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ه  در حوز کی مهم امروز فارغ التحصالن رشته الکترون  یاز دغدغه ها ی کی
 یها تیافراد کجا ها و در چه موقع نیا .است کیبرق، بازار کار الکترون 

 کنند؟ دایتوانند کار پ  ی م یا ی شغل

 لیشما فارغ التحص اگر .می موضوع پرداخته ا  نیهم ی مقاله به بررس نیا در
 .دیمقاله را از دست نده نی ا د،یهست کی رشته الکترون یدانشجو ای

 

 electronic job) کیبازار کار الکترون 1#
market) 

در صنعت  کیپر رونق بوده و بخش الکترون اریبس کی کار الکترون بازار
 اریرشته بس کی الکترون .کار ماهر دارد یروین یبرا ی گسترده ا یتقاضا 

حفاظت رله،   رینظ یی در صنعت برق شغل ها فقط .است یگسترده ا
صنعت از  ن یا .و انتقال وجود دارد ع ی توز  ،ی فرع یارتباطات، پست ها 

سال ها   ی ها ط  رساختیآن، ز خیآغاز شد و در طول تار 1885حدود سال 
 .شده اند یساخته و بازساز 

 یسرعت رشد تقاضا لیرشته به دل نی ا نیمهندس یبازار کار برا ی گستردگ 
 .است ی ک یمحصوالت الکترون

شوند  ی ساخته م   ادیبه طور مداوم و با سرعت ز ی ک یالکتر دیجد سات یتاس
 النیمربوط به فارغ التحص مشاغل  .همگام شوند تیتا با رشد جمع
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گرفته   لیاز اتومب عی از صنا ی ع یوس فی توان در ط ی را م ک یالکترون ی مهندس
 IT یتوسط شرکت ها  کیمهندسان الکترون نیچن هم .افتی سات،ی تا تاس

 .درنیگ ی مورد استخدام قرار م

تنها در  کی الکترون ی رسد مدرک مهندس  ی است که در ابتدا به نظر م درست
  نهیگز اما مورد تقاضا باشد؛ کیمشاغل مشخص در صنعت الکترون ی برخ

و چه در خارج   ی هستند، چه در صنعت مهندس  نیگسترده تر از ا اریها بس
 .از آن

 

 انیهستند؛ اگرچه کارفرما  ریز عی معموال شامل صنا کی کار الکترون بازار
 .دارند ی مختلف الزامات مختلف

 هوافضا  صنعت .1
 خودرو  صنعت .2
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 دفاع  ع یصنا .3
 ک ی الکترون صنعت .4
 FMCG ایتند مصرف  یکاالها صنعت .5
 ییایدر  ع یصنا .6
 مواد و فلزات صنعت .7
 برق  دیتول صنعت .8
 یلیر صنعت .9

 ساتیتاس صنعت .10
 IT صنعت .11

 

 در صنعت هوافضا کیبازار کار الکترون 2#

در صنعت هوافضا عالوه بر بازار  لیفارغ التحص کیمهندس الکترون  کی
 یفناور  یرو بر تواند ی مختلف، م  یگسترده هوافضا و کار در شرکت ها

 کی و الکترون ی ک یالکتر یکنترل کننده ها شیافزا ای ی معرف  شرفته،یپ
 نیچن هم .کار کند Rolls-Royce شرکت یتجار  یمتراکم در بخش ها

  یبرا ی ک یالکتر/یدیبریه شرانهینوظهور پ یها یبر فناور  یا ندهیتمرکز فزا
 .هوافضا است  یعامل ها ستمیس
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در  کیالکترون یمهندس النیفارغ التحص 3#
 صنعت خودرو

است و بازار کار  یاز صنعت خودروساز  ی بخش مهم  کی الکترون اکنون
  یبرا یادیز  یها فراخوان .صنعت فوق العاده است  نیدر ا کی الکترون

 .صنعت وجود دارد نیقدرت در ا ی کیالکترون یمهارت ها 
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 :کنند؛ از جمله  ی کار م  ی مختلف یها  ستمیس یرو کی الکترون مهندسان

 کنترل موتور  یواحدها •
 داشبورد  ینشانگرها •
 مطبوع  هی تهو •
 یمنی ا یها ستمیس •
 ترمز  یها ستمیس •
 یسرگرم  یها ستمیس •

خودران  هینقل لیتوسعه وسا  یآن ها برا یمجموعه مهارت ها  نیچن هم
 .است ازیمورد ن زین (ACE) ی برق
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در  کیالکترون یمهندس النیفارغ التحص 4#
 دفاع عی صنا

سخت افزار و نرم   ی طراح  میمفاه ی در صنعت دفاع  کی الکترون مهندسان
  شیو محصوالن را آزما ی طراح  دهی چیپ یندهایفرآ کنند، ی م نهیافزار را به

 ای  ایهوا، در ی ات یعمل یها طیمح   یمناسب برا زات ی تجه از کنند تا ی م
 .استفاده کنند نیزم

 :باشد ریتوانند شامل موارد ز  ی ها م  تیفعال نیا

 مدار  ی طراح  •
 زاتیرفتار تجه ی ابیارز •
 یابیمشکل و خطا صیتشخ •
 دیجد یها و اجزا یفن آور  ی ابیارز •
 یو مدل ساز  یساز  هیشب •
 داده ها لیو تحل هیتجز •
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در  کیالکترون یمهندس النیفارغ التحص 5#
 کیصنعت الکترون

 تواند در  ی م ک یدر بخش الکترون لیفارغ التحص کیمهندس الکترون  کی

مولفه قبل از راه    ایمحصول  ی )طراح ی طراح  ی مانند مهندس یی ها نقش
محصول( کار  کی از  ی بانی)پشت ی کاربرد یبرنامه ها  ی مهندس  ای( یانداز 
 .کند

  تیفعال ریرشته ممکن است در مباحث ز نیا النیفارغ التحص نیچن هم
 :کنند

 ها  تراشه •
 مجتمع یمدارها •
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 مانند خازن ها و مقاومت ها   یی اجزا •
خود استفاده  هیاز منبع تغذ ی که از برق به عنوان بخش  یی ها  دستگاه •

 .کنند ی م

 

 

تند  یدر صنعت کاالها  کیبازار کار الکترون 6#
 مصرف

رشته در صنعت   نیا النیو نقش فارغ التحص کی بازار کار الکترون نیشتر یب
 :است ریاز دو بخش ز ی کیتند مصرف در   یکاالها

 یمهندس / دیتول •
 تدارکات/ ات یشبکه عمل نی تأم •
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در  کیالکترون یمهندس النیفارغ التحص 7#
 ییا ی در  عی صنا

کنند و   ی م یها را اداره و نگهدار  ی کشت  ایمعموال  یی ای در ع ی صنا انمهندس
تواند   ی م  کی مهندس الکترون کی .سازند ی کرده و م  ی آن ها را طراح ای

 دهیچیپ  یها ستمیس ای ی جنگ یها ی رادار کشت  یها ستمیس یرو
کاهش دهد و  ایرا در در ی انسان یروین یازهاین کار کند، ونیاتوماس
 .کار را برطرف کند یها  نهیو کاهش هز ی کاهش آلودگ یتقاضا 
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در  کیالکترون یمهندس النیفارغ التحص 8#
 صنعت مواد و فلزات

خود   قیدر صنعت مواد و فلزات کنترل کننده و ابزار دق  کیالکترون مهندس
کند.  ی م نهیسخت افزار و نرم افزار را به  ی طراح  میمفاه را حفظ کرده و

 :باشند ریتوانند شامل موارد ز  ی ها م  تیفعال نیا

 یابی بیخطا و ع صیتشخ •
 یو مدل ساز  یساز  هیشب •
 داده ها لیو تحل هیتجز •

را  روگاهین کی  یکنترل برا ستمیس کی توانند  ی عنوان مثال آن ها م به
 .و اجرا کنند ی طراح 
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در  کیالکترون یمهندس النیفارغ التحص 9#
 برق   دیصنعت تول

 

ساخت و   ،یبرق غالبا در طراح د یدر صنعت تول کیمهندس الکترون  کی
نقش خواهد   قیموارد مختلف کارخانه در بخش کنترل و ابزار دق ینگهدار 

 :داشت. مانند

• SCADA به داده ها  ی اب یکنترل نظارت و دست 
• DCS شده  ع ی کنترل توز  یها ستمیس 
 ابزارها  •
 داده  یو شبکه ها تلفن •
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 در صنعت راه آهن کیبازار کار الکترون 10#

از   ی مختلف یها  نهیتواند در زم  ی م  ی لیدر صنعت ر  کیالکترون مهندس
  نیا فهیوظ .کار کند یی و روشنا ینقطه ا شیگرما  نگ،ی گنالیجمله قدرت س

طرح ها و  ی برق، بررس ع یتوز  یها ستمیات سافراد شامل نوشتن مشخص
در  کی بازار کار الکترون نیچن هم .خواهد بود ی به سواالت فن یی پاسخگو

 ایو   زات ی تجه شی صنعت راه آهن در آزما یو نگهدار  ریمباحث تعم
 ازیرشته ن نیا النیبه فارغ التحص ی لیقطعات مربوط به شبکه ر ی ن یگزیجا

 .دارد
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در  کیالکترون یمهندس النیفارغ التحص 11#
 صنعت آب و برق 

کار   یتوانند در بخش خدمات در مخابرات و انرژ  ی م  کی الکترون مهندسان
 .یهسته ا روگاهیکنترل ن ستمی س یو اجرا ی عنوان مثال طراح به .کنند

 

 

در  کیالکترون یمهندس النیفارغ التحص 12#
 IT صنعت

  ی فن یتوانند در نقش ها ی اغلب م کیالکترون ی مهندس النیالتحص فارغ
تصور اشتباه است   نیا .داشته باشند تی اطالعات فعال یدر صنعت فناور 
صنعت مورد  نینرم افزار در ا ن ی مهندس ای وتریکامپ نی که فقط مهندس

 .رند یگ ی تقاضا قرار م 
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 النیفارغ التحص یبرا یمهندس ریمشاغل غ 13#
 کیرشته الکترون

 و دیهست ی خارج از مهندس ی شغل  یرهایمس یعالقه مند به جستجو اگر
  یادیز یها نهیگز  د،یریبگ شیرا در پ یدیکامال جد ریمس دی خواه ی م

مانند مشاوره   یی ها  نهیگز دیطور خاص، ممکن است بخواه به .وجود دارد
فروش و   ،ی (، خدمات مال یمعنو تی)به عنوان مثال قانون مالک ی قانون

 .دیریفروش و آموزش را در نظر بگ شیپ

 یو استعداد باال  ی لیتحل یمهارت ها دیتوان  ی را که در آن ها م یموارد
از  دیتوان ی م  نیهم چن شما .دی استفاده کن دیارائه ده ی خود را به خوب

  ی انتشارات فن ای ی علم یمانند روزنامه نگار  ی خود در مشاغل  یاستعدادها
 .دیاستفاده کن  ی به خوب
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 کیبازار کار الکترون یها تی محدود 14#

افراد متخصص در آن رشته به   یکه برا  یی ا یبا توجه به مزا ی تخصص هر
  تیو محدود  بیاست در روند کار و استخدام، معا ممکن همراه دارد،

 .به همراه داشته باشد زیرا ن یی ها
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 یها ی آگه قیاز طر  یی ها تی محدود  کیعنوان مثال در بازار کار الکترون به
 :وجود دارد که عبارتند از نیاستخدام آنال

و افراد فاقد    نترنتیبه ا ی افراد با مهارت و دسترس نیب شکاف  •
 :نترنتیا

و ارسال  هی از افراد خبره و متخصص از نحوه ته یار یاست بس ممکن
 .اطالع نداشته باشند ی نترنت یا ی ها ی رزومه در آگه

 :مصاحبه و شروع به کار د،ییبودن پروسه تا زمانبر •

جهت استخدام، معموال با  ی نترنت یا غات یها پس از تبل شرکت
زمانبر و  یروند یغربالگر  شوند و ی رو به رو م یادیز انیمتقاض

 .است نهیپرهز
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 :ی خصوص می و حر تیامن •

 ی مجاز اطالعات شخص ریاست بر اثر هک و اقدامات غ ممکن
 .ردیقرار بگ گرانید اریدر اخت تیه در ساکاربران ثبت نام کرد 


