
دانشگاه 4
نگاهی به مشاغلی که ۱۰ سال پیش وجود نداشتند

پولسازترین رشته های دانشگاهی دنیا معرفی شدند
در حالی که زمان زیادی از آغاز س��ال ۲۰۱۳ میالدی نمی گذرد، نش��ریه نیوجاب نیویر، فهرستی 

از پولسازترین مشاغل دنیا در سال میالدی جدید را منتشر کرده است.
به گزارش خبرنگار بازارکار نشریه نیوجاب نیویر برای کسانی که قصد تحصیل در دانشگاه را دارند، 
رش��ته هایی را پیش��نهاد کرده که می تواند در بازار کار پولساز باشد. قبولی در این رشته ها چندان سخت 

نیس��ت و آینده ش��غلی خوبی هم در انتظار دانشجویان آن وجود دارد. انتش��ار این فهرست در شرایطی 
صورت می گیرد که بحران بیکاری بر اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان سایه افکنده است. 

در ادامه ضمن اش��اره به فهرس��ت رشته های مذکور نگاهی داریم به برخی از مشاغل که در ۱۰ سال 
پیش وجود نداشتند.

فهرستی از پولسازترین مشاغل دنیا
حسابداری

بنابر اعالم اداره کار ایاالت متحده فارغ التحصیالن مقطع 
کارشناسی در رشته حسابداری، بسیار مورد توجه هستند.

مدیریت
کارخانجات و ش��رکت ها همیشه به دنبال کشف و 
استخدام استعدادهای متخصص در امر مدیریت هستند، 
چراکه بسیاری از شرکت ها به دنبال راهکارهایی جهت 

کنترل هزینه های خود در نتیجه افزایش بازدهی اند.

علوم ارتباطات
این رش��ته در راستای رش��د روزافزون شبکه های 
تلویزیونی و اینترنتی بسیار مورد تقاض����ا اس����ت. 
در حقیقت مادامی که ارتباطات در دنیا ادامه دارد تقاضا 

در این رشته نیز ادامه خواهد یافت.

علوم کامپیوتر
رشته های مرتبط با کامپیوتر نیز در 2013 بازار بسیار 
خوبی دارند و به دلیل ارتباط با حرفه های خاص و نیاز 
به مهارت های منحصر به فرد همیشه مورد توجه هستند.

طراحی گرافیک
انتخاب این رش��ته در س��ال جدید تحصی�لی از این 
لحاظ ارزشمند است که مسایل بسیاری در اینترنت وجود دارند 
که باید به آن ها رنگ و لعاب بخش����ید تا سبب گرایش 
بصری افراد شوند. پیش بینی می شود تقاضا برای این رشته 
حد فاصل س��ال های 2010 تا 2020 با رشد 61 درصدی 
مواجه ش��ود؛ این مش��اغل ش��امل طراحی  سیستم های 

کامپیوتری و سایر رشته های مرتبط با آن می شود.

مهندسی نفت
از آنجای��ی ک��ه در ح��ال حاضر جهان ب��ا کمبود 
س��وخت مواجه  اس��ت، دانش��گاه ها در تربیت آنی و 
کافی فارغ التحصیالن این رشته ب���ا محدودیت زمانی 
مواجه هس��تند. در همی��ن رابط����ه اداره کار ایاالت 

متحده اعالم داشته اس���ت ک���ه برای 
هر یک از پروژه های حفاری نیاز به 

دارند  بیشتری  مهندسان 

چرا که فرآیند حفاری نفت بسیار پیچیده تر شده است.

مهندسی مکانیک
مهم ترین دلیل مورد اقبال بودن این رش��ته، توجه 
ش��رکت ها و کارخانجات به بهبود کیفیت تولیداتشان 
اس��ت. دلیل عمده دیگر نیز رش��د و توسعه در زمینه 
انرژی خورش��یدی است و مش��اغل در این رابطه نیز 
همیش��ه به دنبال تأمی��ن نیازها و خواس��ته های مردم 
هس��تند. بدیهی اس��ت افرادی که اطالعات ب���ه روز 
در زمینه فناوری های روز را دارند با چش��م انداز بهتر 

شغلی روبرو خواهند بود. 

پنج شغلی که ۱۰ سال پیش وجود نداشتند
در ادام��ه به برخی از مش��اغلی که 10 س��ال پیش 
وجود نداش��تند اش��اره می شود، 5 ش��غلی که در این 
مطل��ب می خوانی��د براث��ر اقتضائات زم��ان به وجود 

آمده اند و حاال نمی توان نبودن آن ها را متصور شد.

مدیریت منابع طبیعی
محی��ط زیس��ت و مناب��ع ان��رژی تجدیدپذی��ر و 
تجدیدناپذی��ر دارای��ی بالمنازع ما نیس��ت که تا وقتی 
زنده ای��م از آن ها بهره ببریم و با م��رگ ما، همه منابع 
هم به اتمام برس��ند. نس��ل های بعد از ما هم س��اکنان 
همین سیاره هس��تند و برای ادامه دادن به زندگی شان 
ب��ه آب ، خاک ، برق ، ان��رژی ، درختان و هوای پاک 

احتیاج دارند.
ی��ک مدیر مناب��ع طبیعی ب��ا در نظر گرفتن س��ه 
گرایش محیط زیس��ت، نیازهای نس��ل فعلی و آتی و 
عل��م اقتصاد تمهیداتی می اندیش��د که ب��ا ه��دررفت 
کمتری��ن میزان انرژی و هزینه مالی ممکن، بیش��ترین 
به��ره وری کاری را به دس��ت آورد. مدیر منابع طبیعی 

»کش��اورزی«،»اجتماع«، در حوزه ه��ای »اقتص��اد«، 
و  زیس��ت«  به »محی��ط  خصوصی«  »زندگی 

می کند  کمک  ب��ا کمتری��ن هزین��ه مردم 
مفی�دتری��ن  سطح ب��ه 

زن������دگی 

دست یابند. تقریباً اکثر شرکت های بزرگ در فهرست عوامل 
اجرایی خود جایی برای مدیر منابع طبیعی باز کرده اند. 
مطابق نتایج نظرس���نجی س��ایت گرین بیز، یک مدیر 

منابع طبیعی ساالنه دویست هزار دالر درآمد دارد.

خدمات نگه داری از سالمندان
بزرگ تره��ا زم��ان زی��ادی از روز را در محل کار 
می گذرانند و بچه ها یا مش��غول درس هس��تند یا گیم 
و کامپیوت��ر. با ای��ن حال پدر و مادرهای��ی را که گرد 
س��فیدرنگ پیری بر سر و رویشان نشسته و سالخورده 
و رنجور ش��ده اند نمی ت��وان به حال خ��ود رها کرد. 
زمان های گذش��ته متناس��ب با ویژگی ه��ای جامعه از 
سالمندان مراقبت می شد اما پیشرفت های اخیر پزشکی 
و داروشناسی باعث شده رش��ته های تحصیلی خاص 
سالمندان در دانشگاه ها به وجود آید و افراد حرف های 
این بار نه در س��رای سالمندان، بلکه در منازل شخصی 

آنان به کمکشان بشتابند.
پرس��تاران س��الخوردگان و مراک��زی ک��ه چنی��ن 
خدماتی ارائه می دهند آمده اند تا از درد و رنج بیماری 
آنان در س��ال های آخر عمرش��ان کم کرده و نیازهای 
روح��ی روانیش��ان را جب��ران کنند. پرس��تاران مدرن 
س��المندان دوره های ویژه مهارت ه��ای ارتباطی با این 
قش��ر ش��کننده را گذرانده اند و اطالعات پزش��کی و 

روانپزشکی کافی در این زمینه دارند.

مشاوره تحصیلی
با وس��یع ش��دن دامنه علم و پدید آمدن علم های 
نوظهور نیازهای افراد و روش های یادگیری شان تغییر 
کرده اس��ت. در حالی که یک دانش آموز با اس���تفاده 
از ابزارهای تصویری چون عکس و نمودار می آموزد، 

دیگری روش های صوتی یا عملی را ترجیح می دهد.
کار مش��اور تحصیلی در مدارس این اس�ت ک���ه 
در کنار کودکان و با خانواده ها باشد و در حل مشکالت 
خاص درس��ی دانش آموزان ماهیگی���ری را یادش��ان 
دهد. او روش های نوین درس خواندن، بهترین سبک 
یادگیری متناس��ب با روحیات فردی و نحوه علم آموزی                                                                              
را ب��ه آن ه��ا می شناس��اند و کم��ک می کن��د 
استعدادشان را در مسیر صحیح هدایت کنند.
مشاوران می توانند مس��تقل کار کرده 

اس��تخدام  ب��ه  یا 

کارخانه ها و ش��رکت های بزرگ در بیایند اما به هر حال 
درآمد میلیونی دارند و برای اینکه مش��اور موفق����ی 
باشند حداقل هفت س��ال آموزش نیاز دارند تا بتوانند 
از ک��ودکان حمایت کرده و آن ه��ا را با دنیای ج��دید 

پیوند دهند.

مراکز تسهیل گری خدمات بیمه
البته 10 س��ال پیش مردم می دانس��تند بیمه چیست 
و چ��ه کاربردهایی دارد اما 10 س��ال پیش اس��تفاده از 
خدمات بیمه تا این حد س��خت و پیچیده نبود و برای 
اس��تفاده از مزایای بیمه کاغذب��ازی در کار نبود. وقتی 
یک موقعیت اورژانس��ی پیش می آی��د از بیم�ار ک���ه 
کار خاصی بر نمی آید، اطرافیان بیمار هم آن قدر نگران و 
مضطرب می ش��وند که ممکن است تمرکز کافی برای 

پیگیری امور بیمه را نداشته باشند.
اینجاست که این مراکز جلوه گری می کنند. تسهیل گران 
بیمه به عنوان واس��طه بین بیمار و دولت هس��تن�����د. 
آن ها با مس��تقر ش��دن در مراکز درمان��ی از ط����رفی 
تصوی��ر واضحی از نیازهای پزش��کی – بیمه ای مردم 
ب��ه دولت ارائ��ه می دهند و از طرفی دیگر اس��تفاده از 
بیمه را برای بیماران آس��ان تر می کنند. با این ح����ال 
به گزارش س��ایت پی اسکیل این افراد درآمدی چندان 

باالیی ندارند.

مراکز استعدادیابی
فارغ التحص���یالن دانشگاه ها امیدوارند شغل مناسبی 
در راستای رشته شان پیدا کنند »چگونه؟« سوال اینجاست. 
کسانی که در مراکز استعدادیابی فعالیت می کنند وظیفه شان 
بررسی افق ها و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت 
ش��رکت ها و س��ازمان های بزرگ و قرار دادن اف�����راد 

بااستعداد در پازل چشم انداز موفقیت شرکت است.
برای اینکه هر برنامه اقتصادی یا ش��غلی به بهترین 
نتیجه ممکن برسد الزم است بهترین نیروهای اجرایی 
ممکن که مهارت های الزم را کسب کرده اند مشغول به کار 
ش��وند و پیدا کردن این افراد وظیفه کس��انی است که 
برای این کار آموزش دیده  و در بخش نیروهای انسانی 

شرکت ها فعالیت می کنند.


