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شغل پر درآمد و کم استرس 01  

 

 دارد؟ وجود استرس کم و هزینه پر کار یک کنید می فکر

 کن فکر دوباره

 در توانید می شما آن در که دارد وجود فشار کم های حرفه از بسیاری که شود می معلوم

 پیدا برای ای، حرفه اطالعات کارشناس یک ،.Ph.D شاتکین، لورنس .به موفقیت برسید یک

 سطوح و متوسط حقوق با مقایسه در شاتکیناین موضوع مطالعاتی را انجام دادند. کردن

 شناسایی برای است، شده شناسایی متحده ایاالت کار وزارت توسط که شغل 767 استرس

 .اطالعاتی را دریافت کرد کم، استرس و درآمد از کاملی ترکیب با شغل

 

 امتیاز یک حالیکه در است، 011 تا صفر مقیاس در امتیاز یک شغل، هر برای استرس تحمل

 مثال به طور مثال که نشان می دهد  گیری اندازه این. شود می استرس کاهش باعث پایینتر

 دفتر زا ها داده. کنند کار  زیاد استرس با موثر طور به و پذیرفته را انتقاد باید کارگرانیک 

 .شد آوری جمع( O * NET) ای حرفه اطالعات شبکه و کار آمار

 دندان پزشک

 6771: استرس تحمل

 دالر 096،071: ساالنه حقوق میانگین

 ناهنجاری و دندان malocclusions درمان و تشخیص بررسی،: دهند می انجام آنها آنچه

 عملکرد حفظ و تولید برای ها فک و ها دندان تحویل برای ساخت و طراحی. دهان دهان های

 .ظاهر بهبود و طبیعی

 سال دو تا یک و ساله چهار دندانپزشکی مدرسه لیسانس، مدرک: تحصیالت الزامات

 اقامت تحصیل

 ایینپ نمرات با متحده ایاالت ای حرفه اطالعات شبکه و کار دفتر آمار توسط استرس تحمل

 .است شده گیری اندازه کار دربسیار کمی  استرس که دهد می نشان تر
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 دریایی معماران و دریایی مهندسین

 6771: استرس تحمل

 $ 99،191: ساالنه حقوق میانگین

 هواپیما، های حامل جمله از ها، کشتی نگهداری و ساخت طراحی،: دهند می انجام آنچه

 کیمکانی های سیستم روی بر دریایی مهندسان. ها تانکر و بادبانی های قایق ها، زیردریایی

 جمله از پایه، طراحی روی بر دریایی معماران. کنند می کار فرمان و محرکه نیروی مانند

 .کنند می کار ها پوسته پایداری و شکل

 (است ارزشمند بسیار نیز عملی تجربه) کارشناسی مدرک: تحصیالت تاالزام

 ایینپ نمرات با متحده ایاالت ای حرفه اطالعات شبکه و کار دفتر آمار توسط استرستحمل 

 .است شده گیری اندازه کار در کمتر استرس که دهد می نشان تر

 

 

 

 کامپیوتر افزار سخت مهندسین

 6771: استرس تحمل

 دالر 016،931: ساالنه حقوق میانگین

 با طمرتب تجهیزات یا و کامپیوتر آزمایش یا توسعه طراحی، تحقیق،: دهند می انجام آنها آنچه

 .علمی یا نظامی صنعتی، تجاری، استفاده برای کامپیوتر

 

 معتبر برنامه یک از لیسانس مدرک: تحصیالت الزامات

 ایینپ نمرات با متحده ایاالت ای حرفه اطالعات شبکه و کار دفتر آمار توسط استرس تحمل

 شغل مورد در کمتر استرس که دهد می نشان تر
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 علوم تغذیه دانشمندان

 75..: استرس تحمل

 دالر 391،.6: ساالنه حقوق میانگین

 غذا و هستند مولد کشاورزی مؤسسات که کنید حاصل اطمینان: دهند می انجام آنها آنچه

 .است امن

 فوق مدرک دارای معتبر موسسه یک از لیسانس مدرک یک حداقل: تحصیالت الزامات

 کنند می دریافت دکترا مدرک از بسیاری لیسانس؛

 ایینپ نمرات با متحده ایاالت ای حرفه اطالعات شبکه و کار دفتر آمار توسط استرس تحمل

 .است شده گیری اندازه کار در کمتر استرس که دهد می نشان تر

 

 شناسان ستاره

 6071: استرس تحمل

 دالر 001،991: ساالنه حقوق میانگین

 دانش افزایش برای نجومی های پدیده تفسیر و تحقیق مشاهده،: دهند می انجام آنها آنچه

 .عملی مشکالت به اطالعاتی چنین اعمال یا و پایه

 ناسیکارش مدرک دریافت برای اخترشناسان بیشتر اما لیسانس، مدرک: تحصیالت الزامات

 .Ph.D و ارشد

 ایینپ نمرات با متحده ایاالت ای حرفه اطالعات شبکه و کار دفتر آمار توسط استرس تحمل

 .است شده گیری اندازه کار در کمتر استرس که دهد می نشان تر
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 اقتصاددانان

 6373: استرس تحمل

 $ 010،9.1: ساالنه حقوق میانگین

 می مطالعه را خدمات و کاالها منابع، توزیع و تولید اقتصاددانان: دهند می انجام آنها آنچه

 .نند

 کارشناسی مدرک: تحصیالت الزامات

 ایینپ نمرات با متحده ایاالت ای حرفه اطالعات شبکه و کار دفتر آمار توسط استرس تحمل

 .شغل مورد در کمتر استرس که دهد می نشان تر

 

 سیاسی دانشمندان

 6175: استرس تحمل

 دالر 011،911: ساالنه حقوق میانگین

 و ساختار تحلیل و تجزیه و توسعه منشاء، سیاسی، دانشمندان: دهند می انجام آنها آنچه

 .کنند می بررسی را روند و سیاسی های سیستم عملکرد

 سیاسی، علوم رشته در Ph.D یا استاد آن دنبال به لیسانس، مدرک: تحصیالت الزامات

 است مرتبط زمینه یا و عمومی، اداره

 ایینپ نمرات با متحده ایاالت ای حرفه اطالعات شبکه و کار دفتر آمار توسط استرس تحمل

 .است شده گیری اندازه کار در کمتر استرس که دهد می نشان تر

    

 ریاضیدانان

 773.: استرس تحمل

 دالر 013،301: ساالنه حقوق انگینیم
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 ایه تکنیک از استفاده در یا اساسی ریاضیات در تحقیقات انجام: دهند می انجام آنها آنچه

 در مشکالت ریاضی های روش از استفاده با. ها زمینه دیگر و مدیریت علم، به ریاضی

 .شود می حل مختلف های زمینه

 کار به مایل که کسانی برای ارشد کارشناسی مدرک یا لیسانس مدرک: تحصیالت الزامات

 باشد خصوصی های شرکت در کار از مستقل است ممکن و هستند، دولت در

 ایینپ نمرات با متحده ایاالت ای حرفه اطالعات شبکه و کار دفتر آمار توسط استرس تحمل

 .است شده گیری اندازه کار در کمتر استرس که دهد می نشان تر

 

 قانون معلمان

 

 6075: استرس تحمل

 دالر 000،051: ساالنه حقوق میانگین

 .دهید آموزش قانون در را آموزشی های دوره: دهند می انجام آنها آنچه

 حقوق و لیسانس مقطع: تحصیالت الزامات

 ایینپ نمرات با متحده ایاالت ای حرفه اطالعات شبکه و کار دفتر آمار توسط استرس تحمل

 .است شده گیری اندازه کار در کمتر استرس که دهد می نشان تر

 

 فیزیکدانان

 

 6073: استرس تحمل

 $ 007،191: ساالنه حقوق میانگین
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 ها نظریه دهند، می انجام فیزیکی های پدیده زمینه در را تحقیق: دهند می انجام آنها آنچه

 و قوانین اعمال برای را هایی روش و دهند می توسعه تجربیات و مشاهدات اساس بر را

 .کنند می اعمال فیزیکی های نظریه

 تحقیقاتی مشاغل اکثر برای .Ph.D :تحصیالت الزامات

 ایینپ نمرات با متحده ایاالت ای حرفه اطالعات شبکه و کار دفتر آمار توسط استرس تحمل

 .است شده گیری اندازه کار در کمتر استرس که دهد می نشان تر

 


