان كارگاه تول ديتوان يدر ضمن م . ديكن يم شرفتيو در شغلتان پ ديريگ يم يتريشب
 . دارد ازين هيسرما

 ؟گزينه هاي استخدامي شغل چيست .6
جواهر در طال و  يمرتبط با دروس طراح سيتدري جهت و خصوص يدولت يمراكز آموزشامكان استخدام رسمي يا قراردادي در 

شخصي  به صورتها هاي كوچك و مغازهكارگاهي و يا كار درسازطال و جواهرو كارخانجات  هاكارگاه، هاها و آموزشگاههنرستان
 . داردوجود

 ؟انداز آينده ي اين شغل چيست چشم  .7
 يو گردش مال ودشي من مصرف اكشورم درتن طال و جواهرات  118و هر سال حدود  ستايدن درمصرف كننده طال  نيششم رانيا

بازارهاي بزرگ طال ، ميزان مصرف گرايي، با توجه به جمعيت جوان در شهر هاي بزرگ . بسيار قابل توجه است رانيطال در ا
  . تواند چشم انداز خوبي خواهدداشتهاي طراحي جواهرات اين شغل ميفروشي و كارگاه

 ؟و مزاياي اين شغل چيست حقوق .8
 قهيذوق و سل، هرچه تراش جواهر با مهارت . دارد يبه مهارت و ذوق كارآموز بستگ شته تراش جواهرات كامالًدر ر ييدرآمدزا زانمي
 اي، دارند يباالتر يكه مهارت طراح ييق و آنهاخالّ ادافر . ديكن يم افتياز بازار در يشتريب يكار يشنهادهايانجام شود پ يشتريب

 افتيدر ياديز يكار يشنهادهايپ يبه راحت توانند يآنها م . بازار هستند نيبرنده ا، كنند يخطاط اي يجواهرات حكاك يقادرند رو
 . باال ببرندكنند و سقف درآمد ماهانه خود را 

 ؟از چه منابعي مي توان اطالعات بيشتري درباره اين شغل بدست آورد  .9
اطالعات مفيدي بدست آورد ، ي كه اين رشته را دارندكاربرد-هاي علميها و دانشگاهتواند از طريق هنرستانداوطلبان اين شغل مي

  . هاي الزم را كسب كردتوان آگاهيو با بررسي مقاالت تخصصي موجود در فضاي مجازي هم مي

 ؟توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام اين شغل چيست  .10
 لهيبه وس يذوب و گاه يها در كوره يگاه ندآيفر نيا(به نام بوته و آب كردن طال  يگچ يا خام در كاسه يحرارت دادن طال

 نيا ليتبد، ديسف ايزرد بسازند  يبخواهند طال نكهيبسته به ا، آب شده با مس و نقره يطال قيتلف، )رديگ يو گاز صورت م ژنياكس
ها  دستگاه مفتول نيا ،كردن استنازك ينورد به معنا(ها در دستگاه نورد دادن مفتولقرار، ژهيبه نام ر يا به مفتول در صفحه عيما

، يكاربرش، رآالتوياز انوع ز گريد يساختن بعض يطال برا يگر ختهير اي) آورد يو تخت درم رهيدا مين، را به شكل مكعب مربع
همچنين  . باشندهاي تخصصي الزم در اين شغل ميجزء مهارت، جلوه دادن به طال يبرا يكار آب، طال يكارو سنباده يكارسوهان
 . توانايي حركتي و مكانيكي براي كار با ابزار نيز ضروري مي باشد، هاي هنري جهت ايجاد خالقيت و نوآوريتوانايي داشتن

 كداميك از شخصيت هاي زير در اين شغل موفق ترند؟  .11
ط مؤثر با مشتريان هاي اجتماعي كه توانايي برقراري ارتباشخصيت، برندهاي واقع بين كه از كار با ابزار و وسايل لذت ميشخصيت

در ، ي خوبي در ايجاد كارهاي با ظرافت دارندصبر و حوصله، را دارند و همچنين افرادي با شخصيت هنري كه با خالقيت و نوآوري
 . ترنداين شغل موفق

 ؟چيستكاري براي انجام اين شغل  هاي ارزش  .12
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طالسازان از كارشان لذت  . دارند ييباال اريارزش بس يستد عيشغل كار دست هستند و به عنوان صنا نيشده در ا ديتول يكاالها
در اين  . گرددو باعث رشد خالقيت در فرد مي ننديب يو آنها محصول تالش خود را م رسد يبه سرانجام م يوقت ژهيبه و، برنديم

مزاياي اين  ديگر از ن ساعات كارل درتعييآزادي عمل واستقال، وجود دارد باالتر وتجربه امكان كسب درآمد توجه به مهارتباشغل 
 باشدشغل مي
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 كاشي سازي هفت رنگ

 رسته
 ورزشي و سرگرمي، هنري :  رسته اصلي

 هنري :  رسته فرعي

  ماهيت .1
 و بقاع متبركههاي زيارتي مكان ها وعبادتگاه، هامقبره، مساجد ه بيشترين كاركرد آن درنوعي كاشي است ك، كاشي هفت رنگ

رود كه بكار ميشناسي و رويكرد سنتي آن حس زيبايي و بناهاي اداري و مسكوني بنابر هاساختمان بعضي موارد در اما در، باشدمي
به قطعات  معموالً ت گرفته وأهاي خشت يعني چهارگوش نشاين نوع كاشي از كاشي . برخوردار است هم از شهرت بسيار خوبي

گرده زغال بر روي  با، روي كاغذ سمبه شده، طرح يا خط تهيه شده با در كنار هم چيده شده و، فيد تهيه شدهمختلف به رنگ س
كاشي ، تر از رنگ اولا حرارت كمهاي مختلف امرنگ و بعد با شودگيري ميقلم، منگنز به وسيله اكسيد شود وكاشي كشيده مي

:   ند ازايج در ساخت اين نوع كاشي عبارتهفت رنگ متداول و ر.  شودماده نصب ميآ دوباره به كوره رفته و گردد وآميزي ميرنگ
زياد استفاده شده ، هامتبركه از اين نوع كاشيبقاع  تاريخي و حنايي كه در اماكن زرد و، قرمز، ايفيروزه، الجوردي، سفيد، سياه
 . است

 . ، قلم، كورهنگنزم اكسيد، گرده زغال، كاغذ سمبههاي مختلف، رنگ:   ابزارها
 خود نظارتي:   سيستم نظارت

 محيط كار .2
ترميم و يا بازسازي در ، كه قرار است عمليات ساخت محيط كار كاشي هفت رنگ بستگي به لزوم استفاده و كاركرد محيطي دارد

آالت و ادوات و ابزار ،اما قدر مسلم آن است كه در محيطي كه قرار است كار كاشي سازي هفت رنگ صورت گيردجا شكل گيرد، آن
 . باشدها آشنا ميبا آن كه فرد كاشي كار لزوماً، بايست در دسترس قرار داشته باشدهاي سخت و نرم اين هنر ميفرآورده

  . گرددهاي در دسترس ميزان ساعات كار مشخص ميبا توجه به پروژه:   ساعات كار
كند، اما به دليل كار كردن با خطري افراد را تهديد نمي ا ابزارهاي ساختدر صورت رعايت نكات ايمني كار ب:   خطرات احتمالي

 . كوره احتمال سوختگي وجود دارد
 . ثابت است:  جاييثابت بودن يا نياز به تحرك و جابه

 . محيط شغلي ساكت و آرامي دارند:  ساكت بودن محيط شغلي يا پر سروصدا بودن محيط
 . كنندبا وسايل و ابزار كار مي:  ايل و ابزارهاسروكار با ديگران است يا با وس

 شغل چيست؟اين  مدارك تحصيلي وآموزش هاي الزم براي شروع .3
آگاهي و شناخت كافي از كاشي و نوع مواد به كار ، بايست در بدو شروع كارنظر از نوع ديپلم و يا مدركي كه فرد داراست ميصرف

ي سفال و سراميك داشته شناخت كلي درباره مصالح به كار رفته در ساخت كاشي و درجه مقاومت و حساسيت مواد و، رفته در آن
اما شاگردي و كارآموزي نزد ، اين مهارت را كسب نمايد، دانشكاري شاخهسازي در ي كاشيرشتهتواند با ورود به باشد كه البته مي

.  تلقي گردد، تواند به عنوان حداقلي از شروع فعاليتفراد ميو تجربه اين ا هاي دانشاستاد كار كاشي و سراميك و آموختن اندوخته
 اي براي ادامه تحصيل در مقاطع كارداني وتوانند بعد از ديپلم حرفهمي مستقيماً، الن اين رشته اگر تمايل داشته باشندفارغ التحصي

، ميهنرهاي تجس، صنايع دستي، صنعتيسراميك  هايرشته كاربردي در-علمي سسات آموزشي عالي وؤم ها وكارشناسي دانشگاه
 . آبگينه ادامه تحصيل بدهند نقاشي ايراني و، گرافيك نقاشي

 . گيردبا توجه به سطوح كار، مدت زمان آموزش متفاوت است و زيرنظر يك استاد ماهر صورت مي:   مدت آموزش
 حضوري:   نوع آموزش
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 ته باشد؟وجود داش شما شهرباعث شده است اين شغل در  چيزيچه  .4
ع بازسازي بناها و ديگر اماكن در قالب سنتي با رويكرد معماري اسالمي بقاع متبركه و اماكن مذهبي و زيارتي و تنو، وجود مساجد
 . و اسالمي وجود اين شغل را مطرح ساخته است ي افراد به رويكرد بازسازي سنتيعالقه مندو زيباسازي و 

 درآن پيشرفت كرد؟ د وشغل را توسعه دا اين توانچگونه مي .5
ساخت و توليد كاشي هفت كارهاي پژوهشي  فعاليت در  و قراردادهاي كاري در زمينه صنايع دستي هاسازمان گسترده با همكاري

 كاري واحياي هنر كاشيدر جهت  آموزشي كاشي هفت رنگ گري وهمكاري در امر مربي، هاي شخصيكارگاه راه اندازي رنگ و
تحصيل در اين رشته  باكه  جويانهنر توسطنوآوري در اين رشته  ع وايجاد تنو، وليد كاشي هفت رنگرسيدن به مهارت ت

 . را فراهم آورندال پايدار غاشت موجبات توسعه و توانندمي كارآفريني كرده و

 چيست؟ لشغ اين گزينه هاي استخدامي .6
نقوش ، يئختا طراحي نقوش اسليمي و :  ي شاملصنايع دست مي وتجسهاي زهدر حو كاشي هفت رنگاستخدام و فعاليت 

-رنگ لعاب و يسازآماده، گيري نقشقلم، سطح كاشي انتقال طرح بر، آماده سازي كاشي، انتخاب مناسب رنگ نقوش، هندسي

 باشد كه با مراكز صنايع دستي ونصب كاشي هفت رنگ مي پخت آن و، كارگيري رنگ طالييبه، چيني پختكوره، گذاري نقوش
اند و يا كرده تحصيل هاهنرجوياني كه در اين رشته در ارتباط است و، هاي وابسته به آنهاو سازمان سازلعاب و سازكاشي هنر و

 . توانند استخدام و جذب شوندهمگي مي ها اخذ كرده باشندمهارت و دانش كاربردي آن را در اين زمينه

 ؟ اين شغل چكونه استچشم انداز آينده  .7
توانند به صورت فردي يا گروهي مي، كاري و سفال و يا سراميك و چينين و يا افراد ماهر از نظر تجربه كاري كاشيلتحصيالفارغ ا

-هاي دولتي و خصوصي وابسته به كارخانجات ساخت و توليد فرآوردههاي محلي و يا سازمانو يا جذب در شركت غاليتاشو يا خود

هاي سيماني و گچ و خاك مشغول به كار حتي كارخانجات توليد فرآورده كاشي، و سراميك هاي ساختماني در ارتباط با سفال
، اما با پيشرفت تكنولوژي و ورود اجناس خارجي جذاب نياز به خالقيت و توانايي هنري باال جهت تصاحب بازار دارند، در غير شوند

 مين نياز بازار كار وأدانش تي رشته هاي كارحدف از طراه . شوداين صورت چشم انداز يكنواختي در اين عرصه پيش بيني مي
آموختگان اين رشته تمايل به ا اگر دانشتوانند وارد بازار كار شوند اممي نيروي كار ماهر است و فارغ التحصيل اين رشته مستقيماً

ها و كارشناسي دانشگاه رداني وتوانند براي تحصيل در مقاطع كااي ميپس از اخذ ديپلم حرفه، ادامه تحصيل داشته باشند
 . هاي تحصيلي ادامه دهندكاربردي در رشته-سسات آموزشي عالي و علميؤم

 ؟ اين شغل چكونه استحقوق ومزاياي  .8
مطابق با قانون ، شونداستخدام مي هاي خصوصيدفاتر و شركتكه در بخش دولتي يا  و ماهر ايهحرفكاران و يا كاشي سازانكاشي

در  . دريافتي دارند خويش تخصص بنا به ميزان حرفه و اند وكه به امضاء رسانيده قراردادهاي كاري و حقوقييا  خدمات كشوري
اي هزينه به شكل پروژه، دهندنمايند بر حسب تجربه و نوع خدماتي كه ارائه ميمواردي كه افراد به طور شخصي فعاليت مي

 . بيني نمودميزان درآمد خوبي پيش، به نوع كارتوان با توجه كه البته مي نماينددريافت مي

  ؟از چه منابعي مي توان اطالعات بيشتري درباره اين شغل بدست آورد .9
مطالعه نشريات و  . ي مورد نياز استافزايش دانش و مهارت كاربردي در زمينه، هاي كسب اطالعات در هر زمينه ايبدون شك راه

ساختماني با  هايوردهآهاي نوين در اين عرصه و آگاهي از ميزان توليدات فرايراني و فناوري هاي سنتي ومجالت معماري با رويكرد
 . توانند يك كاشي كار را در افزايش اطالعات شغلي ياري كنندكيفيت در عرصه سفال و سراميك مي

 شغل چيست؟ اينهاي الزم براي انجام مهارت توانايي و .10
شناخت كافي از مصالح ، سفالي و سراميكي مصالحي ابتكاري و نقوش مختلف با توجه به هاي طرحسازپياده مهارت :  هنري توانايي

  . بندي آنهاهاي هفت رنگ و تقسيمهاي كاشيبه كار رفته در سازه
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 . هاها و چشمهماهنگي بين دست:   توانايي حركتي

 ترند؟شغل موفقاين  ها دريك از شخصيتكدام .11
  تتمركز و دّق دارند و حوصله كافي در اين رابطه اين افراد از كار كردن با ابزار و وسايل لذّت مي برند و  : هاي واقع بينشخصيت

 . كافي دارند

 هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ارزش .12
 و نقوش خلّاقانه هاطرح اجراي :  اقيتخّل

كنند و در صورت استخدام در ريزي ميان ساعتي كه خود برنامههاي  شخصي به صورت كامالً آزادانه با ميزدر كارگاه:   آزادي عمل
 . باشدبا توجه به  نوع قرار داد و قانون تأمين اجتماعي مي ها و شركت هاكارگاه

افراد  تواند موجب رشد و تعالي افراد  در اين حرفه باشدنقش دارد ميفرهنگ و هنر كشورمان  ءاين حرفه در ارتقاكه ضمن آن
 . آوري برخوردار خواهند بودشهره در اين رشته از منزلت اجتماعي و ناممعتبر و 
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 مبلمان و مصنوعات چوبي

 رسته
 فني و خدمات:   رسته اصلي
 خدمات:   رسته فرعي

 

 ماهيت  .1
 . باشدبرعهده كاركنان مشغول در اين حرفه مي  ...كاري و و اتصاالت و نصب، رنگ طراحي، انجام برش

با تمام لوازمات جانبي، يك دستگاه كمپرسور باد ) اره برقي(حداقل لوازم و ابزار براي شروع يك دستگاه برش برقي :  بزارلوازم و ا
در صورت .  صنعتي انواع منگنه برقي بادي با تجهيز سالن به لوازم مرتبط با برش و مونتاژ قطعات چوبي و لوازم نجاري مي باشد

كاري، دستگاه پي وي سي، دستگاه ي، دستگاه سي ان سي چوب، ماشين آالت صنعت رنگهاي چرخ خياطماشين گسترش كار
 وكيوم 
سازان، اتحاديه صنايع مصنوعات چوبي، اتاق هاي نظارتي بر صنعت مبلمان و مصنوعات چوبي، اتحاديه درودگران و مبلسيستم

 .  باشندها ميبيمه و شهرداري هاي مالياتي،اصناف، وزارت صنعت معدن تجارت، سازمان بهداشت، سازمان

 محيط كار  .2
 200دهد يا سالن تواند يك مغازه كوچك باشد، كه خدمات مورد نياز ديگر واحدها را ادامه ميمحيط كار مي:   فضاي فيزيكي

افرادي كه  آن دسته از.  يابدبسته به پيشرفت كار محيط نيز گسترش مي.  متري كه تمام مراحل توليد را در دل خود جايي دهد
انند فعاليت كنند به اين توسرمايه چنداني براي توليد ندارند، ولي از ايده و انگيزه باال برخوردار هستند، به صورت سيار نيز مي

هاي خدماتي برسانند و خدمات مورد نياز را توسط آنها انجام داده و كاالي توليد شده را به محصول خام را به كارگاه صورت كه
 .  گيرندي برسانند، ارزش خدمات خود را بر روي آن محاسبه كرده و يك سود معقول براي كار خود در نظر ميدست مشتر

ولي بيشتر افرادي كه در اين .  باشد، با احتساب يك ساعت استراحتساعت در روز مي 9ساعت كاري اين مشاغل :   ساعات كار 
تحويل كار و يا تعدادي دست مزد دريافت كنند، كه در آنجا ديگر بحث ساعت مراكز مشغول به كار هستند، تمايل دارند به صورت 

 .  رودكاري از بين مي
بسيار .  ي اين صنعت در قسمت برشكاري و درگير شدن بدن انسان با ماشين برش استيكي از خطرات عمده:   خطرات احتمالي 

دستگاه برش شده و عواقب سختي را براي آنها به همراه داشته ديده شده كه به دليل بي توجهي كارگران انگشتان آنها درگير 
ديگر .  از ديگر مضرات اين صنعت آلودگي تنفسي و ريوي افراديست كه در رنگ كاري با تركيبات شيميايي سروكار دارند.  است
.  تر امكان آتش گرفتن داردكه پايه اصلي اين صنعت چوب و اسفنج و مواد تشكيل شده از نفت است، كه به خوبي هر چه تماماين

مگر اين كه سفارش در محل و يا .  معموال در فضاي مغازه و كارگاه با تحرك محدود به كار مشغولند:   ثابت بودن يا تحرك در كار
 .  نصب داشته باشند

اتعداد نفرات آنها و ماشين ها به توجه به فعاليت آنها بها و توليديمحيط كارگاه:   ساكت بودن محيط شغلي يا پرسروصدا بودن 
ها آرام دسته توان درقالب محيطمي تر اين صنعت آلودگي صوتي چنداني ندارد وتواند آرام يا شلوغ باشد، ولي بيشابزار آنها مي
 .  بندي شوند

ر مغازه شخصي افراد و مشتريان در صورت كار در مراكز توليدي با ابزار سرو كار دارند، اما در صورت كار د:   سرو كار با افراد يا ابزار
 . نيز بخشي از اين حرفه هستند

 :  مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست .3
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پذير نباشد، اما در برخي صنايع ها شروع كار بدون مدرك تحصيلي امكانها و كسب وكارها يا نهادتر سازمانشايد براي بيش
ر صنعت مبلمان و صنايع وابسته افرادي كه به صورت تجربي و عملي تسّلط بر كار دارند، نسبت د. مهارت بر مدرك، چيرگي دارد

هاي مختلف اين كسب و كار ورود كرد، توان در بخشبا حداقل سواد نيز مي. به كساني كه دانش تئوري دارند، كارآمدتر هستند
  . كاري، رويه كوبي، خياطي و مونتاژكاريكاري، رنگمانند منبت

شوند، چنان چه از استعداد خوبي برخوردار باشند و عالقه به كار نشان دهند، حداقل كساني كه به صورت كارگر ساده وارد كار مي
 .  اي تبديل شونداي نزديك به يك استاد كار حرفهتوانند كارهاي خود را به خوبي انجام بدهند و در آيندهماه مي 6در مدت زمان 

 .  ري در اين صنعت چندان تأثيرگذار نيستهاي غير حضوآموزش

 چه عاملي باعث شده اين شغل در شهر شما وجود داشته باشد؟  .4
سامان بخشي .  از گذشته شهر تهران بورس صنايع توليدكنندگان و فروشندگان مبلمان و صنايع چوبي بوده كه تا اكنون ادامه دارد

هاي صنعتي به توسعه اين حرفه كمك شاياني نموده است، طوري كه يكي از هركهايي از تهران و استقرار در شو تمركز در خيابان
 . باشدهاي مجاور شهر تهران ميمراكز خريد مبلمان ساكنين استان

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و درآن پيشرفت كرد؟ .5
چشم اندازي براي اهداف خود ندارند چندان  آن دسته از فعاالني كه فقط به لحاظ بيكار نماندن شروع به كار كردند و افق و

اما آن دسته .  دهندبعضاً برخي از آنها سرمايه اوليه خود را نيز از دست مي.  آورندشود و دوام چنداني نميموفقيتي نصيبشان نمي
به اهداف خود ترسيم مي اي روشن در جهت نيل از كار آفرينان كه در آغاز به كار يك طرح جامع با چشم اندازي بلندمدت و آينده

شناخت بازار، انجام كار زيبا و هنري و با استحكام .  توانند پيشرفت خوبي داشته و سهم خود را از بازار بدست آورندنمايند، مي
 . تواند در توسعه اين حرفه نقش بسزايي داشته باشدمطلوب و فراهم نمودن زمينه صادرات مي

 ؟گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست .6
از اين جهت استخدام افراد مورد نياز به صورت بخش خصوصي و . گيردهاي اين حوزه بيشتر در بخش خصوصي انجام ميفعاليت
 . شودتأمين نيرو يا از طريق نشر آگهي و يا از طريق ديگر همكاران و با معرفي آنها انجام مي.  هاي مهارتي انجام مي شودآزمون

  چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7
كننده و به دليل رفتار مصرف.  اميدهاي بسياري در رونق صنعت مبلمان و مصنوعات چوبي و صنايع وابسته در انتظار است

روزشدن دكوراسيون منازل و ادارات، همه روزه شاهد توليدات جديد و عرضه ها، بهالگوبرداري ازجوامع مدرن، تغيير سليقه
شگاهي و دسترسي به تحصيالت دان از طرفي مديران با آگاهي از دانش روز و.  تيمتر هسمحصوالت نوآوري شده و با كيفيت

ترشدن محصوالت نهايي به لحاظ كيفي، سعي در رقابت و صادرات دارند كه درصورت فراهم نمودن وري و تخصصيتكنولوژي و فنا
در غير اين صورت وضعيت يكنواختي .  ودشرايط و توليدات مطلوب و جذب بازار داخلي و خارجي صنعت رو به پيشرفت خواهد ب

 . در اين صنعت حاكم است

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟  .8
به طور مثال كارگران ساده شايد از پايه حقوق و .  اي كه دارند، متفاوت استدر اين مشاغل حقوق كارگران نسبت به نوع حرفه

ها، كارگران تر اين كارگاهمتأسفانه بيش مزاياي خوبي برخوردارند، اماتر بگيرند ولي كارگران ماهر ازحقوق مزاياي دولتي هم كم
 . كنندخود را بيمه نمي

 راه هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟  .9
فروشندگان محصوالت نيز اطالعات جامعي از صنعت .  باشدداران و توليد كنندگان ميترين روش كسب اطالعات پايه ازكارگاهمهم

 .  كارگران صنعت تا حدودي آشنا با فعاليت خود هستند. خود دارند

 توانايي و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟  .10
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ها، تنوع محصوالت، تركيب رنگ.  بايد خالق، ايده پرداز و هنرمند باشيم. رسداين صنعت بدون هنر به سرانجام نمي:  توانايي هنري
 . كاري و ظرافت از اهم موارد كاري استتميز.  الزمه كار استري دقيق از آوري در توليد، الگو بردانو

هاي سربار، اگر كسي از نحوه توليد، هزينه.  گيري مناسب و دقت دركار در اين حرفه قابل مشاهده استاندازه:   توانايي رياضي
 .  تواند به كار خود ادامه دهددخل و خرج، آگاهي نداشته باشد، نمي

 .  كردن با آنها نياز استابزارآالت كار و مهارت بهتر كار آشنايي با :  توانايي مكانيكي
زيرا در انجام كار الزم است هماهنگي بين انگشتان و .  به لحاظ جسمي نيز بايد توانمند و سالمت بود:   توانايي حركتي و جسماني 

 . ها و سرعت عمل رعايت شودچشم

  كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11
-باشند در اين حرفه ميافرادي كه داراي روحيه كار با ابزار و وسايل مكانيكي، همراه با عالقه به كار يدي مي:   شخصيت واقع بين

 . تر باشندتوانند نسبت به سايرين موفق

 ارزش هاي الزم براي اين شغل چيست؟ .12
 . رآمد مناسب و مستمري رسيدتوان به دبا دارا بودن مهارت و ايجاد خوداشتغالي مي:   كسب درآمد

باشند، آزادي عمل در كار وجود دارد و بدون امر و نهي در صورتي كه افراد در كارگاهي كه خود موسس آن مي:   آزادي عمل
 . نمايندديگران و به صورت مستقل كار مي

 . هاي بزرگي رسيدتوان به موفقيتگذاري و تأسيس كارگاهها و گسترش آن ميدر اين حرفه با كسب درجه و سرمايه:   موفقيت
 . توان نظر بازار را جلب نمودهاي جديد و متناسب با ساليق نسل جديد در اين كار ميطراحي و اجراي مدل:   خالقيت
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 تراش و تزئين شيشه و كريستال

 رسته

 ورزشي و سرگرمي، هنري :  رسته اصلي

 هنري :  فرعي رسته
 

 ماهيت .1

طوري كه در قالب مورد ، نمايندهاي تزئيني و شيشه و كريستال ميافراد شاغل در اين حرفه با دقت و ظرافت اقدام به تراش سنگ
-قديمي . گيردهاي مختلف تراش صورت مينظر به طور دقيق گنجانده شود و مورد استفاده مناسب قرار گيرد و اين امر با دستگاه

) فرز(حكاكي فيزيكي شيشه با الماسه  -1تراش و تزئين آن است كه به دو دسته تقسيم مي شود ، كار تكميلي بر روي شيشه ترين
 . حكاكي فلزي با چرخ مسي -2

، لكتريكيكوره ا، تينر رنگ، ميزكار، تراش، انواع الماس، قلم نقاشي، ابزار و لوازم ويژه اين حرفه مانند انواع شيشه : ابزار و وسايل كار
  ...دستگاه برش و
شاغل  خودنظارتي براي فرددرصورت تأسيس كارگاه  كارنظارت مستقيم وجوددارد وهاي مخصوص ايندركارگاه:  سيستم نظارت

 .باشدمي

 محيط كار  .2
سهولت كار و  باشد و برايها ميفضايي براي نگهداري شيشهاين كارگاه نيازمند ، هايي با مشخصات ويژهكارگاه :  فضاي فيزيكي

تجهيزات  . پوشش كف كارگاه بايد چوبي باشد . دار باشدو ميزكار هم بايد چرخ كردهاي آهني استفاده ايمني بيشتر بايد از خرك
و چنانچه ابزارآالت مورد نياز تراش  . هاي اوليه و كفش و لباس كار مناسب باشدجعبه كمك، هاي مناسبايمني شامل دستكش

 هاي اوليهفعاليت، محلي كوچك مانند يك اتاق ساده و يك كارگاه كوچك مي توانقرارداشته باشد در ختيار فردانواع شيشه در ا
 .اين شغل آغازگردد

باشد اشتغال دارند و در در صورت كار  در كارگاهي مطابق ساعات كار كارگاه كه معموال به صورت تمام وقت مي :  ساعات كار
 . باشده صورت اشتغال خانگي در اختيار فرد ميصورت انجام كار در منزل و ب

احتمال آسيب ديدگي را براي فرد شاغل فراهم مي ، عدم رعايت احتياط الزم از كار با تجهيزات اين حرفه :  خطرات احتمالي
 . نمايد

  . اشدهمراه مي ب در زمان طراحي ثابت ولي در زمان اجرا الزاما با تحرك  :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي
فضاي ساكت از الزامات كار ولي در زمان اجرا سرو صداي ناشي از كار ، در زمان طراحي :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . اجتناب ناپذير مي باشد
 . در اين حرفه ابزار و وسايل كار مهم مي باشد : سروكار با ديگران است يا با ابزار و وسايل

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟مدارك تحصيلي و آموزش هاي  .3
هاي الزم براي ورود به اين شغل است كه ترين آموزشابتدايي، تراش و كار بر روي شيشه) تئوري و عملي(دانش نظري و كاربردي 

ه تا دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم تراشكاري شيش كارآموزي نزد استادكار تراش بر روي شيشه و كريستالومي تواند از شاگردي 
اي هاي اين رشته از سوي سازمان فني و حرفهو يا ديپلم مهارت و گواهينامه اي و كاردانشهاي فني و حرفهاز هنرستان و كريستال

آموزان اين رشته پس از اخذ ديپلم در صورت تمايل به ادامه  دانشهمچنين  . آغاز گردد، هاي وابسته به آنكشور و ديگر آموزشگاه
دانشگاه آزاددر مقطع كارداني ادامه تحصيل ، هاي دولتي آموزشكده، دانشگاه جامع علمي كاربردي:  ز طريقتوانند ا تحصيل مي
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حداقل گذراندن دورس عمومي ، براي شروع به كار شغل برش و تزئين شيشه(. دهند و ادامه تحصيل تا مقاطع باالتر بالمانع است
 . )استهاي شغلي الزم و ضروري وگذراندن استاندارد مهارت

 وجود داشته باشد؟ سطح شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در  .4

-اي در زندگيتر شدن ملزومات شيشهاي و كريستالي و مدرنبر روي اجسام و وسايل و ابزار شيشه هاي هنريسازي و ظرافتزيبا

ظروف ، هاويترين فروشگاه، هاي مختلفهاي كار شده در شكلها و انواع شيشههاي ورودي ساختمانشيشه :  هاي امروزي مانند
 . روندهمگي در زمره عوامل پيدايش اين شغل به شمار مي، دار اين گونه ظروف و وسايلطراحي ابعاد مختلف و برش، كريستال

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5
-طراحي مدل، هاي متنوع و مختلف آناي و مطالعه طرحكارهاي شيشه ي به روز كردن دانش و هنرباال بردن كيفيت كار به واسطه

اي و كريستالي برش داده شده و تراش هاي شيشهنمايش نمونه، انجام سفارشات خاص با طراحي منحصر به فرد، هاي تراش جديد
 . ل خواهد بوداين شغ هموجبات پيشرفت وتوسع و خارجي، ايمنطقه، هاي محليداده شده در گالري و نمايشگاه

 گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6
هاي تراش روي شيشه و كارخانجات بلور و كريستال مشغول شده و  توانند در كارگاه التحصيالن اين رشته پس از اخذ ديپلم مي فارغ

 . مشغول به كار شوند هاي اوليه اقدام به تأسيس كارگاه كوچك ويا با سرمايه اندك و تهيه دستگاه 

 نداز آينده شغل چيست؟چشم ا .7
و به نوعي با وسايل مورد نياز زندگي روزمره مردم نيز ارتباط و سر و  گردداين كار چون يك نوع صنايع دستي و بومي حساب مي

برپايي (به همراه كاربردهاي چندگانه اقانه و ابتكاريهاي خّلروش، بومي و خاص كار دارد و چنانچه در ارائه و معرفي اين هنر
در بازارهاي ، ارائه اين صنعت و هنر بومي در خارج از كشور، ها در شهرهاي مختلف كشور و در صورت داشتن امكاناتيشگاهنما

  . در آن مطرح خواهد بود ه و رو به پيشرفتيانداز قابل توجچشم، صورت گيرد) كشورهاي همسايه

 حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8
كارگران اين شغل فراهم مناسبي براي  درآمد، صورت رونق اين كسب وكاردراما ، داردر دسته مشاغل سخت قراتراشكاري در

هاي اختصاصي و چنانچه طرح . تري خواهند داشتدرآمد بيشكار سرمايه در اين ومهارت ، البته افراد داراي تجربه. بودخواهد
ي در هبدون شك درآمد قابل توج، ا صورت گيردهمنحصر به فرد تراش و تزئين شيشه و كريستال براي افراد و يا سازمان

 .نتظارشاغلين اين حرفه خواهدبودا

 راه هاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9
مراجعه به همچنين براي كسب اطالعات بيشتر ، ي اين هنرروند توسعه مطالعه تاريخچه و پيدايش اوليه و، هاي شغلياطلس

 . اغلين اين حرفه و هنرستان ها و دانشكده هاي ارائه دهنده اين رشته مي تواند باشدو ش ايو تراشكاران حرفه متخصصان

 ؟توانايي ها و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست .10

 . و تجهيزات كاري با ابزاردر راستاي كار  :  توانايي مكانيكي
 . داشتن ايده هاي نو و خالقانه در راستاي جذب مشتري  :  توانايي هنري

، اجسام نزديك ديد قويداشتن ، ثابت نگه داشتن دست ها و بازوالزام به سالمت بدني و توانايي در  :  انايي جسمي و حركتيتو
 . چاالكي دست و انگشتان، هاي مداوم و طوالنيقدرت باال تنه براي ايستادن

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11
 . مندي به كار با تجهيزات و ابزار خاص اين حرفهالقهدر راستاي ع:   شخصيت هاي واقع بين

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12
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 .كسب درآمد متوسط و استقالل مالي به سبب داشتن تخصصي هنري
 .  ي در كارعالقه مندكوشي و پشتكار و موفقيت حاصل از سخت

 . باشنداز ارزش هاي كاري اين شغل مي، ت كاريداشتن آزادي عمل جهت دادن ايده هاي نو و خالقانه و ساعا 
رشد و توسعه فرد در جامعه در كنار منزلت ، همچنين خودكفايي و ارتقا ملي و  ايجاد زمينه صادرات مطابق با موازين قانوني

  .اجتماعي اين حرفه از ديگر ارزش هاي متعالي خواهند بود
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 چرم كاري

    :رسته
 ورزش و سرگرمي، هنر :  رسته اصلي
 هنري :  رسته فرعي

 

 :  شغل  ماهيت .1
، يچرم يها پوش كف، ورآالتيز، چرم فيانواع ك : گستره وسيعي از محصوالت را نظير توليد كاالهاي ساخته شده با چرم كه امروزه

  . شودمي شامل   ...و يچيكمربند و انواع سرسوئ، ساخته شده از چرم يتابلوها، يجاكارت
ي دستي و صنعتي هايل دوخت و دوز و انواع برش دهندهوسا، هاي طبيعي و مصنوعيدر اين شغل از انواع چرم : ابزار و وسايل

  .گردداستفاده مي
 . گرددبا توجه به نوع كار معموال از سيستم هاي خود نظارتي استفاده مي :  سيستم نظارتي

  :   محيط كار .2

  . گيردكارگاه هاي شخصي وكار در منزل صورت، شركت ها و كارگاه هاي توليدي چرم كار مي تواند در اين:  فضاي فيزيكي
 . تواند متغير باشدبا توجه به ميزان سفارشات مي :  ساعات كار

ه خطر خاصي اگر فرد نكات ايمني را در رابطه با استفاده از وسايل برش و دوخت و دوز رعايت نمايد هيچ گون :  خطرات احتمالي
 . براي فرد وجود ندارد

 . گيرداين حرفه در مكاني ثابت صورت مي :  ثابت بودن يا تحرك در كار
 . ساكت بودن محيط كار از مزيت هاي اين شغل مي باشد : ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط

 . بخش جدانشدني كار هستند هااما مشتريان و سليقه آن  ،در اين حرفه سروكار با ابزار بيش از افراد است : سروكار با ابزار يا افراد

 مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي اين شغل چيست ؟ .3
اما گرفتن مدرك ديپلم  . اين شغل را مي توان بدون مدرك تحصيلي خاصي و صرفا با آموزش تحت نظارت يك استاد كار آغاز كرد 

 . اي تر آغاز گردد و احتمال موفقيت افزايش يابدار حرفهباعث مي شود نوع ك، چرم دوزي در هنرستان ها
 . توان كار كردمندي و استعداد در اين حوزه حتي به صورت غيرحضوري و به كمك فيلم هاي آموزشي ميدر صورت عالقه

 چه چيزي باعث شده اين شغل در شهر شما وجود داشته باشد؟ .4
فعاالن خود  ديرا عا ياريچرا كه ارزش افزوده بس . رود يتجارت جهان به شمار مو  عيصنا نيو پر سود تر نياز جذاب تر يكي، چرم

 يريقرارگ نيو هم چن رانيبوم ا ستيز ليبه دل يچرم و استفاده از لوازم چرم، دور يليخ ياز روزگاران، رانيا اريدر كهن د . كند يم
و ماندگاري و زيبايي كاالهاي ، مختلف منطقه و جهان يدر توسعه صنعت و تجارت كشورها يرگذاريثأو نقش ت شميدر جاده ابر

، مراكز توليد، با توجه به امكانات صادرات و ميزان مصرف افراد از توليدات چرمي در تهران . است همواره مورد استقبال بودهچرمي 
 . خريد و فروش مصنوعات چرمي در پايتخت از رونق خوبي برخوردار است

 توسعه داد و در آن پيشرفت كرد ؟چگونه مي توان اين شغل را  .5
و تالش در پايين آوردن   كارگيري خالقيت هاي هنري در توليداتبه ، استفاده از دانش نوين در اين رشته، با افزايش تجربه كاري

 . امكان ايجاد رونق و توسعه كار را ايجاد مي نمايد ، قيمت  محصوالت با حفظ كيفيت

 ست؟استخدامي اين شغل چي هاي گزينه .6

 صورت اين شغل  معموال به . كارگاه شخصي و يا حتي در منزل وجود دارد، كارگاه هاي توليدي چرم، امكان فعاليت در شركت ها
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 . باشدصورت قراردادي در مراكز غير دولتي ميفعاليت هاي شخصي  است و يا كار به

 :  انداز آينده ي اين شغل چيست چشم .7
ها در ايران است و اين مسأله اهميت و جايگاه آن را در ايران نشان مي  و تجارت عيصنا نيد ترو پر سو نياز جذاب تر يكي چرم
تواند از چشم انداز خوبي برخوردار افزايش كارآفريني در دولت اين شغل مي، با توجه به تأكيد ايجاد رونق در صنايع كوچك . دهد
ها در پيشرفت و بهبود اين صنعت مؤثر وليد مطابق نيازها و سليقه آنشناخت ساليق جوانان درداخل و خارج از كشور و ت . باشد
 . است

 چگونه است ؟و مزاياي اين شغل  حقوق .8
 به صورتگاهي فرد . و ميزان موفقيت فرد در بازاريابي درآمد مي تواند متغير باشد  محصوالتو خالقيت  متيق، تيفيكبا توجه به 

 . كند كه حقوق و مزايا با توجه به قانون وزارت كار مي باشد چرمي كار مي قراردادي با شركت هاي توليدي محصوالت

 از چه منابعي مي توان اطالعات بيشتري درباره اين شغل بدست آورد ؟  .9
  . باشندهنرستان هايي كه اين رشته تحصيلي را دارند و استاد كاران اين رشته بهترين گزينه ها جهت گرفتن اطالعات الزم مي  

 ؟ الزم براي اين شغل  چيست هايها و مهارت  اييتوان .10
البته بدين معنا نيست  . پرس و دوخت نياز است، در اين شغل توانايي هاي حركتي  جهت كار با ابزار هاي برش :  توانايي حركتي

-در تقسيم كار در كارگاه توانند وارد اين حرفه شوند بلكههايي كه در بخشي از اعضا و جوارح داراي معلوليت هستند نميكه انسان

 . دهند كه بتوانند از پس آن برآيند و عالوه بر دريافت دستمزد احساس مفيد بودن داشته باشندبخشي را برعهده آنان قرار مي، ها
 . باشد بسيار حائز اهميت مي، توانايي هنري براي استفاده از خالقيت هاي فردي 

از  ديگر ويژگي هاي  دقت در كارو   جويي در مصرف مواد اوليه و مصرفيصرفه، جهت الگو سازي و برش مناسب :  درك فضايي
 . باشدمورد نياز مي

 كدام يك از شخصيت ها در اين شغل موفق تر ند؟ .11
 :  تر خواهند بودهاي زير در اين حرفه موفقافرادي داراي شخصيت

 . برندگوها و تكرار آن لذت ميشخصيت هاي واقع بين كه از كار با وسايل و انجام كار در قالب ال
 . كه از كاركردن در محيط كاري ساكت و سرد و انجام كارها احساس رضايت  دارند :  شخصيت قراردادي

  . ترند براي اين حرفه مناسب، شخصيت هاي هنري كه خالقيت بااليي دارند دوست دارند در كارها آزادي عمل داشته باشند 

 چيست؟اين شغل  كاري براي انجام هاي ارزش .12
 . هاي جديد را دارد فرد در اين رشته امكان استفاده از خالقيت باال  و ايجاد طرح و ايده :  خالقيت

شخصي انجام مي گيرد فرد از آزادي عمل بااليي برخوردار است اما اگر  به صورتبا توجه به اينكه معموال اين شغل  :  آزادي عمل
 . تخدام باشد تا حدود زيادي از آن كاسته خواهد شددر كارگاه و طبق قوانين كار اس

 تبليغ مناسب و فراهم نمودن صادرات ، امكان كسب درآمد با گرفتن سفارشات بيشتر  :  كسب درآمد
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 خوشنويسي

 رسته

 هنر، ورزشي و سرگرمي: رسته اصلي

 هنر: رسته فرعي

 :ماهيت شغل .1

به عبارت ديگر استفاده از فنون و انواع سبك هاي . تن و درست نوشتن استخوشنويسي در واقع هنر زيبا نوشتن وخوانا نوش
 . نوشتاري كه بتواند مقصود و منظور نويسنده را درقالب و شكلي هنري  و گويا بيان نمايد

راش و صيقلي جهت ت(، انواع كاغذ، تيغه و چاقوي مخصوص)ليقه -دوات (ابزار الزم براي انجام كار شامل قلم، جوهر: ابزار و وسايل
 .گيردكه البته تمامي تجهيزات اوليه مورد نياز در ظرفي به نام قلمدان جاي مي. مي باشد ....و )شدن نوك قلم
 خود نظارتي: سيستم نظارت

 :محيط كار .2

از نظر كه فرد خطاط و خوشنويس در چه موقعيتي با توجه به اين. تواند در فضاي مختلفي صورت پذيرداين كار مي: فضاي فيزيكي
توانيم محدوديت خاصي براي اين شغل در نظر به طور كلي نمي. تواند به انجام اين كار مشغول شودمكاني قرار گرفته است مي

تواند از تكه پارچه و كاغذي  جهت نوشتن و خطاطي آغاز گردد تا انواع نوشته ها در قالب تبليغات اعم از محيط كار مي. بگيريم
 .تي و ديگر مراكز مورد نياز باشدفردي، سازماني ، شرك

هاي هنري مطابق ساعات تعهد، در صورت كار در دفاتر تبليغاتي، پرده نويسي، تابلو در صورت اشتغال در آموزشگاه: ساعات كار
 در صورت انجام كار در منزل به اختيار تمام وقت... نويسي و

 .كندديد نميدر اين حرفه خطر خاصي صاحبان مشاغل را ته: خطرات احتمالي
شود، مگر اين كه ارائه خدمات در محل باشد نياز به حضور معموال ثابت و در محل كار انجام مي: ثابت بودن يا تحرك در كار

 .باشدخوشنويس در محل مي
 .شودبه طور معمول كار در محيطي آرام انجام مي:ساكت بودن ياپرسرو صدا بودن

 ر و هم افرادهم ابزا: سرو كار با افراد يا ابزار

 آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست؟ مدارك تحصيلي و .3

با توجه به اينكه مقدمات ابتدايي اين كار بهره مندي از ميزان الزم توانايي در نوشتار و گفتار و اطالع از فنون اوليه درست نويسي و 
اگرچه ورود به حوزه خوشنويسي . يم كفايت مي كندنوشتار كلمات مي باشد لذا حداقل تحصيالت خواندن و نوشتن و درك مفاه

گيرد اما فرد شاغل در اين حرفه مي تواند با ميزاني از تجربه شاگردي نزد يك استاد خوشنويس با تجربه و كارآزموده را دربرمي
 .ورود به انجمن هاي هنري و خوشنويسي اقدامات بعدي را رقم بزند و به توفيقات بيشتري دست يابد

 وجود داشته باشد؟  ملي باعث شده است كه اين شغل در شهر شماچه عا .4
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هاي هنري و گالري هاي ترين علل انتخاب اين شغل است اما افزون بر اين مساله وجود كانونوجود انجمن خوشنويسان ايران مهم
 .موده استخوشنويسي متعدد و برخورداري از سليقه هاي متعدد نوشتاري موجبات گسترش اين شغل را فراهم ن

 توان اين شغل را توسعه داد؟چگونه مي  .5

با توجه به نيازهاي روزافزون در زمينه هاي هنر خطاطي و خوشنويسي و نقش اين هنر در برجسته سازي مفاهيم و مقاصد در قالب 
هاي مختلف هنر نههاي متعدد در زميهاي داخلي و برپاسازي گالريها و باورهاي اجتماعي مي توان با گسترش نمايشگاهارزش

خطاطي قديم و جديد مي توان به توسعه ي اين شغل كمك نمود و چنانچه خوشنويس بتواند در برجسته سازي اين هنر بومي در 
هاي خارج از كشور به ويژه كشورهاي همسايه اقدام نمايد نه تنها به گسترش و بهبود شغل كمك نموده بلكه مي تواند در نمايشگاه

 . بومي گشايش هاي مهمي ايجاد نمايد ترويج اين هنر

 گزينه هاي استخدامي اين شغل چيست؟ .6

اما چنانچه سازمانها و شركت . كه شغلي كامال فردي و انحصاري استهاي استخدامي خاصي ندارد به لحاظ ايناين شغل گزينه
توانند در ين هنر واالي نوشتاري هستند ميي تبليغاتي و هنري وارائه خدمات خود در اين زمينه نيازمند به اهايي كه در زمينه

لذا اين شغل در هر . هايي با توجه به نيازهاي سازمان مربوطه داشته باشندهاي متعدد و وابسته،گزينش ها و استخدامبخش
 .كار فراوان دارد دوبخش عمومي وخصوصي زمينه

 چشم انداز آينده ي اين شغل چيست؟ .7

لذا فرد . شغلي در ابتدا بسته به ميزان اراده، تمرين و پشتكار فرد شاغل در آن زمينه دارد انداز هرقدرمسلم آن است كه چشم
تواند چشم انداز شغل را در وضعيت مناسبي قرار دهد و با هاي تجربي و آكادمي كار ميي فنون و سبكخوشنويس با توجه به همه

 .ري را رقم بزندي بهتافزودن توانمندي و تجربيات شخصي در اين زمينه آينده

 حقوق و مزايا ي اين شغل چيست؟ .8

ي نخست بسته به ميزان فعاليت مستمر و تالش در زمينه هاي مختلف و متعدد وابسته به نوع مزايا و درآمد در هر شغل در مرتبه
جود توانمندي و استعداد و ي فردي وعمومي جاي كار و استخدام دارد؛ اما وكه اين شغل در هردو زمينهآن كار دارد، با توجه به اين

 .تواند مزايا و در آمد خوبي را براي اين شغل به ارمغان آوردمهارت فرد به انضمام تالش براي رشد هرچه بيشتر شغل و ارتقاء آن مي

 از چه منابعي مي توان اطالعات بيشتري در باره ي اين شغل بدست آورد؟ .9

در اين . اين حوزه، ارتقاء دانش تجربي و علمي در زمينه ي شغل مربوطه است  مند درترين منبع اطالعاتي براي فرد عالقهمهم
زمينه فرد خوشنويس با عضويت اوليه در انجمن هاي هنري و خوشنويسي، به انضمام دريافت انواع اطالعات و دانش تخصصي در 

صصي خود را بهبود بخشيده و آن را هاي نوشتاري مي تواند اطالعات و دانش تخزمينه ي خطاطي و خوشنويسي و انواع سبك
هاي داخلي و خارجي و مطالعه  مجالت و نشريات تخصصي خط و نوشتارهاي بومي و غير ضمنا حضور در گالري. گسترش دهد

 .ي افزايش اطالعات  دانش اين رشته را سبب شودزمينه تواند همگيچنين استفاده از اساتيد فن، ميبومي و هم

 ت هاي الزم براي اين شغل چيست؟توانايي ها و مهار .10
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هاي نخستين توانايي مورد نياز در اين حوزه برخورداري از استعداد شناخت انواع اشعار و گفتار و سبك: توانايي هنري و ادبي 
 نوشتاري و تلفيق هنر با آن

تمركز و دقت در حين داشتن سالمت جسماني در زمينه ي استفاده از چشم و دستان به صورت كامل و : توانايي حركتي 
اند اگرچه وجود افرادي با معلوليت هاي جسماني و داشتن محدوديت هاي ديگر،اما به شرط داشتن عالقه و پشتكار توانسته(كار

 ).افراد موفقي در اين زمينه باشند

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ .11

قه و استعداد نوشتاري و كالمي نيازمند هستند  و با هر نوع شخصيت و سبك افراد موفق در اين زمينه به ميزان مورد توجهي از عال
        چشمان و دستان، م و داراي تعادل حركتي هماهنگ در منظ اگرچه افراد خالق، دقيق،. رفتاري در اين شغل موفق هستند

 .موفق ترند

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12

 .ار كار و آزادي عمل وجود دارد و امر و نهي وجود ندارددر اين شغل اختي: آزادي عمل
 .گرددهاي نوشتاري و دريافت مدارج استادي  موفقيت و شهرت حاصل ميدر اين حرفه هنري بنابر سبك: موفقيت
 .گرددهاي جديد و انحصاري ميهاي جديد باعث ايجاد سبكدر اين حرفه تلفيق هنر با ايده: خالقيت

 .گردد و باعث ارتقا منزلت اجتماعي خواهد شدهاي نو، موجب رشد و ارتقاي فرد در جامعه ميو ايجاد سبككسب درجات هنري 
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 دوزيسوزن

 رسته
 ورزشي و سرگرمي، هنري :  رسته اصلي

 هنري :  رسته فرعي
 

 ماهيت .1
ايراني زندگي اقوام  ت كه به نوعي دراس منسوجات ديرينه تزئين جامه و بسياري از هاياز روش هسنتي ايراني ك هايدوزيسوزن

اش است كه در برگيرنده اقليم و جامعه پديدآورنده ايهجنبه تزئيني و شناسنام ها به جزدست دوخت . كاربرد داشته و دارد
آن نيز گونه جنبه طلسم، قبل ازاسالم به جزجنبه تزئيني .كردگري ميدليل عقايد مذهبي روي البسه جلوههدربعضي از اوقات ب

هاي ظريفي روي  و بخيه كنند يترسيم م رنگي هايهايي را با نخ ساده طرح هاي پارچه سطح دوزي روي  سوزن در . استمطرح بوده
 دوزند پارچه مي

 كشيدن و از بين بردن ، كردنوسيله اي براي صاف ( خ وكارگاهن، پارچه، انگشتانه، قالب، سوزن :  ابزار و وسايل كار
 . )چين خوردگي هاي پارچه

 . نظارت به شكل خودنظارتي مي باشد :  سيستم نظارت

 كار محيط .2
 . توان اين كار را انجام دادمي، دركارگاه و اتاق و يا هر مكاني كه فضايي براي نشستن وجود داشته باشد :  فضاي فيزيكي

 . اين كار صورت مي پذيرد، براي اين حرفه وجود ندارد و به موقعيت زماني فرد هنرمند مشخصي ساعت كاري :  كاري ساعات

 . خطر خاصي در اين شغل وجود ندارد :  خطرات احتمالي
 . لحاظ ماهيت شغلي تحرك در اين حرفه وجود نداردبه :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

ا اين حرفه در محيط حاكم مي هاي مرتبط بزمان انجام فعاليتطور معمول سكوت دربه :  بودن محيطكت بودن يا پرسروصدا سا
 .باشد

 . ابزار و وسايل كار مهم مي باشد، در اين حرفه بيش از ارتباط با افراد :  سروكار با افراد يا با ابزار و وسايل

 چيست؟ شغل اين شروع براي الزم هايوآموزش تحصيلي مدارك .3
ساعت سازمان آموزش  210دوره آموزشيليكن ذوق هنري و داشتن مهارت وگذراندن . ر اين حرفه به مدرك خاصي نياز نيستد

  . كافي مي باشدجهت ارتقاء ي احرفهوفني

 وجود داشته باشد؟ سطح شهرچه عاملي باعث شده است اين شغل در   .4
 . دتواند نقش مهمي در معرفي فرهنگ و هويت ايراني داشته باشمي هاي اصيل و زيباي ايرانيدوزي به عنوان يكي از هنر سوزن

 شهر دوزي و ازدياد توليد در مناطق مختلفشناخت اين هنر ارزنده توسط ساكنان شهرها با افزايش تقاضا براي محصوالت سوزن
 . گرددو عرضه ميدوزان توليد زننيز توسط سو  ...پرده و، آباژور، سفره، كوسن، مقارن بوده است و از اين رو انواع روميزي

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟ .5

، تضمين خريد توليدات به قيمت عادالنه، ي كه درتوليد دارندهايمين نيازأت ازهنرمندان و حمايتو هنر سعي درشناساندن اين
، وآشنايي با پيشرفت هاي اين هنر در كشورهاي ديگر )صادرات معرفي و(عرضه توليدات داخلي وخارجي براي هايايجاد نمايشگاه 

، توليدي هايايجاد انواع كارگاه ، شهرها براي عرضه محصوالت در دائمي هايايجاد فروشگاه، مختلف روش هايازتوليدات معرفي 
پيشرفت و همگي از عوامل توسعه ، نو ارتقا سطح دانش و مهارت آنا دوزانقراردادن امكانات واعتبارات به حد كافي دراختيار سوزن

 . باشنداين كسب و كار مي
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 استخدامي شغل چيست؟ هايگزينه .6

 غول افراد به شكل خانگي مش، باشد و با توجه به ابزارهاي ساده براي اين هنراين شغل به صورت خوداشتغالي مي حال حاضردر
 . باشندحرفه مياين 

 چشم اندازآينده شغل چيست؟ .7
گذاري  به همين خاطر توسعه و سرمايه . زايي و توسعه اقتصادي داردنقش مهمي در اشتغال، ه عنوان صنعتي مستقلب سوزن دوزي

با  صنايع دستي . است بوده زايي مطرح براي اشتغال و زود بازده هاي ارزان و مناسب در هنرهاي سنتي همواره به عنوان يكي از راه
كارآفريني ايفا تواند نقش مهمي در فناوري ساده مي استفاده از مواد اوليه داخلي ارزان و هها و خصوصيات ويژه خود از جملقابليت

عنوان يك توان آن را بهمي، حمايت دولت براي ايجاد مشاغل خانگي و دادن اعتبارات و تبليغات در اين زمينهنمايد همچنين با 
 . متصور بودبرند بين المللي با افق رو به پيشرفت 

 مزاياي شغل چگونه است؟ حقوق و .8
دم به صنايع دستي و با توجه به عالقه مر بستگي دارد  وميزان مهارت وكيفيت كارفرد هنرمند درآمد اين حرفه به ساعات كار و

بيني كمك به بهبود وضعيت معيشتي پيشها مخصوصا زنان وتوان درآمد مناسبي براي خانوادهبراي اين حرفه مي افزايش تقاضا
 .نمود

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ هاياهر .9
ها و گرفتن اطالعات از مطالعه كتب مربوط به هنرهاي سنتي و تاريخچه آن، مراجعه به شاغلين اين حرفه، هاي شغلياطلس

 . هاي مربوطه اينترنتياي و  سايتسازمان آموزش فني و حرفه

 الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت  .10
 . دادن ايده هاي نو درتوليد آثار جذاب :  انايي هنريتو

 . دقت و سرعت عمل در كار، ها و چشم براي كيفيت بخشيهماهنگي بين انگشتان دست :  توانايي حركتي
 . لحاظ كار با ابزار و وسايل مرتبط در اين حوزهبه :  توانايي مكانيكي
 . باال در جذب مشتري در راستاي داشتن روابط عمومي :  توانايي ارتباطي

 كداميك از شخصيت ها در اين شغل موفق تر هستند؟ .11

 :  از شخصيت هاي موفق تر در اين شغل مي توان به موارد زير اشاره كرد 
 . دارا بودن روابط عمومي و توانايي باال در جذب مشتري :  شخصيت هاي اجتماعي
 زار و تجهيزات مرتبط كاريبه كار با اب عالقه مندافراد  :  شخصيت هاي واقع بين

 كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش  .12

ها و بازاريابي مناسب در صورت عضويت در تعاوني  كسب درآمد مختصر و حاصل دسترنج خود كه كمك هزينه خانواده خواهد بود
 . اين درآمد به صورت دائمي و باالتر خواهد بود

 مندي به انجام فعاليت اثربخش در اين حوزهقهحاصل از تالش و پشتكار و عال :  موفقيت
  . باشندهاي اين كار مياجراي ايده هاي نوين و خالق از جمله ارزش :  آزادي عمل

همچنين در نتيجه  . از ديگر ارزش هاي اين شغل مي توان به رشد و ارتقا فرد در جامعه و كسب منزلت اجتماعي وي اشاره كرد
و خودكفايي ملي در حوزه توليدات داخلي و ) كارآفريني(توسعه افراد ديگر درجامعه ارتقا و، شده بدست آوردن ارزش هاي ذكر

 . صنايع دستي دركشور را شاهد خواهيم بود
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 عروسك سازي

 رسته

 هنر، ورزش و سرگرمي:   رسته اصلي

 هنر:   رسته فرعي
 

 ماهيت  .1

كردن قسمت هاي پر، كردن پوشش بدندوخت و پر، برش، جاندارانعروسك ساز كسي است كه بتواند از عهده طراحي الگوي بدن 
، ساختن كاله وكفش، دوخت و آرايش موي سر، سازيشخصيت، پرداخت اوليه، ساخت سر و اتصال آن به بدن، مختلف بدن

 . هاي نمايشي و توانايي موزيكال كردن آن برآيدساختن انواع عروسك
، بشكاف، نخ چين، قيچي، كاغذ طراحي، پارچه، متر، تخته جهت ترسيم الگو، صندلي، رشميز ب، چرخ خياطي:  ابزار و وسايل كار

  ...سنگ و پولك و  ، انواع پوزه ، چشم عروسكي ، نوارهاي تزئيني ، الياف
 . صورت شخصي و خودنظارتي مي باشدبه :  سيستم نظارت

 محيط كار .2
 . اوليه و توليد را نگهداري نمود در كارگاه يا در فضاي منزل مسكونيمحيطي با متراژ حداقلي كه بتوان اجناس :  فضاي فيزيكي
 . باشدوقت يا تمام وقت صورت نيمهتواند بهساعت كار در اين كسب و كار مي :  ساعات كاري

  . نمايدبا رعايت نكات ايمني آسيب خاصي فرد شاغل را تهديد نمي :  خطرات احتمالي
 . در اين حرفه تحرك و جابجايي خاصي وجود ندارد :  ثابت بودن يا تحرك و جابجايي

سكوت در محيط اين حرفه حكفرما مي باشد و سروصداي حداقلي ناشي از كار با  :  ساكت بودن يا پرسروصدا بودن محيط
 . تجهيزات شغلي مانند چرخ خياطي وجود دارد

  . شاغل با ابزار و تجهيزات كار مي باشددر اين حرفه ارتباط فرد  :  سروكار با افراد يا با ابزار و وسايل

 ؟مدارك تحصيلي و آموزش هاي الزم براي شروع اين شغل چيست .3
ساعت به صورت حضوري ) 320(ماه3آموزي به مدتهاي مهارتوگذراندن دوره) متوسطه اول(داشتن حداقل سواد دوره راهنمايي
 . آموزشي هاييا حتي غير حضوري از طريق برنامه

 وجود داشته باشد؟ سطح شهراعث شده است اين شغل در چه عاملي ب .4

باشد و با توجه مي. . ها و ميوه، حيوانات، دوزي جز هنرهاي تزئيني محسوب و محصوالت تهيه شده شامل انواع عروسكعروسك
 . بسياري خواهد داشت وجود و ترويج اين كسب و كار خانگي در هر زمان و مكاني متقاضيان، مندي افرادبه زيبايي شناختي وعالقه

 چگونه مي توان اين شغل را توسعه داد ودر آن پيشرفت كرد؟  .5

، داشتن شرايط مالي و بازارفروش مناسب و همچنين داشتن اطالعات هماهنگ با نياز بازار و توليد محصوالت خالقانه و با كيفيت
 گي از عوامل توسعه اين حرفه هم. . و ضه محصوالت از طريق فضاي مجازي وكانون پرورش فكري كودكان وشهركتابعر
 . دباشمي

 ؟گزينه هاي استخدامي شغل چيست .6
 ،هاي خصوصي و يا مراكز تجاري جهت كارابتكار و خالقيت جهت تدريس در آموزشگاه، هاي طراحي و دوختداشتن مهارت

 . يهاي عروسك سازهمچنين استخدام در كارگاه، هافروش و كارآفريني درمنزل براي خانم

 ؟چشم انداز آينده شغل چيست .7
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مندي مردم و مخصوصا كودكان به توليدات اين كسب و كار و رقابت با محصوالت خارجي و خودكفايي اقتصادي در بدليل عالقه
 . چشم انداز رو به پيشرفتي در اين حرفه وجود خواهد داشت، اين راستا

 ؟حقوق و مزاياي شغل چگونه است .8
 . باشدداشتن بازاركار مناسب و قدرت جذب مشتري متفاوت مي، يفيت كار توليديبستگي به نوع و حجم و ك

 راههاي كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟ .9

 . سايت هاي اينترنتي، مراجعه به شاغلين اين حرفه و منابع مطالعاتي مانند كتاب و مجله، هاي شغلياطلس

 توانايي و مهارت هاي الزم براي انجام شغل چيست؟ .10
 . يو جذب مشتر هيو داشتن نفوذ كالم در توج انيجهت ارتباط و رفتار مناسب با مشتر:   يو كالم يارتباط ييوانات

 . جهت داشتن خالقيت و ايده هاي نو در توليدات محصوالت :  يي هنريتوانا
 . حوزه نيا تجهيزاتكار با ابزار و  يدر راستا :  يكيمكان ييتوانا
 . لحاظ تمركز و دقت در كار هب ، حرفه نيبدن از الزامات ا ياعضا يداشتن سالمت و هماهنگ  : يو حركت يجسم ييتوانا

 ها در اين شغل موفق ترند؟كداميك از شخصيت .11

 :   اشاره كرد ريتوان به موارد ز يشغل م نيموفق تر در ا يها تياز شخص
 . گرانيبه كمك به دمند هباال و عالق يروابط عموم يافراد دارا :  ياجتماع يها تيشخص
 . يمرتبط كار زاتيلحاظ كار با ابزار و تجههب :  نيواقع ب يها تيشخص

 ارزش هاي كاري براي انجام اين شغل چيست؟ .12

  ...گل فروشي و ، مهدها، از طريق همكاري با مراكز فروش وسايل كودك :  كسب درآمد مناسب
 ناس توليدياج ...نوع و ، در كار عمل يداشتن آزاد :  آزادي عمل

 . جديد در تمايز كاري و ايجاد ارزش نقش بسزايي دارد هايو نو و توليدات عروسك خالقانه يهادهيا : خالقيت
 يدوستانسان، يمندهحاصل از تالش و پشتكار و عالق يها تيو كسب موفق يثر در حوزه كارؤم يهاتيجهت انجام فعال :موفقيت

و ارتقاء وتوسعه  يي اقتصاديآن خودكفا جهيباشند كه در نتيشغل م نيا يكار يهااز ارزش ينوعان همگهم ازيو كمك به رفع ن
 . گردديم تلقي، حرفه نيا يارزش ها گريد زاي و يفرد درجامعه و منزلت اجتماع
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 هويه كاري

 رسته

 ورزش و سرگرمي، هنر :  رسته اصلي
 هنر :  رسته فرعي

 

  ماهيت .1

جهت زيبايي كار   ...نماز و جا، مختلف هايروميزي ، ي سنتي و خالقانه بر روي پيراهنهايهويه طرح افراد با استفاده از دستگاه 
  . كنندايجاد مي

 هاي مناسب جهت برش با دستگاه هويه پارچه، دستگاه هويه :  ابزار و وسايل
فريني خود فرد بنابر سفارش و سليقه ها زير نظر مستقيم استادكار و در صورت كارآدر صورت كار در كارگاه :  سيستم نظارت

 نظارتي مشتريان و به صورت خود

  محيط كار .2

توان به آن خانه يا كارگاه و در هر منطقه آب و هوايي مياعم از  شغلي هنري است كه در يك محيط بسته  :  فضاي فيزيكي
تواند در اين حالت از يك گيرند كه حتي مينياز به ايجاد فضايي خاص ندارد مگر اين كه كارگاهي متمركز در نظر ب . پرداخت

 . متر و باالتر استفاده نمود 5مغازه حدود 
در هر ساعت از شبانه روز قابليت انجام  و  اما با توجه به سفارش و تعهدي كه نسبت به مشتري دارد، كامال اختياري :  ساعات كار

  .كار وجود دارد
 . ار با دستگاه هويه بهتر است مراقب سوختگي خود يا فرزندان كوچك خود باشندهمچنين افراد در هنگام ك :  خطرات احتمالي

  . محيط كاري ثابت است :  ثابت بودن يا تحرك در كار
 . در يك محيط آرام و بدون سروصدا انجام مي شود:  ساكت بودن يا سرو صدا در محيط كار

 . هاي زيادي سر و كار دارندا ابزار در ساعتب، طبق نظر و سليقه مشتريان :  سروكار با ابزار يا افراد

 الزم براي شروع اين شغل چيست؟  هايمدارك تحصيلي و آموزش  .3

مدت زمان دوره آموزشي براي آماده . با حداقل سواد مي توان به اين شغل پرداخت فقط ذوق هنري و استعداد هنري الزم است
 . ش اين هنر مي تواند به صورت حضوري يا مجازي انجام شودنوع آموز . ساعت باشد 5شدن در شغل مي تواند حداقل 

 شما وجود داشته باشد؟  لي باعث شده است اين شغل در شهرچه عام .4

باعث شده گرايش  جهت كمك به اقتصاد خانواده  عالقه به ايجاد مشاغلي با سرمايه گذاري كم و ايجاد مشاغل شخصي و خانگي
  . به اين شغل گسترش پيدا كند

  ه مي توان اين شغل را توسعه داد و در آن پيشرفت كرد؟چگون .5

 . توان آنرا توسعه دادمي، هاي هنري كارودانشها در وزارت تعاون؛ در رستهاونيثبت تع هاي كوچك وبزرگ يابه كمك ايجاد كارگاه

  گزينه هاي استخدامي شغل چيست؟ .6

صورت شخصي امكان جذب نيرو در اين زمينه دارد اما كار به ايحرفهوسازمان آموزش فني ، سازمان صنايع دستي و گردشگري
 . گزينه خوبي براي اين رشته مي باشد

  چشم انداز آينده شغل چيست؟ .7

 ايجاد مراكز آموزشي در سازمان فني حرفه اي و كارودانش به عنوان رشته خاص هنري و با تربيت مربي به عنوان يك شغل به 
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  . پيشرفت اين شغل كمك مي كند

  حقوق و مزاياي شغل چگونه است؟ .8

 . بستگي به زمان انجام كار و تعداد فروش محصول دارد، حقوق ماهيانه يا هفتگي ندارد

 كسب اطالعات بيشتر شغل چگونه است؟  هايراه .9
يله به وس چنينهمو  وزارت تعاون، ايحرفهومان فنيساز ، ه سازمان صنايع دستي و گردشگريبه وسيله مطالعه و مراجعه ب

 . منابع مختلف مثل كتاب ها و اينترنت مي توان اطالعات خوبي كسب كردمشاوره با افراد با تجربه در اين زمينه و 

  الزم براي انجام شغل چيست؟ هايتوانايي ها و مهارت  .10
 . دارا بودن استعداد هنري جهت خلق اشكال و ظرافت كاري در انجام هويه :  توانايي هنري

 . تواند به بازاريابي و انجام دقيق كار كمك نمايددريافت منظور و سبك سليقه مشتري مي ، جهت معرفي كار :  توانايي ارتباطي
 هاي طوالنيجهت كار با ابزار و وسايل اين حرفه به صورت مداوم و ساعت :  توانايي مكانيكي
 هماهنگي بين چشم و حركت دست و سرعت چرخش پارچه :  توانايي حركتي

 از شخصيت ها در اين شغل موفق ترند؟ كداميك  .11
توانند با ارائه كار و توضيحات كافي و معرفي هنر و خدمات افرادي كه داراي روابط عمومي بااليي باشند مي :  شخصيت اجتماعي

 . ريابي مناسبي داشته باشنداخود باز
توانند با دقت وتمركز كار خوبي دوست دارند نيز مياين دسته از افراد كه صرفا كار درمحيط آرام و ساكت را  :  شخصيت قراردادي

 . و موفق باشند ارائه دهند
 توانند حتي صاحبدراين حرفه مي، برندهاي هنري لذت ميخصوص سبكبه با ابزار افرادي كه از كار :شخصيت واقع بين

 . سبك شوند

  كاري براي انجام اين شغل چيست؟ هايارزش  .12
توان به آن اي كوتاه ميباشد كه با طي دورهاي كسب درآمد متوسط و اشتغال به مشاغل خانگي ميهيكي از راه :  كسب درآمد

 . تسلط يافت و كار را آغاز نمود
 . آزادي عمل وجود دارد، در صورت اشتغال به اين كار با توجه به كارآفريني  و ايجاد اشتغال خانگي :  آزادي عمل

 . هاي جديد سهم بسزايي  در جذب مشتري داردخالقيت و طرح ايده، انجام يك كار هنري در اين حرفه با توجه به :  خالقيت
هم  . دارد و معرفي اين كار سنتي در  بين جهانيان خودكفايي زايي و صادرات آن تاثير زيادي در به دليل ايجاد شغل و درآمد 

در صورت ثبت تعاوني جهت ساماندهي كسب و كار  . رددگچنين موجب رشد و افزايش اعتماد به نفس و عزت افراد در جامعه مي
 . گرددها را موجب ميو بيمه منزلت اجتماعي و امنيت براي خانواده
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 :  فصل چهارم

 

 ايده پردازی
 
 
 

ا مشاغلي ر، وري دانشگاه تهران تهيه گرديده استكاري پارك علم و فناكه با تالش مشاوران محترم شهر تهران و هم قسمتدر اين 
-نماييم كه برپايه دانش علمي باال و در اصطالح دانش بنيان مي باشد؛ اميد كه چراغي باشد جهت راهنمايي و هدفمعرفي مي

 :  گذاري شما در آينده شغلي
هاي  كاربردي در جهت مشاغلي چون مشاوره پزشكي و ارائه خدمات افزارهاي مختلف  و برنامهتهيه و پياده سازي نرم -1

ارائه خدمات فني و خدماتي در منزل با سيستم امن سفارش و پرداخت  -ها و تحويل درب منزليد از راه وب سايتخر -اجتماعي
 اينترنتي

 هاي اداري امن و پرسرعتهاي شبكه و اتوماسيونسازي سيستمتهيه و پياده -2

 ها جهت هوشمندسازي دستگاههاي مصرف انرژيطراحي و ساخت كيت -3

 هانشانتجهيزات هوشمند و حفاظتي جهت ايمني آتشتوليد كننده دستگاهها و  -4

 توليد كننده دستگاهها و تجهيزات ابزار دقيق به روش مهندسي معكوس در صنايع پزشكي -5

 هاي نوتوليد دستگاهها و تجهيزات بهره برداري از انرژي -6

 هابرخي آسيب استحصال خطوط نفت و گاز جهت پيشگيري از، تعمير، توليد دستگاهها و تجهيزات جهت تشخيص -7

 هاي زلزلهطراحي و ساخت مصالح مقاوم و سبك در برابر آسيب -8

 هاي كشاورزيهاي نوين كشاورزي با در نظر گرفتن افزايش جمعيت و كاهش و فرسودگي زمينمطالعه و طراحي شيوه -9

 هاي ايمنها و درمانمطالعه در حوزه مبارزه با بيماري -10
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 ذمنابع و مأخ
 :گرددتر پيشنهاد ميمنابع زير جهت مطالعه بيش
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