رشته عمران -کارهای عمومی ساختمان چیست؟

با بزرسی يضعیت ویزيی اوساوی صىایع کشًر ،خالء کاردان ( علمی کاربزدی ) کٍ بتًاوذ مشکالت اجزایی را
در سمیىٍ َای مختلف ساختماوی بزآيردٌ ساسد کامالً احساس می گزدد .بزای رفع ایه کمبًد ایجاد ديرٌ
َای کارداوی پیًستٍ ضزيری بٍ وظز می آیذَ .ذف ایه بزوامٍ  ،تزبیت کاردان کارَای عمًمی ساختمان با
جُت گیزی فىی است ي لذا در طزاحی بزوامٍ عاليٌ بز مُارتُای فىی ،تفکز طزاحی ویش مًرد تًجٍ بًدٌ
است .بی شک در کارَای ساختماوی ،فعالیت َای بسیاری اوجام می گیزد کٍ قسمت عمذٌ ای اس ایه فعالیت
َا بٍ کارَای عمًمی در ساختمان تعلق دارد .آمار ي اطالعات ویش بٍ ما می گًیذ کٍ صىعت ساختمان ساسی
ویاس مبزمی بٍ تخصص فارغ التحصیالن کارداوی فىی کارَای عمًمی ساختمان دارد .افزادی کٍ می تًاوىذ بٍ
عىًان تکسىیه کارگاٌ در کلیٍ کارگاٌ َای ساختماوی فعالیت کىىذ یا بٍ عىًان کمک مُىذس اس طزف
دستگاٌ وظارت یا کارفزما در کارَای ساختماوی وظارت داشتٍ باشىذ.

صنعت و بازار کار:
مشاغل فارغ التحصیالن :فزاگیزان پس اس گذراوذن ديرٌ کارداوی قابلیتُای السم بزای اشتغال در سمیىٍ َای
سیز را بذست خًاَىذ آيرد :
سزپزست پزيصٌ ساختماوی
وقشٍ کشی ساختمان ( پزيصٌ َای کًچک ي بشرگ )

کىتزل کىىذٌ ي بیان کىىذٌ وقشٍ در محل احذاث پزيصٌ َا
بٍ عىًان متزير در مُىذسیه مشاير بٍ شزکتُای ساختماوی متزٌ ي بزآيرد کىىذٌ
وقش ي تًاوایی فارغ التحصیالن :اس فارغ التحصیالن ایه ديرٌ قابلیتُای سیز اوتظار می ريد:
بزوامٍ ریشی مزاحل کار ي ساسماوذَی ي کىتزل پزيصٌ ساختماوی با مقطعی اس پزيصٌ بشرگ در کارگاٌ ساختمان
اوتقال اطالعات فىی مًرد ویاس کارگاَُای ساختماوی بٍ کارگزان
وظارت بز پزيصٌ َای کًچک ساختماوی
تُیٍ وقشٍ َای محاسباتی در دفاتز مُىذسیه یا ساسماوُای مزبًط
سزپزستی کارگاٌ کًچک ساختماوی ي یا مقطعی اس یک پزيصٌ
کار در کارگاٌ بٍ عىًان دستیار دريس عملی در کىار مذرس
متزٌ ي بزآيرد پزيصٌ َا

