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ج خب همون طور که می دونید من یاسمن پسندیده هستم و چندد سدا ی هسده کده یدو اینسدتاا ای  دا پدی
YASIBIO انی کده در  ا  ه اشت اک اذاری یج  یایم  ه یمدای کسدک دی فعا یه می کنم، و یو این سال ها سعی

.ی  کننحوزه  یویکنو وژی یدریس یا کار می کنن کمک کنم که مسی  ح فه ای کاری و یحصیلی خو ی رو ط
دی که ش که های یو نمایشگاه ای ان  ایو  عد از صحبه او یه ای که  ا   ازارکننداان نمایشگاه داشتیم متوجه ش

ای این شد که  یویکنو وژی کشور نیاز مب می  ه نی وی متخصص دارن و اصال یکی از اهداف اصلی نمایشگاه   
ای  عد  ا پ سش از فا وورهای پیج متوجه شدی که ایفاقدا خیلدی از فدارل ا تحصدی  هد. ها همین مورد هسه

.ی هستنم یبط  ا حوزه کاری این ش که ها هم دنبال پوزیشن های شغلی مناسب یو ش که های  یویکنو وژ 
ب حدا  قطعا یه مشکلی در ایجاد اریباط وجود داره که  اعث شده این دو یا ا وه نتونن  ا هم کانکه شدن، خد

!!!چه راهی  هت  از یه یحقیق آماری   ای پیدا ک دن س  نخ ح  مشک 
عدد از پس س یع دسه  ه کار شدی و یه ف ی   ای ه  کدوی از این ا وه ها یهیه ک دی یا اطالعات جمدع کدنم و  

.میحلی  آن ها  تونم کمکی ه  چند ناچیز در این حوزه  ه کشور و جامعه  یویکنو وژی ای ان ک ده  اش

ایده از کجا شروع شد





خب فک  کنم  اید  دون مقدمه   یم س اغ 
ارائه نتایج و یحلی  آن ها که قطعا همه 

یون منتظ ش هستین

ارائه نتایج



کار جویان

356
فرمایانکار 
46

تعداد شرکت کنندگان در این کار آماری



:خب اول میریم سراغ اطالعات کارجویان 
.  ا اینکه  بینیم چه اطالعایی از کارجویان ا فتیم  ه جدول زی  نگاه کنید

نحوه مقطع تحصیلیسنجنسیت
اهمیت وجود امکان بیمهحقوق درخواستیهمکاری

نوع شرکتپوزیشن کاری مد نظرپیشرفت شغلی

ون یا  یسه میلییمای وقهکارشناسی ارشد35-25خانم
ناموت

یامین اجتماعی و
استارت آپاداریمهمیکمیلی

یا ده میلیون پ وژه ایکارشناسی ارشد25-18آقا
ناموت

یامین اجتماعی و
استارت آپاداریخیلی مهمیکمیلی

یامین اجتماعی ویوافقیپ وژه ایکارشناسی25-18آقا
استارت آپاداریخیلی مهمیکمیلی

یامین اجتماعی ویوافقییمای وقهکارشناسی25-18خانم
استارت آپ ازاریا یخیلی مهمیکمیلی

یا ده میلیون پ وژه ایکارشناسی ارشد25-18آقا
ناموت

یامین اجتماعی و
استارت آپپژوهشیخیلی مهمیکمیلی



دموگرافی کارجویان



رابطه تحصیالت و حقوق درخواستی



رابطه حقوق درخواستی و نحوه همکاری



رابطه پوزیشن 
کاری و نوع 

شرکت



رابطه نوع شرکت 
و امکان پیشرفت 

شغلی



حوزه فعالیت 
شرکت

سمت شما 
پوزیشن های مقطع تحصیلیسنجنسیتدر شرکت

کاری مورد نیاز
تسلط به امور اداری و
نرم افزارهای آفیس

ط رفتار سازمانی و رواب
عمومی و فن بیان

ه تسلط کامل ب
یزبان انگلیس

روحیه انجام 
کار تیمی

مدی عام آزمایشگاهی
 ستگی  ه 

پوزیشن شغلی
دارد

زیادمتوسطزیادزیادف وشکارشناسی ارشد25-35

زیادمتوسطزیادزیادمدی یتیکارشناسی35-25یفاویی نداردمدی  ف وش سته  ندی

مدی  اج ایی یویک
 ستگی  ه 

پوزیشن شغلی
دارد

متوسطمتوسطمتوسطمتوسطپژوهشیکارشناسی ارشد25-35

دکت ی و ف ای  ازردیفاویی ندایفاویی نداردپژوهشگ  یویک
زیادمتوسطزیادزیادپژوهشیآن

25-18یفاویی نداردمدی عام ی یویک داروی
مهارت مهم اسه 

نه مدرک 
دانشگاهی

زیادمتوسطزیادزیاداداری

:کارفرمایان میریم سراغ اطالعات حاال خب 
.  نگاه کنیدا فتیم  ه جدول زیکارف مایان   ا اینکه  بینیم چه اطالعایی از 



سنجنسیتشماره ترکیب
35-25یفاویی ندارد1
35-25 ستگی  ه پوزیشن شغلی دارد2
25-18یفاویی ندارد3
یفاویی نداردیفاویی ندارد4
سای  ی کیب هاسای  ی کیب ها5

1 2 3 4 5

مدنظر کارفرمایاندموگرافی 

جنسیت

تفاوتی ندارد بستگی به پوزیشن شغلی دارد

سن

25-35 تفاوتی ندارد 18-25 35-50



کارشناسی ارشد کارشناسی مهارت مهم است نه مدرک دانشگاهی دکتری و فراتر از آن

پژوهشی فروش اداری بازاریابی مدیریتی

اهمیت مقطع تحصیلی برای 
کارفرمایان

پوزیشن های کاری 
نیاز کارفرمایانمورد 



1 2 3 4 5 6

حوزه فعالیت شرکتپوزیشن های کاری مورد نیازشماره ترکیب
 یویکپژوهشی1
 ازراانیف وش2
داروییاداری3
دارویی ازاریا ی4
سای  ی کیب هاسای  ی کیب ها5

کار رابطه حوزه 
پوزیشن و شرکت 

مورد نیاز



1 2 3 4 5 6 7

رفتار سازمانی و روابط شماره ترکیب
عمومی و فن بیان

م تسلط به امور اداری و نر
افزارهای آفیس

ان تسلط کامل به زب
انگلیسی

روحیه انجام کار 
تیمی

زیادمتوسطزیادزیاد1
زیادزیادزیادزیاد2
زیادمتوسطمتوسطزیاد3
زیادزیادمتوسطزیاد4
زیادکمکمزیاد5
زیادزیادزیادمتوسط6
متوسطمتوسطمتوسطمتوسط7

کارفرمایان چه انتظاری از مهارت 
های کارمندان خود دارند



با تشکر ازهمه 
شرکت کنندگان


