
 

 

 دانشگاه یا کارآموزی؟ ،چگونه یک مهندس شویم

 

، لانتقاقابل هایمهارتدارد و به دلیل  وجودنیاز به مهندسان همواره تخصص دارند،  ایزمینهدر چه  مهندسان از اینکه نظرصرف 

 است. ترآسان مهندسی هایگرایشدر سایر  هاآنپیدا کردن کار برای 

 :در پیش روی شما قرار داردبرای مهندس شدن دو مسیر 

  (مدرک کارشناسی ارشد مهندسییا  مدرک کارشناسی مهندسی)مهندسی  یدرجهگرفتن 

 کارآموزی 

مدرک . (ارشد مهندسی یکارشناس) MEngیا  (مهندسی سیکارشنا) BEngاولی  –دو گزینه برای مدرک مهندسی موجود است 

و ترکیب مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد به این معنی  کشدمیاز مدرک کارشناسی طول  تربیشارشد یک سال کارشناسی 

 .شودالتحصیل میفارغاست که دانشجو در انتهای چهار سال با مدرک کارشناسی ارشد 

نید مورد نظرتان را انتخاب کتخصص  بعدا  بخوانید و  رشته کلییک  عنوانبهعلیرغم اینکه ممکن است شما بخواهید مهندسی را 

تخاب زیر را ان هایگزینهیکی از  توانیدمی . شمادهندمیرا در اختیارتان قرار  هاتخصصاین  تجربهشانس  هادانشگاهبعضی از  اما

 کنید:



 

 

  ختلفی از کار بر روی پایداری تا م هایجنبهکه پیش روی شماست  مسیرهای ترینمتنوعیکی از  –مهندسی عمران

 .شودمیپربازده، یا طراحی یک مرکز خرید جدید را شامل  وسازساخت یپروژهمدیریت یک 

  کندمیمهندسی سازه فرصت یادگیری مهندسی برای ایمنی و کنترل قابلیت اعتماد را فراهم  –مهندسی سازه. 

ی با مقاومت هایساختماندی و کمک به طراحی فوال هایساختمان رویدیگری از این مهندسی مانند کار  هایشکل

 .قرار دارنداین رشته  یحیطهبیشتر در برابر زلزله هم در 

  یک آئرودینامیک یمطالعهبرای  را هاییفرصتیک مدرک تخصصی است که  آهنراهمهندسی  – آهنراهمهندسی 

 هایسازهشامل بررسی مدیریت ریسک  هامؤلفه. دیگر کندمیفراهم  هاسیگنالمسیر ریلی، زیرساخت یا مهندسی 

 .شودمی هاآنیا پایداری  و شوندمیساخته  آینده ی که درهایسازه ریلی موجود یا

در ریاضیات و  خاصی هایمهارتنیاز به  هارشتهاین  یعمدهباید بدانید که  دارید،مدرک مهندسی  تمایل به داشتناگر شما 

 فکر کنید. خوبیبهپس ؛ فیزیک دارند

است  ممکن این صورت، در غیر کنیدبدانید باید موضوعاتی که در آن شایستگی دارید انتخاب  که همچنین بسیار مهم است

عالوه بر ریاضی و فیزیک ممکن است در موضوعاتی مانند انگلیسی هم نیاز به مطالعه داشته هنگام اعالم نتایج ناامید شوید. 

 ل شود.ی مانند نوشتن گزارش تبدیهایجنبهبه  تواندمی پیشرفته سطوح در هامهارت، زیرا باشد باارزشبسیار  دتوانمیکه  باشید

 کارآموزی را انتخاب خواهید کرد. احتماال در سطوح پیشرفته تحصیل کنید  خواهیدنمیاگر 

 سه سطح کارآموزی وجود دارد:

  کیفیت  مبتنی بر . محتوای این دوره2سطح  ایحرفه صالحیتکار کردن برای رسیدن به  –کارآموزی سطح ابتدایی

گواهی عمومی آموزش شرکت در آزمون  در جهت آوریدمی. نتایج کلی که شما به دست است کاربردی هایمهارت و

 است. Cتا  Aثانویه در سطوح 

  یک مدرک مرتبط به آن حرکت اخذ  کاربردی و هایمهارتدر این کارآموزی به سمت  –کارآموزی سطح پیشرفته

را هم دریافت کنید. این کارآموزی معادل  3ملی سطح  ایحرفهمدرک فنی و  توانیدمی؛ با این وجود شما کنیدمی

 است. A 2سطوح 

  کاربردی عالی است و شما  هایمهارتو  4ملی سطح  ایحرفهاین مدرک شامل مدرک فنی و  –کارآموزی عالی

 .یدکارکن. همچنین این فرصت را دارید که برای مدرک کاردانی هم اقدام کنیدبرای مدارک آموزشی دیگر هم  توانیدمی

کارشناسی و سطوح پیشرفته، هیچ مقرراتی برای کارآموزی وجود ندارد و برای هر کس که در انگلیس زندگی  هایمدرک برخالف

توجه داشته باشید که ممکن است نیست، این امکان وجود دارد.  وقتتمامال آموزش رد و در حسال سن دا 16و باالتر از  کندمی

 ادمیکآکبر اساس نتایج  الزاما قوانین خاصی برای کارآموزهای مشخصی، بسته به هر کارفرما، وجود داشته باشد، اما این قوانین 

 شما نیستند.

 یک کارفرما ممکن است به دنبال موارد زیر باشد: مثال 



 

 

 رهای یا مسئول کا کارکنیدسنگین و خطرناک  آالتماشینممکن است الزم باشد که در رابطه با  - پذیریئولیتمس

به شما در به دست آوردن یک موقعیت  بربیاییداز پس این کار  توانیدمیشما  کهایناداری مهمی باشید. نشان دادن 

 .کندمیکمک 

 در آن تخصص پیدا کنید تحقیق کرده باشید و  خواهیدمیکه  ایحیطهشما در کارفرما توقع دارد که  – گیریتصمیم

قرار  هاییموقعیت. همچنین ممکن است در کارکنیددر آن  خواهیدمیاست که  ایحیطههمان  مطمئن باشید که این

مهارت خیلی  اهموقعیتدر این  گیریتصمیمسریعی داشته باشید و توانایی  العملعکسبگیرید که در آن باید پاسخ یا 

 مهمی است.

  استفاده کنید یا ممکن است در مورد چنین  مکن است الزم باشد از خالقیت خودگاهی م –استفاده از خالقیت

الزم  شود، پس منجردر آینده  داشتن شغلیبه  تواندمیچیزهایی مورد آزمایش قرار بگیرید. داشتن مهارتی مانند این 

 کنید.ود روع به ارتقای این مهارت در خاست ش

 هایمهارتبا توجه به . ی پیش روی شما قرار خواهد گرفت، مسیرهای شغلی بسیار متنوعگیریدمیخود را  گواهیوقتی شما 

اغلب در هر جایگاهی شروع به  توانندمیمهندسان  (مانند مدیریت پروژه و نوشتن گزارش)مهندسی  یدورهدر طول  انتقالقابل

 کار کنند

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 منبع:

https://www.newcivilengineercareers.com/article/how-to-become-an-engineer-university-or-

apprenticeship/- 
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