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مهنــدیس عمــران برداریــم .پرواضــ 
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شــهید باهنــر کرمــان ،در اختیــار مخاطبــان قــرار
دهیــم.
اینــک کــه بــه لطــف الهــی ،اولیــن شــماره
ه «فراعمــران» انتشــار یمیابــد ،بــه
نشــری 
ُ
َ
َ
ق ،لــم
مخلــو َ
ر ال َ
مصــداق جملــه « َمــن لــم یَشــک ِ
ق» خودمــان را موظــف یمدانیــم ،از
ر الخا ِلـ َ
یَشــکُ ِ
زحمــات یبشــائبه و یبشــمار دوســتان عزیــزی
کــه در تهیــه و انتشــار ایــن مجلــه همراهمــان
بودنــد؛ صمیمانــه ســپاسگزاری نمــوده و بــرای
همــه ایــن بزرگــواران از درگاه خداونــد متعــال
توفیــق روز افــزون مســئلت داریــم.
ن مــا از نظــرات،
امیــد اســت کــه بــا آگا 
ه کــرد ِ
پیشــنهادات و انتقــادات ســازندهتان« ،فراعمران»
را هرچــه غینتــر کنیــد.
فائزه مومینفرد
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از مصالــح دورریــز ( )TMو خاکســتر بــادی ( )FAبــه عنــوان محصــوالت

تاثیر استفاده از خاکستر بادی و پسماند
معادن به عنوان جایگزین سیمان در بتن

پســماند بــه جــا مانــده از فعالیــت هــای معــدین و صنایــع گرمــایی یــاد یم
شــود و بــه طــور کیل در کشــور ایــران بــا توجــه بــه رشــد روز افــزون صنایــع
معــدن کاوی ،تولیــد ایــن پســماند هــا روز بــه روز در حــال افزایــش اســت..
مطالعــات در حــال بــرریس امــکان اســتفاده از مصالــح دورریــز بــه عنــوان
جایگزیــی بــرای ماســه و اســتفاده از خاکســتر بــادی بــه عنــوان جایگزیــی
بــرای ســیمان در اختــاط بتــن هســتند .در ایــن مقالــه ،تاثیــر جایگزیــی
مصالــح دورریــز معــادن بــه جــای ماســه و خاکســتر بــادی بــه عنــوان ســیمان
بــر مقــدار اســتاندارد مقاومــت فشــاری نمونــه هــا ،مقامــت کشــی شــکاف
خــوردیگ و مقاومــت خمــی مــورد بــرریس قــرار یم گیــرد .طــرح اختالطــی
2

از بتــن کــه دارای مقاومــت فشــاری  40 N/mmبــا نســبت آب بــه ســیمان
برابــر بــا  0.4پذیرفتــه شــده اســت .مخلــوط بتــن حاصــل از  %35از مصالــح
دور ریــز و  %65ماســه طبیعــی عملکــرد بســیار بهتــری نســبت به ســایر نمونه
هــا نشــان داده اســت و همچنیــن بــرای ایــن ترکیــب مطالعــات بــرای پیشــنهاد
جایگزینــه بهینــه ســیمان پرتلنــد معمــویل ،بــا خاکســتر بــادی انجــام شــده
اســت .جایگزیــی  %20ســیمان پرتلنــد معمــویل بــا خاکســتر بــادی ،چیــزی در
حــدود  % 5 - 0مقاومــت فشــاری بیشــتر را در مقابــل اختــاط هــای معمــویل،
بــرای هــر دو گیــرش  28و  56روزه نشــان یم دهــد .نتایــج بدســت آمــده
بــرای اختــاط جایزگیــی  %20ســیمان پرتلنــد معمــویل بــا خاکســتر بــادی
از نظــر مقاومــت کشــی شــکاف خــوردیگ و مقاومــت خمــی در مقابــل
اختــاط هــای معمــویل در بتــن ،بســیار شــگفت انگیــز و قایــل توجــه بودنــد.

به قلم :محمدرضا مفیدی

MohammadRezaMofidi@yahoo.com
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رهــا کــردن بــدون تکلیــف مصالــح و

ضایعــات صنعــی یم توانــد جایگزیــن

ضایعــات معــادن ســنگ آهــن ،شــامل

خاکســتر بــادی (فــای اَش) یــی

زبالــه هــای بــه جــا مانــده از فعالیــت

مناســی بــرای مصالــح طبیعــی و یــا

احیــاء زمیــن ،بــاز اســتخراج آهــن و یــا

دیگــر از پســماندهای نیــروگاه هــای

هــای معــدین در طبیعــت ،یم توانــد

مصالــح مصنوعــی باشــد.

ســایر فلزهــا و اســتفاده دوبــاره از آنهــا

حــراریت کــه از زغــال ســنگ بــه عنــوان

باعــث مشــکالت بــزرگ زیســت محیطی

ضایعــات بــه جــا مانــده از معــادن

بــه عنــوان عناصر خام بــرای تولیــد مواد

ســوخت اســتفاده یم کننــد ،یم باشــد.

بشــود .از ایــن رو دامنــه گســترده ای

ســنگ آهــن ،یــی از مــواد حاصــل

زیرســاخت ،مــواد پــر کننــده و تقویــت

خاکســتر بــادی ،در واقــع ریــز ذرات

از دیــدگاه هــای پایــداری بــرای بهــره

از فعالیــت هــای معــدین اســت .ایــن

کننــده هــا یم باشــد .مطالعــات گذشــته

مــواد معــدین باقــی مانــده حاصــل از

بــرداری از ایــن مصالــح و زبالــه هــا و

ضایعــات ،در یپ فرآینــد فــرز کــه جهــت

نشــان یم دهــد راه هــای زیــادی بــرای

آتــش ســوزی هــای روی زمیــن و یــا

همچینیــن مدیریــت و ســازمان دهــی

اســتخراج فلــزات هــدف از ســنگ هــای

بهــره بــرداری از ضایعــات ســنگ معدین

ذرات زغــال ســنگ بــه جــا مانــده در

آنهــا ،وجــود دارد .زبالــه هــا و مصالــح

معــدین انجــام یم شــود ،باقــی یم

آهــن و اضافــه کــردن آن در کلینکــر و

مبــدل هــای حــراریت تولیــد بــرق یم

ضایعــایت یم تواننــد بــرای تولیــد

ماننــد.

بتــن ،بــه عنــوان جایگزین ماســه در بتن،

باشــد .همچنیــن یم تــوان از خاکســتر

محصــوالت جدیــد و یــا یم تــوان بــه

ذرات موجــود ضایعــات فعالیــت

بــه عنــوان مــواد ســیلییس در ســرامیک

بــادی بــه عنــوان یــک افــزودین مفیــد

عنــوان جایگزیــن مصالحــی قــرار گیــرد

هــای معــدین ،ممکــن اســت در فصــل

و بتــن اســفنجی اتــوکالوی وجــود دارد.

بــرای بتــن یــاد کــرد .ایــن مــاده ،در

تــا منابــع طبیعــی بــا کارایی و بازدهــی

تابســتان ســبب آلــودیگ هــوا شــود.

عــاوه بــرآن ،یــک تحقیــق در ســال

خــواص زیــادی از بتــن در هــر دو حالت

بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد و

در فصــول بــاراین نیــز ،بــا فرســایش

 2012بــه بــرریس امــکان اســتفاده از

تــازه و ســخت شــده ،تاثیــر یم گــذارد.

محیــط زیســت از آلــودیگ هــای ایــن

ســطح دپوهــای نگهــداری ضایعــات

ضایعــات ســنگ معــدین آهــن در تولیــد

عــاوه بــر ایــن ،اســتفاده از ضایعــات

ضایعــات محافظــت گــردد .برخــی از

معــدین توســط آب حاصــل از بارنــدیگ،

پــاک هــای مصرفــی در ســنگ فــرش

ســایر صنایــع در صنایــع مرتبــط بــا

زبالــه هــای صنعــی در نزدیــی منابــع

زمیــن هــای اطــراف ،آب هــای ســطحی

خیابــان هــا یم پــردازد .محققــان در

ســیمان و بتــن یم توانــد ســبب کاهــش

زیــی دپــو یم شــوند و ایــن امــر باعــث

و آب هــای زیرزمیــی تحــت تاثیــر

ایــن پژوهــش ،بــا انجــام آزمایــش هــای

مشــکالت زیســت محیطــی نیــروگاه

زیــر ســوال بــردن بــاروری طبیعــی

قــرار یم گیرنــد .شســته شــدن فلــزات

آزمایشــگاهی ،مقــدار مقاومــت فشــاری

هــای حــراریت و کاهــش هزینــه هــای

خــاک یم شــود.

ســنگین نیــز یــی دیگــر از معایــب و

و جــذب آب توســط نمونــه های ســاخته

تولیــد بــرق شــود .طبــق تحقیــق انجــام

مصالــح ســنیگ ،یــی از مهمتریــن

مضــرات ایــن ضایعــات اســت .بــا توجــه

شــده را انــدازه گیــری کردنــد .نمونــه

شــده توســط دو محقــق در ســال 2013

مــواد تشــکیل دهنــده بتــن را شــامل یم

بــه ایــن مســائل ،ضایعــات معــدین

هــا در ایــن آزمایــش تحــت گیــرش  7و

میــادی ،اســتفاده از افــزودین هــایی

شــوند .در واقــع ایــن مصالــح چیــزی

یــی از مهمتریــن مســائل زیســت

 28روزه قــرار گرفتــه انــد .در نتیجــه ایــن

ماننــد فیلــر الیمســتون بــه عنــوان

بیــش از  %70از حجــم بتــن را تشــکیل

محیطــی در هــر پــروژه معدنــکاوی

مطالعــه ،آمــده اســت کــه پــاک هــای

جایگزیــن قســمیت از ســیمان مصرفــی

یم دهنــد .بســیاری از کشــور هــا ،بــا

یم باشــد .در ســال  ،2004میــزان کل

ســاخته شــده دارای مقاومــت فشــاری

در بتــن یم توانــد در کاهــش قیمــت

بحــران کمبــود مصالــح طبیعــی مناســب

تولیــدات معــادن روبــاز دنیــا برابــر

 36.5مگاپاســکال در پایــان گیــرش 28

بتــن خودمتراکــم و همینطــور بــه بهینــه

بــرای ســاخت و ســاز روبــرو هســتند.

بــا عــدد  75میلیــون تــن بــوده اســت

روزه خــود و تحــت اختــاط بــا ضایعــات

ســازی برخــی از خصوصیــات آن ،در

در ایــن کشــورها همچنیــن ،کمبــود یــا

کــه از ایــن مقــدار حــدود  30میلیــون

را از خــود نشــان داده انــد(Ratio

هــر دو حالــت تــازه و ســخت شــده

عرضــه نامناســب ماســه پــروژه هــای

تــن را ضایعــات تشــکیل داده اســت

 .)1:0.75:0.75:3همچنیــن در پایــان

کمــک کند.محققــان طبــق گــزاریش کــه

زیرســاخیت عمــران را تحــت تاثیــر قــرار

و بــا توجــه بــه اینکــه شســته شــدن

محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه

در ســال  2014منتشــر شــد ،بــه ایــن

یم دهــد .در جهــت کاهــش وابســتیگ

مــواد ســی احتمــایل موجــود در ایــن

تغیــرات زیــادی در میــزان جــذب آب

نتیجــه رســیدند کــه نمونــه هــایی کــه در

بــه مصالــح طبیعــی بــه عنــوان مهمتریــن

ضایعــات ســبب آلــودیگ هــای گســترده

نمونــه هــای ســاخته شــده در مقایســه

طــول هفــت روزی کــه به گیــرش  7روزه

منبــع مصالــح مصرفــی در بتــن ،مصالــح

یم شــود ،باعــث نگــراین محققــان

بــا نمونــه هــای اســتاندارد رخ نــداده

خــود یم رســند ،حــرارت دیــده باشــند

ســاختماین مصنوعــی یــا مصالــح تولیــد

شــده اســت .خــواص مقاومــی بتــن

اســت .ایــن پژوهــش نیــز ،اســتفاده از

هفــت برابــر مقاومــت فشــاری بیشــتری

شــده از ضایعــات صنایــع برای اســتفاده

تحــت شــرایط اســتفاده از ضایعــات

ضایعــات معــدین را جهــت اســتفاده در

نســبت بــه نمونــه هــایی کــه در دمــای

در صنایــع ســاختماین یم تواننــد مــورد

معــادن ســنگ آهــن در ایــن مقالــه مورد

مصالــح ســاختماین و محصــوالت مــورد

محیــط بــه گیــرش  7روزه رســیده انــد از

اســتفاده قــرار گیرنــد .بنابــر ایــن،

بحــث قــرار خواهــد گرفــت .در حــال

اســتفاده در صنایــع ســاخت و ســاز

خــود نشــان یم دهنــد.

اســتفاده از مصالــح بدســت آمــده از

حاضــر عمــده تریــن بهــره بــرداری از

پیشــنهاد کــرده اســت.
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خاکســتر بــادی (فــای اَش) یــی دیگــر از پســماندهای نیــروگاه هــای حــراریت کــه

نتیجه گیری

از زغــال ســنگ بــه عنــوان ســوخت اســتفاده یم کننــد ،یم باشــد .خاکســتر بــادی ،در
واقــع ریــز ذرات مــواد معــدین باقــی مانــده حاصــل از آتــش ســوزی هــای روی زمیــن

در این بخش ،نتایج مهم حاصله از پژوهش مربوطه آمده است:

و یــا ذرات زغــال ســنگ بــه جــا مانــده در مبــدل هــای حــراریت تولیــد بــرق یم باشــد.

• بتــن شــامل پســماند معــدین بــا  ٪30تــا  ٪40پســماند جایگزیــن شــده بــه جــای

همچنیــن یم تــوان از خاکســتر بــادی بــه عنــوان یــک افــزودین مفیــد بــرای بتــن یــاد

شــن و ماســه باالتریــن مقاومــت فشــاری را پــس از  28روز پخــت نشــان داد .عــاوه بــر

کــرد .ایــن مــاده ،در خــواص زیــادی از بتــن در هــر دو حالــت تــازه و ســخت شــده،

ایــن ،افــزودن پســماندهای معــدین باعــث کاهــش مقاومــت بتــن یم شــود.

تاثیــر یم گــذارد .عــاوه بــر ایــن ،اســتفاده از ضایعــات ســایر صنایــع در صنایــع مرتبــط
بــا ســیمان و بتــن یم توانــد ســبب کاهــش مشــکالت زیســت محیطــی نیــروگاه هــای

بــرای ماســه حاصــل یم شــود.

حــراریت و کاهــش هزینــه هــای تولیــد بــرق شــود .طبــق تحقیــق انجــام شــده توســط دو

• اختــاط هــایی بــا  %50و  %60از جایگزیــی پســماند معــدین منجــر بــه پدیــد آمــدن

محقــق در ســال  2013میــادی ،اســتفاده از افــزودین هــایی ماننــد فیلــر الیمســتون بــه

کمتریــن مقاومــت فشــاری (حــدود  45مگاپاســکال) یم شــود ،کــه تقریبــا  % 8پاییــن تــر

عنــوان جایگزیــن قســمیت از ســیمان مصرفــی در بتــن یم توانــد در کاهــش قیمــت بتــن

از مقاومــت اختــاط مرجــع اســت.

خودمتراکــم و همینطــور بــه بهینــه ســازی برخــی از خصوصیــات آن ،در هــر دو حالــت
تــازه و ســخت شــده کمــک کند.محققــان طبــق گــزاریش کــه در ســال  2014منتشــر

• توصیــه یم شــود از پســماندهای معــدین بــه مقــدار  35درصــد بــه عنــوان جایگزیــی
از ماســه اســتفاده شــود تــا بتــن بــا خــواص مقاومــی خــویب حاصــل شــود.

شــد ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه نمونــه هــایی کــه در طــول هفــت روزی کــه بــه گیــرش

• مشــاهده یم شــود کــه مقاومــت فشــاری بتــن شــامل خاکســتر بــادی بــا افزایــش

 7روزه خــود یم رســند ،حــرارت دیــده باشــند هفــت برابــر مقاومــت فشــاری بیشــتری

محتــوای خاکســتر بــادی پــس از  90روز گیــرش ،افزایــش یم یابــد .در بیــن بتــن مخلــوط

نســبت بــه نمونــه هــایی کــه در دمــای محیــط بــه گیــرش  7روزه رســیده انــد از خــود
نشــان یم دهنــد.
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• مقاومــت فشــاری مطلــوب  53مگاپاســکال بــا  ٪35جایگزیــی پســماند معــدین

برای مطالعه نسخه کامل این مقاله ،لطفا بارکد فوق را اسکن کنید.

شــده  ،مقاومــت در اختــاط  ، F20 / TM35چهــار درصــد بیشــتر از بتــن مرجــع اســت.

بنابرایــن  ،بــه نظــر یم رســد مخلــوط  F20 / TM35جایگزیــن بهینــه در تحقیقــات اســت.
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صالــح حمــزه جــواران در ســال  ۱۳۸۱وارد دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان شــد و
دوره کارشــنایس مهنــدیس عمــران را در ایــن دانشــگاه گذرانــد؛ امــا ادامــهی مســیر

آشنایی با یک استاد

تحصیــات خــود را در دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران ســپری کــرد و پــس از اخــذ
مــدرک کارشــنایس ارشــد در گرایــش ســازه ،در ســال  ۱۳۹۲نیــز از رســاله دکتــری خود،
بــا کســب نمــره کامــل در محضــر اســاتید و داوران گرانقــدری ماننــد دکتــر محمدتقــی
احمــدی ،دکتــر محمــد رحیمیــان ،دکتــر حمیــد محــریم ،دکتــر ناصــر خاجــی و دکتــر
مرتــی اســکندری قــادی ،دفــاع کــرد .ایشــان برایــن امــر معتــرف اســت کــه هــر چــه
داریــم از فضــل پروردگارمــان هســت و از اســاتید خــود بــه ویــژه مرحــوم دکتر اســدالله
نــورزاد بــه عنــوان الگــوی اخالقــی و علــی خــود یاد یم کنــد و تکامــل و موفقیــت حقیقی
انســان هــا را در گــرو تحمــل ســخیت یم داند.
حمــزه جــواران کار حرفــهای
خــود را بــا فعالیــت در یــک
شــرکت مهندســین مشــاور
در شــهر تهــران شــروع کــرد
و در ادامــه بنــا بــه عالق ـهای
کــه بــه حــوزه آمــوزش
داشــت بــه عضویــت هیــأت
علــی بخــش مهنــدیس
عمــران دانشــگاه شــهید
باهنــر کرمــان در آمــد .وی
هماکنــون ریاســت بخــش
مهنــدیس

عمــران

ایــن

دانشــگاه را برعهــده دارد .در
ایــن گفتگو ،لحظایت همنشــین
ایشــان شــدهایم تــا بــا
ایــن اســتاد نمونــه
بیشــتر

آشــنا

شــویم.
توسط :فائزه مومین فرد

FaezehMomeniFaed94@gmail.com
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بــرای شــروع گفتوگــو لطفــاً

از

چــه

ســوابق جنابعــایل در حــوزه

وضعیــت

مختصــری از ســوابق خانوادیگ

خاطــرهای بــرای شــما بــه

تألیــف مقــاالت علــی پژوهــی

عمــران کشــور و پیشــرفت

و هدایــت پایــان نامههــا و

هــای صــورت گرفتــه در ایــن

خــود ارائــه فرمائید؛چهشــد

ه هــای تحصیــات تکمیــی
رســال 

رشــته طــی ســالهای اخیــر

کــه بــه ســراغ مهنــدیس عمــران

چگونــه بــوده اســت؟

را چطــور ارزیــایب یمکنیــد؟

و تحصیــات قبــل از دانشــگاه

آمدیــد؟

دوران

یــادگار

دانشــگاه

مانــده

اســت؟

بــه طــور کیل دوران دانشــجویی برای

مهنــدیس

عمــران

 35مقاله ژورنایل شامل  31مقاله ISI

دانشــگاه شــهید باهنــر در ایــن

مــن هــم خاطــرات تلــخ و شــیرین

و  4مقاله علیم-پژوهیش

ه نقــی دارد؟
راه چــ 

بــه نــام خالــق یکتــا .بنــده در یــک

زیــادی از ایــن دوران دارم .از جملــه آنها

بیش از  30مقاله کنفرانیس میل و

خانــواده فرهنــی بــه دنیــا آمــدم و

تالشــم بــرای شــرکت در کالسهــای

بین الملیل

بــه واســطه پــدرم کــه دبیــر ریــایض

اســتاد بزرگــوار عیلاکبــر آقاکوچــک،

استاد راهنما و مشاور پایان نامه ها

عظیــی دارد .ســیر در هــر بــایب از ایــن

بــود ،بــه ریاضیــات عالقهمنــد شــدم

یــی از اســاتید بــه نــام دانشــگاه

و رساله های متعدد

طیــف گســترده ذائقه انســان را شــیرین

تــا جــایی کــه همیشــه پیــش از ورود

تربیــت مــدرس تهــران اســت .در یــی

بــه مقطــع تحصیــی جدیــد درسهــای

از ترمهــا کــه مــن یمبایســت

بســیار زیــاد در ایــن حــوزه

ریــایض مربــوط بــه آن مقطــع را مطالعــه

درس اصــول مهنــدیس زلزلــه

هنــوز هــم ایــن رونــد رو بــه

یمکــردم .پــدرم نیــز کــه از عالقــه مــن

را بــردارم اســتاد آقاکوچــک

جلــو ادامــه دارد .در بخــش

آگاه بــود کتابهــای متعــددی برایــم

ایــن درس را بــرای گرایــش

مبــاین تئوریــک از نظــر بنــده

تهیــه یمکــرد و در واقــع همیشــه حــایم

ســازه ارائــه نیمکــرد بنــده

باتوجــه بــه کیفیــت بســیار

مــن بــود.

هــر چــه ســعی کــردم تــا در

بــاالی

محققــان

دوران تحصیــل قبــل از دانشــگاه

گــروه دیگــری بــا ایشــان

مهنــدیس عمــران کشــور در

را در کرمــان ســپری کــردم ،مقطــع

درس بــردارم امــکان پذیــر

مقایســه بــا پژوهشــگران

متوســطه را در دبیرســتان نمونــه دولیت

نشــد از آنجــایی کــه بــه

پیشــرفتهای

ســید کمــال گذرانــدم و در نهایــت بــا

شــرکت

کالسهــای

مهنــدیس عمــران در ایــران

کســب رتبههــای برتــر در آن ســالها

ایشــان بســیار عالقهمنــد

هــم اکنــون حداقــل در

موفــق بــه اخــذ مــدرک دیپلــم از ایــن

بــودم راه میانبــری را طراحی

ســطحی برابــر بــا کشــورهای

دبیرســتان شــدم .بالفاصلــه بعــد از آن

کــردم بــه ایــن شــکل کــه

پیشــرفته جهــان اســت ،در

در ســال  ۱۳۸۱در رشــته مهنــدیس

یــی از درسهــای آن دوره

ایــن بیــن بخــش مهنــدیس

عمران-عمــران دانشــگاه شــهید باهنــر

کــه بــا ســاعت اصــول

عمــران دانشــگاه شــهید

پذیرفتــه شــدم ،البتــه در آن زمــان بنــا

مهنــدیس زلزلــه در گــروه

باهنــر نیــز همیشــه پیشــتاز

بــه عالقـهای کــه قبــا هــم اشــاره کــردم

دیگــر تداخــل داشــت

بــوده اســت .چــه در حــوزه

قصــد داشــتم در رشــته ریــایض محــض

را عمــدا انتخــاب کــردم و بعــد مشــکل

تئوریــک کــه تدریــس اســاتید همیشــه در مرزهــای ایــن دانــش قــرار داشــته بــه

مشــغول بــه تحصیــل شــوم امــا بنــا بــه

ش آمــده را بــا اســتاد آقاکوچــک در
پی ـ 

طوریکــه پژوهشــگر برتــر اســتان در ســال  ۱۳۹۷جنــاب آقــای دکتــر ســعید شــجاعی

مشــوریت کــه بــا پــدر داشــتم ،تصمیــم

میــان گذاشــتم و ایــن موضــوع ســبب

از اســاتید خــوب بخــش مهنــدیس عمــران بــود و چــه در حــوزه تکنولــوژی اجــرا کــه

بــه انتخــاب رشــتهای گرفتــم کــه عــاوه

شــد بتوانــم آن درس را بــا ایشــان

حضــور اعضــای هیئــت علــی ایــن بخــش در طراحــی و اجــرای بســیاری از پروژههــای

بــر ریاضیــات ،کاربــرد خــویب هــم در

بــردارم .بعــد از ایــن ماجــرا در بــازه

کالن مــی و اســتاین بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت .همچنیــن در بخــش خصــویص

جامعــه داشــته باشــد.

حــذف و اضافــه آن یــی درس را هــم

همــواره مراکــز مهــی چــون شــرکتهای پیمانــکاری ،مهندســین مشــاور ،تولیــد بتــن و

حــذف کــردم.

 ...از مشــاورهی اعضــای هیئــت علــی دانشــگاه شــهید باهنــر بهــره جســتهاند.

هــر کــی بســیار خاطرهانگیزاســت؛
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بخــش

فعــی

مهنــدیس

در

مهنــدیس عمــران گســتره بســیار

یمکنــد .بــا وجــود پیشــرفتهای

مقــاالت

خارجــی،

13

شــیریین بــرای هــر فــرد اســت .در

یمکننــد حــی اگــر دیگــر هیچــگاه

روند آموزش مجازی در بخش

وجود برخی مشکالت ،گاه

ایــن هنــگام معمــوال معرفــت غالــب بــر

یکدیگــر را مالقــات نکننــد اثــری کــه در

مهندیس عمران دانشگاه شهید

تصورایت را در اذهان برخی

منفعــت اســت و آن مــرام و معرفــی کــه

مســیر زنــدیگ هــم گذاشــتهاند پــا بــر

یم بینید؟
باهنر را چگونه 

دانشجویان به وجود یمآورد.

دانشــجویان نســبت بــه یکدیگــر دارنــد

جــا خواهــد مانــد .مــن هــم در طــول

پاسخ جنابعایل به دانشجویی

شــاید در باقــی مراحــل زنــدیگ یافــت

عمــر محــدودی کــه دارم هــر چقــدر

که با شما پیرامون خروج

نشــود .همیــن موضــوع اســت کــه زمان

هــم بــرای پژوهــش تــاش کنــم پــس

ناخواســته در حــوزه تعلیــم و تربیــت

از کشور مشاوره یمکنند،

دانشــجویی را بســیار لــذت بخــش

از مــن بــه اتمــام خواهــد رســید امــا

اســت کــه بالطبــع نیمتوانــد جایگزیــن

چیست؟

یمکنــد؛ بــه همیــن ســبب بنــده هیچــگاه

یمتــوان بــا آمــوزش آن بــه دیگــران و

طرفــدار تــک بعــدی پیــش رفتــن و فقــط

هدایــت حــی یکنفــر بــه مســیر علــم

ارتبــاط متقابــل و چشــی بیــن اســتاد

بنــده همیشــه موافــق پیشــرفت

س خوانــدن نبــودم و همــواره معتقدم
در 

در پیشــروی ایــن مســیر تــا همیشــه

و دانشــجویان در آمــوزش حضــوری،

و ارتقــای علــی دانشــجویان هســتم

یــک مجموعــه کامــل همــهی ابعــادش

دخیــل بــود.

خــود ســهم بســزایی در یادگیــری بهتــر

امابایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت که

کامــل اســت .ویل نبایــد از تحصیــل و

عــاوه بــر ایــن هماکنــون کــه بــه

دارد .بنــده هــم ماننــد خیــل عظیــی از

مهاجــرت ،مســافرت نیســت و دغدغــه

فراگیــری علــم نیــز غافــل مانــد چــرا

لطــف الهــی مشــغول خدمتگــذاری در

دانشــجویان و اســاتید عالقــه چنــداین

هــای خــاص خــود را دارد .بــا در نظــر

کــه ایــن دوران زمینــهی بهرهمنــدی از

بخــش مهنــدیس عمــران هســتم رونــد

بــه آمــوزش مجــازی نــدارم و امیــدوارم

گرفتــن امتیــازات ویــژه هــر فــرد در

نظــرات متفــاوت تخصــی و فراگیــری

آمــوزش در ایــن بخــش را بــه دقــت

هــر چــه زودتــر ایــن ویــروس منحــوس

کشــور خــودش ،حضــور در هیــچ کجای

دانشهــای نویــن و پیشــرفته را فراهــم

رصــد خواهــم کــرد و امیــدوارم بتوانیــم

از جهــان رخــت بــر بنــدد و شــرایط

دنیــا لــذت زنــدیگ در وطــن را نخواهــد

یمکنــد.

در آینــده نزدیــک بــا ارتقــای تجهیــزات

حضــور در دانشــگاه فراهــم گــردد.

داشــت .همچنیــن بنــده معتقــدم در

بــه دانشــجویان مهنــدیس عمــران

دنیــای امــروز جهــان از نظــر علــی

نیــز نخســت بــه دلیــل انتخــاب ایــن

بــه یکپارچــی رســیده و کشــور ایــران

رشــته تبریــک یمگویــم و ســپس عــرض

نیــز در زمینــه تئوریــک پیشــرفتهای

یمکنــم کــه دانشــجویان و مهندســین

قابــل مالحظـهای داشــته اســت .امــا بــا

عمــران یمبایســت بــا اســتفاده از

همــه اینهــا اگــر کــی عالقهمنــد باشــد

آموختههــای تئوریــک و خالقیــت خــود

تــا بــا حضــور در ســایر دانشــگاه هــای

در حــل مشــکالت پیشــتاز بــوده و در

معتبــر جهــان بــه فراگیــری دانشهــای

مواجهــه بــا بــن بســت هــا بــه راهیــایب

نویــن و پیشــرفته بپــردازد و پــس از آن

و راهســازی بپردازنــد.

آمــوزش

مجــازی

یــک

اتفــاق

آمــوزش حضــوری شــود چــرا کــه

بــا بازگشــت بــه میهــن ایــن علــوم را
در کشــور ترویــج دهــد کاری شایســته

بــرای آینــده چــه برنامههــایی را

خواهــد بــود.

در نظــر دارید و اســتراتژی آیت
شــما در حــوزه فعالیتهــای

توصیه شما به دانشجویان

آمــوزیش و پژوهــی چیســت؟

و البته دانشجویان مهندیس
عمران چیست؟

آمــوزش همیشــه بــرای مــن در
اولویــت بــوده و آن را فوندانســیون
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دانشــجو همانطــور کــه از اســم آن

پژوهــش یمدانــم .بــه ایــن خاطــر کــه

بریمآیــد بایــد بــه دنبــال دانــش باشــد

آمــوزش انتقــال پژوهــش بــه نســل

امــا دوران دانشــجویی ،دوران بســیار

بعــدی اســت.
وقــی دو ذره در فضــا بــا هــم برخورد

آزمایشــگاهی بــر کیفیــت آمــوزش
بیافزاییــم.

ضمــن ســپاس فــراوان بــه جهــت
حضــور جنابعــایل در ایــن مصاحبــه،
منتظــر شــنیدن صحبــت پایــاین شــما
هســتم!

مــن هــم از شــما بــه جهــت انجــام
ایــن گفتگــو تشــکر یمکنــم و امیــدوارم
خداونــد متعــال بــه همــة مــا توفیــق
بنــدیگ واقعــی عنایــت فرمایــد و
بتوانیــم بــا اســتفاده از آموختههــا و
اندوختههــای خــود در جهــت نزدیــی
بــه او گام برداریــم.
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ِ
قامت آدرین اسمیت
طفل طویل
مروری بر طـــراحی و ســـاخت بــــرج دبی

بــرج دیب (خلیفــه) در کشــور امــارات متحــده عــریب ،در شــهر دیب و بــه
فاصلــه  ۲/۲کیلومتــری از بــرج مرکــزی دیب و در قلــب ایــن شــهر قــرار دارد.
سیســتم انتقــال بــار و نیــروی ایــن ســازه ،هســته مرکــزی اســت؛ پــروژهای
کــه بــا عنــوان مــگا پــروژه شــناخته یمشــود و در زمیــی بــه وســعت 200
هکتــار اجــرا شــده و مشــتمل بــر  2/5هکتــار پــارک 12 ،هکتــار دریاچــه،
 30هــزار واحــد مســکوین 9 ،هتــل 19 ،بــرج مســکوین و بــازار بــزرگ دیب
اســت.

ایــن ســازه توســط آدریــان اســمیت و شــرکت  SOMطــرح شــد .مهنــدس

ســازه آن ویلیــام بیکــر بــود و توســط شــرکت سامســونگ بــه مرحلــه اجــرا
درآمــد .ســاخت ایــن بنــا در ســال  ۲۰۰۴میــادی کلیــد خــورد و در ســال
 ۲۰۱۰میــادی افتتــاح شــد .ارتفــاع نهــایی بــرج  ۸۲۸متــر و ارتفــاع تــا آخریــن
طبقــه  630متــر اســت .ایــن ســازه دارای  162طبقــه روی زمیــن و  2طبقــه
زیرزمیــن اســت .مجمــوع مســاحت طبقــات بــرج  334هــزار مترمربــع
اســت کــه بــرای ســاخت آن  330هــزار مترمکعــب بتــن 31/4 ،هــزار تــن
فــوالد 15/5 ،هــزار مترمربــع فــوالد ضــد زنــگ و  103هــزار مترمربــع شیشــه
اســتفاده شــده اســت.
به قلم :یاسین ترکزاده

Yasin.Torkzade93@gmail.com
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مشکالت ساخت

سازه

فونداسیون

کــه ایــن ترفنــد بــرای کاهــش اثــر نیروی
بــاد بــر بــرج اســتفاده شــده و عــاوه بر

اگــر چــه در ســاخت بــرج دیب از

بــرج دیب بیــش از  500هــزار

بــرج خلیفــه از لحــاظ ســاختاری ،در

تأمیــن وضعیــت ایســتایی مناســب برای

روشهــایی اســتفاده شــد کــه در عمــل

تــن وزن دارد .یــی از شــاهکارهای

دســته آســمان خراشهــا قــرار دارد.

بــرج و مزایــای زیبــایی و عملکــردی،

کارایی خــود را نشــان داده بودنــد امــا

مهنــدیس کــه نظــر هــر متخصــی را

بــرای متریــال ســازه ایــن آســمان

بــرای شــکل دادن هســته ســازهای نیــز

بــه دلیــل ارتفــاع زیــاد ،در برخــی مــوارد

جلــب یمکنــد ،قــرار دادن ایــن وزن بــر

خــراش ،از بتــن و فــوالد در سیســتم

ب ـهکار رفتــه اســت.

مهندســان مجبــور شــدند تــا مــرز

روی فونداســیون اســت .فونداســیون

ســازهای هســته مرکــزی و بــرای متریال

دیوارهــای میــاین در هــر بــال ،از

ناشــناختهها پیــش برونــد .از مهمتریــن

مثلــی شــکل ایــن بــرج بــا ضخامــت

نمــا از فــوالد ضــد زنــگ خاکســتری

هســته مرکــزی تــا انتهــای بــال امتــداد

مشــکالیت کــه مهندســان در ســاخت

 3/7متــری ،توســط  192شــمع بــه قطــر

رنــگ ،در سیســتم نمــای دیوار پــردهای

یمیابنــد و بــه دیوارهــای ســرچکیش

ایــن بــرج تجربــه کردنــد ،یمتــوان بــه

 1/5متــر در عمــق  50متــری زمیــن

بــا ســبک معمــاری مدرنیســم اســتفاده

( )Hammerheadختــم یمشــوند .ایــن

طراحــی لــرزهای ســازه ،نیــروی بــاد

فــرو رفتــه اســت .در فونداســیون بــرج

شــده اســت.

دیوارهــای میــاین بــه همــراه دیوارهــای

حاکــم در طراحــی ســازهای ،انتقــال

از  45هــزار مترمکعــب بتــن بــا چــگایل

ایــن ســازه از ســه بخــش پاییــی،

ســرچکیش ،مشــابه جــان و بــال یــک

نیــرو و مصالــح بــه ارتفاعــات بــاال و

بــاال و نفوذپذیــری انــدک ،بــه همــراه

میــاین و بــاالیی تشــکیل شــدهاســت؛

تیــر عمــل کــرده و در ترکیــب بــا

طراحــی نمــای خارجــی مقــاوم در برابــر

حفاظــت کاتدیــک در زیــر آن اســتفاده

هــر کــدام از ایــن قســمتها بهگونـهای

ســتونهای پیرامــوین و طبقــه همکــف

شــرایط آبوهوایی ســخت دیب شــامل:

شــده تــا هرگونــه اثــر مخــرب را نــایش

متفــاوت طراحــی شــدهاند تــا در برابــر

بــرج بههمــراه هســته مرکــزی ،مقاومت

دمــای بــاالی محیــط ،طوفانهــای شــن

از حمــات شــیمیایی آبهــای زیرزمیین

جریــان بــاد و همچنیــن تغییــرات فشــار

ســازه را در برابــر بــرش و خمــش نــایش

و تابــش فرابنفــش خورشــید ،اشــاره

بــه حداقــل برســاند.

و دمــا ،رفتارهــای متفــاوت و مناســب

از بــاد تأمیــن یمکننــد .نتیجــه کار برجی

کــرد .همچنیــن در ســاختمانهای بلنــد،

داشــته باشــند .بیــش از  40تســت

اســت کــه در برابــر حرکــت جانــی و

تغییــرات فشــار و دمــا بــه دلیــل افزایش

تونــل بــاد مختلــف بــر روی بــرج خلیفــه

پیچــی ،یبنهایــت مقــاوم اســت .البتــه

ارتفــاع محســوس اســت کــه اثــرات آن

ه اســت تــا اثــرات بــاد در
انجــام شــد 

ایــن بــرج در بلندتریــن نقطــه خــود در

بایــد در طراحــی ســازه لحــاظ شــود.

ارتفــاع  800متــری از ســطح دریــا بــر

اثــر نیروهــای جانــی ،حداکثــر  1/2متــر

روی بــرج مشــخص شــود.

نوســان دارد کــه شــاید ایــن مقــدار
ســازه،

زیــاد بهنظــر برســد امــا اگــر ســاکنان

بهدلیــل ارتفــاع زیــاد

مهندســین ،سیســتم ســازهای جدیــدی

بــرج از پنجــره بــه بیــرون نــگاه نکننــد،

را بــه نــام هســته حائــل توســعه دادنــد

متوجــه ایــن حرکــت نخواهنــد شــد.

کــه متشــکل از چنــد شــش ضلعــی
اصــی تقویــت شــده اســت .حــول ایــن
طرح فونداسیون برج خلیفه

هســته مرکــزی ،ســه بــال قــرار دارد
کــه هــر کــدام از آنهــا ،بالهــای دیگــر
را توســط هســته مرکــزی شــش ضلعــی
نگهــداری یمکننــد.
ســازه بتــی بــرج کــه بــه شــکل

یــک  Yپهــن اســت کــه بــه فــرم پل ـهای
ســاخته شــده اســت؛ لــذا بالهــا بــا
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افزایــش ارتفــاع بــرج ،بهصــورت پل ـهای
بــه ســمت هســته مرکــزی عقبنشــیین
یمکننــد ،در نتیجــه ســطح مقطــع بــرج
بــا افزایــش ارتفــاع ،کاهــش یمیابــد

19

از نــکات مهــم دربــاره بــرج دیب ســاخت ســازه بتــی آن اســت .رســیدن بتــن بــه
چنیــن ارتفاعــی حــدود  30دقیقــه طــول یمکشــد ،بنابرایــن مهندســان مجبــور بودنــد

حملونقل به باالی برج

بــرای ســاخت بــرج دیب از 380
مهنــدس و تکنیســین ماهــر در محــل

ترکیــب بتــن را بهگونــهای تغییــر دهنــد کــه در ایــن مــدت ســیال باقــی بمانــد .عــاوه

در بــرج خلیفــه  58آسانســور و

کارگاه و در مجمــوع 22 ،میلیــون نفــر-

بــر آن ،پمپــاژ بتــن بهصــورت عمــودی بــرای ارتفاعــات زیــاد ،بســیار ســخت اســت.

 8پلــه برقــی بهطــور مــداوم کار

ســاعت کار اســتفاده شــده اســت.

همچنیــن بــرای پمپــاژ بتــن تــا ایــن ارتفــاع ،بــه پمپهــای بســیار قــوی احتیــاج یمباشــد.

حملونقــل

طبقــات

مهندســین ،معمــاران و تکنیســن پــس از

رکــورد قبــی پمپــاژ بتــن بــه ارتفــاع بــاال ،مربــوط بــه یــک واحــد صنعــی نیروگاهــی در

مختلــف بــرج را انجــام یمدهنــد.

 6ســال تــاش ،طــرح یبنظیــر آدریــان

ایتالیــا بــه ارتفــاع  532متــر بــود کــه ایــن رکــورد بــا پمپــاژ عمــودی بتــن تــا ارتفــاع 601

آسانســور بــار و آتشنشــاین بــرج،

اســمیت را بــه بــرج  828متــری خلیفــه

متــر در بــرج دیب شکســته شــد .در طــول عملیــات پمپــاژ در بــرج ،فشــار بتــن بــه

توانــایی حمــل  5500کیلوگــرم جــرم

در دیب تبدیــل کردنــد .داخــل بــرج نیــز

حــدود  200اتمســفر (معــادل فشــار آب در عمــق  2کیلومتــری) یمرســید ،لــذا شــرکت

را دارد و بلندتریــن آسانســور بــاری

بــا طراحــی جورجیــو آرمــاین بــه همــان

مجبــور بــه طراحــی پمــپ جدیــدی مخصــوص ایــن پــروژه شــد.

جهــان اســت کــه تــا ارتفــاع  504متــری

زیبــایی نمــای بیــروین اســت .ســاخت

بــر بــاالی بــرج دیب ،منــاره مخروطــی شــکل تلســکویپ قــرار دارد کــه کاملکننــده

بــاال یمرود .آسانســورهای بــرج قابلیــت

بــرج دیب تصمیــی حکومــی بهمنظــور

معمــاری بــرج اســت و بــرای ســاخت آن ،بیــش از  4هــزار تــن فــوالد ســازهای ب ـهکار

برنامهریــزی هوشــمند بــرای مواقــع

تغییــر اقتصــاد تجــارتمحــور و نفــت

رفتــه اســت .قســمتهای مختلــف ایــن منــاره بــا اســتفاده از یــک جــک هیدرولیــی و

تخلیــه اضطــراری و آتشســوزی را

محــور دیب بــه یــک اقتصــاد گردشــگر

از داخــل ســاختمان ،در محــل نهــایی خــود کــه بیــش از  200متــر ارتفــاع دارد ،قــرار

دارنــد .آسانســورهای شیشــهای بــرج،

داده شــدهاند.

ظرفیــی  12تــا  14نفــره دارنــد و بــا

حــدود  90درصــد از مســاحت

ســرعت  10متــر بــر ثانیــه حرکــت

شیخنشــین دیب را بیابــان و زمینهــای

یمکننــد .بــا اســتفاده از ســریعترین

بایــر تشــکیل یمدهــد و حکومــت دیب

آسانســورهای جهــان کــه ســرعت آنهــا

قصــد دارد بــا اجــرای پروژههــای بلنــد

بــه  40کیلومتــر بــر ســاعت یمرســد،

پروازانــهای همچــون بــرج دیب ،جزایــر

رســیدن بــه قلــه ایــن بــرج فقــط دو

نخــل و غیــره ،جهانیــان را بــا دیب آشــنا

دقیقــه طــول یمکشــد.

نمایــد و ســاالنه دههــا میلیــون نفــر را

ســاکنین

بــه

محــور بــود.

بــه آنجــا بکشــاند.
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اســتارتاپها یــا کســبوکارهای نوپــا ،ایــن روزهــا ،از واژههــای نامآشــنا در
حوزههــای مختلــف صنعــت و فنــاوری از جملــه صنعــت ساختوســاز محســوب
یمشــوند .نکتــه قابــل توجــه اینکــه اگــر عبارتهــای «اســتارتاپ صنعــت» یــا
«اســتارتاپهای صنعــت» را در گــوگل جســتجو کنیــد« ،اســتارتاپهای صنعــت
ســاختمان» جــز نخســتین نتایــج صفحــه اول ایــن موتــور جســتجو خواهنــد بــود.
همیــن امــر ،بیانگــر اهمیــت اســتارتاپهای صنعــت ساختوســاز یــا ســاختمان و
اپلیکیشــنهای مرتبــط بــا آنهــا بهویــژه در حــوزه مســکن اســت.
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع فــوق ،یــی از مهمتریــن ســؤاالیت کــه در
ذهــن دانشــجویان و فارغالتحصیــان مطــرح یمشــود ،ایــن اســت کــه عــاوه بــر
یادگیــری دروس تخصــی رشــته مهنــدیس عمــران ،داشــتن چــه مهارتهــایی
یم¬توانــد راه ورود بــه اســتارتاپها و بازارهــای نوظهــور صنعــت راه و ســاختمان
را فراهــم کنــد؟
امــروزه بــه دو مجموعــه متفــاوت از مهارتهــا بــرای کار کــردن نیــاز داریــد کــه

بــه مهارتهــای ســخت ( )Hard Skillsو مهارتهــای نــرم ( )Soft Skillsمعــروف
به قلم :مهندس محمدحسین انجم شعاع

هســتند .بــا بــرریس کس ـبوکارهای برتــر دنیــا ،ایــن نتیجــه حاصــل شــده اســت:
درصــد بــاالیی از موفقیــت ایــن شــرکتها ،بــه ســرمایهگذاری روی مهارتهــای
نــرم مربــوط یمشــود.
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مهارتهای سخت ()Hard Skills

هوش هيجاني ()EQ

تاب آوری و انعطافپذیری

مهارتهــای ســخت ،تواناییهــای

هــوش هیجــاین توانــایی نظــارت و

ظرفیــت

هســتند که بیشــتر افــراد از آن اســتفاده

قابــل آمــوزش هســتند؛ مهارتهــایی

پایــش احساســات و هیجانــات خــود

بازگشــتن از دشــواری پایدار و ادامهدار

یمکننــد .ارتبــاط کالیم مهــاریت اســت

هســتند کــه کمیــت آنهــا بهســادیگ
قابــل ســنجش اســت .معمــوال ً

و دیگــران ،تفکیــک و تشــخیص آنهــا و

و توانــایی در ترمیــم خویشــتن اســت.

کــه نیــاز بــه آمــوزش و تمریــن دارد و

اســتفاده از ایــن اطالعــات بهعنــوان

تــاب¬آوری یعــی اینکــه فــرد بتوانــد

حرف ـهای شــدن در آن ،بــه شــما کمــک

مهارتهــای ســخت را در کالسهــای

راهنمــای تفکــر و رفتــار اســت .هــوش

قــوام و ســامت روانشــنایس خــودش

یمکنــد تــا کیفیــت روابــط خــود را بهبود

درس ،از طریــق کتابهــا و ســایر مــواد

هیجــاین شــامل تواناییهــایی مثــل

را در مواجهــه بــا ســخیتها حفــظ کنــد.

ه بــر آن تبدیــل بــه
ببخشــید و عــاو 

آمــوزیش یــا در حیــن کار در محــل کار

انگیــزهدادن بــه خــود ،پشــتکار در

ایــن ظرفیــت انســان یمتوانــد باعــث

شــخصییت کاریزماتیک بشــوید .بنابراین

خــود یمآموزیــد؛ بــرای مثــال :مــدرک

شــرایط دشــواری و ســرخوردیگ،

شــود تــا او پیروزمندانــه از رویدادهــای

الزم اســت در کنــار دیگــر مهارتهــای

تحصیــی یــا گواهینامــه فــی ،تســلط

کنتــرل رفتارهــای تکانــی ،بــه تأخیــر

ناگــوار بگــذرد و عیلرغــم قــرار

ارتباطــی ،ارتبــاط کالیم را نیــز در خــود

بــه زبــان خارجــی ،ســرعت تایــپ،

انداختــن خواســتهها ،تنظیــم هیجانــات،

گرفتــن در معــرض تنشهــای شــدید،

پــرورش دهیــد.

برنامهنویــی کامپیوتــر و. ...

ه اســترس بــر قــدرت
جلوگیــری از غلب ـ 

شایســتیگ اجتماعــی ،تحصیــی و شــغیل

فکــر کــردن ،همــدیل بــا دیگــران و

او ارتقــا یابــد.

ارتبــاط کالیم و صحبــت کــردن ابــزاری

مهارتهای نرم ()Soft Skills

تــابآوری

مجمــوع روابطــی را کــه از طریــق
گفتــن و گفتوگــو حاصــل یمشــود

توانــایی

ارتبــاط کالیم یمگوینــد .بــرای اینکــه

هــوش هیجــاین مجموعــه تواناییهــایی

مقابلــه بــا شــرایط دشــوار و پاســخ

در شــغل خــود موفــق شــویم ،بایــد از

مهارتهــای

اســت کــه بــه مــا کمــک یمکننــد

انعطافپذیــر بــه فشــارهای زنــدیگ

کلمــات بــا دقــت اســتفاده کنیــم .هــر

ذهــی هســتند کــه ارزیــایب کمیــت

هیجانــات را در خــود و دیگــران،

اســت .تــابآوری نوعــی ویــژیگ اســت

کلمــهای احساســات ،عواطــف خــاص

آنهــا بســیار دشــوارتر از مهارتهــای

تشــخیص داده و تنظیــم کنیــم.

کــه از فــردی بــه فــردی دیگــر متفــاوت

و عملکــرد متفــاویت را در افــراد بــر

اســت و یمتوانــد بــه مــرور زمــان رشــد

یمانگیــزد .اگــر کلمــات در جــا و مــکان

کنــد یــا کاهــش یابــد و بــر اســاس خــود

مناســب خــود بــهکار بــرده شــوند،

اصالحگــری فکــری و عمــی انســان ،در

بهســرعت بــرق بــر جســم و روح افــراد

رونــد آزمــون و خطــای زنــدیگ شــکل

تأثیــر یمگذارنــد« .شــنیدن ،گفتــن،

یمگیــرد .تــابآوری حاصــل ویژیگهــای

خوانــدن و نوشــتن» مهارت¬هــای

ســایر افــراد مرتبــط هســتند؛ بــرای

 -2خودتنظییم ()Self-regulation

شــخصییت فــرد و محیــط اســت و از

چهارگانــه ارتبــاط کالیم هســتند کــه

مثــال :هــوش هیجــاین ،تــاب¬آوری

 -3انگیزش ( )Motivationو

طریــق آمــوزش ،یادگیــری ،تمریــن

آدمیــان بهطــور طبیعــی و بهترتیــب

و انعطافپذیــری ،همــدیل ،ارتباطــات

خودانگیزیش ()Self-motivation

و تجربــه حاصــل یمشــود .مفهــوم

آنهــا را آغــاز یمکننــد.

مهارتهــای

نــرم،

امیــدواری اســت .بهصــورت خالصــه،

ســخت اســت .از مهارتهــای نــرم
بــا عنــوان «مهارتهــای انســاین» یــا
«مهارتهــای بیــن فــردی» نیــز یــاد
یمشــود و مهارتهــایی هســتند کــه
بهنحــوه ارتبــاط و تعامــل شــما بــا

کالیم ،ارتباطــات غیــرکالیم (زبان بدن)،
مذاکــره ،تفکــر نقادانــه ،تفکــر خالقانــه،
توانــایی حــل مســئله ،تیمســازی و کار

مؤلفههای هوش هیجاین شامل این
پنج مهارت هستند:
 -1خودآگاهی یا آگاهی از خویشتن
()Self-awareness

 -4همدیل ()Empathy

 -5مهارت اجتماعی ()Social Skill

تــابآوری

()Resilience

بهمعنــای

تــابآوری ،از روانشــنایس مثبتگــرا

همــه مــا انســان¬ها بــرای ارتبــاط

بــه مفاهیــم روانشــنایس افــزوده شــده

بــا دنیــای اطرافمــان نیازمنــد ســخن

اســت.

گفتــن هســتیم .از طریــق ســخن گفتــن

تیــی ،مديريــت زمــان ،رهبــری و اخالق

نیازهــا و خواســتههایمان را بیــان
ارتباطات کالیم

در کســبوکار

یمکنیــم .بــرای داشــتن بیــاین خــوب
و مؤثــر نیازمنــد دانســتن تکنیکهــا و

مهارتهــای ارتبــاط کالیم از جملــه
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مهمتریــن

مهارتهــای

ارتباطــی

هســتند کــه آنهــا را بــرای برقــراری
ارتبــاط مؤثربــا دیگــران نیــاز داریــد.

روش هاییهســتیم؛ بــه مجموعــه ایــن
تکنیکهــا و روش¬هــا اصطالحــاً «فــن
بیــان» یمگوییــم.
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ديگــري ميتواننــد حــی مؤثرتــر از

مذاکــره بهانــدازه داشــتن مهــارت در

ایــن مطالــب در موقعیتهــای مختلــف

ارتباطات غیرکالیم (زبان بدن)

پيامهــاي کالمــي باشــند .حــاالت چهــره،

کســبوکار مهــم اســت و هیــچ وقــت

در زنــدیگ هیــچ آزمــوین وجــود نــدارد.

در حایلکــه کلیــد موفقیــت در روابــط

حرکــت و وضعیــت بــدن ،ژســتها،

نیــاز بــه آن از بیــن نــیرود امــا ســؤال

تحقیقــات جدیــد نشــان یمدهــد

شــخیص و شــغیل در توانــایی شــما

ارتبــاط چشــی ،ارتبــاط لمــی ،فاصلــه

اینجاســت کــه چــرا واقعــا هنــر مذاکــره

تعــداد کارفرمایــاین کــه بهدنبــال

بــرای برقــراری ارتبــاط خــوب نهفتــه

و فضــا بخــی از انــواع مختلــف ارتبــاط

مهــم اســت؟ داشــتن مهــارت مذاکــره

نیروهــایی هســتند کــه مهــارت ذایت

اســت امــا ایــن تنهــا بــه کمــک کلمــایت

غیــرکالیم یــا زبــان بــدن هســتند.

قــوی یمتوانــد میــان یــک مصالحــه

تفکــر نقادانــه را در وجــود خــود دارنــد،

مؤثــر و یــک ضــرر عظیــم تفــاوت

در ســالهای اخیــر افزایش چشــمگیری

ایجــاد کنــد .بههمیــن دلیــل اســت کــه

داشــته اســت .بهعــاوه ،ایــن تحقیقــات

داشــتن مهــارت مذاکــره بــرای موفقیــت

اثبــات کــرده کــه تعــداد ایــن افــراد در

مذاکــره ( )Negotiationبحــی اســت

در تجــارت از اهمیــت بــاالیی برخــوردار

مقایســه بــا میــزان تقاضــای کارفرمایــان

زبــان بــدن اســتفاده از رفتارهــای

اســتراتژیک بــا هــدف یافتــن راهــی

اســت و یمتوانــد موفقیــت شــما را

بســیار فاصلــه دارد .امــا خبر خــوب این

بــدین ،عبــارات و طــرز رفتــار بــرای

بــرای حــل مســئلهای مشــخص بهرویش

ســبب شــود.

برقــراری ارتبــاط غیــرکالیم اســت کــه
غالبــاً غریــزی و گاهــی آگاهانــه انجــام

کــه بــرای هــر دو طــرف آن قابــل قبــول

اســت کــه تفکــر نقادانــه مهــاریت اســت
کامــا ً اکتســایب و همــه افــراد بــا تمریــن

باشــد .طــی یــک مذاکــره ،دو طــرف

یمشــود؛ بــه بیــان دیگــر ،چــه از آن

ســعی یمکننــد تا طــرف دیگــر را ترغیب

آگاه باشــید و چــه نباشــید ،هنــگام

کننــد کــه بــا دیــدگاه آنهــا موافقــت کنــد.

تعامــل بــا دیگــران ،بــه طــور مــداوم

زمــاین که افــراد وارد مذاکره یمشــوند،

ســیگنالهای یبکالم ارســال خواهیــد

در اصــل تــاش یمکننــد تــا از بحــث و

کــرد .تمــام رفتارهــای غیــرکالیم شــما

درگیــری جلوگیــری کننــد و بتواننــد بــر

(حــرکایت کــه انجــام یمدهیــد ،وضعیــت

ســر موضــوع مــورد بحــث بــا یکدیگــر

بــدن ،لحــن صــدا ،میــزان تمــاس

ســازش نماینــد.

کــه اســتفاده یمکنیــد ،میســر نخواهــد
شــد .بلکــه نشــانههای غیــرکالیم یــا

مذاکره

زبــان بــدن ( )Body Languageشــما

تأثیــر بیشــتری در ایــن امــر دارد.

چشــی شــما) پیامهــای محکــی

در اصــل یمتــوان گفــت کــه در

بــرای مخاطــب یمفرســتند .حــی وقــی

مذاکــرات نوعــی داد و ســتد وجــود

ســاکت هســتید ،هنــوز بــدون گفتگــو

دارد .یعــی یــی از طرفیــن در صــدر

صحبــت یمکنیــد .در برخــی مــوارد،

مذاکــرات قــرار یمگیــرد و طــرف

آنچــه از دهــان شــما بیــرون یمآیــد و

مقابــل در قبــال دریافــت امتیــازایت بــا

آنچــه از طریــق زبــان بــدن خــود برقــرار

خواســتههای آن موافقــت یمکنــد.

یمکنیــد ،ممکــن اســت دو چیــز کامــا ً

طرفیــن مذاکــرات یمتواننــد تغییــر

متفــاوت باشــد .اگــر یــک چیــز بگوییــد،

کننــد؛ بــرای مثــال ممکــن اســت یــک

امــا زبــان بدن شــما چیــز دیگری نشــان
دهــد ،شــنونده شــما احتمــاال ً احســاس

مذاکــره میــان خریــدار و فروشــنده
صــورت بگیــرد امــا مذاکــره دیگــر میــان

یمکنــد کــه شــما صــادق نیســتید.

کارفرمــا و کارمنــد شــکل بگیــرد ،گاهــی

بخــش مهــی از تعامــل انســانها
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نیــز مذاکــرات در ســطح دولــی و میــان

شــامل ارتباطــات غیــرکالیم اســت.
مثــا ً اطوارهــا ،حالتهــای چهــره و

تکنولــوژی در تجــارت جهــاین

ژســتهای افــراد ،یمتواننــد نگرشهــا

امــروز بهســرعت در حــال پیشــرفت

و احساســات آنهــا را بــه دیگــران انتقــال

اســت؛ بــا ایــن وجــود برخــی چیزهــا

دهنــد و ایــن حــرکات و مــوارد زیــاد

همــواره ثابــت خواهنــد بــود .هنــر

دو یــا چنــد کشــور اتفــاق یمافتنــد.

تفکر نقادانه
تفکــر نقادانــه ()Critical Thinking
یعــی توانــایی تصمیمگیــری و حــل
مشــکالت بر مبنای اســتدالل و شــواهد
منطقــی و کنــار گذاشــتن احساســات
در تصمیمگیریهــا .تحقیقــات نشــان
یمدهــد ایــن نوع نگــرش بــه موضوعات
باعــث یمشــود تصمیمــات درسـتتری
اتخــاذ نماییــد .در ظاهــر امــر بهنظــر

یمتواننــد آن را بهدســت آورنــد.
فــردی «تفکــر انتقــادی» یــا «تفکــر
نقادانــه» دارد کــه قــادر اســت
پرســشهای

مناســب

بپرســد

و

اطالعــات مربوطــه را جمــعآوری کنــد.
ســپس بــا خالقیــت آنهــا را دســتهبندی
کــرده و بــا منطــق اســتدالل کنــد و در
پایــان بــه یــک نتیجــه قابــل اطمینــان
دربــاره مســئله برســد.

یمآیــد ایــن کار بســیار
آســان

باشــد

امــا

واقعیــت ایــن اســت کــه
اغلــب افــراد توانــایی به
کارگیــری چنیــن رویش
در

تصمیمگیریهــای

خــود را ندارنــد .نکتــه
جالــب اینجاســت کــه
ایــن مشــکل در همــان
ســنین مدرســه شــروع
یمشــود؛ در مدرســه
از دانشآمــوزان بــرای
یادگرفتــن

مطالــب

آزمــون گرفتــه یمشــود
امــا بــرای اســتفاده از
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تفکر خالقانه

یمشــود و هــم بــا فراینــد ســازمانیافته

قاشــق و چنــگال را بیاموزیــم امــا ایــن

ایــن خــود نشــانه یــک مشــکل اســت

ماننــد تفکــر جانــی.

روش معایــی هــم دارد؛ مثــا مــا دیگــر

امــا بایــد ایــن حقیقــت را قبــول کــرد کــه

چطــور بعــی از آدمهــا همیشــه در

خالقیــت ،توانــایی ایجــاد چیزهــای

درمــورد کارهــایی کــه مــدام انجــام

همیشــه مشــکل وجــود دارد.

حــال ســاختن ایدههــای جدیــد هســتند

جدیــد اســت کــه یمتوانــد ایــده

یمدهیــم و چیزهــایی کــه یمبینیــم یــا

و اندیشــه خالقانــه دارنــد ،در حایلکــه

جدیــدی در قالــب یــک نقــایش یــا

یمگوییــم ،فکــر نیمکنیــم.

بهعنــوان یــک مشــکل مشــاهده یمکنیــم.

بعــی دیگــر نیمتواننــد بهراحــی ایــن

یــک قطعــه موســیقی باشــد .بنابرایــن

البتــه یمتــوان در تمــام شــرایط،

یــک اینکــه مســئلهای وجــود دارد کــه بایــد

کار را انجــام دهنــد؟ پاســخ ایــن ســوال

تفکــر خــاق ،توانــایی تفکــر متفــاوت

ه اندیشــید .برخــی از افــراد
خالقانــ 

حــل شــود و مــا مطمئــن نیســتیم کــه

در توانــایی آنهــا در اســتفاده از تفکــر

بــرای دیــدن مســئله یــا مشــاهده آن از

بهســادیگ ایدههــای جدیــد یمســازند

چگونــه راهحــل را پیــدا کنیــم و دوم آن کــه

خــاق

زاویــه و دیــدگاه جدیــدی اســت .ایــن

و بهنظــر یمرســد کــه نســبت بــه

در انتخــاب بهتریــن راهحــل درگیریهــایی

توانــایی اغلــب ایــن امــکان را یمدهــد

اطرافیانشــان ،دیــد متفــاویت نســبت

وجــود دارد کــه اکثــر ما تمایــل داریم از آن

بــه هــر چیــز دارنــد .آنهــا همیشــه در

دوری کنیــم و احســاس خــویب در برخــورد

متفــاوت بــه هــر چیــز و یافتــن راههای

حــال پرســیدن «چــرا؟» و «چــرا نــه؟»

بــا مســائل نداریــم و احســاس یمکنیــم

جدیــد بــرای حــل مشــکالت

بــوده و بهطــور طبیعــی ،مبتکــر و حــال

مهارتهــای

مشــکالت هســتند امــا بــرای بیشــتر

اتفــاق بــدی خواهــد افتــاد .هــد ِ
ف یــک
ِ
فرآینــد حــل مســئله خــوب ،ایــن اســت

تفکــر خــاق ،فقــط بــرای

افــراد ،تفکــر خــاق نیازمنــد تــاش

کــه مــا و ســازمان مــا بیشــتر بــه ســمت

افــرادی مثــل هنرمندان

بیشــتری اســت و ترجیــح یمدهنــد

ســازگاری دوســتانه و تعــارض صالــح

و نوازنــدگان نیســت؛

آن را بــرای زمانهــای واقعــا ضــروری

بــرود .نکتــه مهــم در مــورد مشــکالت و

همــه یمتواننــد از

بــهکار گیرنــد.

درگیریهــا ایــن اســت کــه آنهــا همهجــا

( )Creative Thinkingنهفتــه

اســت.
تفکــر خــاق ،توانــایی داشــتن نــگاه

اســت.

آن

کــهراهحــلجدیــدیپیــداکنیــدیــاحــی

بهرهمنــد

شــوند.

توانایی حل مسئله

شــما

هــم بــرای داشــتن

یــی دیگــر از مهمتریــن مهارتهــای

فکــر خــاق یمتوانیــد
مهارتهــا

نــرم ،توانــایی حــل مســئله اســت .اگــر از

و

افــراد در محیــط کاری بپرســید آیــا مهــارت

تکنیکهــای مفیــدی را

حــل مســئله بخــی از فعالیــت آنهــا در محــل
کار یمباشــد ،قطعــاً پاســخ «بلــه» خواهنــد

یــاد بگیریــد و دیــدگاه
جدیــدی

را

بــرای

مدیریــت تغییــر ایجــاد کنیــد.
تفکر خالق چیست؟

اتفــاق یمافتنــد و ایــن فرصتهــا بــرای
بهبــود سیســتم و روابــط اســت و آنهــا
در واقــع اطالعــایت را ارائــه یمدهنــد کــه
یمتوانیــم بــرای رفــع نیازهــای کاری و
کارایی بهتــر انجــام دهیــم .اگــر بــا ایــن
دیــدگاه بــه مشــکالت نــگاه کنیــم از وجــود
آنهــا خوشــحال یمشــویم.

داد امــا چگونــه اکثــر افــراد در حــل

نــوآوری ،حــل مســئله و
بفهمیــد کــه مشــکل لزومــاً نیــازی بــه
راهحــل نــدارد.
مــا همیشــه بــه تفکــر خــاق نیازمنــد

28

دو دلیــل وجــود دارد کــه مــا مشــکل را

تفکــر خــاق رویش اســت بــرای

هســتیم ،زیــرا مغــز مــا بهطــور طبیعــی

دیــدن مشــکالت یــا موقعیتهــا از

تمایــل بــه انتخــاب میانبرهــا دارد .وقــی

منظــری تــازه و پیشــنهاد راهحلهــای

کــه اطالعــایت در ذهنمــان داریــم ،مایلیم

غیرمســتقییم کــه در ابتــدا ممکن اســت

از آنهــا اســتفاده کنیم .این همــان فرایند

ناخوشــایند بهنظــر برســند .تفکــر

یادگیــری اســت کــه مزیتهــای زیــادی

خــاق ،هــم بــا فراینــد بــدون ســاختار

دارد؛ بــرای مثــال مجبــور نیمشــویم

مثــل جلســات ایدهپــردازی تحریــک

هــر بــار بــرای غذاخــوردن ،اســتفاده از

مســائل آمــوزش دیــده انــد؟!
اکثــر افــراد هنــگایم کــه بــا
مشــکیل مواجــه یمشــوند،
دچــار تــرس و ناراحــی شــده
و آرزو یمکننــد کــه مشــکل بــه
خــودی خــود از بیــن بــرود،
احســاس یمکننــد کــه بایــد
پاســخی بیابنــد و آن تنها پاســخ
درســت باشــد و یــا بــه دنبــال
کــی یمگردنــد کــه بــه خاطــر
وجــود مشــکل او را ســرزنش کننــد.
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رهبــران ،مســیر را تعییــن یمکننــد ،بایــد

تیمسازی و کار تییم

از مهارتهــای مدیریــی بــرای هدایــت
یــک تیــم بــه تعــدادی از افــراد گفتــه

بســیاری درزمینــه رهبــری نوشــته

افــراد خــود بــه مقصــد مناســب ،بــه

یمشــود کــه مهارتهــای آنــان مکمــل

اســت ۱۷ ،اصــل مهــم در کار تیــی را

رویش روان و کارآمــد اســتفاده کننــد.

یکدیگــر بــوده و مقاصــد ،اهــداف و

انعطافپذیــری و ســازگاری بــا تیــم،

ک دارنــد .تیمســازی
رویکــردی مشــتر 

همــکاری و مشــارکت بیــن اعضــای تیم،

و کار تیــی یــی از اقدامــایت یمباشــد

تعهــد داشــتن ،ارتباطــات بیــن اعضــای

کــه امــروزه در ســازمانهای موفــق

تیــم ،شایســتیگ ،لیاقــت و کفایــت

مــورد اســتفاده قــرار یمگیــرد ،چراکــه

داشــتن ،اعتمــاد داشــتن اعضــای تیــم

تشــکیل تیــم و مشــارکت کارکنــان

بــه یکدیگــر ،انضبــاط ،ارتقــا توســط

موجــب بهبــود عملیــات و فرآینــد

اعضــای تیــم ،مشــتاق بــودن ،داشــتن
قصــد و هــدف ،آگاهــی از وظایــف،

تصمیمگیــری یمشــود.

آمــادیگ،

بــرای موفقیــت هــر تیــم،

رابطهمنــدی،

اصــاح

اصــویل وجــود دارد .اگــر

و بهبــود خــود ،فــداکاری و

اعضــای تیــم ایــن اصــول

ازخودگذشــتیگ ،بــه فکــر راه

را

مبنــای

کار

حــل بــودن و پیگیــری بیــان

خــود

یمکنــد.

قــرار دهنــد ،یمتواننــد

یک رهبر مؤثر ،شخیص است که موارد زیر را انجام دهد:
 -1ایجاد یک چشمانداز الهامبخش از آینده
 -۲انگیزه و الهام بخشیدن به افراد برای درگیر شدن با آن چشمانداز
 -۳مدیریت انتقال چشمانداز
 -۴ساخت تیم و هدایت آن در دستیایب
به چشمانداز مؤثر
رهبری مهارتهای مورد نیاز برای
انجام این کارها

صــرف نظــر از میــزان
استعدادشــان ،اعضــای

را گرد هم آورده

مؤثرتــری باشــند.

است.

جــان ماكســول (John C.

 )Maxwellکــه کتــاب هــای
اخالق در کسبوکار
اخــاق کسـبوکار ( )Business Ethicsتأثیــر قابــل توجهــی در دنیــای شــرکتها دارد؛

رهبری
هدایــت یمکننــد تــا آنهــا قدرتمندتــر
تحولگــرا،

ی
در الگــوی رهبــر ِ
رهبــران مســیر را تعییــن یمکننــد و بــه

ایــن مــوارد اســت و همراهــی در ایــن

خــود و دیگــران کمــک یمکننــد تــا بــرای

ســفر هیجانانگیــز اســت.

حرکــت بــه جلــو عملکــرد صحیحــی
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شــوند .رهبــری ،مؤثــر در مــورد همــه

عبــارت

«رهبــری

ســازماین»

داشــته باشــند .بــرای ایــن کار آنهــا

یمتوانــد تصاویــر متنوعــی را بــه

یــک چشــمانداز الهــام بخــش تعریــف

ذهــن منتقــل کنــد .رهبــران ســازماین

یمکننــد و ســپس دیگــران را بــرای

بــه خــود و دیگــران کمــک یمکننــد تــا

رســیدن بــه ایــن چشــمانداز تشــویق

کارهــای درســت را انجــام دهنــد .آنهــا

یمکننــد و به آنهــا الهام یمبخشــند .آنها

جهتگیــری

چشــمانداز

همچنیــن ارائــه چشــمانداز را بهطــور

الهامبخــش و چیزهــای جدیــدی ایجــاد

مســتقیم یــا غیرمســتقیم ســاختهاند،

یمکننــد .بــا ایــن وجــود ،در حایلکــه

یمکننــد،

نــه تنهــا عملکــرد روزمــره کس ـبوکارها را تغییــر یمدهــد ،بلکــه بــر قوانیــن مربــوط بــه
مقــررات شــرکت نیــز تأثیــر یمگــذارد .اخــاق کسـبوکار ،مطالعــه چگونــی عملکرد یک
کس ـبوکار در مواجهــه بــا معضــات اخالقــی و شــرایط جنجــایل اســت .ایــن یمتوانــد
شــامل چندیــن موقعیــت مختلــف باشــد ،از جملــه نحــوه اداره یــک کس ـبوکار ،نحــوه
تجــارت ســهام ،نقــش یــک کسـبوکار در مســائل اجتماعــی و مــوارد دیگــر.
اخــاق کســبوکار زمینــه گســتردهای اســت ،زیــرا موضوعــات مختلــف زیــادی در
زیرمجموعــه آن قــرار دارنــد و از جنبههــای مختلفــی قابــل مطالعــه اســت ،چــه از نظــر
فلســفی ،علــی و چــه از نظــر قانــوین .بــا ایــن حــال ،قانــون بیشــترین نقــش را در اخالق
کســبوکاردارد .بســیاری از کســبوکارها عــاوه بــر تمیــز مانــدن از منظــر حقوقــی،
بــرای تقویــت وجــه عمــویم خــود نیــز از اخــاق کسـبوکار اســتفاده یمکننــد .ایــن کار
بیــن مصرفکننــدگان و کســبوکارهایی کــه بــه آنهــا خدمــت یمکننــد اطمینــان ایجــاد
یمکنــد.
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برای شروع گفت وگو عالقمندم
بدانم چرا هر کدام از شما این گرایش
ها را انتخاب کردید؟

فعالیــت یمکننــد .مثــا اقتصاددانــان
ل و نقــل یــا
در زمینههــایی مثــل حمــ 
مدلســازی رفتــار مســافران فعالیــت
یمکننــد یــا متخصصــان کامپیوتــر و

عســکری :گرایــش برنامــه ریــزی
حمــل و نقــل را نســبت به دیگــر گرایش
هــای مهنــدیس عمــران یم تــوان ییک از

مهنــدیس بــرق در زمینــه توســعهی
حمــل و نقــل هوشــمند ( )ITSنقــش
بســزایی دارنــد.

گرایــش هــای نوپــا در نظــر گرفــت کــه
در حــال حاضــر فقــط چنــد دانشــگاه
کشــورمان در ایــن گرایــش پذیــرش
دانشــجو دارنــد .همانطــور کــه ازاســم

پذیرش این گرایش ها در کنکور
کارشناسی ارشد چگونه بود؟

گرایــش مشــخص اســت نــگاه غالــب در
توسط :فائزه مومین فرد

FaezehMomeniFaed94@gmail.com

معیــن عســکری فــارغ التحصیــل دکتــری مهنــدیس عمــران گرایــش
برنامــه ریــزی حمــل و نقــل از دانشــگاه صنعــی خواجــه نصیــر الدیــن
طــویس اســت .عســکری مقطــع کارشــنایس را در رشــته مهنــدیس
عمــران ،گرایــش عمــران و مقطــع کارشــنایس ارشــد را در رشــته عمــران،
گرایــش برنامــه ریــزی حمــل و نقــل گذرانــد .در ســال  1399نیــز از
رســاله دکتــری خــود دفــاع کــرد و حــال حاضــر در حــال گذرانــدن
پــروژه ســربازی اســت.
مجتــی رجــی ،نیــز دانشآموختــه کارشــنایس عمــران و کارشــنایس
ل و نقــل از دانشــگاه علــم
ارشــد و دکتــری مهنــدیس برنامــهریــزی حمـ 
و صنعــت ایــران اســت .رجــی حــدود ده ســال اســت کــه در زمینــه
مهنــدیس حمــلو نقــل مشــغول بــه فعالیــت اســت و بــا مراکــز تحقیقایت
از جملــه مرکــز تحقیقــات ایمــی دانشــگاه علــم و صنعــت ،آزمایشــگاه
ترافیــک دانشــگاه علــمو صنعــت و مرکــز مطالعــات راه و حمــل و نقــل
ه اســت .بــرای
دانشــگاه تهــران در چندیــن پژوهــش همــکاری داشــت 
آشــنایی بیشــتر بــا گرایــش هــای تحصیــی فــوق؛ بــا آن هــا بــه گفــت
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وگــو نشســتیم کــه حاصــل آن را یم خوانیــد.

ایــن گرایــش بــه بحــث برنامــه ریــزی،
اختصــاص دارد و تفــاوت عمــده آن بــا

عســکری :شــاید بتــوان گفــت در

دیگــر گرایــش هــای مهنــدیس عمــران

کنــار عالقــه ای کــه در بنــده بــه ایــن

بیــن رشــته ای بــودن آن اســت؛ بــه ایــن

گرایــش بــا توجــه بــه دروس کارشــنایس

صــورت کــه شــاید بتــوان گفــت ایــن

ایجــاد شــد ،انتخــاب گرایــش حمــل و

گرایــش تلفیقــی از رشــته هــای صنایــع،

نقــل نتیجــه تحقیــق دربــاره آینده شــغیل

مدیریــت ،اقتصــاد و  ...اســت.

ایــن گرایــش از اســاتید و کارشناســان

رجــی :مهنــدیس حمــل و نقــل یــی

رشــته عمــران بــود؛ تــا آنجــا کــه بعــی

از گرایشهــای رشــتهی مهنــدیس

از اســاتید بــا وجــود داشــتن تحصیــات

عمــران اســت .در مهنــدیس حمــل و

در گرایــش هــای دیگــر ،انتخــاب ایــن

نقــل تــاش یمشــود بــا اســتفاده از

گرایــش را بــه بنــده توصیــه یم کردنــد.

اصــول علــی و بکارگیــری تکنولــوژی

بــا توجــه بــه تعــداد معــدود دانشــگاه

هــای مرتبــط بــا حــوزهی حمــلو نقــل

هــایی کــه در ایــن گرایش پذیــرش دارند

امــکان ایجــاد جابهجــایی مســافر و

و تعــداد زیــاد شــرکت کننــدگان کنکــور

کاال بــه صــورت ایمــن ،اقتصــادی،

کارشــنایس ارشــد مهنــدیس عمــران،

ســریع و ســازگار بــا محیــط زیســت

شــاید بتــوان گفــت بخــش بســیار کــی

ل و نقــل
فراهــم شــود .مهنــدیس حمــ 

از پذیرفتــه شــدگان یم تواننــد ایــن

یــا مهنــدیس ترابــری ماهیــت بیــن

گرایــش را انتخــاب کننــد کــه البتــه ایــن

رشــتهای دارد و عــاوه بــر مهندســین

بخــش محــدود هــم بــرای بــه دســت

عمــران ،افــراد مختلفــی بــا زمین ـه هــای

آوردن صنــدیل هــا در دانشــگاههای

علــی متفــاوت مثــل اقتصــاد ،مهنــدیس

صنعــی شــریف ،تربیــت مــدرس ،علــم

صنایــع ،ریاضیــات ،مهنــدیس کامپیوتــر،

و صنعــت ،خواجــه نصیــر الدیــن طــویس

بــرق ،شهرســازی و ...در ایــن حــوزه

و  ...بــا یکدیگــر رقابــت یم کننــد.
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رجــی :پــس از اخــذ دروس مهنــدیس

ایــن حــوزه مــورد توجــه قــرار گرفتــه و

در دنیــا توجــه بســیاری بــه ایــن

ترابــری و مهنــدیس ترافیــک در دورهی

دوبــاره مدیریــت در کشــور بــه ســمت

گرایــش یم شــود و بســیاری از

ل و نقــل
کارشــنایس بــه گرایــش حمــ 

مدیریــی ســنیت بازگشــته اســت.

تصمیمــات شهرســازی بــا دخیــل

ه بــر ایــن در
عالقهمنــد شــدم ،عــاو 

غ التحصیــان گرایــش
رجــی :فــار 

نمــودن توصیــه هــای متخصصیــن ایــن

زمــاین کــه بنــده ایــن رشــته را انتخــاب

حمــلو نقــل در بخــش دولــی یمتوانند

گرایــش انجام میشــود .در ســالیان اخیر

کــردم بــا توجــه بــه جدیــد بــودن ایــن

جــذب ســازمانها و ارگانهــایی ماننــد راه

در کشــور مــا و خصوصــا در شــهرهای

گرایــش تعــداد متخصصیــن حمــلو نقل

و شهرســازی ،شــهرداریها ،ادارات

بــزرگ نیــز توجــه بــه ایــن گرایــش

بســیار انــدک بودنــد و ایــن موضــوع نیز

راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای،

بیشــتر شــده و از نظــر کارشناســان این

بنــده را ترغیــب کــرد تــا ایــن گرایــش را

شــرکت راهآهــن جمهــوری اســایم و

حــوزه اســتفاده بیشــتری یم شــود.

انتخــاب کنــم.

ســازمان بنــادر و دریــا نــوردی شــوند.

در شــهر کرمــان نیــز کــه در گذشــته

هــر ســاله بالــغ بــر  ۱۵۰دانشــجو

عــاوهبــر ایــن ،در بخــش خصــویص،

بســیاری از تصمیمــات بــه صــورت

ه هــای سراســر کشــور
در دانشــگا 

امــکان

شــرکتهای

ســعی و خطــا و بــا تحمیــل بیشــترین

در مقطــع کارشــنایس ارشــد پذیــرش

مهندســین مشــاور فعــال در حــوزهی

هزینــه بــه مــردم انجــام یم گرفــت .در

ه هــای مطــرح در
یمشــوند .از دانشــگا 

ترافیــک ،شــرکت هــای هواپیمــایی و

چندیــن ســال اخیــر ایــن رونــد رو بــه

زمینــه حملو نقــل یمتوان به دانشــگاه

شــرکتهــای حمــلو نقــل کاال بــرای

بهبــود بــوده و اســتفاده از کارشناســان

صنعــی شــریف ،علــمو صنعــت ایــران،

مهندســین حمــلو نقــل وجــود دارد.

چــه در شــهرداری و چــه در شــرکت

تربیــت مــدرس ،دانشــگاه تهــران،

هــای مشــاوره بیشــتر شــده اســت کــه

دانشــگاه امیرکبیــر و دانشــگاه صنعــی

نویــد روزهــای خــویب را بــرای فــارغ

اصفهــان اشــاره کــرد .بــه طــور کل،
دانشــگاههای صنعــی شــریف و علــم و
صنعــت نســبت بــه ســایر دانشــگاههــا
ین تــری در ایــن گرایــش
ســابقهی طــوال 
دارنــد و پیشــگام هســتند.

با توجه به گرایش تحصیلی عالقمندم
بدانم که زمینه کاری شما االن چگونه
است؟
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فعالیــت

در

پذیرش گرفتن از این طریق چگونه
است؟ آینده این گرایش را چگونه
میبینید؟
عســکری :ایــن گرایــش در کنــار
گرایــش هــای دیگــری ماننــد محیــط
زیســت ،از جملــه جدیدتریــن گرایــش
هــا در رشــته مهنــدیس عمــران میباشــد
و دانشــجویان ایــراین شــانس پذیــرش
در بســیاری از دانشــگاه هــای مطــرح

عســکری :حــوزه اصــی تخصــص

دنیــا را دارنــد کــه نســبت بــه دیگــر

بنــده در گرایــش برنامــه ریــزی حمــل

گرایــش هــای مهنــدیس عمــران احتمــال

و نقــل بــه حــوزه مدیریــت بحــران و

پذیــرش باالتــری دارنــد و بعــی از

تخصیــص بهینــه بودجــه بیــن ســازمان

دانشــجویان همــه ســاله بــه واســطه

هــای مســئول در مدیریــت بحــران بــاز

داشــتن نمــرات خــوب و نمــره زبــان

یم گــردد کــه متاســفانه ایــن حــوزه در

و حــی بــدون داشــتن مقــاالت بیــن

کشــور مــا مغفــول مانــده اســت و بــا

الملــی در دانشــگاه هــای خــوب دنیــا

بــروز هــر بحــران ،مــدت زمــان انــدیک

پذیرفتــه یم شــوند.

التحصیــان ایــن گرایــش یم دهــد.
رجــی :از لحــاظ پذیرش در دانشــگاه
هــای خــارجاز کشــور ،بایــد عــرض کنــم
غ التحصیــان کارشــنایس ارشــد
کــه فــار 
ایــن گرایــش کــه در دوران دانشــجویی
کوشــا بودنــد و رزومــه نســبتاً خــویب
دارنــد ،بــه نظــر بنــده بــا یــک ســعی
قابــل قبــویل یمتواننــد از دانشــگاههای
مطــرح دنیــا پذیــرش بگیرنــد .در دوران
دانشــجویی بنــده ،تمــایم دوســتاین
کــه عالقهمنــد بــه ادامــهی تحصیــل در
دانشــگاههای خــارج از کشــور بودنــد،
توانســتند از دانشــگاههای مطرحــی
پذیــرش بگیرنــد.

طبیعتا برای دانشجویان عمران
شنیدن توصیه های شما جذابیت خاص
خودش را داد.
عســکری :اگــر بخواهــم تنهــا یــک
توصیــه بــرای دانشــجویان عزیز داشــته
باشــم ،خواهــم گفــت کــه نــه تنهــا در
درس خوانــدن بلکــه در هــر کاری ،از
متوســط بــودن بپرهیزیــد .شــاید 20
یــا  30ســال پیــش هــر دانشــجویی
پــس از فــارغ التحصیــی امــکان گرفتــن
یــک صنــدیل در ادارات دولــی یــا
شــرکت هــای خصــویص را داشــت و
تحصیــات و مــدرک دانشــگاهی بــرای
گرفتــن شــغل کافــی بــود ،ویل امــروزه
شــاید مهمتــر از مــدرک دانشــگاهی ای
کــه در دســت داریــد ،مقــدار مهــاریت
اســت کــه در آن رشــته داریــد ،امــروزه
در تمــایم گرایــش هــا و رشــته هــا،
شــغل هــا بیشــتر براســاس مهــارت بــه
افــراد تخصیــص داده یم شــوند .پــس
ســعی کنیــد کــه در زمــان دانشــجویی
بــه خوانــدن دروس اکتفــا نکــرده و
مهارتهــای نــرم افــزاری و  ...خــود را
تقویــت نماییــد.
رجــی :از فرصــت دانشــجویی
حداکثــر بهــره را ببرنــد و در فراگیــری
علــم و دانــش کوشــا باشــند .دوران
دانشــجویی یــی از مناســب تریــن
زمــان هــایی اســت کــه یــک فــرد
یمتوانــد بــا آســودیگ خاطــر بــه امــر
مطالعــه و پژوهــش بپــردازد .یبشــک،
درس آموختــه هــای دوران دانشــجویی
در آینــده ی شــغیل فــرد نیــز م ٌ
وثــر
هســتند.
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مصالــح ســاختماین گوناگــوین از دیربــاز توســط انســان مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت .در ایــن میــان شــاید بتــوان از چــوب ،ســنگ ،فــوالد و بتــن بــه عنــوان
پرمصرفتریــن مصالــح ســاختماین نــام بــرد.
بتــن ،در حقیقــت یــک نــوع ســنگ ســاخته دســت بشــر اســت واز مقاومــت فشــاری
قابــل قبــول و مقاومــت کشــی بســیار پائیــی (در حــدود  %10مقاومــت فشــاری)
برخــوردار اســت .از طرفــی در بســیاری از قطعــات ســازه ،در اثــر بارهــای خارجــی در
قســمتهایی از عضــو ،کشــش مســتقیم و یــا کشــش نــایش از خمــش ایجــاد یمشــود.
بــه همیــن جهــت بــرای جبــران ضعــف مقاومــت کشــی بتــن ،ایــده بتــن مســلح ابــداع
شــده اســت.
ابــداع روش بســمر ،در ســال  1855تــو ســعه داده شــد و تکامــل آن در ســال ،1870
باعــث افزایــش کاربــرد چــدن و مشــتقات آن در ســاختمان گردیــد .از ســال 1890
بــه تدریــج فــوالد جایگزیــن آهــن کــم کربــن در امــر ســاختمان ســازی شــد .در حــال
حاضــر فــوالد از عمدهتریــن مصالــح ســاختماین یمباشــد کــه بــا تنشهــای جــاری
شــدن (تســلیم) 2400 ،تــا  7000کیلوگــرم بــر ســانیت متــر مربــع بــه منظورهــای مختلــف
اســتفاده یمشــود.
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مقایسه سازههای بتن آرمه و سازههای فوالدی
فــوالد یــک مصالــح ایزوتــروپ و

مقاومــت فــوالد نســبت بــه بتــن

همگــن اســت .بــه عبــاریت خــواص

بســیار باالســت .بــه طــور مثــال تنــش

فــوالد در همــه جهــات یکســان اســت

تســلیم فــوالد معمــویل  2400کیلوگــرم

در صوریتکــه یمدانیــم بتــن اینگونــه

بــر ســانیتمتر مربــع اســت ،در حــایل

نیســت و خــواص آن در همــه جهــات،

کــه مقاومــت فشــاری یــک نمونــه بتــن

عیلالخصــوص در کشــش ،کــه مقاومــت

معمــویل برابــر بــا  300کیلوگــرم بــر

بســیار تــا بســیار پائیــی دارد (بــرای

ســانیت مربــع اســت .البتــه این مقایســه

جبــران ایــن ضعــف از میلگــرد هــای

صرفــا بــرای بتــن و فــوالد معمــویل

فــوالدی اســتفاده یمشــود) یکســان

صــورت گرفتــه اســت.

ســرعت اجــرا ســازههای فــوالدی،

ســازههای فــوالدی دوام معقــویل

بســیار باالتــر از ســازههای بتــی

دارنــد بــه شــرط آنکــه ایــن ســازه هــا بــا

یمباشــد ،بهنحــوی کــه قطعــات در

پوشــش هــای ضــد زنــگ یــا رنگهــای

کارخانــه اسکلتســازی (یــا محــل

مقــاوم در مقابــل حریــق و رطوبــت

کارگاه) ســاخته و ســپس در محــل

محافظــت شــوند .پــس در کل یمتــوان

پــروژه نصــب یمشــوند .ســازههای بلند

گفــت

در

ظــرف پنــج ایل شــش مــاه با اســتفاده از

جــایی کــه حــرارت و رطوبــت عوامــل

فــوالد یــا ترکیــی از بتــن و فوالد ســاخته

تاثیرگــذار باشــند ،بهتــر اســت .البتــه

یمشــوند و بــرای ســاخت آنهــا از بتــن

الزم بــه ذکــر اســت در صنعــت ســاخت

تنهــا اســتفاده نیمشــود.

و ســاز ،رنگهــای اپوکــی بســیار بــا

دوام

ســازههای

بتــی

کیفیــی اســتفاده یمشــود کــه مشــکل

نیســت.

را در برابــر حریــق و رطوبــت مرتفــع
یمکنــد.

یک پل فوالدی
راهآهین در آرژانتین
بقایای ساختمان
پالسکو پس از
حادئه آتش سوزی

شــکلپذیری فــوالد بســیار عــایل
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مقاطــع

فــوالدی،

بهدلیــل

اســت و یــی از دالیــل اســتفاده از

جدارهنــازک و توخــایل بــودن ،همــواره

میلگــرد در ســازه هــای بتــی ایــن

نســبت بــه مقاطــع بتین بســیار ســبکتر

اســت کــه عــاوه بــر جبــران ضعــف بتــن

هســتند ،لــذا بــه علــت ســبکتر بــودن،

در مقاومــت کشــی ،شــکل پذیــری

نیــروی زلزلــه وارده بــه ایــن ســازهها

ســازه بتــی بهبــود یابــد .بــه عبــاریت،

کمتــر خواهــد بــود.

ســازههای ســاخته شــده از بتــن آرمــه نســبت بــه ســازههای فــوالدی
در برابــر آتــش ســوزی مقاومــت بهتــری از خــود نشــان یمدهنــد .اگــر

شــکل پذیــری ســازههای بتــی تابــع

دمــای اطــراف یــک عضــو فــوالدی بــه بــاالی  600درجــه برســد ،تنــش

میلگردهــایی اســت در در ســازه بــه

تســلیم آن بــه شــدت افــت کــرده و ســبب بــروز حــوادیث همچــون

کار یمرود .در واقــع اگــر در ســازهای

حادثــه ســاختمان پالســکو یمشــود .الزم بــه ذکــر اســت عــاوه بــر

هــدف شــکلپذیری باشــد از ســازه

اســتفاده از رنگهــایی بــا کیفیــت بــاال طبــق آئیننامــه ،یمتــوان بــا

هــای فــوالدی اســتفاده یمشــود.

اســتفاده از  1/5ســانیتمتر کاور بتــن بــر روی مقاطــع فــوالدی مشــکل
آتشســوزی را رفــع کــرد.

سازه بتن آرمه
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نتیجهگیری

خــوردیگ فــوالد ،در صورتیکــه رنگ یا

ممکــن اســت دچــار کمانــش شــود و

ضدزنــگ بــا کیفیــت بر روی آن اســتفاده

هرچــه عضــو الغرتــر یاشــد ،امــکان

نشــود ،زیــاد اســت .طبــق آئیــن نامــه،

کمانــش آن بیشــتر اســت لــذا ایــن

بهطــور کیل ،هنــوز اینکــه اســتفاده از چــه نــوع مطالحــی بهتــر اســت محــل بحــث در

اگــر بــه ضخامــت حــدود  75میکــرون

مقاطــع عملکــرد ضعیفــی در مقابــل

محافــل علــی اســت ،چــرا کــه ســازههای فــوالدی و بتــی هــر کــدام مزایــا و معایــب

از ضدزنــگ یــا رنگهــای اپوکــی

کمانــش دارنــد.

خــاص خــود را دارنــد .تعییــن ایــن موضــوع کــه در هــر پــروژه از چــه نــوع ســازه و

اســتفاده کنیــم ،در مناطــق بــا رطوبــت

اصــوال فــوالد در مقابــل بارهــای

چــه نــوع مصالحــی اســتفاده شــود بســتیگ بــه عوامــل دیگــری دارد .شــرایط اقتصــادی

بــاال ،مشــکل خــوردیگ رفــع یمشــود.

نــایش از خســتیگ ضعیــف اســت و

پــروژه ،آب و هــوا ،دســتریس بــه مصالــح ،خواســت کارفرمــا ،نــوع کاربــری و  ...از

مقاطــع فــوالدی مقاطعــی جدارهنازک،

بــرای طراحــی نیــاز بــه بــرریس بیشــتر

عوامــی هســتند کــه یمتواننــد در تصمیــم کارفرمــا یــا طــراح تاثیرگــذار باشــند.

توخــایل و الغــر هســتند .یــک عضــو

در آئیــن نامههــایی فراتــر از مبحــث

زمانیکــه تحــت فشــار قــرار گیــرد،

دهــم مقــررات مــی ســاختمان دارد.

خوردیگ فوالد در مجاورت رطوبت
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رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود!؟
مصاحبه با شـبنم پور ابراهیم دانشـجوی برتر بخش مهندیس عمران

1

رمز موفقیت شما در طول
دوران تحصییل چیست؟

ســام و درود .موفقیــت بــرای افــراد
مختلــف تعاریــف متفــاویت دارد ،امــا اگــر
بخواهــم تجربههــای ســودمندی را کــه
در دوران تحصیــل داشــتهام ،ذکــر کنــم

ســرکار

کــه البتــه برخــی از آنهــا کلیشـهای (امــا

خانــم

ص مــن صــادق) هســتند،
بــرای شــخ ِ
یمتوانــم بــه مــوارد زیــر اشــاره کنــم:

شــبنم پــور ابراهیــم
دانشــجوی

ورودی

آهستیگ و پیوستیگ

 96مقطع کارشــنایس
بخــش

مهنــدیس

عمــران یمباشــند.

همــواره

بــرای رعایــت تــداوم و نظــم در جــدال

در یــک گفــت و
گــوی

و تالشــم! امــا بــه ایــن دلیــل کــه

دوســتانه

مطالــب پای ـهای اهمیــت زیــادی دارنــد
و بایــد بهشــکل درســت در ذهــن جــای

بــا ایشــان ،دربــاره

بگیرنــد و اکثــر دروس کارشــنایس رشــته

مســائیل از قبیــل آموزش
مجــازی ،نحــوه مطالعــه
و تجربیــات ایشــان صحبــت
شــده اســت.

مهنــدیس عمــران هــم شــامل مطالــب
پای ـهای بــا حجــم نســبتاً زیــاد و ترکیــب
مســائل و مفاهیــم هســتند ،تــداوم و
تدریــج در یادگیــری و تکــرار تمرینهــا
عــاوه بــر حصــول درک عمیــق ،باعــث
تثبیــت مطالــب در حافظــه بلندمــدت
یمشــود.
تعــداد واحدهــایی کــه در طــول
ترمهــای مختلــف تــا بــه امــروز اخــذ
کــردهام ،طبــق چــارت و معمــوال بیــن
 ۱۶تــا  ۱۸واحــد بــوده اســت .ایــن
مســئله بهنوعــی نماینــده آهســتیگ و

42

پیوســتیگ اســت تــا مطالــب عمیقتــر
و بــا کیفیــت بیشــتری ،بــدون آســیب به
توسط :امیرحسین دهقاین

AmirHossein1379g@gmail.com

فشــار نســی زیــادی را بــه همــراه
داشــته اســت و طبــق تجربــه ،تعــداد
واحدهــای دریس زیــاد نــه تنهــا بــه روند
تســریع پیشــرفتم کمــی نکــرده ،بلکــه
گاهــی باعــث کاهــش کیفیــت یادگیــری
شــده اســت.
روش مطالعه و یادگیری
روشهــای مطالعــه بیــن افــراد

البتــه خــود مــن همیشــه بــه ایــن
شــعار پایبنــد نبــودهام و

مثــل مــن ،گاهــی حــی  ۱۷واحــد هــم

رونــد ســالم زنــدیگ آموختــه شــوند .در
ایــن رشــته بــرای دانشــجویی بــا ســطح
تــاش و بهــره هــویش معمــول مثــل

مختلــف خیــی متفــاوت اســت .اینکــه
بــا مشــورت و آزمــون و خطــا ،شــیوهای
واقعبینانــه بــرای یادگیــری پیــدا کنیــم
کــه بیشــترین بازدهــی را بــرای مــا
داشــته باشــد اهمیــت زیــادی دارد و
بعــد از ایــن مرحلــه ،اینکــه بــه مســیر و
روش انتخایبمــان اعتمــاد کنیــم.
مطالعــه و همفکــری گروهــی بــرای
مــن در خیــی از دروس ســودمند بــوده
اســت .در دوره کارشــنایس گاهــی
ایــن مســئله اتفــاق یمافتــد کــه تعــداد
زیــادی از افــراد بــر نفهمیــدن یــک
موضــوع اتفــاق نظــر داریــد! مشــورت
و همفکــری موجــب یمشــود همــی بــا
انگیــزه بــه دنبــال فهــم مبحــث باشــید و
نهایتــا بــا تــاش تــوأم ،نتیجــه مطلــوب
را کســب کنیــد.
درســت

بــرای

ی
اولویتبنــد ِ
مطالعــه بخشهــای مختلــف هــر درس
کمککننــده اســت .وقــت گذاشــتن
بــرای ایــن اولویتبنــدی بــرای مــن
همــواره ارزشــمند بــوده اســت.
دیــدن نمونههــای عیــی در رشــته
مهنــدیس عمــران همیشــه بــه فهــم
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بیشــتر مطلــب کمــک یمکنــد .اگرچــه
در دانشــگاه مطالــب اکثــراً بهصــورت
تئــوری آمــوزش داده یمشــوند امــا
اگــر ایــن امــکان فراهــم شــود یــا
دانشــجو شــخصاً همزمــان بــا آمــوزش
تئــوری بهصــورت عمــی برخــی از
دروس را فــرا بگیــرد ،بســیار تأثیرگــذار
و ســودمند خواهــد بــود.

2

معموال ً قبل یا حین امتحانات
چگونه استرس خود را مهار
یمکنید؟

3

نقش خانواده را در موفقیت
خودتان تا چهقدر مؤثر
یمدانید؟

بهنظــرم بهصــورت کیل اســترس

حمایــت و ایجــاد کانــون آرامــش

از تــرس و شــک نشــأت یمگیــرد و

توســط خانــواده در مســیر پیشــرفت و

جزیئنگــری بــه ریشــه ایــن مســئله،

رشــد بــرای مــن ،همیشــه مؤثــر بــوده

گاهــی بــرای مــن راهگشــا اســت.

اســت و همــواره قدردانشــان هســتم.

 از چه چیزی یمترسم و به چهرابطه تالش و نتیجه
تمرکــز بــر صرفــاً نتیجــه ارزشــیایب
یــک درس ،ممکــن اســت باعــث
ســرخوردیگ شــود؛ چراکــه گاهــی

چیزی شک دارم؟
 این ترس ارزش از دست دادنتمرکزم را دارد؟
 شک داشتن به دانستههایم چیزیرا حل یمکند؟

شــرایطی بهوجــود یمآیــد کــه ممکــن
اســت بــه انــدازه تــایش کــه کردهایــم،
نتیجــه مطلــوب نگیریــم و اگــر هدفــی
فراتــر و افــق دیــد وســیعتری در ذهــن
نداشــته باشــیم ،در طــول ایــن دوران
دچــارخســتیگوفرســودیگیمشــویم.

غذای جسم و روح
ارکان یــک زنــدیگ ســالم ،پایههــای
روحــی و جســی هــر فــرد هســتند
کــه اگــر سســت باشــند یــا مــورد
یبتوجهــی قــرار بگیرنــد ،بقیــه ابعــاد
زنــدیگ مثــل تحصیــل را تحتالشــعاع
قــرار یمدهنــد .تــا آنجــا کــه در محدوده
تــوان و اختیــارات ماســت ،درســت
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انتخــاب کنیــم و مراقــب پایههــای
دروین و بیــروین خــود باشــیم و روح و
جســممان را زیبــا تغذیــه کنیــم.

بعــی مواقــع مــرور کیل مطالــب
باعــث یمشــود اطمینــان خاطــر و
تســلط کیل بــه موضــوع پیــدا کنــم و این
باعــث مدیریــت استرســم یمشــود و
درصــوریت کــه ترس و َ
شــک مــن از عدم
کافــی نشــأت بگیــرد ،یــادآور ایــن نکتــه
بــه خــودم یمشــوم کــه واقعنگــری و
حفــظ تمرکــز ،باعــث بازدهــی بیشــتر
ذهــن یمشــود و قطعــاً آنچــه کــه بــرای
گرفتــن نتیجــه بهتــر کمــی نیمکنــد،
اســترس اســت!

4

دورنما و آیندهنگری شما
از رشته مهندیس عمران
چیست؟

از نظــر مــن بهعنــوان عضــو بســیار
کوچــی از ایــن جامعــه ،مهنــدیس
عمــران در همــه زیــر شــاخههای خــود
در کشــور مــا پتانســیل زیــادی بــرای
گســترش و نــوآوری دارد .بهصــورت
کیل نیــاز بــه ایجــاد بســتری بــرای
پیشــرفت و نــوآوری در زمینههــایی
مثــل رشــتههای ســازهای و مهنــدیس
زلزلــه و همچنیــن گســترش و توجــه
بیشــتر بــه رشــتههای غیرســازهای
مثــل محیطزیســت یــا مدیریــت منابــع
آب کــه امــروزه حائــز اهمیــت زیــادی
هســتند ،حــس یمشــود امــا متأســفانه
فارغالتحصیــان عالقهمنــد بســیاری
هســتند کــه بهدلیــل نبــود ایــن بســتر
و یــا عــدم توجــه کافــی بــه نوآوریهــا
یــا پیشــرفت و تغییــر رونــد تحصیــل
و اشــتغال بــه کار در ایــن رشــته،
نیمتواننــد از تمــایم پتانســیلهای
خــود بهــره ببرنــد .البتــه رشــته
مهنــدیس عمــران بــا توجــه بــه اینکــه
بخــش گســترده و متنوعــی از علــوم
مهنــدیس را شــامل یمشــود ،در ســطح
بینالملــی هــم فرصتهــای پیشــرفت
مختلفــی را بــرای دانشــجویان فراهــم
یمکنــد.

5

آیا در طول ترم ،تغییری در
مدت زمان استفاده از فضای
مجازی ایجاد یمکنید؟

پیــش از ایــن کــه فراینــد آمــوزش
بهصــورت حضــوری بــود ،بلــه؛ مدیریت
ن اســتفاده از فضــای مجــازی بــرای
زمــا ِ
تنظیــم وقــت ،الزم و ســادهتر بــود و
همچنیــن میــزان اســتفاده از فضــای
مجــازی بهدلیــل حضــور فیزیــی
در دانشــگاه ،مقــدار قابــل توجهــی
کاهــش پیــدا یمکــرد ،امــا ایــن مــدت
بهدلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و

شــرایط پیشآمــده کــه آمــوزش تمامــاً

بهصــورت مجــازی اســت ،مــدت زمــان
اســتفاده از فضــای مجــازی و توجــه بــه
آن نــه تنهــا افزایــش پیــدا کــرده ،بلکــه
مدیریــت ایــن مســئله کــی بــرای مــن
مشــکل شــده اســت.

6

آیا به نیایش و دعا برای
موفقیت اعتقادی دارید؟

بایــد بــه ایــن شــکل بگویــم کــه بــه
تــاش و تــوکل بــرای موفقیــت ،بلــه.
فکــر یمکنــم ایــن معنــا در زنــدیگ بــرای
هــر شــخص ،بهشــکیل متفــاوت جامــه
بــه تــن یمکنــد و بــرای مــن ،پیونــد
معنــای زنــدیگ بــا آرامــی کــه از نیایــش
بــا خداونــد یمگیــرم ،باعــث اعتمــاد
بیشــترم بــه مســیر و انگیــزه بــرای
تالشــم یمشــود.
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7

اصوال ً شما برای درس خواندن،
گروهی درس یمخوانید یا
بهصورت منفرد؟ چرا؟

مــن تجربههای ســودمندی از مطالعه
و همفکــری گروهــی داشــتهام ،بــرای
مثــال درویس مثــل راهســازی ،متــره و
بــرآورد پــروژه یــا طراحــی ســازههای
فــوالدی از درسهــایی بودهانــد کــه
مطالعــه گروهــی در آنهــا کمــک زیــادی
بــه مــن کــرده اســت .بــه ایــن دلیــل
کــه در درسهــای پــروژه محــور و یــا
درسهــایی بــا مطالــب پایهای گســترده،
مطالعــه گروهــی و همفکــری بــرای رفــع
ایــرادات و نقصهــای موجــود ،باعــث
کاهــش زمــان یادگیــری و افزایــش

8
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تجربهتان از ترم مجازی را
بیان کنید.

تقریبــاً تجربــه ســه تــرم آمــوزش
بهصــورت مجــازی را داشــتهام و
اگرچــه آمــوزش مجــازی محاســی برای
مــن داشــته اســت ،بــرای مثــال در
اختیــار داشــتن تمــایم منابــع آمــوزیش،
ســهولت دســتریس بــه کالسهــا،
حــذف زمــان رفتوآمــد بــه دانشــگاه
و ...امــا عیلرغــم تالشهــای همــه
جانب ـهای کــه صــورت گرفتــه اســت بــه
دالیــل مختلفــی از جملــه ماهیــت دروس
مهنــدیس عمــران (بــه ویــژه دروس
عمــی و آزمایشــگاهی) و همینطــور
پیچیدیگهــای خــاص آمــوزش مجــازی،
کیفیــت انتقــال و دریافــت مطالــب و در
برخــی مــوارد ارزشــیایب افــت کــرده
اســت کــه امیــدوارم رفتــه رفتــه شــاهد
پیشــرفت ایــن وضعیــت باشــیم تــا
زمــاین کــه مشــکل برطــرف شــود.

9

اگر پیشنهاد یا حرفی با
دانشجویان جدیدالورود
دارید ،بیان کنید؟

بــه خــود اعتمــاد داشــته باشــند و
از شکســتهای کوچــک نترســند؛ در

اگــر مقــدور اســت بــا دوســتاین از ورودیهــای ســالهای قبــل ارتبــاط برقــرار
کننــد ،سوأالتشــان را بپرســند و از تجــارب و پیشنهاداتشــان اســتفاده کننــد کــه

عیــن حــال ایــن نکتــه را در نظــر داشــته

قطعــا مفیــد خواهــد بــود.

آموزههــای دریس برایشــان بــه همــراه

بــه عالیــق اختصایصتــر خــود در دروس توجــه نشــان دهنــد .نرمافزارهــای
مرتبــط بــا رشــته مهنــدیس عمــران را تدریجــاً فــرا بگیرنــد و بــرای ایــن مســئله

باشــند کــه دانشــگاه عــاوه بــر اینکــه
دارد ،محــی بــرای کســب تجربههــای
دیگــر هــم هســت و چالشهــای
ناخواســته مختلفــی در مســیر پیــش رو
منتظرشــان اســت کــه ممکــن اســت
تــا کنــون بــه آنهــا فکــر نکــرده باشــند
و بــرای پذیــرش و یــا رد شــدن از ایــن
چالشهــا ،تــاش و اســتقامت الزم
اســت.

آمــاده باشــند کــه خیــی از مطالــب را در مســیر آمــوزش ،خـ ِ
ـود دانشــجو بایــد
دنبــال کنــد.
در بعــی از دروس اســتفاده از نرمافزارهــای اکســل ،متلــب و مشــابه اینهــا
در رونــد انجــام محاســبات ،بــرای صرفهجــویی در وقــت و ارتقــا کیفیــت و دقــت،
یاریکننــده خواهــد بــود.
در مــورد تســهیالت جانــی دانشــگاه اطالعــات کســب کننــد و اگــر عالقهمنــد
هســتند ،بــه مــواردی مثــل ســهمیه اســتعدادهای درخشــان توجــه کننــد.

در ترمهــای اول ،رونــد انتخــاب
واحــد کــی اســترسآور و گاهــی
مشکلســاز خواهــد بــود .از افــراد بــا
تجربهتــر راهنمــایی بگیرنــد و بداننــد

با آرزوی بهروزی...

و یمتواننــد تــا حــدی آن را مدیریــت

ممنونم از فرصیت که در اختیار بنده قرار دادید ،در پناه حق باشید.

رفتــه رفتــه بــا ایــن وضعیــت کنارآمــده
کننــد.
دروس پایــه مثــل اســتاتیک ،مقاومت
مصالــح و ...از درویس هســتند کــه
اهمیــت خیــی زیــادی دارنــد و مثــل
جمــع و تفریــق در ریــایض ،تــا همیشــه
در رشــته مهنــدیس عمــران نیــاز و
همراهشــان خواهــد بــود؛ پــس حــی
اگــر آمــوزش مجــازی ناخواســته
کیفیــت یادگیــری را پاییــن آورده اســت،
بــه صــورت خودجــوش توجــه کافــی بــه
ایــن دروس نشــان بدهنــد ،بــه درســی
مطالــب را یــاد بگیرنــد و سوأالتشــان را
یبجــواب نگذارنــد.
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 CADبه چه معناست؟
کلمــه اتوکــد ( ،)AutoCADواژه ابتــدایی
اتوکــد

بــر

مبنــای

تکنولــوژی

نــام مجموعههــای نرمافــزاری مختلفی
اســت کــه هــر چنــد بــا محیط نســبتاً

«طراحــی بهکمــک رایانــه» (CAD:

مشــابه ،امــا بــرای شــاخههای

پایهریــزی

)Computer-Aided Design

مختلفــی طراحــی شــدهاند .ایــن

شــده اســت .طراحــی بهکمــک رایانــه،

گــروه از نرمافزارهــا ،ســاخته

تکنولــوژی اســت کــه اســتفاده از

شــرکت آمریــکایی اتودســک

سیســتمهای رایانــهای بــرای کمــک
ِ
بهبــود تحلیــل و بهینهســازی
بــه

ایــن شــرکت عــاوه بــر

طراحــی را مــورد مطالعــه قــرار یمدهــد؛

نرمافزارهــای

بنابرایــن برنامههــای رایانــهای کــه

مشــهور و کاربــردی

قابلیــت کارهــای گرافیــی و یــا قابلیــت

در

انجــام بعــی از فعالیتهــای طراحــی

زمینههــای مختلــف

مهنــدیس را داشــته باشــند ،تحــت

نمــوده

عنــوان «نرمافــزار  »CADطبقهبنــدی

( )Autodeskهســتند .البتــه
اتوکــد،
دیگــری

نیــز

منتشــر
اســت.

یمشــوند.

به قلم :عیل رفاهی

ali.refahi99@gmail.com
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دنیای مشترک نرمافزاری

آنچه گذشت...

برخــی از ماژولهــای اتوکــد ،بهطــور اختصــایص بــرای گرایشهــای مشــخیص

اولیــن نســخه ایــن نرمافــزار در ســال  1982میــادی و آخریــن نســخه آن نیــز ،تــا

 Architectureبــرای رشــته مهنــدیس معمــاری AutoCAD Electrical ،بــرای رشــته مهنــدیس

منتشــر شــده اســت .تــا قبــل از انتشــار اولین نســخه پایــدار اتوکــد ،مهندســان ،طراحی

توســعه داده شــدهاند ،بهعنــوان مثــال یمتــوان بــه مــواردی ماننــدAutoCAD :

بــرق AutoCAD Mechanical ،بــرای رشــته مهنــدیس مکانیــک AutoCAD Civil 3D ،بــرای

زمــان نــگارش ایــن متــن کــه  2022 AutoCADنامیــدهیمشــود ،در ســال  2021میــادی

را بهصــورت دســی انجــام داده و از کاغــذ و قلــم اســتفاده یمکردنــد؛ بدیــن نحــو،

گرایــش راهســازی AutoCAD Map 3D ،بــرای گرایــش جغرافیــا و شهرســازیAutoCAD ،

 Plant 3Dبهمنظــور طراحــی صنعــی و کارخانههــا AutoCAD MEP ،بهمنظــور طراحــی

عــاوه بــر آنکــه وقــت زیــادی صــرف یمشــد ،در صوریتکــه نتیجــه نهــایی ،مــورد تأییــد

تأسیســات و لولهکــی AutoCAD P&ID ،بــه منظــور طراحــی ابــزارآالت و نقشــههای

کارفرمــا قــرار نیمگرفــت و یــا بهدلیــل وجــود خطــا ،نیــاز بــه اصــاح در طــرح وجــود
داشــت ،ایــن فراینـ ِ
ـد زمانبــر ،بایــد دوبــاره از ابتــدا انجــام یمشــد.

تأسیســایت و ...اشــاره کــرد کــه البتــه بعــی از ایــن برنامههــا بهمــرور زمــان در هــم

بــا انتشــار و توســعه ایــن نرمافــزار ،راهحــی در برابــر ایــن مشــکالت پدیــدار شــد .در
اتوکــد ،عــاوه بــر آنکــه یمتــوان طــرح را در زمانهــای مختلــف و بــا تغییــرات متفــاوت

ادغــام شــده و تبدیــل بــه افزونههــای جانــی شــدهاند.

ذخیــره کــرد ،امــکان ویرایــش طرحهــای از قبــل ایجادشــده توســط کاربــران مختلــف
نیــز وجــود داشــته کــه باعــث صرفهجــویی در زمــان یمشــود .همچنیــن اســتفاده از
مــدل دینامیــی در ســاخت نرمافــزار اتوکــد کــه طراحــی و تدویــن پــروژه را بــا یکدیگــر
ترکیــب یمکنــد ،ســبب بــه حداقــل رســیدن خطاهــا شــده و ایــن امــکان را فراهــم یمکند
تــا در هــر بخــش از طراحــی و در هــر نقطــه زمــاین از کل پــروژه ،بتــوان تغییــرات الزم
را اعمــال کــرد .ایــن کار باعــث کاهــش خطــا و پاییــن آوردن احتمــال بــروز اشــتباه
در پــروژه شــده و عــاوه بــر آن ،قابلیــت بهبــود و افزایــش کیفیــت طرحهــایی کــه
بهصــورت دیجیتــایل تولیــد یمشــوند را بهطــور مســتمر ،فراهــم یمکنــد.

دستیار شماره یک مهندس
قطــع بــه یقیــن یمتــوان گفــت کــه

یــی از مهمتریــن و پرکاربردتریــن

نرمافــزار طراحــی اتوکــد (بــرای ایجــاد

نرمافزارهــای طراحــی اســت کــه

وجــه تمایــز میــان ایــن نرمافــزار و

معمــاران ،مهندســان ،مدیــران ،طراحــان

دیگــر نرمافزارهــای ایــن گــروه ،توســط

گرافیــک ،برنامهریــزان شــهری و...

شــرکت از ترکیــب

بــا

واژه

آن،

AutoCAD

بــه عــاوه شــماره

بــه

ایجــاد

طراحیهای

از

دقیــق دو بعــدی

انتشــار نرمافــزار،

و ســه بعــدی و

اســتفاده میشــود).

همچنیــن ترســیم

نرمافــزار

فــی یمپردازنــد.

ســال

اولیــن
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تکیــه

بــر

بعــد

تخصــی اســت کــه هــر مهنــدس
عمــراین بــا آن برخــورد یمکنــد و
تقریبــا تــا زمــان پایــان عمــرش بــه آن
نیــاز خواهــد داشــت .ایــن نرمافــزار
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گران ویل ارزشمند!

مبتدی یا حرفهای؟
مسئله این است.

اتوکد و برنامهنوییس!

اتوکــد دارای گســتره کاربــرد فراواین

از مــواردی کــه شــاید کمتــر بــه آن توجــه شــده باشــد ،امــکان برنامهنویــی در داخــل

اســت؛ از فضاپیماهــا و ماهوارههــا

بهطــور کیل ،یمتــوان عملکــرد اتوکــد را بــه

محیــط اتوکــد یــا خــارج از آن یمباشــد .برنامهنویــی اتوکــد در کشــورهای اروپــایی

گرفتــه تــا مدارهــای الکتریــی و

دو بخــش اصــی طراحــی دو بعــدی و طراحــی

رواج بســیاری دارد ،امــا متأســفانه در ایــران اســتقبال چنــداین از آن نشــده و مشــکل

نقشــههای عمــراین ،همــی عرصــهای

ســه بعــدی تقســیم کــرد .یادگیــری اولیــه

اســایس ،کمبــود متخصــص در ایــن زمینــه اســت .از کاربردهــای برنامهنویــی در اتوکــد،

بــرای فعالیــت اتوکــد هســتند .بهعنــوان

بخــش دو بعــدی حــدود یــک مــاه و بخــش

یمتــوان بــه مــواردی ماننــد :اســتخراج دادههــای مدنظــر در نقشـههایی بــا حجــم زیــادی

مثــال ،بــا گســترش اســتفاده از

ســه بعــدی ،بســته بــه نــوع کاربــری ،حــدود

از اطالعــات و انجــام امــور

پرینترهــای ســه بعــدی و لــزوم ایجــاد

یــک تــا ســه مــاه بهطــول یمانجامــد .بــرای

تکــراری بهطــور خــودکار

ترســیم یــک پــروژه در محیــط اتوکــد ،تقریبــاً

اشــاره کــرد .همچنیــن بــا

موردنظــر ،اتوکــد بهعنــوان یــی از

بــه تعــداد هــر کاربــر ،راهــی وجــود دارد،

ایــن روش ،در پروژههــای

ابزارهــای اصــی بــرای تولیــد مــدل

امــا بــا تمریــن بیشــتر ،یمتــوان بــا اســتفاده

بــزرگ،

بســیار

مجــازی ،بــهکار یمرود کــه خــوراک

از روشهــای بهینــه ،زمــان انجــام پــروژه را

ســادهتر خواهــد شــد.

پرینترهــای ســه بعــدی را تأمیــن یمکند.

بــه حداقــل رســانده و طــرح حرفهایتــری

در برنامهنویــی داخــی

از دیگــر عملیاتهــایی کــه بــا ایــن

را ارائــه کــرد .از گامهــای اولیــه بــرای

عمــده

نرمافــزار انجــام یمشــوند ،یمتــوان بــه

حرفهایتــر شــدن ،یادگیــری دســتورات

از

مــواردی مانند :ترســیم انــواع نمودارها،

میانبــر اتوکــد اســت .بــا اســتفاده از خــط

()AutoLISP

ترســیم طراحیهــای داخــی ،ترســیم

فرمــان ،یمتــوان میانبرهــا و دســتورات را

بیســیک

نقش ـههای معمــاری ســاختمان ،ترســیم

تایــپ کــرده تــا یــک فرآینــد فعــال شــود کــه

اســتفاده یمشــود.

ترســیمهای

ایــن کار ســبب افزایــش ســرعت در طراحــی

تصویــر ســه بعــدی مجــازی از قطعــه

نقشــههای

اجــرایی،

صنعــی و نقشــه مونتــاژ قطعــات،

اتوکــد،

کار

بهطــور

زبانهــای

هزینــه حــدود  1700دالری بــرای تهیــه
ی قانــوین و یــک ســاله،
الیســنس تجــار ِ
قطعــاً انتخــاب ارزاین نخواهــد بــود و
بهصــورت قانــوین ،تنهــا در دفاتــر و
شــرکتهای بــزرگ مــورد اســتفاده
قــرار یمگیــرد؛ هرچنــد کــه نســخههای
آمــوزیش و دانشــگاهی آن ،بــا اعمــال
محدودیتهــایی

کــه

از

اســتفاده

تجــاری جلوگیــری یمکننــد ،بهصــورت
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رایــگان در دســترس یمباشــند.

ویــژوال
)Visual

خواهــد شــد.

نقلیــه ،ترســیم نقشــههای پرینــت ســه
اشــاره کــرد .البتــه ایــن نرمافــزار ،بــا

و

(Basic

ترســیم جزئیــات طراحــی وســایل
بعــدی ،طراحیهــای مــد و لبــاس و...

اتولیســپ

چشمانداز آینده در مقابل رقبا

چرا اتوکد؟
از جملــه برخــی دالیــی کــه ســبب گســترش
کاربــرد اتوکــد در میــان کاربــران شــده
اســت ،یمتــوان بــه مــواردی ماننــد :طراحــی
بخــش خــط فرمــان ،بهمنظــور اجــرای
ســریعتر

دســتورات،

انعطافپذیــری

بــاالی محیــط کاربــری ،طراحــی محیــط
برنامهنویــی پیشــرفته بــرای کاربردهــای
خــاص ،امــکان ایجــاد الیهبندیهــای مختلــف

بــا گــذر زمــان و پیشــرفت مســتمر تکنولــوژی ،بهروزرســاین و بهبــود ،امــری بدیهــی
اســت .شــرکت اتودســک ،بــا انتشــار هــر نســخه از نرمافــزار اتوکــد ،درحــال اصــاح
مشــکالت موجــود و افزایــش ویژیگهــا و امکانــات بــوده و احتمــال یمرود نســخههای
جدیدتــر ،عــاوه بــر ابزارهــای طراحــی پیشــرفتهتر ،شــامل برخــی ابزارهــای تحلیــی بــرای
تجزیــه و تحلیــل اجــزای ســاختمان و حــل مشــکالت مربــوط بــه فشــار و بــار مصالــح نیــز
باشــند .در پایــان ،قابــل ذکــر اســت کــه عــاوه بــر اتوکــد ،نرمافزارهــای دیگــری نیــز در
بــازار بــه چشــم یمخورنــد کــه یمتواننــد بهعنــوان رقیــی قــدر ،بــرای نرمافــزار اتوکــد

و مدیریــت آنهــا ،قابلیــت ســازگاری بــا دیگــر

ایفــای نقــش کننــد؛ از ایــن جملــه یمتــوان بــه نرمافــزار میکرواستیشــن ()MicroStation

مختلــف و شخیصســازی بهمنظــور کاربــری

طراحــی دو بعــدی و ســه بعــدی در تمــام رشــتههای فــی و مهنــدیس محســوب یمشــود،

نرمافزارهــا ،توســعه پالگیــن و افزونههــای
تخصیصتــر ،امــکان دســتریس بــه محیــط
نرمافــزار و انجــام پــروژه از طریــق بســتر
موبایــی و وب ،جلوگیــری از تغییــرات
ناخواســته در پــروژه و ...اشــاره کــرد.

کــه توســط شــرکت  Bentley Systemsطراحــی شــده و یــی از قویتریــن نرمافزارهــای

اشــاره کــرد.
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