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Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолии
Љумњурии Тољикистон
ФАРМОИШ
аз «17» апрели соли 2014

№ 59

ш.Душанбе

Оиди ба татбирњои иљрои
ќарори
Њукумати
Љумњурии
Тољикистон аз 4 марти соли 2014,
№169 «Дар бораи Рўйхати корњои
шароиташон зараровар ва хатарнок,
ки ба истифодаи мењнати ашхоси аз
18-сола хурд иљозат дода намешавад
ва њадди меъёрњо њангоми дастї
бардоштан ва кашонидани борњо»
Бо маќсади иљрои ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
аз 4 марти соли 2014, №169 «Дар бораи Рўйхати корњои
шароиташон зараровар ва хатарнок, ки ба истифодаи мењнати
ашхоси аз 18-сола хурд иљозат дода намешавад ва њадди
меъёрњо њангоми дастї бардоштан ва кашонидани борњо»
фармоиш медињам:
1. Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4 марти соли
2014, №169 «Дар бораи Рўйхати корњои шароиташон зараровар
ва хатарнок, ки ба истифодаи мењнати ашхоси аз 18-сола хурд
иљозат дода намешавад ва њадди меъёрњо њангоми дастї
бардоштан ва кашонидани борњо» мавриди роњбарї ва иљро
ќарор дода шавад.
2. Раёсати муносибатњои мењнатї ва сатњи зиндагии ањолї
(Раљабов Р.):
- нусхаи ќарор ва Рўйхати мазкурро барои роњбари ва
корбарї ба Агентии мењнат ва шуѓли ањолї, Хадамоти назорати
давлатї дар соњаи мењнат, муњољїрат ва шуѓли ањолї дастрас
намояд;
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- дар њамкори бо Федератсияи иттифоќњои касабаи
мустаќили
Тољикистон
ва
Иттињодияи
корфармоёни
Тољикистон бо маќсади фањмондадињии муќаррароти ќарори
мазкур дар вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї то охири соли
равон семинар – машваратњо баргузор намояд;
- якљоя бо Корхонаи воњиди давлатии «Рўзномаи «Шуѓл ва
муњољират» (С.Зардон) ќарор ва фармоиши зикргардидаро ба
нашр расонад.
3. Агентии мењнат ва шуѓли ањолї (Баротов Б.) тавассути
сохторњо дар ВМКБ, вилоятњои Суѓду Хатлон ва шањру
ноњияњои љумњурї корњои фањмондадињиро вобаста ба «Рўйхати
корњои шароиташон зараровар ва хатарнок, ки ба истифодаи
мењнати ашхоси аз 18-сола хурд иљозат дода намешавад ва
њадди меъёрњо њангоми дастї бардоштан ва кашонидани
борњо»-ро дар ташкилоту муассисањо ба роњ монад.
4. Муассисаи давлатии «Пажуњишгоњи мењнат, муњољират ва
шуѓли ањолї» (Мутиева С.) дар њамкорї бо дигар сохторњои
дахлдори љумњурї номгўи дигар корњоеро, ки ба Рўйхати
мазкур ворид нагардидаанд, аз љињати физикї, кимиёвї,
биологї, вазн, шиддатнокї ва дигар омилњои зарарноки мењнат
ба ашхоси аз 18-сола хурд њангоми фаъолияти мењнатї зарар
мерасонанд тадќиќоти илмї гузаронида, то 10 октябри соли
2014 пешнињод намояд.
5. Хадамоти назорати давлатї дар соњаи мењнат, муњољїрат
ва шуѓли ањолї (Самадов Н.):
- назорати иљрои амалишавї ва риояи њатмии муќаррароти
меъёрњои ќарори мазкурро дар шањру ноњияњои љумњурї таъмин
намояд;
бо
роњбарони
ташкилот,
шахсони
мансабдор,
мутахассисон дар бораи санадњои меъёрии њуќуќии оид ба
њифзи мењнат ќабулшуда ва меъёрњои дастї бардоштан ва
кашонидани борњо машварат доир намуда, доир ба хусусият ва
дараљањои хатари омилњои муњити истењсолї, мављуд будани
намудњои хатарнокии фаъолияти мењнати ашхоси аз 18-сола
хурд аз рўи вазифа ва салоњият ёрии методї расонад;
- барои љалб нагардидани кўдакон дар корњои шароиташон
зараровар ва хатарнок, ки ба истифодаи мењнати ашхоси аз
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18-сола хурд иљозат дода намешавад ва њадди меъёрњо њангоми
дастї бардоштан ва кашонидани борњо, ки дар назди шахсони
алоњидаи воќеї кор мекунанд, тадбирњои зарурї андешад;
- аз натиљаи чорањои андешидашуда ва риояи муќаррароти
ќонунгузорї оид ба њифзи мењнатї ашхоси синнашон аз 18-сола
хурд, њар семоња ба Вазорат маълумот пешнињод намояд.
6. Муассисаи давлатии «Маркази такмили ихтисос ва
бозомўзии кормандони системаи мењнат, муњољират ва шуѓли
ањолї (Шеров А.Ш.):
- оид ба низоми таъмини бехатарии њаёт ва саломатии
кўдакон дар фаъолияти мењнатї, ки чорабинињои њуќуќї,
иљтимоию
иќтисодї,
санитарию
гигиенї,
табобатию
профилактикї ва дигар воситаву тадбирњои заруриро дар
муносибатњои мењнатї таќозо доранд, курсњои такмили
ихтисоси сайёр ташкил намояд.
7. Раёсати корњо (Карашоев А.), ќарор, фармоиш ва Рўйхати
мазкурро барои корбарии шуъба ва раёсатњои сохторњои
Хадамоти назорати давлатї дар соњаи мењнат, муњољїрат ва
шуѓли ањолї ва Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар шакли
китобча бо теъдоди 300 (сесад) нусха ба нашр расонанд.
8. Назорати иљрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовин
якуми Вазир Сангинов Э.Н. гузошта шавад.
Вазир

С.Таѓоева
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РЎЙХАТИ
КОРЊОИ ШАРОИТАШОН ЗАРАРОВАР ВА
ХАТАРНОК, КИ БА ИСТИФОДАИ МЕЊНАТИ
АШХОСИ АЗ 18-СОЛА ХУРД ИЉОЗАТ ДОДА
НАМЕШАВАД ВА ЊАДДИ МЕЪЁРЊО ЊАНГОМИ
ДАСТЇ БАРДОШТАН ВА КАШОНИДАНИ БОРЊО
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ПЕШГУФТОР
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
Рўйхати корњои шароиташон номусоид ва зараровар, ки
истифодаи мењнати шахсони аз 18-сола хурд иљозат дода
намешавад ва њадди меъёрњои борро дастї бардоштан ва
кашонидани онњо” дар асоси
моддаи 177 Кодекси мењнати
Љумњурии Тољикистон тањия гардида, 4 марти соли 2014 тањти
№ 169 ќабул гардидааст.
Дар ќарори мазкур меъёре пешбинї гардидааст, ки шаклњои
бадтарини мењнати кўдакон, корњои шароиташон номусоид ва
хатарнок, њадди меъёри борро дастї бардоштан ва кашонидани
онњо ба танзим дароварда мешавад.
Зарурати ќабули он аз муќаррароти Кодекси мењнати
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар
бораи њифзи мењнат”, Конвенсияи Ташкилоти Байналмилалии
Мењнат (ТБМ) №182 “Оиди манъ кардан ва аз байн бурдани
шаклњои хатарноки мењнати кўдакон” бинобар сабаби ташаккул
ёфтани муносибатњои мењнатї дар бозори мењнати кишвар
сарчашма мегирад.
Моддањои 35 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон ва 177 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон ба
корњои вазнин ва шароиташон зарарноку хатарнок љалб намудани
кўдаконро манъ менамоянд.
Ба корњои номусоид љалб намудани кўдакон ва мављуд
набудани меъёри ягонаи танзимкунандаи њифзи мењнати ашхоси
мазкур дар шароити иќтисоди бозоргонї боиси нигаронии ТБМ
ва дигар љамъияту созмонњои дохиливу хориљї гардида, дархост
намудаанд, ки Рўйхати мазкур тањия ва тасдиќ карда шавад.
Моддаи 4 Конвенсияи ТБМ №182 “Оиди манъ кардан ва аз
байн бурдани шаклњои хатарноки мењнати кўдакон” (с.2005)
талаб менамояд, ки њар як давлати соњибистиќлол рўйхати худро
оиди корњои хатарноки мењнат омода кунад, лекин Љумњурии
Тољикистон то њол чунин рўйхатро надошт.
Љумњурии Тољикистон њамчун узви комилњуќуќи љомеаи
љањонї санаду њуљљатњои эътирофгардидаи байналмилалї дар
робита ба манфиати кўдакон, бахусус Конвенсия оид ба њуќуќи
кўдак, конвенсияњои (ТБМ) №138 “Оиди њадди аќали синну сол
барои ба кор ќабул кардан” (с.1993) ва Тавсияномаи ТБМ №190
“Оиди манъ намудан ва чорањои зарурї андешидан љињати нест
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намудани шаклњои бадтарини мењнати ноболиѓон”-ро эътироф
намудааст.
Бинобар ин, мутобиќи ќонунгузории љорї фароњам сохтани
шароити
мусоид
барои
амалї
гардидани
њуќуќњои
конститутсионии шањрвандон, аз љумла њифзи мењнати кўдакон,
яке аз вазифањои асосии давлат мањсуб дониста шуда, барои
тањкими минбаъдаи заминањои меъёрии њуќуќии бехатарї, њифзи
саломатї ва ќобилияти кории инсон дар љараёни мењнат
мусоидат хоњад кард.
Сабабњои пайдошавии мењнати кўдак дар љумњурї аз як
ќатор омилњои иќтисодиву иљтимої, ба монанди иќтисодиёти
ноустувор, муњољирати мењнатї, афзоиши шуѓли ѓайрирасмї,
таъсири анъана ва урфу одатњои мардумї, камбизоатї, афзоиши
сатњи бекорї, камарзиш будани мењнати кўдак ва ѓайрањо иборат
мебошад.
Кўдак ин шахсе мебошад, ки њуќуќи аз болои худ нигоњубин
кардан, кўмак расонидан аз љониби давлат ва љомеъаро талаб
менамояд. Тибќи меъёрњои давлатї ва байналмилалї шахсони то
синни 18-сола ноболиѓ њисобида мешаванд.
Шумораи
зиёди
ашхоси
номбаргардида,
ки
дар
муносибатњои мењнатии ба корњои шароиташон номусоид ва
зараровар љалб мегарданд, аз оилањое ба шумор мераванд, ки
тањти хавфи иљтимої ќарор доранд: оилањои калон, оилањои
аъзои маъюб дошта, оилањои нопурра (мањрум будан аз яке аз
волидон), ки кўдакони ноболиѓ доранд, оилањои бекор, шахсони
ноболиѓе, ки бо сабаби вафоти волидон ё сабаби дигар сарвари
хонадон шудаанд, фарзандони муњољирони мењнатї, ки дар
парастории хешовандони дуру наздик ќарор доранд.
Аз ин лињоз, ќарори зикргардида меъёре пешбинї менамояд,
ки ба муносибатњои мењнатии ѓайрирасмї љалб намудани
кўдакони ноболиѓро аз байн бурда, њуќуќњои онњоро дар
муносибатњои мењнатї њифз менамояд.
Ќабули ќарор имкон медињад, ки њангоми ба кор љалб
намудани ашхоси номбаргардида аз дараљаи олии њифзи њуќуќи
мењнат, ба воситаи таъсис додани шароити мусоиди кор ба онњо,
пешнињод намудани кафолату имтиёзњои иловагии давлатї
истифода гарданд.
Бо амалї гардидани рўйхати корњое, ки бо хусусияти худ ва ё
шароити хоси худ метавонанд ба саломатї, бехатарии ашхоси
ноболиѓ зарар расонад, ба монанди корњо дар зери замин, зери
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об, дар баландии хатарнок, мошинањои њаракаткунанда,
таљњизоту асбобњо ва ё бо даст бардоштан ё худ аз љое ба љои
дигар кашонидани борњои вазнин, таъсири чизњои хатарнок дар
љараёни кор, њарорат, ѓавѓову лаппиш, шиддатнокї ва дигар
корњои зараровар минбаъда пешгирї карда мешавад.
Њамчунин ба падару модар ва васиён иљозат дода намешавад,
ки фарзандони худро ба корњои хавфноку вазнини ба саломатї
зараровар, инчунин дигар корњое, ки ба инкишофи мўътадили
љисмонї ва равонии онњо халал мерасонанд, љалб намоянд.
Рўйхати пешбинигардида аз љињати њуќуќї ба ашхоси то
18- сола имкон медињад, ки дар муносибатњои мењнатї аз таъсири
омилњои зараровар ва хатарноки истењсолї муњофизат гарданд.
Сиёсати њифзи мењнати аз љониби давлат муайяншуда барои
шахсони њуќуќї ва воќеї (корфармо) ўњдадории муњим ба њисоб
рафта, пешгирии иштироки ашхоси мазкурро дар корњои
шароиташон номусоид ва зараровар тавассути амалњои
мувофиќашудаи маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти
иљроияи
мањаллии
њокимияти
давлатї,
иттињодияњои
корфармоён, иттифоќњои касаба ва маќомоти дигари
намояндагии ваколатдори кормандон амалї менамояд.
Инчунин ќарори ќабулгардида шароит фароњам меорад, ки
талаботи меъёрии давлатии њифзи мењнат, муњофизати њаёт ва
саломатии шахсони то 18-сола дар љараёни муносибатњои
мењнатї таъмин гардида, танзими масъалањои њифзи мењнати
онњо тибќи Рўйхати мазкур ва санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистон аз љониби маќомоти назоратї татбиќ
гардад.

Муовини якуми Вазири мењнат,
муњољират ва шуѓли ањолии
Љумњурии Тољикистон
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Э.Н. Сангинов

Бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон
аз «04» марти соли 2014, №169
тасдиќ шудааст.

Рўйхати
корњои шароиташон зараровар ва хатарнок, ки ба истифодаи
мењнати ашхоси аз 18-сола хурд иљозат дода намешавад ва
њадди меъёрњо њангоми дастї бардоштан ва кашонидани борњо

1. КОРЊОИ КЎЊКАНЇ, СОХТМОНИ НАЌБЊО ВА
ИНШООТИ ЗЕРИЗАМИНИИ ТАЪИНОТИ МАХСУС
1. Корҳои зеризаминї
Коргарони ҳамаи касбҳои корҳои зеризаминї
2. Корҳои кўњии кушода ва рўизаминии шахта ва буришњои
амалкунанда ва сохташудаистода
Пармагар (мошинисти дастгоњи пармакунї)
Идоракунандаи вагончањои роњи симтаноби њавої
Тарконанда
Мутахассиси љинсњои кўњї
Кўњкор оид ба корњои огоњкунї ва хомўшкунии сўхтор
Дастраскунандаи маводи мустањкамкунанда ба шахта
Дастраскунандаи (расонандаи) маводи тарканда
Зумпрофгар (шахсоне, ки дар шахта (чоњ)-њо корњои вобаста ба
љамъшавии обњои зеризаминиро иљро мекунанд)
Тиргакмон, танбагузор, (шахсе, ки ба тайёр кардани намудњои
оддї ва мураккаби мустањкамкунї ва захира намудани чўбу
тахта барои мустањкамкунї машѓул аст)
Ѓелонанда – теладињанда, (нафаре, ки чизи лозимаро ба таври
дастї ѓелонда ё тела дода меоварад ва ё мебарад)
Мошинисти дастгоњи лойфурўкашанда
Коргари мошини боркунанда
Мошинисти сипори хоктўдакунї
Мошинисти ѓарѓараи хоккашонї
Мошинисти релсњаракатдињанда
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Мошинисти таљњизоти борбардор
Мошинисти дастгоњи ангиштфурўкашї
Мошинисти дастгоњи партовтўдакунанда
Теладињанда (нафаре, ки вагончањоро тела карда меорад ва
мебарад)
Наќбкан
Наќбкани корњои рўизаминї
Таќсимкунандаи маводи тарканда
Ишорадињанда
Террикончї (шахсе, ки ба бартарафкунии партовњои сўзон сару
кор дорад)
Тозакунандаи бункерњо (анборњо)
Дарѓотчии назди кессон
3. Тоза кардан, агломератсия ва брикеткунонї
Дастгоњчии тайёр кардани омехта барои брикеткунї
Дастгоњчии тозакунии ангишт
Хориљкунандаи чанг
Дастгоњчии дастгоњи газии яхобкунї
Дастгоњчии чошѓалбер
Бехтагар
Тайёркунандаи омехтањои алмосдор
Ба меъёрдароранда дар фабрикахои агломератсионї
Ба меъёрдарорандаи боќимондањои тафсон
Ба меъёрдарорандаи реагентњо
Коргари бо дастгоњи драга коркунанда
Коргари дастгоњи сангмайдакунанда
Коргари тарнова
Пуркунанда ва холикунандаи кўра ва хумдонњо аз агломерат
Пуркунанда барои тоза кардан,агломератсия ва брикеткунї
Резонандаи агломерати тафсон
Пуркунандаи зарфњои агломерат
Аловмони шўъбаи хушккунї
Оњангар - пуркунандаи асбобњои пармагарї (шахсе, ки ќисмњои
пармаро љо ба љо мегузорад)
Фарроши тасма, (коргаре ки ба тоза кардан ва брикет кардан
машѓул аст)
Нозири исканљаи брикеткунї
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Мошинисти осиёб, шуѓл дар фабрикахои агломератсионї ва
истењсоли тилло; хизматрасонї ба дезинтеграторњо; майда
кардани кварс,кварсит, маъдан ва партовњо, тафолаи мис,
манган, пек
Мошинисти хизматрасонандаи манораи ангишт
Мошинисти устувонаи(барабани) омехтакунї
Мошинисти ба навъњо људокунанда
Мошинисти дастгоњи хушккунї
Моторчии таъминкунанда, барои хушк кардани маъдани
сулфид
Хумдончї, барои гудохтани маъдани фулузоти ранга ва
ќиматбањо; коркарди такшинњои тиллодор
Коркардкунандаи
такшинњо
дар
фабрикањои
тиллоистењсолкунї
Коркардкунандаи эфил
Назоратгари нуќтаи идоракунї барои хушккунии маъдани
сулфид; тозакунї, ба навъњо људокунї ва брикеткунии ангишт
(сланс)
Танзимгари хизматрасонии дастгоњи тозакунии чангу газњо
Идоракунандаи драгаи ѓунљоишаш кам (дастгоњ барои дар
дохили об кор кардан)
Мањлулкунандаи реагентњо барои фабрикањои маъдантозакунї
ва ба навъњо људокунї
Мањлулгар-тозакунандаи сиан
Сепараторчї, шуѓл дар фабрикањои тозакунї ва майдакунию
ба навъњо људокунї
Сепараторчї (коргаре, ки мисро аз тафола људо мекунад,
дросњоро дар сехњои электролизї ба навъњо људо мекунад)
Хушккунанда, кори хушк кардани маъдан дар фабрикањои
маъдантозакунї ва ба навъњо људокунї
Полоишгар, кор дар фабрикањои тиллоистењсолкунї; барои
тоза кардан ва ба навъњо људо кардани ангишт (сланетс)
Сементгари дастгоњњои гидромедї
Сентрифугачї (коргаре ки ангиштро тоза карда, ба навъњо људо
ва брикет мекунад)
Коргари такшингар – мутасаддии њавз
Коргари дарѓотбанд
Тозакунандаи бункер
Экстраторчї, корманди фабрикаи тиллоистењсолкунї
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4. Кандан ва тоза кардани ашёи кўҳии кимиёвї
Коргари фарорандаи маргимуш (љокунанда)
Дренажчї барои истихрољи мирабилит
Коргари ба дастдарорандаи ашё
Коргари муњофизати зиддитафтавї
Танзимгари кори чоњњо
Коргари маъданкаш
Мутахассиси сулфатгар
5. Кандан ва тоза кардани масолеҳи сохтмонї
Коргари маъданкан, ангишткан
Обутобдињандаи тахтасанг ва блокњо
Ѓарѓарачии дастгоњи белчадор
Мошинисти дастгоњи лойбурї
Мошинисти дастгоњи сангбурї
Ба навъњо људокунанда
Омодакунандаи оби реактивї
Кормандони њамаи касбњо, ки барои ба даст овардан ва тоза
кардани асбест машѓуланд
Коргари бехтагар
Мутахассиси реактор
Коргари сангбур
Коргари хандаќков
Супоранда ва ќабулкунандаи маъдан, асбест
6. Истеҳсоли муми кўҳї (озокирит)
Нозири дастгоњи истењсоли реагентњо
Нозири дастгоњи софкунанда
Нозири дастгоњи људокунанда
7. Истеҳсоли маҳсулоти ангишт ва графит
Бамеъёрдароранда
Мошинисти осиёб
Гудозандаи хумдон
Коргари тафсонанда
Коргари таъмингар
Коргари омехтагар
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II. КОРЊОИ ЉУСТУЉЎИ ГЕОЛОГЇ
ВА ТОПОГРАФИЮ ГЕОДЕЗЇ
1. Касбњои умумї
Таркишгари корњои геофизикї
Каротажчї – перфораторчї
Мошинисти таљњизоти борбардории истгоњи каротажї ва
перфораторї
Мошинисти дастгоњи шурфканї
Мошинисти дастгоњи худгарди каротажию перфораторї
Шустагари намунањо

III. САНОАТИ МЕТАЛЛУРГЇ
Металлургияи сиёҳ
1.Касбҳои умумии металлургияи сиёҳ
Резандаи мањлул ба дўл ва зарфњои дажѓолкашонї
Фарорандаи дажѓол дар партовгоњ
Пуркунандаи хумдонњои маъдангудозї, дастї пур кардан ва
холї кардани хумдонњо
Обутобдињандаи прокат
Холикунанда – љобаљогузорандаи фулузи тафсон дар сех
Тамѓагузори фулузи тафсон
Коргари назоракунандаи ковш
Назоратчии истењсолоти фулузоти сиёњ бевосита дар
минтаќањои кори њарораташ баланд
Мисгар, корманди сехи фулузї
Мошинистњое, ки дар сехњои тафсон ва ќитъањо ба
хизматрасонии мошину механизмњо, интиќоли фулуз, ќубур,
агломерат ва кокси тафсон машѓуланд
Тафсонандаи фулузот
Коргари бо сунбода тозакунандаи нуќсонњои фулуз
Чарбкунандаи тунука ва ќубурњо
Коргари бо оташ тозакунандаи нуќсонњои фулуз
Танзимгари нуќтаи идоракунї
Танзимгари дастгоњи муќашшаркунї
Танзимгари нуќтаи идоракунии агрегатњои обутобдињии релсњо
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Сўзонандаи фўлод ва хўла барои асбобњои даќиќ (лўлапечонак,
тасма, сим)
Омодасозандаи омехтањои масолењи ба оташ ва гармї тобовар
Гузорандаи фулуз
Дурусткунандаи хўла ва ќубурњо, шуѓли дуруст љойгир кардани
фулузи тафсон
Нозири дастгоњи идоракунии фосилавии (пулт) хумдони барќї
Буррандаи фулузи тафсон њангоми набудани дастгоњи (пулти)
идоракунии фосилавї
Њароратсанљи хўла ва ќубурњо
Руфтурўбкунандаи тафола ва дурдаи оњан
Гудозгаре, ки корњоро ба таври дастї иљро мекунад
Дажѓолрезонанда
Суфтагар-омодакунанда (коргари бартарафкунандаи нуќсони
фулузот)
2. Истеҳсолоти домнагї
Бункирчии сехи кўрањо
Мутасаддии кўраи домнагї
Обрасони кўраи домнагї
Газдињандаи кўраи домнагї
Кўрагари домнагї
Кўрагари бесулфургардонии домна
Ѓурўшакунандаи дажѓоли домна
Тарновадори мошинњои резанда
Мошинист – кантовчї
Назоратчии вагон – тарозу
Мошинисти бардорандаи кўраи домнагї
Мошинисти пешдињандаи маводи гудохташаванда
Устои вагон-тарозуњои автоматонидашуда
Танзимгари нуќтаи идораи системаи пешдињии маводи
гудохташаванда
Чўянгар
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3. Саноати фўлодгудозї
Мошинисти бо об тозакунанда ва чарбкунандаи ќолиби
рехтагарї
Нозири мошинаи тўдакунанда
Нозири мошинаи пуркунанда
Нозири дастгоњи зифтмолї
Коргари омехтакунанда
Коргари пуркунандаи блокњо
Коргари љамъкунандаи тунбањо
Коргари љамъкунандаи сифонњо ва тагзарфњо
Танзимгари буррандаи газї дар дастгоњи резиши мунтазами
фўлод
Танзимгари гидросистема дар дастгоњи резиши мунтазами
фўлод
Танзимгари бор кардани конвертер
Танзимгари логоскоп
Танзимгари дастгоњи
буѓхориљкунанда ва бењавогардонии
фулузот
Танзимгари системаи хунуккунии дастгоњи резиши мунтазами
фўлод
Танзимгари механизмњои љамъоварї дар дастгоњи резиши
мунтазами фўлод
Танзимгари ќисми дажѓолрезакунанда
Гудозандаи туршкунандањо
Гудозандаи дажѓолњои синтетикї
Омодакунандаи љузъњо барои резиши гудозањо
Омодакунандаи новаи фўлодрезї
Коргари резандаи фўлод
Фўлодгудоз (барои њамаи намудњои истењсолот)
4. Истењсолоти прокатї
Тунуккунандаи агрегати профилќаткунї
Вараќакунандаи прокати тафсон
Вараќакунандаи прокати сард
Озмоишгари фулузот
Коргари вараќазананда
Мошинисти муњаррики асосии ќисми прокати ќубурсозї
Мошинисти дастгоњи тозакунандаи олавї
Мошинисти исканља
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Мошинисти дастгоњи буѓронии прокати ќубурсозї
Мошинисти дастгоњи сабиќашиканї
Мошинисти дастгоњи фўлодпошї
Мошинисти дастгоњи рандакунию тозакунї
Танзимгари хати пардози релсњо
Танзимгари нуќтаи идораи кўраи прокати тафсон
Танзимгари нуќтаи идораи кўраи прокати сард
Танзимгари дастгоњи њошияќаткунї
Танзимгари дастгоњи пармакунї ва исканља
Њалкори маводи полимерї ба фулузот
Омодакунандаи лавњатахтањои андудшаванда
Сайќалдињандаи вараќањо ва тасма
Фишордињандаи чархњо ва чамбаракњо
Фишордињанда ва њошиядињандаи гираи релсњо
Људокунандаи пакетњо
Буррандаи оњани сард
Ќатронпаз (пазандаи такшин)
Челонгар – гузаронанда
Мутахассиси талќпошии вараќа ва тасмањо
Љобаљогузорандаи прокат, кор дар ќитъањои тафсон
5. Истеҳсолоти қубурҳо
Коргари ќирпўшонии ќубурњо
Вараќасозандаи ќубурсозии калибрї
Вараќунандаи ќолиби прокати тафсони ќубурњо
Вараќакунандаи ќолибњои ќубурсозии кафшери ќубурњои
хумдон
Вараќакунандаи ќолибњои ќубурсозии прокати сарди ќубурњо
Вараќакунандаи ќолиби ќубуррезї
Калибркунандаи ќубурњо дар исканља
Мошинисти дастгоњи ќолиббарорї
Бурранда-тайёркунандаи штрипсњо
Танзимгари нуќтаи идораи ќолаби прокати тафсони ќубурњо
Лањимкори ќубурњо
Лабгардонкунандаи (ќубури дањанадор)
Бастакунандаи ќубурњои тафсон
Бастакунандаи ќубурњо ва баллонњо барои озмоиш
Исканљачї – бурранда
Људокунандаи ќубурњои пластикї ва полиэтиленї
16

Бурранда ва ќаткунандаи масолењи бастак
Кафшергари ќубурњои виниплостикї ва полиэтиленї
Кафшергар дар хумдони ќубурњои кафшергарї
Устои мењвари фулузї
Бутабанди ќубурњо
Фонагар
Тозакунанда ва дамдињандаи ќубурњо
Кафшергари барќии вараќањо ва тасмањо
Кафшергари барќии кафшери ќубурњои пармагарї
Кафшергари барќии ќолибњои ќубурсозї
6. Истеҳсоли хўлаи оҳан
Кўрагари хумдони вакууму њароратї
Нозири дастгоњи гудозандаи хром
Нозири дластгоњи истењсоли ванадий
Кўрагари хумдони хўлаи оњан
Хумдончии гудозиши хўлаи оњан
Мошинисти дастгоњи хўларезї
Гудозишгари панљоксиди ванадий
Кўрагари кўраи хўлаи оњан
Људокунандаи хўлаи оњан
Софкунандаи хўлаи оњан
7. Истењсолоти масолењи оташбардор
Идоракунандаи даваки дастгоњи омезишдињанда
Берункашандаи маводи оташбардор ва масолењ аз хумдон
Боркунандаи ашёи хом ва нимтайёр дар хумдонњои њалќавї ва
наќбњо, инчунин хушккунандаи наќбњо
Озмоишгари мењварњои карборундї
Мошинисти ѓарѓараи саќфї
Мошинисти лафети барќї
Метализатори мењвар
Гудозанда дар хумдонњо
Гудозишгар – рехтагар
Бехтагари хокањо дар элакњои механикї
Резанда ва љобаљогузорандаи хамирањо
Масолењборкунанда ба хумдону вагонњои наќб
Холикунанда – љобаљокунандаи масолењ, хамира ва мањсулоти
тайёр
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Тартибдињандаи хокањо
Љобаљогузорандаи газогенераторњои дохилии
њалќавї
Љойкунанда – кашонандаи халтањои хокадор
Мутахассиси ќолибгар
Тозакунандаи дудбаро ва оташдонњо
Рехтагар – андозагир

хумдонњои

8. Саноати коксу кимиёї
Коргарони њамаи касбу корњои бевоситаи истењсолоти коксу
кимиёї
9.Металлургияи ранга
Касбњои умумї
Агломератчї, кор дар истењсолоти гудозиши мис, никел, руњ ва
дигар маъданњои ранга, консентрат, дажѓол ва гилхок
Кўрагари агломератсия ва гудозиш, кор дар истењсоли
гудозиши маъданњои мисї, руњї ва дигар маъданњои ранга,
консентратњо ва дажѓолњо
Ба меъёрдароранда, кор дар истењсоли гудозиши маъданњои
мисї, руњї ва дигар маъданњои ранга, консентратњо ва
дажѓолњо; дар истењсолоти гилхок, баббит ва руњ
(дар
хумдонњои ватержакетї)
Рехтагар, кор дар сехњои электролизи алюминий, магний, титан
ва фулузоти нодир
Боркунандаи гудоза, кор дар ќисмати резакунию гудозиш;
хушк кардани маъдани сулфат, гудохтани маъдан ва
консентрати фулузоти ранга ва нодир; гудозиши фулузоти мис,
никел, дажѓол ва гилхоки фулузоти ранга; хизматрасонї ба
майдони дањанаи кўра; дар истењсоли ќалъагї; гудохтан ва
коркарди дубораи фулузоти ранга
Нозир, кор дар сехи электролизи алюминий, магний, титан ва
фулузоти нодир; дар истењсоли силумин ва кремний
Лифтчї, кори хизматрасонї ба лифтњои бардоранда њангоми
кор дар майдони дањанаи хумдон
Мошинисти осиёб, кор дар истењсоли гилхок, намакњои
стронсий, кадмий, фториди гили нодир, хўлахои сахт ва
мањсулоти электрод
18

Мошинисти механизмњои майдаву хокакунї ва ба навъњо
људокунанда
Мошинисти дастгоњњои поланда, корњои ќисмати майдакуниву
гудозиш; полидани ангишт, кокс, сурмаи фулузї, дажѓоли мис;
дар истењсоли гудозиши маъдани мис, никел, руњ ва дигар
маъданњои ранга, консентратњо ва дажѓол, силумин, кремнигї,
баббит ва гудохтаи руњ
Насбкунандаи таъмири ваннањо, дар истењсоли купороси мис,
кобалт ва сулфати никел;дар сехњо(ќитъахои истењсолї)
электролиз ва фулузоти ранга
Насбкунандаи таъмири хумдонњо, фаъолият дар корњои тафсон
Лањимкории винипласт, фаъолият дар таъмири ваннањо: дар
истењсоли купороси мис, кобалт ва сулфати никел; дар
гидрометаллургияи синк ва кадмий; дар электролизи фулузоти
ранга
Тафсонанда, фаъолият барои гудохтани маъдани мис, никел,
руњ ва дигар маъданњои ранга, консентрат ва дажѓол; дар сехњои
электролизи алюминий, магний, титан ва фулузоти нодир; дар
истењсоли гилхок,хўлањои сахт ва мањсулоти электродї
Таркунанда, фаъолият дар истењсоли хўлахои сахт ва мањсулоти
электродї
Танзимгари электродњо
Омехтагар, фаъолият дар гудозиши маъданњои мис, никел, руњ
ва дигар маъданњои ранга, консентратњо ва дажѓол, инчунин
дар истењсолоти мањсулоти электродї
Гудозишгар, фаъолият дар истењсоли хўлањои сахт
Хушккунанда, фаъолияти хушк кардани консентрати пиритї
њангоми гудохтани маъдани мис ва никел, партов ва хокаи
фулузоти ранга; хока дар истењсоли дањанаи фаранг, кобалт ва
сулфати никел; консентратњои сулфат; фторокиси бериллия; дар
сехњои электролизи фулузоти ранга ва аффинажи фулузоти асил,
дар истењсоли хўлахои сахт ва фулузоти ќиматбањо; њангоми
коркарди дубораи фулузоти ранга
Софкунанда, фаъолият дар истењсолоти дањани фаранг, кобалт
ва сулфати никел; гидрометаллургияи рўњ ва кадмий;
гилхок;силумин ва кремний; электролизи фулузоти ранга
Флотаторчї, фаъолият дар сехи электролизи алюминий, магний,
титан ва фулузоти нодир
Сентрифугачї, фаъолият дар истењсоли дањани фаранг, кобалт
ва сулфати никел
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10. Хлоркунонї
Тозакунандаи мањсулот, машѓулият дар сехњои асосии
технологї
Гудозгар ,фаъолият дар гудохтани маъданњои мис,никел,руњ ва
дигар маъданњои ранга; дар сехњои электролизи алюминий,
магний, титан ва дигар фулузоти нодир
Элеваторчї, фаъолият оиди хизматрасонї ба бели элеватор ва
ќабули бункирњо дар ќитъањои асосии истењсолї
Челонгари барќї, фаъолият дар сехи электролизи алюминий,
магний, титан ва фулузоти нодир
11.Истеҳсоли фулузоти ранга ва нодир,
истеҳсоли хокаи фулузоти ранга
Анодгар дар истењсоли алюминий, магний, фаъолият дар сехи
электролизи алюминий, магний
Нозири дастгоњ дар истењсолоти хока, фаъолият дар тайёр
кардани гидрати никел
Нозири дастгоњ дар истењсолоти титан ва фулузоти нодир,
фаъолият дар истењсолоти ангидриди карбон ва хлориди литий,
литии бром ва йодї, титан, сирконий; иљрои корњо бо гудозиши
консентратњо ва ишќор дар амалиёти гидрометаллургї ва
амалиёти барќароркунии фулузот
Нозири дастгоњ дар истењсоли фулузоти тозаи нодир ва
намакњои онњо, фаъолият дар коркарди дажѓолњои тиллодор ва
аффинажи фулузоти асил
Нозири дастгоњ – гидрометаллург, ки ба истењсоли гилхок,
дањани фаранг, кобалт, сулфати никел, сурмаи фулузї ва
сулфити сурма; дар гидрометаллургияи синк ва кадмий; дар
сехњои электролизи алюминий, магний, титан, фулузоти нодир
ва ранга машѓул мебошад.
Дастгоњчии тайёр кардани шеелити сунъї, фаъолият дар
гидрометаллургияи синк ва кадмий
Нозири дастгоњи карбонизатсиякунонї
Нозири дастгоњи каустификатсиякунонї
Нозири дастгоњи омодасозандаи сулфати гилхок
Нозири дастгоњи плазмавї
Нозири дастгоњи људокунии элементхои гилхоки нодир бо усули
таъодули ионї
Нозири дастгоњи тайёркунандаи мањлули селлюлоза
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Нозири дастгоњи омодасозии электролит
Нозири дастгоњи тайёркунандаи катализатор
Нозири дастгоњи табдилкунандаи мањлули алюминий
Нозири дастгоњи табдили гармї ва сузишворї
Рехтагар-ќолибгари фулузот, фаъолият дар сехи электролизи
алюминий, магний, титан, фулузоти нодир ва ранга
Боркунандаи хокањо
Боркунандаи ишќор,фаъолият дар истењсоли гилхок
Ченкунандаи пайвастагињо ва њарорат
Катодчї, фаъолият дар сехњои электролизи алюминий, магний,
титан, фулузоти ранга ва нодир; дар истењсолоти сурмаи фулузї
ва сулфати сурма
Таснифгари маъданиёт
Кўрагар, фаъолият дар гудозиши фулузоти мис, никел, дажѓол
ва партовњои фулузоти ранга
Конденсатсиякунанда
Рехтагарї, фаъолият дар сехњои электролизи алюминий,
магний, титан ва фулузоти нодир; дар истењсолоти сурмаи
фулузї ва сулфати сурма
Васлгари дастгоњњои реаксионї
Коркардкунандаи дубораи такшинњо
Коркардкунандаи вараќањои ќолибї, фаъолият дар истењсолоти
электролизи фулузоти ранга
Коркардкунандаи софкунакњо
Људокунандаи симоб
Маъданкашони фулузоти анод, ашёи хом, кекњо
Хумдончии истењсоли гарди синк
Хумдончии барќароркунї ва тозакунии титан ва фулузоти
нодир
Хумдончии гирифтани оксиди синк дар хумдони велсї
Хумдончии
таъмир
ва
барќароркунии
дастгоњњои
реактивикунанда
Хумдончии барќароркунии хокаи фаъоли никел
Хумдончї оиди барќароркунї зимни њарорат
Хумдончї оиди коркарди маводи титандошта ва гилхоки
нодирдошта
Хумдончї оиди истењсоли ангидриди сурмаи тоза
Хумдончии электролити барий
Хумдончии гудозиши нурї – электронї
Сайќалдињандаи хокаи фулузот
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Шустагар ва хушккунандаи хока, фаъолият дар истењсоли
дањани фаранг ва сулфати никел; бевосита дар хушк кардани
хока
Резандаи симоб
Резандаи фулузоти ранга ва хўлањо, фаъолият дар гудохтани
маъдани мис ва никел,партов ва хокаи фулузи ранга; рехтагарии
фулузоти ранга; дар сехњо ва ќитъањои тозакунии мис; истењсоли
фулузи ќиматбањо; коркарди дубораи фулузоти ранга
Майдакунандаи хокаи фулузот, фаъолият дар истењсоли
дањанаи фаранг, кобалт ва сулфати никел;майда кардани
партовњои мис ва дар истењсоли фулузоти гаронбањо; коркарди
дубораи фулузоти ранга
Полоишгари хокаи фулузот, фаъолияти бехтани дажѓоли мис
Софкунандаи симоб
Ба ќиём оваранда
Рўбучинкунандаи дажѓоли партовњои фулузот, фаъолият оиди
љамъ овардани агломерати сўхта
Хлоромезкунанда
Хлоромезкунанда оид ба омода намудани ќалъагии духлора
Сементкунанда, фаъолият дар истењсоли электролизи фулузоти
ранга
Такшинкунандаи ваннањои электролитї
Электролизкунандаи мањлулњои обї,фаъолият дар истењсоли
дањанаи фаранг,кобалт ва сулфати никел; руњ бо роњи
сулфаткунонї; сурмаи сулфатонидашуда; инчунин дар сехњо ва
ќитъањои истењсолии электролизи фулузоти ранга ва
гидрометаллургияи синк ва кадмий
Электролизчии намакњои њалгардида
12.Коркарди фулузоти ранга ба воситаи фишор
Тайёркунандаи равѓанњои молиданї барои рехтагарї
Коргари симкаш
Њошиямон, фаъолият дар њошиямонии фулузи тафсон
Рангкунандаи фолга
Тафсонандаи фулузоти ранга
Коркардкунандаи шимсњо
Танзимгари хатти конвейери коркарди сабиќањо
Пухтагари мавод ва маснуот аз фулузи ранга ва хўлањо
Парчингари чангакњо
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Росткунандаи масолењ аз фулузоти ранга ва хўлањо
Фишордињанда дар гидропресњо, фаъолият дар исканљаи
фулузоти тафсон
Прокатчии фулузоти тафсон
Пулверизаторчии равѓанњои техникї
Ташкилдињандаи флюсњо
Коргари ќубурсоз
13.Истеҳсоли маҳсулоти электродї
Боркунанда ва фарорандаи масолењ аз хумдонхои гудозиш ва
графиткунонї
Гудозишгар
Челонгари масолењи электродї
Коргари ќатронкаш
Дастгоњчї дар коркарди механикии мањсулоти электродї
Стендчї, фаъолияти банавъњо људо кардани мањсулоти электрод
дар сехњои истењсолоти асосї
Ќолибдори мањлули электрод ва анод
Хлоркунандаи мањсулоти электродї
Тозакунандаи мањсулоти электродї

IV. ИСТЕЊСОЛ ВА ИНТИЌОЛИ
ЌУВВАИ БАРЌ ВА ГАРМЇ
(хољагии энергетикї)
1.Таъмири таљњизот
Тозакунандаи дегњо
Челонгари таъмири таљњизоти дегњо ва сехњои гармидињанда
Челонгари таъмири таљњизоти сехњои мошин ва истгоњњои
гармї ва истгоњњои обии барќї
Челонгари таъмири таљњизоти сўзишворидињанда
Барќкор – кабелчї
Барќкори таъмири хатњои њавоии барќї, фаъолият дар корњои
барќашон људокарданашуда ва љойњои баланд
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2. Истгоҳҳои барќии ҳароратї
Мошинисти дастгоњњои газутурбин
Мошинисти низоми блоки идораи агрегатњо
Назоратгари дегњо
Мошинисти осиёби майда кардани сўзишворї
Мошинисти назоратчии таљњизоти ёрирасони турбинањо
Мошинисти назоратчии таљњизоти дег
Мошинисти назоратчии таљњизоти турбинањо
Мошинисти турбинањои буѓї
Мошинисти насосњои чангкаш дар сехњои чангтайёркунанда
(сехњои таёркунандаи сўзишворї)
Мошинисти холикунандаи сузишворї
Мошинисти лавњаи марказии идораи дегњо
Мошинисти лавњаи марказии идораи турбинањои буѓї
Мошинисти блоки барќї
Муњаррикчии насоси багерї
Муњаррикчии пешдињандаи сўзишворї
Дамдињанда – тозакунандаи дегњо
Челонгари асбобњои назоратию ченкунї ва автоматњо,
фаъолият дар сехњои амалкунандаи истгоњњои барќу
гармидињанда ва зеристгоњњо
Челонгар (навбатдор)
Аловкови панљарањои дегњо
Барќкори лавњаи асосии идоракунии истгоњи барќї
Барќкор(навбатдор)
3. Шабакаҳои њароратї
Челонгари хизматрасони ноќилњои зеризаминї ва иншоотњои
гармидињї
Челонгари даромадгоњњои гармидињанда

V. ПАРМА КАРДАНИ ЧОЊЊО;
ИСТИХРОЉИ НАФТУ ГАЗ
1. Парма кардани чоҳҳо
Пармагари чоњњо бо усули тоб додани механикї
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Пармагари чоњњо бо усули зарбазании механикї
Пармагари чоњњо бо усули дастї
Пармагари чоњњои иктишофї ва истифодабарии нафту газ
Васлгари манораи пармагарї
Дизелчии дастгоњи пармагарї
Мошинисти дастгоњи пармагарї
Мошинисти борбардоранда барои санљиши чоњ
Мошинисти мустањкамкунии чоњ
Муњаррикчии агрегати сементкунї
Муњаррикчии агрегати сементу регомезї
Танзимгари озмоиши чоњ
Танзимгари сементонии чоњ
Исканљадињандаи ќубурњо
Тайёркунандаи мањлули гилї
Коргарони њамаи касбњое, ки ба кандани чоњ дар бањр
машѓуланд
Челонгари хизматрасонанда ба агрегатњои механикии
пармагарї (ѓайр аз онњое, ки дар сехњои механикї кор
мекунанд)
Насбкунандаи ќулфњои пармагарї
Барќчии хизматрасон дар чоњњои пармашуда
2. Истихрољи нафту газ
Пармагари таъмири асосии чоњњо
Пармагари агрегати шинокунандаи пармагарї дар бањр
Дизелчии компрессори њаракаткунанда
Дизелчии агрегати шинокунандаи пармагарї дар бањр
Мошинисти истгоњи насосї барои љойгир кардани антеннаи
корї дар истгоњ
Мошинисти дастгоњи њаракаткунандаи буѓии парафинравонї
Мошинисти компрессори њаракаткунанда
Мошинисти дастгоњи обшўйкунї
Танзимгари дастгоњи беобгардонї ва бенамакгардонї
Танзимгари бо гидравлика људокунандаи ќабатњо
Танзимгари тадќиќоти чоњњо
Танзимгари тайёркунандаи чоњњо барои таъмири асосї ва
зеризаминї
Танзимгари нигоњдорандаи фишори ќабатњо
Танзимгари љамъкунандаи газ
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Танзимгари коркарди кимиёвии чоњњо
Коргарони њамаи касбњо, ки ба истихрољи нафту газ дар бањр
машѓуланд

VI. КОРКАРДИ НАФТ, ГАЗ, СЛАНС ВА АНГИШТ
1. Истењсоли мањсулоти синтетикии нафтї, равѓанњои
молидании нафтї, кубурњои роњњои асосии мањсулоти
нафтї, кубурњои газ ва анборњои нафт
Пуркунанда ва холикунандаи хумдонњо
Чаппагардонандаи хумдонњои наќб
Кокстозакунанда
Коксборкунанда
Мошинисти озмоиши муњаррикии сўзишворї
Мошинисти компрессорњои технологї
Мошинисти насосњои технологї
Васлгари таљњизоти њимоякунандаи ќубурњои зеризаминї аз
зангзанї
Танзимгари истгоњи газтаќсимкунї
Танзимгари ќубурњои гази магистралї
Назоратчии систернањои роњи оњан, зарфњо ва кемањои нафткаш
Коргарони њамаи касбњои коркард,интиќол ва нигоњдории
нафти сулфурдор, гази сулфурдори нафт ва мањсулоти аз онњо
њосил гардида, ки аз меъёр 0,5 фоиз зиёд сулфур доранд
Челонгари таъмиргар ва хизматрасонандаи таљњизоти
технологї (ѓайр аз челонгароне, ки дар сехњо кор мекунанд)
Челонгари барќї
2. Газихрољкунии зеризаминии ангишт
Кормандони њамаи касбњо, ки ба сехњои газогенераторї, сехњои
дамдињї ва сехњои сулфуртозакунї, истгоњњои газљудокунии
зеризаминии ангишт вобастаанд.
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VII. ИСТЕЊСОЛОТИ КИМИЁЇ
Истифодаи мехнати шахсони синну солашон аз 18-сола хурд
дар истењсолот ва корњои ба саноати кимиё дахл доштаи
зерќисмати «Истењсолоти кимиёвї»-и
Рўйхати истењсолот,
сехњо, касбњо ва вазифањои шароити кориашон вазнин ва
зарарнок, ки мутобиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
№521, аз 31.12.2002 барои
рўзи кўтоњи корї ва рухсатии
иловагї њуќуќ дода шудааст, манъ мебошад

VIII.ИСТЕЊСОЛОТИ НАФТУ КИМИЁ
1. Касбҳои умумии истеҳсол ва коркарди хамираи резин
Нозири дастгоњи тайёр кардани ширеши резин ва рўйкаш
Вараќакунандаи мањлули резин
Коргари мумкунанда
Вулканизаторчї, фаъолият бо омехтањои резини вулканизатсияи
тафсон
Буррандаи масолењ ва маснуот
Буррандаи маснуот ва ќисмњои резинї
Мошинисти тайёркунандаи хамираи резин
Равѓанмоландаи ќисмњо
Рангуборкунандаи маснуоти резинї
Људо ва пайвасткунандаи порчањо
Њамворкунандаи матоъ ва астар
Омодакунандаи каучук
Исканљачї ва вулканизаторчї
Таъмиргари маснуоти резинї
Таркибдињанда-баркашандаи каучук ва ингредиентњо
Хунуккунандаи мањлули резин
2.Истеҳсолоти маснуоти резину техникї, пойафзоли резинї
ва маҳсулоти резинии серталабот
Нозири дастгоњи тайёркунандаи риштањои резинї
Нозири дастгоњи тайёркунандаи мањлули латекс
Рахдоркунандаи ќубурњо
Озмоишгари мањсулоти резинї
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Ширешгари пойафзоли резинї
Ширешгари маснуоти эбонитї
Ширешгари амволи муњандисї
Рўйкашкунанда – ќолибгари молдингњо
Људокунандаи рўйкаши сурбї аз ќубурњо
Тозакунанда ва батартибдарорандаи асбобу олот
Ќолибрези пойафзоли резинї
3. Истеҳсол, барқароркунї ва таъмири шинаҳо
Нозири лавњаи идоракунї
Ба мувозинадарорандаи чархњо
Љобаљогузорандаи камерањо
Дурусткунандаи камерањои ширешшаванда
Буррандаи љойњои кафида
Коргари ѓурўшакунанда
Тайёркунандаи маводи таъмири чархњо
Дарзкунандаи чахњои дарида
Озмоишгари чархњо (шинањо)
Ширешгари ќисмњо ва маснуот
Нозири истењсолоти шинањо
Мошинисти агрегати автокамера
Мошинисти агрегати љаббонанда
Васлгари шинањои бечамбарак
Васлгари њалќањо ва брикетњо
Васлгари рўйкаши чархњо
Васлгари њалќањои рўйкаши чархњо
Васлгари остинчањои шинопневматикї
Пайвастгари матоъ ба исканља
Бардоранда ва кашолкунанда
Флипперчии њалќањои чархњо
Ќолибрези рўйкаши чархњо
4. Истењсоли каучуки синтетикї ва мањсулоти нафту кимиё
Коргарони њамаи касбу корњое, ки ба хизматрасонї ба
таљњизоти технологї дар амалиёти асосии технологї машѓуланд
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IX. САНОАТИ МИКРОБИОЛОГЇ
1. Истеҳсоли қанд бо роҳи гидролизи ашёи растаниҳои
ғайрихўрока
Пазанда
Кислотачї
Бетаъсиркунанда
Коргаре, ки ба хизматрасонии тањшинкунандањо ва мубодилаи
гармї машѓул аст
2. Истеҳсолоти сафедаи хўрока
(хамиртуруши хўрока; омехтаҳои сафедаю витаминї;
бактерияҳои хўрока; омехтаи сафедаи туршии метан)
Танзимгари дастгохи азотдоркунонї
Танзимгари тайёркунандаи мањлули намакњо
Танзимгари дастгоњњои витаминдоркунии хамиртуруш
Сепараторчии хамираи биологї, фаъолият дар истењсолоти
сафеда барои хўроки чорво
Хушккунанда, ки ба истењсоли сафедаи хўрока машѓул аст
3. Истеҳсоли спирти этилї
Нозири дастгоњи таљњизоти маводљўшонї
Нозири дастгоњи таќтиркунанда ва софкории спирт.

X. ИСТЕЊСОЛИ ДОРУЊО, МАЊСУЛОТИ ТИББИЮ,
БИОЛОГЇ ВА МАВОДИ ОНЊО
Нозироне, ки ба фаъолияти марњилањои асосии технологии
истењсолї машѓуланд, ѓайр аз нозири дастгоњи маводи
стоматологї
Ба меъёрдарорандаи дорувори тиббї
Кафшергари ампулањо
Тайёркунандаи кетгут
Капиллярчї
Љобаљокунандаи нимфабрикатњои маснуоти тиббї
Насбкунандаи кемпрен
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Озмоишгари истењсоли препаратњои бактереологї
Мошинисти дастгоњи сублиматсиякунї
Мошинисти њабтайёркунанда
Пуркунандаи ампулањо
Холикунандаи мањлул аз ампула ва шишањо
Препаратори истењсоли васоити табобатии биосинтетикї
Препаратори истењсоли љисми шишамонанд
Тайёркунандаи омехта ва мањлулњои таъиноти тиббї
Шустагари гидроксал
Нозири ампулањои мањлули дорудошта
Таќсимкунандаи мањлулњои тамйиизгар
Кўфтагари бофтањои вирусї ва хамираи бактериявї
Сабзонандаи решањои замбўруѓ
Буррандаи ампула ва ќифњо
Буррандаи ашёи хом
Танзимгар-дефибринировчии хун
Тамйизгари мавод ва препаратњо
Қолибгари препаратњои тиббї, нимфабрикатњо ва маснуот
Суфтагари кетгут

XI. МОШИНСОЗЇ ВА КОРКАРДИ ФУЛУЗОТ
1. Истењсолоти рехтагарї
Кўрагар
Хориљкунандаи хўла
Обу регпошанда
Бо обтозакунанда
Пуркунандаи маъдан ба хумдонњо
Рехтагарї бо чўяни моеъ
Резонандаи фулузот
Резонандаи хўлаи ќалъагї ва сурб
Рехтагари вакуумї ва вакуумию марказгурезї
Рехтагари фулузот ва хўлањо
Рехтагарї бо усули табаллур
Моделчї бо моделњои зифти эпоксидї
Сайќалдињанда
Буррандаи рехтаи шаклдор
Рехтагари фулузот дар хумдонњои вакумї
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Рехтагари фулузот ва хўлањо
Ба навъњо људокунандаи рехтањо
Ба навъњо људокунии маъдан
Таркибдињандаи маъдани фторї
Хушккунандаи мењваракњо, ќолабњо, хок ва рег
Тозакунандаи сехњои рехтагарї, машѓулият барои тоза кардани
хоки сўхтаи наќбњо
Қолибгари ќолиби дастї, кор бо ќолибњои калони вазнашон
зиёда аз 10 кг
Қолибгари ќолибњои мошинї
Тозакунандаи фулузот, порчањо, маснуот ва ќисмњо, кор оиди
хизматрасонии устувонањои (барабанњои) галтової, дастгоњњои
сангмайдакунї дар корњо бо реги хушк ва оњанмайдањо
2. Корњои кафшергарї
Бо газ бурранда
Кафшергари газї
Кафшергари кафшери њароратї
Кафшергари дастгоњи электронию нурии кафшергарї
Кафшергари барќї дар мошинњои автоматї
Кафшергари барќї дар мошинњои нимавтоматии барќї
Кафшергари барќии дастї
Кафшергари барќию газї
3. Кор бо дегњои буѓї, ќолибгарии сард,
симкашї ва корњои чорхиштї
Вараќакунанда, кор оиди вараќакунии фулузоти тафсон
Симкаш, ки бо симкашии симњои сурбї, ќубурњо ва сихчањои
оњанї машѓул мебошад
Пуркунандаи ќубурњои сурбї дар њолати тафсон будани онњо
Қаткунандаи ќубурњо
Фишордињанда
Буррандаи фулуз дар ќайчї ва исканљањо, кори ба таври дастї
пеш додани маснуоти фулузї
Ќолибгари љисмњои сурбї
Қолибгарї бо роњи таркиш
Қолибгари путкњои афтанда
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4. Корњои оњангарию исканљадињї ва њароратї
Бандажчї
Изоляторчї дар коркарди тафсон
Обутобдињанда
Оњангаре, ки бо путку исканљањо кор мекунад
Оњангари корњои дастї
Оњангар – ќолибгар
Оњангар – ќолибгари мошинањои ротатсионї
Мошинисти путкњо, исканља ва манипуляторњо, ки бо коркарди
фулузи тафсон машѓул мебошад
Тафсонандаи (кафшер) фулузот
Насбгар, ки бо насби асбобњо ва стеллит; насби теѓњои харротї
машѓул мебошад
Љобаљокунанда дар мошинњо, кор дар фулузоти тафсон
Ғелонандаи саќќоњо
Пружиначї, ки бо тоб додани симњои тафсони ќутрашон зиёда
аз 15 мм машѓул аст
Рессорчии коркарди фулузи тафсон
Њароратчї дар ваннањо
Њароратчї дар хумдонњо (ба ѓайр аз хумдонњои барќї ва газї ё
бе подњои њаракаткунанда
Борбандикунанда – сементкунанда
5. Коркарди механикии фулузот ва дигар маводњо
Баанљомрасонанда – тозакунанда, кор бо хамираи хром
Суфтагар, кори суфтагарии хушки њалќањои абразивї
Ғелонандаи њалќањои сайќалдодашуда
Суфтагар, кор бо хамираи хром ва абразиви усули хушк
Коргарони дастгоњчї, шуѓл бо коркарди фулузот барои дар
дастгоњњои оњанбурї буридан бо гарм кардани маснуот бо
плазма машѓуланд.
6. Бо фулуз рўйкаш кардан ва рангмолї
Алюминандудкунандаи қубурҳо
Бакелитчї, (таркунанда) кор барои љаббонидани рехтањо ва
љилодињї
Танзимгари ваннањо
Локдињандаи тунукањо ва ќубурњо
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Сафедгар бо усули тафсондан
Рангмоли рангњои сурбдор; рангњои љилонок; њамвор ва
рангкунї бо њалкунандањои органикї; дар љойњои пўшида ва
мањдуд (хоначањои киштињо, силиндрњо);
Шустагару хушккунандаи фулузоте, ки бо нитрорангњои
сурбдошта ранг карда шудаанд; рангњои равшандињанда;
рангњо бо њалкунандањои органикї кор мекунад.
Гудозандаи пластмасса ба фулузот
Сурбандудкунанда, кор оиди бо усули тафсониш андудани сурб
(ѓайригалваникї) машѓул аст
Сурбандуданда бо усули тафсониш
Тайёркунандаи электролит ва гудоза
Кормандоне, ки ба амалиёти анљомдињии истифодаи сурб
машѓуланд
Тарошанда – шўяндаи рангу локњо,ки бо коркарди љузъњои
бо нитрорангњо рангкардашуда; рангњои сурбдор; рангњои
равшанидињанда; рангњои њалкунандаи органикї машѓул аст
Коргари тезобтайёркунанда
7. Корњои челонгарї ва челонгарию васлгарї
Озмоишгари муњаррикњо
Лањимкор, кор бо сурб ва хўлаи сурбдор кор мекунад
Пармагари пармаи пневматикї
8. Минокорї
Осиёбчии истењсолоти эмал
Гудозандаи эмал
Сирандудкунанда ва тозакунандаи мањсулоти сирандудшуда
(ѓайр аз нишонакњо)
Дар ќўра гудозандаи маснуот
Дар ќўра гудозандаи мино
Тайёркунандаи хокаи мино, ки бо кори дастї машѓул аст
Миногар, ки тавассути молидану пошидан маснуотро миної
мекунад
9. Коркарди дубораи фулузот
Резакунандаи шикастапорањои оњан ва партовњо ба таври дастї
Гудозандаи партовњои оњанпорањо
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Гудозандаи ќалъагї
Резакунандаи оњанпорањои фулузоти ранга ва сиёњ
Танзимгари рампаи оксиген
Буррандаи шикастапора ва партовњо бо ќайчї, гайр аз
ќайчињои гидравликї
Људокунандаи такшинњои фулузот, партов ва оњанпорањо
Электролитчии људо кардани ќалъагї аз тунука
Электролитчии тозакунандаи ќалъагї
10. Истењсолоти электродњои фулузї
Брикеткунанда, кор дар исканљаи идораи дастї
Пухтакунандаи (шишапази) лой, кор дар хумдонњои аловї
Пуркунанда ва холикунандаи хумдонњо
Рўйкашкунандаи электродњо ба таври дастї
Обутобдињанда дар хумдонњо
Тартибдињандаи маводи молиданї
Хушккунандаи таркибњои маводи молидашаванда ва флюсњо
Флюсчї

XII. САНОАТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКЇ
1. Истеҳсоли кабел
Нозири тайёркунии микроноқилҳо дар изолятсияи шишагї
Зиреҳпечонандаи ноқилҳо
Зиреҳпўшонандаи кабелҳо
Гудозандаи хамираи кабел
Вулканизаторчии маснуоти кабелї
Изолятсиякунандаи торҳои кабел
Изолятсиякунандаи ноқилҳо, кор бо риштанахҳо бо истифодаи
локи органикии кремний ва фторопласти тафсон кор мекунад
Нозири
маснуоти
кабелї,ки
бо
санљиши
кабелњои
шиддатнокиашон зиёда аз 20 киловолт машѓул мебошад
Локкунандаи ноќилҳо ва кабелҳо
Васлгари истеҳсоли кабел, кор бо лаҳимкории қисмҳои сурбдор
Танзимгари дастгоҳи симкашї
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Исканљачии кабелҳо ва симҳои пластикї ва резинї, ки бо
исканљадеҳии
резина,
изолятсияи
хлорвиниловї
ва
полиэтиленовї ва фторопласти тафсон машѓул аст
Исканљадиҳандаи исканљаи плунжерї, ки бо фторопласт кор
мекунад
Исканљадиҳандаи кабелҳои сурбї ё алюминї, ки бо кабелҳои
сурбї кор мекунад
Љаббонандаи кабелҳо ва ноқилҳо
Бехтагари маводҳои пошхўранда
Људокунандаи љилди маснуоти кабелї, кор танҳо бо љилдҳои
сурбї
Њароратдињандаи ноқилҳо ва кабелҳо
Хушкунандаи барқии кабелҳо
Сирдавонии ноқилҳо
Корҳои тайёру изолятсиякунї ва печондану бофтагарї
Печонандаи ѓарѓарањо барои мошинҳои барқї ва дастгоњњо, кор
бо истифодаи шишанахҳо ва локҳои органикии кремний

XIII.САНОАТИ МАСОЛЕЊИ СОХТМОН
1. Касбњои умумии истењсолоти масолењи сохтмонї
Пуркунанда ва холикунандаи хумдонњои гудозиш, кор дар
истењсолоти:
маснуоти
сафолии
сохтмонї;
маводи
гарминигоњдорї
Танзимгари таљњизот, кор дар истењсолоти мањсулоти
асбосементї; маснуоти сафолї; маснуоти оњанубетонї ва
конструксияњои бетонї; маводи деворњо ва часпонанда
Коргари резакунандаи маснуоти бетонї ва оњанубетонї;
маводи гарминогузаранда
2. Истењсоли семент
Аспираторчї
Холикунандаи хумдонњои шахтавї
Боркунандаи устувонаи хушккунї
Мошинисти (гудозандаи) хумдонњои даврзананда
Мошинисти калсинаторњо (паркунанда)
Мошинисти осиёби ашёи хом (хокакунии намнок ва хушк)
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Мошинисти осиёби ангишт
Мошинисти осиёби семент
Резандаи семент
Борбандикунандаи семент
3.Истењсоли мањсулоти асбосементї
Мошинисти таљњизоти мављдоркунанда
Коргари гидротермист
Мошинисти дастгоњи вараќаќолибрезї
Мошинисти дастгоњи ќубурсозї
Танзимгари агрегати мављдоркунию тамбакунонї
Танзимгари хатти автоматии тайёркунии вараќањои маснуоти
асбосементї
Људокунандаи маснуоти асбосементї
Буррандаи маснуоти асбосементї
4. Истењсоли маснуот ва конструксияњои
оњанию бетонї ва бетонї
Мошинисти бетонхобонанда
Мошинисти агрегати ќолибрезї
Мошинисти дастгоњи вибропрокатї
Мошинисти дастгоњи поккунанда
Мошинисти дастгоњ барои арматурбофї
Мошинисти дастгоњи бофтагарию кафшергарї
Мошинисти дастгоњи ќолибрезии калонњачм
Мошинисти дастгоњи худгарди омехтакунандаи газу мањлулњои
бетонї
Мошинисти дастгоњи озмоиши маснуоти оњану бетонї ва
конструксияњо
Муњаррикчии дастгоњи омехтакунандаи мањлули бетон
Муњаррикчии тири њаракатгузаронанда
Танзимгари нуќтаи идоракунии таљњизот
Танзимгари конвейери мила
Буѓдињандаи маснуоти оњанубетонї
Коргари резаю хокакунанда
Буррандаи мањсулоти оњанубетонї
Ќолибгари маснуоти оњану бетонї ва конструксияњо
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5. Истењсоли маводи деворї ва часпонанда
Гаљпаз
Холикунандаи ашё, сўзишворї ва иловагињои онњо
Холикунандаи оњак аз хумдонњо
Аз хумдон берунгузоранда
Шукуфонандаи оњак
Резакунанда
Пуркунандаи хумдонњо
Пуркунанда ва холикунандаи чуќурињои ишќорандозї
Пуркунанда ва холикунандаи агрегатњои хушккунанда
Осиёбони майдакунандаи оњак
Гудозгари аглопарит
Гудозанда (дар хумдонњои њалќавї)
Оњакпаз
Гудозанда (дар хумдонњои пуркардашуда)
Гудозгар (дар хумдонњои камеравї)
Гудозгари (дар хумдонњои наќбї)
Танзимгари дастгоњи рехтани тахтањои гаљубетонї
Хумдончии истењсоли хишт
Тайёркунандаи мањлул ва хамирањо
Буғдиҳандаи маснуот
Тақсимкунандаи хамираи силикатї
Људокунанда – љобаљогузоранда
Хушккунандаи маснуот дар хушкунакҳои сунъї
Қолибгар-рехтагари қолибҳои гаљї
Қолибгари сафолтахтаҳои сементию регї
6. Коркарди санг ва истеҳсолоти маснуоти сангу рехтагарї
Ќолибрез
Санггудоз
Сангтарош
Сангбур
Танзимгари дастгоҳҳои сангбурї
Қолибгари маснуоти сангу рехтагарї
Пармагари санг
Сайқалдиҳанда – суфтагари маснуоти сангї
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7. Истеҳсоли бомпўши мулоим ва маводҳои гидроизолатсионї
Нозири дастгоњи беобгардонии битум
Нозири агрегатҳои љаббиш
Пуркунандаи дегҳо
Танзимгари хумдони қубурї
Танзимгари омехтагари турбинї
Резанда-тунуккунадади маводи битумї
Резандаи сирешим
8. Истеҳсоли маводи гармиљудокунанда
Мумрез
Кўрагар
Резакунанда
Гудозандаи ашё
Гудозандаи маснуоти гарминигоҳдоранда
9. Истеҳсоли сирешими асфалт ва тахталавњаҳо
Ба меёрдарорандаи сангҳои резашуда ва мум
Муњаррикчии дастгоњи лаппишдињандаи мум
Људокунанда – љобаљогузаронда ба таври дастї
Ќолибгари тахтаҳои асфалтї
10. Коркарди абрақ
Локпаз
Печонандаи қубурчаҳои миканитї
Љаббишдињандаи маводи абрақию пластикї
Хушккунандаи абрақ ва маҳсулоти абрақї

XIV. ИСТЕЊСОЛИ МАСНУОТИ САФОЛЇ
1. Касбҳои умумии истеҳсоли маснуоти сафолї
Аэрографчї, кор бо сирдавонии сурбї
Боркунанда – холикунандаи хушккунакњо
Ќолибрези шаклњо
Гудозишгари мавод
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Дурусткунанда – тозакунанда
Тайёркунандаи ангоб ва мино
Тайёркунандаи хамира
Бехтагари хока
Гузоранда ва берунгирандаи маснуот ҳангоми гудозиш дар
хумдон – вагонеткањо
Назоратчии хушккунандаҳои нақбї ва камеравї
Љобаљогузоранда бо даст
Қолибгари капселҳо дар дастгоҳҳо

XV. ИСТЕЊСОЛОТИ МАСНУОТИ ЧИНЇ ВА
ФАЯНСЇ
Сирдавоне, ки бо минои сурбдор кор мекунад
Шўянда, ки бо шустушўи маводи тар машғул аст
Гудозандаи маснуоти чинї ва фаянсї
Гулкўбикунанда
Тезобдињандаи маснуоти чинї ва фаянсї
Шиббакунандаи лавозимот аз чилбур
Қолабгаре, ки бо фолгаи сурбдор машғул аст

XVI. ИСТЕЊСОЛОТИ ШИША
ВА МАСНУОТИ ШИШАГЇ
1. Касбҳои умумии истеҳсоли шиша ва маснуоти шишагї
Нозири обшўйкунандаи дастгоњи обутобдиҳанда
Бонкасоз
Пухтагари шишаи моеъ
Шишагар
Тафсонанда
Резакунанда – хокакунанда
Обутобдиҳандаи шиша
Резонандаи гудоза
Навбатдори назди хумдон (устои хиштчин)
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Квартсгудоз
Мошинисти мошини шишакашї
Ранггари шиша; насбкунандаи хамираи шиша; тунуккунандаи
шиша
Танзимгари автомат ва нимавтоматҳои шишагї
Танзимгари (мошинисти) мошинҳои қолибгарї
Гудозанда дар истеҳсоли шиша
Танзимгари нимавтомати дамдињї
Гудозандаи хокаи сунбода
Гудозандаи маснуоти шишагї
Ороишгари маснуоти шишагї
Маснуотгузор ба хумдон
Резакунандаи хокаи сунбода ва чилбур
Росткунанда ва љогардонкунанда дар мошинаи қолабгарї ва
обкунї
Исканљакунандаи шишаи тафсон
Буррандаи маснуоти шишагї, ки бо буридани шишаи ғафс,
оина, шишаи гудохта ва тафсон машғул аст
Пармакунандаи маснуоти шишагї
Симандудкунанда
Тартибдиҳандаи гудоза
Берунгирандаи маснуоти тафсон
Шишапаз дар хумдонҳои кўзагї
Шишапаз дар хумдонҳои ваннагї
Хушккунандаи ашё ва мавод
Тезобкунандаи шиша бо ишкори плавикї
Кашишдиҳандаи қубурчаҳо аз шишаи кварсї
Қолибгари қисмҳо аз шиша
Форсункачии хумдонҳои шишапазї
Суфтагари маснуоти шишагї, ки бо коркарди маснуоти ҳаљман
калон машғул аст

XVII. КОРЊОИ СОХТМОНЇ, ВАСЛГАРЇ
ВА ТАЪМИРУ СОХТМОНЇ
Арматурачие, ки бевосита дар майдони сохтмон кор мекунад
Асфалтубетончї (асфалткунанда)
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Бетончї
Заминков – нақбкан
Шукуфононандаи оҳак
Рўйкашкунанда бо рўйкаши зиддикоррозї (бо парда
рўйпўшкунанда), ки бо моддаҳои заҳрноки полихлорвинилї,
бакелитї ва дигарҳо сарукор дорад
Сангтарош
Кессончие, ки дар њама гуна корҳои кессонї машғул аст
Ба ишќор тобоваркунанда дар корҳои резинруйкашкунї
Ба ишќор тобоваркунанда дар корҳои винипластї
Рангмоле (сохтмонї), ки ба рангмолии пулверизаторї бо
истифодаи рангҳои нитратї, нитроэмалї, инчунин корҳои
локњои асфалтї машғул аст
Мошинистҳо, ки ба идора кардани мошинҳо, дастгоҳҳо,
механизмҳо дар корҳои сохтмонї, сохтмонию насбкунї ва
таъмирию сохтмонї машғуланд
Устои васлгари роҳ
Устои пулсоз
Насбкунандаи алоқа-антеначие, ки ба лаҳимкорї бо сурб,
корҳои битуми гарм, таҳягоҳҳои антисептикї ва кор дар
баландї машғул аст
Насбкунандаи алоқа – кабелчї
Насбкунандаи алоқа – лаҳимкор, ки ба корҳои лаҳимкорї бо
сурб, лаҳимкории кабелҳо бо рўйкаши полиэтиленї ва
полихлорванилинї, муми гарм, таҳягоҳҳои антисептикї ва кор
дар љойњои баланд машғул аст
Насбкунандаи конструксияҳои фўлодї ва оњану бетонї
Рўйбасткунанда бо маводи синтетикї
Паркетчие, ки бо корҳои мастикаи тафсон, ширешҳои синтетикї
ва қатрон машғул аст
Коргари лаҳимкори сурб
Коргари регпош
Коргари дарёї, ки ба корҳои зериобию техникї, тўрбандии
сангҳо ва шохбандї, корҳои рўизаминї машѓул аст
Коргари дарёї дар истифодабарї ва хизматрасонии таљҳизоти
шиновар
Танобчї – насбкунанда
Қубурсози қубурҳои саноатию хиштї
Қубурсози қубурҳои саноатии оҳану бетонї
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Қубурхобон
Бутабандчї (бо кислота тобоваркунанда)
Андовагаре, ки ба рехтани бетон ба таври дастї ё бо асбобҳои
пневматикї, тунук кардани маҳлул, тоза кардан бо воситаи
механикї машѓул аст
Насбкунандаи барқї дар хати ҳавоии баландшиддат
Коргароне, ки таппончаи сотхмонию насбкуниро истифода
мебаранд; ба ќисмњо људо кардани биноҳо; њавоногузарии
пайвандҳо бо сирешими герметик машѓуланд

XVIII. САНОАТИ КОРКАРДИ ЧЎБУ ТАХТА
1. Касбҳои умумии – саноати коркарди чўбу тахта
Осиёбон
Кордтезкунанда, ки бо чархи абразивии хушк кор мекунад
Танзимгари хатҳои автоматї ва нимавтоматии коркарди чўбу
тахта, корҳои локкунї, суфтакунї ва сайқалдиҳї
Рангуборчї бо истифодаи локњо ва рангњое, ки дар таркибаш
метанол, этанол, бензол, толуол, ксилол, стирол, спирт;
перхлорвинил, рангҳои сурбдор ва анелин доранд
Арратезкунанда, ки бо чархи абразивии хушк кор мекунад
Буѓдиҳанда-пазандаи мағзи чўб
Љобаљогузорандаи чўбу тахта, қисмҳо ва маснуот аз чўбу тахта;
ба таври дастї ғарам кардани чўбу тахта, аррамайда
Суфтагари чўбу тахта, кор бо сайқал додани қисмҳое, ки бо
ширеши синтетикї дар дастгоҳҳо пайваст карда шудааст
2. Чўббурї ва коркарди чўбу тахта
Чорчўбасоз
Сепараторчї, кор бо хизматрасонии дастгоҳи чангкашї, љой
кардани аррамайдаҳо дар халтаҳо, бастабандї кардан, бар
кашидан, кашондан ва љобаљо кардани халтаҳо барои исканља
кардан ва бехтани хокањои аррамайда
Ширешкунандаи
маљмаъањо,
қисмҳои
конструксияҳои
сохтмонї, кор бо истифодаи ширеши синтетикї
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Дастгоҳчї – буранда, кор бо арраҳои мудаввар, буридани
тахтаҳои аррамайдагї дар ҳолати тафсон будани онњо
3. Истеҳсоли тахтачањо аз аррамайда
Мошинкор–идоракунандаи агрегати омехтакунанда, кор бо
истифодаи ширеши синтетикї
Идоракунандаи дастгоҳи баландсуръат, назоратчии љараёни
гармкунии аррамайдаҳо, ки ба ќатронњои синтетикї тар карда
шудаанд
Идоракунанда–исканљачии тахтачўбҳо, машғулият барои
гармогарм исканља кардани тахтачўбҳои аз аррамайда ва нахҳо
тайёр кардашуда дар исканљаҳои гуногун машѓул мебошад
Танзимгари корҳои бо њарорат вобаста
4. Истеҳсоли мебелҳо
Нозири дастгоњ оид ба истењсоли карбамиду меламиновї
Пуркунанда – тақсимкунандаи маводи ороишї
Насбгари фонаҳои ранда ва пўсткандашуда, кор бо истифодаи
ширеши синтетикї
Фанерсоз, кор дар исканљаҳои гидравликї бо истифодаи
ширеши синтетикї

XIX. САНОАТИ БОФАНДАГЇ
1. Коркарди ибтидоии пахта, зағирпоя ва дигар
зироатҳои лифдор
Нозири дастгоњи тайёр кардани зағирпоя
Идоракунандаи мошинњои пахтатозакунї
Нозир – қабулкунандаи тойҳо, ки ба кори бар кашидан ва
бурдани тойҳо машѓул аст
Линтерчї
Коргари кўбанда
Танзимгари раванди автоматонидашудаи истеҳсолот
Пардозгари нахҳо
Пешдиҳандаи ашёи хоми пахта
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Пешдиҳандаи ашёи лифдор
Фишурдакунанда
Тайёркунандаи зағирпоя
Зањролудкунандаи чигити пахта
Қатронкунандаи лоси зағирпоя
Тухмиљудокунанда
Шиббакунанда
Таккондиҳанда
Ғарамкунандаи партовҳои лифҳо
Талчинкунандаи ашё
Тозакунандаи партовҳои истеҳсолот
Тозакунандаи ашёи хоми пахта
2. Касбҳои умумии саноати бофандагї
Нозири дастгоњи коркарди газвор бо гармдињї
Шишшилакунанда, кори дўхтани шилшилаҳо ба қолинҳо
ҳангоми кори дастї
Патдоркунанда
Кашидабарорандаи партовњо, кори аз зери мошин гирифтани
партовњо
Љамъкунандаи лосак
Шонасоз, кори лаҳимкорї кардани шонаҳо
Буғтобкунандаи газвор
Тайёркунандаи маҳлулҳои кимиёвї
Пуркунандаи маснуоти сўзанию платинї
Пуркунандаи қолибҳо бо парафин
Буғдиҳандаи риштаи пудї (утка)
Рангкунандаи ришта, матоъ, пахта, нахи синтетикї
Ишќордиҳандаи матоъњо
Ишќордиҳандаи риштањо
Руфтурўбкунандаи биноњои истеҳсолї
Идоракунандаи мошинҳои ковоку наддофикунанда
Сўзонандаи пати матоъњо
Идоракунандаи мошинҳои шонакунанда
Сафедкунандаи матоъњо, риштањо
Љўшонандаи риштањо, матоъњо
Парафинкунандаи матоъњо
Шўянда
Фишурдакунандаи нах, маҳсулоти тайёр, партовњои истењсолї
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Коркардкунандаи партовҳо, бозгаштњои истењсолї
Гулкўбкунанда
Дурусткунандаи риштаи, кори љобаљогузории ќабзањои риштаи
тар
Њамворкунандаи матоъ ба таври дастї
Бурранда, кори буридани қолинҳо ба таври дастї ва корди
барқї
Нахбур
Таъмиркунандаи бердоњо, кор бо лаҳимкории сурбї
Омехтакунандаи нах
Таркибдиҳандаи рангњо
Тарошандаи матоъњо
Гузоранда ивазкунандаи ғалтакҳо дар мошинҳои пардаю
тўрбофї
Хушккунанда (таъминкунанда)
Тезобгари навардњо
Љобаљогузорандаи
ашёи тар ба таври дастї дар дегҳо,
дастгоҳҳо, ваннањо
Љилддўз
Тозакунандаи дастгоҳҳои њавотозакунї
Тозакунандаи таљҳизот
Тозакунанда – чархдорандаи дастгоҳҳои наддофї
Оњорпаз
Оњоркунанда
3. Саноати пиллакашї
Буѓдињандаи пила
Пилларес
Козургари катонњо
Пухтагари партовњои пилла
Бофандаи калобаи абрешим бо истифодаи мањлулњо
Коркардкунандаи партовњои пила
4. Истењсолоти газвори пахтагї
Буѓдињандаи пилта
Ишќордињанда
Хушккунандаи пахта
Пухтагар – сафедкунандаи кампалњо
Тозакунандаи устувонаи мошинњои шонадор
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Таркунандаи риштањо
Омехтакунандаи нахњо
5. Истењсолот – коркарди пашм
Пухтагар
Буѓдињандаи риштањо
Гузаронандаи торњои патдор
Карбонизаторчї
Шўяндаи пашм
Идоракунандаи дастгоњњои наддофї
Калобашўй, дастгоњчї
Нозири дастгоњи сафедкунї
Фишурдакунандаи пашм; фишурдакунандаи матоъ
Омехтакунандаи нахњо ба таври дастї
Ба навъњо људо кардани пашми ношуста
Пашмтарош
Моњутмол
Тасфиягар
Эмулсиякунандаи калоба
6. Саноати шоњибофї
Пухтагари таркибњои кимиёвї барои пазонидани партовњо
Буѓдињандаи матоъ
Буѓдињандаи шоњии ресидашуда
Тарошандаи патњо
Танзимгари мошинањои ѓозтобдињанда,танзимгари дастгоњњои
наддофї
Љўшонанда
Шўяндаи ашёи хом
Коркардкунандаи ашёи хом
Буррандаи матоъњои патдор
Буррандаи пилла
7. Коркарди пахта
Тозакунандаи пат ва нахњои сўхта
Холикунанда – сараву саќаткунандаи пахта
Сафедкунандаи пахта
Љўшонандаи пахта
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Тозакунандаи устувонањо
Таркунандаи пахта
Шустагар – ѓиљимкунандаи пахта
Буррандаи ќабатмонакњо, кор бо корди барќї
Тамйизкунандаи пахта
Хушккунандаи пахтаи тоза
Шонакунандаи нахи пахта
8. Истењсоли газворњои нобофта
Нозири дастгоњи ширешкунанда
Ширешмол
Тарошгар
Њароратгузор
9. Истењсолоти тўрбофї
Буѓдињандаи тўрњо
Кашандаи тўрњо
10. Истењсолоти кешбофї (трикотаж)
Туршикунанда
Шўянда
Љўшонанда
Таркунандаи пат
Буррандаи полиуретен
Тарошандаи пат
Тарошандаи матоъ
Тахткунандаи маснуот, дастї љо кардани матоъу, риштањо ба дегњо

Тозакунандаи мўинаи сунъї
Суфтакунандаи матоъ
Сайќалдињандаи барќии пат

XX. САНОАТИ САБУК
1. Касбњои асосии истењсолоти саноати сабук
Нозири дастгоњи беравѓангардон
Коргари бурранда
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Ширешкунанда, кор бо ширешњои њалкунандаи органикї
Бурранда, ба таври дастї бо корд буридан дар дастгоњи
болокушодаи бурранда
Рангмол, кор бо рангмолии пулверизаторї зимни истифодаи
рангњо ва локњои нитрогенї
Коргари љафанда
Коргари ёзонандаи чарм ва пўст дар чорчўбањо бо усули дастї
Тартибдињандаи аппретур, эмулсия ва лок
Тартибдињандаи мањлулњои кимиёвї
Тарошандаи масолењи чарму мўина ва маснуоти нимтайёр
Хушккунанда, кор дар хушккунакњои камеравї
Шахшўлкунанда, кор бо сунбодаи мудаввар
2. Истењсолоти чарм ва чарми хом
Нозири дастгоњи даббоѓї
Нозири дастгоњи ишќордињї
Нозири дастгоњи беишќоргардонї, мулоимкунї
Нозири дастгоњи тайёр кардани љавњари даббоѓї
Аппретурчї, аппретура кардани болои
пулверизаторкардашудаи пўст бо истифодаи рангњои
нитрогенї, њалкунандањои органикї ва полимерњо
Тунуккунандаи масолењи чарму пўст ва пўсти даббоѓишаванда
Равѓандињандаи пўст
Обутобдињандаи пўсти техникї
Консервакунандаи ашёи чарму пўст ва мўина
Коргари локкунанда
Коргари локпаз
Коргаре, ки ѓализаро тоза мекунад
Шустагари ѓализа, пашм, мўй ва ќил
Молишдињандаи пўст
Коргари ба пўст моландаи мањлули пашмрезон
Афшурдани пўст дар сентрифугањо ва исканљањо
Коргари вараќакунандаи пўст
Коргари бурранда, ба ќабатњо људокунандаи пўст
Коргари резонандаи пашм ва ќил
Коргари ба навъњо људокунанда
Коргари тозакунандаи чарм бо мошинањо
Коргари тозакунандаи рўи пўсти даббоѓишаванда
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3. Истењсолоти пойафзоли чармї
Часпонандаи љузъњо, маснуот ва фурнитура, часпонидани
пошна ва пушти пойафзол бо истифодаи мањлулњои органикї
Ќолибзани пойафзол, кор бо пойафзоли хромї
Рехтагари пойафзол
Ширешгари пойафзол ва маснуот, кор бо ќисмњои пойафзол
барои молидани њалкунандањои органикї ва ќири тафсон
Ќолибзани пойафзол дар мошинаи «Анклепф»
Часпонандаи таги пойафзол, амалиёт барои дўхтани маѓзї
Шустагари ќисматњои пойафзол
Тезобдињандаи пошнаи пойафзол
Муќаввикунанда, кор бо истифодаи њалкунандањои органикї
Коргари ќолабзан
Тарошандаи пойафзол
4. Саноати дўзандагї
Пардозгар, дарзмолгар, кор бо дарзмоли вазнаш зиёда аз 4 кг
Ширешкунанда, кор бо моддањои зањрнок
Коргарони њамаи касбњо, ки ба тайёр кардани маснуот аз
мўинаи сунъї (ѓайр аз чеварони кори дастї), шишапахта,
шишанах, матоъњои асбестї машѓуланд
Поракунанда, бурранда, кор дар тасмамошинањое, ки дастгоњи
буррандаи кушода доранд

XXI. САНОАТИ ХЎРОКВОРЇ
1. Касбњои умумї
Нозири дастгоњи буѓкунанда, кор дар истењсолоти намаки
пухташуда; барои тайёр кардани дурдаи ишќор ва ишќори
дурдасанг
Нозири дастгоњи воягиранда, кор дар истењсоли воситањои
шустушўи синтетикї
Нозири дурдабандї, кор дар истењсолоти пектин
Нозири дастгоњи таќтиркунї, кор дар истењсоли равѓани
растанї; спирт
Нозири дастгоњи тозакунандаи чарбу равѓан
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Тунуккунандаи ашё ва мањсулоти нимтайёр
Љўшонанда, кори ба таври дастї бор кардан ва холї кардан
Љўшонанда, ба таври дастї бор кардан ва холї кардан
Тайёркунандаи зарфњои мулоим
Коргари резакунанда
Тайёркунандаи ях
Боркунанда–холикунанда, кор дар истењсоли воситањои
шустушўи синтетикї; маргарин ва майонез, атриёт, кислотаи
дурдаи дандон ишќори дурдасанг, фурфурол, инчунин
камерањои дуддињї, хумдонњои тафдињї
Пуркунанда, ба таври дастї рехтани орд ва ќанд, пунбадона
Тўдакунанда, кор дар истењсоли намаки ошї
Шўшакунанда, кор дар истењсоли ќанди шир
Назоратчї, ба зарфњо рехтани оби љав
Мошинисти дастгоњњои насосї, кор дар истењсоли намаки
пухташуда
Мошинисти мошинаи ба зарфњо резанда ва дањанбандкунанда,
кор дар истењсолоти атриёт; истењсолоти сирко
Мошинисти дастгоњи тозакунї
Ѓализатароши пўсти њайвоноти обї
Шустагари ашёи хўрокворї, кор оиди шустани ашёи хом барои
консерва; шустани гўшт ва рўдаву расани парранда, шустани
моњии шўр
Васлгари мошину таљњизот, шуѓли истењсоли оњари хоми
љуворимакка
Тафдињанда, кор оиди хизматрасонї ба тафдонњои механикї ва
ѓайримеханикї ва дастгоњњо; коркарди мањсулоти нимтайёр,
ѓалла, ярма, лубиёгї, ќањва; тафдињии моњї ва мањсулоти
моњигї
Дуддињанда, коркарди чалакњо
Парафинмоландаи зарфњо
Ќабулкунанда-супоранда, истењсоли оби љав њангоми кор дар
тањхонањо;кабули моеъњо дар истењсолоти атриёт;истењсоли
араќу ликёр; истењсоли воситањои шустушўи синтетикї
Коргарони њамаи касбњои истењсоли хамиртуруш
Софкунанда, кор оиди људо кардани орди моњї ва чарбу
њангоми набудани њаракатовари механикї; дар истењсолоти
орду ярма ва комбикорм
Пуркунанда–холикунанда, холї кардани обдонњо дар истењсоли
шир; рехтани пиво ба чалакњо; истењсоли маргарин, майонез ва
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сирко
Омехтакунанда, кор бо хамираи шоколад њангоми бор кардан
ва холї кардан
Хамиршўранда
Яхдончї, кор оиди истењсоли маргарин ва майонез; дар
корхонањои коркардкунандаи соњилии саноати моњї ва
яхкунонидани чарбу
2. Истењсоли спирт ва мањсулоти спиртї,
машрубот ва нушокињои ѓайриспиртї
Нозири дастгоњи таќтир ва софкунии спирт, кор оид ба
истењсоли пектин
Мошинисти дастгоњи ќатронмолии чалакњо
Мошинисти дастгоњи сумалакрезакунї
Коркардкунандаи хамира ва шира
Коркардкунандаи зарфњои технологї ва зарфњои холї
Коркардкунандаи партовњои истењсолоти шароб
Коргарони бевосита дар истењсолоти май, спирт, мањсулоти
ликёру араќ ва пиво
Танзимгари таљњизоти полоишгарї
Сумалакчї
3. Истењсолоти нонпазї
Мошинисти дастгоњи рехтагарї
Мошинисти дастгоњи суфтагарї
Нонпаз, кор дар назди тафдонњо
Љилодињандаи ќолабњо ва табаќањо
Хамирмоланда, хизматрасонандаи дастгохи хамирмолї бо
усули мунтазам пеш овардани корсонњои ѓунљоишашон зиёда аз
330 литр
4. Истењсолоти макарон
Буррандаи масолењи нимтайёри макаронњои дарозлўла
5. Истеҳсолоти қаннодї
Пардоздиҳандаи карамел ва гирдаќандњо, дастї холї кардан ва
бор кардани хамира
Тайёркунандаи хамираи њаббї
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Карамелчї, кори дастии тақсим кардани хамира
Таҳшинкунандаи пектин
Њалвогар, дастї шўридани хамираи њалво
Љолабдиҳандаи ҳабњо, ба қолаб даровардани ҳабњои «яхак»
6. Истеҳсолоти оњару мармалод
Нозири дастгоњи гирифтани ширеш
Нозири дастгоњи парахакунандаи оҳор
Нозири дастгоњи рафинад кардани оҳор
Нозири дастгоњи таҳшинкунанда
Љавҳаркунандаи донаи љуворимакка
7. Истеҳсолоти меваҳои хушк ва сабзавот,
омехтаҳои хўроки, маҳсулоти ќаҳва ва кулчақандҳо
Нозири дастгоњи истеҳсоли сирко
Поракунандаи ғалладона
Хобонандаи сирко
Коргарони
истеҳсолгари
адвия
(маводи
хушхўркунанда)
Тайёркунандаи хамираи консентратҳо
Ферментаторчї

хушбўй

8. Саноати тамоку ва ферментатсиякунонї
Коргарони ҳамаи касбҳо, ки ба истеҳсоли тамоку, коркард ва
ферментатсияи он машғуланд
9. Истеҳсолоти эфиру равған
Дастгоҳчии ферментатсиякунонии ашёи эфиру равған
10. Истеҳсолоти равғану чарбу
Нозири дастгоҳи этаноламинї
Нозири дастгоњ – љавҳаркунанда
Нозири дастгоњи тайёркунандаи фурфурол
Нозири дастгоњи парахакунандаи равғанҳо
Гидрогенчї
Гидротаторчї
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Гидрогенизаторчї
Тафдиҳанда
Тайёркунандаи маводи шустушўй
Катализаторчї
Коргари мумпаз
Коргари собунпаз
Тайёркунандаи рангњо
Пухтагари равғанҳо
Регенераторчї
Тайёркунандаи хамираи воситаҳои шустушўй
11. Истихрољ ва истеҳсоли намаки ошї
Тунуккунанда
Буғкунандаи намак
Резакунандаи намак
Мошинисти дастгоҳи намактозакунї
Мошинисти истихрољи намак дар кўлҳо
Мошинисти шиббакунандаи механикї
Тўдакунандаи намак дар ҳавзҳо
Тайёркунандаи ҳавзҳо
Коргарони ҳамаи касбҳои кори зеризаминї
Реакторчии тозакунии қимиёвии намакоб
Намактўдакунанда
Намакљўшонанда
12. Истеҳсолоти орду ярма ва хўроки омехтаи чорво
Људокунандаи маҳсулот
Ѓурўшакунанда
Муайянкунандаи воя
Дўзанда
Хушккунандаи ғалла
Муайянкунандаи андозаи донаи ғалла
Коргари ярмакунанда
Људокунандаи ярма ба навъҳо
Оњанрабочї
Мошинисти боркунандаи пневматикї
Осиёбон
Шустушўкунандаи ғалла
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Мотористи бели механикї
Рўйкашкунандаи ғалла
Коргари ѓаллакўб
Тойбандкунандаи коҳ
Тайёркунандаи омехтаҳои тоза
Буғдиҳандаи ғалла
Тезобдиҳандаи донаҳои љуворимакка
Коргари тухмипош
Коргари силосчї
Борпечкунандаи зарфҳои мулоим
13. Саноати гўшту шир
Истеҳсоли маҳсулоти гўштї
Нозири дастгоњи вакуум дар дастгоҳҳои гидравликї ва
пневматикї
Нозири дастгоҳҳои гидролизї ва буғронї
Тайёркунандаи хўроки чорво
Нозири дастгоњи истеҳсоли чарбу
Нозири дастгоњи коркарди ашёи техникї
Нозири дастгоњи истеҳсоли орди устухон
Нозири дастгоњи коркарди ҳароратии каллапоча
Нозири дастгоњи коркарди кимиёвии ашёи техникии пашмї
Нозири дастгоњи истеҳсоли калипсолин
Забҳкунандаи чорво
Бланшировчї – тафдиҳанда
Пухтагари маҳсулоти ҳасибї
Намаккунандаи маҳсулоти гуштї
Тайёркунандаи рўйкаши табиии ҳасиб
Дудкунандаи маҳсулоти ҳасибї
Боркунанда, ба таври дастї бор кардан ва фаровардани
маҳсулот
Резонандаи гўшт, кор бо қисматҳои калони бадан ва каллаи
ҳайвони калони шохдор
Тафдиҳандаи маҳсулоти ҳасибї
Коркардкунандаи партовҳои бойторию санитарї
Коркардкунандаи ҳасиб бо рўйкаши муҳофизатї
Сўзонандаи каллапоча
Гудозандаи чарбу
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Қабулкунандаи чорво
Шусшушўкунандаи равғани хом ва устухонҳо
Коргарони машғули истеҳсоли албумин
Коргарони машғули истеҳсоли ширеш ва желатин
Коргарони машғули истеҳсоли равғанҳои молиданї
Коргарони забњхонањои санитарї
Коргароне, ки ба консерватсияи пўст машғуланд
Резакунандаи устухонҳо
Резакунандаи маҳсулоти гуштї
Буррандаи маҳсулоти гуштї, ба таври дастї бор кардан ва
фаровардани ашёи хом
Ба навҳо људокунандаи чарбуи хом
Коргари ќимашўранда
Коргари ёрирасон (нақлиёт), кори баровардани партовҳо, хун,
рўдаҳо ва партовҳои онњо
14. Коркарди парранда
Нозири дастгоњи лагандњои гардони хунуккунї
Нозири дастгоњи хушккунии хамираи тухм
Забҳкунандаи харгўшњо
Ба меъёрдарорандаи парњои паррандањо
Мошинисти дастгоҳи парканї
Мошинисти дастгоҳи људокунандаи пару пат
Мошинисти коркардкунандаи парњо
Пуркунандаи љилди бо омехтагињои пару пат
Сўзонандаи бадани паррандањо
Қабулкунанда ва ба навъҳо људокунандаи парранда ва харгўши
зинда аз супорандагон
Қабулкунандаи ашёи пару пат аз супорандагон
Қабулкунандаи парранда ва харгўши зинда ба конвейер
Тайёркунандаи хўроки чорво
Тайёркунандаи хамираи мум
Тартибдињандаи омехтагињои пару пат
Омехтагари пару пат
Хушккунадаи пару пат
Хушккунандаи пўсти харгўшњо
Коргари паркананда
Тозакунандаи қафасҳо
Тозакунандаи маснуоти аз пару пат тайёркардашуда
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15. Истеҳсолоти равғанбарорї, панирпазї ва маҳсулоти ширї
Нозири дастгоњ қиём кардани шир ва дигар маҳсулоти ширї
Нозири дастгоњ истеҳсоли қанди шир
Коргари пазандаи қиём
Коргари пазандаи обутобдињандаи яхмос
Тайёркунандаи яхмос ба таври дастї
Тайёркунандаи панир, ба таври дастї шуста ва тоза кардани
панир
Дудкунандаи панири ҳасибї
Обкунандаи равған, кор дар дегҳои кушода
Тарошидан ва шустани панир
Парафинмоландаи панир
Сепараторчї- тайёркунандаи маҳсулоти ширї, кор дар қитъаи
ғайримеханикї
Тартибдиҳандаи омехтагињои панири нарм, кор дар қитъаи
ѓайримеханикї
Хушккунандаи қанди ширї
Панирпаз, истеҳсоли панирҳои калонҳаљм
Коргари намакдиҳандаи панир
Коргари њароратдиҳанда-хунуккунанда

XXII. САНОАТИ ПОЛИГРАФЇ
1. Корњои қолибї
Вулканизаторчии қолабҳои чопї
Гальвантипчї
Кандакори қолабҳои чопї, кор бо хўлањои сурбдошта
Њуруфчинї дастї
Њуруфчинї дар мошинњои њуруфчинии сатррезї
Коргари кандакори нота
Коргари рехтагар
Гузаронандаи қолабҳои чопи амиқ
Сайқалдиҳандаи қолаби силиндрҳо ба чопи умќї
Насбкунандаи қолабҳо барои чопи флексографї
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Стереотипчї
Тезобдиҳандаи клише
Тезобдиҳандаи қолабҳои чопи умќї
Суфтакунандаи қолабҳои литоофсетї
2. Љараёнњои чопї
Коргари биринљикунанда
Рўйбасткунандаи мошинаҳои чопї, кор дар мошинаҳои
биринљикунанда, мошинаҳои металлографї ва чопи умќї
Чопкунандаи чопи умќї
Чопкунандаи наќшњои металлографї
Чопкунандаи чопи металлографї
3. Равандҳои љузъдўзию муқовабандї ва ороишдиҳї
Мошинисти мошинаи локкунї ва бо резин рўйпушкунї
Мошинисти дастгоҳи бурранда
Чопкунанда- нақшкунанда, ба воситаи гармї нақш додан
4. Истеҳсоли ҳуруф
Кандакории ҳуруф
Будкунандаи масолењи ҳуруф
Пардоздиҳандаи масолењи ҳуруф
5. Касбҳои умумї
Акклиматизатсиякунанда, кор дар сехҳои металлографї ва чопи
умќї
Нозири маҳсулоти тайёр ва нимтайёр
Танзимгари таљҳизоти матбаа, мунтазам танзим кардани:
таљҳизоти хуруфчинї, стереотипњо, сехҳои ҳуруфрезї, таљҳизоти
қитъаҳои тезобкунї, таљҳизот дар қитъаҳои умќї, мошинаҳои
металлографии чопї ва биринљї
Танзимгари шабакаи рангмолї
Рехтагари ѓалтакчањо
Коргари ташрењкунанда
Ќабулкунандаи мошинањо ва дастгоњњо, кор дар мошинањои
биринљикунї, мошинањои металлографї ва чопи умќї
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XXIII. НАЌЛИЁТ
1. Касбњои умумии њамаи намудњои наќлиёт
Пурракунанадаи асбобу олот, шуѓли пурра кардани хатњои
роњи оњан ва наќбњо
Ќабулкунандаи воситањои нафткашонї
Коргари пардозгари панљарањо
Коргари истењсолгари молиданињои консистентї
Челонгари барќкор барои таъмири таљњизоти барќї
2. Нақлиёти роҳи оҳан
Бригадири (озод) оид ба нигоҳдорї, таъмири роҳҳо ва
иншоотҳои сунъї
Ронандаи дрезина
Навбатдори гузаргоҳ
Навбатдори дидбонгоҳи ба љонибњо равон кардани ќаторањо
(стрелочник)
Навбатдори истгоҳ, навбатдори дидбонгоҳ, навбатдори парк,
навбатдори људокунандаи роњ
Танзимгар-вагонтақсимкунанда;
танзимгари
локомотивҳо;
танзимгари гардиши ќаторањо дар истгоҳ; танзимгари поездҳо;
танзимгари энергия
Кондуктор
Устои пулсоз; устои нуқтаи хизматрасонии техники вагонҳо;
устои қитъаи барқтаъминкунї; устои роҳ оиди нигоҳ доштани
роҳҳо ва фарши роҳ
Мошинисти электровоз, мошинисти тепловоз; мошинисти
паровоз; мошинисти автомотрис; мошинисти мотовоз;
мошинисти ќатораи моторвагон; мошинисти крани худгарди
роҳи оҳан; мошинисти мошину механизмҳои роҳ
Мошинисти дастгоҳи зумпфї: мошинисти дастгоҳи шустани
ќаторањо ; мошинисти дастгоҳи регдиҳї; мошинисти мошинҳои
гардиш ва бардоштани тир; мошинисти истгоҳи шустан ва
буғдиҳї; мошинисти зинаи равон (эскалатор)
Механики қатораи рефрижераторї
Механик-саркори қатораи мусофирбар
Шустагар-фарроши қатораи ҳаракаткунанда
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Муњаррикчии
чархи
гардонанда;
мотористи
дастгоҳи
дажғолбардорї
Насбкунанадаи роҳ ва дигар коргарони нигоҳдорандаи роҳ ва
иншоотҳои сунъї
Танзимгари
вагони дефектоскопї;
танзимгари вагони
роҳченкунанда
Танзимгари мошинҳо ва механизмҳои роҳ, ғайр аз онҳое, ки дар
устохонаҳои таъмирї кор мекунанд
Назоратчии
роҳҳои
оҳан
ва
иншоотҳои
сунъї
Танзимгари аробачаи дефектоскопї; танзимгари ченкунандаи
роҳҳо; танзимгари нуқтаи мутамарказ; танзимгари нуқтаи
муоинаи техникии вагонҳо
Танзимгар дар назди навбатдори истгоҳ
Назоратчии вагонҳо; назоратчї – таъмингари вагонҳо
Устои барќкори қатора; механики барќкори қатора
Тамғагузори вагонҳо, кори рехтан ва пур кардани нафт
Роҳбалади вагони мусофирбарї
Шустушўкунандаи дегҳои паровоз
Шустушўкунанда – буғдиҳандаи систернаҳо
Танзимгари суръати ҳаракати вагонҳо
Коргарони таъмири вагонҳои људошаванда
Коргарони корҳои барқароркунї
Коргарони тозакунандаи таљњизоти сусткунандаи ҳаракати
вагонҳо дар баландињо
Ишоратчї
Тартибдиҳандаи қатораҳо
Челонгари барќкор барои хизмат расонидан
ва таъмири
зинањои равон
Дажѓолчї-тозакунандаи манќал ва њавогирандањои паровозҳо
3. Њавопаймоии мулкї
Механики авиатсионї (муњаррикчї), кори хизматрасонї ба
воситаҳои парвозкунанда
Механики авиатсионї оид ба воситаҳои парашютї-садамавїнаљотдиҳї
Механики авиатсионии таъмири саҳрої
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Механики авиатсионї оид ба РБТР (радио, барқ ва таљҳизоти
рўшноидиҳанда)
Муњаррикчии авиатсионї
Коргари аэродром
Гармкунандаи обу равған
Шустушўкунандаи дастгоҳҳои парвозкунанда
Муњаррикчї – аккумуляторчї
Рўшноидињанда бо прожектор
Кормандони ҳайати парвозу бардорандаи авиатсияи гражданї
Љамъкунанда – таъмиркунандаи парашют
Механики барқї оид ба хизматрасонии низоми равшанию
техникии нишасти њавопаймоњо
4. Нақлиёти автомобилї ва шоњроњњо
Мошинистҳои автогудронаторҳо,
нандаи асфалту бетон
Монтажкунандаи чархҳо

автогрейдерҳо,

тунукку-

5. Нақлиёти барқии шаҳрї
Ронандаи троллейбус
Кондуктори воситаи наќлиёти истифодаи умум (автобус,
троллейбус, трамвай)
Танзимгари роҳ, иљрои корњо барои маҳдуд кардани љойҳои
алоҳида бо аломатҳои ишоравї (башмакҳо); насб, људо ва
таъмир кардани қабатҳои рўи роҳ

XXIV. АЛОҚА
Антеначї – манорачї
Ронандаи аэросанњо
Кабелчї – кафшергар
Роҳбалад – барқчии вагонҳои почта
Коргароне, ки ба хизматрасонии дастгоҳҳои баландбасомад ва
пахшкунандаи алоқаи радиої, телевизионї, истгоҳҳои
радиорелейнї ва кайҳонї машғуланд
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Коргароне, ки ба корҳо таъмир ва беҳдошти таљҳизот дар
нуқтаҳои ғайрихизматрасонии қувватафзоянда машғуланд
Танзимгари радиої
Коргароне, ки бо хизматрасонї дар иншоотҳои зеризаминии
алоқа машғуланд
Коргарони алоқа ва нашрияњо, ки ба қабул, тақсим, коркард, ба
навъҳо људо кардани муросила, халтаҳо ва бастаҳои муросилат
машѓул мебошанд
Танзимгари барқии иншоотҳои хатти алоқа ва дастгоҳҳои
алоқаи телефонии муштариён дар шаҳр
Танзимгари барқии иншоотҳои хатти алоқа ва дастгоҳҳои
радиошунавонї ва алоқаи телефонии деҳот
Танзимгари барқии хатҳои алоқаи байналмилалї
Танзимгари барқии таљҳизоти собити радиої
Танзимгари барқии таљҳизоти собити телевизионї
Танзимгари барқии дастгоҳҳои бо барқ коркунанда

XXV. КИШОВАРЗЇ
Кормандони корхонањои пиллакашї
Саис, нигоҳубинкунандаи аспњои наслдеҳ
Подабони нигоҳубинкунандаи буќќањои наслдеҳ
Иљрокунандаи корњои санитарию бойторї
Консервакунандаи шохҳо
Ядакчии мошинҳои кишоварзї
Коргароне, ки дар чоҳҳо, ҳавзҳо, систернаҳо ва дигар зарфҳо ба
кор машғуланд
Коргароне, ки дар дохили гармхонаҳо кор мекунанд
Коргароне, ки пахтаро дастї об медиҳанд (обмонњо)
Коргароне, ки ба љамъоварї, интиқол додан коркарди аввалияи
тамоку машғуланд
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XXVI. ИСТЕЊСОЛИ МАСНУОТИ БАДЕЇ ВА
ЗАРГАРЇ, АСБОБЊОИ МУСИЌЇ
1. Касбњои умумї
Локкунандаи маснуоти бадеї ва заргарї, лаълињо, локкунандарангкунандаи асбобњои мусиќї бо истифодаи эмали карбамиду
формалдегид, рангњои дар таркибашон сурб дошта, инчунин бо
пулверизатор истифода кардани рангњои дар таркибашон
нитролак, нитроранг ва нитроэмал мављуд буда.
Рехтагари маснуоти бадеї ва заргарї
Гудозандаи ангишти рассомї, кори ба хумдонхои барќї
гузоштан ва аз он баровардани реторт
Рангкунанда, кор бо рангњои дар таркибашон сурб дошта,
инчунин кор бо пулверизаторњо бо истифодаи нитрорангњо ва
нитроэмалњо
Таљдидкунандаи фулузоти гаронбањо
2. Истењсоли маснуоти заргарии нафис
Тайёркунандаи дастањо
Рангкунанда дар рўи нуќра
3. Истењсоли маснуоти бадеї аз фулузот
Ќолибгари рехтагарии бадеї, сохтани ќолибњои маснуоти
калонњаљми вазнаш зиёда аз 10 кг
4. Истењсоли маснуоти бадеї аз чўб,
гурм решањо ва пўсти дарахтон
Сайќалдињандаи маснуот аз чўб, шуѓли бо пулверизатор ранг
кардан ва истифода кардани нитролокњо
Тезобдињанда
5. Истењсолоти суфтагарї
Суфтагар
Шустагари бриллиант ва алмос
6. Истењсоли маснуоти бадеї аз санг
Сангтарош, иљрои кор ба воситаи аррањои мудаввар ё худ
занљирї
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Буррандаи санг, арра кардани санг ба воситаи аррањои
мудаввар ё худ занљирї
Харроти санг, коркарди маснуоти вазнаш зиёда аз 10 кг
Суфтагар-сайқалдиҳандаи санг, коркарди масолеҳ аз љинсҳои
сахт
7. Истеҳсоли маснуоти бадеї аз устухон ва шох
Дурусткунандаи қисматҳои шох
Хокакунандаи парахаҳои шох
Бурандаи устухон ва шох, кор бо арраи мудаввар
8. Истеҳсоли муљассамаҳо
Мисгари кандакор, иљрои корҳои кафшерї
9. Истеҳсоли катони таҳкаш ва картон
Пухтагари маҳлули таҳмол, шуғли тоза кардани белилаҳои
рўҳии хушк, тайёр кардани эмулсияи синтетикї
10. Истеҳсоли асбобҳои мусиқї
Хамкунандаи
љузъҳои асбобҳои мусиқї, иљрои кор дар
дастгоҳҳои буғдиҳї ва тафдонҳои обутобдиҳї
Коркардкунандаи садаф, кор бо регсангҳои мудаввар бо усули
хушк

XXVII. КОРХОНАҲО, МУАССИСАҲО
ВА ТАШКИЛОТҲОИ ФАРҲАНГ
1. Студияҳои синамо, телевизион, марказҳои радио ва
телевизион, хонаҳои радиошунавонї, саноати нусхабардории
синамої , прокати(кирояи) синамо, озмоишгоҳҳои синамої
Бутафор–ороишгар, кор бо пулверизаторҳо бо истифодаи
нитрорангҳо, рангҳои равшанидиҳанда ва дигар чунин рангҳо
Гидротипчї – рангкунанда
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Тозакунандаи
рангҳо,
тайёр
кардани
рангҳо
барои
мултипликатсия бо истифодаи сурб ва крона
Рангмол – ороишгар, кор бо пулверизаторҳо бо истифодаи
нитрорангҳо, рангҳои равшанидиҳанда ва дигар рангњои ба њам
монанд
Танзимгари негатив, иљрои кор бо истифодаи ҳалкунандаҳои
органикї ва ширешҳо
Танзимгари позитив, иљрои кор бо истифодаи ҳалкунандаҳои
органикї ва ширешҳо
Устои кор бо таркишњои сунъї ва силоњњо
2. Муассисаҳои фарҳангию маърифатї
Коргари нигоҳубинкунандаи ҳайвоноти дарранда
3. Корҳои рекламаву ороиш ва амсила
Намунасозї театрию намоишї, кор бо пулверизаторҳо бо
истифодаи нитрорангҳо, рангҳои равшанидиҳанда ва дигар
рангњои ба њам монанд
Рассом – иљрокунандаи тасвири рекламаҳо, кор бо истифодаи
дихлорэтан, хатрони полиэфирї, рангҳои равшанидиҳанда,
инчунин кор бо пулверизатор бо истифодаи нитрорангҳо
Њуруфсоз,
кор
бо
истифодаи
дихлорэтан,
рангҳои
равшанидиҳанда

XXVIII. ХОЉАГИИ КОММУНАЛЇ ВА
ХИЗМАТРАСОНИИ МАИШЇ
1. Хољагии обу корез
Гилкор, кори таъмири иншооти корезї
Тањшинкунанда
Безараркунанда
Танзимгари
тафдонҳои
хушккунандаи
мудаввар
ва
гирдгарданда, танзимгари аэротен, танзимгари биофилтр,
танзимгари майдони лоиқа, танзимгари метантенка, танзимгари
ҳавзҳои
таҳшинкунанда, кор дар иншоотҳои корезї,
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танзимгари регполо, танзимгари равғанполо, танзимгари тур,
танзимгари
иншооти тозакунанда, танзимгари полоҳо,
танзимгари эмшерҳо, танзимгари майдонҳои обсардињанда ва
полоишкунанда, танзимгари иншооти тозакунии таҳшинҳо,
танзимгари дастгоҳи хушккунии таҳшинҳо, танзимгари
дастгоҳи хлоркунонї
Челонгар-таъмиргари таљҳизотҳои хлоркунонї ва безараргардонї

2. Хољагии гази шаҳрҳо, шаҳракҳо ва
мањаллањои ањолинишин
Нозири дастгоҳи бухоркунанда
Мошинисти истгоҳи газтақсимкунанда
Танзимгари газхона
Челогари баистифодадиҳї ва таъмири таљҳизоти газї
Кафшергари газу барқшинонанда
3. Либосшўйхонањо
Либосғиљимкунанда дар сентрифугаҳо
Тайёркунандаи маҳлулҳои либосшўї
Људокунандаи либосҳо (кори ба навъҳо људо кардани либоси
ношуста)
Хушкунандаи либос (кор дар дастгоҳҳои махсус)
4. Њаммомњо
Ходим (кори тоза кардани нишастљойњо)
5. Тозакунии санитарии шаҳрҳо
Коргароне, ки ба тоза кардани партовҳои маишї, хандақҳо,
хандақҳои корезї машѓуланд
6. Хизматрасонии маросими дафн
Тобутсоз
Дастгоҳчии кураи љасадсўзонї
Ходим – хизматрасони маросими дафн
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7. Хушкашўйи кимиёї ва рангубори либос
Нозири дастгоњи беравѓанкунї
Устои рангрез
Мутахассиси доғбардор
Коргари хушккунанда
Коргари бо маҳлулҳо тозакунанда

XXIX. МУАССИСАҲОИ ТАНДУРУСТЇ, ТАШХИСИ
ТИББИЮ ИЉТИМОЇ, МУАССИСАҲОИ БОЙТОРЇ,
МУАССИСАҲОИ ИЛМЇ-ТАДҚИҚОТЇ ВА
ТАЪЛИМИИ ТИББЇ, КОРХОНАҲОИ ИСТЕҲСОЛИ
ДОРУВОРИҲОИ БАКТЕРИЯВИЮ ВИРУСЇ ВА
ФАБРИКАҲОИ ДОРУСОЗЇ
1. Муассисаҳои тандурустї ва ташхиси тиббию иљтимої
Ҳайати тиббии сайёри бунгоњњои (шўъбаи) ёрии таъљилии
тиббї
Кормандоне, ки ба хизматрасонии бемориҳои сил, сироятї, пўст
ва узвҳои таносул ва руҳї, шахсони гирифтори бемориҳои
музмин ва доимии майзадагї ва нашъаманд машғуланд
Кормандоне, ки дар муассисаҳои кўдаконаи бемориҳои рўҳию
неврологї ва аз љиҳати ақлонї қафомонда ва дорои нуқсонҳои
љисмонї кор мекунанд
Кормандоне, ки дар табобатхонаҳо, маҳдудхонаҳо, утоқҳо ва
нуқтаҳои тиббии махавҳо кор мекунанд
Кормандоне, ки дар барољарроҳиҳо, барокамераҳои серљой кор
мекунанд
Кормандоне, ки дар шўъбаҳои бењискунию наљот, наљот ва
муолиљаи ољил кор мекунанд
Кормандоне, ки дар муассисаҳои рентгенї (аз он љумла
флюрографї), рентгенорадиологї ва сохторҳои тобеъ кор
мекунанд
Кормандони анборҳои доруворї, ки бо моддаҳои сахттаъсир ва
заҳрнок сару кор доранд
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Кормандоне, ки дар шуъбаҳои паталогоанатомї, ташрењи
љасад,
љасадхонањо
ва
таљрибагоҳҳо
кор
мекунанд
Кормандоне, ки ба консерватсия кардани хун, узвҳо ва
бофтаҳои љасад машғуланд
Кормандоне, ки ба тайёр кардани оби сулфит машғуланд
Кормандоне, ки ба овардан, гарм кардан, тайёр кардан ва
гузоштани лой, муми кўњї (озокирит) ва шустани брезентҳо
машғуланд
Ҳайати миёна ва хурди кормандони тиб, ки ба хизматрасонии
лаганчањои (ваннаҳои) сулфит, сулфур, карбон, нафталан ва
радон машғуланд
Ҳайати миёна ва хурди кормандони тиббии ташхиси судию
тиббї
2. Муассисаҳои илмию тадқиқотї ва таълимии тиббї,
ташхисгоҳҳо муассисаҳои нигоҳдории тандурустї
Кормандоне, ки дар ташхисгоҳҳо бо бактерияҳои махсусан
хавфноки бактериологї, вирусологї, микозаи амиқ ва
оташак,моддаҳои зањрнок ва сахттаъсир кор мекунанд
Кормандоне, ки дар ташхисгоҳҳо ба консерватсия кардани
бофтаи љасадњо, узвњо, хун машѓуланд, дар озмоишгоњњо,
љойњои нигоњдории њайвонот кор мекунанд
3. Корхонаҳои дорусозї
Кормандоне, ки бо моддаҳои зањрнок ва сахттаъсир сару кор
доранд
4. Корхонаҳои истеҳсоли дорувори бактериявї ва вирусї
Кормандоне, ки ба истеҳсоли дорувори бактериявї ва вирусї
машѓуланд
Кормандоне, ки ба нигоҳубини ҳайвоноти озмоишї,
продусентї ва титражї машѓуланд
Кормандоне, ки бо маводи сироятёфта, инчунин нигоҳубин и
ҳавоноти бемор машғуланд
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5. Муассисаҳои бойторї
Кормандоне, ки бо маводи сироятёфта ё ба сироят гумонбар,
инчунин ба нигоҳубини ҳайвоноти бемор ва табобати онҳо дар
муассисаҳои бойторї машғуланд

XXX. ИСТЕҲСОЛИ ВОСИТАҲОИ
ТАЪЛИМИЮ АЁНЇ
Кормандоне, ки ба корҳо оиди гистология, гитология,
эмбриология ва патология машғуланд
Кормандоне, ки ба сехҳои коркарди љасад, инчунин овардан,
коркарди узвҳои љасад машғуланд
Кормандоне, ки ба чок кардан, масерасия машғуланд

XXXI. КАСБҲОИ УМУМИИ ҲАМАИ
СОҲАҲОИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ
Автоклавчї
Аккумуляторчї, ки ба қуввадиҳї ва таъмири аккумуляторҳои
сурбї машғул аст
Мутахассиси зидди зангзанї, ки ба қатронмолии чалакҳо ва
дигар зарфҳои калон машғул аст
Нозири дастгоњи шукуфондани оҳак
Нозири дастгоњи тайёр кардани маҳлулҳои кимиёвї
Нозири дастгоњи хлоркунонї
Пухтагари антисептикҳо
Пухтагари хамираи асфалт
Пухтагари мум
Пухтагари қатрон
Ғаввос
Порубардор, ки ба кашонидани ахлот, љасади ҳайвонот ва
боқимондаҳои дурушт аз чуқуриҳо машғул аст
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Устои газ
Устои газогенераторї
Наљотдиҳанда аз газ
Генераторчии дастгоҳи атсетилинї
Ширешгари маснуоти фулузї
Дегазаторчї
Дезактиваторчї
Дезинфексиячї
Дефектоскопчии сабти гамма-рентген
Дозиметрчї
Таъминкунандаи маводи сўзишворї ва равғанҳои молиданї
Пуркунандаи оташхомўшкунакҳо
Озмоишгари баллонҳо
Аловмони кўраҳои технологї ва истеҳсолї, хизматрасонии
дегҳо ва кўраҳо, коргароне,ки сўзишвории сахтро дастї бор
мекунанд
Устои оташдонҳои саноатї, дегҳо ва агрегатҳо, ки ба таъмири
оташдонҳо ва дегҳои гарм машғул аст
Ширешпаз
Ранггар
Ғарѓарачї
Лаборанти таҳлили кимиёвї, кори таљзия, тадқиқот ва озмоиши
моддаҳои сахттаъсир ба љисми инсон
Рехтагари пластмасса
Мошинисти таљњизоти автомобилбардор
Мошинисти яхдони аммиакї барои ях кунондани таҳмол
Мошинисти таљњизоти чаппагардонкунандаи вагонҳо
Мошинисти таљњизоти теладиҳандаи вагонҳо
Мошинисти дастгоҳҳои дамдиҳї ва ҳавокашї
Мошинисти дастгоҳи ҳавотақсимкунї
Мошинисти мошинҳои газдиҳанда
Мошинисти истгоҳи газогенераторї
Назоратгари муҳаррики дарунсўз
Назоратгари таљњизоти дудкаш
Мошинисти дастгоҳи компрессорї
Мошинисти (аловмони) дегҳо, хизматрасонї ба дегҳои буғї ва
обгармкунї
Мошинисти кран
Мошинисти таљњизоти бардоранда
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Мошинисти боркунандаи шиновари пневматикї
Мошинисти боркунандаи пневматикї ва гидравликї
Мошинисти скрепер
Назоратгари яхдонҳо
Мошинисти мошинҳои сарљинкунї
Мошинисти экскаватор
Мошинисти эксгаустер
Нозири мошинаи шустани либосҳои корї, ки ба таъмир, тоза
кардан ва шустани либосҳои махсуси заҳролушуда, аз моеъи
корезҳо олудашуда машғул аст
Шустагари зарфҳои маҳсулоти нафтї ва моддаҳои кимиёвї,
қисмҳои муҳаррике, ки бо бензини этилї кор мекунад,
мошинҳои ассенисатсионї, инчунин дезинфексияи зарфҳо
Муҳаррикчии муҳаррикҳои барқии баландшиддат
Пуркунандаи баллонҳо, пур кардани баллонҳо бо гази моеъ ва
хлори моеъ
Бартарафкунандаи маҳлулҳои сианит
Назоратчии шабакаи обу корезї, хизматрасонї ба таљњизоти
нақбҳои зеризаминї
Устои таъмиргари оташдонҳо, дегҳо, дўлҳо ва дигар таљҳизоти
оташбардор
Кафшергар, ки ба тайёр кардани лаҳими симоб ва кафшер
кардан бо ин лаҳим машғул аст
Фишурдакунанда
Фишурдакунандаи маснуоти пластмассї
Қабулкунандаи баллонҳо
Кормандоне, ки ба корҳо бо истифодаи генераторҳои оптикии
квантї машғуланд
Кормандоне, ки ба корҳо бо моддаҳои радиоактивї ва
манбаҳои нурафкании ионї машғуланд
Кормандоне, ки ба савдо ва нигоҳ доштани май,
спирт,маҳсулоти ликёру арақ, пиво ва мањсулоти тамоку
машғуланд
Кормандоне, ки бевосита ба танзим, дурустан кардан, озмоиш
ва хизматрасонии генераторҳои майдонҳои радиобасомади
электромагнитї машғуланд
Коргароне, ки ба истеҳсолоти вобаста ба тайёр кардан, нигоҳ
доштан, интиқол додан ва истифода бурдани моддаҳои
тарканда машғуланд
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Коргароне, ки ба ҳамаи корҳои вобаста ба симоби кушода
машғуланд
Коргароне, ки ба ҳамаи корҳо вобаста бо истифодаи асбобҳои
пневматикї машғуланд
Коргароне, ки ба хизматрасонии ғаввосон ва корҳои зериобї
машғуланд
Коргароне, ки ба амалиёти асосии технологї дар истеҳсоли
шишапластика ва маснуоти он машғуланд
Коргароне,
ки
ба
марҳилаҳои
асосии
технологии
хизматрасонии таљҳизоти технологї дар истеҳсоли воситаҳои
маҳини шустушўй машғуланд
Коргароне, ки ба озмоиш ва тирпарронї аз яроқ машғуланд
Коргароне, ки мунтазам дар корашон локи № 67 истифода
мебаранд
Коргароне, ки
чўбҳоро ба антисептикаҳо ва таркибҳои
насўзанда тар мекунанд
Коргароне, ки ба интиқол додан, тайёр кардан ва истифода
бурдани заҳрхимикатҳо машғуланд
Коргароне, ки ба тоза кардани ахлот аз чоҳҳои партовҳо ба
таври дастї, тоза кардани шабакаҳои саноатии корезї ва
партовдорњо машғуланд
Коргароне, ки бо пек сарукор доранд
Коргароне, ки бо истифодаи моеъи этилї сару кор доранд
Коргароне, ки ба анборҳои махсусгардонидашудаи маводи
сўзишворию
равғанҳои
молиданї,
маводи
тарканда,
заҳрхимикатҳо, ишќорҳо, хлор ва оҳаки хлор хизмат
мерасонанд
Коргароне, ки дар баландї кор мекунанд
Коргароне, ки бевосита дар боксҳо, инсекторҳо ва виварияҳо
кор мекунанд
Коргароне, ки бевосита ба озмоиши гашти локомотив ва
ќаторањои моторвагонї машғуланд
Коргароне, ки бевосита дар назди тафдонҳо, оташдонҳои
қаннодї ва љевонтафдонҳои барқї машғуланд
Васлгари мављгирҳои радио ва телевизион
Таљдидкунандаи равғанҳои истифодашуда
Пуркунанда-холикунанда, пур кардани гази моеъ, кор бо
маҳсулоти нафтї
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Равғанмоландаи
таљҳизоти
ҳаракаткунанда,
нақлиёти
автомобилї, қисмҳо ва љузвҳои вагонҳо дар истгоҳҳои роҳи
оҳан, таљҳизоти технологї дар истеҳсолоти бофандагї
Челонгари таъмири автомобилҳо, кори кушодану бастани
чархҳо,
таъмири
автомобилҳои
кашонандаи
борҳои
ассенизатсионї, партовҳои пўсидаистода ва заҳрхимикатҳо,
таъмири автомобилҳое, ки бо бензини этилї кор мекунанд
Челонгари истифодабарї ва таъмири қубурҳои гази зеризаминї
Челонгари корҳои садамавию барқароркунї
Челонгар-сантехник, кор дар таъмири шабакаҳои корезї ва
љомашўйхонаҳои махсус
Челонгар-таъмиргари озмоиш ва таъмири компрессорҳои
фреонї, аммиакї ва дастгоҳҳои хунуккунї
Коргари таљњизоти бардоранда ва фароранда
Тайёркунандаи лок ва рангҳо, тайёр кардани лок, ранг ва
ғурагаљ, ки дар таркибашон бензол, метанол ва маҳсули онҳо
(ксилол, толуол,спирти мураккаб) доранд;
Коргари танобчї
Транспортёрчї, шуғл дар нақбҳои сехҳои рехтагарї; дар
қитъаҳои кори тафсон,хизматрасонии шнек, транспортерҳои
тасмагї, мурватчарх ва дигар намудҳо дар истеҳсолоти орду
элеватор ва хўроки чорво
Транспортёрчї, кор дар истеҳсолоти рехтагарї, металлургї ва
кимиёвї, сехҳо ва қитъаҳои истеҳсолї; дар чўбутахтабурї;
интиќол додани химикатҳо
Фарроши коргоҳҳо, кор дар сехҳои металлургї ва кимиёвї; дар
қитъаҳои тафсони кор; дар истеҳсолоти маснуоти пластмассї;
дар матбаа; дар коргоҳҳои коркарди аввалияи пахта, пашм ва
коркарди такрории ашё; дар қитъаҳое, ки моддаҳои кимиёвии
дараљаи I,II,III хавфнокї ба таври кушод истифода мешаванд
Фарроши коргоҳҳои хизматрасонї, шуғли тоза кардани
ҳољатхонаҳои љамъиятї
Љобаљокунанда – борпечкунанда, кор бо моддаҳои пошхўранда
ва тезобҳо;
борпечкунии њуруфот ва хўлаҳои типографї
Танзимгари таљњизоти чаппакунандаи вагонҳо
Тозакунандаи дегҳо, тонкҳо, систернаҳо, чалакҳо, кемаҳои
нафтрезї ва дигар зарфҳои равғангирї, гракс, маҳсулоти нафтї
ва кимиёвї
Тозакунандаи қубурҳо
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Тозакунандаи оташдонҳо ва дудкашҳо
Тозакунандаи дастгоҳҳои ҳавотозакунї, тоза ва таъмир кардани
дастгоҳҳои ҳавотозакунї ва чангкашї
Гудозгар
Суфтагар (кор бо истифодаи чархсангҳои хушк)
Механики барқии лифтҳо,таъмир ва хизматрасонии техникии
лифтҳо
Барќкор оид ба хизматрасонї ва таъмири таљҳизоти барқї, кор
бевосита дар истеҳсолоти металлургї ва кимиёвї, сехҳо ва
қитъаҳои истеҳсолї; дар љомашўйхонаҳо
Ҳамаи намуди корҳое, ки ба бардоштан ва аз љое ба љое
кашондани борҳои барои наврасон аз меъёр зиёд вобастаанд.
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1. Меъёрњои бардоштан ва кашонидани борњои вазнин
Хусусияти кор,
нишондињандањои
вазнинии кор
Бардоштан
ва
кашондани борњои
вазнин ба таври
дастї мунтазам дар
давоми басти корї
Бардоштан
ва
кашондани борњои
вазнин ба таври
дастї мунтазам дар
давоми 1/3 њиссаи
ваќти корї ( зиёда
аз 2 маротиба дар як
соат)

Њадди имконпазири вазни бор, кг
Наврасон
Духтарњо
14
15
16
17
14
15
16
17
сола сола сола сола сола сола сола сола
3

3

4

4

2

2

3

3

6

7

11

13

3

4

5

6

15

20

24

4

5

7

8

500 1000 1500 180

200

400

500

250

100

200

250

Њангоми
навбат
кардан бо кори 12
дигар
(то
2
маротиба дар як
соат)
Вазни умумии бор,
ки дар давоми як
басти корї интиќол
дода
мешавад:
бардоштан аз болои
асбобу анљоми корї 400
бардоштан аз рўи
фарш
200
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500

700
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