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ت و اجرای آن ها مهندسی عمران نظاربه طراحی سازه ها ) ساختمان، پل، برج، سد، جاده، اتوبان(، محاسبه، 

 گویند.می

مهندسی عمران از جمله رشته هایی است كه بيانگر كاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران كشور است. یعنی 

تونل، دكل های مخابرات،  گردد، مانند: سد، فرودگاه، جاده، برج،هرچيزی كه به آبادی یك كشور باز می

 .گيردابل زلزله، سيل و آتش و نيروگاههای برق در حيطه كار مهندس عمران قرار میهای مقاوم در مقساختمان

سایرین باشد. چون رشته مهندسی عمران  یك مهندس عمران باید بسيار اجتماعی و دارای توان ایجاد ارتباط با

 كارگران، تكنسينیك رشته گروهی است. یعنی متخصص عمران در محيط كار خود با اقشار مختلف جامعه از جامعه 

ها و مهندسان رشته های دیگر سروكار دارد و باید با همه این افراد ارتباط خوبی برقرار كند تا بتواند شاهد پيشرفت 

 و موفقيت كارش باشد.

ه می گردد، داوطلب باید از توان و دانش برتر در زمينه ئبا توجه به كميت و كيفيت درسهایی كه در این رشته ارا

برخوردار باشد. همچنين توان جسمی ، قدرت تجزیه و تحليل ، قدرت تجسم و دقت كافی در  فيزیكو  ریاضیهای 

 بسياری از مسایل را داشته باشد.

رشته مهندسی عمران دارای دو بعد اجرایی و نظری و آزمایشگاهی است. در این ميان عده ای از مهندسين جذب 

د آمادگی كار در كارگاههای داخل و خارج شهر را داشته باشند یعنی كارهای اجرایی می شوند كه در این صورت بای

ای نيز جذب بعد نظری و آزمایشگاهی برای برنامه ریزی و سروكار داشتن با اقشار مختلف مردم آماده باشند و عده

هایی د. كارمهندسی می شوند كه این عده نيز باید آمادگی كارهای محاسباتی، دفتری و آزمایشگاهی را داشته باشن

 كه به ریاضيات قوی و صبر و حوصله بسيار نياز دارد.

 این رشته در مقطع كارشناسی دارای سه گرایش است.

 عمران -عمران 

 نقشه برداری -عمران 

 آب -عمران 

 

 آینده ی تحصيلی:

اليز و طرح در شرایط حاضر فارغ التحصيالن این رشته می توانند در دوره های مختلف كارشناسی ارشد سازه )آن

راه و ترابری )طرح راهها و شبكه (، خاك و پی )مطالعه مسائل مربوط به رفتار خاكها و محاسبات پی ها(، سازه ها

سازه های آبی )طراحی سازه های هيدروليكی و مسائل آبی دیگر در ارتباط با سدها( در داخل كشور ادامه (، ترابری

 تحصيل دهند. 
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 : دروس اصلی

عمومی، فيزیك عمومی، برنامه نویسی كامپيوتر، آمار و احتماالت مهندسی، محاسبات عددی، استاتيك، ریاضيات 

 دیناميك، مقاومت مصالح، مكانيك خاك، زمين شناسی مهندسی، متره و برآورد پروژه .

 : دروس تخصصی

فوالدی، روش های اجرایی تكنولوژی بتن، تحليل سازه، بارگذاری، مهندسی پی، سازه های بتنی، سازه های 

ساختمان، مكانيك سياالت، هيدروليك، هيدرولوژی مهندسی، رسم فنی و نقشه كشی ساختمان، نقشه برداری و 

ازی، پروژه سازه های فوالدی، عمليات، مهندسی آب و فاضالب، بناهای آبی، اصول و مبانی معماری و شهرس

سياری از زی، مهندسی ترابری، راه آهن، مهندسی ترافيك.)بهای خرابی ساختمان، راه سازی و پروژه، روساروش

 های این گرایش همراه با آزمایشگاه است.(درس

 

 محيط حرفه ای:

فارغ التحصيالن این رشته می توانند در وزارتخانه ها )نظير وزارتخانه های راه و ترابری مسكن و شهرسازی و نيرو( 

محيط كار  ان مشاور به كارهای طراحی ، محاسبه و اجرا بپردازند.و شركتهای دولتی و شركتهای خصوصی و مهندس

مهندسان عمران با توجه به گرایش و زمينه ای كه در آن مشغول فعاليتند، متفاوت است. برای نمونه بر پروژه ای 

ارهای نظارت داشته باشند یا كار محاسباتی انجام دهند ؛ ممكن است قراردادها را تنظيم كنند یا در مدیریت ك

یك مهندس عمران در محيط كارش با كارگران، تكنسين ها و مهندسين تاسيسات )مانند برق،  اداری مشغول شوند.

 گاز و فاضالب( در ارتباط است.

 

 زمينه های كاری :

محاسبه ، ساخت و اجرا و تا حدودی طراحی ساختمانهای مختلف مسكونی، اداری و صنعتی اعم از آجری،  •

نظير ساختمانهای مسكونی ویالیی، چندطبقه، آپارتمانها و برجهای بلند و همچنين كارهای بتنی و فوالدی، 

ساختمانی اداره ها، مدرسه ها، بيمارستانها ، كارخانه ها و مراكز صنعتی، ساختمانها و مراكز ورزشی ، 

 تاالرهای اجتماعات و ...

خل و خارج شهرها و روستاها اعم از : طراحی ، محاسبه و اجرای راهها و جاده های مختلف ارتباطی دا •

راههای شوسه، راه های آسفالته، بزرگراه ها و نيز راه آهن )شامل مسيریابی ، پياده كردن مسير ، زیرسازی 

 و روسازی(
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ساخت و اجرا و در مواردی طراحی و محاسبه انواع پلهای بتنی و فلزی با دهانه ها و ابعاد و شكلهای متفاوت  •

 خل شهری و روگذرها، پل های خارج شهری و جاده ها.نظير: پلهای دا

اجرای سدهای مختلف خاكی و بتنی و نيز بندهای انحرافی و سایر تاسيسات وابسته نظير تونل یا كانال  •

انحراف آب رودخانه )جهت اجرای عمليات كارگاهی در ضمن ساخت سد(، تاسيسات آبگيری از سد و 

 ...كنترل ارتفاع آب در پشت سد و 

طراحی ، محاسبه و ساخت خطوط انتقال آب اعم از انواع كانالهای تحت فشار و یا كانالهای با سطح آزاد  •

آب كه به منظور انتقال آب از سدها و دریاچه ها و ... برای مصارف كشاورزی، شرب و صنعتی به منطقه 

ز آن جا به مناطق مصرف، های مورد نياز و نيز جهت انتقال آب از تصفيه خانه های آب به مخازن آب و ا

 ساخته می شوند.

 سازی و ...ساخت تصفيه خانه های آب و فاضالب شامل: ساختمانها و تاسيسات مربوط، محوطه •

طراحی ، محاسبه و ساخت شبكه های آب رسانی به منطقه های شهری و روستایی جهت تامين آب شرب  •

 ه كشی ، انشعابات و...مورد نياز افراد و تاسيسات مربوط نظير: مخازن آب، لول

طراحی ، محاسبه و ساخت شبكه های جمع آوری و دفع آبهای سطحی ناشی از نزوالت جوی در خيابانها  •

آوری و دفع فاضالب های خانگی و و سایر منطقه های شهرها و شهرك ها و همچنين شبكه های جمع

 ...صنعتی و انتقال آن ها به خارج از شهر و تصفيه خانه ها

 

 يت های حرفه ای :مطلوب

رسد پل، سد، كارخانه و كارگاه است وقتی كسی صحبت از سازندگی می كند اولين چيزی كه به ذهن هر كس می

ها بر عهده مهندسين عمران است و به همين دليل فرصت های شغلی این رشته در همه كه ساخت بنای همه این

درصد كل بودجه كشور را به خود  03تا  03های عمرانی  جای دنيا بسيار زیاد است. در كشور ما نيز كه فعاليت

 اختصاص می دهد همين طور است. 

 

 ضرورت این حرفه :

كشور ما بعد از انقالب در زمينه مهندسی عمران رشد زیادی داشته است. با توجه به روند رو به رشد ساخت و ساز 

رسد بازار كار این رشته هم چنان پویا و پرتحرك  بناهای شهری در ایران و احتياج به مسكن و ساختمان به نظر می

 باشد.
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 :نقش مهندسان عمران در عرصه هایی از این دست تبلور می یابد
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