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کند.واردمیبرایدرمانبهویونظامتولیدیواقتصادیجامعه

 اهمیت مخاطرات شغلی

تررن  مکرت ت داداشرغ شرغلی      مخاطرات شغلی از عمده
مثاده نک ماده نا وضریتتی داشرند کره     توانند، ده هستند که می

سبب حوادث نا دتماری نا مستیدکنندة دروز خطر درای افراد 
؛ دره نلرا از   Baig & Aleem, 2016در محرت  کرار داشرند     

(. دراسرا  ارانون داداشرغ و    1396ن، نژاد و همتارا شاادی
انمنی شغلی، دتماری شغلی از ارار گرفت  در میرض هرنک 
از مخاطرات فتزنتی، شتمتانی نا عواما دتولوژنتی در محرا  

کره دره سرازوکارهای فتزنولروژنتی      شود طوری کار انجاد می
زند و س مغ فرد شاغا را دچرار اخرت      طبتیی آستب می

نرژاد و همتراران،   ؛ ده نلرا از شراادی  6Health, 201کند   می
1396 .) 

هررانی ماننررد  دررر درروز دتمرراری  مخراطرات شررغلی افررزون  
عضرر نی، مکررت ت شررنوانی، سرررطان،  اخررت  ت اسررتلتی

تواننرد   عروای و مانند آن، می مکت ت روانی، عوارض البی
هرای درمرانی،    سبب حذف نتروی کار شده و دا انجاد هزننره 

ده نظام ااتصادی جامیه تحمترا کننرد    خسارات مالی زنادی
 Salem et al., 2014   نرژاد و همتراران،    ؛ دره نلرا از شراادی

هررای شررغلی  (. مخرراطرات شررغلی دررا انجرراد آسررتب  1396
تواننررد، دررر عملترررد کارکنرران تررندتر دطذارنررد و خطررر   مرری

فرسودگی شغلی را افزانش و رضانغ شغلی را کاهش دهند 
 Somville et al., 2016نرژاد و همتراران،    لا از شاادی؛ ده ن

دهند که هزننر  متوسر  حروادث و     (. آمارها نکان می1396
درصرد تولترد ناخرال      4های ناشی از کار ده متزان  دتماری

؛ ده نلرا از  Moghadam et al., 2011داخلی ککورها اسغ  
(. دراسرا  اروانت  و ضرواد     1396نژاد و همتراران،   شاادی

 صردمات  و ها دتماری از داند ارگرانالمللی کار، ک سازمان دت 

 کرارگر  هرا  متلتون گرچه،. داشند امان در خود اشتغا  از ناشی
 جدندترن  دراسا . رو هستند روده متفاوتی دستار دا واایتغ
 ومتر هزار مرگ 278ساله  هر سازمان، جاانی ان  های تخمت 
 هرزار نفرر   240تیرداد،   انر   از که شود می دبغ کار از ناشی
 عظتم های در ان  رنج افزون. اسغ شغلی مکت ت ده مردوط

مرتب   ااتصادی های هزننه آناا، های خانواده و درای کارگران
انر   . اسرغ  زنراد  دسرتار  جاران  و ککرورها  ها، شرکغ درای
 رفتره،  ازدسغ کاری روزهای خسارت، جبران شاما ها هزننه
 هرای  هزننره  همچنرت   و دازگردانردن  و آمروز   تولتد، اطع
 ناخرال   تولتد درصد از 94/3 حدود داداشتی، های بغمراا

 در نتتجه، کارفرمانران  .دهد می تکتتا را جاان سا نه داخلی
 مارارت  دادن زودر  و ازدسرغ  پرهزننر   های دازنکستطی دا

 دراوجودان ، . هسرتند  دا  مواجره  دتم  حق و کارکنان، غتبغ
 شررفاهی، تررذکرات اجرررای دررا هررا مصررتبغ انرر  از دسررتاری
 اسرتانداردهای . هستند پتکطتری اادا دازرسی و دهی  گزار

 شرغلی  داداشرغ  و انمنری  مرورد  در کرار  المللی دت  سازمان
 کرارگران  و کارفرمانران  هرا،  دولرغ  درای را اساسی ادزارهای
 را امنتغ حداکثر و درارار را هانی رونه چنت  تا کند می فراهم
 (.Berhane et al., 2016کنند   فراهم کار محا در
متلتون حاددر    120شود که سا نه حدود  تخمت  زده می 

افترد. در نتتجر  مواجار  عوامرا      شغلی در جاان اتفرا  مری  
متلترون مرورد    158ترا   68مختلف در محت  کار، سا نه دت  

کنرد.   های ناشی از کار در جاران درروز مری    جدند از دتماری
عواما مترانتتی  ماننرد فراننرد کرار و تجاترزات(، عوامرا       

زنتی  مانند صدا، حرارت و تکیکع( و عوامرا شرتمتانی   فت
هرا، کرار    کرش  ترن  مکت ت در صنیغ هستند و حکره مام

ددنی سنطت ، گردوغبارهای آلی، عوامرا دتولروژنتی  ماننرد    
شرمار   ها( و سوانح از میض ت شغلی ککراورزان دره   عفونغ
درصررد شرراغ ن در  40تررا  30دررر انناررا،  آننررد. افررزون مرری

درنرد. عوامرا    های روانی رنج مری  نیتی از تنشککورهای ص
زای محتطی مانند شران  خطرنرا  تنارا نتری از علرا      تنش

دهی کرار  ماننرد حجرم و شردت کرار،       دوده و نحوة سازمان
نداشت  اختترار در کرار، نودرغ کرار، مترزان دسرتمزد و کرار        
روزمرة تتراری( نتز از عواما دروز ترنش کراری اسرغ. دره     

شرده اسرغ کره ترنش ناشری از نحروة        تجرده و علرم دادرغ  
دهرری کررار نترری از عوامررا دررروز دتمرراری هررای     سررازمان
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عروای، عروارض اسرتلتی عضر نی و ماننرد آن اسرغ       البی
 Abdalla et al., 2017.) 
های خطرآفررن ،   در مسائا مردوط ده انتلا  فناوری افزون 

تغتترِ کرار نترز ترندتر چکرمطتری درر سر متی        ماهتغ درحا 
خواهد داشغ. اختراعات حاصرا از فنراوری منجرر    کارگران 
وارغ درا کرار     رفت  شغا، جانطرن  شدن کار تمام ده ازدسغ

وکرار   واغ، کار دتکتر در دخش غتررسمی  ماننرد کسرب   پاره
شرود. در   کوچک و صنانع خانطی( و خوداشتغالی دتکتر مری 

حاضر نتز اکثرنغ نترروی   وکارهای کوچک، که درحا  کسب
اند، تیداد کارگران رو ده افرزانش خواهرد    کار جذب آن شده
شراغا   20وکارها، که دستاری از آناا کمترر از   دود. ان  کسب

دارند، اغلب خرار  از پوشرش خردمات موجرود داداشرغ      
اند و شران  خطرنا  شغلی در آناا دتکتر  ای ارارگرفته حرفه

حا  منادع و تخصر  کمترری دررای کراهش      اسغ و درعت 
ارد. رونتردهای جدند دررای دسترسری   عوارض آناا وجود د

وکارهای کوچک و دسترسی ده اط عات ان  دخش  ده کسب
 (.Ibidهنوز در مراحا ادتدانی اسغ  

 دارد، خرود را  از ناشری  صردمات  شغلی هر تلرنباً گرچه 
 افرراد  و جغرافترانی  منراطق  ها، دخش ها، شغا در خطر متزان

 درا  رهایککرو  در شرغلی  دنردگی  آستب متزان. اسغ متفاوت
 درا  ککرورهای  در و افرزانش  دره  رو متوسر  و پرانت    درآمد
 شردن  جارانی  ترندتر  گرچره  اسرغ،  کراهش  ده دا  رو درآمد
 شرغلی در  دنردگی  آسرتب  مرداوم  کراهش . اسغ دوده مختل 
 حردودی  تا حدااا غردی، اروپای و شمالی آمرنتای استرالتا،

هرای   کارخانره  اغلرب  -های صنیتی کارخانه صادرات سبب ده
 دروده،  ترر  پرانت   حلرو   کره  اسرغ  منراطلی  ده -تر طرنا خ

 طورکلی ده کار شران  و کمتری دارد داغ کار محا ملررات
 دا  تیرداد  درآمد دا ککورهای در داوجودان ،. اسغ نامناسب
 تروجای  اادا طور ده غتررسمی مکاغا و کوچک های شرکغ
 نظرارت  تحرغ  مکراغا  و هرا  دنطراه  انر  . اسغ نافته افزانش
 خردمات  ده دستتادی. گترند نمی ارار اانون اجرای و نامه آنت 
 دتکرتری  خطرر  و اسغ دشوار شغلی سنتی داداشغ و انمنی
 اگرچره  رو، ازانر  . دارد وجرود  دندگی آستب و تصادف درای
دررا   درآمررد دررا ککررورهای در شررغلی صرردمات واایرری دررار

 کرارگر  متلترون  9/6شود  می زده تخمت  اما اسغ، نامکخ 
 در 2007 در نفرر  متلترون  5/8و  2006 در اروپرا  هاتحادن در

 ;Leigh, & Marcin, 2012  انرد  مصدوم شرده  متحده انا ت

 Chau et al., 2014ککورهای در شغلی تلفات و ها (. آستب 
 دخش که جانی شود، می دتکتر متوس  و پانت  حتی درآمد دا

 هرای  دخرش  در نرا  غتررسرمی  دخرش  در جمیتغ از دزرگی
 میردن  و ماهتطتری وساز، ساخغ ککاورزی، هازجمل پرخطر
 تولتد درصد 10 حتی آن مرتب  ده های هزننه که کنند می کار

 (.Abdalla et al., 2017ملی اسغ   ناخال 
 هرای  آسرتب  میررض  دتکرتر در  دودرادرر  مواغ کارگران 

 خطرر  انر   د نا اما هستند، دائمی کارگران نسبغ ده شغلی
 شراما  زنراد  احتما  ده ن  د ناا. اسغ شده کمتر دتان دا تر
 و کرار  محرت   خطررات  از کمتر شناخغ کمتر، شغلی تجرده
 (Virtanen et al, 2011  ناکارآمرد  نرا  ناکرافی  انمنی آموز 
 شرغلی دتکرتر   های آستب م حظ  اادا متزان دا وجود. هستند
آناا کمترر اسرغ و علرغ     غتبغ مواغ، نرخ کارگران در دت 
 ,.Benavides et alداشد   شغا نداد دسغ از تر  آن شاند

2006; Cited by Premji et al., 2010.) 
 و هرا  دخرش  در محلی کارگران دا مااجر کارگران اگرچه 

 امرا  هسرتند،  مواجره  مکرادای  خطرات کاری دا مکاده مکاغا
 میرض در خاص د نا ده اسغ ممت  آناا س متی و انمنی
 احتمرا   دره  رماراج  کرارگران . داشد داشته ارار دتکتری خطر
 سراعات  می شروند،  کار ده مکغو  خطرنا  کارهای در زناد

 نودرغ  و کمترری دارنرد   کنند، اسرتراحغ  می کار تری طو نی
 سربب  دره  غالبراً  دهند. ان  کارگران می انجام دتکتری را کاری

 دهنرد،  می انجام متزدان ککورهای در که ازحدی دتش کارهای
 کرار  محرا  در گیدند دا آستب شان شغلی تحر  اسغ ممت 
 راهبردهرای  دابرود  و مناسرب  اشرتغا   موانرع . شرود  محدود
انرد   داده اررار  هردف  کارگران مااجر را که انمنی و داداشتی

 (.Premji et al., 2010  .داند رفع شود

( در پژوهش خرود دره انر     2013اُفواِگبو و همتارانش   
 خطررات  میررض  در کرارگران  گرفت  ارار نتتجه رستدند که

. گذارد می آناا تندتر وری داره در خکونغ و تصادفات شغلی،
 مررداوم طررور درره دانررد هررا سررازمان وری، داررره افررزانش درررای
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ترا مترزان    ددهنرد،  خرود  کارمنردان  دره  را  زم هرای  آموز 
همچنت  ان  پرژوهش  . نادد ده حدااا کاهش خطرات شغلی
 کرار  محرا  در انمنی و س مغ و وری داره متان نکان داد که

 (. Ofoegbu et al., 2013دارد   وجود مستلتمی رادط 
 

 بندی مخاطرات طبقه

طورکلی، عواملی که فرد ده ااتضای شغا خود در میررض   ده
گترد ده چاار دسرته عمرده    ای از آناا ارار می نک نا مجموعه

 شود: تلستم می
 آور شتمتانی در محت  کار؛ . عواما زنان1
 ار؛آور فتزنتی در محت  ک . عواما زنان2
 آور دتولوژنک در محت  کار؛ . عواما زنان3
. عوامررا ارگونررومتتی و روانرری در محررت  کررار  رجبرری،  4

1362 .) 

ای درا درنظرر گررفت  نتری از      متخص  داداشغ حرفره  
صورت نک مجموع  مرثدر و درا    عواما دا  نا تللی از آناا ده

دانکی که در ان  زمتنه کسب کرده، طی سه مرحل  زنر اادام 
 کند: ای می فع مسائا داداشغ حرفهده ر
. شناسررانی مکررت ت و مسررائا محررت : اولررت  مرحلرره در 1

تکخت  و تیتت  حدود مکت ت ناانی نک محت  کار، 
آشنانی ده خصوصرتات و نحروة عملترات و رونردها در     
کارخانجات اسغ. در اننجا، آگراهی از مراحرا تولترد و    

متلری  عر وه دررسری ع   دره  وسانا دستار ضروری اسرغ.  
درای تیتت  و شناخغ خطررات موجرود نترز  زم اسرغ     

  همان(.
هرای ملردماتی و محتطری     . ارزنادی عواما محتطی: دررسی2

دررای ارزنررادی اوضررار و شررران  کررار اسررغ. اط عررات  
صورت  شده چندن  دار ده حاصا دا ترازهای انمنی مطرح

 شود  همان(. ای ملانسه می دوره
حت  شغلی درای کارگران دارای . اجرای اادامات کنترلی: م3

مخرراطراتی اسررغ کرره از راه دررسرری کامررا محررت  کررار 
های کنترلی که دیرد از تفسرتر و    شود. رو  مکخ  می

ارزنادی نتانج حاصله از تحلتلات در رادطه دا دسرتاری از  
انرد از:   روند عبارت کار می عواما در نک نا چند طرنق ده

هرای   ی، رو جانکتنی، جداسازی، تاون  متکی موضری 
کرارگتری   مرطوب، مدنرنغ و نظم صحتح و دراخخره دره  

 وسانا حفاظغ فردی  همان(.

 وتحلیل ایمنی مشاغل تجزیه

هررای ماررم شناسررانی خطرررات محررت  کررار،   نترری از رو 
وتحلتا انمنری مکراغا اسرغ کره هردف آن توضرتحِ        تجزنه

وتحلترا انمنری شرغلی و چطرونطی      چطونطی اجرای تجزنه
مثاده ادزاری مثدر درای انمنی کارکنان اسرغ.   دهاستفاده از آن 
وتحلتا دا نک خ ص  کلی از فراننرد کرار شررور     ان  تجزنه

شروند،   شود. خطرات مردوط ده هر فراننرد شناسرانی مری    می
سپس اادامات  زم در جاغ کنتر  نا کاهش هر خطر انجام 

 پذنرد. خطر ممت  اسغ در مراحا زنر مکاهده شود: می
آ ت و  کره در مرحلر  طراحری کارگراه، ماشرت      . خطراتی 1

 اند؛ های کاری نادنده گرفته شده انستطاه
 آنند؛ وجود می . خطراتی که دید از شرور تولتد ده2
داشرند   هرای کراری مری    . خطراتی که ناشری از تغتترر رو   3

 Baybutt, 2003.) 

گترری   توان دا شناسانی خطرات و دارره  در ان  مرحله می 
مناسررب، آناررا را کنتررر  کرررد. مزانررای نررک  هررای حررا از راه
 وتحلتا انمنی شغلی مثدر ده صورت زنر اسغ: تجزنه

 های انم  و مثدر؛ . آموز  افراد دا استفاده از رو 1
 وجود آمدن حادده؛ های شغلی دید از ده . مرور رو 2
 کار نسبغ ده شغا؛ . راهنمانی افراد تازه3
 Sacksارهای پتچترده   های  زم ابا از انجام ک . راهنمانی4

et al., 2009.) 

وتحلتا مکراغا مطررح    عواملی که در تیتت  تلدم تجزنه 
 اند از: شوند، عبارت می
تحلترا در   و سبب فلدان تجزنره  شده: ده تنستس . مکاغا تازه1

 دتنی نکود. گونه مکاغا، ممت  اسغ خطرات پتش ان 
شرده: مخراطرات جدنرد ممتر       . مکاغا تیدنا نا اص ح2

 اسغ دا تغتتر در انجام شغا در ارتباط داشد.
دار مکراغا   که کارگران عارده  . مکاغا کمتاب و نادر: واتی3

شوند، ممت  اسغ در مواجاه دا مخراطراتی   غترعادی می
 (.Debrah, & Ofori, 2001تر داشند   وستع
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 عوامل پیشگیرانه

 و عملتررد  درر  تروجای  اادرا  طرور  دره  کرار  شرران   ازآنجاکه
 دررای  شرران   سرازی  داتنه گذارد، می تندتر کارگران وری داره
 افرراد،  دررای  ای گسرترده  پتامردهای  انمنری  و سر متی  دابود

در جاغ  ستاستطذاری. دارد جاانی ااتصادهای و کارفرمانان
 در انمنرری و داداشررتی مررثدر مررداخ ت اجرررای و شناسرانی 

 و پاندار کاری های محت  توسی  درای فردی کاری های متان
 راهتراری  هرت   داوجودان ،. اسغ درخوردار اهمتغ از انم 
. نردارد  وجرود  شرغلی  هرای  آسرتب  خطرر  گترری  اندازه درای

 نرور  و ونژگری  متوسر  و پرانت  ازنظرر    درآمد دا ککورهای
 سطوح و صنیتی مکخصات نظارتی، مثسسات ادرت منادع،

 دررای . هسرتند  متنرور  مررتب ،  های ژگیون و سانر غتررسمی
 ککرور  نرک  درای مناسب های گزننه دامن  اسغ ممت  مثا ،
  ترت   آمرنترای  ککرورهای  آفرنلرا درا   صرحرای  جنوب در

 جرامع  هرای  حرا  راه گرفت  درنظر داوجودان ،. نباشد نتسان
 دلتره  اولتره  پتکرطتری  تنارا  نه دابودِ درای راهبرد چند شاما
 های نظام و کار نتروی آموز  دخکی، توان آستب، از مراابغ
 ,.Smart & Ilan, 1977; Abdalla et alاسرغ    مام نتز داده

2017.) 
 کارگران عاما س مغ منزل  ده توان می شغلی را داداشغ 
 دلته کار محت  و کار دا مرتب  داداشتی در مکت ت تناا نه

 انر  . گرفرغ  درنظرر  انسرانی  هرای  توانانی دا کار محا تنظتم
 سرازمان  تخصصری  کمتتر   جلسر   اولت  در 1950 در اوممف
 داداشرغ  زمتنر   جاانی در داداشغ سازمان و کار المللی دت 
 هرای کمتتر    دررسری  دنبرا   ده دران ، افزون. شد ارائه ای حرفه
جارانی   سرازمان  و کرار  المللری  درت   سازمان مکتر  نازدهم
ا عام عنوان ده عنصر پنج ،1992 آورنا 29 تا 27 در داداشغ
 شد: دتان ای حرفه داداشغ مفتد اادامات درای اساسی

 شررتمتانی، دتولرروژنتی، شررغلی، خطرررات از پتکررطتری -
 استر ؛ و فکار دار، اضافه فتزنتی،

 کارگران؛ توان دا کار سازگاری -

 سرانر  و کرار  درا  مررتب   هرای  دتمراری  درمران  و تکخت  -
 ها؛ دتماری

 سالم؛ و انم  کار شتوة اللاء کارگران و داداشغ آموز  -

 (.Ofoegbu et al., 2013مصدوم   کارگر دخکی توان -
 

 گردش شغلی راهکاری برای ایمنی مشاغل

پذنر منجرده تساتا در امور  امروزه داشت  نتروی کار انیطاف
 & Origoجرونی در زمران و منرادع خواهرد شرد        و صررفه 

Pagani, 2008   ،گررد  شرغلی   1396؛ ده نلرا از مختراری.)
تواند ده تحلق چنرت  امرری    اهتارهانی اسغ که مینتی از ر

(. 1396؛ ده نلا از مختاری، Kuijer et al., 2004کمک کند  
شرود   گرد  صحتح نتروی کار در مکاغا مختلف داعث می

که تناسب مکاغا دا شراغلت  آنارا حفرو شرود و همچنرت       
؛ ده نلرا از  Olorunsola, 2000انطتزة کار آنان تلونغ شود  

(. دا توجه ده اننته انسان در جارغ تیرالی و   1396مختاری، 
کند، دادغ نطه داشت  کارکنران در مکراغا    تتاما حرکغ می

داشرد. گررد  شرغلی     نه ده نفع سازمان و نه ده نفع آناا مری 
جانی نتروی کار در طتفی از مکاغا درای افرزانش   نینی جاده

هرای   وری شرغلی. گررد    انطتزه در آنان و نتز افزانش دارره 
طور صحتح انجام شود، ادردخکی کارکنان را دا   غلی اگر دهش

درده و داعث رضانغ کارکنران و در نتتجره افرزانش کرارانی     
 ,Mohan & Gomathi, 2015; Smart & Ilanشرود    مری 

 (.1396؛ ده نلا از مختاری، 1977
چندن  ماارتی شدن نتروی کار، شناخغ دتکرتر نترروی    

هی و افزانش اردرت انیطراف   د کار از سازمان، دابود خدمغ
 Chen etدرای مدنرنغ ازجمله مزانای گرد  شغلی اسغ  

al., 2015 ،نتی دنطر از مزانرای  1396؛ ده نلا از مختاری .)
اساسی و تندترگذار گرد  شغلی انجاد انمنری شرغلی دررای    

کننرد کره تغتترر     نظرران مطررح مری    نتروی کار اسغ. صاحب
توانرد منجرر دره     مری شغلی ده اندازة نرک اسرتراحغ خروب    

؛ دره نلرا   Jordan & Brauner, 2008وری شود   افزانش داره
علرغ   دسا تغتتر در شغا نک نترو دره  (. چه1396از مختاری، 

مخراطره   های فردی منجر ده حضور وی در شغا کرم  ونژگی
همراه توجره دره    های فردی ده شود. دنادران ، توجه ده ونژگی

تواند نتروی کار را  ا، مینتازها و الزمات موفلتغ در نک شغ
درره شررغا متناسررب دطمررارد و از مخرراطرات احتمررالی نتررز   

 (.1396جلوگتری کند  مختاری، 
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 صردمات  از جلوگتری درای راهتار که مثدرترن  حالی در 
 راهبردهرای  نتسرغ،  انتظرار  از دور ده جاان سطح در شغلی

. اسررغ غترررممت  در سررطح جاررانی مررثدر جونانرر  مداخلرره
 هرای  رو  گسرتردة  اجررای  دررای  کافی واهدش داوجودان ،
 حفرو  و توسریه  داداشرتی،  های مراابغ .دارد وجود مختلف
متوسر  و   درآمرد  درا  ککرورهای  درای شانسته انسانی نتروی

 مکارکغ اجتمراعی دررای   در مبتنی ادتتارات. اسغ پانت  مام
 عمرومی،  داداشغ دا رادطه شغلی در انمنی و داداشغ ارتلاء
 منرادع  کره  دارند مناطلی در را تری گسترده دسترسی پتانستا
. دارنررد کارمنرردان داداشررتی هررای مراابررغ درررای کمرری

 اجرررای راه از تغتتررر پتکرربرد درررای توانمندسررازی کررارگران
 و شناسانی سرعغ تواند می مکارکتی رونتردهای تر گسترده
 افرزانش  ها دخش و مناطق از دستاری در را مخاطرات کاهش
 مانند پذنر آستب کارگران درای مثدر و هدفمند آموز . دهد

 و مارراجر کررارگران تجردرره، درری کررارگران جرروان، کررارگران
 ترا  ضررورت دارد  های کوچک و متوس  شرکغ در کارگران

 در کارگران های زنرگروه ان  دت  در را شغلی های آستب دار
 کرارگران  انر   از محافظرغ  دررای . دهد کاهش جاان سراسر
رسرمتغ   غتررسمی کار نتروی های دخش داند نتز پذنر آستب
 (.Abdalla et al., 2017نادد  

 

هغای دریغی    آموزش مخاطرات شغغلی در برنامغه  
 کاربردی و مهارتی-علمی

میرفی مخاطرات  نحوة» آموزشی، های درنامه اهمتغ در افزون
 و انمنری  دره  شراغ ن  رونتررد  تغتتر در مامی عاما «شغلی

 ترندترِ  و هرا  آمروز   انر   از ارائر   داند. اسغ شغلی داداشغ
 حساسرتغ  آناا که شود حاصا شاغ ن اطمتنان نطر  تغتتر

در محرت  کرار    خرود  س متی از محافظغ ده نسبغ دتکتری
 درای کارکنان نتز شده تاته مند نظام آموزشی های درنامه. دارند
 دررای رسرتدن دره انر      درسرتی  هرای  گام خود، کار محا در

 کارمندان گتری شتا ده را ما مراحا ان  و دود خواهد منظور
نظرر   دره  (.,Sarı 2009کند   می رهنمون تر سالم جامی  و سالم
هرای   های درسری آمروز    رسد دا توجه ده محتوای درنامه می

هرای آموزشری چاارگانر  دانکرطاه      کاردردی در گروه-علمی

کاردردی  صنیغ، ککراورزی، فرهنرو و هنرر،    -جامع علمی
 مررورد در ونان دانرد مردنرنغ و خردمات اجتمرراعی( دانکرج   

های تحصرتلی   شغلی متناظر هرنک از رشته داداشغ و انمنی
 . دبتنند آموز  های آموزشی مذکور در گروه
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