
 

 

 ، چیزی که مهندسی عمران به آن نیاز داردپذیرانعطاف ایآینده

 

قرار داد. تعداد  الشعاعتحترا  هارسانهاخبار  هاماهتا  2017در سال  هاسوزیآتشز طوفان، زلزله و گسترده ناشی ا هایخرابی

 بررسی اقدام به هاتیمهم با عضویت در گرفتند اما هنوز  قراراین اتفاقات  تأثیرتحت  مستقیماًزیادی از همکاران ما در اطراف دنیا 

 .سازه همواره سعی در حفظ امنیت عمومی در برابر این حوادث دارندمهندسان  .کنندمیاز این حوادث گزارش تهیه  و

 پذیرعطافانکه هم  هاییزیرساختاتکا کنیم. این اهداف  وی نقاط قوت مشترکمان برای دستیابی به اهداف مشترکمانبر رما باید 

امل ؛ شرسانندمیاقتصاد به حداقل  اموال و که اثر بالیای طبیعی را روی مردم، هاییحلراهباشند و همچنین  صرفهبهمقرون و هم

 .شودمی

افراد  بعضی ممکن است اینکهبا . دهیمارتقا  را هاآنکنیم و حتی  روزبهپیوسته  طوربهابتدا، الزم است استانداردهای طراحی را 

و  تااز تحقیق آمدهدستبهآخرین دانش  توانیمنمی اما افزایش پیچیدگی و گسترش استانداردهای طراحی شکایت کننداز 

صصان متخنیازهای روزانه  پاسخگویکنیم که  طراحیله ضروری این است که استانداردهایی را را نادیده بگیریم. مسئمطالعات 

دید، پاسخ به حوادث ش بینیپیشدگی . پیچیاستفاده کننددقیق  طوربهآخرین مفاهیم  از اجازه دهد تا هاآنبه  و همچنین باشد

. دهدمیرا افزایش خالقیت و قضاوت مهندس ساختمان همچنین  و کندمیآشکار را نیاز به استانداردهای طراحی بر پایه عملکرد 

 ،مؤثرایمن و  طوربه اتو خطر هاهزینه سازیمتعادلبرای هستند بر عملکرد  استانداردها که مبتنیاین  روی گذاریسرمایه

 .شودتلقی میضروری 

دور برای ص مستمر هایآموزش ضوابطدر حال حاضر  داشته باشیم.تبدیل  عملدانش جدید به  برای تبدیل، ما باید روشی دوما

 اییهاولویتو  برعکس کنیمرا  هامدل. ما باید این داردتمرکز  بر محتوا تأکید و کمی گواهینامه بر حضور و طول دوره آموزشی



 

 

ی جدید آموزش، مانند هامدل. داشته باشند تأکید طراحان اقدامات برایکنیم که بر بهترین  تعریف العمرمادامبرای یادگیری  را

ا ب هاآنو  شوددر اختیار مهندسان قرار داده  مناسب و شدهارزیابی معلومات که دهندمیاین شانس را  آنالین فشرده، هایکالس

واهینامه گکسب  ی که به دنبالانگیزه برای مهندسان در کنار هاکالساین  از این معلومات در عمل استفاده کنند. خاطر اطمینان

 .کندمیفراهم آخرین اطالعات  بودن با روزبهبرای  یبهتر هایراهو  ایحرفه پیشرفتبرای  جدیدی هایفرصت هستند،

 بقایتا  خود باشیمدر حرفه افراد  ترینزرنگبهترین و  جذب و حفظ همواره به دنبالباید  این است کهراه  ترینمهمو  سوم

به طیف کنیم حوادث محافظت در مقابل  مردماز  یک رهبر عنوانبهاینکه تضمین شود. برای  ما در این حرفه مدتطوالنی

لکه تمرکز کند، ب آموزشی گذشته هایروشاید فقط بر نیاز داریم. سیستم آموزشی ما نب دیدهآموزشوسیعی از مهندسان جوان 

 .تقویت کندضروری است را مهندسان جوان  برای که تفکر انتقادی هایمهارتباید 
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