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مقدمه
نگاه کردن به شغل تنها از زاویة کسب درآمد ،مثل این است که از دريچهاي کوچک به یک دریای بیکران نگاه کنیم؛ در

این حالت ،فقط بخش کوچکی از دریا را خواهیم دید و از درک عظمت آن باز خواهیم ماند .در واقع مهمترین ضرورت

داشتن شغل ،رسیدن به رشد فردی و مفید بودن برای جامعهای است که در قبال آن مسئولیم .فردی كه شغل دارد ،زندگیاش
هدفمند است و انرژی و توانش صرف امور مفيد و ضروری ميشود و این دقیق ًا رشد او را به دنبال دارد .از طرفی ،کار به
انسان هویت میدهد و این بخشی از هویت اجتماعی است که همة ما به آن نیاز داریم.

ما زماني از هويت اجتماعي و شغل خود احساس رضايت ميكنيم كه از آن شناخت داشته باشيم؛ شناخت خود و شغلهاي
موجود در جامعه .شايد براي بعضي از شما اين سؤال مطرح باشد كه “من براي چه شغلي ساخته شدهام”.

خودشناسی از نظر شناخت عالیق ،استعدادها و خصوصیات شخصیتی يكي از نیازهای دورة نوجوانی و دانشآموزی است.

با شناخت اين ويژگيها ما عالوه بر احساس رضايت از خود و شغل خويش ،ميتوانيم در رشد و توسعة كشورمان نيز

نقش مؤثري داشته باشيم.

یکی از شاخصهای خودشناسی ،تشخیص استعدادهاست؛ برای تشخیص استعدادهایتان باید در رفتارهای خود دقیق شوید
و به عالیقتان توجه خاص داشته باشید .عالقه میتواند یکی از نشانههای استعداد باشد .به عنوان مثال ،برای تجزیه و تحلیل

رفتار خود میتوانید این موارد را بررسی کنید:

من از انجام دادن چه نوع كارهايي لذت ميبرم؟ كارهاي فكري يا كارهاي دستي؟
دوست دارم فردي كار كنم يا كار گروهي را هم دوست دارم؟

آيا به كار در محيطهاي آرام عالقهمندم يا كار در محيطهاي پر سروصدا را ميپسندم؟
آيا تحمل كار كردن در شيفت شب را دارم؟
آيا تحمل دوري از خانواده را دارم؟

ارتباط داشتن با مردم را تا چه حد ميپسندم؟

تا چه ميزان به كارهاي محاسباتي يا مديريتي عالقهمندم؟

آيا تحمل و صبر الزم براي شنيدن صحبتهاي ديگران را دارم؟

عالوه بر این موارد ،میتوانید از نظر کسانی که به شما نزدیکاند و شما را به خوبی میشناسند نیز کمک بگیرید .گاهی

دیگران ویژگیهایی را در ما میبینند که ممکن است خودمان به طور دقیق متوجه آنها نشده باشیم.

شما ميتوانيد به كمك مشاور مدرسهتان يا ساير كساني كه در مراكز مشاوره كار ميكنند ،از خود و ويژگيهايتان شناخت

بيشتر و دقيقتري به دست آوريد.

بنابراين قبل از اشتغال به هر كاري ،مطالعه دربارة آن و كسب اطالعات ضروري يكي از فعاليتهاي مهم است .هر فردي

ميتواند با مطالعة يك شغل و شناخت آن ،پيامدهاي مطلوب و محدودش را پيشبيني كند .شما با مطالعة منابع مربوط به

هر شغل با شرايط ،عوامل ،مشكالت و وضعيت فعلي و آتي آن آشنا ميشويد و در نتيجه ،شغلي را انتخاب ميكنيد كه با
وضعيت جسماني و رواني شما بيشتر هماهنگ باشد.

فرهنگنامة مشاغل به دنبال آن است که شما نوجوانان را یاری دهد تا با شناخت ویژگیها ،مطلوبيتها و محدوديتهاي

هر شغل و چگونگی رسیدن به آن و ...با در نظرگرفتن نیازهای شغلی جامعه ،مسير خود را براي انتخاب شغل مناسبی كه

در نظر داريد ،هموار سازيد.

تعدد و پیچیدگی مشاغل از یک سو و وجود تفاوتهای فردی از سوی دیگر ،ارائة اطالعات و راهنماییهاي شغلی را

ضروری کرده است.

در جامعة ما مشاغل مختلف كه در بخشهاي دولتي ،خصوصي و نيمه خصوصي توزيع شدهاند ،در يكي از سه شاخة
صنعت ،خدمات و كشاورزي قرار ميگيرند .تالش نويسندگان فرهنگنامة مشاغل بر اين بوده است كه مشاغلي را كه در
جامعة ما بازار كار مناسبي دارند و مورد نياز مردم جامعهاند ،پوشش دهد.

مطالعات نشان ميدهد كه بعضی از دانشآموزان پس از طي دورة متوسطة اول بنا به دالیلی مایل یا قادر به ادامة تحصیل

نيستند و بر اين اساس ،الزم است اطالعات شغلی مناسبي به دست آورند .اميد است اين كتاب بتواند بستر مناسبي فراهم
آورد تا اين افراد نيز با مشاغل مورد نظر خود آشنا شوند.

كتابي كه در دست داريد ،حاصل مطالعات و مصاحبههاي انجام شده با افرادي است كه در شغلهاي مورد نظر در حال
فعاليتاند .سعي ما بر اين بوده است كه اطالعات الزم در قالبي متفاوت و نو ،با بياني روان و شفاف براي استفادة دانشآموزان

و نوجوانان عزيز تنظيم شود.

فرهنگنامة مشاغل به عنوان یک راهنماي شغلي اكنون همراه شماست .این فرهنگنامه ميكوشد  150عنوان شغل را به
شما معرفی كند و در کنار آن اطالعات الزم را در اختيارتان بگذارد تا بدانيد که درانتخاب هر شغل باید به چه ویژگیهای

مهمی توجه کنيد.

در سراسر كتاب ،شما پس از خواندن تعریف هر شغل ابتدا با ويژگيهاي آن آشنا ميشويد و سپس اطالعات بيشتري دربارة
آن به دست ميآوريد .اين اطالعات عبارتاند از:
ويژگيهاي شخصيتي مناسب هر شغل

تحصيالت الزم و شرايط دستيابي به شغل
شرايط ارتقا و رشد در شغل

وظايف و مسئوليتهاي شغل
مزايا و محدوديتهاي شغل
فضاي شغل

اهميت شغل در زندگي امروز جامعه

منابع در دسترس براي كسب اطالعات بيشتر دربارة شغل.

اميدواريم اين كتاب بتواند به جوانان بااستعداد كشورمان كمك كند تا با توجه به استعدادها،

تواناييها و عاليق خود ،شغلي مناسب را در نظر بگيرند و در مسير دستيابي به آن تالش كنند.
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آتشنشاني

آتشنشانی

به نهاد ،ارگان ،واحد دولتی یا خصوصیای که وظیفۀ مبارزه با آتشسوزی و برخی دیگر از سوانح و حوادث را بر عهده
دارد« ،آتشنشانی» میگویند.
آتشنشان کیست؟
به افراد متخصص و ماهری كه با استفاده از تجهیزات خاص از توسعة آتش جلوگیری ميكنند و خسارتهای جانی و مالی
را به كمترين حدّ ممکن ميرسانند« ،آتشنشان» میگویند.
ويژگيهای آتشنشان
 nسرعت عمل باالیی دارد :آتشنشان برای حفظ جان و مال مردم تالش میکند و سرعت عمل در این خدمترسانی نقش
مهمی دارد.

 nقوت و نیروی بدنی باال دارد :نجات جان افراد و مهار كردن آتش در بسياری موارد به توانایی باالی بدنی نیاز دارد.
 nسالمت کامل روحی دارد :او باید سالم باشد و هیچ نشانهای از بیماریهای روانی هم نداشته باشد.

 nبا شهامت و شجاع است :آتشنشان شجاع است و از آتش ،آوار ،ارتفاع ،مصدوم حادثه دیده و ...نمیترسد.

 nتوانایی کار كردن در شرایط دشوار را دارد :مکانهای حادثه دیده خطرهای احتمالی زیادی دارند و آتشنشان باید در
هنگام سیل ،زلزله ،آتشسوزی و ...در اينگونه مكانها به انجام وظیفه بپردازد .پس باید از لحاظ روحی و جسمی آماده باشد.

 nدقت و تمرکز حواس دارد :آتشنشان باید ابعاد مختلف یک تصمیم خاص را در نظر بگیرد و با دقت تمام
آن را عملی كند.

 nابتکار عمل دارد :آتشنشان در شرایط اضطراری بايد با خالقیت خویش راهی برای کنترل حادثه و

نجات جان افراد بیابد.

 nثبات عاطفی دارد :یعنی باید در هر شرایطی تعادل روانی و آرامش خود را حفظ کند و تحت تأثیر موقعیت

و احساسات قرار نگیرد.

 nحس نوع دوستی و انسان دوستی دارد :آتشنشان باید به انسانها عالقهمند باشد تا بتواند برای نجات آنها در مواقع

اضطراری جان خود را به خطر بیندازد.

ورود به شغل
شما با مدرک «دیپلم» یا «ایمنی و بهداشت حرفهای» میتوانید وارد این حرفه شوید اما گذراندن دورههای نظری و عملی
آتشنشانی برايتان ضروری است .پس از استخدام به مدت سه ماه (که میتواند به شش ماه نیز افزایش یابد) آموزشهای
الزم را به صورت نظری و عملی دريافت ميكنيد اما پس از تقسیم در ایستگاههای مختلف ،در هر نوبت (شیفت) کاری به
مدت دوسال در «دانشکدة آتشنشانی» آموزش تکمیلی میبینيد .آتشنشانان هنگام استخدام باید حداقل  170سانتیمتر قد
و حداکثر  25سال سن داشته باشند .بهتر است افراد در دروس فیزیک ،شیمی و زبان نیز توانايی كافی داشته باشند .اگر شما
مایل باشید افسر آتشنشان شويد ،امکان ادامه تحصیل برایتان وجود دارد .در ایران رشتة آتشنشانی تا دورة کارشناسی ارشد

آتشنشاني
در دانشگاه تدریس میشود و در هر دوره شما میتوانید گرایشهای مختلف را انتخاب کنید:

مقطع کاردانی :حفاظت ساختمانهای بلند ،پيشگيری از حريق ،حریق ،نجات

مقطع کارشناسی :پیشگیری ،مدیریت عملیات
مقطع کارشناسی ارشد :پیشگیری شرایط.

پیشرفت شغلی
آتشنشانها با گذشت هر پنج سال كار يك درجه دریافت میکنند .آنها ابتدا به عنوان مأمور آتشنشان استخدام میشوند و
در صورت داشتن شرایط الزم ،به پستهای باالتر چون راننده ،معاون شیفت ،فرمانده شیفت ،رئیس ایستگاه ،معاون عملیاتی،
و معاون امور ایستگاهها میرسند .اگر كسي موفق به اخذ مدرک باالتري شود ،میتواند در سمتهای باالتری مانند افسر
«آتشنشانی»« ،افسر ارشد آتشنشانی» و «رئیس ایمنی و آتشنشانی» انجام وظيفه كند.
فضای شغلی
یک آتشنشان در ایران  24ساعت کار و  48ساعت استراحت میکند .سازمان آتشنشانی میتواند در هنگام وقوع حوادث
مختلف از همکاری سازمانهای مافوق خود مثل سازمان خدمات شهری ،سازمان بحران و همچنین اورژانس ،نیروی انتظامی،
ادارة برق ،آب وگاز ،مخابرات و کلیة شرکتها و وزارت خانهها برخوردار شود.آتشنشانیها زیر نظر شهرداری اداره میشوند
و از آنجا که به صورت  24ساعته فعالاند ،اتاقهایی مجهز برای استراحت كاركنان دارند .آتشنشانها در زمان فعالیت خود
به صورت آمادهباش هستند.
وظايف و مسئوليتها
آتشنشانها در قالب دو گروه عملیاتی فعالیت میکنند« :گروه عملیاتی اطفای حریق» و «گروه عملیاتی امداد و نجات» .هر
کدام از اين گروهها وظایف مشخص و متفاوتی دارد اما وظایف سازمان به طور کلی عبارتاند از:
 1ـ پاسخگویی به تلفن  125و اعزام به محل مورد نظر 2 ،ـ حمل و نقل وسايل و تجهیزات اطفای حریق 3 ،ـ به کار بردن
وسايل و مواد شیمیایی مخصوص اطفای حریق برای خاموش کردن آتش و جلوگیری از آتشسوزی 4 ،ـ نجات مصدومان با
وسایل مربوطه و کمک به آنها جهت انتقال به محلهای امن 5 ،ـامدادرسانی به مردمی که دچار حادثه شدهاند 6 ،ـ آموزش
عملی و نظری به آتشنشانهای تحت سرپرستی خود 7 ،ـ آزمایش و کنترل انواع مواد خاموشسازی آتش و دستگاههای
مربوط 8 ،ـ رهبری و هدایت عملیات آتشنشانان در صحنة عملیات 9 ،ـ برآورد و گزارش وسایل مورد نیاز افراد و دریافت
و توزیع آنها 10 ،ـ رسیدگی به حضور و غیاب ،مرخصی و وضع ظاهری آتشنشانهاي تحت سرپرستی خود،
 11ـ تشخیص عیوب و نواقص تجهیزات و لوازم.
وظایف تخصصی هرگروه عبارتاند از:
وظیفة گروه عملیاتی اطفای حریق :فرونشاندن انواع آتشسوزی و حریق (انفجار ناشی از انواع گازها،
آتشسوزی جنگل ،منازل ،کارخانهها و )...است.
وظیفة گروه عملیاتی امداد و نجات ،نجات دادن افرادی است که :دچار مسمومیت و خفگی
ناشی از نشت گاز شدهاند ،به داخل چاه یا معدن سقوط کردهاند ،در ارتفاع گیر افتادهاند،
اعضای بدن آنها در اشیای مختلف مانند چرخ گوشت و شكاف پلهای فلزی گیر کرده
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است ،زیر آوار ماندهاند ،دچار برق گرفتگی شدهاند ،جانوران موذی به خانه یا محل کار آنها وارد شدهاند.

مطلوبیتهای شغلی
بازنشستگی زود هنگام ،حقوق باال و  48ساعت استراحت پس از یک شبانهروز کار از جمله مطلوبیتهای شغل آتشنشانی است.
محدودیتهای شغلی
بر اساس تحقیقاتی که در جهان صورت گرفته است ،آتشنشانها به علت تماس با انواع مواد شیمیایی هنگام آتشسوزی در
معرض ابتال به انواع بیماریها هستند .این شغل از شغلهای پرخطر است و امکان مصدومیت در آن وجود دارد .همچنین،
آتشنشان با حوادث تلخی روبهرو میشود و تحت تأثیر قرار میگیرد .حتي ممکن است فشار روانی ناشی از زنگ حریق و
حوادث به تدریج او را دچار مشکالتی چون سوء هاضمه و بدخوابی کند.
اهميت شغلی
با توجه به اینکه کشورها رو به رشد هستند ،اگر آتشنشان و امدادگر نداشته باشند ،ضررهای مختلف جانی و مالی زیادی
متوجه شهروندانشان خواهد شد( .در برخی کشورها مثل ایران ،وظیفة آتشنشانی فقط مبارزه با حریق نیست بلکه کلیة موارد
دیگری که جان و مال شهروندان را در معرض خطر قرار ميدهد ،در حیطه مسئولیتهای این شغل و سازمان است ).شاید
دانستن اين نكته برایتان جالب باشد که اگر افراد جامعه بدانند هیچ نهاد یا سازمانی برای مقابله با حوادث در محل زندگی آنها
وجود ندارد ،دچار فشارها و مشکالت روانی میشوند .تمام اینها کافی است تا به ضرورت وجود آتشنشانها پی ببریم.
منابعي براي کسب اطالعات بیشتر
وبگاه سازمان آتشنشانی به نشانی  www.125.irمرجع خوبی برای شماست .پس از آن میتوانید به مراکز آتشنشانی در
شهر خود مراجعه کنید و با آتشنشانها به گفتوگو بپردازيد .مطالعة کتابهایی را نیز كه در زمینة «آتشنشانی» تألیف یا
ترجمه شدهاند ،به شما پيشنهاد ميكنيم.

آرایشگری

به آرایش ،پیرایش و خدمات زیبايی که در مکانهای مشخصی به نام آرايشگاه انجام میشود« ،آرایشگری» میگویند.
آرايشگر کیست؟
«آرایشگر» فردی است که پس از کسب مهارتهای الزم ،خدمات متنوع آرایشی و بهداشتی را به مشتريان ارائه میدهد.
ويژگيهای آرايشگر
 nبا ذوق وسلیقه است :مشتریان آرایشگری را میپسندند که برای هرچه زيباتر كردن آنها ذوق و سلیقه به خرج بدهد.
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 nگشادهروست :آرایشگر با مشتریان به طور رو در رو در ارتباط است؛ بنابراین برخورد خوب او در جذب و حفظ مشتريان

اهميت زيادی دارد.

 nصبور است :آرایشگر گاهی باید چندین ساعت برای انجام درخواستهای یک مشتری وقت بگذارد و بنا به سلیقة او عمل کند.
 nبه آراستگی خود اهمیت میدهد :کسی که با زیبایی سر و کار دارد ،باید به آراستگی ظاهر خود نيز اهمیت بدهد.

ورود به شغل
شما با داشتن هر نوع مدرک تحصیلی پس از گذراندن دورهای  3تا  4ماهه در آموزشگاههای آرایشگری ،مهارت اولیه برای
این شغل را کسب میکنید .پس از اتمام چنين دورههايی میتوانید در آزمون وزارت کار شرکت
کرده و در صورت قبولي ،مدرک فنی حرفهای دریافت کنید .اگر دوست داشته باشید به طور
حرفهای به این شغل بپردازید ،باید دورههای تخصصی این رشته را (که اغلب برای بانوان است)
بگذرانيد .این دورهها شامل آموزش انواع آرایش ،کوتاهی ،گریم و ...است .اگر این دورهها را به
خوبی بگذرانید ،میتوانید مجوز تأسیس آرایشگاه دریافت کنید.
پیشرفت شغلی
آرایشگری که دورههای تخصصی بیشتری را بگذراند ،به دلیل مهارتهای خود ميتواند مشتریان
بیشتری داشته باشد و امکان تأسیس آموزشگاه آرایشگری را پیدا میکند.
فضای شغلی
آرایشگاه باید سرپوشیده ،بهداشتی و مرتب باشد .معموالً بین آرایشگران یک آرایشگاه و مشتریانشان روابط دوستانه حاکم
است .محیط آرایشگاه باید به تأييد وزارت بهداشت برسد .دیوارهای بخشهایی از آرایشگاه باید به طور کامل یا تا نیمه با
سنگ یا سرامیک پوشيده باشند .کف آنها نیز باید از سنگ باشد و راه آب هم داشته باشند.
آرایشگران با فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی ارتباط شغلی دارند.
وظايف و مسئوليتها
وظایف آرایشگران خانم و آقا با هم تفاوتهایی دارد ولی در کل ،آرایشگر باید بتواند رضایت مشتریان را جلب كند و از
عهدة انجام تمامی درخواستهای آنها برآید .البته در بعضی از آرایشگاههای زنانه هر فرد در كاری تخصص دارد ولی تمامی
خدمات الزم در آنجا ارائه میشود .رعایت اصول بهداشتی ـ مثل ضدعفونی کردن وسایل و استفاده از تیغ یک بار مصرف ـ
و به طور کلی مراقبت از حفظ سالمتی مردم از وظایف اصلی آرایشگر است .بهعالوه ،آرايشگر بايد بهدقت به درخواستهای
مشتری گوش دهد و دقیق ًا همان چیزی را که او میخواهد انجام دهد.
مطلوبیتهای شغلی
آرایشگاههای زنانه درآمد بسیار خوبی دارند؛ زيرا عالوه بر آرایشگری ،خدمات بهداشتی و زیباسازی و ترمیم پوست هم انجام
میدهند .از دیگر مزیتهای شغل آرايشگری تعیین ساعت کاری توسط آرایشگر است .او اختیار دارد ساعات کاری خود را
مشخص کند .اگر آرايشگر خود محل كار مستقلی نداشته باشد ،معموالً در آرایشگاههای ديگر به صورت درصدی کار میکند؛
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به این صورت که از سود به دست آمده ،درصدی به صاحب آرایشگاه و درصدی به آرایشگر تعلق ميگيرد .البته حالت دیگری
هم وجود دارد و آن اين است كه چند نفر با هم یک آرایشگاه را اجاره میکنند و سود به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود.

محدودیتهای شغلی
در بلند مدت ممکن است آرایشگر دچار ناراحتیهایی در ناحیه گردن ،کمر و پا شود.
اهميت شغلی
به دلیل ضرورت پاکیزگی ،زیبایی و حفظ بهداشت و با توجه به اهمیتی که دین مبین اسالم به این مسائل ميدهد ،وجود این
شغل ضروری است .همچنين ،با افزایش حجم تبلیغات در مورد زیبایی و توجه روزافزونی که افراد به زیباتر شدن دارند ،اگر
این شغل نباشد ،نیازهای مردم در این مورد رفع نمیشود.
منابعي براي کسب اطالعات بیشتر
اگر با مراجعه به سالنهای «آموزش آرایشگری» پاسخ پرسشهايتان را پیدا نکردید ،میتوانید به «اتحادیة صنف آرایشگران»
سری بزنید.

آشپزی

«آشپزی» هنر آمادهسازی و پختن مواد غذایی است.
آشپز کیست؟
«آشپز» کسی است که با دقت و ظرافت ،مواد غذایی خام را به انواع غذاهای خوشمزه و مقوی تبديل میکند.
ويژگيهای آشپز
 nمدیر و مدبر است :این ویژگی برای سرآشپزها ضروری است .آنها باید در هر شرایطی قادر به کنترل آشپزخانه باشند و
بتوانند به مشتريان پاسخ قانعکنندهای بدهند.

 nخالق و خوشذوق است :آشپزي نه تنها یک شغل بلکه یک هنر است .با داشتن این خصوصیتها آشپز زودتر در کارش
پیشرفت ميكند؛ چرا که مشتریها دوست دارند غذایی خوشطعم ،متفاوت و زیبا بخورند.

 nسرعت عمل بااليي دارد :آشپز باید بتواند مقدار زیادی غذا را در زمان کوتاهی آماده کند؛ بنابراین ،سرعت عمل از ویژگیهای
اصلی این افراد است.

 nمنظم است :رعایت نظم برای یک آشپز حرفهای از ملزومات است.

 nبا حوصله است :اگر آشپز با حوصله آشپزی نکند ،غذایش خوشمزه نخواهد شد.

