مهندسي عمران

تعريف

هدف از اين رشته تربيت نيروهاي متخصصي است كه بتوانند در پروژههاي مختلف عمراني در زمينههاي ساختماني
 ،راهسازي  ،پلسازي  ،سازهها و بناهاي آبي ،جمعآوري و دفع فاضالب و … مسووليت طرح  ،محاسبه و اجرا و
نظارت بر اجرا را بر عهده گيرند .مهندسي عمران از جمله رشتههايي است كه بيانگر كاربرد علم در ايجاد
سازندگي و عمران كشور است.
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توانايي
با توجه به كميت و كيفيت درسهايي كه در اين رشته ارائه
ميگردد ،داوطلب بايد از توان و دانش برتر در زمينههاي
رياضي و فيزيك برخوردار باشد .همچنين توان جسمي ،
قدرت تجزيه و تحليل  ،قدرت تجسم و دقت كافي در بسياري
از مسايل را داشته باشد .يك مهندس عمران بايد بسيار
اجتماعي و داراي توان ايجاد ارتباط با جمله سايرين باشد.
چون رشته مهندسي عمران يك رشته گروهي است.
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برخي دروس تخصصي

تکنولوژي بتن

مهندسي پي

راه سازي

عمران

مکانيك
سياالت

نقشه برداري
فرايند تصفيه
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گرايش ها
(کارشناسي )

گرايش هاي اين رشته در مقطع كارشناسي در كنکور سراسري  95حذف شده است .
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مقاطع باالتر

مهندسي عمران در مقطع كارشناسي ارشد داراي گرايش هاي «آب و
فاضالب» « ،برنامه ريزي حمل و نقل» « ،راه و ترابري»« ،خطوط راه
آهن» « ،زلزله» « ،سازه» « ،مکانيك خاک و پي» « ،آب و سازه هاي
هيدروليکي» « ،مهندسي سازه هاي دريايي» « ،مهندسي محيط زيست»،
«مديريت ساخت» « ،مديريت منابع آب» و «پدافند غير عامل» مي باشد.

اين رشته در مقطع دكتري نيز قابل تحصيل مي باشد.
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موقعيت شغلي

اصوال مهندس عمران شانس كاري زيادي دارد چون در طراحي و ساخت بسياري از كارهاي
عمراني مانند :راهها  ،پلها  ،سدها  ،سازههاي دريايي براي سکوهاي نفتي ،آشيانههاي هواپيما
و خانههاي مسکوني مقاوم در مقابل زلزله ،مهندسين عمران حضوري فعال دارند .مراكز مختلفي
به صورت مستقيم و غيرمستقيم در فعاليتهاي عمراني نقش دارند كه هر يك به تناسب نوع فعاليت
خود ،اقدام به جذب فارغالتحصيالن اين رشته ميكنند .البته بايد توجه داشت كه هر دانشجوي
مهندسي عمران نميتواند فرصتهاي شغلي خوبي داشته باشد .بلکه بايد در دوران تحصيل به
دنبال پژوهش  ،تحقيق و يادگرفتن باشد نه اين كه تنها واحدهاي دانشگاهي را پاس كند و يا حتي
به فکر يك معدل خوب دانشگاهي باشد.
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