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 تعریف و هدف -1 -4 

 هايارشناسی در بسیاري از دانشگاهکه در مقطع کهاي مجموعه مهندسی عمران است ی از گرایشکعمران ی
 گردد.شور ارائه میکمعتبر 

هاي هاي مختلف عمرانی در زمینهه بتوانند در پروژهکهدف از این رشته تربیت نیروهاي متخصصی است 
 ،مسوولیت طرح، محاسبه …آوري و دفع فاضالب و جمع ،ها و بناهاي آبیسازي، سازهپل راه سازي، ،ساختمانی

 اجرا و نظارت بر اجرا را بر عهده گیرند.

 اهمیت و جایگاه در جامعه -4-2

ترین اسیاس هاي عمرانی به عنوان اولین وفعالیته کمنطقه است  کمتر محلی از یکجامعه و  کمتر جایی از یک
ین رشته نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم به ا …و  شاورزيکهاي صنعتی، نیازهاي آن طرح نشود. حتی تمام فعالیت

تن و آوري نیز ضرورت پرداخبرند. عالوه بر رشد و توسعه جوامع، پیشرفت علم و فناند و از آن سود میو ابسته
عمرانی  هاي مختلفسازد. فعالیتار میکهاي گذشته را آشارهاي عمرانی و تغییر شیوهکدقیق و علمی به توجه 

ي خاص هاي آب رسانی شهرها و روستاها، ساختمانهاهک، سدها، شبهاپل -هاها، راهدر جهت ایجاد ساختمان
ور را به شکي اقتصادي و تولیدي هافعالیت. بخش بزرگی از مجموعه .اي و حرارتی و .ي هستههانظیر نیروگاه

ي ساختمانی و صنایع هاي ملی در طرحهاه سهم عظیمی از سرمایه گذاريکاي دهد به گونهمیخود اختصاص 
 شود.میار گرفته کوابسته به آن به 

ي هاو سازمان و نهادها هامجموعه مطالب بیان شده و نیز جذب سریع فارغ التحصیالن این مجموعه در وزارت خانه
ي ساختمانی و راه سازي و هاتکي مهندسان مشاور و شرهاتکشر ي خصوصی نظیر:هادولتی و همچنین بخش

و مهندسی،  ي فنیهااهمیت قابل مالحظه و نیاز خاص به متخصص در این رشته را، حتی در مقایسه با سایر رشته …
 دهد.میبه وضوح نشان 

 ي الزم براي داوطلبان این رشته و ادامه تحصیل در آنهاتوانایی-4-3

داوطلب  ؛رددگمیه در این دوره تدریس کیی هایفیت درسکمیت و کبراي ادامه تحصیل در این رشته با توجه به 
 همچنین توان جسمی، قدرت تجزیه و .برخوردار باشد کفیزی و ي ریاضیهاباید از توان و دانش برتر در زمینه

ي هارحارها و طکه بسیاري از کر است کافی در مسائل را داشته باشد. شایان ذکتحلیل، قدرت تجسم و دقت 
 طلبد.میي شهري بوده و فعالیت نسبتا زیادي را هاعمرانی در خارج از محیط



 ي فارغ التحصیالنهاتوانایی-4-4

متفاوتی نظیر  يهاتوانند پس از پایان تحصیالت، مسوولیتمیه اشاره شد، فارغ التحصیالن این رشته کگونه همان
توان به موارد میي مختلف عمرانی را به عهده گیرند. از جمله هااجرا و نظارت بر اجراي طرح ،طراحی، محاسبه
 زیر اشاره نمود:

اداري و صنعتی اعم از آجري،  ،ونیکي مختلف مسهاساختمان محاسبه، ساخت و اجرا و تا حدودي طراحی -1 
ارهاي کي بلند و همچنین هاو برج هاچند طبقه، آپارتمان ،ونی ویالییکي مسهابتنی وفوالدي، نظیر ساختمان

 ز ورزشی، تاالرهايکو مرا هاز صنعتی، ساختمانکو مرا هاارخانهک، ها، بیمارستانها، مدرسههاساختمانی اداره
 …اجتماعات و 

ي ها: راهي مختلف ارتباطی داخل و خارج شهرها و و روستاها اعم ازهاو جاده هاطراحی، محاسبه و اجراي راه - 2
 ردن مسیر، زیرسازي و روسازي).کشامل مسیریابی، پیاده (و نیز راه آهن  هاي آسفالته، بزرگ راههاشوسه، راه

ي هالکو ابعاد و ش هافلزي و با دهانه ي بتنی وهاو محاسبه انواع پلساخت و اجرا و در مواردي طراحی  -3
 .هاي خارج شهري و جادههاي داخل شهري و روگذرها، پلهاپل :متفاوت نظیر

انال انحراف کسته نظیر تونل یا بندهاي انحرافی و سایر تاسیسات وای و بتنی و نیز بکاجراي سدهاي مختلف خا -4
اع نترل ارتفکتاسیسات آبگیري از سد و  ،ارگاهی در ضمن ساخت سد)کاجراي عملیات آب رودخانه (جهت 
 آب در پشت سد و ...

 .هادهی رودخانهارهاي مربوط به سامانکاجراي  - 5

ي با سطح آزاد هاانالکي تحت فشار و یا هاانالکطراحی، محاسبه و ساخت خطوط انتقال آب اعم از انواع  -6
مورد  يهاشاورزي، شرب و صنعتی به منطقهکو ... براي مصارف  هاانتقال آب از سدها و دریاچهه به منظور کآب 

 وند.شمیي آب به مخازن آب و از آن جا به مناطق مصرف، ساخته هانیاز و نیز جهت انتقال آب از تصفیه خانه

 سازي و ...طهمحو ،تاسیسات مربوط هاي آب و فاضالب شامل: ساختمانهاساخت تصفیه خانه -7

ي شهري و روستایی جهت تامین آب شرب مورد هارسانی به منطقهي آبهاهکطراحی، محاسبه وساخت شب -8
 و ... شی، انشعاباتکلوله مخازن آب، رینظنیاز افراد و تاسیسات مربوط 



 هاخیاباني سطحی ناشی از نزوالت جوي در هاو دفع آب آوريي جمعهاهکمحاسبه ساخت شب ،طراحی -9
ي خانگی و صنعتی و هاآوري و دفع فاضالبي جمعهاهکو همچنین شب هاكو شهر يي شهرهاوسایر منطقه

 .هابه خارج از شهر و تصفیه خانه هاانتقال آن

به  و سازيسازي، سدراه ارهاي ساختمانی مختلف نظیر:که براي کبرداري ارهاي نقشهکانجام بسیار از  -10
طراحی  شیکارهاي نقشهکو همچنین تا حدودي  ؛مورد نیاز است هاپیاده نمودن و اجراي دقیق نقشهخصوص براي 

  و معماري.

 واحدهاي درسی -4-5

 واحد درسی را 140ارشناسی عمران کریزي، دانشجو باید در دوره ي شوراي عالی برنامههابر اساس مصوبه
ي اصلی و تخصصی هاواحد درس 67ي پایه، هاواحد درس 20 ،ي عمومیهاواحد آن درس 20ه کبگذراند 
 ي اختیاري است.هاواحد درس 33الزامی و 

 ارشناسیکي هاهاي تحصیلی دانشگاهی و در دورهه در تمام رشتهکهایی است درس ي عمومی،هادرس -1
 ؛ستهاگردد و دانشجو موظف به گذراندن آنمیارائه  كصورت مشتر هارشناسی ارشد پیوسته بکو 

 .نظیر معارف اسالمی، فارسی و زبان خارجی
نظیر گروه مهندسی) و (گروه ي همهاه در غالب رشتهکشود میي گفته هاي پایه به درسهادرس -2

ي هاتدریس شده، اساس و پایه درس كصورت مشتر رشته، به کي مختلف یهابخصوص در گرایش
 .کفیزی معادالت دیفرانسیل و ،نظیر ریاضی عمومی ؛دهدمییل کاصلی و تخصصی را تش

ه دانشجو را در زمینه تخصصی مربوط کیی است هاي اصلی و تخصصی الزامی عبارت از درسهادرس -3
 رینظ ؛سازدیمارهاي خویش در جامعه آماده کاو را براي انجام وظایف خاص در زمینه  آموزش داده،

ي هاگذراندن این درس .ي فوالدهاو سازه ي بتن آرامههاسازه ،شی ساختمانکرسم فنی و نقشه
 تخصصی الزامی است.

د توانمیه اگر چه تخصصی است، اما دانشجو کیی هاعبارت است از مجموعه درس ،ي اختیاريهادرس -4
ینده خود دارد و همچنین نظر استاد راهنما در گروه و با آه براي کاي با توجه به عالقه شخصی و برنامه

ول اص ،یالت ساختمانآماشین  رینظ ؛را انتخاب نماید هاگروه، تعدادي از آنهماهنگی شوراي آموزشی 
 و بناهاي آبی. کمهندسی ترافی

 

 



 ي پایههادرس )الف 

 محاسبات عددي و ،معادالت دیفرانسیل می،ي پایه در زمینه ریاضی است، شامل ریاضی عموهادرستعدادي از 
ست مل ریاضیاتی اکم دهد ویل میکتخصصی در مهندسی عمران را تشي هاه پایه درسکآمار و احتمال مهندسی 

و باید ، دانشجهاشود. براي موفقیت در این درسمیخوانده  کفیزی -ه در دوران دبیرستان و در رشته ریاضیک
 اي انجام دهد.ري و علمی قابل مالحظهکي فهاتالش

 ايسی رایانهنوییز درس برنامهنو  و مغناطیس تریستهکال ،کانیکم ،ي حرارتهادر زمینه کي فیزیهاهمچنین درس
 ي پایه هستند.هاشود از جمله درسمینویسی رایانه آشنا ي برنامههاه در آن دانشجو با رایانه و زبانک

 ي اصلی و تخصصی الزامیهادرس )ب 

ول دیگر است، دانشجو در ط نیاز درسدیگر وابسته اند و بعضی پیش کبه ی هاه بسیاري از آنک هااین درس
اي از مطالب مطرح شده در بعضی این جا خالصه گذراند. درمی را انتخاب و هاي مختلف تحصیلی آنهاسالنیم

 نیم.کمیي تخصصی الزامی را ارائه هااز درس

و سم فنی لی رکدانشجو با اصول  ،شی ساختمانکشی ساختمان: در درس رسم فنی و نقشه کرسم فنی و نقشه 
ي هاي ساختمان و نقشههااز شناخت عالئم قرار دادي در نقشه به صورت تصویري آشنا شده، پس هانمایش قطعه

 گیرد.یم را فرا ي ساختمانیهاي مختلف و خواندن نقشههای، چگونگی رسم نقشهکانیکتاسیسات برقی و م

ن شود، دانشجویامیشی گذرانده کنقشهه پس از درس فنی و ک: در این درس اصول مبانی معماري و شهرسازي
نقش مهندسان معماري در جامعه آشنا شده، چگونگی ارتباط بین فضاهاي مختلف در  ي معماري وهابا نظریه

یمارستان ب بناهاي صنعتی و درمانگاه و ،تابخانهک ،ستان، مدرسهکودک ،ونیکي مسهانظیر ساختمان هاانواع ساختمان
ي و ي هادهادر مورد مفاهیم اولیه شهرسازي و جوامع روستایی و شناخت طرح ن مطالبیهمچنی گیرند.میرا فرا 

 گردد.میي عمرانی شهري، در این درس ارائه هااي در مورد فعالیتتفصیلی و منطقه

گردد، تعادل میي مختلف ارائه هاه در نیم سالک ها: در این درسهاتحلیل سازه ،، مقاومت مصالحکاستاتی
یی هامورد مطالعه قرار گرفته، چگونگی محاسبه سازه هانیروهاي وارده بر آن ي مختلف دراثر بارها واهسازه

ي هاشود. سپس به بررسی نیروهاي داخلی به وجود آمده دراثر بارهاي خارجی وروشمیهمچون خرپاها بیان 
ت ي مختلف، مقاومهاهندسی قطعهي هاضمن تعیین مشخصه ،ي مختلف سازه پرداختههادر قسمت هاتعیین آن

 دهد.میرا در مقابل نیروهاي محوري و برشی همچنین خمش و پیچش مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار  هاآن



تیرهاي  رینظتر ي پیچیدههاو تحلیل سازه هاان سازهکي محاسبه تغییر مهاروش ،هاهمچنین در درس تحلیل سازه
 شود.می، به دانشجو آموزش داده بلند يهاوساختمان هاقاب، سراسري

ي هاچگونگی سنجش قدرت زلزله، چگونگی تخریب و راه ،ي وقوع زلزلههااصول مهندسی زلزله: شناخت علت
به خصوص  هاي مختلف در برابر زلزله جهت مقاوم سازي آنهاي تحلیل سازههاو روش اهش پیامدهاي آنک

در درس اصول مهندسی زلزله مورد بحث  هکخاصی برخوردار است  اهمیتي زلزله خیز ایران از هابراي منطقه
 گیرد.میقرار 

و بتن  .. با بتن.و  هاپل ،ي چند طبقههانظیر ساختمان هاوسازه ها: بسیاري از ساختماني بتن آرمه و پروژههاسازه
 )شالوده(ه نظیر پی و فوندانسیون یی از سازهاشود و در موارد دیگر نیز حداقل براي ساخت قسمتمیمسلح ساخته 

، هااصول فراگرفته شده در تحلیل سازه ي بتن آرمه با استفاده ازهاگردد. در درس سازهمیاز بتن استفاده  ..و.
و صفحات ساخته شده از بتن مسلح تحت تاثیر انواع  ها، قابهاقطعات بتنی نظیر تیرها، ستوننیروهاي داخلی 

یین آوالد و ی بتن و فکانیکبا توجه به خواص م ،مورد بررسی قرار گرفته هایبات آنکمختلف بارگذاري وتر
 گردد.میمعین و طراحی  ،میزان فوالد الزم در هر قسمت ابعاد قطعه و ،ي مختلفهانامه

ایان پسازه بتنی را به  کو طراحی ی ي بارگذاري، آنالیزهاهللیه مرحکدانشجو از طریق انجام طرح،  ،در نهایت
 ند.کمیارائه  هانتیجه آن املی از طی مراحل و نحوه محاسبات وکرسانیده، گزارش 

 نش و مقاومتکوا ،دانشجو ضمن آشنا شدن با انواع فوالدهاي ساختمانی درساین  : درپروژه ي فوالدي وهاسازه
وه محاسبه تسلط یافته، نحسازه فوالدي تحت اثر بارهاي مختلف  کرد اعضاي مختلف یکنگی عملو، به چگهاآن

براي  همچنین ؛گیردمیرا فرا  هاي مختلف آنها، بادبندها واتصالها، قابهاي مختلف نظیر تیرها، ستونهاقطعه
نامه ینیآنامه معتبر بین المللی و نیز با یینآ ک، حداقل با یهاو ابعاد این قطعه هاطراحی و تعیین مشخصه

 ند.کمیامل پیدا کي فوالدي ایران آشنایی هاساختمان

سازه فوالدي را از ابتدا تا انتها به همراه گزارش مبسوط آن به  کامل یکدانشجو طرح  ،در پایان درس نظري
 ند.کمیعنوان پروژه ارائه 

قل منت كابه خ )شالوده(از طریق پی یا فوندانسیون  ها: بارهاي وارد شده بر سازهو پی سازي كخا کانیکم
ف از هد ،از ضروریات است. با این تعبیر هاو پی هاكنش انواع خاکشود. بدین جهت، شناخت چگونگی وامی

ی کانیکم و یکیه بر خواص فیزیکبا ت هاكنش خاکشنایی دانشجو با مبانی و مفاهیم مقدماتی واآ ،این دو درس
و بررسی پایداري در  كمقاومت خا و هاظیر تنشاربردي در مسائل مهندسی نکي هاو با توجه به زمینه هاآن
 .تسها، ظرفیت باربري و محاسبه آنهاوهمچنین شناسایی انواع پی هام بر آنکي حاهاو اصول و قانون هاكخا



ي های سیاالت و از جمله آب، قانونکو هیدرولوژي مهندسی: بررسی خواص فیزی کهیدرولی ،سیاالت کانیکم
تاسیسات مختلف ناشی از و  هاساختمان ،ت، نیروهاي وارده بر اجسامکرون و حکدر حالت س هام بر آنکحا

ب در نش آکوا و تکمسیرهاي تحت فشار و نیز بررسی حر محاسبه جریان در وجود سیال، تجزیه وتحلیل و
ي اهاز جمله هدف، هام بر آنکی حاکي هیدرولیهاي با سطح آزاد و قانونهاانالکي مختلف در هاشرایط و حالت

است. همچنین در درس هیدرولوژي مهندسی، دانشجو با انواع  کسیاالت و هیدرولی کانیکي مهادرس
 ي تخمین و مطالعههاي زیرزمینی و روشهاآب ،سطحی يها، آبكنفوذ آب در خا ،، تبخیر و تعرقهابارندگی

 شود.میآشنا  هاآن

تا  ز صنعتی الزم استکمرا شهري و ،تامین آب مورد نیاز جوامع روستایی: براي فاضالب و پروژه مهندسی آب و
ي هازن، مخها، تصفیه خانههاچگونگی تامین آب، خطوط انتقال و نحوه محاسبه آن با انواع و میزان مصرف آب،

ی همچنین چگونگ ؛امل وجود داشته باشدکي فنی مربوط، آشنایی هاه توزیع آب و محدودیتکذخیره، شب
ی صنعتی و آشنایی با مجموعه تاسیسات مرتبط از مسائل خانگی و ،ي سطحیهادفع و تصفیه فاضالب ،آوريعجم

ي درس مهندسی آب و هاآشنایی داشته باشد. این موارد از جمله هدف هامهندس عمران باید با آن که یکاست 
آوري معه توزیع آب، جکامل شبکاحی پروژه براي محاسبه و طر که در نهایت به انجام یکفاضالب و پروژه است 
 شود.میمنجر  كشهر یا شهر کي سطحی یهاو دفع فاضالب و آب

 رینظ یي آبهاي انتقال آب و سازههادانشجو با طراحی و محاسبه برخی از شیوه ،بناهاي آبی: در این درس
رگذرها، ، زیهانکشآبشارها یا شیبي پمپاژ، هاایستگاه ،ي تحت فشارهاانالکدار، و پوشش یکي خاهاانالک

و تاسیسات مربوطه آشنا  هاو رودخانه هاانالک، هاي آرامش و چگونگی آبگیري از سدها، دریاچههاحوضچه
 شود.می

ت نقاط گیري مستقیم و موقعیبرداري از طریق اندازهي مختلف نقشههااردان با دوربینکنقشه برداري و عملیات: 
عیین ت ،ي اندازگیري طول، زاویههادر مهندسی عمران، روش هااربرد آنکع و استاندارد نقشه و زمینی شناخت انوا

ی از کي یاد شده به عنوان یهاه در درسکترازیابی و ... از نیازهاي ضروري مهندسی عمران است  امتداد و
 گردد.میي جذاب بیان هادرس

مهندس عمران، شناخت طرح و محاسبه  کي مهم یهاه تخصص: از جملراه سازي، روسازي راه و مهندسی ترابري
ها هاطراحی و اجراي ر رینظي یاد شده جهت فراگیري مطلبی هاست. بدین منظور درسهازیرسازي و روسازي راه

نی ي فهاها در مسیرهاي افقی و قائم، مشخصههو طرح هندسی را های، مشخصهکشامل: مسیریابی، عملیات خا
هاي شنی و آسفالتی ي طرح و اجراي روسازيهاهمچنین روش ،ي مختلف روسازي آنهاراه و الیهانواع مصالح 

 ند.گردمیي حمل و نقل ارائه هاو مدیریت هاریزيحمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی و برنامه يهاهکو نیز شب



 سازياربرد اصول را هکشود، میه سازي و مهندسی ترابري ارائي راههاه پس از درسکسازي در درس پروژه راه
 .گیردمیي مربوط مورد توجه قرار هاو محاسبه هاراه، از ابتدا تا انتها به همراه رسم نقشه کامل یکدر طرح 

 هاسایر درس )ج 

ي دیگري هاباشد، درسمیعمران  -ي دانشگاهی در رشته مهندسی عمرانهاه اهم درسکعالوه بر موارد یاد شده 
یشگاه آزما ،كخا کانیکآزمایشگاه م ،نولوژي بتن و آزمایشگاهکت ،مصالح ساختمانی و آزمایشگاه رینظ

ي آزمایشگاهی، دانشجو بعضی مطالب هاه در درسکگردد میو آزمایشگاه مقاومت مصالح ارائه  کهیدرولی
 ند.کمیآزمایش  به صورت تجزبیي نظري را در عمل هاخوانده شده در درس

ي مهم این دوره هستند در بسیاري از هاه از جمله درسکهم  کاصول مهندسی ترافیو  راه آهن رینظي هادرس
 شوند.میي اجباري تدریس هاي معتبر به عنوان درسهادانشگاه

 گردند. ازمیي متفاوت ارائه هاعنوان ي مختلف باهاي اختیاري در دانشگاههاي دیگري به عنوان درسهادرس
معماري و اصول مهندسی پل  طراحی و ،سد اصول مهندسی ،ي بارگذاريهاتوان به درسمی هاآن جمله مهمترین

 رد.کاشاره 

 ادامه تحصیالت-4-5 

فوق لیسانس (ارشناسی ارشد که شامل: کنامند میمیلی کارشناسی را تحصیالت تکادامه تحصیالت در دوره بعد از 
 12شمال  واحد 32دانشجو  ،ارشناسی ارشد ناپیوستهکدر دوره تراي تخصصی است. کاي) و دتراي حرفهکیا د

نامه واحد پایان 6واحد سمینار و روش تحقیق و  2واحد دروس اختیاري،  12واحد دروس تخصصی اجباري، 
 .دهدمیارشناسی افزایش کتر از مقطع زمینه خاص از رشته، گسترده کگذراند و معلومات خود را در یمی

له در مرحشود، میارشناسی ارشد شروع که پس از پایان تحصیالت در مقطع کتخصصی  دکتريدر دوره 
هاي تحصیالت تکمیلی واحد درسی از دروس دوره 18تا  12آموزشی دوره دکتري مهندسی عمران، گذراندن 

ان مرحله پایدر  باید، اجباري است و دانشجو می)عالوه بر واحدهاي قبلی گذرانده شده در مقطع کارشناسی ارشد(
آموزشی، عالوه بر واحدهایی که طبق مقررات به عنوان دروس اجباري و اختیاري در دوره کارشناسی ارشد 

ها طبق ضوابط واحد درسی اخذ نماید. ضمنا تعداد واحد رساله گذرانده است از گرایش مربوطه یا سایر گرایش
ر تحقیقاتی اک ،دانشجو با تدوین این رسالهباشد. خذ میباشد که بعد از گذراندن امتحان جامع قابل امی 18دکتري 

نش ند در گسترش مرزهاي داکمیرساند و سعی میزمینه تخصصی خاص به انجام  کاي را در ینسبتا گسترده
 سهیم باشد.



 تري در رشته عمرانکارشناسی ارشد و دکي مختلف هاگرایش-4-6

لف ي مختهاارشناسی ارشد در گرایشکتواند در مقطع میعمران،  -ارشناسی عمرانکالتحصیالن مقطع فارغ
هاي ژئوتکنیک، زلزله، مهندسی و مدیریت ساخت، راه و ترابري، حمل و نقل، مهندسی آب و سازه سازه،

 و ندسی محیط زیستهاي دریایی، مههیدرولیکی، مهندسی و مدیریت منابع آب، مهندسی سواحل بنادر و سازه
 ي یاد شده زیرهااز گرایش کدر هر ی ژئودزي)، فتوگرامتري به تحصیل ادامه دهد و(برداري مهندسی نقشه

تري کتراي تخصصی و به خصوص در ضمن انجام رساله دکه در مقطع دکتري وجود دارد ي تخصصیهاشاخه
 شود.میبه آن پرداخته 

 .اردشور وجود دکتري در داخل کارشناسی ارشد و دکي یاد شده درمقطع هاان ادامه تحصیل در تمام گرایشکام

 تريکارشناسی ارشد و دکي هاي فارغ التحصیالن مقطعهاتوانایی-4-7

شود. میته ي نظري و پژوهشی پرداخهابیشتر به جنبه )تريکارشناسی ارشد و دک(میلی کي تحصیالت تهادر دوره
باتی ي علمی و محاسهاي یاد شده، بیشتر تواناییهااز گرایش کدر هر ی هااین دورهبدین جهت فارغ التحصیالن 

ارهاي اجرایی علمی نیز از نظر کدر  ،دهد، اگر چه این افزایش تواناییمیلی نظري خود را افزایش کو به طور 
 تواند نقش مهمی داشته باشد.میصحت اجرا 

راي قدرت و توان خود را ب ،ترزمینه تخصصی کلمی خود، در یتري دانشجو ضمن افزایش مراتب عکدر مقطع د
ارهاي تحقیقاتی و توسعه مرزهاي دانش و رفع معضالت علمی و اجرایی از طریق پژوهش باال برده، کانجام 

 دهد.میمورد خاص، انجام  کتحقیقاتی را در ی

 ارکي هامیلی در محیطکجذب فارغ التحصیالن تحصیالت ت-4-8

ارشناس عمران، از نظر علمی و نظري وپژوهشی در ک کي یهاه این فارغ التحصیالن عالوه بر تواناییکاز آن جا 
توانند یمارایی بیشتري نیز دارند واز مطالب فراگرفته شده کزمینه خاص، معلومات بیشتري دارند، بدین جهت  کی

حصیالن استفاده نمایند. این گونه فارغ الت ،تر و همچنین پژوهشیي طراحی و محاسباتی دقیق و تخصصیهادر زمینه
ي هاتار گردند، مسوولیکارشناسی مشغول به کي جذب فارغ التحصیالن هاتوانند در تمام محلیمیه کضمن آن 

ان کام ،تراي تخصصیکگیرند. پس از پایان دوره دمیهشی و اجرایی را به عهده وپژ تر علمی،باالتر و سنگین
 گردد.میز علمی و پژوهشی به عنوان عضو هیات علمی برایشان میسر کو سایر مرا هااري در دانشگاهکهم

 ار، درآمد:کبازار ،ینده شغلیآ -2



ه تناسب نوع ب که هر یکي عمرانی نقش دارند هاز مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در فعالیتکمرا
 نند.کالتحصیالن این رشته میفعالیت خود، اقدام به جذب فارغ

تر و سایر ن و شهرسازي، راه و ترابري، جهاد سازندگی و نیرو به صورت گستردهکهاي مسخانهوزارت
 ،هاي آموزش و پرورشخانهوزارت رینظز دولتی و خصوصی کمرا ها،سازمان ،هاها، ادارهخانهوزارت

ارهاي عمرانی خود مثل طرح و کو ... به صورت مستقیم براي  هاکفرهنگ و آموزش عالی، بان ،شاورزيک
ي مختلف هاتکشر ،محاسبه، اجرا و نظارت بر اجرا، نیاز به استخدام مهندسان عمران دارند. عالوه بر آن

اي همحاسبه و نظارت بر اجراي پروژه ،شور به صورت گسترده وظیفه طراحیکه در کمهندسان مشاور 
ن ه در اجراي ایکسازي دولتی و خصوصی ي ساختمانی و راههاتکدارند؛ همچنین شر ساختمانی را بر عهده

 نند.کالتحصیالن رشته عمران را استخدام میثیري از فارغکفعالیت دارند، تعداد  هاطرح

ارهاي عمرانی مانند کاري زیادي دارد چون در طراحی و ساخت بسیاري از کاصوال مهندس عمران شانس 
ر ونی مقاوم دکهاي مسهاي هواپیما و خانهوهاي نفتی، آشیانهکهاي دریایی براي سسازه ،سدها ،هاپل ها،راه

هاي ه یا در دفترهاي مشاوره به طراحی پروژهک، مهندسین عمران حضوري فعال دارند. متخصصانی زلزلهمقابل 
 نظارت دارند. هاآنیفیت اجراي کور بوده و به کارهاي عمرانی مذکپردازند و یا مجري فوق می

ه کلهاي شغلی خوبی داشته باشد. بتواند فرصته هر دانشجوي مهندسی عمران نمیکالبته باید توجه داشت 
را پاس  ه تنها واحدهاي دانشگاهیکتحقیق و یادگرفتن باشد نه این  ،باید در دوران تحصیل به دنبال پژوهش

ال ي عمرانی خصوصی و دولتی به دنبهاتکچون شر معدل خوب دانشگاهی باشد. کر یکند و یا حتی به فک
 .اول دانشگاه دشاگر کارآمد هستند نه یکنیروي  کی

 :هاي مورد نیاز و قابل توصیهتوانایی -6 

ی چون رشته مهندس ؛مهندس عمران باید بسیار اجتماعی و داراي توان ایجاد ارتباط با جمله سایرین باشد کی
ار خود با اقشار مختلف جامعه از جامعه کیعنی متخصص عمران در محیط  ؛رشته گروهی است کعمران ی

ند تا کار دارد و باید با همه این افراد ارتباط خوبی برقرار کهاي دیگر سروها و مهندسان رشتهنسینکارگران، تک
گردد، شته ارایه میه در این رکیی هایفیت درسکمیت و کبه  با توجه ارش باشد.کبتواند شاهد پیشرفت و موفقیت 

قدرت  ،برخوردار باشد. همچنین توان جسمی کهاي ریاضی و فیزیداوطلب باید از توان و دانش برتر در زمینه
 افی در بسیاري از مسایل را داشته باشد.کقدرت تجسم و دقت  ،تجزیه و تحلیل

اي از مهندسین جذب جرایی و نظري و آزمایشگاهی است. در این میان عدهرشته مهندسی عمران داراي دو بعد ا
ي داخل و خارج شهر را داشته باشند هاارگاهکار در که در این صورت باید آمادگی کشوند ارهاي اجرایی میک



ي و راي نیز جذب بعد نظار داشتن با اقشار مختلف مردم آماده باشند و عدهکو ریزي و سریعنی براي برنامه
ته دفتري و آزمایشگاهی را داش ،ارهاي محاسباتیکه این عده نیز باید آمادگی کشوند آزمایشگاهی مهندسی می

 و صبر و حوصله بسیار نیاز دارد. ه به ریاضیات قويکارهایی کباشند. 

ا زیادي نسبتي شهري بوده و فعالیت هاي عمرانی در خارج از محیطهاارها و طرحکه بسیاري از کر است کشایان ذ
عیت را ي پرجمهاار در محیطکارهاي عمرانی بوده و توانایی کطلبد لذا داوطلب این رشته باید عالقمند به را می

 داشته باشد.

 :شور به این رشته در حال حاضرکوضعیت نیاز  -7

ارگاه کو ارخانه کرسد پل، سد، س میکه به ذهن هر کند اولین چیزي کسی صحبت از سازندگی میکوقتی 
هاي شغلی این رشته در بر عهده مهندسین عمران است و به همین دلیل فرصت هاه ساخت بناي همه اینکاست 

شور را کل بودجه کدرصد  40تا  30هاي عمرانی ه فعالیتکشور ما نیز کهمه جاي دنیا بسیار زیاد است. در همه 
ه کهاي دیگر بیشتر است. بویژه این ندسین رشتهمهندس عمران از مه کار یکدهد، بازار به خود اختصاص می

 ندسی عمران رشد زیادي داشته است.شور ما بعد از انقالب در زمینه مهک

رسد ن و ساختمان به نظر میکبا توجه به روند رو به رشد ساخت و ساز بناهاي شهري در ایران و احتیاج به مس
 باشد. كار این رشته همچنان پویا و پرتحرکبازار 

 :ینده رشته در ایرانآبینی وضعیت پیش -9

ان کارهاي زیربنایی مثل راه، مترو و تاسیسات شهري بسیار نیازمندیم. براي مثال امکبراي پیشرفت و توسعه، ما به 
ه کاري کامل درست نشده باشد؛ کند اما سیستم ترابري و حمل و نقل آن به طور کشوري پیشرفت که کندارد 

 عهده مهندسین عمران است.ی آن بر بخش اصل
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