
 

 چگونه یک مهندس سازه شویم؟

به یک مهندس سازه نیازمند صرف زمان و انرژی بسیار است. در واقع این زمینه کاری بخشی از مهندسی عمران  شدنتبدیل طورکلیبه

را دارا  هاجادهو  هاپلفاضالب،  هایسیستممرتبط با آب،  هایسازهاین رشته توانایی طراحی ساختمان،  التحصیالنفارغ. آیدمی حساببه

 مثال در ساخت تجهیزات عنوانبه، شودمینیز بهره گرفته  هارشتهتخصص مهندسین سازه در سایر . همچنین گاهی اوقات از باشندمی

ه قصد داریم شما را با مراحل نائل شدن ب مقالهعضوی از یک تیم طراحی باشند. در این  توانندمیپزشکی و یا تولید خودرو این مهندسان 

وده که مورد اشاره متفاوت ب هایگامآشنا کنیم. الزم به ذکر است طی این مسیر در کشور ما اندکی با  گامبهگام صورتبهیک مهندس سازه 

 .در انتها به این موضوع نیز اشاره خواهیم کرد

 اول گام 

در مقطع دبیرستان پایه خود در ریاضیات و علوم را قوی کنید. این موارد شامل جبر، هندسه، فیزیک و حتی  التحصیلیفارغسعی کنید پیش از 

موفق به اتمام پایان دوره دبیرستان   (GED) . در آمریکا کسانی که موفق به اخذ دیپلم نشوند با گذراندن دوره یک ترمیشودمی شناسیزیست

: سنجدمیزمینه زیر  5سطح دبیرستان و دانش متقاضی را در  هایمهارتشی کلی )جی ای دی( پیشرفت آموز هایآزمون خواهند شد.

 آموزانیدانشبرای  را« فرصت دوم»هنرهای زبانی، نوشتن؛ هنرهای زبانی، خواندن؛ مطالعات اجتماعی؛ ریاضیات؛ و علوم. این آزمونی است که 

 .کندمی پیشنهاد اندنکردهکه مقطع دبیرستان خود را تکمیل 

 

 دوم گام 

ساله  4سال پایانی از دوره  2کنید. به هر ترتیب در  نویسینامپس از دوران دبیرستان در یک کالج معتبر در رشته مهندسی عمران یا معماری 

ساله، تنها دروس مرتبط با مهندس  4 هایکالجتحصیل شما باید دروس مرتبط با مهندسی سازه را بگذرانید. الزم به ذکر است در بعضی از 

ی مدیریت پروژه، مدیریت اجرایی و تا حدودی مهندسی صنایع هارشته. معادل این رشته در نظام آموزش ما شودمیعمومی به شما ارائه 

 .شوید التحصیلفارغدر یک تخصص ویژه  توانیدمیشما  هاکالج. این در حالی است که در سایر است
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 گام سوم

 هایشرکت. در استسال  5الی  4کارآموز مشغول به کار شوید. این دوره حداقل  عنوانبهزیر نظر یک مهندس مجرب  التحصیلیفارغپس از 

، در صورتی که شما دوره اول را با شودمیه کارآموزی خود شامل دو بخش روشود. دمینیز  بازآموزی هایکالسشامل  هادورهاین  تربزرگ

 .نترنی پزشکان در کشورمانفته خواهد شد. چیزی معادل دوره ابرای شما در نظر گر  EIT سر گذارید، عنوان موفقیت پشت

 

 گام چهارم 

وره . به هر حال شما باید این دگذراندیدنترنتی خود را با موفقیت پشت سر ایدورهبخش دوم از دوره کارآموزی خود شروع کنید، پس از آنکه 

ساله پیش کسب پروانه اشتغال به  3تا حدودی به دوره  توانمیمستقل به شما داده شود. این دوره را  صورتبهرا طی کنید تا اجازه فعالیت 

 .در کشورمان تشبیه کرد ایحرفهکار 

 

 پنجم گام 

ین سطح معلومات مهندس ایدوره صورتبهنوین عقب نمانید. در بسیاری از ممالک  هایتکنولوژیبمانید و از  روزبهبه مطالعه ادامه دهید تا 

 .در هر مقطع زمانی صلب صالحیت خواهد شد هاآنمورد آزمایش قرار گرفته و در صورت عدم موفقیت از 

 توصیه چند 

 ی آموزشی کمکهادورهتخصصی را در خود تقویت کنید و در صورت نیاز از  افزارهاینرماستفاده از کامپیوتر و  هایمهارت 

 .بگیرید

  تحقیقاتی فعالیت کنید، تحصیالت خود در مقاطع باالتر را ادامه دهید هایزمینهدر صورتی که مایل باشید در. 

  شرکت در کنید اندازیراهدر صورتی که تمایل به فعالیت در مشاغل مدیریتی دارید یا اینکه قصد دارید کسب و کار خود را ،

 .د مفید به فایده باشدتوانمی  MBA یهادوره
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 کشور ما در

 التحصیلفارغخالصه روال کار به این صورت است که شما در دوره دبیرستان از رشته ریاضی بایستی  طوربهدر ایران  دانیدمیکه  طورهمان

 وسازاختسشوید. سپس در صورتی که قصد فعالیت در  التحصیلفارغشوید و پس از آن در دانشگاه در مقطع لیسانس از رشته مهندسی عمران 

به سمت  ییگرامدرکدید جامعه از  کمکمرا دریافت کنید. خوشبختانه امروزه  ایحرفهکار  شهری را داشته باشید، بایستی پروانه اشتغال به

فنی باالتر گرایش پیدا کرده است. تحصیالت در حد کارشناسی جهت ورود به حرفه ضروری است اما به هیچ عنوان  هایتواناییجذب افراد با 

، طراح سازه مشغول به کار شوید عنوانبههیچ عنوان کافی نیست. برای اینکه  در هر مقطع به کنیدمیآموزشی که در دانشگاه دریافت 

در  تأسفانهماز سازه به شما کمک کند.  ترعمیقد به دید بهتر و توانمیتحصیل در مقاطع باالتر ضرورتی ندارد. البته تحصیل در مقاطع باالتر 

که  طورهمانو البته کاربردی بیشتر است.  مدتکوتاهی هادورهآکادمیک به  مدتطوالنیی هادوره گذراندنبین جامعه مهندسین تمایل به 

ی و که تمایل به انجام کار پژوهش شودمیدر این متن نیز گفته شد، ادامه تحصیل در مقاطع تکمیلی در ممالک مترقی به افرادی توصیه 

 .آزمایشگاهی دارند
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