
 

 

 عالی و مهندسی چوبتحصیالت 

یا  تفاعار مسکونی کم هایسازهبرای  خصوصبهبسیار وسیعی در ایاالت متحده  کاربردکه  مصالح ساختمانی استالوار یکی از 

 شامل جداسازی کربن، قطعات. سیکل زندگی این ساختمانی هستندمصالح  پایدارترینیکی از چوبی  الوارهای متوسط دارد.

 سیعو کاربرد چنینهمقابل توجه و  هایمنفعت نیا باوجود در تولید محصوالت است. اکسیژن و کاهش انرژی مصرفی استخراج

که بسیاری از مهندسان  دهندمی( انجام شده نشان NCSEA) تحقیقاتی که توسط مشاوران ملی انجمن مهندسان سازهچوب، 

 ندارند. چوباز مهندسی  ایپایهحتی درک معتبر،  هایدانشگاهشده از  التحصیلفارغ سازه

 
 جنوب کالیفرنیابا ارتفاع متوسط در  در یک ساختمان سبک قاب

منتشر شد، به این  2004در سال  ،و موانع هاموقعیت: غیرمسکونی هایساختماناستفاده چوب در  که با عنوان ایمقالهدر 

بسیار  آموزشیا  ندارندچوب  در حوزه یآکادم آموزشهیچ  ،قرار گرفتند بررسیطراحانی که مورد  اغلب موضوع اشاره شده که

 و بسیاری از این افراد حتی تحصیالت تکمیلی هم نداشتند. انددیدهکمی در این رابطه 

را به  چوبکه اساس مهندسی  دهندمیرا ارائه  هاییدوره ،مؤسساتدرصد از  55که تنها  دهدمینشان  بررسیجدیدترین 

ان است که بیشتر این مدارس، دانشمند اینجا. نکته مهم دهندمی آموزش یا دانشجویان دوره کارشناسی، التحصیلفارغدانشجویان 

 .بگذرانندرا  چوببا کار  در زمینه ایدورهی، التحصیلفارغکه برای  کنندنمیرا ملزم 



 

 

 

 ر سالد به این کمبود شد.صنعتی برای پاسخ  هایسازمان به فعالیت واداشته شدنگذشته، کمبود اطالعات، باعث  هایسالدر 

، ایپروژهرایگان کرد که از طریق آن کمک  اندازیراه WoodWorksرا تحت عنوان  ایبرنامهچوبی،  محصوالت انجمن 2007

با دانشگاه . این برنامه دادمیو غیرمسکونی را ارائه  ایخانوادهچوبی چند  هایساختمانو منابع مربوط به طراحی  مداوم آموزش

را  (WEI)چوب  آموزشیموسسه برای  ایبرنامه، مشارکتی را شروع کردند تا 2008پلی تکنیک ایاالت کالیفرنیا، پومونا در سال 

مربوط به چوب برای دانشجویان  هایآموزشارائه  بهیک مدل یادگیری مجازی بوده که هدف آن کمک این برنامه  .تهیه کنند

در کل جهان بود. با این وجود به دلیل عدم وجود  مداوم آموزشی هایبرنامهو  ، دانشجویان دوره کارشناسیالتحصیلفارغ

 دیگر فعال نیست. WEIپشتیبانی مناسب مالی 

 

 



 

 

 هایسازمان و استاندارد ساختمانی هاینامهآیینرا درباره  مداومی آموزش (AWC)چوب آمریکا صنایع عالوه بر آن شورای 

مبتنی بر وب رایگان  هایآموزشحضوری یا  هایآموزش عمدتا   هاآموزش. این کندمیفراهم  ایحرفهطراحی  مربوطه برای

 برایتخفیفاتی را  و دانش آموزان باشدمی AWCشامل استانداردهای رایگان  مربیانبرای  AWCاینکه منابع  باوجود هستند.

ی که هایدانشگاهنصف  با یتقر درای وجود دارد که باید  خألهنوز هم به نظر اما  نمایندمیدریافت  چوبمهندسی  هایدوره

 شود. رفعمهندسی دارند،  هایبرنامه

این  .مورد بررسی قرار دهندتا این مسئله جدیدی هستند  هایروشبا هم در حال ایجاد  AWACو  NCSEAدر حال حاضر 

دارند لزوم داشتن تحصیالت مهندسی  قصد تجاری، هایسازمانمهندسی سازه و  مؤسسات، هادانشگاه همکاریبا  هاسازمان

 چوب برای دانشجویان را نشان دهند.
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