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 :عٌَاى شغـل -1

 هتخػع چطن پشضىی

 تعریف شغـل: -2 

 رفغ ثزای آى ٍجزاحی ٍهذاٍا چطن ثیوبریْبی تطخیع ثزای درهبًی ّبی تَاًبیی ٍ هْبرتْب ی هجوَػِ 

 .ّستٌذ هتجحز  جزاحی  ثخػَظ  چطن  ثیوبریْبی  سهیٌِ در  پشضىبى  چطن هطىالتَدرول

  

 )گرٍُ( شغـلـی:رستِ  -3

 پشضىی

 شرح ٍظبیف ٍهسئَلیت ّبی اصلی شغل : -4

    ٍیشیت ثیوبراى چطن ٍ تطخیع ثیوبری ثیوبر ٍ درهبى ٍی ثباستفبدُ اسدارٍ یبػول جزاحی

 اّوییت ٍ ضرٍرت شغل: -5

اّویت چطن پشضىی ثِ حذی است وِ در غَرت ػذم ٍجَد ٍی اًسبًْب دراستفبدُ اسیىی اسثشرگتزیي ًؼوت 

 خذا وِ چطن است دچبرهطىل ٍدرًتیجِ سًذگی آًْب هختل هی ضَد. ّبی

 هذارک تحصیلی الزم ثرای احراز شغل: -6

  ثِ  دٍ ضبخِ  اس ایي  ّز یه  ثبضذ. وِ هی   ٍ ثیٌبیی سٌجی  پشضىی  چطن  اغلی  دٍ ضبخِ  دارای  ثیٌبیی  ػلن

  ّبی ضبخِ  دارای  تخػػی  فَق  در دٍرُ  ضىیپش  چطن  ضًَذ. هثالً رضتِ هی   تمسین  تزی فزػی   ّبی ضبخِ

  ایٌىِ  ثبضذ. )تَضیح هی   ٍ ضجىیِ  ، فطبر چطن پله  جزاحی  در سهیٌِ  تخػع  تز اس لجیل تخػػی 

در   اس هَفمیت  را ثگذراًٌذ ٍ پس  ػوَهی  پشضىی  ثبیذ دٍرُ  پشضىی  چطن  در رضتِ  تحػیل  ثزای  داًطجَیبى

 ضًَذ(.  هطغَل  رضتِ  در ایي  تحػیل  ثِ  خػػیت  دوتزای  آسهًَْبی

 هْبرت ّب،تجبرة ٍ دٍرُ ّبی آهَزشی ٍیژُ ثرا احراز شغل: -7



سبلِ در داًطگبُ ّبی ػلَم پشضىی.پس اس گذراًذى ایي دٍرُ هْبرت خبظ چطن  8یب  7تحػیالت ػبلیِ 

 ثگیزد تخػع فَق یب تخػع رضتِ درایي فزد تب پشضىی السم است 

 هحیط کبر:شرایط  -8

 ػول اتبق –هغت  -فضبی سزپَضیذُ )ثیوبرستبى(

 ٍسبیل ٍ اثسار الزم ثرای اًجبم شغل: -9

 ولیِ ی ٍسبیل السم ثزای هؼبیٌبت چطن پشضىی ٍ اػوبل جزاحی چطن ٍتطخیع ػیَة چطن

 خصَصیبت جسوبًی ٍ تَاًبییْبی ثذًی الزم ثرای اًجبم شغل: -11

ًیست ٍلی پشضه ثبیذ اس سالهت جسوبًی ٍ استمبهت در ثزاثز  در ایي ضغل خػَغیبت جسوی خبغی السم

 خستگی ٍثِ دلیل حسبسیت ػول جزاحی چطن ثباسّوبٌّگی ثبالیی ثیي فىز ٍ ػول ثزخَردار ثبضذ

 هعلَلیتْبی ثی اثر در اًجبم شغل: -11

 اثز ثی ذًىٌ ٍارد ای خذضِ هؼلَلیت ّبی سغحی وِ ثِ ارائِ ی خذهبت ٍ اهَر چطن پشضىی ٍػول جزاحی 

  .است

 خصَصیبت رٍاًی ٍ تَاًبیی ّبی رٌّی الزم ثرای اًجبم شغل: -12

ثب تَجِ ثِ الذاهبت السم ثزای ػول ّبی جزاحی چطن دردرهبى ثیوبر،ثبیذ اس سزػت ٍ دلت ثسشایی ثزخَردار 

ای  ثبضذ. ٍاسآراهص رٍاًی خَثی ثزخَردارثبضذ.پذیزفتي هسئَلیت ّبی سٌگیي در ضزایظ هختلف ٍ رٍحیِ

 لَی ٍ ضجبع ٍ داضتي اػتوبد ثِ ًفس.

 رغجت ّبی هَرد ًیبز ثرای اًجبم شغل: -13

 ػاللِ ثِ پشضىی در حمیمت ػاللِ ثِ خذهت ثِ هزدم ٍ درهبى آى ّب است.

 هحل ّبی اشتغبل ٍ استخذام: -14

 . در توبهی ثیوبرستبى ّبی دٍلتی ٍ خػَغی،درهبًگبُ ّب ٍ هزاوش ثْذاضت درهبًی،هغت ضخػی ٍ...

 جٌجِ ّبی هبلی ٍ حقَقی: -15



ثستگی ثِ وبر در هزاوش درهبًی ػوَهی)ثیوبرستبى(یب وبر در هزاوش خػَغی)هغت(دارد.ٍتؼذادػول ّبی 

جزاحی وِ اًجبم هی دّذ دارد ٍّزچِ چطن پشضه ثبپطتىبرخَدتَاًبیی تطخیع ٍدرهبى ثیوبریْبی چطن 

 آهذ ثبالتزی ثزخَردار هی ضَد.خَدراافشایص دّذ هزاجؼیي ثِ اٍثیطتز ٍدرًتیجِ اسدر

 ّز پشضه هیتَاًذ ثب اضبفِ وبری ٍ وست درجبت ثبالتز حمَق خَد را افشایص دّذ.

 شرایط ارتقبء: -16

ثؼذ اس اخذ هذرن تخػع هی تَاًذ تحػیالت را اداهِ دّذ ٍ ثِ درجبت ثبالتز چطن پشضىی هبًٌذ فَق 

 تخػع ثزسذ.

 ًحَُ استخذام ٍ ٍرٍد ثِ شغل: -17

استخذام در ثیوبرستبى ّبی دٍلتی آسهَى ٍرٍدی،هػبحجِ ٍ گشیٌص السم است. ٍلی هیتَاًذ ثذٍى  ثزای

 استخذام دٍلتی ّن ثبتأسیس هغت پذیزای ثیوبراى ثبضذ.

 ارتجبط ّبی شغلی: -18

 ارتجبط ثب ثیوبراى،اتبق ػول،آسهبیطگبُ ّب ٍتمزیجب ولیِ وبدرّبی درهبًی

 ل پسشکی:هطلَثیت ّب ٍ هحذٍدیت ّبی شغ -19

ثستگی ثِ ضذت تحول پشضه در ثزاثز فطبرّبی وبری دارد)فطزدگی ضیفت ّب،ون خَاثی ٍ....(ٍلی در ػَؼ 

 ضزایظ هبلی خَثی خَاّذ داضت.

 آیٌذُ شغل: -21

 اس ًظز التػبدی: ثب تَجِ ثِ ضزایظ سخت وبری ًیبس ثِ تَجِ خبظ هسئَلیي دارد.

یي رضتِ ی خبظ ٍ حیبتی چطن پشضه اس هَلؼیت اجتوبػی اس ًظز اجتوبػی:ثب تَجِ ثِ ًیبس ضذیذ ثِ ا

 خبظ ٍخَثی ثزخَردار است.

 هراحل ٍ جریبى یک رٍز عبدی ثرای شغل: -21

ٍیشیت ثیوبراى درهزاوش درهبًی ٍهغت ضخػی ،دادى اعالػبت ٍ تذوزات السم ثِ پزستبراى ٍاًجبم ػول ّبی 

 جزاحی

22 



 ی شغل: هحل ٍ راُ ّبی کست اطالعبت ثیشتر درثبرُ -

تحمیك درثبرُ ی ایي ضغل، پزسص اس چطن پشضىبى ضبغل در ایي رضتِ،ارتجبط ثب هزاوش داًطگبّی ٍ هغبلؼِ 

 ی ًطزیبت هفیذ ٍ...

 تَصیِ ٍ پیشٌْبد الزم ثرای داٍطلجبى ٍرٍد ثِ ایي شغل: -23

ًٌذ خَا هی خَدرا درٍس تالش ثبًْبیت آهَسی داًص دردٍراى ایٌىِ ثبیذضوي ضغل ایي ثِ ٍرٍد داٍعلجبى 

ًٍوزات خَة وست هی وٌٌذ ثبیذ دررضتِ ػلَم تجزثی دیپلن ثگیزًذ ٍثب آگبّی ٍ ثیٌص وبفی ٍ ثب هطبّذُ 

  ی هحیظ وبر ٍ سٌجیذى تَاًبیی ّبی خَد ایي ضغل حیبتی ٍ همذس را اًتخبة وٌٌذ. 

 


