
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Python Job 
Market 

w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

  تیموفق یمهارت برا  4
 تونی در بازار کار پا



w
w

w
.n

am
atek.co

m
 

 (Python Job Marketچگونه است؟ )  تونیبازار کار پا .1
استخدام شدن   یبرا تونیپا یس یتسلط به زبان برنامه نو ایآ .2

 ست؟ یکاف

 فهرست مطالب
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است که در حال  یافراد یدغدغه ها نی از مهم تر یک ی تونیبازار کار پا
 نی ا تیمحبوب زانیتوجه به م با .هستند ی سی زبان برنامه نو نی آموزش ا

حوزه   نیرقابت در ا اما برد؛ ی به وسعت بازار کار آن پ  توان ی زبان قطعا م
 چه ر؟یخ ایاستخدام توسعه دهندگان دارد  یرو یر یچقدر است و تاث

 دهند؟   ی م  شیافزا تونیشانس استخدام را در بازار کار پا یموارد

که   یو موارد تونی پا ی س یبازار کار زبان برنامه نو ی مقاله به معرف نیا در
پرداخت. در  میدهند خواه  ی م شی حوزه افزا نیشانس استخدام را در ا

 .دیادامه با ما همراه باش
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مشخص شدن بازار کار   یشاخص برا نی اغلب بهتر ی شغل یها ی آگه تعداد
زبان برنامه   نی محبوب تر  تونیکه پا یی از آن جا اما زبان است؛ کی یبرا
 ی سراسر جهان از آن استفاده م   یها شرکت در جهان است که ی س ینو

 .دارد زین یقدرتمند اریکنند، بازار بس

  یمهارت ها نیدر صدر فهرست پرتقاضاتر  تونیچند سال گذشته، پا در
در   زین یادیز شی افزا  نیهمچن .به دنبال آن بودند انیاست که کارفرما ی فن

 .در مشاغل مختلف داشته است رویجذب ن

  ینقش ها یدر سراسر جهان برا یشغل ی آگه 10000از  شیحال حاضر ب در
استخدام مربوط به  یها ی با آگه سهیمقا  در .وجود دارند تونی مرتبط با پا

 رینظ ی جهان ی اب یمعتبر کار یها تی جاوا، در وب سا  ی س یزبان برنامه نو
Indeedی م  نشان دو برابر تقاضا دارد که بایتقر تونی، در حال حاضر پا 

 .چقدر بزرگ است تون یدهد بازار کار پا

به استفاده از زبان برنامه  یشتر یبزرگ ب یکه شرکت ها نیتوجه به ا با
دهند، تعداد    ی از آن را ادامه م استفاده ای آورند  ی م  یرو تونیپا ی س ینو
 یبرا تقاضا .است شیدر حال افزا تونیپا یموجود برا  ی شغل یها گاهیجا

  ی ت یاست که اکنون وب سا  افتهی شی افزا یبه حد تونی توسعه دهندگان پا
مشاغل مرتبط با   غیهدف آن تبل تنها   وجود دارد که PythonJobs به نام

 .در سراسر جهان است تونیپا
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 یبرا تونی پا یسی تسلط به زبان برنامه نو ای آ 2#
 ست؟یاستخدام شدن کاف

  ی شغل کاف افتنی  یبرا تونیپا ی س یتنها تسلط به زبان برنامه نو .ریخ
 .نخواهد بود

  تونیوارد بازار کار پا ی به راحت دیتا بتوان  دیدار ازین گری مهارت د ۴به  شما
 :دیشو

 Problem-Solving ایمهارت حل مشکالت  1-2#

 

 کیها  آن .کنند ی را استخدام نم تونی واقع شرکت ها توسعه دهنده پا در
Problem-Solver را در   ی سیاگر برنامه نو  ی عنی کنند؛ ی را استخدام م
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را با   دیمسئله جد کی  دیتوان ی نم اما  د؛یگرفته ا ادیپروژه و مسئله  نیچند
 .شد دیاستخدام نخواه د،یانجام ده دیگرفته ا ادیکه  ی م یمفاه

  ی آمادگ  ستیبا  ی م  تونیدر بازار کار پا سیبرنامه نو  کیکار به عنوان  یبرا
 رایز د؛یخود داشته باش ی قبل یو مهارت حل مسئله را با آموخته ها

 د،یحل کن ندهیدر آ دیرا که با ی از قبل مشکالت  دیاست که بتوان رممکنیغ
است که شرکت ها  لیدل نیهم به .دی آن ها آماده شو یو برا دیحدس بزن

  یها کیرا با استفاده از تکن ی هر مشکل بتوانند هستند که یبه دنبال افراد
  ی سی شما روش برنامه نو دیعنوان مثال، فرض کن به .حل کنند ی سی کدنو

برنامه   کی کارفرما  اگر .دیگرفته ا ادیدانشگاه را  کی یبرا  یی پرتال دانشجو
 دیندان از شما بخواهد و نی آنال ی نرم افزار انبارگردان ایمانند کتابخانه  دیجد

  د،یاستفاده کن تیخود در آن موقع یکه چگونه از آموخته ها و تجربه ها 
 .دیرینگ ادیرا  ی س یفقط کدنو ن،یبنابرا .د یشو ی استخدام نم

  یکارها چه و دی ده ی را انجام م ندهایفرآ ی که چرا برخ دیداشته باش توجه
 .دیانجام ده ندهایفرآ نیحل مشکل با ا یبرا دیتوان ی م  یگر ید
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 تون یمکمل در بازار کار پا یرت هامها 2-2#

 

از   یکنند؛ بلکه مجموعه ا ی مهارت را استخدام نم کی ها معموال  شرکت
مانند قهوه   تونیتسلط به خود زبان پا تنها .کنند ی مهارت ها را استخدام م

شکر و  ر،یش دی خوش طعم شدن با یندارد برا ی خوب مزه  است و ی معمول
را  تونی بهتر است فقط پا لیدل نیهم به .دیبه آن اضافه کن زیکارامل را ن

  .دیمهارت کسب کن  زین ی سی برنامه نو یزبان ها ریو در مورد سا دیرینگ ادی
که کار با آن ها را   نی هم ی ول د؛یدر آن ها استاد باش ستیالزم ن البته

 به حساب تونیبزرگ در بازار کار پا تیاولو  کیشما  ی برا د،یآموخته باش
 .ندیآ ی م

 HTML دیبا تون، یساخت توسعه وب با استفاده از پا یعنوان مثال برا به
 Cascading مخفف  Hypertext Markup Language،  CSS مخفف
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Style Sheets پتیو جاوا اسکر (JavaScript) درک  بدون .دیرا بدان
 یورک ها م ی فر به دیتوان ی نم پت، یو جاوا اسکر  CSS ،HTMLاز هیاول
تسلط داشته   رهیو غ (Flask) ، فلسک(Django) مانند جنگو  تونیپا

 SQL داده مانند یها گاهیدر مورد پا ی کم دیشما با نیهمچن .دیباش
 .دیریبگ ادی زین Structured Query Language مخفف

نحوه اتصال   ایجدول  کیساخت جدول، نحوه استعالم داده ها از  نحوه
  ی اگر م ای  .هستند داده گاهیداده ها در دو جدول از موارد مهم در پا 

اصول   دیبا  د،یشو نیماش یر یادگ یتوسعه دهنده در حوزه  کی دیخواه
مختلف مدل   یکردهایمدل و رو کی نحوه آموزش   ،یاضیر یمدل ساز 

 .دیرا بدان یساز 

 توسعه نرم افزار ی کل ندیفرآ یتسلط رو 3-2#
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آموزش شما در مورد  یرا برا ی خواهند زمان  ی شرکت ها نم شتریب متاسفانه
  دیشنو ی است که م لیدل نیهم به  .توسعه نرم افزار صرف کنند ی کل ندیفرآ

 .سال تجربه هستند X شرکت ها به دنبال

گذاشتن تسلط  ش یبه نما یشروع قدرتمند برا کیمشکل و  نیرفع ا یبرا
  ی ان یبه شما کمک شا ریموارد ز تونیشما در توسعه نرم افزار در بازار کار پا

 :خواهند کرد

تان  ی شغل نهیکامل در زم یسابقه ساخت پروژه ها دیکن ی سع •
وب  ری سا ای (Github) هاب تیگ لیپروژه( در پروفا 3)حداقل 

است پروژه ها را از   بهتر .دیها به نام خودتان داشته باش تیسا
  .دیکن یساز  ادهیخودتان آن ها را پ دیکن ی و سع دینکن ی کپ  یی جا

راه  دیکن یکرد؛ اما سع دیخواه ریتوسعه پروژه، بارها گ نیدر ح قطعا
راه حل شما را به   افتنی یبرا تالش .دیکن دایرا پ نیآنال یحل ها

 .کند ی م  لیتوسعه دهنده بهتر تبد کی
 تا دیکن یسرور راه انداز  یخود را رو یصورت توان پروژه ها در •

 .وجود داشته باشد انیکارفرما یعملکرد آن برا ی بررس امکان
 ، Numpy ،Pandasمانند  تونیمحبوب پا  یورک ها میفر با •

Srapy ،Django  بهتر  نهیگز .دیو با آن ها کار کن دیآشنا شو رهیو غ
 .دی استفاده کن تانیاز پروژه ها ی است که از آن ها در برخ نیا
پروژه  کی .دیسی بنو شده ی را به صورت استاندارد و سازمانده کدها •

 .به همراه تمام مستندات بهتر از ده ها پروژه بدون راهنما است
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را مورد   PEP 8 - Style Guide مانند  تونیپا یها وهیش نیبهتر
 .دیمطالعه قرار ده

 Integrated Development ی عنی IDE کی یرو حداقل •
Environments مربوط به   ی ها آموزش و دیتسلط کامل داشته باش

 .د یاموزیرا در آن ب  دیصفحه کل  یانبرهایم

 تون یدر بازار کار پا   یرزومه حرفه ا  کی  جادی مهارت ا 4-2#

 

  که دیاستخدام، مطمئن شو ی آگه کی  یقبل از ارسال درخواست برا درست
  پس .دیبه روز شده دار (LinkedIn) نی نکدیل لیارزومه خوب و پروف کی

 .دیمصاحبه اختصاص ده یآماده شدن برا یرا برا یزمان دیبا زیاز آن ن

و به خاطر  د یرا در گوگل جستجو کن تونیمصاحبه در بازار کار پا سواالت 
خود را  یو پاسخ ها دیبخر دیتخته سف کی صورت امکان،  در .دیبسپار
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 ی ت یکه شرکت ها اهم دیداشته باش توجه .دیکن نیتمر  دیتخته سف یرو
  10مورد از  9رزومه شما   اگر .است ی دهند که رزومه شما چقدر عال ی نم

  ی آن ها را نداشته باشد، آن را به سطل زباله م ی شغل  تیمورد موقع
 که دیمطمئن شو دیشغل جد کی ی قبل از درخواست برا ن،یبنابرا اندازند؛

 خواهند، داشته باشد. ی را که آن ها م یی زهایچ  شتریشما ب رزومه


