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 کنندهروشنبرای مثال دیگر نیازی به . اندشده هاآنناپدید و در عوض مشاغل جدیدی در بازار کار جایگزین  هاییحرفهدر طول تاریخ مشاغل و 

را نام برد. صاحبان این شغل  کشیدن دندان توانمینمونه  عنوانبهوجود ندارد. برخی مشاغل تکامل یافتند که  هاخیابانگازی در  هایالمپ

. در اندگذاشتهنت نیز رو به افول . مشاغلی نظیر توزیع شیر، روزنامه و یا تهیه پریکنندمیبه جامعه خدمت  پزشکدنداناکنون با عنوانی چون 

وجود دارند که تا چند سال  فناوریزیستو  ایرسانه ، مشاورهایحرفه ی وب، ورزشمشاغل جدیدی مانند طراح ،مشاغل رو به افولکنار 

 هایانرژیمانند فناوری اطالعات،  هاییحوزهدر  رودمینبود. آینده نیز با چنین تغییراتی روبرو خواهد بود و انتظار  هاآنپیش حتی نامی از 

 تجارت جهانی مشاغل نوینی ظهور کنند. جایگزین و

مسیر شغلی مناسب، پیشرفت  از امروز با انتخاب تواندمیفرد  که چراارزشمند است، آینده  فردی که خواهان موفقیت شغلی است،برای هر 

راکزی در جهان به دنبال مشغلی خویش در آینده را تسهیل کند و همچنین امنیت شغلی وی کمتر به مخاطره خواهد افتاد. بر همین اساس 

 .کنندمیارائه  در این زمینه هاییگزارشمشاغل هستند و به شکلی مستمر  آینده بینیپیش

و در هر  شده بندیدسته مختلف هایحوزهاست. این فهرست بر اساس  شده تهیهاندیشکده آصف ل زیر بر اساس مطالعات فهرست مشاغ

برخی از این . استوار هستند 2030افق  تا شدهانجام هایبینیپیشبر در این فهرست موجود مشاغل  کرده است.مشاغل آینده را معرفی  حوزه

رو به در  ایحرفهنیازهای شغلی و  نظر ازمشاغل  گونهاینو در آینده با تقاضای بیشتری همراه خواهند بود.  ارندنیز وجود د اکنونهممشاغل 

                                                                                                                                                                     جدید خواهند بود. کامالًرشد هستند. برخی نیز 

  

 اندیشکده آصف
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 حوزه علوم پزشکی و بهداشت

روزه شاهد رشد امید به زندگی نیز افزایش خواهد یافت. حتی ام آیندهبهداشت همواره بخشی حیاتی در زندگی بشر بوده است و اهمیت آن در 

 هایسالی که در این حوزه برای انسان، از بدو تولد تا پایان عمر، است. مشاغل سالمتبهدر جوامع مختلف هستیم که به معنای افزایش توجه 

 از: اندعبارت شوندمی بینیپیش آینده

ه فردی متخصص در حوزه فناوری اطالعات، ایجاد و مدیریت پایگ(: Medical data managerهای پزشکی )مدیریت داده .1 ا

آوری و تحلیل جمعحوزه  برای تجهیزات درمانی و تشخیصی که با تحوالت بزرگ در افزارنرم تولیدکنندههای فیزیولوژیک و داده

 بیکار نخواهد ماند. گاههای پزشکی هیچداده

فردی متخصص در طراحی و گرافیک کامپیوتری، علم مواد،  (:Medical equipment designerطراح تجهیزات پزشکی ) .2

و فیزیولوژی بدن انسان  مقاومت مصالح، اجزای ماشین و قطعات الکتریکی با توانایی در تجسم فضایی که درک خوبی از آناتومی

 ارد.درد و با زیست سازگاری مواد و تجهیزات آشناست. این فرد در زمینه ایمنی پزشکی و فنی نیز تخصص دا

 که در زمینه طراحی چرخه ایحرفهفردی  (:Medical institution life cycledesignerطراح چرخه عمر نهادهای پزشکی ) .3

از خدمات  معینیطیف  کنندهتأمینتنها نهادهای  هابیمارستانه عمر نهادهای پزشکی و یا مدیریت آن فعالیت خواهد کرد. امروز

نوین در توسعه  هایفناورینظیر تحقیق و توسعه، آموزش، تربیت نیروی انسانی و خبرگی در  هاییفعالیتو  پزشکی نیستند

 د متخصص نیاز دارد.به افرا چنینیاینپیچیده  هاینظام. مدیریت کنندمینهادهای پزشکی نقش رو به اهمیت بیشتری را ایفا 

ی داروسازی، خدمات پزشک هایزمینهمتخصص پژوهش بازار در  (:Medical marketing expertمتخصص بازاریابی پزشکی ) .4

. این شغل از گذشته و مراکز تحقیقاتی را بر عهده دارد هاشرکتبازار برای  هایسیاستو تجهیزات پزشکی که وظیفه طراحی 

 اهمیت آن رو به افزایش خواهد گذاشت. تدریجبهاما  وجود داشته است،

و  ، درمانگردهندهتشخیص هایربات ریزیبرنامهفردی متخصص در  (:Medical robot operatorپزشکی ) هایرباتاپراتور  .5

 رو به رشد است. شدتبهاست، اما این حوزه  آغازشده 1980جراح از اوایل دهه  هایرباتجراح است. اگرچه توسعه 

غذایی خاص بر اساس تحلیل  هایرژیمفردی متخصص طراحی  (:Molecular nutrition expertمتخصص تغذیه مولکولی ) .6

را مشخص  هاآنلوژیک بیمار را در نظر گرفته و فرایندهای فیزیو ژنتیکیغذاها در سطح مولکولی که نتایج حاصل از تحلیل 

 .کندمی

 هایحلراهامور پزشکی و اجتماعی که وظیفه توسعه متخصص  (:Old-age health consultantباال )مشاور سالمت برای سنین  .7

 دارد. عهده برمتوازن برای رفع مشکالت مرتبط با مسن شدن جمعیت را 

ه قادر به اطالعات و ارتباطات ک هایفناوریمتخصص تشخیص بیماری سطح باال، آشنا با  (:Online doctor) آنالینپزشک  .8

ر مشغول به کار است. این متخصصان ممکن است در مراکز عمده چک آپ پزشکی از راه دو آنالین صورتبه هابیماریتشخیص 

 بزار پزشکی شخصی بر عهدهسالمتی یا ا هایپرتالاز  اخذشدهباشند یا پشتیبانی الزم از مراکز داده را برای پردازش اطالعات 

 ته باشند.داش

های درمانی بیمار برنامه ژنتیکیمطالعه وضعیت  این فرد با (:Personalized healthcare expertمتخصص بهداشت فردی ) .9

غییرات منطقی مستمر تمناسب )تشخیص، پیشگیری و درمان( را طراحی کرده و محصوالت بیمه پزشکی مربوطه را ارائه می کن:. 

قبل از نیاز  هابیماریز جلوگیری از وقوع بسیاری ا هاتوانمندی بینیپیشو  ژنتیکاساسی  تحلیل رویکرد درمانی مناسب. سویبه

 به درمان محقق خواهد ساخت.

متخصصی که ارتباط میان تحقیق، تشخیص، درمان و  (:R&D manager in healthcareمدیریت تحقیق و توسعه سالمت ) .10

. در کنار هم قرار دادن تیمی از کندمیهای مشترک را مدیریت اری و پروژههای همکآورد و برنامهپیشگیری را فراهم می
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 سازیهماهنگسودآور بالقوه و  هایایدهبر محقق ساختن  هاآندانشمندان، مهندسان، پژوهشگران و طراحان و متمرکز ساختن 

 میان کل فرایند اشتراکی وظیفه اوست.

توسعه ابزار کارکردی مصنوعی  (:Robotic prosthesis and implant designerطراح ایمپلنت و پروتزهای رباتیک ) .11

ده رشد سریعی خواهد حوزه در آین این زنده وظیفه این متخصص است. جاهایچینیهای سازگار با )پروتزهای رباتیک( و اندام

 از کارهای این تخصص است. اینمونهساز عضله الکتریکی ایمپلنت داشت و شبیه

افت یا ارگان فرایند فناورانه و انتخاب مواد و شرایط برای تشکیل یک ب ایحرفه طراحی (:Tissue engineerمهندس بافت ) .12

 خاص از وظایف این تخصص است. جراحان پیوند اعضا از نتایج کار این تخصص بهره خواهند برد.

زیست  مراکز پزشکی، تشخیصی و متخصصی که چهارچوب اخالقی و قانونی را برای (:Bioethicistمتخصص اخالق زیستی ) .13

 در حوزه کلونینگ بافت، ویژهبه، هایپیشرفت. هیچ آزمایشگاه آوردمیژنتیک و پیوند اعضا فراهم  سازیمدلمهندسی درگیر در 

 بدون دریافت مشاوره از چنین متخصصی مدیریت نخواهد شد.

به  نوعی بیماری، غیرمعمولمتخصص این خوزه در صورت وقوع  (:Bioinformaticianزیست اطالعات یا بیوانفورماتیک ) .14

در  هانظمیبیکشف )کامپیوتری فرایندهای بیوشیمیایی بیماری خواهد پرداخت تا به درک علل اصلی آن کمک کند  سازیشبیه

سیار بیشتری خواهد بکاربرد  آیندهاما در  گیردمیسطح سلولی و زیرسلولی(. این تخصص اگرچه مدتی است مور استفاده قرار 

 یافت.

که از  شدهتعیینژنوم برای پارامترهای از پیش  ریزیبرنامهفرد متخصص در  (:Gene therapy expert) درمانیژنمتخصص  .15

 تاکنوناشته است. . این تخصص در دهه گذشته رشد چشمگیری دگیردمیتغییرات ژنتیک انسانی برای مبارزه با بیماری کمک 

نیز وجود دارد. این گام  هاانسانموفقی از کاربرد روش بر روی  هاینمونهاست اما  شدهانجامر بر روی حیوانات بیشت هایآزمایش

 اول است و گام بعدی اصالح ژنوم خواهد بود.

های ادهدژنتیکی در مراکز تشخیصی، پردازش  هایتحلیلهدایت متخصص این حوزه  (:Genetic consultantمشاوره ژنتیکی ) .16

کی این متخصص شناسایی درمانی را بر عهده دارد. تحلیل ژنتی هایتوصیهو  پیشنهادهاتشخیصی و ارائه  هایدستگاهاز  دهاخذش

 هایباکتریناشی از  هایبیماریمتابولیسم بیمار و مطالعه  هایویژگیارثی، تعیین  هایبیماریمارکرهای سرطانی، تشخیص 

 هد یافت.در حال حاضر در حال انجام است و در آینده گسترش بیشتری خوا. این مراحل سازدمیرا ممکن  زاعفونت

 وسازساخت

ده دارد. این صنعت یکی از است که مسئولیت توسعه اقتصادی و آسایش روزانه مردم را بر عه آیندهحیاتی  هایزیرساختیکی از  وسازساخت

نعت خواهد شد. مشاغل مهم صمدرن منجر به تحولی گسترده در این  وسازتساخ هایالزاممشاغل در دنیا خواهد بود.  ایجادکنندهپیشتازان 

 از: اندعبارتآینده در این حوزه 

این متخصص طراحی  (:3D PRINTING DESIGNER IN CONSTRUCTION) وسازساختدر حوزه  بعدیسهطراح پرینت  .1

. پشتیبانی از فرایند پرینت کندمیانتخاب  هاآنو بهترین مجموعه اجزا را برای پرینت  دهدمیساختمانی را انجام  هایمدل

 ساختمان از دیگر وظایف این تخصص است بعدیسه

زیربنایی برای  هایحلراهمتخصص در توسعه  (:ACCESSIBLE ENVIRONMENT DESIGNER) دسترسیقابلطراحی محیط  .2

الئم مخصوص برای م و اشخاص معلول )نظیر زمین بازی، آسانسور مخصوص معلولین، عایجاد فضای مناسب کودکان، افراد مه

 و امالک. هاساختمان، فضاهای تفریحی و غیره( در اطراف دارشیبافراد دارای مشکل بینایی، سطوح 

دارای افراد (: Building Information Modeling MANAGER DESIGNERاطالعات ساختمان ) سازیمدلطراح و مدیر  .3

آوری و اطالعات ساختمان به معنای جمع سازیمدلهای ساختمانی درگیر خواهند بود. این تخصص در کل چرخه عمر پروژه
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های مربوط به یک ساختمان به همراه ارتباط میان های اقتصادی، معماری، ساختمانی، فناورانه و سایر دادهپردازش جامع کل داده

 .برگیرد درهای مربوط به آن را به شکلی منفرد ، در نوعی طراحی خاص است که ساختمان و کلیه دادههاآن

فرد شاغل در این حرفه  (:CONSTRUCTION TECHNOLOGY UPGRADE SPECIALIST) ساختمانیارتقا فناوری  متخصص .4

از مواد پیشرفته که برای  شدهساخته هایسازهاز  توانمینمونه  عنوانبهآشناست.  وسازساختپیشرفته  هایفناوریبا  خوبیبه

و  آبتخلیه  هایاهدستگآب و برق،  تأمینپیشرفته برای  هایحلراه کارگیریبه، روندمیموجود به کار  هایساختمانارتقای 

خاص از  هایپروژهدر  اهآندر صنعت و اجرای  هافناوریمسکونی نام برد. ترویج این  هایساختمانتهویه هوا در دفاتر اداری و 

 دیگر وظایف این فرد است.

متخصصی که  (:ENVIRONMENTAL ANALYST IN CONSTRUCTION) وسازساختدر حوزه  محیطیزیستتحلیلگر امور  .5

با کمترین خسارات  هاییحلراه درباره هاشرکتو به  کندمیآن طراحی  محیطیزیست تأثیراترا بر اساس  وسازساختمحل 

 .دهدمیمشاوره  محیطیزیست

تواند یدیجیتالی سازه که م هایطراحیمتخصص ساخت ساز با توانایی استفاده از  (:FOREMAN WATCHERناظر سرکارگر ) .6

ا بر اساس تحلیل راستفاده کند و پیشرفت کارها  سازیساختمانتشخیص تصویر برای ارزیابی میزان پیشرفت  هایدستگاهاز 

 د.ها تنظیم کنداده

این فرد در طراحی، نصب و تنظیم  (:SMART HOUSE INFRASTRUCTURE DESIGNERهوشمند ) هایخانهطراح زیرساخت  .7

رق و غیره( تخصص آب و ب تأمین هایدستگاهامنیتی،  هایدستگاه، خانگیلوازمهوشمند )مانند  هایخانهمدیریت  هایدستگاه

 عرصه بازار کار نخواهد شد. سال آینده وارد 1تا  7تا  احتماالًاین شغل  حالبااینهوشمند امروزه وجود دارند.  هایخانهدارد. 

:SPECIALIST IN OLD STRUCTUR RENOVATION/REINFORCEMENTقدیمی ) هایخانهمتخصص نوسازی و تقویت  .8 ) 

تفاده از مواد پیشرفته را انند اسم هاییحلراهها را تعیین و فرد شاغل در این حرفه میزان سایش و فرسودگی در ساختمان و سازه

 بیت خواهد یافت.در حوزه بازسازی اماکن تاریخی شهرها محبو ویژهبه. این تخصص کندمیبرای نوسازی یا تقویت انتخاب 

متخصص این شغل با طراحی  (:ZERO ENERGY HOUSE ARCHITECTبدون مصرف انرژی ) هایساختمان وسازساختمعمار  .9

گزین، تولید انرژی سه منبعی فناوری ریزژنراتور )منابع انرژی جای برتکیهخواهد داشت که با  سروکاریا سبز  پایدار هایساختمان

 تأمین ازنظرخودکفا  هاییساختمانانرژی  سازذخیره هایسازهاز مواد و  برداریبهرهو  (زمانهمیعنی استفاده از سه منبع انرژی 

 انرژی طراحی خواهد کرد.

 امور امنیتی

دهه بخشی به نام خدمات خصوصی  ازاینپس. اما گرفتمیقرار  موردتوجهبیشتر از سوی شهروندان یا دولت  1990امور امنیتی تا پیش از دهه 

واهد شد و مشاغلی که به نیز رو به رشد گذاشت. در مشاغل این حوزه بیشتر بر بخش فوق تمرکز خ سرعتبهدر این حوزه توسعه یافت که 

 در این بخش نیامده است. شودمیمربوط  جرائمامور نظامی و مقابله با ی، امنیت مل

در صورت  وکارکسباین متخصص استمرار فرایندهای  (:BUSINESS CONTINUITY MANAGER) وکارکسبمدیریت تداوم  .1

بر  تأثیرگذار، فجایع انسانی افزارینرمفناوری اطالعات به دلیل حمالت سایبری، خطاهای  هایدستگاه نقصبروز هر مشکل و یا 

 .کندمیاتصال اینترنت یا موارد اضطراری را تضمین 

توسعه  (:ERGONOMIC DESIGNER OF WEARABLE SECURITY DEVICESامنیتی پوشیدنی ) هایدستگاهطراح ارگونومی  .2

شغل به تلفیقی مناسب از تعقل  ابزار مکانیکی کوچک برای امنیت بیشتر کاربر در مواقع ضروری از وظایف این تخصص است. این

استار نوعی . برای مثال شرکت آرمقرار داد موردتوجهاز زوایای گوناگون  توانمیو تخیل نیاز دارد زیرا مباحث حفاظت شخصی را 
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به پوشنده  هشدار و شوکر الکتریکی مجهز است. چنین ابزاری هایدستگاهآستین محافظ را طراحی کرده است که به دوربین، 

 به مهاجمین نزند. مرگباری هایآسیبلباس کمک خواهد کرد تا ضمن محافظت از خود 

مهندسی (: MITIGATING SYSTEMIC ENVIRONMENTAL DISASTERSسیستمیک ) محیطیزیستکاهش آثار بالیای  .3

قطبی،  هاییخ، ذوب تدریجی زمانی سروکار دارد. بالیایی نظیر آلودگی هوای اطراف مراکز صنعتی تأخیراست که با بالیای دارای 

. وظیفه این مهندس طراحی و شوندمیآگاه  هاآناز  تدریجبهدفع مواد پالستیکی در طبیعت یا دفع ضایعات رادیواکتیو که مردم 

نظیر گرم شدن  هاییهپدیداست. گذشته  هاآنع و پیشگیری از تکرار فجای گونهاینبرای کاهش اثرات منفی  هاییبرنامهاجرای 

ا این فجایع به متخصصانی نگران شده است. مقابله ب هاآننسبت به  تازگیبهزمین، تهدیدهای نوینی در حال ظهور هستند که بشر 

 در شرایط عدم قطعیت باشند. گیریتصمیمقادر به نیاز دارد که ماهری 

متخصص در ارزیابی وضعیت امنیتی  (:INTEGRATED INDUSTRIAL SECURITY AUDITORصنعتی یکپارچه )بازرس امنیت  .4

، حمالت سایبری و محیطیزیست، تهدیدهای سوزیآتشموجود و پایش همه انواع تهدیدها مانند تخریب مکانیکی،  تأسیسات

 غیره

طرات فه او ارزیابی زندگی فرد از جنبه کلیه مخامتخصصی که وظی (:PERSONAL SECURITY DESIGNERطراح امنیت فردی ) .5

که  ایگونهبهزندگی  حیطرا وخاص تا احتمال قربانی نوعی جنایت شدن(  هایبیماریبرای ابتال به  ژنتیکیمحتمل )از استعداد 

 از این مخاطرات اجتناب شود، است.

ودکار امنیتی رباتیک پیشرفته خ هایدستگاهاپراتور  (:REMOTE SECURITY COORDINATORامنیت از راه دور ) کنندههماهنگ  .6

در مواقع ضروری  سرعتبه نظارتی را دارند و قادرند هایدوربینبا استفاده از حسگرها و  هارباتکه مسئولیت پایش شرایط این 

 هایدستگاهبا  کامل طورهب نهایتاًمحافظان امنیتی است و  یافتهتکاملرا برای پاسخگویی سریع اعزام کنند. این شغل شکل  تیمی

 امنیتی خودکار جایگزین خواهد شد.

 هوانوردی

 هایفرودگاههوانوردی کوچک،  هایدستگاهچون  هاییبخشبرای آینده جهان است که در  بااهمیتبسیار  هایحوزههوانوردی یکی دیگر از 

 آیندهرد که اهمیت آن را در خط شکنانه فراوانی را در این حوزه انتظار دا هایفناوریو نظایر آن در حال رشد است. بشر ظهور  ایمنطقه

 نوینی را به همراه خواهند آورد: هایتخصصنوظهور با خود مشاغل و  هایفناوریبیشتر نیز خواهد کرد. 

AIRCRAFT RECYCLING TECHNOLOGISبازیافت هواپیما ) فنّاور .1 T:)  بازیافت  هایروشمتخصص در توسعه

ساخت هواپیماهای  هایریفناوبرای مواد اولیه، تجهیزات و اجزای چارچوب هواپیما که البته شغلی قدیمی است. اما با پیشرفت 

 نوین این شغل نیز همواره رو به توسعه بوده است و در آینده نیز اهمیت بیشتری خواهد یافت.

نظیر باربر یا  هاآنفضاپیما بر اساس کاربرد  هایمدلانواع متخصص در طراحی  (:AIRSHIP DESIGNERطراح فضاپیما ) .2

 افزایش خواهد یافت. شدتبهاهمیت آن  تدریجبهمسافربر که 

شاغالن این حوزه در طراحی فرودگاه،  (:AIRSHIP INFRASTRUCTURE DESIGNERطراح زیرساخت فضاپیما ) .3

و  ونقلحملصص برای ی فضاپیماها تخصص خواهند داشت. این تخآشیانه، انبارهای تعمیر و نگهداری و اجزای زیرساخت ناوبر

 کاربرد دارد. همچنانو دور از دسترس نیز  العبورصعببه مناطق  ویژهبهجابجایی مسافران هوایی 

 DYNAMIC CONTROL SMART MANAGEMENT SYSTEMطراح سیستم مدیریت هوشمند کنترل پویا ) .4

DESIGNER:) دارد. رشد  رسروکاو پرترافیک  وآمدرفتبرای کنترل هوایی در شهرهای پر  افزارنرمکه با طراحی  ایحرفه

 پذیرانعطافمدیریت  سویبهحرکت و عمومی همراه با افزایش بار سنگین جابجایی فضایی و  سرنشینبیچشمگیر هوانوردهای 

 ترافیک اهمیت این شغل را در آینده افزایش خواهد داد.
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تخصصی بر  هایدیدگاه سازیآمادهها و پردازش داده (:OPERATING DATA ANALYSTاتی )های عملیتحلیل داده .5

ود دارد ما به دلیل اساس پایش مناطق هوایی و فضاهای اطراف از اهم وظایف این تخصص است. این شغل نیز در حال حاضر وج

 افزایش اهمیت سفرهای هوایی و تنوع وسایل نقلیه هوایی اهمیت آن رو به افزایش است.

و  تخصص طراحی (:SMALL AIRCRAFT PRODUCTION ENGINEERمهندسی تولید هواپیماهای کوچک ) .6

های از آن در خاور دور وجود دارد. متنوع برای هوانوردی عمومی که نمونه هایپیچیدگیبا  صرفهبهمقرونسازی هواپیماهای مدل

 افزایش خواهد یافت.تقاضا برای این شغل  هابینیپیشبر اساس 

 UNMANNED FLIGHT INTERFACE) ایحرفهبین  هایمهارتپرواز بدون سرنشین با  طراح واسط .7

DESIGNER CROSS-PROFESSIONAL SKILLS:)  برای  موردنیاز افزارینرم هایبستهو  هاواسطمتخصصی که

پشتیبانی، مسیریابی  هایسیستمو عملیاتی کردن  ریزیبرنامه. این فرد مسئول کندمیکنترل هواپیماهای بدون سرنشین را طراحی 

 ود.بافزایش خواهد  سرنشین است که کاربرد و اهمیت آن در صنعت هوابرد رو به و ایمنی هواپیماهای بدون

 فرهنگ و هنر

صان محدود شده است. امتیاز انحصاری دایره محدودی از متخصبه  تدریجبه لیفضاهای خالقیت بشری است و ترینقدیمیفرهنگ یکی از 

خالقانه و تولید کارهای هنری خود  هایفعالیت، افراد بیشتر و بیشتری درگیر شودمیانجام  هاماشینبا توجه به عملیات روتینی که توسط 

 از: اندعبارتخواهند شد. مشاغل دارای آینده روشن در این حوزه 

 هایفناوری اگرچه بحث ارزیابی آثار هنری همیشه وجود داشته است، اما به دلیل ظهور (:ART APPRAISERارزیاب هنری ) .1

ال نوین کارهای شده است. متخصص این شغل قادر است اشک ترضرورینیاز به این تخصص هنری  هایپیچیدگیو افزایش نوین 

د. آثار هنری علمی، و آثار قرار ده موردتوجهرا  هاآنهنری متشکل از عناصر ناهمگون را ارزیابی کرده و پیچیدگی و یا شکنندگی 

 یچیدگی هستند که نیاز به ارزیابی هنری دارند.از این پ هایینمونههنری و یا اجراهای خیابانی 

کارگیری عناصر افزایش پیچیدگی و امکان به (:COLLECTIVE ART SUPERVISORسرپرستی هنرهای جمعی ) .2

برای خلق برخی از  تریگسترده هایتیمگوناگون علمی و یا دیجیتالی در آثار هنری و گسترش ابعاد این آثار باعث شده است تا 

ممکن است  هاتیمت. این خالقیتی خاص اس هایپروژههای هنری برای انجام وظیفه این شغل برپا کردن تیمنیاز باشد.  این آثار

 باشد. هاحوزهاز سایر  ایحرفهو افراد  افزارنرممختلف، دانشمندان، طراحان  هایحوزهمتشکل از هنرمندان 

پرورش و ایجاد تناسب ذهنی که به هنرمندان کمک متخصص  (:CREATIVE STATE TRAINERمربی حالت خالق ) .3

 خصه افزایش خالقیتاست( و سایر حاالتی که مش انجامش حین در که کاری در فرد کامل شدن کند تا وارد حالت فلو )جذبمی

مستمر بر روی  تأملرمند برای فرد هن هاچالش ترینمهمهستند، بشود. این مربی در توسعه آگاهی نیز درگیر است. زیرا یکی از 

 به دلیل ظهور زندگی دیجیتالی هاانسان، افزایش زمان آزاد بر خالقیت و نوآوری هاشرکت. افزایش گسترده تمرکز واقعیت است

یشتری برای آینده نیاز تا هنرمندان و خالقان ب شودمیمربوط به آن باعث  هایپیچیدگیهنری و  هایحوزهو از سوی دیگر تنوع 

 خواهند داشت. نیازفراد به مربی باشند و این ا

فرد شاغل در این  (:PERSONAL AESTHETIC DEVELOPMENT TUTORمعلم خصوصی توسعه ظرافت طبع ) .4

محیط فرهنگی دارد و  . او دانش بسیار خوبی در خصوصکندمیایجاد  را هنری آثار با تعامل فردی حرفه برای کاربر مسیرهای

 .کندمی مشتری طراحی هایفرصت و نیازها ،هاسلیقهبر اساس  ظرافت طبع را توسعه هایبرنامه

. هنر گیردمیهای علمی و دانش را در کارهای خالقانه و هنری به کار این فرد داده (:SCIENCE ARTISTهنرمند علمی ) .5

 MIT. برای مثال دانشگاه کنندمی، بلکه نهادهای آموزشی نیز از آن استفاده گیردنمیقرار  مورداستفادهعلمی تنها توسط افراد 

 هنری و خالقانه رو به رشد است. هایفعالیتمرکزی خاص خود با نام مرکز علم، هنر و فناوری دارد. این شیوه از 
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 آموزش

را به  ایالعادهخارقجدید و  هایفرصتدر این بخش  دادهرخاقتصاد است. تغییرات  هایبخشفناوری اطالعات یکی از سریع الرشدترین 

 هایحوزهمتعدد در  هایرفتپیشاست. از سوی دیگر  بازکرده، مدیریت منابع، بازاریابی و آموزش ونقلحملنظیر طراحی،  هاحوزهروی سایر 

اده است. برخی از مشاغل ددر مناطق جغرافیایی مختلف نیاز به آموزش را افزایش  چندملیتی هایشرکتگوناگون علم و فناوری و فعالیت 

 از: اندعبارتد و آینده دار در این حوزه جدی

 هابرنامهطراحی و خلق  (:DESIGER OF CONSCIOUSNESS TRAINING TOOLSطراحی ابزار آموزش آگاهی ) .1

ربار هوشیاری )تمرکز باال، پبرای آموزش چگونگی ورود به حاالت  مورداستفادهو تجهیزات )برای مثال دستگاه بازخورد بیولوژیک( 

را نام برد که به  هاییدستگاه توانمیوظیفه اصلی این شغل است. برای نمونه  خالق و غیره( هایتواناییکسب آرامش، افزایش 

اصی برای ارتقای خر آینده نقش مهمی که د هایآموزش ازجمله. دهدمیکاربر نحوه تعمق، آرامش و یا کسب آگاهی را آموزش 

 کلیه سطوح آموزشی ایفا خواهد کرد.

ای اغلب بر گراییمصرفصنعتی، علیرغم مزایایی که دارند، و افزایش  هایپیشرفت (:ECOPREACHER) بومزیستخطیب  .2

شود. به  ترگسترده . آموزش در این زمینه همواره اهمیت داشته است و الزم است بیشتر وآیندمی حساببهتهدید  زیستمحیط

های آموزشی علمی جرای برنامهایجاد و اهمین دلیل تخصصی که این نیاز آموزشی را برآورده سازد در آینده بیشتر نیاز خواهد بود. 

و مازاد،  رویهبی )عدم مصرف زیستمحیطاهش اثرات منفی بر درباره رفتار مناسب جهت ک ساالنبزرگو عملی برای کودکان و 

صنعتی مناسب  عملکردهای دربارهصنعتی  هایشرکتو غیره( و برای  زیستمحیط، سبک زندگی متناسب با هازبالهجداسازی 

 وظایف این تخصص است. ترینمهم زیستمحیط

:EDUCATIONAL ONLINE PLATFORM COORDINATORپالتفورم آموزشی آنالین ) کنندههماهنگ .3 ) 

آموزش آنالین، پشتیبانی  هایزمینهو در  کندمیآموزشی مستقل کار  هایپروژهمتخصصی است که در نهادهای آموزشی و یا 

دانشگاهی استاندارد  ویژه یا مسیرهای هایدورهو ترویج  دهیسازمانخاص و  هایرشتهآنالین در موضوعات یا  هایدورهتوسعه 

اداره و نیازهای بهبود ورمها و روی پالتف هادورهارتباط میان معلمان و فراگیران را طی  کنندههماهنگاالیی دارد. این شایستگی ب

 ت بیشتری خواهد یافتآموزشی آنالین، این شغل نیز در آینده اهمی هایدوره. با توجه به اهمیت کندمیپالتفورم را تعریف 

متخصص ساخت مسیری آموزشی برای  (:EDUCATIONAL PATHWAY DESIGNERطراح مسیر آموزشی ) .4

که توسط  شودمی آموزشی ساخته هایدورهاز  ایمجموعه. این مسیر از اندشدهمتخصصانی که تازه وارد حوزه کاری جدیدی 

تخصص بر اساس . این م، کارورزان و غیره فراهم آمده استسازهاشبیهآنالین، مربیان،  هایبرنامه ازجملهنهادهای آموزشی، 

و اهداف فرد تحت  هاتوانمندیفیزیولوژیک،  هایویژگیکه در آن مسیر  کندمیفوق نوعی مسیر آموزشی را طراحی  هایدوره

 است. قرارگرفته موردتوجهآموزش 

 وپرورشآموزشبه شکل روزافزونی در  آموزشی است که هایشیوهبازی یکی از  (:GAME EDUCATORبازی ) دهندهآموزش .5

ی بر فنون بازی که فرد آموزشی مبتن هایبرنامهقرار خواهد گرفت. این فرد در طراحی  موردتوجه، ساالنبزرگجهان، حتی برای 

 هایمعلم جایگزین تدریجبهتخصص دارد. این متخصص  کندمیبازی عمل  هایشخصیتدر آن مانند یکی از  گیرندهآموزش

 سنتی خواهد شد.

ی ، تاریخ، علموکارکسبآموزشی ) هایبازی دهیسازمانچنین فردی متخصص طراحی و  (:GAME MASTERاستاد بازی ) .6

ه بعد در کشورهای بسیاری ب 2000است. پتانسیل آموزشی بازی از سال  سازهاشبیهتخیلی و غیره( و پشتیبان بازی با استفاده از 

شده است.  موردتوجهندی سازوکارهای بازی در فرایندهای جدی( رو کارگیریبه) سازیبازی اخیراًو  است قرارگرفته موردمطالعه

ا آموزش دهند به چنین تخصصی که قصد دارند با استفاده از بازی کارکنان یا فرزندان خود ر هاییسازمانو  هاشرکتتمامی افراد و 

 نیاز خواهند داشت.
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، شناختی کارکنان )حافظه، تمرکز هایهارتممتخصصی که برای تربیت  (:MIND FITNESS COACHمربی تناسب ذهنی ) .7

کند. می صد کاربر برنامه طراحیو وسایل خاص و توجه به روان و مقا هابرنامهتندخوانی، محاسبات ذهنی و مانند آن( با استفاده از 

 جهان حتمی است. آینده با توجه به نیازهای آموزشی هاآنو رشد  اندکردهنیز در چند سال اخیر ظهور  هابرنامهاین گروه از 

خالقانه  هایفعالیتگروهی حول موضوعی خاص یا  هایبحثمتخصصی که  (:MODERATOR) کنندهمتعادلمیانجی یا  .8

در علوم  هامهارتاز  ایمجموعه. کندمی دهیسازمانعملی  هایفعالیتجمعی را برای کمک به یادگیری مطالب جدید حین 

است و  پیداکردهوانی آموزشی اهمیت فرا هایدورهپس از اتمام  هاآنوجود دارند که کسب  اجتماعی، روانشناسی و بازاریابی

 و نیازهای نوین را برقرار سازد. دانشگاهی هایآموختهباید تعادل میان  کنندهمتعادل

 دهیسازمانفردی متخصص در طراحی و  (:PROJECT TRAINING ORGANIZERسازمان دهنده آموزش پروژه ) .9

 واقعی اقتصاد تمرکز دارد. هایبخشدر  هاپروژهو اجرای  سازیآمادههای تربیتی که بر برنامه

تکی بر منتور و استارت آپ جدید نیستند، اما در فضای خالقانه و م هایواژه (:STARTUP MENTORمنتور استارت آپ ) .10

استارت  هایتیمستی استارت آپ، سرپر هایپروژهندازی ا. این متخصص در راهشودمیبیشتر  هرروز هاآننوآوری آینده اهمیت 

ر کشورهای پیشرفته تبحر دارد. د بیندازنداستارت آپ راه  خواهندمیبه افرادی که  وکارکسب هایمهارتآموزش  و آپ جدید

 وز ناشناخته است.است، اما در بسیاری از کشورهای جهان این واژه و این مهارت هن یافتهتوسعهمنتورینگ به شکل تخصص 

 نوازیمهمانتوریسم و 

بخش مهمی از جلب  نوازیمهمانبا تسهیل امکان سفر گسترش و محبوبیت عمومی یافته است.  مروربهکهن است که  ایپدیدهتوریسم 

د فراوانی در بسیاری از ، هدایت تورها و غیره( پتانسیل رشداریرستوران)هتلداری،  نوازیمهمانتوریست و توسعه توریسم است. صنعت 

در  ویژهبهرشد  هایفرصتارد. به جهان معرفی کنند، د خوبیبهآن را  اندنتوانستهجذاب و دیدنی دارند و هنوز  هایمکانکشورهای جهان که 

در این حوزه مشاغل  رودمی ا پیشینه تاریخی و طبیعت هنوز وجود دارد. انتظار، مراکز صنعتی بزرگ، شهرهای کوچک بشهرهاکالنخارج از 

 زیر رشد و توسعه پیدا کنند:

ک منطقه، گوناگون واقعیت افزوده در ی هایالیهطراحی  (:Augmented reality area designerطراح منطقه واقعیت افزوده ) .1

رای مثال این متخصص این شغل است. ب اصلی وظایفبا در نظر گرفتن دورنما و همچنین بافت تاریخی و فرهنگی آن منطقه از 

 طراحی کند. 1917ل متعددی را برای میدان سرخ مسکو در عصر ایوان مخوف سا هایگزینهدر فیلم معروف استیالچی  تواندمی

وبی داشته باشد. این دانش تاریخی خ زمانهمترکیب کند و  ریزیبرنامه هایمهارتطراحی را با  هایمهارتین طراح باید در ا

کاربرد  کنندمیش استفاده دیگری که از فیلم برای تبلیغ یا آموز هایحوزهبلکه در بسیاری از  سازیفیلمدر حوزه  تنهانهتخصص 

 .شودمی دوچندان آیندهخواهد داشت و اهمیت آن در 

ای مشتریان که قادر به توسعه تورهایی خاص بر مبنای نیازه ایحرفهفردی  (:Individual tour directorمدیر تور شخصی ) .2

رهای سنتی سفر به یکی وجود داشته است، اما با حذف اپراتو درگذشته نوعیبهمنفرد و هدایت شخصی این تورها است. این شغل 

 اصلی توریسم مبدل خواهد شد. هایجریاناز 

آمریکا،  هایهتلدر  هاآناز  هایینمونه اکنونهمهتل که از  هایروباتمتخصص در مدیریت  (:Robot attendantهمراه ربات ) .3

دهند، انجام می خوبیبهکار خود را  هاپیکدرها، خانه نگهدار و  بازکننده هایرباتچین، ژاپن و سایر کشورها وجود دارد. اگرچه 

 هایمهارتبا  یافتهسازمانچنین همراهی باید متخصصی باشد.  هاآن همراهبه برای کنترل امور اما هنوز الزم است فردی 

 باشد که با علوم مکانیک آشنا بوده و در زمینه هوش مصنوعی تجربه داشته باشد. ایچندوظیفه

خرید بلیط خودکار،  هایسیستممتخصص در طراحی (: Smart travel system designerهوشمند سفر ) هایسیستمطراح  .4

 هایالگوریتمروی  گذاریسرمایه .گیرندمیقرار  مورداستفاده رزرو هتل و مسیریابی که اکنون نیز توسط برخی تورهای معروف
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ست و میزان سفرها ساده، راحت و ارزان رو به افزایش ا هایحلراهتقاضا برای یافتن  است. آغازشدهنیز  فردمنحصربهجستجوی 

 کنندمیو مدیریت ها را طراحی افزارنرماین  که هایی و بالطبع آن افرادیافزارنرمو بنابراین چنین  شودمی ترمتنوعنیز بیشتر و 

سفر فردی  هایبرنامهتورها و  سازیشخصی سویبهمورد تقاضای روزافزون جامعه جهانی خواهند بود. بعالوه توجه بیشتری 

 ایبرنامهپیرو گروهی با  صرفاًمتنوع خود را در سفر دنبال کنند و  هایذائقه اندمایل هاتوریستبسیاری از  چراکهمعطوف شده است، 

 نباشند. شدهتعییناز پیش 

وای حتو مسئول پر کردن جهان مجازی با مفرد شاغل در این حرفه مشاور  (:Space brand managerبرند )فضای مدیر  .5

و به فضای حاکم در آن منطقه  کندمیمربوط به یک مکان را خلق  هایافسانهفرهنگی مرتبط با محیطی خاص است. او تصاویر و 

. تمامی این موارد باعث افزایدمی، خدمات توریستی و رویدادهای گوناگون را اخبارزیبا، هویت،  هایطراحیدر دنیای مجازی 

 هاتوریسترای ب رقابتی مقصدیو محل به  شدهجذب بازدیدکنندگانتبدیل شود.  همتابیبه محیطی  موردنظرتا محل  شودمی

لب توریست ارزش این جزمان رشد خواهد کرد. افزایش رقابت برای  باگذشتوجود دارد و  اکنونهم. این شغل نیز شودمیتبدیل 

 تخصص را بیشتر نیز خواهد کرد.

منطقه، نوع  هایواقعیتبا در نظر گرفتن  هاتوریستخلق دورنمای اطالعاتی برای (: Territory architectمعماری قلمرو ) .6

راهبری خالق را  مدیر برند نقش کههنگامیکاربران و روندهای محبوب کنونی در صنعت توریست از وظایف این تخصص است. 

 ختصاصی برای وظایف خاص است.جزئی و ا هایحلراهطراحی است که به دنبال ، معمار قلمرو کندمیایفا 

 هاآندهای و کاربر افزارنرمفردی متخصص فناوری اطالعات که با طراحی  (:Tour navigator designerطراحی ناوبری تور ) .7

 هایبرنامهخودشان و  هایبرنامهسفری خاص و بر اساس سالیق و  هایبرنامهبرای کمک به کاربر جهت یافتن مسیرشان در 

 رویدادهای فرهنگی منطقه سروکار دارد.

 رسانه و سرگرمی

 دربارهات ممکن برای مردم اطالع بیشترین تأمینند و اهدیل شدجمعی در قرن بیستم به ابزاری اساسی برای برقراری ارتباط تب هایرسانه

ن جریان اطالعات را یر است و محدود کردبود. این نقش در قرن بیست و یکم در حال تغی هاآن، هدف اصلی دهدمیآنچه در جهان رخ 

گیرند و با اعمال فیلترهای قدرتمند، از منبع خبری صرف بودن فاصله می تدریجبهدر پاسخ به این تغییر  ایرسانه. منابع سازدمیممکن 

. حتی امروزه گیرندمیپیش  مسیر جدیدی را برای انتقال اطالعات در کارها دستورمهم و کمک به فرد جهت آشنایی با  هایپیام سازیشفاف

های خاص اطالعات افزاررمن از استفادهکه صفحه مشخصی را مطالعه کند یا با  کند تنظیم ایگونهبهخوراک ورودی خود را  تواندمیکاربر 

 هایمطلوبرا انجام دهد جزو  هاآنبتواند  راحتیبهکه کاربر  ایگونهبهاین تنظیمات  سازیسادهاجتماعی را فیلتر کند. البته  هایشبکهموجود در 

رایشی خاص خود را بر آن اعمال و اصول ویدنیای دیجیتالی است. کاربران در آینده قادر خواهند بود تا جریان اطالعاتی خاص خود را تنظیم 

 .طلبدمینوینی را  مشاغلی نیز فعال است در حوزه سرگرم خبررسانیکنند. این دنیای نوین رسانه که عالوه بر 

ا انتظارات مدیریت مجاری اطالعاتی و گزینش محتوای سازگار ب (:Content aggregator editor) محتوا گردآورندهویرایشگر  .1

. شودمیطالعات محقق اهای گردآوری و پردازش افزارنرمکاربر از وظایف این فرد است که از طریق تنظیم موتورهای جستجو و 

 هد کرد.رشد خوا آیندههای گروهی شخصی نیاز به آن در وجود دارد، اما با گسترش رسانه اکنونهماین شغل نیز 

اربر را هدف قرار این فرد با استفاده از مجاری اطالعاتی جدید، شامل مسیرهای که مغز ک (:Emotion designerطراح عاطفی ) .2

تا  کندمیکنترل  اندام حسی را هایمحرکاین طراح به عیارت دیگر، . کندمیایجاد عاطفی  زمینهپس، برای محتوا دهندمی

 .در زمان استفاده از محتوا را ایجاد کند کاربر ضروری برایعواطف  و ساتاحسا

این متخصص سازمان دهنده، خالق و راهنمای دنیای بازی در فضاهای واقعی و مجازی  (:Game practitionerکارورز بازی ) .3

است محبوبیت دارند.  شدهطراحیمحدود  هایمکانبرای  امروزه مسابقات شهری، از رانینگ سیتی تا کالستروفوبیا کهاست. 
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مرز میان بازی و زندگی واقعی بسیار مبهم است. این نوع از  هاآنکه در  اندآمدهدید واقعیت جایگزین نیز پ هایبازیهمچنین 

 نیز سرشان شلوغ خواهد شد. هابازیاین  موردنیازدر آینده گسترش خواهند یافت و طراحان فضاهای  هابازی

ات و نحوه نش اطالعدر دنیای واقعی محبوبیت زیادی دارد، اما این تخصص به گزی آرایشگری (:Info stylistاطالعات ) آرایشگر .4

 صورتبهجریان محتوا  تآرایشگری اطالعا. در شودمیکه با نیازهای کاربر خاص تطابق داشته باشد مربوط  ایگونهبهارائه آن 

ایی خرید با استفاده از . نواحی جغرافیشودمی، به کاربر عرضه خریدجغرافیای نواحی ، بر اساس شدهتوصیهگزینشی از اطالعات 

با استفاده  عموماً. این کار شودمیاست، تعیین  شدهمشخصو یا عالیقی که در پروفایل شبکه اجتماعی کاربر جستج هایدرخواست

ردم برای ایجاد چنین . در آینده تمنای مشودمیاز الگوریتمی که شخص برای مقاصد خودش ایجاد کرده است، از بیرون انجام 

یا  درنتیجهخواهد کرد و  مشابه را بیشتر هایالگوریتمجریانی برای خودشان و توسط خودشان افزایش خواهد یافت و تقاضا برای 

 باید خود آرایشگر اطالعاتی خود باشند یا از متخصصی در این زمینه کمک بگیرند.

ع رسانه منابرسانه نوعی مجری قانون در فضای رسانه است. او از طریق پایش  پلیس (:Media policemanپلیس رسانه ) .5

نیز توسط نهادهایی  اکنونهمرا شناسایی خواهد کرد. این وظیفه  هاتخلفهای خاص افزارنرمشخصی و یا با استفاده از  صورتبه

و جنایات سایبری به شغلی  ش استفاده نادرست از اطالعات، در آینده به دلیل افزایوجودبااین. شودمیدر کشورهای مختلف انجام 

 مجزا تبدیل خواهد شد.

ان به این متخصص با همکاری روانشناسان، زبان شناسان و مهندس (:Media software designerرسانه ) افزارنرمطراح  .6

 پردازدمیی برای یافتن، پردازش و توزیع اطالعات بر روی اینترنت افزارنرمخلق ابزار 

عمومی که بر اساس  بینیجهاننوعی  دهیشکلمسئول  (:SEMANTIC FIELD PRODUCERعرصه معنا ) تولیدکننده .7

که در  کندیمکنترل  آراین متخصص گزینشگرهای محتوایی  خلق خواهند شد. کندمیکه او کنترل  ایرسانه هایجریانآن 

را در سطح  ایرسانه هایرباتو تنظیمات  کنندمیاطالعات را برای کاربران ایجاد  هایجریانفرضی  بینیجهانچهارچوب نوعی 

 .دهدمیباال انجام 

برای کار، مطالعه و اوقات  حلراهمتخصص طراحی  (:VIRTUAL REALITY ARCHITECTمعمار واقعیت مجازی ) .8

 .کندمیطراحی  افزارسختو  افزارنرماربر بر اساس پارامترهای بیولوژیک و فیزیولوژیک کفراغت در واقعیت مجازی. او 

عی، این فرد خالق مفاهیمی نظیر، فلسفه، قوانین طبیعی و اجتما (:VIRTUAL WORLD DESIGNERطراح دنیای مجازی ) .9

 های مجازی است.ای جهان، معماری، حواس، حیوانات و دنیای اجتماعی براندازچشمتعامالت اجتماعی و استانداردهای اقتصادی، 

 یفناورستیز

در حال رشد است. این  شدت بهنیز  توسعه حال درو  یصنعتمهینرا در جهان صنعتی داشته و در جهان  یاگستردهرشد  فناوریزیستصنعت 

دیگر صنعت نظیر  یهاشاخهصنایع جهان در دهه آینده است که خود توسعه خواهد یافت و بر  نیتردبخشینوصنعت هنوز هم یکی از 

ن صنعت نیز مشاغل تخصصی در ایچشمگیری خواهد گذاشت.  ریتأث نیز بهداشت، مهندسی برق و قدرت، مواد پایه و اقتصاد روستایی و شهری

 از: اندعبارت هاآن نیترمهمجدیدی در حال ظهور و یا رشد هستند که 

با  یهایفناور، طراحی و ایجاد ریزیبرنامهمتخصص در  (:LIVING SYSTEMS DESIGNERزنده ) هایسیستمطراح  .1

جایگزین ی پایدار در شهرهاچنین شغلی  .دارند سروکاراصالح ژنتیکی شده  هایمیکروارگانیسمو  هاسلولچرخه بسته که با 

نند، در طراحی مزارع شهری بیوراکتورها را محاسبه ک موردنیازنخواهد داشت زیرا شاغلین این حرفه قادر خواهند بود تا ظرفیت 

 بازیافت ضایعات را توسعه دهند. هایسیستممشارکت داشته باشند و 

PARK ECOLOGIS) هاپارکشناس فضاهای عمومی و  بومزیست .2 T:)  متخصصی است که مسئولیت پایش و تحلیل شرایط

، ایجاد یسازمحوطههای حلو غیره(، توسعه و اجرای راه هاکوچه، اهدانیم، بلوارها، هاپارکفضاهای عمومی ) محیطیزیست
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ضاهای سبز در ف محیطیزیستم برای حفظ تعادل فضاهایی برای اسکان و افزایش جمعیت حیوانات و حشرات و سایر اقدامات الز

است و به  جادشدهیابزرگ  هایپارکمسئول نگهداری از  مؤسسات. این شغل در حال حاضر توسط برخی شهری را بر عهده دارد

 شدتبهدر شهرها در آینده نیز تقاضای آن  ویژهبهمردم  زیستمحیطدلیل رشد جمعیت و لزوم توجه به فضاهای سبز برای بهبود 

 افزایش خواهد یافت.

 یهاشاخهمنسوخ  هایحلراهمتخصص جایگزین کردن  (:SYSTEM BIOTECHNOLOGISTزیست فناور سیستم ) .3

زل را با سوخت کمک خواهند کرد تا سوخت دی ونقلحمل هایشرکتکه برای مثال به  فناوریزیستلف علمی با محصوالت مخت

ون به زیست مواد تغییر از سیمان و بت کمک خواهند کرد تا مواد اولیه خود را وسازساختزیستی جایگزین کنند و یا به صنعت 

 دهند.

این فرد متخصص در طراحی شهرهای جدید با استفاده از  (:URBAN ECOLOGISTشناس شهری ) بومزیست .4

تخصص  زیستمحیط، مهندسی قدرت و کنترل آلودگی وسازساخت یهاحوزهاست که در  زیستمحیطمناسب  هایفناوریزیست

بسیاری از کشورهای اروپا  ودارد. این شغل در حال حاضر در کشورهایی مانند مالزی، چین، امارات متحده عربی، هند، کره جنوبی 

دی که با است و علت آن تمرکز کشورهای فوق بر ساخت شهرهای سبز است. تفکر ساخت شهرهای جدی گیریشکلدر حال 

 رد.کرشد بیشتری خواهد  ندهیآدوست باشند در حال گسترش است و به همین دلیل این شغل نیز در  زیستمحیط

 کشاورزی

غذای بیشتر را افزایش  نیأمتمیلیارد نفر دیگر به آن اضافه شود، نیاز به  2حدود  2050تا سال  شودیم ینیبشیپافزایش جمعیت جهان که 

جدی نظیر  ییهاچالشاه خواهد داد. بشر برای اجتناب از قحطی جهانی باید به بخش کشاورزی توجه بیشتری را معطوف کند و در این ر

ین بخش وجود دارد. اگیاهی بر سر راه  یهاگونهکاهش تنوع زراعی و انقراض برخی از یی، خستگی و فرسودگی خاک، وهواآبتغییرات 

ظهور و یا رو به رشد در این جدیدی را نیاز خواهد داشت. برخی از مشاغل نو هایتخصص جهیدرنتنوین و  یهایفناور هاچالشمقابله با این 

 حوزه به شرح زیر هستند:

ی بومزیستاین شخص عالوه بر آشنایی با مباحت  (:AGRICULTURAL ECOLOGISTشناس کشاورزی ) بومزیست .1

ی خاک آشنایی کامل کشاورزی باید در بحث دفع ضایعات تخصص داشته باشد و با توسعه اصول دفع ضایعات کشاورزی و بازیاب

 داشته باشد.

ملکرد رقابتی محصوالت است که عمتخصصی سطح باال  (:AGRICULTURAL ECONOMISTاقتصاددان کشاورزی ) .2

 کندیمتنظیم  یاگونهبهکشاورزی را  هایشرکت. او عملیات کندیمکشاورزی را تضمین  هایشرکتو هزینه اندوز بودن عملیات 

متخصص است. افزایش  نیز با این هاشرکتبازار متناسب باشد. مسئولیت مدیریت مخاطرات اقتصادی  هایالزامکه با نیازها و 

 ا افزایش خواهد داد.حجم تولیدات کشاورزی در آینده و ضرورت تولید اقتصادی در این بخش اهمیت و تقاضا برای این شغل ر

 AGRICULTURAL INFORMATICS AND ENGINEERNGمتخصص اطالعات و مهندسی کشاورزی ) .3

EXPERT :) د و با کامپیوتری نوین برخوردار باش یهایفناورپیاده ساختن  ٔ  نهیدرزماین فرد نیز باید از تخصصی سطح باال

والت کشاورزی در کشاورزی سروکار دارد. این تخصص نیز به دلیل ضرورت افزایش تولید محص تأسیساتکردن و خودکارسازی 

 نوین در این بخش آینده روشنی خواهد داشت. یهایفناورآتی و لزوم استفاده از  یهاسال

پیشرفت  (:AUTOMATED FARMING EQUIPMENT OPERATORاپراتور تجهیزات کشاورزی خودکار ) .4

را افزایش خواهد  هانهیزمین شدن فرایندهای تولید نیاز به اپراتورهای هوشمند و کارآمد در ا خودکارفناوری در بخش کشاورزی و 

کشاورزی را در  هایترباحسگر، پهپادها و  هایدستگاهند خودکار مان آالتنیماشوظیفه مدیریت داد. فرد متخصص در این شغل 

 مزرعه بر عهده خواهد داشت.
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 و هاخراشآسمانمتخصص در نصب و نگهداری امکانات کشاورزی صنعتی در  (:CITY FARMERکشاورز شهری ) .5

در  توانندیم هستند که زیستمحیطپایدار و سازگار با  یهاسازهمزارع عمودی  .بزرگ استدر شهرهای  هاآن یهابامپشت

قرار در دستور کار بیشتر  در آینده نزدیک هاسازهاین . قرار گیرند مورداستفادهکشاورزی و دامداری در محدوده شهر  یهانهیزم

 راشخآسمانمزارع لید در سنگاپور ساخته شد و در حال حاضر برای تو 2012ر سال اولین مزرعه عمودی تجاری دخواهند گرفت. 

افزایش جمعیت و  .است شدهیزیربرنامهآمریکا، فرانسه و سایر کشورها  متحدهاالتیادر کره جنوبی، چین، امارات متحده عربی، 

ر واحد سطح نیز تقاضا ددر شهرها و نیاز به باال بردن راندمان تولید  محیطیزیستتراکم جمعیت شهری، لزوم توجه به مسائل 

 برای کشاورزی عمودی را بیشتر خواهد کرد که به معنی رشد این شغل در آینده خواهد بود.

محصوالت اصالح ژنتیکی شده در  یریکارگبهمتخصص در  (:GMO FARMERکشاورز محصوالت اصالح ژنتیکی شده ) .6

سروکار دارد. در حال حاضر  شدهنییتعو خلق محصوالتی با مشخصات از پیش  فناوریزیست یهاافتهی یسازادهیپکشاورزی که با 

ین فناوری و ایجاد با ایمن شدن ا مروربهشده قرار دارند و  یکیژنتدرصد مزارع جهان زیر کشت محصوالت اصالح  11حدود 

بیشتر به متخصصان  میزان کشت افزایش خواهد یافت که به معنی نیازفوق محصوالت کشاورزی  سالمتبهاطمینان عمومی نسبت 

 این خوزه است.

 تولید و ذخیره انرژی

ولید و ذخیره انرژی یکی از تانرژی برای اهداف گوناگون باعث شده است تا حوزه  نیتأمو نیاز روزافزون جهان به  سوکیبحران انرژی از 

قرار  موردتوجه شیازپشیبده جایگزین نیز از مباحث مرتبطی هستند که در آین یهایانرژده باشد. بشر در آین موردتوجه یهاحوزه نیترمهم

جدید  هایتخصصعنای ایجاد به پیشرفت هر چه بیشتر فناوری نیاز خواهند داشت. پیشرفت فناوری به م هاحوزهخواهند گرفت و هر دو این 

 از: اندعبارتبرخی از مشاغل مهم در این حوزه  برای راهبری آن است و این خود یعنی مشاغل نوین.

این متخصص درگیر طراحی انواع  (:ENERGY STORAGE DEVICE DESIGNERذخیره انرژی ) هایدستگاهطراح  .1

بود تا امکان ذخیره  گرما، چرخ طیار و غیره خواهد کنندهیآورجمعبا ظرفیت باال،  یهایباطرذخیره انرژی نظیر  هایسیستم

نرژی نیمی از راه است و هوشمند بین نقاط پیک و حداقل مصرف پدید آید. تولید موفق ا یهاشبکهآن در  عیباز توزانرژی برای 

این زمینه در جریان  متعددی در هایفعالیتبرای مصرف و ذخیره اثربخش آن نیز نیمه دوم راه خواهد بود.  هاییحلراهتوسعه 

 است و متخصص این حوزه در آینده مشغله بسیار بیشتری خواهد داشت.

LOCAL POWER SUPPLY SYSTEM SPECIALISبرق محلی ) نیتأم هایسیستممتخصص  .2 T:)  ،طراحی

در اندازه میکرو( از وظایف  یاهستهبادی، خورشیدی، زیستی،  یژنراتورهاتولید برق کوچک ) هایسیستماز  ینگهدارو  سازیپیاده

تند. این تورها هسیل اصلی توسعه میکروژنرادال ازجمله کنندهمصرف یهانهیهزو کاهش  محیطیزیستهوشیاری این فرد است. 

ان ه رشد خواهد بود. صاحبباست و به دلیل اهمیت مباحث باال همچنان در آینده رو  جادشدهیاشغل در برخی از کشورهای پیشرفته 

 روستایی و طراحان مزارع عمودی از مشتریان اصلی این شغل خواهند بود. یهاخانه

متخصص در توسعه و طراحی (: MICRO GENERATION SYSTEM DESIGNERمیکروژنراتور ) هایسیستمطراح  .3

 ابندییمر اکناف جهان توسعه فناورانه پیشرفته برای میکروژنراتورها مطابق با نیازهای کاربر است. میکروژنراتورها د هایحلراه

 هایسیستمان نیست و استاندارد پاسخگوی نیاز کاربر یهاحلراهیی، وهواآباما در برخی موارد به دالیل خاصی نظیر شرایط 

هان نیاز به این تخصص جاست. با توجه به تنوع شرایط در گوشه و کنار  موردنیاز هازامالاز این نوع  هرکداماختصاصی برای 

 افزایش خواهد یافت.

مدیریت  (:POWER GENERATION SYSTEM UPGRPADE MANAGERتولید برق ) هایسیستممدیر ارتقای  .4

از وظایف  تأسیساتاثربخش، ایمن و پایدار برای این  هایروش سازیپیاده و یاهستهبی و آ، گازیتولید برق  تأسیساتارتقای 
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 موردنیازتنوع در منابع انرژی الکتریکی، هنوز سهم بسیار باالیی از الکتریسیته  یسوبهروند عمومی  رغمیعلاین تخصص هستند. 

. کهنگی و فرسودگی تجهیزات در این صنعت نیاز به ارتقا را افزایش خواهد داد و متمرکز تولید خواهد شد صورتبهصنایع جهان 

گوناگون باشند. بازیگران مهم  یهاروگاهینبهترین تجربیات در  کارگیریبهاین امر به متخصصانی نیاز دارد که قادر به انتقال و 

 که بنابراین به متخصصان مرتبط نیاز خواهند داشت. اندکردهایجاد  هاسیستمبرای ارتقای این  ییهابرنامهاین صنعت نظیر زیمنس 

فناورانه  هایحلراهاین فرد در ارائه  (:RECUPERATION SYSTEM DESIGNERاحیا و بهبود ) هایسیستمطراح  .5

، مترو یا وسایل نقلیه لیاتومبمانند  یاهینقلهنگام ترمز کردن وسایل  ژهیوبهبرای تسخیر انرژی مازاد وسایل نقلیه در حال حرکت، 

ا و تریلرها از این فناوری عمومی الکتریکی تخصص دارد. اگرچه احیا انرژی کاری انقالبی نیست و در وسایلی مانند قطار، ترامو

را  هاییسیستمند چنین هنوز محبوبیت خواهد داشت و نیاز به متخصصانی که بتوان هامدت، اما این فناوری تا شودیماستفاده 

 بسازند رشد خواهد کرد.

این فرد طراح  (:WEARABLE POWER DEVICE DESIGNERانرژی ) دکنندهیتولپوشیدنی  هایدستگاهطراح  .6

یت میکروژنراتوری از انرژی متحرک و قابل پوشیدن است. خلق اقالم شخصی مانند لباس و کفش با قابل دکنندهیتول هایسیستم

از لباس خیابانی  توانیم مثالعنوانبهنیز وجود دارند که  اکنونهم هادستگاهاز این  ییهانمونهاین فرد است.  هایتخصصدیگر 

کروژنراتورها این شغل را در . اهمیت تولید انرژی و پیشرفت در حوزه میادکردیدر ایتالیا  تولیدشدهخورشیدی  یهایباترمجهز به 

 خواهد کرد. ترمحبوبآینده 

این فرد در مدیریت عملیات  (:WEATHER EXPERT IN POWER INDUSTRYدر صنعت برق ) وهواآبمتخصص  .7

 بینیپیشفاده از فنون سطوح تولید انرژی با است بینیپیشیی تخصص دارد. وهواآبانرژی بر اساس شرایط  تولیدکننده تأسیسات

است. برای مثال  شدههبرداشتزمینه این شغل جدید  برای آماده کردن ییهاگام. این فرد است هایتخصصاز  بلندمدتدر  وهواآب

 بلندمدت یهابینیپیشه تولید انرژی خود را بر پای تأسیساتبار  بینیپیششورای اعتماد الکترونیکی تگزاس موسوم به ارکات 

 است. بنانهاده وهواآب

 برق و مدیریت نیروتوزیع  یهاشبکه

نیاز به  جهیدرنتست و ارو به رشد  جهانپیچیدگی . توزیع نیرو سیستم گردش خون آن هستند یهاشبکهاقتصاد است اگر الکتریسیته خون 

شبکه  یهایفناوریرو به نتوزیع و مصرف  یهاشبکهنیرو مشاغل مرتبط با آن نیز رو به افزایش هستند. تغییرات کلیدی  نیتأم یهاشبکه

ر یک ساختمان مسکونی کنترل هوشمندی هستند که بر اساس میزان مصرف بار د هایسیستمدارای  هاشبکههوشمند وابسته شده است. این 

(. مشاغل بارکمب و زمان مصرف ششویی فقط در س)برای مثال، ماشین لبا آورندیمعملیاتی را به وجود  یهاوهیشبهینه  میتنظیا اداری امکان 

 از: اندعبارتآینده مرتبط با این حوزه 

:ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION OPERATORودروهای الکتریکی )اپراتور ایستگاه شارژ خ .1 ) 

بری بدون رواپیمای باهمتخصص ارائه خدمات زیرساختی برای شارژ الکتریکی خودروهای برقی و سایر وسایل نقلیه )برای مثال 

در سایر نقاط جهان نیز  خودروهای برقی سویبهایستگاه در این زمینه پیشتاز است، اما حرکت  7000سرنشین(. آمریکا با حدود 

 ادامه دارد و این شغل در بسیاری از کشورهای در آینده یک ضرورت خواهد بود

این فرد  (:ELECTRICITY CONSUMER RIGHTS EXPERTالکتریسیته ) کنندهمصرفمتخصص حقوق  .2

در مورد قوانین  یاحرفه یهاهیتوصو  کندیمو مطابقت با سایر نیازهای کاربر بررسی  ییکاراایمنی،  ازنظرتوزیع نیرو را  یهاشبکه

 کنندهمصرفحفاظت از حقوق  قدرتمندی را برای هایسیستم. آمریکا و اروپا این شغل را ایجاد و دهدیمدر انرژی ارائه  ییجوصرفه

 ود.در آینده شاهد رشد این شغل خواهیم بچنین سیستمی برای کلیه کشورها ضروری است و اند. ابداع کرده
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که  فردی درگیر در ممیزی و ارائه مشاوره در خصوص مصرف انرژی الکتریکی است (:ENERGY AUDITORممیز انرژی ) .3

 یسازنهیبهرا برای  ییهاهیتوصو  کندیمخسران انرژی بررسی  ازنظرها را مسکونی و کارخانه یهامجتمعمنازل و اماکن خصوصی، 

خواهد  یاالعادهفوقد . این شغل نیز اکنون وجود دارد و به دلیل اهمیت مصرف انرژی در آینده رشدهدیممصرف انرژی ارائه 

 داشت.

در بیشینه ساختن راندمان  این فرد (:POWER CONSUPMTION SYSTEM DESIGNERطراح سیستم مصرف برق ) .4

بهترین ابزار  ارهدرب ،مناسب هایسیستمطراحی  در جهت تخصص دارد. اوبرق در محیط کاربر و راحتی استفاده از آن مصرف 

 دهد.یتهویه مطبوع، مشاوره م هایدستگاهوسایل منزل، نظیر  نیترپرمصرفچگونگی کار با برای شرایط خاص و 

 POWER GRID ADJUSTER/CONTROLLER IN DISTRIBUTEDشبکه توزیع نیرو ) کنندهکنترل .5

GENERATION:)  عملیاتی و  یهاوهیشبالقوه سیستم توزیع برق، طراحی کارآمدترین  یهانقصانفردی متخصص در تحلیل

هوشمند  یهاکهشبکنترل و نحوه هدایت  مخرب ریغ هایروشتوزیع و دفع ضایعات است. او با  یهاشبکهتضمین ایمنی طرح 

 آشنایی دارد.

تخصص این فرد در شناخت خوب بازارهای محلی و  (:POWER MARKETING EXPERTمتخصص بازاریابی نیرو ) .6

 یکی و رقابت تولیدکنندگانالمللی تولید، توزیع و مصرف برق و برخورد مناسب با بحث فروش است. افزایش اهمیت انرژی الکتربین

 کنندیمق را مدیریت تقاضا برای چنین تخصصی را افزایش خواهد داد. در کشورهایی که به شکل متمرکز توزیع بربرای فروش 

رگ آینده این شغل حتی توزیع کوچک و بز یهاشبکهشاید این شغل جندان ضروری به نظر نرسد، اما با ظهور میکروژنراتورها و 

 درخشان باشد. تواندیمدر چنین کشورهایی 

: SYSTEM ENGINEER FOR SMART POWER GRIDSهوشمند توزیع نیرو ) یهاشبکهسیستم برای  مهندس .7 )

قاصد مختلف مهوشمند برق برای  یهاطیمحمیکروژنراتور و  هایسیستمهوشمند،  یهاشبکه یسازمدلمتخصصی که طراحی و 

 هاشرکت. برخی آوردیمراهم در کل چرخه عمرشان نیز ف هاسیستمزیرساختی و فناورانه را برای  هایالزاموظیفه او است. این فرد 

نترل به هنگام مصرف برق محقق ساختن امکان ک منظوربهو در آینده نیز این شغل  انددادهمانند زیمنس چنین شغلی را پیشنهاد 

 گسترش خواهد یافت.

 یاجاده ونقلحمل

 صورتبهو نزدیک را  . ما فواصل دورکندیم ترپررنگرا  ونقلحملکه این امر نقش صنعت  شودیمبیشتر و بیشتر  هرروزسفرهای مردم 

ینه سفرها پدید خواهد آمد. سرعت، آسایش و هز ٔ  نهیدرزم یترسخت هایالزامدر آینده  هاییجابجاو با افزایش این  میشویممتناوب جابجا 

ثال خودروهای بدون ممدیریت ترافیک و کنترل وسایل نقلیه )برای  یهارساختیزبخشی اساسی برای  عنوانبههوشمند  هایسیستمظهور 

 هاشرفتیپد و همه این شنیز هوشمند خواهند  هاجادهشگرفی خواهد گذاشت. مواد و حتی  ریتأثسرنشین( در آینده نزدیک بر این صنعت 

 .دهندیمظهور مشاغل نوینی را وعده 

این اپراتور  (:AUTOMATED TRANSPORTATION SYSTEM OPERATORخودکار ) ونقلحملاپراتور سیستم  .1

رای سازوکارها و کامپیوتری ب افزارنرم یبندکرهیپرباتیک و  ونقلحمل یهاشبکهاز سوی  شدهارائهخدمات  تیریمدوظیفه 

به آن نیاز  شدتبهینده که جهان رباتیک آ تیپراهمبدون سرنشین، را بر عهده خواهد داشت. شغلی  عمدتاًرباتیک,  هایدستگاه

 خواهد داشت.

 هایروشاست که در انتخاب بهترین  یاحرفهفردی  (:CROSS-LOGISTICS OPERATORاپراتور تدارکات متقاطع ) .2

 هایبخشتبحر دارد. کنترل و تنظیم ترافیک در همه  ونقلحملگوناگون  یهاوهیشبا استفاده از  جابجایی و انتقال کاال و مسافر
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از دیگر  ونقلحمل یهاشبکهترافیکی در  یهاانیجرو توزیع مجدد  ونقلحملچند ماژوله، پایش احتمال ایجاد هابهای  یهاشبکه

 وظایف این شغل است.

 DESIGNER OF COMPOSITE STRUCTURES FORکامپوزیت برای وسایل نقلیه ) یهاسازهطراح  .3

VEHICLES:)  مت به سایش و وزن، دوام، مقاو شدهنییتعکامپوزیتی را بر اساس مقادیر از پیش  یهاسازهمتخصصی است که

، اما متخصصان به دنبال رندیگیمقرا  مورداستفاده ونقلحملنیز در انواع گوناگون  اکنونهم. مواد کامپوزیت کندیمغیره طراحی 

و انبارداری کاربرد  ونقلحملعمودی در صنعت  یهاسازه ژهیوبهو  هاسازه ازآنجاکهکاربردهای جدیدی برای این مواد هستند. 

 یشتری خواهد داشت.، این شغل در آینده رشد بکنندیمفراوان دارند و مواد کامپوزیت در این حوزه مزایای زیادی ایجاد 

فردی که وظیفه طراحی واگن، اتصاالت و  (:HIGH-SPEED RAILWAY DESIGNER) ریالسعیسر آهنراهطراح  .4

یی را نیز مدنظر قرار وهواآبو  یامنطقهخود مشخصات  یهایطراحدارد و در  بر عهدهرا  ریالسعیسرایستگاه برای سیستم ریلی 

نیز مشغول به کار هستند.  اکنونهماخیر با توجه به ظهور این سیستم ریلی در جهان  یهاسال. متخصصان این رسته در دهدیم

 هد داد.اما افزایش سرعت و لزوم استفاده از این سیستم در سراسر دنیا تقاضا برای این شغل را افزایش خوا

کاال یا مسافر گاهی در  ونقلحمل(: INTERMODAL HUB DESIGNER) ونقلحملطراح هابهای چند کاربردی  .5

 ییهاستگاهیا. طراحی شودیمزمینی گاهی با ماشین و گاهی با قطار انجام  ونقلحملزمینی، دریایی و هوایی و یا حتی در  یهاشکل

رد در طراحی هابهای دارند. این ف ونقلحملنقش مهمی در باال بردن سرعت  شودیمتعویض  ونقلحمل یهاوهیشاین  هاآندر که 

بی  هاآنایشی س(، محاسبه ظرفیت حمل مسافر یا کاال و مقاومت ونقلحملبرای تغییر انواع  هاییسیستمچند کاربردی ) و ارزیا

 ایش خواهد داد.تخصص دارد. افزایش جابجایی کاال و مسافر در جهان نیاز به این شغل را نیز افز هاآنپتانسیل رشد 

ارائه خدمات فنی مرتبط با  (:INTERMODAL TRANSPORT TECHNICIANچند کاربردی ) ونقلحملتکنیسین  .6

 رد است.فمربوطه از وظایف این  یهاستگاهیاناهمگون، هابهای چند کاربردی مسافر و کاال و  ونقلحمل یهاسازه

برای  افزارنرمتوسعه  (:SMART MANAGEMENT SYSTEM ARCHITECTمعماری سیستم مدیریت هوشمند ) .7

مدیریت  هایسیستممدیریت ترافیک وظیفه این متخصص است. او وظیفه کنترل  هایسیستموسایل نقلیه بدون سرنشین و 

ه با افزایش اما در آیند پیچیده وجود دارد، یهاونقلحملبرای پایش  ییهاحلراه اکنونهمدارد. اگرچه  بر عهدههوشمند را نیز 

 مدیریت ترافیک نیاز به این شغل نیز بیشتر خواهد شد. هایسیستمنیاز به خودکارسازی 

است که  تطبیقی یاجادهمتخصص در انتخاب و نصب سطوح  (:SMART ROAD BUILDERجاده ساز هوشمند ) .8

ل شرایط جاده را نیز نظارتی و نصب حسگرهای کنتر هایسیستمبا استفاده از شناسایی فرکانس رادیویی،  یاجاده یگذارعالمت

 .ردیگیمدر نظر 

 یاحرفهفردی  (:TRANSPORTATION NETWORK SAFETY ENGINEER) ونقلحملمهندس ایمنی شبکه  .9

تخصص دارد. این  ونقلحملو فناورانه موجود برای شبکه  محیطیزیستکه در تحلیل و پایش اطالعات و بررسی تهدیدهای 

برای  حلراهو ارائه  ونقلحمل یهاشبکهمهندس، برخالف متخصصان ایمنی ترافیک، به تحلیل مشکالت مرتبط با کارکرد کل 

 .پردازدیم هاآنجلوگیری از 

 آبی ونقلحمل

در  ویژهبهاست، هنوز هم  افتهیکاهشاست. اگرچه در دهه گذشته نقش آن تا حدودی  ونقلحملانواع  نیترمهمآبی یکی از  ونقلحمل

. سیستم کندیماست. این سیستم در گردشگری نیز نقش مهمی ایفا  ونقلحملبخش مهمی از صنعت  یاقارهنیبو  یالمللنیب ونقلحمل

حمل متفاوت مانند کشتی و قطار(.  یهاوهیشدریایی پیشرفت کرده است )برای مثال حمل بار تحت یک قرارداد با  ونقلحملچند کاربردی در 
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. شودیمجدید و مواد پیشرفته کار  یهاسوختروی معرفی  زمانهمو  شوندیممدیریت هوشمند در این حوزه نیز به کار گرفته  هایسیستم

 منجر به ظهور مشاغل جدیدی شود. تواندیمآبی  ونقلحملفوق در  یهایفناورتلفیق 

آشنا با ناوبری بر روی یخ در قطب  (:ARCTIC NAVIGATION SPECIALIST) متخصص ناوبری در مناطق قطبی .1

 یریگمیتصمیر مسیر برای تغی سرعتبهشمال، که قادر است بهترین مسیر را برای یک کشتی ترسیم کرده و در موارد اضطراری 

 رد.کاربرد دا یناویاسکاندکند. این شغل بیشتر برای کشورهای شمالی نظیر روسیه و کشورهای 

: MARINE INFRASTRUCTURE SYSTEM ENGINEERزیرساختی برای زیردریایی ) هایسیستممتخصص  .2 )

احلی را بر عهده دارد در مناطق س هایکشتو  هاسازه یریپذانعطافبرای افزایش  هایفناور سازیپیادهفردی که وظیفه توسعه و 

ی سیستمی زیرساخت زیردریایی تا امکان مقابله با تهدیدها گوناگون )طبیعی یا انسانی( پدید آید. این شغل نیز تحت عنوان فناور

مدیریت هوشمند  هاییستمسو تحول  محیطیزیست هایالزامافزایش  ویژهبهفناوری در آینده ) توجهقابل یاشرفتهیپوجود دارد، اما 

 این شغل را دگرگون خواهد ساخت. هایالزامآبی(  ونقلحمل

PORT ECOLOGIS) بندرهاشناس  بومزیست .3 T :) و فضاهای  هایکشت، بندرها محیطیزیست یهامشخصهپایش و کنترل

از وظایف این شغل است.  ی بندر و مناطق همسایگی آن بعالوه کلیه گیاهان و جانوران ساکن در منطقه(وهواآب) هاآنمرتبط با 

این فرد خواهد بود.  اطراف آن وظیفه دیگری است که بر عهده یهاآبو  بندرها زیستمحیطبرای بازگرداندن  افزارنرمتوسعه 

 .انددهکرآموزشی تدوین  یهابرنامهبرای پرورش افراد در این شغل  افتهیتوسعهکشورهای  یهادانشگاهبرخی از 

 فضا

دودی محبوبیت خود حعلمی تخیلی نظیر جنگ ستارگان به دلیل عدم پیشرفت چشمگیر در فناوری فضایی این بخش تا  یهالمیفعلیرغم 

خود قرار دارد. گذشته  در نقطه عطف هوافضاصی حوزه در بخش خصو شده کسبامروزه به خاطر موفقیت  حال نیا بااست.  داده دست ازرا 

را برای خلق  یاگسترده یهافرصتبخشی تجاری است که به  شده لیتبددر حال  هوافضابه فضا، حوزه  سفرکردهاز تعداد اندکی از پیشتازان 

 چهار، گروهی سالهکی، پس از گذراندن دوره آموزشی طوالنی و سفری 2023. برای مثال، در سال کندیمخصوصی ایجاد  یوکارهاکسب

نفر خواهد  20ت این سیاره به جمعی 2035که در سال  یاگونهبهنفره پا بر روی مریخ خواهند گذاشت و هر دو سال این سفر تکرار خواهد شد 

متفاوتی در این  کامالًد. دنیای ن دار دیگری را نیز در قرن آینده به سیارات دیگر بفرسترسید. ناسا با کمک دارپا قصد دارد سفینه سرنشی

 بهکه  طلبدیمرا  یلیبدیب هایتخصصدر این حوزه  . کاررندیگیمدیجیتالی سرچشمه  یهایفناوراز  عمدتاًبخش در حال ظهور است که 

 از: اندعبارت هاآننمونه برخی از  عنوان

خطیر است  یافهیوظحفظ حیات در فضا  (:LIFE SUPPORT SYSTEM ENGINEERپشتیبان حیات ) مهندس سیستم .1

 یط دشوار است.دارند. وظیفه این فرد پشتیبانی از حیات حتی در شرا پشتیبان حیات نیاز به تخصص ویژه هایسیستمو 

 وتا جانوران  هاروسیوزیستی گوناگون )از  یهاسامانهاین متخصص رفتار  (:SPACE BIOLOGISTفضایی ) شناسستیز .2

فضایی پایدار برای  بومزیستو ژنتیکی موجودات زنده، توسعه  کیولوژیزیف. مطالعه تغییرات کندیمانسان( را در فضا مطالعه 

ه این تخصص نیز بر عهد مدتیطوالنمستقر در ماه و همچنین حفظ شرایط برای سفرهای  یهاگاهیپاو  یاماهواره یهاستگاهیا

 است.

منابع کانی بر روی ماه و سایر  یکاومعدنمتخصصی که به اکتشاف و  (:SPACE GEOLOGISTفضایی ) شناسنیزم .3

 سیارات خواهد پرداخت.
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نزدیک به زمین  ونقلحملاین مهندس به ارائه خدمات در شبکه  (:SPACE ROAD ENGINEERمهندس راه فضایی ) .4

بالستیک( را  یهاکالهکبا  یاقارهنیبزمین و سفرهای  خواهد پرداخت و مسئولیت طراحی کریدورهای ترافیکی )پرواز در مدار

 نیز با این فرد خواهد بود. هاپرتاب یسازهماهنگو  ریزیبرنامهخواهد داشت. با افزایش تعداد پروازها از زمین وظیفه 

فضایی  یهاسازهطراحی  (:SPACE STRUCTURE LIFE CYCLE DESIGNERفضایی ) یهاسازهطراح چرخه عمر  .5

 یبرداربهرهبه دلیل  و غیره( بر اساس نیازهای بازسازی و دفع ضایعات از وظایف این متخصص است. هاماهواره، هاستگاهیا)

مورد تقاضای فراوانی  یزودبهاسکان انسان بر روی ماه و مریخ این شغل  یهابرنامهسنگین از فضای نزدیک به زمین و فرض 

 خواهد داشت.

بازدید از فضای نزدیک به  یهابرنامهاست که  یاحرفهفردی  (:SPACE TRAVEL MANAGERمدیر مسافرت فضایی ) .6

موجود  یهاستگاهیافضای )نظیر  یهاسازهموجود در مدار زمین و سایر  یهامجتمع. سفر به دهدیمزمین )و حتی دورتر( را توسعه 

 در ماه( نیز زیر نظر این مدیریت انجام خواهد شد.

 و فراوری منابع معدنی یکاومعدن

هم به نیروی انسانی کیفی  آینده همچنان باال خواهد ماند و به همین دلیل است که این صنعت هنوز یهادههتقاضا برای مواد معدنی در 

. مخازن سنتی نفت، گاز و رخی عوامل اجزای کلیدی وضعیت کنونی هستند که در آینده تغییرات بیشتری خواهند داشتنیاز خواهد داشت. ب

و فراوری مواد معدنی  ونقلحملبر  محیطیزیست هایالزامنوین و منابع جدید نیاز دارد.  هایروشسایر منابع در حال اتمام است و جهان به 

بدون سرنشین  یهایفناورمه دارد. تولید مواد معدنی و باال بردن راندمان تولید ادا یهانهیهز. تالش برای کاهش گذارندیم یاندهیفزا ریتأث

یروی انسانی در این حوزه سنتی استخراج و فراوری مواد معدنی را دگرگون خواهند کرد و به دلیل امکان انجام کار از راه دور، جابجایی ن

ینی را به بازار عرضه خواهد کرد ین موارد در کنار افزایش اهمیت ایمنی در کارهای مرتبط با معادن، مشاغل نوافزایش خواهد یافت. تمامی ا

 از: اندعبارتو ارزش برخی مشاغل موجود را افزایش خواهد داد. مشاغل جدید در این حوزه 

این فرد وظیفه (: DISTRIBUTED MINING TEAM COORDINATORتوزیعی ) کاویمعدنتیم  کنندههماهنگ .1

، هماهنگ کند. وظیفه اصلی کنندیمرا میان افراد مستقر در محل استخراج یا فراوری و افرادی که از راه دور کار  هاتیفعالدارد تا 

 او تعیین اهداف تاکتیکی، برقراری ارتباط میان اعضای تیم و حل اختالفات و منازعات است.

:ENVIRONMENTAL ANALYST IN MINING INDUSTRIESدر صنعت معدن ) محیطیزیستتحلیلگر  .2 ) 

 زیستمحیطز که موظف است حین فرایند استخراج و بازیافت در مناطق معین ا محیطیزیستمتخصص در تحلیل تهدیدهای 

 محافظت کند.

منابع طبیعی در کل چرخه  تأسیساتمتخصصی که در (: MINING SYSTEM ENGINEER) کاویمعدنسیستم  مهندس .3

. ردیگیمرا در نظر  أسیساتتو ماهیت یکپارچه این  کندیم( کار هاآن)از اکتشاف تا حفاظت از منابع طبیعی و بازیابی  هاآنعمر 

استخراج  یهایفناورنفتی و گازی باشد و ضرورت داشته باشد که  یهادانیمبرای مثال محل استخراجی ممکن است حاوی 

ر جهت استخراج بهینه منابع دتوجه به همه این امور  متفاوت این دو منبع طبیعی با یکدیگر هماهنگ شوند. وظیفه این فرد کامالً

 است. هاآنضمن حفاظت از 

خودکار پایش، توسعه، تولید و فراوری منابع  هایسیستم (:ROBOTIC SYSTEM ENGINEERمهندس سیستم رباتیک ) .4

ند. این متخصص وظیفه ( اهمیت زیادی در صنعت معدن امروز و آینده دارکنندیمکه از راه دور عمل  هاییسیستممعدنی )شامل 

ت آن نیز رو به افزایش وجود دارد و درخواس اکنونهمارائه خدمات فوق و مدیریت این نوع خدمات را بر عهده دارد. این شغل 

 است.
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:TELEMETRIC DATA INTERPRETATION ENGINEERاز راه دور ) یریگاندازه یهادادهمهندس تفسیر  .5 ) 

تولید را کنترل، از حاالت  معدنی است تا بتواند فرایند هادانیمدریافت شده از  یاداده یهاهیآرافردی متخصص که درگیر تحلیل 

ایگزین خواهد جبا هوش مصنوعی  2020این شغل پس از سال  ادیزاحتمالبهگیری کند. تصمیم سرعتبهاضطراری جلوگیری و 

 شد، اما حتی در آن زمان متخصصانی که هوش مصنوعی فوق را راهبری کنند نیاز خواهند بود.

:UNMANNED EXPLORATION AIRCRAFT OPERATORاپراتور هواپیماهای بدون سرنشین اکتشافی ) .6 ) 

ون سرنشین مجهز به معدنی جدید با استفاده از هواپیماهای بد هادانیماف وظیفه این متخصص کنترل فرایند توسعه و اکتش

 هاآنه هستند و نیاز به در برخی معادن دنیا نظیر کانادا در حال استفاد اکنونهم هاییسیستماست. چنین  یشناسنیزمحسگرهای 

 افزایش خواهد یافت. ندهیآدر 

 متالورژی

بت در این حوزه کاری رو به رشد در منطقی که منابع معدنی باالیی دارند، است. رقا ژهیوبه تیپراهمکاری  یهانهیزممتالورژی یکی دیگر از 

باعث تغییرات اساسی در آن  تجهیزات جدید و بهبود کیفیت فرایندهای فناورانه کارگیریبه، ترمنیافرایندهای تولید  سویبهاست و حرکت 

 زیستمحیطتولیدی که بر  هایوشرمتالورژی سفید سوق خواهد یافت. استفاده از  سویبهین حوزه ارتقا و خواهد شد. استانداردهای تولید در ا

 یهادرخواستها، افزایش سعه فناوریاستفاده از پسماند صنایع متالورژی، کاهش اندازه صنایع متالورژی با تواثر تخریبی کمتری داشته باشند، 

 یاژهایآلی، تولید ژتالور، افزایش سهم بیومنانو پودرهامحصوالت متالورژی، توسعه محصوالت نوین مانند  یهامشخصهمشتریان در خصوص 

ظهور خواهند کرد. برخی مشاغل  دقیق و بسیاری موارد این صنعت را در تحول و تکاپو قرار داده است و در آینده مشاغل نوینی در این حوزه

 از: اندرتعباجدید و یا رو به رشد در این صنعت 

متخصص در طراحی آلیاژهایی با خصوصیات متغیر  (:ADVANCED METALS ENGINEERپیشرفته ) فلزاتمهندس  .1

 .کنندیمملیاتی تغییر عکه خود در آینده چهره جهان را دگرگون خواهند کرد. این خصوصیات بر اساس شرایط  شدهنییتعاز پیش 

وظیفه این فرد دفع ضایعات  (:ECORECYCLER IN METALLURGYمتخصص بازیابی اکولوژیک در متالورژی ) .2

با توجه به تحول  ندهیآوجود دارد و در  اکنونهماست. این شغل نیز  زیستمحیطمتناسب با  صورتبه هاآنمتالورژی و بازیافت 

 صنعت متالورژی تقاضا برای آن افزایش خواهد یافت

مهندسانی  (:EQUIPMENT DESIGNER IN POWDER METALLURGYطراح تجهیزات متالورژی پودر ) .3

و برای  دارندعهدهبر اژها( را هستند که طراحی و تولید تجهیزات پیشرفته برای تولید فلزات با درجه باالی آمادگی )پودرها و آلی

 این منظور از فرایندهای بین بخشی )مانند بیومتالورژی( استفاده خواهند کرد.

مکاترونیک و مهندسی  یهانهیزممتخصصانی با شایستگی در  (:EQUIPMENT SUPERVISORسرپرست تجهیزات ) .4

 هاآنشوند، هدایت کار با  ترشرفتهیپکار خواهند کرد. هر چه تجهیزات  هاآنچرخه عمر  طولکه با تجهیزان فناوری برتر در 

 خواهد شد و این وظیفه این سرپرستان است که کار را هدایت کنند. تردهیچیپ

 ینانوفنّاورمواد پیشرفته و 

خلق  در حال، بلکه میکنیماز مواد سنتی با کارایی بیشتری استفاده  تنهانهاست، زیرا ما  صیتشخقابل باًیتقرپیشرفت فناوری در حال حاضر 

صنعت هوافضا، مهندسی  در عمدتاًبه بهبود چشمگیر کیفیت محصول،  هاشرفتیپهستیم. این  شدهنییتعاز پیش  یپارامترهامواد جدید با 

و یک ماتریس هستند  کنندهتقویتیک جزء متشکل از  که ناهمگون یبیترکمواد کامپوزیت یا مواد  .کمک خواهد کرد وسازساختمکانیک و 

 توانندمیکامپوزیتی  هایسازهبا تحولی شگرف روبرو خواهند ساخت. در آینده  علم مواد، دهندمیو بهبود مقاومت، وزن و پالستیسیتی را نوید 

اتاق را به وضعی که دوست  مثالًتا خصوصیات وسیله یا  دهدمی( نیز باشند که به کاربر اجازه هاریزتراشهو  گرهاکنترلحاوی اجزای هوشمند )
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هوشمند یا  هایسیستمتوسط  کنترلقابلفعال )محیط کار، زندگی و مطالعه  زیستمحیطدارد تغییر دهد. حاصل این تحوالت پدید آمدن 

کرد که برخی از این  خواهدآن را بسته به سلیقه شخصی تغییر داد. چنین دنیایی مشاغل جدیدی را طلب  توانمیکاربر( خواهد بود که 

 از: اندعبارتمشاغل 

حی محصوالت مواد کامپوزیتی با پایه شیشه تخصص دارد. کار او طرا ٔ  درزمینهفردی که  (:Glass engineerمهندس شیشه ) .1

 ها است.با استفاده از این دسته از کامپوزیت ایشیشه

خصوصیات  سازیمدلدیجیتالی به  هایمدلطراحی که قادر است با استفاده از  (:Nanomaterial designer) مواد نانوطراح  .2

فیزیک مواد نانو اطالعات  شیمی و دربارهماهر است که  کامالً نویسیبرنامهچرخه عمر نانو مواد بپردازد. این طراح  بینیپیشو 

 کافی دارد.

لق مواد خبازیافت در کنار  هایفناوری سازیپیادهطراحی، توسعه و (: Recycling technologistبازیافت ) یفناورمتخصص  .3

 موردتوجه هاستدتماین حوزه جدید از ضایعات صنعتی و توسعه فرایندهای تولید عاری از ضایعات وظایف این شغل هستند. 

 وبه افزایش خواهد بود.تقاضا برای این شغل ر زیستمحیطاست و با توجه به افزایش جمعیت و لزوم توجه بیشتر به  قرارگرفته

متخصص افزایش سطح ایمنی کارکنان، (: Safety engineer in the nano industryنی در صنعت نانو )مهندس ایم .4

کنش سریع در برابر اثرات را توسعه دهد که وا هاییبرنامهدر این صنعت است. او وظیفه دارد تا  زیستمحیطنهایی و  کنندهمصرف

 را ممکن سازند. مواد نانومنفی تولید و مصرف 

هوشمند  هایمحیطفردی که مسئولیت طراحی مواد کامپوزیت در درون  (:Smart material designerمواد هوشمند )طراح  .5

 .کندمیتغییر  که در منزل، محل کار یا محیط صنعتی دارند، ایوظیفهرا بر عهده دارد. خصوصیات این مواد بر اساس 

 درمتخصصی که مواد سنتی مورداستفاده  (:System engineer of composite materialsمهندس سیستم مواد کامپوزیت ) .6

مواد پیشرفته را بر  کند. این فرد متخصص، مهندسی مکانیک، رباتیک، پزشکی و غیره را با مواد جدید جایگزین میوسازساخت

 زاییحساسیت، دوام، عدم ازموردنیخصوصیاتی مانند مقاومت به سرما، میزان تردی و با توجه به  کنندهمصرفصنایع  هایالزاماساس 

 .کندمیو غیره طراحی 

 مهندس مکانیک و رباتیک

ا به خود جلب کرده است، رشده و در حوزه هوش مصنوعی توجه فراوانی  ترارزانفنون ساخت ربات به شکل چشمگیری رشد کرده،  که ازآنجا

 شدهانجاماس تحقیقات ممکن است در آینده نزدیک محقق شود. بر اسعلمی تخیلی تعلق داشت  هایداستانمدیدی به  هایمدتکه  ایایده

به بخشی از تجهیزات داخلی  هاربات 2020و در دهه  شودمیدو برابر  باریکهر نه ماه  تقریباًخانگی  هایرباتتوسط شرکت سیسکو تعداد 

از افراد مسن مراقبت کنند.  توانندمیدر حال ساخت هستند که  هاییمدلمسکونی در مناطق شهری تبدیل خواهند شد. حتی  هایآپارتمان

 نوین نیاز خواهد داشت. مشاغلی وبه متخصصانی جدید  ایپیشرفتهچنین دنیای 

خانگی نظیر  هایربات نویسیبرنامهمتخصصی که وظیفه طراحی و  (:Household robot designerخانگی ) هایرباتطراح  .1

و  شدهیکپارچهای خانه هوشمند با سایر اجز هارباتشوینده، باغبان و غیره را بر عهده خواهد داشت. این ، تمیزکنندهپرستار بچه، 

 قادرند به اطراف حرکت کرده و کارهای پیچیده خانه را انجام دهند.

 رباتیک مناسب ساخت هایدستگاهاین فرد متخصص در طراحی  (:Industrial robot designerصنعتی ) هایرباتطراح  .2

رباتیک  هایسیستمره( و لجستیک صنعتی )لودر، جابجا کننده و غی هایدستگاهو مهر زدن(،  بندیبستهتولید )نقاشی، جوشکاری، 

ند و در آینده رشد نیز وجود دار اکنونهممشاغل مربوط به این بخش چراغ خاموش(.  هایکارخانه) هادستگاهمتشکل از این 

 خواهند داشت. ایالعادهخارق
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و  هادستگاهکند وظیفه طراحی فردی که در این شغل کار می (:Medical robot designerپزشکی ) هایرباتطراح  .3

و  دهندهتشخیصجراح،  هایرباتدارند.  ایگستردهکه کاربردهای  فناوریزیسترباتیک زیست سازگار پزشکی و  هایسیستم

 از کار این شغل است. هایینمونهپروتزهای رباتیک 

به  رسانیخدمتکنترل و  (:Multi-purpose robotic systems designerرباتیک چندمنظوره ) هایسیستمطراح  .4

از دسترس یا میکروسکپی  شوند و با اهداف دورپیچیده و خطرناک استفاده می تأسیساتکه در  هاییآن ازجملهرباتیک،  هایسیستم

ین بخش برای طراحی و وجود دارد و در آینده نیاز به شاغلین ا اکنونهمین متخصص است. این شغل سروکار دارند از وظایف ا

 بیشتر نیز خواهد شد. هاسیستمتعمیر و نگهداری این 

اس بچگانه بازی و سایر ابزار و اجنمتخصصی که با طراحی انواع اسباب(: Children’s robot designer) هابچهطراح ربات  .5

 را در نظر داشته باشد. هابچهروانی و فیزیولوژیک  هایویژگیسروکار دارد و موظف است  ریزیبرنامهقابل هایباتربر اساس 

 هایدستگاه انتخاب مواد کامپوزیت برای ساخت قطعات، سازوکار و اتصاالت (:Composite engineerمهندس کامپوزیت ربات ) .6

 وظیفه این متخصص است. بعدیسهبا استفاده از پرینت و  شدهتعیینرباتیک با خواص از پیش 

متخصصی است که  (:Designer of neural interfaces for robot controlهای عصبی برای کنترل ربات )طراح رابط .7

سط های عصبی است که کنترل تو. طراحی او بر اساس رابطکندمیصنعتی و جنگی طراحی  هایرباتکنترلی را برای  هایسیستم

 .سازدمیتیمی از اعضا و یا تنها یک فرد را ممکن 

ارگونومیک کاربر  هایالزامتوجه به  رباتیک با هایسیستمفردی است که طراحی  (:Ergonomic designer) ارگونومیکطراح  .8

 وظیفه او است. او در طراحی خویش باید وضعیت روانی و فیزیکی کاربر را در نظر بگیرد.

 سبکصنعت 

مد که نقش مهمی را  وزندگی بشر کاربرد دارند. از زندگی عمومی در منزل تا صنایع سرگرمی  هایبخشمحصوالت این صنعت در تمامی 

اع بسیار جذابی از لباس یا کفش که منجر به تولید انو ند. پیشرفت در حوزه الیاف مصنوعی و الیاف هوشمند فناوری برترنکایفا می جهاندر 

 سازیشخصیالیاف خاص،  خورشیدی(، ظهور محصوالت ژنتیکی در تولید انرژیتمیز شونده، فلوئورسنت و یا با توان جذب  شده است )خود

 هستندهمگی روندهایی  بعدیسهخاص، خیاطی سفارشی آنالین و رشد چاپ  هایلباسکوچک برای تولید  هایکارخانهلباس و امکان ایجاد 

 در حال ظهور یا رشد است. هاحوزهمشاغل نوینی نیز در این  هاپیشرفتو به دلیل همین  ساختاهند صنایع سبک را دگرگون خو آینده که

واص از خد مصنوعی جدید با متخصص درگیر در طراحی الیاف یا موا (:Advanced fabrics designerطراح الیاف پیشرفته ) .1

 .دارای حافظه( هایپارچهیا  LED هایپارچه)برای مثال  شدهتعیینپیش 

نوعی متخصص فناوری اطالعات است که طرح  (:Clothes 3d model programmer) هالباس بعدیسهمدل  نویسبرنامه .2

. در آینده کاربران قادر خواهند بود کندمیتبدیل  بعدیسهبرای یک ربات یا یک پرینتر  هاییدستورالعملاولیه طراحان لباس را به 

 موردنظرشانزل برده و لباس نزدیک من خودکاررا به خیاط  هاآنخودشان استفاده کنند و یا  هایلباسبرای پرینت  هاطرحکه از این 

 را تهیه کنند.

بهینه  هایروشمواد که  شناسی و علم بومزیست با آشنافردی  (:Clothes recycling specialistمتخصص بازیافت لباس ) .3

 .دهدمیکهنه را توسعه  هایلباسبرای بازیافت و استفاده مجدد از 

ارتی، مزایای ایمنی و بهداشتی )عایق حر ازنظرکنترل ساخت لباس  (:Healthy clothes expertلباس ) بهداشت متخصص .4

 رد است.این ف وظایف از کنندهضدعفونیحاوی مواد  هایپارچهپزشکی نظیر  هایلباستهویه هوا و غیره( و طراحی 

این متخصص  (:IT interface designer for light industryاطالعات برای صنایع سبک ) های فناوریطراح رابط .5

 دهد.پرو مجازی توسعه می هایاتاق، الگوها و هالباسمناسب را برای طراحی  افزارهاینرم
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را با ابزارهای  هالباسمتخصصی در محل تالقی طراحی و فناوری اطالعات است که  (:Techno-stylistمتخصص مد فناوری ) .6

جام شود. برای مثال تزئین و یا برای مقاصد خاص ان عنوانبهکند. این ترکیب ممکن است الکترومکانیکی پوشیدنی ترکیب می

ز لباس مشابهی تنش فرد دیگری نی زمانهمکه اگر شما هنگام پوشیدن آن خود را بغل کنید و  اندکردهنوعی پیراهن طراحی 

متخصصان  گونهاینرای مشتریان و امکان پیشرفت در این حوزه تقاضا ب طلبیتنوعرا احساس خواهد کرد. باشد، بغل کردن شما 

 را افزایش خواهد داد.

 محصوالت و خدمات کودکان

 و ادراک هاارزشبر عالیق،  کنندمیمحصوالت و خدمات مرتبط با کودکان بخش مهمی از زندگی اجتماعی است. آنچه کودکان امروز بازی 

باید در وهله اول هدف  شودمی. این بدان معناست که هر چه برای بازی کودکان ساخته گذاردمی تأثیراز جهان پیرامون در آینده  هاآن

و  کردندمیتهیه  سازانمبلآموزشی داشته باشد. صنعت کودکان تا همین اواخر صنعتی مستقل نبود. برای مثال مبل مخصوص کودکان را 

که بسیاری مواقع نیازهای  رفتهمی. این وضعیت به سمتی شدمیلباس کودکان توسط صنایع سبک تهیه  و ر صنایع غذاییغذای کودکان د

در این  اکنون مهمین فرایند در آمریکا صنعتی مستقل برای کودکان ظهور کرد. چند ویژهبه 2013. اما از سال شدمیکودکان نادیده گرفته 

محبوب کودکان و  هایشخصیتدرصد محصوالت تولیدی در این صنعت بر اساس  90. اولین اتفاق رسانه سازی است. افتدمیصنعت اتفاق 

. اتفاق دوم اتخاذ استراتژی گذاردمی تأثیرو استانداردهای رفتاری کودکان  هاارزش. این روش بر شوندمیساخته  هاآنمرتبط با  هایداستان

حضور پیدا  هارسانه، در تمامی شوندمیخلق  العمرمادام صورتبهت. در این استراتژی محصوالت آموزشی سازی اس بازیاسبابجدید برای 

 از: اندعبارت. مشاغل جدید این حوزه کنندمیو به رشد او کمک  شدهبزرگبا رشد کودکان  تدریجبهو  کنندمی

به  دهیشکل درگیراین متخصص (: CHILDREN’S FUTURE IMAGE EXPERTمتخصص تصویر آینده کودکان ) .1

است. و ادراکات خود کودک  هاتواناییتصویر محتمل زندگی آینده کودک و تعیین مسیر پرورش آن بر اساس آرزوهای والدین و 

رای کمک به خبرگی کودک بمتناسب با این تصویر آینده را  افزارهاینرمو  هابازیآموزشی )هنر، ورزش و غیره(،  هایبرنامهاو 

 .کندمیاست، تعیین  شدهبینیپیشکه  هاییمهارت در

فرد شاغل  (:CHILDREN’S PSYCHOLOGICAL SECURITY SPECIALISTمتخصص امنیت روانی کودکان ) .2

، مبلمان هالباس، هانکارتدیگر،  هایبازی، بازیاسبابدر این حرفه موظف است محصوالت و خدمات گوناگون مرتبط با کودکان )

 هایشآزمایشتایج ناو بر اساس  روانی کودک مورد آزمایش قرار دهد. سالمتبهمیران تهدید روانی یا آسیب بالقوه  ازنظرو غیره( را 

 .دهدمیالزم را ارائه  هایتوصیهدر خصوص اصالح روش ساخت یا کاربردهای این محصوالت و خدمات 

خالقانه کودکان  هایفعالیتاست که  متخصصی (:CHILDREN’S R&D MANAGERمدیر تحقیق و توسعه کودکان ) .3

. گاهی سازدمیبوه منطبق کودکان را با امکان تولید ان هایایدهو  کندمی دهیسازماندکانه جدید ورا در جهت ابداع محصوالت ک

دهند.  را ارائه تریجذابطراحی  هایحلراهاست  ساالنبزرگاوقات کودکان قادرند نسبت به هر تیم طراحی دیگری متشکل از 

وزش کودکان در آینده اهمیت پراکنده در جهان امروز نیز در حال انجام است، اما با توجه به اهمیت آم صورتبه هاییفعالیتچنین 

 این شغل افزایش خواهد یافت.

 سراییداستان (:TRANSMEDIA PRODUCT DESIGNER) ایچندرسانه سراییداستانطراح محصوالت  .4

ذاب در آینده نیز رو به آموزشی ج است. این شیوه بازکردهکودکانه  هایبازیدر چند سال اخیر جای خاصی در دنیای  ایچندرسانه

 ارائه خدمات و( یآموزش محتوای مشکالت، ،هادرگیری ،هاداستان ،هاشخصیترشد خواهد بود. این فرد درگیر طراحی محتوا )

ه ایجاد سیستمی منسجم از خواهد بود. وی باید قادر ب( غیره و ،هابازی تلویزیونی، هایبرنامه) جمعی رسانه به چندین زمانهم

 .( باشدهاآنمربوط به  هایداستانو همبستگی / سازگاری  هاشخصیتمختلف )انطباق تصاویر  هایفرمتتعامل بین 
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 بخش فناوری اطالعات

 باوریغیرقابلجدید و  هایفرصت افتدمیتغییراتی که در این بخش اتفاق اقتصاد است و  هایبخشالرشدترین فناوری اطالعات یکی از سریع

 هایحلراهباطات از راه دور، ارائه ، مدیریت منابع و نیروی انسانی، بازاریابی و آموزش پدید آورده است. ارتونقلحملطراحی،  هایحوزهرا در 

، مقابله با حمالت سایبری، کنندمیمختلف به بشر کمک  هایحوزهدر  که یافزارهاینرم، وسایل و هادادهدیجیتالی، افزایش شدید حجم 

مشاغل  اکنونهمین حوزه هستند. در ا هاانساندر حال دگرگون کردن زندگی  هرروزهاز این تحوالت هستند که  هایینمونهواقعیت مجازی 

 از: اندعبارتشد در این بخش از مشاغل جدید و یا رو به ر اینمونهنیز چنین رشدی وجود خواهد داشت.  آیندهو در  اندکردهمتعددی ظهور 

و  آوریجمعبرای  هاییسیستممتخصصی است که طراحی (: BIG DATA MODEL DESIGNER) هاداده ابرطراح مدل  .1

 هادادهگردآورنده این  هایواسطتحلیلی و  هایمدلدریافتی از اینترنت را بر عهده دارد. توسعه  هایدادهبزرگ  هایآرایه پردازش

 نیز از وظایف این متخصص خواهد بود.

 یی،جنا علوم او در. اینترنتی است جنایات مورد در تحقیق این فرد متخصص (:CYBER DETECTIVEکارآگاه سایبری ) .2

 اطالعات پردازش و( مظنونین علیه رسمی سایبری حمالت طریق از فعاالنه جستجو ازجمله) جستجو ،(مدرن کارآگاهی) تحقیق

 و نیز وجود دارند اکنونمه حقیقت، در سایبری، کارآگاهان. تخصص دارد (نویسیبرنامه هایمهارت با هاداده تحلیلگر) اینترنت در

 .کرد خواهد رشد حتماً آینده در هاآن برای تقاضا

DIGITAL LINGUISدیجیتالی ) شناسزبان .3 T:)  معنایی ترجمه برای را شناختیزبان هایسیستم است که ایحرفهفردی 

 او. دهدمی توسعه( نتاینتر در معنایی جستجو ازجمله) متنی اطالعات پردازش و( معنی هایسایه و زمینه به توجه با ترجمه)

 .دهدمی توسعه طبیعی هایزبان از استفاده با را کامپیوتر و انسان بین جدید ارتباطی هایواسط همچنین

این شخص متخصص امنیت اطالعاتی  (:INFORMATION SECURITY SUPERVISORاطالعات )سرپرست امنیت  .4

مدیریت فرایند را  هایسیستمصنعتی خودکار است. این سرپرست امنیت، حفاظت و پایداری عملیات  تأسیساتفرایندهای فناورانه 

 .کندمیجدید تضمین  ضعفنقطهبا تمرکز بر ردیابی هر نوع 

 ایگستردهبرای طیف  باصالحیتفردی  (:INFORMATION SYSTEMS ARCHITECTطالعاتی )ا هایسیستممعمار  .5

، دهدمی، الگوریتم اقدام توسعه کندمیویژه پایگاه داده طراحی  طوربهاست که  هادادهپردازش  هایسیستماز عملیات مرتبط با 

کند. چنین را کنترل می هادادهو کیفیت و منطق ذخیره و استخراج  کندمیرا تضمین  ایدادهدسترسی اثربخش کاربران به ذخیره 

انسانی نیاز به آن افزایش  هایفعالیت هایحوزهاست و در آینده با نفوذ فناوری اطالعات به همه  موردنیازدر جهان  اکنونهمشغلی 

 خواهد یافت.

و  هادستگاهمتناسب کاربر برای تجهیزات،  ایمن، سازگار و هایواسطتوسعه  (:INTERFACE DESIGNERطراح واسط ) .6

، کنندمیشرایط را ایجاد  ترینراحتکه برای کاربران  هاییواسطاو در خلق در سطوح گوناگون وظیفه این متخصص است.  افزارنرم

حبوبیت بیشتری ماشین م ومهارت باالیی دارد. طراح واسط شغلی موجود و محبوب است که در آینده با افزایش شدت تعامل انسان 

 نیز خواهد یافت.

پیچیده فناوری  هایسیستمتخصص دارد. ممیزی  افزارنرمتوسعه  ٔ  درزمینهاین فرد  (:IT AUDITORممیز فناوری اطالعات ) .7

ا انحراف چنین یوظیفه این شخص است. خطا  هادادهبر اساس این  گیریتصمیمو ایجاد پایگاه  هادادهاطالعات، پردازش 

 دا خواهد کرد.اهمیت بیشتری پی روزروزبه افزارنرماز دیدگاه امنیت  هاآنپرخطر است که ممیزی  چنانآن هاییسیستم

نهایی محصوالت فناوری اطالعات  کنندهمصرفمتخصص برقراری ارتباط با  (:IT PREACHERخطیب فناوری اطالعات ) .8

ترغیب  جدید هایحلراهرا به استفاده از  کارمالحظهافراد پیشرفته  هایفناوری دربارهاست که از طریق مکالمات برانگیزاننده 

دیجیتالی استفاده  هایشکافو خدمات جدید برای کاهش  افزارنرمکند. خطیب فناوری اطالعات به مردم خواهد آموخت تا از می



25 
 

داوطلبانه در حال اجراست اما  صورتبه دیجیتالی سوادآموزینیز تحت عنوان  اکنونهممربوط به آموزش مردم  هایفعالیتکنند. 

 در آینده نزدیک به شغلی واقعی تبدیل خواهد شد.

 هایرباتمتخصصی که برای کنترل کامپیوترها و  (:NEURAL INTERFACE DESIGNERعصبی ) هایواسططراح  .9

فیزیولوژیک و روانی کاربر  هایویژگی. او در این کار کندمیسازگار با سیستم عصبی انسان طراحی  هایواسطخانگی و صنعتی 

برای استفاده  هاواسطای این . در آینده کاربردهشوندمیعصبی بیشتر برای تفریح استفاده  هایواسطرا در نظر خواهد گرفت. امروز 

 گسترش خواهد یافت شدتبهبسیار پیچیده  هایدستگاهاز 

 هاینجهادر  ازجملهبه تعامالت حقوقی بر روی اینترنت ) دهیشکلفردی که درگیر  (:ONLINE LAWYERوکیل آنالین ) .10

 است. (مجازی اموال شامل) اینترنت در اموال و افراد برای قانونی حمایتی هایسیستم مجازی( و ایجاد

امنیت  ٔ  درزمینهارائه مشاوره  (:PERSONAL PROFILE SECURITY ADVISORمشاور امنیتی پروفایل شخصی ) .11

 اینترنت در موجود طالعاتا تمام اساس بر را مشتری فعلی اطالعات او تصویراینترنت وظیفه این فرد است.  کاربراناطالعات به 

صورت  این فرد در. کندمی بررسی عمومی امنیت و بودن محرمانه ضعف، نقاط ازنظر را اینترنت در مشتری هایفعالیت گردآوری و

 بندیپیکره را مشتری عاتاطال تصویر و( حذف یا) را ویرایش اینترنت در کاربر اطالعات ضعف او را حذف، نقاط مشتری، درخواست

 .کندمی

متخصصی که وظیفه  (:SMART ENVIRONMENT CYBER TECHNICIANتکنیسین اینترنتی محیط هوشمند ) .12

 ست.اختصاصی شبکه در همین سطوح ا هایبخشاو پرداختن به سطوح پایین زیرساخت اطالعاتی و تضمین امنیت 

 امور مالی

با بازار کمک  ترمرتبط هایپروژهبخش امور مالی سیستمی در درون نظام اقتصادی است که به توزیع مجدد سرمایه و تخصیص آن به 

به ار جایگزین خواهند شد. خودک هایسیستمانسانی در این بخش تمرکز دارد که با  هایواسط. روند کلی در اقتصاد نوین بر کاهش کندمی

ما مباحث مالی گسترده و جدیدی در ناپدید خواهند شد. ا نهایتاًهمین دلیل بسیاری از مشاغل نظیر حسابداری یا دفترداری در مخاطره بوده و 

 جمعی گذاریسرمایهنظیر  نوینی ابزارهای مالی منشأباید پرورش یابند. بعالوه اینترنت خود  هاآنحال ظهور هستند که افراد متخصصی برای 

 د کرد.توجه فراوانی را به خود جلب کرده است. این تحوالت مشاغل جدیدی را ایجاد خواهنکه و پول نقد دیجیتالی 

 CROWDFUNDING AND CROWD INVESTINGمالی جمعی ) تأمینو  گذاریسرمایهمدیر پالتفورم  .1

PLATFORM MANAGER:)  تی مالی جمعی، اجرای ارزیابی مقدما تأمینعملیات پالتفورمهای  دهیسازمانمدیریت و

از وظایف این شغل است. این روش  هاپروژهو مالکان  گذارانسرمایهمالی جمعی و حل منازعات میان  تأمینبرای دریافت  هاپروژه

منابع مالی  تأمینیل اهمیت است. به دل نیافتهتوسعهکار در برخی کشورهای پیشرفته صنعتی وجود دارد، اما هنوز در سایر کشورها 

 جدی خواهد بود. موردنیازمتعدد کوچک و بزرگ در سراسر جهان این شغل در آینده  هایپروژهبرای 

:DIRECT TALENT INVESTMENT FUND MANAGERروی استعدادها ) گذاریسرمایه صندوقمدیریت  .2 ) 

ی آموزشی و پیشرفت . پشتیبانی از مسیرهاکندمی دهیسازمانبا استعداد را  ایحرفهمتخصصی است که ایجاد سبدی از افراد 

این شغل معادل مدیر ت. صندوق نیز از وظایف این فرد اس در جهت بیشینه شدن درآمد این افراد و در نهایت درآمد هاآنشغلی 

 خواهد بود. هاهنرپیشهبرنامه ورزشکاران و 

مالکیت معنوی از مباحث مطرح در تمامی  (:INTELLECTUAL PROPERTY APPRAISERارزیاب مالکیت معنوی ) .3

گوناگون اهمیت بیشتری نیز  هایحوزهو افزایش شدت نوآوری و تنوع آن رد  با توجه به تحوالت فناوری آیندهاعصار است که در 

 هایفناوری، ابداعات و اختراعات، وکارکسب هایمدل ،هاایدهنامحسوسی مانند  هایداراییپیدا خواهد کرد. وظیفه این فرد ارزیابی 
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 2تنها  کهدرحالیتقاضا برای این عنوان شغلی وجود داشت  14 2014اجتماعی و غیره خواهد بود. برای مثال در روسیه در سال 

 احراز شغل را داشتند. توانایینفر 

تبادل ارز سنتی،  هایسیستممتخصصی است که  :(MULTICURRENCY TRANSLATOR) نرخی مترجم نظام چند .4

احد پول اینترنتی ونظیر تبدیل  هاییبحث. اگرچه خدمات آنالین برای کندمی دهیسازمانشایسته و جایگزین را در کنار هم 

(Bitcoin به سایر ارزها و جریان یافتن )این نوع جریان اری کنترل به دلیل دشو هادولتدر سیستم بانکی وجود دارد، اما  هاآن

ه به تحوالت دنیای دیجیتالی فرایند فوق در حال رشد است و در آینده با توج وجودباایننقدینگی هنوز نسبت به آن نگران هستند. 

 رشد بیشتری نیز خواهد داشت.

افزایش مشاغل آزاد باعث شده  (:PERSONAL PENSION PLAN DESIGNERطراح برنامه بازنشستگی شخصی ) .5

 هایبرنامهشستگی نیاز به قرار بگیرند و این افراد برای بازن هادولتاست تا افراد بیشتری خارج از سیستم بازنشستگی معمول 

ز سایر ابزار مالی ابازنشستگی و یا استفاده  هایصندوقشخصی در  گذاریسرمایه هایمدل. این فرد در توسعه خوددارندخاص 

 طراحی او بر اساس درآمد، نوع شغل، سبک زندگی و انتظارات سنی فرد انجام خواهد شد. تخصص دارد.

 مدیریت

مدیریتی فرابخشی هستند  هایتخصصدارند. بسیاری از  وجود اقتصاد هایبخش در همه ایحرفهمدیریت شغلی مستقل نیست اما مدیران 

آن  موجببهخواهند شد و  تردهپیچیگوناگون کار کنند. فرایندهای تولید در آینده  هایبخشر آزادانه د توانندمی ایحرفهکه یعنی مدیرانی 

انقالبی را در حوزه مدیریت  هاحلراه. در سوی مقابل، خودکارسازی افزایش خواهد یافت هامهارت دهیسازمانتقاضا برای نیروهای توانمند در 

 برپابا توانمندی  یعنی افرادی به وجود آورده است. هدف این تحول انقالبی در آینده یافتن سازوکارهای مدیریتی توزیع یافته خواهد بود،

افراد  وقتنیمهدور و  . کار از راههاآنخاص و ایجاد هماهنگی میان  هایپروژهبرای  ایحرفهپراکنده و متحرک از افراد  هایتیم سازی

. گذشته از این موارد در جند پروژه صرف خواهند کرد زمانهممتخصص بیشتر و بیشتر خواهد شد و این افراد تخصص خود را برای کار 

ی جدید مستمر به تحلیل روندها طوربهخواهد شد و بنابراین تیمهای مدیریتی باید  ترسریعتغییرات اجتماعی و تغییرات در عادات مصرف 

ی مشاغل آینده که مرتبط با این مرتبط با آن را دچار تحول خواهد کرد. برخ مشاغل درنتیجهبپردازند. تمامی این تغییرات نظام مدیریتی و 

 از: اندعبارتحوزه هستند 

فردی  (:COMMUNITY DEVELOPMENT PLAN COORDINATORطرح توسعه اجتماعی ) کنندههماهنگ .1

 هاآن بلندمدتاهداف  ترازیهماست که به  تولیدکننده مستقلو پشتیبانی از گفتگو میان تیمهای  دهیسازماندرگیر در  ایحرفه

 تأسیسمشترک برای  گذاریسرمایه هایبرنامهبرای تعریف  هاتیم. کمک به این کندمیبا توجه به تصویر مشترک از آینده کمک 

پروژه مختلف که  هایتیم هایفعالیتظایف این فرد است. مدیران آینده باید نیروی انسانی از دیگر و جذبامکانات تولیدی و 

 در کشورهای متفاوتی مستقر هستند را هماهنگ کنند. هاآناعضای 

با استفاده  هاشرکتمطالعه بازار محصوالت نوآورانه  (:CORPORATE ANTHROPOLOGISTشرکتی ) شناسانسان .2

ف را ارتقا بخشد. این وظیفه این فرد است. او همچنین وظیفه دارد ارتباط میان شرکت و مخاطبان هد شناسیانسان هایروشاز 

کیا اقدام به جذب چنین فناوری اطالعات مانند اینتل و نو هایشرکت ایجادشده است و عموماًشغل در کشورهای غربی تا حدودی 

 ش خواهد داد.. رقابت آینده اهمیت این شغل را افزایکنندمینیروهایی 

 CORPORATE VENTURE FUND PORTFOLIOشرکتی ) آمیزمخاطرهمالی قراردادهای  تأمینمدیر سبد  .3

MANAGER:)  کارکنان را  هایایدهبر اساس  ایجادشدهبر روی استارت آپ های  هاشرکت گذاریسرمایهمتخصصی است که

کند. صندوق ولید حمایت میت. او از رشد این گروه از استارت آپ ها از مفهوم تا کندمیبا هدف توسعه خطوط تولید شرکت مدیریت 

 نویدبخش خواهد بود. هایحلراهشرکتی به شکلی مستمر به دنبال  آمیزمخاطرهقرارداد 
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وظیفه این فرد حفظ  (:CROSS-CULTURAL COMMUNICATION MANAGERمدیر ارتباطات میان فرهنگی ) .4

، آموزش کارکنان برای کلیدی )برای مثال در انتخاب شعارهای بازاریابی( هایپیامخارجی شرکت، کنترل  جریان مستندات زبان

 هاشرکتائه مشاوره به فرهنگی در مذاکرات با شرکای خارجی است. ار هایمشخصهبه زبان خارجی و توجه به  هایشانپیامارسال 

 این فرد است.در کشورهای خارجی از دیگر وظایف  وکارکسبدر خصوص 

 هاآنصنعتی و ارائه مشاوره به  تأسیساتفردی است که با ممیزی  (:ENVIRONMENT AUDITOR) زیستمحیطممیز  .5

قانونی و  مسائلافیت دلیل عدم شف بهقدیمی است، اما  نسبتاًسروکار دارد. اگرچه این شغل  محیطیزیستبرای کاهش ردپاهای 

 زایش خواهد یافت.نافرجام بوده است. با رشد صنایع و بهبود قوانین نیاز به این شغل اف تاکنون محیطیزیست هایسیاست

 هایمدلمحاسبه  (:INDIVIDUAL FINANCIAL TRAJECTORY DESIGNERطراح مسیر مالی فردی ) .6

فردی و خانوادگی و  هایبودجه ریزیطرح، ارائه توصیه برای شدهبینیپیش هایهزینهفردی بر اساس درآمد و  گذاریسرمایه

اد متخصص بیشتری قادر وظایف این فرد است. با توجه به این حقیقت که در آینده افر ازجملهپیشرفت شغلی  ٔ  درزمینهمشاوره 

ین منابع کسب درآمد در کشورهای خارجی( کار کنند و همچن ازجملهمتعدد ) هایپروژهو در  وقتپاره صورتبهخواهند بود تا 

 د شد نیاز به این شغل افزایش خواهد یافت.خواهن ترمتنوع

ی با رشد اینترنت و جهان دیجیتال رودمی انتظارشغلی قدیمی که  (:ONLINE SALES MANAGERمدیر فروش آنالین ) .7

 هایفروشگاهشتیبانی از پرشد بیشتری نیز داشته باشد. وظیفه این فرد ارتقای سازوکارهای تبلیغ محصوالت بر پایه اینترنت، 

 مشتریان است. شریک برای بهبود خدمات هایشرکتاینترنت و یا کار با  رویبازاریابی  هایکمپین دهیسازمانالین، آن

اجتماعی و سایر پالتفورمهای  هایشبکهاو با استفاده از  (:PERSONAL BRAND MANAGERمدیر برند شخصی ) .8

 هایجنبهکی از ساخت برند شخصی یمشتریان خواهد پرداخت.  هایالزامتصویر شخصی بر اساس اهداف و  دهیشکلعمومی به 

یان انبوه نوین است. تصویری متناسب با مخاطب خاص هدف کمک خواهد کرد تا فرد در م وکارکسبمربیگری  بااهمیت

 کاری خاص خویش به رهبری عمومی تبدیل شود. ٔ  درزمینهدیده شود و  تربرجستهمتخصصان مشابه 

 PRODUCTION COORDINATOR IN DISTRIBUTEDتولید در جوامع مختلف ) کنندههماهنگ .9

COMMUNITIES:)  ونتاژ ممستقلی را که برای طراحی، ساخت و  هایتیم هایفعالیتفردی است که سفارش را گرفته و

 .کندمی، مدیریت کنندمیمحصول در یک مجموعه صنعتی کار 

یگر . به عیارت دکندمیمتخصصی است که ساعات کاری متخصصان آزادکار را معامله  (:TIME BROKERزمان ) کارگزار .10

منجر به ناپدید شدن این شغل  خودکار در آینده دور هایسیستم. هر جند پدید آمدن کندمیمدیریت  آزاداستخدام افراد را در بازار 

( تقاضا برای این کنندمین کار آزاد برای کارفرمایا صورتبهه نزدیک به دلیل افزایش آزادکاران )کسانی ک آیندهخواهد شد، اما در 

 شغل افزایش خواهد یافت.

زمان  ریزیبرنامهو آینده دارد و این فرد متخصص  مدیریت زمان اهمیت فراوانی در حال (:TIME MANAGERمدیر زمان ) .11

تخصیص زمان برای جذب  سازیبهینهاثربخش از زمان به وجود بیاید.  برداریبهرهکه امکان  ایگونهبهو افراد است  هاتیمکاری 

 از وظایف این فرد خواهد بود.نوظهور فناوری  هایفرصت

فردی است که با ردیابی ظهور روندهای  (:TREND WATCHER / FORESIGHTERیا پیشگوی روندها ) گرنظاره .12

های جدید بر نیازهای روند تأثیر دربارهرا  هاییگزارشمختلف اقتصادی، زندگی اجتماعی، سیاست و فرهنگ،  هایشاخهجدید در 

 ر مدیر تبدیل خواهد شد.هشایستگی زیرکانه برای  نوعیبه. در آینده دور، توانایی کار با تصاویر آینده کندمیمشتریان تهیه 

آنالین  هایانجمن دهیسازمانفردی که وظیفه او  (:USER COMMUNITY MODERATORهای کاربر )انجمن مدیر .13

 ران است.کاربر، پشتیبانی از او در گفتگو با طراحان محصول شرکت برای توسعه خط تولید و حفظ وفاداری کارب
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. برای دهدمیفردی است که از راه دور و از طریق اینترنت پشتیبانی حقوقی انجام  (:VIRTUAL LAWYERوکیل مجازی ) .14

 محل کار مینه کشورزو در این  دهدمیدر آن در حال انجام است مشاوره  وکارکسبهنجارهای قانونی کشوری که  دربارهمثال، 

 وکیل مهم نیست.

 بخش اجتماعی

 .ول شگرفی هستندفناوری اطالعات در حال تجربه کردن تح هایپیشرفتکار و سنتی خدمات عمومی و اجتماعی به دلیل بخش محافظه

ا مباحث اجتماعی خاص و بدرگیر شدن شهروندان در امور اداری محلی و مشارکت در برخورد این تنها آغاز سفری طوالنی است. شفافیت، 

 هایینمونهاز فناوری اطالعات  گیریبهرهعی با توجه جامعه به معلولین و ناتوانان و ایجاد امکان مشارکت این گروه در مسائل اجتما درنهایت

 اندعبارتاز آن  هایینمونهکه  با ایجاد مشاغل جدید در این حوزه همراه خواهد بود مسلماًمهم از این تحول شگرف هستند. چنین تغییراتی 

 از:

های هاین فرد پروند (:PERSONAL CHARITY PLATFORM MODERATORمدیر پالتفورمهای خیریه شخصی ) .1

د کمک و افراد خیری که به سرطان یا سالمندان تنها( را گردآوری کرده و میان مردم نیازمن مبتالبهنیاز شخصی )مانند کودکان 

 .کندمیاشکال مختلف آماده کمک هستند )کمک مالی یا همراهی در امور و غیره( پیوند ایجاد 

مناقشات مختلف  آمیزمسالمتفردی است که در حل  (:SOCIAL CONFLICT MEDIATORمیانجی مناقشات اجتماعی ) .2

 .کندمیگری اجتماعی میانجی هایگروهمیان  غیرهنظیر فرهنگی، ملی، مذهبی و 

 SOCIAL WORKER FOR DISABLED PERSONSمددکار اجتماعی افراد معلول با استفاده فناوری اینترنت ) .3

ADAPTATION USING INTERNET TECHNOLOGY :) افراد  موردنیاز هایمهارتمتخصصی که با آموزش

برای زمان کار و  دهیسازمان. این کمک مواردی چون انتخاب شغل و کندمیکمک  هاآنمعلول برای اشتغال از راه دور به 

 .گیردبرمی دراستراحت را 

 STATE-PRIVATE PARTNERSHIPدولتی و خصوصی در امور اجتماعی ) هایبخشمتخصص همکاری  .4

SPECIALIST FOR THE SOCIAL SECTOR:)  کمک به عقد قرارداد میان کارکردهای اجتماعی دولتی و کارآفرینان

 .دولتی و خصوصی انجام دهند هایبخشهمکاری  صورتبهاین نوع خدمات را  اندمایلاجتماعی که 

:CROWD SOURCING EXPERT FOR SOCIAL ISSUESمتخصص منبع یابی جمعی برای مباحث اجتماعی ) .5 ) 

، منازل مسکونی، مناطق شهری و هاخانوادهمشکالتی که در  دربارهاطالعات  آوریجمعمدیریت پالتفورم منبع یابی جمعی برای 

 غیرانتفاعی هایسازمانی یا به مقامات دولت هاییدرخواستو سایر اماکن عمومی وجود دارد و انتقال چنین  هاپارک، هاجادهحومه، 

توسط نهادهای مختلف  اکنونهمامور  گونهایناین وظایف است.  ازجملهاست. پیگیری اقدامات مقامات دولتی نیز وظیفه این فرد 

 نیاز خواهد داشت. ازپیششبیرا متمرکز خواهد کرد. دنیای آینده به چنین شغلی  هافعالیت، اما این شغل شودمیتا حدودی انجام 

 هایگروهپشتیبانی برای آن دسته از  تأمینمتخصص در  (:ENVIRONMENTAL COUNSELOR) محیطیزیستمشاور  .6

و  هاگروهت بین این بخشیدن به تبادل اطالعا با نظم. او کنندمیفعالیت  زیستمحیطاجتماعی است که در جهت بهبود وضعیت 

 .دهدمیظیفه را انجام تاها این ومقامات محلی در شهرها و روس هایفعالیتبرای نظارت بر تولید صنعتی و پایش  هاآنکمک به 

بگوید  هاآنبه  که ایدهنده با نبود فرد سازمان عموماً متأسفانههستند و  هافعالیت گونهاینبسیاری از مردم مشتاق مشارکت در 

 .شوندمیچه باید بکنند، روبرو 

 GOVERNMENT AUTHORITY COMMUNICATION) ارتباط با مقامات رسمیمدیر پالتفورم  .7

PLATFORM MODERATOR:)  گفتگوها آنالین و غیر آنالین میان فعاالن عمومی و مقامات  دهیسازماناین فرد در
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به  هاحلراه، بازنشستگی و غیره تخصص دارد. هدف این شغل توسعه وسازساختخاص مانند آموزش،  هایحوزهرسمی دولتی در 

 جمعی است. ایشیوه

مهاجرت یکی از رویدادهای رو به رشد در  (:MIGRANT ADAPTATION SPECIALISTمتخصص امور مهاجرتی ) .8

جهان امروز است که به دالیل گوناگون در آینده بیشتر نیز خواهد شد. مهاجران در زمان ورود به کشور مقصد با مشکالت فراوانی 

از پالتفورمهای آنالین به آموزش زبان  . این فرد موظف است با استفادهشوندمینظیر عدم آشنایی با زبان و فرهنگ جدید روبرو 

 و فرهنگ مهاجران کمک کند.


