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 اشتغال معلولین

 ینمعلول پیشنهادی برایشغل   34

نکته در مورد چگونگی یافتن شغل 8  

 

 

 :مقدمه

همواره این سئوال و نیاز در معلولین و خانواده های عزیز آنها مطرح است که اگر 

اشتغالی برای آنها فراهم می شد، تا چه حد به برطرف کردن نیازهای عاطفی و ایجاد 

در ایران ما ، شرکتهایی هستند که با . دی در آنها کمک می کردحس استقالل فر

دولت نتوانسته در حدی که پیش . ابتکار خود برای معلولین ایجاد اشتغال کرده اند

اگرچه تحقیق زیر . بینی شده، درصد مورد نظر را در مشاغل از این گروه تامین کند

رای جامعه معلولین با توجه در آمریکا انجام شده است، ولی مشاغل پیشنهادی که ب

به تعاریف و نیازهای آنها، می تواند جرقه هایی در فکر این گروه، خانواده ها و 

بدیهی است که ارائه این مشاغل پیشنهادی . سازمانهای مردم نهاد و دولت ایجاد کند 

بخصوص ) ایران به معنی کامل بودن فهرست و یا عدم استفاده از توانمندیهای بومی
 .نیست( خش صنایع دستی در ب

و  چه نوع صرف نظر از این که  . امکان پذیر است شغل خوب برای افراد معلولیافتن 

و معلولیت دارید، می توانید رضایتمندی الزم را از طریق شناخت،  ناتوانیمیزانی از 

 .آورید بدست توانایی ها و مهارت های خودبکارگیری 

فعاالنه  بوجود آمده اند که سازمان های بیشتری  ،در مقایسه با گذشته عالوه بر این،

در واقع، فرصت های عالی را می توان   .فعالیت می کنندافراد معلول  اشتغال برای

مراقبت های  ، بخشیدولتکار  به طور خاص، .پیدا کرد یصنعترشته و هر در تقریبا 

بیشتر از سایر بخشها از کار ،  مالی بخشهای حسابداری و و فن آوری ، بهداشتی

 .کرده اندروانی استقبال ذهنی جسمی و معلولین 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/health-care/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgikYLbRJpswpjH3g7o81xcqVSFhQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/health-care/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgikYLbRJpswpjH3g7o81xcqVSFhQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/health-care/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgikYLbRJpswpjH3g7o81xcqVSFhQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/health-care/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgikYLbRJpswpjH3g7o81xcqVSFhQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/technology/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhhCFq72qG-oc2UnR33n6_U6UhSRrg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/business/financial-planning.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgV2xZyBX4w46Zp3F3sdhMUyHMfzA
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 :خواهیم خواند در این مقاله

 برنامه ریزی آینده شغلی 

 مشاغل برای افراد دارای معلولیت جسمی 

 مشاغل برای افراد دارای اختالل ذهنی 

  افراد کم بینا و یا نابینامشاغل برای  

 مشاغل برای افراد مبتال به اختالالت شنوایی 

 یکار برای افراد مبتال به اختالالت روانی یا عاطف 

 یادگیری مبتال به اختالل مشاغل برای افراد 

 دلخواه را پیدا کرد  شغل علیرغم معلولیت، چگونه می توان 

 افراد معلول اشتغالین و منابع مفید در مورد قوان 

 

 محمد رضا حیدرزاده نائینی 

people.com-www.special 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/articles/who-are-disabled.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgWslb61CrsgSufX9LymUq4D9tVpw#planning
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/articles/who-are-disabled.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgWslb61CrsgSufX9LymUq4D9tVpw#planning
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/articles/who-are-disabled.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgWslb61CrsgSufX9LymUq4D9tVpw#mentally-disabled
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/articles/who-are-disabled.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgWslb61CrsgSufX9LymUq4D9tVpw#mentally-disabled
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/articles/who-are-disabled.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgWslb61CrsgSufX9LymUq4D9tVpw#hearing-impaired
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/articles/who-are-disabled.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgWslb61CrsgSufX9LymUq4D9tVpw#hearing-impaired
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/articles/who-are-disabled.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgWslb61CrsgSufX9LymUq4D9tVpw#psychiatric
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/articles/who-are-disabled.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgWslb61CrsgSufX9LymUq4D9tVpw#learning-disabilities
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/articles/who-are-disabled.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgWslb61CrsgSufX9LymUq4D9tVpw#get-the-job-you-want
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/articles/who-are-disabled.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgWslb61CrsgSufX9LymUq4D9tVpw#helpful-laws
http://www.special-people.com/
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 برنامه ریزی آینده شغلی 

 

 یک نوع از حداقل دارایدر سن کار  وجود دارند که میلیون نفر  02آمریکا بیش از در 

که کامال قادر به دستیابی به اهداف شغلی  بدانیداگر یکی از آنها هستید، .  هستند هاعلولیتم

شور و اشتیاق و عزم انگیزه ه از فقط باید افراد و سازمان هایی را پیدا کنید ک . ستیدهخود 

 . چگونه یک جستجوی کار موثر انجام دهید باید بدانید کهضمنا  .شما حمایت می کنند

بررسی گزینه ی را هم برای ، زمانهستیدآینده  تقدیرتان در به دنبال همانطور که  بنابراین، 

پیشنهاد   هایی که به عنوانشغل. که تاکنون به آن بی توجه بوده اید، کنار بگذارید های شغلی

این اما  .برای کمک به شما در شروع این سفر استارائه می شود، در واقع برای افراد معلول 

 ی خاص شما فرد .تجربه موفق معلوالن دیگر ارائه می شود ی مبتنی بر یفقط ایده ها مشاغل

اگر می توانید  .سعی کنید خودتان را محدود نکنید .خود هستیدویژه و استعداد  عالئق با 

 .، ممکن است بتوانید آن را انجام دهیددر ذهن تصور کرده ایدحرفه ای را 

 

و در نظر داشته باشید که برخی از ایده ها  .به عنوان نقطه شروع استفاده کنید فهرستاز این 

ممکن است برای افرادی که تحت یک یا ی ارائه می شود ، لیتمعلو که در یکی از شاخه های 

برآورد دستمزد ساالنه و حقوق و دستمزد بر .)مفید باشدچند دسته دیگر قرار می گیرند، 

 (0 .است 0202از مه  آمریکا اساس داده های ملی

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 https://www.monster.ca/career-advice/article/best-jobs-disabilities 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/articles/who-are-disabled.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgWslb61CrsgSufX9LymUq4D9tVpw#planning
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/articles/who-are-disabled.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgWslb61CrsgSufX9LymUq4D9tVpw#planning
https://www.monster.ca/career-advice/article/best-jobs-disabilities
https://www.monster.ca/career-advice/article/best-jobs-disabilities
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/articles/who-are-disabled.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgWslb61CrsgSufX9LymUq4D9tVpw#get-the-job-you-want
https://www.monster.ca/career-advice/article/best-jobs-disabilities
https://www.monster.ca/career-advice/article/best-jobs-disabilities
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 مشاغل برای افراد دارای معلولیت جسمی

 
و یا سایر  جسمی و حرکتیمیلیون نفر بزرگساالن با مشکالت  0201در آمریکا بیش از 

ه به معنی رها همیش معلولیتیاما داشتن چنین . محدودیت های فیزیکی زندگی می کنند

شما ناشی از نقص مادرزادی،  معلولیتصرف نظر از این که  .حرفه ای نیستزندگی کردن 

یک زندگی حرفه ای  شاید بتوانید باشد،بیماری عصبی عضالنی  بخاطر تصادف یا بخاطر آسیب

صندلی های ی است که از مناسب افراد ی،شغل یاین گزینه ها  .رضایت بخش ایجاد کنید

 :شاید بتوانید شغل خود را در این بخشها کشف کنید .فاده می کنندستچرخدار ا

 بخش سالمت یمدیریتامور اداری و  .1

تحرک فیزیکی ، معموال نیازی به هایا بیمارستان بخش اداری کلینکهامعموال برای کار در 

، قدر پرسنلی که مشکالت بیماران را بهتر درک عت بسیاری از کارفرمایان در این صن  .نیست

اسناد بیمه ای ، صورتحساب پزشکی و تهیه  به عالوه، حوزه هایی مانند .می کنند، می دانند

 . می تواند فرصتهایی برای دور کاری را فراهم کند

 :ساالنه حقوقمتوسط 

  دالر 32،،11  -سالمت امور اداری حوزهدستیار 

  دالر 00302 - و فنآوری مدارک پزشکیتکنسین فنی تنظیم 

 دالر 000،132 - درمانخدمات پزشکی و  سمتهای مدیریتی 

  حسابداری .2

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/health-care/medical-office-administration.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjQkqKvS0qB0EVUa_rywc1tTBzUkw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/health-care/medical-billing-coding.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhihlVredUuajLvWqzah7myVKM-7QA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/health-care/medical-billing-coding.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhihlVredUuajLvWqzah7myVKM-7QA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/business/accounting.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhhJY2aoNKd4Z82-fCqWMsa4nWCwKA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/business/accounting.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhhJY2aoNKd4Z82-fCqWMsa4nWCwKA
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می تواند راهی عالی برای  امور دفتریمتخصص حسابداری و  صورتمدیریت امور مالی به 

کار تنظیم شده با ویلچر ست که می توانید از یک میز کاری ااین   .شما باشد یذهن مشغولیت

 .ام دهیدانج

 :ساالنه حقوقمتوسط 

 دالر 00،002  - کارمند حسابداریو  امور دفتری 

  دالر 02،،22  -حسابداران و حسابرسان 

 خدمات داروسازی .3

بنابراین  .برای اشتغال افراد معلول آمادگی دارندانه ها در سال های اخیر، بسیاری از داروخ

، برخی از شرکت های همچنین  .تکنسین داروخانه یا دستیار باشدشغلی ممکن است عنوان 

معلولیت داشته و تجاربی را در مورد مصرف به افرادی که و بازاریابی  دارویی برای فروش 

 .داروهای خاص دارند، فرصت شغلی می دهند

 :ساالنه حقوقط متوس

 دالر 212،،0 - دستیار در داروخانه 

  دالر 11،212 -تکنسین داروسازی 

 دالر 0،202، -داروییفروش برای شرکت های  نمایندگی 

  دالر 000،202 -داروساز 

 و تحقیقات بازار بازاریابی .3

اری از بینش های مفید را به اگر شما با ناتوانی زندگی می کنید، پس شما توانایی ارائه بسی

شرکت ها و سازمان های دیگر که می خواهند مارک ها، محصوالت و خدمات خود را برای 

صنعت بازاریابی پر از راه های استفاده از خالقیت و توانایی  .برقراری ارتباط با افرادی مانند شما

 .های تحلیلی شماست

 :حقوقمتوسط 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/health-care/pharmacy-technician.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhi8TbK_YufNtP_EUdelC88k8fiKSQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/business/marketing.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhifuGrnTgVME5mwW5U13bM0eKXSoA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/business/marketing.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhifuGrnTgVME5mwW5U13bM0eKXSoA
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 دالر 20،0،2  -ن تحقیقمتخصصین بازاریابی و تحلیلگرا 

  دالر 102،،00  -مدیران بازاریابی 

 معلولین مشاوره حرفه ای. 5

تجربی خودتان، می  دانشبا  ؟شودد کارهای عالی برای افراد معلول پیدا یکمک نمی کنچرا 

فعالیت کنید و  توانید  به عنوان مشاور راهنمایی شغلی برای دانش آموزان و بزرگساالن معلول

 .ایجاد کنید تریجامعه به

  دالر 3،102، -میانگین حقوق و دستمزد 

 دور کاری و اشتغال در منزل. 6

در این  .قادر به بیرون رفتن از منزل باشیدممکن است در وضعیتی قرار بگیرید که کمتر 

مراکز نمونه ای که  .افراد معلول در خانه می تواند یک گزینه فوق العاده باشد اشتغالصورت، 

 امور دفتری مطب این فرصت را فراهم کنند، شامل مواردی مانند پشتیبانی از رایانه، می توانند

 . توسعه وب می باشد و نوشتن ، طراحی گرافیک ، پزشک

 :قوقحمتوسط 

  دالر 11،022 (تنظیم مدارک)امور دفتری مطب 

  دالر 1،032، -طراحان گرافیک 

  دالر 0،0،2، -متخصصان پشتیبانی از کامپیوتر 

 دالر 20،002  - ینویسندگ 

   دالر 20،002توسعه دهندگان وب 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/health-care/medical-transcription.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgJLTyr6r5_YRnjPo9aL4T1Vfbc5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/health-care/medical-transcription.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgJLTyr6r5_YRnjPo9aL4T1Vfbc5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/health-care/medical-transcription.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgJLTyr6r5_YRnjPo9aL4T1Vfbc5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/media-arts/graphic-design.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgjkt8_3LSpHM3le0KWXs0oK24TAg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/directory/writing.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjjE8wO7SUr4euG6D_Hdyr_Lg-4rA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.trade-schools.net/media-arts/web-design-development.asp&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjYgGHZflwzQqtHzS08XOhYo8qO2Q

