
 

 

 ترابریراهنمایی برای مهندسی  – مشاغل حرفه مهندسی

 

سان مهند. دیگر برویم اینقطهبه  اینقطهاز  راحتیبه تا کنندمیکمک ما هستند که به  هاییسازهمسئول  ترابریمهندسان 

 هاهفرودگاو  بندرها، هاپل، هاآهنراه، هاکانال، هاراهو بزرگ هاراه بر ساخت کنندمیو خصوصی فعالیت  دولتیکه در بخش  ترابری

، ریزیبرنامهبا طراحی،  ونقلحمل، مهندسان ونقلحملو تجهیزات  هاسازهفیزیکی  وسازبرساخت. عالوه کنندمینظارت 

 دارند. کار سر وهم  هاآنو مدیریت  برداریبهره

. متفاوت استمختلف  هایزمینهمخصوص هر نقش در  هایچالشسخت هستند اما  ترابریمربوط به مهندسی  هایشغلتمام 

شغلی در این زمینه اختصاص دهید  الزامات، کمی زمان برای آشنا شدن با کنیدمیفکر  ونقلحملاگر به یک شغل در مهندسی 

 برای شما مناسب است. تصمیم بگیرید که کدام بخش از این صنعتبعد و 

 راهمهندسی 

یک کشور بسیار  هایزیرساختراه را برای ، وجود مهندسان هاتونلو  هاپلو  هاراهتخصص پیدا کردن در طراحی و ساخت 

زیادی طول بکشد و بخش بزرگی از جمعیت را  هایسالبزرگراه ممکن است یک  ساخت. از آنجا که عملیات کندمی بااهمیت

شغل  ،با در نظر داشتن این موضوع. صرف کنند ریزیبرنامهقرار دهد، مهندسان باید وقت زیادی را برای تحقیق و  تأثیرتحت 

 .شودمیمحسوب و شغل مهندس کارگاه بخش مهمی از هر عملیات ساخت بزرگراه  ونقلحمل ریزیبرنامه

 آهنراهمهندسی 

. گیرددر برمیشامل عمران، مکانیک و مهندسی صنایع را  هارشتهاز  ایگسترده یبازه هاآهنراهطراحی، ساخت و نگهداری 

ه ب و مهندسان را در جایگاه بزرگی مسئولیت بسیار بزرگی است که عواقب تجاری و سیاسی بزرگی هم دارد آهنراهساخت یک 

 تهفعالیت داش المللیبینیا حتی  شهریبینریلی داخل شهر،  هایپروژه ممکن است درمهندسان این . دهدمیقرار وظیفه  لحاظ

شوند. مقررات ایمنی همیشه بخشی  روروبهدر هر مرحله از پروژه سختی  محیطیزیستقانونی و  ،ایبودجهباشند و با مشکالت 



 

 

 گیرانهسختو مهندسان باید قادر باشند استاندارد کاری باالیی را در چارچوب قوانین  هستند آهنراه از و نگهداری وسازساخت از

 داشته باشند.

 مهندسی بندر و لنگرگاه

مسافرتی آن بسیار حیاتی  هایزیرساختو چه در سواحل، برای تجارت یک کشور و  هارودخانه، چه در روی هالنگرگاهو  بندرها

مانند دیوارهای  هاسازهو دیگر  تفریحیو سواحل  هاپایه، هااسکلهشامل ساخت باراندازها، هستند. مهندسی بندر و لنگرگاه 

 ونقلحملاست و مهندسان ها یا لنگرگاه بندرها در سازهعمده در هر نوع از  هاینگرانی ،ایمنی و دواماست.  هاخلیجدریایی یا 

که در آن  ایرودخانهجزر و مد و  هایجریانباید تحمل کند،  هاآن یپروژهباید از عوامل محیطی مانند حجم ترافیکی که 

 ، آگاهی کامل داشته باشند.و نوع آب و هوایی که پروژه در مقابل آن باید مقاومت کند شودمیانجام  وسازساخت

 مهندسی فرودگاه

؛ نندرا تسهیل ک کنندمیساخته شوند که فرود و پرواز تعداد زیادی از هواپیماها و مسافرانی که حمل  ایگونهبهباید  هافرودگاه

 ایهبخشبا دیگر  و هماهنگدقیق  بسیار ریزیبرنامهفرودگاه هم درگیر  ، مهندسانونقلحملمهندسی  هایپروژهمانند دیگر 

 .هستندمهندسی 
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