
 

 شغل چیست؟

 علمی شغل تعریف

 آنانجام  ازایکه در  برای به انجام رساندن یک هدف مشخص را کار می گویند. به هم مرتبط وظایف از گروهی

 که عملکردی عناصر و ها مسئولیت وظایف، عبارت است از کار به فرد پرداخت می شود.

 ی داردمشخص تعریف (1)

 است. دهیامتیاز و گیری اندازهقابل  ،انجام شدنی (2)

 شامل را کاری محیط یک اجتماعی و جسمی های جنبه و است نقش با مترادف کار یک تر، وسیع دیدگاه از 

 نندک می شناسایی...(  و مهندس سرپرست، ارشد، کارشناسی) خود نقش یا شغل با را خود افراد اغلب. شود می

 .گیرند می انگیزه خود سودمندی یا انحصار از و

 

 تعریف شغل در قانون کار

منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل یا پستی که به طور تمام 

 (11/11/1131قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب  2شود. )تبصره وقت انجام می

 

های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت

قانون استخدام کشوری مصوب  3اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد. )از ماده 

11/1/1131) 

 

عنوان کار واحد شناخته شده و برای بانک به سوی از کهمشخصی و مرتبط وظایف مجموعه از است  عبارت

نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسالمی ایران آیین 1پست سازمانی در نظر گرفته شده باشد. )بند ب ماده 

 (هیأت وزیران 22/11/1131مصوب 

 

 عنوان کار های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان بهعبارت از مجموعه وظایف و مسئولیت



های مناطق آزاد تجاری صنعتی نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانآیین 1واحد شناخته شده است. )بند ت ماده 

 (هیأت وزیران 11/1/1131جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 

کارمندان ازمجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمانی برای  شغل کارمندی که عبارت است

 (3/3/1122از قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران مصوب  11ماده  2شود. )بند بینی میپیش

 

شغل مشترك که عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان با این عنوان تعیین 

از قانون ارتش  11ماده  1باشد. )بند و میشده و منحصر به نظامیان یا کارمندان نبوده و قابل تخصیص به هر د

 (3/3/1122جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 

شغل نظامی که عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای نظامیان 

 (3/3/1122قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران مصوب  11ماده  1شود. )بند بینی میپیش

 

 تفاوت شغل و پست سازمانی

بر وظایف  . عالوهمجموعه وظایف و فعالیت هایی است که یک انسان در مدت زمان معینی انجام می دهد،  شغل

 و فعالیت ها، اختیارات و مسئولیت های شغل هم باید معین باشد

ف یوظا قابل توجیهع یتجمبه عبارتی  می باشد.برای یک شغل در نظر گرفته شده جایگاه ،  پستدر حالی که 

ای از وظایف و مسئولیت های پست مجموعه بنابراین می گویند پست را یک فرد انسانی برای مشخص شده 

 خدمات یک فرد را ایجاب می کند.است که انجام  مرتبط

صی        شخ سازمانی ، مجموعه م ست  سئولیت پ ست  ها از وظایف و م ستمر در  ، که طبق موازین قانونی با طور م

سه دولتی یا ... بوجود می آید و برای ارجاع به یک    ، وزارتخانهسازمان  س در نظر گرفته  فرد در حال خدمت، مو

 باشد.  متصدی یا بدون متصدیبا . سمت می توانددمی شو

 


