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  طبقه بندي استاندارد مشاغل در آمريكا

  سيد مهدي سيدي
  تهران، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري، فرهنگستان علوم و علوم پزشكي

  seyedi@nigeb.ac.ir :پست الكترونيكي

  چكيده
. دانش آموختگان دانشگاهي، از مهمترين برنامه ها، و گاه دغدغه هاي، دولت ها در سراسر جهان استاشتغال، و بويژه اشتغال 

براي سياست گذاري و برنامه ريزي در حوزه اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي، قدم اول در دست داشتن آماري دقيق و قابل 
ار هرگونه برنامه ريزي براي اشتغال با چالش هاي زيادي همراه بدون داشتن اين آم. اعتماد از افراد بيكار و نيز شاغالن است

از سوي ديگر يك شاغل دانشگاهي ممكن است بيكار نباشد ولي در شغلي كه ارتباطي با تخصص او ندارد مشغول به كار . است
ز اينكه شغل نياز به اعم ا(لذا الزم است ابتدا مشاغل مختلف در يك كشور . باشد كه اين خود نوعي بيكاري محسوب مي شود

و حتي (در يك نظام طبقه بندي استاندارد شوند و سپس سيستمي طراحي شود تا بتوان براحتي ) مدرك دانشگاهي دارد يا ندارد
اين سيستم براي مثال در هر لحظه مي تواند تعداد جانورشناسان بيكار را گزارش كند . از آن گزارش گيري كرد) بصورت برخط
ز گزارش دهد كه در سال گذشته، ماه گذشته و حتي هفته گذشته چند جانورشناس بيكار موفق به يافتن كار شده و به برنامه ري

اين آمار توسط دانشگاه ها نيز رصد مي شود و در صورتي كه يك و يا چند حوزه تحصيلي با بيكاري بيش از حد انتظار . اند
  كار  بازار   صورتي كه  در  در تعداد پذيرش دانشجو وادار مي كند و برعكسروبرو باشد، برنامه ريزان آموزشي را به تجديد نظر 

 .نياز شديدي به يك يا چند حوزه تحصيلي داشته باشد، دانشگاه را براي پذيرش بيشتر دانشجو در اين بخش ها  ترغيب  مي كند
است كه چه تعداد از دانش آموختگان آن اشتغال دارند و در بسياري از كشور براي هر دانشگاه يكي از شاخص هاي مهم اين 

بنابراين دانشگاه ها تالش دارند تا تعداد دانش . هاي دنيا اين امر شش ماه پس از فراغت از تحصيل دانشجو رصد مي شود
هوشمندي برخوردار نيست و لذا  كشورمان در حال حاضر از چنين سيستم. آموختگان آن دانشگاه به حداقل ممكن كاهش يابد

اينكه چه تعداد از دانش آموختگان زيست شناسي در كشور بيكار هستند، بيكاري در چه رشته هايي بيشتر است؟ در چه رشته 
هايي از زيست شناسي كشور بشدت به نيروي كار نياز دارد؟ بيكاري در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد، و دكتري زيست 

است؟ چه فرصت هاي شغلي براي زيست شناسان در مقاطع مختلف وجود دارد؟ وضعيت اشتغال زيست  شناسي چگونه
شناسان در استان هاي مختلف چگونه است؟ در پذيرش چه رشته هايي بايد تجديد نظر شود؟ چه تعداد از زيست شناسان در 

از اين قبيل پرسش هائي هستند كه يافتن پاسخ مشاغلي كه به زيست شناسي مرتبط نيست مشغول به كار هستند؟ و سئواالتي 
و (دقيق به آنها در حال حاضر ممكن نيست و بدون داشتن آمار دقيق، برنامه ريزي براي اشتغال دانش آموختگان زيست شناسي 

ا كه سال در اين مقاله تالش شده تا الگويي از اياالت متحده آمريك. تقريبا غير ممكن است) ساير دانش آموختگان دانشگاهي
هاست مورد آزمايش قرار گرفته، چندين بار بازنگري شده، و نيز از سوي برخي كشورها اقتباس شده، ارائه شود تا شايد بتوان از 

 .استفاده كرد) و بويژه حوزه زيست شناسي(اين الگو، پس از بومي سازي، براي حوزه اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي 

داشتن آمار دقيق و قابل اطمينان براي سياست گذاري و 
. برنامه ريزي در هر حوزه اي امري الزم و ضروري است

اين امر براي برنامه ريزي براي آينده، از اهميت زيادي 
لذا كشورها از آمارهاي گذشته و حال . برخوردار است

اشتغال يكي . براي برنامه ريزي آينده بهره برداري مي كنند
حوزه هاي چند وجهي در تمامي كشورها و از مهم  از

ترين برنامه ها و دغدغه هاي دولت هاست كه معموال در 

ولي اين شعارها بايستي . شعار هاي انتخاباتي تبلور مي يابد
به داده هاي متقن گره خورده باشد تا بتوان پس از چند 
سال تغييرات حوزه اشتغال را رصد و براي آينده برنامه 

  . كرد ريزي
يكي از كشورهاي پيشرو در حوزه برنامه ريزي اشتغال 
اياالت متحده آمريكاست كه نرخ بيكاري در آن، بويژه 

اين امر بواسطه . دانش آموختگان دانشگاهي، پايين است
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داشتن آمار و برنامه هاي مبتني بر آن است كه سياست 
 گذار و برنامه ريز را قادر مي سازد براي آينده پيش بيني

در اين كشور مسئوليت تهيه آمار . هاي الزم را داشته باشد
. اشتغال و نيز هدايت اشتغال بر عهده وزارت كار است

براي داشتن آمار اشتغال و برنامه ريزي براي آينده، برنامه 
هاي مختلفي از ساليان دور در اين كشور اجرايي شده، ولي 

ستاندارد طبقه بندي ا"مفهوم جديدي به نام  2000از سال 
پا به عرصه وجود گذاشته و اجرايي شده است كه  "مشاغل

هدف از تهيه اين . از اصول و قواعد خاصي پيروي مي كند
نظام طبقه بندي، استاندارد كردن تمامي مشاغل در اين 
كشور و قرار دادن آنها در يك طبقه خاص است، به طوري 

ين كه در نهايت هر شغل موجود در آمريكا در يكي از ا
با توجه به اينكه تحوالت در حوزه هاي .  طبقات قرار گيرد

علمي باعث بوجود آمدن مشاغل جديد و يا احيانا باعث 
افول برخي مشاغل مي شود، لذا الزم است تا هر چند سال 

براي مثال در سال . يك بار اين فهرست بازنگري شود
، نسخه  2018اين ليست بازنگري شد و در سال  2010
مطالب، داده ها و . مورد بازنگري قرار گرفت 2010سال 

نيز آمار هاي ارائه شده در اين متن از آخرين نسخه 
  . استخراج شده است) 2018سال (بازنگري شده 

، هدف از تهيه استاندارد مشاغل 2018در مقدمه نسخه سال 
جمع آوري، محاسبه، : به ترتيب زير عنوان شده است

  .آناليز، و انتشار داده ها
كليه مبادي رسمي و فدرال در آمريكا بايد از اين داده ها 

استفاده كنندگان از اين . استفاده كرده، به آنها ارجاع دهند
استانداردها طيف وسيعي را شامل مي شود و لي به طور 
خاص بخش هاي زير به عنوان استفاده كنندگان اصلي ذكر 

  :شده اند
 برنامه ريزان كالن در سطح دولت - 6

 ي صنعتي كشوربخش ها - 7

دانشجويان عالقه مند به تحصيل و دانش آموختگان  - 8
 دانشگاهي جوياي كار

 مشاوران تحصيلي و شغلي - 9

 دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي - 10

كارفرمايان و كارآفرينان براي آگاهي از ميزان حقوق،  - 11
 .و يا تاسيس مراكز جديد

چنانچه مالحظه مي شود طيف استفاده كنندگان از اين 
ت بسيار وسيع است ولي هدف اصلي اين است كه اطالعا

با توجه به نياز هاي جامعه، مشاغل دسته بندي شده و 
براي مثال برنامه ريزان . نيروي كار بر اساس آن توليد شود

از اين داده ها ) اعم از خصوصي و يا فدرال(در دانشگاه ها 
براي توسعه و يا كاهش برخي رشته ها و يا حتي حوزه ها 

  . ده فراوان مي برنداستفا
در اين سيستم طبقه بندي، كليه مشاغل در سطح اقتصاد 
ملي كه در آنها حقوق و يا منفعتي وجود دارد قرار گرفته 
اند و لذا تمامي مشاغل بخش هاي دولتي، خصوصي و 

  .نظامي را در بر مي گيرد
ذكر اين نكته مهم ضروري است كه براي به روز رساني و 

ه بندي، تنها وزارت كار آمريكا دخيل بازنگري اين طبق
نيست و اين وزارتخانه از مشاورت كنشگران مهم براي اين 
امر بهره مي گيرد و اين سازمان ها و وزارتخانه ها 

مهم ترين اعضاي . همكاري نزديكي با وزارت كار دارند
كار گروه  بازنگري طبقه بندي استاندارد مشاغل در سال 

  :به شرح زير است 2018
 وزارت كار، بخش آمار 

 وزارت كار، بخش آموزش و اشتغال 

 وزارت بازرگاني، بخش بررسي 

 وزارت دفاع، بخش نيروي انساني 

  وزارت آموزش، مركز ملي آمار 

 وزارت حمل و نقل، بخش آمار 

 كميسيون اشتغال بدون تبعيض 

 بنياد ملي علم آمريكا، بخش آمار علم و فناوري 

 دفتر مديريت نيروي انساني 

 سازمان برنامه و بودجه، دفتر اطالعات و قوانين 

چنانچه از اسامي ذكر شده در باال مشهود است گروه هاي 
زيادي براي بازنگري با يكديگر همكاري مي كنند تا 
تصويري شفاف از استاندارد رشته ها و اشتغال در حال و 

اين امر از ابعاد مختلف از سوي توليد . آينده ترسيم شود
يروي كار و استفاده كنندگان از آنها مورد بررسي كنندگان ن

قرار مي گيرد تا پس از انتشار، سال ها بتواند مورد استفاده 
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. سياست گذاران، برنامه ريزان و كليه ذي نفعان قرار گيرد
لذا چنانچه مالحظه مي شود اگرچه وزارت كار مسئول 

نها تدوين اين استاندارد هاست ولي خود به تنهايي به تهيه آ
  . اقدام نمي كند

در اين طبقه بندي مشاغل، از اصول خاصي پيروي مي شود 
كه مجال طرح آنها در اين مختصر نيست ولي به طور 
خالصه اساس طبقه بندي قرابت وظايف و كاري است كه 

اين امر در دسته بندي . افراد در هر طبقه انجام مي دهند
طبقه  براي سهولت. هاي كالن و خرد مشاغل هويداست

. بندي برنامه ريزان از نظام كالن به خرد پيروي مي كنند
بدين ترتيب در يك نگاه  كالن تمامي مشاغل در اياالت 

 23سپس اين . حوزه محدود مي شود 23متحد آمريكا به 
 459دسته  98دسته تقسيم مي شود و از اين  98حوزه به 

شغل خاص معرفي  867شغل عام بيرون آمده و از آنها، 
 867بدين ترتيب در اين كشور در مجموع . ده استش

نكته قابل ذكر اين است كه مشاغل با . شغل وجود دارد
وظايف مشابه ولي عناوين شغلي متفاوت مطابق اين دسته 

  .بندي در يك گروه شغلي قرار مي گيرند
اين نظام طبقه بندي مشاغل، تمامي مشاغل حوزه هاي 

ل خانوادگي را دولتي، خصوصي، نظامي و حتي مشاغ
براي سهولت طبقه بندي از نظام . پوشش مي دهد

كدگذاري در اين نظام بدين . كدگذاري استفاده شده است
با يك ) حوزه 23(صورت است كه ابتدا هر حوزه كالن 

عدد مشخص مي شود و سپس و با استفاده از يك خط 
براي مثال حوزه . تيره، چهار صفر پس از آن قرار مي گيرد

معرفي مي شود و سپس  0000- 11ديريت با كد كالن م
عدد دسته به جاي صفر اول جايگزين مي شود براي مثال 

و به همين ترتيب تا تمامي صفر ها به عدد  0001- 11
لذا يك شغل در حوزه مديريت داراي چنين . تبديل شود

بنابراين هر عدد نشان از .  3521- 11: كدي مي تواند باشد
به اين وسيله و با . و يا شغل دارديك طبقه، دسته، گروه 

استفاده از اين نظام طبق بندي امكان جمع آوري، محاسبه، 
تحليل و آينده نگري براي مشاغل مختلف براحتي امكان 

  . پذير خواهد شد
مشاغل مرتبط با زيست شناسي در طبقه بندي 

  استاندارد مشاغل در آمريكا
  ساز،  هويت پايه   زيست شناسي در آمريكا از جمله علوم

اقتدار آفرين و مهمي است كه نقش بزرگي را در اقتصاد و 
در طبقه بندي استاندارد مشاغل در . نيز اشتغال برعهده دارد

آمريكا، مشاغل مرتبط با زيست شناسي تحت چند طبقه 
. مختلف و با كدهاي عددي متفاوت، دسته بندي شده است

كالن علوم براي طبقه بندي زيست شناسي ابتدا از طبقه 
و سپس طبقه خرد تر علوم زيستي   (Life sciences)حيات 

 (Biological sciences)  استفاده شده و برخي حوزه ها و
يا رشته كه در كشورمان در حوزه سالمت، كشاورزي، و يا 
محيط زيست قرار گرفته اند در آمريكا در حوزه زيست 

طبقه بندي  لذا طبقه بندي علوم، كه. شناسي قرار گرفته اند
مشاغل از آن نشات مي گيرد، در نظام علم و اشتغال در دو 

  . كشور تفاوت هايي با يكديگر دارند
در هر كد شغلي شرح مختصري از وظايف هر شغل داده 
شده است و مثال هايي از شغل هايي كه در هر كد قرار مي 

عالوه بر اين شرح مختصر، در . گيرند ذكر شده است
كار براي هر كد شغلي توضيحات تارنماي وزارت 

مبسوطي آورده شده است كه براي آشنايي بيشتر با اين 
  . سيستم، دو شغل در بخش هاي بعدي ذكر شده است

دسته هاي شغلي براي دانش آموختگان زيست شناسي در 
مقاطع مختلف تحصيلي در طبقه بندي استاندارد مشاغل در  

  :بترتيب زير استچهار دسته كالن قرار داده شده است كه 
 (Life scientists)دانشمندان علوم زيستي  - 1

 تكنسين هاي زيست شناس - 2

 اساتيد دانشگاه زيست شناس - 3

 مديران ارشد زيست شناس - 4

چنانچه در باال ذكر شد اين دسته بندي بسيار كالن است و 
  . به دسته هاي كوچكتر و تخصصي تر تقسيم مي شود

بر  (Life Scientists)براي مثال دانشمندان علوم زيستي 
دسته تقسيم مي شوند كه  5اساس حوزه و تخصص به 

 Biological(يكي از آنها، دسته دانشمندان زيست شناس 

Scientists  (در اين دسته چهار گروه شغلي قرار . است
  : گيرند كه بترتيب زير استمي
 Biochemists(بيوشيمي دان ها و بيوفيزيك دان ها  - 1

and Biophysicists ( 

  (Microbiologists)ميكروب شناسان  -2
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جانورشناسان و زيست شناسان حيات وحش  -3
(Zoologists and Wildlife Biologists) 

 ساير دانشمندان حوزه زيست شناسي -4

چنانچه مالحظه مي شود تقسيم بندي مشاغل بسيار وسيع 
است و تالش شده تا رشته هايي كه قرابت كاري زيادي 

براي مثال . يك گروه شغلي قرار گيرندبا يكديگر دارند در 
كليه دانشمندان در حوزه هاي مختلف زيست شناسي 

در ... سلولي، زيست شناسي مولكولي، زيست فناوري، و 
بيوشيمي دان ها و بيوفيزيك دان "يك عنوان شغلي با نام 

براي هر گروه شغلي، وظايف و . قرار مي گيرند "ها
ند سطر در كتاب طبقه مسئوليت ها به طور مختصر و در چ

  . بندي استاندارد مشاغل ذكر شده است
براي ارائه يك ديد كلي و نيز ارائه يك الگو، اطالعات  

بيوشيمي دان ها و بيوفيزيك (يك شغل در سطح دكتري 
تكنسين زيست (و يك شغل در سطح كارشناسي ) دان ها
  . براي مثال ذكر شده است) شناسي

  ها و بيوفيزيك دان هااطالعات شغلي بيوشيمي دان 
اداره كار در اين بخش اطالعات جزئي تري نسبت اين 

در واقع اين اطالعات . شغل براي عامه مردم ارائه مي كند
نوعي هدايت شغلي محسوب مي شود و لذا به طور ساده 
و عمومي نوشته شده تا مورد استفاده كليه عالقه مندان به 

آموزان، دانشجويان،  لذا دانش. انتخاب اين شغل قرار گيرد
والدين، و حتي موسسات هدايت شغلي براحتي مي توانند 

برخي از مهم ترين اطالعات به طور . از آن استفاده كنند
  .بسيار خالصه در زير آمده است

 سطح تحصيلي – 1

در اين بخش ذكر شده است كه براي ورود به اين شغل 
و يا مدرك حرفه اي در اين سطح،  (PhD)درجه دكتري 
براي احراز اين شغل نياز به تجربه شغلي . مورد نياز است

قبلي در زمينه هاي مشابه نيست و همچنين نيازي به 
بنابراين . گذراندن دوره در محل اشتغال به كار وجود ندارد
  .    داشتن مدرك تحصيلي به تنهايي كفايت مي كند

 وظايف شغلي  - 2

  انجام پروژه هاي پيچيده در تحقيقات پايه و طراحي و
 كاربردي

  مديريت تيم هاي آزمايشگاهي و ارزيابي كيفيت كار
 آنها

  ،جداسازي، آناليز، و سنتز پروتئين ها، چربي ها
 اسيدهاي نوكلئيك، و ساير مولكول ها

  تحقيق بر روي اثر مواد مانند داروها، هورمون ها و
 د هاي زيستيمواد غذايي بر بافت ها و فراين

  بررسي منابع و مطالعه كشفيات ساير محققان و
 شركت در كنفرانس ها

  ،آماده نمودن گزارش هاي تكنيكي، مقاالت تحقيقاتي
 و اظهار نظر هاي علمي

  ارائه يافته هاي علمي به ساير دانشمندان، مهندسان، و
 ساير همكاران و عالقمندان

 ه هاي نگارش درخواست گرنت براي تامين مالي پروژ
 تحقيقاتي

 محيط كار - 3

بيوشيمي دان ها و بيوفيزيك دان ها عمدتا در آزمايشگاه ها 
نفر بيوشيمي دان و  31500تعداد . به كار مشغول مي شوند
در آمريكا به استخدام در آمده  2016بيوفيزيك دان در سال 

اند و درصد جذب آنها در محيط هاي كار مختلف به شرح 
  :زير است

  درصد 47بخش هاي تحقيق و توسعه         كار در 

  اعم از فدرال يا (كار در كالج ها و يا دانشگاه ها
 درصد 15               ) خصوصي

          درصد 14كار در بخش هاي دارويي و پزشكي 

 درصد 3  كار در بخش هاي تجاري و فروش كالن 

 كار در بخش هاي مديريتي و مشاوره اي علمي و فني
 درصد 3          

 چطور مي توان بيوشيمي دان و بيوفيزيك دان شد؟ – 4

در اين بخش به طور دقيق هدايت تحصيلي براي رسيدن به 
  .اين شغل بيان شده است

 حقوق و دستمزد - 5

ميانگين حقوق يك بيوشيمي دان و يا بيوفيزيك دان تا ماه 
ده . دالر در سال است 91190در آمريكا،  2017مه سال 
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دالر و ميزان  48410در اين شغل  درصد پايين حقوق 
دالر در سال  177840دريافتي ده درصد باال در اين شغل 

. دالر است 84/43ميانگين حقوق در يك ساعت . است
بايد در نظر داشت كه حقوق دريافتي يك بيوشيمي دان و 

مطابق . يا بيوفيزيك دان به محل كار او ارتباط پيدا مي كند
ميانگين حقوق در بخش هاي آمار وزارت كار آمريكا، 
  :مختلف به شرح زير است

    دالر  110160كار در بخش تجارت عمده فروشي
 در سال

  104250كار در بخش تحقيق و توسعه شركت ها 
 دالر در سال

  كار بخش هاي مديريتي و مشاوره اي علمي و فني
 دالر در سال 100780

   دالر در  76110كار بخش هاي دارويي و پزشكي
 سال

 اعم از فدرال يا (ار در كالج ها و يا دانشگاه ها ك
 دالر در سال  55690)      خصوصي

چنانچه مالحظه مي شود كار در دانشگاه ها و كالج ها از 
ميانگين حقوقي بسيار كمتري از ساير بخش ها دارد و گاه 

  . به حدود نصف تقليل مي يابد
 بازار كار شغل در آينده - 6

رادي كه عالقمند به ورود به هر يكي از دغدغه هاي اف
حرفه اي هستند اطالع دقيق در مورد بازار كار در آينده 
است زيرا مسير شغلي يك بيوشيمي دان و يا بيوفيزيك دان 

اداره كار آمريكا درصد رشد بازار . مسيري طوالني است
كار مشاغل مختلف را تا ده سال آينده پيش بيني كرده و آن 

ر خصوص اين شغل وزارت كار رشد د. را اعالم مي كند
اين در . اعالم كرده است 2026درصدي را تا سال  11

درصد و  7رشد كل مشاغل  2026حالي است كه تا سال 
. درصد است 10رشد كل حوزه دانشمندان علوم حيات 

اين بدان معني است كه اين شغل در كشور آمريكا آينده 
  . روشني دارد

 ارتقاي شغلي – 7

بيوشيمي دان و يا بيوفيزيك دان مي توانند در بعضي از 
 Natural Science(صورت تمايل به مدير علوم طبيعي 

Manager  ( ورود كنند كه در اين صورت به كارهاي
آزمايشگاهي نخواهند پرداخت و عمده كار آنها برنامه 

مدير علوم طبيعي شغلي باالتر . ريزي و بودجه ريزي است
ق بسيار بيشتري نسبت به محسوب مي شود و از حقو

  . بيوشيمي دان و يا بيوفيزيك دان برخوردار است
 شاخص هاي كيفي افراد - 8

در اغلب موارد داشتن تنها مدرك تحصيلي براي جذب در  
اداره كار شاخص هاي كيفي الزم . يك شغل كافي نيست

براي يك بيوشيمي دان و يا بيوفيزيك دان را بشرح زير 
  :اعالم نموده است

يك بيوشيمي دان و يا بيوفيزيك دان : مهارت هاي آناليز
بايستي قادر باشد تا آزمايشات علمي را به انجام رساند و 

  .تحليل كند... نتايج را با دقت و 
يك بيوشيمي دان و يا بيوفيزيك دان : مهارت هاي ارتباطي

بايد بتواند گزارش پيشرفت كار و مقاله منتشر كند، نتايج 
رائه دهد، و با اعضاي تيم پژوهشي خود كار خود را ا

  . ارتباط صحيح و موثري داشته باشد
يك بيوشيمي دان و يا : مهارت هاي خالقيت فكري

بيوفيزيك دان از نتايج آزمايشات خود و از طريق روش 
هاي مدلل و قضاوت هاي خالق به نتيجه گيري هاي 

  . سنتزي و جديد دست مي يابد
يك بيوشيمي دان و يا  عموالًم: مهارت هاي ارتباط گيري

بيوفيزيك دان در تيم هاي تحقيقاتي بين رشته اي فعاليت 
براي رسيدن به يك هدف  ينمي كنند و لذا بايستي با ساير

بسياري از بيوشيمي . مشترك ارتباطات خوبي داشته باشد
دان ها و يا بيوفيزيك دان ها به عنوان رهبران تيم انجام 
وظيفه مي كنند و بايستي قادر باشند در بين اعضا ايجاد 
انگيزه نمايند و تمامي اعضاي تيم را براي رسيدن به يك 

  .  نمايندهدف مشترك مديريت و راهبري 
يك بيوشيمي دان و يا بيوفيزيك : مهارت هاي محاسباتي

دان از معادالت و فرمول هاي پيچيده در كار خود استفاده 
بنابراين به فهم و دانش گسترده اي در رياضي، . مي كند

  .محاسبات و نيز آمار نياز دارد
يك بيوشيمي دان و يا : مهارت هاي پافشاري و صبوري

ستي در تحقيقات خود عميق و جامع نگر بيوفيزيك دان باي
باشد و اين امر را در روش هاي مورد استفاده در حل 
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تحقيقات علمي به مقادير . مسائل علمي خود بكار گيرد
قابل توجهي آزمون و خطا نياز دارد و يك بيوشيمي دان و 
يا بيوفيزيك دان نبايستي از عدم حصول نتيجه مايوس 

  . شود
يك بيوشيمي دان و يا بيوفيزيك : مهارت هاي حل مسئله

دان از روش حل مسئله استفاده مي كند بدين معني كه از 
آزمايشات علمي و آناليزها در جهت يافتن راه حل براي 

  . مسائل پيچيده علمي استفاده مي كند
يك بيوشيمي دان و يا : مهارت هاي مديريت زمان

انجام مي بيوفيزيك دان بايد زماني كه آزمايشات خود را به 
رساند به فرصت هاي زماني توجه دقيق داشته باشد و زمان 

كارهاي خود را دسته  را مديريت كند و از نظر اهميت
  . بندي كرده و در عين حال از كيفيت كارها نكاهد

  اطالعات شغلي تكنسين زيست شناسي
در طبقه بندي استاندارد مشاغل در آمريكا يك كد شغلي 

ناسي وجود دارد كه ورود به آن با با نام تكنسين زيست ش
اگرچه در كتاب طبقه بندي . درجه كارشناسي ميسر است

استاندارد مشاغل شرح بسيار مختصري از وظايف اين 
شغل ذكر شده ولي در بخش ديگري از تارنماي وزارت 
كار امريكا، شرح مبسوطي از اين شغل آورده شده كه در 

  .است اين بخش گزيده اي از اهم مطالب آمده
  تكنسين زيست شناسي چه وظايفي دارد؟ - 1

يك تكنسين زيست شناسي در همكاري با دانشمند زيست 
هر دو عنوان هاي مشاغل (شناس و يا دانشمند پزشكي 

به انجام ) ديگري هستند كه يكي در باال توضيح داده شد
  :وظايف اصلي به شرح زير است. آزمايش مي پردازد

 نمودن دستگاه ها و تجهيزات  راه اندازي، حفظ و تميز
آزمايشگاه مانند ميكروسكپ، ترازو، اسپكتروفوتومتر، 

 ...و 

  جمع آوري و آماده سازي نمونه هاي زيستي، مانند
 خون، باكتري و كشت آن، گياه براي انجام آزمايش

 انجام آزمايشات و تست هاي مورد نياز 

  مستند سازي آزمايشات شامل روش ها، مشاهدات و
 نتايج

  آناليز و تحليل داده هاي به دست آمده و نتيجه گيري
 از يافته هاي به دست آمده

 نوشتن گزارش از نتيجه يافته ها  
با توجه به گستره زياد زيست شناسي، تكنسين زيست 

براي مثال مي تواند با  ،شناسي طيف وسيعي از كار دارد
يك ميكروب شناس، يك جانور شناس و يا يك زيست 

توصيه شده افرادي كه به . همكاري كند شناس مولكولي
اين شغل عالقه دارند يادگيري روش ها و فنون و انتخاب 
روش هاي آزمايشگاهي را در دانشگاه در دستور كار قرار 

  .دهند
  محيط كار - 2

معموال تكنسين هاي زيست شناسي در آزمايشگاه كار 
كنند ولي ممكن است كار آنها در طبيعت و جمع آوري مي

تكنسين هاي آزمايشگاه بايد به صورت تيمي . نمونه باشد
در برخي موارد . و تحت نظر يك دانشمند كار كنند

تكنسين با نمونه هاي خطرناك كار مي كند كه بايستي از 
. آلوده شدن خود و نيز آلوده كردن محيط زيست پرهيز كند

تكنسين زيست شناسي در  82100، تعداد 2016در سال 
ستخدام در آمده اند كه محل فعاليت آنها به آمريكا به ا

  :شرح زير است
            درصد 29كار در بخش هاي تحقيق و توسعه 

  اعم از فدرال يا (كار در كالج ها و يا دانشگاه ها
 درصد 28                 ) خصوصي

 درصد 12            كار در بخش دولت فدرال 

 درصد 7  كار در بخش هاي دارويي و پزشكي 

 اعم از دولتي يا خصوصي(ار در بيمارستان ها ك(
 درصد 7          

چنانچه مالحظه مي شود يك تكنسين زيست شناسي محل 
استخدام و حتي درصد استخدام را در بخش هاي مختلف 
مي داند و لذا مي تواند دروس، واحدهاي آزمايشگاهي و 
يا دوره هاي تكميلي در تابستان را براي شغل مورد نظر 

  . ندانتخاب ك
مسير تحصيلي تكنسين زيست شناسي چگونه  - 3

  است؟
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براي اين شغل داشتن درجه كارشناسي زيست شناسي 
اگر چه در بعضي از بخش ها دارندگان فوق . الزامي است

ديپلم با داشتن تجارب كاري مناسب نيز مي توانند 
در دوره كارشناسي دانشجويان مباني . استخدام شوند

بسياري از . وتر را فرا مي گيرندفيزيك، شيمي و كامپي
دانشگاه ها در آمريكا دوره كارشناسي زيست شناسي را 

دانشجويان بايستي تجربيات آزمايشگاهي . برگزار مي كنند
  . خوبي در دوره كارشناسي فرا گيرند

شاخص هاي كيفي يك تكنسين زيست شناسي به شرح 
  :زير است

بايد  يك تكنسين زيست شناسي: مهارت هاي ارتباطي
روش هاي كار را درك و بتواند آنها را تحت نظر مدير 

همچنين بايد بتواند فرايندها و نتايج . خود به انجام رساند
  . به دست آمده را بدرستي در گزارش كتبي ارائه نمايد

يك تكنسين زيست شناسي : مهارت هاي تفكر خالق
يق بايستي قادر باشد از  آزمايشات به انجام رسانده و از طر
  .   قضاوت صحيح و مدلل نتيجه گيري منطقي داشته باشد

يك تكنسين زيست شناسي بايستي : مهارت هاي مشاهده
از . به طور مداوم آزمايشات را تحت نظر داشته باشد

آزمايشات گزارشات دقيق و كاملي تهيه كند كه شامل 
شرايط آزمايش، روش هاي بكار برده شده، و نتايج حاصل 

  .مرحلهشده در هر 
يك تكنسين زيست شناسي : مهارت هاي عملي و تكنيكي

راه اندازي و كار با دستگاه ها و تجهيزات پيچيده  بايستي
او همچنين بايد دستگاه ها را براي انجام . را بخوبي بداند

آزمايشات خاص تنظيم كند به طوري كه مطمئن باشد 
  .   آزمايش در مسير مناسبي حركت مي كند

  شغليارتقاي  - 4
مي تواند در صورت تمايل  يك تكنسين زيست شناسي

پس از چند سال تجربه كاري به دوره كارشناسي ارشد و 
يا دوره دكتري وارد شود و مشاغلي كه نياز به اين درجات 

همچنين پس از داشتن تجربه . تحصيلي را دارند ابتياع كند
كاري كافي مي تواند با ارائه تجربيات خوب خود، به 

ل ديگري كه نياز به مدرك باالتر دارند را به دست مشاغ
  .آورد

  

 حقوق و دستمزد - 5

ميانگين حقوق يك تكنسين زيست شناسي تا ماه مه سال 
ده درصد . دالر در سال است 43800در آمريكا  2017

دالر و ميزان دريافتي ده  29120پايين حقوق در اين شغل  
ميانگين . ل استدالر در سا 70560درصد باال در اين شغل 

بايد در نظر داشت . دالر است 06/21حقوق در يك ساعت 
كه حقوق دريافتي يك تكنسين زيست شناسي به محل كار 

مطابق آمار وزارت كار آمريكا، . او ارتباط پيدا مي كند
  :ميانگين حقوق در بخش هاي مختلف به شرح زير است

    دالر در  48300كار بخش هاي دارويي و پزشكي
 سال

    46420كار در بخش تحقيق و توسعه شركت ها 
 دالر در سال

  اعم از فدرال يا (كار در كالج ها و يا دانشگاه ها
 دالر در سال  44000           )خصوصي

  اعم از دولتي يا خصوصي(كار در بيمارستان ها(
 دالر در سال  43670              

         دالر در سال  37830كار در بخش دولت فدرال 

چنانچه مالحظه مي شود كار در بخش هاي دولتي از 
  .ميانگين حقوقي بسيار كمتري از ساير بخش ها دارد

 2017براي مقايسه ميانگين حقوق اين شغل تا ماه مه سال 
  :با برخي مشاغل مرتبط، اطالعات زير ارائه شده است

  45780تكنسين علوم حيات، فيزيك، علوم اجتماعي 
  دالر در سال

  دالر در سال 43800            زيست شناسيتكنسين  
 دالر در سال 37690            ميانگين تمامي مشاغل  

با اين اطالعات دانش آموزان مي توانند يك ديدگاه كلي 
نسبت به ميزان دريافتي خود در آينده پيدا كنند و با چشم 

  .باز به انتخاب اين رشته اقدام كنند
  هتكنسين زيست شناسي در آيند - 6

يكي از دغدغه ها در انتخاب رشته تحصيلي براي هر فرد 
. داشتن آگاهي از بازار كار پس از فراغت از تحصيل است

وزارت كار آمريكا براي هر شغل يك افق ده ساله كاري 
پيش بيني كرده است و دانش آموز مي تواند با نگاه به اين 
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پيش بيني با آگاهي از درصد رشد هر شغل، رشته مورد 
در خصوص تكنسين زيست .  قه خود را انتخاب كندعال

 2026درصدي را تا سال  10شناسي، وزارت كار رشد 
رشد  2026اين در حالي است كه تا سال . اعالم كرده است

درصد و رشد تكنسين علوم حيات، فيزيك،  7كل مشاغل 
اين بدان معني است كه اين . درصد است 8علوم اجتماعي 

  . آينده روشني داردشغل در كشور آمريكا 

  تحليل و نتيجه گيري
مقايسه نظام كار و آموزش در جمهوري اسالمي ايران و 
اياالت متحده آمريكا مقايسه اي مع الفارغ بنظر مي رسد 
. ولي برخي استانداردها و مسير ها را مي توان فراگرفت

چنانچه مالحظه شد وزارت كار استانداردهاي شغلي، 
ق، بازار كار و حتي محل كار را وظايف، مهارت ها، حقو

حال دانشگاه . تعيين و آينده شغلي را پيش بيني مي كند

تكليف خود را نسبت به رشته ها مي داند و توسعه و يا 
تقليل رشته را با استفاده از آمار حال و آينده بازار كار 

از سوي ديگر با استفاده از اين اطالعات، . تنظيم مي كند
با آگاهي ) نش آموختگان دانشگاهيو دا(دانش آموزان 

نبود . براي انتخاب رشته و يا ادامه تحصيل اقدام مي كنند
اين اطالعات در كشورمان هم دانشگاه ها را با سردرگمي 
روبرو كرده، و هم دانش آموزان را براي انتخاب رشته 
تحصيلي در دانشگاه و يا دانش آموختگان دوره هاي 

را براي ادامه تحصيل با ابهام كارشناسي و كارشناسي ارشد 
نتيجه اين امر بيكاري فراگيري . فراوان روبرو كرده است

و ساير (است كه دامن گير دانش آموختگان زيست شناسي 
شده كه مي تواند تبديل به يك مسئله اجتماعي ) رشته ها

اميد است دست اندركاران در وزارت كار و وزارت . شود
پس از بومي سازي، در كشورمان  علوم  بتوانند از اين الگو،

  .  انشاهللا. نيز بهره جويند
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