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یافته های کلیدی
پیدایش فرصت های گسترده برای تحقق پتانسیل ها و آرمان های مردم در انقالب صنعتی چهارم 1سبب ایجاد تقاضا برای میلیون ها شغل جدید 
شده است. با این حال، برای تبدیل این فرصت ها به واقعیت، به منابع جدید داده ها و رویکردهای نوینی برای درک مشاغل و مهارت های 
نوظهور و انجام اقدامات همگانی مؤثر و هماهنگ در سراسر جهان نیاز فوری داریم. این گزارش، مشاغل فردا: بازنمایی فرصت ها در اقتصاد 
جدید2 ، به »جعبه سیاه« اشتغال زایی جدید نگاهی عمیق دارد، توجه اشتغال به مشاغل نوظهور آینده، دالیل این تغییر و مهارت های الزم 

این حرفه ها را بررسی می کند.
تحلیل ارائه شده در این گزارش مبتنی بر معیارهای نوینی است که با همکاری پروژه New Metrics CoLab مجمع جهانی اقتصاد، در 
 Burning Glass Technologies، پلتفرم آن برای اقتصاد و جامعه جدید، و متخصصان علم داده3 در سه شرکت شریک این مجمع، یعنی
Coursera و LinkedIn، تالیف شده است. این گزارش با کمک این همکاری ها بینشی در مورد فرصت های نوظهور برای اشتغال در سراسر 

اقتصاد جهانی و همچنین جزئیات منحصر به فردی در مورد مجموعه مهارت های الزم برای بهره وری از این فرصت ها ارائه می دهد.
یافته های کلیدی عبارتند از:

تقاضا برای هر دو عامل »دیجیتال« و »انسانی« محرک رشد در حرفه های آینده است. هفت خوشه4 حرفه ای  اصلی به طور  	
افزایش تقاضای  پیاپی و پشت سر هم ظاهر می شوند. از سویی، این خوشه ها نشان دهنده پذیرش فناوری های جدید هستند، یعنی 
مشاغل اقتصاد سبز5، نقش های مهم اقتصاد داده و هوش مصنوعی6 و همچنین نقش های جدید در مهندسی، رایانش ابری7 و توسعه 
محصوالت. از سوی دیگر، حرفه های نوظهور نشان دهنده اهمیت متداوم تعامل انسانی در اقتصاد جدید نیز هستند و باعث افزایش تقاضای 
مشاغل اقتصاد مراقبت8 می شوند، یعنی بر بازاریابی، فروش و تولید محتوا، و همچنین بر مردم و فرهنگ 9تاثیر مهمی دارند. در واقع آینده 
کار نشان دهنده وجود تقاضا برای طیف گسترده ای از مهارت های منطبق با این فرصت های حرفه ای است که نه تنها شامل مهارت های 

فنی آینده ساز بلکه مهارت های تخصصی صنعتی و مهارت های اصلی تجارت هم هست.
مقیاس  	 و  فردی  رشد  میزان  لحاظ  از  کل  در  که  هست  آنها  در  آینده  شغل   ۹۶ و  ظهور  حال  ای در  حرفه  خوشه  هفت 

فرصت های شغلی ارائه شده متفاوت هستند. »مقیاس فرصت های شغلی« یکی از ابتکارات این گزارش است که یک خوشه حرفه ای 
برای هر 10000 فرصت شغلی ارائه شده در بازار جهانی کار آن را می سنجد. به عبارت دیگر، می توانیم میزان پیشرفت روز افزون هفت 
اندازه گیری کنیم. تخمین می زنیم که در سال 2020، خوشه های حرفه اِی  بازار کار کلی  به  را نسبت  خوشه حرفه ای در حال ظهور 
برجسته نشانگر 506 خوشه از هر 10000 فرصت شغلی هستند و تا سال 2022، این مقدار به 611 خوشه از هر 10000 فرصت شغلی 

افزایش خواهد یافت.
این خوشه ها و مشاغل بیشترین رشد را در میان نقش های مراقبتی و کمترین رشد را در بین حرفه های سبز	1 داشته اند.  	

با تکیه بر تحلیل های اخیِر گزارش آینده مشاغل مجمع جهانی اقتصاد در سال 2018 که پیش بینی می کند حداقل 133 میلیون شغل 

1-The Fourth Industrial Revolution
2-Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy
3-Data Scientists
4-professional cluster
5-green economy
6-AI economy
7-Cloud Computing
8-Care Economy
9-people and culture
10-Green professions



مشاغل آینده

6

جدید در دوره 2018-2022 خواهیم داشت، حرفه های نوظهور آینده که در این گزارش مورد تجزیه و تحلیل قرار دارند، 6.1 میلیون 
فرصت را در سراسر جهان طی سال های 2020-2022 به خود اختصاص خواهند داد. طبق این فرضیات، اگر روند رشد فعلی حفظ 
شود، این حرفه های نوظهور 1.7 میلیون شغل جدید در سال 2020 ایجاد می کنند، و تا سال 2022 این رقم شاهد افزایش چشمگیر 51 
درصدی تا 2.4 میلیون خواهد بود. در کل، طی سه سال آینده 37٪ فرصت های شغلی پیش بینی شده در حرفه های نوظهور به خوشه 
اقتصاد مراقبت، 17٪ به خوشه فروش، بازاریابی و محتوا، 16٪ به خوشه ی داده ها و هوش مصنوعی، 12٪ به خوشه مهندسی و رایانش 
ابری، و 9٪ به خوشه مردم و فرهنگ تعلق خواهند داشت. پیش بینی های فعلی برای مشاغل سبز همچنان مقادیر کمی دارند 117200 

مورد افتتاح شغلی )1.9٪( طی دوره زمانی 2020-2022 برای آن پیش بینی شده است.
باالترین رشد مشاغل آینده حول هر هفت خوشه حرفه ای می چرخد. نقش هایی که بیشترین نرخ رشد را در مشاغل پرحجم  	

از: متخصصان هوش مصنوعی، رونویسان پزشکی، متخصصان علم داده، متخصصان موفقیت مشتری و مهندسین فول  دارند عبارتند 
استک 11. در بین مشاغل کم حجم تر، بیشترین رشد مربوط به تکنسین های سیستم تولید بیوگاز از زباله، دستیاران رسانه های اجتماعی، 

تکنسین های خدمات توربین های بادی، بازاریاب های سبز و هکرهای رشد12 است.
مهارت های فنی و میان کارکردی13 باالترین میزان تقاضا را در این خوشه های حرفه اِی در حال ظهور دارند. افزایش میزان  	

تقاضا برای مشاغلی که رشد باالیی دارند باعث افزایش ارزش مجموعه ای از مهارت های متمایز شده است که زیربنای این هفت خوشه ی 
حرفه ای و وعده های رشد و پیشرفت آنها در اقتصاد جدید را تشکیل می دهند. این مهارت های مورد تقاضا را می شود به پنج خوشه 
مهارتی مجزا تقسیم کرد: مهارت های شغلی، مهارت های تخصصی صنعتی، مهارت های عمومی و نرم، مهارت های فنی پایه، و مهارت های 
آینده ساز فنی. در حالی که برخی از خوشه های حرفه ای، مانند داده، هوش مصنوعی، مهندسی، و رایانش ابری، نیازمند تخصص در 
فناوری های دیجیتال هستند، سایر حرفه هایی که از رشد باالیی برخورداند بر مهارت های تجاری یا تخصصی صنعتی تاکید بیشتری دارند.

انقالب صنعتی چهارم، تغییرات جمعیتی، تحوالت صنعتی، و تغییر نیازهای مصرف کننده سبب ایجاد تقاضا برای میلیون ها شغل جدید و 
نابرابری فزاینده ی  نابرابر، جابجایی شغلی، و  با این حال فرصت  فرصت های گسترده برای تحقق پتانسیل ها و آرمان های مردم شده است. 
درآمدها هنوز هم تهدیدآمیز هستند. با ظهور ناآرامی های اجتماعی در بیشتر بخش های جهان صنعتی و نوظهور، همکاری بخش های دولتی 
و خصوصی می تواند سبب پیشبرد برنامه ای کاماًل متفاوت شود؛ برنامه ای که در آن بهبود آینده ی مردم و چشم اندازهای جهانی به اقتصاد با 
بسیج اقدامات گسترده جهانی در زمینه آموزش، مشاغل، و مهارت های بهتر تحقق می یابد. در این دیدگاه کلی، منابع جدید داده ها و توسعه ی 

بینش خالقانه باید به انجام اقدامات مؤثر، کارآمد و هماهنگ کمک کند.
بازار کار جدید به واسطه پیشرفت فناوری هایی از قبیل علوم داده و هوش مصنوعی رشد کرده و به سرعت در حال تغییر است. داده ها و 
معیارهای جدید همزمان ترکیب و تکامل این بازار کار را با جزئیات، عمق و پویایی بی سابقه نشان می دهند. رویکردی که در این گزارش به 
موضوعات بیان شده وجود دارد به پلتفرم مجمع جهانی اقتصاد کمک می کند تا نوعی »انقالب مهارت آموزی14 « را به راه بیندازد و برای حدود 

یک میلیارد نفر در بازار جهانی کار فرصت های جدیدی طی 10 سال آینده فراهم کند.

11-Full Stack Engineers
12-به انگلیسی: Growth Hacker؛ هکر رشد یا خالق رشد به فردی گفته می شود که همه فکر و اعمالش معطوف به هدف رشد سریع شرکت بوده و تمام 

تصمیمات، برنامه ها، و استراتژی هایش در بازار تنها و تنها هدف خلق رشد را دنبال کند )م.(.
13-cross-functional skills
14-Reskilling Revolution
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فرصت در بازار کار نوظهور
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حرفه های نوظهور و ریزش شغلی
اعداد و ارقام کلی که پویایی بازار کار را دنبال می کنند، معموالً تغییرات رشد ساالنه ی شغل را متوسط نشان می دهند. با این حال، چنین 
ارقامی نمایانگر واقعیت پویاتری هستند. این دستاوردهای عادی در اکثر مواقع ربطی به رشد مداوم بنگاه های موجود ندارند، بلکه حاصل تغییر 
و کاهش بازده اقتصادی و تغییر شغل از بنگاه هایی با موفقیت کمتر به بنگاه های موفق تر، از بخش های در حال کوچک شدن به بخش های 
در حال رشد اقتصادی، و از مشاغل نزولی تا مشاغل نوظهور هستند]1[. مثاًل در ایاالت متحده طی سه دهه، از 1977-2005، سهم ساالنه 
مشاغل تازه ایجاد شده، در شرکت ها، بخش ها، و مشاغل موجود و جدید، به طور متوسط 18٪ از کل مشاغل را تشکیل می دهد. طی همین 
مدت، به طور متوسط ساالنه 16٪ از کل مشاغل به دلیل تعطیلی شرکت ها و انقباضات بخشی و شغلی از بین رفته اند و این باعث شد نرخ 
رشد خالص ساالنه 2٪، اما نرخ »ریزش شغلی 15«  ساالنه 34٪ شود]2[. نرخ های مشابه »ریزش شغلی« ساالنه در اقتصادهای بزرگ جهانی 

امری شایع است )با میانگین 22٪ در اقتصادهای توسعه یافته طی سال های 2004-1997(]3[.
از نظر تعداد دقیق فرصت های شغلی ایجاد شده16 طی یک سال در 2018، بازار کار ایاالت متحده شاهد ایجاد 39 میلیون فرصت شغلی جدید 
در بازار کار 156 میلیون شاغل بوده است ]4[. فرصت های شغلی جدید به دلیل جابجایی شغل افراد موجود در بازار کار ایجاد می شوند، زیرا 
برخی از افراد بازنشسته یا از بازار کار خارج می شوند، یا برای استخدام افراد کمتر یا بیشتر نسبت به افراد شاغل گذشته از نظر اقتصادی 

تقاضا وجود دارد.
الزم به ذکر است که صرف نظر از تعداد خالص مشاغل و یا موقعیت های شغلی جدید، نوع فرصت های شغلی جدید همگام با نیازهای بافت 
فنی، جمعیتی و اقتصادی تغییر خواهد کرد ]5[. طی دهه ی آینده، تعداد ناچیزی از مشاغل جدید در حرفه های کاماًل نو یا حرفه های موجوِد 
دستخوش تحول در محتوای شغلی و مهارت های مورد نیازشان ایجاد خواهند شد. این حرفه های نوظهور برای تقویت رشد اقتصادی آینده 
و اثرات دومینویی )انتشار زنجیره ای( در نقش ها و بخش های مجاور اهمیت دارند. طبق یکی از برآوردها، در سراسر G20، پاسخگویی کامل 
به تقاضای بازار کار برای حرفه ها و مهارت های نوظهور، جهت تحقق نیازهای عصر جدید فناوری، می تواند به افزایش 11.5 تریلیون دالری 
رشد تولید ناخالص داخلی طی دهه ی آینده بینجامد. از دیدگاه کارگران، این حرفه های نوظهور ممکن است نویدبخش مسیرهای جدید و 
قابل دستیابی به سمت تحرک و رونق اجتماعی باشد. نرخ ظهور مشاغل جدید در نتیجه پیشرفت انقالب صنعتی چهارم از این پس سرعت 

بیشتری خواهد یافت.
براساس برآورد گزارش سال 2018 مجمع جهانی اقتصاد درباره آینده مشاغل در سطح جهانی، تحول بازار کار که حاصل انقالب چهارم صنعتی 
است شاید به ایجاد 133 میلیون شغل جدید و جابجایی همزمان 75 میلیون شغل در سال 2018 منجر شود. جدا از این »ریزش شغلی« 
کلی، این گزارش نقش های جدید سال 2018 را 16٪ کل مشاغل تخمین زده است. این مقدار تا سال 2022 به 27٪ افزایش خواهد یافت. 

این چشم انداز مثبت و خالص در مجموعه ای از خوشه های حرفه ای نوظهور متمرکز شده است.
یکی از برآوردها، در سراسر G20، پاسخگویی کامل به تقاضای بازار کار برای حرفه ها و مهارت های نوظهور، جهت تحقق نیازهای عصر جدید 
فناوری، می تواند به افزایش 11.5 تریلیون دالری رشد تولید ناخالص داخلی طی دهه ی آینده بینجامد ]6[. از دیدگاه کارگران، این حرفه های 
نوظهور ممکن است نویدبخش مسیرهای جدید و قابل دستیابی به سمت تحرک و رونق اجتماعی باشد. نرخ ظهور مشاغل جدید در نتیجه 

پیشرفت انقالب صنعتی چهارم از این پس سرعت بیشتری خواهد یافت.
براساس برآورد گزارش سال 2018 مجمع جهانی اقتصاد درباره آینده مشاغل در سطح جهانی، تحول بازار کار که حاصل انقالب چهارم صنعتی 
است شاید به ایجاد 133 میلیون شغل جدید و جابجایی همزمان 75 میلیون شغل در سال 2018 منجر شود ]7[. جدا از این »ریزش شغلی« 

15-به انگلیسی: job churn؛ به معنای ترک شغل توسط برخی از کارمندان و استخدام افراد جدید به جای آنها )م.(
16-job openings
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کلی، این گزارش نقش های جدید سال 2018 را 16٪ کل مشاغل تخمین زده است. این مقدار تا سال 2022 به 27٪ افزایش خواهد یافت 
]8[. این چشم انداز مثبت و خالص در مجموعه ای از خوشه های حرفه ای نوظهور متمرکز شده است.

در این گزارش، مجمع جهانی اقتصاد نخستین بار با نگاهی عمیق به »جعبه سیاه« اشتغال زایی جدید، توجه اشتغال به خوشه های حرفه ای 
در حال ظهور و مشاغل آینده را بررسی و عوامل تأمین کننده این رشد و مهارت های الزم برای این حرفه ها را تجزیه و تحلیل می کند. این 
حرفه های آینده نشان دهنده افزایش تقاضای خدمات و محصوالت جدید در سراسر اقتصادهای جهانی است. به نظر می رسد هفت خوشه 
حرفه ای کلیدی کنار هم در حال ظهور هستند. از سویی، این ها نشانگر فناوری های جدید هستند، پس باعث ایجاد تقاضای بیشتر برای مشاغل 
اقتصاد سبز، نقش هایی مهم در اقتصاد داده و هوش مصنوعی و نقش های جدید در مهندسی، رایانش ابری و توسعه محصوالت می شوند. از 
سوی دیگر، حرفه های نوظهور نشان دهنده اهمیت مداوم تعامل انسان در اقتصاد جدید هستند و باعث افزایش تقاضا برای مشاغل اقتصاد 

مراقبت، نقش های نو در بازاریابی، فروش و تولید محتوا، و نقش هایی مهم در رابطه با مردم و فرهنگ می شوند.
تحلیل های ارائه شده در این گزارش مبتنی بر معیارهای نوینی هستند که در همکاری میان طرح نوین جدید مجمع جهانی اقتصاد یعنی پروژه 
Metrics CoLab و متخصصان علوم داده در سه شرکت شریکBurning Glass Technologies، Coursera، و LinkedIn شکل 

گرفته است. از طریق این همکاری ها، این گزارش قادر به ارائه بینش های نوینی در مورد فرصت های نوظهور برای اشتغال در سراسر اقتصاد 
جهانی و همچنین جزئیات بی سابقه ای در رابطه با مجموعه مهارت های الزم برای استفاده از این فرصت ها است. این گزارش بر پایه همکاری 

آزمایشی New Metrics و نشریه علم داده ها در اقتصاد جدید17 تهیه شده است ]9[.
 بازنمایی مشاغل نوظهور

در سال 2013، محققان کارل بندیکت فری18 و مایکل آزبورن19 گفتگوی تازه ای شکل دادند که راجع به ماهیت تغییرات ساختاری ایجادشده 
در بازارهای کار با هدف جابجایی کارهای انجام شده به دست انسان بود]10[. طی نیم دهه بعد، تعداد زیادی از تحقیقات روش های انقالب 
صنعتی چهارم جهت ایجاد تقاضا برای مجموعه مهارت های جدید، جابجایی مشاغل موجود و ایجاد مشاغل کاماًل نو و عواقب گسترده آن 
را در بازگشت مهارت در قالب دستمزد و موفقیت شاغلین کنونی بررسی می کند ]11[. این تغییر و تحول بر تمام بخش های نیروی کار اثر 
می گذارد و به همان اندازه که قادر به تأثیرگذاری بر مشاغل نیازمند تخصص باال است، قدرت الزم را برای تأثیرگذاری بر تأمین معیشت افراد 

شاغل کم مهارت نیز دارد، ]12[.
طی پنج سال گذشته، مجمع جهانی اقتصاد این تحوالت آشکار را ردیابی کرده و مقیاسی ممکن برای جابجایی کارگران ]13[ را در کنار 
راهبرد هایی برای جابجایی مشاغل از نقش های رو به افول به سمت نقش های در حال ظهور شناسایی کرده است ]14[. عالوه بر پیش بینی های 
رهبران شرکت با بیشترین اهمیت در تصمیم گیری، از طریق گزارش آینده مشاغل در سال 20 18، گزارش مجمع با عنوان به سمت یک 
انقالب مهارت آموزی: اقدامی صنعت محور برای آینده کار20، فرصت های انتقال شغل به مشاغل جدید، طبق شباهت بین مهارت های کارگر 
در نقش های فعلی و نقش های بالقوه آینده، و سرمایه گذاری الزم در زمینه مهارت آموزی مدل سازی کرد. عالوه بر آن، این گزارش شامل 
دیدگاه های متخصصان در مورد تغییرات عمده  ی الزمه موفقیت در بازار کار جدید است، مانند تبدیل سیستم استخدام به شیوه ی مبتنی بر 

مهارت و متمرکز بر یادگیری مادام العمر و اعتباربخشی منعطف برای پیمایش جابجایی در بازار کار ]15[.
برای تکمیل تالش های قبلی، این گزارش رویکرد نوینی را برای درک ظهور حرفه های جدید و مورد تقاضا و مهارت های الزم برای آنها نشان 

17-Data Science in the New Economy
18-Carl Benedikt Frey
19-Michael Osborne
20-Towards a Reskilling Revolution: Industry-Led Action for the Future of Work
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می دهد. رویکرد انجام شده در این گزارش مشابه بسیاری از تالش های پژوهشی اخیر برای مستندسازی چشم انداز مشاغل در حال تغییر ]16[، 
 Burning Glass Technologies و LinkedIn یکی از اولین روندهای »مؤثر« اخیر در اشتغال است. این تالش ها با همکاری دو شرکت
انجام شده است که از داده های منحصر به فردی برخوردارند و فرصت های شغلی را در اقتصاد جدید مورد بحث قرار می دهند. این شرکت ها 
مجموعه های حرفه ای را با افزایش چشم انداز شغلی در اقتصادهای کلیدی در سطح جهان شناسایی کردند. این رویکرد خاص اثرات احتمالی 
تغییرات تقاضای مصرف کننده، اندازه جمعیت، جریان تجارت یا طیف وسیع دیگری از عوامل کالن اقتصادی و جمعیتی را که به طور معمول 
در مدل های بلند مدت جای دارند را مدل سازی نمی کند، مانند نمونه هایی که سازمان بین المللی کار ]17[ یا دفتر آمار کار ایاالت متحده ]18[ 
ارائه کرده اند. این داده ها در عوض بر اساس داده های روند تاریخی اخیر از طریق آگهی های شغلی آنالین، نرخ های استخدام و پژوهش های 

نمودار اقتصادی لینکدین ایجاد شده اند ]19[ که تحوالت بازار جهانی کار را به طور تقریباً لحظه ای ردیابی می کنند.
در این گزارش، حرفه های نوظهور به عنوان حرفه هایی تعریف شده اند که طی بیش از 5 سال گذشته بیشترین رشد را داشته اند. برای دستیابی به 
این ارقام، همکاران نیومتریکس )New Metrics(، با پاالیش دو منبع داده، تعداد فرصت های شغلی را در انواع گروه های شغلی تخمین می زنند.

لینکدین تعداد متخصصان استخدام شده در فرصت های جدید را ردیابی می کند. متخصصان علم داده در لینکدین 20 نقش شغلی را که شاهد 
بیشترین رشد طی 5 سال گذشته در 20 اقتصاد اصلی بوده اند را شناسایی کرده که نشان دهنده 45٪ بازده اقتصادی جهان است ]20[. 
نقش هایی که فقط در یک اقتصاد خاص رشد داشتند از تجزیه و تحلیل حذف شدند. در نتیجه لیست کوتاهی از 99 نقش در حال ظهور که 
سپس در خوشه های حرفه ای جمع شدند به دست آمد. این خوشه های حرفه ای به طرز نوینی با توجه به مجموعه مهارت های خاص مورد نیاز 
برای اجرای آن نقش ها از »پایین به باال« تعریف می شوند. برای شناسایی این خوشه ها، لینکدین از معیار پروفایل مهارت ها21 استفاده می کند 
که 30 مورد از »بارزترین« مهارت ها را در میان 99 نقش نوظهور با استفاده از روش TF-IDF21 ]21[ محاسبه می کند تا محبوب ترین 
و همچنین منحصر به فرد ترین مهارت های هر نقش را شناسایی کند. فرصت ها مطابق با این معیار متمایز در پروفایل مهارت ها خوشه بندی 
شدند ]22[. استفاده از این روش ها به شکل گیری هفت خوشه شغلی تجربی متمایز ختم شد، یعنی داده ها و هوش مصنوعی، مهندسی، 
پردازش ابری، مردم و فرهنگ، توسعه محصول، بازاریابی، فروش و محتوا ]23[. جهت ارائه ی توضیحی مختصر در این گزارش، تعدادی از این 
خوشه ها در خانواده  حرفه های مهندسی، رایانش ابری، بازاریابی و فروش و محتوا مجدداً جمع آوری شدند. این نتایج در پنج خوشه ی حرفه ای 

و منحصر به فرد، نمایانگر 66 مورد از 99 فرصت اصلی حاصل از داده های لینکدین است.
عالوه بر پنج خوشه حرفه ای باال، تحلیل های اخیر روند بازار کار جهانی و محلی نمایانگر رشد شغلی قوی در دو خوشه حرفه ای است: مشاغل 
اقتصاد سبز و مشاغل اقتصاد مراقبت ]24[. مجموعه ی داده های تطبیقی بین المللی در حال حاضر برای این دو حرفه  ی در حال رشد موجود 
نیست. شرکت Burning Glass Technologies تعداد آگهی های فرصت های شغلی جدید در تابلوهای دیجیتالی مشاغل را در سطح 
 Burning Glass بنابراین  واقع شده اند متمرکز است ]25[.  ایاالت متحده  بر نقش هایی که در  این گزارش  جهان ردیابی می کند و در 
Technologies با استفاده از طبقه بندی دقیق مبتنی بر حرفه  از سوی وزارت کار ایاالت متحده )O*NET( و زیرمجموعه ی داده های 

آگهی های مشاغل مربوط به آن، موقعیت های درون ایاالت متحده را جهت شناسایی 15 نقش نوظهور در این دو دسته ضبط می کند. خوشه 
حرفه ای اقتصاد مراقبت مستقیماً با اشاره به مجموعه ای از حرفه های موجود در رابطه با سالمت و مراقبت تعریف شده است ]26[. در مقابل 
امر، متخصصان علم  این  به  پاسخ  ندارد. در  ایاالت متحده  بازار کار  تعریف خاصی در طبقه بندی موجود در  اقتصاد سبز هنوز  آن، خوشه 
داده در شرکتBurning Glass Technologies  مشاغل سبز را از طریق ترکیبی از دو معیار شناسایی کردند: 1( طبقه بندی موجود 

21-Skills Genom
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 Burning Glass همراه با 2( یک »اسکور سبز یا نمره سبز2ِ3 « قراردادی که در طبقه بندی مهارت های O*NET وظایف سبز22از سوی
Technologies تعریف شده است. متخصصان علم داده در شرکتBurning Glass Technologies  با استفاده از این رویکرد 56 شغل 

سبز در اقتصاد ایاالت متحده، شامل »وظایف سبز« یا نیاز به »مهارت های سبز24 «، ترسیم کردند. سپس هر دو خوشه ی حرفه ای به 15 نقش 
شغلی با بیشترین میزان رشد تقسیم شدند.

شکل 1: ظهور خوشه های حرفه های مربوط به آینده، 2022-2020

یادداشت: تعداد فرصت ها به تعداد فرصت های جدید برای هر 10 هزار فرصت در بازار کار اشاره دارد و به عنوان متوسط نرخ رشد ساالنه مرکب محاسبه می شود.

.Burning Glass Technologies منابع: لینکدین و

در مجموع 96 نقش حاصل نشان دهنده مجموعه داده ی منحصربه فردی از مشاغل آینده در هفت خوشه حرفه ای است که بیشترین رشد را 
طی پنج سال گذشته داشته اند. نکته قابل توجه این است که این هفت خوشه از لحاظ میزان رشد فردی و مقیاس کل فرصت های شغلی 
ارائه شده متفاوت هستند. یکی از ویژگی های نوین این گزارش »مقیاس فرصت های شغلی« است که تعداد موقعیت های موجود در یک خوشه 
حرفه ای معین برای هر 10000 فرصت شغلی ارائه شده در بازار جهانی کار را اندازه گیری می کند. به عبارت دیگر، این گزارش برتری رشد هفت 
خوشه حرفه اِی در حال ظهور را نسبت به کل بازار کار می سنجد. به عنوان مثال، تا پایان سال 2020، خوشه حرفه ای داده ها و هوش مصنوعی 
نماینده 78 از هر 10000 فرصت شغلی است. این مقدار تا سال 2022 به 100 مورد از هر 10000 فرصت شغلی افزایش می یابد )شکل 1(.

22-Green tasks
23-Green score
24-Green skill

تعداد فرصت ها )در هر 10 هزار(

خوشه حرفه ای 2020 2022

اعداد و ارقام استخراج شده از داده های مربوط به 20 اقتصاد )لینکدین(

داده ها و هوش مصنوعی 78 123

مهندسی و رایانش ابری 60 91

مردم و فرهنگ 47 58

توسعه محصوالت 32 44

فروش، بازاریابی و محتوا 87 125

)Burning Glass( اعداد و ارقام استخراج شده از داده های مربوط به ایاالت متحده

اقتصاد مراقبت 193 260

اقتصاد سبز 9 14

همه خوشه ها 506 715
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تعیین کّمی شغل های آینده
طبق گزارش آینده مشاغل مجمع جهانی اقتصاد در سال 2018، رقم 133 میلیون شغل جدید در دوره 2018-2022 به عنوان رقم پایه، و با 
استفاده از رقم کلی تعداد فرصت ها در هر 10000 فرصت جدید می توان دریافت حرفه های آتی نوظهور که مورد تحلیل این گزارش هستند 
طی سال های 2020-2022 به ایجاد 6.1 میلیون فرصت جدید در سطح جهان منجر خواهد شد. طبق این فرضیات، اگر روند رشد فعلی حفظ 
شود، این حرفه های نوظهور 1.7 میلیون شغل جدید در سال 2020 فراهم خواهند کرد و این رقم تا سال 2022 شاهد افزایش چشمگیر 51 

درصدی تا 2.4 میلیون فرصت خواهد بود.
شکل 2 مقیاس فرصت را در برابر نرخ رشد ساالنه هر خوشه حرفه ای ترسیم می کند. این شکل نشان می دهد که خوشه حرفه ای اقتصاد 
مراقبت دارای بیشترین میزان تقاضا است، و پس از آن فروش، بازاریابی و محتوا، و داده ها و هوش مصنوعی قرار دارد. خوشه های حرفه ای 
نمایانگر بیشترین نرخ رشد خوشه های حرفه ای داده ها و هوش مصنوعی، اقتصاد سبز، مهندسی، و رایانش ابری هستند که نرخ رشد ساالنه 

آنها به ترتیب 41٪، 35٪ و 34٪ است.
مراقبت،  اقتصاد  در  نوظهور  در حرفه های  فرصت های شغلی جدید  آینده، ٪37  سال  که طی سه  می زند  تخمین  مجموع  در  گزارش  این 
17٪ در فروش، بازاریابی و محتوا، 16٪ در داده ها و هوش مصنوعی، 12٪ در مهندسی و رایانش ابری، و 8٪ در دسته مردم و فرهنگ قرار 
می گیرند. حرفه های اقتصاد سبز در حال حاضر تغییری نمی کنند، به این صورت که 117200 فرصت شغلی جدید پیش بینی شده فقط ٪1.6 

از فرصت های شغلی جدید را در دوره زمانی 2020-2022 شامل می شود.

شکل ۲: فرصت ها بر حسب خوشه حرفه ای منتخب، 2019-2014
2- الف: ارقام برآوردشده از داده های 20 اقتصاد

تعداد فرصت ها )به ازای هر 10 هزار فرصت جدید(
منبع: لینکدین

نقاط مرجع
فروش بازاریابی،محتوا

توسعه محصول
مهندسی و رایانش ابری

مردم و فرهنگ
داده ها و هوش مصنوعی

فروش، بازاریابی و محتوا

مهندسی و رایانش ابری

داده ها و هوش مصنوعی

توسعه محصوالت

مردم و فرهنگ

	

1	

۲	

3	

4	

5	

)%
ه )

الن
سا

د 
رش

۲	 4	 ۶	 8	 ۹	 1		 1۲	 14	 1۶	 18	
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2-ب: ارقام برآوردشده از داده های ایاالت متحده

Burning Glass Technologies :منبع
تعداد فرصت ها )به ازای هر 0 هزار فرصت جدید(

یادداشت: تعداد فرصت ها به تعداد فرصت های جدید برای هر 10000 فرصت در بازار کار اشاره دارد.

شکل 3: فرصت ها بر حسب خوشه حرفه ای و شغلی منتخب، 2019-2014
3-الف. ارقام برآوردشده از داده های 20 اقتصاد

نقاط مرجعمنبع: لینکدین
فروش بازاریابی،محتوا

توسعه محصول
مهندسی و رایانش ابری

مردم و فرهنگ
داده ها و هوش مصنوعی

نقاط مرجعسبزمراقبت

متخصص هوش مصوعی

	

	

1	

۲	

3	

4	

5	

۶	

7	

8	

1	

)%
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د 
رش

۲	 3	 4	 5	

)%
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الن
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د 
رش

18	1۶	14	1۲	1		۹	8	۶	4	۲		

1	

۲	

3	

4	

5	

دستیار رسانه های اجتماعی

سبز

مراقبت

بازار یاب های سبز
هکر رشد

مهندس اطمینان پذیری سایت
نماینده توسعه فروش

توسعه دهنده بک اند

مهندسی ابر
مهندس داده مهندس فول استک

متخصص موفقیت مشتری

متخصص محتوا مالک محصول

اسکرام مستر
متخصص دیجیتال

متخصص بازاریابی دیجیتال
DevOps مهندس

مدیر بازاریابی دیجیتال
شریک تجاری منابع انسانی

تعداد فرصت ها به ازای هر 	1 هزار فرصت جدید

شریک تجاری
افسر ارشد بازاریابی

آنالیست داده

دانشمندان داده

متخصص جذب استعداد
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3-ب: ارقام برآوردشده از داده های ایاالت متحده

.Burning Glass Technologies :منبع
تعداد فرصت ها )به ازای هر 10 هزار فرصت جدید(

یادداشت: تعداد فرصت ها به تعداد فرصت های جدید برای هر 10000 فرصت در بازار کار اشاره دارد.

از میان این ارقام، تعداد دقیق فرصت ها در مشاغل اقتصاد سبز و مشاغل اقتصاد مراقبت احتماالً شامل تغییرات جدید و غیرقابل پیش بینی 
به روزرسانی عمده  مانند  اقتصاد سبز،  برنامه های سرمایه گذاری در  یا  تجاری خواهد شد. مقررات جدید دولت  و رویه های  قانون دولت  در 
بر آن،  باشد. عالوه  اقتصاد سبز داشته  تعداد دقیق نقش های  بر  تأثیر چشمگیری  انرژی تجدیدپذیر، شاید  برای  تأسیساتی  زیرساخت های 
روندهای مختلف اجتماعی و جمعیتی ممکن است بر چشم انداز کلی نقش های اقتصاد مراقبت تأثیر بگذارد؛ مثاًل جابجایی مداوم زنان به بازار 
کار مطمئناً محرک تقاضای اقتصاد سبز بوده است، در حالی که تغییر ساختارهای جمعیتی ممکن است باعث افزایش تقاضای مراقبت از 
سالمندان شود، تغییر هنجارهای فرهنگی اجتماعی ممکن است موجب افزایش تقاضای کارگران برای فعالیت های اوقات فراغت شود. شکل 3 
بینش های دقیق تری را نسبت به این گونه نقش های در حال رشد و سریع نشان می دهد و مقیاس فرصت ها را در برابر میزان تغییر آنها طی 

5 سال گذشته ترسیم می کند.
خوشه حرفه ای اقتصاد مراقبت شامل برخی از نقش ها با بیشترین تقاضا در ایاالت متحده است، از جمله دستیاران پزشکی، دستیاران شخصی 
و مربیان تناسب اندام. ضمناً خوشه حرفه ای اقتصاد سبز برخی از حرفه ها را دربرد دارد که رشد سریعی دارند، به ویژه نصب کننده های انرژی 

خورشیدی، تکنسین های تولید گاز متان و بازاریابان سبز که تعدادشان در کل همچنان پائین است.
در خوشه علوم داده ها و هوش مصنوعی، نقش متخصص هوش مصنوعی نقشی با سریع ترین میزان رشد در اقتصاد جدید است. با این حال 
تعداد دقیق فرصت ها برای این حرفه نسبتاً کم است. از طرف دیگر، موقعیت های شغلی متخصص علم داده سرعت رشد ساالنه کمتری دارند، 
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اما از لحاظ تعداد فرصت ها از سومین جایگاه در بین مجموعه حرفه های رو به رشد برخوردارند. فروش، بازاریابی و محتوا شامل فرصت های جدید 
و مهم مانند متخصصان بازاریابی دیجیتال، متخصصان محتوا و متخصصان موفقیت مشتری است. مهندسی و رایانش ابری شامل فرصت های 

جدید مانند مهندسین DevOps و مهندسان فول استک است.
جزئیات بیشتری در مورد چشم اندازهای نقش های نوظهور خاص در جداول »بخش 2: تمرکز بر حرفه های آینده« ارائه شده است.

شناسایی میزان افزایش تقاضای مجموعه  مهارت ها
افزایش تقاضا برای مشاغلی که رشد سریعی دارند باعث ارزش بیشتر مجموعه ای از مهارت های متمایز و برجسته شده است که زیربنای این 
هفت خوشه حرفه ای و وعده های رشد و پیشرفت در اقتصاد جدید به شمار می آیند. داده های جدید جمع آوری شده از سوی LinkedIn و 
Burning Glass Technologies نشان می دهد که این مهارت های درخواستی دربرگیرنده ی مجموعه ی صالحیت های متنوعی هستند. 

طبق یک طبقه بندی که نخستین بار با همکاری LinkedIn و بانک جهانی ]22[ انجام شده است، این گزارش این گونه مهارت ها را در 
چنین خوشه هایی دسته بندی می کند: مهارت های شغلی، مهارت های تخصصی صنعتی، مهارت های عمومی و نرم، مهارت های فنی پایه، و 

مهارت های آینده ساز فنی.
مهارت های شغلی شامل مجموعه مهارت های مورد نیاز برای فعالیت یا راه اندازی یک شرکت می شود. این خوشه دربرگیرنده ی مهارت هایی 
مانند بازاریابی، مدیریت پروژه، بودجه ریزی و توسعه تجاری است. مهارت های تخصصی صنعتی مربوط به حوزه حرفه هایی از قبیل مستندسازی 
در رایانش ابری، فیلم و ویرایش در بازاریابی، فروش و محتوا یا آنکولوژی پرتوی  در خوشه حرفه ای اقتصاد مراقبت است. این خوشه مهارت های 
مرتبط با بهره برداری و طراحی فناوری های دیجیتال را حذف می کند. مهارت های عمومی )سایر مهارت ها مهارت های میان کارکردی نام دارند( 
به طور معمول قابلیت های غیر شناختی هستند که در تمام حرفه ها مورد نیازند. این ها شامل رهبری، ارتباطات، مذاکره، خالقیت و حل مسئله 
هستند. لینکدین بیشتر مهارت های عمومی را در خوشه مهارت های نرم ترسیم کرده است که شامل مهارت های نگرشی و رفتاری مانند رهبری 
می شود. خوشه های مهارت های عمومی و مهارت های نرم بین دو مجموعه ی داده غیر هماهنگ باقی می مانند. مهارت های فنی پایه شامل سواد 
رایانه ای هستند، از جمله امکان استفاده از مجموعه نرم افزارهای تولیدی مایکروسافت، و در کنار آن، کاربردهای خاص فناوری از جمله طراحی 
نرم افزارهای  و  نرم افزارهای پزشکی  نرم افزارهای طراحی مهندسی،  تهیه پیش نویس،  ارتباطات،  اجتماعی،  آنالین، رسانه های  بازاریابی  وب، 
بالینی. در آخر مهارت های آینده ساز فنی مهارت هایی هستند که افراد را قادر می سازند که فناوری هایی را به کار برند و طراحی کنند که به 
طرز چشمگیری بر مدل های تجاری و بازار کار طی سال های آینده اثر می گذارند. این ها علوم داده، پردازش طبیعی زبان، اتوماسیون، روباتیک، 

رایانش ابری و امنیت سایبری را دربرمی گیرند.
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شکل 5: تنوع مهارت ها در خوشه ی مهارت های فنی پایه، حرفه های مراقبت و سبز

یادداشت: خوشه های حرفه ای از داده هایBurning Glass Technologies  برای ایاالت متحده به دست آمده اند.
Burning Glass Technologies  :منبع
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برای ارائه توضیحی مختصر در این گزارش، طبقه بندی های مورد استفاده در هریک از شرکای مجمع نیومتریکس طبق یک استاندارد مشترک 
هماهنگ شده اند. هماهنگی فعلی همچنان مقدماتی است، و تالش بیشتری در سطح جهانی برای ایجاد زبانی مشترک در بازار کار در قالب 
نوعی طبقه بندی مهارت های متداول و مورد توافق، و استانداردهای مشترکی برای ردیابی روند بازار کار در سراسر اقتصاد مورد نیاز است. 
اساس گروه بندی مهارت های ارائه شده در باال طی همکاری فنی سه ساله بین بانک جهانی و لینکدین تدوین شده است ]28[. برای محاسبه 
پروفایل دقیق مهارت های هر حرفه برجسته آینده، متخصصان علم داده در لینکدین مشخص ترین مهارت را برای هر حرفه مشخص کرده اند. 
این کار از طریق اولویت بندی مهارت های مهم طبق وزن محاسباتی آنها و بر اساس فراوانی آنها در تمام حرفه ها صورت گرفته است. این 
روش 30 مهارت بارز را برای هر حرفه و خوشه حرفه ای تولید می کند. معیار حاصل سهم هر یک از خوشه های مهارتی را به عنوان نسبت 
 Burning Glass بارزترین مهارت برای هر حرفه و خوشه حرفه ای نشان می دهد. برای اهداف این گزارش، داده های اشتراکی از سوی
ورودی  داده های  ترتیب  این  به  باشند.  متناسب  رویکردها  این  با  تطبیقی  اهداف  برای  که  هماهنگ شده اند  ترتیبی  به   Technologies

گروه های شغلی اقتصاد مراقبت و اقتصاد سبز باید نشانگر و مقدماتی در نظر گرفته شوند.
در حالی که برخی از خوشه های حرفه ای، مانند داده و هوش مصنوعی، مهندسی، و رایانش ابری، در درجه اول به تخصص قوی در فناوری های 
دیجیتال نیاز دارند، سایر حرفه هایی که رشد سریعی دارند بیشتر بر مهارت های تجاری یا مهارت های تخصصی صنعت تأکید می کنند. شکل 
4 این مجموعه مهارت ها را به عنوان بخشی از سی مهارت مهم و منحصر به فرد برای هر خوشه ی حرفه های نوظهور آینده نشان می دهد. 
نقش های بازاریابی، فروش و محتوا تأکید بیشتری بر مهارت های شغلی دارند. فرصت های حرفه ای در خوشه اقتصاد مراقبت به سهم قابل 
توجهی از مهارت های صنعت تخصصی، مانند رونویسی پزشکی، سترون سازی و سنجش عالئم حیاتی نیاز دارند. در خوشه حرفه ای اقتصاد سبز 
هم مهارت های تخصصی صنعتی، با تمرکز بر استانداردهای بهداشتی و ایمنی، توربین های بادی، نصب خورشیدی و طراحی برقی، برجسته 

هستند.
مهارت های آینده ساز فنی بیشتر در گروه های حرفه ای داده ها و هوش مصنوعی قرار دارند که 45٪ از 30 مهارت برتر موردنیاز را تشکیل 
باالیی  اهمیت  از  نوظهور  تمام حرفه های  در  پایه  فنی  مهارت های  نیاز هستند.  مورد  با سهم ٪41  ابری  رایانش  نقش های  در  و  می دهند، 
برخوردارند. این مهارت ها برای نقش های مورد تقاضا در مهندسی، رایانش ابری و توسعه محصوالت بسیار اهمیت دارند، و به ترتیب 56٪ و 
47٪ از برترین مهارت های مورد تقاضا را تشکیل می دهند. تقاضا برای مهارت های فنی پایه در حرفه های مربوط به مردم و فرهنگ، اقتصاد 

مراقبت و اقتصاد سبز به ترتیب 8٪، 3٪ و 18٪ است و از کمترین اهمیت برخوردارند.
برچسب گسترده »مهارت های پایه فنی25 « تنوع عظیمی از مهارت های دیجیتال مورد تقاضا دربردارد. شکل 5 تنوع این مهارت ها را برای 
 Burning Glass خوشه های حرفه ای اقتصاد مراقبت و سبز نشان می دهد. این تحلیل بر اساس طبقه بندی مهارت های دیجیتال از سوی
Technologies شکل گرفته است. این طبقه بندی مواردی را نشان می دهد که از برای کارمندان ماهر در ابزارهای فنی متمایز با حرفه 

منتخب خود تقاضا وجود دارد ]29[. داده ها بیانگر آنند که خوشه ی حرفه ای اقتصاد مراقبت به مهارت فنی متمایز برای استفاده در نرم افزار 
صدور صورت حساب پزشکی و انفورماتیک بالینی نیاز دارد. متخصصان اقتصاد سبز، تقاضا بین متخصصان اقتصاد سبز بیشتر به مهارت فنی به 
سمت پیش نویسی و طراحی مهندسی و سیستم های مهندسی جغرافیایی متمایل است. جزئیات بیشتری در مورد الزامات مهارت های اصلی 

نقش های نوظهور خاص در بخش 2 ارائه شده است.

25-Tech Baseline Skills
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بازنمایی مسیرهای یادگیری مشخص و توانایی ها
الزامات  این  دارند.  ریشه  خاص  حرفه هایی  و  خاص  مهارت هایی  مجموعه  برای  تقاضا  تغییر  در  معموالً  اقتصادی  رشد  مسیر  در  تغییرات 

اولویت های متنوعی برای یادگیری بیشتر میان شاغلین هفت خوشه حرفه اِی ارائه شده در این گزارش ایجاد می کنند.
این گزارش از طریق همکاری تحقیقاتی و داده ای با Coursera به عنوان منبع یادگیری آنالین، بینش نوینی در مورد مهارت آموزی و تقویت 
مهارت های افراد شاغل در حرفه های نوظهور فراهم می سازد. مختصصان علم داده در Coursera نوعی طبقه بندی طبق محتوای مهارت های 
دوره ها و ارزیابی های آنالین ایجاد کرده اند و از دیدگاه مهارت آموزان و مربیان در پلتفرم Coursera بهره می گیرند. ردیابی کلی فعالیت های 
یادگیری شاغلین در حرفه های نوظهور نشانگر اولویت های متمایز یادگیری مهارت های بیشتر در آن زمینه ها است. مثاًل مهارت آموزان آنالین 
در نقش اقتصاد مراقبت بر دوره هایی مانند ایمنی بیمار و مهارت های خاص آن بخش، مانند حل مسئله و تفکر طرح محور متمرکزند. برای 
خانواده حرفه ای داده ها و هوش مصنوعی، دوره آموزشی یادگیری عمیق در درجه اول قرار دارد، زیرا مهارت های متمرکزی مانند تنسورفلو26و 
شبکه های عصبی مصنوعی را آموزش می دهد. این اولویت بندی ها در خوشه حرفه ای مهندسی و رایانش ابری به اشتراک گذاشته شده است. 
متخصصان بازاریابی، فروش، و تولید محتوا می خواهند مهارت های خود را در زمینه هایی مانند بازاریابی دیجیتال و استراتژی های مدیریت 
محتوا به روزرسانی کنند. متخصصان مردم و فرهنگ تمرکز خاصی بر تازه سازی مهارت های خود در تجزیه و تحلیل مردم دارند. و در آخر 
متخصصان در نقش های اقتصاد سبز به دنبال گسترش علم خود در سیستم های اطالعات جغرافیایی )GIS( هستند، و کسانی که در نقش 
توسعه محصوالت فعالیت می کنند، توجه ویژه ای به روش های چابک دارند. جزئیات بیشتری در مورد اولویت های یادگیری خوشه های حرفه ای 

خاِص در حال ظهور در شکل 6 ارائه شده است.

شکل ۶: اولویت های مهارت آموزان آنالین برای یادگیری بیشتر

حرفه های مراقبت   

1( علم بهزیستی
مهارت های مورد تدریس: مهربانی، مدیتیشن، لذت بردن، خوشبختی، قدردانی

2( دانش مورد نیاز در شبیه سازی های بالینی در تمام حرفه های بهداشتی
مهارت های مورد تدریس: پرسشگری، یادگیری، شبیه سازی

3( رهبری انفورماتیک پرستاری
مهارت های مورد تدریس: پرستاری، ورزش و تمرین، مربیگری، رهبری

4( ایمنی بیمار
مهارت های مورد تدریس: حل مسئله، تفکر طرح محور، رهبری، ایمنی بیمار

5( عالئم حیاتی: درک آنچه بدن به ما می گوید
مهارت های مورد تدریس: مدیریت درد، تکنیک ارزیابی و کاهش خطای انسانی، درد، عالئم حیاتی، امضای دیجیتال

26-Tensorflow
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داده ها و هوش مصنوعی   

1. یادگیری عمیق
مهارت های مورد تدریس: فراپارامتر، یادگیری عمیق، شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی همگرا، تنسورفلو

2. تنسورفلو در عمل
مهارت های مورد تدریس: زبان طبیعی، زبان امگا، متغیر محیط، مجموعه های زمانی، پردازش زبان طبیعی

IBM 3. علم داده های
Sql ،مهارت های مورد تدریس: برنامه نویسی رایانه ای، تجزیه و تحلیل داده ها، یادگیری ماشین، برنامه نویسی پایتون

4. یادگیری ماشین پیشرفته
مهارت های مورد تدریس: پردازش زبان طبیعی، استنباط بیزی27 ، یادگیری تقویتی، بیزی، چشم انداز رایانه

5. علم داده های کاربردی با پایتون
مهارت های مورد تدریس: Matplotlib، قطعه کد، Pandas، یادگیری ماشین، تجزیه وتحلیل شبکه

مهندسی و رایانش ابری

1. یادگیری عمیق
مهارت های مورد تدریس: فراپارامتر، یادگیری عمیق، شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی همگرا، تنسورفلو

۲. آموزش ماشین
مهارت های مورد تدریس: خطی بودن، الگوریتم های یادگیری ماشین، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ها، یادگیری ماشین

3. الگوریتم ها، قسمت اول
مهارت های مورد تدریس: برنامه نویسی رایانه ای، الگوی داده ای   URI، جاوا )پلتفرم نرم افزاری(، ساختار داده ها، الگوریتم ها

4. تنسورفلو در عمل
مهارت های مورد تدریس: زبان طبیعی، زبان امگا، متغیر محیط، مجموعه های زمانی، پردازش زبان طبیعی

5. برنامه نویسی کاربردی در اسکاال
مهارت های مورد تدریس: محاسبات موازی، برنامه نویسی کاربردی، برنامه نویسی اسکاال، آپاچی اسپارک28 ، برنامه نویسی رایانه ای

27-Bayesian Inference
28-Apache Spark
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مشاغل سبز      

1. کاهش طبیعی آلودگی های آب زیرزمینی: الگوهای جدید، فناوری ها و کاربردها
مهارت های مورد تدریس: هیدرولیک، زمین شناسی، شیمی

)GIS( ۲. سیستم های اطالعات جغرافیایی
مهارت های مورد تدریس: تجزیه وتحلیل داده ها، نرم افزار Arcgis، تجزیه وتحلیل تصاویر، ساخت مدل، سیستم های اطالعات 

جغرافیایی
3. مدیریت جهانی محیط زیست

مهارت های مورد تدریس: منابع طبیعی، برنامه ریزی شهری، فناوری سبز، حفاظت از محیط   زیست، توسعه منابع آب
4. سیاست گذاری و مدیریت منابع آب

مهارت های مورد تدریس: حفاظت از محیط  زیست، تجزیه وتحلیل سیاست ها، حقوق بین الملل، روابط بین الملل، قانون
GIS 5. اصول

مهارت های مورد تدریس: گردش کار، عیب یابی، نرم افزار، تجزیه وتحلیل داده های فضایی، تجزیه وتحلیل داده ها 

بازاریابی، فروش و محتوا       

1. بازاریابی دیجیتال
مهارت های مورد تدریس: تجزیه وتحلیل داده ها، تجزیه وتحلیل بازاریابی، تجزیه وتحلیل، بازاریابی دیجیتال، بازاریابی

)SEO( ۲. بهینه سازی موتور جستجو
مهارت های مورد تدریس: بهینه سازی ریاضیاتی، رسانه های اجتماعی، بازاریابی محتوا، بازاریابی، بهینه سازی موتور جستجو

3. استراتژی بازاریابی محتوا
مهارت های مورد تدریس: نویسندگی، تولید محتوای بازاریابی، تبلیغ نویسی، بازاریابی محتوا، بازاریابی

4. بازاریابی وایرال۲۹  یا همه گیر و نحوه تهیه محتوای مسری 	3
مهارت های مورد تدریس: مهارت های رسانه های اجتماعی، استراتژی بازاریابی، شبکه های اجتماعی، بازاریابی وایرال یا همه گیر، 

بازاریابی
5. علم بهزیستی

مهارت های مورد تدریس: مهارت های مهربانی، مدیتیشن، لذت بردن، خوشبختی، قدردانی

29-Viral marketing
30-Contagious Content
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مردم و فرهنگ           

1. مدیریت منابع انسانی: منابع انسانی برای مدیران مردم
مهارت های مورد تدریس: معارفه، مدیریت عملکرد، منابع انسانی، مدیریت، عملکرد

۲. آشنایی با تجزیه وتحلیل مردم
مهارت های مورد تدریس: منابع انساني، سنجش، اشتغال، اشتغال کارمندان، تحلیالت

3. جذب نیرو، استخدام، و معارفه کارکنان
مهارت های مورد تدریس: مدیریت، اشتغال، استخدام، معارفه

4. مدیریت غرامت کارمندان
مهارت های مورد تدریس: مدیریت منابع انسانی، منابع انسانی، استراتژی های جبران خسارت، مدیریت، جبران خسارت و مزایا

5. آمادگی برای مدیریت منابع انسانی
مهارت های مورد تدریس: مدیریت منابع، منابع انسانی، مدیریت

توسعه محصوالت  

1. مدیریت محصوالت دیجیتال: مبانی مدرن
مهارت های مورد تدریس: تناسب محصوالت نسبت به نیاز بازار، محصوالت )تجارت(، مدیریت محصوالت، مدیریت، محصوالت

)SPM( ۲. مدیریت  محصوالت نرم افزاری
مهارت های مورد تدریس: معیارهای نرم افزاری، پروتکل انگشت، توسعه نرم افزار چابک، روایت کاربر، توسعه نرم افزار

3. توسعه چابک
مهارت های مورد تدریس: پرسونا )تجربه کاربر(، مدیریت چابک، دیزاین اسپرینت )چارچوب چابک(، مدیریت، آزمایش نرم افزار

4. هوش مصنوعی برای همه
مهارت های مورد تدریس: طرح پروژه، مدیریت، برنامه ریزی، اخالقیات، پروژه

5. آشنایی با مدیریت محصوالت نرم افزاری
مهارت های مورد تدریس: پروتکل انگشت، مدیریت محصوالت نرم افزاری، توسعه نرم افزار چابک، توسعه نرم افزار، مانیفست چابک 31

Coursera :منبع   

31-Agile Manifesto
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معیارهای جدید درباره دوره ها و ارزیابی های مربوطه در پلتفرم یادگیری آنالین Coursera برای مهارت آموزان ممکن است دیدگاه تازه ای 
نسبت به توانایی های ارزیابی شده مهارت آموزان آنالین در برابر معیارهای سنجش متداول ارائه دهد. به این منظور، متخصصان علم داده در 
Coursera برای هر مهارت آموز یک پروفایل مهارت ایجاد کرده اند. این پروفایل از مهارت های متمایز مبتنی بر عملکرد هر مهارت آموز در 

تمام ارزیابی های انجام شده از سوی مهارت آموز در این پلتفرم یادگیری تشکیل شده است. شکل 7 نقاط قوت و ضعف مهارت آموزان شاغل 
را در هر یک از خوشه های حرفه ای مشخص شده در این گزارش در مقابل مجموعه ای از برتری های مهارتی آینده محور به صورت مقایسه ای 

نشان می دهد.
متخصصان علم داده در Coursera نوعی فهرست جهانی مهارت ساخته اند که مهارت آموزان را در مجموعه ای متداول از مهارت های مهم 
آینده محور در سه خوشه مهارتی، یعنی تجارت، علم رایانه، و علم داده، ارزیابی می کند. مهارت آموزان شاغل در هر یک از هفت خوشه حرفه ای 
نوظهور ممکن است با توجه به این مهارت ها ارزیابی شوند. در سراسر قابلیت های سنجیده شده، خوشه های حرفه ای مردم و فرهنگ، و اقتصاد 
مراقبت نمایانگر ضعف ثابت مهارتی هستند. افراد شاغل در حرفه های نوظهور داده ها و هوش مصنوعی، و مهندسی و رایانش ابری در صدر 
ظرفیت مهارت های علوم رایانه و داده قرار دارند، اما در زمینه مهارت های ارتباطی و فروش از عملکرد کمتری برخوردار هستند. خوشه حرفه ای 
توسعه محصوالت در کسب وکار و تا حدی کمتر، در مهندسی نرم افزار، پایگاه داده ها و یادگیری ماشین مهارت دارند. متخصصان اقتصاد سبز 
در مهارت های شغلی، مهندسی امنیت و شبکه های رایانه ای، یادگیری ماشین، مدیریت داده و آمار از نقاط قوت نسبی برخوردارند. آن ها در 

مهارت های نوظهور مانند برنامه نویسی آماری، تجسم داده ها و تعامل انسان و کامپیوتر عملکرد ضعیف تری دارند.
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شکل 7: مهارت های کلیدی فعلی بر حسب خوشه حرفه ای

Coursera :مشاغل مراقبت   منبع مهندسی و رایانش ابری فروش،بازاریابی و محتوا
مردم و فرهنگ مشاغل سبز توسعه محصول داده ها و هوش مصنوعی

)تخصص ) 	 تا 1 . باالترین سطح تخصص در هر دسته است

مهندسی نرم افزار

مهندسی امنیت

سیستم های عامل

تعامل رایانه ای انسانی

پایگاه داده

شبکه های رایانه ای

علوم کامپیوتر

	 	.5 1.	 1.5 ۲.	 ۲.5 3.	

آمار

برنامه نویسی آمار

علم داده ها

	 	.5 1.	 1.5 ۲.	 ۲.5 3.	

ریاضیات

یادگیری ماشین

تجسم داده ها

مدیریت داده ها

فروش

بازاریابی

خوشه مهارت ها تجارت

	 	.5 1.	 1.5 ۲.	 ۲.5 3.	

مدیریت

امور مالی

ارتباطات

حسابداری
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نتیجه گیری
در دهه گذشته تحوالت فنی، اجتماعی، و اقتصادی احتمال خسارات گسترده شغلی و تورم میزان مهارت های اشتغال ناپذیر باعث نگرانی عموم مردم شده 
است. اشتغال پیمانی32 )مشاغل با پرداخت حقوق طبق قرارداد( بستر موفقیت شهروندان در سراسر اقتصاد جهانی را با کار عادالنه و پایدار، تضمین معیشت 
افراد و خانواده ها فراهم کرده است. نتایج به دست آمده از تحلیل های صورت گرفته تا به امروز هم امیدبخش بوده اند و هم لزوم احتیاط را نشان می دهند. 
برخی از تحلیلگران تصور می کنند که تحول در فناوری به کوچک شدن فرصت ها در کل منجر خواهد شد و بسیاری از دیدگاه های جمع آوری شده به ظهور 
فرصت های شغلی جدید در بازارهای کار اشاره دارند. با این  حال نوع فرصت هایی که برای تحقق مشاغل ایجاد می شود نیز متناسب با نیازهای درحال تحول 
در زمینه فناوری و اقتصاد به سرعت تغییر می کنند. به نحوی  که نیازمند مکانیسم های عملی و مؤثر برای حمایت از جابجایی کارگران به فرصت های جدید 

است.
مشاغل آینده: بازنمایی فرصت در اقتصاد جدید هفت خوشه اصلی حرفه ای را با چشم اندازهای نوظهور در آینده کار مشخص می کند: داده ها و هوش 
مصنوعی، اقتصاد مراقبت، اقتصاد سبز، مهندسی و رایانش ابری، مردم و فرهنگ، توسعه محصوالت، و همچنین فروش، بازاریابی و محتوا. در مجموع، این 

حرفه ها قرار است در سه سال آینده 6.1 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کنند.
این گزارش از رویکردی کّمی و مبتنی بر  داده جهت شناسایی خوشه های حرفه ای مهم استفاده کرده است. قابلیت های جدید محاسباتی و داده ها دیدگاه 
بی سابقه ای در مورد بازار کار فراهم می کنند. با ردیابی بازار کار به صورت زنده و طبقه بندی مهارت های جدید که زبان مهارت های مورداستفاده در آن بازار را 
نشان می دهد، معیارهای مشترک شرکت های بخش خصوصی ابزاری مهم و اساسی به دست می دهند که می تواند به کارفرمایان، دولت ها، و کارگران مایل 

به ایجاد برنامۀ مناسب، مهارت آموزی دوره ای، و یادگیری مهارت های اضافی کمک کند.
رویکرد شکل گرفته جهت ترسیم این حرفه ها ظرفیت آن را دارد که بتواند از نظر روش شناختی گسترش  یافته و به صورت گسترده تر با هدف ایجاد 
سیستم های پایدار برای ارائه اطالعات در مورد بازار کار، به صورت لحظه ای مورد استفاده قرار گیرد. طبقه بندی مهارت های موجود در بازارهای جهانی کار 
دقت و چابکی الزم برای ردیابی تغییرات میزان تقاضای مهارت های تخصصی در صنعت و مهارت های آینده ساز فنی پایه و ابتدایی را ندارد. برای طبقه بندی 
مهارت ها به تمرکز اضافی نیاز است تا بتواند مهارت های آینده ساز جدید، مهارت های صنعتی منحصربه فرد، و مهارت های اصلی حیاتی را به طور هم زمان 

کنترل کند.
هفت حرفه آینده که در این گزارش بیان شده اند و نیازهای مهارتی مربوط به آن ها نشانگر تنوع چشمگیر فرصت در بازار کار هستند و فرصت هایی برای 
اشتغال با سطح مهارتی باال و پایین ارائه می دهند. علی رغم تمرکز بیش ازحد مردم بر مهارت های آینده ساز فنی، این گزارش مجموعه مهارت های متنوع 
مورد تقاضا در آینده را نشان می دهد. درحالی که مهارت های آینده ساز فنی، مانند علم داده ها و مهارت های هوش مصنوعی، مطمئناً برای آینده کار بسیار 
مهم خواهند بود، مراقبت، رهبری، و توانایی ارائه یادگیری و توسعه نیز ضروری خواهد بود. به  عبارت  دیگر، جابجایی به دنیای جدید کار هم انسان محور و 

هم فناوری محور خواهد بود.
درنهایت، رشد و مقیاس مطلق تعدادی از این حرفه ها با انتخاب ها و سرمایه گذاری های انجام شده از سوی دولت های امروزی مشخص خواهد شد. 
سرمایه گذاری های جدید در اقتصاد سبز، مانند تمرکز بر انرژی های تجدید پذیر، می تواند به گسترش چشم انداز اشتغال در این بخش منجر شود. عالوه 
بر این، تمرکز تازه بر کاهش شکاف های جنسیتی در مشارکت نیروی کار می تواند باعث ایجاد تقاضای بیشتر برای مشاغل اقتصاد مراقبت، و به ارتقای 
استانداردهای کیفیت در بخش مراقبت منجر شود. به همین ترتیب، تنظیم مجدد داده ها سبب افزایش میزان تقاضا برای کارگرانی شده است که می توانند 

الزامات اخالقی و نظارتی مربوط به ذخیره، جمع آوری، و استفاده از داده های بزرگ را برآورده کنند.
این گزارش نشان می دهد که ما ابزارهای کلیدی تأمین کننده بصیرت دقیق و بی نظیر از ماهیت فرصت در بازار کار را در اختیار داریم. استفاده خردمندانه 

از چنین ابزارهایی در راستای خدمت به کارگران در مسیر تالش آن ها برای رسیدن به اشتغال مولد و کارآمد ضروری است.

32-Wage employment
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بخش دوم: 
تمرکز بر حرفه های آینده
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   دیدگاه های ارائه شده از سوی منابع جدید داده ها شامل درکی واقعی از فرصت های پیش رو در اقتصاد جدید در مقیاس بزرگ هستند. بخش 
دوم این گزارش هر دو مورد نقش های برتر را در مقابل هر یک از هفت خوشه حرفه ای و مهارت های کلیدی الزم برای برتری در این نقش ها نشان 
می دهد. این تصاویر تفاوت بین فرصت ها در مقیاس بزرگ و فرصت ها در مقیاس کوچک را نشان می دهد، درحالی که فرصت ها در مقیاس بزرگ 
شامل بیش از 5000 آگهی جدید شغلی یا استخدامی در هرسال هستند. مهارت ها با توجه به نوع آن ها واجد شرایط هر یک از مشاغل می شوند. 
برای  مثال، بازاریابی دیجیتال و بازاریابی محصوالت از جمله 10 مهارت برتر تجاری مورد نیاز در اقتصاد مراقبت هستند که شامل حرفه هایی مانند 

دستیاران مراقبت شخصی و مربیان ورزشی می شود.
حرفه های مربوط به داده ها و هوش مصنوعی به مهارت در هوش مصنوعی و فناوری ذخیره سازی داده ها نیاز دارند، و دربرگیرندۀ نقش هایی در 
مقیاس کوچک مانند برنامه نویسان داده های بزرگ33 در کنار نقش هایی در مقیاس بزرگ مانند متخصصان علم داده نیز هستند. مهندسی و 
رایانش ابری به مهارت های پایه ای، از قبیل مهارت های شبکه های کامپیوتری، و مهارت های آینده ساز فنی، مانند تعامل رایانه ای انسانی، آن هم در 
نقش هایی مانند مهندسین فول استک و مهندسین DevOps )مهندسین توسعه نرم افزار و عملیات فناوری اطالعات( نیاز دارند. خوشه اقتصاد 
سبز به مهارت های تخصصی در صنعت، مانند توربین های بادی و نصب خورشیدی، و مهارت های تجاری، مانند بازاریابی ایمیلی، در نقش هایی 
مانند نصب کننده های خورشیدی فتوولتائیک و فروشندگان سبز احتیاج دارد. خوشه توسعه محصول به مهارت های فنی پایه، از قبیل آزمایش 
نرم افزار و توسعه وب، و همچنین مهارت های تجاری، مانند عملیات ساخت، نیاز دارد. نقش هایی که در این خوشه گنجانده  شده اند شامل نقش های 
فرصت های بزرگ مقیاس مانند مربیان چابک، صاحبان محصوالت، و تحلیلگران محصوالت است. حرفه های فروش، بازاریابی و محتوا به مهارت های 
فنی پایه مانند رسانه های اجتماعی و مهارت های نرم مانند رهبری نیاز دارد. نقش هایی که به چنین مهارت هایی نیاز دارند، شامل فرصت های 

بزرگ مقیاس مانند متخصصان بازاریابی دیجیتال هستند.

33-Big Data Developers
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اقتصاد مراقبت  

مشاغل نوظهور

رونویسان پزشکی

دستیاران فیزیوتراپی

رادیوتراپیست ها

مربیان ورزشی

آماده سازان تجهیزات پزشکی

دستیاران دامپزشکی و نگهبانان آزمایشگاه دام

فیزیولوژیست های ورزشی

کارمندان امور تفریحی
دستیاران مراقبت شخصی

درمانگران تنفسی

دستیاران پزشکی

مربیان بدن سازی و مربیان ایروبیک

تکنسین های بهداشت و ایمنی کار
خدمتکاران بیمارستان

کارگران پشتیبانی بهداشت و درمان، سایر موارد

مقیاس کوچکمقیاس بزرگ

متخصص صنعت

:مقیاس فرصت

:نوع مهارت

	1 مهارت برتر 

تنفس درمانی

پرستاری و مراقبت

رویه ها/روش های استریل

رونویسی پزشکی

پرتودرمانی

دوز سنجی پزشکی

اندازه گیری عالئم حیاتی

شبیه سازی

)ACLS( احیای زندگی قلبی پیشرفته

فناوری رادیولوژی

Burning Glass Technologies :منبع

1
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7

3

8

4
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Nرتبه

1
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داده ها و هوش مصنوعی

مشاغل نوظهور

متخصص هوش مصنوعی

متخصص علم داده

مهندس علم داده

توسعه دهنده داده های بزرگ

تحلیلگر علم داده

متخصص تحلیلی

مشاور علم داده

تحلیلگر دیدگاه ها

توسعه دهنده اطالعات کسب وکار

مشاور تجزیه وتحلیل

داده ها و هوش مصنوعی

مقیاس بزرگ

تجارت

مقیاس کوچک

فنی پایه

:مقیاس فرصت

:نوع مهارت

	1 مهارت برتر 

علم داده ها

فناوری های ذخیره سازی داده ها

ابزارهای توسعه

هوش مصنوعی

)SDLC( چرخه عمر توسعه نرم افزار

مشاوره دهی در امر مدیریت

توسعه وب

سواد دیجیتالی

محاسبات علمی

شبکه های رایانه ای

منبع: لینکدین

1 1

۶ ۶

۲ ۲

7 7

3 3

8 8

4 4

۹ ۹

5 5

1	 1	

Nرتبه

فنی متحول کننده
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مهندسی و رایانش ابری

مشاغل نوظهور

مهندس امنیت سایت / رایانش ابری /

توسعه دهنده پایتون / مهندسی /

مهندس فول استک / مهندسی /

توسعه دهنده جاوا اسکریپت / مهندسی /

توسعه دهنده بک اند / مهندسی /

مهندس فرانت اِند / مهندسی /

مهندس فرانت اِند / مهندسی /

مهندس پلتفرم / رایانش ابری /

مهندس پلتفرم / رایانش ابری /

مهندس ابر / رایانش ابری /

مهندس DevOps / رایانش ابری /

مشاور ابر/ رایانش ابری /

مدیر DevOps / رایانش ابری /

تحلیلگر فناوری / مهندسی /

هندسی و رایانش ابری

مقیاس بزرگ

تجارت

مقیاس کوچک

فنی پایه

:مقیاس فرصت

:نوع مهارت

	1 مهارت برتر 

علم داده ها

فناوری های ذخیره سازی داده ها

ابزارهای توسعه

هوش مصنوعی

)SDLC( چرخه عمر توسعه نرم افزار

مشاوره دهی در امر مدیریت

توسعه وب

سواد دیجیتالی

محاسبات علمی

شبکه های رایانه ای

منبع: لینکدینم

1 1

۶

۹

8

۲ ۲

7

3

8

4

۹

5 5

1	

1۲

13

14

Nرتبه

فنی متحول کننده

3

1	

۶

3

1	

۶
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اقتصاد سبز

مشاغل نوظهور

تکنسین های سیستم تولید گاز متان / دفن زباله

تکنسین های خدمات توربین بادی

بازاریابان سبز

تکنسین های پردازش سوخت های زیستی

مدیران نصب انرژی خورشیدی

متخصصان منابع آب

مدیران پروژه انرژی باد

افسران ارشد پایداری

جمع آوری مواد زباله ای و بازیافتی

متخصصان پایداری

نصب فتوولتائیک خورشیدی

مهندسان آب و فاضالب

بازرسان آتش نشانی جنگل و متخصصان پیشگیری

مهندسان سلول سوختی

اپراتورهای راکتور انرژی هسته ای

اقتصاد سبز
مقیاس بزرگ

تجارت

مقیاس کوچک

فنی پایه

:مقیاس فرصت

:نوع مهارت

	1 مهارت برتر 

بازاریابی دیجیتال

توربین های بادی

مجموعه گاز دفن زباله

رسانه های اجتماعی

موجودی تجهیزات

نصب خورشیدی

استانداردهای بهداشت و ایمنی

مایکروسافت پاور بی آی

دیاگرام ها و نمودارهای الکتریکی 

بازاریابی ایمیلی

Burning Glass Technologies :منبع

1 1

۶

۲

7

3

8

4

۹

5

1	

۶

11

7

1۲

8

13

Nرتبه

متخصص صنعت

۲

4

۹

14

۲

4

۹

14
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مردم و فرهنگ

مشاغل نوظهور

استعدادیاب فناوری اطالعات

شریک منابع انسانی

متخصص جذب استعداد

شریک تجاری

شریک مشاغل منابع انسانی

مردم و فرهنگ

مقیاس بزرگ

تجارت نرم

مقیاس کوچک

فنی پایه

:مقیاس فرصت

:نوع مهارت

	1 مهارت برتر 

استخدام

منابع انسانی

مدیریت کسب وکار

یادگیری و توسعه کارمندان

رهبری

سواد دیجیتالی

مدیریت پروژه

مدیریت مردم

پاداش و مزایا 

زبان های خارجی

منبع:  لینکدین

1 1

۶

۲ ۲

7

3 3

8

4 4

۹

5 5

1	

Nرتبه

متخصص صنعت
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توسعه محصول

مشاغل نوظهور

مالک محصول

آزماینده کیفیت

مربی چابک

مهندس تضمین کیفیت نرم افزار

تحلیلگر محصول

مهندس تضمین کیفیت

استاد اسکرام
34

مدیر محصوالت دیجیتال

رهبری تحویل

توسعه محصول

34-Scrum Master

مقیاس بزرگ

تجارت نرم

مقیاس کوچک

فنی پایه

:مقیاس فرصت

:نوع مهارت

	1 مهارت برتر 

تست نرم افزار

)SDLC( چرخه عمر توسعه نرم افزار

ابزارهای توسعه

مدیریت پروژه

مدیریت کسب وکار

فناوری های ذخیرۀ داده

توسعه وب

عملیات ساخت

سواد دیجیتالی

رهبری

منبع:  لینکدین

1 1

۶

۲ ۲

7

3 3

8

4 4

۹

5 5

8

۹
1	

Nرتبه

فنی متحول کننده

۶

۶
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	1 مهارت برتر 

بازاریابی دیجیتال

رسانه های اجتماعی

مدیریت کسب وکار

سواد دیجیتالی

تبلیغات

بازاریابی محصول

فیلم

طراحی گرافیکی

رهبری

نویسندگی

1 1

۶

۲ ۲

7

3 3

8

4 4

۹

5

7

1	

15

8

11

17

۹

15

1۲

18

1	

5

13

5

13

فروش، بازاریابی و محتوا

مشاغل نوظهور

دستیار رسانه های اجتماعی / تولید محتوا /

هکر رشد / بازاریابی /

متخصص موفقیت مشتری / فروش /

هماهنگ کننده رسانه اجتماعی / تولید محتوا /

مدیر رشد / بازاریابی /

نماینده توسعه فروش / فروش /

متخصص بازاریابی دیجیتال / بازاریابی /

نماینده فروش / فروش تجاری /

نماینده توسعه تجارت / فروش /

متخصص مشتری / فروش /

متخصص محتوا / تولید محتوا /

تولیدکننده محتوا / تولید محتوا /

نویسنده محتوا / تولید محتوا /

متخصص مشارکت / فروش /

متخصص دیجیتال / بازاریابی /

مدیر ارشد بازرگانی / فروش /

متخصص تجارت الکترونیک / بازاریابی /

رئیس مشارکت ها / فروش /
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مقیاس بزرگ

تجارت نرم

نرم

نرم

مقیاس کوچک

فنی پایه

:مقیاس فرصت

:نوع مهارت

۲7

۲۶

۲8

Nرتبه

متخصص صنعت

1۹

۲۲

۲4

1۹

1۹

۲۲

۲4

فروش، بازاریابی و محتوا

مشاغل نوظهور

مدیر بازرگانی / بازاریابی /

رئیس دیجیتال / بازاریابی /

متصدی رسیدگی به حساب مشتریان شرکت / فروش /

مشاور / بازاریابی دیجیتال مارکتینگ /

متخصص توسعه تجارت / فروش /

مدیر بازاریابی دیجیتال / بازاریابی /

مدیر ارشد استراتژی / فروش /

نویسندگی خالق / تولید محتوا /

مدیر ارشد بازاریابی / بازاریابی /

رئیس توسعه تجارت / فروش /

منبع:  لینکدین

فروش، بازاریابی و محتوا

فروش، بازاریابی و محتوا
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