لیست مشاغل چهاسگانه مجاص اشتغال اتباع خاسجی دس استان تهشان
سديـف

گشوه شغلی

1

گشوه كوسه پضخانه ها

2

گشوه كاسهاي ساختمانی

عنوان شغل

هطاغل گچ پضی ٍ آّک پضی
-1
-2
-3
-4

گچ پض
آّک پض
کیسِ صى کَسُ
کَسُ خالی کي

هطاغل آجش پضی
-1
-2
-3
-4
-5

کَسُ چیي
فخاس
قالة صى
کَسُ سَص
خطت صى کَسُ

هطاغل اهَسساختواًی
 -1چاُ کي (هقٌی )
 -2حفاس (تًَل ٍ کاًال )....
 -3آسفالت کاس
 -4تتَى سیض
 -5تستِ تٌذی هصالح ساختواًی
 -6تعویش کَسُ آجش پضی
 -7کاسگش ساختواًی

هطاغل تلَک صًی ٍهَصاییک ساصی
-1
-2
-3
-4
-5
-6

تتَى ساص
تلَک ساص
پلِ ساص
تیشچِ ساص
پشسکاس هَصاییک
هَصاییک ساص

هطاغل سٌگثشی ٍ سٌگتشاضی
 -1تشضکاس سٌگ
 -2کاسگش دستگاُ سٌگثشی
 -3کاسگش سٌگثشی
 -4کاسگش هاضیي سٌگتشاش
 -5صیقل کاس سٌگ
 - 6سٌگ کَتی
 -7تشضکاس کاضی

هطاغل ساُ ساصی ٍ هعذى
 -1کاسگشپل ساص
 -2کاسگشتعویشٍ ًگْذاسی تًَل
 -3کاسگشآتطثاس
 -4کاسگشاستخشاج هعذى
 -5کاسگشحفاسهعذى
گشوه كاسهاي كشاوسصي

هطاغل کطاٍسصی
 -1کاسگشتیل صى
 -2کاسگشصساعت کاس
 -3کاسگش سوپاش
 -4کاسگشعلَفِ جوع کي
 -5کاسگش کطاٍسصی

هطاغل هشغذاسی ٍ داهذاسی
 -1داهپشٍس ٍ داهذاس
 -2کاسگش هشغذاسی
 -3چَپاى

هطاغل کطتاسگاُ
 -1سالخ دام ٍ طیَس
 -2پَست ٍ پش کي
 -3سیشاتی ٍ سٍدُ پاکي
 -4جوع آٍسی ضایعات کطتاسگاُ

هطاغل چشهساصی ٍ ساالهثَسساصی
 -1آّک صى
 -2چشم ساص
 -3ضستطَی پَست ( کاسگش هاضیي کاس –
کاسگش سادُ)
 -4کاسگشهَاد ضیویایی
 - 5ساالهثَسساص
4

سايش گشوههاي شغلی

 - 1کاسگش اهحاء صتالِ
 - 2کاسگش تاصیافت هَاد ضیویایی
 - 3کاسگش تخلیِ ٍ تاسگیشی
 - 4کاسگش کَسُ سیختِ گشی
 - 5حٌا سایی
 - 6کوپَست ساصی

 -7سشیطن پضی
 -8تَلیذ کَد ضیویایی
 - 9تَلیذ غزای دام ٍ طیَس ( کٌستاًتشُ )
 - 10کاسگش تخلیِ ٍ ًظافت هخاصى فاضالب
 - 11کاسگش جَضکاس
 - 12تعویش کاس کفص
 - 13خیاط
 -14کاسگش تافٌذُ
 -15کاسگش ًجاسی

*توجه  :مشاغل منذسج دس جذول ريل عالوه بش مشاغل  4گانه فوق الزكش فقط مختص استان تهشان بوده و سايش
استانها به دلیل عذم اعالم ؛ بش اساس مشاغل  4گانه صذساالشاسه اقذام نماينذ .
سديـف
1

اســـتــــان

ـهـسان
ت

مــشــا غــل اعــالم شــد ه
 - 1کاسگش تخشیة ساختواى
 - 2کاسگش حول هَاد هعذًی
 - 3کاسگش ضي ٍ هاسِ
 - 4کاسگش ًظافت اصطثل ٍ ًگْذاسی اسة
 - 5کاسگش تٌظیف داهپشٍسی ٍ داهذاسی
 - 6کاسگش تٌظیف هشغذاسی
 - 7کاسگش هَاد صى چشم ساصی
 - 8کاسگش قثش کي
 - 9کاسگش تخلیِ چاُ ٍ لَلِ تاص کٌی
 - 10کاسگش تاصیافت صتالِ
- 11کاسگش تَلیذ رغال
 - 12کاسگش حول ٍ ًقل داستست
- 13کاسگش آسیاب ضایعات
 -14سصیي کاس
 - 15کاسگش حول ٍ ًقل ضایعات فلضی ٍ پالستیکی
 - 16کاسگش تفکیک پسواًذ
 -17کاسگش تَلیذ تلَس
 -18کاسگش پشسکاس ( پالستیکی – فلضی )
 -19کاسگش پشداختکاس
 -20کاسگش تاسیسات
 - 21تاغثاى
 -22کاسگش هکاًیک
 - 23کاسگش تاطشی ساصی
 - 24کاسگش آسهاتَستٌذ

