
 

 

 

 پنج نکته برای مهندسان جوان

 

مختلفی برای  هایتالشبا  ها آنپس از چهل و پنج سال مدیریت و نظارت بر چندین مهندس جوان، من دریافتم که در درجه اول 

رو به رو هستند. برای کمک به گروه بزرگ مهندسان جوان، من قصد دارم پنج نکته مهم را به  ایحرفهدستیابی به موفقیت در سطح 

 .کنمها ارائه  نآ

 باشید. هااختالفو  خألهامراقب  -1

مسیرهای بار را همیشه پیگیری کنید و هر گونه اختالف و خالئی را که پیدا می کنید رفع کنید. مسیرهای قابل اعتماد بار 

یکی از دالیل شکست در سازه محسوب می شود. یک مسیر بارگذاری  ها آنا ضروری هستند و عدم وجود در همه سازه ه

می شوند. اخیراً من  کامل مشخص می کند که چگونه بارهای دقیق محاسبه شده عمودی و جانبی به فونداسیون سازه منتقل

انبی وجود داشت. با اینکه شکستی در سازه اتفاق ه بودم که در آن چندین مسیر بارگذاری برای بارهای جشاهد یک پروژ

میلیون دالر برای تعمیر سازه نیاز بود تا مطابق با دستورالعمل ها باشد. به نرم افزارهای کامپیوتری  11نیفتاده بود اما بیش از 

 یک مهندس سازه است. عنوانبهو این وظیفه شما  اکتفا نکنید؛ خألهابرای شناسایی 

ها و معادالت باشید. بر توانید کمتر مراقب دستورالعملمین وجود دارد بنابراین آبه طبیعت فکر کنید. همه اصول اولیه در 

کند که بیشترین مقاومت را دارد. به همین دلیل است که صرف نظر از طبیعت همیشه مسیری را انتخاب می ،هاانسانخالف 

 .کنندمی نسبت عناصر انعطاف پذیرتر دریافتبیشتری به همیشه بار  ترسفتهدف طراحی، عناصر 

 از پایداری اطمینان حاصل کنید. -1

شوند چرا میداده شده باشد. سازه ها به ندرت دچار شکست  آموزشو تیرها  هاستونشما باید در رابطه با جزئیات اندازه به 

 . در اغلب موارد شکست در سازه به دلیل بارهای از حد معمول هستند ترکوچکو تیرها به طور قابل توجهی  هاستونکه 

 



 

 

 

اشکال  تواندمی، اتصاالت نامناسب یا به طور به خصوصی بی ثباتی که اعمال بار نامناسبپیش بینی نشده، مسیرهای 

 .دهدمیمختلفی داشته باشد، رخ 

    نیز موردی ضروری محسوب  آناست بلکه در طول عملیات ساخت  دهیخدماتزمانی که سازه در حال  تنهانهپایداری 

بودن مهارهای مورب )بادبند(، مهارهای  ناکافیبودم که به دلیل از بین رفتن یا  هاییسازهشود. سال گذشته من شاهد می

جانبی، اتصاالت و صفحات سفت کننده موضعی )برای جلوگیری از تغییر شکل( دچار شکست شدند. پنج سال پیش نیز من 

که با کارت ساخته شده بود فرو ریخت. در  ایخانهرا دیدم که مثل  ای طبقه ساخته شده با بتن پیش ساخته 7پارکینگ 

و تیرهای پیش ساخته دوغاب ریزی نشده بود. اگر  هاستونمهارهای جانبی نصب نشده بودند و اتصاالت بین زمان ریزش، 

 قرار بگیرید وجود خواهد داشت؛ ایکنندهسازه شما در زمان ساخت دچار ناپایداری شود احتمال اینکه در شرایط ناراحت 

ا در زمان تکمیل بلکه در زمانی که سازه در حال ساخت است نیز بنابراین الزم است که به پایداری و استحکام سازه نه تنه

 توجه کنید.

 اول طراحی و سپس محاسبه کنید. -3

شکل هندسی و  دارید. دور نگهاز کامپیوتر خود را  عمداًکنید که سازه را به طور دستی طراحی میشما باید تا بعد از زمانی 

هیچ  قطعاًبی از سازه با دست طراحی کنید، ییک طرح تقر توانیدنمیشما  اندازه همه اعضای اصلی را طراحی کنید. اگر

کسب و کار متکی بر کامپیوتر هم نخواهید داشت. پس از آن که طرح اولیه را تکمیل کردید، کامپیوتر خود را روشن کنید، 

 یا اصالح کنید.به سراغ نرم افزار مهندسی سازه دلخواهتان بروید و طرح خود را به نحو مناسبی بازبینی 

 مانند یک اسفنج باشید. -4

اما  بپردازید؛ ایسازه، اتصاالت و دیگر عناصر هاستونکه چگونه به آنالیز و طراحی تیرها،  ایدگرفتهدر دانشگاه شما یاد 

از نظریه تا تکمیل یا درک نقش  پروژهروند گردش کار  درک، هاپلو  هاساختماندرباره چگونگی طراحی اقتصادی  احتماالً

. همه این موارد و موارد ایدنیاموخته یهای متفاوت چیزرشتهیک مهندس سازه در یک شرکت و در یک تیم طراحی با 

در محیط کار است. این  آموزش هایجنبه ترینمهمیکی از  مسلماًبیشتر را باید در محیط کاری یاد بگیرید. مشاوره گرفتن 

فرآیند مهم  یکاین . گیرندمیقرار  باتجربهن صورت است که مهندسان جوان تحت تعلیم و هدایت مهندسان فرآیند به ای

 راه برای انتقال دانش و علم از نسلی به نسل بعد محسوب می شود. مؤثرتریناست چرا که 

جذب دانش عمل کنید. به این امکان همیشه در دسترس نیست بنابراین فعال باشید و مثل یک اسفنج در حال  متأسفانه

که به چگونگی انجام کاری  هاییپرسشپرسیدن کنید.  سؤالمحض ورود از افرادی که در اطراف شما هستند شروع به 

منجر می شوند که  معموالًبا مضمون چرایی انجام کاری  هاییسؤالارتباط دارند به طور واضحی الزم هستند در حالی که 

گنگ خودداری  هایسؤالخود را بارها بپرسید اما از پرسیدن  سؤاالت اختیار داشته باشید. یادگیری بهتری در هایفرصت

گیرید یادداشت کنید. در نتیجه این میکنید. یک دفترچه یادداشت با خود داشته باشید و هر نکته و فوت و فنی را که یاد 

 دهیدمیال بعد زمانی که مهندسان جوان را آموزش چند س احتماالًتبدیل به یک منبع مفید خواهد شد و  یادداشتدفترچه 

 .گیردمیدوباره در دست شما قرار 

 کار شخصی خود را داشته باشید. -5

کاری شما به طور منظم مورد بررسی قرار بگیرد.  هایفعالیتامیدوارم که شما یک یا چند مربی در کنار خود داشته باشید و 

من پیشرفت کردم و  آنمن در طول یک سال پس از فارغ التحصیلی مورد نظارت و کنترل دو مهندس سازه بودم. پس از 

طور  به پایان رسید. کار کردن در صنعت هیچ بازبینی، بررسی طرح را به همراه ندارد از این رو، من به هاآننظارت و کنترل 

 به  مستقیماًو پس از آن  رفتمیمن طراحی می کردم به اتاق تهیه طرح در انتهای راهرو  آنچه. هر کردممیشخصی کار 

 



 

 

 

 

فرصت برای  هرگونه. عدم وجود شدممیباید با عواقب آن روبرو  شدممی. اگر من دچار خطایی شدمیمرحله ساخت منتقل 

 متکی به خود شوم. ، سبب شد تا من سریعاًشدمین تهیه آیطی که طرح برای کار کردن در مح طورهمینیادگیری بیشتر و 

طور یک کار شخصی داشته باشید. روی زمان خود سرمایه  و همین که یک نگرش متکی به خود کنممیمن شما را ترغیب 

نگین است. این طرحتان مطمئن شوید. مهندسی سازه یک حرفه با مسئولیت س طورهمینگذاری کنید تا از خودتان و 

 واقعیت را بپذیرید و طبق آن عمل کنید.

 

 

 

 

 

 


