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 :مقدمه 

 انسان ذهن در مسكن مسئله و برند مي نام ساختمان و راه عنوان به رشته مردم كوچه بازار از اين 

 .كرده باز خوبي به رشته اين با رابطه در را خودش جاي

شود ولي  اي كه كارش آباداني و تمدن سازي باشد اطالق مي اين رشته در انگلستان به هر رشته 

 گشته پديدار كنارش در گوناگون هاي تخصص چون شده تر محدود عمران مهندسي اكنون دامنه كاري

 .اند

 

هاي ساختماني و غير ساختماني مربوط شود به رشته  در ايران هر كاري كه ، به هر نوعي از سازه

 اين از همه فاضالب يا آب انتقال مجاري و جاده كارهاي سدسازي، سازي، ساختمان گردد. مي عمران بر

هاي اصلي اين رشته  ش راه و ساختمان و گرايش آب و نقشه برداري از گرايشگراي.هستند دسته

 .روند مهم به شمار مي

 .اقتباس شده Civil Engineering نام مهندسي عمران از واژه 
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 : درسهاي رشته

     

 نام درس رديف

 هاي زيرزميني آب 1

 آزمايشگاه روسازي 2

 آزمايشگاه ژئوتكنيك 3

 1آزمايشگاه فيزيك  4

 آزمايشگاه مقاومت مصالح 5

 آزمايشگاه مكانيك خاك 6

 آزمايشگاه مكانيك سياالت 7

 هاي كنترل آلودگي هوا و روش 8

 آمار و احتماالت مهندسي 9

 اجزاء محدود مقدماتي 11

 استاتيك 11

 اصول مديريت ساخت 12

 اصول مهندسي بندر 13

 اصول مهندسي پل 14
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 اصول مهندسي ترافيك 15

 اصول مهندسي تصفيه آب و فاضالب 16

 اصول مهندسي تونل 17

 اصول مهندسي زلزله 18

 اصول مهندسي ژئوتكنيك 19

 اصول مهندسي سد 21

 اصول مهندسي فرودگاه 21

 اقتصاد مهندسي 22

 اقتصاد مهندسي و منابع آب 23

 بارگذاري 24

 برنامه نويسي كامپيوتر 25

 بناهاي آبي 26

 ها سازي سازه بهينه 27

 پروژه بتن آرمه 28

 پروژه تخصصي 29

 پروژه راهسازي 31
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 هاي فوالدي پروژه سازه 31

 تاسيسات مكانيكي و برقي 32

 1ها  تحليل سازه 33

 2ها  تحليل سازه 34

 ها تحليل قابليت اعتماد سازه 35

 ترموديناميك عمومي 36

 ترميم ساختمانها 37

 ترميم و نگهداري راه 38

 ديناميك 39

 راه آهن 41

 راهسازي 41

 كشي ساختمان رسم فني و نقشه 42

 روسازي راه 43

 هاي اجرايي ساختمان روش 44

 1رياضي عمومي  45

 2رياضي عمومي  46
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 زبان تخصصي 47

 شناسي مهندسي زمين 48

 1هاي بتن آرمه  سازه 49

 2هاي بتن آرمه  سازه 51

 هاي بنايي سازه 51

 هاي چوبي سازه 52

 1هاي فوالدي  سازه 53

 2هاي فوالدي  سازه 54

 هاي مدفون سازه 55

 سدهاي كوتاه 56

 شيمي عمومي 57

 شيمي و ميكروبيولوژي اب و فاضالب 58

 طراحي معماري 59

 فاضالب صنعتي 61

 فتوگرامتري 61

 1فيزيك  62
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 2فيزيك  63

 ماشين آالت راهسازي 64

 آالت ساختماني ماشين 65

 هاي آبي ماشين 66

 و كاربرد آن در منابع آب GISمباني  67

 مترو و برآورد پروژه 68

 محاسبات عددي 69

 مصالح ساختماني 71

 معادالت ديفرانسيل 71

 1مقاومت مصالح  72

 2مقاومت مصالح  73

 مهندسي آب و فاضالب و پروژه 74

 مهندسي پي 75

 مهندسي ترابري 76

 مهندسي زهكشي 77

 ها مهندسي سيستم 78
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 مكانيك خاك 79

 2مكانيك خاك  81

 مكانيك سياالت 81

 هيدرولوژي آماري و پروژه 82

 هيدرولوژي مهندسي 83

 هيدروليك و آزمايشگاه 84

 كارآموزي 85

 كاربرد كامپيوتر در مهندسي عمران 86

 : بازار كار 

 :هاي كاري اين رشته شامل سه موضوع زير است  زمينه 

 
 طور همان. است پروژه يك طراحي در مشورت يا طرح شامل كاري، زمينه طراحي و مشاوره: اين -الف
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 و دارد نياز كافي تخصص به همچنين و مفيد و زياد تجربه به كاري زمينه نوع اين رسد، مي نظر به كه

گيرد، عمدتاً  اي به عهده مي خصصين مجرب است. كسي كه چنين وظيفهمت عهده بر وظيفه اين معموالً

 .هاي مختلف سروكار خواهد داشت هاي دفتري و كار با نقشه با كار

  

پيمانكاري و اجرا: اين وظيفه به سختي وظيفه مشاوره نيست و آن تخصص الزم را ندارد يك  -ب

اش اين خواهد  كند و فقط وظيفه ريافت ميد پروژه مجري، طرح و نقشة در نظر گرفته شده براي يك

اي در همين بخش است، چرا كه ممكن  بود كه طرح را به خوبي اجرا كند. البته اكثر مشكالت سازنده

ها از نظر طراحي بدون عيب و نقص باشند، اما كار  هاي بسيار خوبي طراحي شود و سازه است نقشه

 .هاي ساخته شده معموالً بي عيب و نقص است سازهدر اجرا به درستي انجام نگيرد. به همين جهت 

  

 و بگيرد عهده بر را كارها انجام حسن بر نظارت ، كارفرما نظارت: مهندس ناظر وظيفه دارد از طرف -ج

 .برساند انجام به را مختلف افراد و ها كار بين هماهنگي وظيفه همچنين

  

 .كنيد توجه زير مثال به ندس عمرانمه هاي هاي كاري گرايش براي آشنائي بيشتر با زمينه

 

 

كنند  هاي مختلف كار مي ها و سطح تخصص هاي بزرگ معموالً يك گروه از مهندسان با گرايش در پروژه

تا پروژه طراحي و اجرا شود. به عنوان مثال، در ساخت يك سد، ابتدا بحث طراحي آن مطرح است. 
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خاص احداث شود، وضع آب پشت آن چطور  كند كه سد اگر در جايي گرايش منابع آب تعيين مي

 .خواهد بود و سد كجا احداث شود، بهتر است

  

گرايش هيدروليك و سازه هيدروليكي، به كمك گرايش سازه، وظيفه طراحي ساختمان اين سد را بر 

عهده دارند. گرايش زلزله، وظيفه ايمني سازي سد در برابر زلزله و تغيير طرح سازه آن به نحوي كه 

گاههاي سد و ميزان دوام  برابر زلزله مقاوم باشد و گرايش خاك و پي، وظيفه بررسي پي و تكيهدر 

آنها را بر عهده دارد و سرانجام در هنگام اجرا، يك نقشه بردار وظيفه اجراي دقيق بخشهاي مختلف 

. دست آخر، ها را به عهده دارد گاهها و پي سد و تعيين محل دقيق احداث آن و مثالً محل دقيق تكيه

 برق، و مكانيك مهندسان هاي ديگر مثل همه اين مهندسان به كمك تعداد زيادي از مهندسان رشته

 .رسانيد خواهند انجام به را آن به مربوط تجهيزات نصب و سد بدنة ساخت كار

  

 كه پي و خاك و زلزله سازه، آب، منابع هيدروليكي، سازه هيدروليك هاي گرايش شايان ذكر است كه

 .هاي مهندسي عمران در مقطع كارشناسي ارشد هستند در اينجا نام برده شدند، جزء گرايش

 


