
 

 

 تدریجی امری حیاتی است. و پیشرفتنوآوری  برای ایجاد در مهندسی سازهآموزش مستمر 

معماران  دیگررا جایگزین مهندس کرد و از سوی  مهندسی الگوریتمی هایتکنیک توانمی کنندمیکسانی که فکر از یک طرف 

قط به نه فاز مهندسین سازه انتظار رشد و نوآوری  تا اندشدهسبب  امکان پذیر است، هر چیزی کنندمیتصور  و کارفرمایانی که

 جود داشته باشد.وکه برای دنیا دارد،  هاییمزیتخود بلکه به علت  ایحرفهحیات خاطر ادامه 

 

دریجی ت پیشرفتو  آموزش مستمربرای  ایشدهپیش تعیین  نقطه پایان و ازنظیر حقوق یا پزشکی، هیچ  هاییرشتهبرخالف 

این موضوع سبب کارآموزی یا مربی گری.  هایدورهدانشگاه محور و چه در  هایبرنامهچه در  -مهندسین سازه وجود ندارد

 احساس شود.مستمر در حین کار بیش از هر دوره دیگری  هایآموزشکه نیاز به  شودمی

ند در طول چ: گویدمی نورت ایسترن بوستوننشکده مهندسی عمران و محیط زیست در دانشگاه ، استاد داپروفسور جروم حجار

 ؛انددهشواداشته  طراحی آینده نگر هاینامهفعالیت بر مبنای آیین کاهش خطر و  تمرکز بر روی ، مهندسین سازه بهگذشته دهه

موضوعاتی همیت اع کاهش خطر، ودر جامعه امروزی عالوه بر اهمیت موض است؛ برای مثال، ظهورجدیدی در حال  هایفرصتاما 

به آن کنونی  هاینامهآیین در به طور کامل مطرح شده است که  هاساختمانانعطاف پذیری و پایداری در  دیگری همچون

 پرداخته نشده است.

تحت  دائماًبسیار حیاتی بوده و مهندسین سازه  این حرفهدر  هاتکنولوژیمیزان استفاده از  که کندمیحجار همچنین اضافه 

 .گیرندمیقرار  سؤاالتخ به این پرسش و پاس

ود وآوری را در خند نتوانمیچگونه  مهندسینو  وجود دارد مؤثربرای توسعه و توزیع نوآوری  مؤثری هاییاستراتژیبنابراین، چه 

میم در ذهن حجار مطرح شد، وی تص هاسؤالاین  تصمیم گرفت در ذهن حجار وی سؤاالتبا مطرح شدن این  افزایش دهند؟

 .بپردازدتحقیق و آموزش  گرفت در این زمینه به



 

 

جدید  یهاتکنولوژی خود را صرف پژوهش و توسعه ایحرفهاعظم عمر . وی بخش ستا حجار قلبی خواسته در ساختمان ینوآور

. جهت گرددمی رشتهدر این  ایمالحظهقابل  هایتفاوتمنجر به  هازیرساختبر این باور است که نوآوری در  عمیقاًنموده و 

 بار است.بسیار مشقت  هاآنکه برخی از  را بپذیرندت زیادی تغییرا بایدجدید، مهندسین  هایفرصتدستیابی به 

 هااختمانسبرای تخریب ما سیستمی جدید را در نظر بگیرید:  هاساختمان تحقیقاتی تخریب پروژه بر روی حجار ار تحقیقاتیک

ل تشکی هایالمان طراحی و ساخته شوند که بعد بتوان ایگونهبه  هاساختمانتعریف کردیم. هدف از این سیستم این است 

 هایدال، طبقات به صورت بزرگی هاساختمانبرای مثال در  از هم جدا و دوباره مورد استفاده قرار داد.به سادگی  را دهنده

دی فوال به سازه متصل (بتنی پیش تنیدهقطعات ) بتنی هایتختهاز به جای این روش . چنانچه شوندمیساخته یکپارچه 

به این صورت . هستنددیگر ساله، دو یا چهار مرتبه  100 یک بازه از این قطعات دریم توانمیاستفاده کنیم، ( پشتیبان) دارندهنگه

 .شودمیمواد صرفه جویی انرژی و در درصد  40 حدود این روش در به عبارت دیگر ؛صرفه جویی کرد انرژیدر مصرف  توانمی

ثابت شده است که از این  قبالً .است هازیرساخت از برای بازرسیا استفاده از پهباده حجارعالقه  از موضوعات مورددیگر یکی 

ر د توانمی هادادهاز این  استفاده کرد. هازیرساختدیگر  یا ، سدهاهاپل، هاساختمانهندسی  برای ثبت اطالعات توانمیوسایل 

. فرصت بزرگی در این زمینه وجود دارد؛ کرد استفاده پیچیده هایمدلتهیه  همچنینو  کشف آسیب برای ان محدودالمتحلیل 

 این تکنولوژی چه میزان است؟ این است که سرعت رشد و توسعه سؤال

 

ط توس زیست محیطی پایداری و اثرات هایمقوله، نظیر ایرشتهاین تحول عظیم در تکنولوژی نیازمند حل مشکالت بین 

ن ای، روز کنندبه  وآوریبا نرویکردهای خود را زمانی که مهندسان  .شودمیانجام  روشبه دو  این مسائلحل . باشدمیمهندسان 

بسیار عالی اخیر در این زمینه  هاینوآورییکی از  گویدمی حجار .منعکس خواهد شد هانامه آیین درموضوع به خودی خود 

ن یآن در آی گیریکار بهاکنون شاهد  و مطرح شد پانزده سال پیشاین تکنولوژی  .است مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش

 هستیم. هانامه



 

 

موزش و آ هاآنپژوهشی  هایتیمدانشگاهی،  هایسیستم بین حذف شکافبزرگ،  هایپیشرفتیکی از  ای واقعی.پژوهش و دنی

 .کنندمیمهندسینی که در این حوزه کار 

اما این به  خود کسب کرده است دانشگاهی هایسیستم در سایهخود را  هاینوآوریبسیاری از  ایاالت متحده: گویدمیحجار 

ل سختی دست با مسائبه منظور اثربخشی بیشتر، بایستی از مهندسینی که در حال حاضر . معنای تمرکز تنها بر نسل بعد نیست

 هایدهایند ما را در شناسایی چیزهایی که نیاز است و همچنین کشف توانمیشاغالن  .شویم مندبهره نیز کنندمیو پنجه نرم 

، هانآبنابراین، جهت گیری ما به نحوی است که پژوهش را نه برای  ؛جدید که هم عملی و هم مقرون به صرفه باشند، یاری کنند

 ترتیب دهیم. هاآنبلکه به همراه 

با شاغلین برجسته ارتباط برقرار کند و همچنین از انجام داد تا  المللیبینملی و  اقداماتی در سطح جارح، به این منظور

 .تحقیقاتی استفاده کند هایپروژهدر  هاآن هایدانسته

 هدف چشم انداز آینده موسسه مهندسی سازه .را دارندجایگاه خود نیز سنتی  هایآموزشدر آموزش.  بنیادی هایپیشرفت

(SEI)، راه اندازی  . این کار در راستایانداردملی و استیک چارچوب  ایجاد واسطه به مستمر هایآموزشگسترش از  عبارت است

ت صور تدریجی و مداوم مهندسانشرفت مستمر و پی هایآموزشمعنا دار برای  برنامهبرای متخصصان جوان و تدوین یک شغل 

 خود به کار گیرند؟ ایحرفهمستمر را در زندگی  هایآموزش نه اینچگومهندسان اما  ؛گیردمی

و یکی از مزایای مهندسی مهندسان شاغل تعریف کردیم ی را به منظور جذب ایهدوره نورت ایسترن در منطقه ما گویدمی حجار

ارائه شده برای  هایبرنامه. ساختار کل وجود دارد به روز بودنزیادی برای  هایروشاست که  این حرفهعنوان یک  سازه به

 .بتوانند از آن استفاده کنندپاره وقت  و هم شاغالنتمام وقت  اغالنشهم کارشناسی ارشد ما به نحوی است که  التحصیالنفارغ

 



 

 

 و هاسازمان، هاکنفرانس در .گسترش یافته استنیز  هانامهک و گواهی پس از گرفتن مدرتا حتی  مستمر هایآموزشسطح 

، آموزشیهای وبینارخدماتی همچون  SEI. برای مثال، شودمیارائه برای مهندسین سازه منظم و مختصری  هایآموزش، هانشریه

 .کندمیمستمر برگزار  آموزشی هایفرصتنارها و دیگر سمیدر محل،  هایآموزشمتقاضیان،  سب درخواستبر حی هایآموزش

از  تا فراترخود را  هایآموختهافظت از محیط زیست، برای مح باید هستندخود  که خواهان بقا در حرفه ایسازهمهندسین 

ر )نظی اجتماعی و فردی هایمهارتداشتن حل مشکالت و توانایی  در این راستا .افزایش دهندشان سطح عملکردتکنولوژی و 

 .باشندمیارتباطات، تفکرات انتقادی و راهبری( بسیار حائز اهمیت 
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