
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .از جمله مشاغل این طبقه هستند

  خدمات و مراقبت هاي شخصی.  10

ارایه خدمات پزشکی و بهداشتی به بزرگساالن و کودکانی که 

مراقبت هاي خانگی اعم از  .دچار ناتوانی هاي فیزیکی هستند

  .وغیره است مراقبت هاي پزشکی

 اجساخت و ساز و استخر. 11

مشاغل این طبقـه شـامل طراحـی، برنامـه ریـزي، مـدیریت،       

ساخت و ساز و نگهداري از محیط هاي ساخته شده کارهـاي  

    می باشد. فنی مانند نجاري، الکتریکی و تعمیرات

  علوم زندگی، طبیعی و اجتماعی. ١٢

طراحی ، سازمان دهی و مـدیریت در علـوم جـانوري، انسـان     

دي، علوم هوا و فضـا، زیسـت   شناسی، باستان شناسی، فضانور

  .شناسی، سیاست، از جمله مشاغل این طبقه هستند

   فروش و مشاغل مربوطه ..13

مشاغل این طبقه طراحی، مدیریت، اجـراي خـدمات فـروش    

کلــی و جزئــی و خــدمات بازاریــابی و توزیــع شــامل ارتقــاي 

  .مدیریت محصول و عرضه آن به بازار را شامل می شود

  اضیاتکامپیوتر و ری. 14

مشاغل این طبقه شـامل تجزیـه و تحلیـل داده هـا، تحقیـق،      

ــول هــا، اصــول و    ــار گیــري فرم ــه ک طراحــی، همــاهنگی، ب

متدولوژي استاندارد شده ریاضی براي مسایل توسعه فنـاوري  

  .و اجراي برنامه هاي نرم افزاري را شامل می شود

  متخصصان مراقبت هاي بهداشتی و حرفه اي. 15

امل ارتقـاي سـالمت، بهبـود، تشـخیص و     این طبقه شغلی ش

درمان آسیب ها و بیماري هـا، ارتبـاط مسـتقیم بـا مـردم در      

بیمارستان ها، مطب هاي پزشکی و دندانپزشـکی، البراتورهـا،   

کشتی هـاي تفریحـی، امـاکن ورزشـی ، تحقیقـات در مـورد       

  .بیماریها ، جمع آوري و تنظیم داده ها و اطالعات می باشد

   مدیریت. 16

  

شاغل این طبقه شامل طراحی، سازماندهی، هدایت، اجـرا و  م

ارزیابی کارکردهاي تجاري ومدیریتی الزم جهت عملکرد موثر 

  .بهره وري و سود آور می باشد

   مزرعه داري، ماهیگیري و جنگلداري. 17

ایــن طبقــه از مشــاغل شــامل برنامــه ریــزي، انجــام، تولیــد،  

شـاورزي و خـدمات   مدیریت، پردازش و بازاریابی محصوالت ک

آن ، مواد غذایی، محصوالت چوبی، منابع طبیعـی، باغبـانی و   

سایر محصوالت گیاهی و جانوري بـوده و هـم چنـین شـامل     

ــد   ــی باش ــه م ــی و آموزشــی مربوط ــه اي، فن  .خــدمات حرف

  معماري و مهندسی. 18

مشاغل در این طبقه شامل بخش هاي طراحی، برنامه ریـزي،  

مـی و خـدمات فنـی و حرفـه اي،     مدیریت، ارایه تحقیقات عل

  خدمات ارزیابی، آزمایشگاهی و تحقیق و توسعه می شوند

   نصب، نگهداري و تعمیر. 19

مشاغل این طبقه در ارتباط با نصب، نگهداري و تعمیر وسایل 

مکــانیکی و الکتریکــی شــامل، هواپیمــا، دوچرخــه، اتوبــوس، 

اي کامیون، دوربین، انواع ماشین هـاي اتوماتیـک، ماشـین هـ    

  می باشد کشاورزي،آالت موسیقی

   حمل و نقل کاال و مسافر. 20

مشاغل این طبقـه شـامل طراحـی، مـدیریت، نقـل و انتقـال       

  می باشدآب و مسافر، مواد و کاالها از طریق جاده، هوا، ریل

  نظافت و نگهداري ساختمان و زمین .21

مشاغل ایـن طبقـه شـامل تمیـز نگهداشـتن سـاختمان هـا،        

  است.فروشگاه ها، هتل ها، آپارتمان ها و ...  ،بیمارستان ها

   هنر، طراحی، سرگرمی، ورزش و رسانه. 22

مشاغل در این طبقه شـامل طراحـی، تولیـد، نمـایش، اجـرا،      

نویسندگی و انتشار منابع چند رسانه اي شامل، منابع بصـري  

   و اجراي هنري و طراحی، روزنامه نگاري و سرگرمی می شوند
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بندي و شرح جامع مشاغل/ تـالیف و گـردآوري ابـراهیم     طبقه

  .1388 تهران: دانش پارسیان،  -سالمی. باي ابراهیم

  ج.: جدول 22 

HF  ۵۵۴٩/۵  ١۶  الف  ۴  ر/  

 شــرکت دانــش پارســیان  یــک موسســه انتفــاعی اســت کــه 

 82ازسـال  بامدیریت مهندس ابـراهیم ابـراهیم بـاي سـالمی     

 نـوین  باهدف ارائه خـدمات ومحصـوالت مبتنـی بـر فنـاوري     

جلـدي   22تشکیل گردیـده اسـت. انتشـارمجموعه     یاطالعات

اسـتاي اهـداف   ر شـرح جـامع مشـاغل نیـزدر     و طبقه بنـدي 

شرکت ازجمله تولید و طراحی نرم افزارهاي مختلف  دربخش 

ارزیابی ، سنجش وتحلیل عملکرد به عنوان راهکار دقیق وکم 

 که عناوین وشـرح هزینه براي سازمان ها و کار کنان می باشد

 ( در وبگـــاه ایـــن شـــرکت ایـــن نـــرم افزارهـــا وتولیـــدات

http://dapa.ir/fa(   آمده است.تفصیل به  

دلیــل انتشــارمجموعه طبقــه بنــدي مشــاغل از طــرف ایــن   

که برپایـه   بودنیاز به منبع مرجعی کتاب  بنا برمقدمه موسسه

آزمون هاي شغلی را طراحـی ، تهیـه    قصد داشتآن  شرکت 

وتدوین نماید. مجموعه اي جـامع  وعلمـی کـه درآن ویژگـی     

آن بتــوان ارزیــابی هــاي  مشــاغل درج ودر نتیجــه برمبنــاي 

شــرکت  اینکــه مناســبی از مشــاغل را ارائــه نمــودودر نهایــت

بتواندبا اسـتفاده از آن آزمـون هـاي شـغلی رابرگـزار ونتـایج       

  حاصل از آن را در اختیار نهادها و کارجویان قراردهد.

  )    ( O*NETشبکه اطالعات شغلی

این مجموعه برپایه این طبقه بندي تدوین وتالیف شده است. 

شغل  اصلی  926شبکه شغلی شامل اطالعات مربوط به شرح 

داراي لینـک  شغل فرعی است. همچنین این شبکه  30505و

که کاربر را به دیگر عناوین شغلی راهنمـایی مـی    هایی است

 کند. این شبکه از شناسه هاي شغلی براي امکان مرور کوتاه

 تعریف هاي اطالعاتی هر شغل استفاده کرده اسـت و مبتنـی  

طبقه بندي بیشـترین کـاربرد    .اینبرالگوي محتوایی می باشد

واستفاده را دردنیا دارد و واز تمام طبقه بنـدي هـا روزآمـدتر    

  است.

  جلدي 22ساختار مجموعه  

مجموعه طبقه بندي وشـرح جـامع مشـاغل برمبنـاي طبقـه      

رده  کلی انواع مشـاغل   22در "شبکه اطالعات شغلی "بندي 

قه  حاوي مشاغل  زیر مجموعـه،  یـک   گیرد وهرطب رادربرمی

  جلد از کتاب رابه خوداختصاص داده است  

   پیوست ها (نظام هاي طبقه بندي)

رانتهاي هر مجلد سه طبقه بندي همراه با کد مربوط به هـر  د

شغل تنظیم شده است . به طوریکه خواننده بـه راحتـی مـی    

 یـا تواند با نگاه به هرجلد نظام هاي طبقه بنـدي رامالحظـه و  

  بایکدیگر مقایسه نماید:

 -طبقـــه بنـــدي مشـــاغل ایـــران، مرکـــز آمـــار ایـــران ا.  

بر اساس طبقه بندي استاندارد  1375سرشماري  سال 1378

  ) ISCO-88بین المللی مشاغل(

  (ILO )    . طبقه بندي استادارد بین المللی مشاغل2

  )    ( O*NET. شبکه اطالعات شغلی3

  :رح جامع مشاغلطبقھ بندی و ش جلدهايعنوان 

   آموزش و پرورش و کتابخانه. 1

مشاغل این طبقـه شـامل طراحـی، مـدیریت، فـراهم نمـودن       

 خـدمات آموزشـی، پرورشـی و خـدمات پشـتیبانی یــادگیري     

 است.مرتبط شامل خدمات ارزیابی و کتابخانه اي 

  پشتیبانی تندرستی. ٢

مشاغل در این طبقه شامل خدمات بهداشت روزمـره فـردي،    

ه بیماران و تسهیل انجام مراقبـت و خـدمات خـانگی،    کمک ب

انجام وظایف اجرایی، اداري و بالینی زیر نظر مستقیم پزشـک  

 .و انجام خدمات درمانی می باشد

  

  پشتیبانی اداري و دفتري. 3

این طبقه شامل کار با کـامپیوتر، انجـام کارهـاي     مشاغل در 

دفتري، حفظ امنیت اطالعات، ایجاد همـاهنگی هـا، بایگـانی،    

تبادل اطالعات داخل و خارج سازمانی، جمع آوري، پـردازش،  

  سازماندهی و بازیابی اطالعات می باشد

  امور بازرگانی و مالی. 4

ریـزي،   مشاغل این طبقه ارتبـاط بـا سـرمایه گـذاري، برنامـه     

بانکداري، بیمه و مدیریت مالی، تجاري، مهـارت هـاي خـاص    

در سازماندهی، مدیریت زمان، ارتباطات و خدمات مشـتري را  

  .شامل می گردد

  تهیه و سرو غذا و حرفه هاي مربوطه. 5

مشاغل این طبقه تهیه، پخت و سرو غذا ها، دسـرها، غـذاهاي   

فوري، غـذاهاي سـرد و سـایر مـواد غـذایی بـراي موسسـات،        

  .منازل، رستوران ها، هتل هاو غیره را شامل می شود

  تولید. 6

مشاغل این طبقه طراحـی، مـدیریت، اجـرا و پـردازش مـواد      

تی جهت تولید محصوالت واسطه یا نهایی، فعالیت هاي حمـای 

فنی و حرفـه اي مربوطـه ماننـد تولیـد، کنتـرل، نگهـداري و       

 .شود پردازش را شامل می

  حقوق. 7

مشاغل این طبقه طراحی، مدیریت، ارایـه خـدمات حمـایتی،    

 قانونی و حقوقی را شامل می شود

 خدمات اجتماعی. 8

مشاغل این طبقه توسعه، تولیـد، مـدیریت کاالهـا و خـدمات     

ــه، پوشــاك،  مشــتریان و زنــدگی در منــزل شــامل غــذا، خان

 .منسوجات و کودك را شامل می شود

 خدمات حفاظتی. 9

 مدیریت، نظارت و کنترل حفاظتی و امنیتی سرو کار دارند.

  نگهبانان، کارآگاهان، آتش نشانان و نیروهاي پلیس از جمله 

  مشاغل این طبقه هستند




