
مهندسي عمران



اي ساختماني هدف از این رشته تربيت نيروهاي متخصصي است که بتوانند در پروژه هاي مختلف عمراني در زمينه ه
و مسووليت طرح ، محاسبه و اجرا… ، راه سازي ، پل سازي ، سازه ها و بناهاي آبي، جمع آوري و دفع فاضالب و 

جاد مهندسي عمران از جمله رشته هایي است که بيانگر کاربرد علم در ای. نظارت بر اجرا را بر عهده گيرند
.سازندگي و عمران کشور است
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تعریف
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ارایه با توجه به کميت و کيفيت درسهایي که در این رشته
مي گردد، داوطلب باید از توان و دانش برتر در زمينه هاي

همچنين توان جسمي ،. ریاضي و فيزیک برخوردار باشد
ياري قدرت تجزیه و تحليل ، قدرت تجسم و دقت کافي در بس

یک مهندس عمران باید بسيار .از مسایل را داشته باشد
.  داجتماعي و داراي توان ایجاد ارتباط با جمله سایرین باش

.چون رشته مهندسي عمران یک رشته گروهي است

توانايي
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دروس تخصصي

مکانيک 
سياالت

عمران

مهندسي پي

نتکنولوژي بت

راه سازي

هفرایند تصفي

نقشه برداري
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طرح و اجراي برنامه هاي عمران و مطالعات 
ق مربوط به زمين مستلزم وجود اطالع دقي

به ( مسطحاتي، ارتفاعي، چگونگي)مهندسي 
مي، ترسيمي ، رق)صورت نقشه هاي گوناگون 

ه مجموع. از منطقه مورد نظر است( تصویري
ونه اي نقشه برداري پاسخگوي این نيازها به گ

هماهنگ با دیگر رشته هاي عمران است و 
ي هدفش تربيت افرادي است که آگاهي علم

کافي و مهارت فني الزم را در زمينه 
.نقشه برداري داشته باشند

، مسائل مربوط به سازهدانشجوي این گرایش 
ه را مطالعهيدروليک و ترابري راه و پي، خاک و 

قل حمل و نریزي به برنامه همچنين وي . کندمي 
راه ها از نظر شهري، طراحي و درون بين شهري 

.پردازدروسازي مي و هندسي، زیرسازي 

نقشه برداري عمران

گرايش ها
(کارشناسي )
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مقاطع باالتر

.باشدتحصيل مي قابل دکتري نيز رشته در مقطع این 

ب آ»داراي گرایش هاي ارشد کارشناسي عمران در مقطع مهندسي 
، « خطوط راه آهن»، « حمل و نقلریزي برنامه »، « و فاضالب

هاي سازه »، « سواحل»، « سازه»، « رودخانه»، « زلزله»
ي مهندس»، « آبمهندسي »، « پيخاک و مکانيک »، « هيدروليکي

ریت مدیو مهندسي »و « مهندسي محيط زیست»، « هاي دریایيسازه 
.باشدمي « ساخت
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اصوال مهندس عمران شانس کاري زیادي دارد چون در طراحي و ساخت بسياري از کارهاي 
واپيما راهها ، پل ها ، سدها ، سازه هاي دریایي براي سکوهاي نفتي، آشيانه هاي ه: عمراني مانند

مراکز مختلفي  .و خانه هاي مسکوني مقاوم در مقابل زلزله ، مهندسين عمران حضوري فعال دارند
اسب نوع فعاليت به صورت مستقيم و غيرمستقيم در فعاليتهاي عمراني نقش دارند که هر یک به تن

البته باید توجه داشت که هر دانشجوي  .خود، اقدام به جذب فارغ التحصيالن این رشته مي کنند
حصيل به بلکه باید در دوران ت. مهندسي عمران نمي تواند فرصت هاي شغلي خوبي داشته باشد

ند و یا حتي دنبال پژوهش ، تحقيق و یادگرفتن باشد نه این که تنها واحدهاي دانشگاهي را پاس ک
.به فکر یک معدل خوب دانشگاهي باشد

موقعيت شغلي




