ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

اﯾﻦ  11ﺷﻐﻞ ﺳﻮدآور در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻣﺮوز در آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﮔﺮوه ﭘﺮ درآﻣﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از  11ﺷﻐﻞ ﭘﺮ درآﻣﺪ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل
 2026ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی آنﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود 6.4
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در  11ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
 60ﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  2026ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎری در آن ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺳﺎل
 ،2016ﺣﺪود  74ﻫﺰار و  700ﺷﻐﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  6.4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﺗﻌﺠﺐ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد .ﭘﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻤﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞﻫﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ از ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎری در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﮔﺰارش  ،BLSﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری در ادارات رخ
داده و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﺗﻌﺪاد
ﻣﺪﯾﺮانﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش "دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺸﺎﻏﻞ" ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  BLSﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ11 ،
ﺷﻐﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ درآﻣﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻞ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ آﮔﺎﻫﯽ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ
در آﯾﻨﺪه ﻧﻪﭼﻨﺪان دور را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﮐﺪام ﺷﻐﻞﻫﺎ ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

 -11ﻧﺎﻇﺮان ﺧﻂ ﻣﻘﺪم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روﻧﺪ اﺻﻼح زﻧﺪاﻧﯿﺎن را زﯾﺮﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه 7.8 :درﺻﺪ
درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 60 :ﻫﺰار و  50دﻻر

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺳﺎل  2016در آﻣﺮﯾﮑﺎ 45 :ﻫﺰار و  200ﻧﻔﺮ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎل  2026در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ 41 :ﻫﺰار و  700ﻧﻔﺮ

 -10ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رواﺑﻂ ﮐﺎر
وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺎری ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی
ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه 7.8 :درﺻﺪ
درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 62 :ﻫﺰار و  310دﻻر
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺳﺎل  2016در آﻣﺮﯾﮑﺎ 81 :ﻫﺰار و  100ﻧﻔﺮ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎل  2026در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ 74 :ﻫﺰار و  800ﻧﻔﺮ

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﭘﺮ دردﺳﺮ
در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ  ۷ﻣﻮﺿﻮع را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻧﮑﻨﯿﺪ!

 -9ﻣﺄﻣﻮران ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪﻏﯿﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ،ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ و ﮐﺸﺎورزی
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،اﺑﺰار ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻗﻄﻌﺎت و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه 5.6 :درﺻﺪ

درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 63 :ﻫﺰار و  300دﻻر
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺳﺎل  2016در آﻣﺮﯾﮑﺎ 309 :ﻫﺰار و  400ﻧﻔﺮ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎل  2026در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ 292 :ﻫﺰار و  100ﻧﻔﺮ

 -8ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ارزﯾﺎﺑﺎن و ﺑﺎزرﺳﺎن
وﻇﯿﻔﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق وارﯾﺰی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ آنﻫﺎﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه 1.5 :درﺻﺪ
درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 63 :ﻫﺰار و  680دﻻر
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺳﺎل  2016در آﻣﺮﯾﮑﺎ 311 :ﻫﺰار و  100ﻧﻔﺮ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎل  2026در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ 306 :ﻫﺰار و  60ﻧﻔﺮ

 -7ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران
وﻇﯿﻔﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮش آنﻫﺎ
اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه 5.2 :درﺻﺪ
درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 67 :ﻫﺰار و  680دﻻر
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺳﺎل  2016در آﻣﺮﯾﮑﺎ 104 :ﻫﺰار و  100ﻧﻔﺮ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎل  2026در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ 98 :ﻫﺰار و  600ﻧﻔﺮ

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

روز ﮐﺎری ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻏﺎز ﻧﮑﻨﯿﻢ
 10اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در  10دﻗﯿﻘﻪ اول ﯾﮏ روزﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ

 -6رﯾﯿﺲ اداره ﭘﺴﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻧﺎﻇﺮ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻇﯿﻔﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻧﻈﺎرت و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در اداره ﭘﺴﺖ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اداره ﭘﺴﺖ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﻪﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ اﻓﺮاد
اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه 20.9 :درﺻﺪ
درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 71 :ﻫﺰار و  670دﻻر
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺳﺎل  2016در آﻣﺮﯾﮑﺎ 14 :ﻫﺰار و  200ﻧﻔﺮ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎل  2026در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ 11 :ﻫﺰار و  200ﻧﻔﺮ

 -5ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
وﻇﯿﻔﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺻﻼح و ﺗﺴﺖ ﮐﺪﻫﺎ ،ﻓﺮمﻫﺎ و اﺳﮑﺮﯾﭙﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪﮐﻤﮏ آنﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه 7.6 :درﺻﺪ
درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 79 :ﻫﺰار و  840دﻻر
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺳﺎل  2016در آﻣﺮﯾﮑﺎ 294 :ﻫﺰار و  900ﻧﻔﺮ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎل  2026در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ 272 :ﻫﺰار و  300ﻧﻔﺮ

 -4ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮق
وﻇﯿﻔﻪ آنﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه 2.5 :درﺻﺪ
درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 81 :ﻫﺰار و  900دﻻر
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺳﺎل  2016در آﻣﺮﯾﮑﺎ 11 :ﻫﺰار و  600ﻧﻔﺮ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎل  2026در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ 11 :ﻫﺰار و  300ﻧﻔﺮ

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻫﺎرﻫﺎی ﮐﺎری در ﺳﺎل ۲۰۱۷
ﻫﺮﮔﺰ اﯾﻦ  ۱۴ﮐﺎر را ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎرﻫﺎی ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ!

 -3اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی راﮐﺘﻮر ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪای
وﻇﯿﻔﻪ آنﻫﺎ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل راﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه 10.2 :درﺻﺪ
درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 91 :ﻫﺰار و  170دﻻر
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺳﺎل  2016در آﻣﺮﯾﮑﺎ 7 :ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎل  2026در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ 6 :ﻫﺰار و  300ﻧﻔﺮ

 -2ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ
وﻇﯿﻔﻪ آنﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه 0.2 :درﺻﺪ
درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 97 :ﻫﺰار و  140دﻻر
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺳﺎل  2016در آﻣﺮﯾﮑﺎ 170 :ﻫﺰار و  600ﻧﻔﺮ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎل  2026در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ 170 :ﻫﺰار و  300ﻧﻔﺮ

 -1ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ
وﻇﯿﻔﻪ آنﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه 3.5 :درﺻﺪ
درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 181 :ﻫﺰار و  210دﻻر
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﺳﺎل  2016در آﻣﺮﯾﮑﺎ 308 :ﻫﺰار و  900ﻧﻔﺮ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎل  2026در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ 298 :ﻫﺰار و  200ﻧﻔﺮ

ﻣﻨﺒﻊ:

اﯾﻨﮏ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 11دى 1396

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/success-and-entrepreneurship/10728/%D8%A7%DB%8C%D9%86
-11-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

