
 

 

ساعتِ هٌْذساى ساصُ ) هعوَال  61دس ایي هقالِ ، ًَیسٌذگاى دس تاسُ الضاهات ، قالة ، هٌافع ٍ دشَاسیْای آصهَى جذیذ دٍ سٍصُ 

دس اختیاس هتقاضیاى آصهَى هیگزاسًدذ   سٍشْای آهادگی تاسُ دس صشیح ّای تَصیِ ، تعالٍُ. هیکٌٌذ تحث  SE )هَسَم تِ آصهَى

اصلی اسصشوٌذآصهَى دّدی سا تدشای تداالتش تدشدى ًودشُ آًْدا دس سٍص        یشٌْادی ( ّوچٌیي سٍشْای) شاهل فْشستی اص هشاجع پ

 آصهَى پیشٌْاد هیذٌّذ.

ِ  گدشفتي  آیٌذُ تشای تیشتش هٌْذساى ساصُ اصلی پس اص فاسغ التحصیلی اص کالج ٍ پیذا کشدى شغل ، سٌگ هحک .  اسد   پشٍاًد

ِ   اس  آصاد ایال  ّش ٍ هیشًَذ صادس ایالتی ّای کویتِ  پشٍاًِ ّا تَسط ن ًیس .هستقی ّویشِ پشٍاًِ هسیشاخز تذتختاًِ،  کد

 سداصُ  هٌْذساى تشای حاضش حال دس ایالتْا اص ای فضایٌذُ تعذاد. کٌذ هقشس هتخصص یک شذى داس پشٍاًِ تشای سا خاصی الضاهات

 د هیکٌٌذ.( سا پیشٌْا SEپشٍاًِ صذٍس پشٍاًِ جذاگاًِ ای )  PE هعوَلتش پشٍاًِ تش عالٍُ

     ِ هیتَاًدذ دس ایالتْدای هتوداٍت هعداًی هتوداٍتی داشدتِ تاشدذ . تشخدی          SE هَاسد پیچیذُ تش دیگش ایدي اسد  کدِ یدک پشٍاًد

ِ  یک داشتي تِ هلضم سا هٌْذساى کِ  قَاًیي کاسی ٍ یا شغلی داسًذ  ایالتْا تدِ هٌودَس اًمدام اًدَاص خداه کاسّدای       SE  پشٍاًد

 S ًذاسد . تعالٍُ ، تشخی ایالتْا تا پشٍاًِ PEاص تیشتش اهتیاصی ّیچ عٌَاًی اس  کSEِ  دیگش دس ایاالت. ای هیکٌذ هٌْذسی ساصُ

E  چیدض اضدافی تشخدَسد هیکٌٌدذ کدِ کدِ فقدط پدس اص گدشفتي           تِ عٌدَاى PE        ِهیتَاًدذ اخدز شدَد دس ایداالت دیگدش پشٍاًد

 َّیتْای کاهال هٌوشد ّستٌذ .SEٍ PE  ّای



 

 توشکدض  ایالتی پشٍاًِ اخز الضاهات سٍی  ّوِ ایي ّا هَجة سشدسگوی اس  ، دس آًصَست )ضیتِ عٌَاى یک هتقا( شوا  اگشتشای

ایي اس  کِ الضاهات تمشتِ ٍ تحصیلی ایال  خَد سا تش آٍسدُ کٌیدذ . تسدیاسی    کاس کٌیذ . ًخستیي گام آًما هیخَاّیذ کِ کٌیذ

ِ  سدال  چْداس  کن دس  ٍ هٌْذسی سالِ چْاس ذسکه ٍیک  (سا گزساًذُ اًذFE)  پشٍاًِ ،آصهَى اصَل هٌْذسی هتقاضیاى  سداتق

 حساب کاس سال یک هعادل اسشذ کاسشٌاسی هذسک) اس  ساصُ هٌْذسی اٍ کاس کِ  داسًذ پشٍاًِ داسای هٌْذسی دس  صیش کاس

 ِ اس  .آصهَى صذٍس پشٍاً دس قثَلی پشٍاًِ، ٍ شوا هیاى هاًع آخشیي ، کشدیذ تشآٍسدُ سا الضاهات ایي شوا ٍقتی( . هیشَد

ًخستیي تداس دس اهتحداى اساسدا دٍ گضیٌدِ ٍجدَد داسدح اهتحداى ّشد          ششک  تشای  پس دس چِ اهتحاًی تایذ ششک  کٌیذ ؟

 .ًاهیذُ هیشَد( SE ساعتِ) کِ هعوَال آصهَى 61)هذٍل عوق ساصُ ای ( یا اهتحاى هٌْذسی ساصُ   هعوَال تا Civil PE ساعتِ

 ششک  کشد ؟ SE  چشا تایذ دس آصهَى 

کشد ، آًْا  1166ششٍص تِ اسائِ آصهَى ساصُ ای دس آٍسیل  (NCEES)  پژٍّش ٍ هٌْذسی تشای هوتحٌاى هلی شَسای کِ ٍقتی 

تٌْا آصهدًَی اسد  کدِ دس حدال       SE ساعتِ 61 آصهَى ًتیمِ  دس ، کشدًذ هتَقف  سا 1ٍ ساصُ  6آصهًَْای ّش  ساعتِ ساصُ 

اص طدش  دیگدش طیدف گسدتشدُ ای اص      Civil PEذسی ساصُ سا دس تشهیگیشد .آصهَىحاضش تِ طَس اًحصاسی هطالة هشتَط تِ هٌْ

هَضَعات سا فشای تخصص تیشتش هٌْذساى ساصُ ) اصجولِ هٌْذسی تشافیک ٍ هٌاتع آب ( سا شاهل هیشَد ،دس حالیکِ تِ ًذست 

 تِ هَضَعات ساصُ ای هْن چَى طشح لشصُ ای هیپشداصد .

ِ  ٍ کداس  قَاًیي  ای ّش کسی کِ هیخَاّذ تش طثقتشSE  تعالٍُ ، قثَلی دس آصهَى دس ایالد  کداس کٌدذ      سداصُ  هٌْذسداى   حشفد

 کدشدُ  هقدشس  الضاهداتی  شَد طشاحی پشٍاًِ داسای هٌْذسی تَسط تایذ کِ ّا ساصُ اًَاص تشای  حشفِ ٍ کاس ضشٍسی اس  . قَاًیي

داسای پشٍاًدِ سا سٍی ّدش تشسدین     SE حتی هْش یک ٍاهکاًات ضشٍسی اس  .تشخی ایاالت تلٌذ تٌاّای شاهل ایي هعوَال.  اس 

 اصصذٍسهمَص ساختواى ضشٍسی هیذاًٌذ . ای پیش ساصُ

 ًودش  تیدشاص  ایدي  داخلدی  ٍاکٌش  ًوًَِ ای اصپشسشْای چٌذ گضیٌِ ای کِ هوکي اس  دس آصهَى تا آى تشخَسد کٌیذ . هیتَاًیذ

 سی ساصُ تشای ساختواًْا .ساعتِ هٌْذ 61سا تِ دس  آٍسیذ؟ اص آصهَى   ًاهعیي  ایستایی

 

 

کدافی اسد  ًویذاًیدذ کدِ چدِ صهداًی هوکدي اسد             PE  پشٍاًِ  فقط کِ کٌیذ هی کاس  ایالتی دس حاضش ل حا دس اگش حتی 

ِ    فشص  تدِ شدوا اجداصُ هیذّدذ کدِ دسخَاسد  تاییدذ         SE داسد . قثدَلی دس آصهدَى  SE کاسی دس ایالتی پیش آیذ کِ ًیداص تد

دس اغلة ایالتْایی کِ آى سا اسائِ هیکٌٌذ کسة کٌیذ . تشای کوک دس ایي فشآیٌذ ، شَسای هلی اًموي  تذّیذ ٍ پشٍاًِ سا  هذسک



 

( سا هقددشس کددشدُ اسدد  کددِ هیتَاًددذ پددس اص قثددَلی    MLSEهٌْذسددی سدداصُ )  قدداًَى الگددَی  هٌْذسدداى سدداصُ هعشفددی 

ِ .   شوا اضافِ شَد ٍ فشآیٌذ تطثیق هدذسک سا شدتاب تخشدذ    NCEES تِ SEدس ِ  هٌْذسداًی  تیشدتش  جذاگاًدِ،  طدَس  تد  دس کد

ِ  تذٍى. ّستٌذ  ًاهِ گَاّی شایستِ (SECBهٌْذسی ساصُ )  پزیشفتِ هیشًَذ تَسط شَسای صذٍسگَاّی SE  آصهَى ِ  تَجد  تد

هٌاسة تاصاس کاس تکٌذ   هٌْذس ساصُ تیشتش  سا اسائِ هیکٌذ یا ًِ ایي هیتَاًذ شوا سا تِ عٌَاى یک  SE پشٍاًِ شوا ایال  کِ ایي

. 

 آصهَى چطَس اس  ؟

ششک  کٌیذ ، ٌَّص یک تصدوین دیگدش اسد  کدِ تایدذ تگیشیدذ ح پدل یدا           SE ساعتِ 61 اهتحاى دس گشفتیذ تصوین کِ صهاًی 

ساختواى . تیشتش هٌْذساى ساصُ دس یکی اص ایي ّا تمشتِ تییشتشی داسًذ ، پس ایي هعوَال اًتخاب آساًی اسد  . اهدا ، تدذٍى    

 وا تایذ چیضی دس تاسُ ساختواًْا یا پلْا تذاًیذ تا ًوشُ قثَلی سا تگیشیذ .تَجِ تِ اًتخاتتاى ، حت

سالی دٍتاس ) اٍاسط اٍسیل ٍ اٍاخش اکتثش ( تشگضاس هیشَد ٍ شداهل دٍ تخدش ّشد  سداعتِ اسد  .هَلودِ ًیشٍّدای         SE آصهَى

ا تدش تحلیدل طدشح ٍ سداختاس دس     عوَدی کِ جوعِ ٍ ًیشٍّای جاًثی کِ یکشٌثِ تشگضاس هیشَد. آصهَى ًیشٍّای عوَدی عودذت 

ِ  ٍ تداد   هعشض تاسّای جارتِ توشکض هیکٌذ ) صًذُ ، هشدُ ٍتاس تش ( دس حالی کِ ًیشٍّای جداًثی تدِ تاسّدای     ٍ ّوچٌدیي  صلضلد

 . پشداصد هی جاًثی ًواهْای تحلیل

 ح اس  صیش قشاس تِ آصهَى تشًاهِ پس. شَد تقسین تعذاصظْش ٍ صثح ساعتِ چْاس هذٍل  ّش آصهَى ّش  ساعتِ هیتَاًذ تِ دٍ

 پشسش چٌذ گضیٌِ ای 01 – عوَدی ًیشٍّای عشضی هذٍلح  جوعِ صثح 

 پشسش تششیحی پل  یا سِ ساختواى تششیحی پشسش چْاس –عصش جوعِ ح هذٍل عوقی ًیشٍّای عوَدی 

 پشسش چٌذ گضیٌِ ای 01-صثح یکشٌثِ ح هذٍل عشضی ًیشٍّای جاًثی 

 پل تششیحی پشسش سِ یا ساختواى تششیحی پشسش چْاس – جاًثی ًیشٍّای عوقی هذٍل –عصش یکشٌثِ 

دس جلسِ تعذاصظْش ، شوا هیتَاًیذ یا پشسشْای پل ٍ یا ساختواى سا پاسخ تذّیذ ،اها اًتخاتتاى تشای هَلودِ جداًثی ٍ عودَدی    

هیکٌیدذ ،سدَاالت صدثح    تایذ یکی تاشٌذ .تذٍى تَجِ تِ ایي کِ شوا تشای جلسِ عصش پشسشْای پل ٍ یا سداختواى سا اًتخداب   

ْای پل ٍّن ساختواى هیشَد ) حذٍدا ّوتاد ٍ پٌج دسصذ سداختواى  پشسش ّن شاهل ٍ اس  یکی کٌٌذگاى ششک   تشای ّوِ

 ٍ تیس  ٍ پٌج دسصذ پل(

 ایدي .  کٌیذ داًلَد سا  SE ٍیژگیْای چْاس آصهَى  NCEEA سای  اص کِ  اس  خَتی ایذُ آصهَى پشسشْای هَضَص دسک تشای 

آصهَى ٍ دسصذ پشسشْای هشتَط تِ ّش هَضَص سا دس اختیاس شوا قشاس هیذّذ  ّش هذٍل دس هَضَعات اص هوصلی فْشس  کهذاس

. NCEES  سدَاالتی  اص ای ایدذُ  هیکٌدذ  کودک  شدوا  تِ کِ کشدُ چاج پشسشْایی دستاسُ کتاتی ّوچٌیي  ِ  شدوا  اص هعودَال  کد

 . تیاٍسیذ دس  تِ هیشَد پشسیذُ

پشٍاًِ ، یایذ دس ّشدٍ هَلوِ ًیشٍّای عوَدی ٍ جاًثی ًوشُ قاتل قثَلی تگیشیذ . اگشچِ اهکداى داسد کدِ   تشای شایستگی دسیاف  

 تصدوین  هتقاضدیاى  تیشدتش (  اکتثدش  دس جاًثی ٍهَلوِ اٍسیل دس عوَدی هَلوِ ، هثال تشای)  دّیذ اهتحاى جذاگاًِ سا هَلوِ ّش



 

ِ  ّشد   آصهًَْدای  فکش اگش اها ، تذٌّذ ّوتِ آخش یک دس سا ساعتِ 61 آصهَى کِ هیگیشًذ   سدش ّدن شدوا سا آصسدُ    پسد  سداعت

 دس فقدط  ٍلی ، تذّیذ ّن تا سا دٍهَلوِ ّش کِ  هیکٌذ تخش کشدى اهتحاى شایذ گضیٌِ خَتی تاشذ . ّوچٌیي اهکاى ایي ّس 

ِ  تتَاًیذ تا تَدیذ شذًُ قثَل قثال کِ شَیذ قثَل ای هَلوِ دس ٍ دادُ اهتحاى دٍتاسُ تایذ صَست ایي دس.  شَیذ قثَل یکی  پشٍاًد

 ذتگیشی

    

  

  


