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 مقدمه
ی مهندسی عمران و فناوری برای رشته ، تحقیقاتی جدید وزارت علومدر برنامه "درآمدی بر مهندسی" درسی به نام

های مهندسی ت. شاید در سایر رشتهمهندسی اس ای برورود یا مقدمه درواقعمهندسی  است. منظور از درآمدی بر شدهگنجانده

ای نهی مهندسی عمران دانشگاه تهران بهادر دانشکده مؤلفتوسط  ی این درس،هم، چنین درسی وجود داشته باشد. ارائه

ای صورت گونهشد لیکن تألیف مطالب بهگردید. اگرچه این درس برای دانشجویان عمران ارائه می برای تألیف این مطالب

های برخی از یافته مؤلفین مجموعه فرصتی بود که ا فیتألهای مهندسی مفید باشد. در ضمن گرفت که برای تمام رشته

 ای بازگو کند.ن بلکه برای همکاران حرفهبرای دانشجویا فقط نهای مهندسی فههای حرخود را در تدریس، تحقیق و پروژه

دانش موجب  دیوهش و تولبه پژ ازیشود. نیآموزش محور بود و دانشگاه نسل اول به آن گفته م میدانشگاه در گذشته قد

اند و رفته شیپ ینیسمت کارآفر نسل سوم به یهاشود. دانشگاه جادیدانشگاه نسل دوم ا ایشد که دانشگاه پژوهش محور 

 لیبه جامعه تحو نیکارآفر لیصاست که فارغ التح نیا نیدانشگاه کارآفر یهاهاز جنب یکیشوند.  یخوانده م نیدانشگاه کارآفر

وانند نقش تیارند، مو بازار کار د یاحرفه یهاکه بر مهارت یدیبه سبب تاک "یبر مهندس یدرآمد"مثل  یدهد. دروسیم

 داشته باشند. ینیکارآفر یهاو مهارت هیروح جادیدر ا یخوب

شود. خانم مهندس راحله برجسته در تدوین این مجموعه از نظرات همکاران مختلفی استفاده کردم که از آنان تشکر می

م در ضمن خانم مهندس مری اند.کمک شایانی داشته 1398در سال  ی کالسیاین جزوه ویرایش اول یواعظی در تهیه

دند و نقش مهمی های مجازی این درس شرکت کرعباسعلی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد به صورت داوطلبانه در کالس

های مفیدی با تعداد زیادی از همکاران مشورت فیتألدر هنگام  اند.ایفا نموده 1401در بسط و تکمیل مطالب جزوه در سال 

  اند.ی داشتهمؤثرنقش  زیزان میسر نیست لیکن اذعان دارم که تمام آنانانجام دادم، نام بردن از تمام این ع باتجربه
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 فصل اول 1

 یمهندس یاتکل
 

 ست؟یچ یحرفه مهندس 

 قضاوت مهندسیتجربه و  چنینو هم اتیاضیرخصوص وم مختلف مثل فیزیک، شیمی و بهاز عل ی خوددر حرفهمهندس 

با روشی  دهیچیپ یهاستمیس ایها زهسا ،ندهایفرآ ا،هوکارساز، اهدستگاه یدار، نگهتیریمدبرداری، بهره، اندازیراه ،ی ساختابر

. (Andrew et al., 2009)کندی استفاده میطیمحستیزی و ، اقتصادی انسانی، اجتماعیهاتیمحدودبه  با توجهمنطقی و 

شود. اگرچه ها بحث میها و اندازهکه در آن از مقدار استی دهخدا به معنی اندازه و شکل است و علمی نامههندسه طبق لغت

آید و به در فارسی و عربی از هندسه می "مهندس"ی آید ولی کلمهمی Engineدر انگلیسی از موتور یا  Engineerی کلمه

 کند.لذا مهندس با استفاده از دانش و توان هندسی خویش کار می معنی اندازه گیرنده و محاسب است.

 یی. توانابردیه کار مب تیموقع کیرا در  یبالقوه، عوامل مختلف ایمشکل موجود  کی یبرا، حلراه افتنی یمهندس برا

محصول از  ای دهای کی هیته یاست که مهندسان برا ییهااز مهارت یفقط برخ یعلم میو درک مفاه یاضیمعادالت ر ریتفس

. ییایمیو ش یپزشک ستیا زگرفته ت یکیمکان یاهسته وجود دارد ، از اینهیدر هر زم باًیتقر ی. مهندسکنندیها استفاده مآن

یی برای بهبود هاحلند که راهارائه شو یتا اختراعات کنندیاستفاده م یحل مسئله به همراه کاربرد عمل یهامهندسان از مهارت

 (Andrew et al., 2009).دهندیارائه مروزمره 

انشمند به است. د "و دانستن یآگاه" (Scientist)کار دانشمند  کهاست، حال آن "حیعمل کردن صح"هدف مهندس 

حل " یدانش برا نیمهندس از ا کهی. درحالپردازدیم "اتیها و فرضدانسته ریو تفس یدهسازمان ،یبندطبقه ،یآورجمع"

گفت عبارت  توانیم -آمده است مرجع جهان یهااکثر کتاب در که طورهمان- خالصه طوربه .کندیاستفاده م "مشکالت

 است. یعمل مهندس یبرا فیتوص نیبهتر "Problem  Solving" یسیانگل

 یمهندس  خچهیتار 

 نیداشتند وجود دارد. هرکدام از ا، قرهمثل چرخ و قر ییهاها اختراعکه انسان یو درزمان بسیار قدیماز قرون  یمهندس

 کشف کرد. دیابزار مف اینساخت  یبرا یکیکاناصول متوان اهداف و میو  مطابقت دارد یمدرن از مهندس فیعرها با تاختراع
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 اتفاقات مهم در مهندسی ایران و جهان 1ـ2ـ1

توانند مطالعات عمیقی در مورد تاریخ آن دسته از دانشجویان و خوانندگان این متن که به تاریخ عالقه دارند، می

است لیکن حتی  شدهتهنوشهای زیادی در این مورد ها داشته باشند، زیرا مراجع و کتابوریی فنامهندسی و توسعه

حظه ( را نیز مال3-1( و)2-1(، )1-1شود که جدول )ی تاریخ هم پیشنهاد میبه خوانندگان بدون عالقه به مطالعه

ی تاریخ توسعه ها سیرد. این جدولشونکنند زیرا خیلی سریع با برخی از اتفاقات تاریخی مهم در مهندسی آشنا می

ل را از میان اتفاقات و مراجع مختلف در این جداو شدهدرجاین اتفاقات  مؤلفدهد. مهندسی در ایران و جهان را به شما نشان می

 ها مرجع ذکر نشده است.برگزیده است. لذا برای هریک از آن

سال  2000و  3000، 5000هرم، چرخ و قرقره را به ترتیب در ا همچون( تاریخ ابداع ابزار ابتدایی مهندسی 1-1جدول )

سال  2500ابوالهول را  الجثهمیعظی سنگی ها اهرام بزرگ و مجسمهن است که مصریکند. جالب ایقبل میالد مسیح ذکر می

 .اندساختهقبل از میالد مسیح و حتی قبل از اختراع قرقره 

شوند، که تاریخ گانه محسوب میعجایب هفت ازجملهوس دریایی اسکندریه چنین فاناهرام مصر، دیوار عظیم چین، هم

 مده است.( آ1-1ها در جدول )ساخت آن

ی شهر توسعه ازجملهدسی در ایران باستان زمان در چه شرایطی بوده است، به چند مثال مهن در آنکه بدانیم این برای این

 است. شده اشارهمصر توسط داریوش و حفر کانال سوئز در  دیتخت جمشهگمتانه، احداث 

کند. ستون سمت راست در این جدول تفاقات در مهندسی ایران را به ترتیب ذکر می( برخی از ا2-1جدول)

های پادشاهی ایران قبل از میالد مسیح شامل مادها و هخامنشیان است که دهنده اتفاقات برگزیده است. سلسلهنشان

های اشکانیان، ساسانیان، صفویه، افشاریه، زندیه، لسلهس( آمد. سپس 1-1ر جدول )ها دمثالی از آثار مهندسی آن

 ( آمده است.2-1ی پادشاهی در جدول ). حداقل یک اثر مهندسی از هر دورهکارآمدندقاجاریه و پهلوی به ترتیب روی 

ین دوران از جمله دهد که ان میها و ابنیه مختلف نشاتعداد زیاد آثار تاریخی به جا مانده از ساسانیان هم چون پل

 پرافتخارترین دوران مهندسی در تاریخ ایران است.
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 حاتفاقات مهم مهندسی در قبل میالد مسی(: 1-1ل)جدو

 

  

 

 ی بزرگ ابوالهول(: مجسمه1-1شکل)

 ایران در آن زمان
 تاریخ میالدی

 اتفاقات مهم مهندسی در قبل میالد مسیح ) قبل مسیح(

 ابداع اهرم 5000  

 ابداع چرخ 3000  

 ی بزرگ ابوالهولاهرام بزرگ مصر و مجسمه احداث 2500  

 ابداع قرقره 2000  

 ساخت شهر بابل 2000 

 احداث دیوار عظیم چین 800تا 500  

 توسعه شهر هگمتانه )پایتخت مادها( 700 قبل م( 700دوران حکومت مادها )از 

 قبل 550دوران حکومت هخامنشی )از

 (م

 ان(احداث تخت جمشید )پایتخت هخامنشی 550

 قبل 522دوران حکومت هخامنشی )از 

 م(

 احداث راه شاهی  توسط داریوش هخامنشی 520

 حفر کانال سوئز در مصر توسط داریوش هخامنشی 500  

 ساخت آکروپولیس در آتن 450  

  
 

 

 

 

 

 

 احداث فانوس دریایی اسکندریه در مصر 300
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 توسعه شهر هگمتانه (:2-1شکل)

 

 

 (: کانال سوئز3-1شکل)
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 های پادشاهی ایرانی در دوران مختلف سلسلهای از آثار مهندس(: برگزیده2-1جدول )

 یآثار مهندس سلسله

 مادها( تختیتوسعه شهر هگمتانه )پا  قبل م( 700دوران حکومت مادها )از  

 (انیهخامنش تختی)پا دیجمش احداث تخت  قبل م( 550 )از یدوران حکومت هخامنش 

 احداث راه شاهی  توسط داریوش هخامنشی قبل م(  520 )از یدوران حکومت هخامنش

 پایتخت عنوانبهتوسعه شهر تیسفون در بین رودان  قبل مسیح(250  دوران اشکانیان )از 

 طاق کسری در تیسفون  میالدی( 651تا   224 دوران ساسانیان )از

 اصفهان پلوسهیسساخت   میالدی1500 یه ازدوران حکومت صفو

 طبقه 3کاخ خورشید در  میالدی( 1736حکومت افشاریه )از  

 خان در شیرازساخت ارگ کریم میالدی( 1751دوران حکومت زندیه )از  

 در تهران العمارهشمسطبقه  5ساخت بنای   (1848قاجار )از شاهنیناصرالدحکومت  

 ساخت بنای برج آزادی در تهران  (شمسی 1320ی )ازپادشاهی محمدرضا پهلو 

 

 

 متر 43و عرض  30(: طاق کسری در تیسفون به ارتفاع 4-1شکل)
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 (:1-1تمرین)

ها را به عالقه خود انتخاب کنید و ترنت بیابید. یکی از آن( را در این2-1( و )1-1های )تصویری از بناهای مندرج در جدول

 هندسی آن بنویسید.یک جمله در مورد ویژگی م

 (:2-1تمرین)

دادید، چه اثر جدول را تشکیل می اگر شما این ( آمده است.2-1یک اثر برای هریک از دوران حکومتی ایران در جدول )

 کردید؟جالب دیگری برای هریک از این دوران اضافه می
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 حیمس الدیم و جهان بعد از رانیا یدر مهندس صنعتیاتفاقات  یبرخ(: 3-1جدول)

 شرایط ایران
تاریخ 

هجری 

 شمسی

 اتفاق تاریخ میالدی

 اصفهان جهاننقشساخت میدان  1600   میالدی1500دوران حکومت صفویه از

 آغاز انقالب صنعتی اول 1760   میالدی( 1751دوران حکومت زندیه )از 

 ز واتاختراع موتور بخار تجاری توسط جیم 1769   میالدی( 1751دوران حکومت زندیه )از 

 اختراع سیمان پرتلند 1850   میالدی 1779حکومت قاجار از 

 احداث دارالفنون در ایران 1851   (1848قاجار )از  شاهنیناصرالدحکومت 

 حفر اولین چاه نفت جهان در آمریکا 1859   (1848قاجار )از  شاهنیناصرالدحکومت 

 ب فناوریآغاز انقالب صنعتی دوم یا انقال 1860   حکومت قاجار

 آغاز تولید انبوه فوالد )فرآیند بسمر( 1860  حکومت قاجار

 وتور الکتریکیاختراع م 1872  حکومت قاجار

 ساخت برج ایفل 1889  حکومت قاجار

 ی در نزدیک تهرانسیرسمانیراولین کارخانه صنعتی  1896 1275 حکومت قاجار

 سازی ایرانی، صابونسازتیکبرهای کارخانه شروع احداث  1279  

 اختراع هواپیما توسط برادران رایت 1903  فرمان مشروطیت  مظفرالدین شاه

 مانیمسجدسلحفر اولین چاه نفت خاورمیانه در  1908  حکومت قاجار

 سال 4رکود صنعتی از شروع جنگ جهانی اول تا  1914 1293 احمدشاه قاجار

 خمینی امام بندرایران از بندر ترکمن تا  آهنراهاتمام ساخت  1939  (  1304)از  رضاشاهدوران پادشاهی 

 ی سیمان و قند در ایرانهاکارخانهشروع احداث   1314   1304از  رضاشاهپادشاهی 

 عمرانی ایران توسعه درساله  7شروع اولین برنامه   1327 (1320پادشاهی محمدرضا پهلوی )از 

 (هاروسبه فضا ) انسان سفر 1961 1340 (1320پادشاهی محمدرضا پهلوی )از 

ل ساله احداث صنایع سنگین در ایران مث 4آغاز برنامه   1347 (1320پادشاهی محمدرضا پهلوی )از 

 (هاییکایآمرگام نهادن انسان بر کره ماه ) 1969 1348 (1320پادشاهی محمدرضا پهلوی )از  آهنذوب

 ی ایراندرآمدهای نفت ازحدشیبساله فزونی  4شروع دوره   1352 (1320پادشاهی محمدرضا پهلوی )از 

 آغاز انقالب صنعتی سوم یا انقالب دیجیتال 1980  ه ش(1357جمهوری اسالمی )از 

 تولید رایانه شخصی 1980  ه ش(1357جمهوری اسالمی )از 

 عمومی شدن اینترنت 1990  ه ش(1357جمهوری اسالمی )از 

 آغاز انقالب صنعتی چهارم 2016   ه ش(1357 جمهوری اسالمی )از

 ی، رباتیکبعدسهمومی شدن اینترنت اشیا، چاپ ع های اخیرسال   ه ش(1357جمهوری اسالمی )از 
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 گذار از دوران سنتی به دوران مدرن و پسا مدرن 2ـ2ـ1

به  دوباره وجهت درندوران پسا م تی. خاصمیبه دوران بسا مدرن هست تهیما امروزه در حال انتقال از دوران مدرن

 یول میعقب بود یدر انقالب صنعت انیرانیا مامالحظه شد،  3-1طور که در جدول همان فرهنگ و سنت است.

آشنا  "پسا مدرن"و  "تهیمدرن"،  "یسنت" دورانهای شاید با عبارت .میدر دوران پسا مدرن عقب نباش میتوانیم

 :(1389ای، )الهی قمشه شده است حیتشر ریبه شرح ز "یدانو  یعال"در مقدمه کتاب  هانباشید این عبارت

 یدوران سنتالف( 

ها و مفاهیم جاری در جوامع دارای ی از روشلیو قبل آن است، خ 18که مربوط به قرن  یمیدوران قد نیدر ا 

اصلی شامل  دوران سنتی دورانی است که در آن تولید کم است و نیروی غالب بود. نبود. سنت و فرهنگ یعلممنطق 

 نیروی کارگر و حیوانات اهلی است. 

 

 تهیدوران مدرنب( 

ی انقالب صنعت له دنباب 19دوران در قرن  نی. ازدیغالب بود و حرف آخر را م فناوری در این دورانو  دیعلم جد 

 یهایو آلودگ یروان یهایماریهم مثل ب یمشکالت یداشت ول یادیز یشروع شد و دستاوردها اول و دوم

 .داشتند یشهدر فرهنگ خود ر یمهندسان قبل از انقالب صنعت به همراه داشت.هم را  یطیمحستیز

 بودند و فقط در تخصص خود اطالعات داشتند. یبعد یکدوره مدرن  مهندسان

 

 نرمد پسا دورانج( 

 یهاارزش دوران در جهت نیدر ا یشکل گرفت و از علم و تکنولوژ 20( در قرن Post modernمدرن ) پسا دوران

نو به  یگاهن دیبادر این دوران بلکه  ستیمدرن بازگشت به عقب ن دوران پسا .شده استفاد یستیز طیو مح یانسان

 ریه ما همان تفسکضرورت ندارد  یاست ول یرانیحافظ و موالنا در تاروپود هر ا یعرفان اشعار .انداخت نهیریفرهنگ د

 مدرن الزم است. ن پسابه فرهنگ و سنت در دورا دیجد نگاه اند.مان داشتهکه اجداد میرا از شعر و عرفان داشته باش

 کیچیه دیمدرن نبا اند و در زمانه پساباارزش همه یو دان یعال فرهنگ د،یکهنه و جد فرهنگ ،یو شرق یفرهنگ غرب

 بقا است. یبرا یضرورت "یستیتنوع ز"زمانه مشابه  نیفرهنگ در ا یگوناگون کرد. یرا قربان

 ،فرهنگ ،ی تالش کنند کهموازات علوم مهندسخود را باز کنند و به یافق فکر دیبا دوره پسا مدرن هندسانم

 خیو ش ینچیچون لئوناردو داوهم یقبل از انقالب صنعت مهندسان .رندیبگ ادی زیرا ن اتیعرفان و ادب ،اقتصاد ،استیس
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 و آثارشان خاطر بناها نیبه همکردند و ندسی استفاده میاز آن در کارهای مه داشتند و آشناییبافرهنگ خود  ،ییبها

 نیاختالف ا ورکیوین یرم با شهرساز یشهرساز سهیبودند. مقا یبعدکیدوره مدرن  مهندسانولی  است داریهنوز پا

  .دهدیدو دوره را نشان م

 

 

 مدرن مدرن و پسا ،یسنت یمعمار سهیمقا(: 5-1شکل)

 

 

 ری و شهرسازی سنتی(: رم حاصل از معما6-1شکل)

 



 یمهندس یاتکل :فصل اول

 

10 

 

 (: نیویورک حاصل از معماری و شهرسازی مدرن 7-1شکل)

 

 : پارک مرکزی نیویورک(8-1)شکل
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 های صنعتیگذار از دوران سنتی به انقالب 3ـ2ـ1

به مساله پرداخته  یگرید قسمت با نگاه ینشد. در ا یحبه  دوران مدرن و پسامدرن تشر یدر قسمت باال گذار از دوران سنت

 یاربس هایبود که فناور ینا ینتسدوران  یت. خاصگیردیمورد توجه قرار م یصنعت یهابه انقالب یو گذار از دوران سنت شود یم

چون گاو و هم یاهل یواناتح ییرون یگاه یا یانسان یرویگرفت و عمدتا  از ن یانجام م یینیر پایادر سطح بس یدساده بودند و تول

 یرویاگون از جمله نگون یها یمختلف و انرژ یروهایو ن یدگرد یداتموجب گسترش تول یعت. انقالب صنشدیاسب استفاده م

 یکناتفاق افتاد ول یصنعت یهمزمان با دوران انقالب ها د،ش یحبخار به کار گرفته شد. دوران مدرن و پسامدرن که در باال تشر

 مدرن برقرار کرد.و دوران مدرن و پسا یتصنع یهازمان انقالب ین( بیم)رابطه مستق یکبه  یکتناظر  توانینم

 الف( انقالب صنعتی اول:

 یالدیم 1۸4۰تا سال  1۷۶۰سال  زمانیکه در بازه  یو ترابر یدتول ی،بزرگ در صنعت، کشاورز هاییعبارتست از دگرگون

نقالب فناوری آب و بخار است. اترین دستاورد این یافت. مهمراه  یکارخ داد. ابتدا در انگلستان آغاز شد و سپس به اروپا و آمر

انسان،  یبدن یرویب اول،  ندر قبل از انقال یمحرک اصل یروینپیش از انقالب اول، ابزارآالت به صورت دستی و ساده بوده اند. 

ه انقالب . کوره های جدید در دور. تولید فوالد هم قبل از انقالب اول محدود بود و کوره ها سنتی و کوچک بودندو ... بود واناتیح

کند؛ زمانی که تولید فوالد  اول ابداع شد و تولید فوالد بیشتری صورت گرفت. تولید فوالد نقش بسیار مهمی در مهندسی ایفا می

.  دیدرآ یالت صنعتحبه  یاز حالت سنت دیانقالب اول باعث شد که تولزیاد شد، سازه های فوالدی بیشتری نیز ساخته شد. 

 یهاجرت گسترده از کشورهاکار داشتند لذا م یرویبه ن ازیپس از انقالب اول ن شرفتهیپ یکشورها. شدساخته  یادیکارخانجات ز

پس از  دینبود.  ابزار تول دایز یلیخ دیپس از انقالب اول، مقدار تول یصنعت دیبا وجود تول. انجام شد یصنعت یبه کشورها ریفق

.  کارخانجات یددرآ ینعتصبه حالت  یاز حالت سنت یداول باعث شد که تولانقالب  .شده بودند یتر و صنعت شرفتهیانقالب اول پ

 ساخته شد یادیز

 

 ( لوکوموتیو )انقالب صنعتی اول(9-1شکل )
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 پیماید.یاطلس را م یانوسبخار اق یرویست که با نا یا یکشت یناول یلیامو یالرو ییکانادا یاول : کشت یانقالب صنعت( 10-1شکل )

 تی دوم: ب( انقالب صنع

دوم  یمهاست که از ن یاز انقالب صنعت یامرحله شود،یشناخته م یزن یبا نام انقالب فناور یندوم که همچن ینقالب صنعتا

 یالدیم 1۹14آن در سال  انیو پا یالدیم 1۸۶۰دهه  یانقالب صنعت ین. آغاز اشودیاول را شامل م یسده نوزدهم تا جنگ جهان

 یدانبوه و خط تول یده برق، تولبکارخانجات  یزو اوج آن در تجه 1۸۶۰فوالد در دهه  ید، آغاز تولیب صنعتانقال ینا یزبود. وجه تما

 یدآالت در تول ینرد گسترده ماشانبوه، کارب یاسآهن و فوالد در مق یددوم با توسعه خط آهن، تول ی. انقالب صنعتشودیشمرده م

خصوصیت اصلی این انقالب، تولید  .گرددیمشخص م یکیار و ارتباطات الکتربخ یرویاستفاده از ن یدشد یشافزا ی،اکارخانه

پس از انقالب  یدبود.  ابزار تولن یادز یلیخ یدپس از انقالب اول، مقدار تول یصنعت یدبا وجود تولانبوهی به کمک الکتریسیته بود. 

 .شود یادز یلیخانجات خدر کار یدباعث شد که تولدر انقالب دوم  یسیتهورود الکتر یشده بودند ول یتر و صنعت یشرفتهاول پ
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 (دوم یصنعت انقالبی )کیموتور الکتر( 11-1شکل )

 

 (دوم یصنعت انقالب) ساخت کاغذ یناختراع ماش( 12-1شکل )

 ج( انقالب صنعتی سوم:

 یها یفناور یژهبه و ، یدجد یها یآن ظهور فناور یمتحده ، ژاپن و اروپا دارد. اساس اصل یاالتدر ا یشهانقالب ر این

کره  یتحوالت را برا یشترینبوده است که ب یعنصر ینترنتو تمام اختراعات حاصل از ا ینترنتراستا ، ا یناست. در ا یاطالعات

و  یافتهارتباطات ، حمل و نقل بهبود  یدشدن است. اشکال جد یسوم جهان یانقالب صنعت یاصل یامدپ به وجود آورده است. ینزم

. این عصر، کامالً با هم مرتبط باشد ینهمه مناطق کره زم یاستشده است که اقتصاد ، فرهنگ و س باعث یعات جهانوجود اطال

 شود.عصر ارتباطات و رایانه نامیده می
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 ها )انقالب صنعتی سوم(( اولین رایانه13-1شکل )

 د( انقالب صنعتی چهارم:

 یگرد یتت. خصوصاز مسائل اثرگذار اس یاریبر بس یتباط مجازاست. ار یانقالب چهارم، ارتباط مجاز یاصل یتخصوص

هارم  نه فقط افراد بلکه  در انقالب چ است.  یااش ینترنتاز ا یدانشگاه  مثال یابانک   یوتراست. ارتباط ما با کامپ یاءاش ینترنتبحث ا

 .شوندیوصل م ینترنتل و ... هم به ایخچاو  یلمثل اتومب  "یاءاش"

مین دلیل شناخت شود. به هها در این عصر سپری میدر عصر انقالب چهارم هستیم. عمر حرفه ای جوانما هم اکنون 

 خصوصیات انقالب چهارم از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

 ( فراگیرشدن اینترنت )انقالب صنعتی چهارم(14-1شکل )
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 (:3-1) نیتمر

گاهی . البته شودیم دهیدها و فعالیتبلکه در اغلب هنرها  یعمارنه فقط در ساختمان و م امدرنسمدرن و پ ،یسنت یدوره ها

 د؟ینامیرا پسامدرن م ریاز خوانندگان ز کیسخت است. کدامها از هم این دورهروشن  یلیخ کیتفک

ی، نعمت دیامی، ووشچا محسن، گانهی محسن، رادیه دیحم، چارتار گروه، و آرش حیمس، انیشجر ونیهما، انیشجر محمدرضا

 ی.ناظر حافظی، ناظر شهرامی، ریام خواجهی، احسان ریام رجیا، دنگ شو گروه،پالت وهگر

 (:4-1تمرین )

 ت جستجو کنید که دوران سنتی، مدرن و پسامدرن را نشان دهد.( در اینترن1-1تصویری مشابه شکل )

 یمهندس خیبر تار یتواند مروریها مبنا نیا یاست. بررس ونسکودر یثبت شده  راثیم رانیا یخیتار یاز مناطق و بناها یبرخ

 پاسارگاد،( 6) بم،( 5) مان،یسل تخت (4) نقش جهان، دانیم( 3) د،یجمش تخت (2) ل،یچغازنب( 1این آثار شامل: ) باشد. رانیدر ا

 آرامگاه( 12) ،زیتبر بازار( 11) شوشتر، یآب یهاسازه( 10) ارامنه، یرهبان آثار (9) ستون،یب نوشتهسنگ( 8) ه،یسلطان گنبد( 7)

شهر  مندیم( 17) ته،سوخ شهر( 16) گلستان، کاخ( 15) گنبد قابوس، برج( 14) جامع اصفهان، مسجد (13) ،یلیاردب یصف خیش

انداز باستان چشم( 23) و یرانیا باغ( 22) زد،ی یخیتار بافت (21)   لوت، ریکو( 20) ،یرانیا قنات( 19) شوش،( 18) بابک،

 .دیها بپردازدر مورد آن ترشیب قیبه تحق دیتوانیم لیدر صورت تما است که ان فارسدر است یساسان یشناس

 

 برخی مهندسان تاثیر گذار در تاریخ مهندسی 4ـ2ـ1

 ینچیداو لئوناردوالف( 

 کیاو را  یو مخترع بوده است. حت دانیاضیر دان،یقیدانشمند، نقاش، هنرمند، مهندس، معمار، موس کی ینچیداو لئوناردو

 کی زین یدر علوم مهندس یهستند ول معروف اریاو بس یهایاگرچه، نقاش .دانندیم سندهیو نو شناساهیکش، گنقشه شناس،نیزم

هرگز از صفحه  هایها و طراحاختراع نیاز ا یبرخ ت.اس تهالعاده در زمان خودش داشخارق ییهادانشمند بزرگ بوده و اختراع

هم  هایو فناور هاینوآور نیاز ا یاریشده است. بسها مشخصتازه کشف و ارزش آن یبعد یهااند و در قرنکاغذ فراتر نرفته

 .کنندیکار م یواقع یایدر دن

 یمهندس یکارها ی،هنر یهاخوانده اند. عالوه بر کار یتبشر یخانسان ها در تار یناز باهوش تر یکیرا  ینچیلئوناردو داو

شد. گفته  یطراح ینچیواست که توسط دا یآمورودخانه  یرمربوط به منحرف کردن مس یرز یرتوسط او انجام شده است. تصو یزن

 طرح را ارائه کرد. ینا Pisaو  Florenceشهرهاى  بینبراى رفع درگیرى  ینچیداو شده است که

.  حدود پانصد زدیر یم یاگذرد و آنگاه به در یم یزافلورانس و  پ یاست که از شهرها یتالیابزرگ در ا یآرنو  رود  رودخانه

به او نسبت داده  یاولیسمماک یحکومت یهکه نظر یاولیبندر  در دهانه رودخانه آرنو داشت که پررونق بود. ماک  یک  یزاپ یش،سال پ
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به  یاولیبود، ماک یرینهد یاختالف و دشمن یزافلورانس و پ ینارشد در فلورانس بود. از آنجا که ب مدیراندر آن زمان  از  شود،یم

مرتبط با بندر  یکسب و کارها یزادهند تا پ ییرتغ یزابه پ یدنرودخانه آرنو را قبل از رس یرگرفت که مس یمتصم ینچیداو یشنهادپ

 آن شود.  یگزینرا از دست بدهد و فلورانس جا

 ینچیداو یدهود. ابهم  یارمهندس تمام ع یکاو  یول یمشناس یو به خصوص لبخند ژوکوند م یشها یرا به نقاش داوینچی

تونل در کوه بود و  یکل حفر طرح شام ینبود. ا یزارودخانه آرنو  و  دور زدن پ یرمس ییرفلورانس به بندر، شامل تغ یلتبد یبرا

آب  شود،یکانال برداشته م وآرنو  ینکه سد ب یتر از بستر آرنو باشد تا وقت یینآن پا ترکه بس شد¬یحفر م یکانال یدبا ینهمچن

حفر کانال ها و  یبرا یازرد نمو یانسان یرویتمام محاسبات را در مورد عرض و عمق کانال ها، تعداد ن ینچی.  داووارد کانال شود

 انجام داد. کشیدیکه پروژه طول م یمدت زمان

طبق نظر  یقرح را دقطنخواستند که  یانتوانستند  یلیبه هر دل یبلندپروازانه بود.  مهندسان مجر یقدر ینچیداو طرح

 یتمحدود یلبه دال یدود شادر نظر گرفته ب ینچیکه داو یچون تعداد کارگران شدیاجرا م یاجرا کنند.  طرح به کند نچییداو

 یجر به فاجعه شد چون اجراموضوع من ینپروژه را دست کم گرفته بودند. ا یانمجر ایدش یانشده بود  ینتام ییاجرا یا یمال یها

 کرد و پروژه رها شد. یزشکانال ر هاییوارهد ،یدشد یلس یکشد و پس از  یطرح طوالن

طلبانه بود. شدت جاهبه ینچیطرح داو خود گاالتا متصل شود. هیتا شهر استانبول به شهر همسا کندیم یطراح یپل ینچیداو

ران مؤسسه از پژوهشگ یوهاکنون، گر .بودیعصر خودش م یهااز پل تریبرابر طوالن 1۰ باً ی( تقرشدیپل )اگر ساخته م نیا

در روزگار  یآنچه نابغه فلورانس ،افتندیکردند و در یبازساز لیتحلوهیرا پس از تجز ینچی(، طرح داوMITماساچوست ) یفناور

 یهااز نمونه یکیعنوان حاال هم به نیشدن تا همبود، بلکه در صورت ساخته رینظیب یتنها طرحکرده بود، نه یخود طراح

 .ماندیم ینسانس سالم باقعصر ر یمهندس یبرجسته

 

 است. به درخواست سلطان یزید دوم طراحی کرده 1502(: پلی که داوینچی در سال 15-1شکل)

 

کنند ولی او به عنوان یک مهندس و مخترع هم تاثیری زیادی اگرچه از داوینچی به عنوان بزرگترین نقاش تاریخ یاد می

 ارائه کرده بود ، ساعت، لباس غواصی و زیر دریاییادوات زرهی ،های پرندهشینثل مامختلفی م های مبتکرانهاو طرحداشته است. 
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ولی تاثیر زیادی بر مهندسان داشتند.  هرگز ساخته نشدند های داوینچیطرحبسیاری از ها ساخته شد. هرچند که برخی از آن که

از  داوینچیانداز چشم. 1382)، برنان(است مانده برجا هایشیادداشت در موجود هایطراحی در هایشاندیشه از بزرگی یهپروند

و تاثیر زیادی  او برای زمان خودش غیرمعمول بودتوسط های تجربی به کار گرفته شده و روشبود جهان منطقی و نه اسرار آمیز 

 برجا گذاشت.

 

 :(5-1تمرین)

تصویری از آن   ه چرا این طرح را داد؟داشت. جستجو کنید ک آمو یطرحی برای منحرف کردن مسیر رودخانهداوینچی 

 بیابید.

 

 ب( شیخ بهایی

خدمات  نیترمهم ازاست. معروف  یو مهندس یمعمار ی،اضیدر ریا شیخ بهایی  ءالدین محمد بن حسین عاملیبها مهارت

نیز از دیگر  دخانهجاور روم یبه محالت اصفهان و روستاها رودندهیآب زا میتقس. سمت قبله مسجد شاه اصفهان است نییتع خیش

منارجنبان  یطراح و یی استبها خیکه هنوز در اصفهان معروف به حمام ش یاساخت گرمابهخدمات شیخ بهایی است در ضمن 

 .شودیپابرجاست به او نسبت داده م زیاکنون ناصفهان که هم

 

 (: منارجنبان16-1شکل)
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و  یه خدمات مهندسب رانیشده است. البته شهرت او در ا به عنوان مفاخر جهان ثبت ونسکویدر نجوم توسط  ییبها خیش

 اند.ردهک لیتحص ینزد و ازدهمیقرن  یاز دانشوران نام یریبه اصفهان است. تعداد کث دنیدر رونق بخش یمعمار

 ج( ابوریحان بیرونی

شناس، سهشناس، هندانسان شناس،میشناس، تقوستاره دان،یاضیر، است. او دانشمند یدیخورش 352متولد  یرونیب حانیبورا

از  یکیدانشمندان مسلمان و  نیتررا از بزرگ یرونیاست. ب هجری پنجم و چهارم یدر سده یرانیا دانیعیو طب نگارخیتار

 .دانندمی اعصار یهدر هم زبانیفارس دانشمندان نیتربزرگ

 و نجوم بود. اتیضایدانش در ر یوسعه مرزهااو ت یتالش اصل رایمهندس خطاب کرد ز کیتوان یرا نم یرونیب حانیابور

 یبردارنقشه یرتباط با مهندسایتوان بیجالب است و نم نیشعاع کره زم یعمل یریگاندازه یبرا یبرا یرونیب حانیاما تالش ابور

 .تدانس

کیلومتر حساب  6340 ن راترین امکانات آن زمان، شعاع زمیاولین فردى بود هزار سال قبل و با ابتدایىابوریحان بیرونی 

 !کیلومتر( نزدیک بود 6371یعنى )کرد که تا حد زیادی به مقدار صحیح آن 

 

 (: محاسبه شعاع زمین17-1شکل)

یادی بر مباحث علمی و فنی در تاثیر ابوریحان بیرونی بر مهندسی بسیار زیاد و عالمگیر بوده است. ابوریحان بیرونی تاثیر ز

(. او بر نجوم و نقشه 1385ذر شب، )آ اندعنوان گزارش کرده 14۶را بیش از او کتب و رساالت اد جهان به جا گذاشته است. تعد

اندازه گیری ساختن آالت ، و مد و جزر، پیشنهاد قواعد ساختن کره جغرافیاییو تسطیح کره  یهقاعدبرداری بسیار موثر بود. ابداع 

 از جمله کارهای اوست.  همانند شاغول در مهندسی
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 ی دو کتاب برای مطالعه بیشترمعرف 

 (1396یان )رضائ ینفرزسال مهندسی ایرانی نوشته  5000الف( کتاب 

 1393ز کتاب که در سال ا ییدر مراسم رونما یرانیا یپنج هزار سال مهندس یلمکتاب و کارگردان ف یسندهنو یانرضائ ینفرز

 ی،پراتورام یک یمهندس کتاب شامل شش فصل با موضوعات، ینا"دانشگاه تهران انجام شد، درباره کتاب گفت:  یدر دانشکده فن

 یراردش»دو شهر  یخاک و طراح پردازد،یم یباد هاییابو آس یرهاآب که بخش عمده آن مربوط به قنات است، باد که به بادگ

و به مدرسه دارالفنون  شودیشاپور شروع م یکه با دانشگاه جند یرانآتش، دانش و دانشگاه در ا یعصر صفو« اصفهان»و « خوره

دانشگاه  یدانشکده فن یلتحصمهندسان فارغ ال نکانو یکه عضو شورا یراه و شهرساز یرکتاب را وز یناست و مقدمه ا رسد،یم

 ".تهران نوشته است

سال 5000ردهای ترین دستاواین مجموعه شامل کتاب و فیلم همراه می باشد که به گذشته های دور تا برخی از مهم

 پردازد.ی ایرانی میمهندس

 

 

 ندسی ایرانیسال مه 5000(کتاب 18-1شکل )
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کاربرد  یدارها،شناخت پد ی،یعپهناور از علوم طبدسی و فنون در ایران، گستره های به گفته پروفسور مهدی فرشاد، تاریخ مهن

 یلو تبد یکیمکان یهادستگاه یمی،لاق یطمتناسب با شرا یو معمار یساختمان یهاسبک یعت،معقول از عناصر طب یریگمواد، بهره

 یزها،و فنون کار علوم ی،فلزکار لوژی،یوو ب یمیو ش یزیکف یها. علوم و دانشگیردیرا در بر م یارتباطات هاییستمبا س یانرژ

 یوانی،و چهارا ییچهارتا یهاو سبک یباد هاییابآس یشی،و گرما یشیخودگردان سرما هاییستمو س یرهابادگ ین،آرتز یهاچاه

 دهیادشگستره پهناوراند. کتاب  یناز ا ییهافهم یقی،موس یداریشن یها و هنرهابندها، راهو پل یقوس یسدها قالب،یب یگنبدها

و  یاز گذشته علم یار رخسارهاث یناست. ا یرانفرهنگ ا یخاز تار یبازه زمان یکدر  یادشده یهادر شناساندن سنت ارزنده یگام

 .است یدهکش یرهمگان به نگارش و تصو یبرارا  یراندر ا یفن

 (1390ب( کتاب تاریخ مهندسی در ایران نوشته پروفسور مهدی فرشاد )

مجموعه  ین. در اشده است یاز آغاز تا عصر حاضر بررس یران،در ا یو مهندس یتکنولوژ یخاز تار یکتاب بخش یندر ا

از  یراندر ا ی. تکنولوژگرددیمجزا ارائه م یجا و در قالب یکر د یو مهندس یفن یدگاهاز د یراندر ا یسرگذشت فن و مهندس

است. به  یادیبن یمل تمدن جهانو تکا یلدر تشک یرانا یاست. نقش تمدن فن دهش ریزییهپا یدوران تمدن انسان ترینیشینهپ

 هایینشها و آفرو ساخته یسنداختراعات، اکتشافات، علوم مه ی،فن یدعقا یخمجموعه شامل بحث در تار ینا هاییبررس یطور کل

فنون  بردیشو پ گذارییانکه در بن ییرانا اکتابن یهااز کتاب سرگذشت چهره ییهادر قسمت ینچن. همباشدیم یو فن یمهندس

 هاییتفعال یهز شرح کلو فنون عبارت است ا یمهندس یخشده است. تار یادداشته اند  یانقش عمده یو تمدن جهان یو مهندس

و شناخت  کشفمربوط به  هاییتفعال یرندهدربرگ یفتعر یناو موثر بوده است. ا یطو مح یدر زندگ یکه به گونه ا یبشر ینندهرآف

 یماد یوجودها یهها و کلساختمان ها،ینماش ی،ابزارها، وسائل ارتباط ینشو آفر یها و نوآور یدهاز مواد، پد یو بهره بردار

 .گرددیم
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 ریخ مهندسی در ایران(کتاب تا19-1شکل )

 (:6-1تمرین)

تواند یک شهر، یک استان، یک ی تاثیر این افراد میچند مهندس تاثیر گذار نام ببرید که هنوز در قید حیات باشند. حوزه

 برای هریک ها باشد. سعی کنید مثالیی تاریخی یا کلیه دورانتواند محدود به یک دورهکشور و جهان باشد. در ضمن تاثیر می

 های زمانی و مکانی تاثیر گذاری پیدا کنید.از حوزه

 

 های مهندسیرشته 

های نظامی فعالیت مهندسان نظامی در خدمت .دیگردیم میتقس یرنظامیو غ یدر ابتدا به دو قسمت نظام یرشته مهندس

مهندسان غیرنظامی  در مقابلدادند، نجام مینظامی را ا ها و پناهگاهیبودند و کارهای مختلف مربوط به ادوات جنگی یا ساخت راه

جا به معنی در این Civilی گفتند کلمهمی Civilها مهندسان عمران یا آن های غیرنظامی بودند لذا بهدر خدمت فعالیت

 های تخصصی برای مهندسی بهبندی از بین رفت و رشتهآید. بعدها این تقسیممی Civilizationنظامی است و از تمدن غیر

 شود.جا تشریح میها در اینآمد که برخی از آن وجود
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 یمیش یمهندس است. ییایمیش یندهایانجام فرا یبرا یو اصول مهندس یشناسستیز ،یمیکاربرد، ش :یمیش یمهندسالف( 

 است. یاالتحرارت و س-یکمکان یمشابه رشته مهندس

آهن، منبع آب ها، راهجاده ماها،ی)هواپ هاخترسایمثل ز یو عموم یاختصاص یو ساخت کارها یطراح عمران: یمهندسب( 

مناسب  یفرد یعمران برا یرشته مهندس عمران است. یمهندس یهاکار هرمجموعیها ازجمله زها، سدها و ساختمان( پلهیو تصف

مورد  یسمهند یته هادر تمام رش ییتجسم فضا یتدرک کند. خصوص یو ابعاد و احجام را به خوب یاست که بتواند مسائل هندس

و در  یکیاستات یشتربعمران  یمورد بحث در مهندس یها یدهشود. پد یحس م یشترب یازن ینعمران ا یدر مهندس یاست ول یازن

 یزن یاییدر یوارد بر سازه ها موج یاساختمان در برابر زلزله  یکبر حرکت مانند رفتار  یمبتن یها یدهحال سکون هستند؛ البته پد

 شود. یهده معمران مشا یدر مهندس

 ژنراتورها و موتورها. ،تهیسیالکتر یمثل مدارها کیو الکترون تهیسیالکتر یهادستگاه یو بررس یطراح برق: یمهندسج( 

 ما،یصوالت فضاپمح ،یقدرت و انرژ یهامثل دستگاه یکیو مکان یکیزیف یهادستگاه ی: طراحکیمکان یمهندسد( 

 یجداساز زاتیو تجه هایاورفنّ ،یحرکتی هارهیزنج رو،ین یپرسورها، قطارهاکم ونقل،حمل اسلحه، محصوالت یهادستگاه

عموماً در حال  یکمکان یسمورد بحث در رشته مهند یها یدهبر درک ساز و کار حرکت استوار است. پد یشتررشته ب ینا .یارتعاش

 حرکت هستند.

 یهاساخت در رشته ،یراحط ،ینوآور ،یزیربرنامه ت،یریدر مد یعلوم مهندس ریاز کاربرد سا یقی: تلفیکشاورز یمهندسه( 

 است. یعلوم کشاورز

 ییو اقتصاد کارا یطراح ت،یریمد ،یدانش مهندس قیبا تلف کوشدیاست، که م یمهندس یهااز شاخه عیصنا یمهندسو( 

 ها را بهبود دهد.و سازمان ندهایفرا ،یدیتول یهادستگاه

 ینالعات خوب زمبه اط یازاکتشاف معدن ن ینج از معادن اختصاص دارد. مهندسبه اکتشاف و استخرا معدن یمهندسز( 

 بدانند. یو حمل مصالح را به خوب یحفار یزاتتجه یدبا یندارند؛ همچن یشناس

 

 یخالق مهندسا 

 دهیکه به چشم د یاست. بر خالف صفات ظاهر یو باطن یصفات روح یاخالق جمع خلق است. خلق به معن

ق خوب و بد را شود. علم اخالق خلیها آشکار مها در رفتار انسانآثار آن یشوند ولینم دهید یحشود، صفات رویم

 یاخالق مهندس کاربرد دارد. مختلف یهامختلف و از جمله حرفه یهاعلم اخالق در محدوده .دکنیمشخص م

 است. یااز اخالق حرفه یارشاخهیز
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 تیفیک نیترشیزمان و با ب نیدر کمتر یعبارت از انجام کار مهندستفاوت دارد و  یبااخالق فرد یاخالق مهندس

احترام و  شیوجب افزارفتار کنند تا م یمحترمانه، مسئوالنه و قانونمهندسان باید  . است الزم یاستانداردها تیرعابا 

 .شوند مهندسی رشتهی منددسو

. مهندس با 3س با کارفرما و . مهند2س، . رابطه مهندس با مهند1سه نوع رابطه وجود دارد:  یدر رشته مهندس

د مهندس به تعه یست،ز یطبه عنوان مثال رابطه مهندس با مح یستندن یکاف یدارند ول یتسه رابطه اهم این. سازه

 :است یرشامل دو بخش ز یطانسان با مح رابطه .دارند یتاهم یزاجتماع و مردم جامعه ن

 یعى؛رابطه انسان با محیط طب.1

 :سان با محیط انسانىرابطه ان .2

 :به شرح زیر است (NSPE) کایمهندسان آمر یانجمن ملدر  یمهندسنکات از مفاد اخالق یبرخ  

 را سرلوحه کار خود قرار دهند. یسالمت و رفاه عموم ،یمنیامهندسان باید  •

 .تنها در محدوده مهارت خود خدمات ارائه دهدهر مهندس باید  •

 را وارونه جلوه ندهند. قیات خود اقرار کنند و حقابه اشتباهمهندسان باید  •

موجود های اریکه مطابق با مع یاتیجزئ ایها و طرحکند. بروز می نظراختالفگاهی بین مهندسان و کارفرما   

، اصرار داشت نظر اشتباه خود. اگر کارفرما بر شوند مهر ایامضا  ل،یتکم ، نباید توسط مهندسانستین یمهندس

ای یا تشخیص . البته موارد سلیقهکنند یخوددار شتریمراجع مربوط را آگاه سازند و از ارائه خدمات باید مهندسان ب

ای کارفرمایان و مهندسان باشد، چه مغایرتی بین نظرات سلیقهی کارفرما است وچنانهای کارفرما به عهدهنیازمندی

های موجود باشد و به جامعه لطمه مغایر استاندارد ،صراحتبه باید به نظرات کارفرما توجه کرد، اما اگر نظرات کارفرما

گیری شود. تصمیمقرار گیرد. اگر ابعاد یک ستون خیلی کوچک باشد، گسیخته می موردتوجهزند، نباید نظر کارفرما می

 و باید طبق نظر مهندس عمل شود. ستینای در مورد ابعاد ستون یک تصمیم سلیقه

ای است. برای مثال مهندس ناظری مصداقی از عدم رعایت اخالق حرفه ،وسط یک مهندسفروش امضای مجاز ت   

ای را کند، اخالق حرفهکند و مبلغی دریافت میهای نظارت یا طراحی را بدون درگیری در کار واگذار میکه برگه

 رعایت نکرده است.

ای حرفه در طول عمر حتماًیعی است و رقابت بین مهندسان برای گرفتن یک پروژه یا حتی یک شغل، بسیار طب

 خودبسندهی مثبت هاشنهادیپایط  به توصیف ویژگی و شود که مهندسان در این شرافتد. توصیه میمهندسان اتفاق می

 ها بپرهیزند.کنند و از تخریب همکاران یا ذکر معایب آن
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های آموطنده توانید فیلمبا جستجو می است.های آموزنده مختلف بوده ها و سریالای موضوع فیلمحرفه اخالق

آموزنده  یهادرس لایسر نیاست. ا نیکراودر ا یاتم روگاهیدر مورد انفجار ن لیچرنوبزیادی بیابید. برای مثال سریال 

جالب  یهاجنبه الیسر نیاست و ا زیانگ جانیجذاب و ه اریو ساخت هنرمندانه آن بس الیدارد. داستان سر یادیز

 ریتاث ،وگاهریهسته ن یساز کراکتور خن یاتم یهاروگاهیدر مورد ن یاطالعات خوب یحاو الیرد. سرهم دا یگرید

نشان  الیجالب است. سر یهر مهندس یمناطق آلوده است که برا یها و پاکسازو نحوه مقابله با آن یتشعشعات اتم

و  ردیبگ ار قتیانتشار حق یجلو ردکیتالش م یکارسابق با پنهان یشورو کیدئولوژیکه چطور حکومت ا دهدیم

در  خود یاخالق فهیلگاسوف به وظ یو متخصص مثل پروفسور والر شمنددان کیچطور  دهدینشان م نیچنهم

در  لینوبمشابه چر یاتم یراکتورها ریباعث اصالح سا یول رودیمرگ م یو تا پا کندیعمل م قتیحق انیخصوص ب

 .شودیسابق م یشورو

 

 در رابطه با اخالق مهندسی ردیهای کاربمثال 1ـ5ـ1

های جاری سی در فعالیتشود تا به درک بهتر اخالق مهندهای کاربردی از اخالق مهندسی ارائه میدر این جا برخی مثال

 کمک کند:

موضوع  ینما بر ا. اگر کارفریدمهر نکن یارا  امضا  یستن یمهندس یارهایکه مطابق با مع یاتیجزئ یا و ها طرح .1

 یاخالق مهندس از مفاد ینکته ا) .یدکن یخوددار یشترو از ارائه خدمات ب یدداشت مراجع مربوط را آگاه سازاصرار 

 (شده است ینتدو(NSPE)  یکامهندسان آمر یانجمن مل یلهبوس که

 یکمهم  یصهدو خص ییاز موعد نها یشارائه خدمات پ یو تالش برا یخطوط قرمز زمان یت:  رعایزمان شناس .2

 .است مهندس

ائه خدمات، اغلب ار یزمان برا ییندر اعالم و تع ی. جاه طلبیریدخود در نظر بگ یپروژه ها یبرا یزمان کاف همیشه

 (موفق از مهندس مسعود عالمه یمهندس یک یها یژگیمقاله و) .شما خواهد شد یاعتبار یموجب ب

ی یا به دست افع مالی، امتیازات حرفه ااز توسل به روش های متقلبانه، متخلفانه و مجرمانه برای کسب من .3

 .یدکن یزیگران پرهدآوردن پروانه اشتغال به کار حرفه ای یا هرگونه گواهینامه صالحیت در امور مهندسی برای خود یا 

 ساختمان( مهندسی در اخالقی ای حرفه رفتار نامهنظام)

پایـدار در جهـت حفـظ  یبه اصول توسـعه تالش کنند  ید: مهندسان بایستز یطدر مورد مح ینکته اخالق یک .4

 یمهندس اخالق مدار، مقاله دکتر مهد یک یها برا یهاز توص یبخش) .محـیط زیست برای نسلهای آینده وفادار باشند

 (1شماره  ی،اخالق در علوم و فناور ینامه فصل یف،شر یدانشگاه صنعت یکمکان ینژاد، استاد مهندس یبهادر
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 یقنکنند که حقا یخود اقرار کنند و سع یهایدارند به اشتباهات و کوتاه یفهات:  مهندسان وظاقرار به اشتباه .5

اعث فراهم شدن بو  شودیجلب م ینصداقت در کار و قبول اشتباهات در قدم اول اعتماد طرف با .را وارونه جلوه دهند

اشته باشند در کار خود د یشتریب یتاسمهندسان حس یشودباعث م یو در گام بعد یشودانتقادات م یبرا یامن یفضا

کتر رسول اجل و د یجودک یدوح ی،نامه اخالق مهندس یین)آ .به اتمام برسانند یشتریو پروژه را با دقت و ظرافت ب

 (یانلوئ

 (:7-1)نیتمر

 نیهدف ا یمهندسان است ول یبرا یدیمف یاطالعات فن یحاو الی. سردینیرا بب لیچرنوب الیفرصت سر نیاول در

 خود عمل کرد؟ یاخالق فهیلگاسوف است. او چگونه به وظ یوالر تیتمرکز بر شخص ن،یمرت

 

های توان یکی از مظاهر اخالق مهندسی در نظر گرفت. توسعه و ایجاد پروژهتوجه به محیط زیست را هم می

حدی باشد که های زیست محیطی همراه باشد. صدمات زیست محیطی باید در مهندسی باید با حداقل کردن آسیب

 آید.ی پابدار به دست میمحیط زیست تحمل آنرا دارد. در این صورت توسعه

ما در هنگام شرکت همکار ش دیخوب است. فرض کن یاز جمله صفات اخالق یبحران طیها در شرامهندس ریکمک به سا

 نیست که در چنامهندسان  یالقاخ فهیشده است.  وظ ختهیپروژه خود دچار مشکل شده و پروژه در هنگام اجرا گس یاجرا

 .کمک کنند ودخ ییدر حد توانا یطیشرا

 یو مهندس یااز اخالق حرفه یهم بخش ینترنتیاخالق ا نیکاربرد دارد بنابرا یادر امور مختلف حرفه نترنتیامروزه ا

 .نامندیم ینترنتیرا اخالق ا یدر ارتباطات مجاز یاصول اخالق تیاشد. رعابیم
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 دوم فصل 2

افزاری در نوشتاری و نرم یهارتمها

 یمهندس
 

 مقدمه  

 یهاها در کارمهارتانواع به  ازیدارد. مقدار ن یعموم یهامهارت نیچنو هم یتخصص یهابه مهارت ازیهر مهندس ن

در  د.نشو حیها تشرمهارت انواع سپسو  دیآشنا شو ی مهندسیهامختلف فرق دارد. خوب است ابتدا با مراحل پروژه

 کیمثل  یپروژه مهندس کاست. ی ازین موردتوانید تشخیص دهید که چه مهارتی در چه نوع کاری صورت می این

 شوند.جا تشریح میکه در این دارد یپارچه مراحل دیکارخانه تول کو یا حتی ی چندطبقهیک ساختمان مسکونی  ایسد 

 ندسیه مه(: مراحل پروژ2-1جدول)

 مرحله توضیح 

ها و مشخصات یک پروژه ه و طراحی مهندسی عبارت از تعیین نقشههدف نهایی مطالع

 است.

تر به ل کوچکمطالعه و طراحی اولین گام در هر پروژه مهندسی است. این گام شامل مراح

 شود:شرح زیر می

 . ایده پردازی و تعریف پروژه1

 سنجی اولیه. طراحی مفهومی و امکان2

 . طراحی پایه و انتخاب گزینه مناسب3

 . طراحی تفصیلی و تعیین مشخصات دقیق و جزئیات پروژه4

 مطالعه و طراحی
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شود. در این مرحله کارهای زیر پروژه پس از مطالعه و طراحی وارد مرحله احداث می

 گیرد:انجام می

 نصب تجهیزات -4جرا، ا -3رید تجهیزات، خ -2هیه مصالح، ت -1

 احداث

اندازی پروژه به معنی شروع ازی انجام شود. راهاندپروژه پس از احداث الزم است راه

شود و رفع نقایص انجام برداری از آن است که معموالً نقایص بسیاری مشاهده میبهره

 گیرد.می

 اندازیراه

نی، و ایمنی و محیط فاست که نیازمند رعایت اصول مدیریتی،  "برداریبهره"گام آخر 

برداری ازجمله کارهای مهندسی است. مرحله بهرهزیستی است. بدیهی است که تعمیرات در 

 شود.یبرداری انجام متخریب پروژه هم پس از اتمام بهره

 برداریبهره

 

ها در های زیادی به هم دارند ولی برخی مهارتهای مهندسی شباهتدر مراحل مختلف پروژه ازیموردنهای مهارت

های های مهندسی آشنا شدید. در ادامه مهارتبا مراحل پروژه. در این قسمت ازندیموردنتر برخی از مراحل بیش

 .ازندین موردها در کدام مرحله توانید دریابید که کدام مهارتمی جیتدربهشوند و مهندسی تشریح می

 

 هاعمومی در تمام حرفه یستگیده شا  

 ها را در نظر بگیریم. مام حرفههای عمومی در تهای مهندسی مناسب است که شایستگیقبل از ورود به بحث مهارت

را منتشر  2۰2۰در سال  تیموفق یالزم برا یدیکلعمومی اقتصاد در گزارش خود فهرست ده مهارت  یمجمع جهان

های جا نه فقط عنوان شایستگیدر این باشند.ها ضروری میها خاص مهندسی نیستند و در تمام حرفهست. این مهارتکرده ا

 آید.هم می 2020در مقایسه با فهرست  2015ها در فهرست که رتبه آنشود بلکلیدی ذکر می

 

ی باق در فهرست انتشار یافته چنان در رتبه اولهم 2۰15مانند سال  2۰2۰در سال  "ارت حل مسائل پیچیدهمه"-1

 ود.شپیچیده امروز محسوب می یترین مهارت یک فرد در دنیاماند و کماکان مهم

جدید در ارتباط  یکند. این بدان معنی است که دنیاصعود می 2به رتبه در فهرست قبلی  4رتبه از  "تفکر نقادانه"-2

 .به تحلیل نقادانه خواهد داشت یبا وضع موجود نیاز بیشتر
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باالترین  تمیآ نیا کند.صعود می 2020در فهرست سال 3به رتبه  2015در فهرست سال  1۰از رتبه  "خالقیت"-3

امروز،  یروزافزون در دنیا یها یرسد. با پیچیدگبه نظر می یول دارد و البته این صعود کامالً طبیعرتبه صعود را در جد

 .به خالقیت خواهد داشت یحل مسئله، نیاز روزافزون ییتوانا

 نیچنان در باما همدر فهرست جدید  4به رتبه در فهرست  3رغم سقوط از رتبه  یعل" مهارت مدیریت انسان ها"-4

از اهمیت باالیی برخوردار خواهد  زین ندهیآ یایمهارت، در دن نیدهد که اینشان م نیبرتر قرار خواهد داشت. ا یاهمهارت

 د.بو

 .منتقل شده است. اما باز هم جزء پنج مهارت برتر قرار دارد 5به  2از رتبه  "یاجتماع یو سازگار یهماهنگ "-5

 .و افراد است یطرازمدت با محهماهنگ شدن د یبه معن یو سازگار یمهارت هماهنگ

 است. یندهبه منظور بهبود آن در آ یفعل یطتحمل شرا یبلکه به معن یستن یفعل یطشرا یرفتنپذ یمهارت به معن این

است  یعیمهارت برتر است! که با توجه به مفهوم آن طب 1۰یک مهارت کامالً جدید در  "یعاطف/یهوش احساس"-6

 دهدیرا نشان م یزندگ یهابیبرخورد فرد با مسائل و فراز نش وهیش ،یهوش عاطف د.ه باشمهارت قرار گرفت 1۰ نیکه در ب

و  یبا مشکالت عاطف یشتریقدرت سازش ب جهیبرقرار کند و در نت انیبا اطراف یتواند موجب شود که ارتباط بهتر یو م

دارای  که  فردی مثبتی دارند.برداشت و نگرش خود  مورددارند و در  یشتریب یریپذ تیافراد مسئول نیداشته باشد. ا یجانیه

 کند.یبه اهداف خود استفاده م یدنرس رو در جهت یگران،  عواطف و احساسات داست یهوش احساس

 یبا کم ،باالتر جدول یهابه مکان یبا وجود ورود خالقیت و هوش عاطف "یریگ میتصم"-8و  "قضاوت" -7

 ،یگیرو مهارت تصمیم رامونیمهارت قضاوت کردن مسائل و اتفاقات پ رایز ،اشتقرار خواهند د ۸و  ۷در رتبه  ییجاهجاب

 .دارد یحیات یجدید نقش یساختن دنیا یبرا

 ت.در رتبه نهم قرار خواهد داش "مذاکره"مهارت -9

د خو یاز آن دارد که باید در شیوه و رویکرد ادراک تییک مهارت جدید است و حکا زین "یادراک یانعطاف پذیر"-10

 .انعطاف پذیرتر باشیم

 .یدبهبود ده ین. تمر2. مطالعه و 1با   یدتوان یهر مهارت خود را م یدر کسب مهارت ها مهم است ول یاستعداد ذات
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 مهارت در نگارش فارسی 

هایی به زبان فارسی ها یا نامهباید پیام هر مهندسهای مهندسی بسیار اهمیت دارد زیرا نگارش فارسی در فعالیت

تواند موجب تسهیل در را تهیه کند. نگارش درست و با دقت می مثل گزارش بازدید یا مطالعات هایییسد یا گزارشبنو

ی توجه کنید سادگبههایی مواجه هستید، ای با ضعفکارهای مهندسی شود. اگر شما در نگارش فارسی برای کارهای حرفه

 برای نگارش فارسی باید:

 الف( کلمات را خوب نوشت.

 برد. به کار( جمالت را درست ب

 گذاری را صحیح انجام داد.ج( عالمت

 ها را کامل ارائه کرد.د( پاراگراف

 بندی مناسب به متن داد.ه( فصل

هایی ساده و کاربردی برای هریک از موارد باال توانیم وارد مباحث کامل ادبیات فارسی شویم ولی توصیهجا نمیاین

ها و نکات استفاده کنید و مهارت خود در نگارش توانید از این توصیهسطح در ادبیات فارسی می گردد. شما با هرارائه می

ها به ها و پاراگرافبه زبان ساده برای نوشتن متن فارسی درست باید کلمات، جمالت، عالمت گذاری فارسی را باال ببرید.

 درستی نوشته شوند.

 

 کارگیری کلمات مناسببه 1ـ3ـ2

هایی در ترین کلمه، استفاده کنید. در ادامه توصیهباید کلمات مناسب به کار برد. همواره از مناسببرای نگارش خوب 

 شود :این مورد ارائه می

 اب ی، اجتنو کلی مبهم هااز کلمهو  کاربردهبههای مشخص و دقیق ی کلی، همواره کلمهیک قاعده عنوانبه

 نمایید.

 توانید از تکرار جلوگیری کنید. البته تکرار در های مترادف، میفاده از کلمهتکرار کلمه، ناخوشایند است و با است

فقط یک کلمه و نه مترادف آن را به  هاکلمهاشکالی ندارد، بلکه در خصوص این  تنهانههای فنی خصوص کلمه

 کار برید. 

  دسی به کار برید.اتبات مهنهای رسمی در مکهای عامیانه، اجتناب کنید و کلمه یا عبارتی کلمهریکارگبهاز 
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 های علمی را به زبان انگلیسی در داخل پرانتز های فارسی استفاده کنید اما معادل کلمهدر صورت امکان از کلمه

های مناسب در زبان برای اتومبیل دارای معادل« خودرو»ها، مثل پانویس بیاورید. بسیاری از واژه صورتبهیا 

 نشوید. طیتفر و افراطین زمینه دچار اند، البته در افارسی شده

توانید از کتب و مراجع دیگر استفاده کنید برای مثال کتاب های رایج میبرای انتخاب کلمات مناسب و پرهیز از غلط

 شود.( توصیه می1370)نجفی،  "غلط ننویسیم"

 

 کارگیری جمالت مناسب و رعایت دستور زبانبه 2ـ3ـ2

اه ای در صورت امکان ساده، کوتهای حرفهها و گزارشدارد. جمالت را در نامه نوشتن جمالت مناسب، اهمیت زیادی

، موجب شورآب» د. برای مثال در جملهنهاد یا فاعل جمله قرار دهی عنوانبهخود را در جمله  دیتأککنید. موضوع مورد  مؤثرو 

. در استبر بتن  دیتأکعمده « شودخراب می ورشآب براثربتن » است، اما در جمله شورآببر  دیتأک« شودخرابی بتن می

یش را انجام دادم و این من این آزما»ی جمله جابه، مثالعنوانبهپرهیز کرد. « ما»یا « من»های علمی باید از ضمایر نوشته

 به کارول یعنی افعال مجه« به دست آمد Aگیری و نتیجه شدهانجاماین آزمایش »نویسید که می« نتیجه را به دست آوردم

 .(1400 ،فاخر)برید 

ت هستند، این جزوه فاعل، مفعول، فعل و قید از اجزای جمال رعایت دستور زبان فارسی در نگارش جمالت مهم است.

مربوطه مراجعه کنند. برای مثال  شود به کتبمندان توصیه میتواند وارد جزئیات دستور زبان فارسی شود ولی به عالقهنمی

 شود.( توصیه می1390)بصیریان، "دستور زبان فارسی "کتاب 

 

 های نگارشینشانه 3ـ3ـ2

تر آسان یها، برانشانه نیاکند. گذاری در نگارش اهمیت زیادی دارد و فهم مطلب را ساده میقطهگذاری یا ننشانه

نشانه در نگارش یک جمله، هر ای اهمیت زیادی دارند. های حرفهخصوص نوشته، بهروندینوشته، به کار م کیخواندن 

شوند. حتی اگر در جا برخی عالئم تشریح می. در اینشوداز حرف بعدی نوشته می فاصلهکبدون فاصله از حرف قبلی و با ی

 ای خود را بهبود دهید.های حرفهتوانید متنها میکارگیری درست نشانهادبیات فارسی ضعیف هستید، با به

  از حروف  پسرود. نقطه می ربه کای و تعجب یپرسش هایجمله جزها بهجمله انیپا درنقطه ).( : این نشانه

 است. مورداستفادههم  (یشمس ی)هجر .شه.  اختصار مثالً 
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  : )،( یجداساز یراب ،یدر زبان فارس یاست. گاه هاعبارت ای اهجمله یآن جداساز یکاربرد اصلویرگول 

و قبل  نهندیم رگولیهر جزء و نیهر فهرست، ب یاجزا یجداساز یبرا .رودیبه کار م زیها نفهرست یاجزا

 .«کنمیتشکر م کنندههیکارگردان و ته سنده،یاز نو»: ندیگوی. مثالً، مندگذاریم« و» کیجزء  نیاز آخر

 رسندیبه نظر م ار مستقلکه از جهت ساخت ی کوتاههاجدا کردن جمله یبرا)؛( : این نشانه را  رگولیونقطه 

 .ببرید به کار دارند ییمعنا یبستگ یول

 میکن یآن را معن میخواهیکه م ایهکلم یجلو، زیچکی یهنگام برشمردن اجزا، قولقبل از نقل):( :  دونقطه 

. نفس، تالش و کوششاند از: اعتمادبهعبارت تیعوامل موفق یبرخکنیم. برای مثال : استفاده می دونقطهاز 

 نیاز پرکاربردتر یکی وتابیافزار نرم»فروش شرکت اعالم داشتند:  ریمدتوان نوشت که به عنوان مثال دیگر می

 «ها است.افزارنرم

 همانند  قاًیدق زین " " شانهنکاربرد  شود.جا اشاره مینشانه نقل قول دو کاربرد دارد که در این)»«( :  قولنقل

 ولی متداول است. شده وارد یرفارسیاست که از زبان غ» « 

 میواهاست که بخ یقتو نیقول است. انقل انیکننده آغاز و پاو مشخص ردیگیقرار م میقول مستق. قبل و بعد از نقل1

 یتا اطالع ثانو»است:  دهیگرد مقرر. مثل: میکناشاره یبه مأخذ اینقل  یاجمله ایگفته، کلمه، عبارت  ،یمنبع ایاز شخص 

 «.ابدیادامه  یروش فعل

 نییآ»به مفاد  قاًیقد دیبهبود روش مکاتبات با یبرا. مثل: از متن ییهابخش ایساختن بخش  زی. مشخص و متما2

 توجه شود.« ارشنگ

تر توصیه برای مطالعه بیش (1392 ،ناصح و یاحقی) "راهنمای نگارش و ویرایش"تر مثل کتاب های مفصلکتاب

 شوند.می

 

 پاراگراف مناسب 4ـ3ـ2

است.  شدهلیتشکآید. هر متن از تعدادی پاراگراف می به وجودز کنار هم قرار گرفتن چند جمله پاراگراف یا بند ا

 شود.های اصلی ارائه میجا توصیهی مناسب هر پاراگراف اهمیت زیادی دارد و در ایندهسازمان

از  یاریشکار است اما بسساده و آ اریبس قاعده نی. ادیرا شرح ده یاصل دهیا کی فقط پاراگراف ایدر هر بند الف( 

یکی از بهترین . کندیواحد بودن موضوع در نظر افراد مختلف، فرق م صیتشخ رایشوند زیموفق به انجام آن نم سندگانینو
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 یعنی شودیشروع م «شبه عنوان»جمله  کیهر بند با ، این است که هر بنداصلی در  های کنترل درج فقط یک ایدهراه

 .کندیم انیب یسادگضوع موردنظر در آن بند را بهمو ،جمله اول هر بند

 دهیرد اوم بند در یمله ابتداج دیفرض کنبند را توسعه دهیم.  درواقعب( در مرحله بعد، باید این جمله را تشریح کرده و 

 A سهیمقا نیو همچن جهینت نیعلت ا، A عبارت یمعن، Aدر مورد  ثالیاز م توانیتوسعه بند م یاست که برا A دهیپد ای

 .دییو معتبر نما تریود را قوو بحث خ ردهک اجع ذکرمر ریرا از سا یمطالب دیتوانیدر توسعه بند م. استفاده کرد نیریبا سا

 یادیکه تا حدود ز شودیموجب م یاصل دهیا حیمنظور تشردر هر بند و توسعه آن به دهیا کیتوجه شما به ارائه ج( 

دنبال کردن و ی در کلکه خواننده مش دیمطالب موردنظر را چنان انتخاب کن بیترت دیباشود شما  نیبند تأم یکپارچگی

نداشته  ،گرددیمهای فرعی ذکر ایده یکه براتا توسعه آن شودیمبیان  یاصل دهکه ای بند ینظرات شما از ابتدا دنیفهم

 .(1400 ،فاخر)د کننده بند دست آورکنترل دهیعنوان ابه دهیا کیبند را با حفظ  گیکپارچی تواندیم سندهینو .دیباش

 

 جمالت مناسب  5ـ3ـ2

خوب  ید.کن کوتاه و مؤثر ده،صورت امکان سا رای ددر متن حرفه راجمالت  .دارد یادیز تینوشتن جمالت مناسب اهم

که  یها و جمالتیریگجهینتگذاری خوب و پاراگراف خوب است. نوشتن به معنی نوشتن کلمه خوب، جمله خوب، عالمت

اشتباه  شما» که  دییگویثال هرگز نمم ، براینوشته شود ایحرفهدر چارچوب  دیاست با نیریاز ساشما  دانتقا گرانیب

 گیری شمانتیجهرسد که یبه نظر م» دییگویماحترام  در کمال، بلکه «یدنشده ا Z عاملمتوجه  رایز ید،کرده ا یریگجهینت

 انیب ی،علم یهاص نوشتهخا اطیرا واضح و شفاف اما بااحت یریگجهیجمالت نت «.کند هیرا توج Z عامل ریتواند تأثینم

 جمله توانیرا نم «کامالً درست است B هیکه نظر دهدینشان مA های یشآزما جینتا»مثل  یاطور مثال جملهبه .دینک

ی دکنندهییتأ، مورداستفاده یارهیدر محدوده متغ A یهاشیآزما جینتا»که  دییبگو دیتوانیم ی آنجابه، قلمداد کرد یمناسب

 «.است Bی نظریه

شده در انجام یکارها کهیوقت. کندینم رییتغ بند ایبخش  کیزمان فعل در  .دیانتخاب کن یتدرسزمان افعال را به

زمان حال باید  ،دیکنیم انیرا ب یعیطب عیوقا کهیاما وقت دییاز زمان گذشته استفاده نما دیبا ،دیکنیم حیخود را تشر مطالعات

 ید.بر به کارع مضار ای

قسمت »ید سیبنو کهنیا یجامثال به یشود برا زیپره همعترض یهاها و جملهارتبعممکن است از آوردن جا که تا آن

 یجابه «.ستین قبولرقابلیغ A روش است که نیدهنده اذکر شد نشان ،ها در بخش قبلها که شرح آنشیآزما ولا

 .دیاستفاده کن دیجمالت جد یا سیواز پان دیتوانیمیا اجزاء جمالت، از عبارات  یبرخ حیدر تشر عترضهاستفاده از جمالت م
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ها نشان دهنده این قسمت اول آزمایش»که چند جمله کوتاه بنویسید. برای مثال جمله باال را به این صورت بنویسید: یا این

 ( 1400،فاخر)« ها در بخش قبل ذکر شد.غیر قابل قبول نیست. این آزمایش Aاست که روش 

 

 ایموجی در مکاتبات غیررسمی 6ـ3ـ2

 هاایموجی .شودیستفاده ما یمجاز هاییامهستند که در پ ییهاو صورتک یمفهوم یرشکلک در واقع تصاو یا یموجیا

در  یامروز یدر نوشته ها یموجیدرست از ا استفاده انتقال لحن و تُن صدا، حالت چهره و زبان بدن هستند. یبرا یینمادها

جمله  یک دهد. ییررا تغ جمله یک یمعنا تواندیم یموجیا یک .شودیمهارت محسوب م یمهم است و نوع یمجاز یفضا

در  یموجیاستفاده از ا .باه اندازدتواند خواننده متن را به اشت ینادرست م یموجیا یک رساتر باشد. ندتوایم یموجیبا کمک ا

صورت  یمجاز یها یطاست و در مح یررسمیما غ یاز مکاتبات حرفه ا یادیمقدار ز یول یستمجاز ن یمکاتبات رسم

 گرفت. یدهرا ناد یموجیاستفاده از ا یدنبا بنابراین. گیردیم

 یکر= شکلک = است ییموجا

متشکل از  یکلمه ژاپن ازدو Emoji  یا شود. ایموجییو داره استفاده م یشنهادها پ یتوسط ژاپن ۹۰از دهه  ایموجی

e و  یرتصو یبه معناmoji ست.ا یریخط تصو یبه معنا یموجیگرفته شده است. ا« خط»نوشته  یبه معنا 

 .یدبه کار بر یو به درست یریدبگ یادمهم و پرکاربرد را  یها یموجیا یمعن

 

 بندی یک نوشتهفصل  7ـ3ـ2

های هر نوشته باید اجزای مناسبی داشته باشد، برای مثال اجزای یک نامه با اجزای یک گزارش فنی فرق دارد. در بخش

  شوند.ها تشریح میی گزارشچنین تهیهی و همنگارنامهبعدی اجزای الزم برای 

 

 ایحرفه نگارینامه 

، متن نامه، )ج(فرستنده و موضوع نامه رنده،یگ یهاعنوان ، )ب(سربرگ ایسرلوحه  )الف( شامل چند بخشهر نامه از 

 :شودیم لیرونوشت تشک رندگانیگو )ه( مشخصات امضاء کننده)د(
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 نامه سربرگ ایسرلوحه  1ـ4ـ2

است. آدرس  خیو تارنامه شامل آرم سازمان، شماره نامه  یینامه است. عموماً بخش باال پیسربرگ فرم ت ای سرلوحه

 ها وجود ندارد.سرلوحه تمام نامه ی. البته استاندارد برادیآینامه م ینییسازمان هم عموماً در بخش پا

 .دیهم سربرگ وجود دارد که بهتر است از آن استفاده کن یررسمیغ یهاادداشتی یها براسازمان یبرخ در

صورت نامه به اگر .دیرا به خاطر داشته باش خیحتماً درج تار و بدون سربرگ است، یداخل ادداشتی کینامه شما  اگر

 است، معموالً فاقد سربرگ است. لیمیا ای یکیالکترون

 

 فرستنده و موضوع نامه رنده،یگ یهاعنوان 2ـ4ـ2

 عناوین ضروری در باالی نامه به شرح زیر است:

 واحد  ایسازمان  ،یقام سازمانمخاطب نامه عبارت از شخص، م ایو  رندهینامه: منظور از گ رندهیگ عنوان

 شود.یمشخص م« به»نامه با کلمه  رندهیگ عنوان شود.یکه نامه به آن خطاب م یسازمان

  که  یواحد سازمان ایسازمان  ،یمقام سازمان ایعنوان فرستنده نامه: منظور از فرستنده نامه عبارت از شخص

 .است« از»ده نامه کلمه کننده عنوان فرستنانیشود. بینامه از طرف او نوشته م

 موضوع نامه با . نامه باشد یمحتوا نیکه مب استیی ایموضوع نامه: منظور از موضوع نامه، عبارت کوتاه و گو

 نییتع. است ینامه صادره ضرور یموضوع نامه و ذکر آن در باال صیتلخ. گرددیمشخص م« موضوع»کلمه 

سرعت گردش و مکاتبات ، نامه موجبات سهولت ین در باالمطالب مندرج در نامه و ذکر آبرای خالصه عنوانی 

 .سازدیرا فراهم م

 

 نامه روش اشاره به سوابق در ابتدای 3ـ4ـ2

است  یزیهدف نامه است و چ قتیشود و در حقیاست که در ارتباط با موضوع نامه نوشته م یمتن نامه مطالب و شرح

 .گردد میو تنظ هیچند صفحه ته ای کیدر  ایچند سطر باشد و  ای کینامه است و  ممکن است کوتاه و در  هیته زهیکه انگ

نامه طرف مکاتبه فرستاده در پاسخ ایسابقه داشته باشد و  رندهیممکن است که در سازمان گ شودیکه نوشته م یانامه 

مکاتبات و  یهاآوردن سوابق آن ضرورت دارد به شماره صورت ازنظر امکان کنترل گردش نامه و به دست نیشود در ا

 . چند حالت برای اشاره به سوابق مکاتبات وجود دارد:اشاره شود رندهیطرف گ یهانامه
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  نیبه ا رندهیگو عنوان  نامهخیشماره و تار ،بعد از ذکر عنوان، نامه طرف مکاتبه صادر گردداگر نامه در پاسخ -الف

 شود:یمنوشته شرح  

 «.نامه شماره ......... مورخ.....پاسخ در»

 :سندینویهم م یگاه

 «به نامه شماره ..........مورخ..... عطف»

 افتیدر رندهیاز گ یامکاتبه،  نامه نیهرگاه نامه در دنباله مکاتبات گذشته فرستنده نامه باشد و بعد از آخر -ب

 شود:یشرح نوشته م نیبعد از عنوان به ا ،نشده است

 «  نامه شماره ...... مورخ...  رویپ»

سرعت و به سهولت به پرونده و که به دهدیامکان م هایگانیکنترل گردش نامه و با انیماره نامه به متصدش ذکر

 کنند. دایپ یسوابق مربوط دسترس

 

 نامه متن 4ـ4ـ2

 :شودیم لیهای زیر تشکاز بخش یامتن هر نامه یطورکلبه

 ایکوتاه و در چند کلمه خالصه شود خیلی ست مقدمه ممکن ا نیدارند، ا یامعموالً مقدمه یادار یهانامه :مقدمه( 1

همان طور که قبل  حالت نیباشد، در ا یانامه رویپ ایدر پاسخ  شدههیچه نامه تهسطر را به خود اختصاص دهد. چنان نیچند

بدون گر نامه ی اول شود،یمحسوب م دیمقدمه نامه جد ی،و عنوان مختصر موضوع نامه قبل خیذکر شماره و تار از این آمد

کوتاه قبل از پرداختن به اصل موضوع  داده شود  حیروشن شدن ذهن مخاطب، توض یست که براا باشد الزم دیسابقه و جد

 گردد.یم یعنوان مقدمه نامه تلقدو سطر به ای کی نیکه هم

 هیتوص یسینومورد ساده نی. در ادیدرآ ریبه رشته تحر یوجه نیاست که موضوع نامه به بهتر ستهیشا: موضوع اصل( 2

منظور چه که و خواننده پس از مطالعه، آن کند را بازگو دهندهامیهدف پ یراحتهچنان نوشته شوند که بآن دیها با. نامهشودیم

 .ابدیدرطور کامل هبرا بوده است  سندهینو

خورد، یبه چشم م شتریب نامهانیچه در پاآن ی. ولرندیپذانیمختلف پا یهاها ممکن است به گونهنامه :اختتام نامه( 3 

به انجام گرفتن درخواست و ارسال پاسخ است. اگر نامه   دنیاقدام کننده در سرعت بخش بیآن و ترغ تیدهنده اهمنشان

پاسخ  ای یمنف ایمثبت و  جهینامه خود به نت هیبهتر است در اختتام شود،یسؤال نوشته م ایدرخواست  کیشما در جواب 
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سپارد. خاطر میهای نامه بهتر از سایر بخشآخرین جمالت یک نامه را خواننده بیش .دیکنمشخص اشاره جمله کیسؤال در 

 بنابراین اختتام نامه اهمیت زیادی دارد.

 

 مشخصات امضاء کننده 5ـ4ـ2

از جا منظور نیشود. در ایامضاء م یو لهیوسهاست که نامه ب یمقام سازمان ایفرد  کیهر نامه با  یینها تیمسئول

 و باید در انتهای نامه بیاید. کندیاست که نامه را امضاء م یشخص یو فرد یمشخصات امضاء کننده، مشخصات ادار

 

 رونوشت رندگانیگ 6ـ4ـ2

عنوان آنان صادر گردد و  رونوشت نامه به دیهستند که با یاشخاص ای یسازمان یرونوشت، واحدها رندگانیگ از منظور

در هنگام نوشتن نامه فکر  د.نگردیمشخص م« رونوشت به»رونوشت معموالً با عبارت  گانرندیاست. گ یاصل رندهیاز گ ریغ

 کنید که بهتر است چه کسانی غیر از گیرنده اصلی، نامه را دریافت کنند.

 

 نگاریو رویه هماهنگی در نامه طرف مکاتبه 7ـ4ـ2

وجود دارد.قبل از نوشتن نامه باید از این  انوشته مکاتباتیای مکتوب یا ندر هر سازمان یا حتی هر پروژه مهندسی رویه

 دییو به تا شودیم هیوژه به صورت مکتوب تهپر یدر ابتدا یهماهنگ هیروهای بزرگ مهندسی، رویه با خبر شوید. در پروژه

 رسد. یم کارمانیو پ کارفرما، مشاور 

کند مکاتبات مشخص میرک نامند. این مدمی« Coordination Procedure»هماهنگی  این مدرک را رویه

های مکاتبه کسانی باشد. غیر از مدرک روش هماهنگی که طرفها به چههایی صورت گیرد و رونوشتبین چه افراد و مقام

ها را در محیط کار ها و آداب غیر مکتوب هم وجود دارد که باید آنهای سازمانی رویهکند، فعالیترا برای شما روشن می

شود و مکاتبه با مدیر باالتر در سازمان متداول نیست. ار ببرید. برای مثال مکاتبه با مدیر مسئول انجام میکخود دریابید و به

گیرد. برای مثال متداول شود، مکاتبات بین سطوح مشابه انجام میکه با سازمان دیگری مکاتبه میبه عنوان مثال دیگر وقتی

 دیگر مکاتبه کند.نیست که کارشناس یک شرکت با مدیر عامل شرکت 
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 مکاتبه مجازی 8ـ4ـ2

یکی برای مکاتبات رسمی نامه نگاری و مکاتبه الزم نیست که حتما روی کاغذ باشد. امروزه استفاده از پست الکترون

کنید، ای استفاده میکه از ابزار مجازی برای مکاتبه حرفهشود. بنابراین وقتینیز بسیار متداول است و هر روزه گسترده تر می

 ای را رعایت کنید.نگاری حرفهد تمام اصول نامهبای

تفاده از اینترنت اسکن کردن یک نامه رسمی و ارسال آن به صورت پیوست یک پست الکترونیکی ساده ترین روش اس

آید رت جلسه مییا یک صو« روش هماهنگی»برای مکاتبات رسمی است. امروزه  آدرس ایمیل طرفین مکاتبه در مدرک 

ها هنوز توسعه زیادی نیافته است شود. امضای الکترونیکی نامهگیرد، پس رسمی محسوب مید طرفین قرار میو مورد تایی

 و عمومی نیست.

  

 تهیه گزارش مطالعات 

ی انجام مطالعات بسیار متنوع است و های انکار ناپذیر مهندسان است. رویههای مهندسی یکی از مهارتتهیه گزارش

جا رویه فصل بندی و شود. در اینجا بحث نمیهای گوناگون فرق دارد لذا در اینندسی و پروژههای مختلف مهدر رشته

خوب در باال شرح شد. متن خوب به تنهایی برای  خصوصیات متن گیرد.ها  مورد توجه قرار میتهیه متن گزارش

 ه باشد.بندی مناسبی نیز داشتتهیه یک گزارش خوب کافی نیست. یک نوشته خوب باید فصل

 شود:جا تشریح میهای مختلفی ست که در اینها و بخشهر گزارش دارای فصل

 

 چکیده گزارش 1ـ5ـ2

های ها و قبل از فهرست مطالب بیاید. درج چکیده در پروژهها الزم است چکیده گزارش در ابتدای آندر برخی از گزارش

های موردی ضروری ست. های کوچک یا گزارشپروژهخیلی بزرگ که تعداد زیادی گزارش دارند، عمومیت ندارد ولی در 

 شود.در چکیده به سواالت زیر به زبان ساده و کوتاه پاسخ داده می

 موضوع این گزارش چیست؟ (1

 چرا این گزارش تهیه شد؟ مخاطب آن کیست؟ (2

 این گزارش با چه روشی تهیه شد؟ (3

 های اصلی این گزارش چیست؟یافته (4
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 ات بعدی مورد نیاز است؟ها چه اقدامبر اساس این یافته (5

 

 مقدمه گزارش 2ـ5ـ2

شود که مطالب مقدماتی و کلیات گزارش در یک فصل مستقل در ابتدای گزارش بیاید. این فصل را پیشنهاد می

 توان کلیات گزارش نامید.می

 چنین الزمگردد و همی چیست و چرا تهیه میای آغاز شود که بگوید این گزارش دربارهمقدمه باید با جمله 

 آید:است عنوان پروژه و موضوع گزارش به خوبی شرح داده شود. موارد زیر نیز در مقدمه می

 معرفی کارفرما 

 شماره قرارداد و تاریخ ابالغ آن 

 ها اشاره گردد و به های دیگری نیز در این پروژه تعریف شده است، در مقدمه به آنکه گزارشدرصورتی

 ها اشاره شود.لیست مدارک پروژه و ترتیب ارائه آن

 .توای بخش ساختار و مح در انتهای مقدمه بیاید که در ادامه گزارش چه مطالبی با چه ترتیبی بیان خواهد شد

 شود.های بعدی گزارش به صورت خالصه و مشخص بیان 

 

 فصول میانی گزارش 3ـ5ـ2

های یک گزارش در فصلای از سرشود. برای مثال نمونهفصول میانی متناسب با اهداف و موضوع گزارش تعیین می

 آید.اینجا می

 معیارها و مبانی طراحی پروژه های کارفرما ومعرفی پروژه و نیازمندی 

 بررسی وضع موجود 

 بررسی اسناد باالدستی ، مطالعات گذشته و نمونه های مشابه 

  ارائه چند گزینه برای حل مشکالت موجود و انتخاب گزینه برتر 

 تشریح مشخصات گزینه برتر 

 بندی و تخمین هزینه های طرحمه زمانبرنا 
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 ی:مهندس یا یپژوهش یگزارش ها یهدر ته  ینکته از اخالق حرفه ا یک 

 .یدکن یزو تقلب در گزارش پره یبجعل، فر از

 نداده است. ینچه که رواز آ یواقع یرثبت غ یا یرواقعیدادن اطالعات غ یا یواقع یرغ یهاساختن داده یعنی: جعل

 ینکارا با یکه نظر خاص یاها است به گونهداده افزودن به یا ییر،ها و اطالعات، حذف، تغدر داده : دست بردنیبفر 

 یاباشد، به گونه یشآزما یها یها و رونددر دستگاه یکردن عمد یدستکار تواندیم یبنادرست جلوه کند. فر یادرست 

 نادرست جلوه کند. یاخاص درست  اییهکه نظر

 است یدون اشاره به مأخذ اصلببدون اجازه و  یگرانمستند شده د یپژوهش هاییجهنت یاها ز دادهتقلب: استفاده ا 

 

 فصل جمع بندی یا نتیجه گیری گزارش 4ـ5ـ2

های گزارش آید. خالصه نکات عمده گزارش و جمع بندی یافتهفصل جمع بندی یا نتیجه گیری در انتهای گزارش می

 در این بخش باید بیان شود. 

 های اصلی و مهم گزارش بیاید.بخش جزییات زیادی بیان نشود و تنها یافتهدر این 

 از درج نکات جدید که قبل از این در گزارش بحث نشده است، در این قسمت امتناع شود.

 

 تهیه فهرست منابع و مراجع در پایان گزارش 5ـ5ـ2

تند. اگر نویسنده شاره قرار گرففهرست مراجع شامل مشخصات مراجعی می شود که به صورت مستقیم در متن مورد ا

ر فهرست مراجع اشکال دارد دگزارش منبعی را مورد استفاده قرار داده لیکن درمتن به آن اشاره نکرده باشد، درج آن منبع 

ان گزارش که عنوان این بخش را فهرست منابع و مراجع بنامیم. چند روش تنظیم فهرست مراجع یا منابع در پایمگر آن

 کنیم:جا روش زیر را پیشنهاد میدر این وجود دارد.

عنوان  یا تالیف(: درج کتاب در فهرست مراجع باید شامل نام نویسنده یا نویسندگان، سال نشر، کتاب )ترجمه -الف

 کتاب، نام ناشر و محل نشر، شماره ویرایش و محل نشر باشد.

مدتقی )مترجم(، چاپ اول، انتشارات گوهر، ، بقراط، مح"نیبندی مدارک فهای طبقهروش"( 1385کالرک، دیوید)

 صفحه 520

Zuber, G. (1980) “Research Methods”, 2nd Edition, World Publisher Co., 482p 



 یمهندسافزاری در نوشتاری و نرم یهامهارت :فصل دوم

 

 

40 

 شود.توجه کنید که تمام کلمات در عنوان کتاب های التین با حروف بزرگ آغاز می

وان مقاله، مراجع باید نام نویسندگان، سال، عنقاله چاپ شده در یک مجله: برای درج مقاله مجله در فهرست م -ب

 نام مجلد، جلد و شماره مجله و شماره صفحات باشد. 

Hughs, B. and Tomas, B.E (2005) “New concepts of relational database”, 

Computer Science, Vol. 7, No.3, pp. 118-25. 

الی  118شتم، صفحات ، ماهنامه فرد، سال پنجم، شماره ه"نگرشی نو به آیین دادرسی"( 1384فرین، برهان الدین )

130. 

شود ولی حرف اول تمام کلمات عنوان مجله با حروف فقط حرف اول از عنوان مقاالت التین با حروف بزرگ نوشته می

 بزرگ درج می گردد.

 یاید.زارش تحقیقی: اطالعات درج این نوع مراجع مشابه کتاب است و نام موسسه هم باید بگ -ج

Attwell, B.G. (1998) “A New Type of Loadcell” Research Report No. 114-A-

1, University Of Gronoble. 

، مرکز 85-ماره الفش، گزارش تحقیقی "نگاهی به منابع کیلکا و استحصال آن در دریای خزر"( 1362تالشوند، علی)

 .1362تحقیقات محیط زیست دانشگاه تهران، زمستان 

ایی، عنوان مقاله، نام تاریخ گردهم قاله در مجموعه مقاالت یک سمینار: این نوع مرجع باید شامل نام نویسندگان،م -د

 گردهمایی، شماره صفحات یا شماره مقاله و شهر و کشور محل برگزاری گردهمایی باشد.
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 اشاره به مراجع در متن 6ـ5ـ2

های مختلفی برای اشاره به کند. روشاشاره به مراجع در متن ضروری  است و به روشن شدن موضوع کمک می

شود. حالت هایی از ا اشاره به مراجع با ذکر نام مولف و سال نشر در متن توصیه میجمراجع در متن وجود دارد ولی در این

http://www.ccs.neu.edu/
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های حالت به شرح مندرج در مثال ذیل در جمله بندی نوشته 4شود. اغلب نحوه اشاره به مراجع در متن در ذیل آورده می

 فارسی وجود دارد:

ز این نکته را تصدیق نی (Jones,1985)د. نظریه جونز ( اشاره کرده است عامل دما، بسیار موثر می باش1357حسابی)

(. 1374جهانشاهی، ، صورت گیرد )می کند. البته بعدها مشخص شد که توجه به عامل دما باید در شرایط کنترل طوبت

 .(Clarke,1998)در این زمینه، رابطه ریاضی مهمی نیز پیشنهاد شده است

های های اشاره به مراجع در متن جمله. در این متن، چهار مثال از حالتمثال باال را دوباره با دقت مالحظه نمایید

هایی از آوردن اسم محقق در جمله و (، مثالJones,1985( و جونز )1357فارسی وجود دارد. دو مورد اول یعنی حسابی)

بخشی از جمله هستند. باشد. توجه کنید که در هر دو مثال کلمات حسابی و جونز به عنوان قسمتی از جمله فارسی می

التین صرف نظر  توانید اسم محقق خارجی را به التین در متن جمله فارسی بیاورید. همچنین نمی توانید از آوردن نامنمی

(، و همچنین 1374شاهی، کنید. مگر آنکه نام های التین را در پاورقی بیاورید. دو مورد دوم در متن باال یعنی )جهان

(Clarke,1998 بدون )نام محقق خارجی  آوردن اسم محقق، به عنوان قسمتی از جمله است. در این حاالت الزم نیست

 ن استفاده کرد.به صورت فارسی در جمله بیاید. هر یک از این روش ها را می توان برای اشاره به مراجع در مت

آن متن یا عبارت در داخل  شود باید باید از سرقت ادبی پرهیز کرد. اگر عین متن یا عبارتی از یک مرجع، بازنویسی می

جع به تنهایی کافی نیست و بیاید. افزون بر این، مرجع را هم باید ذکر کنید. در این شرایط، ذکر مر» « عالمت نقل قول 

کنیم، اشاره به مرجع کافی ست. رعایت این باید عالمت نقل قول هم استفاده شود. اگر مرجع را به مضمون استفاده می

 که ناخواسته دچار سرقت ادبی نشویم. شوداعث مینکات ب

 آید:برخی اشتباهات رایج در روش اشاره به مراجع در اینجا می

 ( توصیه نمی شود.1998کارگیری روابط اشمرتمن)به -(iمثال)

 خوریم. چگونهمیبر Schmertmanاگر مقاله اشمرتمن به انگلیسی نوشته شده باشد، در فهرست پایانی مراجع به 

رانتز یا در پاورقی ضروری خواننده مطمئن باشد که این دو مرجع یکسان هستند؟ توجه کنید که آوردن نام التین در داخل پ

 ترجمه شده باشد. (مربوط به مرجعی1998است. اشاره به مرجع به صورت باال فقط در صورتی درست است که اشمرتمن )

 هایی دارد. کاستی Clarkeروابط  -(iiمثال )

که آن نام انگلیسی مربوط به عالمت یک متغیر تواند قسمتی از آن انگلیسی باشد. مگر آنمله باال فارسی است و نمیج

 اورقی باشد.پجا باید کالرک به فارسی بیاید و نام انگلیسی به همراه سال در داخل پرانتز یا در یا نظایر آن باشد. پس در این
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درج مراجع در فهرست مراجع به ترتیب شماره در برخی متون رایج است ولی در  اشاره به مراجع در متن با شماره و

 شود.جا توصیه نمیاین

 

 گذاری صفحات گزارششماره 7ـ5ـ2

ل که حاوی فهرست صفحات اصلی گزارش از فصل اول تا پایان مراجع شماره گذاری میگردد. صفحات قبل از فصل او

شود. صفحات پیوست )ضمائم( نیز مستقل روف الفبا شماره گذاری میمطالب یا تشکر و قدردانی و چکیده است، با ح

اگر شکل ها  گذاری می شود. توجه داشته باشید که شکل ها و جداول اصلی گزارش را نمی توان در پیوست آورد. اماشماره

توانند برند مینده ازبین میوانیا جداول نشان دهنده تعداد زیادی آمار یا تصاویر باشند که پیوستگی مطالب گزارش را برای خ

 در پیوست بیاید. 

آید و برخالف پیوست ها شماره صفحات فهرست مراجع در ادامه شماره فهرست منابع یا مراجع قبل از پیوست ها می

عدد( صورت  –ف صفحات متن اصلی گزارش است. اما ترجیح دارد شماره گذاری صفحات پیوست ها به صورت ترکیب )حر

 (1400، فاخر)اره گذاری گردد. ( و ... شم 2-(، )الف1-مثال صفحات پیوست الف را می توان به صورت )الفبگیرد برای 

 

 ارسال گزارش 8ـ5ـ2

(. در این نامه به عنوان گزارش و علت ارسال آن 1391شود )معماریان، ارسال گزارش همراه با یک نامه انجام می

آید. هرگز نباید در نامه به مطالبی اشاره کرد که در متن گزارش شود. گاهی هم نتایج اصلی گزارش در این نامه میاشاره می

شود متداول ها تهیه میهای بزرگ که تعداد زیادی گزارش و مدرک مهندسی در آنارد. استفاده از نامه در پروژهوجود ند

شود. البته برای هر مدرک یک ترانسمیتال های بزرگ در یک سامانه اینترنتی آپلود میها در پروژهنیست. مدارک و گزارش

 شود.صادر می

ود در آن از جمله تعریف در پروژه بوده و دارای اطالعات عمومی مدارک موجترانسمیتال درحقیقت یک سند قابل 

گیرنده  شرکت و فرد شماره، عنوان، هدف از صدور، تعداد صفحات هر مدرک و اطالعاتی از این قبیل به همراه مشخصات

 .باشدیتال میمترانس
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 گزارش هیتهفنی و  دیبازد 

ها و تهیه گزارش خوب یک مزیت محسوب دسان است و مهارت در انجام آنهای متداول مهنبازدید فنی یکی از فعالیت

 شود.می

قدامات ا حیرتش است و شامل زدیدبا شارزانجام بازدید و ارائه گهایی در خصوص بخش حاضر ارائه توصیههدف از 

باشد به نوعی که بازدید می افاهد ول ه گزارشی از مراحئمهندسی و ارا یهاکارشناسان از پروژه یبازدیدها انجام یزم براال

 استفاده باشد. قابل سایر افراد درگیر پروژه مفید و یبرا

 

 یدریزی پیش از بازدبرنامه 1ـ6ـ2

 موارد ید مطمئن شودخواهد به بازدید برود باکه می یزم است موارد زیر مشخص شوند. فردالاز شروع بازدید  پیش

 است.زیر هماهنگی شده

 مدیر مسئول پرسیده شود. هدف بازدید باید از (فلا

 زمان بازدید باید از مدیر مسئول پرسیده شود. تتاریخ و مد (ب

 .شود لنقلیه اطمینان حاص لهماهنگی وسای شرایط مسیر، وسیله سفر، بلیط و یهااز هماهنگی (پ

 شود. لامت اطمینان حاصقا لامت در مقصد و هماهنگی یا رزرو محقاز نحوه ا یاز طریق بخش ادارت( 

 .افراد حاضر در بازدید، سمت و نقش هر یک در طول بازدید مشخص باشد (ث

 یرداربکسعمجوز بازدید و  ذخواهند شد و هماهنگی یا اخ تاقهایی که در بازدید مالافراد و ارگان( ج

 باشد. مدیر پروژه انجام شده توسط

 انجام باشد. لابق یاراد تباشد که در ساعا یبازدید به طور لدر مح تهماهنگی ساعت جلسا( د

 هواشناسی پیش از انجام بازدید کنترل شود. یهامقصد در سایت ییت هواعوض( ذ

 سئول انجام شود.مدرگیر پروژه با هماهنگی مدیر  ی تخصصیهاافراد و بخشهماهنگی اهداف بازدید با سایر ( ر
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 از انجام بازدید لبقیست لتهیه چک  2ـ6ـ2

استفاده از این چک  یست آماده شود. بالا توجه به هدف انجام بازدید یک چک است پیش از انجام ماموریت ب بهتر

چنین استفاده از ماند. همر نمیمورد مهمی از دید افراد دو و گیردرار میقتوجه در زمان بازدید بهتر مدنظر  لابت قیست نکال

 یابد.یت ملد از اتمام ماموریت سهوعنتایج بازدید ب

 

 ز در بازدیدمورد نیال تهیه وسای 3ـ6ـ2

برخی  .گردد و تهیه گاهنکه در زمان بازدید ممکن است موردنیاز افراد باشد بایستی پیش از شروع بازدید هم وسایلی

 تواند بسته به هدف و نوع پروژه یا سایت مورد بازدید به شرح زیر باشد:از این موارد می

 دوربین عکاسی مناسب به همراه شارژر و حافظه کافی 

 یگیراندازه لیمتر و وسا 

  دستگاهGPS 

 ن پروژهالنقشه سایت پ 

 وجودت اجرایی در صور یهانقشه 

 حافظه فلش(memory flash )یا حافظه خارجی (external Hard) تاالعدریافت اط یبرا 

 باس و کفش مناسب بسته به شرایط سایت و زمینل 

 یت آب و هواعبه وض تگیر و سایر ملزوماه آفتابالک 

 اهیا یادداشت در تبلت یا تلفن همر ذمانند خودکار، کاغ یبرداریادداشت بینی ابزارپیش 

 

 در زمان بازدید تعااله اطئهماهنگی و ارا 4ـ6ـ2

 نجام شود:ابه شرح زیر بهتر است  یمنظور ایجاد مشارکت کافی در زمان بازدید با تیم پروژه موارد به

 ز مواردو انتقال به رو تمشور یبرا یتماس با مدیر و سایر افراد مرتبط پروژه در دفتر مرکز 

 بطافراد مرت یها در گروه پروژه یا برارساناز طریق پیام یاحظهل شارسال تصاویر و گزار 



 یمهندسافزاری در نوشتاری و نرم یهامهارت :فصل دوم

 

 

45 

 

 عکاسی در بازدید 5ـ6ـ2

مناسب  کیفیت یها باید داراانجام شود. عکس یبازدید عکس بردار لتوجه در مح قابلاست از هر یک از موارد  بهتر

عکاس پیداکند.  موردنظر ژهویت سعکه بیننده دید مناسبی از وض یشده باشد به طور یتصویربردار باشد و از زاویه مناسبی

 و زاویه درست به شرح زیر بایستی رعایت شود: یعکاسی با کادربندت برخی از نکا

 موردنظرت یائجز لبا زاویه باز به منظور نمایش مح ی، تصویرتیائاز جز یزم است پیش از تصویربردارال (1

 س تهیه شود.عکا

د ق یا ت انسانخودکار، دس ،یمانند بطر) اد مشخصعزم است مقیاسی با ابالها در عکاسی از برخی سوژه (2

ت یائجز اد آنعز اباوان با مشاهده عکس تخمین درستی تاستفاده شود تا ب تیائدر کنار این جز( یک انسان

 انجام داد.

پشت  از شود. نور بایدیک یا به اصطالح ضدنور میعکاس نباید به سمت نور عکاسی نماید زیرا عکس تار (3

 عکاس به سوژه بتابد.

 سوم، نون یکقاز استفاده ا یانون یک سوم در عکاسی استفاده کنید. براق ها ازدر عکاسی از برخی سوژه (4

به  ی(مودع صور دو خط به صور افقی و دو خط دیگر به)که یک عکس را با چهار خط فرضی  فرض کنید

ی لعا یمربع مرکز در رار دادن نقطه کانونیقبا  هاضی از عکسعتقسیم کنیم. ب یا اندازه مساونه مربع ب

است که نگاه بیننده  یاین نقطهلسمتی از سوژه اصلی عکس و اوقکانونی در عکاسی، ی نقطه)شوند؛ می

اما ، شودیمحسوب م شخصت عکاسی از افراد نقطه کانونی صور مثال در یبرا کند.را به خود جلب می

با یک عکس لطوط، غاختقاطع  نقاط ع در یکی ازقو وا یمرکز رار دادن سوژه یا نقطه کانونی خارج از مربعق

 آن باشد. یهاوشهگیا در  یمرکز کند. به بیان دیگر نقطه کانونی باید یا در مربعبسیار زیبا ایجاد می
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 (: نقاط مناسب در قانون یک سوم در عکاسی1-2شکل)

دوربین  زاویه رو باشد تا به مکان از زاویه روالبهتر است عکاسی حتی ا( ئم)قاایستاده  یهاعکاسی فنی از سوژه در 5)

و در برخی موارد سوژه به  بخشدمی ی از سوژه نشود. عکاسی از زاویه دید پایین به سوژه عظمتقعباعث ایجاد تصویر غیروا

 یعکاسی جنبه هنر دهد. اگررا کوچک نشان می سوژهال زاویه دید با شود. عکاسی ازاغراق شده نمایش داده می تصور

 است. توصیهال قابل گاه زاویه دید پایین یا باداشته باشد آن

 است.شده یبردارعکس یمشخص باشد از چه چیز کهیزمینه متمایز شود به طور زمینه و پیش سوژه باید از پس (6

توان برخی از اشیا تی میحکرد.  ایجاد با دست یا در دست گرفتن سوژه این تمایز راتوان با اشاره به سوژه مثال می یبرا

 گردد. ترمشخص اضافه در پیش زمینه یا پس زمینه را به اطراف راند تا سوژه

چهارگوشه  بایدی در عکاسی باید رعایت شود. عکاس در زمان کادربند (اضافی یپاک کردن اجزای )عنصر سادگ (7

  ر درک کند.را بهت عکس ی باشد. سادگی به بیننده کمک میکندلاه کند تا عکس از اجزا اضافی خاتصویر را نگ

 تر است.ی عکس افقی عمومیلگرفته شود و یشود عکس افقی یا عمودموضوع عکس باعث می (8

ها وژهپراز  برخی عکس ثبت شود. درضمن در یباشد که تاریخ عکس رو یدوربین به نحوت بهتر است تنظیما (9

عکس نشان ر بت و دیا وایتبرد ث ذکاغی رو تو جزییا یبردارعکس لاتی مانند محئیفنی بهتر است جز یهابازرسی لمث

 لبل ققشه گوگاز ن تمانند گرفتن اسکرین شا) باشد مشخصی بردارعکس لمح یچنین بهتر است به نحوشود. هم داده

 (.از هر عکس

 360 و یدعب سه یتواند تصویرکوتاه می یهادارد اما فیلم حترجی یبرداریلمها به فشگزار یاگرچه عکس برا (10

 شود.فیلم نیز توصیه می یدادعتهیه تلذا یت ایجاد نماید. قعدرجه از مو
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بته لشود. ا انجام لیقبزوم باید با هماهنگی ل تمجاز نیست و درصور الوعمنظامی م یهااز سایت یبردارعکس (11

 دارد. یبردارتی نیز نیاز به مجوز عکسعصن یهاضی از سایتعب

 ها داشته باشند.دارد تیم بازدیدکننده یک عکس از خودشان نیز در آرشیو عکسجیح تر( 12

 مهم در بازدید تنکا 6ـ6ـ2

 به شرح زیر در انجام بازدید باید رعایت شود: یبه هدف بازدید موارد بسته

 ل کام طور ایت بهزم است سالاتی لعمطا یهاظور پروژهیه سایت به منلمربوط به شناسایی او یدر بازدیدها

 توسط تیم بازدید کننده بررسی شود.

 بازدید  زمان نقاط مهم در تزم است مختصاالمشخصی نیست  یهانشانه یهایی که سایت دارادر مکان

 نقشه مشخص نمود. یدا بتوان آن نقاط را بر روعثبت گردد تا ب

 یجلوگیر هر طریقی افراد به ینی به خوبی رعایت شود و از ایجاد خطر برار زمان بازدید باید موارد ایمد 

مشاهده  یبرا پوسیدهی هاها یا نردبانپرتگاه لخطرناک مث یهایتقعدر مو یرارگیرقشود. به عنوان مثال 

 است. زامیلا در دریا تشود. ضمنا پوشیدن جلیقه نجاتوصیه نمی یبرداریا عکس

 یهاکمک وازمل ب وآدارد مواد خوراکی،  یارتباطی فاصله زیاد یهار، روستا یا راههایی که از شهدر مکان 

 یه باید حتما همراه تیم بازدیدکننده باشد.لاو

 رددگ کسب العاتزوم درخصوص مناطق مورد بازدید از اراد محلی اطل تشود در صورپیشنهاد می. 

 گر خوبی د و مشاهدهزم است افراد حاضر در بازدید چشم تیزبین داشته باشنال(Observer) باشند. 

 در بازدید تهیه گزارش 7ـ6ـ2

 بازدید شزمان و نحوه تهیه گزارالف( 

 هواپیما فرودگاه یا لحمبازدید در پایان بازدید و در هنگام بازگشت مثال در  شتهیه گزار یبهترین زمان برا 

 تبعات خوبی ندارد. اراندازند. این کبرخی از مهندسان تهیه گزارش را به تاخیر می است.

 خواننده حوصله نی و خارج ازالاز متون طو یموارد مهم باشد و عار لمختصر و شام تباید به صور شگزار 

 تهیه گردد.

 شود ادهدل که او مشخص نماید تحوی ریپس از تهیه باید به مدیر مسئول و یا هر شخص دیگ شگزار. 
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 زوم پرینت شود.ل تدرصورکترونیکی باشد و لات به صور ش تهیه و ارسال گزار 

 تهیه شده در ماموریت در نهایت توسط  یهابازدید و عکس شزم است گزارالDCC پروژه در بایگانی 

 شند.دسترسی داشته با العاتوم به این اطلز تکه تیم پروژه در صور یشوند به طور ینگهدار

 

 بازدید شمقدمه گزارب( 

بایستی  هایریزین برنامهابه  شگزار شده است. در یریزاز بازدید برنامه که قبلباشد  یموارد لباید شامش گزار مقدمه

رخی از این موارد به شرح زیر نمایند. ب یبرداربتوانند از آن بهره یدعب یبازدیدها یاشاره شود که سایر افراد برا یبه نحو

 اشد.بمی

 ذکر نام سایت مورد بازدید و هدف بازدید الف(

 بازدیدزمان ت تاریخ و مد( ب

 هامسیر، وسیله سفر و نحوه هماهنگی( پ

 مت در مقصدقانحوه ات( 

 افراد حاضر در بازدید و سمت هر یک (ث

 شدند القاتهایی که در بازدید مافراد و ارگان( ج

 اضافه شود. شنیز به مقدمه گزار یتوجه به شرایط بازدید ممکن است موارد دیگر با

 

 ششرح بازدید در گزارج( 

کروکی از مسیر  ههیهی تاگ. ده گردئمختلف بازدید از زمان ورود به مقصد باید ارال شرح مراح شش از گزاردر این بخ

یت عشرح وض عکس،ئه رااسایت به همدراه  یهاه نقشه مفید است. زمان بازدید از هر یک از بخشئرسیدن به پروژه یا ارا

چنین شرح داده شود. هم ستا زمالسایر افراد تیم پروژه  یه برااستفاد لبقا تموجود و برخی دیگر از نکا یهاشلپروژه، چا

مهم  یهاز عکسا یدادعگردد. ت حتشری آن ها اشاره شده باید در این بخش هیست بلموارد مهمی که در چک  یصهالخ

یم پروژه به افراد ت یبرا شپیوست گزار بهها ی عکسدداعه شود و تئبازدید باید ارا شدر متن گزار تاحبه همراه توضی

چنین ناسب باشد. هممکیفیت  یبازدید باید داراش گزار ه شده درئارا ایهاشته شود. باید توجه شود که عکسگذ اشتراک

 شود. مجزا نشان داده یانقشه یبر رو یبردارو جهت عکس لها محبرخی عکس یشود براپیشنهاد می
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و هدف  شوند یعرفست باید مانجام شده ا القاتها مبازدید با آن هایی که در طولکور افراد و ارگانذبر موارد م هالوع

 شرح داده شود. هامالقاتو نتایج 

 

 بازدید شدر گزار یگیرنتیجهد( 

تیم  افراد باشد که سایر یانهه این نتایج باید به گوئگردد. اراح از بازدید باید در این بخش تشری لصحا نتایج فنی (1

 نمایند. یبرداربهرهپروژه بتوانند از آن 

از  بتوانند ا افراد دیگرتاند بایستی در این بخش شرح داده شود در روند بازدید شده لکه باعث ایجاد مشک یموارد (2

 هاناهماهنگیل تواند شامیاین موارد م استفاده نمایند. یدعب یها در جهت بهینه نمودن زمان و اهداف بازدیدهااین تجربه

 از این دست باشد. یردموا حین بازدید وافات خاص، حوادث و اتف یهابازدید از مکان یها و یا مجوزهاالقاتدر انجام م
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 یعموم یافزارهانرممهارت در   

ای بلکه در تمام ابعاد شوند و نه تنها در زندگی حرفهامروزه نرم افزارهای عمومی برای کارهای مختلف استفاده می

جا به راین مهارت در نرم افزارهای عمومی هم برای همه از جمله مهندسان ضروری است. در اینها حضور دارند. بنابزندگی

 پردازیم.ها میتشریح برخی از آن

 

 افزارهای متن نگارنرم  1ـ7ـ2

ها را خودشان ها چندان متداول نیست و مهندسان بسیاری از متنامروزه استفاده از کارمند دفتری برای نوشتن متن

 وری است.افزار متن نگار ضربنابراین تسلط بر یک نرمنویسند. می

 است.نگار متن یافزارهانرم نیترو پراستفاده نی، از بهتر(Microsoft Word)ورد  کروسافتیما

ورد  یوان با استفاده از ابزارهاتیمتن و کلمات را م یاندازه ،شودیافزار ورد استفاده ممتن اغلب از نرم برای نوشتن

 نیاول کرد. شیرایآن را و ازیدر صورت ن اینمود و  رهیرا ذخ یمتن لیفا کیتوان یم ورد یافزارهااد. با استفاده از نرمد رییتغ

و  نتیپاورپو کروسافتیاکسل و ما کروسافتیورد، ما کروسافتیما یهاشامل برنامه سیآف کروسافتینسخه از مجموعه ما

 باشد.نگار جز غیرقابل انکارپذیر هر دفتری میدهد که متنچنین مایکروسافت اکسل است. این نشان میهم

 آید:جا میهای نرم افزار ورد در اینبرخی از قابلیت

 و متن نیانتخاب خودکار قلم و اندازه مناسب حروف عناو 

 ها در صورت حذف اصالح خودکار شماره نیها و همچنها و قسمتبخش ،هافصل نیخودکار عناو یگذارشماره

 هااز آن یکیضافه شدن ا ای

 هااصالح شماره نیچنو همها ها، روابط ریاضی، پانوشتهشکلخودکار  یگذارشماره 

 هافهرست ریها و سافهرست شکل، خودکار فهرست مطالب هیته 

 نوشتار یدر انتها سندگانیموضوعات و نو یفهرست نشان هیته 

 متن  کیت از زمان در دو قسمار همک امکان نینچو هم یمتن طوالن کیدو قسمت از  نیب عیسر ییجاهجاب

 بزرگ
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توانید این می مدتکوتاهی آموزشی رهشود. با یک دوتایپ سریع و ده انگشتی مهم است و یک مزیت محسوب می

 رید.ب به کارها به حروف مختلف های اشاره و تعیین انگشترا برای انگشتJ و  Fمهارت را کسب کنید. دو حرف 

 دهایکل نیا افتنی ردباشند تا به شما  یبرآمدگ یدارا دیشما قرار دارند، با یاشارهانگشت  ریکه ز Jو  F یدهایکل

 نیا د،یبگذار JKLو  ASDF یها را روو آن دیبه انگشتانتان انحنا ده یکم کمک کنند. بوردیبدون نگاه کردن به ک

 شهیچراکه شما هم ندیگویخانه م فیرد ف،یرد نیبه ا اند.قرا گرفته بوردیحروف ک یدهایکل یانیم فیدر رد دهایکل

 .دیگردیها برمبه آن شهیو هم دیکنیشروع م دهایکل نیاز ا

 

 (: تایپ ده انگشتی2-2شکل)

 

 افزارهای ترسیمینرم  2ـ7ـ2

زمان با ترسیم نقشه و طراحی را هم فکر کردنترسیم شکل برای مهندسان ضروری است. بسیاری از مهندسان فرایند 

 ها هم برای مهندسان ضروری ست.ن مهارت درآندهند. بنابرایوسط خود انجام میت

 .ردیگیاستفاده قرار م صورت گسترده موردبه جهان سراسردر  ترسیم در مهندسی است که افزارنرم نیمشهورتر اتوکد

ای هنری کاربرد در کارهای حرفهه کبروید  3ds Max یی مثلافزارهانرمبه سراغ  دیتوانیم یبعدسه ریتصاوبرای تولید 

 زیادی دارد.

 دنکنیم اهمفر Shapes سپس و Insertساده را با استفاده از دستور  هایشکل میمثل ورد امکان ترس ییافزارهانرم

 .در درون همان برنامه است یآن دسترس یاصل تیکه مز

 .دارد یادیامروزه رواج ز هم افزار فتوشاپنرماستفاده از 
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 گستردهصفحه   3ـ7ـ2

 میترس هاتیقابل نیدارد و ازجمله ا یفراوان یهاتیگسترده است که قابل افزار صفحهنرم کیواقع  افزار اکسل درنرم

در لیکن به دلیل وجود قابلیت ترسیم  ،نباشد میخاص ترس یافزارهااندازه نرمآن به یمیترس یهاتیقابل. شاید نمودار است

امروزه استفاده  .اوان استمورد استقبال فر ی،محاسبات مختلف ازجمله محاسبات آمار مانجامثل  ،آن یهاتیقابل ریکنار سا

 یهامیترس یبرا توانیاما نم رودیافزارها به کار منرم ریاز سا شیاست و ب جیرا اریبس یعلم ینمودارها میترس یاز اکسل برا

 ،یآمار ،یاضیاسبات رمح یبرا (Microsoft Excel)اکسل  کروسافتیما افزارنرم. خاص همواره از آن استفاده کرد

 .رودیبه کار م یکیگراف یابزارها یلهیوسنمودار به میو ترس یمتن

 

 انجام محاسبات  4ـ7ـ2

 تری پیشرفتهاتمحاسب هایکه در کار از مهندسان خیبرالبته  توان با اکسل انجام دادبسیاری از محاسبات مهندسی را می

افزارها برای محاسبات مهندسی . بنابراین تسلط بر این نرمکنندیاستفاده م MATLABمثل  یاضیر یافزارهاخود از نرم

 نید.ی خود انتخاب کشود. البته باید نرم افزار را متناسب با نوع حرفهیک مزیت محسوب می

 بیه از ترکموردنظر است ک یسینوخود زبان برنامه یو هم به معن یمحاسبات رقم طیمح معنی به هم متلب یهواژ

ها در متلب به شکل تمام داده قتیدر حق است. جادشدهی( اشگاهی)آزما LABoratory( و سی)ماتر MATrix یدو واژه

 یهامختلف مهندسان رشته یهاگروه یورکس است، برامتلب که از محصوالت شرکت مت .شوندیم رهیذخ سیماتر کی

 دارد. یاربسی کاربرد …و مران، عانهیرا ک،یبرق، مکان یمختلف از جمله مهندس

 و است سرچیشرکت ولفرم ر آورده شده توسط دیپدو  جیرا اریبس یافزار جبرنرم کی، (Mathematica) کایمتمت

 .دهدیکنندگان آن قرار ماستفاده اریرا در اخت یعیو علوم طب یاضیدر ر ازیموردن یافزاراکثر توابع نرم

 یاضیمعادالت ر یصاسکن و تشخ یهوشمند برا یگوش ینکه از دورب برنامه است یک (Photomath) فوتومَث

برنامه  ین. ادهدیم یشصفحه نما یت گام به گام مسائل را رویحاسپس توض .نمود یپآن را تا توانیم یاو  کندیاستفاده م

 یلقب یناز ا یچیدهبات پمحاس یاانتگرال ها و  یستن یازین یگردر دسترس است. شما د یوترهااوس و کامپ یو آ یددر اندرو

هم هستند که  یگرید یبرنامه ها ذارد.گیشما م یارو راه حلش را در اخت کندیم یو فوتو مث آن را به راحت یدرا انجام ده

 یک یها یازمندیکرده بتواند اکثر ن یاپ سع ینا یول دهندمی جواب …و یفرانسیلد یادبه طور مثال انتگرال و  یتخصص

 یادگیریبه  یازو ن یستن ینبرنامه اصال مثل اون سنگ ینکه ا etabsتفاوت از  ینت را انجام بدهد با امهندس در محاسبا

 یها یبرسند و اما بد یشانبا آن به جواب سوال ها یبه راحت توانندیهم م یدبستان یبچه ها حتیکه  یندارد به طور یزن
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 یگذارد و مورد بعدینم یارو آن را کامل در اخت کندیم یولاوقات جواب مسائلش را پ یگفت که بعض توانیبرنامه م ینا

 ت.اس یبعج یاراست که در نوع خود بس یرانبرنامه در ا ینبودن ا یلترف

 

 ی مناسب برای ارائه افزارهانرم  5ـ7ـ2

ن ارائه . مهندسان مرتب باید ارائه کنند. ایخاص ارائه است یافزارهاعبارت از نرم یعموم یافزارهااز نرم گریدسته د 

افزار نرم نیترمتداولشاید  شود.امل میشاز ارائه پیشنهاد اولیه برای انجام کار تا ارائه نتایج کار مطالعاتی یا گزارش بازدید را 

 یا متن ریاست تصو ممکن اسالید . هردیکن هیموردنظر را ته یدهایاسال دیتوانیم نتیپاورپوبا  .باشد نتیپاورپو ه،دست نیاز ا

  .دیداشته باش یانهرا یرو زیخود را ن یهاادداشتی دیتوانیم یددر ضمن عالوه بر اسال. باشد هانیاز ا یبیترک یار شما نظ مورد

 

 افزارهای تخصصی گرایش سازهنرم 6ـ7ـ2

 شود: یاستفاده م یلیخ یببه ترت یرز یسازه از نرم افزارها یشاخه تخصص در

1. Sap 

2. Etabs 

3. Safe 

تر  یعموم Sapته را نداند. الب Etabsبا  Sapکه  یدخور یمهندس سازه بر نم یچبه ه یرانا یحرفه ا یفضا در

 است.

 رود:  یخاص به کار م یپروژه ها یسازه هم برا یتخصص یلیخ ینرم افزارها البته

 یسو انس آباکوس 

  تکال استراکچر وPerform 

 

 نرم افزارهای تخصصی گرایش ژئوتکنیک  7ـ7ـ2

مواجه  یادز یلیفزار خبا دو دسته نرم ا ید،مشغول به کار شو یا یدده یلتحصادامه  یکژئوتکن یدر شاخه تخصص اگر

 :شویدیم

 ."شکل ییرتنش و تغ" یل. نرم افزار تحل1
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را  یسد خاک یک یحت یاتونل  یک یا یهمجاور ساختمان همسا یگودبردار یکمثل  یتوده خاک یکنرم افزارها  این

 دهند. یهر نقطه م شکل را در ییرکرده و مقدار تنش و تغ یلتحل

 است. یرانا ینوع نرم افزار در دفاتر کار یناز ا ینامروزه پرکاربردتر PLAXISافزار  نرم

.  نرم افزار هنددیگود ارائه م یک یحت یا یبش یک یرا برا یناناطم یبکه ضر "یتعادل حد" ی. نرم افزارها2

Slide د. البته هنوز هم پرکاربرد استمحبوب بو یلیخ یشسال پ 5دسته است که تا حدود  یناز ا. 

اوش هم هست، تر یلتحل یو گود و حت یبش یداریپا یلتحل یرمجموعهکه شامل ز Geostudio افزار نرم مجموعه

رم افزار، به عنوان مثال مجموعه ن ینا یمحبوب شده است. در داخل فضا بسیار یراندر ا یدر دفاتر مهندس یراخ یدر سالها

 ستند.آب در خاک قابل دسترس ه راوشت یلتحل یبرا seepو  یبش یداریپا یبرا geoslope ینرم افزارها

از نظر  2دسته  یفزارهاا . نرمدارند یعدد یهاروش یمبه درک مفاه یازهستند و ن یچیدهپ یکم 1دسته  یافزارها نرم

 گرفت. یادرا  یکهر  شودیهفته م یک یساده هستند.  ط ینرم افزار

 رد مطالعه دارد.از مساله مو یکیبه درک درست ژئوتکن یازن ئوتکنیکیهر نرم افزار  ژ موفق یریبکارگ البته

 

 افزارهای تخصصی گرایش راه و ترابرینرم 8ـ7ـ2

 مهم وجود دارد: یدر حرفه راه و حمل و نقل  دو نوع محاسبات و طراح

 .یکنندکه حجم تردد را مشخص م یکتراف ینیب یشو پ ی. مدلساز1

 .یکنندرا طرح م یرمس یهندس ییاته جزراه ک ی. طرح هندس2

 :  کنندیاستفاده م یرز یو شبکه حمل و نقل  از نرم افزارها یکتراف یمدلساز یبرا یراندر ا یحرفه ا یها شرکت

1. visdim-visum 

2. Transcad 

3. Aimsun 

                                           رود:  یآن به کار م یبرا یرز یمربوط است که نرم افزارها یراه به طرح هندس یعمده کار طراح بخش

1. Autodesk land 

2. Autodesk civil 3d 

 هم پرطرفدار است.  CSDP یرانیدر ضمن نرم افزار ا 
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 مهم هستند. یارهم بس یدرون شهر یک.  راهها و ترافیستن یکه راه فقط راه برون شهر یدتوجه کن البته

 یا رشته راه و ترابرکه مجموع یمهم دار یاییو در ییهوا یلی،نقل ر حمل و ی،ضمن افزون بر حمل و نقل جاده ا در

 .کنندیپرجاذبه م یاررا بس

 

 نرم افزارهای تخصصی مدیریت ساخت  9ـ7ـ2

زمان  برنامه یهته یرا برا ییو کنترل پروژه نرم افزارها یبرنامه زمان بند یمختلف دارد. برا یپروژه جنبه ها یریتمد

کنترل  یبرا Primavera همچنین از همه مشهورتر است. MSP یا Microsoft Projectبرند که  یبکار م یبند

پروژه است.  البته هر  یتیرمد یاز جمله کارها یتصورت وضع یهته ینپروژه و همچن یمتبرآورد ق .رودیپروژه به کار م

متنوع  یاردارند که بس یترت وضعصو یهته ینو همچن یمتبرآورد ق یبرا یداخل یبا آن سر و کار دارد. نرم افزارها یمهندس

ماه  یکهر چه که در  ماه است.  شرکت یانمشاور در پا یا یمانکارپ یگزارش کارکرد مال یبه معن یتوضع صورت هستند.

 یتوضع صورت .کندیم یتو به اصطالح   آن را صورت وضع کندیآنها فهرست م یمتکارها را به همراه ق یرکار کرد، مقاد

از  یموال شرکت مشاور برخکند و نظر خود را بدهد.  مع0 یشود تا بررس یناظر پروژه داده م یاکت مشاور به شر یمانکارپ

و  ییدرا تا ییرقم نها رسد تا یبه دست کارفرما م یتصورت وضع نهایتا زند. یو به اصطالح خط م یردپذ یها را نم یتمآ

 سپس پرداخت کند.

  یرمشاور  و  کارفرما درگ ،یمانکاراز مهندسان در پ یهمواره تعداد ینبنابرا . شودیانجام م به صورت ماهانهکار  این

 هستند. یتصورت وضع

 

 نرم افزارهای تخصصی گرایش آب  10ـ7ـ2

 شبکه لوله آب تحت فشار یو مربوط به طراح ینرم افزارها: 

1. EPA net 

2. Water GEMS 

 آزاد )مثل رودخانه و کانال( یانجر یدرولیکه یافزارها نرم: 

HEC- RAS  
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 ی:شهر یسطح یو آبها یفاضالب بهداشت یشبکه جمع آور یافزار طراح نرم 

1. ASSA 

2. EPA SWMM 

 یدرولوژی:در ه یآمار یلافزار تحل نرم 

SMADA  

 است یرفراگ یاربس یرانکه در ا یالبو برآورد س یدرولوژیافزار ه نرم: 

HEC-HMS 

 

 نرم افزارهای تخصصی گرایش مهندسی محیط زیست  11ـ7ـ2

 یطمح یحرفه ا یتوارد فعال یمتنوع یاز رشته ها یعمران است ول یمهندس یاز شاخه ها یکی ستیز یطاگرچه مح

مثال در سازه  یراب. وجود دارد یراندر ا یمهندس یقو یها یمعمران ت یمهندس یاز شاخه ها ی. در برخشوندیم یستز

حرفه  یمت یت ولاس یادز یستز یطمح یل.  متخصص و فارغ التحصیستن ینطورا یستز یطدر مح یول شوندظاهر می یقو

 یراندر ا یستیز یطحم یقو یوجود اندک شرکت ها ینا با کم است. یرانانجام دهند،  در ا یقدق یکه محاسبه و طراح یا

 : کنندیاستفاده م یرز یشرکت ها از نرم افزارها ین.  ایمدار

 شود. یاستفاده م CALLPUFF  ینو همچن AIRMODدر هوا از   یپخش آلودگ یلتحل برای .1

 شود. یاستفاده م HELPاز  یمدفن زباله شهر یطراح برای .2

تقال ان یمدلساز یمنطقه بلکه برا یک یرزمینیآب ز یمدلساز ینه فقط برا MODFLOW بکارگیری .3

 رود. یهم به کار م ینیزم یردر آب ز یآلودگ

 -ARC ینو همچن  ARC- MAPزار  دارند. نرم اف یتاهم یلیخ یطیمح یستدر مطالعات ز یاییجغراف یها داده

GIS اند یاییجغراف یداده ها یریتمد یدر واقع نرم افزارها ین هاا یشوند ول یاستفاده م یلیخ. 

 

 نرم افزارهای تخصصی گرایش زلزله  12ـ7ـ2

 شود:یتوجه م یدر رشته زلزله به دو مبحث کل

 زلزله و شدت وقوع آن در هر نقطه یده. پد1
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 اوم در برابر زلزلهسازه مق یو اجرا ی. طراح2

 شجویان گرایش زلزلهدان.  شودیهم مطرح م یاییو سازه در یدرولیکیسازه ه یک،دوم در حوزه سازه، ژئوتکن موضوع

از فارغ  یاریبس خاطر ین. به همینندب یرشته ها بخصوص سازه آموزش م یرو اجرا مشابه سا یدر آموزش مباحث طراح

 شوند. یو بخصوص زلزله م یطراح یرشته ها یرزلزله جذب سا یالنالتحص

که زلزله  یندناسند و بگوزلزله را بش یدهپد یدزلزله با یالنزلزله است. فارغ التحص یشگرا یاول موضوع تخصص موضوع

 افتد.   یاتفاق م یدر هر نقطه با چه شدت

متر  200 یا 100مثل  ادیافتد که معموال در عمق ز یکه زلزله در سنگ بستر اتفاق م هم حائز اهمیت استنکته  این

کند.   ینیب یشو تا را پدهر  یدفرق دارد.  مهندس زلزله با ینزلزله در سنگ بستر با شدت آن در سطح زم شدت قرار دارد.

شدت زلزله  یینقطه و تعنزلزله در هر  یسکخطر و ر یلتحل برای دو کار متفاوت هستند. ینا یبرا یحرفه ا ینرم افزارها

 شود: یاستفاده م یرز یرم افزارهادر سنگ بستر از ن

  EZ-FRISKافزار  نرم .1

 openquake پالتفرم .2

 رود. یهم هنوز به کار م seisriskIII یمیبرنامه قد البته

موج زلزله را  یتاال و نهااعم ینزم یها یهموج زلزله در سنگ بستر را بر ال یدبا ینشدت زلزله در سطح زم یینتع برای

موج  یرافرق دارد  ز ینزم زلزله در سنگ بستر با موج زلزله در هنگام برخورد با سازه در سطح موج در سطح به دست آورد.

لزله در هنگام برخورد با ز موج  .کندیم ییرخاک تغ یها یهال ینرم یا یو با توجه به سخت یکندخاک عبور م یها یهاز ال

 ما مهم است. یسازه برا

 رود: یبه کار م یرز یموج زلزله( نرم افزارها یخاک رو یها یه)اثر ال یاثر ساختگاه یلتحل برای

 رود: یبه کار م های گذشتهزمان از  یبعد یک تحلیل

1. SHAKE2000 

2. Proshake 

3. DEEPSOIL 

4. EERA  

 است: یافتهرواج   یربا نرم افزار ز یراخ یهم در سالها  یدوبعد تحلیل

QUAKE/W 
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 یاثرات ساختگاه یلتحل یرا برا small strain یمدل رفتاربا استفاده از  PLAXISمهندسان هم نرم افزار   برخی

 برند. یخاک بر موج زلزله به کار م یها یهال یرو مطالعه تاث

سازه و  یشته هاراست که در تمام  یموضوع یکسازه در مقابل زلزله  یطراح  یم،زلزله که بگذر یدهبحث پد از

 .گیردیهم مورد بحث قرار م یکژئوتکن

که  شدهیته فقط تالش م.  در گذششوندیو اجرا م یمقابله با زلزله طراح یبرا یدیرفته با عناصر جدها رفته  سازه

زلزله  یکه انرژ شودیا اضافه مو جدا کننده هم به سازه ه یراگر.  امروزه انواع مشودو اجرا  یرا درست طراح یسازه ا یاجزا

 .شودیم یادتران زهر روزه در ساختم یدجد یاجزا ینا کاربرد .یرندرا بگ

خاک  یها یهموج از ال یرافرق دارد  ز ینموج زلزله در سنگ بستر با موج زلزله در هنگام برخورد با سازه در سطح زم

را اثر ساختگاه  ینتا سطح زم موج از سنگ بستر ییر.  تغیکندم ییرخاک تغ یها یهال ینرم یا یو با توجه به سخت یکندعبور م

 .یمسازه به کار ببر یراحو ط یلآن را در تحل یدما مهم است و با یسازه برا باه در هنگام برخورد .  موج زلزلیندگو یم
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  فصل سوم 3

 ی ارتباطی در مهندسیهاهارتم

 مقدمه 

جا چنین نرم افزارهای عمومی مورد نیاز مهندسان اختصاص داشت. در اینفصل دوم به ارائه ارتباطات  نوشتاری و هم

 ها باشد. ها بیش از سایر مهارتشود. شاید اهیمت این مهارتشناسی اشاره میارتباطی و روان هایبه مهارت

 

 کارگیری ابزار ارتباطی جدیدبه 

اند، الزم است پیشرفت کرده سرعتبهجا که ابزار ارتباطی جدید از ابزار ارتباطی قدیمی هستند ولی از آنتلفن و  نامه

 شود.جا کلیاتی از ابزار ارتباطی جدید تشریح میآشنا باشد. در این هر مهندسی با این ابزار جدید

 

 (E-mail)ی کیپست الکترون 1ـ2ـ3

 که در باشد رهیو غ دئویو ،ریمتن، تصو تواندیآن م یمحتوا ند،یگویم یتالیجیبه نامه دی یا رایانامه کیپست الکترون

 .شودیاده مفرست رندهیچند گ ای کیفرستنده به  کیاز  یاانهیرا یهاشبکه

-e) ی کیپست الکترون ی. نشانکندیرا ارائه م تخدما نیاست که ا یاسامانه( e-mail service) لیمیا سیسرو

mail address)افتیفرستادن و در نتنتریا یاز کاربردها یکی شده است.مشخص انامهیرا یاست که برا ی، نشان 

پست  یکه دارا یخاطبم یبرا نترنتای یشبکه قیاست که از طر یاپرونده یکالکترونی یاست؛ نامه کیالکترون یهانامه

 انامهیرا کی تانیو برا دیباش نترنتیشبکه ا یرو یکیپست الکترون کی یشما دارا اگر .شودیاست، فرستاده م یکیالکترون

تا شما به شبکه وصل  دمانیم یباق دیکه به آن متصل هست یادستگاه کارساز شبکه یرو انامهیرا نیفرستاده شده باشد، ا

و به  دیمورداستفاده خود آن را بخوان یفزارهاابه کمک نرم دیتوانیکه م دیشومی روروبه «تازه یامهن» امیسپس با پ د،یشو

 .دیآن پاسخ ده

پستی به زبان ساده، فهرستی ی گروهی از پست الکترونیکی ابداع شده است. یک فهرستپستی برای استفادهفهرست

پستی شامل آن دسته از افرادی پستی قرار دارد. هر فهرستها است که در یک برنامه خدمات فهرستراد و آدرس آناز اف
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پستی مورد نظر در آن عضو شود. است که دارای موضوع مورد عالقه مشترک هستند. هرکس باید برای استفاده از فهرست

شود، به صورت خودکار به آدرس تمام اعضای فهرست رسال میالکترونیکی که به آدرس فهرست اپس از عضویت، هر پیام

ی اعضای فهرست را از نظرات خود توانند به آن پیام پاسخ دهند و فرستنده پیام یا کلیهگردد. اعضای فهرست میارسال می

وگوی ث و گفتکنند تا با بسیاری از افراد در مورد موضوعات گوناگون به بحها به شما کمک میآگاه نمایند. فهرست

 همگانی بپردازید.

 

 رسانی پیامافزارهانرم 2ـ2ـ3

ابزار ارتباطی مهم  عنوان یکی ازگیرد لذا بهرسان به صورت گسترده مورد استفاده قرار میامروزه نرم افزارهای پیام

 شوند.محسوب می

 (Telegram)تلگرام )الف( 

شده انجام ینظرسنج هیر پاب ران،یدر ا .دورف به بازار آمد یکالیپاول دورف و ن یهادو برادر به نام لهیوستلگرام به

 یاگونهبود. به رسانامیپ نیترشدن، محبوب لتریاز ف شی(، تلگرام تا پسپای)ا رانیا انیدانشجو یمرکز افکار سنج یاز سو

 امکان و انواع ربات ه،گروه، سوپر گرو، ساخت کانال امکان اند.عضو آن بوده انیرانای درصد 62٫2، 1396که در سال 

 امیفرستادن پ یبرا یفا-یوا ای تایاز ارتباط د رسانامیپ نیا. استتلگرام  موردتوجههای از ویژگی محرمانه یهاچت

 .کندیاستفاده م

 (WhatsApp)واتس آپ )ب( 

 نیدارد. ا هانرساامیپ انیتعداد کاربر را در م نیترشیکاربر ب اردیلمی 1٫5با  ایدن رسانامیپ نیواتس آپ بهتر

رابط  حالنیدرع است. یریو تصو یتماس صوت تیقابل یرا در انتقال اطالعات دارد و دارا ییسرعت باال رسانامیپ

 ،زمانمه یگروهیی دئویو تماس یهاتیقابل .کندیم ذبخود ج یسورا به یدارد که هرکس یاساده یکاربر

ی و... صوت امیاده از پاستف امکان، کاربران ریبا سا یمکان تیقعمو یگذاراشتراکدر یک چت،  وبیوتی یسازکپارچهی

 را محبوب ساخته است. افزارنرماین 

 (Twitter) ترییتو)ج( 

 (Tweet) تییرا که تو یمتن امیحرف، پ 280تا  دهدیکه به کاربران اجازه ماست  ی اجتماعیهشبک کتوییتر ی

کنند و  تییارسال کنند، بازتو تییتو توانندیاند منام کردهثبت ترییوکه در ت یکاربران ارسال کنند. شود،یم دهینام

 به یهبا فلسف ترییرا مشاهده کنند. تو هاتییتو توانندینام نشده فقط مکنند اما کاربران ثبت کیرا ال هاآن نیچنهم
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شد و در  یحد کاربرد نیاز ا ترشیشروع به کار کرد اما ب انشانیافراد به دوستان و اطراف توضعی گذاشتن اشتراک

 است. شدهلیتبد دیمف یابزار کاربرد کیبه  یخبررسان

 

 

  (Clement, 2019) 2۰1۹در سال جهانی محبوب  رسانامیپ (:1-3شکل)

 

 یاجتماع یهاشبکه 3ـ2ـ3

( یسازمان ای ی)عموماً فرد ییهااست که از گروه یاجتماع یساختار (Social network)ی شبکه اجتماع

 یهانکیل شاوندان،یوستان، خود ،یمال و تبادالت هادهیمانند ا یچند نوع خاص از وابستگ ای کیاست که توسط  شدهلیتشک

شود. ها نوعی مهارت محسوب میای از آنهای اجتماعی و استفاده حرفه. عضویت موثر در شبکهبه هم وصل هستند وب

 آید:جا میهای اجتماعی در اینهایی از شبکهمثال

 مانستاگریا (Instagram) 

ها و که عکس دهدیبه کاربران خود مامکان را  نیاست که ا دئویعکس و و یهمرسان یشبکه اجتماع اینستاگرام

 د.کنن یهمرسان و ... ترییتو بوک،سیمانند ف یاجتماع یهاشبکه گریخود را در د یدئوهایو
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 وبیوتی (YouTube) 

 متایی مجله 2۰۰۶در دسامبر دهد. را می دئویو یگذارمشاهده و اشتراک ،بارگذاری یهبه کاربران اجاز تیسا نیا

کردن:  دیخر یمارت برابزرگ وال دیمرکز خر کیاست که  یزیهمان چ ،ییدئویوگذار وگشت کی یبرا وبیوتی»نوشت: 

 «.دیاست از در وارد شو یجاست، تنها کافآن زیچهمه

 گیت ریسرچ(eResearchGat) 

 د.شود در این شبکه عضو باشیهای تحقیقاتی نزدیک است، توصیه میای شما خیلی علمی و به حوزهاگر کار  حرفه

کند. ثبت نام در این های علمی جهانی، فراهم میریسرچ گیت برای اعضاء خود، شماری از ابزارها و امکانات جهت همکاری

توانند در این ها میشبکه رایگان است. این شبکه، محدود به یک رشته موضوعی خاص نیست و محققان از همه رشته

مندی و مهارت خود را از طریق های عالقهتواند عناوین تألیفات، زمینهشبکه ثبت نام کنند. بعد از ثبت نام، محقق می

 )Giglia 2011(.پروفایل تخصصی خود با سایر محققان به اشتراک بگذارد

 

 یریارتباط تصو 4ـ2ـ3

ای در از جلسات حرفه ارتباط تصویری برای انجام برخی از گفتگوها و مراودات حرفه ای الزم است. امروزه بسیاری

ی باید از شود که برخی از افراد از طریق ارتباطات تصویری در جلسات حضور دارند. برای ارتباط تصویررگزار میشرایطی ب

حساب به ی ارتباط تصویریافزارهانرم نیتریمیاز قد یکی (Skype) پیاسکانرم افزار مناسب استفاده کرد، برای مثال 

برخوردار  شیهادر تماس ییباال اریبس تیفیاز ک رسانامیپ نیعال دارد. اکاربر ف ونیلیم 3۰۰از  شیب . این نرم افزاردیآیم

 کند. تیها تثبمحیطخود را در اکثر  یتوانسته جا وست ا

 

 ضرورت استفاده از ابزار ارتباطی جدید 5ـ2ـ3

ن همراه مثال تلف یشوند. برایها مرفتن آن نیاز ب یحت ای یمیباعث کمتر شدن کاربرد ابزار قد دیجد یابزار ارتباط

بردند. حافظه فلش  نی)اس. ام. اس.( نامه نوشتن مکتوب را از ب امکیو پ یکیموجب کنار رفتن تلفن ثابت شد. پست الکترون

پ  موجب کنار آ تلگرام و واتس یهارسانامیبوک را کنار زد. پ سیف  نستاگرامی. شد. ای. دیموجب کم شدن کاربرد س

طور محدود کردند همان اریرا بس ونیزیمردم به تلو شیها گرارسانامیو پ یاجتماع یاهشدند. شبکه بریرسان واامیرفتن پ

ادامه خواهد داشت. مهندسان در  تنوع اتفاقا نیکه ا میریبپذ دیشد.  با ویموجب کم شدن شنوندگان راد ونیزیتلو یکه روز
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 دیجد یکه از ابزار ارتباط کندیم جابیا یاحرفه یفضا یبسنده کنند ول یمیبه ابزار قد توانندیخود م یشخص یزندگ

 .میبکار ببر نهیصورت بهها را بهو آن میاستفاده کن

 

 تسلط به زبان خارجی 

های انکار ناپذیر مهندسان است. همه مهندسان در کارهای خود به مدارک تسلط به زبان خارجی یکی از مهارت

های بین المللی و تماس مستقیم با افراد البته ارتباطات و تبادلها ضروری است. ی آنکنند که مطالعهخارجی برخورد می

 تسلط بر زبان خارجی است. شود که نیازمندخارجی هم در برخی ازکارها الزم می

 اولین زبان خارجی 1ـ3ـ3

ان عنوان زببه یسیزبان انگلشود. به مهندسان توصیه می ازیموردناولین زبان خارجی  عنوانبهمهارت در زبان انگلیسی 

کاربرد  گرید یکشورها یارینا و بسغ ،یجنوب یقایآفر وزلند،ین رلند،یا ا،یکانادا، استرال کا،یانگلستان، آمر یدر کشورها یمادر

به  المللنیدر روابط ب یعلم و یصنعت، فرهنگ ،ینظام ،یاقتصاد ،یاسیس یهانهیدر زم ایزبان دن نیترمهم یسیدارد. انگل

 شود.میکشورها  هاست که در هم یالمللنیب یهازبانجمله ز ا ،زبان نی. ادیآیشمار م

 

 زبان خارجی دوم 2ـ3ـ3

توانید به یادگیری زبان خارجی دوم هم فکر کنید. امروزه اگر شما استعداد خوبی در یادگیری زبان خارجی دارید، می

 ین مهندسان به عنوان زبان خارجی دوم مطرح است:های خارجی زیر در بزبان

 ن چینی(  زبا)الف

 ندهگوی نفر 1٬3۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰با  ینیزبان چ. است ینیاز انواع زبان چ یکیمردم جهان  پنجمکیحدود  یزبان مادر

 یشانیخط وسط پ 土مثال  یها است. برانمادها و نشانه هیکامالً بر پا ینیزبان چ .رودیبه شمار م انیزبان د نیپرشمارتر

 ست.بودن ا ریو ام یببر است که نشان از بزرگ

ه و اقتصاد ما اقتصاد جهان دست ماست و ما نیازی نداریم انگلیسی یاد بگیریم. هرکس که به رابط:»ها معتقدند چینی

 «نیاز داشته باشد خودش باید چینی یاد بگیرد.

 زبان فرانسوی  (ب)
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 زا یبعض .تکشور اس 2۹ یزبان رسم ،یزبان فرانسو. است سازمان ملل متحد یاز شش زبان رسم یکی یفرانسو

هستند.  یواژگان فرانسو نیکه ا دانندیاز افراد نم یاریشده است که بس جیرا یدر زبان فارس یقدربه فرانسوی کلمات

ه، پاساژ، ماساژ، کودتا، رفوز کادو، شوفر، آسانسور، ل،یهمچون: دوش )حمام(، کروات، مغازه، فام یبه کلمات توانیازجمله م

 .اشاره کرد ینس، اورژانس، مانتو، پالتو و مرسمونتاژ، کتلت، املت، توالت، آژا

 زبان روسی)پ(  

 ایاز اوراس یمیعظ یهادر جهان است که در بخش ندهیزبان پرگو نیزبان اروپا و هشتم نیترشیپرگو یزبان روس

آنتون  ،یفسکیداستا ورودیف ،یچون لئو تولستو یبزرگ سندگانینو یبوده و دارا یغن اریبس یروس اتیادب .شودیگفتگو م

 و... است. چخوف

 آلمانی زبان)ت( 

و  یتنها زبان رسم جهیو آلتو آد نیاشتاختنیل ش،یجهان است و در آلمان، اتر یهازبان نیتراز مهم یکی آلمانی زبان

 است. یرسم یهااز زبان یکی ایبیلوکزامبورگ و نام ک،یبلژ س،یدر سوئ

 زبان عربی)ث( 

 جهان است. یهازبان نیترشیاز پر گو یکچنین یو هم سازمان ملل متحدست یاز شش زبان رسم یکی یزبان عرب

 .تواند مفید باشدهای اقتصادی و مجاورت کشورهای عربی زبان، این زبان میبا توجه به موقعیت

 

ام زبان خارجی دوم خیلی از مهندسان جوان به فکر انتخاب زبان خارجی دوم هستند. حال ممکن است بپرسید که کد

برای  مؤلفکنید؟ ه میپرسید که کدام زبان خارجی دوم را توصی مؤلفیکی از دانشجویان  1397ا انتخاب کنم؟ در سال ر

 است: شدهانیبجا ها در اینای و شخصی نداده باشد، از تعداد افرادی نظر خواست. عین نظر آنکه پاسخ سلیقهاین

    در فرانسه: کونتفرانسه و سابقه س زبان سلط بهبا ت شکده فنی دانشگاه تهراناستاد بازنشسته داننظر 

 "!یاست روس یمنظوریاگر منظور ب اگر منظور ادب و هنر باشد فرانسه. .ینیاگر منظور کار تجارت باشد زبان چ "

 

  و سابقه چند بار مسافرت به فرانسه یپزشک مسلط به فرانسو: 

از  شیده سال پ باً یتقر کهنی. به خاطر اکنمیم هیو توصر ینیمن عاشق زبان فرانسه هستم اما راستش زبان چ "

 ندهیبه فکر آ یلیکه خ ییهاییکه اروپا دمیآلمان خودم شن میمق یرانیدوستان ا طورنیکه دارم و هم یدوستان فرانسو



 ارتباطی در مهندسی یهامهارت :ومفصل س

 

 

65 

 دیکه مؤ دمیو در یهم مسائل نی. در سفر به چکنندینام مثبت ینیآموزش زبان چ یهاها را در کالسفرزندانشان هستند آن

 بخورد. شانیبه درد ا دوارمیحد بود ام نیبنده در ا یفکر بضاعتاست.  ینیزبان چ هیو توص شنهادیپ نیهم

ندارد. در خود فرانسه  یضرورت داندیم یسیکه انگل یکس یاندازد اما برایدر تمام اروپا کار را راه م باً یفرانسه تقر زبان

پاسخ  ادیردم هم زمبود و  یها همه فرانسونبود و نوشته یسیانگل یتابلوها یلیخکه من رفته بودم  2000هم در سال 

صحبت کردن داشتند  یسیلبه انگ لیتما اقیها با اشتبود هم جوان شیدو سال پ هسفرم ک نیدند اما در آخرداینم یسیانگل

است که  نیا هاینیتقاد چاع دیت که بدانجالب اس هم نیا گذاشته بودند. یسیانگل یراهنما یو هم در تمام مراکز تابلوها

داشته باشد خودش  ازیا نمهر کس که به رابطه و اقتصاد  میریبگ ادی یسیانگل میندار یازیاقتصاد جهان دست ماست و ما ن

 " .ردیبگ ادی ینیچ دیبا

 

   یه:خصوص با روسهمختلف ب یمهندس عمران باسابقه تجارت با کشورها 

و رو به رشد خواهد بود و به  متعدد و زیادی ایجاد کرده وکارکسبفرصت  االننیهمرسه زبان چینی به نظر می "

پس از انگلیسی  طبعاًی مشکل است( ولی ساختار زبان ازنظررسد، عدم پتانسیل به حد زبان انگلیسی نمی باوجودرسه )نظر می

ها ی بزرگی است و چینیگذارهیسرمامشکل است اما  خواهد بود تا قبل از ربع قرن. یادگرفتن آن وکارکسبزبان  نیپرسودتر

های خوبی وجود دارد و جا که من شنیدم دورهبخواهند با زبان چینی آشنا بشوند و تا آن که یکسانکنند از هم حمایت می

هست. ی من فرانسه کند ذائقهذائقه افراد فرق می زآنبعداشود به چین رفت و درش قدرتمند شد برای تکمیلش هم می

وم سیاسی و دیپلماتیکه. بعدش زبان روسی هست ی هست، زبان دژیباپرستتر هست و زبانی فاخر و آموختن آن خیلی ساده

در کشورهای شوروی  عمالًسال دیگه  20-15یک موقعی در بلوک شرق زبان حکومت بود حاال فقط در روسیه هست تا 

 "هست. ترلافوانگلیسی و از دو زبان دیگه رو به هم باخته به زبان  االننیهمسابق هم در خیلیاشون 

 

 و ساکن کانادا یسیکارشناس ارشد زبان انگل: 

 یسع یروز نباشه، ولهب یلیخ دیمن شا یاطالعات علم نیبنابرا خونم،یدارم م گهید رشتهکر یمن در حال حاض "

موارد خودشون  نیه بتونن با توجه به اباشه کمهم  یریگمیتصم نیدر ا کنمیکنم که فکر ماشاره ییفاکتورها به کنمیم

قراره از زبان سوم استفاده  یبه چه منظور کهنیآموز دارد، ازبان ازیبه ن یزبان بستگ یریادگ. یکنن یریگمیدرست تصم

کم کم دارن و ظاهراً  یتسلط کاف یسیبه زبان انگل انیبه کانادا م هیجمله روسمن یشرق یکه از اروپا یاغلب افراد بشه!

البته  ،است یکاف یسیزبان انگل افراد همان نیارتباط برقرار کردن با ا یبرا نیدومه، بنابرا زبانیسیکه انگل فتهیداره جا م

 .دانندیاغلب زبان سوم و چهارم هم م
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 ییم راهنماها و عالئانشگاهد یحت ،غالب در مونترال، زبان فرانسه است زبانی باید عرض کنم که نیفرانسه و چ نیاما ب 

که  یطور کنن،یارتباط برقرار م یسیانگل قیاز طر یسختجز مونترال( بهاستان کبک )البته به ی! افراد در شهرهایو رانندگ

 یهردو زبان رو زبان رسم یقانون اساس اگرچه د،یبا زبان فرانسه آشنا باش یحداقل کم هیاول یازهایبرآوردن ن یبرا دیبا

چنان استان بشه اما هم هم درج یسیبه زبان انگل دیبا یو رانندگ ییو عالئم راهنما هاابانیخ یکبک اعالم کرده و اسام

تر : در کانادا کمستی واردش اریزبان بس یکه ازلحاظ نوشتار ینیاما زبان چ و. کنهیامتناع م نیقوان نیا تیکبک از رعا

ناچار مجبور به پس به د،یصل نشوو مستأ دیابین ینیچ مکالمه کیو ناخواسته خود را وسط  یطور ناگهانکه به ستی روز

 شیتیالبته به تعداد کمتر(، بر) کبکدر  یراحتبه یسیبه دانستن زبان انگل ازیاز افراد بدون ن یاریبس د،یشویترک جمع م

از ارتباطات  یکه بخش میکنیاحساس م ییهاوقت هیکه  ادهیز یقدرهب زبانینیتعداد افراد چ کنم،یم یزندگ ویو انتار ایکلمب

در زبان  شانیواسطه عادات گفتارافراد به نیا یبرا یسیزبان انگل یریادگی شود،یمختل م ینیندانستن زبان چ لیبه دل

( اندصیتشخقابل زبانانیسیانگل نیهم در ب اندکردهلیمده و تحصآ ایبه دن نجایکه در ا یافراد ی)حت دشوار است، اریسب ینیچ

و  ظیبا لهجه غل یسیاژگان انگلتلفظ و لیافراد به دل نیارتباط با ا یبرقرار یمتفاوت بوده و حت یکلدو زبان به نیا شهیر

 گرید یهاو زبان یسیانگل )که اغلب با ینسبت به زبان روس ی. از طرفگرددیمن کنامم یکلهب یگاه ینینامفهوم چ جتاًینت

که  یکثرت افراد لیبه دل شود،یاستفاده م ییقایفرآ یاز کشورها یکبک و بخش ،و فرانسه )تنها در فرانسه دارند( ییشناآ

 گونهنی)ا .شودیاحساس م ترشیب ینیبه دانستن زبان چ ازیمتعدد، ن یاست در کشورها زیکانتون ای نیمندر شانیزبان مادر

روز هست( روزبه ینیچهم به زبان  شانیتلفن غاتیتبل ی)که حتی نیچ یتجار یهاضمن تعداد شرکت در (.رسدیبه نظر م

 یدارو دارا یشناسروز زبانکه مطالعات به یافراد دیمنه ، شا یو مشاهدات شخص اتیموارد تجرب نیا .شوندیم ترشیب

 "باشن. یمتفاوت اتینظر

 

 هیتاجر ساکن آستاراخان روس: 

 ".کنمیرو انتخاب م ینیدانشجو باشم زبان چ نیا یاگر من جا "

 

 است زبانینیکه همسرش چ کایران ساکن آمرمهندس عم: 

واحد  صورتهب را ینیزبان چ موزشآدرامد باال  یهامحله در ییکایمرآ یهامدرسه. بود خواهدساز و پول دیمف ینیچ "

 .اندکرده شروعی اریاخت
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 واختراع شد  نیقالب چبعد از ان یمردم معمول یساده برا زبانی. ساده و زبان ادب زباندارد  وجود ینیچ بانزنوع  دو

 زمانی نیچ یو ادب یرسم زبان ستیتر از فرانسه ناست و آموختن آن سخت یتر از زبان ادبنوشتن و صحبت کردن آن ساده

 ".ستیالزم ن یمجاز یفضا یتجارت و مکالمه و گفتگو رو یبرا و طلبدیم یشتریو تالش ب

 

 ی و ارائه شفاهیفن یسخنران مهارت در 

تسلط در ارئه  رائه کنند.برای مهندسان وقتی ضرورت دارد که بخواهند کار خود را در جمعی ا شفاهی ئهراا ی وسخنران

 ستادنیدقت در نحوه اآید. و ممارست به دست می شود و با تمرینهای رقابتی مهندسان محسوب میشفاهی یکی از مزیت

  .دارند زیآمتیفقارائه مو کیدر  یمناسب نقش مهم انیو ب یبصر لیاز وسا حیاستفاده صح ،بدن یاعضا یریکارگو به

 

 ی کلی برای سخنرانی و ارائه شفاهیهاهیوصت 1ـ4ـ3

 گردد:جا نکات کلی در خصوص ارائه توصیه میدر این

با چشم ، نوندگانشبا اغلب  .دریثابت نگه ندا شینما یتابلو یو نگاه خود را رو دیدر مقابل شنوندگان صحبت کن1- 

 .دینشو خیره قسمت به یکو فقط  دینگاه کن نیبه تمام حاضر یعنی دینک ارتباط برقرار

. از دیاسب داشته باششود کنترل گردد. اشارات و حرکات منیکه موجب عدم تمرکز شوندگان م یعادات و حرکات 2-

 گاهیجا یهاهاز پل نیو همچن دینرو گریطرف دبهسخنرانی  گاهیجا طرفکیمرتب از .دیکن زیدست پره یتکان دادن اضاف

 .دیستیبه حالت گستاخانه با نه دیحضورداشته باش رم. نه شدیخود دقت کن مناسب ستادنینسبت به ا .دینرو نییدائم باال و پا

 .دیمهم است اغلب لبخند بزن اریحالت صورت بس

ها روشن راغچ کهیا وقتمطلوب است که صحبت ر اریبس ، پرهیز کنید.هاچراغ یاز خاموش و روشن کردن متوال -3

 .دیبه گفتار خود خاتمه ده ییدر روشنا انیدر پا دییرا ارائه نما دهایها را خاموش کرده و اسالسپس چراغ دیهستند آغاز کن

برای  .دیاستفاده کن یورادآیجهت  یسخنران نیکرده و ح ادداشتی غذهای کوچککا ینکات مهم را رو دیتوانیم -4

 گوشهکیکه در  دیسیبنو A4ی هاتعداد زیادی ورقه یخود را رو یهاادداشتیاگر  .دیکن هیته هر عنوان یک کاغذ کوچک

 .گذاردیجا نمبه ندگاندر شنو یخوب ریمشکل است و تأث یسخنران نیها در حآن ورق زدنبه هم منگنه شده باشند 

زمان ارائه در آن مدت ،راآن  دیبلکه با ،دیکن یطراح شدهنییرا بر اساس مدت تع یکه فقط سخنران ستین یکاف -5

 .دیصحبت نکن شدهنییاز وقت تع شیهرگز ب دیینما
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هم چون  دیکن یسع حالنیرعد ،دیجلو رفتن ناخودآگاه نداشته باش ایبه عقب  ی یااگرچه الزم است حرکات اضاف -6

 .دییایمجسمه به نظر ن

توانید در اند، شما مینشسته ه که همگی. حتی در یک جلسدینباش هنشست یبهتر است هنگام سخنران یطورکلبه -7

 کنار میز جلسه بایستید و مطالب خود را ارائه کنید.

 .دیخود را به موضوع صحبت نشان ده تیو جد اقیاشت نیچنو هم دیمؤدب و فروتن باش -8

 .باشدن نیحاضر یبرا یبردارادداشتی یا که فرصت مالحظه دیعوض نکن عیقدر سررا آن دهایاسال -9

 یاز رو کهنیا ایو  آن نگاه کند ریو نظا یساعت مچ ،به سقف ،نینگاه کردن به حاضر یجااگر سخنران به -10

 .زندیبر هم م یطورکلرا به ، تمرکز شنوندگانار بخواندحضبدون نگاه کردن به  یانوشته

گام نگاه کردن به حاضران و بعد هن گذاردیصورت م یرو ،هاادداشتیخواندن  یخود را برا عینککه  یسخنران -11

 .شودیز شنوندگان متمرکموجب سلب  ،کندیکار را مرتب تکرار م نیا و داردیبرم

خود را در طول  یو آهنگ صدا یبلند حالنیو درع دیکن میمحل تنظ یخود را متناسب با بزرگ یصدا یبلند -12

ناخودآگاه  به صورت یسخنران شرفتیبا پمکن است . مدییکامل کلمات سخن  بگو انیب شمرده و با .دیده رییتغ یسخنران

 ید.کنترل کن دیحالت ناخودآگاه است با نیکه در ا جاازآن دییسخن بگو ترعیسر

 کیکه با  یدصحبت کن یصورت به همان نیبنابرا ،دیهست یکه مشغول صحبت با افراد آدم دیبه خاطر داشته باش -13

 .دیبه کار ببر ی،اساده محاورهلحن  .دیکنیفرد صحبت م

 یرعادیچنان غ دیظاهر شما نبا .دیلباس بپوش سمیربهتر است  .دیآراسته داشته باش یظاهر یسخنراندر هنگام  -14

 .گردد یاز موضوع سخنران ناباشد که موجب انحراف توجه حاضر

 

 هایی برای تهیه اسالیدتوصیه 2ـ4ـ3

توجه و ستفاده از جلبکار با ا نیا .کندیکمک م یرکوتاه به انتقال مطالب گفتا لمیو ف دیاسالبصری مثل  لیوسا 

جا . در اینشودینجام ما ی،عالقه در طول مدت سخنران کیتحر و انبساط حافظه ،کمک به ادراک ،از متن ابهامتمرکز رفع 

 شود:نکات کلی در مورد اسالیدها ارائه می

 .دارد یبرتر دهیچیپ دیسالا  کیبر استفاده از  دیچند اسال یریکارگبه دینشان ده دیرا در اسال دهیا کیفقط الف( 
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قرار   یرا برا یعبارت دیواگذار یگفتار انیرا به ب یمطلب فرع حیو تشر دینشان ده دیرا در اسال یفقط نکته اصلب( 

 .دارد دیبه تأک ازیکه ن دینیبرگز دیدادن اسال

قائم  یمحورها یمعرف ،در مورد آن حیتوض نیاول است  yو  xدر مختصات  یمنحن کیدهنده نشان دیاگر اسالپ( 

 .باشد یو افق

 رایز دیکن هیاز آن ته نسخهدو بهتر است  ،دیخود نشان ده یرا در دو قسمت از سخنران دیاسال کی دیخواهیاگر مت( 

 .باشد ریگوقت تواندیصحبت م در حین دیکردن مجدد اسال دایبازگشتن و پ

 .دیارنگذ یباق شینماصفحه یکه آن را رو دیکنیصحبت نم دیاسال کیدر ارتباط با  کهیوقتث( 

 .دینشان نده دیاسال کیرا در  یاضیروابط ر ایداده  یادیتعداد زج( 

 ینوشتن متن کتاب برا و نحوه حروفاندازه  رایز را در حالت کلی در اسالید ارائه نکنید. از کتاب ایصفحه یکپچ( 

 .ستیمناسب ن دینشان دادن در اسال

مثال  یبرا .شودیم انب تمرکز حاضرلموجب س یها گاهظاهر شدن کلمات و عبارت یبرا یحرکت یهاجلوه ح(

 .دیکمتر استفاده کن یحرکت یهاجلوه عون نیاز ا نیشود بنابراینم هیتوص شینماکلمات در صفحه لیحروف و تشک زشیر

 یهافیکه در رد یانکس یحت ی،قاعده کل کیوان عنباشند به زیر یلیخ دینبا دیاسال کیموجود در  یهاعبارتخ( 

 .در خواندن آن داشته باشند یمشکل دیاند نبانشسته یآخر محل سخنران

 .دیداده قرار نده 30الی  2۰از  شیب ،یاکلمه 2۰ یال 15از  شیب دیاسال د( در هر

 

 سؤاالتتشریح شفاهی پروژه و پاسخ به  3ـ4ـ3

شد. تفاوت اصلی  ست که نکات کلی مربوط به آن در قسمت قبل تشریحتشریح شفاهی پروژه مشابه ارائه سخنرانی 

ی قرار دارند و سواالت تشریح شفاهی پروژه با سخنرانی این است که شنوندگان در تشریح شفاهی پروژه در جایگاه باالی

سخبه سواالت البته پاپرسند و باید قانع شوند. پس از تشریح شفاهی پروژه باید به سواالت حاضرین پاسخ داد. زیادی می

ها است. تر از پاسخ به سواالت در ارائه شفاهی پروژههای عمومیهم مطرح است ولی حساسیت آن کمحاضرین در سخنرانی

 گردد:جا ارائه مینکات الزم برای پاسخ به سواالت در این

  را با گستاخی و حمله به کار  اگر افرادی سواالت خود .کنید ، ارائهفروتنیو پاسخ سواالت را در نهایت مهربانی

کلیه  سکوت نکنید و در عین حال .تر باشیدتر و فروتنشما مهربان ،تر هستندها گستاخه آنچهر دکردن شما ارائه

 .ابهامات را رفع کنید و توضیح الزم را ارائه نمایید
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  اید ه ارائه کردهکطالبی سوال در مورد م د.تفاوت قائل شوی «بحث»و  «سوال»در هنگام پاسخ به سواالت بین

میق کردن یا توسعه شود اما بحث به منظور عتر از شما میتر یا استدالل قویانجام شده و تقاضای تشریح بیش

 بهتر .ها ذکر نماییددر مورد بحثدیدگاه خود را شود به سواالت پاسخ دهید و اید طرح میمطالبی که ارائه کرده

 .ها مخالفت یا موافقت نکنیدجدید مطرح شده در بحثهای است بدون درنگ با دیدگاه

 اگر انتظار  .بدهید ه سوال توجه کنید و پاسخ آن رابچه در ذهن سوال کننده است را حدس نزنید فقط هرگز آن

 .دهیدهای مشکل میسواالت مشکل و تهاجمی داشته باشید به سواالت ساده پاسخ

  این کار عوارض . دازیدنامربوط نپر و هرگز به موضوعات دیگر .خ دهیدموضوعات پاس باید با توجه به سوالبه هر

 .منفی دارد

 گویند تا به ارائه دهنده آرامشمی مطلب ارائه شدهدر ابتدای سواالت خود از نکات مثبت  برخی از کارفرمایان 

وقت الزم را برای  .دآرامش داشته باشید و پاسخ سواالت را با عجله ندهی. در این مواقع ساکت باشید. بدهند

 .تشریح کامل پاسخ های خود صرف کنید

 هایی مثل بارتعبه کار بردن  ست.ل اوابل قبق ،چند لحظه مکث و فکر کردن قبل از پاسخ به سواالت مشکل

 .تواند مفید باشد و به شما فرصتی برای فکر کردن بدهدمی ،خوبی است سوال

  کنندهسوالحتی از  ،نیدوانید سوال را تکرار کتاید می فکر نکردهقبل از پاسخ به سواالتی که در گذشته به آن 

 .کردن خواهید یافت در این شرایط فرصت بیشتری برای فکر .ید که سوال را بیشتر توضیح بدهدهتوانید بخوامی

 در کند احساس بدی نداشته باشید همواره مطرح می هاجمیهرگز نسبت به کارفرمایانی که سواالت و ابهامات ت

 .دهنداین شرایط لبخند بزنید و بدانید که آنان وظایف شغلی خود را انجام می

 گاهی چنان  .دنکنیهای غیر اصولی می پردازد و انتظارات غیر عادی مطرح مبرخی از کارفرمایان به طرح عیب

بانه های کوتاه و موددر این شرایط به پاسخ .شودارائه دهنده داده نمی آید که فرصت پاسخ بهی به وجود میدلج

 .بسنده کنید و لبخند بزنید ولی عیب های غیر اصولی را نپذیرید

  ای برای آن نداریدنع کنندهمطرح شد که پاسخ قا یسوال اگر .نکنید و انتقادات را بپذیریددفاع زیاده از کار خود، 

 .د کردیتر فکر خواهبگویید که روی آن بیش و را قبول کنید
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 جلساتمهارت شرکت در  

سه با هدف جلسه حداقل دو نفر هستند و هر جل ی. اعضاشودیم لیتشک یاحرفه یهاطیدر مح یجلسات مختلف

ها سازمان ریراد سابا اف یو با همکاران درون سازمان و گاه یجلسات به صورت داخل نیا یگاه .شودیم لیتشک یمشخص

 هته نکات مهم جکخوب است  نیبنابرا کنند،یتعدد شرکت مخود در جلسات م ایشود. مهندسان در کار حرفهیم لیتشک

 قسمت ارائه شود. نیشرکت موثر در جلسات در ا

کنترل پروژه و  یها جلسات هفتگاز پروژه یاری. بسشودیم لیتشک یو گزارش ده یاطالع رسان یجلسات برا یبرخ

تداول است. افراد هم در سازمان ها م یهیوجت جلسات شود. یمهم هم در آن اتخاذ م یهامیرفع موانع دارند که تصم

 شوند.یم هیتوج ای نندیبیآموزش م یجلسات در مورد موضوع خاص نیکننده در اشرکت

 ارکان جلسه 1ـ5ـ3

 یو اعضا ریدب س،یاز رئ جلسه .دیالزم است ارکان هر جلسه را بشناس د،یشرکت موثر در جلسات داشته باش کهنیا یبرا

 .شوندیم لیجلسه تشک

 جلسه سیرئ -1

تمام اعضا  یفکرمهکند تا امکان  نییوقت اعضا را تع زانیجلسه، م یو رهبر تیدارد ضمن هدا فهیجلسه وظ سیرئ

 منحرف نشود. یاصل ریجلسه از مس نیچنگردد و هم سریم

 جلسه ریدب -2

نفر است  کیجلسه  ریبو د سیرئ یقبل و بعد از جلسه دارد. گاه هاییریگیو پ یدر برگزار یجلسه نقش موثر ریدب

، حضور در جلسه یبرا یگجلسه به منظور حصول آماد یبا اعضا تعامل، اعضا یدعوتنامه برا ارسالشامل:  ریدب فیوظا یول

مسائل  یبندزمان، سهطرح در دستور جل یمسائل برا تیاولو ییشناسا، آن ریو نظا ییرایجهت مکان جلسه و پذ یهماهنگ

 یگانیبا، جلسه جیتان یریگیپ، اعضا یجلسه براصورت ارسال، جلسه و به امضا رساندن آنرتصو نوشتن، در دستور جلسات

 است. سوابق

 جلسه یاعضا -3

 .کنندیدر جلسات شرکت م یاز اعضا بدون حق را یآن هستند. برخ یکنندگان در جلسه اعضا شرکت
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 جلساتدر  تیموفق یبرا ینکات 2ـ5ـ3

 از جلسات  کیهر  یبرا یشروع و خاتمه و دستور جلسه دارد. حتنامه با ذکر ساعت به دعوت ازین جلسه

 .نامه ارسال شوددعوت دیهم با یهفتگ

 بل از شروع جلسه قمراتب را  دیبا ابند،ینتوانند در جلسه حضور  یبه علت نیاز مدعو کیکه هر  یصورت در

 نیمدعو ریاعالم به سا یبرا یفکننده اعالم کنند تا در صورت لغو جلسه، زمان کاوقت به دعوتو در اسرع

ها ارشد آن ریدمدر جلسه حاضر نشوند الزم است تا مراتب به  نیاز مدعو کی هر اگر وجود داشته باشد.

 اعالم شود.

 یو با آمادگ یررسبقبل از حضور در جلسه، مدارک و سوابق مربوط به موضوع جلسه را  نیمدعو تا است الزم 

 کنندگان ارسال شود.شرکت یبرا نیتدو پس آن مصوبات و جلسهصورت .ندیدر جلسه شرکت نما یکاف

 از اعضا در  کی. هر باشندیشده م نییتع ساعت راس در جلسه در حضور به موظف کنندگان شرکت تمام

 .دینما یعذرخواه نیریدارد از سا فهیوظ ر،یصورت تاخ

 بر اساس استدالل  . نظرات راندیانم زیاز احساس پره یو ناش یشخص یهایریگاز موضع دیبا کنندگانشرکت

 به هدف ارائه کنند. دنیو به منظور رس

 کنند. لی، مباحثه را به مجادله تبدجلسه در کنندگانشرکت دینبا 

 باشد که اجازه دهد تمام نظرات ارائه گردد یبه گونه ا دیجلسه با تیریمد. 

 درون  نیبا حضور مدعو یزماندرون سا یجلسه شیپ کیخوب است  ،یبرون سازمان یجلسه هر از قبل

 .ردیگ صورت یانجام شود و هماهنگ یسازمان

 نشان  یمنف ای مثبت العملعکس دیت مطروحه جدزده نسبت به موضوعا در جلسات به صورت شتاب دینبا

 .دییتا در جلسات بعد به صورت پخته اظهار نظر نما دیداد. فرصت درخواست کن

 ود در جلسه حاضر خ اراتیاخت طهی. با قدرت در حدیخود بپرس ریاز مد خود را قبل از جلسه اراتیاخت حدود

 .دیشو

 دیکن زیو اصرار بر نظرات خود پره ییگومهمل ،یبا تلفن همراه، پرحرف یپچ کردن، باز مثل پچ ییکارها از. 

 دیننندگان نماکری. اگر ممکن است، منتظر تاخشودیم هیجلسه توص ریو دب سیشروع به موقع جلسه به رئ. 
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 جلسه را در  لیجلسه هدف از تشک تیری. خوب است مددیفراموش نکن دیجلسه نبا لیتشک یاصل لیدال

 کند. افراد هم هدف را در طول جلسه به خاطر داشته باشند. انیآن به صورت واضح ب یابتدا

 باشد. ازیو مشخص کردن اقدامات مورد ن میبر اتخاذ تصم دیبا جلسه هر تمرکز 

 زندیافراد لطمه م هی. انتقاد از افراد در جلسه به روحدیدر خلوت انتقاد کن د،یکن نیتحس جمع برابر در. 
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 مهارت در مذاکره 

 مذاکره چیست؟ 1ـ6ـ3

بازی با ا ی یتوپ باز یابر یشتریکه وقت ب دیخواستیخود م نیکه از والد ی. وقتشودیآغاز م یمذاکره از زمان کودک

خصوص مدیران پروژه ه و به. مذاکره یکی از کارهای متداول برای همدیل مذاکره بودد، شما در حانبه شما بده هیبچه همسا

کره برای انعقاد قرارداد برای مثال مذا .وکار از جنس مذاکره هستندکسب طیدر محمهندسان  روابطاز  یاعمده بخشاست. 

 مذاکره هستند. خود از مصادیق و مبلغ آن، مذاکره برای دفاع از کار انجام شده و مذاکره برای اثبات نظریات

دو مهندس با  یگفتگو تا یقرارداد تجار کیاز توافق درخصوص  هاتیاز فعال یامذاکره، محدوده گسترده اصطالح

رف ممکن است دو فرد دو ط نیهستند. ا ریدرگ یاحداقل دو طرف در هر مذاکره .ردیگیمختلف را در برم یفن یهادگاهید

مذاکره  ریکه درگیانسک .مذاکره تعارض وجود دارد کیدر  ریچند طرف درگ ای ود یهاخواسته بیند. دو سازمان باشن ای

. بنابراین هستند دهآما "داد و ستد"یبرا نیچنو هم "مخالفت ای رشیپذ"مذاکره مثل  ییربنایز میمفاه یبرا شوندیم

ویژه ای داشته باشد. همانطور  ار اخالقی یا فشار معنویمذاکره یک بحث حیثیتی نیست که اگر در آن برنده یا بازنده شویم، ب

 بود. ستد وداد  نیچنمخالفت و هم ای رشیپذ که گفته شد در مذاکره باید آماده 

 

 

 (: آمادگی داد و ستد در مذاکره الزم است.2-3شکل)

 

اصال حوصله جر و بحث را گویند که من شاید برخی از مهندسان جوان از مذاکره گریزان باشد. گاهی به اشتباه می

شود. مذاکره بخشی از جا اشاره میندارم. توجه شود که مذاکره به معنی جر و بحث نیست. مذاکره قواعدی دارد که در این

ای و حتی شخصی دانست. مولف مهندسان با زندگی روزمره است و باید به آن عادت کرد و آن را بخشی از زندگی حرفه

بینند که باید آن را به خوبی ای را یک فرصت و چالش میبرند. آنها هر مذاکرهکه از مذاکره لذت می شناسدای را میتجربه

رسد. البته ما حق نداریم که به ها به گفته جرج برناردشاو به نتیجه نمیانجام دهند. البته ناگفته نماند که مذاکره با احمق
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ای طرف مقابل هم معموال حرفه ای ترک نماییم. در زندگی حرفهسادگی طرف مقابل را احمق فرض کنیم و مذاکره را 

 است و آماده یک مذاکره خوب است.

 فیدکتر ظر از دیدگاه مذاکره اشتباهات کلیدی در  2ـ6ـ3

جا ترجیح دارد که از اند. در اینمنابع زیادی در مورد اصول مذاکره وجود دارد و افراد زیادی در مورد آن سخن گفته

عم از اتمام مذاکرات گوید سال تجربه شروع کنیم. دکتر محمد جواد ظریف می 40ای با ه کننده حرفهسخنان یک مذاکر

ی شباهت های زیادی و خانوادگ یمذاکرات شخص یو حت یکار یهاطیدر مح یاکشورها تا مذاکرات حرفه نیمذاکرات ب

که موجب  میدهیانجام ما ر ریاشتباهات ز ولی اغلبدارند. برای یک مذاکره خوب باید از اشتباهات کلیدی زیر پرهیز کنیم 

 ( :1398، فی)ظر شکست و بن بست در مذاکره می شود

که  میکنیبلکه گوش م میمکه او را بفه میکنیبه حرف طرف مقابل گوش نم گیرد ورا می مذاکره ی. مجادله جا1

 .میکن دایاو را پ یهاتناقض حرف

 یهابر اساس حرف که بایدداریم در حالی هافرضشیو قضاوت بر اساس پخودمان  "یهافرضشیپ". اتکا به 2

اشت لذا حتما پیش فرض قضاوت کنیم و مذاکره نماییم. قبل از شروع مذاکره باید اطالعاتی از طرف مقابل د طرف مقابل

 ها مذاکره کرد. داریم ولی نباید با اتکا به پیش فرض ها و قضاوت بر اساس پیش فرض

 یبلکه گاه میندارذاکره مدر بازنده  کی ایبرنده  کیفقط  کهیدرحالداریم باخت در مذاکره  ایبر اساس برد  . تفکر3

فقط به برد نباید پس  ،از باخت است شتریمذاکره ضررش ب کیبرد در . گاهی میبریهر دو طرف م یو گاه میبازیهر دو م

 شود.فکر 

از این نوع پیش  می شود، یک اشتباه بزرگ در مذاکره است. بایدبینی منفی که خودش باعث تحقق خودش شی. پ4

و  میکنیآن رفتار م و بر اساس میکنیم یمنف ینیبشیپمشهور است پرهیز کرد.  بخش "خودکامپیش بینی "بینی که به 

 .(1398, فیظر) فتدیاتفاق ب یمنف جهیکه آن نت میشویم خودمان موجب تاًینها

 

 (: دکتر ظریف در حال سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر3-3شکل)
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دقیقه است.  20است. فقط  در اینترنت در دسترس دانشگاه امیرکبیر TEDx دکتر ظریف درمشروح سخنرانی جالب 

  خوب است آن را بیابید و گوش دهید.

 

 ی موفقچند نکته برای مذاکره 3ـ6ـ3

های زیادی با هم شود. بدیهی است که انواع مذاکرات تفاوتدر این جا نکاتی برای انجام یک مذاکره موفق ارائه می

 شود.نکات عمومی پرداخته می جا بهها وجود دارد. در اینهای بسیاری هم بین آندارند ولی شباهت

 

 هدف مذاکره نییتع: 

رت کنید و حداقل ها بهتر است از قبل با  همکاران مشو .دیخود از مذاکره را قبل از شروع مذاکره مشخص کن هدف

 و حداکثرهای مورد انتظار را مشخص کنید.

 برقراری ارتباط با طرف مقابل: 

ه کلمات و عبارت های کنید در ابتدای مذاکره یا حتی در حین مذاکر سعی .ترین بخش مذاکره استارتباط افراد مهم

ها و نکات مثبت طرف مقابل بدون اغراق و صادقانه صحبت کنید. در ضمن توجه دوستانه به کار ببرید. گاهی از توانایی

بنابراین نگرش  د.لحن شما را مشخص میکند و برروی نتیجه کار اثر میگذار شما نسبت به طرف مقابل نگرشکنید که 

 مثبت داشته باشید.

 شنونده خوب بودن: 

 گرانید حرف ،اشدخوب وصبور ب یاشنونده دیبا یاحرفهکننده مذاکره  کهمان طور که قبل از این هم گفته شد، ی

 .دهدیو پس از فکر کردن پاسخ م کندیخوب گوش م ،کندیرا قطع نم

 کسب اطالع از طرف مقابل: 

 مذاکره. برای انجام شودتوافق منجر نمیدلیل شناخت ناکافی یک طرف از طرف مقابل، به  به مذاکراتاری از بسی

اما همان طور که  .های آنها باخبر شویدها و انگیزهخواهد و از نیازها، خواستهباید بدانید که طرف مقابل شما چه چیزی می

شفاف از طرف را  خود های سوالت تکا کرد. خوب اسهای قبلی اقبل از این گفته شد نباید فقط به اطالعات و پیش فرض

  مقابل بپرسید.
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 طرف مقابل را ضایع نکنید: 

رید. در مذاکره به هیچ وجه به رویش نیاو. دروغ گفتحرف فنی خیلی نادرستی زد یا حتی طرف مقابل شما اگر 

گوید اگر دشمن به میکه  چینی است خیلی قدیمی داستانیک  برگرفته ازداریم. این مفهوم « پل طالیی»مفهومی به نام 

ای گذشت، پل پشت سرش را خراب نکنید؛ چون وقتی دشمن بداند دیگر راه شما حمله کرد و از پلی بر روی رودخانه

رش را از طال سبرگشتی ندارد، انرژی و تالشش برای شکست دادن شما مضاعف خواهد شد. در عوض بروید و پل پشت 

نشینی هم افتخار است. پس ما، نه نشینی کند، احساس کند که روی این پل طالیی، حتی عقبببسازید تا اگر خواست عق

ای مان را ضایع کنیم، بلکه حتی موظف هستیم کمک کنیم که او خطایش را به شیوه آبرومندانهتنها نباید طرف مذاکره

 نشینی کند. بپوشاند و عقب

 نگاه رو به جلو: 

. یادآوری خطاهای تان است نگاه کنیم نه به چیزی که پشت سرمان اسمکه پیش روی کارها و موضوعاتی همیشه به

نگاهتان رو به  .ایممهم نیست چقدر راه تا حاال آمده ذاکره مفید نباشد و روابط را بد کند. خیلیتواند برای ادامه مگذشته می

 آینده باشد.

 در حل مشکالت یفکرو هم یهمکار: 

 کی یاصل یهایژگیحل مشکالت از و یبرا تی. خالقشودیحل م یبا همکاردر مذاکره  و اختالف طرفین مشکالت

ف مقابل هم تالش حل مشکل طر یکه برا دیداشته باش یمذاکره موفق دیتوانیم یکننده خوب است. شما به شرطمذاکره

 .دیکن

 

 زبان بدن در مذاکره 4ـ6ـ3

 ی شود:نکته مهم در این ارتباط اشاره مزبان بدن مهم است و بر مذاکره تاثیر می گذارد. به چند 

 به سینه  دست. است و قدرت پشت تکیه دادن نشانه خشونت نحوه نشستن دقت کنید. برای مثال به به

 .است تمایل بدن به جلو نشانه توجه .کندرا تداعی می نبود اعتماد به نفسبودن نشانه 

 چنین و هم است نگر عالقه به ادامه مذاکرهچهره باز بیا .تماس چشمی مستقیم بیانگر افکار مثبت است

 .چشمان باز و حالت مهربان نشانه متقاعد شدن است
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 بازی کردن با اما  .دهنده تفکر استگذاشتن دست زیر چانه نشانچنین و هم خیره شدن نشان دهنده تمرکز

 .نشان دهنده حواس پرتی استیا موبایل قلم 

 

 سخن آخر برای مذاکره 5ـ6ـ3

برد مذاکره با یشصوص مذاکره این هست که مذاکره کننده خوب باید تمام تالش خود را برای پتوصیه  آخر در خ

فظ منافع پروژه باید حبرد کار و حفظ اصول ارزش های اخالق حرفه ای و معیارهای علمی و فنی انجام دهد. همچنین پیش

 در سر لوحه تالش های یک مذاکره کننده خوب باشد.

 

 کار یسروانشناهای مهارت  

کار  یروانشناستر باشند. ای با افراد موفقکند که در تعامل حرفهای کمک میهای روانشناسی به افراد حرفهمهارت

ای از کار، رشته یشناسروان. از آن برخوردار باشد یتا حدود دیبا یااست که هر فرد حرفه ییهاها و مهارتاز دانش یکی

 یهدف اصل دهد.یرار مرابطه با کار را مورد مطالعه ق دری آدم یذهن ندهایآیفر کاربردی است که رفتار وی روانشناس

اثر   "کار"انسان و " نیه بکه در رابط است یهای علم روانشناسافتهیدسته از اصول و  کار، مطالعه و کاربرد آن یروانشناس

 گذارد.یم

 

 کار یموضوعات مورد بحث در روانشناس 1ـ7ـ3

 جا بیاید:بررسی در روانشناسی کار در اینخوب است رئوس مباحث مورد 

 کارکنان یده زهیو انگ ختنیبرانگ یها روش 

  ها متناسب با اهداف سازمانهیها و تنبپاداش میتنظ 

 یشغل فیمختلف به وظا تیها و جنسنگرش کارکنان مختلف اعم از رده درک 

 نامطلوب افراد یاز رفتارها یریجلوگ یهاروش 

 کارکنان یروح یهایشانیو پر یاز نبود تمرکز فکر یاز حوادث ناش یریشگیپ 

 فرد ییبر کارآ یاز کاهش اثرات اضطراب و فشار روان یریجلوگ 
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 در سازمان یوربهره شیکارکنان به منظور افزا نیدر ب یجو مثبت کار جادیکارکنان و ا تیرضا شیافزا 

 یگروه یهاییایپو شیدر سازمان و افزا یارتباطات مثبت گروه جادیا 

کارکنان  یر است بلکه برابرخوردا یخاص تیها و ادارات از اهمدر سازمان رانیمد یکار نه تنها برا یشناخت روانشناس 

را در  یموثرتر تیریود که مدبکار تسلط داشته باشند،  قادر خواهند  یبر مباحث روانشناس رانیاست.  هر اندازه مد دیهم مف

برقرار  رانیمدبا  یحت یط موثرترتوانند ارتبا یکار م یبا روانشناس ییارکنان هم با آشناببرند. ک شیارتباط با کارکنان به پ

 کنند.

 

 لباس مناسب در محل کار 2ـ7ـ3

دهد و ای ما را تحت تاثیر قرار میای در محل کار به دالیل روانشناسانه  تصویر حرفهپوشیدن لباس مناسب و حرفه

کند و . تعریف لباس مناسب از کشوری به کشور دیگر فرق میدا را افزایش دهتماد دیگران به متواند سطح اعچنین میهم

ارگاه اجرایی با دفتر تابع فرهنگ آن جامعه است. نوع کار هم بر انتخاب لباس مناسب موثر است برای مثال لباس در ک

 Syrdahl, 2001ار نیستند )ها مناسب محیط کبرخی از لباس اند که مطالعاتی فرق دارد. هازن و سیردهال تشریح کرده

&Hazen .)  

کنید که ها برخورد میرا در اینترنت جستجو کنید به انواع دستورالعمل "Dress Code Policy"اگر عبارت 

 کنند. برلسان یمهای خاص خود را اعمال های بین المللی سیاستهایی برای لباس و آرایش دارند. برخی از شرکتتوصیه

(Brleson, 2020) کند.ای بیان مینکاتی عمومی را در خصوص لباس حرفه 

 

 های کاربردی به مهندسان جوانتوصیه 3ـ7ـ3

 یروانشناس یصصمطالعه تخ یها براکتاب نیشده است. اغلب ا فیکار تال یروانشناس نهیدر زم یمختلف یهاکتاب

ها و نکات کاربردی  برخی از توصیه در ادامه به بنابراین .دیمباحث دار نیبا ا یکاربرد ییبه آشنا ازیشما ن یشده است ول فیتال

 شود.روانشناسی پرداخته می

 .دیندازین گرانیرا به گردن د ریتقصالف( 

. شما دیندازیب گرانیبه گردن د یکار طیرا در مح ریکه تقص ستین یخوب یدهیا  "!ستیمن ن ریتقص" :دیینگو هرگز

آن را به عهده  تیمسئول د،یاداشته ینقش نیترنرفته است، کوچک شیکه درست پ ی. اگر در هر کاردیمسئول باش دیبا

و  سیرئ دیو اجازه ده دیکن هیتک قی. به حقادیارائه کن ع،یاز وقا «یاطرفانهیب» حیتوض د،یانداشته ی. اگر هم نقشدیریبگ
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که انگشت اتهام به  یا. لحظهمقصر است، داشته باشند یچه کس کهنیا یخودشان را درباره یهایریگجهیهمکاران شما نت

را به عهده  شیاکاره تیکه مسئول دیهست یشما فرد ابندییدرم گرانیاست که د یالحظه د،یکنیدراز م یکس یسو

 یوقت گران،یو د شوندیاز افراد از کار کردن با شما منصرف م ی. بعضکندیرا آزرده م گرانیرفتار شما، د نی. اردیگینم

 اول از همه، شما را مقصر خواهند دانست.رخ داد،  یاشتباه

 

 .دیر منصفانه نخوانیرا غ تیریمد یهامیتصمب( 

: دییبگو دیتوانیال، ممث یعبارت برا ی. به جادهدیجلوه م تجربهی، شما را خام و ب"ستیمنصفانه ن"گفتن عبارت  

 لیدل شهی. مدیکرد فالن همکار محول رو که من دوست داشتم انجام بدم، به یبزرگ یمن متوجه شدم شما اون پروژه»

 «ب نبودم؟انجام اون پروژه مناس یچرا من برا شما،انتخاب شما رو بدونم؟ دوست دارم بدونم از نظر  نیا

 

 !ستیمن ن یکار فیدر شرح وظاپ( 

حقوق  فتایدر یر فقط براکه انگا دیجلوه کن یابه گونه شودیسخن باعث م نی. ادیاوریجمله را هرگز به زبان ن نیا

طرز تفکر اصال  نیمهم باشد، ا تانیبرا یشغل تیتر. اگر امنو نه کم ترشینه ب د،یدهیرا انجام م تانفیتان، وظاماهانه

)در  ستیشما ن تیقعمناسب مو دیکنیکه احساس م دیرا انجام ده یکار خواهدیاز شما م تانسی. اگر رئستیخوب ن

 د،یانجام ده اقیشده را با اشتمحول یفهیاست که ابتدا وظ نیواکنش ا نیشته باشد(، بهترندا رتیمغا اتیبا اخالق کهیصورت

کرده  رییشما نسبت به گذشته، تغ یکار فیوظا ایآ کهنیتان در شرکت و انقش یخود درباره سیاما پس از اتمام کار، با رئ

امکان را  نیا نیچن. همدیشویمدر نظرگرفته ن تیهمایپا و بکه شما خرده کندیم نیحرکت تضم نی. ادینه، صحبت کن ای

 .دیمورد به درک متقابل برس نیو در ا دیروز کنرا به تانیکار فیوظا یدهایو نبا دهایکه شرح با دهدیم تانسیبه شما و رئ

 

 زیآمنیتوه یاظهارنظرهات( 

از همکاران درست باشد، پس  یکیمورد  شما در زیآم نیندارد. اگر نظر توه یمثبت یجنبه چیه  گرانیبه د نیتوه

خود شما  نی. اگر نظر شما نادرست باشد، ادیاوریشما که آن را به زبان ب ستین ازیو ن دانندیرا م نیهم مثل شما ا گرانید

جود احتمال و نیتنبل هم باشند و ا ای قیناال یهاکه در محل کار، آدم ستین دی. بعدیشویخرد م گرانیکه در نگاه د دیهست

با صحبت کردن   د،یافراد را ندار نیاخراج ا ایافراد را بشناسند. اگر شما قدرت اصالح  نیهم مثل شما، ا گرانیدارد که د

 یتالش مفتضحانه یدهندهنشان گران،ید یعرضگی. صحبت کردن از بشودیشما نم دیعا یزیآنها چ یهاضعف یدرباره

  خودتان را خواهد گرفت. بانیگر تیرفتار شما، در نها نیادادن خودتان است.  خوب جلوه یشما برا
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 دشوار در محل کار  یهایتشخصمواجهه با  4ـ7ـ3

ها دارند. فراد و سازمانابر  یآثار منف نیمشکل آفرهای به اصطالح شخصیت ااز نظر روانشناسی یدشوار  یهاتیشخص

 .میها آشنا شوتیشخص نیاز ا یاست که با برخ یضرور نیبنابرا

 های دشوار(: انواع شخصیت3-2ول)جد

 نوع شخصیت خصوصیات

ها، متخصص هستند و سعی دارند درباره هر کنند در همه زمینهافرادی هستند که فکر می

کنند، اشتباه خود را قبول ندارند و بر اشتباه خود که اشتباه میموضوعی ابراز عقیده کنند. زمانی

 وال تکبر است.افراد معم ورزند. از خصوصیات دیگر ایناصرار می

 نهای همه چیزداشخصیت

کنند تفاوتی نگاه میای سرد و بی احساس دارند. به دیگران با بیهای منفعل چهرهشخصیت

ورزند و دوست ندارند نظر خود را ابراز های خیره دارند. از اختالف نظر و مناقشه اجتناب میو نگاه

 کنند.

 های منفعلشخصیت

کنند که ممکن است به سود آنان تمام تبد دیگران را وادر به کارهایی میهای مسشخصیت

کنند و زمانی که از دیگران انتقاد های مستبد به سادگی به دیگران توهین میشود. شخصیت

 افراد است. کنند، انتقادشان همراه با بی رحمی است. پر توقع بودن نیز از خصوصیات دیگر اینمی

 های مستبدشخصیت

دهند و با هر پیشنهادی موافق گو، در مقابل هر در خواستی، پاسخ بله میهای بلهخصیتش

اند، عمل دهند، اما به ندرت به قولی که دادههستند. این افراد قول انجام دادن هر کاری را می

 کنند.می

 های بله گوشخصیت

تر از خود کم بین هستند وها بدشود. آنها شنیده میدر مقابل هر درخواستی پاسخ نه از آن

 های نه گوشخصیت شود.دهد. وجود این نوع شخصیت در هر جایی، مانع از پیشرفت کارها میانعطاف نشان می

کند ولی برای بهبود اوضاع در جهت صحیح، فردی است که از زمین و زمان شکایت می

کنند و با این جویی میعیب دهد. افرادی که دارای این شخصیت هستند، همیشهاقدامی انجام نمی

 رنجانند.کار خود، دیگران را از خود می

 های شاکیشخصیت



 ارتباطی در مهندسی یهامهارت :ومفصل س

 

 

82 

مکاران افرادی که دارای شخصیت حسود هستند، تاب تحمل رشد و پیشرفت هیچ یک از ه

یم یا به روش مستق خود را ندارند. اگر متوجه شوند یکی از همکاران مورد توجه قرار گرفته است،

 کوشند وی را در نزد دیگران حقیر نمایند.غیرمستقیم می

 های حسودشخصیت

 

ها را تجربه نا کرد. احتماال خودتان هم انواع این شخصیتهای دشوار آشانواع شخصیت ( شما را با2-3جدول )

 .های کاری مواجه منطقی داشته باشیمهای دشوار در محیطای باید با شخصیت، اما از دیدگاه حرفهایدکرده

 یاحرفه یاوهیه شدشوار را ب یهاتیکه اعمال و رفتار شخص میداشته باش توجه دشوار یهاتیمواجهه با شخصی برا

 های کاریدر محیط دشوار یهاتیبا شخصای حرفهمواجهه  یبرا یشنهاداتیجا پنی. در امیمورد توجه قرار ده یو نه شخص

 :شودیارائه م

 

 یمقصود اصل عیو سر حیصر انیب.1

 ی. سعدیکن انیب حیو صر یدشوار به صورت  فور یهاتیبا شخص یکار خود را از مالقات یمقصود اصل دیکن یسع

موضع خود را نسبت  ومقصود  دیو هم نتوان دیهم وقت خود را تلف کن رمرتبط،یبا صحبت کردن درباره موضوعات غ دینکن

 .دیینما انیگونه افراد ب نیا یبه رفتار منف

 

 یپوزش طلب ایو  یت دفاعاجتناب از حال. 2

اجتناب  یپوزش طلب ایو  یدشوار، از حالت دفاع یهاتیمالقات و مذاکره با شخص یبرا ازیشود در هنگام نیم هیتوص

ها تیگونه شخص نیا چرا که رد،یبه خود بگ یدشوار حالت دفاع یها تیشخص یمنف یدر مقابل رفتارها دینکن ی. سعدیکن

 یدر مقابل رفتارها دینبا نیچنخود را ادامه خواهند داد. هم یمنف فتارر شتریرا مشاهده کنند، بشما  یکه حالت دفاع یزمان

داد که در  میدشوار اجازه خواه یهاتیکار به شخص نیچرا که با ا میریبه خود بگ یگونه افراد حالت پوزش طلب نیا یمنف

 خود را تکرار کنند. یمنف یرفتارها زین گرید یهاتیموقع

 

 دشوار یهاتیاز موضع خصمانه در مقابل شخص زیرهپ. 3
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چرا که با انجام  ،میریو دشمنانه به خود بگ زیدشوار، موضع خصومت آم یهاتیدر برخورد با شخص میکنی سع دینبا

که در مواجهه با  ستیمعنا ن نیبد شنهادیپ نی. امیداریم وا یمنف یهاگونه افراد را به واکنش نیا شتریعمل، ب نیا

امر  نیدشوار به ا یهاتیبرخورد با شخص یمورد نظر برا وهیش کهبل میاز خود نشان نده یجانیه چیدشوار، ه یهاتیصشخ

تا  میده را از خود نشان دهتاسف و خشم کنترل ش ،یدلخور ت،یگونه افراد، حالت عدم رضا نیاشاره دارد که در برخورد با ا

 .میخود وادار یمنف یآنها را به اصالح رفتارها
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 یبرخورد مرتبط با رفتار شغل .4

 یا رفتار شغلبمرتبط  م،یدشوار حمله کن یهاتیشخص یهاارزش ایها که به احساسات، نگرشآن یبه جا میکن یسع

نظر در کار را مورد توجه قرار  مرتبط با رفتار دشوار فرد مورد یسازنده و اثرات منف ریرفتار غ یعنی م؛یها برخورد کنبا آن

که در اثر رفتار  یحل مشکل یدشوار، آنها را برا یهاتیبا شخص مواجههشود در یم هیتوص رانی. به خصوص به مددهند

حل و  یر کار صحبت کنند و برادرفتار دشوار او،  جیها به وجود آمده است، فرا بخوانند و در رابطه با عوارض و نتادشوار آن

 .ندینما قیرفتار و اصالح آن، تشو رییر را به تغدشوا یهاتیشخص نیو عوارض ا جینتا نیفصل ا

 

 دهیبرخورد سنج. 5

. اگر مییبرخورد نما دهیرفتار کرد و سنج تیبا قاطع دیبا م،ییدشوار برخورد نما یهاتیبا شخص میکنیم یکه سع یزمان

اند، ادامه خواهد آورده افراد به وجود نیکه ا یمشکل ساز تیموقع م،ینداشته باش دهیدشوار، برخورد سنج یهاتیبا شخص

به رفتار  لیدل نیما قابل تحمل است و به هم یدشوار برا تیموقع نیکه تحمل ا دیخواهند رس جهینت نیها به اداشت و آن

در به کاربردن  یدشوار، دقت کاف یهاتیو قاطع با شخص دهیبرخورد سنج یشود برایم هیخود ادامه خواهند داد. توص یمنف

به  د،یدهیخود نشان م یصدا درکه  یتیمیصم قیمراقبت از طر ای یدگیو گاهاً با نشان دادن سنج دیباشها داشته واژه

.دیابیاهداف خود دست 
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 فصل چهارم 4

 یبازار کار مهندس
 

 مقدمه  

ی ای بر شناخت بازار مهندسها در مهندسی مقدمهشود. شناخت انواع حرفهبازار کار مهندسی دراین فصل تشریح می

شود. سپس مراحل استخدام تشریح ها در مهندسی به تحلیلی از بازار کار پرداخته میاست. پس از تشریح انواع حرفه

 گردد.های مهندسی تشریح میوکار و همچنین رده بندی مهندسان و شرکتی این فصل راه اندازی کسبشود. در ادامهمی

 

 ها در مهندسیانواع حرفه  

 یهااز سازمان یکیعنوان مهندس ممکن است دربه شماشود. هندسی در این قسمت تشریح میها در مانواع حرفه

 .دیمشغول شو ریزای حرفه

 کارفرما: 

 یهابتواند گروه کهنیا یباشد. کارفرما برا یخصوص ای یمالک و صاحب پروژه است. کارفرما ممکن است دولت

ی یا پیچیدگی پروژه تعدادی بنابراین با توجه به بزرگ دارد. یمهندس به اطالعات و تجربه ازین ردیبگ را به کار یمهندس

 گیرد.مهندس را به کار می

 مشاور: 

 .کندیت مها است. در ضمن به انجام کارها در هنگام اجرا نظارپروژه یمسئول انجام مطالعات و طراح

 عمومی: کارمانیپ 

 شود.ه او مربوط میهای اجرای پروژه بو اغلب جنبه پروژه است یاجرا مسئول



 بازار کار مهندسی :چهارم فصل

 

86 

 کار تخصصی:پیمان 

کار عمومی به دهد و اغلب توسط پیمانفقط یک کار تخصصی، مثل گودبرداری یا نصب اسکلت فلزی را انجام می

 شود.کار گرفته می

 تجهیزات: کنندهنیتأم 

وژه مورد نیاز است. برای برداری پرهای مهندسی به انواع تجهیزات نیاز است. برخی از این تجهیزات در بهرهدر پروژه

ن آالت ساختمانی در مثال چیلر در سیستم تاسیسات یک ساختمان از این دسته است. برخی تجهیزات مثل ادوات و ماشی

 باشد. تامین و فروش تجهیزات معموال نیاز به اطالعات مهندسی دارد.هنگام اجرا مورد نیاز می

 مصالح ساختمانی: کنندهنیتأم 

 شود، لذا نیاز به مهندس دارد.تر میصالح ساختمانی هرروزه پیچیدهتامین و فروش م

 

 (:1-4تمرین)

 هایی که در این بخش نام برده شد، یک شرکت در اینترنت پیدا کنید.برای هریک از حرفه

 

 

 تحلیل بازار کار مهندسی در ایران و جهان  

ــمت تحلیل می ــی در این قس ــود. این تحلیل کلی مقبازارکار مهندس ــناخت عمومی بازار کار دمهش ای برای ش

 مهندسی است.

 

 موضوعات پر رونق 1ـ3ـ4

و مرتب دچار  ران داردو توسعه در آن دو یگذارهیبه سرما یو جهان در هر زمان بستگ رانیدر ا یکار مهندس بازار

 زیاد باشند. توجه موردهای زیر کماکان رسد که زمینهشود، اما به نظر میتغییر می

 باشند. یبازار خوب یدارا ینیبشیقابل پ ندهیتا آ یشهر یهارساختیباعث شده است که ز یشهر تیجمع رشدالف( 

 یازهایهمواره از ن هاگاهدر نیرو برق ینفت و گاز و انرژهای انرژی استخراج و پاالیش حاملاعم از  یانرژ دیتولب( 

 خواهد بود. یاساس
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بینی دارای ده قابل پیشتا آین و کاهش مصرف آب یسازنهیبه ،یسازرهیذخ ،آب نیمرتبط با تأم یهاتیفعال ج(

 . است رونق

 یازهایاز ن یکی رساختیافزون بر ز ستمیسهای ساخت بود. ها و پروژهمواردی که در باال آمد مربوط به زیرساخت

اندازی های ایجاد و راهروژهپ . بنابراینکندیرشد م رساختیبه ز ازیاز ن ترعیسر دیجد یهاستمیبه س ازیاست. ن یجامعه بشر

 سیستم پررونق هستند.

 دارند. یبازارکار خوب ینیبشیقابل پ ندهیکه تا آ میرا برشمرد یباال موارد در

 

 یکاریو ب لیآمار فارغ التحص لیتحل 2ـ3ـ4

 هیهندسان است. روسمکشور جهان از نظر تعداد  نیسوم کایو آمر هیپس از روس رانیمجله فوربس، ا یبراساس بررس

 یسال زین رانی، در افوربس یهزار. طبق آمار اعالم 237 یسال کایکند و آمریم تیهزار مهندس ترب 454ساالنه حدود 

در رتبه چهارم و  بیبه ترت یکره جنوب ژاپن و یکشورها ران،یشوند. پس از ایم لیها فارغ التحصهزار از دانشگاه 234

آمار  کند.یم تیدس تربهزار مهن 147 یسال یکره جنوب هزار و 168 یسال جهان قرار دارند. ژاپن در مهندس دیپنجم تول

 را عوض کرد. هادگاهید دیبلکه با ستینگران کننده ن

 2۸,4درصد، رشته علوم حیاتی )زیستی( با  33,1های علوم کامپیوتر با پس از رشته حفاظت محیط زیست، رشته

 .درصد بیشترین نرخ بیکاری را دارند 24,1ا و رشته حقوق ب درصد 2۶,2درصد، رشته معماری با 

 یآمادگ دیبا نیاهستند.  بنابر یارشته افر یلیو خ گنجندینم ی خاصرشته کیدر  دیجد یوکارهااز کسب یبرخ

 .دیوکارها را هم داشته باشنوع کسب نیحضور در ا

 

 یحرفه مهندس ندهیآ  

ی تخصصی رشتهکده تبدیل به یبینی علمی آینپیش روزهطور کلی بسیار مشکل است و حتی امبینی آینده بهپیش

 شود.جا نظرات مولف در مورد آینده مهندسی ارائه میدر این وجودنیبااپژوهی شده است. با عنوان آینده

  و فراوان، مهندس  دیجد یهاافزاروجود نرماشدن است. ب یاانهیدر حال را یدر مهندس زیچهمه باً یکنون تقرا

 ندهیجوان هم در آ کی هایفناور نیآشنا باشد. باوجودا یاانهیمختلف را یافزارهاو نرم یبا فناور دیبا ندهیآ

 .کار مهندسان باتجربه را انجام دهد تواندیم یگاه
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  با  نیاز ا شیب دیبا ندهیتوان گفت که مهندس آیم تیفیو ک یورسطح بهره ترشیهرچه ب افتنی تیبااهم

 آشنا باشد. تیفیک تیریمد نیچنو هم یوربهره شیفزاا یهااصول و روش

  خواهد شد.  شیازپشیب و دارو یانسان به مقابله با کمبود آب، بهداشت، غذا، انرژ ازیجهان، ن تیبا رشد جمع

 یهاو محل یشهر یهاخترسایآب و ز تیریمد ،یمثل انرژ ییهانهیدر زم شیازپشیب دیبا ندهیدر آ نیمهندس

 .شوندینه رقابت حذف ماصورت از گرد نیادر غیر مؤثر واقع شوند  ،نتسکو یاحتمال

  قطب شمال انجام  زدهخیمناطق  ایبزرگ  یمثل صحرا دیجد یهاطیدر مح ندهیغذا در آ دیو تول یکشاورز

 کار را فراهم کنند. نیا طیشرا دیخواهد شد، مهندسان با

  نسبت  ندهیدر آ دیندسان باخواهند داشت. مه ندهیآ دیو تولدر ساخت  ینقش اصل یبعدسه یهانتریها و پرتربا

 کامل داشته باشند. ییها آشنایفناور نیبه ا

  فشان و آتش ،یامزلزله، سون ل،یهمچون س یعیطب یایهنوز بال یو فن یعلم یهاشرفتیامروزه باوجود همه پ

کند که  شرفتینان پچ ندهیدر آ یهندسکه م رودی. انتظار مشوندیم ایدن ی... موجب خسارات در تمام کشورها

 شود. زیناچ  ایبال نیاز ا یخسارت ناش

گفت  شودیسال( م 40 یال 30) یمهندسان جوان امروز یاو در حد عمر حرفه ینیبشیقابل پ ندهیتا آ رانیدر ا     

 :است ریز یهانهیمختلف در زم یهابه پروژه ازیکه ن

 یانرژ نیتأم -1

 یشهر یاهرساختیز نیتأم -2

 است. یاسیس طیهم تابع شرابه درآمد کشور دارد که آن یبستگ رانیها در اپروژه نیاانجام 

 

 استخدام شدن 

ل و نکات مربوط به مراح ، لذاکنندیم یط لیپس از فراغت از تحص بسیاری از مهندسان  استخدام شدن را ندیفرآ

 آید.جا میمراحل استخدام در این

 تهیه رزومه 1ـ5ـ4

کرده و درخواست خالصه  یرسانمختلف اطالع یهابه استخدام مهندس دارند، با روش ازیکه ن ییهاسازمانمعموالً 

شود و یاستخدام فرستاده م یهایآگه در پاسخ به رزومه یاریتعداد بس اغلب .کنندیرزومه م ای  یو کار یلیسوابق تحص

شامل اطالعات  د،یکنیکه ارسال م یاچه رزومهچنان. دیخاب نماانتبرای مصاحبه را ها رزومه از یتعداد کم دیکارفرما با
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ها هم نخست یک امتحان برخی از سازمان بود. دینخواه شده به مصاحبهدعوت فرادمبهم و نامربوط باشد، حتماً در گروه ا

 ها و مصاحبه دارند.استخدامی قبل از بررسی رزومه

، های افرادمهارت و یکار و یسوابق درس خالصه اطالعات و گفت به توانیم میکن فیرزومه را تعر میبخواه اگر

 :کرد میبه سه قسمت تقس توانیهر رزومه را م یطورکلبه. ندیگویرزومه م

 .هاتوانایی و هامهارت-4وابق کاری س-3سوابق تحصیلی -2 فردی  اطالعات-1

مشاغل،  یبرخ یراب یلیسوابق تحص ،نندکیم دایپ یترنقش پررنگ التیکه تحص یسدمثل مشاغل مهن ییکارها در

 .شوندیمعموالً خوانده نم یطوالن یهارزومه .آورندیم یرا در قسمت اطالعات فرد یلیسوابق تحص

. دیها را کامل پرکنفرم نیا.  دیکه اطالعات خود را وارد کن دهندیشما قرار م اریفرم در اخت کیها از سازمان یبرخ 

 یدر کارها یخارج زبانها را ناقص نگذارید. اما حتی در این صورت هم فرم دیکنها آن فرم وستیا هم پرزومه ر دیتوانیم

 . در رزومه اشاره شود جیمهم است لذا حتماً به مقدار تسلط شما به زبان خار یمهندس

ل است با فردی منعطف، تمایما کارفرم معموالً مهم رزومه است. اریبس یهااز قسمت یکیها و مهارت هاییبخش توانا

حل مسئله در  قدرتکاری کند. هم یقو یارتباط یهاو مهارت یگروه کار ییتوانادارای شناس، زمان، ریپذتیمسئول

حتماً  دیدار یگریهارت دمهر  ایذکرشده  یهامهارت این که هرکدام از دیکنیاحساس م اگر دارد. تیاهم اریبس یمهندس

خودتان مثال  یبرا دیکن یعس ،قبل از ذکر کردن هر مهارت در رزومه لذا دیصادق باش دیبا .دیآن را در رزومه خود ذکر کن

 .دیآن مهارت را دار دیتا مطمئن شو دیاوریب

ی و برخی از تجربیات سوابق کارآموز ندارد لذا به یکار چندان قهبشده است، سا لیالتحصفارغ یتازگکه به مهندس کی

 یلیسوابق تحص های رزومه یعنیبخش رسای نی. بنابراشودکه امتیاز بزرگی محسوب نمی ندکیمدت اشاره مکوتاهکاری 

 مهندسان جوان است.رزومه برای مهم  یهاشها از بخو مهارت

 ( آمده است.1_4مثالی از تهیه یک رزومه خوب در شکل)
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 (: نمونه رزومه فارسی1-4شکل)

است اما دلیلی ندارد که دقیق از آن برای نوشتن رزومه خودتان استفاده کنید. ی خوب این رزومه یک رزومهاگرچه

توانید آن را خیلی خوب و کوتاه بنویسید. درج ی من ضروری نیست. فقط وقتی آن را به کار برید که میبخش درباره

 نویسید.توانید پس از سوابق کاری بها در رزومه را میمهارت

جا ی انگلیسی هم در اینای از یک رزومهکارهای بین المللی الزم است. بنابراین نمونه ی انگلیسی درتهیه رزومه

 آید.می

 

وود داوودیدا  

  

ت

 رکی

 

 

 
 

 

کا

 ری

انگلی

 سی
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(: نمونه رزومه انگلیسی4-2شکل)  

 

 ( :2_4) نیتمر

 .دیکن کارفرما نقد کیآن را با نگاه  یهاو کمبود دیابیمهندس جوان را ب کیرزومه 

 ( :3-4) نیتمر

  برای خودتان بنویسید و به استاد یا دوست خود بدهید تا نقد کند. یک رزومه
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 مصاحبه استخدامی 2ـ5ـ4

 شود.یارائه م خدامیاست در مورد مصاحبه یقسمت نکات نیشود. در ایاستخدام انجام م ندیمعموال مصاحبه در فرآ

ی امروزه ست ولا یال حضورها است. مصاحبه معموکارکنان در سازمان نشیگز یبرا یاصل یهااز روش یکیمصاحبه 

مصاحبه  یابتدا در است ممکن ردگییانجام م پیمانند اسکا یرسانامیپ لیوسا گریها از راه دور با تلفن با داز مصاحبه یبرخ

 یهایی. توانادیاشته باشدرا  یسوال نیپاسخ به چن یآمادگ نی. بنابرادیکن یاز شما خواسته شود که خود را مختصرا معرف

 .دیسوال بگنجان نیرا در پاسخ به ا مهم خود

  اط ضعف نق انیب یبرا .دیکن انیب را خود قوت و ضعف نقاط که بخواهد شما از کنندهمصاحبه است ممکن

 ید. براینک لینقطه قوت تبد کیخوب به  انیرا انتخاب کرده و آن را با ب یضعف نظر کیاست  یکاف

م شد، تا شوم که از زمان غافل خواهیم ذبکار ج قدر بهاست که آن نیضعف من ا نیترگرمثال بز

ضعف شما  نیترگرزصورت ب نیاند. بدکه همکارانم به خانه رفته نمیبیگردانم و میکه سرم را برمییجا

پرسند. یا را منقاط قوت شم نیترمصاحبه کنندگان مهم یگاه .شودیم هینسبت به بق ترشیب انجام کار

  .دیداشته باش قیو دق کممح یم جوابسوال ه نیپاسخ به ا یبرا

  دیصاحبه شغلی باملباس شما برای رفتن به یک . دیدر هنگام مصاحبه داشته باش یاظاهر آراسته و حرفه 

جا تر از محیط معمولی آنیرسم یکم دیتوانیبا محیط آن کار هماهنگ باشد. البته برای حفظ احترام م

 لباس بپوشید.

  شما عالقه است ممکن خوب حرکات. کنید استفاده مناسب اندازه به بدن اتحرک از کردن صحبت برای 

 تفاوتی است.ی بیبی حال بودن نشانه ولی دهد، نشان جاآن در کارکردن برای را

  شید که هم به خاطر گرتان تشکر کنید، در نظر داشته باخواهید از مصاحبهکه میمصاحبه، زمانی انپای در

ردن به این صورت ککنید. تشکر  اند تشکراند و هم برای فرصتی که به شما دادهاشتهزمانی که برایتان گذ

 و برای وقت دیگران ارزش قائل هستید. ستیدای هدهد که فرد فهمیدهنشان می

  است تربیش احترام شانهن کنید، تحقیق ایدداده تقاضا آن برای که شغلی و شرکت مورد در تربیش چه هر  .

و حس تعهد شما  روتنیف نمایش بنابراین. کندمی کار شرکت این برای شما گرمصاحبه که دنکنی فراموش

 .نیدشود که بهتر جلوه کبه مصاحبه، باعث می

  هایتانحرف به و نگفته وغدر کوچک، چند هر ای،مسئله هیچ خاطر به. نگوئید دروغ ایمسئله هیچ مورد در 

 گذارد.یر جا مب یمنف ریگویند. دروغ تاثگاه دروغ نمیرم هیچهای محتندهید. انسان اضافی برگ و شاخ
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 ی به شرح زیر است :استخدام یسواالت متداول در مصاحبه ها یبرخ

 تان بگویید.ایدرباره تجربیات حرفه  (1

 ی شما چیست؟های فوق برنامهفعالیت  (2

 چقدر است؟ میزان حقوق دریافتی در کار قبلی شما  (3

 و ماموریت هستید؟ آیا حاضر به مسافرت  (4

 اید؟تان را ترک کردهچرا کار قبلی (5

 برنامه و اهداف شغلی شما چیست؟  (6

 دانید؟از مشتریان و  رقبای ما چه می نیاز شرکت ما و هم چن  (7

 اید؟دهرا دنبال کر یهای آموزشی حرفه اتحصیالت شما چیست؟ آیا دوره  (8

 شیوه کار شما چگونه است؟  (9

 ان حرف بزنید.خودت ایخصوصیات حرفه از  (10

 ر باشید؟توانید در توسعه شرکت ما موثکنید میچرا و چگونه فکر می  (11

 از چه زمانی آماده به کار هستید؟  (12

 در حال حاضر فعالیت شما چیست؟ (13

 دهید؟کار در گروه را دوست دارید و چگونه خود را با یک گروه تطبیق می  (14

 میزان حقوق درخواستی و پیشنهادی شما  (15

. دیو کامل پرکن قیدق یلیها را خفرم نی. ادیتا آن را پرکن دهندیرا به شما م یقبل از مصاحبه فرم شرکت ها یبرخ

 است. سیونکردن اطالعات بهتر از دست پیتا

ه عنوان روش باز مشکالت مصاحبه  یمتداول است. برخ اریبس یول ستین نشیگز یبرا یبیع یمصاحبه روش ب. 

 :میراشمیبرم جانیرا در ا نشیگز

 وندگان دارند.شاز نوع ظاهر مصاحبه  ییهابرداشت ای یداورشیاز مصاحبه کنندگان  پ یاری. بسالف

 نیبا مصاحبه شونده صحبت کنند. در ا یعیو طبقدر مهارت ندارند که بتوانند به نحها آنکنندهمصاحبه ی. بعضب

 .ردیگیصورت نم یدرست یابیو ارز شودیخشک زده م یهاحرف یبرخ طیشرا
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بر  یخوب ریدر برخورد اول تأث تواندیکه م یکننده باشد. کسگمراه تواندیم یمتقاض ها و رفتارهایی حرف. گاهج

خود را موقت پنهان  ندیآناخوش یرفتارها توانندیم هایطور نباشد. بعضآن ترشیب یهاییافراد بگذارد، ممکن است در آشنا

 ترشیخود را ب یاقعو اتیخصوص جیتدرهشود و بیتر مباشد، مصاحبه شونده خسته تریچه مدت مصاحبه طوالن هر کنند.

 دهد.ینشان م

 

 استفاده از فرصت کارآموزی 3ـ5ـ4

زهایشان آن اندازه نیست که کنند اما نیاها اگر به نیروی انسانی کیفی برخورد کنند، او را استخدام میخیلی از شرکت

را چند ماه به عنوان کارآموز  گر بتوانید شرکت مورد عالقه خود را قانع کنید که شمادر این شرایط ا .آگهی استخدام بزنند

اندوزی خوبی تجربه اید. در مدت کارآموزی اوال فرصتو بدون پرداخت حقوق استخدام کند، فرصت خوبی به دست آورده

 .ویدبعد استخدام ش های خود را به آن شرکت نشان دهید وتوانید قابلیتثانیا می .آوریدبه دست می

سال داشت  وکار بوده است. او تنها هشتیکی از افراد موفق در کسب (Robert Herjavec) رابرت هرجاوک

ها از کرواسی به کانادا رفتند و ساکن شدند. خاطر فرار پدرش از زندان، مجبور شد همراه خانواده مهاجرت کند. آنهکه ب

ادبیات انگلیسی و علوم  هرجاوک بسیار سخت بود اما رابرت توانست در دو رشتهجا برای خانواده شرایط زندگی در آن

رفت.   Logiquestنام التحصیل شود. سپس رابرت برای کار به یک شرکت نرم افزاری بهسیاسی از دانشگاه تورنتو فارغ

مخالفت کردند. با این  ا درخواست استخدامشوکارهای کامپیوتری نداشت، بجایی که هیچ تخصصی در کسباما از آن

ین مدت آنچنان سخت حال رابرت هیئت مدیره را متقاعد کرد شش ماه به او فرصت دهند بدون حقوق کار کند. او در ا

 !کوش و پر تالش بود که توانست مدیر روابط عمومی این شرکت شود

ین کارآموزی اشده است.  های مهندسی گنجاندهساعت در برنامه درسی بسیاری از رشته 240 کارآموزی به مدت

کار،  ل کمبود فضایها به دالیلی مثتوجه کنید که بسیاری از شرکت .هم فرصت بسیار خوبی برای ایجاد ارتباط است

بنابراین اگر  .ارآموز ندارندککمبود وقت برای آموزش کارآموزان و مشکالت کار با جوانان و افراد تازه کار تمایل به جذب 

 .شما داده شد، قدر آن را بدانیدفرصت کارآموزی به 

 یگزارش کارآموز یاندانشجو شودیم یهحرفه توص یطبا مح ییآشنا یبرا یافزون بر استفاده از فرصت کارآموز

 ینفصل مطالب اباشد. سر یو سازمان یریتینکات مد یحاو ینو همچن ینکات فن یگزارش حاو ینکنند. ا یهته یخوب

 :ودشیم یشنهادپ یرگزارش به شرح ز

    (یارآموزکدر دانشگاه و محل  یو نام استاد کارآموز یگزارش و زمان کارآموز یه. مقدمه )علت تهالف

 یکارآموز یات. کلب

 شرکت یها یتو فعال یشرکت محل کارآموز. 1. ب
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 در سازمان یمحل کارآموز یسازمان یتسازمان و موقع یاشرکت  ینمودار سازمان. 2. ب

 یارآموزمورد ک یپروژه ها. 3. ب

 مطالب مرتبط یرسا. 4. ب

 یمورد کارآموز یپروژه ها یا. پروژه ج

 پروژه یاتکل. 1. ج

 یشرح خدمات شرکت در پروژه مورد کارآموز یاتکل. 3. ج

  پروژه در  کارآموز یها یتشرح فعال  .4. ج

 موجود از پروژه یمطالعه گزارش ها. 1. 4. ج

  ییمورد آشنا ینرم افزارها.  2. 4. ج

 شرکت در جلسات. 3. 4. ج

 از محل پروژه یدبازد  .4. 4. ج

 ها یتفعال یرسا  .5. 4. ج

 یتفعال ینیب یشپ ی،زقبل از حضور کارآموز در پروژه،  در مدت کارآمو یکشرح مراحل انجام پروژه به تفک. 5. ج

 پروژه یتا انتها یها

 ی. جمع بندد

 

 در مهندسی وکارکسباندازی راه  

 یام کارهاانج یبرا یمجموعه خصوص کی یاندازراه یبه معن یدر مهندس (Business)کار وکسب یانداز راه

هر نوع کسب و کار  یاندازراه ی)اوال( از قواعد و اصول عموم ی در مهندسیوکارکسب نیچن یاندازاست. راه یمهندس

 ( قواعد خاص خود را دارد.ایکند )ثانیم تیتبع یخصوص

کسب و کار است.  یندازادر خصوص راه  نانهیواقع ب ریپر از مطالب غ یمجاز یفضا ترنت واین شود کهیم تذکر داده

 .دیمراجع معتبر استفاده کن هایها و راهنماییتوصیه فقط از
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 وکاراندازی کسببرای راه مهم ازین شیپ چند 1ـ6ـ4

تواند  یاست و م ینوش طوالر نی.  ادیبا آزمون و خطا جلو برو دیتوان یم یوکار خصوصکسب کی یراه انداز یبرا

 ها مشکل است.جبران آن یشود که گاه ییباعث شکست ها

راه  دهیکل ا دیباناست اما  ریاز کار اجتناب پذ ییروش آزمون و خطا به هر حال در بخش ها یریبه کارگ اگرچه

 دی. باکندیو خطا را کوتاه تر ماه آزمون ر آوری اطالعاتوجمع کسب و کار را با آزمون و خطا آغاز کرد. کسب دانش یانداز

 (ess planBusin(برنامه کسب و کار  ندر خصوص کسب و کار مورد نظر کسب کرد.  نوشت یاطالعات و دانش کاف

 وکار است.کسب یراه انداز یازهاین شیپ نیاز مهم تر یکو ی دارد تیاهم اریبس

برنامه چقدر  نیکه ا ستیاما معلوم نانجام شود و باید حتما است  یضرور اریاگرچه نوشتن برنامه کسب و کار بس 

کار کرده و کسب  مدتی به آنمشا ایمورد نظر  نهیکه حتما در زم شودیم هیتوص نیجواب خواهد داد. بنابرا یواقع یایدر دن

 .دیتجربه کن

 

 و کارطرح کسب هیته 2ـ6ـ4

 یوکارکسب ره یدر ابتدا شهیهمی عنی .است ازیمورد ن یشروع هر کار یبرا )Business Plan( وکارکسب طرح

 کی .دیوکارتان برسکه به اهداف کسب کندیوکار به شما کمک منوشتن طرح کسب .دیکنتهیه وکار را طرح کسب دیبا

 در طرح شما کند. یارذگهیبه سرما قیها را تشوبانک ایدار  هیتواند افراد سرمایو متقاعدکننده م یاوکار حرفهطرح کسب

 آید:جا میدر اینوکار طرح کسب بخش های مختلف

های مختلف هاست که جنب Study Marketوکار  مربوط به انجام مطالعات بازار طرح کسب هیاول ته بخش-1

ند. کیا مشخص مرشده برای طرح از جمله عرضه، تقاضا، مصرف، بازار هدف  ینیب شیخدمات پ ایبازار محصوالت و 

که  دیمطالعه کن دیال باحرا ارائه دهد.  یچه خدمات ایکند  دیتول یرار است چه محصولوکار شما قکه کسب دیدانیشما م

 ایم اکنون محصول هکه  دیبدان دیبا نیچنشود. همیخدمات چقدر است و چه مقدار مصرف م ایمحصول  نیا یتقاضا برا

 ارواهند بود؟ چه مقدخ یشما چه کسان انیشود. بازار هدف شما کجاست و مشتریخدمات شما  چه مقدار به بازار عرضه م

 د؟یکنیم ینیب شیفروش پ

ست.  اگر قبال ا Feasibility Technical یفن رییپذ هیطرح کسب و کار عبارت از توج هیدوم در ته بخش-2

 نیدر ا .دیمطالعه کن ترشیب دیبا صورتنیا ریدر غ دیدار نانیکار اطم یریحتما از امکان پذ د،یاکار کرده نهیزم نیدر ا

و ساختار  ازیمورد ن زاتیآالت و تجه نیو نوع ماش تیاز، ظرفیمورد ن یطرح از جمله وجود دانش فن یبخش ابعاد مختلف فن

 دهند.یرا مورد مطالعه قرار م  ازیمورد ن یاجرائ
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های باشد. شاخصیم Analysis Financial یمال لیو تحل هیسوم طرح کسب و کار مربوط به  تجز بخش-3

ها در خصوص صشاخ و براساس آن دیآیبدست م یمتداول در اقتصاد مهندس یهاهیو سودآوری طرح براساس رو یلما

 شود.یم رییگ میعدم اجرای طرح تصم ایاجرا و 

 هیمثل محل کار، اجاره، ته ییهانهیهز دی. بادیبزن نیتخم یوکار خصوصها را قبل از شروع کسبنهیو هز درآمدها

غافل  زین یشخص یهانهیز هزا .دیرا در نظر داشته باش رمنتظرهیغ یهانهیو هز یابیبازار یهانهیهز نیچنو هملوازم و مواد 

مثل خرج اجاره  ییهانهیتواند هزیکه م دیدار ازیبه چه مقدار پول ن یشخص یزندگ یکه برا دیفکر کن نیو به ا دینشو

 د،یتوانیموارد م نیا گو باشد. حال بعد از در نظر گرفتن همهخو ذهاب را پاس ابیسالمت، غذا و ا ،یمحل سکونت شخص

 .دیکن اتخاذ یترهعاقالن میو تصم دیحساب کن زین یوام بانک یرو دیتوانیم یو حت دیکن جادیا یبودجه تجارت کی

 

 (:4-4تمرین)

گردو یا هر ساندویچ سرد  دهند و شما می خواهید ساندویچ نان، پنیر وفرض کنید اتاق بزرگی در دانشکده به شما می

 وکار را بنویسید.دیگر تهیه کنید و بفروشید. سه بخش باال از طرح کسب

 

 موضوع کسب و کار انتخاب 3ـ6ـ4

در  یاحرفه یهانانواع سازما"با مرور بخش  دیکن یاندازراه دیخواهیکه م یوکاردر کسب یمهندس تیفعال نوع

 یمانکاریو پ ییشرکت اجرا کی ای دیکن سیتاس یمشاوره و طراح یشرکت برا کی تواندیشود. میمشخص م "یمهندس

 ه باشد. تخصص خاص داشت کیفقط  ایباشد  یعموم مانکاریممکن است پ مانکاری. شرکت پدیینما یگذارهیپا

 یبلوک ها دیتول کارگاه کیاحداث برای مثال شما باشد.  تیتواند موضوع فعال یم یامحصول کارخانه کی دیتول

وکار را مطابق سه بخش باال انجام دهید. برای این کار باید طرح کسب است. یخوب دهیساخته ا شیقطعات پ ای یمانیس

 وکار ساده است.این کار از نظر فنی پیچیده نیست لذا بخش دوم تهیه کسب

 دیتوانیثال مم یو فروش و خدمات پس از فروش باشد. برا خارجی محصول کی ارداتو تواندیم تیموضوع فعال 

خدمات پس از فروش  .دیو هم خدمات پس از فروش ارائه کن دی. هم بفروشدیوارد کن وانیاز تا یآب خانگ هیدستگاه تصف

وکار جدید ین کسباکه  به شماست یکمک خوب د،یرا داشته باش گریپر سود است. اگر تجربه واردات محصوالت د اریبس

 را هم راه بیندازید.
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که به  دیلت احداث کنکارخانه آسفا کیمثال ممکن است  یدارد. برا ترشیب یبه بررس ازین ننو رفت یهادهیا سراغ

کارخانه آسفالت متداول  کیاز  ترشیب ییهایبه بررس ازیکارخانه ن نی. اکندیزائد استفاده م یهاکیاز پالست ریق یجا

 در تهیه کسب وکار برای این ایده اهمیت زیادی دارد. 2. بخشدارد

وکار کسبی اندازاهر نی. بنابراشودیواگذار م یکارها به بخش خصوص و شوندیتر مهرروزه کوچک ایها در دنتدول

قطعاً  یول ازندندیراه ب یوکار خصوصکه تمام مهندسان کسب ستیدارد. اگرچه الزم ن تیمهندسان اهم یبرا یخصوص

 کار را بکنند. نیا دیاز آنان با یبرخ

هم در  یمهندس یهاهمراحل پروژچنین همشد.  حیفصل تشر نیا لیدر اوا یمهندس یکارها ها درسازمان انواع

 نیوکار در همکسب نیوضوع ام د،یندازیراه ب یدر مهندس یوکار خصوصکسب دیشد. اگر بخواه حیمقدمه فصل دوم تشر

 شد. حیاست که تشر یینوع کارها

 یوکار خصوصکسب یاندازاهر .دیکن یاندوزتجربه نهیدر آن زم یمدت دیبا یار در مهندسکوکسب یاندازاز راه قبل

 :دیآیجا منیدر ا لیاز دال یدارد. برخ یاندوزبه چند سال تجربه ازیمختلف ن لیبه دال

 یو فن یاباکار حرفه یعمل ییآشناالف( 

 شناخته شدن توسط آنان یو حت یآت یکار خصوصوکسب انیو مشتر انیشناختن کارفرماب( 

 وکارکسب یو حقوق یاقتصاد یهابا جنبه ییآشنا( ج

 هیکردن سرماجمعد( 

 یجمعدسته یانجام کارها یبرا یاهماهنگ و گروه حرفه ارانی افتنه( ی

مثال  یبر است. برازمان یاحرفه یهایبندرتبه ایاز مجوزها  یاخذ برخ یدارد که ساده است ول یشرکت مراحل ثبت

 .کندیم یبندمشاور را رتبه یهاشرکت یزیرو برنامه تیریسازمان مد

کند اما  عیرا تسر یتواند رشد تجاریم اقیاست. اشت یضرور اریبس یوکار خصوصکسب یاندازراه یبرا "اقیاشت"

 باشد. ذاررگیشما تأث ماتیتصم یبه شما غلبه کند و رو ازحدشیب اقیشور و اشت نیکه ا دیاجازه نده

 قی، پس تحقدکنیم تیدادرست ه ریشما را به مس یید شما را به جلو ببرد اما علم و داناتوانیم زهیو انگ اقیاشت

 .دیکردن و مشورت گرفتن از افراد باتجربه را فراموش نکن

 

 عملکرد مالی شرکت 4ـ6ـ4

 کی یعملکرد مالوکار مثبت باشد. تر آن است که عملکرد مالی کسبوکار مهم است ولی مهماندازی کسبراه

 دهنده فروش است.ها نشانشده در شرکتانجام کار .دهدیا ترازنامه نشان مسازمان ر
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نهاد  یکتوسط  یدو با دهدیزمان مشخص نشان م یکشرکت را در  یک یمال یتوضعی، مال یالنب  یاترازنامه 

. در ترازنامه سه قلم گرددیم یههر سال ته یانمثال در پا یدوره مال یک یانمعموالً در پا ترازنامه گردد. یهته یحسابرس

از  یبنگاه اقتصاد یات شرک ینکه  ا یکنندبخش مشخص م 3 ین. اگرددیمشخص م یهو  سرما یبده  یی،دارا  یاطالعات

 اند.کرده گذارییهقدار سرمامشرکت چه  حباندارد و صا یتی( چه وضعهای)بده یون(، دهاییها )دارانظر داشته

 که: نمایدیبه زبان ساده مشخص م ترازنامه

 ها: ییدارا (الف

مؤسسه  ییدارا یزانم یگساختمان، اثاثه، وجه نقد در صندوق هم ین،مثال زم یدارد. برا ییدارا یزانشرکت چه م یک

با پرداخت  یتدر نها یزبدهکاران ن یرا. زگردندیشرکت محسوب م هایییجز دارا یز. بدهکاران به شرکت ندهندیرا نشان م

 د.گردنیشرکت م ییدارا یشافزاپول به شرکت موجب 

 ها: یبدهب( 

داشته باشد  یختلف بده. هر سازمان ممکن است به افراد مگرددیمشخص م یزسازمان ن یبده یزانترازنامه م در

پرداخت داشته باشد.  یابر یمختلف تعهدات یها. ممکن است شرکت با صدور چکگویندیکه به آن حساب بستانکاران م

 شرکت است. یالعات بدهاط هاینخالصه ا

 حقوق صاحبان سهام:( ج

بدهکار  یهب سرماشرکت به صاح یراز گرددیترازنامه مشخص م یها یدر قسمت بده یزمؤسسه ن یلتشک سرمایه

.  حقوق صاحبان کندیص ممشخ یگرد یحقوق یا یقیمؤسسه را به افراد حق یک یوند یهو سرما یبده یقت. در حقباشدیم

 یهسرما یا مایهسر صورت به معموالً  – الهاستس یشرکت ط ینانجام شده در ا یها یگذار یهرماس یهسهام شامل کل

 باشد.یحفظ شده )پرداخت نشده با صاحبان سهام( م یسهامداران و سودها یگذار
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 ترازنامه یفرم کل( 4-3شکل )

 ( :5-4تمرین)

 مثال شرح داده شود.عنوانترازنامه به کی

 

 های مهندسیانجمن  

 اند.به وجود آمده یآن رشته مهندس وکارکسب ایمنظور ارتقهستند که به یردولتیغ یهاتشکل یمهندس یهاانجمن

ها و عضویت ن انجمنآشنایی با ای .هستند یمهندس یهااز انجمن ییهامثال انجمن مهندسان محاسب و کیژئوتکن انجمن

 های مهندسی مفید است.تای در فعالیها برای حضور حرفهشخصی و سازمان در آن

 

 ایثبت و اعتبار حرفه   

وناگون گ یبه صورت ها Professional Registration and Accreditations یا یثبت و اعتبار حرفه ا

 است: زیر ینبه مع ی.  ثبت حرفه اشودیو جهان انجام م یراندر ا یمختلف از جمله مهندس یحرفه ها یو برا

 

 Professional Registration is a key milestone in your career. Professional 

Registration demonstrates that you have reached an internationally or nationally 
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recognised standard of competence and acknowledges your commitment to 

maintaining that competence in the future. 

 

 ( انجام شود.ی)حقوق یشرکت یا( یقی)حق یممکن است به صورت شخص یتبار حرفه او اع ثبت

 

 نظام مهندسی 1ـ8ـ4

مخصوص ساخت  یمهندس. البته نظامکندیاستفاده م یمهندسوساز ساختمان از نظامساخت نظارت بر یبرا دولت

 ریساختمان ز یمهندسظامنزمان . ساردیگیمعدن انجام م یمهندسبلکه نظارت بر معادن هم توسط نظام ستیساختمان ن

 یو تجارت است. اعضا نظر وزارت صنعت، معدن ریمعدن ز یمهندسسازمان نظامو  است ینظر وزارت مسکن و شهرساز

 .کنندیاز معادن نظارت م یبردارسازمان به بهره نیا

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان 2ـ8ـ4

و  یها در طراحساختمان یهابلکه تمام تخصص تسیساختمان فقط به مهندس عمران مربوط ن یسازمان مهندس

  .ردیگیدر برمرا  و ... کیسازه، برق، مکان ،یمعمارهمانند نظارت 

و خاص همان  شودیم فیتعر یمهندسنظام یهاو نظارت توسط سازمان یمهندسان در طراح یبندها و درجههیپا

 .حوزه است

 (:6-4تمرین)

بندی گونه ردهاختمان بیابید که مهندسان طبق نظام مهندسی ساختمان چبا مراجعه به سایت نظام مهندسی س

 گیرید؟ای میه ردهچشوند؟ شما پس از فراغت از تحصیل می

 

 ای مشاورانبندی حرفهرده 3ـ8ـ4

که  یدولت یها. سازمانکندیم کارمانیمشاور و پهای شرکت یبندکشور اقدام به رده یزیرو برنامه تیریمد سازمان

 نند.استفاده ک شدهیبندرده کارانمانیاز مشاوران و پ دیبا کنندیاستفاده م یدجه دولتاز بو

و  تیریسازمان مد. باهم ندارند یارتباط چیه یزیرو برنامه تیریو سازمان مد یمهندسنظام یهاسازمان یبندرده

 ازآوریامت توانندیبه سوابق و تخصص خود م ها با توجهشرکت نی. مهندسان در اکندیم یبندها را ردهشرکت یزیربرنامه
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توسط  دیبزرگ با یجا که کارها. البته از آنکنندیم یبندردهصورت فردی بهمهندسان را  یمهندسنظام یهاسازمان باشند.

سازمان نظام مهندسی  یبندها( هم در رده)شرکتی حقوق یهاتیو نظارت شود، شخص یبزرگ طراح یهامجموعه

 .دیآیم ساختمان

سازمان  رانمشاو یتصالح یصنامه تشخییناست که بر اساس مقررات آ یمشاوران مدرک یرتبه  یا یداخذ گر

 شود. یشاور صادر مارائه خدمات م یسازمان برا یمشاور از سو یت، به منظور اعالم صالح یزیرو برنامه تیریمد

 .رتبه است ینباالتر 1 و ینتر یینپا 3است که  3تا  1مشاوران از  یرتبه بند درجه

 است: یلمشاوران شامل موارد ذ یرشته ها

  یو معمار یگروه شهرساز -1

  یگروه راه و ترابر -2

 آب  یگروه مهندس -3

 گروه مطالعات کشاورزان  -4

  یگروه انرژ -5

 گروه پست و مخابرات  -6

 گروه صنعت  -7

 گروه معدن  -8

 گروه نفت و گاز  -9

 .شوندیم یمتقس یرگروهز یاال به تعدادب یهااز گروه یک هر

 

 شودیم یدسته بند یرتخصص به شرح ز ۶به  یو معمار یگروه شهرساز ،مثال برای: 

 یشهرساز تخصص. 1

 یو درمان یبهداشت ی،ورزش ی،آموزش یهاساختمان تخصص.2

 یو نظام یصنعت ی،ادار ی،تجار ی،مسکون یهاساختمان تخصص.3

 یداخل یمعمار تخصص.4
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 یرسمیرغ یهاگاهفرسوده و سکونت یهابافت یو توانمندساز یسامانده صصتخ.5

 یشهر یطراح تخصص.6

 

 شودیم یمنقس یرتخصص به شرح ز 4آب به  یدر گروه مهندس مشاوران: 

 یسدساز تخصص.1

 یو زهکش یاریآب یهاشبکه تخصص.2

 آب و فاضالب یساتتأس تخصص.3

 رودخانه یحفاظت و مهندس تخصص.4

 

 شودیم یمتقس یرتخصص به شرح ز 5به  یمشاوران در گروه راه و ترابر یدبن رتبه: 

 یساز راه تخصص.1

 راه آهن تخصص.2

 هافرودگاه تخصص.3

 یاییدر یهاو سازه یبندر ساز تخصص.4

 و حمل و نقل یکتراف تخصص.5

 

 شودیم یمنقس یرتخصص به شرح ز 5مشاوران در گروه صنعت به  یبند رتبه: 

 سازیین( و ماشگرییخته)نورد، ذوب و ر یفلزات اساس عیصنا تخصص.1

 یمریو پل ینساج ی،کشاورز یلیو تکم یلیتبد یمیایی،ش ی،سلولز یعصنا تخصص.2

 یفلز یرغ هاییکان یعصنا تخصص.3

 یکبرق و الکترون یعصنا تخصص.4

 حمل و نقل )خودرو( یعصنا تخصص.5
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 شودیم یمنقس یرصص به شرح زتخ 5مشاوران در گروه نفت و گاز به  یبند رتبه: 

 اکتشاف و استخراج نفت و گاز تخصص.1

 یمیپتروش یعنفت و گاز و صنا یشگاهپاال یواحدها تخصص.2

 خطوط انتقال نفت و گاز تخصص.3

 ینیو رو زم یباالدست یساتتأس تخصص.4

 کاهش فشار گاز هاییستگاهو ا یعشبکه توز تخصص.5

 

از آنجا که خواننده در  ارد.به خاطر بسپ یاباال را با دقت مطالعه کند  یفهرست هارود که خواننده تمام ینم انتظار

مختلف در  یهاصصبا تخ ییموجب آشنا تواندیها مفهرست یناست، مرور ا یمهندس یهایتبا فعال یکل ییصدد آشنا

 شود. یکسب و کار مهندس

و  یزینامه رو بر یریتسازمان مد یتبه سا توانیدیرشته ها م یرموجود در سا یبا تخصص ها ییآشنا برای

 .یدمشاوران مراجعه کن یرتبه بند یدستورالعمل ها

 یبند یممختلف تقس یکسب و کارها یامشاوران به تناسب صنعت  یبندرتبه یرشته ها یدید،که در باال د همانطور

 یبراهستند.  یعلم یسیپلیند یکس بر اسا یشترب یلیخصوص در مقاطع تحصهدر دانشگاه ب یلیتحص یشده اند. رشته ها

. به یستندنفت ن یا بآصنعت مثل حمل و نقل،   یک معادلعلمی هستند و لزوما  یهایسیپلیند یکژئوتکن یامثال سازه 

 شوند. یبندرتبه یزمشترک ن یهادر گروه تخصص توانندیمشاوران م یلدل ینهم

 شودیم یمنقس یرصص به شرح زتخ 15مشترک به  یهامشاوران در گروه تخصص یرتبه بند: 

 سازه تخصص.1

 یکبرق و مکان یساتتأس تخصص.2

 یکژئوتکن تخصص.3

 یزیکژئوف تخصص.4

 یستز یطمح تخصص.5

 یکروژئودزیو م یدروگرافیو ه یفتوگرامتر ینی،زم یبردارنقشه تخصص.6
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 (GIS) یاییاطالعات جغراف هاییستمس تخصص.7

 ییفضا یزیرو برنامه یاییمطالعات جغراف تخصص.8

 یفن یبازرس تخصص.9

 یوتریخدمات کامپ تخصص.10

 عامل یرو کاهش خطرات و پدافند غ یمنیا تخصص.11

 شناسیینزم تخصص.12

 یهواشناس تخصص.13

 یصنعت یوناتوماس تخصص.14

 یسازمقاوم تخصص.15

 

در  تکنیکیوژ مثال تخصص یاست.  برا یازمختلف مورد ن یعاست که در صنا یاز تخصص مشترک تخصص منظور

 وتکنیکئثال ژممشترک  یاز تخصص ها یکی یشما که دارااست.  یازمورد ن یمختلف مثل آب و راه ترابر یرشته ها

داشته  وتکنیکیئژ یها یتو شرکت شما فقط فعال یدثبت کن وتکنیکئژ یعنیآن تخصص  یبرا یشرکت توانیدیم ید،هست

 یشترک شرکتتخصص ها بصورت م یراست که با سا ینا ید،دارتخصص مشترک  یکشما که  یبرا یگرد ینهباشد. گز

 .یدثبت کن یراه و ترابر یامثل آب  یرشته چند تخصص یک ینهدر زم

 

  باشد: یم یرآنها به صورت ز یتصالح یصشوند که تشخ یم یرتبه بند یهپا 3مشاوران در 

 مهم است: یراخذ رتبه سوم موارد ز جهت

 متخصص یانسان نیروی.1

 یریتیمد ساختار.2

 یبانیپشت امکانات.3

 یتجام شده هم اهمان یها یتشرکت و فعال یاخذ رتبه دوم و اول هم موارد باال مهم است. اما  تجربه کار جهت

 .یستن یتجربه قبل به یازشرکت ن یسشروع کار و تاس یبرا یعنیدارد. 
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 نکارانبندی پیمارده 4ـ8ـ4

 ینهدر زم یتتوانند به فعالب یترو به طور شفاف ترآسان یمانکارانپاست که  دلیل یناه ب یمانکارانکردن پ یبندرتبه

 یاز منابع مال یداقل بخشح یاکنند که بودجه آن  یهمکار ییهاکه قصد دارند در پروژه یمانکارانیخود بپردازند. پ یکار

 ینتام یااجرا در آمدن  به یکه برا ییطرح ها ینطورباشند ، هم یمانکاریرتبه پ یدارا یدبا ،شود ینآن توسط دولت تام

 مانکاریپ یهاشرکت. ستنده یمانکاربه اخذ رتبه پ یازمندن ،هستند یازمنددولت ن یالتداخل کشور به تسه یاشدن در خارج 

با  یمانکاریپ یهاشرکتدی، بن. در این رتبهشوندیم میتقس 5تا  1 هیبه پا یزیرو برنامه تیریسازمان مد یبندطبق رده

 یرتبه  ینجاشوند. در ا 5تا  1ز رتبه ا یکموفق به اخذ  توانندیمیگر، د یازاتها و سوابق و امتییها، توانا یژگیبه وتوجه 

 درجه را دارد . ینتر یینپنجم پا یرتبه است و رتبه  ینو بهتر ینباالتر یک

ردن آن اقدام کرد. کتر و به یشنسبت به افزا توانیو م یستندشوند ثابت ن یکه توسط شرکت ها اخذ م ییهارتبه

شرکت خود را در  یازاتوابق و امتس یدارتقا دهد با 1رتبه را به  ینآن که بتواند ا یبرا ،را داشته باشد 5 یرتبه یاگر شرکت

کسب کرده باشد  یازمتاو  یتو قابل یتصالح یکاف یزانکه به م یصورت درارائه دهد  یابیارز یپانزده سال آخر را برا

 شود. یک یق به کسب رتبه موف تواندیم

باشد.  یم یجمهور ستیانهاد ر یمعاونت راهبرد یهبراساس ابالغ یران،در ا یرتبه بند یمورد نظر برا یفاکتورها

متخصص  یانسان یروین و یزاتها، سطح امکانات، تجهآن یقبل یبراساس قراردادها یمانکارپ یرتبه ها یینتع یارهایمع

 ینباالتر 1. رتبه یرندگ یم قرار 5تا  1 یدر رتبه ها یمانکارپ یشرکت ها ی،رتبه بند یمبناباشد. بر  یم یرهو فعال و غ

 باشد. یرتبه م ینتر یینپا 5رتبه و رتبه 

 :شوندیم یرتبه بند یرز یدر رشته ها یمانکارانپ

 رشته ساختمان:  .1

و  یو سنگ یآجر و یوبچبنا اعم از و  یهاست  که مربوط به ساخت و ساز انواع ابن کارییمانپ یها یتمنظور، فعال

 شود.یم یو بتن یفلز

 

 رشته نفت و گاز:  .2

فت و گاز و کارخانه ن یفرآور یانی،خطوط لوله جر ی،سرچاه یساتچون: تاس ییدر حوزه ها کارییمانامور پ منظور،

ت فشار گاز یتقو یها یستگاهنفت و ا ینفت و خطوط انتقال نفت و گاز و تلمبه خانه ها یرهو مخازن ذخ یمیپتروش یها

نفت و  یه ها و شبکه هاه خانب: خطوط انتقال و مخازن و تلمنامبا  یشگرا 3رشته، شامل  یناست. ا یاییدر یو سازه ها

 نفت و گاز است. یدو تول یمینفت و گاز و پتروش یها یشگاهگاز،  پاال
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 رشته آب:  .3

ضالب و سد ها و آب و فا یخانه ها یهها و تصف یستماست که مربوط به ساخت س کارییمانپ یهایتفعال منظور

 است. یاییدر یهافاضالب  و سازه یهاخازن و شبکه و یانحراف یبند ها و تونل ها

 

 : رشته حمل و نقل .4

ط به صنعت حمل و نقل، مربو یهاها و پروژهدر طرح یتمند به فعالهعالق کارانیماناست که پ ییاز رشته ها یکی

و باند  یلیر  یخت راه هاو بزرگراه و سا یو فرع یرا اخد کنند. اگر در حوزه جاده اصل یاحرفه یتصالح یگواه یستیبا

رشته، شرکت  یندر ا تییسبا ید،حمل و نقل فعال باش یستمها و سپل ول ها نو تو ییهوا انتقال یهایستمفرودگاه و س

 اخذ کند. یاحرفه یتصالح شما،

 

 رشته صنعت و معدن:  .5

 ی،سلولز یشه،شوب، چ پوشاک، چرم،  ی،نساج یلی،تبد یی،غذا یعصنا یزاتو تجه یساتربوط به : تاسامور م منظور،

خطوط  ی،صنعت یساتو تاس ییمپتروش یعدر صنا یدمواد خام و تول یلتبد یره،ذخ ی،متالوژ ی،استخراج،  فرآور یی،کانه آرا

کادا است. رشته صنعت و اس یصنعت یوناتوماس نقل، صنعت حمل و رژی،مصرف ان یساز ینهانتقال مواد در کارخانجات، به

 باشد.یم یصنعت یونشامل: صنعت، معدن و اتوماس یشگرا 3و معدن شامل 

 

 : یرورشته ن .6

 یهاانتقال برق و پست یهاهها و شبک یروگاهدر ن یروبرق و انتقال ن یعتوز ینهاست که در زم کارییمانامور پ منظور،

 رق است.ب یعو پست ها و انتقال و توز یرون ید: تولیشگرا 2شامل  یروشته نباشد. ر یکو الکترون یعتوز

 

 : یرشته مرمت آثار باستان .7

 ی،سازمقاوم ی،م بخشاستحکا ی،پاک ساز حفاظت، رفع خطر، یطرح ها یمربوط به اجرا کارییمانامور پ یرندهگبردر

شامل دو رشته: آثار  باشد ویم یخیو تار یفرهنگمنقول یرآثار منقول و غ یاءو اح ینوساز ی،بازساز ی،مرمت، بهساز

 منقول است.یرغ یخیو تار یمنقول و آثار فرهنگ یخیو تار یفرهنگ
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 :  یزاتو تجه یساترشته تاس .8

و  یدرومکانیکیو ه یکیمکان یساتاست که در حوزه خطوط انتقال آب و نفت و گاز و تاس کارییمانامور پ منظور،

 یانهرا یهاشداردهنده تا شبکهه یهایستمتا انتقال زباله و س یو حرارت مرکز یدو تبر یهاز تهوباشد. اعم  فعال یامور رفاه

 .یدکن یافتدر یساترتبه تاس یا یدگر یستیبا ،یدحوزه را دار یندر ا یت. اگر قصد فعالیا

 

 : ینیزم یرشته کاوش ها .9

زنده  یراز مواد غ یربردااج و حمل و بهرهو استخر یاست که مربوط به اکتشاف و  حفار کارییمانامور پ ،منظور

 یماده سازآادن روباز و از مع یساخت و بهره بردار یا،ثابت انتقال مواد در در یهایستماست. س ینموجود در پوسته زم

 آن. یرو نظا یدر خشک ینیزم یرمعادن ز

 

 رشته ارتباطات:   .10

و  یکننده مخابرات یعوزانتقال دهنده و ت یاصل یهایستگاهاست که با مخابرات و ساخت ا کارییمانامور پ منظور،

 شرکت در یاط باشد. برادر ارتب یاماهواره یهاو شبکه یزیونو تلو یوو راد یمسیو ب یمیو انتقال س یپست یشبکه ها

شده  یدرون سازمان یاحرفه یتاحراز صالح یستیساخت، بایرز باطاتارت یاهمراه اول  یا یرانمناقصات شرکت مخابرات ا

 .یدها را اخذ کنشرکت ینمربوط به ا یبندو رتبه

 

 : یرشته کشاورز  .11

و احداث  یزراع و اصالح یبهساز یاری،آب ی،کاردرخت ی،کاراست که در حوزه جنگل کارییمانامور پ منظور،

سبز  و  یع و فضامرت یجاداز کاشت تا برداشت و ا یزراع یاتو عمل یماه یرو تکث یپرورش ماه یهاحوضچه و استخر

 یو دامپرور یانو آبز یشکو دامپز یالتبا دولت در امور ش یدارد. اگر خواهان همکار یتموارد فوق الذکر، فعال ینگهدار

 یفضا یت نگهداررا اخذ کند. مخصوصا اگر قصد شرکت در مناقصا یرشته کشاورز یدگر یستیشرکت  شما، با ید،هست

 .یدها را دار یسبز شهردار
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 رشته خدمات:   .12

امور  یا یرسانمککو  ینشانبه حوزه آتش یامرتبط است.  یاو در یاز خشک یاست که به رفع آلودگ یامور منظور

آموزش و بهداشت و  و یمهو ب یو بانکدار یمرتبط است. حوزه گردشگر یو ترابر یها و باغبانو ساختمان ینظافت شهر

 .شودیمحسوب م یدرمان، در زمره امور خدمات

 

 دادگستری: کارشناسی 4 5ـ8ـ4

باشند، به یادر مق ی،در آزمون کارشناسان دادگستر یهستند که پس از قبول یافراد ی،دادگستر یکارشناسان رسم

شود که تخصص  یه ممواج یپرونده، با موضوع یکدر  ی،که قاض یکنند. زمان یتفعال ی،دادگستر یعنوان کارشناس رسم

اظهار نظر  یکه برا یخواهد. حضور در محلیرا م یکارشناس رسم یصصاظهار نظر در آن را ندارد، نظر تخ یبرا ی،کاف

 ی،دادگستر یشناسان رسمکار یفدست، از وظا یناز ا یگزارش و موارد یک یاظهار نظر، ط هئشده، ارا یینتوسط دادگاه تع

 باشد. یم

 یکارشناس انهپرو یدارا ی،است که پس از گذراندن آزمون کارشناسان رسم یکس ی،دادگستر یکارشناس رسم

 باشد. یعالم مقابل است یران،عدل ا یتکارشناس سا یتبخش استعالم وضع یقپروانه، از طر ینشود که ایم یرسم

ود، تا در مواقع شیاست که به افراد متخصص داده م یاعتبار ی،دادگستر یرسم یگفت که کارشناس ینطورا باید

برگزار  ی،ناسان رسمتحت عنوان آزمون کارش یکارشناسان، آزمون ینسنجش ا یشان استفاده شود. براضرورت، از تخصص

ل سابقه کار مرتبط باشند. و حداقل پنج سا یمدرک کارشناس یدارا یدآزمون، با ینثبت نام در ا یبرا یان،شود. متقاضیم

 آزمون را دارد. ینا یاست که مجوز برگزار یاز مراجع یکی ی،دادگستر یکانون کارشناسان رسم

از  یشترن است، بآعادالنه و درست درباره  یپرونده و صدور را یکبه  یدگیکه مسئول رس یبه عنوان کس ی،قاض

 یرو سا یتمان سازساخ ی،پزشک یرتواند در تمام موضوعات، نظ ینم ی،مسلط بر علم حقوق باشد. قاض یدبا ی،هر علم

 یرد متخصص و معتبرف ییبه راهنما یازفات، ناختال یسر یکبه  یدگیرس یرو، برا ینموارد، تخصص داشته باشد. از ا

 دارد.

باشد و  یمل هر فردتواند شا یاو دارند، نم یتخصص ییبه راهنما یازبازپرس پرونده، ن یا یکه قاض یمتخصص فرد

 یتهت صالحرا ج یمراحل مختلف ید،فرد، با ین. بلکه ایستن یاظهار نظر، کاف یبرا یصرف داشتن مدرک تخصص

 نظر باشد. هئه ارابقادر  یفش،وظا یطهدر ح فانموده و پس از آن، صر یط یفری،و ک یحقوق یرونده هااظهارنظر در پ
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 (:7-4تمرین)

کار را مالحظه های پیمانهای مشاور و شرکتبا مراجعه به سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی رده بندی شرکت

 کار معرفی شده است؟مانهای مشاور و پیهایی برای فعالیت شرکتکنید. چه رشته
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 فصل پنجم 5

 آموزش و پژوهش درمهندسی

 

 

 مقدمه  

که از شود. دو دلیل برای ارائه این فصل وجود دارد. اول اینآموزش و پژوهش در مهندسی در این فصل تشریح می

ه م این است کهایی که ممکن است برخی از مهندسان جذب آن شوند، حرفه آموزش و پژوهش است، دلیل دوجمله حرفه

ی کارشناسی تشریح ی دروس مهندسی در دورههای خود نیز نیازمند آموزش و پژوهش هستند. برنامهمهندسان حین فعالیت

چنین نکاتی در مورد پژوهش گردد، همی تحصیل بیان میبندی دروس ارائه شود. سپس نکاتی در مورد ادامهشود تا طبقهمی

 ردد.گای ارائه میو نوآوری حرفه

 

 برنامه دروس مهندسی  

است. آمدهدر سایت زیر  وزارت علوم، تحقیقات و فناوریهای مختلف مهندسی در ایران توسط برنامه دروس رشته

https://www.msrt.ir/fa  سب عالقه شما به تنا های درسی آمده است.ی مختلف از برنامههاشیرایودر این سایت

 توانید برنامه دروس رشته های مختلف مهندسی هم چون معدن، مکانیک و برق را در این سایت بیابید. در این جاخود می

ی مهندسی عمران  را در های قبلی برنامه درسی رشتهویرایش شود.دروس مهندسی عمران تشریح می برنامه برای مثال

ید درسی عمران در دو ویرایش در این سایت وجود دارد. بنابراین الزم است برنامه ی جدبینید. حتی برنامه این سایت می

 درسی از دانشگاه مورد نظر دریافت شود.

شوند. البته ممکن ی( مهندسی تقسیم م4( پایه مهندسی و )3( علوم پایه، )2( عمومی، )1دروس مهندسی به دروس )

 صورت واضح ارائه نشده باشد، لیکن از دیدگاه مفهومی وجود دارد.ههای مختلف ببندی در تمام رشتهاست این تقسیم

 

https://www.msrt.ir/fa
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 دروس عمومی و علوم پایه 1ـ2ـ5

( دروس 1-5های مهندسی هستند. برای مثال جدول )ترین دروس رشتهدروس عمومی و دروس علوم پایه از ابتدایی

 دهد.عمومی رشته عمران را نشان می

 (1398ان در مقطع کارشناسی )شته مهندسی عمرردروس عمومی  (:1-5جدول )

تعداد 

 ردیف نام درس واحد

 1 زبان فارسی 2

 2 زبان انگلیسی 3

 3 1تربیت بدنی 1

 4 2تربیت بدنی 1

 5 دانش خانواده و جمعیت 2

 6 دروس عمومی گروه معارف 12

 

 توانند بسیار مفید باشند.دروس عمومی در صورتی که به صورت کاربردی ارائه شوند، می

های مهندسی هستند، زیرا در دروس مهندسی از مطالب علوم پایه استفاده وس علوم پایه از دروس بسیار مهم رشتهدر

های مختلف دهد. عناوین دروس پایه در رشتهمهندسی عمران را نشان می ( دروس پایه2-5شود. برای مثال جدول )می

 مهندسی تفاوت دارد.

 (: دروس پایه2-5جدول)

تعداد 

 ردیف ام درسن واحد

 1 1ریاضی عمومی 3
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 2 2ریاضی عمومی 3

 3 معادالت دیفرانسیل 3

 4 محاسبات عددی و برنامه نویسی 3

 5 آمار و احتماالت 3

 6 1فیزیک 3

 7 2فیزیک 3

 8 رسم فنی ساختمان 2

ریاضی بیش از سایر س شوند. البته شاید دروهای مهندسی استفاده میتمام دروس علوم پایه در دروس بعدی در رشته

 دروس علوم پایه دارای کاربرد عمومی تر هستند.

 

 دروس تخصصی 

ی مهندسی های مهندسی از نظر مفهومی به چهار دسته عمومی،علوم پایه، پایهقبل از این گفته شد که دروس رشته

یح خواهد شد. کل های بعدی تشرندسی در بخشی مهندسی و دروس مهشود. تفاوت دروس پایهو مهندسی تقسیم می

 خوانیم.یی مهندسی و مهندسی را دروس تخصصی مدروس پایه

ی شوند. این دروس  به دو دستهدروس تخصصی بخش بزرگی در برنامه دروس مهندسی کارشناسی محسوب می

عمران ( مثالی از دروس تخصصی اجباری و اختیاری مهندسی 4-5( و )3-5گردند. جداول )اجباری و اختیاری تقسیم می

 دهد.را نشان می

 (: دروس تخصصی3-5جدول)

تعداد 

 ردیف نام درس واحد

 1 زمین شناسی مهندسی و آزمایشگاه 2
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 2 استاتیک 3

 3 دینامیک 3

 4 1مکانیک جامدات 3

 5 طراحی معماری 2

 6 2مکانیک جامدات 3 

 7 مصالح ساختمانی 2 

 8 هاتحلیل سازه 3 

 9 تکنولوژی بتن 2 

 10 یک سیاالتمکان 3 

 11 مکانیک خاک 3 

 12 نقشه برداری و عملیات 2 

 13 هامبانی مدلسازی سازه 3 

 14 1های فوالدی سازه 3 

 15 1های بتن آرمهسازه 3 

 16 های بازهیدرولیک کانال 3 

 17 آزمایشگاه هیدرولیک وسیاالت 1 

 18 آزمایشگاه مکانیک خاک 1 

 19 هیدرولوژی مهندسی 2 
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 20 طرح هندسی راه 2 

 21 2های فوالدیسازه 2 

 22 2های بتن آرمهسازه 3 

 23 مهندسی آب و فاضالب 3 

 24 بارگذاری 1 

 25 پروژه مهندسی آب و فاضالب 1 

 26 بناهای آبی 3 

 27 آزمایشکاه مصالح ساختمانی 1 

 28 ماشین آالت عمرانی 2 

 29 متره و برآورد پروژه 1 

 30 های فوالدیسازهپروژه  1 

 31 های بتن آرمهپروژه سازه 1 

 32 مهندسی پی 2 

 33 روسازی راه 2 

 34 آزمایشگاه روسازی راه 1 

 35 مهندسی ترافیک 2 

 36 پروژه راه 1 

 37 های عمرانیهای ساخت پروژهروش 2 
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 38 مهندسی زلزله 3 

 39 کارآموزی 1 

 40 اقتصاد مهندسی 2 

 41 محیط زیستمهندسی  2 

 42 ریزی و کنترل پروژهمبانی برنامه 2 
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 ری(: عنوان دروس اختیا4-5جدول)

تعداد 

 ردیف نام درس  واحد

 1 آزمایشگاه محیط زیست 1

 2 اجزا محدود مقدماتی 2

 3 تاسیسات ساختمانی 2

 4 تحقیقات محلی 2

 5 هاترمیم و تقویت سازه 2

 6 انتوسعه پایدار در مهندسی عمر 2

 7 تونل سازی 2

 8 زبان تخصصی 2

 9 های بناییطراحی و ارزیابی سازه 2

 10 های ساختمانیسیستم 2

 11 شیمی برای مهندسی عمران 2

2 
در مهندسی  RSو  GISکاربرد 

 عمران
12 

 13 مبانی شهرسازی  2

 14 مدلسازی اطالعات ساختمان 2

 15 مسائل اجرایی در مهندسی پی 2
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 16 ترابری مهندسی 2

 17 مهندسی راه آهن 2

 18 مهندسی بندر 2

 19 مهندسی پل 2

 20 مهندسی رودخانه 2

 21 مهندسی سد 2

 22 مهندسی سواحل 2

 23 مهندسی منابع آب 2

 24 های مهندسی عمرانتحلیل سیستم 2

 25 درآمدی بر مهندسی 2

 26 مبانی مدیریت پروژه 2

 27 اخالق مهندسی 2

 28 ک محاسباتیژئوتکنی 2

 

هایی در خصوص این دروس ارائه جا توصیهدروس تخصصی اهمیت زیادی دارند و باید با جدیت مطالعه گردند. در این

 گردد.می

 ز آموزش دانشکده مورد نظر اخذ شود.به روز شده ا کند. بنابراین الزم است برنامهآموزشی مرتب تغییر می برنامه -1

 نیاز هستند.پیشاغلب دروس تخصصی دارای  -2

 باشند.دروس اجباری از جمله دروسی هستند که برای تمام مهندسان ضروری می -3
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ل از اخذ تواند با توجه به عالقه دانشجویان انتخاب گردد. بنابراین کسب اطالع از محتوی درس قبدروس انتخابی می -4

 آن ضروری ست.

 

 ی مهندسی و دروس مهندسیتفاوت دروس پایه 1ـ3ـ5

ی تفاوت قائل تخصصی اعم از اختیاری یا اجباری باید بین دروس پایه مهندسی و دروس مهندسدر خصوص دروس 

 شد. برای مثال دروس زیر از جمله دروس پایه مهندسی هستند:

 مکانیک جامدات 

 مکانیک سیاالت 

 دینامیک 

 الکترومغناطیس 

ندسی کاربرد زیادی دارند. اگرچه مه ای از علوم پایه هستند که درظر مفهومی زیر شاخهی مهندسی از ندروس پایه

ی علوم اند ولی این دروس از نظر علمی در واقع توسعهی این دروس از نظر علمی داشتهمهندسان نقش زیادی در توسعه

 (1400شوند. )فاخر،پایه محسوب می
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شوند.در مهندسی می هایطور کامل وارد بحثبرخی از دروس پایه مهندسی در باال نام برده شد. دروس مهندسی به

شود تا مسائل کاربردی حل شود و تولید مهندسی انجام گیرد. دروس ی مهندسی استفاده میمهندسی از علوم پایه و پایه

 زیر از جمله دروس مهندسی هستند:

 های فوالدیطراحی سازه 

 های بتنیطراحی سازه 

 ینامیکی و کنترلدهای شبیه سازی سیستم 

 های الکتریکیماشین 

 لکترونیک قدرتا 

 مخابرات دیجیتال 

نامه شود نگاهی به زنذگیکه درک درستی از علوم پایه، علوم پایه مهندسی و مهندسی پیدا کنید توصیه میبرای این

خوانند. مکانیک جامدات، ها بیندازید. برای مثال تیموشنکو را پدر مکانیک مهندسی میعلمی برخی افراد موثر در این رشته

 های مکانیک مهندسی هستند.االت، دینامیک از جمله شاخهمکانیک سی

 

 ستفن تیموشنکو، پدر مکانیک مهندسیا(: 1-5شکل)
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 ادامه تحصیل در مهندسی  

ی که سؤاالت کنند. برخی ازهای مهندسانی است که دوره کارشناسی را طی میادامه تحصیل همواره یکی از دغدغه

 به شرح زیر است:آید معموال برای ادامه تحصیل پیش می

 کارشناسی ارشد و دکتری اخذ شود؟ حتماً ازار کاربآیا الزم است برای ورود به -1

 لی نیست؟تر از مدرک تحصیای مهمیا تخصص حرفهآ-2

 ای بخوانند که بهتر وارد بازار کار شوند؟ن وارد مقاطع تحصیلی باالتر از کارشناسی شدند، چه رشتهاگر دانشجویا-3

 

 تواند به این صورت باشد:وخالصه به سواالت باال می پاسخ اولیه

 د ندارد و بستگی به نوع کار، رشته کاری، محل زندگی و دانشگاه مبدا و مقصد دارد.جواب کلی وجو-1

ای باید تجربیات خوبی داشت دست آوردن تخصص حرفهتر است، اما برای بهای مهما تخصص حرفهدر اغلب کاره-2

 تبط است.ها، داشتن مدرک تحصیلی مربه این حرفه که گاهی شرط ورود

 ها کارآمد باشد.تواند در تمام رشتهی میالمسائلحلرشته مهم نیست. درس خواندن و تحقیق  فقط-3

 شود:حال چند نکته تکمیلی در خصوص ادامه تحصیل ارائه می

  چندانی به ادامه تحصیل ندارد، اما کار از کار عمومی نیاست. برای مثال کار پیمان رگذاریتأثنوع کار به نحوی

 تر دارد.امه تحصیل بیشکار تخصصی  نیاز به ادمشاور و پیمان

  است. مؤثرعنوان تحصیلی در جلسات و مذاکرات در تمام کارها 

 زان نیاز به ادامه تحصیل در ی را هم باید در پاسخ به سواالت باال در نظر گرفت. برای مثال میکارصنعت ریتأث

ژوهش با هم پ، آموزش و و گازهای دریایی، نفت های هیدرولیکی، سازهت ساختمان، راه و ترابری، سازهصنع

 فرق دارند.

  امه تحصیل در نوع تخصص هم توجه کرد. برای مثال نیاز به اد ریتأثغیر از تاثیر نوع صنعت باید به

 تواند مفید باشد.می، ژئوتکنیک، زلزله ونقلحملهای سازه، هیدرولیک، منابع آب، تخصص

های مختلف در سطح باال هستند. شوند، حاصل تخصص(  دیده می6-5( الی )2-5های )هایی که در شکلسازه

 های پیچیده بود.توان عضو گروه طراحی این نوع پروژهمعموال بدون ادامه تحصیل نمی
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 کنیک و هیدرولیکهای منابع آب، ژئوت(: سد خاکی حاصل همکاری تخصص2-5شکل)

 

 (: سد بتنی حاصل همکاری مهندسان هیدرولیک، ژئوتکنیک و سازه3-5شکل)
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           حاصل همکاری مهندسان ترافیک، ژئوتکنیک و سازه دیتونل توح(: 4-5شکل)

                                 

 

 سازه، ژئوتکنیکهای دریایی، (: سکوی دریایی حاصل همکاری مهندسان سازه5-5شکل)
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 اری مهندسان ژئوتکنیک، سازههای سست خاک و حاصل همک(: پل ارومیه روی الیه6-5شکل)

 

های تحصیالت تکمیلی را متوجه شوید، بهتر است به اهداف ی کارشناسی و دورهتفاوت تحصیل در دوره کهبرای این

 آموزشی توجه کنید. این اهداف به شرح زیر است:

 دن محضخاطر سپر. به1

 . درک کردن2

 کار بردن. به3

 . تجزیه و تحلیل کردن4

 . ترکیب کردن و به هم ربط دادن5

 (1400فاخر, ). ارزشیابی کردن 6

باید در  6و 5، 4های دست آید. مرحلهآموخته دوره کارشناسی بهباید در هر فرد دانش 3و 2، 1های اهداف مرحله

 مقاطع تحصیالت تکمیلی حاصل شود.
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 آموزش ضمن کار  

 شود:آموزش ضمن کار اهمیت زیادی دارد و شامل موضوعات زیر می

 آوری و بازآموزی مطالب آموزش دیده در گذشتهیاد-1

 شنایی با مطالبی که به دلیل کمبود آموزش در گذشته آموخته نشده است.آ -2

 شنایی با مطالب جدید که  در گذشته هنوز تدوین نشده و در دسترس نبود.آ-3

کرد. هر مهندسی باید سعی  های آموزشی و سمینارها استفادهها و کارگاهتوان از کالسبرای آموزش ضمن کار می

ای خود را صرف آموزش خود نماید. آموزش باید تبدیل به یک عادت شود. پس از گذشت چند کند مقداری از وقت حرفه

 است دید.دهد، با مهندسی که آموزش را رها کرده توان تفاوت مهندسی را که آموزش خود را ادامه میسال کار می

 

 پژوهش در مهندسی 

 های دانشگاهیهشانواع پژو 1ـ6ـ5

 گیرند:های زیر انجام میها معموال در چهارچوبشود. این پژوهشها انجام میهای زیادی در دانشگاهپژوهش

 های کارشناسینامهالف( پایان

 های کارشناسی ارشدنامهب( پایان

 های دکترینامهج( پایان

 های تحقیقاتید( پروژه

 

 های پژوهشروش 2ـ6ـ5

سازه گیری ( اندازه1های )از روش پژوهش وجود دارد. برای مثال در مهندسی عمران اغلب های مختلفی برایروش

 (1400شود. )فاخر،های آزمایشگاهی استفاده میشیآزما (4) ، یاضیمدل ر( 3) ،یکیزیمدل ف(2) ،یواقع
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 اینوآوری و ابتکار حرفه 

صورت منطقی و با قابلیت بازدهی اقتصادی باید به نوآوری و ابتکار همواره در کارهای مهندسی تحسین شده است اما

ای ابتکار و نوآوری همواره برای دارد. حرفهمسلم است که نوآوری نقش بسیار مهمی در اجرای راهبردهای انجام گیرد. 

( بذر 1ت: )توصیه شده اس برای نوآوریها را دور نریزید. گز آنهرها را بنویسید. فکر کردن به خود بدهید و ایده یاجازه

( 4ایرین آن را تقویت کنید، )س( با مشورت 3( با مطالعه و تفکر آبیاری کنید، )2نوآوری را با طرح یک ایده جدید بکارید، )

 ید کرد.گاه بهترین محصول را از نوآوری برداشت خواهبا پذیرش انتقاد در مقابل آفات حفاظت کنید. آن

. اما دگویما می ا بهروری مفید کافی نیست. دانش چگونگی انجام نوآوری نوآ یک دستیابی بهتنهایی برای  دانش به

وجب انتخاب درست نیاز مگوید بهترین موضوع برای نوآوری چیست. خرد خرد هم برای نوآوری مفید نیاز داریم. خرد میبه 

 .کند که کدام هدف را برای نوآوری انتخاب کنیمخرد معلوم می شد.هدف خواهد یا

های بسیار ساده شروع شد. نخست سیم یایده یکل ابداع ژئوسینتتیک رسانا در دانشگاه نیوکاسل انگلستان از برای مثا

در ابتدا از نظر عملی و  الکتریکی به ژئوسینتتیک در آزمایشگاه اضافه شد تا نشست خاک رس را سرعت دهد، ولی این ایده

ه ابداء ژئوسینتتیک رسانا در حفظ و توسعه ایده های اولیه، منجر باقتصادی استقبال نشد. اما با تالش و پافشاری محقق 

 ,Jones). بزرگ شد شد که بعدها برای رفع آلودگی از خاک های آلوده به کار رفت و منجر به قراردادهای تحقیقاتی

یست که بعدها استفاده لوم نهای اولیه در این زمینه که چندان هم در ابتدا موفق نبود، ثبت نشده بود، معاگر ایده (2002

 .می شد

 ،بر روی دانشجویان انجام داد )فاخرکنیک آمده است را های پژوهش در ژئوتکه در کتاب روشمؤلف، پژوهشی را 

کمی از  درصد قطهایی که توسط دانشجویان پر شده بود، مشخص شد که فنامه، که بر اساس بررسی آماری پرسش(13۷۹

 .برنامه ریزی کرد دهند. مسلم است که برای رفع این کاستی بایدمینوآوری به خود  یاجازه آنان

ئله نفوذ کرده و با مس به عمقطور کلی دو روش برای نوآوری و حل مسائل پیچیده وجود دارد. یک راه این است هب

رزیابی شود. کارایی نگری ا که مسئله از بیرون و با کلیاست ی نگری به آن بپردازیم. راه حل دیگر آن ئتمرکز بیشتر و جز

تک تک اجزا امکان  به ویژه آن که شناخت سیستم های پیچیده با تجزیه و تحلیل است ی نگریئکلی نگری بیشتر از جز

ارزیابی کرد. سپس با  حل مسائل پیچیده رابا کلی نگری می توان سیستم را شناخت و کلیات نوآوری و راه نخستندارد. 

 .جزء شدی نگری وارد یک و یا چند ئجز

های جدید استفاده کنید. برای تولید ایده "طوفان مغزی"کنید، می توانید از اصول های چند نفره کار میاگر در محیط

شود و ای مخالفت نمیکند. با هیچ ایدههای خود را به طور کامل آزادانه مطرح میدر جلسات طوفان مغزی هر کس ایده

ها مقایسه ه تدریج ایدهبشود و بعدها ها جمع آوری و جمع بندی میرا ندارد. ایده هیچ کس اجازه انتقاد از ایده دیگری

 .شودشوند و ایده مناسب برای اجرا انتخاب میمی
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رات زیادی شده است. آن تفاوت زیادی با نوآوری فردی دارد و دچار تغیی ینوآوری به شکل تجاری و سازمان یافته

اند. وره را بررسی کردههای مربوط به هر دق و توسعه از نسل اول تا چهارم و نوآوری( مراحل تحقی13۸3میلر و موریس )

وفقیت تجاری دست پیدا مریکا، فقط یکی به مآخام و مبتکرانه در  یهای دقیق نشان داده که از هر سه هزار ایدهبررسی

باط بین فناوری و بازار است. دارد، برقراری ارت ترین چالشی که بر سر راه نوآوری تجاری و سازمان یافته قرارکند. بزرگمی

ع، دستیابی به نوعی نوآوری تجاری با کشف علمی یا اختراع فرق دارد. کشف علمی، آگاهی در مورد یک موضوع و اخترا

. ای است که از نظر تجاری مفید استیند تبدیل کشف علمی با اختراع به مقولهآفناوری جدید است، ولی نوآوری تجاری فر

و به دنبال آن ا کرد ترش پیدهای فعال در زمینه تحقیق و توسعه، گسفناوری، تعداد مراکز تحقیقاتی و شرکت با گسترش

اند که روی مایل گذاری نیز افزایش یافت. تامین کنندگان منابع مالی تحقیقات بخش دولتی و خصوصیهزینه سرمایه

های ن موفقیت تجاری پروژهنی دقیق امکابی پیش اما. باشند مفید جاریر تیت از نظهایی سرمایه گذاری کنند که در نهاطرح

بنابراین وقتی  شوندل نمیغیر ممکن است. بسیاری از اکتشافات علمی و اختراعات، به نوآوری تجاری تبدیو توسعه، تحقیق 

رح های آنان داده سازی ط برای تجاری ت مالیالهیکه به برخی از محققان و برگزیدگان جشنواره های علمی، نوعی تس

 .ی برای آن الزم استاقتصاد شکست می انجامند و نوعی حمایت و سازمانده ها از نظرشود، باید بدانیم که اغلب آنمی

 

که دهی دارد. اول اینهای تجاری در پژوهش و برای کشفیات علمی و اختراعات از چند راه بازسرمایه گذاری سازمان

که با اختراعات ثبت سید. دوم اینها زودتر به نقطه اقدام رتوان به دلیل افزایش آگاهییپژوهش م ( با5-7بر اساس شکل )

امتیازات ثبت  یهترین مراکز دارندهای جهان، بزرگتوان از حقوق مالکیت معنوی استفاده کرد. بسیاری از دانشگاهشده می

اند، قابل اجرا هستند. در که آن را اهدا کرده مراکز حقوقیط ارات امتیازات ثبت شده، تنها توسیشده هستند. البته اخت

ر بازدهی از روش شود، در عمل سرمایه گذاری در پژوهش به منظوکشورهایی که مالکیت معنوی به رسمیت شناخته نمی

 .(1400فاخر, ) توان بودجه قابل توجهی جذب کردثبت اختراعات معنا ندارد و از این راه نمی

 

 گذاری روی پژوهش و در غیر آن صورتی اقدام در صورت سرمایهبا زمان و نقطه ها(: تغییر فرصت7-5شکل)
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