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 : دسین عمران پس از دانشگاهسرانجام مهن

 
عرف   از  خارج  است  شده  سعی  مقاله  این  و    یتربازدیدی  رایج،    هایاندیشیمصلحتو  در  زندگی  به  نسبت 

از   هایچالش گردد  ینتیجه و    شدهمطرح   دانشگاه  بعد  ارائه  فراز   مطمئناً.  ملموس  تمام  با  دانشجویی  و    زندگی 

و  هایشنشیب خاطراتش  و  هایچالش،  رسید  خواهد  پایان  به  روزی  دنیای    از  قبل   است  بهترچه ش  به  ورود 

به استقبال آن برویم. مباحث این    ترهوشیارانه را بررسی کرده و    آن   هرچند محدود از مهندسین عمران بخشی  

 . پردازدمیمتمرکز به رشته عمران   صورتبه ولی  باشد می دیگر نیز   هایرشته مقاله قابل بسط به 

 
 

که باید هر دانشجویی از خود بپرسد تا بتواند با جواب    باشدمی   "خواهم کرد؟  کارچهدانشگاه   بعد از"اصلی    سؤال

البته جو    یانگیزه خود همچنان    کنندهقانع  را حفظ کند.  تحصیل  را    ،در کشور  کنونی ادامه  دانشجویان  بیشتر 

برنده  داند می متهم   تا چند سال    ،تا  ادامه تحصیل    شدهقبول در دانشگاه    توانستمی که    کس هر   پیشچراکه  و 

دهد مایه مباحات والدین و اقوام بود ولی گویا چرخ روزگار این بار نیز قواعد را برهم زده و باعث شده دانشجو  

  نگریآینده تجربی خارج از دانشگاه بهترین دید برای    هایبخش بودن بیشتر مایه تمسخر محافل شود و کار در  

در    ولی اگر بخواهیم تجویز کلی ارائه دهیم باید   باشد میبه فرد    بسته وابسیار پیچیده و    سؤال پاسخ به این  باشد.  

با    ابتدا، دانشجو  اصلی    اهدافشانانواع  با طیف  و  زده  کنار  را  معدود  تعداد  تا  بشناسیم  جامعه    دهندهتشکیل را 

  التحصیلی غ فار روبرو شویم. ولی انواع مختلف دانشجو پس از    گراییآرمان منطقی و خارج از    صورتبه دانشجویی  

 در ذیل سعی شده است با تقریب زیاد این افراد متمایز شوند. ؟ چه دیدی نسبت به آینده خود دارند 
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 . کنندمی ( دانشجویانی که در موقع تحصیل نیز کار 1

دانشجو  نوع  این  تعداد  به    هایدانشگاهدر    هاالبته  ولی    ترکم دیگر    هایدانشگاه سراسری نسبت  این  است  خود 

 است. شدهتشکیلدانشجویان نیز از دو طیف 

 
خود ناراضی هستند و امیدوارند بتوانند با مدرک دانشگاهی خود جایگاه بهتری    کنونیافرادی که از شغل    الف(

 . آوریممی در جامعه پیدا کنند که این طیف را نیز در دسته افرادی که پس از تحصیل کار مناسب ندارند به شمار  

مرتبط بودن یا  را دارند.    التحصیلیفارغ   بعد ازخود راضی هستند و قصد ادامه آن    کنونیافرادی که از شغل    ب(

نبودن شغل با رشته تحصیلی اینجا مطرح نیست و این قشر به هر دلیلی بیشتر به مدرک نیاز دارند تا بتوانند در  

 آینده از آن استفاده کنند.

 .ندارند اشتغال( افرادی که در موقع تحصیل 2
به   نیز  دانشجویان  نوع  تقسیم    هایدستهاین  دارند.   ای برنامه و هر یک    شوند میگوناگونی  آینده خود  اگر    برای 

 .رسد می زیر معقول به نظر  هایگزینه ها را نسبت به اهدافشان تقسیم کنیم  بخواهیم آن

 به امید شغل آکادمیک   در ایران  ادامه تحصیل  الف( 
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است و گزیده پسند و در    گیرسخت راحتی است با درآمد باال ولی    نسبتاًشغل  دانشگاه،    علمیهیئت عضویت در  

تعداد    هایسال دانشجویان    تقریباً  هایشاستخدامیاخیر  برای  است  نامناسبی  هدف  پس  کرده  میل  صفر  به 

بتوان    حتماً چون هیچ تضمینی ندارد که    است  ر ریسکی برای دانشجویان عالی هدف پُ  ، عالوهبه .  ضعیف و متوسط 

ه در همان دانشگاه فردی از شما حمایت کند که این نیز  کشد مگر این  علمیهیئتدر یک دانشگاه خوب عضو  

 ست و مخصوص خواص. بسیار نادر ا

 مهاجرت به خارج از کشور  ب( 

 
عمران،   مهندسی  پس    موردتوجهاست    ایرشته رشته  جهان  سراسر  در  اساسی  را    راهبیو  هدف  اگر  نیست 

مهاجرت   این  بگذاریم.  باشد   مهاجرت  صورتبه هم    تواند می مهاجرت  که کاری  کشورهای    ؛  و    توسعهدرحال در 

تحصیلی همراه با فاند به کشورهای جهان    صورتبه و هم    مطرح است   نیازمند به مهندس مانند کشورهای عربی 

دارد لبه  دو  نیز  مهاجرت  ولی  دانشگاه خوب    ترینبینانه خوش در    ،اول.  در  تحصیل  از  فرد پس    تواند می حالت 
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رشته   در  باال  به  متوسط  درآمد  با  ول  موردعالقه شغلی  کند  پیدا  دیگرخود  حالت  در  این    ی  باید  نیز  فرد  خود 

  های سالخانواده زندگی بگذراند. با اینکه در    دور از ظرفیت روحی را داشته باشد که بتواند در کشوری غریب و  

است چه افراد موفق و چه افرادی که پس   شدهمشاهدهولی از هر دو طیف نیز    یافتهافزایش اخیر میل به مهاجرت 

نیست و نیاز به الزاماتی دارد مانند نمره    الوصول سهلخارج از این مباحث خود مهاجرت نیز    .اند برگشته از چندی  

از همه   و  قوی  رزومه  این    ترمهم زبان، معدل مناسب،  نیست  فراهم  برای همه  این شرایط  کافی که چون  پول 

 . گیردبرمی در را  افراد معدودی  نیز گزینه 

 تکیه به اطرافیان پرنفوذ  ج(

 
 

و برخی مواقع    استفادهقابلمطرح نیست و برای بقیه امور زندگی نیز در ایران    کارالبته داشتن پارتی تنها برای  

دیگر    ترقوی بسیار   خود  هاستتواناییاز  آینده  از  دلیل  هر  به  که  هستند  دانشجویانی  بخش  این  از  منظور   .

کم نیستند دانشجویان مهندسی    .هاآن اند یا به علت موقعیت اجتماعی اطرافیانشان و یا به دلیل ثروت  مطمئن

البته شاید این   ،بزرگ هستند و مطمئن از آینده  هایشرکتعمران در دانشکده که فرزندان یا اطرافیان صاحب  

اکثر   شده  باعث  آینده  از  قلبی  تفری  هاآن اطمینان  با  را  پرنفوذ  راط  .اند گرفته اشتباه  گاه  حدانشگاه  به  افیان 

محدود    هایشرکت افراد    شودنمی خصوصی  از  بخشی  جذب    هایارگان   موردنیاز و  طریق  همین  از  نیز  دولتی 

 . . پس اگر جزو این افراد هستید، خدا قوتشوند می 
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 استخدام   د(

 
هدف مناسبی به نظر    شودمی استخدامی که ساالنه برگزار    هایآزمون دولتی با استفاده از    هایارگان استخدام در  

  ایگونه پیچیده و کنکور  تقریباًسپری کردن خدمت سربازی ضروری است و پروسه    هاآن البته برای اکثر    رسد می 

اطرافیانشان   خواهند می افرادی که    مصاحبه با  یعنیغول مرحله آخر  دارد که اگر هم از آزمون قبول شوید باید از  

 به این بخش راه یابند. توانند می از دانشجویان نیز با ممارست  برخی ا جذب کنند نیز عبور کنید. با تمام جوانب ر

 کار در کارزار مهندسین عمران  ه(

 
 

درصد   80. پس  دهند می درصد دانشجویان را تشکیل   20حالت    ترینبینانه خوش فوق در    شدهمطرح تمامی موارد  

 فرعی روی بیاورند؟  هایشغلبه  و داشته باشند؟ آیا باید همسو با جو جامعه ناامید شدهبقیه چه هدفی  
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خود را شروع کنند یا    وکارکسبخودشان    خواهند می به خود فرد بستگی دارد برخی    شدتبه   سؤاالتجواب این  

توصیه    اصالًرا ندارید    هاحوزهشرکت استارتاپی که اگر تجربه کافی در این    عنوانبه شرکت عمرانی و یا    عنوانبه 

 . پس چاره چیست؟ شودنمی

است و هدف اصلی این مقاله نیز تبیین آن است.    شدهمشاهده  هانمونه روشی وجود دارد که موفقیت آن در اغلب  

از موارد    کدامهیچ اگر    گیریممی سبب موفقیتتان شود جز خودتان پس نتیجه    تواند مین  کسهیچ   معروفقولبه 

 زیر پیروی کنید.  آسایمعجزه فوق را ندارید به خودتان ایمان بیاورد و از روش 

 

 ". کندمی تضمین  را شما  یآینده شما  هایمهارت"

 
 

  کنونی قبل از بسط این جمله فکر کنید که صاحب یک شرکت عمرانی چرا باید شما را استخدام کند؟ در دنیای  

است    پیداکرده برای رضای خدا کاهش محسوسی    صرفاً  ماستخدا  تعداد   پس   . گرددمی هرکس دنبال منافع خود  

ماه افرادی  به  نیز  همیشه  امور  ولی  انجام  برای  را    گیری نتیجه است.    موردنیازر  مبحث  این  برای    توان می آخر 

  دهند می آموزش ن  هادانشگاهرا    هامهارت موردنیاز بازار کار دانست که اکثر این    هایمهارتافزایش کمی و کیفی  

بیشتر   فراگیری    صورتبه و  تعداد  شوند می خودآموز  هرچه  مناسب    هایمهارت.  علمی  عمق  با  را  یاد بیشتری 

 هایمهارت به یادگیری    را. ولی آیا باید وقت با ارزشمان  کند می زه خواهان شما افزایش پیدا  به همان اندا  بگیرید 

 ی سکوی پرتاب ماست؟هایمهارت چه  اصالًکمتر هدر دهیم؟  بااهمیت

مقاله   این  انتهایی  بخش  مهارت    خواهممی در  که    کنندهتضمینسه  کنم  مطرح  را  عمران  مهندس  هر  آینده 

 . کند می ابتدایی  هایقسمت در  شدهمطرح غیراصولی  هایراه از تمامی  نیازبی را شما  هاآن دانستن هر یک از  
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 خاص:  هایسازهطراحی  -1
روز دنیا و    افزارهاینرم برخالف گذشته  چراکه    الزامی استجویان  ت از دانش طراحی برای تمامی دانشفهم درس 

حقوق    درنتیجهمعمول افزایش چشمگیری داشته است    هایسازه رایانه در اختیار اکثریت قرار دارد ولی طراحان  

بیشتر احتمال موفقیت دارد. پیشنهاد    پرکنید بازار را    خل ولی اگر    کند مینیز با گذشت زمان کاهش پیدا    هاآن

در بازار    هاآن به    و... محدود کرد چون نیاز   هاسوله خاص مانند خرپاها،    هایزه سابه    توان می را    طراحی برای حوزه  

 آغاز کنید. SAP افزارنرم یادگیری  باید توانمی . برای شروع شودمی کار احساس 

 : مترور -2
کس بتواند منافع مالی بیشتری را برای شرکت به ارمغان بیاورد محبوب دل مدیر خواهد شد یکی از  هر  اصوالً

. در اینجا منظور از متره، متره تدریس شده در دانشگاه نیست چراکه  باشد می متره و برآورد اصولی    هابخشاین  

بازار  بابسیار   دارد  کارنیاز  با    ، فاصله  آشنا  افرادی  تدکار(،    یافزارهانرم منظور  )مانند  شرایط بهافهرست متره   ،

و   پیمان  هزینه    باشد می   وبودجهبرنامه سازمان    هایبخشنامه عمومی  اولیه  برآورد  با  بتواند  به    هاییپروژه تا  که 

تنظیم    شودمی مناقصه گذاشته   باعث کسب درآمد    هایوضعیتصورت و همچنین  شرکت شود.    موقع به اصولی 

 جذاب باشد.  تواند می در دفاتر فنی موردنیاز است  اکثراًاین پیشنهاد که  برند نمی لذت  برای افرادی که از طراحی

 :مجری خبرهمهندس  -3
دار وجود  نیز  دانشجویان  از  که  نبرخی  اصلی    اصالً د  در  برای    هاآن علت  حضور  رشته  این    های کارگاه انتخاب 

با افزایش اطالعات خود در    شودمی ندارند. برای این افراد هم توصیه    رایانه کار با  به    ایعالقه ساختمانی است و  

این چالش کنند که جذاب نیز به    یآماده خود را    ،ساختمانی  هایکارگاه اجرا و نظارت و حضور فعال در    یحوزه 

 و برای افراد کاردان حقوق کافی دارد.  رسد می نظر 

 : و دو توصیه انتهایی به دانشجویان عزیز

داشته باشید و هرگز در    باانگیزههمراه  و   وقفهبی و باید تالش    آید نمی   به دست  شبهیک ر سه مهارت فوق  ه  الف(

 آید می   به دستشروع کار در هیچ شرکتی حقوق درخواست نکنید چون مهارت اولیه با ممارست و بدون حقوق  

 ند کرد. کافی خوب باشید برای ماندنتان اصرار خواه  اندازهبه و مطمئن باشید اگر 

و    ب( کنید  االن شروع  در    سازیشبکه از همین  افراد موفق  با  برقرار کنید    ی حوزه کنید.  ارتباط  در  چکار  ون 

 . انتخاب کنید ارتباط  را برای افراد بهتر از خود  حتماًخواهد شد و  موردنیاز هایتانارتباطآینده نزدیک تمامی این 
 

 : نویسنده

 های عمرانی  کتابمدرس و مولف  میررضا میریحیوی مهندس 

 


