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فوق العاده  یو درآمدها CNC بازار کار یها تیتا به حال در مورد جذاب ایآ
 د؟یا دهیآن شن

 ی شغل یها تیشما موقع  یتواند برا ی م  CNC نیکار کردن با ماش یی توانا 
با   کیمکان نی تکنس کیاست که شما به عنوان  بهتر .کند  جادیرا ا ی مناسب

 .دیحرفه آشنا باش نیا

و   دیمقاله را از دست نده نی ا CNC بازار کار نهیکسب اطالعات در زم یبرا
 .دیتا انتها با ما باش
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 در صنعت CNC بازار کار 1#

  یفلز  قیقطعات و ابزار دق دیبه منظور تول CNC کار نی اپراتور با ماش کی
کار   ی ک یبه صورت مکان ای وتریکنترل شده توسط کامپ ی ها نیبا انواع ماش

 حساس هستند اریو بس متیها که معموال گران ق نی ماش نی ا .کند ی م
CNC ی قطعات استفاده م  دیو تول یفرزکار  یآن ها برا از نام دارند که 
 .شود

 تی موفق یمتخصص برا  CNC کار نیماش ایاپراتور  کیداشتن  امروزه
  نیماش یافراد ممکن است در انواع کارگاه ها نیا .است یضرور  ع یصنا

 جادیرا ا ع یابزار کار کنند تا محصول مورد نظر آن صنا دکنندگانیتول  ایآالت 
 .کنند

تقاضا مانند  زانیم لیبه دل CNC کار نیماش کی  ی انداز شغل  چشم
افراد متخصص و حرفه  اما رسد؛ ی خوب به نظر نم  گری د ع یاز صنا یار یبس

مناسب  اریبس  یها ی خوب با پرداخت  یتوانند فرصت ها ی هنوز هم م  یا
 .کنند دایپ

دارند که  یمنحصر به فرد ی دانش و تجربه فن CNC کاران  نیماش شتریب
خدمات   نیبنابرا ند؛ستیمهارت برخوردار ن نیاز ا گری اکثر متخصصان د

باال و   متیبا توجه به ق نیچن هم .منحصر به فرد آن ها ارزشمند است
فوق العاده  یای دستگاه ها، به طور متوسط حقوق و مزا  نیحساس بودن ا

باالتر از   اریبس شود که ی در نظر گرفته م CNC اپراتور کی یبرا یا
 .در شرکت ها است ی معمول  یکارگرها
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افراد در دسترس   نیا یبرا ی شغل تی موقع یحال، تعداد محدود نیا با
 CNC کاران نیماش نیتقاضا، رقابت ب  جادی در صورت ا جهینت در .است

  االت یعنوان مثال بر اساس دفتر آمار کار ا به .باال خواهد رفت اریبس
در سراسر   CNC کار نیماش  430،000از  شی، ب2010متحده، تا سال  

تعداد تا سال    نیرود که ا ی م انتظار ول به کار بودند ومشغ  کایکشور آمر
 .نفر رشد کند 29900تا  یجار 

را در کشور   CNC یکار  نیشغل ماش 467،000در مجموع حدود  نیا
 .کند ی م  جادی و کانادا ا کایمانند آمر ی بزرگ و صنعت 

 

 

 CNC کاران نیماش ندهی آ 2#

 کار نیماش کیزند که اشتغال به عنوان  ی م  نیتخم  کایآمار کار آمر  اداره
CNC  کندتر از اکثر   ار ینرخ بس نیا .ابدی  شیافزا  7فقط ٪  2020در سال
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  10 یموجود را برا دیشغل جد 30،000کم تر از  7است و ٪ گرید  ع یصنا
 .دهد ی نشان م  ندهیسال آ

  یدر هنگام جستجو یی رقابت باال CNC معناست که بازار کار نیبه ا نیا
تواند به    ی امر م نیهم متاسفانه .کاران خواهد داشت نیماش یشغل برا

منجر  انیتر پرداخت حقوق به متقاض   نییکم تر و نرخ پا یفرصت ها
 یفرصت ها  ران،یرو به توسعه مانند ا یاز کشورها  یار یدر بس البته .شود
 یرا برا یمساعد  طیشرا رو به توسعه است و زیصنعت ن در حوزه ی شغل

هنوز   ح،یکاران با آموزش و تجربه صح نیماش کند و ی فراهم م  انیمتقاض
بلکه در  ران،یرا با حقوق خوب نه تنها در ا  ی خوب تیتوانند موقع  ی هم م 

 .کنند دایپ ایسراسر دن
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  یم CNC باعث رشد بازار کار یچه عوامل  3#
 شود؟

  ازیبه ن مای، رشد در صنعت مستقCNC یکاران و اپراتورها نینظر ماش از
طور  به .شود  ی مربوط م یتر و قطعات فلز  قیدق یبرش کار  یبه ابزارها
بر اساس  دکنندگانی تول دیاست که ابتدا با ی بدان معن نی معمول، ا

دارند رشد   یبه فرزکار  ازیکه ن ی تمصرف کنندگان از محصوال  شتریب یتقاضا 
 .تر داشته باشند قیو دق شتریب دیبه تول ازین کنند و

خود   یدیکه مشاغل تول کایمتحده آمر  االت یمانند ا یی در کشورها ازین نیا
 نیبا ا البته .ابدی  ی سپارند، کاهش م ی م نیچ رینظ گر ید  یرا به کشورها
  شتریب یکشورها و تقاضا  نیمستقر در ا یاز شرکت ها یادی وجود تعداد ز

  جادی صنعت و ا رشد تواند باعث ی م  تیفیبا ک یکاالها یبرا دکنندگانیتول
 .تخصص شود نی ا یکارگران دارا  یبرا CNC بازار کار
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 CNC  با یدر دسترس بودن شغل فرزکار  4#

نسبت به حد متوسط در حال رشد   یآن جا که صنعت با سرعت کمتر  از
در   ی آالت را حت نیتوانند انواع قطعات و ماش  ی که م  ی آالت نیماش  است،

 انیم نیدر ا البته .ارزش را خواهند داشت نیشتریانبار بسازند، ب کی
مورد  یدو نفر ثابت و بدون آموزش ها ای کیکه محدود به  یی سازمان ها

 .کنند ی را تجربه نم ی درست  تیموفق  دستگاه ها باشند، نیکار با ا یبرا ازین

کار وجود   یاز فرد حاضر برا شتریبا دانش ب یکه ممکن است فرد چرا
آموزش در  قی با به دست آوردن تجربه از طر لیدل نیهم به .داشته باشد

  فرصت تواند،  ی م یحرفه ا یشرکت در دوره ها ای ی برنامه کارآموز  کی
 .دهد شیبازار افزا نیشما را در ا ی شغل یها
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 CNC در بازار کار یاط توجه اصل نق 5#

آالت  نیماش  یفروشگاه ها کا،یمتحده آمر االت یاساس اداره آمار کار ا بر
بازار کار  نیا  .دهند ی م  لیصنعت را تشک نیاشتغال در ا 28از ٪ شیب

 .شود ی و مهره م  چیانواع پ ر ینظ ی معموال شامل ساخت محصوالت

  ی ان س ی است که بازار کار س یآالت فلزکار  نیماش  دیرده دوم تول در
 ی کار باق یها  محل .دهد ی م لیاز اشتغال در صنعت را تشک ٪14.65

و محصوالت هوافضا و  یموتور  هی نقل لیمانده شامل ساخت قطعات وسا
 .است ی قطعات صنعت ریساخت سا
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  ی صنعت  یشغل شوند، در کشورها و شهرها نیکه قصد دارند وارد ا یافراد
  ی صنعت یها  شرکت .خواهند داشت یشتر یبه توسعه شانس ب و رو

 ی م  لیرا تشک CNC آالت  نیاز ماش یادیشهرها درصد ز نیموجود در ا
 .دهند

که رشد  افتهیتوسعه  یشهرها  ایو  ی صنعت  ریغ یکه شهرها  ی حال در
کار  نیاز ماش ی کمتر  اریتعداد بس به  است، افتهیدر آن ها کاهش  ی صنعت 

 .دارند ازیشاغل ن
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جهت ورود به   یکار  نیماش فی با وظا ییآشنا 6#
 CNC بازار کار

 

 CNC اپراتور ی شغل یها تی مسئول 1-6#

 انهیرا یو کار با دستگاه کنترل عدد یراه انداز  ،ی ز یبا برنامه ر CNC اپراتور
 نی قطعات ماش Computerized Numerical Control (CNC) ای یا

 یبرا ریقطعات موارد ز دیدر کنار تول نیچن هم .کند یم  دیشده تول یکار 
 :اپراتور مورد توجه است کی

 یمن یا یو استانداردها تیفیک حفظ •
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 سوابق ثبت •
 و ملزومات زات یتجه ینگهدار  •

 CNC ساز اپراتور  نی ماش یشغل  فیوظا 2-6#

 :اشاره کرد ریتوان به کار با موارد ز ی م  CNC کار نی ماش فی وظا از

 با مطالعه دستورات کار  یکار  نیماش •
 ه یاول یها نقشه •
 یمهندس  یها برنامه •
 مواد  •
 مشخصات •
 مرجع صفحات  •
 یکار   نیماش یسطوح و پارامترها یها مکان •
 (GD & T) و تحمل ی ابعاد هندس  ریتفس •

برنامه ها را با وارد کردن دستورالعمل ها، از جمله نقاط  CNC اپراتور
ثبت ابزار، جبران خسارت و کار با    میتنظ .کند ی و تراش م  ابیمرجع، آس

 کی  است که  یدر کنار محاسبه الزامات از جمله موارد  ی شرط یها چیسوئ
 .آن ها سر و کار داردبا  CNC پس از ورود به بازار کار CNC اپراتور

 :رینظ ی ف یوظا نیچن هم

 سو عملکرد  صیتشخ یر یگ اندازه •
 یاب ی بیع یندهایفرآ •
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 مجدد کنترل ها  یز یو برنامه ر میتنظ •
 دادن و  تراش •
 ابزار فرسوده ضیتعو  •

 CNC به عهده اپراتور تیفیک نیتضم یندهایمراحل و فرآ تیکنار رعا در
 .است

 CNC اپراتور یها ت یمهارت ها و صالح 3-6#

از  ی برخ .دارد  ی و مهندس ی در امور فن یی به تخصص باال ازین CNC اپراتور
 :هستند، عبارتند از تیحائز اهم اریشرکت ها بس یمهارت ها که برا  نیا

 یدرک مفهوم  یها  مهارت  •
 د یتول ندیبهبود فرآ یها  مهارت  •
 یکالم  ارتباط •
 ی و فن یعملکرد  یها  مهارت  •
 قیدر کنترل و استفاده از ابزار دق دقت •
 ن ی تام  تیر یمد •
 یهماهنگ •
 ی موجود کنترل •
 اتیبه جزئ توجه •


