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مفهوم شناسی آینده پژوهی 

تالش هایی است که با جستجوی منابع، الگوها، و عوامل تغییرٔ  مجموعهشامل 
. یا ثبات، به تجسّم آینده های بالقوّه و برنامه ریزی برای آن ها می پردازد

یا )از دل تغییر «فردا»چگونگی زایش واقعیّتٔ  آینده پژوهی بازتاب دهنده
.، است«امروز»(ثبات

»آینده پژوهی برابر عبارت التین  Futures Study» جمع ٔ  واژه. است
Futures  به این دلیل استفاده شده است که با بهره گیری از طیف وسیعی از

، به گمانه زنی های نظام مند و «تنها یک آینده»روش ها و به جای تصوّر 
مبادرت «متصوّرٔ  چندین آینده»بلکه«یک آینده»خردورزانه، در مورد نه تنها

.می شود
ٔ  موضوعات آینده پژوهی دربرگیرنده

برای دگرگونی از حال به آینده «دلخواه»و«محتمل»،«ممکن»گونه های
.هستند



چرایی آینده پژوهی

ن تغییرات فناوری و به دنبال آ. تغییرات با آهنگی پرشتاب تر رخ می دهندامروزه 
تغییر در دیگر جنبه های زندگی، افزایش روزافزون وابستگی متقابل کشورها و

فناوری  ملل، تمرکززدایی جوامع و نهادهای موجود که به دلیل گسترش
، شتاب بیشتری یافته است، تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه  اطالعات

حفظ ویژگی های ملی، قومی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر، لزوم درک بهتر 
را برای دولت ها، کسب وکارها، سازمان ها و مردم  « آینده»و « تغییرات»از 

.ایجاب می کند
با این همه آثار و رگه هایی از اطالعات و  . آینده اساساً دارای عدم قطعیّت است

واقعیت ها که ریشه در گذشته و اکنون دارند، می توانند رهنمون ما به آینده  
تصمیم گیری صرفاً چندین آینده محتمل بر اساس تجارب  »ٔ  ادامه. باشند

، غفلت از رصد تغییرات آتی را در پی خواهد داشت و با تلخکامی روبرو  «گذشته
.خواهد شد

نداشتن دور اندیشی  ٔ  نهفته در آینده برای برخی، توجیه کنندهعدم قطعیت
.آنان است و برای عدّه ای دیگر منبعی گرانبها از فرصت ها

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C%D8%AA


محاسن و فواید آینده پژوهی 

. آینده برای کارها و اقدامات کنونی انسان امری ضروری استٔ  دربارهاندیشیدن 
را  واکنش بدون اندیشیدن به آینده امکان پذیر است، اما کنش امکان پذیر نیست، چ

آرمان ها، اهداف،)بدین ترتیب، تصویرهای آینده . که عمل نیاز به پیش بینی دارد
پیشران های اقدامات فعلی ما هستند؛  ( مقاصد، امیدها، نگرانی ها و آرزوها

بنابراین آینده امری است که مردم می توانند آن را با اقدامات هدفمند خود  
مردم برای آنکه خردمندانه عمل کنند، بایستی نسبت. طراحی کرده و شکل دهند

همچنین . به پیامدهای اقدامات خود و دیگران آگاهی و شناخت کافی داشته باشند
این  . واکنش های دیگران و نیروهایی را که خارج از کنترل آن هاست بررسی کنند

بدین ترتیب، افراد نه تنها می کوشند. پیامدها تنها در آینده خود را نشان می دهد
امور در حال رخ دادن را بفهمند، بلکه می کوشند اموری را که شاید رخ دهد یا 

بالقوه امکان رخ دادن دارد یا در شرایط خاصی در آینده اتفاق خواهد افتاد، نیز 
ص  افراد با بهره بردن از این شناخت حدسی موقعیت کنونی خود را تشخی. بشناسند

داده، کارهایشان را دنبال کرده، از بستر زمان و فضای مادی و اجتماعی  
.می گذرند



پیش فرض های آینده پژوهی 

:از پیش فرض های آینده پژوهی اذعان به وجود گزینه های متعدّد آینده استیکی پ
هر چیزی اعم از خوب یا بد، محتمل یا بعید، می تواند در آینده : امکانپذیرٔ  آینده°

.رخ دهد
آنچه به احتمال بسیار زیاد در آینده به وقوع خواهد  : آینده های رخ دادنی یا محتمل°

(.مبتنی بر استمرار روندهای کنونی در آینده)پیوست 
.آنچه بهینه ترین و دلخواه ترین رویداد آینده به شمار می رود: آینده های دلخواه°
بدین منظور باید . محتمل ساختن آینده های دلخواه یا ترجیح داده شده است: هدف°

ژه به وی)ازآنچه که می خواهیم بیافرینیم تصویری روشن و شفاف در ذهن داشته باشیم 
(.از ارزش هایی که می خواهیم بر جوامع آینده حاکم باشند

توجّه به آینده های ممکنی است که علی رغم تردید در رخ دادنشان، تحقق : هدف°
.برخی از آن ها اثر بزرگی بر زندگی مردم می گذارد



متداول ترین روش های آینده پژوهی 

• آیندهدیده بانی 
دلفی•

واکاوی روندها•
واکاوی پیشران ها•

سناریو پردازی•
چشم انداز سازی•

نقشه راه•
پس نگری•
مدل سازی•
شبیه سازی•

ترکیبی از روش های باال•

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B3_%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C


آینده پژوهی از دیدگاه صاحب نظران

• (:آینده شناس؛ مدیر شبکه جهانی تجارت)ایگلویجیمز 
،  از منظر آزادی انسان. اگر بخواهیم انسان خوبی باشیم، ناگزیر باید آینده پژوه باشیم

. تصور آینده های گوناگون و سپس انتخاب میان آن ها موضوع بسیار حائز اهمیتی است
برای اینکه آینده پژوه خوبی باشیم، باید بخواهیم که . عکس این مدعا هم درست است

ا  در این راست. انسان خوبی باشیم، و به عبارت دیگر، نگران رفاه و سعادت دیگران باشیم
و « آینده چه هست؟»الزم است بصیرت افراد نسبت به آینده به دانشی فراتر از اینکه 

جان کالم، این بصیرت باید به . مجهز شود« چه می تواند باشد؟»حتی فراتر از اینکه 
.مسلح گردد« آینده چه باید باشد؟»احساسی از اینکه 

• (:بنیان گذار مرکز مطالعات آینده استرالیا)اسالتر. ای. ریچارد
رار  بایستی تفکر آینده نگرانه رواج یافته و مورد پذیرش همگانی ققرن بیست و یکمدر

در غیر این صورت . گذشته و حال چنین شده استٔ  گیرد؛ درست همان طور که تفکر درباره
.مطمئناً راه دشواری را در پیش رو خواهیم داشت

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D9%84%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF._%D8%A7%DB%8C._%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D9%85


جایگاه و اهمیت آینده پژوهی

تغییرات آنچنان سرسام آور است که دیگر نمی توان با روش های سنتی با سرعت 
اگر با تغییرات همگام نشوید، زیر چرخ عظیم تغییر خرد خواهید  ». آن ها کنار آمد

امّا آیا امکانی برای آگاهی یافتن از آینده برای ما وجود دارد؟ قطعاً در . «شد
مورد آینده هیچ چیز یقینی وجود ندارد و این از اصول آغازین آینده شناسی 

انسان می تواند در سرنوشت آینده : اما اصل دیگری هم وجود دارد که. است
نی در این میانه دانشی زاده می شود که کوشش می کند با پیش بی. تأثیرگذار باشد

عوامل اثرگذار در تغییرات آینده به صورتی دوگانه، هم مهار تغییرات را در دست 
ی آینده پژوهی فراتر از پیش بین. گیرد و هم جامعه را برای این تغییرات آماده کند

آینده پژوهی هنر شکل دادن به آینده است، به . است و ادعای پیش گویی هم ندارد
کسانی که این دانش را در دست دارند هم اکنون  . آن شکل که آینده را می خواهیم

می توان کشورها و . خود، شکل می دهندٔ  هم به آینده جهان به دلخواه خواسته
جوامعی را دید که نتوانستند خود را با تحوّالت سازگار کنند و از این جهت از هم 

ش دانآینده شناسی از این منظر. آن ها ذات تغییر را درست نشناختند. فروپاشیدند
شناخت آینده از حیاتی ترین علوم مورد نیاز هر انسانی . تغییرات استشناخت

.است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA


آینده نگاری پس از آینده پژوهی 

ی  و بخصوص سیاستگذار)بسیار مؤثر جهت سیاستگذاری ابزاربه عنوان یکنگاریآینده 
به دولت ها کمک می نماید تا در شرایط دنیای امروز به چالشهایی ( علم و تکنولوژی

.و رقابت فزاینده پاسخی مناسب ارائه و اقداماتی مؤثر انجام دهندجهانی شدنهمچون
دولتی، در به عنوان یک ابزار تصمیم گیریتکنولوژیوعلمدرسال های اخیر، آینده نگاری

اسخ ظاهر شده است که در بسیاری از حاالت منجر به پتکنولوژیمحیط سیاست علم و
.  بلند مدت گردیده استچشم اندازسؤاالت راهبردی در رابطه با علم و جامعه در یک

آینده نگاری تالشی نظام مند برای نگاه به آینده بلندمدت در حوزه های دانش،  
وژی های  تکنولو جامعه می باشد که با هدف شناساییمحیط زیست،اقتصادتکنولوژی،

و تعیین آن دسته از بخش هایی که سرمایه گذاری در آنها، احتمال سوددهینوظهور
.اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارد، انجام می شود

ه بهترین در واقع آینده نگاری یعنی آمادگی برای آینده، یعنی بکاربردن منابع موجود ب
ه شناخت گسترده و روزافزونی در این باره وجود دارد ک. وجه ممکن در راستای ارزشها

یاستگذاری  آینده نگاری علم و تکنولوژی ابزار مفیدی برای تصمیم گیری در ارتباط با س
ر در اختیار  تحقیقات و تکنولوژی، چه در سطح ملی و چه منطقه ای یا حتی در سطوح پایین ت

.ما قرار می دهد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1


عه  فعالیتهایی با عنوان آینده نگاری علم و تکنولوژی با سرعت بی سابقه ای در اکثر کشورهای توس
فواید حاصل از انجام آینده . یافته و حتی کشورهای در حال توسعه، در حال پیگیری و اجرا است

د  نگاری تکنولوژی برای سیاستگذاران عرصه علوم و تکنولوژی آن چنان ارزشمند است که نمی توانن
چگونگی انجام این فرایند را نادیده بگیرند و حاضرند برای انجام صحیح و مؤثر این فرایند منابع

.را فراهم نمایند...( همچون منابع زمانی، مالی و)بسیاری 
لف  انجام صحیح و مؤثر یک پروژه آینده نگاری نیز مستلزم اطالع داشتن و آگاهی نسبت به ابعاد مخت

میالدی با استقبال فزاینده ای از جانب  ۱۹۹۰آینده نگاری از اوایل دهه . یک پروژه آینده نگاری است
ر به جرات می توان گفت که اکث. سیاستگذاران علم و تکنولوژی در کشورهای مختلف روبه رو شده است

، برنامه هایی را در کشورهای در حال توسعهو بسیاری ازکشورهای توسعه یافتهقریب به اتفاق
خصوص آینده نگاری تدارک دیده اند تا بتوانند با استفاده از فواید بیشمار آینده نگاری،  

توانمندی هایی برای سیستم های علم و تکنولوژی خود ایجاد نموده و از فرصت های موجود و در حال 
ه آینده نگاری به واسطه فرایندهای تعاملی خود و بدین دلیل ک. ظهور بیشترین استفاده را ببرند

تالش می نماید تمامی بازیگران فعال یک جامعه را درگیر فرایند خود سازد، بسیاری از چالش هایی 
که دولت ها در دنیای کنونی با آن ها مواجه می باشند را به گونه ای اثربخش پاسخ داده و بحران  

اجرای فرایندهای آینده نگاری در سطح سیستم ملی باعث  . شکست سیستم را برطرف می سازد
می شود تا وفاق، هماهنگی و هم جهتی اقدامات آتی، بین بازیگران سیستم برقرار شده و در نتیجه 

.منابع مختلف به صورتی کارا به حوزه های دارای اولویت تخصیص داده شوند

آینده نگاری پس از آینده پژوهی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87


آینده پژوهی در کسب وکار و کارآفرینی

توسعه دهندگان و صاحبان کسب و کارهای به )در کسب و کار آینده پژوهی
ان را سنتی یا آنالین کمک می کند که متغیرهای محیطیِ مؤثر بر کسب وکارش
ن  بهتر و سریع تر بشناسند و با پیش بینی فرصت ها و تهدیدهای احتمالی، آ

کسب وکارها را در مسیری قرار می دهد که در شرایط بحرانی آسیب کمتری 
همچنین این ابزار به مدیران مجموعه ها و سازمان ها کمک می کند که . ببینند

در صورت آسیب دیدگی، از قبل آمادگی رویارویی با مشکل به وجود آمده  
.را داشته باشند و بتوانند مجموعه ی خود را بازسازی کنند

https://www.azim.media/%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


ابر روندهای های موثر بر کسب وکار و کارَآفرینی در ایران

ابرروند اجتماعی و جمعیتی
Megaیکی از ابر روندها یا Trendهایی که موسسهPWC  ،پیش بینی کرده است

روند مسن شدن جمعیت در سراسر . است2۰5۰روند مسن شدن جمعیت تا سال 
در نتیجه تعداد نیروی . سال خواهد شد6۰جهان منجربه افزایش تعداد افراد باالی 

در جهان کاهش و در کشورهای با ساختار کار جوان به نسبت کل جمعیت
ر تعداد نیروی کار جوان و مصرف کننده به نسبت کل جمعیت بیشتجوان
2۰5۰شهرنشینی تا سال پیش بینی کرده است رشد PWCهمچنین موسسه.است
سال 6۰در حالیکه تا . جمعیت در شهرها زندگی می کنند٪5۰در زمان حال . است
جمعیت  2۰3۰با روند فعلی تا سال . جمعیت در شهرها زندگی می کردند٪3۰قبل 

.خواهد رسید٪72به 2۰5۰و تا سال ٪6۰شهرها به باالی 



ابرروند رشد فناوری اطالعات
ی  پیش بینی کرده است تغییرات فناورPWCکه موسسهیکی دیگر از ابر روندهایی 

ر  د. مبتنی بر اینترنت رشد زیادی خواهد داشتفناوری هایاست و2۰5۰تا سال 
ونی رو  زمان حال هم این فناوری ها سایر رسانه های اجتماعی مثل شبکه های تلویزی

.با چالش مخاطب مواجه ساخته اند
زاریابی محتو ا  در آینده کلیه فعالیت های بازاریابی به بازایابی دیجیتال و یا باشاید 

گیری تبلیغات به  شکل. تبدیل شود، یا دیگر نیازی به تبلیغات در کنار اتوبان ها نباشد
تند  هسدیگریابزارهای صورت پیامک و یا در شبکه های اجتماعی که در آینده

اری  همچنین در آینده حجم دورک. موید تغییر روش های بازاریابی خواهند بودکه
.نسبت به امروز بیشتر خواهد شد

ابر روندهای های موثر بر کسب وکار و کارَآفرینی در ایران



ابر روندهای های موثر بر کسب وکار و کارَآفرینی در ایران

جابجایی قدرت های اقتصادی بزرگ: ابرروند اقتصادی
جابجاییاستکردهبینیپیشPWCموسسهکهروندهاییابرازدیگریکی

حالدرکشورهایبهیافتهتوسعهکشورهایازبزرگاقتصادیهایقدرت
ایاالتشاملG7)صنعتیکشور7ازرشدجهت.است2۰5۰سالتافعلیتوسعه

حالدرهایاقتصادبه(کاناداوایتالیافرانسه،انگلستان،آلمان،ژاپن،متحده،
ومکزیکاندونزی،روسیه،برزیل،هند،چین،شاملE7)کشور7یعنیرشد

روابطداشتنآیندهسال5۰تاشاید.شدخواهدمنتقل2۰5۰سالتا(ترکیه
وانیآلمهایشرکتباارتباطازبزریلیوچینیهایشرکتبااستراتژیک

.باشدمهمترخیلیژاپنییا



ابر روندهای های موثر بر کسب وکار و کارَآفرینی در ایران

ابرروند عوامل زیست  محیطی
زان عوامل زیست  محیطی شامل میزان حساسیت نسبت به محیط زیست، می

جمعیت  2۰3۰تا سال . آلودگی های هوا، آب، انرژی، بالیای طبیعی و غیره است
یت  از نظر این موسسه با افزایش جمع. میلیارد نفر خواهد بود8جهان بیش از 

مواد غذایی بیشتر خواهد  ٪35آب بیشتر و ٪4۰انرژی بیشتر، ٪5۰جهان به 
ری های شاید مشکالت زیست محیطی، ما را بیشتر به استفاده از فناو. داشت

تا حدی  البته این موضوع االن هم. هدایت کندسازگار با محیط زیست در آینده
ابی سبز ، کشور در معرفی محصوالت سبز، بازاریمورد توجه شرکت های پیشگام 

.حتی بانکداری سبز مشاهده می شود
به تدریجی کشور ما است که نیازدر این زمینه یک روند دیگر، گرم شدن

ننده خنک کمثال سرمایه گذاری بیشتر در. فناوری های جدید را الزم می کند
های جدید



جایگاه و اهمیت ابر روند محیط زیست 



« مشاغل نوین»
و 

«مشاغل آینده»
و ضرورت های مهارت آموزی 

کارآفرینانه در ایران و جهان



تعریف و مفهوم مشاغل نوین 
ارکتحوالتجریاندرکهدارندمشخصعمریکموبیشمشاغل،–

مههکهامروزدنیایدر.میشوندبسیاریتغییراتدچارشغلو
برخیاست،روزافزونوسریعتغییراتمعرضدرعرصهها
ی،بهعبارتوخودگذشتهکاراییدادندستازبهدلیلمشاغل
ودینابفرآینددرکاملبهطوریاآنبرایکافیتقاضایکمبود
.شوندمیشکلتغییربهمجبوراینکهیامیگیرندقرار

روزافزونپیشرفتوظهورباداردکهوجوداحتمالوامکاناین–
وهاپردازندهبهخدماتییایدیمشاغلازبسیاریفناوری،

.شودسپردهکامپیوترها
واطالعاتتکنولوژیبیشترتوسعهورشدباکلیبهطور–

اجتماعیزندگیشکلوفرهنگهاجوامع،درارتباطات
عاملتحوالتاینکهگرفتهقراراساسیتحوالتدستخوش

ابقمطمشاغلازبسیاریایجادوسنتیمشاغلازبسیاریحذف
شودمیروزهاینیازبا



ویژگی های مشاغل نوین 
.نمودنآتعریفبهاقدامسپسوتقسیمناپایداروپایداردستهدوبهمیتوانرامشاغل•

کاریعمرطولمتوسطازعمرشانطولکهمشاغلیبهزمانی،دورههردرکلیبهطور
ازترکمعمریکهمشاغلسایربهومیگویندپایدارمشاغلباشد،بیشترجامعهافراد

درامروزهمشاغلازبسیاری.میشودگفتهناپایداردارند،افرادکاریعمرطولمتوسط
تغییرواجتماعیتحوالتوپیشرفتهاچراکهمیگیرند،قرارناپایدارمشاغلرده

رتغیییاحذفباعثخودکارسازی،فرآینداثردربهخصوصکار،وزندگیشیوههای
.استشدهآنهاسریع

ولوژیبیوتکنوسهبعدیچاپنانو،فناوریرباتیک،مصنوعی،هوشژنتیکی،تحوالت•
ذهنازدور«چهارمصنعتیانقالب»نزدیکآیندهایدرکهشدخواهدگستردهبهحدی
بهورحرکتباعثسوم،صنعتیانقالبازجملهقبلیانقالبهایکهحالیدرونیست
اندمیتوواستمتفاوتکامالانقالباینمیرسدبهنظرشد،انسانیکارنیرویجلو

.ببردعقببسیارکوتاهمدتدرحداقلراانسانینیروی
یوقفههاگذشتازپسوداردراآمدهوجودبهتغییراتباتطبیقتواناییکاربازار•

مینهبه.میشودهماهنگتکنولوژیویرانگریهایبادرآمد،کاهشوبیکاریکوتاهمدت
هبشاهدآیندهدرشدخواهدباعثانسانی،جوامعتکاملوفناوریپیشرفتترتیب
.باشیمحرفهایوجدیدمشاغلآمدنوجود



دالیل پیدایش مشاغل نوین
وجامعهیکبرحاکمارزشهایازاستتابعیاشتغال•

،یزیستنیازهایباارتباطدرمستقیماکهاستبدیهی
معنویوروحی،رفاهی،بهداشتی،آموزشی

.باشدمی
رتاثیفرهنگهاوجوامعساختاربرجدیدهایتکنولوژی•

ولتحوتغییرراجامعهدرمشاغلماهیتونوعوگذاشته
.دهندمی

جدیدشغلیآمدنبوجودباعثکهاصلیمهمترین•
هارائبرایمهارتیبهزمانیدورهیکمردمنیاز،شودمی

.استویژهکاالیییاخدمت



حیطه و قلمرو مشاغل نوین 
دیدجمشاغلتولیدبهآنکهضمناطالعاتفناوری•

درتغییرومشاغلنوسازیسبب،پردازدمی
سطحازلحاظهمکهشدخواهدکارنیرویترکیب
انجامکهفعالیتینوعلحاظازهمومهارت
.بودخواهندمتفاوت،دهندمی

اغلمشتواندمیتنهانهاطالعاتفناوریگسترش•
اینبلکهکندایجادخودخاصزمینهدرنوینی
هاصددیگریرشتههربهورودباتواندمیرشته

کندطراحینومشاغل



راهبردهای مواجه با مشاغل نوین 
ازنیبهتوجه،تولیدمکانیوزمانیتناسب،نویندرمشاغل•

مامتقیمت،تولیدهزینه،تولیدنوعبهدادناهمیت،مشتری
اهمیتازخارجیوداخلیبازارهای،فروشازپسخدمات،شده
.باشندمیبرخوردارایویژه

واستمهمفناوریخوداندازهبهفناورییکمطلوببکارگیری•
وسازیبومیاجرا،برایانسانیهایمهارت،دیگرعبارتبه

.استالزموارداتیوجدیدفناورییکازبهینهاستفاده
مکملعنوانبهمهارتومدرنفناوریهایعاملدوامروزه•

اهرمکارنیرویبرایتقاضاافزایشموجبوبودهمطرحیکدیگر
.گرددمی

ازایزمینهکهاستنیروییانگیزهباوکارآمدانسانینیروی•
افزایشبرایوداردخویششغلباراروحیپیوندهایوعالیق
.نمایدمیتالشخویشکارآییومهارتسطح



نقش و جایگاه مدارس،دانشگاه هاو مراکز  
آموزشی مهارت محور در مواجه با مشاغل نوین 

اریکیازدالیلبیکاریدرکشور،فقدانمهارتهایموردنیازباز•
.کارازسویجویندگانکاراست

یازهایبنابراینانتظارمیروددانشگاههاومراکزعلمیمتناسببان•
تبازارکاروبانگرشبهمشاغلجدیدنسبتبهتعیینظرفی

دانشگاههاوپذیرشدانشجواقدامنمایندوسازمانآموزشفنیو
حرفهایدربخشهایصنعت،خدمات،کشاورزیوهنربهعنوان

.متولیآموزشهایفنیوحرفهاینقشبسزاییدارد
یینآنچهخصوصیتوروندتوسعهاقتصادیواجتماعیکشورراتع•

یمیکند،منابعانسانیآنکشوراستونهسرمایهومنابعماد
هازآموزشهایفنیوحرفهایبهسببانعطافپذیرینشإتگرفت•

وراجتماعیحاکمبرکش–خصیصههایبازارکارواوضاعاقتصادی
یونیزبهدلیلآموزشوایجادمهارتهایالزمدرافرادبرایتوانای

.دراحرازمشاغلجدیدنقشبسزاییدراشتغالدارد



برخی از اقدامات الزم برای استقبال از مشاغل نوین 
شناسایی مزیتها و فرصتها  •
توانمندسازی متقاضیان و نیروی کار  •
اتصال به بازار  •
توسعه و پایدارسازی کسب وکارهای کارآفرینانه•
(  صالحیت حرفه ای سنجه مند)حرفه ای گرایی•
طراحی استانداردهای نوین آموزشی•
توسعه مهارت های نرم•
بازطراحی مهارت های سخت •



برخی از مهارت های ضروری برای اشتغال پذیری نوین
مهارتهایحلمشکل
مهارتهایفنیوحرفهای
مهارتهایروابطعمومی
یوترمهارتهایبرنامهنویسیکامپیوتریودانشکامپ
مهارتهایآموزشی
مهارتهایدانشریاضیاتوعلوم
مهارتهایمدیریتمالی
مهارتهایمدیریتاطالعات
مهارتهایدانشزبانخارجه
مهارتهایمدیریتتجارتوبازرگانی



2۰25ده مهارت کلیدی نیروی کار تا سال 

تفکر تحلیلی و نوآوری.1
یادگیری فعاالنه و استراتژی های یادگیری.2

حل مسائل پیچیده.3
تفکر انتقادی و تحلیل.4

خالقیت، اصالت و ابداع کردن.5
رهبری و اثرگذاری اجتماعی.6

استفاده از تکنولوژی، نظارت و کنترل.7
طراحی تکنولوژی و برنامه نویسی.8

تاب آوری، تحمل اضطراب و انعطاف پذیری.9
استدالل، حل مشکالت و ایده پردازی.10



!برخی از مشاغل نوپدید آینده دار 



معرفی انواع مشاغل نوین 



معرفی انواع مشاغل نوین 



معرفی انواع مشاغل نوین 



معرفی انواع مشاغل نوین 



معرفی انواع مشاغل نوین 



معرفی انواع مشاغل نوین 



معرفی انواع مشاغل نوین 



2۰3۰برخی از مشاغل در حال ایجاد تا سال 

حوزه علوم پزشکی و بهداشت
داده های پزشکی، طراح تجهیزات پزشکی، طراح مدیریت 

چرخه عمر نهادهای پزشکی، متخصص بازاریابی پزشکی،  
اپراتور ربات های پزشکی، متخصص تغذیه مولکولی، مشاور 

سالمت برای سنین باال، پزشک آنالین، متخصص بهداشت 
فردی، مدیریت تحقیق و توسعه سالمت، طراح ایمپلنت و 

پروتزهای رباتیک، مهندس بافت، متخصص اخالق زیستی، 
زیست اطالعات یا بیوانفورماتیک، متخصص ژن درمانی و 

مشاوره ژنتیکی



ساخت وساز
طراح پرینت  : مهم آینده در این حوزه عبارت اند ازمشاغل 

سه بعدی در حوزه ساخت وساز، طراحی محیط قابل دسترسی،  
طراح و مدیر مدل سازی اطالعات ساختمان، متخصص ارتقا 

فناوری ساختمانی، تحلیلگر امور زیست محیطی در حوزه 
ساخت وساز، ناظر سرکارگر، طراح زیرساخت خانه های  

هوشمند، متخصص نوسازی و تقویت خانه های قدیمی و معمار 
ساخت وساز ساختمان های بدون مصرف انرژی

2۰3۰برخی از مشاغل در حال ایجاد تا سال 



امور امنیتی
مشاغل این حوزه بیشتر بر بخش فوق تمرکز خواهد شد و در 

مشاغلی که به امنیت ملی، امور نظامی و مقابله با جرائم مربوط
.می شود در این بخش نیامده است

مدیریت تداوم کسب وکار، طراح ارگونومی دستگاه های امنیتی 
س پوشیدنی، کاهش آثار بالیای زیست محیطی سیستمیک، بازر

امنیت صنعتی یکپارچه، طراح امنیت فردی و هماهنگ کننده 
امنیت از راه دور
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هوانوردی
یکی دیگر از حوزه های بسیار بااهمیت برای آینده جهان است که در 

بخش هایی چون دستگاه های هوانوردی کوچک، فرودگاه های  
بشر ظهور فناوری های . منطقه ای و نظایر آن در حال رشد است

خط شکنان فراوانی را در این حوزه انتظار دارد که اهمیت آن را در  
.آینده بیشتر نیز خواهد کرد

فناوری های نوظهور با خود مشاغل و تخصص های نوینی را به همراه  
فنّاور بازیافت هواپیما، طراح فضاپیما، طراح  : خواهند آورد

حلیل زیرساخت فضاپیما، طراح سیستم مدیریت هوشمند کنترل پویا، ت
داده های عملیاتی، مهندسی تولید هواپیماهای کوچک و طراح واسط  

پرواز بدون سرنشین با مهارت های بین حرفه ای
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فرهنگ و هنر
فرهنگ یکی از قدیمی ترین فضاهای خالقیت بشری است ولی

به تدریج به امتیاز انحصاری دایره محدودی از متخصصان  
با توجه به عملیات روتینی که توسط . محدودشده است

ماشین ها انجام می شود، افراد بیشتر و بیشتری درگیر 
.فعالیت های خالقانه و تولید کارهای هنری خود خواهند شد

ارزیاب  :مشاغل دارای آینده روشن در این حوزه عبارت اند از
هنری، سرپرستی هنرهای جمعی، مربی حالت خالق، معلم 

خصوصی توسعه ظرافت طبع و هنرمند علمی
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آموزش
: برخی از مشاغل جدید و آینده دار در این حوزه عبارت اند از

طراحی ابزار آموزش آگاهی، خطیب زیست بوم، هماهنگ کننده 
پالتفورم آموزشی آنالین، طراح مسیر آموزشی، آموزش دهنده  
بازی، استاد بازی، مربی تناسب ذهنی، میانجی یا متعادل کننده،

سازمان دهنده آموزش پروژه و منتور استارت آپ
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توریسم و مهمان نوازی
توریسم پدیدهای کهن است که به مرور با تسهیل امکان سفر 

مهمان نوازی بخش مهمی  . گسترش و محبوبیت عمومی یافته است
صنعت مهمان نوازی  . از جلب توریست و توسعه توریسم است

هتلداری، رستوران داری، هدایت تورها و غیره پتانسیل رشد 
فراوانی در بسیاری از کشورهای جهان که مکانه ای جذاب و  

دیدنی دارند و هنوز نتوانسته اند آن را به خوبی به جهان معرفی  
.کنند، دارد

فرصت های رشد به ویژه در خارج از کالن شهرها، مراکز صنعتی 
بزرگ، شهرهای کوچک با پیشینه تاریخی و طبیعت هنوز وجود  

انتظار می رود در این حوزه مشاغل زیر رشد و توسعه پیدا  . دارد
طراح منطقه واقعیت افزوده، مدیر تور شخصی، همراه  : کنند

ربات، طراح سیستم های هوشمند سفر، مدیر فضای برند، معماری  
قلمرو و طراحی ناوبری تور
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رسانه و سرگرمی
نتأمیوتبدیل شده اندارتباطبرقراریبرایاساسیابزاریبهبیستمقرندرجمعیرسانه های

.بودآن هااصلیهدفمی دهد،رخجهاندرآنچهدربارهمردمبرایممکناطالعاتبیشترین
ممکنرااطالعاتجریانکردنمحدودواستتغییرحالدریکموبیستقرندرنقشاین

.می سازد
باومی گیرندفاصلهبودنصرفخبریمنبعازبه تدریجتغییراینبهپاسخدررسانه ایمنابع

دستورباآشناییجهتفردبهکمکومهمپیام هایشفاف سازیقدرتمند،فیلترهایاعمال
می تواندکاربرامروزهحتی.می گیرندپیشدراطالعاتانتقالبرایراجدیدیمسیرکارها

ازاستفادهبایاکندمطالعهرامشخصیصفحهکهکندتنظیمبه گونه ایراخودورودیخوراک
اینساده سازیالبته.کندفیلتررااجتماعیشبکه هایدرموجوداطالعاتخاصنرم افزارهای

دنیایمطلوب هایجزودهدانجامراآن هابتواندبه راحتیکاربرکهبه گونه ایتنظیمات
.استدیجیتالی

ویرایشیاصولوتنظیمراخودخاصاطالعاتیجریانتابودخواهندقادرآیندهدرکاربران
حوزهدرخبررسانیبرعالوهکهرسانهنویندنیایاین.کننداعمالآنبرراخودخاص

.می طلبدرانوینیمشاغلاستفعالنیزسرگرمی
رسانه،پلیساطالعات،آرایشگربازی،کارورزعاطفی،طراحمحتوا،گردآورندهویرایشگر
مجازیدنیایطراحومجازیواقعیتمعمارمعنا،عرصهتولیدکنندهرسانه،نرم افزارطراح
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زیست فناوری
جهاندروداشتهصنعتیجهاندرراگسترده ایرشدزیست فناوریصنعت

.استرشدحالدربه شدتنیزدرحال توسعهونیمه صنعتی
آیندهدههدرجهانصنایعنویدبخش ترینازیکیهمهنوزصنعتاین

نظیرصنعتدیگرشاخه هایبرویافتخواهدتوسعهخودکهاست
نیزشهریوروستاییاقتصادوپایهموادقدرت،وبرقمهندسیبهداشت،

تخصصیمشاغلنیزصنعتایندر.گذاشتخواهدچشمگیریتأثیر
:ازعبارت اندآن هامهم ترینکههستندرشدیاوظهورحالدرجدیدی

پارک ها،وعمومیفضاهایشناسزیست بومزنده،سیستم هایطراح
شهریشناسزیست بوموسیستمزیست فناوری

2۰3۰برخی از مشاغل در حال ایجاد تا سال 



کشاورزی
میلیارد نفر  2حدود 2050افزایش جمعیت جهان که پیش بینی می شود تا سال 

بشر . دیگر به آن اضافه شود، نیاز به تأمین غذای بیشتر را افزایش خواهد داد
برای اجتناب از قحطی جهانی باید به بخش کشاورزی توجه بیشتری را معطوف 

کند و در این راه چالش هایی جدی نظیر تغییرات آب وهوایی، خستگی و 
فرسودگی خاک، کاهش تنوع زراعی و انقراض برخی از گونه های گیاهی بر سر  

مقابله با این چالش ها فناوری های نوین و درنتیجه  . راه این بخش وجود دارد
.تخصص های جدیدی را نیاز خواهد داشت

:  برخی از مشاغل نوظهور و یا رو به رشد در این حوزه به شرح زیر هستند
زیست بوم شناس کشاورزی، اقتصاددان کشاورزی، متخصص اطالعات و  

مهندسی کشاورزی، اپراتور تجهیزات کشاورزی خودکار، کشاورز شهری و 
کشاورز محصوالت اصالح ژنتیکی شده
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تولید و ذخیره انرژی
بحران انرژی از یکسو و نیاز روزافزون جهان به تأمین انرژی برای اهداف 

گوناگون باعث شده است تا حوزه تولید و ذخیره انرژی یکی از مهم ترین 
انرژی های جایگزین نیز از مباحث  . حوزه های موردتوجه بشر در آینده باشد

مرتبطی هستند که در آینده بیش ازپیش موردتوجه قرار خواهند گرفت و هر 
.دو این حوزه ها به پیشرفت هر چه بیشتر فناوری نیاز خواهند داشت

پیشرفت فناوری به معنای ایجاد تخصص های جدید برای راهبری آن است و 
: برخی از مشاغل مهم در این حوزه عبارت اند از. این خود یعنی مشاغل نوین

طراح دستگاه های ذخیره انرژی، متخصص سیستم های تأمین برق محلی،  
طراح سیستم های میکرو ژنراتور، مدیر ارتقای سیستم های تولید برق، طراح

سیستم های احیا و بهبود، طراح دستگاه های پوشیدنی تولیدکننده انرژی و
متخصص آب وهوا در صنعت برق
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شبکه های توزیع برق و مدیریت نیرو
.  تنداگر الکتریسیته خون اقتصاد است شبکه های توزیع نیرو سیستم گردش خون آن هس
ط با پیچیدگی جهان رو به رشد است و درنتیجه نیاز به شبکه های تأمین نیرو مشاغل مرتب

تغییرات کلیدی شبکه های توزیع و مصرف نیرو به . آن نیز رو به افزایش هستند
این شبکه ها دارای سیستم های کنترل  . فناوری های شبکه هوشمند وابسته شده است

هوشمندی هستند که بر اساس میزان مصرف بار در یک ساختمان مسکونی یا اداری  
ویی امکان تنظیم بهینه شیوه های عملیاتی را به وجود می آورند برای مثال، ماشین لباسش

.فقط در شب و زمان مصرف کم بار
اپراتور ایستگاه شارژ خودروهای  : مشاغل آینده مرتبط با این حوزه عبارت اند از

صرف الکتریکی، متخصص حقوق مصرف کننده الکتریسیته، ممیز انرژی، طراح سیستم م
رای  برق، کنترل کننده شبکه توزیع نیرو، متخصص بازاریابی نیرو و مهندس سیستم ب

شبکه های هوشمند توزیع نیرو
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حمل ونقل جاده ای
سفرهای مردم هرروز بیشتر و بیشتر می شود که این امر نقش صنعت حمل ونقل

ما فواصل دور و نزدیک را به صورت متناوب جابجا . را پررنگ تر می کند
می شویم و با افزایش این جابجایی ها در آینده الزام های سخت تری درزمینه 

.سرعت، آسایش و هزینه سفرها پدید خواهد آمد
ظهور سیستم های هوشمند به عنوان بخشی اساسی برای زیرساخت های مدیریت  

ترافیک و کنترل وسایل نقلیه برای مثال خودروهای بدون سرنشین در آینده
مواد و حتی جاده ها نیز . نزدیک بر این صنعت تأثیر شگرفی خواهد گذاشت

هوشمند خواهند شد و همه این پیشرفت ها ظهور مشاغل نوینی را وعده 
.می دهند

اپراتور سیستم حمل ونقل خودکار، اپراتور تدارکات متقاطع، طراح سازه های 
کامپوزیت برای وسایل نقلیه، طراح راه آهن سریع السیر، طراح تاب های چند 

کاربردی حمل ونقل، تکنیسین حمل ونقل چند کاربردی، معماری سیستم 
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حمل ونقل آبی
گذشتهدههدراگرچه.استحمل ونقلانواعمهم ترینازیکیآبیحمل ونقل

بین المللیحمل ونقلدربه ویژههمهنوزاست،کاهش یافتهحدودیتاآننقش
.استحمل ونقلصنعتازمهمیبخشقارهایبینو

دریکاربردچندسیستم.می کندایفامهمینقشنیزگردشگریدرسیستماین
باقراردادیکتحتبارحملمثالبرای)استکردهپیشرفتدریاییحمل ونقل
درهوشمندمدیریتسیستم های(قطاروکشتیمانندمتفاوتحملشیوه های

جدیدسوخت هایمعرفیرویهم زمانومی شوندگرفتهکاربهنیزحوزهاین
.می شودکارپیشرفتهموادو

مشاغلظهوربهمنجرمی تواندآبیحمل ونقلدرفوقفناوری هایتلفیق
سیستم هایمتخصصقطبی،مناطقدرناوبریمتخصص.شودجدیدی

بندرهاشناسزیست بوموزیردریاییبرایزیرساختی
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فضا
ناوری  علیرغم فیلم های علمی تخیلی نظیر جنگ ستارگان به دلیل عدم پیشرفت چشمگیر در ف

بااین حال امروزه به خاطر  . فضایی این بخش تا حدودی محبوبیت خود را ازدست داده است
گذشته از  . موفقیت کسب شده در بخش خصوصی حوزه هوافضا در نقطه عطف خود قرار دارد

تعداد اندکی از پیشتازان سفرکرده به فضا، حوزه هوافضا در حال تبدیل شده به بخشی 
.تجاری است که فرصت های گسترده ای را برای خلق کسب وکارهای خصوصی ایجاد می کند

، پس از گذراندن دوره آموزشی طوالنی و سفری یک ساله، 2023برای مثال، در سال 
گروهی چهار نفره پا بر روی مریخ خواهند گذاشت و هر دو سال این سفر تکرار خواهد شد به 

ناسا با کمک دارا قصد  . نفر خواهد رسید20جمعیت این سیاره به 2035گونه های که در سال 
.دارد سفینه سرنشین دار دیگری را نیز در قرن آینده به سیارات دیگر بفرستد

دنیای کامالً متفاوتی در این بخش در حال ظهور است که عمدتاً از فناوری های دیجیتالی  
کار در این حوزه تخصص های بی بدیلی را می طلبد که به عنوان نمونه . سرچشمه می گیرند

اس مهندس سیستم پشتیبان حیات، زیست شناس فضایی، زمین شن: برخی از آن ها عبارت انداز
فضایی، طراح چرخه عمر سازه های فضایی و مدیر مسافرت فضایی
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معدن کاوی و فراوری منابع معدنی
تقاضا برای مواد معدنی در دهه های آینده همچنان باال خواهد ماند و به همین دلیل است 

برخی عوامل اجزای  . که این صنعت هنوز هم به نیروی انسانی کیفی نیاز خواهد داشت
ی مخازن سنت. کلیدی وضعیت کنونی هستند که در آینده تغییرات بیشتری خواهند داشت

نفت، گاز و سایر منابع در حال اتمام است و جهان به روش های نوین و منابع جدید نیاز 
.دارد

. الزام های زیست محیطی بر حمل ونقل و فراوری مواد معدنی تأثیر فزاینده ای می گذارند
.  تالش برای کاهش هزینه های تولید مواد معدنی و باال بردن راندمان تولید ادامه دارد

فناوری های بدون سرنشین استخراج و فراوری مواد معدنی را دگرگون خواهند کرد و به 
دلیل امکان انجام کار از راه دور، جابجایی نیروی انسانی در این حوزه سنتی افزایش  

.خواهد یافت
تمامی این موارد در کنار افزایش اهمیت ایمنی در کارهای مرتبط با معادن، مشاغل نوینی 

مشاغل  . را به بازار عرضه خواهد کرد و ارزش برخی مشاغل موجود را افزایش خواهد داد
هماهنگ کننده تیم معدن کاوی توزیعی، تحلیلگر  : جدید در این حوزه عبارت اند از

س زیست محیطی در صنعت معدن، مهندس سیستم معدن کاوی، مهندس سیستم رباتیک، مهند
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متالورژی
متالورژی یکی دیگر از زمینه های کاری پراهمیت به ویژه در منطقی که منابع معدنی باالیی 

رقابت در این حوزه کاری رو به رشد است و حرکت به سوی فرایندهای تولید . دارند، است
ی در ایمن تر، به کارگیری تجهیزات جدید و بهبود کیفیت فرایندهای فناورانه باعث تغییرات اساس

.آن خواهد شد
استفاده از . استانداردهای تولید در این حوزه ارتقا و به سوی متالورژی سفید سوق خواهد یافت

نایع روش های تولیدی که بر محیط  زیست اثر تخریبی کمتری داشته باشند، استفاده از پسماند ص
متالورژی، کاهش اندازه صنایع متالورژی با توسعه فناوری ها، افزایش درخواست های مشتریان  

در خصوص مشخصه های محصوالت متالورژی، توسعه محصوالت نوین مانند نانو پودرها، افزایش  
سهم بیومتالورژی، تولید آلیاژهای دقیق و بسیاری موارد این صنعت را در تحول و تکاپو قرار  

.داده است و در آینده مشاغل نوینی در این حوزه ظهور خواهند کرد
مهندس فلزات پیشرفته،  : برخی مشاغل جدید و یا رو به رشد در این صنعت عبارت اند از

متخصص بازیابی اکولوژیک در متالورژی، طراح تجهیزات متالورژی پودر و سرپرست تجهیزات

2۰3۰برخی از مشاغل در حال ایجاد تا سال 



مواد پیشرفته و نانو فناوری
شتریبیکاراییباسنتیموادازنه تنهامازیرااست،قابل تشخیصتقریباًحاضرحالدرفناوریپیشرفت
ت هاپیشرفاین.هستیمتعیین شدهپیشازپارامترهایباجدیدموادخلقحالدربلکهمی کنیم،استفاده

هدخواکمکساخت وسازومکانیکمهندسیهوافضا،صنعتدرعمدتاًمحصول،کیفیتچشمگیربهبودبه
.کرد

وهستندماتریسیکوتقویت کنندهجزءیکازمتشکلکهناهمگونترکیبیموادیاکامپوزیتمواد
در.ساختخواهندروبروشگرفتحولیباموادعلممی دهند،نویدراپالستیسیتیووزنمقاومت،بهبود
هبکهباشندنیز(ریزتراشه هاوکنترل گرها)هوشمنداجزایحاویمی توانندکامپوزیتیسازه هایآینده

.دهدتغییردارددوستکهوضعیبهرااتاقمثالًیاوسیلهخصوصیاتتامی دهداجازهکاربر
توسطقابل کنترلمطالعهوزندگیکار،محیطفعالمحیط زیستآمدنپدیدتحوالتاینحاصل

نیاییدچنین.دادتغییرشخصیسلیقهبهبستهراآنمی توانکهبودخواهدکاربریاهوشمندسیستم های
نانوطراحشیشه،مهندس:ازعبارت اندمشاغلاینازبرخیکهکردخواهدطلبراجدیدیمشاغل

سیستممهندسوهوشمندموادطراحنانو،صنعتدرایمنیمهندسبازیافت،فناوریمتخصصمواد،
کامپوزیتمواد

2۰3۰برخی از مشاغل در حال ایجاد تا سال 



مهندس مکانیک و رباتیک
ازآنجاکه فنون ساخت ربات به شکل چشمگیری رشد کرده، ارزان تر شده و در 

حوزه هوش مصنوعی توجه فراوانی را به خود جلب کرده است، ایده ای که 
مدت های مدیدی به داستان های علمی تخیلی تعلق داشت ممکن است در آینده  

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط شرکت سیسکو تعداد . نزدیک محقق شود
ربات ها 2020ربات های خانگی تقریباً هر نه ماه یک بار دو برابر می شود و در دهه 

به بخشی از تجهیزات داخلی کاشانه های مسکونی در مناطق شهری تبدیل خواهند  
حتی مدل هایی در حال ساخت هستند که می توانند از افراد مسن مراقبت . شد

د  چنین دنیای پیشرفت های به متخصصانی جدید و مشاغلی نوین نیاز خواه. کنند
.داشت

طراح ربات های خانگی، طراح ربات های صنعتی، طراح ربات های پزشکی، طراح 
سیستم های رباتیک چندمنظوره، طراح ربات بچه ها، مهندس کامپوزیت ربات، طراح 

رابطه ای عصبی برای کنترل ربات و طراح ارگونومیک

2۰3۰برخی از مشاغل در حال ایجاد تا سال 



صنعت سبک
از زندگی عمومی . محصوالت این صنعت در تمامی بخش های زندگی بشر کاربرد دارند

.در منزل تا صنایع سرگرمی و مد که نقش مهمی را در جهان ایفا می کنند
اع  پیشرفت در حوزه الیاف مصنوعی و الیاف هوشمند فناوری برتر که منجر به تولید انو

خود تمیز شونده، فلوئور سنت و یا با توان  )بسیار جذابی از لباس یا کفش شده است 
، ظهور محصوالت ژنتیکی در تولید الیاف خاص، شخصی سازی (جذب انرژی خورشیدی

لباس و امکان ایجاد کارخانه های کوچک برای تولید لباس های خاص، خیاطی سفارشی 
آنالین و رشد چاپ سه بعدی همگی روندهایی هستند که آینده صنایع سبک را دگرگون

خواهند ساخت و به دلیل همین پیشرفت ها مشاغل نوینی نیز در این حوزه ها در حال  
.ظهور یا رشد است

طراح الیاف پیشرفته، برنامه نویس مدل سه بعدی لباس ها، متخصص بازیافت لباس، 
متخصص بهداشت لباس، طراح رابطه ای فناوری اطالعات برای صنایع سبک و متخصص  

مد فناوری

2۰3۰برخی از مشاغل در حال ایجاد تا سال 



مشاغل آینده و مهارت های نوین کارآفرینانه  
(بازارهای کار نوین و ضرورت بازطراحی نظام های آموزشی مهارتی)

مدرس؛
مسلم خانی

عالي کارآفرينيکارشناس -
پژوهشگر برتر ملي در حوزه خالقیت،نوآوری و کارآفريني   -

مربي و  مشاور مهارت های كسب و كار و كارآفريني  -
 SIYBو NFTE ،KABگام به گام،:بر اساس الگوهای 

مدرس كارگاه های آموزشي خالقیت و ذهن انگیزی و پرورش ايده-
سمینارهای آموزشي مهارت های مديريتي و كارآفريني سازماني  مدرس -

مشاور و مربي ايده يابي و پرورش ايده های کارآفرينانه  -
منتور کارآفريني سازماني-

مديرکل تحقیقات،آموزش و ترويج وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي  -


