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 کنندهروشنبراي مثال دیگر نیازي به . اندشده هاآنناپدید و در عوض مشاغل جدیدي 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  هاخیابانگازي در  هايالمپ
. 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  فناوريزیستو  ايرسانه ، مشاورهايحرفه ی وب، ورزشمشاغل جدیدي مانند طراح ،مشاغل رو به افولکنار 
 هايانرژيمانند فناوري 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  فردي که خواهان موفقیت شغلی است،براي هر 
راکزي در جهان به دنبال مشغلی خویش در آینده را تسهیل کند و همچنین امنیت شغلی وي کمتر به مخاطره خواهد افتاد. بر همین اساس 

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

و در هر  شده بنديدسته مختلف هايحوزهاست. این فهرست بر اساس  شده تهیهاندیشکده آصف ل زیر بر اساس مطالعات فهرست مشاغ
برخی از این . استوار هستند 2030افق  تا شدهانجام هايبینیپیشبر در این فهرست موجود مشاغل  کرده است.مشاغل آینده را معرفی  حوزه

رو به در  ايحرفهنیازهاي شغلی و  نظر ازمشاغل  گونهاینو در آینده با تقاضاي بیشتري 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 
 هايسالی که در این حوزه براي انسان، از بدو تولد تا پایان عمر، است. مشاغل سالمتبهدر جوامع مختلف هستیم که به معناي افزایش توجه 

 از: اندعبارت شوندمی بینیپیش آینده

ه فردي متخصص در حوزه فناوري اطالعات، ایجاد و مدیریت پایگ): Medical data managerهاي پزشکی (مدیریت داده .1 ا
آوري و تحلیل جمعحوزه  براي تجهیزات درمانی و تشخیصی که با تحوالت بزرگ در افزارنرم تولیدکنندههاي فیزیولوژیک و داده
 بیکار نخواهد ماند. گاههاي پزشکی هیچداده

فردي متخصص در طراحی و گرافیک کامپیوتري، علم مواد،  ):Medical equipment designerطراح تجهیزات پزشکی ( .2
و فیزیولوژي بدن انسان  مقاومت مصالح، اجزاي ماشین و قطعات الکتریکی با توانایی در تجسم فضایی که درك خوبی از آناتومی

 ارد.درد و با زیست سازگاري مواد و تجهیزات آشناست. این فرد در زمینه ایمنی پزشکی و فنی نیز تخصص دا
 که در زمینه طراحی چرخه ايحرفهفردي  ):Medical institution life cycledesignerطراح چرخه عمر نهادهاي پزشکی ( .3

از خدمات  معینیطیف  کنندهتأمینتنها نهادهاي  هابیمارستانه عمر نهادهاي پزشکی و یا مدیریت آن فعالیت خواهد کرد. امروز
نوین در توسعه  هايفناورينظیر تحقیق و توسعه، آموزش، تربیت نیروي انسانی و خبرگی در  هاییفعالیتو  پزشکی نیستند

 د متخصص نیاز دارد.به افرا چنینیاینپیچیده  هاينظام. مدیریت کنندمینهادهاي پزشکی نقش رو به اهمیت بیشتري را ایفا 
ی داروسازي، خدمات پزشک هايزمینهمتخصص پژوهش بازار در  ):Medical marketing expertمتخصص بازاریابی پزشکی ( .4

. این شغل از گذشته و مراکز تحقیقاتی را بر عهده دارد هاشرکتبازار براي  هايسیاستو تجهیزات پزشکی که وظیفه طراحی 
 اهمیت آن رو به افزایش خواهد گذاشت. تدریجبهاما  وجود داشته است،

و  ، درمانگردهندهتشخیص هايربات ریزيبرنامهفردي متخصص در  ):Medical robot operatorپزشکی ( هايرباتاپراتور  .5
 رو به رشد است. شدتبهاست، اما این حوزه  آغازشده 1980جراح از اوایل دهه  هايرباتجراح است. اگرچه توسعه 

غذایی خاص بر اساس تحلیل  هايرژیمفردي متخصص طراحی  ):Molecular nutrition expertمتخصص تغذیه مولکولی ( .6
را مشخص  هاآنلوژیک بیمار را در نظر گرفته و فرایندهاي فیزیو ژنتیکیغذاها در سطح مولکولی که نتایج حاصل از تحلیل 

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

 دارد. عهده برمتوازن براي رفع مشکالت مرتبط با مسن شدن جمعیت را 
ه قادر به اطالعات و ارتباطات ک هايفناوريمتخصص تشخیص بیماري 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 هابیماريتشخیص 
 بزار پزشکی شخصی بر عهدهسالمتی یا ا هايپرتالاز  اخذشدهباشند یا پشتیبانی الزم از مراکز داده را براي پردازش اطالعات 

 ته باشند.داش
هاي درمانی بیمار برنامه ژنتیکیمطالعه وضعیت  این فرد با ):Personalized healthcare expertمتخصص بهداشت فردي ( .9

غییرات منطقی مستمر تمناسب (تشخیص، پیشگیري و درمان) را طراحی کرده و محصوالت بیمه پزشکی مربوطه را ارائه می کن:. 
قبل از نیاز  هابیماريز جلوگیري از وقوع بسیاري ا هاتوانمندي بینیپیشو  ژنتیکاساسی  تحلیل رویکرد درمانی مناسب. سويبه

 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 کندمیهاي مشترك را مدیریت اري و پروژههاي همکآورد و برنامهپیشگیري را فراهم می
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 سازيهماهنگسودآور بالقوه و  هايایدهبر محقق ساختن  هاآندانشمندان، مهندسان، پژوهشگران و طراحان و متمرکز ساختن 
 میان کل فرایند اشتراکی وظیفه اوست.

توسعه ابزار کارکردي مصنوعی  ):Robotic prosthesis and implant designerطراح ایمپلنت و پروتزهاي رباتیک ( .11
ده رشد سریعی خواهد حوزه در آین این زنده وظیفه این متخصص است. جاهايچینیهاي سازگار با (پروتزهاي رباتیک) و اندام

 از کارهاي این تخصص است. اينمونهساز عضله الکتریکی ایمپلنت داشت و شبیه
افت یا ارگان فرایند فناورانه و انتخاب مواد و شرایط براي تشکیل یک ب ايحرفه 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 براي ):Bioethicistمتخصص اخالق زیستی ( .13

 در حوزه کلونینگ بافت، ویژهبه، هايپیشرفت. هیچ آزمایشگاه آوردمیژنتیک و پیوند اعضا فراهم  سازيمدلمهندسی درگیر در 
 بدون دریافت مشاوره از چنین متخصصی مدیریت نخواهد شد.

به  نوعی بیماري، غیرمعمولمتخصص این خوزه در صورت وقوع  ):Bioinformaticianزیست اطالعات یا بیوانفورماتیک ( .14
در  هانظمیبیکشف (کامپیوتري فرایندهاي بیوشیمیایی بیماري خواهد پرداخت تا به درك علل اصلی آن کمک کند  سازيشبیه

سیار بیشتري خواهد بکاربرد  آیندهاما در  گیردمیسطح سلولی و زیرسلولی). این تخصص اگرچه مدتی است مور استفاده قرار 
 یافت.

که از  شدهتعیینژنوم براي پارامترهاي از پیش  ریزيبرنامهفرد متخصص در  ):Gene therapy expert( درمانیژنمتخصص  .15
 تاکنوناشته است. . این تخصص در دهه گذشته رشد چشمگیري دگیردمیتغییرات ژنتیک انسانی براي مبارزه با بیماري کمک 

نیز وجود دارد. این گام  هاانسانموفقی از کاربرد روش بر روي  هاينمونهاست اما  شدهانجامر بر روي حیوانات بیشت هايآزمایش
 اول است و گام بعدي اصالح ژنوم خواهد بود.

هاي ادهدژنتیکی در مراکز تشخیصی، پردازش  هايتحلیلهدایت متخصص این حوزه  ):Genetic consultantمشاوره ژنتیکی ( .16
کی این متخصص شناسایی درمانی را بر عهده دارد. تحلیل ژنتی هايتوصیهو  پیشنهادهاتشخیصی و ارائه  هايدستگاهاز  دهاخذش

 هايباکتريناشی از  هايبیماريمتابولیسم بیمار و مطالعه  هايویژگیارثی، تعیین  هايبیماريمارکرهاي سرطانی، تشخیص 
 هد یافت.در حال حاضر در حال انجام است و در آینده گسترش بیشتري خوا. این مراحل سازدمیرا ممکن  زاعفونت

 وسازساخت

ده دارد. این صنعت یکی از است که مسئولیت توسعه اقتصادي و آسایش روزانه مردم را بر عه آیندهحیاتی  هايزیرساختیکی از  وسازساخت
نعت خواهد شد. مشاغل مهم صمدرن منجر به تحولی گسترده در این  وسازتساخ هايالزاممشاغل در دنیا خواهد بود.  ایجادکنندهپیشتازان 

 از: اندعبارتآینده در این حوزه 

این متخصص طراحی  ):3D PRINTING DESIGNER IN CONSTRUCTION( وسازساختدر حوزه  بعديسهطراح پرینت  .1
. پشتیبانی از فرایند پرینت کندمیانتخاب  هاآنو بهترین مجموعه اجزا را براي پرینت  دهدمیساختمانی را انجام  هايمدل
 ساختمان از دیگر وظایف این تخصص است بعديسه

زیربنایی براي  هايحلراهمتخصص در توسعه  ):ACCESSIBLE ENVIRONMENT DESIGNER( دسترسیقابلطراحی محیط  .2
الئم مخصوص براي م و اشخاص معلول (نظیر زمین بازي، آسانسور مخصوص معلولین، عایجاد فضاي مناسب کودکان، افراد مه

 و امالك. هاساختمان، فضاهاي تفریحی و غیره) در اطراف دارشیبافراد داراي مشکل بینایی، سطوح 
داراي افراد ): Building Information Modeling MANAGER DESIGNERاطالعات ساختمان ( سازيمدلطراح و مدیر  .3

آوري و اطالعات ساختمان به معناي جمع سازيمدلهاي ساختمانی درگیر خواهند بود. این تخصص در کل چرخه عمر پروژه
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هاي مربوط به یک ساختمان به همراه ارتباط میان هاي اقتصادي، معماري، ساختمانی، فناورانه و سایر دادهپردازش جامع کل داده
 .برگیرد درهاي 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 فناوري  متخصص .4
از مواد پیشرفته که براي  شدهساخته هايسازهاز  توانمینمونه  عنوانبهآشناست.  وسازساختپیشرفته  هايفناوريبا  خوبیبه

و  آبتخلیه  هاياهدستگآب و برق،  تأمینپیشرفته براي  هايحلراه کارگیريبه، روندمیموجود به کار  هايساختمانارتقاي 
خاص از  هايپروژهدر  اهآندر صنعت و اجراي  هافناوريمسکونی نام برد. ترویج این  هايساختمانتهویه هوا در دفاتر اداري 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 هايطراحیمتخصص ساخت ساز با توانایی استفاده از  ):FOREMAN WATCHERناظر سرکارگر ( .6
ا بر اساس تحلیل راستفاده کند و پیشرفت کارها  سازيساختمانتشخیص تصویر براي ارزیابی میزان پیشرفت  هايدستگاهاز 
 د.ها تنظیم کنداده

این فرد در طراحی، نصب و تنظیم  ):SMART HOUSE INFRASTRUCTURE DESIGNERهوشمند ( هايخانهطراح زیرساخت  .7
رق و غیره) تخصص آب و ب تأمین هايدستگاهامنیتی،  هايدستگاه، خانگیلوازمهوشمند (مانند  هايخانهمدیریت  هايدستگاه

 عرصه بازار کار نخواهد شد. سال آینده وارد 1تا  7تا  احتماالًاین شغل  حالبااینهوشمند امروزه وجود دارند.  هايخانهدارد. 
:SPECIALIST IN OLD STRUCTUR RENOVATION/REINFORCEMENTقدیمی ( هايخانهمتخصص نوسازي 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 بازسازي اماکن تاریخی شهرها محبو ویژهبه. این تخصص کندمیبراي نوسازي یا تقویت انتخاب 

متخصص این شغل با طراحی  ):ZERO ENERGY HOUSE ARCHITECTبدون مصرف انرژي ( هايساختمان وسازساختمعمار  .9
گزین، تولید انرژي سه منبعی فناوري ریزژنراتور (منابع انرژي جای برتکیهخواهد داشت که با  سروکاریا سبز  پایدار هايساختمان

 تأمین ازنظرخودکفا  هاییساختمانانرژي  سازذخیره هايسازهاز مواد و  برداريبهرهو  )زمانهمیعنی استفاده از سه منبع انرژي 
 انرژي طراحی خواهد کرد.

 امور امنیتی

دهه بخشی به نام خدمات خصوصی  ازاینپس. اما گرفتمیقرار  موردتوجهبیشتر از سوي 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 فرایندهاي  ):BUSINESS CONTINUITY MANAGER( وکارکسبمدیریت تداوم  .1
بر  تأثیرگذار، فجایع انسانی افزارينرمفناوري اطالعات به دلیل حمالت سایبري، خطاهاي  هايدستگاه نقصبروز هر مشکل و یا 

 .کندمیاتصال اینترنت یا موارد اضطراري را تضمین 
توسعه  ):ERGONOMIC DESIGNER OF WEARABLE SECURITY DEVICESامنیتی پوشیدنی ( هايدستگاهطراح ارگونومی  .2

شغل به تلفیقی مناسب از تعقل  ابزار مکانیکی کوچک براي امنیت بیشتر کاربر در مواقع ضروري از وظایف این تخصص است. این
استار نوعی . براي مثال شرکت آرمقرار داد موردتوجهاز زوایاي گوناگون  توانمیو تخیل نیاز دارد زیرا مباحث حفاظت شخصی را 
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به پوشنده  هشدار و شوکر الکتریکی مجهز است. چنین ابزاري هايدستگاهآستین محافظ را طراحی کرده است که به دوربین، 
 به مهاجمین نزند. مرگباري هايآسیبلباس کمک خواهد کرد تا ضمن محافظت از خود 

مهندسی ): MITIGATING SYSTEMIC ENVIRONMENTAL DISASTERSسیستمیک ( محیطیزیستکاهش آثار بالیاي  .3
قطبی،  هايیخ، ذوب تدریجی زمانی سروکار دارد. بالیایی نظیر آلودگی هواي اطراف مراکز صنعتی تأخیراست که با بالیاي داراي 

. 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 پیشگیري از تکرار فجای گونهاینبراي کاهش اثرات منفی  هاییبرنامهاجراي 

ا این فجایع به متخصصانی نگران شده است. مقابله ب هاآننسبت به  تازگیبهزمین، تهدیدهاي نوینی در حال ظهور هستند که بشر 
 در شرایط عدم قطعیت باشند. گیريتصمیمقادر به نیاز دارد که ماهري 

متخصص در ارزیابی وضعیت امنیتی  ):INTEGRATED INDUSTRIAL SECURITY AUDITORصنعتی یکپارچه (بازرس امنیت  .4
، حمالت سایبري و محیطیزیست، تهدیدهاي سوزيآتشموجود 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 فردي ( .5

که  ايگونهبهزندگی  حیطرا وخاص تا احتمال قربانی نوعی جنایت شدن)  هايبیماريبراي ابتال به  ژنتیکیمحتمل (از استعداد 
 از این مخاطرات اجتناب شود، است.

ودکار امنیتی رباتیک پیشرفته خ هايدستگاهاپراتور  ):REMOTE SECURITY COORDINATORامنیت از راه دور ( کنندههماهنگ  .6
در مواقع ضروري  سرعتبه نظارتی را دارند و قادرند هايدوربینبا استفاده از حسگرها و  هارباتکه مسئولیت پایش شرایط این 

 هايدستگاهبا  کامل طورهب نهایتاًمحافظان امنیتی است و  یافتهتکاملرا براي پاسخگویی سریع اعزام کنند. این شغل شکل  تیمی
 امنیتی خودکار جایگزین خواهد شد.

 هوانوردي

 هايفرودگاههوانوردي کوچک،  هايدستگاهچون  هاییبخشبراي آینده جهان است که در  بااهمیتبسیار  هايحوزههوانوردي یکی دیگر از 
 آیندهرد که اهمیت آن را در خط شکنانه فراوانی را در این حوزه انتظار دا هايفناوريو نظایر آن در حال رشد است. بشر ظهور  ايمنطقه

 نوینی را به همراه خواهند آورد: هايتخصصنوظهور با خود مشاغل و  هايفناوريبیشتر نیز خواهد کرد. 

AIRCRAFT RECYCLING TECHNOLOGISبازیافت هواپیما ( فنّاور .1 T:(  بازیافت  هايروشمتخصص در توسعه
ساخت هواپیماهاي  هايريفناوبراي مواد اولیه، تجهیزات و اجزاي 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 بیشتري خواهد یافت.
نظیر باربر یا  هاآنفضاپیما بر اساس کاربرد  هايمدلانواع 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 براي ي فضاپیماها تخصص خواهند داشت. این تخآشیانه، انبارهاي تعمیر و نگهداري و اجزاي 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  وآمدرفتبراي کنترل هوایی در شهرهاي پر  افزارنرمکه با طراحی  ايحرفه
 پذیرانعطافمدیریت  سويبهحرکت و عمومی همراه با افزایش بار سنگین جابجایی فضایی و  سرنشینبیچشمگیر هوانوردهاي 

 ترافیک اهمیت این شغل را در آینده افزایش خواهد داد.
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تخصصی بر  هايدیدگاه سازيآمادهها و پردازش داده ):OPERATING DATA ANALYSTاتی (هاي عملیتحلیل داده .5
ود دارد ما به دلیل اساس پایش مناطق هوایی و فضاهاي اطراف از اهم وظایف این تخصص است. این شغل نیز در حال حاضر وج

 افزایش اهمیت سفرهاي هوایی و تنوع وسایل نقلیه هوایی اهمیت آن رو به افزایش است.
و  تخصص طراحی ):SMALL AIRCRAFT PRODUCTION ENGINEERمهندسی تولید هواپیماهاي کوچک ( .6

هاي از آن در خاور دور وجود دارد. متنوع براي هوانوردي عمومی که نمونه هايپیچیدگیبا  صرفهبهمقرونسازي هواپیماهاي مدل
 افزایش خواهد یافت.تقاضا براي این شغل  هابینیپیشبر اساس 

 UNMANNED FLIGHT INTERFACE( ايحرفهبین  هايمهارتپرواز بدون سرنشین با  طراح واسط .7

DESIGNER CROSS-PROFESSIONAL SKILLS:(  براي  موردنیاز افزارينرم هايبستهو  هاواسطمتخصصی که
پشتیبانی، مسیریابی  هايسیستمو عملیاتی کردن  ریزيبرنامه. این فرد مسئول کندمیکنترل هواپیماهاي بدون سرنشین را طراحی 

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

 فرهنگ و هنر

صان محدود شده است. امتیاز انحصاري دایره محدودي از متخصبه  تدریجبه لیفضاهاي خالقیت بشري است و ترینقدیمیفرهنگ یکی از 
خالقانه و تولید کارهاي هنري خود  هايفعالیت، افراد بیشتر و بیشتري درگیر شودمیانجام  هاماشینبا توجه به عملیات روتینی که توسط 

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

 هايفناوري اگرچه بحث ارزیابی آثار هنري همیشه وجود داشته است، اما به دلیل ظهور ):ART APPRAISERارزیاب هنري ( .1
ال نوین کارهاي شده است. متخصص این شغل قادر است اشک ترضرورينیاز به این تخصص هنري  هايپیچیدگیو افزایش نوین 

د. آثار هنري علمی، و آثار قرار ده موردتوجهرا  هاآنهنري متشکل از عناصر ناهمگون را ارزیابی کرده و پیچیدگی و یا شکنندگی 
 یچیدگی هستند که نیاز به ارزیابی هنري دارند.از این پ هایینمونههنري و یا اجراهاي خیابانی 

کارگیري عناصر افزایش پیچیدگی و امکان به ):COLLECTIVE ART SUPERVISORسرپرستی هنرهاي جمعی ( .2
براي خلق برخی از  تريگسترده هايتیمگوناگون علمی و یا دیجیتالی در آثار هنري و گسترش ابعاد این آثار باعث شده است تا 

ممکن است  هاتیمت. این خالقیتی خاص اس هايپروژههاي هنري براي انجام وظیفه این شغل برپا کردن تیمنیاز باشد.  این آثار
 باشد. هاحوزهاز سایر  ايحرفهو افراد  افزارنرممختلف، دانشمندان، طراحان  هايحوزهمتشکل 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 کاري در فرد کامل شدن کند تا وارد حالت فلو (جذبمی

مستمر بر روي  تأملرمند براي 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 نوآوري هاشرکت. افزایش گسترده تمرکز واقعیت است

یشتري براي آینده نیاز تا هنرمندان و خالقان ب شودمیمربوط به آن باعث  هايپیچیدگیهنري و  هايحوزهو از سوي 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 هنري آثار با تعامل فردي حرفه براي کاربر مسیرهاي

 .کندمی مشتري طراحی هايفرصت و نیازها ،هاسلیقهبر اساس  ظرافت طبع را توسعه هايبرنامه
. هنر گیردمیهاي علمی و دانش را در کارهاي خالقانه و هنري به کار این فرد داده ):SCIENCE ARTISTهنرمند علمی ( .5

 MIT. براي مثال دانشگاه کنندمی، بلکه نهادهاي آموزشی نیز از آن استفاده گیردنمیقرار  مورداستفادهعلمی تنها توسط افراد 
 هنري و خالقانه رو به رشد است. هايفعالیتمرکزي خاص خود با نام مرکز علم، هنر و فناوري دارد. این شیوه از 
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 آموزش

را به  ايالعادهخارقجدید و  هايفرصتدر این بخش  دادهرخاقتصاد است. تغییرات  هايبخشفناوري اطالعات یکی از سریع الرشدترین 
 هايحوزهمتعدد در  هايرفتپیشاست. از سوي دیگر  بازکرده، مدیریت منابع، بازاریابی و آموزش ونقلحملنظیر طراحی،  هاحوزهروي سایر 

اده است. برخی از مشاغل ددر مناطق جغرافیایی مختلف نیاز به آموزش را افزایش  چندملیتی هايشرکتگوناگون علم و فناوري و فعالیت 
 از: اندعبارتد و آینده دار در این حوزه جدی

 هابرنامهطراحی و خلق  ):DESIGER OF CONSCIOUSNESS TRAINING TOOLSطراحی ابزار آموزش آگاهی ( .1
ربار هوشیاري (تمرکز باال، پبراي آموزش چگونگی ورود به حاالت  مورداستفادهو تجهیزات (براي مثال دستگاه بازخورد بیولوژیک) 

را نام برد که به  هاییدستگاه توانمیوظیفه اصلی این شغل است. براي نمونه  خالق و غیره) هايتواناییکسب آرامش، افزایش 
اصی براي ارتقاي خر آینده نقش مهمی که د هايآموزش ازجمله. دهدمیکاربر نحوه تعمق، آرامش و یا کسب آگاهی را آموزش 

 کلیه سطوح آموزشی ایفا خواهد کرد.
اي اغلب بر گراییمصرفصنعتی، علیرغم مزایایی که دارند، و افزایش  هايپیشرفت ):ECOPREACHER( بومزیستخطیب  .2

شود. به  ترگسترده . آموزش در این زمینه همواره اهمیت داشته است و الزم است بیشتر وآیندمی حساببهتهدید  زیستمحیط
هاي آموزشی علمی جراي 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 براي کودکان و 
صنعتی مناسب  عملکردهاي دربارهصنعتی  هايشرکتو غیره) و براي  زیستمحیط، سبک زندگی متناسب با هازبالهجداسازي 

 وظایف این تخصص است. ترینمهم زیستمحیط
:EDUCATIONAL ONLINE PLATFORM COORDINATORپالتفورم آموزشی آنالین ( کنندههماهنگ .3 ( 

آموزش آنالین، پشتیبانی  هايزمینهو در  کندمیآموزشی مستقل کار  هايپروژهمتخصصی است که در نهادهاي آموزشی و یا 
دانشگاهی استاندارد  ویژه یا مسیرهاي هايدورهو ترویج  دهیسازمانخاص و  هايرشتهآنالین در موضوعات یا  هايدورهتوسعه 

اداره و نیازهاي بهبود ورمها و روي پالتف هادورهارتباط میان معلمان و فراگیران را طی  کنندههماهنگاالیی دارد. این شایستگی ب
 ت بیشتري خواهد یافتآموزشی آنالین، این شغل نیز در آینده اهمی هايدوره. با توجه به اهمیت کندمیپالتفورم را تعریف 

متخصص ساخت مسیري آموزشی براي  ):EDUCATIONAL PATHWAY DESIGNERطراح مسیر آموزشی ( .4
که توسط  شودمی آموزشی ساخته هايدورهاز  ايمجموعه. این مسیر از اندشدهمتخصصانی که تازه وارد حوزه کاري جدیدي 

تخصص بر اساس . این م، کارورزان و غیره فراهم آمده استسازهاشبیهآنالین، مربیان،  هايبرنامه ازجملهنهادهاي آموزشی، 
و اهداف فرد تحت  هاتوانمنديفیزیولوژیک،  هايویژگیکه در آن مسیر  کندمیفوق نوعی مسیر آموزشی را طراحی  هايدوره

 است. قرارگرفته موردتوجهآموزش 
 وپرورشآموزشبه شکل روزافزونی در  آموزشی است که هايشیوهبازي یکی از  ):GAME EDUCATORبازي ( دهندهآموزش .5

ی بر فنون بازي که فرد آموزشی مبتن هايبرنامهقرار خواهد گرفت. این فرد در طراحی  موردتوجه، ساالنبزرگجهان، حتی براي 
 هايمعلم جایگزین تدریجبهتخصص دارد. این متخصص  کندمیبازي عمل  هايشخصیتدر آن مانند یکی از  گیرندهآموزش

 سنتی خواهد شد.
ی ، تاریخ، علموکارکسبآموزشی ( هايبازي دهیسازمانچنین فردي متخصص طراحی و  ):GAME MASTERاستاد بازي ( .6

ه بعد در کشورهاي بسیاري ب 2000است. پتانسیل آموزشی بازي از سال  سازهاشبیهتخیلی و غیره) و پشتیبان بازي با استفاده از 
شده است.  موردتوجهندي سازوکارهاي بازي در فرایندهاي جدي) رو کارگیريبه( سازيبازي اخیراًو  است قرارگرفته موردمطالعه

ا آموزش دهند به چنین تخصصی که قصد دارند با استفاده از بازي کارکنان یا فرزندان خود ر هاییسازمانو  هاشرکتتمامی افراد و 
 نیاز خواهند داشت.
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، شناختی کارکنان (حافظه، تمرکز هايهارتممتخصصی که براي 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 نیازهاي آموزشی هاآنو رشد  اندکردهنیز در چند سال اخیر ظهور  هابرنامهاین گروه از 
خالقانه  هايفعالیتگروهی حول موضوعی خاص یا  هايبحثمتخصصی که  ):MODERATOR( کنندهمتعادلمیانجی یا  .8

در علوم  هامهارتاز  ايمجموعه. کندمی دهیسازمانعملی  هايفعالیتجمعی را براي کمک به یادگیري مطالب جدید حین 
است و  پیداکردهوانی آموزشی اهمیت فرا هايدورهپس از اتمام  هاآنوجود دارند که کسب  اجتماعی، روانشناسی و بازاریابی

 و نیازهاي نوین را برقرار سازد. دانشگاهی هايآموختهباید تعادل میان  کنندهمتعادل
 دهیسازمانفردي متخصص در طراحی و  ):PROJECT TRAINING ORGANIZERسازمان دهنده آموزش پروژه ( .9

 واقعی اقتصاد تمرکز دارد. هايبخشدر  هاپروژهو اجراي  سازيآمادههاي تربیتی که بر برنامه
تکی بر منتور و استارت آپ جدید نیستند، اما در فضاي خالقانه و م هايواژه ):STARTUP MENTORمنتور استارت آپ ( .10

استارت  هايتیمستی استارت آپ، سرپر هايپروژهندازي ا. این متخصص در راهشودمیبیشتر  هرروز هاآننوآوري آینده اهمیت 
ر کشورهاي پیشرفته تبحر دارد. د بیندازنداستارت آپ راه  خواهندمیبه افرادي که  وکارکسب هايمهارتآموزش  و آپ جدید

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

 نوازيمهمانتوریسم و 

بخش مهمی از جلب  نوازيمهمانبا تسهیل امکان سفر گسترش و محبوبیت عمومی یافته است.  مروربهکهن است که  ايپدیدهتوریسم 
د فراوانی در بسیاري از ، هدایت تورها و غیره) پتانسیل رشداريرستوران(هتلداري،  نوازيمهمانتوریست و توسعه توریسم است. صنعت 

در  ویژهبهرشد  هايفرصتارد. به جهان معرفی کنند، د خوبیبهآن را  اندنتوانستهجذاب و دیدنی دارند و هنوز  هايمکانکشورهاي جهان که 
در این حوزه مشاغل  رودمی ا پیشینه تاریخی و طبیعت هنوز وجود دارد. انتظار، مراکز صنعتی بزرگ، شهرهاي کوچک بشهرهاکالنخارج از 

 زیر رشد و توسعه پیدا کنند:

ک منطقه، گوناگون واقعیت افزوده در ی هايالیهطراحی  ):Augmented reality area designerطراح منطقه واقعیت افزوده ( .1
راي 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 متعددي را براي میدان سرخ مسکو در عصر ایوان مخوف سا هايگزینهدر فیلم معروف استیالچی  تواندمی
وبی داشته باشد. این دانش تاریخی خ زمانهمترکیب کند و  ریزيبرنامه هايمهارتطراحی را با  هايمهارتین طراح باید در ا

کاربرد  کنندمیش استفاده دیگري که از فیلم براي تبلیغ یا آموز هايحوزهبلکه در بسیاري از  سازيفیلمدر حوزه  تنهانهتخصص 
 .شودمی دوچندان آیندهخواهد داشت و اهمیت آن در 

اي مشتریان که قادر به توسعه تورهایی خاص بر مبناي نیازه ايحرفهفردي  ):Individual tour directorمدیر تور شخصی ( .2
رهاي 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. هايجریاناز 
،  هايهتلدر  هاآناز  هایینمونه اکنونهمهتل که از  هايروباتمتخصص در مدیریت  ):Robot attendantهمراه ربات ( .3 آمریکا

دهند، انجام می خوبیبهکار خود را  هاپیکدرها، خانه نگهدار و  بازکننده هايرباتچین، ژاپن و سایر کشورها وجود دارد. اگرچه 
 هايمهارتبا  یافتهسازمانچنین همراهی باید متخصصی باشد.  هاآن همراهبه براي کنترل امور اما هنوز الزم است فردي 

 باشد که با علوم مکانیک آشنا بوده و در زمینه هوش مصنوعی تجربه داشته باشد. ايچندوظیفه
خرید بلیط خودکار،  هايسیستممتخصص در طراحی ): Smart travel system designerهوشمند سفر ( هايسیستمطراح  .4

 هايالگوریتمروي  گذاريسرمایه .گیرندمیقرار  مورداستفاده رزرو هتل و مسیریابی که اکنون نیز توسط برخی تورهاي معروف
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ست و میزان سفرها ساده، راحت و ارزان رو به افزایش ا هايحلراهتقاضا براي یافتن  است. آغازشدهنیز  فردمنحصربهجستجوي 
 کنندمیو مدیریت ها را طراحی افزارنرماین  که هایی و بالطبع آن افراديافزارنرمو بنابراین چنین  شودمی ترمتنوعنیز بیشتر و 

سفر فردي  هايبرنامهتورها و  سازيشخصی سويبهمورد تقاضاي روزافزون جامعه جهانی خواهند بود. بعالوه توجه بیشتري 
 ايبرنامهپیرو گروهی با  صرفاًمتنوع خود را در سفر دنبال کنند و  هايذائقه اندمایل هاتوریستبسیاري از  چراکهمعطوف شده است، 

 نباشند. شدهتعییناز پیش 
واي حتو مسئول پر کردن جهان مجازي با مفرد شاغل در این حرفه مشاور  ):Space brand managerبرند (فضاي مدیر  .5

و به فضاي حاکم در آن منطقه  کندمیمربوط به یک مکان را خلق  هايافسانهفرهنگی مرتبط با محیطی خاص است. او تصاویر و 
. تمامی این موارد باعث افزایدمی، خدمات توریستی و رویدادهاي گوناگون را اخبارزیبا، هویت،  هايطراحیدر دنیاي مجازي 

 هاتوریستراي ب رقابتی مقصديو محل به  شدهجذب بازدیدکنندگانتبدیل شود.  همتابیبه محیطی  موردنظرتا محل  شودمی
لب توریست ارزش این جزمان رشد خواهد کرد. افزایش رقابت براي  باگذشتوجود دارد و  اکنونهم. این شغل نیز شودمیتبدیل 

 تخصص را بیشتر نیز خواهد کرد.
منطقه، نوع  هايواقعیتبا در نظر گرفتن  هاتوریستخلق دورنماي اطالعاتی براي ): Territory architectمعماري قلمرو ( .6

راهبري خالق را  مدیر برند نقش کههنگامیکاربران و روندهاي محبوب کنونی در صنعت توریست از وظایف این تخصص است. 
 ختصاصی براي وظایف خاص است.جزئی و ا هايحلراهطراحی است که به دنبال ، معمار قلمرو کندمیایفا 

 هاآندهاي و کاربر افزارنرمفردي متخصص فناوري اطالعات که با طراحی  ):Tour navigator designerطراحی ناوبري تور ( .7
 هايبرنامهخودشان و  هايبرنامهسفري خاص و بر اساس سالیق و  هايبرنامهبراي کمک به کاربر جهت یافتن مسیرشان در 

 رویدادهاي فرهنگی منطقه سروکار دارد.

 رسانه و سرگرمی

 دربارهات ممکن براي مردم اطالع بیشترین تأمینند و اهدیل شدجمعی در قرن بیستم به ابزاري اساسی براي برقراري ارتباط تب هايرسانه
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 فیلترهاي قدرتمند، از منبع خبري صرف بودن فاصله می تدریجبهدر پاسخ به این تغییر  ايرسانه. منابع سازدمیممکن 
. حتی امروزه گیرندمیپیش  مسیر جدیدي را براي انتقال اطالعات در کارها دستورمهم و کمک به فرد جهت آشنایی با  هايپیام سازيشفاف
هاي خاص اطالعات افزاررمن از استفادهکه صفحه مشخصی را مطالعه کند یا با  کند تنظیم ايگونهبهخوراك ورودي خود را  تواندمیکاربر 

 هايمطلوبرا انجام دهد جزو  هاآنبتواند  راحتیبهکه کاربر  ايگونهبهاین تنظیمات  سازيسادهاجتماعی را فیلتر کند. البته  هايشبکهموجود در 
رایشی خاص خود را بر آن اعمال و اصول ویدنیاي 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 دنیاي نوین رسانه که عالوه بر 

ا انتظارات مدیریت مجاري اطالعاتی و گزینش محتواي سازگار ب ):Content aggregator editor( محتوا گردآورندهویرایشگر  .١
. شودمیطالعات محقق اهاي گردآوري و پردازش افزارنرمکاربر از وظایف این فرد است که از طریق تنظیم موتورهاي جستجو و 

 هد کرد.رشد خوا آیندههاي گروهی شخصی نیاز به آن در وجود دارد، اما با گسترش رسانه اکنونهماین شغل نیز 
اربر را هدف قرار این فرد با استفاده از مجاري اطالعاتی جدید، شامل مسیرهاي که مغز ک ):Emotion designerطراح عاطفی ( .٢

تا  کندمیکنترل  اندام حسی را هايمحركاین طراح به عیارت دیگر، . کندمیایجاد عاطفی  زمینهپس، براي محتوا دهندمی
 .در زمان استفاده از محتوا را ایجاد کند کاربر ضروري برايعواطف  و ساتاحسا

این متخصص سازمان دهنده، خالق و راهنماي دنیاي بازي در فضاهاي واقعی و مجازي  ):Game practitionerکارورز بازي ( .٣
است محبوبیت دارند.  شدهطراحیمحدود  هايمکانبراي  امروزه مسابقات شهري، از رانینگ سیتی تا کالستروفوبیا کهاست. 
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مرز میان بازي و زندگی واقعی بسیار مبهم است. این نوع از  هاآنکه در  اندآمدهدید واقعیت جایگزین نیز پ هايبازيهمچنین 
 نیز سرشان شلوغ خواهد شد. هابازياین  موردنیازدر آینده گسترش خواهند یافت و طراحان فضاهاي  هابازي

ات و نحوه نش اطالعدر دنیاي واقعی محبوبیت زیادي دارد، اما این تخصص به گزی آرایشگري ):Info stylistاطالعات ( آرایشگر .۴
 صورتبهجریان محتوا  تآرایشگري اطالعا. در شودمیکه با نیازهاي کاربر خاص تطابق داشته باشد مربوط  ايگونهبهارائه آن 

ایی خرید با استفاده از . نواحی جغرافیشودمی، به کاربر عرضه خریدجغرافیاي نواحی ، بر اساس شدهتوصیهگزینشی از اطالعات 
با استفاده  عموماً. این کار شودمیاست، تعیین  شدهمشخصو یا عالیقی که در پروفایل شبکه اجتماعی کاربر جستج هايدرخواست

ردم براي ایجاد چنین . در آینده تمناي مشودمیاز الگوریتمی که شخص براي مقاصد خودش ایجاد کرده است، از بیرون انجام 
یا  درنتیجهخواهد کرد و  مشابه را بیشتر هايالگوریتمجریانی براي خودشان و توسط خودشان افزایش خواهد یافت و تقاضا براي 

 باید خود آرایشگر اطالعاتی خود باشند یا از متخصصی در این زمینه کمک بگیرند.
ع رسانه منابرسانه نوعی مجري قانون در فضاي رسانه است. او از طریق پایش  پلیس ):Media policemanپلیس رسانه ( .۵

نیز توسط نهادهایی  اکنونهمرا شناسایی خواهد کرد. این وظیفه  هاتخلفهاي خاص افزارنرمشخصی و یا با استفاده از  صورتبه
و جنایات سایبري به شغلی  ش استفاده نادرست از اطالعات، در آینده به دلیل افزایوجودبااین. شودمیدر کشورهاي مختلف انجام 

 مجزا تبدیل خواهد شد.
ان به این متخصص با همکاري روانشناسان، زبان شناسان و مهندس ):Media software designerرسانه ( افزارنرمطراح  .۶

 پردازدمیي براي یافتن، پردازش و توزیع اطالعات بر روي اینترنت افزارنرمخلق ابزار 
عمومی که بر اساس  بینیجهاننوعی  دهیشکلمسئول  ):SEMANTIC FIELD PRODUCERعرصه معنا ( تولیدکننده .٧

که در  کندیمکنترل  آراین متخصص گزینشگرهاي محتوایی  خلق خواهند شد. کندمیکه او کنترل  ايرسانه هايجریانآن 
را در سطح  ايرسانه هايرباتو تنظیمات  کنندمیاطالعات را براي کاربران ایجاد  هايجریانفرضی  بینیجهانچهارچوب نوعی 

 .دهدمیباال انجام 
براي کار، مطالعه و اوقات  حلراهمتخصص طراحی  ):VIRTUAL REALITY ARCHITECTمعمار واقعیت مجازي ( .٨

 .کندمیطراحی  افزارسختو  افزارنرماربر بر اساس پارامترهاي بیولوژیک و فیزیولوژیک کفراغت در واقعیت مجازي. او 
عی، این فرد خالق مفاهیمی نظیر، فلسفه، قوانین طبیعی و اجتما ):VIRTUAL WORLD DESIGNERطراح دنیاي مجازي ( .٩

 هاي مجازي است.اي جهان، معماري، حواس، حیوانات و دنیاي اجتماعی براندازچشمتعامالت اجتماعی و استانداردهاي اقتصادي، 

 يفناورستیز

در حال رشد است. این  شدت بهنیز  توسعه حال درو  یصنعتمهینرا در جهان صنعتی داشته و در جهان  ياگستردهرشد  فناوريزیستصنعت 
دیگر صنعت نظیر  يهاشاخهصنایع جهان در دهه آینده است که خود توسعه خواهد یافت و بر  نیتردبخشینوصنعت هنوز هم یکی از 

ن صنعت نیز مشاغل تخصصی در ایچشمگیري خواهد گذاشت.  ریتأث نیز بهداشت، مهندسی برق و قدرت، مواد پایه و اقتصاد روستایی و شهري
 از: اندعبارت هاآن نیترمهمجدیدي در حال ظهور و یا رشد هستند که 

با  يهايفناور، طراحی و ایجاد ریزيبرنامهمتخصص در  ):LIVING SYSTEMS DESIGNERزنده ( هايسیستمطراح  .1
جایگزین ي پایدار در شهرهاچنین شغلی  .دارند سروکاراصالح ژنتیکی شده  هايمیکروارگانیسمو  هاسلولچرخه بسته که با 

نند، در طراحی مزارع شهري بیوراکتورها را محاسبه ک موردنیازنخواهد داشت زیرا شاغلین این حرفه قادر خواهند بود تا ظرفیت 
 بازیافت ضایعات را توسعه دهند. هايسیستممشارکت داشته باشند و 

PARK ECOLOGIS( هاپاركشناس فضاهاي عمومی و  بومزیست .2 T:(  متخصصی است که مسئولیت پایش و تحلیل شرایط
، ایجاد يسازمحوطههاي حلو غیره)، توسعه و اجراي راه هاکوچه، اهدانیم، بلوارها، هاپاركفضاهاي عمومی ( محیطیزیست
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ضاهاي سبز در ف محیطیزیستم براي حفظ تعادل فضاهایی براي اسکان و افزایش جمعیت حیوانات و حشرات و سایر اقدامات الز
است و به  جادشدهیابزرگ  هايپاركمسئول نگهداري از  مؤسسات. این شغل در حال حاضر توسط برخی شهري را بر عهده دارد

 شدتبهدر شهرها در آینده نیز تقاضاي آن  ویژهبهمردم  زیستمحیطدلیل رشد جمعیت و لزوم توجه به فضاهاي سبز براي بهبود 
 افزایش خواهد یافت.

 يهاشاخهمنسوخ  هايحلراهمتخصص جایگزین کردن  ):SYSTEM BIOTECHNOLOGISTزیست فناور سیستم ( .3
زل را با سوخت کمک خواهند کرد تا سوخت دی ونقلحمل هايشرکتکه براي مثال به  فناوريزیستلف 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 شهرهاي جدید با استفاده از  ):URBAN ECOLOGISTشناس شهري ( بومزیست .4
تخصص  زیستمحیط، مهندسی قدرت و کنترل آلودگی وسازساخت يهاحوزهاست که در  زیستمحیطمناسب  هايفناوريزیست

بسیاري از کشورهاي اروپا  ودارد. این شغل در حال حاضر در کشورهایی مانند مالزي، چین، امارات متحده عربی، هند، کره جنوبی 
دي که با است و علت آن تمرکز کشورهاي فوق بر ساخت شهرهاي سبز است. تفکر ساخت شهرهاي جدی گیريشکلدر حال 
 رد.کرشد بیشتري خواهد  ندهیآدوست باشند در حال گسترش است و به همین دلیل این شغل نیز در  زیستمحیط

 کشاورزي

غذاي بیشتر را افزایش  نیأمتمیلیارد نفر دیگر به آن اضافه شود، نیاز به  2حدود  2050تا سال  شودیم ینیبشیپافزایش جمعیت جهان که 
جدي نظیر  ییهاچالشاه خواهد داد. بشر براي اجتناب از قحطی جهانی باید به بخش کشاورزي توجه بیشتري را معطوف کند و در این ر

ین بخش وجود دارد. اگیاهی بر سر راه  يهاگونهکاهش تنوع زراعی و انقراض برخی از یی، خستگی و فرسودگی خاك، وهواآبتغییرات 
ظهور و یا رو به رشد در این جدیدي را نیاز خواهد داشت. برخی از مشاغل نو هايتخصص جهیدرنتنوین و  يهايفناور هاچالشمقابله با این 

 حوزه به شرح زیر هستند:

ی بومزیستاین شخص عالوه بر آشنایی با مباحت  ):AGRICULTURAL ECOLOGISTشناس کشاورزي ( بومزیست .1
ی خاك آشنایی کامل کشاورزي باید در بحث دفع ضایعات تخصص داشته باشد و با توسعه اصول دفع ضایعات کشاورزي و بازیاب

 داشته باشد.
ملکرد رقابتی محصوالت است که عمتخصصی سطح باال  ):AGRICULTURAL ECONOMISTاقتصاددان کشاورزي ( .2

 کندیمتنظیم  ياگونهبهکشاورزي را  هايشرکت. او عملیات کندیمکشاورزي را تضمین  هايشرکتو هزینه اندوز بودن عملیات 
متخصص است. افزایش  نیز با این هاشرکتبازار متناسب باشد. مسئولیت مدیریت مخاطرات اقتصادي  هايالزامکه با نیازها و 

 ا افزایش خواهد داد.حجم تولیدات کشاورزي در آینده و ضرورت تولید اقتصادي در این بخش اهمیت و تقاضا براي این شغل ر
 AGRICULTURAL INFORMATICS AND ENGINEERNGمتخصص اطالعات و مهندسی کشاورزي ( .3

EXPERT :( د و با کامپیوتري نوین برخوردار باش يهايفناورپیاده ساختن  ٔ◌ نهیدرزماین فرد نیز باید از تخصصی سطح باال
والت کشاورزي در کشاورزي سروکار دارد. این تخصص نیز به دلیل ضرورت افزایش تولید محص تأسیساتکردن و خودکارسازي 

 نوین در این بخش آینده روشنی خواهد داشت. يهايفناورآتی و لزوم استفاده از  يهاسال
پیشرفت  ):AUTOMATED FARMING EQUIPMENT OPERATORاپراتور تجهیزات کشاورزي خودکار ( .4

را افزایش خواهد  هانهیزمین شدن فرایندهاي تولید نیاز به اپراتورهاي هوشمند و کارآمد در ا خودکارفناوري در بخش کشاورزي و 
کشاورزي را در  هايترباحسگر، پهپادها و  هايدستگاهند خودکار مان آالتنیماشوظیفه مدیریت داد. فرد متخصص در این شغل 

 مزرعه بر عهده خواهد داشت.


