
 

 

 

 مهندسان عمران 

 .بیشتر مهندسان عمران در یک نوع پروژه تخصص دارند

 مهارت های کلیدی | صالحیت ها و آموزش | کارفرمایان معمولی
 
آنها برنامه ریزی ، طراحی و  .مهندسان عمران محیطی را که در آن زندگی می کنیم ایجاد ، بهبود و محافظت می کنند

پروژه  نظارت بر ساخت و سازه ها و سازه های ساختمان از جمله راه ها ، راه آهن ، فرودگاه ها ، پل ها ، بندرها ، سدها ،

، نیروگاه ها و سیستم های آب و فاضالب را کنترل می کنند های آبیاری آنها همچنین ساختمان های بلند و سازه های  .

 .بزرگی را طراحی می کنند که می توانند در مقابل همه شرایط آب و هوایی مقاومت کنند

شاوران وظیفه طراحی کار م .عموما مهندسین عمران در دو نوع قرار می گیرند: مهندسین مشاور و مهندسین پیمانکاری

سپس پیمانکاران طرح ها را گرفته و در هنگام ساخت آنها را پیاده  .پروژه ها را دارند و عمدتاً در یک دفتر کار می کنند

 .پیمانکاران در سایت کار می کنند و مدیریت ساخت سازه را مدیریت می کنند .سازی می کنند

یک مشاور ، فعالیت های کاری شامل موارد زیر است بسته به اینکه شما یک پیمانکار هستید یا : 

 

 انجام مطالعات فنی و امکان سنجی از جمله تحقیقات سایت 

 استفاده از طیف وسیعی از نرم افزارهای رایانه ای برای توسعه طرح های دقیق 

 ت پیچیدهانجام محاسبا  

 ارتباط با مشتریان و متخصصان مختلفی از جمله معماران و پیمانکاران فرعی 

 تدوین مشخصات شغلی و نظارت بر روی مراحل مناقصه 

 حل مشکالت طراحی و توسعه 

 مدیریت بودجه و منابع پروژه 

 برنامه ریزی خرید و تحویل مواد و تجهیزات 

  قانونی ، به ویژه بهداشت و ایمنی مطابقت دارداطمینان حاصل شود که این پروژه با الزامات  
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 ارزیابی پایداری و تأثیر زیست محیطی پروژه ها 

 اطمینان از اجرای صحیح پروژه ها و تکمیل ساختارها در بودجه و به موقع 

ته ساعات کار برای مشاوره با مهندسین عمران معموالً ساعات کاری اداری معمولی است و ساعات کار اضافی و آخر هف

از طرف دیگر پیمانکاران غالباً شیفت کاری و آخر هفته را کار می کنند و در کلیه آب و  .نزدیک به مهلت پروژه است

 .هوای خارج قرار دارند

 کارفرمایان معمولی مهندسان عمران
 )شرکت های ساختمانی )هم مشاور و هم پیمانکار 

 مقامات محلی و ادارات دولتی 

 شرکت های ریلی 

 شرکت های کمکی 

مهندسان عمران غالباً در نوع خاصی از پروژه یا رشته نظیر ساحلی / دریایی ، نیرو ، آب و حمل و نقل تخصص 

دانش آموختگان غالباً در یکی از این زمینه ها  . در اینجا در مورد رشته ها و تخصص های کلیدی مهندسی عمران .دارند

 .مستقیماً به یک طرح اقدام می کنند
 

اگر می خواهید بعنوان یک مهندس عمران و یا مهندسی سازه استخدام شوید ، سه 

تصمیمی وجود دارد که کارفرمایان انتظار دارند قبل از درخواست یکی از جای خالی 

را بگیرند خود ، تصمیم خود . 

 
 
 

 

انتخاب ماژول های مدرک و پروژه های سال آخر شما می تواند شانس استخدام شدن را 

 .افزایش دهد

 در مشاغل از مهندسان عمران الهام بگیرید |ماژول ها؟  |صنعت؟  |طرح یا سایت؟  :تصمیم گیری
ران یا مهندسی سازه هستید ، انتخاب های شغلی فراوانی در دسترس شما اگر در یک دوره کارشناسی ارشد مهندسی عم

اگر فکر نمی کنید مهندسی عمران برای شما مناسب است ، می توانید برای طیف وسیعی از طرح های فارغ  .قرار دارد

بپیوندید یا به حرفه هایی  التحصیل رشته مهندسی عمومی اقدام کنید ، به یک حرفه نزدیک از قبیل برنامه ریزی حمل و نقل

، اکثریت  HECSU با این حال ، براساس داده های . و حسابداری و مدیریت مالی بروید مانند بانکداری سرمایه گذاری

 .قریب به اتفاق فارغ التحصیالن رشته های عمران کار را در صنعت ساخت و ساز می یابند
هنگامی که متقاضی مشاغل مهندسی عمران یا سازه هستید ، احتماالً در یک تخصص یا صنعت خاص درخواست نقش و یا 

اصلی مراجعه کنید(فارغ التحصیل شده اید )به شرح زیر در مورد تخصص های  کارفرمایان بزرگتر معموالً فارغ  .

التحصیالن فارغ التحصیالن را به یک بخش یا مشاغل تخصصی استخدام می کنند ، در حالی که سازمان های کوچکتر 

در هر بخش دیگری که انتخاب کنید ، ماهیت کار بسته به نوع کارفرمایی  .معموالً روی یک یا دو تخصص متمرکز هستند

ه برای آن کار می کنید متفاوت خواهد بودک و امیدوارم آنها  -ما برخی از تصمیماتی را که باید اتخاذ کنید تشریح می کنیم  .

 .را برای شما آسانتر کند

 تصمیم یک: کار روی طرح ها یا در سایت؟
 .بیشتر مهندسین عمران و سازه برای مشاوره یا پیمانکار کار می کنند



  مشاوران از ابتدا با یک پروژه درگیر هستند و از نزدیک با مشتری همکاری می کنند ، اغلب مدیریت پروژه را از طرف آنها
پس از شروع ساختمان ، آنها  .مهندسین عمران و سازه در مشاوره مسئولیت طراحی سازه ها را بر عهده دارند .انجام می دهند

ی كنند ، اما جدا از بازدید گاه به گاه از سایت ، عمدتاً دارای دفتر هستندبرای رفع هرگونه مشكل مربوط به طراحی كمك م . 
 آنها ممکن است برخی از کارها را با پیمانکاران  .در همین حال ، پیمانکاران پس از نهایی شدن طرح ها ، پروژه را می سازند

ندسین عمران و سازه در پیمانکاران تیم ها را مه .متخصص منعقد کنند ، اما آنها مسئول ساخت و ساز و بر اساس سایت هستند
 .مدیریت می کنند و بر اجرای طرح ها نظارت می کنند

با کار  .با شروع مشاوره ، شما ممکن است در طراحی کمک کنید یا داده ها را تحت نظر یک رهبر تیم جمع آوری کنید

پروژه یا "بسته" در سایت کار خود را شروع کردن برای یک پیمانکار ، شما می توانید با مدیریت بخش کوچکی از 

استخدام کنندگان از شما انتظار دارند که تفاوت بین مشاوره و پیمانکاران را بدانید و دالیل استفاده از نوع سازمان  .کنید

 .خود را در نظر گرفته باشید

ه عنوان مثال ، در ساحل و دریایی ب .همچنین برخی از مشاغل فارغ التحصیالن با پیمانکاران بسیار تخصصی وجود دارد

 .، شرکت هایی که در الیروبی و احیای آب ، تاسیسات خارج از ساحل و حمل و نقل تخصصی تخصص دارند

در برخی از بخش های صنعت ، از جمله آب و راه آهن ، می توانید برای سازمان های مشتری )مانند شبکه ریلی ، یک 

ار کنیدشرکت آبرسانی یا یک مقام محلی( ک بسته به سازمان ، شما ممکن است در یک نقش مبتنی بر طراحی ، تعمیر و  .

 .نگهداری یا مدیریت پروژه باشید

 تصمیم دوم: کدام صنعت؟
 :صنایع اصلی یا تخصص هایی که می توانستید در آن کار کنید عبارتند از

 پروژه های معمولی شامل تغییر فرودگاه های موجود ، از جمله باند فرودگاه و تاکسی )"زیرساخت های هوایی"( ،  :فرودگاه ها
 .امکانات نگهداری و حمل بار )"خدمات پشتیبانی هوایی"( و ساختمانهای ترمینال است

 مهندسان نیاز به درک دقیق مهندسی سازه و توانایی همکاری نزدیک با بزرگراه ها ، ژئوتکنیک ، راه آهن و مهندسین  :پل ها
.محیط زیست دارند الوه بر پیمانکاران و مشاوران ، سازمانهای ساختاری ویژه ای در طراحی روبنا شرکت دارندع مهندسان  .
پیمانکاران و تهیه کنندگان متخصص در زمینه هایی از قبیل  .ژئوتکنیک در مورد زیر ساخت ها و پایه ها توصیه می کنند
معمولی شامل آژانس بزرگراه ها ، شبکه ریلی و مقامات محلی مشتریان  .یاتاقان ها یا فشارهای پس از فشار تمرکز می کنند
 .هستند

 مهندسان عمران با مهندسین خدمات ساختمان و سایر متخصصان همکاری  .پایداری اغلب مورد توجه اساسی است :ساختمانها
یشه در حال تحول را رعایت می کنند تا اطمینان حاصل شود که ساختمانها با تغییر اقلیم در ذهن طراحی شده اند و مقررات هم

 .می کنند
 پروژه ها بر حفاظت از جوامع ساحلی در برابر افزایش سطح دریا و فرسایش با استفاده از پدافند دریایی  :ساحلی و دریایی

ده هم دفاعی سخت ، هم برای مثال از بتن ساخته شده و هم از دفاعی نرم که شامل سواحل ساخته شده یا ساخته ش -تمرکز دارند 
مهندسان همچنین ممکن است در ساخت و نگهداری بنادر ، مزارع بادی دریایی و سازه ها برای مهار انرژی  .توسط انسان است
 .جزر و مد درگیر باشند

 فارغ التحصیالن می توانند روی  .مهندسان زیرساخت های مورد نیاز برای ایجاد انرژی را طراحی و ساخته اند :انرژی و نیرو
ی از قبیل طرح هایی برای تأسیسات بادی دریایی ، نگهداری از سکوی نفتی یا از کار افتادن نیروگاه هسته ای قدیمی پروژه های

 .کار کنند
 مهندسان می توانند مشاور محیط زیست شوند ، نقشی که در آن مشخص می شوند و سپس تأثیرات یک پروژه  :محیط زیست

 .آنها می توانند در مناطق خاص مانند خطر سیل تخصص داشته باشند .پیشنهادی بر محیط زیست را کاهش می دهند
 آنها داده های میدانی را در مورد  .در این زمینه تخصصی ، مهندسین مسئولیت پایه های سازه ها را بر عهده دارند :ژئوتکنیک

یه ها یا دامنه ها ایمن و پایدار هستند ، زمین ، خاک ، سنگ و گمانه ها ارزیابی می کنند ، و راه هایی برای اطمینان از اینکه پا
آنها می توانند در انجام تحقیقات سایت ، طراحی مبانی یا نظارت بر کارهای ساختمانی در محل تخصص  .می یابند
 .تحصیالت تخصصی بعد از کارشناسی ارشد اغلب سودمند است .یابند

 این کار شامل نظارت بر کارهای موقتی و کارهای دائمی و یافتن راه هایی برای کاهش ترافیک ، کاهش اثرات  :بزرگراه ها
 .زیست محیطی و بهبود ایمنی در جاده ها است

 مهندسین طراحی و نصب سکوهای تولید نفت  .این بخش به توسعه ایمن و سودآور منابع هیدروکربن مربوط می شود :فراساحل
زیر دریایی ، خطوط لوله ، لنگرگاه های دائمی و موقتی و ارزیابی ثبات دریا را انجام می دهند، سازه های  این می تواند شامل  .

مطالعات مفهومی و امکان سنجی ، ارزیابی سایت ، طراحی مبانی و ساختارها ، نظارت بر نصب و مدیریت عملیاتی 
بگیرندپروژه ها می توانند در مناطق جدا از هم قرار  .باشد . 



 مهندسان از دانش فنی خود برای طراحی ، ساخت و نگهداری زیرساخت های سیستم ریلی استفاده می کنند ، از جمله  :راه آهن
 .هزینه مورد توجه ویژه مهندسان این بخش است .مسیرها ، کارهای زمینی و زهکشی ، و مخابرات و نیرو

 این منطقه عمدتاً از دانش تخصصی ساختاری و ژئوتکنیکی فراخوانی می کند اما همچنین می تواند عناصر بسیاری  :تونل زنی
مثالً تونل های سنگی ، شفت ها ، غارها و ایستگاه ها ممکن است تحت اختیار مهندس  -از مهندسی زیرزمینی را درگیر کند 

ی را در مورد زنده بودن یک مهندسین همچنین از نظر ایمنی ، موقعیت مکانی و هزینه ، تصمیمات .تونل سازی قرار گیرند
 .پروژه اتخاذ می کنند و اطمینان می دهند که تأثیر محدودی بر محیط و هر ساختمان دیگری در این نزدیکی دارد

 مهندسان ممکن است در  .هدف نهایی این پروژه ها تأمین آب آشامیدنی تمیز و تصفیه فاضالب است :آب و بهداشت عمومی
یدار آب ، ایجاد کارخانه های تصفیه انرژی کارآمد یا بهبود زیرساخت ها برای جلوگیری از جاری اجرای سیستم های زهکشی پا

 .شدن سیل شهری نقش داشته باشند

بستگی زیادی به ترجیحات شخصی شما  چگونه انتخاب می کنید کدام رشته مهندسی عمران برای شما مناسب تر است؟

از کارآموزی خود چه چیزی لذت برد یا از آن لذت  از دوره خود لذت بردید؟خواهد داشت: از چه دوره ها و پروژه هایی 

 نبرد؟

از آنجا که کارفرمایان مهندسی  .اما شایان ذکر است که تعداد مشاغل فارغ التحصیالن در هر رشته هر سال متفاوت است

ای خالی بیشتری را در مناطقی که فقط در مناطقی که دارای خط لوله پروژه هستند استخدام می شوند ، شما ممکن است ج

یا اقتصاد گسترده تر چه اتفاقی بیفتد. این مناطق شامل پروژه  Brexit تقاضای پایدار وجود دارد بیابید ، مهم نیست که با

های مستقر در انگلستان در زیرساخت ها )پل ها ، بزرگراه ها ، راه آهن و غیره( ، بخش انرژی ، آب و بهداشت 

ارزش این را دارد که نحوه کارفرمایان فردی در تخصصها و مکانهای مختلف را بررسی کنید اما ، .عمومی حتی بخش  .

هایی از صنعت که به طور کلی رنج می برند ممکن است تعداد معدودی از شرکتهایی که در حال رشد هستند و به مهندس 

 .نیاز دارند ، داشته باشند

 تصمیم سوم: کدام ماژول؟
های مدرک و پروژه های سال آخر شما می تواند شانس شما برای استخدام در یک بخش خاص را افزایش  انتخاب ماژول

دهد ، بنابراین اگر هنوز در حال تحصیل هستید ، به تخصص خاصی فکر کنید که می خواهید در آن کار کنید. برای مثال 

ا تخصص داشته باشید ، ماژول ها در آن مناطق در بخش ساختمانها مهم است ، بنابراین اگر می خواهید در ساختمانه

 .سودمند خواهند بود

ملیسا هاپر ، مدیر استخدام فارغ التحصیالن در موت مک دونالد می گوید: "ما به ماژول هایی که نامزدها تکمیل کرده اند 

شما می دهد زیرا نشان می  اگر ماژول های شما با موقعیت مطابقت داشته باشند ، این مزیت را به ".بسیار نگاه می کنیم

برای برخی از نقش های بسیار تخصصی ، ما به  .دهد که شما قبالً عالقه ای به منطقه مورد نظر برای جذب نیرو دارید

  .داوطلبان می خواهیم که ماژول ها را در زمینه های مرتبط تکمیل کنند

 

 چگونه با مدرک مهندسی در کانادا کار پیدا کنیم؟

در ادامه مطالب کاریابی در کانادا، این قسمت سعی داریم در مورد کاریابی در زمینه مشاغل مهندسی 

 .توضیحاتی را ارائه دهیم

بی مهم است؟چه مواردی برای یک مهندس در کانادا، قبل ازکاریا  

عموما کارها بستگی به استان محل اقامت شما متفاوت است، مثال با رشته مهندسی نفت در آلبرتا           -

 .و با رشته کامپیوتر در کبک بهتر کار پیدا خواهید کرد

نیاز به ارزیابی توسط سازمان های  (MCSD و MCSE مثال)مدارک مهندسی یا مرتبط با آن          -

ی داردمخصوص . 



 .دانش زبان خود را به باالترین حد ممکن برسانید          -

برای افزایش ارتباط کاری با هم رشته های خود  (از شبکه های اجتماعی و کاری)مانند لینکدین          -

 .در کانادا استفاده کنید

 .استفاده کنید از سایتهای کاریابی آنالین          -

بعضی از آژانس های کاریابی در کانادا به شما در پیدا کردن کار کمک خواهند کرد. این آژانس           -

 ها درصدی از حقوق

 .شما را به عنوان حق الزحمه کاریابی دریافت می کنند

  

 :کارمورد نظر در مورد رشته خودم را در کدام استان کانادا جستجو کنید

همیشه توجه داشته باشید که برای رشته های مهندسی در کانادا کار هست، اما این تقاضای کار بستگی به 

 :محل زندگی شما در کانادا دارد. مثال

 .مهندسی هوافضا، برق، مکانیک بیشتر در استان های کبک، انتاریو، بریتیش کلمبیا یافت می شود          -

 .مهندسی نفت، شیمی، مهندسی تولید در آلبرتا و ساسکاچوان یافت می شود          -

بیا و نوااسکوشیا سخت افزار( بیشتر در کبک، انتاریو، بریتیش کلم-مهندسی کامپیوتر)نرم افزار          -

 .یافت می شود

 .مهندسی کشتی در بریتیش کلمبیا و نوااسکوشیا که نزدیکی به اقیانوس دارند، یافت می شود          -

مهندسی کشاورزی )تمام شاخه ها علی الخصوص: زراعت و اصالح نباتات و باغبانی و گیاه           -

می شود پزشکی( در آلبرتا، ساسکاچوان و منیتوبا یافت . 

  

هم اکنون که استان محل کار خود را یافتید بهتر است بدانید که با روشهای زیر می توانید شغل خود را 

 :بیابید

در مورد اطالعات مربوط به شغل خود جستجو کنید، مثال اگر مهندسی کشاورزی خوانده اید           -

یا عدس یا ... را دارند جستجو کنید که کدام استان های کانادا بیشتر تولید گندم . 

به گروه های مربوط به شغل خود در اینترنت بپیوندید. این گروه ها شما را سریعتر به شغل می           -

 .رسانند

http://www.ganjico.com/news/Page/71


 .در کنفرانس ها، همایش ها و نمایشگاه های کاریابی شرکت کنید          -

نه مهندسی عمران باید عضو سازمان در گروه های تخصصی شغل خود عضو شوید مثال در زمی          -

نظام مهندسی شوید که نیازمند گذراندن چند دوره، کار حدود دو سال زیر نظر یک مهندسی عمران با سابقه 

 .است

با دوستان و هم رشته ای های خود که سابقه کار در این زمینه را دارند صحبت کنید ، بیشتر این           -

وه های فیس بوک اتفاق می افتدصحبت ها در کافی شاپ یا گر . 

 .با دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته خود ارتباط برقرار کنید          -

سعی کنید سابقه کار کانادایی پیدا کنید. البته کمی مشکل است ولی برای شروع از کارهای پارت           -

ابستان اقدام کنیدتایم، مشترک با دیگر افراد ، کارآموزی یا کارهای عمومی در ت . 

  

کار برای رشته های مهندسی وجود دارد ولی معموال همه افراد به سختی آن را پیدا می کنند، حال چرا این 

 اتفاق می افتد؟

در ابتدا توجه داشته باشید که کارفرماها برای تخصص های خاصی نیاز به نیرو دارند. که در مهارت و 

سوی دیگر مهندسین تازه وارد به کانادا سعی دارند سریعا پله های  رزومه مهندسین تازه وارد نیست! از

پیشرفت را طی نمایند زیرا در کشور خود رتبه باالیی را داشته اند اما توجه نمی کنند که در کانادا باید از 

و یک پله پایین تر شروع کرد زیرا شما در قیاس با یک مهندسی هم رشته خود که در کانادا به دنیا امده 

تحصیل کرده از نظر استانداردهای فنی و زبان انگلیسی و سابقه کار کانادایی تفاوت هایی را دارید، برای 

 .اینکه هم تراز انها شوید حداقل یک سال باید سختی را تحمل کنید

  

 :کارفرما ها چه مهارت هایی را از شما می خواهند تا سریعتر به تقاضای شما پاسخ دهند

سال سابقه کار 5ا ت 2          -  

 مهارت فردی مانند: کار تیمی، مدیریت، برنامه ریزی، ارتباط قوی          -

 زبان انگلیسی یا فرانسه در حد خوب          -

 مهارت های فنی مانند: دانش استفاده از ابزار          -

کانیک و برق ودانش استفاده از استانداردهای کاری کانادا در مشاغل مهندسی م          -  ... 

 آگاهی از بازار کار مربوط به رشته          -



  

شما مهندس عزیز که قصد مهاجرت به کانادا را دارید یا در حال حاضر در کانادا هستید موارد زیر را 

 :رعایت کنید

هیچ وقت ناامید نشوید، افراد مایوس مصاحبه را به خوبی برگذار نخواهند کرد. با خود تکرار کنید           -

 .که شما بهترین فرد برای این کارفرما هستید

 مهارت های خود را افزایش دهید: کار گروهی، مدیریت، مکالمه          -

ر استان محل اقامت خود شوید)مهم(عضو سازمان های مهندسی در رشته خود د          - . 

 .در نمایشگاه های کاریابی شرکت کنید          -

 .به بخش کاریابی شرکت ها در سایت های یا حضوری مراجعه کنید          -

 .کارآموزی رایگان را در حد امکان قبول نکنید          -

آفرین باشیداگر می توانید برای خود کاری را شروع کنید.کار          - . 

در سازمان های مهندسی محل اقامت خود عضو شوید معموال این کار زمانبر و نیازمند تحصیل و  *

گذراندن دوره های خاصی است. اگر سابقه کار در خارج از کانادا دارید بهتر است انها را مدون و کامل 

را کار کنید تا مدرک خود را  کنید. در بیشتر اوقات باید زیر نظر یک مهندس رجیستر شده مدت زمانی

بگیرید. این کار دقیقا برابر مدرک اشتغال به کار توسط سازمان نظام مهندسی ایران برای مهندسین معمار 

 .و عمران است

  

 :رزومه و کاور لتر

 .برای تقاضای کار شما باید رزومه خوبی را ارائه دهید تا دعوت به مصاحبه شوید

 :رزومه خوب باید

ایی های شما را در زمینه حرفه ای نشان دهد و نباید اطالعات شخصی مانند: سن، عکس، وضعیت باید توان

 .تاهل و مذهب را شامل شود

 :در کاور لتر شما باید

توضیحاتی در مورد اطالعات تماس، نحوه پیدا کردن این کار، تجربه کاری گذشته و این که مهارت کافی 

دبرای این شغل را دارید را بیان کنی . 



 .سعی کنید در یک صفحه کاور لتر را جمع کنید

 :نکات مصاحبه شغلی در کانادا

احبه از شما پرسیده خواهد شدبه موارد زیر توجه کنید زیرا این سواالت در اولین مص : 

 در آخرین کار مهندسی خود چه کاری بیشتر وقت شما صرف آن می شد؟          -

 از چه بخش کار مهندسی بیشتر لذت می برید؟          -

 در طی سالهای گذشته چه مهارت های مهندسی دیگری به دانش خود افزوده اید؟          -

داشته اید؟ آیا ثبت اختراع          -  

در مورد مشکلی که در محیط کاری قبلی خود بوجود آمده بود و شما توانسته اید ان را حل کنید،           -

 توضیح دهید؟

  

 مدارک الزم و آموزش الزم است
 

نشور و درج شده ، مصاحبه كنندگان را دانستن در مورد مسیرها برای وضعیت م

 .نشان می دهد كه شما مهندسی مهندسی عمران یا سازه فارغ التحصیل هستید

 

یا موسسه مهندسان سازه نشان می دهد که تجربه عملی شما مطابق  (ICE) صالحیت حرفه ای از موسسه مهندسان عمران

و چشم انداز شغلی شما شود -  مهندس مجرب بودن می تواندباعث افزایش حقوق .با استانداردهای شناخته شده خاصی است

را  به عالوه مدارک تحصیلی بین المللی شناخته می شود ، بنابراین می تواند شانس شما برای یافتن کار در خارج از کشور
برای شکار فوری  .اما آگاهی از مهارت های حرفه ای مهندسی فقط برای حرفه طوالنی مدت شما مهم نیست . هدافزایش د

 .ما توضیح می دهیم که چه چیزی را باید بدانید و چرا .شما نیز ضروری است

 مدارک حرفه ای مهندسی چیست؟

 :سه مقوله صالحیت حرفه ای وجود دارد

 تکنسین مهندسی (EngTech) 

 س گنجانیدهمهند  (IEng) 

 مهندس دارای مجوز (CEng). 

اما مؤسسات تخصصی حرفه ای  .استانداردهای پایه برای این مدارک حرفه ای توسط شورای مهندسی تعیین شده است

مهمترین ارگان برای مهندسین عمران و سازه فارغ التحصیل برای  .مهندسی صالحیت های حرفه ای را اعطا می کنند

ا عبارتند از موسسه مهندسین عمرانپیوستن به آنه  (ICE)  و مؤسسه مهندسان سازه و مؤسسه دارای مجوز بزرگراه ها و

 .(CIHT) حمل و نقل



منشور باالترین  .مهندسان فارغ التحصیل بسته به مدارک تحصیلی خود ، وضعیت مهندس مجتمع یا منشور را دارند

ری های جدید و توسعه تکنیک های جدید تحلیلی و مسئولیت بیشتر صالحیت ، تجهیز مهندسین برای حل مشکالت در فن آو

 را کسب می کنند می توانند به سمت وضعیت IEng مهندسانی که وضعیت .در مورد پروژه ها و تیم های پیشرو است
CEng کار کنند. 

 یا موسسه مهندسان سازه ICE نحوه تبدیل شدن به یک مهندس منشور یا مهندس ترکیبی با

سیدن به مهارت های حرفه ای سه مرحله وجود داردبرای ر . 

 مرحله دانشگاهی .1
 :این بستگی به مدارک تحصیلی شما دارد

 فارغ التحصیالن دارای BEng معتبر واجد شرایط برای شروع فرآیند تبدیل شدن به IEng هستند. 

 فارغ التحصیالن دارای مدرک معتبر MEng یا کارشناسی ارشد BEng-plus-a  واجد شرایط برای شروع فرآیند

 .منشور هستند

ود دارددر صورت داشتن مدارک پایین یا تجربه زیاد ، مسیرهای جایگزین نیز وج . 

 آموزش اولیه توسعه حرفه ای .2
مهندسان هنگامی که در محل کار هستند ، آموزش و یادگیری در محل کار خود را شروع می کنند ، معروف به توسعه 

مدت زمان این کار بستگی به صالحیت ، شرایط فردی و کارفرمای و مهندس دارد )هرچند که  .(IPD) حرفه ای اولیه

به سر می برد( گاهی اوقات زندگی از مهندسین عمران فارغ التحصیل در مورد صالحیت  TARGETjobs هنگامی که .

سال برای منشور بگیرد 5می تواند حدود  IPD حرفه ای خود سؤال می کند ، در می یابیم که یک مهندس باید مهارت  .

و تجاری نشان دهد و پیشرفت  های حرفه ای را در مهارت های شخصی ، مهارت های مهندسی و مهارت های مدیریتی

 .خود را ثبت کرده و گزارش ها را بنویسد

 بررسی حرفه ای .3
ممکن است شما نیاز به  .شما از طرف بدنه حرفه ای با مهندسین مجرب مصاحبه می شوید .این امر به موسسه بستگی دارد

 .ارسال گزارش و / یا نشستن یک امتحان کنید

بدیل شدن به یک مهندس حرفه ای حرفه ای ، می تواند شما را به یک چگونه دانستن در مورد مسیر ت

 کار فارغ التحصیل تبدیل کند

  این امر به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید که کارفرمایان بر اساس پشتیبانی از صالحیت حرفه ای نسبت به چه

نه های بدنه حرفه ای شما را پرداخت می اکثریت قریب به اتفاق کارفرمایان بزرگ مهندسی هزی .مواردی اقدام کنند

کنند و به شما آموزش و مربی می دهند تا به شما در دستیابی به وضعیت منشور یا ادغام کمک کنند ، اما تعداد معدودی 

وجود دارند که کارفرمایان کوچکتر و کارفرمایان کوچکتر نمی توانند همان سطح را به شما ارائه دهند. از حمایت به 

همتایان بزرگترشان عنوان  

  این یک موضوع خوب برای مکالمه در نمایشگاه ها یا رویدادهای شغلی است: شما می توانید در مورد روند صالحیت

 .یا پشتیبانی ارائه شده با استخدام کنندگان و فارغ التحصیالن بحث کنید

 اضافه کردن عضویت دانشجویی خود در ICE یا مؤسس of مهندسان سازه به CV ما نشانگر عالقه شما به کار ش

 .است

 این می تواند در پاسخ های شما به سواالت مصاحبه معمولی ، مانند  

 "زمان خود را در پنج سال از ببینید؟" 
  

 برای ذخیره در داشبورد خود وارد سیستم شوید

https://targetjobs.co.uk/user/login?destination=careers-advice/interview-questions/320353-where-do-you-expect-to-be-in-five-years-time-tricky-graduate-interview-question


وقتی مصاحبه گرها از این سؤال می کنند ، آنها فقط نمی خواهند بدانند که چقدر 

 .درباره پاسخی که واقعاً به دنبال آن هستید ، اطالعات کسب کنید .بلندپرواز هستید

در مورد  که قبالً از طریق پاسخ به برخی از سؤاالت حیله گر که احتماالً به وجود آمده اند فکر کرده اید ، اگر می دانید

اگر از شما سؤال مصاحبه کالسیک پرسیده شود  .مصاحبه شغلی فارغ التحصیالن خود اطمینان بیشتری خواهید داشت

هدف خود را نشان دادن اینكه به شغل انتخابی خود و شركت متعهد هستید ،  ""انتظار دارید که در مدت پنج سال کجا باشد؟

ه می توانید در صورت به دست آوردن شغل باز كنید ، بدانید و به شما هدایت می فهمید كه مسیرهای شغلی حرفه ای را ك

 .می شود و مایل هستید كه سخت تالش كنید

 "چگونه به سؤال مصاحبه پاسخ ندهید ، "انتظار دارید كه در مدت پنج سال كجا باشد؟

" "!از پاسخ های زیر به بهترین نحو اجتناب می شود: "انجام کار خود را ر جای دیگرکار د من فکر نمی  -و "بدون ایده  "!

 "!کردم خیلی جلوتر باشم

 چرا بعید است که این کار شغلی فارغ التحصیل مورد نظر شما را بدست آورد؟

اگر با اشتیاق و عالقه واقعی به فرصتی که برای آن درخواست کرده اید  .شما باید بین اشتیاق و استکبار تعادل برقرار کنید

اگر به آنها بگویید که نمی توانید آینده طوالنی مدت را در حرفه انتخاب خود  .، جذب شوید ، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت

 .تصور کنید ، نتیجه می گیرند که شما متعهد نیستید

یل واقعاً چیست؟استخدام فارغ التحصیل فارغ التحص  

شما چقدر رانده  چقدر در مورد مسیر شغلی پیش روی خود می دانید؟ شما چقدر به این حرفه و این شرکت متعهد هستید؟

 هستید؟

 "چگونه به این سؤال پاسخ دهیم ، "انتظار دارید كه در مدت پنج سال كجا باشد؟

تحقیقات شما در مورد فرهنگ شرکت مفید خواهد بود ، زیرا درک شما را در مورد خصوصیات شخصی مورد نظر 

ی كلیدی مورد نیاز برای شما همچنین می توانید از این سؤال استفاده كنید تا نشان دهید شایستگی ها .سازمان روشن می کند

اگر به احتمال زیاد نیاز دارید که یک حرفه  .مؤثر بودن در نقشی كه متقاضی آن هستید و برای پیشرفت در سازمان هستید

 .ای را برای پیشرفت بدست آورید ، نشان دهید که کارهایی را که انجام می شود درک می کنید و چه مدت طول می کشد

گونه می توانید پاسخ خود را متناسب کنید تا ماهیت سازمان ، بخش و تجربیات و مهارت های خود را به این فکر کنید که چ

می توانید به کار فعلی شرکت مراجعه کنید و در مورد نقشهایی  .جزئیات خاص تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .منعکس کند

شما ممکن است در زیر خطوط زیر باشد ، با جزئیات پاسخ  .که امیدوارید در پروژه های مشابه داشته باشید صحبت کنید

بیشتر برای جلب آن: "تا آن زمان ، من صالحیت حرفه ای خود را کسب کرده ام و امیدوارم تیمی از همکاران را در یک 

 '.پروژه بزرگ هدایت می کنم ، و به سمت مدیریت پروژه ارشد پیشرفت می کنم. نقش

را مثال بزنید که به طور مستقیم مربوط به کار نیستهمچنین می توانید یک یا دو هدف  به عنوان مثال ، اگر در دانشگاه  .

در رویدادهای ورزشی یا جمع آوری کمک های خیریه شرکت کرده اید ، توضیح دهید که امیدوارید با فعالیت های مشابه 

حمایت از خیریه ای باشد که مورد حمایت در محل کار ادامه دهید ، شاید پیوستن به یک تیم ورزشی با همکاران خود یا 

  .شرکت است

  
  
  فکر می کنید بزرگترین چالش در دو سال اول کار چیست؟ و "چرا به ما تقاضایی کردی؟ ،" 
 به عنوان مثال ، می توانید جزئیات بیشتری در  .این یک سوال برای پرسیدن از استخدام کننده در پایان مصاحبه است

 .مورد پشتیبانی کارفرما ارائه دهید یا اینکه چه مدت طول می کشد تا مهندسان آنها واجد شرایط شوند



 پشتیبانی کند IEng یا CEng یافتن کارفرمایی که شما را به سمت

تمام کارفرمایان مهندسی عمران و ادعا می کنند که آموزش شغلی را ارائه می دهند و بیشتر شما را در طول تحصیالت 

برای یافتن کارفرمایانی که برنامه های آموزش  .حرفه ای خود پشتیبانی می کنند ، اما الزم است جزئیات را پیدا کنید

ا می کنند ، تحقیق کاملی انجام دهیدتصویب شده توسط موسسه حرفه ای مربوطه را اجر  

با کارمندان فعلی فارغ التحصیل در مورد آموزش در سایت های رسانه های اجتماعی و در نمایشگاه های شغلی صحبت 

هنگامی که با کارفرمایان صحبت می کنید ،  .کنید و بدانید که چه زمانی انتظار دارند که به سمت بررسی حرفه ای بروند

 .از آنها در مورد مربیان ، سطح پشتیبانی آنها و چگونگی کسب تجربه عملی مورد نیاز برای صالحیت کسب کنید

 استفاده کنید CV به عنوان یک دانش آموز به یک بدنه حرفه ای بپیوندید و از آن برای تقویت

ن سازه و اجسام مشابه بر روییا مؤسس مهندسا ICE عضویت دانشجویی  CV شما به نظر می رسد و هم برای ICE  و
 :هردو امکان دسترسی به اعضای دانشجویی را دارند .مهندسان سازه رایگان است of هم برای مؤسس

 فرصت ها و اتصاالت شبکه 

 کمک هزینه ها ، بورس ها و مسابقات دانشجویی 

 ی های فنیدسترسی به نشریات ، ادبیات و به روز رسان . 

به -به عنوان مثال با ورود به مسابقات و شرکت در کنفرانس ها  -می توانید هر زمان که با بدنه حرفه ای خود درگیر شدید   
CV مطمئن نیستید که آن را در .خود اضافه کنید تا به اثبات عالقه شما در این حرفه کمک کند CV می  خود اضافه کنید؟

با عنوان "مشارکت با نهادهای حرفه ای" یا "شرکت در رویدادها و کنفرانس های صنعت" یا  توانید آن را در زیر بخشی

 موارد مشابه قرار دهید

از شما  .معتبر است ، نیاز دارند (ICE) فارغ التحصیالن به مدرک مهندسی عمران که توسط موسسه مهندسان عمران

را تکمیل کرده باشید ،  BEng اگر یک .در یکی از دو مدرک حرفه ای شناخته شده کار کنید ICE انتظار می رود که با

به عالوه کارشناسی ارشد  BEng یا MEG اگر یک .یکپارچه را بدست آورید (IEng) می توانید وضعیت یک مهندس

هر دو عنوان به چشم انداز شغلی  .را بدست آورید (CEng) را تکمیل کرده باشید ، می توانید وضعیت مهندس منشور

ما در  برای اطالعات بیشتر به مقاله .کمک می کند ، اما مهندسین منشور اغلب مورد توجه کارفرمایان قرار می گیرند

 .مورد دستیابی به وضعیت منشور مراجعه کنید
ی عمران هستید ، در صورتی که در طی یک سال حضور در اگر متقاضی دریافت نقش تحصیالت تکمیلی در مهندس

برخی  .صنعت یا قرار گرفتن در تابستان ، تجربه کار خود را کسب کرده اید ، به چشم انداز شغلی شما کمک خواهد کرد

ت تأثیر قرار از کارفرمایان حمایت مالی و پیشنهاد شغلی را به دانشجویانی ارائه می دهند که آنها را در طول تجربه کار تح

 .داده است

 مهارت های اصلی مهندسان عمران
سایر  .کارفرمایان به دنبال فارغ التحصیالنی هستند که از نظر تجاری آگاه هستند و قادر به کار در محیط تیمی هستند

 :مهارتهای اصلی عبارتند از

 مهارت های ریاضی ، علمی و فناوری اطالعات صدا 

 یت پروژه هاتوانایی تفکر روشمند و مدیر  

 مهارت های حل مسئله 

 توانایی کار در مهلت ها و در بودجه ها 

 توانایی حفظ نمای کلی از کل پروژه ها در حالی که همچنان به مشروعیت فنی می پردازید 

 مهارت های عالی ارتباط کالمی و نوشتاری 



 مهارت های مذاکره ، نظارت و رهبری 

 دانش کامل از قوانین مربوطه 

 


