
 

 

 ؟چگونه خواهد بودده سال دیگر  -سازه  آینده یک مهندس

Chris Wise مهندسی سازه را مانند دایناسورها در نظر  آینده توانیدمی این گونه گفت: 2016 اوت سازه درمهندس  در مجله

اید به های بزرگ شغول. فاجعه فرارسیده است و این حرفه باید تغییر کند زمان. بگیرید که با یک شهاب سنگ نابود خواهد شد

 .موش تبدیل شده و فرار کنند

ممکن است که مهندسی سازه هم دیگر نیازی به  و است همه چیز در حال ماشینی شدناکنون  که کندمیوی همچنین اضافه 

 را انجام دهد. این کارتواند یک بچه هفت ساله هم می جدید و فراوان، افزارهایوجود نرم با  ، چرا کهمهندس سازه نداشته باشد

 

 آینده انمهندس تربیتدستورالعمل 

 عناصر الزم:

 ، سازنده و معمارگرصنعت -1

هایی را که برای ساخت اجزای فرض کنیم که صنعت گر به تمام پیمانکاران جزئی گفته شود که دانش فنی و مهارت

 طورهمینها آن...  ، روکش فلزی هوشمند وهای فیبر کربن، سقفکارهای فوالدی :تخصصی الزم است را دارند

بخش  ساختگیپیش .کنندایجاد میاجزا در کارگاه ساختمانی  مونتاژهای سه بعدی را برای کمک به پیمانکار در نقشه

 .( آینده را در بر خواهد گرفت%90وساز )ای از صنعت ساختعمده

، معماری خیابان ها، پلهاسه بعدی ساختمانهای ها را خواهند کشید و نقشه، پالنکرد اهندخوسازی معمارها مفهوم

، ولی کماکان نقش اساسی در مشورت به وساز را نخواهند داشتش اساتید ساختدیگر نق هاآن ... را خواهند ساخت.و

 .مشتریان را خواهند داشت

گران ها صنعتآن .(معماران داشتند 20قرن  نقشی که در میانه)را خواهند داشت  استاد ساختماننقش سازندگان 

مهندسی  هایروشاجزا را با ها ، آندهندجزئی را انجام می مونتاژهای، طراحی کنندرا مدیریت می (پیمانکاران جزء)

 .کنندکنند و با معماران و مشتریان ارتباط ایجاد میمعماری جفت می



 

 

 های پیشرفتهمصالح و روش -2

زسازی چوب با، خودتراکم مقاومت پرهای ، بتن، گرافنکربن فیبر .ساخت و ساز از مصالح پیشرفته استفاده خواهد کرد

تغییر  توانندمیکه  های فلزی هوشمندروکش .شد خواهندمحسوب آینده  سازساخت و  در از مصالح متداول شده

از سطح را افزایش یا کاهش بدهند عادی خواهند  حرارتدهند و جذب و تابش شفافیت بدهند تا نور آفتاب را تغییر 

 .شد

 (عصر کامپیوتر)ابزارهای جدید طراحی  -3

 .قرار خواهند گرفت، برای همه در دسترس خواهند رشد خود هستند ها که امروزه در سنین اولیهوریبعضی از فنا

 شده تفاوتی نخواهدختمان تمامسا باکه خواهد ساخت میسر برای معماران را های سه بعدی واقعیت مجازی مدل

 هایگزینه توانندمیمعماران  .واقعیت ساختمان در حال ساخت را قبل از ساخت تجربه کند تواندمی مشتری .داشت

 .مختلف طراحی را در این دنیای مجازی ببینند

در  (...ها و، مجسمه، چینش آشپزخانهایاتصاالت سازه مثالً)های سه بعدی برای تمام اجزای یک ساختمان عکس

 .دسترس خواهند بود

 اینترنت اشیا -4

IOT  ل کنونی که شک ترها و افراد در آینده استاین ارتباط بین کامپیو .انقالب بعدی در فناوری استیا اینترنت اشیاء

آوری شده و از های کنترل از راه دور جمعها با اطالعاتی که توسط سیستمتمام وسیله .اینترنت را منسوخ خواهد کرد

 .، کنترل و پایش خواهند شددارینگه ؛شوندطریق اینترنت منتقل می

های افراد را نیاز ،هاساختمان، های هوشمند کنترل خواهد شدهای داخل بدن و لباسسالمت مردم توسط تراشه

هایمان را تمیز خواهند کرد و به خانه ،هاربات .تشخیص خواهند داد و برای هر کاربر خاص مناسب سازی خواهند شد

 .(...ها برای تطابق با مقررات محلی و، کنترل طراحی، طراحیکشیدن نقشه)متخصصین کمک خواهند کرد 

 ؟کجاست و چه کسی است :مهندس سازه

آیا جایی برای مهندس  .این تیم قرار داردایم که مهندس در کجای ایم اما هنوز نگفتههای کاری را توضیح دادهتا به حال زمینه

 ؟انداند یا همه با هم ناپدید شدهشده «های کوچکموش»تبدیل به  هاآن؟ آیا باقی مانده است

 Struattapp.comپیش بینی 

 :شغل مهندسی سازه به دو بخش اصلی تقسیم خواهد شد

 (مهندس تنش)تحلیلگر تنش  -1

های منطقی و ریاضیاتی تلفیق خواهد مهندسان تنش از شغل مهندسی مکانیک با مهندسان سازه یا عمران با قابلیت

 هایمدل، محاسبات ،سازی اجزای محدودمدل)ای های سازهتمام تحلیل .شد و شغل جدیدی را به وجود خواهند آورد

 فضایی م خواهد شد که در صنایع خودرو سازی،های اولیه توسط این حرفه انجاهای نمونهو آزمایش (، دینامیکپیچیده

 .و عمران کار خواهند کرد

ی بررسی برا)که برای معماران و پیمانکاران  هامدلهندسی  برای خروجی مگرنخواهند کشید،  اینقشههیچ  هاآن

 .در حال حاضر هم تا حدودی در حال انجام استاین اتفاق . ارسال خواهد شد (هاهای سه بعدی توسط دیگر گروهمدل

نخواهد  کلمهدیگر تنها یک  BIM .شوندمیبه صورت سه بعدی تهیه  (با جزئیات)چوبی  هایقاب هنقش به عنوان مثال،



 

 

دخیل در آن  هابخشتمام  که خواهد بودها و پل هاساختمانسه بعدی  سازیمدلروش معمول برای  BIM ، زیرابود

 .شوندمی

 ایمشاور سازه -2

تر ظهور خوانند کرد و تمایل کمتر و با دانش معماری بیش مانند ریاضی شیوه تفکربا  یاست که مهندسان ین جاا

خواهند  Ove Arupو  Chris Wise ،Tony Hunt افرادی همچون هاآن .د کردنتری را به خود جلب خواهبیش

 توانایی .های پیمانکاری و صنعتی خواهد بودمعماری و بخش دیگری مهارت هاآنبخشی از تحصیالت دانشگاهی  .بود

لید های مفهومی توکنند ولی نقشهجزئیات را ترسیم نمی هاآن .ها در درک معماری و زیبایی پیچیده خواهد بودآن

ها به طور خالصه مانند آن .خواهد بود (تر و مفیدتر از معمارانولی بسیار کامل)ابتدایی ها سطح محاسبات آن .کنندمی

های مجازی اتصاالت و اجزای ساختمان را وساز در قرون وسطی خواهند بود که مدلگران و استادهای ساختصنعت

 .سازندمی، دادندکامل معماران در قرون وسطی انجام میس در مقیا قبالًبه صورتی که 

 «؟ای نامیدجدید را معماری سازه رفهاین ح توانمی؟ آیا ی جدید چقدر به معمار نزدیک خواهد بوداین حرفه»

رای سان پیشگام بدبه تمایل مهن ،آینده نقش بازی کندریزی ، زیبایی و برنامهمعماریجدید در دنیای  اینکه چقدر این حرفه

وساز خارج از کارگاه و ساخت تربزرگ، مزایای ، نبود نقش استاد ساختمانی معمارBIM :پذیرفتن دنیای معماری بستگی دارد

جاد ، ایاندکه هنوز تعریف نشده یجدید هایمسئولیت کسب درهایی برای مهندسان سازه ممکن است فرصت ؛دیگر تغییرات

 کند.

 .«، توپ را بردارند و با آن فرار کنندبزنندباید شیرجه  هاآن»به قول بازیکنان راگبی 

 

 ه را طی کرد؟توان این راچگونه می

های حلراه و آمادگی داشته باشندهای در دست که برای کار با نیازهای پروژهمهندسانی باشند »نده باید شد که مهندسان آی گفته

 .«خوشانطراحی  رویلجبازانه  پافشاری؛ بدون اضافه کردن بیش از حد جزئیات یا دهند ارائهعملی 

و خود به دنبال فراگیری معماری  را به طراحان جزء واگذار کنند کار و این بردارندهای جزئی نقشه ست از تهیهد باید سریعاً هاآن

 .و تالش کنند که استادان ساخت و ساز آینده باشند بروند



 

 

و  Bath دانشگاه هاآنمورد از  های طراحی محور پیشتاز هستند که دورشته نشگاه هم هستند که در راه توسعهتعدادی دا

 .هستند در انگلیس Edinburghشگاه ندا
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