
 

 

 اینکه معمار بهتری باشیمتوصیه برای  8

 

 زندگی هایجنبهی دیگر و تمامی هارشتهآن با تمام  یرابطه درواقع، کندمی هارشته ترینجذابچیزی که معماری را یکی از 

ست زیبیعی را مثال بزنیم، مثال بزنیم، طراحی پارامتری وجود دارد یا اگر معماری و علوم ط اگر معماری و ریاضی را مثالً؛ است

زندگی اطالعات داشته باشید. باید از هر چیزی مقداری  هایزمینهباید در تمامی  یک معمار موفق بودنرا داریم. برای  تقلید

هر روزه چیزهای . معماری یک رشته در حال رشد است. نیدبدااطالعات داشته باشید و بیش از هر چیز باید در مورد مردم 

توقف م گاههیچد یادگیری و شما باید خودتان را با این تغییرات و آخرین روندها همگام کنید. فرآین کندمیجدید ظهور پیدا 

ه کاست جاد یک شغل معمار، به دست آوردن موفقیت و ای یک عنوانبهپیشرفت کردن در تمام زندگی ادامه دارد.  و شودنمی

به شما در  توانندمیکه  کنیممیارائه  در این مقاله چند توصیه کار راحتی نیست. وجههیچبهو این بتوانید به آن افتخار کنید 

 این مسیر کمک کنند.

 حرکت کنید هاآناهداف خود را بشناسید و به سمت . 1

هم م مطمئناًاینکه پول  باوجودوجود دارد؟  تریمهمو  تربزرگ؟ یا پرستیژ؟ یا چیزهای کنیدمیآیا شما فقط برای پول کار 

را هدف نهایی خود بدانیم، به هیچ جایی  هاآن. اگر طورهمینو پرستیژ هم  آیدمیاست، اما در مسیر حرکت شما به دست 

فی با هدو چگونه در خدمت مردم خواهید بود. ید کرد نخواهیم رسید. به این فکر کنید که چه چیزی را به این دنیا اضافه خواه

و سپس هر چیز دیگری که بخواهید « دنیا را جای بهتری برای زندگی بکنم خواهممیمن »که در ذهن دارید خود را بسازید: 

 و حتی بیشتر در این مسیر به دست خواهید آورد.

 مطالعه کنید هارشتهبیشتر در مورد معماری و دیگر . 2

العه از تمام مطبرای  شاید شروع با ایجاد یک لیستدر پیشرفت شما ایفا کند را دست کم نگیرید.  تواندمینقشی که مطالعه 

شامل تاریخچه و نظریات معماری یا هنر و  توانندمی هاکتابخوب باشد. این ، که برای شما مفید یا جذاب است هاییکتاب

ا و راهنماه هانامهزندگیشد یا در مورد باو سیاست  هافرهنگ، شناسیمردممورد تاریخ، جغرافیا،  در تواندمیعلم طراحی باشد. 

و  دکنمیهر چه بیشتر بخوانید، ذهن شما بیشتر رشد ، حتی داستان. رودنمیهیچ مطلبی که شما بخوانید به هدر باشد. 

 .کندمیشما گسترش پیدا  هایزمینهپیش



 

 

 نگه دارید روزبهخود  یرشتهخود و خارج از  یرشتهخود را با آخرین اخبار در . 3

، هاپروژهیک معمار ضروری است. سعی کنید که آخرین  عنوانبهبرای کار شما  گذردمیدانستن اینکه در جهان اطراف شما چه 

از وقایع سیاسی اخیر، تغییرات اقتصادی چنین جدید و برندگان را رصد کنید. هم هایرقابت و معماران در حال ظهور، هاروش

 .دهندمیقرار  تأثیرکار شما را تحت  هااین یهمهو آخرین کشفیات علمی هم اطالع داشته باشید. 

 در حال رشد سریع استفاده کنید و آگاه بمانید هایفناوریاز . 4

 توانندمیاعتقاد دارند که  هاآنکنند.  نظرصرفی عملی معماری هاروشکه از ابزارها و  دهندمیبعضی از معماران ترجیح 

در  هاپیشرفتاما ؛ به کار خود ادامه بدهند و همه چیز هم مرتب خواهد بود دادندمیکه همیشه کار خود را انجام  گونههمان

. پس ادامه دهدمیها را سرعت کار هاپیشرفتییر داده است. این و محاسبات طراحی روش انجام کارها را تغ افزارنرم یتوسعه

های افزارنرمدر  هاروزرسانیبه. سعی کنید آخرین بیندازدشما را عقب  تواندمیی قدیمی و مقاومت در برابر تغییر هاروشدادن با 

 طراحی را رصد کنید و چیزهایی که ممکن است برای شما مفید بوده و کار شما را بهبود بخشد را یاد بگیرید.

 یاد بگیرید هارشتهدر مورد دیگر . 5

ودتان خ شخصیکار  خواهیدمیاگر خود یاد بگیرید.  یخانهاز  راحتیبههر چیزی را  توانیدمی، شما آنالین هایدورهبا گسترش 

رای ب یک تجهیزات خواهیدمیاطالعات بیشتری داشته باشید. اگر  وکارکسبو مدیریت  اندازیراهرا شروع کنید، باید در مورد 

 انون یا یک عصر خاص تاریخیقشما کمتر به سیاست، کودکان طراحی کنید، باید یک دوره روانشناسی کودک را بگذرانید. 

که  جوری یاد بگیرید»گاندی گفت:  ماهاتماکه  گونههمانکنید،  تقویتی خود را هستید، پس جلو بروید و کنجکاو مندعالقه

 .«همیشه زنده بمانید خواهیدمیانگار 

 با معماران همکار خود ارتباط برقرار کنید. 6

خود در  یجامعهبپیوندید. با معماران همکار از  صنفی هایاتحادیهمحلی و  هایگروه. به باشیدمعماری  یجامعهبخشی از 

 هایگروهبه  توانیدمیبحث کنید.  هاآنبا  ایحرفهبرخورد  ینحوهخود و  یجامعه تقاضاهایارتباط باشید و در مورد نیازها و 

 د.تبادل کنی هاآنخود را با  یتجربهآنالین هم بپیوندید و با معمارانی از دیگر نقاط دنیا هم ارتباط برقرار کرده و دانش و 

 با جامعه معاشرت کنید. 7

 زدیک خود بروید. دربا دوستان خود مالقات کنید و با جامعه درگیر باشید. در وقایع اجتماعی شرکت کنید و به اجتماعات ن

باید در جهانی  هاآنخود زمان بگذرانید و به خاطر داشته باشید که  یخانوادهاجتماعی خود بیشتر بدانید. با  یدایرهمورد 

 .سازیدمییک معمار آن را  عنوانبهزندگی کنند که شما 

 کارهای داوطلبانه انجام دهید. 8

زیادی برای کمک  هایراهیک معمار  عنوانبهاین یک راه خوب برای خدمت کردن به جامعه و کسب تجربه است و برای شما 

تاریخی انجام داده و آگاهی و غرور جامعه در مورد میراث  هایمحلدر خدمات راهنمایی تور رایگان  توانیدمی مثالً ؛ وجود دارد

به کودکان کوچک یاد بدهید  توانیدمی. کنید قدیمی کمک یمدرسهدر نوسازی یک  وانیدتمیرا افزایش بدهید.  هاآنمحلی 

 ضور درح ان در انتخاب مسیر شغلی مناسب و آماده شدن برایتکه چگونه بخوانند یا نقاشی بکشند یا به دانش آموزان دبیرس

 معماری کمک کنید. یدانشکده



 

 

کار خود تغییرات مثبت خواهید کرد، بلکه در سطح زندگی  یزمینهرید نه تنها در را به کار بب هاهیتوصاگر سعی کنید که این 

شما و کل دنیا با انجام  یجامعه، دهیدمیاهمیت  هاآنشخصی هم احساس رضایت خواهید داشت. کمک به مردمی که به 

 توصیف است.یک لذت غیرقابل ؛کاری که دوست دارید
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