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آسمان خرا

ماشین ورزشی
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مهندسین برای اختراعات جدید، طرح هایی ارائه 
می دهند و طرح های موجود را ارتقا می بخشند. 

ایده و طرح شما ممکن است به ساخت یک 
دستگاه پزشکی که به درمان بیماران کمک 

می کند یا به ساخت یک فضاپیما که انسان ها 
را به کره مریخ می برد یا یک منبع نیروی پاک و 

تمیز یا به یک زلزله منجر شود.

مهندس بودن به این معنی است که راه حل هایی 

برای مسائل مختلف طرح کنید. مهندسین با مطالعه 

ریاضیات و علوم، از دانش و معلومات خود در طراحی 

سیستم ها و محصوالت جدید استفاده می کنند تا 

بتوانند با ساخت ساختمان های ضد زلزله و درمان 

بیماری های مهلک و مرگ بار، شکل زندگی را تغییر 
دهند.

برای  علوم  و  ریاضیات  از  مهندسین  است.  مسئله  حل کننده  مهندس، 
استفاده  ساختمان ها،  بلندترین  تا  ذرات  کوچک ترین  از  اشیا،  ساخت 
موجب  حتی  و  می کنند  ابداع  جدیدی  فناوری های  آن ها  می کنند. 

پیشرفت فناوری های موجود نیز می شوند.

ایده های جدید

رویکردهای خالقانه

معنی و مفهوم 
مهندس

آزمایش طرح دوچرخه المپیک در یک تونل بادی

مهندسی که روی موتور یک هواپیما کار می کند.

مهندسین، اهرام، 

هواپیماها و آیپادها را 
طراحی کرده  و ساخته اند.

واووو
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مهندسان در همه کشورهای جهان کار می کنند، چون 

مواد ساختمانی، چشم اندازها و مسائلی که مهندسان با 

آن مواجه می شوند، ممکن است متفاوت باشد. آن ها از 

خالقیت ها و روش های مناسب در حل مسائل، در همان 
جایی که کار می کنند، استفاده می کنند.

وقتی در مدرسه تحصیل می کنید، به اندازه الزم، 
ریاضی و علوم یاد خواهید گرفت. پس از آن، 
می توانید به دانشگاه بروید و رشته مهندسی 

بخوانید. از همه مهم تر، رؤیای روش های جدید 
در حل مسائل را در سر بپرورانید.

اگر به ماجراجویی عالقه دارید، 
مهندسی شغل هیجان انگیزی است. 
مهندسان طرح جدید را در کامپیوتر 
طراحی می کنند و بعد به مکان های 

مختلفی می روند تا آن طرح را به 
مرحله ساخت و اجرا برسانند. مهندسان 

روی موتورهای بزرگ جت، در ارتفاع 
بسیار زیاد، باالی توربین های بادی، کف 
اقیانوس ها و حتی در فضا کار می کنند.

در سراسر جهان

چگونه یک مهندس بشوم؟

مهندسان همه جا حضور 
دارند.

مهندسی که در ایستگاه بین المللی فضا مشغول به کار است.

آزمایش کابل برق زیر دریایی در 

ساحل زانزیبار )زنگبار یا زنجبار(
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