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این جمله اولین چیزی بود که استاد  «توانند با موفقیت خارج شوند.یابند اما تعداد کمی میبسیاری به رشته معماری راه می»

طول کشید تا مدرک کارشناسی ارشد خود را بگیرم و آن سال برای  6گفت. در میان گذاشت و او درست میدوره معماری با ما 

ام، آورده به دستحقیقت دیگر درباره معماری که به سختی  11ام جمله استاد هنوز در خاطرم هست. در این مطلب سعی کرده

 اشتراک بگذارم. به

 کار ایراد دارد.خوابی یک جای می اگر زیاد .1

د آیآخر دوره کارشناسی بودم، یادم میساعت بود؛ سال  56مدتی که به خاطر کار روی طرحم نخوابیدم  ترینطوالنی

کردم خوابم کش تی گرفته بودم و تالش میخطیک و در دست دیگرم را که در مترو بودم و در یک دستم کاغذهایم 

م، زنمعماری می ،آره»کنی؟ من گفتم از من پرسیدند که مواد مصرف می؛ تادن موقع چشمم به چند نوجوان افانبرد، هم

یتان هان بزنید در طی سال اول معماری برای شما و همکالسیا. اینکه از خواب خودت«کنه، امتحانش نکنیدداغونتون می

 شود.می معمولاهمیت و بی یتبدیل به چیز

 ن.ها استفاده کاز روزهای بین مهلت تحویل طرح .2

های بیشتری پیش رو دارید، بهترین کار این است که زمانتان را روید، تحویل پروژهها جلو میکه طی سال طورهمین

ار اگر از ک»فراموش نکنید که  وقتهیچتوانید خالقیت به خرج دهید و مدیریت کنید و دچار اضطراب نشوید. تا می

 .«قتحقیشود اگر از چندین نفر ایده بگیری اسمش می لیعلمی( است و) یادبیک نفر ایده بگیری اسمش سرقت 

 



 

 

 درست و غلط را فراموش کن. .3

 به دست چنانیآنبدون خطای ، خود هایپروژهبعد از گذراندن دو سال در رشته معماری دانش کافی را برای انجام 

ممکن است هر از گاهی به بیان آورید. هر چند اساتید شما همیشه در حال انتقاد از نقاط منفی کارتان هستند و می

نع قا نقاط مثبت کار شما بپردازند. توصیه من این است که استاندارد کاری خودتان را داشته باشید و روی مهارت

 خورد.خود کار کنید که در آینده هم بدردتان می یساز

 بعضی از قوانین برای این وجود دارند که شکسته شوند. .4

کند، همیشه ارزشمندتر های جدیدی برای مسائل پیدا میحلکشد و راهرا به چالش می دانشجویی که روندهای معمول

 در انتظارش است. تریبزرگآید و موفقیت به حساب می

 در کارآموزی شرکت کن. .5

دردسرساز است، هرچه بیشتر بدانید نگرانی شما  داشته باشید،درباره مصالح ساختمانی  اطالعات محدودیاینکه فقط 

 د.توانید درباره ساختمان یاد بگیریچ جایی بهتر از سایت پروژه و از زبان سازندگان و پیمانکاران نمیکمتر است و در هی

 

 همه چیز را بپرس. .6

کردن برای روشن  سؤالنباید از بپرسند.  سؤالی، اندنشدهدرباره چیزی که متوجه  کشندخجالت می افرادبعضی از 

 د.وشمیاز مشکالت  باعث بسیاری ،مناسب کالمی کردن موضوعات بترسید، نبود ارتباط

 چندان نگران نمره باال گرفتن نباش. .7

ممکن نباشد و عالوه بر آن  هاآنهای زیادی خواهید داشت و گرفتن نمرات باال شاید در همه در طول یک ترم کالس

ل یستند که در شغگیرید چندان کاربردی نکننده این است که اکثر چیزهایی که در دانشگاه یاد میناراحتمسئله 

گذاری کنید به خاطر اینکه در نهایت متوجه آینده شما مفید باشند. سعی کنید بیشتر بر روی روابط انسانی سرمایه

 تر از این است که چه چیزی بلد باشید.شوید اینکه چه کسی را بشناسید مهممی

 



 

 

 ارزش حرفه خود را بدان. .8

 همه چیز را عالقهعالقه دارند و این ه برای پول؛ چون به حرفه خود کنند ناکثر معماران برای حرفه خود کار می

 این موضوعدهند و از ت ارزشمندی ارائه میاخدمکند. حتی با حقوق کمتر از متوسط، بسیاری از معماران ارزشمند می

باشد. حقوق معماران با افزایش تجربه از نتیجه نهایی پروژه راضی  کامالً وقتی یک کارفرما  مخصوصاً ،حس رضایت دارند

 رود و اگر به سطح اول حرفه خود برسند درآمد باالیی خواهند داشت.باال می

 روشن نگاه کن. سمتبه  .9

ها نمره ریاضی باالیی مورد نیاز است ولی در کار روزانه یک معمار ریاضیات نقش اگرچه برای ورود به بعضی از دانشگاه

محاسبات ریاضی به عهده دیگر مهندسان و متخصصان درگیر در پروژه است. اطالعات عمومی باال،  اکثراًکوچکی دارد. 

ست هایی اقابلیت ترینمهمهای ارتباطی قوی، توانایی در ترسیمات دستی، عالقه به دانستن درباره طبیعت و مهارت

 تواند داشته باشد.که یک معمار می

 .ابتکار عمل را در دست بگیرید .10

بدون سرگرمی جالب نیست، این مهم است که هر از گاهی کار را متوقف کنید و استراحت کنید یا به  کار کردن پیاپی

ودش را خ ،حلمتفاوتی بپردازید. هر چقدر بیشتر به یک مسئله طراحی بچسبید احتمال کمتری دارد که راه کامالًکار 

 کنید و مقداری سرگرمی به کار اضافه کنید. حتی خطر ،نشان دهد. سعی کنید که به مشکل از زاویه دیگری نگاه کنید

 بهتر است. کوشیسخترا دوست دارند اما هوشمندانه کار کردن حتی از  هاکوشسختهمه 

 چطور کنار بیایی. باید یاد بگیری با یک مشتری اعصاب خردکن  .11

د آمد، چه شما باشید، به هر حال اختالف با کارفرما پیش خواه ییا شخص محجوبو  یمعمار خوبکه مهم نیست 

توانید همیشه آزاردهنده است. غیر از اینکه قرارداد مناسبی ببندید کار دیگری نمیاین  نهتقصیری داشته باشید چه 

بکنید. کار خود را باکیفیت و طبق قرارداد انجام دهید و تا پرداخت شدن حقوقتان صبر کنید. تهدید نکنید که زانوی 

 ترسد.عضالت ما معماران پشت کامپیوتر نشین نمی شکنید، هرچند کسی ازکسی را می

 مترجم: مهشید پرچمی
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