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 و هاخراشآسمانمتخصص در نصب و نگهداري امکانات کشاورزي صنعتی در  ):CITY FARMERکشاورز شهري ( .5
در  توانندیم هستند که زیستمحیطپایدار و سازگار با  يهاسازهمزارع عمودي  .بزرگ استدر شهرهاي  هاآن يهابامپشت
قرار در دستور کار بیشتر  در آینده نزدیک هاسازهاین . قرار گیرند مورداستفادهکشاورزي و دامداري در محدوده شهر  يهانهیزم

 راشخآسمانمزارع لید در سنگاپور ساخته شد و در حال حاضر براي تو 2012ر سال اولین مزرعه عمودي تجاري دخواهند گرفت. 
افزایش جمعیت و  .است شدهيزیربرنامهآمریکا، 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 شهري، لزوم توجه به مسائل 
 براي کشاورزي عمودي را بیشتر خواهد کرد که به معنی رشد این شغل در آینده خواهد بود.

محصوالت اصالح ژنتیکی شده در  يریکارگبهمتخصص در  ):GMO FARMERکشاورز محصوالت اصالح ژنتیکی شده ( .6
سروکار دارد. در حال حاضر  شدهنییتعو خلق محصوالتی با مشخصات از پیش  فناوريزیست يهاافتهی يسازادهیپکشاورزي که با 

ین فناوري 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 کشاورزي  سالمتبهاطمینان عمومی نسبت 

 این خوزه است.

 تولید و ذخیره انرژي

ولید و ذخیره انرژي یکی از تانرژي براي اهداف گوناگون باعث شده است تا حوزه  نیتأمو نیاز روزافزون جهان به  سوکیبحران انرژي از 
قرار  موردتوجه شیازپشیبده جایگزین نیز از مباحث مرتبطی هستند که در آین يهايانرژده باشد. بشر در آین موردتوجه يهاحوزه نیترمهم

جدید  هايتخصصعناي ایجاد به پیشرفت هر چه بیشتر فناوري نیاز خواهند داشت. پیشرفت فناوري به م هاحوزهخواهند گرفت و هر دو این 
 از: اندعبارتبرخی از مشاغل مهم در این حوزه  براي راهبري آن است و این خود یعنی مشاغل نوین.

این متخصص درگیر طراحی انواع  ):ENERGY STORAGE DEVICE DESIGNERذخیره انرژي ( هايدستگاهطراح  .1
بود تا امکان ذخیره  گرما، چرخ طیار و غیره خواهد کنندهيآورجمعبا ظرفیت باال،  يهايباطرذخیره انرژي نظیر  هايسیستم

نرژي نیمی از راه است و هوشمند بین نقاط پیک و حداقل مصرف پدید آید. تولید موفق ا يهاشبکهآن در  عیباز توزانرژي براي 
این زمینه در جریان  متعددي در هايفعالیتبراي مصرف و ذخیره اثربخش آن نیز نیمه دوم راه خواهد بود.  هاییحلراهتوسعه 

 است و متخصص این حوزه در آینده مشغله بسیار بیشتري خواهد داشت.
LOCAL POWER SUPPLY SYSTEM SPECIALISبرق محلی ( نیتأم هايسیستممتخصص  .2 T:(  ،طراحی

در اندازه میکرو) از وظایف  ياهستهبادي، خورشیدي، زیستی،  يژنراتورهاتولید برق کوچک ( هايسیستماز  ينگهدارو  سازيپیاده
تند. این تورها هسیل اصلی توسعه میکروژنرادال ازجمله کنندهمصرف يهانهیهزو کاهش  محیطیزیستهوشیاري این فرد است. 

ان ه رشد خواهد بود. صاحبباست و به دلیل اهمیت مباحث باال همچنان در آینده رو  جادشدهیاشغل در برخی از کشورهاي پیشرفته 
 روستایی و طراحان مزارع عمودي از مشتریان اصلی این شغل خواهند بود. يهاخانه

متخصص در توسعه و طراحی ): MICRO GENERATION SYSTEM DESIGNERمیکروژنراتور ( هايسیستمطراح  .3
 ابندییمر اکناف جهان توسعه فناورانه پیشرفته براي میکروژنراتورها مطابق با نیازهاي کاربر است. میکروژنراتورها د هايحلراه

 هايسیستمان نیست و استاندارد پاسخگوي نیاز کاربر يهاحلراهیی، 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 براي 

 افزایش خواهد یافت.
مدیریت  ):POWER GENERATION SYSTEM UPGRPADE MANAGERتولید برق ( هايسیستممدیر ارتقاي  .4

از وظایف  تأسیساتاثربخش، ایمن و پایدار براي این  هايروش سازيپیاده و ياهستهبی و آ، گازيتولید برق  تأسیساتارتقاي 
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 موردنیازتنوع در منابع انرژي الکتریکی، هنوز سهم بسیار باالیی از الکتریسیته  يسوبهروند 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  يهاروگاهینبهترین تجربیات در  کارگیريبهاین امر به متخصصانی نیاز دارد که قادر به انتقال و 
 که بنابراین به متخصصان مرتبط نیاز خواهند داشت. اندکردهایجاد  هاسیستمبراي ارتقاي این  ییهابرنامهاین صنعت نظیر زیمنس 

فناورانه  هايحلراهاین فرد در ارائه  ):RECUPERATION SYSTEM DESIGNERاحیا و بهبود ( هايسیستمطراح  .5
، مترو یا وسایل نقلیه لیاتومبمانند  ياهینقلهنگام ترمز کردن وسایل  ژهیوبهبراي تسخیر انرژي مازاد وسایل نقلیه در حال حرکت، 

ا و تریلرها از این فناوري عمومی الکتریکی تخصص دارد. اگرچه احیا انرژي کاري انقالبی نیست و در وسایلی مانند قطار، ترامو
را  هاییسیستمند چنین هنوز محبوبیت خواهد داشت و نیاز به متخصصانی که بتوان هامدت، اما این فناوري تا شودیماستفاده 

 بسازند رشد خواهد کرد.
این فرد طراح  ):WEARABLE POWER DEVICE DESIGNERانرژي ( دکنندهیتولپوشیدنی  هايدستگاهطراح  .6

یت میکروژنراتوري از انرژي متحرك و قابل پوشیدن است. خلق اقالم شخصی مانند لباس و کفش با قابل دکنندهیتول هايسیستم
از لباس خیابانی  توانیم مثالعنوانبهنیز وجود دارند که  اکنونهم هادستگاهاز این  ییهانمونهاین فرد است.  هايتخصصدیگر 

کروژنراتورها این شغل را در . اهمیت تولید انرژي و پیشرفت در حوزه میادکردیدر ایتالیا  تولیدشدهخورشیدي  يهايباترمجهز به 
 خواهد کرد. ترمحبوبآینده 

این فرد در مدیریت عملیات  ):WEATHER EXPERT IN POWER INDUSTRYدر صنعت برق ( وهواآبمتخصص  .7
 بینیپیشفاده از فنون سطوح تولید انرژي با است بینیپیشیی تخصص دارد. وهواآبانرژي بر اساس شرایط  تولیدکننده تأسیسات

است. براي مثال  شدههبرداشتزمینه این شغل جدید  براي آماده کردن ییهاگام. این فرد است هايتخصصاز  بلندمدتدر  وهواآب
 بلندمدت يهابینیپیشه تولید انرژي خود را بر پای تأسیساتبار  بینیپیششوراي اعتماد الکترونیکی تگزاس موسوم به ارکات 

 است. بنانهاده وهواآب

 برق و مدیریت نیروتوزیع  يهاشبکه

نیاز به  جهیدرنتست و ارو به رشد  جهانپیچیدگی . توزیع نیرو سیستم گردش خون آن هستند يهاشبکهاقتصاد است اگر الکتریسیته خون 
شبکه  يهايفناوریرو به نتوزیع و مصرف  يهاشبکهنیرو مشاغل مرتبط با آن نیز رو به افزایش هستند. تغییرات کلیدي  نیتأم يهاشبکه

ر یک ساختمان مسکونی کنترل هوشمندي هستند که بر اساس میزان مصرف بار د هايسیستمداراي  هاشبکههوشمند وابسته شده است. این 
). مشاغل بارکمب و زمان مصرف ششویی فقط در س(براي مثال، ماشین لبا آورندیمعملیاتی را به وجود  يهاوهیشبهینه  میتنظیا اداري امکان 

 از: اندعبارتآینده مرتبط با این حوزه 

:ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION OPERATORودروهاي الکتریکی (اپراتور ایستگاه شارژ خ .1 ( 
بري بدون رواپیماي باهمتخصص ارائه خدمات زیرساختی براي شارژ الکتریکی خودروهاي برقی و سایر وسایل نقلیه (براي مثال 

در سایر نقاط جهان نیز  خودروهاي برقی سويبهایستگاه در این زمینه پیشتاز است، اما حرکت  7000سرنشین). آمریکا با حدود 
 ادامه دارد و این شغل در بسیاري از کشورهاي در آینده یک ضرورت خواهد بود

این فرد  ):ELECTRICITY CONSUMER RIGHTS EXPERTالکتریسیته ( کنندهمصرفمتخصص حقوق  .2
در مورد قوانین  ياحرفه يهاهیتوصو  کندیمو مطابقت با سایر نیازهاي کاربر بررسی  ییکاراایمنی،  ازنظرتوزیع نیرو را  يهاشبکه
 کنندهمصرفحفاظت از حقوق  قدرتمندي را براي هايسیستم. آمریکا و اروپا این شغل را ایجاد و دهدیمدر انرژي ارائه  ییجوصرفه

 ود.در آینده شاهد رشد این شغل خواهیم بچنین سیستمی براي کلیه کشورها ضروري است و اند. ابداع کرده
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که  فردي درگیر در ممیزي و ارائه مشاوره در خصوص مصرف انرژي الکتریکی است ):ENERGY AUDITORممیز انرژي ( .3
 يسازنهیبهرا براي  ییهاهیتوصو  کندیمخسران انرژي بررسی  ازنظرها را مسکونی و کارخانه يهامجتمعمنازل و اماکن خصوصی، 

خواهد  ياالعادهفوقد . این شغل نیز اکنون وجود دارد و به دلیل اهمیت مصرف انرژي در آینده رشدهدیممصرف انرژي ارائه 
 داشت.

در بیشینه ساختن راندمان  این فرد ):POWER CONSUPMTION SYSTEM DESIGNERطراح سیستم مصرف برق ( .4
بهترین ابزار  ارهدرب ،مناسب هايسیستمطراحی  در جهت تخصص دارد. اوبرق در محیط کاربر و راحتی استفاده از آن مصرف 

 دهد.یتهویه مطبوع، مشاوره م هايدستگاهوسایل منزل، نظیر  نیترپرمصرفچگونگی کار با براي شرایط خاص و 
 POWER GRID ADJUSTER/CONTROLLER IN DISTRIBUTEDشبکه توزیع نیرو ( کنندهکنترل .5

GENERATION:(  عملیاتی و  يهاوهیشبالقوه سیستم توزیع برق، طراحی کارآمدترین  يهانقصانفردي متخصص در تحلیل
هوشمند  يهاکهشبکنترل و نحوه هدایت  مخرب ریغ هايروشتوزیع و دفع ضایعات است. او با  يهاشبکهتضمین ایمنی طرح 

 آشنایی دارد.
تخصص این فرد در شناخت خوب بازارهاي 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 انرژي الکتربین
 کنندیمق را مدیریت تقاضا براي چنین تخصصی را افزایش خواهد داد. در کشورهایی که به شکل متمرکز توزیع بربراي فروش 

رگ آینده این شغل حتی توزیع کوچک و بز يهاشبکهشاید این شغل جندان ضروري به نظر نرسد، اما با ظهور میکروژنراتورها و 
 درخشان باشد. تواندیمدر چنین کشورهایی 

: SYSTEM ENGINEER FOR SMART POWER GRIDSهوشمند توزیع نیرو ( يهاشبکهسیستم براي  مهندس .7 (
قاصد مختلف مهوشمند برق براي  يهاطیمحمیکروژنراتور و  هايسیستمهوشمند،  يهاشبکه يسازمدلمتخصصی که طراحی و 
 هاشرکت. برخی آوردیمراهم در کل چرخه عمرشان نیز ف هاسیستمزیرساختی و فناورانه را براي  هايالزاموظیفه 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.

 ياجاده ونقلحمل

 صورتبهو نزدیک را  . ما فواصل دورکندیم ترپررنگرا  ونقلحملکه این امر نقش صنعت  شودیمبیشتر و بیشتر  هرروزسفرهاي مردم 
ینه سفرها پدید خواهد آمد. سرعت، آسایش و هز ٔ◌ نهیدرزم يترسخت هايالزامدر آینده  هاییجابجاو با افزایش این  میشویممتناوب جابجا 

ثال خودروهاي بدون ممدیریت ترافیک و کنترل وسایل نقلیه (براي  يهارساختیزبخشی اساسی براي  عنوانبههوشمند  هايسیستمظهور 
 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
راي سازوکارها و کامپیوتري ب افزارنرم يبندکرهیپرباتیک و  ونقلحمل يهاشبکهاز سوي  شدهارائهخدمات  تیریمدوظیفه 
به آن نیاز  شدتبهینده که جهان رباتیک آ تیپراهمبدون سرنشین، را بر عهده خواهد داشت. شغلی  عمدتاًرباتیک,  هايدستگاه

 خواهد داشت.
 هايروشاست که در انتخاب بهترین  ياحرفهفردي  ):CROSS-LOGISTICS OPERATORاپراتور تدارکات متقاطع ( .2

 هايبخشتبحر دارد. کنترل و تنظیم ترافیک در همه  ونقلحملگوناگون  يهاوهیشبا استفاده از  جابجایی و انتقال کاال و مسافر
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از دیگر  ونقلحمل يهاشبکهترافیکی در  يهاانیجرو توزیع مجدد  ونقلحملچند ماژوله، پایش احتمال ایجاد هابهاي  يهاشبکه
 وظایف این شغل است.

 DESIGNER OF COMPOSITE STRUCTURES FORکامپوزیت براي وسایل نقلیه ( يهاسازهطراح  .3

VEHICLES:(  مت به سایش و وزن، دوام، مقاو شدهنییتعکامپوزیتی را بر اساس مقادیر از پیش  يهاسازهمتخصصی است که
، اما متخصصان به دنبال رندیگیمقرا  مورداستفاده ونقلحملنیز در انواع گوناگون  اکنونهم. مواد کامپوزیت کندیمغیره طراحی 

و انبارداري کاربرد  ونقلحملعمودي در صنعت  يهاسازه ژهیوبهو  هاسازه ازآنجاکهکاربردهاي جدیدي براي این مواد هستند. 
 یشتري خواهد داشت.، این شغل در آینده رشد بکنندیمفراوان دارند و مواد کامپوزیت در این حوزه مزایاي زیادي ایجاد 

فردي که وظیفه طراحی واگن، اتصاالت و  ):HIGH-SPEED RAILWAY DESIGNER( ریالسعیسر آهنراهطراح  .4
یی را نیز مدنظر قرار وهواآبو  يامنطقهخود مشخصات  يهایطراحدارد و در  بر عهدهرا  ریالسعیسرایستگاه براي سیستم ریلی 

نیز مشغول به کار هستند.  اکنونهماخیر با توجه به ظهور این سیستم ریلی در جهان  يهاسال. متخصصان این رسته در دهدیم
 هد داد.اما افزایش سرعت و لزوم استفاده از این سیستم در سراسر دنیا تقاضا براي این شغل را افزایش خوا

کاال یا مسافر گاهی در  ونقلحمل): INTERMODAL HUB DESIGNER( ونقلحملطراح هابهاي چند کاربردي  .5
 ییهاستگاهیا. طراحی شودیمزمینی گاهی با ماشین و گاهی با قطار انجام  ونقلحملزمینی، دریایی و هوایی و یا حتی در  يهاشکل

رد در طراحی هابهاي دارند. این ف ونقلحملنقش مهمی در باال بردن سرعت  شودیمتعویض  ونقلحمل يهاوهیشاین  هاآندر که 
و ارزیابی  هاآنایشی س)، محاسبه ظرفیت حمل مسافر یا کاال و مقاومت ونقلحملبراي تغییر انواع  هاییسیستمچند کاربردي (
 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 کاربردي ( ونقلحملتکنیسین  .6
 رد است.فمربوطه از وظایف این  يهاستگاهیاناهمگون، هابهاي چند کاربردي مسافر و کاال و  ونقلحمل يهاسازه

براي  افزارنرمتوسعه  ):SMART MANAGEMENT SYSTEM ARCHITECTمعماري سیستم مدیریت هوشمند ( .7
مدیریت  هايسیستممدیریت ترافیک وظیفه این متخصص است. او وظیفه کنترل  هايسیستموسایل نقلیه بدون سرنشین و 

ه با افزایش اما در آیند پیچیده وجود دارد، يهاونقلحملبراي پایش  ییهاحلراه اکنونهمدارد. اگرچه  بر عهدههوشمند را نیز 
 مدیریت ترافیک نیاز به این شغل نیز بیشتر خواهد شد. هايسیستمنیاز به خودکارسازي 

است که  تطبیقی ياجادهمتخصص در انتخاب و نصب سطوح  ):SMART ROAD BUILDERجاده ساز هوشمند ( .8
ل شرایط جاده را نیز نظارتی و نصب حسگرهاي کنتر هايسیستمبا استفاده از شناسایی فرکانس رادیویی،  ياجاده يگذارعالمت
 .ردیگیمدر نظر 

 ياحرفهفردي  ):TRANSPORTATION NETWORK SAFETY ENGINEER( ونقلحملمهندس ایمنی شبکه  .9
تخصص دارد. این  ونقلحملو فناورانه موجود براي شبکه  محیطیزیستکه در تحلیل و پایش اطالعات و بررسی تهدیدهاي 

براي  حلراهو ارائه  ونقلحمل يهاشبکهمهندس، برخالف متخصصان ایمنی ترافیک، به تحلیل مشکالت مرتبط با کارکرد کل 
 .پردازدیم هاآنجلوگیري از 

 آبی ونقلحمل

در  ویژهبهاست، هنوز هم  افتهیکاهشاست. اگرچه در دهه گذشته نقش آن تا حدودي  ونقلحملانواع  نیترمهمآبی یکی از  ونقلحمل
. سیستم کندیماست. این سیستم در گردشگري نیز نقش مهمی ایفا  ونقلحملبخش مهمی از صنعت  ياقارهنیبو  یالمللنیب ونقلحمل

حمل متفاوت مانند کشتی و قطار).  يهاوهیشدریایی پیشرفت کرده است (براي مثال حمل بار تحت یک قرارداد با  ونقلحملچند کاربردي در 
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. شودیمجدید و مواد پیشرفته کار  يهاسوختروي معرفی  زمانهمو  شوندیممدیریت هوشمند در این حوزه نیز به کار گرفته  هايسیستم
 منجر به ظهور مشاغل جدیدي شود. تواندیمآبی  ونقلحملفوق در  يهايفناورتلفیق 

آشنا با ناوبري بر روي یخ در قطب  ):ARCTIC NAVIGATION SPECIALIST( متخصص ناوبري در مناطق قطبی .1
 يریگمیتصمیر مسیر براي تغی سرعتبهشمال، که قادر است بهترین مسیر را براي یک کشتی ترسیم کرده و در موارد اضطراري 

 رد.کاربرد دا يناویاسکاندکند. این شغل بیشتر براي کشورهاي شمالی نظیر روسیه و کشورهاي 
: MARINE INFRASTRUCTURE SYSTEM ENGINEERزیرساختی براي زیردریایی ( هايسیستممتخصص  .2 (

احلی را بر عهده دارد در مناطق س هایکشتو  هاسازه يریپذانعطافبراي افزایش  هايفناور سازيپیادهفردي که وظیفه توسعه و 
ي سیستمی زیرساخت زیردریایی تا امکان مقابله با تهدیدها گوناگون (طبیعی یا انسانی) پدید آید. این شغل نیز تحت عنوان فناور

مدیریت هوشمند  هايیستمسو تحول  محیطیزیست هايالزامافزایش  ویژهبهفناوري در آینده ( توجهقابل ياشرفتهیپوجود دارد، اما 
 این شغل را دگرگون خواهد ساخت. هايالزامآبی)  ونقلحمل

PORT ECOLOGIS( بندرهاشناس  بومزیست .3 T :( و فضاهاي  هایکشت، بندرها محیطیزیست يهامشخصهپایش و کنترل
از وظایف این شغل است.  ي بندر و مناطق همسایگی آن بعالوه کلیه گیاهان و جانوران ساکن در منطقه)وهواآب( هاآنمرتبط با 

این فرد خواهد بود.  اطراف آن وظیفه دیگري است که بر عهده يهاآبو  بندرها زیستمحیطبراي بازگرداندن  افزارنرمتوسعه 
 .انددهکرآموزشی تدوین  يهابرنامهبراي پرورش افراد در این شغل  افتهیتوسعهکشورهاي  يهادانشگاهبرخی از 

 فضا

دودي محبوبیت خود حعلمی تخیلی نظیر جنگ ستارگان به دلیل عدم پیشرفت چشمگیر در فناوري فضایی این بخش تا  يهالمیفعلیرغم 
خود قرار دارد. گذشته  در نقطه عطف هوافضاصی حوزه در بخش خصو شده کسبامروزه به خاطر موفقیت  حال نیا بااست.  داده دست ازرا 

را براي خلق  ياگسترده يهافرصتبخشی تجاري است که به  شده لیتبددر حال  هوافضابه فضا، حوزه  سفرکردهاز تعداد اندکی از پیشتازان 
 چهار، گروهی سالهکی، پس از گذراندن دوره آموزشی طوالنی و سفري 2023. براي مثال، در سال کندیمخصوصی ایجاد  يوکارهاکسب

نفر خواهد  20ت این سیاره به جمعی 2035که در سال  ياگونهبهنفره پا بر روي مریخ خواهند گذاشت و هر دو سال این سفر تکرار خواهد شد 
متفاوتی در این  کامالًد. دنیاي ن دار دیگري را نیز در قرن آینده به سیارات دیگر بفرسترسید. ناسا با کمک دارپا قصد دارد سفینه سرنشی

 بهکه  طلبدیمرا  یلیبدیب هايتخصصدر این حوزه  . کاررندیگیمدیجیتالی سرچشمه  يهايفناوراز  عمدتاًبخش در حال ظهور است که 
 از: اندعبارت هاآننمونه برخی از  عنوان

خطیر است  يافهیوظحفظ 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 هايسیستمو 

 وتا جانوران  هاروسیوزیستی گوناگون (از  يهاسامانهاین متخصص رفتار  ):SPACE BIOLOGISTفضایی ( شناسستیز .2
فضایی پایدار براي  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 براي سفرهاي  يهاگاهیپاو  ياماهواره يهاستگاهیا
 است.

منابع کانی بر روي ماه و سایر  يکاومعدنمتخصصی که به اکتشاف و  ):SPACE GEOLOGISTفضایی ( شناسنیزم .3
 سیارات خواهد پرداخت.



١٩ 
 

نزدیک به زمین  ونقلحملاین مهندس به ارائه خدمات در شبکه  ):SPACE ROAD ENGINEERمهندس راه فضایی ( .4
بالستیک) را  يهاکالهکبا  ياقارهنیبزمین و سفرهاي  خواهد پرداخت و مسئولیت طراحی کریدورهاي ترافیکی (پرواز در مدار

 نیز با این فرد خواهد بود. هاپرتاب يسازهماهنگو  ریزيبرنامهخواهد داشت. با افزایش تعداد پروازها از زمین وظیفه 
فضایی  يهاسازهطراحی  ):SPACE STRUCTURE LIFE CYCLE DESIGNERفضایی ( يهاسازهطراح چرخه عمر  .5

 يبرداربهرهبه دلیل  و غیره) بر اساس نیازهاي بازسازي و دفع ضایعات از وظایف این متخصص است. هاماهواره، هاستگاهیا(
مورد تقاضاي فراوانی  يزودبهاسکان انسان بر روي ماه و مریخ این شغل  يهابرنامهسنگین از فضاي نزدیک به زمین و فرض 

 خواهد داشت.
بازدید از فضاي نزدیک به  يهابرنامهاست که  ياحرفهفردي  ):SPACE TRAVEL MANAGERمدیر مسافرت فضایی ( .6

موجود  يهاستگاهیافضاي (نظیر  يهاسازهموجود در مدار زمین و سایر  يهامجتمع. سفر به دهدیمزمین (و حتی دورتر) را توسعه 
 در ماه) نیز زیر نظر این مدیریت انجام خواهد شد.

 و فراوري منابع معدنی يکاومعدن

هم به نیروي انسانی کیفی  آینده همچنان باال خواهد ماند و به همین دلیل است که این صنعت هنوز يهادههتقاضا براي مواد معدنی در 
. مخازن سنتی نفت، گاز و رخی عوامل اجزاي کلیدي وضعیت کنونی هستند که در آینده تغییرات بیشتري خواهند داشتنیاز خواهد داشت. ب

و فراوري مواد معدنی  ونقلحملبر  محیطیزیست هايالزامنوین و منابع جدید نیاز دارد.  هايروشسایر منابع در حال اتمام است و جهان به 
بدون سرنشین  يهايفناورمه دارد. تولید مواد معدنی و باال بردن راندمان تولید ادا يهانهیهز. تالش براي کاهش گذارندیم ياندهیفزا ریتأث

یروي انسانی در این حوزه سنتی استخراج و فراوري 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 کارهاي 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 ( کاويمعدنتیم  کنندههماهنگ .1
، هماهنگ کند. وظیفه اصلی کنندیمرا میان افراد مستقر در محل استخراج یا فراوري و افرادي که از راه دور کار  هاتیفعالدارد تا 

 او تعیین اهداف تاکتیکی، برقراري ارتباط میان اعضاي 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 تهدیدهاي 
 محافظت کند.

منابع طبیعی در کل چرخه  تأسیساتمتخصصی که در ): MINING SYSTEM ENGINEER( کاويمعدنسیستم  مهندس .3
. ردیگیمرا در نظر  أسیساتتو ماهیت یکپارچه این  کندیم) کار هاآن(از اکتشاف تا حفاظت از منابع طبیعی و بازیابی  هاآنعمر 

استخراج  يهايفناورنفتی و گازي باشد و ضرورت داشته باشد که  يهادانیمبراي مثال محل استخراجی ممکن است حاوي 
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 فراوري منابع  هايسیستم ):ROBOTIC SYSTEM ENGINEERمهندس سیستم رباتیک ( .4

ند. این متخصص وظیفه ) اهمیت زیادي 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 ( يریگاندازه يهادادهمهندس تفسیر  .5 ( 
تولید را کنترل، از حاالت  معدنی است تا بتواند فرایند هادانیمدریافت شده از  ياداده يهاهیآرافردي متخصص که درگیر تحلیل 

ایگزین خواهد جبا هوش مصنوعی  2020این شغل پس از سال  ادیزاحتمالبهگیري کند. تصمیم سرعتبهاضطراري جلوگیري و 
 شد، اما حتی در آن زمان متخصصانی که هوش مصنوعی فوق را راهبري کنند نیاز خواهند بود.

:UNMANNED EXPLORATION AIRCRAFT OPERATORاپراتور هواپیماهاي بدون سرنشین اکتشافی ( .6 ( 
ون سرنشین مجهز به معدنی جدید با استفاده از هواپیماهاي 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  یشناسنیزمحسگرهاي 
 افزایش خواهد یافت. ندهیآدر 

 متالورژي

بت در این حوزه کاري رو به رشد در منطقی که منابع معدنی باالیی دارند، است. رقا ژهیوبه تیپراهمکاري  يهانهیزممتالورژي یکی دیگر از 
باعث تغییرات اساسی در آن  تجهیزات جدید و بهبود کیفیت فرایندهاي فناورانه کارگیريبه، ترمنیافرایندهاي تولید  سويبهاست و حرکت 

 زیستمحیطتولیدي که بر  هايوشرمتالورژي سفید سوق خواهد یافت. استفاده از  سويبهین حوزه ارتقا و خواهد شد. استانداردهاي تولید در ا
 يهادرخواستها، افزایش سعه فناورياستفاده از پسماند صنایع متالورژي، کاهش اندازه صنایع متالورژي با تواثر تخریبی کمتري داشته باشند، 

 ياژهایآلي، تولید ژتالور، افزایش سهم بیومنانو پودرهامحصوالت متالورژي، توسعه محصوالت نوین مانند  يهامشخصهمشتریان در خصوص 
ظهور خواهند کرد. برخی مشاغل  دقیق و بسیاري 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 متالورژي ( .2
با توجه به تحول  ندهیآوجود دارد و در  اکنونهماست. این شغل نیز  زیستمحیطمتناسب با  صورتبه هاآنمتالورژي و بازیافت 

 صنعت متالورژي تقاضا براي آن افزایش خواهد یافت
مهندسانی  ):EQUIPMENT DESIGNER IN POWDER METALLURGYطراح تجهیزات متالورژي پودر ( .3

و براي  دارندعهدهبر اژها) را هستند که طراحی و تولید تجهیزات پیشرفته براي تولید فلزات با درجه باالي آمادگی (پودرها و آلی
 این منظور از فرایندهاي بین بخشی (مانند بیومتالورژي) استفاده خواهند کرد.

مکاترونیک و مهندسی  يهانهیزممتخصصانی با شایستگی در  ):EQUIPMENT SUPERVISORسرپرست تجهیزات ( .4
 هاآنشوند، هدایت کار با  ترشرفتهیپکار خواهند کرد. هر چه تجهیزات  هاآنچرخه عمر  طولکه با تجهیزان فناوري برتر در 

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

 ينانوفنّاورمواد پیشرفته و 

خلق  در حال، بلکه میکنیماز مواد سنتی با کارایی بیشتري استفاده  تنهانهاست، زیرا ما  صیتشخقابل باًیتقرپیشرفت فناوري در حال حاضر 
صنعت هوافضا، مهندسی  در عمدتاًبه بهبود چشمگیر کیفیت محصول،  هاشرفتیپهستیم. این  شدهنییتعاز پیش  يپارامترهامواد جدید با 

و یک ماتریس هستند  کنندهتقویتیک جزء متشکل از  که ناهمگون یبیترکمواد کامپوزیت یا مواد  .کمک خواهد کرد وسازساختمکانیک و 
 توانندمیکامپوزیتی  هايسازهبا 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  گرهاکنترلحاوي اجزاي هوشمند (
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هوشمند یا  هايسیستمتوسط  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 جدیدي را طلب  توانمیکاربر) خواهد بود که 

 از: اندعبارتمشاغل 

حی محصوالت مواد کامپوزیتی با پایه شیشه تخصص دارد. کار او طرا ٔ◌ درزمینهفردي که  ):Glass engineerمهندس شیشه ( .1
 ها است.با استفاده از این دسته از کامپوزیت ايشیشه

خصوصیات  سازيمدلدیجیتالی به  هايمدلطراحی 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  هايفناوري سازيپیادهطراحی، توسعه و ): Recycling technologistبازیافت ( يفناورمتخصص  .3

 موردتوجه هاستدتماین حوزه جدید از ضایعات صنعتی و توسعه فرایندهاي تولید عاري از ضایعات وظایف این شغل هستند. 
 وبه افزایش خواهد بود.تقاضا براي 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  هايمحیطفردي که مسئولیت طراحی مواد کامپوزیت در درون  ):Smart material designerمواد هوشمند (طراح  .5

 .کندمیتغییر  که در منزل، محل کار یا محیط صنعتی دارند، ايوظیفهرا 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 تردي و با توجه به  کنندهمصرفصنایع  هايالزاماساس 

 .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 چشمگیري رشد کرده،  که ازآنجا
 شدهانجاماس تحقیقات ممکن است در آینده نزدیک محقق شود. بر اسعلمی تخیلی تعلق داشت  هايداستانمدیدي به  هايمدتکه  ايایده

به بخشی از تجهیزات داخلی  هاربات 2020و در دهه  شودمیدو برابر  باریکهر نه ماه  تقریباًخانگی  هايرباتتوسط شرکت سیسکو تعداد 
از افراد مسن مراقبت کنند.  توانندمیدر حال ساخت هستند که  هاییمدلمسکونی در مناطق شهري تبدیل خواهند شد. حتی  هايآپارتمان

 نوین نیاز خواهد داشت. مشاغلی وبه متخصصانی جدید  ايپیشرفتهچنین دنیاي 

خانگی نظیر  هايربات نویسیبرنامهمتخصصی که وظیفه طراحی و  ):Household robot designerخانگی ( هايرباتطراح  .1
و  شدهیکپارچهاي خانه هوشمند با سایر اجز هارباتشوینده، باغبان و غیره را بر عهده خواهد داشت. این ، تمیزکنندهپرستار بچه، 

 قادرند به اطراف حرکت کرده و کارهاي پیچیده خانه را انجام دهند.
 رباتیک مناسب ساخت هايدستگاهاین فرد متخصص در طراحی  ):Industrial robot designerصنعتی ( هايرباتطراح  .2

رباتیک  هايسیستمره) و لجستیک صنعتی (لودر، جابجا کننده و غی هايدستگاهو مهر زدن)،  بنديبستهتولید (نقاشی، جوشکاري، 
ند و در آینده رشد نیز وجود دار اکنونهممشاغل مربوط به این بخش چراغ خاموش).  هايکارخانه( هادستگاهمتشکل از این 

 خواهند داشت. ايالعادهخارق
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و  هادستگاهکند وظیفه طراحی فردي که در این شغل کار می ):Medical robot designerپزشکی ( هايرباتطراح  .3
و  دهندهتشخیصجراح،  هايرباتدارند.  ايگستردهکه کاربردهاي  فناوريزیسترباتیک زیست سازگار پزشکی و  هايسیستم

 از کار این شغل است. هایینمونهپروتزهاي رباتیک 
به  رسانیخدمتکنترل و  ):Multi-purpose robotic systems designerرباتیک چندمنظوره ( هايسیستمطراح  .4

از دسترس یا میکروسکپی  شوند و با اهداف دورپیچیده و خطرناك استفاده می تأسیساتکه در  هاییآن ازجملهرباتیک،  هايسیستم
ین بخش براي 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 نگهداري این 
اس بچگانه بازي 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  هايویژگیسروکار دارد و موظف است  ریزيبرنامهقابل هايباتربر اساس 
 هايدستگاه انتخاب مواد کامپوزیت براي ساخت قطعات، سازوکار و اتصاالت ):Composite engineerمهندس کامپوزیت ربات ( .6

 وظیفه این متخصص است. بعديسهبا استفاده از پرینت و  شدهتعیینرباتیک با خواص از پیش 
متخصصی است که  ):Designer of neural interfaces for robot controlهاي عصبی براي کنترل ربات (طراح رابط .7

سط هاي عصبی است که کنترل تو. طراحی او بر اساس رابطکندمیصنعتی و جنگی طراحی  هايرباتکنترلی را براي  هايسیستم
 .سازدمیتیمی از اعضا و یا تنها یک فرد را ممکن 

ارگونومیک کاربر  هايالزامتوجه به  رباتیک با هايسیستمفردي 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  هايبخشمحصوالت 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 فناوري برترنکایفا می جهاندر 

 سازيشخصیالیاف خاص،  خورشیدي)، ظهور محصوالت ژنتیکی در تولید انرژيتمیز شونده، فلوئورسنت و یا با توان جذب  شده است (خود
 هستندهمگی روندهایی  بعديسهخاص، خیاطی سفارشی آنالین و رشد چاپ  هايلباسکوچک براي تولید  هايکارخانهلباس 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
 .داراي حافظه) هايپارچهیا  LED هايپارچه(براي مثال  شدهتعیینپیش 

نوعی متخصص فناوري اطالعات است که طرح  ):Clothes 3d model programmer( هالباس بعديسهمدل  نویسبرنامه .2
. در آینده کاربران قادر خواهند بود کندمیتبدیل  بعديسهبراي یک ربات یا یک پرینتر  هاییدستورالعملاولیه طراحان لباس را به 

 موردنظرشانزل برده و لباس نزدیک من خودکاررا به خیاط  هاآنخودشان استفاده کنند و یا  هايلباسبراي پرینت  هاطرحکه از این 
 را تهیه کنند.

بهینه  هايروشمواد که  شناسی و علم بومزیست با آشنافردي  ):Clothes recycling specialistمتخصص بازیافت لباس ( .3
 .دهدمیکهنه را توسعه  هايلباسبراي بازیافت و استفاده مجدد از 

ارتی، مزایاي ایمنی و بهداشتی (عایق حر ازنظرکنترل ساخت لباس  ):Healthy clothes expertلباس ( بهداشت متخصص .4
 رد است.این ف وظایف از کنندهضدعفونیحاوي مواد  هايپارچهپزشکی نظیر  هايلباستهویه هوا و غیره) و طراحی 

این متخصص  ):IT interface designer for light industryاطالعات براي صنایع سبک ( هاي فناوريطراح رابط .5
 دهد.پرو مجازي توسعه می هاياتاق، الگوها و هالباسمناسب را براي طراحی  افزارهاينرم
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را با ابزارهاي  هالباسمتخصصی در محل تالقی طراحی و فناوري اطالعات است که  ):Techno-stylistمتخصص مد فناوري ( .6
جام شود. براي مثال تزئین و یا براي مقاصد خاص ان عنوانبهکند. این ترکیب ممکن است الکترومکانیکی پوشیدنی ترکیب می

ز لباس مشابهی تنش فرد دیگري نی زمانهمکه اگر شما هنگام پوشیدن آن خود را بغل کنید و  اندکردهنوعی پیراهن طراحی 
متخصصان  گونهاینراي 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 ادراك هاارزشبر عالیق،  کنندمیمحصوالت و خدمات مرتبط با کودکان بخش مهمی از زندگی اجتماعی است. آنچه کودکان امروز بازي 
باید در وهله اول هدف  شودمی. این بدان معناست که هر چه براي بازي کودکان ساخته گذاردمی تأثیراز جهان پیرامون در آینده  هاآن

و  کردندمیتهیه  سازانمبلآموزشی داشته باشد. صنعت کودکان تا همین اواخر صنعتی مستقل نبود. براي مثال مبل مخصوص کودکان را 
که بسیاري مواقع نیازهاي  رفتهمی. این وضعیت به سمتی شدمیلباس کودکان توسط صنایع سبک تهیه  و ر صنایع غذاییغذاي کودکان د

در این  اکنون مهمین فرایند در آمریکا صنعتی مستقل براي کودکان ظهور کرد. چند ویژهبه 2013. اما از سال شدمیکودکان نادیده گرفته 
محبوب کودکان و  هايشخصیتدرصد محصوالت تولیدي در این صنعت بر اساس  90. اولین اتفاق رسانه سازي است. افتدمیصنعت اتفاق 

. اتفاق دوم اتخاذ استراتژي گذاردمی تأثیرو استانداردهاي رفتاري کودکان  هاارزش. این روش بر شوندمیساخته  هاآنمرتبط با  هايداستان
حضور پیدا  هارسانه، در تمامی شوندمیخلق  العمرمادام صورتبهت. در این استراتژي محصوالت آموزشی سازي اس بازياسبابجدید براي 

 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 کودك  هاتواناییتصویر محتمل زندگی آینده کودك و تعیین مسیر پرورش آن بر اساس آرزوهاي والدین و 

راي کمک به خبرگی کودك بمتناسب با این تصویر آینده را  افزارهاينرمو  هابازيآموزشی (هنر، ورزش و غیره)،  هايبرنامهاو 
 .کندمیاست، تعیین  شدهبینیپیشکه  هاییمهارت در

فرد شاغل  ):CHILDREN’S PSYCHOLOGICAL SECURITY SPECIALISTمتخصص امنیت روانی کودکان ( .2
، مبلمان هالباس، هانکارتدیگر،  هايبازي، بازياسبابدر این حرفه موظف است محصوالت و خدمات گوناگون مرتبط با کودکان (

 هایشآزمایشتایج ناو بر اساس  روانی کودك مورد آزمایش قرار دهد. سالمتبهمیران تهدید روانی یا آسیب بالقوه  ازنظرو غیره) را 
 .دهدمیالزم را ارائه  هايتوصیهدر خصوص اصالح روش ساخت یا کاربردهاي این محصوالت و خدمات 

خالقانه کودکان  هايفعالیتاست که  متخصصی ):CHILDREN’S R&D MANAGERمدیر تحقیق و توسعه کودکان ( .3
. گاهی سازدمیبوه منطبق کودکان را با امکان تولید ان هايایدهو  کندمی دهیسازماندکانه جدید ورا در جهت ابداع محصوالت ک

دهند.  را ارائه تريجذابطراحی  هايحلراهاست  ساالنبزرگاوقات کودکان قادرند نسبت به هر تیم طراحی دیگري 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( ايچندرسانه سراییداستانطراح محصوالت  .4

ذاب در آینده نیز رو به آموزشی ج است. این شیوه بازکردهکودکانه  هايبازيدر چند سال اخیر جاي خاصی در دنیاي  ايچندرسانه
 ارائه خدمات و) یآموزش محتواي مشکالت، ،هادرگیري ،هاداستان ،هاشخصیترشد خواهد بود. این فرد درگیر طراحی محتوا (

ه ایجاد سیستمی منسجم از خواهد بود. وي باید قادر ب) غیره و ،هابازي تلویزیونی، هايبرنامه( جمعی رسانه به چندین زمانهم
 .) باشدهاآنمربوط به  هايداستانو همبستگی / سازگاري  هاشخصیتمختلف (انطباق تصاویر  هايفرمتتعامل بین 
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 بخش فناوري اطالعات

 باوريغیرقابلجدید و  هايفرصت افتدمیتغییراتی که در این بخش اتفاق اقتصاد است و  هايبخشالرشدترین فناوري اطالعات یکی از سریع
 هايحلراهباطات از راه دور، ارائه ، مدیریت منابع و نیروي انسانی، بازاریابی و آموزش پدید آورده است. ارتونقلحملطراحی،  هايحوزهرا در 

، مقابله با حمالت سایبري، کنندمیمختلف به بشر کمک  هايحوزهدر  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 مجازي 
 از: اندعبارتشد در این بخش از مشاغل جدید و یا رو به ر اينمونهنیز چنین رشدي وجود خواهد داشت.  آیندهو در  اندکردهمتعددي ظهور 

و  آوريجمعبراي  هاییسیستممتخصصی است که طراحی ): BIG DATA MODEL DESIGNER( هاداده ابرطراح مدل  .1
 هادادهگردآورنده این  هايواسطتحلیلی و  هايمدلدریافتی از اینترنت را بر عهده دارد. توسعه  هايدادهبزرگ  هايآرایه پردازش

 نیز از وظایف این متخصص خواهد بود.
 یی،جنا علوم او در. اینترنتی است جنایات مورد در تحقیق این فرد متخصص ):CYBER DETECTIVEکارآگاه سایبري ( .2

 اطالعات پردازش و) مظنونین علیه رسمی سایبري حمالت طریق از فعاالنه جستجو ازجمله( جستجو ،)مدرن کارآگاهی( تحقیق
 و نیز وجود دارند اکنونمه حقیقت، در سایبري، کارآگاهان. تخصص دارد )نویسیبرنامه هايمهارت با هاداده تحلیلگر( اینترنت در

 .کرد خواهد رشد حتماً آینده در هاآن براي تقاضا
DIGITAL LINGUISدیجیتالی ( شناسزبان .3 T:(  معنایی ترجمه براي را شناختیزبان هايسیستم است که ايحرفهفردي 

 او. دهدمی توسعه) نتاینتر در معنایی جستجو ازجمله( متنی اطالعات پردازش و) معنی هايسایه و زمینه به توجه با ترجمه(
 .دهدمی توسعه طبیعی هايزبان از استفاده با را کامپیوتر و انسان بین جدید ارتباطی هايواسط همچنین

این شخص متخصص امنیت اطالعاتی  ):INFORMATION SECURITY SUPERVISORاطالعات (سرپرست امنیت  .4
مدیریت فرایند را  هايسیستمصنعتی خودکار است. این سرپرست امنیت، حفاظت و پایداري عملیات  تأسیساتفرایندهاي فناورانه 

 .کندمیجدید تضمین  ضعفنقطهبا تمرکز بر ردیابی هر نوع 
 ايگستردهبراي طیف  باصالحیتفردي  ):INFORMATION SYSTEMS ARCHITECTطالعاتی (ا هايسیستممعمار  .5

، دهدمی، الگوریتم اقدام توسعه کندمیویژه پایگاه داده طراحی  طوربهاست که  هادادهپردازش  هايسیستماز عملیات مرتبط با 
کند. چنین را کنترل می هادادهو کیفیت و منطق ذخیره و استخراج  کندمیرا تضمین  ايدادهدسترسی اثربخش کاربران به ذخیره 

انسانی نیاز به آن افزایش  هايفعالیت هايحوزهاست و در آینده با نفوذ فناوري اطالعات به همه  موردنیازدر جهان  اکنونهمشغلی 
 خواهد یافت.

و  هادستگاهمتناسب کاربر براي تجهیزات،  ایمن، سازگار و هايواسطتوسعه  ):INTERFACE DESIGNERطراح واسط ( .6
، کنندمیشرایط را ایجاد  ترینراحتکه براي کاربران  هاییواسطاو در خلق در سطوح گوناگون وظیفه این متخصص است.  افزارنرم

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

پیچیده فناوري  هايسیستمتخصص دارد. ممیزي  افزارنرمتوسعه  ٔ◌ درزمینهاین فرد  ):IT AUDITORممیز فناوري اطالعات ( .7
ا انحراف چنین یوظیفه این شخص است. خطا  هادادهبر اساس این  گیريتصمیمو ایجاد پایگاه  هادادهاطالعات، پردازش 

 دا خواهد کرد.اهمیت بیشتري پی روزروزبه افزارنرماز دیدگاه امنیت  هاآنپرخطر است که ممیزي  چنانآن هاییسیستم
نهایی محصوالت فناوري اطالعات  کنندهمصرفمتخصص برقراري ارتباط با  ):IT PREACHERخطیب فناوري اطالعات ( .8

ترغیب  جدید هايحلراهرا به استفاده از  کارمالحظهافراد پیشرفته  هايفناوري دربارهاست که از طریق مکالمات برانگیزاننده 
دیجیتالی استفاده  هايشکافو خدمات جدید براي کاهش  افزارنرمکند. خطیب فناوري اطالعات به مردم خواهد آموخت تا از می
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داوطلبانه در حال اجراست اما  صورتبه دیجیتالی سوادآموزينیز تحت عنوان  اکنونهممربوط به آموزش مردم  هايفعالیتکنند. 
 در آینده نزدیک به شغلی واقعی تبدیل خواهد شد.

 هايرباتمتخصصی که براي کنترل کامپیوترها و  ):NEURAL INTERFACE DESIGNERعصبی ( هايواسططراح  .9
فیزیولوژیک و روانی کاربر  هايویژگی. او در این کار کندمیسازگار با سیستم عصبی انسان طراحی  هايواسطخانگی و صنعتی 

براي استفاده  هاواسطاي این . در آینده کاربردهشوندمیعصبی بیشتر براي تفریح استفاده  هايواسطرا در نظر خواهد گرفت. امروز 
 گسترش خواهد یافت شدتبهبسیار پیچیده  هايدستگاهاز 

 هاينجهادر  ازجملهبه تعامالت حقوقی بر روي اینترنت ( دهیشکلفردي که درگیر  ):ONLINE LAWYERوکیل آنالین ( .10
 است. )مجازي اموال شامل( اینترنت در اموال و افراد براي قانونی حمایتی هايسیستم مجازي) و ایجاد

امنیت  ٔ◌ درزمینهارائه مشاوره  ):PERSONAL PROFILE SECURITY ADVISORمشاور امنیتی پروفایل شخصی ( .11
 اینترنت در موجود طالعاتا تمام اساس بر را مشتري 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 مشتري هايفعالیت گردآوري و
 بنديپیکره را مشتري عاتاطال تصویر و) حذف یا( را ویرایش اینترنت در کاربر اطالعات ضعف او را حذف، نقاط مشتري، درخواست

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

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

 امور مالی

با بازار کمک  ترمرتبط هايپروژهبخش امور مالی سیستمی در درون نظام اقتصادي است که به توزیع مجدد سرمایه و تخصیص آن به 
به ار جایگزین خواهند شد. خودک هايسیستمانسانی در این بخش تمرکز دارد که با  هايواسط. روند کلی در اقتصاد نوین بر کاهش کندمی

ما مباحث مالی گسترده و جدیدي در ناپدید خواهند شد. ا نهایتاًهمین دلیل بسیاري از مشاغل نظیر حسابداري یا دفترداري در مخاطره بوده و 
 جمعی گذاريسرمایهنظیر  نوینی ابزارهاي مالی منشأباید پرورش یابند. بعالوه اینترنت خود  هاآنحال ظهور هستند که افراد متخصصی براي 

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

 CROWDFUNDING AND CROWD INVESTINGمالی جمعی ( تأمینو  گذاريسرمایهمدیر پالتفورم  .1

PLATFORM MANAGER:(  تی مالی جمعی، اجراي ارزیابی مقدما تأمینعملیات پالتفورمهاي  دهیسازمانمدیریت و
از وظایف این شغل است. این روش  هاپروژهو مالکان  گذارانسرمایهمالی جمعی و حل منازعات میان  تأمینبراي دریافت  هاپروژه

منابع مالی  تأمینیل اهمیت است. به دل نیافتهتوسعهکار در برخی کشورهاي پیشرفته صنعتی وجود دارد، اما هنوز در سایر کشورها 
 جدي خواهد بود. موردنیازمتعدد کوچک و بزرگ در سراسر جهان این شغل در آینده  هايپروژهبراي 

:DIRECT TALENT INVESTMENT FUND MANAGERروي استعدادها ( گذاريسرمایه صندوقمدیریت  .2 ( 
ي آموزشی و پیشرفت . پشتیبانی از مسیرهاکندمی دهیسازمانبا استعداد را  ايحرفهمتخصصی است که ایجاد سبدي 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 معنوي از مباحث مطرح در تمامی  ):INTELLECTUAL PROPERTY APPRAISERارزیاب مالکیت معنوي ( .3
گوناگون اهمیت بیشتري نیز  هايحوزهو افزایش شدت نوآوري و تنوع آن رد  با توجه به تحوالت فناوري آیندهاعصار است که در 

 هايفناوري، ابداعات و اختراعات، وکارکسب هايمدل ،هاایدهنامحسوسی مانند  هايداراییپیدا خواهد کرد. وظیفه این فرد ارزیابی 
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 2تنها  کهدرحالیتقاضا براي این عنوان شغلی وجود داشت  14 2014اجتماعی و غیره خواهد بود. براي مثال در روسیه در سال 
 احراز شغل را داشتند. توانایینفر 

تبادل ارز سنتی،  هايسیستممتخصصی است که  :)MULTICURRENCY TRANSLATOR( نرخی مترجم نظام چند .4
احد پول اینترنتی ونظیر تبدیل  هاییبحث. اگرچه خدمات آنالین براي کندمی دهیسازمانشایسته و جایگزین را در کنار هم 

)Bitcoin این نوع جریان اري کنترل به دلیل دشو هادولتدر سیستم بانکی وجود دارد، اما  هاآن) به سایر ارزها و جریان یافتن
ه به تحوالت دنیاي دیجیتالی فرایند فوق در حال رشد است و در آینده با توج وجودباایننقدینگی هنوز نسبت به آن نگران هستند. 

 رشد بیشتري نیز خواهد داشت.
افزایش مشاغل آزاد باعث شده  ):PERSONAL PENSION PLAN DESIGNERطراح برنامه بازنشستگی شخصی ( .5

 هايبرنامهشستگی نیاز به قرار بگیرند و این افراد براي بازن هادولتاست تا افراد بیشتري خارج از سیستم بازنشستگی معمول 
ز سایر ابزار مالی ابازنشستگی و یا استفاده  هايصندوقشخصی در  گذاريسرمایه هايمدل. 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  هايتخصصدارند. بسیاري از  وجود اقتصاد هايبخش در همه ايحرفهمدیریت شغلی مستقل نیست اما مدیران 
آن  موجببهخواهند شد و  تردهپیچیگوناگون کار کنند. فرایندهاي تولید در آینده  هايبخشر آزادانه د توانندمی ايحرفهکه یعنی مدیرانی 

انقالبی را در حوزه مدیریت  هاحلراه. در سوي مقابل، خودکارسازي افزایش خواهد یافت هامهارت دهیسازمانتقاضا براي نیروهاي توانمند در 
 برپابا توانمندي  یعنی افرادي به وجود آورده است. هدف این تحول انقالبی در آینده یافتن سازوکارهاي مدیریتی توزیع یافته خواهد بود،

افراد  وقتنیمهدور و  . کار از راههاآنخاص و ایجاد هماهنگی میان  هايپروژهبراي  ايحرفهپراکنده و متحرك از افراد  هايتیم سازي
. گذشته از این موارد در جند پروژه صرف خواهند کرد زمانهممتخصص بیشتر و بیشتر خواهد شد و این افراد تخصص خود را براي کار 

ي جدید مستمر به تحلیل روندها طوربهخواهد شد و بنابراین تیمهاي 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 

فردي  ):COMMUNITY DEVELOPMENT PLAN COORDINATORطرح توسعه اجتماعی ( کنندههماهنگ .1
 هاآن بلندمدتاهداف  ترازيهماست که به  تولیدکننده مستقلو پشتیبانی از گفتگو میان تیمهاي  دهیسازماندرگیر در  ايحرفه

 تأسیسمشترك براي  گذاريسرمایه هايبرنامهبراي تعریف  هاتیم. کمک به این کندمیبا توجه به تصویر مشترك از آینده کمک 
پروژه مختلف که  هايتیم هايفعالیتظایف این فرد است. مدیران آینده باید نیروي انسانی از دیگر و جذبامکانات تولیدي و 

 در کشورهاي متفاوتی مستقر هستند را هماهنگ کنند. هاآناعضاي 
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 هايروشاز 
کیا اقدام به جذب چنین فناوري اطالعات مانند اینتل و نو هايشرکت ایجادشده است و عموماًشغل در کشورهاي غربی تا حدودي 

 ش خواهد داد.. رقابت آینده اهمیت این شغل را افزایکنندمینیروهایی 
 CORPORATE VENTURE FUND PORTFOLIOشرکتی ( آمیزمخاطرهمالی قراردادهاي  تأمینمدیر سبد  .3

MANAGER:(  کارکنان را  هايایدهبر اساس  ایجادشدهبر روي استارت آپ هاي  هاشرکت گذاريسرمایهمتخصصی 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. هايحلراهشرکتی به شکلی مستمر به دنبال  آمیزمخاطرهقرارداد 
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وظیفه این فرد حفظ  ):CROSS-CULTURAL COMMUNICATION MANAGERمدیر ارتباطات میان فرهنگی ( .4
، آموزش کارکنان براي کلیدي (براي مثال در انتخاب شعارهاي بازاریابی) هايپیامخارجی شرکت، کنترل  جریان مستندات زبان

 هاشرکتائه مشاوره به فرهنگی در مذاکرات با شرکاي خارجی است. ار هايمشخصهبه زبان خارجی و توجه به  هایشانپیامارسال 
 این فرد است.در کشورهاي خارجی از دیگر وظایف  وکارکسبدر خصوص 

 هاآنصنعتی و ارائه مشاوره به  تأسیساتفردي است که با ممیزي  ):ENVIRONMENT AUDITOR( زیستمحیطممیز  .5
قانونی و  مسائلافیت دلیل عدم شف بهقدیمی است، اما  نسبتاًسروکار دارد. اگرچه این شغل  محیطیزیستبراي کاهش ردپاهاي 

 زایش خواهد یافت.نافرجام بوده است. با رشد صنایع و بهبود قوانین نیاز به این شغل اف تاکنون محیطیزیست هايسیاست
 هايمدلمحاسبه  ):INDIVIDUAL FINANCIAL TRAJECTORY DESIGNERطراح مسیر مالی فردي ( .6

فردي و خانوادگی و  هايبودجه ریزيطرح، ارائه توصیه براي شدهبینیپیش هايهزینهفردي بر اساس درآمد و  گذاريسرمایه
اد متخصص بیشتري قادر وظایف این فرد است. با توجه به این حقیقت که در آینده افر ازجملهپیشرفت شغلی  ٔ◌ درزمینهمشاوره 

ین منابع کسب درآمد در کشورهاي خارجی) کار کنند و همچن ازجملهمتعدد ( هايپروژهو 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
 هايفروشگاهشتیبانی از پرشد بیشتري نیز داشته باشد. وظیفه این فرد ارتقاي سازوکارهاي تبلیغ محصوالت بر پایه اینترنت، 

 مشتریان است. شریک براي بهبود خدمات هايشرکتاینترنت و یا کار با  رويبازاریابی  هايکمپین دهیسازمانالین، آن
اجتماعی و سایر پالتفورمهاي  هايشبکهاو با استفاده از  ):PERSONAL BRAND MANAGERمدیر برند شخصی ( .8

 هايجنبهکی از ساخت برند شخصی یمشتریان خواهد پرداخت.  هايالزامتصویر شخصی بر اساس اهداف و  دهیشکلعمومی به 
یان انبوه نوین است. تصویري متناسب با مخاطب خاص هدف کمک خواهد کرد تا فرد در م وکارکسبمربیگري  بااهمیت

 کاري خاص خویش به رهبري عمومی تبدیل شود. ٔ◌ درزمینهدیده شود و  تربرجستهمتخصصان مشابه 
 PRODUCTION COORDINATOR IN DISTRIBUTEDتولید در جوامع مختلف ( کنندههماهنگ .9

COMMUNITIES:(  ونتاژ ممستقلی را که براي طراحی، ساخت و  هايتیم هايفعالیتفردي است که سفارش را گرفته و
 .کندمی، مدیریت کنندمیمحصول در یک مجموعه صنعتی کار 

یگر . به عیارت دکندمیمتخصصی است که ساعات کاري متخصصان آزادکار را معامله  ):TIME BROKERزمان ( کارگزار .10
منجر به ناپدید شدن این شغل  خودکار در آینده دور هايسیستم. هر جند پدید آمدن کندمیمدیریت  آزاداستخدام افراد را در بازار 

) تقاضا براي این کنندمین کار آزاد براي کارفرمایا صورتبهه نزدیک به دلیل افزایش آزادکاران (کسانی ک آیندهخواهد شد، اما در 
 شغل افزایش خواهد یافت.

زمان  ریزيبرنامهو آینده دارد و این فرد متخصص  مدیریت زمان اهمیت فراوانی در حال ):TIME MANAGERمدیر زمان ( .11
تخصیص زمان براي جذب  سازيبهینهاثربخش از زمان به وجود بیاید.  برداريبهرهکه امکان  ايگونهبهو افراد است  هاتیمکاري 
 از وظایف این فرد خواهد بود.نوظهور فناوري  هايفرصت

فردي است که با ردیابی ظهور روندهاي  ):TREND WATCHER / FORESIGHTERیا پیشگوي روندها ( گرنظاره .12
هاي جدید بر نیازهاي روند تأثیر دربارهرا  هاییگزارشمختلف اقتصادي، زندگی اجتماعی، سیاست و فرهنگ،  هايشاخهجدید در 

 ر مدیر تبدیل خواهد شد.هشایستگی زیرکانه براي  نوعیبه. در آینده دور، توانایی کار با تصاویر آینده کندمیمشتریان تهیه 
آنالین  هايانجمن دهیسازمانفردي که وظیفه او  ):USER COMMUNITY MODERATORهاي کاربر (انجمن مدیر .13

 ران است.کاربر، پشتیبانی از او در گفتگو با طراحان محصول شرکت براي توسعه خط تولید و حفظ وفاداري کارب
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. براي دهدمیفردي است که از راه دور و از طریق اینترنت پشتیبانی حقوقی انجام  ):VIRTUAL LAWYERوکیل مجازي ( .14
 محل کار مینه کشورزو در این  دهدمیدر آن در حال انجام است مشاوره  وکارکسبهنجارهاي قانونی کشوري که  دربارهمثال، 

 وکیل مهم نیست.

 بخش اجتماعی

 .ول شگرفی هستندفناوري اطالعات در حال تجربه کردن تح هايپیشرفتکار و سنتی خدمات عمومی و اجتماعی به دلیل بخش محافظه
ا مباحث اجتماعی خاص و بدرگیر شدن شهروندان در امور اداري محلی و مشارکت در برخورد این تنها آغاز سفري طوالنی است. شفافیت، 

 هایینمونهاز فناوري اطالعات  گیريبهرهعی 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:

هاي هاین فرد پروند ):PERSONAL CHARITY PLATFORM MODERATORمدیر پالتفورمهاي خیریه شخصی ( .1
د کمک و افراد خیري که به سرطان یا سالمندان تنها) را گردآوري 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  آمیزمسالمتفردي است که در حل  ):SOCIAL CONFLICT MEDIATORمیانجی مناقشات اجتماعی ( .2

 .کندمیگري اجتماعی میانجی هايگروهمیان  غیرهنظیر فرهنگی، ملی، مذهبی و 
 SOCIAL WORKER FOR DISABLED PERSONSمددکار اجتماعی افراد معلول با استفاده فناوري اینترنت ( .3

ADAPTATION USING INTERNET TECHNOLOGY :( افراد  موردنیاز هايمهارتمتخصصی که با آموزش
براي زمان کار و  دهیسازمان. این کمک مواردي چون انتخاب شغل و کندمیکمک  هاآنمعلول براي اشتغال از راه دور به 

 .گیردبرمی دراستراحت را 
 STATE-PRIVATE PARTNERSHIPدولتی و خصوصی در امور اجتماعی ( هايبخشمتخصص همکاري  .4

SPECIALIST FOR THE SOCIAL SECTOR:(  کمک به عقد قرارداد میان کارکردهاي اجتماعی دولتی و کارآفرینان
 .دولتی و خصوصی انجام دهند هايبخشهمکاري  صورتبهاین نوع خدمات را  اندمایلاجتماعی که 

:CROWD SOURCING EXPERT FOR SOCIAL ISSUESمتخصص منبع یابی جمعی براي مباحث اجتماعی ( .5 ( 
، منازل مسکونی، مناطق شهري و هاخانوادهمشکالتی که در  دربارهاطالعات  آوريجمعمدیریت پالتفورم منبع یابی جمعی براي 

 غیرانتفاعی هايسازمانی یا به مقامات دولت هاییدرخواستو سایر اماکن عمومی وجود دارد و انتقال چنین  هاپارك، هاجادهحومه، 
توسط نهادهاي مختلف  اکنونهمامور  گونهایناین وظایف است.  ازجملهاست. پیگیري اقدامات مقامات دولتی نیز وظیفه این فرد 

 نیاز خواهد داشت. ازپیششبیرا متمرکز خواهد کرد. دنیاي آینده به چنین شغلی  هافعالیت، اما این شغل شودمیتا حدودي انجام 
 هايگروهپشتیبانی براي 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 هايفعالیتبراي نظارت بر تولید صنعتی و پایش  هاآنکمک به 

بگوید  هاآنبه  که ايدهنده با نبود فرد سازمان عموماً متأسفانههستند و  هافعالیت گونهاینبسیاري 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،  هايحوزهرسمی دولتی در 
 جمعی است. ايشیوه

مهاجرت یکی از رویدادهاي 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 پالتفورمهاي آنالین به آموزش زبان  . این فرد موظف است با استفادهشوندمینظیر عدم آشنایی با زبان و فرهنگ جدید روبرو 
 و فرهنگ مهاجران کمک کند.


