
 

 

 

 عمران یمهندس یهاپروژه یجستجو در One Show برنامه

ICE - انجمن مهندسان عمران 

 صورتبهخش پو  یبردارلمیفعمران در بریتانیا که قابل  شاخه مهندسی یهاینوآوریا  هاپروژهن یافتبرای  ICEر دیگر از اب Show Oneبرنامه 

 .ویدیو باشند، درخواست کمک کرده است

 
Queensferry ساخت حال در 

 ۶۱۰۲می، سال  9: یروزرسانبه

  Oliver Matt: نویسنده

. شودیمبخش  BBCعصر از شبکه  ۷ساعت  هشنبه و جمعدر روزهای دو هاستمدتاست که  ییهامجموعهاز  یکی Show Oneبرنامه 

 .دیو پخش برنامه استوتسموضوعی و دعوت از افراد مشهور به ا یهاداستاناین برنامه پخش  اصلی همشخص

 و که در گذشته مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده ییهالمیفاز  هآن دست یعنی شودمی داده مایشن علمی یهالمیف عموماًاین برنامه در 

عمومی در مورد  افزایش سطح آگاهی یما برا هدفبخشی از  عنوانبه ICEتوسط  هاآناز  که برخی - ندابوده  های مهندسیمربوط به شاهکار

قوی برای  ییهاپروژههم اکنون به دنبال  Show Oneبرنامه ما پخش شده است.  یهاهتجربعمران و به اشتراک گذاشتن  مهندسیرشته 

 .تعیین شده است هادهیااین  یآورجمعمهلت نهایی برای  اوت ۱۰. است ۶۱۰۷تا جوالی  ۶۱۰۲سپتامبر  هدر باز یبردارلمیف

 دهدیمنشان  هاآنبه  کرده زدهشگفتمخاطبان را آزموده و  هالمیف. این انجامدیمدقیقه به طول  ۴ حدوداً One Show یک ویدئو معمولی

بایستی از  هالمیفدنیای اطراف خود را بهتر بشناسند.  کندیمکمک  هاآنو یا به  آورندیمبه وجود  تغییرات هاآن مهندسان چگونه در زندگی
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نمایشی مهیّج  یهاصحنهسریع و یا  یهاحلراه، یافتن زیانگرتیح یهایتکنولوژبا استفاده از  مثالً -برخوردار باشند  «وای خدای من!»فاکتور 

موجود در پشت این  و آشکار کردن مهندسی ییرمزگشابه  این برنامه اندرکاراندستاما  ؛و برجسته که مناسب پخش در تلویزیون باشند

نمایشی ساده به مخاطب انتقال  یهانمونهاز  یریگبهرهاین مفاهیم را با  خواهندیم کنندگانارائهو اغلب از  هبود مندعالقهنیز بسیار  هایشگفت

 .بتواند دوربینش را بر روی آن زوم کند تایج است هو م رگذاریتأثبصری بسیار  یهادهیپد، ... به دنبال در کلدهند. 

 دارد؟ یپ در یخوب جینتا کار نیا یبرا هاپروژه کدام

 بوده است:شامل مورد زیر  ،اندداشتهکه در قالب فیلم عملکرد مطلوبی برای این برنامه  ییهاپروژه

 کرده است. این فیلم شامل یک نمونه دی ساحلی غلبه اب یهانیتوربخت اچگونه بر مشکالت موجود در پروژه س دانش مهندسی

عظیم توربین به دریا را  یهاستونحمل  مربوط به یهاچالشکه  هنمایشی توسط گوینده، یک مخزن آب و یک کشتی مدل بود

برای ساخت  هاآنچگونه از که ، توضیح داد هدر عرش ییهاستونبا  دریایی تن کشتی برقی ۶۱،۱۱۱با نمایش  گوینده. دادیمشرح 

 .گرددیم، استفاده دهندیمعظیم را بلند کرده و در دریا قرار  یهاستونکه  هاییسکو

  اقدام به  - دهدیمثیر قرار أرا تحت تمجاور  یهاابانیخافراد عبوری از  - روهاادهیپدی در اب یهاتونلمهندسان چگونه بدون ایجاد

لندن  یهاساختماناز بلندترین  روی یکیبر از گویندگان برنامه را  . این فیلم، یکیندینمایم هاخراشآسمانبلند و  یهاسازهساخت 

مناطق  و هوایی بآبر شرایط  بلند یهاساختمانچگونه  دهدیمو نیز در خیابان مجاور آن نشان داده و توضیح  The Shardم ابه ن

مرکزی شهر  یهاساختماناز  . گوینده سپس این پدیده را در آزمایشگاه و با یک مدل مقیاس شده بر روی یکیگذارندیممجاور اثر 

د در اطراف سازه را او با استفاده از یک ماشین تولید دود و پنکه مسیر حرکت ب دادهد نشان او یک مولد ب Talkie-Walkie  نامبه 

 .دهدیمنمایش 

 - BBC - دهندیمثیر قرار أمجاور را تحت ت یهاابانیخد در سطح امسیر وزش ب هاساختمان :https://youtu.be/HzYLqRvqjHA :لینک فیلم

 ۶۱۰۲ آوریل سال ۶۷

  ل ت پاقطعمهندسان چگونهQueensferry  واقع درEdinburgh در این زدیفرونرره ساخت وکه در طول د یطوربه درا سر هم کردن .

ت کوچک چوبی و سیم، سر پا ابا استفاده از قطع یبندقالب یهاتختهین نصب حل مذکور چگونه در پ دهدیمفیلم گوینده نشان 

 .شودیمنگاه داشته 

 ۶۱۰۲آوریل سال  Queensferry - BBC - ۲ل عبور و مرور ساخت پ : F__Y6c_lmA2/https://youtu.be:لینک فیلم

 :مهم یهاخیتار

 ۶۱۰۷تا جوالی  ۶۱۰۲از سپتامبر  اصلی یبردارلمیفتعیین کرده است. با توجه به اینکه  اوت ۱۰را  هادهیا یآورجمعمهلت  One Showبرنامه 

 .در حال اجرا باشند هپیشنهادی بایستی در این باز یهاپروژهادامه خواهد داشت، 

از فصل جاری نیز نیاز به فیلم دارند.  ییهابرنامهاست، اما هنوز  برنامهبعدی  جدید برای فصل یهاپروژهدر جستجوی  One Showهرچند 

برای پخش در این برنامه با  دیتوانیمرا نیز  شوندیمرا که در حال حاضر و یا در طول تابستان اجرا  یآورشگفتمهیج و  یهاپروژه، رونیازا

 .مسئوالن به اشتراک بگذارید

https://youtu.be/2c_lmA6F__Y


 

 

 د؟یبگذار اشتراک به را تانیهادهیا دیتوانیم چگونه

 .ییداارسال نم One Showو با عنوان  press.office@ice.org.ukبه آدرس  اوت ۱۰ خپیشنهادی خود را تا تاری یهاپروژه لطفاً

و بتوانند در خصوص مناسب  هبهتر شناخت را شماپروژه  BBCگروه  اعضایزیر پاسخ دهید تا  سؤاالتخود به  خواهشمندیم در ایمیل ارسالی

در مورد دانش  اطالعاتیشکل ممکن و برای افرادی که هیچ  نیترسادهمسائل را به  لطفاًنمایند.  یریگمیتصم One Showبودن آن برای برنامه 

پروژه شما را با  میتوانینمبدهید،  نامفهوم و مبهم یهاپاسخ شده مطرح سؤاالت به که صورتی در. دهید شرح ندارند، شما پروژه یا و مهندسی

 .به اشتراک بگذاریم BBCگروه 

 :شود داده پاسخ درخواست ارسال هنگام به است الزم که یموارد

 ؟شودیمو کجا اجرا  هپروژه یا برنامه پیشنهادی چه بود 

  خواهد بخشید؟ تحققرا  تکمیل، چه هدفیاز پس 

 جامعه مربوطه تغییر ایجاد خواهد کرد؟ مردم و در حالت کلی این پروژه چگونه در زندگی 

 رخ خواهد داد، کدام است؟ آیا تاریخ یا مرحله برجسته و مهمی ۶۱۰۷تا جوالی  ۶۱۰۲بین سپتامبر  هکه در باز ییهابخش نیترمهم 

 به وقوع بپیوندد؟ در آن یزیانگرتیحوجود دارد که وقایع بصری مهیج و  هباز نیا در

 ًیبردارلمیفگروه  دخالصه توضیح دهی طوربه لطفا One Show  چه  قهیدق، هاخیتاردر صورت حضور در محل اجرای پروژه در این

 خواهند کرد؟ را مشاهده ییهاصحنه

  خود است، آیا بلندترین یا  عآیا این پروژه اولین مورد در نو -مربوط به این پروژه کدام است؟ برای مثل  «وای خدای من!»فاکتور

نوآوری یا تکنولوژی ویژه  کاستفاده شده است؟ آیا این پروژه ی و عجیبی یرمعمولیغمورد است؟ آیا در اجرای آن از روش  نیترکوتاه

 آوررتیح ه؟ آیا این پروژه یک واقعشده است یند و یا ایجاد تغییرات محسوس در جامعهآت یک فرسرعکه منجر به افزایش است 

 ت؟امور اس مربوط به انجام برخی رازهای مهندسی افشاییک تونل است؟ آیا پروژه مربوط به  نیر شکافتن یا خراب کردظبصری ن

 ًتوضیح دهید  لطفاOne Show  مربوط به پروژه پیشنهادی را به زبانی ساده به مخاطبان انتقال دهد؟  مهندسی تواندیمچگونه

 ه(ل با یک نمونه نمایشی پایامث عنوانبه)

 مسئوالن برنامه One Show م، عنوان شغلیااطالعات مربوط به ن لطفاً -د؟ نباید تماس بگیر برای کسب اطالعات بیشتر با چه کسی ،

 .ییداشماره تلفن و آدرس ایمیل شخص مورد نظر را فراهم نم

 ست؟یچ یبعد مرحله

حی، طر پیشنهادی را بررسی کرده و در صورت تمایل به دریافت اطالعات بیشتر و یا پذیرش یهادهیا تمامی One Showمسئوالن برنامه 

 .د گرفتنفرد مسئول تماس خواه مستقیماً با

 


