
 

 

 مسکونی پروژه یک استخدام مهندس عمران برای ج دلیلپن

 

 مقدمه

 هایداراییو  هامسکنپول و افزایش ارزش  ذخیره تالش برای در امروزی دارانسرمایهبعد از سقوط بازار مسکن، مالکان مسکن و 

نی هستند وگوناگون مسک هایپروژهو در حال ساخت  اندگرفته برعهده مسائل را خود اهخانهصاحبی از . بسیارباشندمیخود 

باید یک مهندس که چرا  کنندنمیدرک  مالکانمعموالً کمک کنند.  هاآن هایداراییو  هامسکنبه افزایش ارزش  توانندمیکه 

 د.را بازرسی کنپروژه کمک کرده و  هاآنبه مسکونی  هایپروژهاستخدام کنند تا در عمران 

افزایش واحد مسکونی یا  هایپروژهاست الزم باشد یک مهندس عمران را برای باشید، ممکن  خانهصاحبشما یک  کهدرصورتی

نی مسکو هایپروژهبرای که باید یک مهندس عمران  کنندنمیدرک  اکثر صاحبان خانهحتی بهسازی مسکن استخدام کنید. 

 روژهتعدادی پبه برآیند. در اینجا  شرایط کارآمدی از پس آن صورتبهنتوانند  نشوند کهشرایطی  دچارخود استخدام کنند تا 

 ، شایسته و باتجربه دارند.ایحرفهمران که نیاز به مشارکت و تخصص یک مهندس ع کنیممیاشاره مسکونی متعارف 

 

 



 

 

 

 شما ملک درت یا نوسازی یک پل ساخ .1

نقلیه ساخت یک پل یا حداقل  ملک شما یا اطراف آن آب وجود داشته باشد، ممکن است برای دسترسی وسیله در کهدرصورتی

 یک مهندس عمران باتجربه دارد. اما این پروژه نیاز به علم و تخصص ؛بهسازی یک پل موجود ضروری باشد

 به نحو پروژهزمین کمک کند و اطمینان دهد که  بردارینقشه ساخت و هاینقشه یحادر طر تواندمییک مهندس عمران 

ضروری باشد آب جریان  در داخل یا اطراف پروژهکه ساخت یک . وجود مهندسان عمران زمانی شودمیاجرا مناسب و ایمن 

 است.

 برای سایت مسکونی ریزیبرنامه .2

س و مهند بردارنقشهیک  هایتوصیه از ملک خود بسازید، الزم است بر رویدیگر را  ایسازهیا  یک خانهبخواهید  کهدرصورتی

کمک کند.  یحادر طر هاآناستخدام کنند تا به باید یک مهندس عمران  یا مالکان هاخانهصاحب. شوید مندبهرهعمران 

تمامی که  دهندمیو اطمینان  دهندمیران طراحی سایت را انجام و مهندسان عمان زمین، پیمایش شرایط موجود بردارنقشه

 .اندشده کسبوان ساخت را آغاز کرد، ساخت قبل از اینکه بتمجوزهای 

 



 

 

 

 فاضالب .3

 د.دار وجود خطوط فاضالباجرای  قوانین و مقرراتی برایشکی نیست که در بسیاری از مناطق 

. گیردمیمردم قرار  اختیاردر  آب آشامیدنی پاکیزهاصلی یک مهندس عمران این است که اطمینان دهد که  هایمسئولیتاز یکی 

عملیاتی  هر نوعباشد چراکه  صالحذییک متخصص و تحت سرپرستی  با مجوز بایدفاضالب  خطوط هر عملیاتی در اطراف

 ود.باعث بیماری و مریضی ش تواندمی درنهایتگذارد که  تأثیربر کیفیت آب آشامیدنی و حتی  آب شدهباعث آلودگی  تواندمی

انند م هازیرساخت و زهکشساخت ونی که شامل مخزن فاضالب یا سیستم فاضالب هستند شامل مسک هایپروژهبرخی از انواع 

اثرات  تواندمی کنترل نشود،مناسبی  به نحویک مهندس عمران  توسط کهدرصورتی هاپروژهمعموالً این نوع . باشندمیاستخرها 

 جدی داشته باشد.

 

 نزدیک آب هازیرساختیا دیگر  هاعرشهساخت  .4 

، انیرقایقممکن است بخواهند برای لذت از شنا، ، خود دارندملک آب کنار  جریان صاحبان مسکن یا امالکی که شانس داشتن

 یک عرشه بسازند.یا ماهیگیری 

 



 

 

یک مهندس عمران دارد. یکی دیگر از  ایحرفهکه ساخت یک عرشه نیاز به تخصص  دانندنمیاکثر صاحبان خانه و ملک 

با ساخت  در رابطه مناطقمرطوب است. اکثر  هایزمینب و دیگر اصلی یک مهندس عمران محافظت از آ هایمسئولیت

 زمین در زیرساختهر . یک مهندس عمران هستند دارای قوانین خاصیمرطوب  هایزمین بر رویدر نزدیک آب و  هازیرساخت

 .کندمیطراحی  محلیقوانین  ساختمانی و هاینامهآیین مطابق بارا آب  در مجاورتیا  مرطوب

 خرید یا ساخت باهدفزمین  بررسی .5

فید متوپوگرافی کلی و نواحی ترازهای سیالبی آن ناحیه  ، جستجوی زمین، مرزها و نیز ناحیهقبل از خرید یا حتی شروع ساخت

 خواهد بود.

به  تا دارددر کجا قرار  لک اود که مباید آگاه باش مالکآن،  بر رویعالوه بر این، قبل از خرید قسمتی از زمین یا حتی ساخت 

 نشود.ملک دیگری وارد  حریم

کند، لذا بسیار مهم است که ترازهای سیالبی شناخته  سازه ایجادبه خانه یا آسیب شدیدی  تواندمیکه سیل  دانیممیی ما همگ

 شکلجلوگیری از هر م منظوربهد. باشد، جلوگیری شو زامشکل تواندمیکه سیالب  درجایید تا از ساخت یک سازه یا مسکن نشو

 برای ارزیابی تخصصی استخدام کنید.است یک شرکت مهندسی عمران را  الزم اینشدهبینیپیش

 گیرینتیجه

غیرضروری یا حتی را عملی  مسکونی هایپروژهاستخدام یک مهندس عمران در  ممکن است ، بااینکه صاحبان ملکرفتههمروی

مامی ، تشدهانجامکارآمد  صورتبه هاهپروژل شود که اطمینان حاصکمک کنند تا  توانندمیدسان عمران مهن بدانند اما فایدهبی

 .شودمیمالکان و ساکنان فراهم  محیط ایمنی برایو  شودمیساختمان رعایت  هاینامهآیینانین و قو

 مترجم: علی برزگر

 

 

 

 

 

 


