
 پروژه همکاری آموزش شغلی دوگانه ایران و آلمان 
 

 پرداخته می شود. شغل و مهارت –تعاریف و مفهوم های حرفه  به بررسیِ  ی پیِش رومقاله در 

 :  شغل

شغغغل موعو غغه ای اا و غغایف یغغ  شغغ   مغغی باشغغه  در راسغغتای اهغغهافی اغغه بغغه او ماغغوم شغغه  اسغغ  و در ااای ا وغغام 

و ایف حقوقی دریافغ  میندغه . مفهغوم شغغل بغرای ا وغام اغار ایوغاد شغه  اسغ  و اغار بغرای ا وغام و رو بغه   غو بغرد   

 .  هستده آا ی د بام مستقیم و غیر مستقیم  ههف  ویا اههافی میباشه اه فرد  و یا ساام

  :شغل به دو دسته ی ا ی تقسیم بدهی میشود

 اادآشغل  -1 

 شغل اارمدهی -2

 

 

 : شغل آزاد

وم سغود ئااد ش   بغرای خغودک اغار میندغه وش یغی ویغا سغااما ی بغه  دغوا  اارفرمغا  غهارد و خغودک مسغآدر شغل 

ویغا شغراتی را تاسغیی میندغه و و خیو غی  و ایا  خویش میباشغه . بغه رغور م غام فغردی اغه بغا سغرمایه خغود مغغاا 

 ود.ادار  میش

 

 شغل  کارمندی :

 است هام شه  مو ف به ا وام و ر ای  ا ها هستده . افراد در شغل اارمدهی چارچوو هایی و ود دارد اه فرد یا

بغغه در شغغغل اارمدغغهی حقغغوع  وسغغا   اغغاری مشغغ   میباشغغه وشغغ   قغغراردادی  دارد اغغه اارفرمغغا بغغرای او بغغا تو غغه 

سع   و و ایفش تدظیم ارد  اسغ  .بغه  دغوا  م غام فغردی اغه در یغ  شغراتی اسغت هام میشغود وبغا او قغرارداد بسغته 

 مدعقه میشود .



 حرفه :

  امنغغا   امغغواک ت ییغغی وایوغغاد اسغغ  ع میشغغود اغغه پیرامغغو  آبغغه موعغغور اغغاربردی و اارشداسغغی یغغ  شغغغل ار غغا

 واار و ود دارد .

 حرفه برای ارایه خهمات و تولیه اس  .. و  دا شگاهی دار همواک  ع ی آحرفه ها مععولا 

 حرفه ها بر اساس   اقه افراد  وهعچدین  یاا  امعه شنل میگیر ه .

بغغه رغغور م غغام فغغردی دور  هغغای امواشغغی  وشغغناری را میبیدغغه و بغغه رغغور  هعرمغغا  در اار غغا   وشغغناری ح غغور مغغی 

 ری  را اس  اده .یابه اه توربه های  ع ی و ااربردی حرفه ی  وشنا

 مهارت :

  اغار وتاییغه افغراد وسغااما  هغای آبه موعو غه و غایفی اغه بغه  غورت توربغی وااادمیغ  وبغر اسغاس اسغتا هارد هغای 

 مربوط به  ا  اار  ورت میگیرد مهارت می  ویده .

مت یغ   به ش یی اه ااری را بغه  غورت توربغی و  ع غی و ودر ماغیب اغاربردی و بغه رغور متعغادی ا وغام مغی دهغه

   اار را دارد .آ  ش   مهارت آمی  ویده وبه  بارتی دیگر 

سغالیا  متعغادی فعالیغ  میندغه و  یایشغگری  مشغغوم بغه اغار مغی باشغه   ش یغآربه  دغوا  م غام فغردی در حرفغه ی 

هعرما  به توربغه هغای خغود و هعچدغین بغر اسغاس اسغتا هارد هغای روا حرفغه ی ارایشغگری رو بغه   غو حراغ  میندغه 

ارای توربه هغای ایغادی در حرفغه ی خغود میباشغه وا غ احا شغ   مغاهر در حرفغه خغود میباشغه و بغه  بغارتی دیگغر ود

 مهارت حرفه خود را دارد.

 


