
 

1 
 مراجعه کنید.برای دانلود سایر مقاالت رایگان به سایت                              /http://civilshow.ir    گروه آموزشی سیویل شو: 

 :انقالبیون عمرانی

 
 

زیاد بود و گاها منجر به مجادله بین  هابحثدر زنگ عمران دو جلسه قبل، در مورد تقابل عمران و معماری توضیحاتی دادم. 

میگفتن مهندس عمران معروف نداریم. این جلسه میخوام در مورد مهندسین عمران معروف  هابرخیمعمارا و عمرانیا شد که 

 . نمیدونم تا چه حد میشناسین این افراد رو ولیکه در حوزه خود انقالبی به پا کردن در ایران و جهان صبحت کنم تأثیرگذارو 

بود که توی  ایبرجستهاگه شخصیت  درنهایتاین نظر شخصی نویسنده مقاله س و ممکنه شما نظر دیگه ای داشته باشین. 

 ین تا بقیه دوستان هم مطلع شده و بشناسنشون.توی کامنت ها در موردش برامون بگ حتماًلیست نبود 

. 
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 :کارل ترزاقی. 1

خودم( شروع کنم که همه مون به کارای ارزنده این  ایرشتهاجازه بدین با پدر مکانیک خاک و ژئوتکنیک )هم 

، مهندس شناسزمینچیز دان میگن. ایشون دانشمند برجسته آشناییم. مثل بقیه افراد به ترزاقی هم همه

ژئوتکنیک و خاک دان اتریشی هستن. الزمه اینم بگم در کشورهای خیلی زیادی کارای اجرایی مرتبط با خاک و 

ی ، ظرفیت باربرروسیه تزاری، اروپا و آمریکا. نظرات ترزاقی در مورد گسیختگی برشی خاک ازجملهسنگ کرده 

تش. ایشون مثل نیوتونه که هرجا نظریه داده با این اما معروف هس ایپایهو موارد دیگه در ژئوتکنیک بسیار  پی

 تفاوت که بیشتر در حوزه مکانیک خاک بوده دیگه.

 

 :الکساندر ایفل. 2

 زمان رد پل چندین .با نام جادوگر آهن می شناسن ونوکه عموماً اه یفل مهندس و معمار معروف فرانسویالکساندر گوستاو ا

اشاره نمود که امروزه جزء خطوط  (Garabit Viaduct) معروف پل به توانمی هاآن ترینمعروف از که ساخت خود

 و هش نمی فرانسه کشور به محدود تنها کاراش .بود جهان درو در زمان خود بلندترین پل  هستشفرانسه  آهنراهسراسری 

 یگهد کشورهای در او مهم آثار از. داره دیگه کشور چند و پرو، برزیل، اسپانیا، آمریکا متحدهایاالت کشورهای در ایدیگه آثار

، ر شهر ازمیر ترکیهد  (Konak Pier)اسکله کناک، آمریکا متحدهایاالتجسمه آزادی در کشور م فلزی سازه به شه می

 شهرتی جهانی به همراه آورد و واسشکه ه برج ایفلشم مشهورترین اثر کلیسای جامع سنت ماریا در کشور پرو اشاره نمود.

  .هستششهر پاریس  هایسمبلامروزه از 
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 :جان اسمیتون. 3

، انالک، پل چندین مهندس عمران خوند. شوو از اولین کسانی بود که خود میشناسن پدر مهندسی عمران وجان اسمیتون ر

 عنوانبهاز سنگریزه و پودر آجر  .در بتن بوده آهک هیدراته ده ازاستفا پیشگامان از وکرده  طراحی دریایی فانوس و بندرگاه

ادی  ایهصخرهبه ساخت فانوس دریایی بر روی  شهمی ش اثر ترینبرجستهاز ، عالوهبه نیز استفاده نمود. ایدانهمصالح 

انوس ز این فشدید قرارگرفته است الزم به ذکر است که قبل ا هایطوفاناستون نام برد که در محلی با امواج سهمگین و 

 اما فانوس این موند. در این محل ساخته شد که توسط طوفان از بین رفت هدریایی دو فانوس دیگ

 

http://civilshow.ir/
http://jupiterdesign.ir/


 

4 
 مراجعه کنید.برای دانلود سایر مقاالت رایگان به سایت                              /http://civilshow.ir    گروه آموزشی سیویل شو: 

 :شرف حبیب اهللا. 4

مهندس سازه اهل پاکستان هستن که در دهه های اخیر واقعا کارشون انقالبی در مدلسازی های نرم افزاری گرایش ایشون 

 عمران هندسینم همهقریبا تدر برکلی آمریکا مشغول به کار هستن.  CSIمهندس باهوش در شرکت معروف این سازه بود. 

 اهلل بیبح اشرف توسط ایتبس افزار نرم که دونینبه جالب .دارن آشنایی بیش و کم ونا با ون کرد کار ETABS افزار نرم با

 تحوالت و تغییر دچار ور سازه طراحی دنیای و شد معرفی PC برای که بود عمرانی افزارهای نرم اولین جزء و ومدا وجود به

 گرفته علقت متعددی جوایز او به و آمده عمل به تقدیر بار چندین کار این دلیل به اهلل حبیب اشرف آقای از. نمود ای گسترده

 .است

 

 

 :رانسوا کویگنتف. 5

های گوناگون در ساخت سازه (béton armé) که از بتن آرمه ستشهکویگنت یک مهندس فرانسوی بود و اولین کسی 

چارلز میشل که در حومه شمالی شهر پاریس و نزدیک به  ۷۲طبقه در خیابان  ۴یک ساختمان  ۱۸۵۳بهره گرفت و در سال 

 راحیط الشز تئودور محلی معمار توسط وه جهان آرمه بتن سازه اولین سازه این. ساخت ور بود خانوادگیش سیمان کارخانه

 aqueduct به سیستم تأمین آب شهری پاریس اشاره نمود که معروف به یشهمکویگنت  یگه یدکارهای  از. استشده

de la Vanne  است. 
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 :ئیجی نروییر لوپ. 6

از جمله ساخت خود عهده دار بوده  مرعدر طول  ورکه ساخت سازه های بسیار مهمی ه وی مهندس و معمار بزرگ ایتالیایینر

 کشیده یشپ هیدرولیکی سیستم مخترع او . …تاالر کنفرانس یونسکو در پاریس وساختمان ، برج دل الگو ،سینمای ناپل

 این رد را ستون از استفاده و داشت زیادی تبحر ای پوسته های سازه ساخت در اوه که ذکر به الزم. باشد می نیز آرمه بتن

 .رساند حداقل به ها سازه نوع

 

 :آنیل کومار چوپرا. 7

فیلماشون توی حوزه عمرانم خوبن. ایشون توی دانشگاه برکلی آمریکا عمران خونده  جزبهاینم بد نیست بدونین که هندیا 

تاب آن. ک ایلرزهو رفتار  سدسازیالبته ارشدشو. توی مباحث زیادی خبره هستن مثل دینامیک سازه و مباحث مربوط به 

سین عمران گرایش سازه خوب میدونن دنیا داره تدریس میشه. مهند جایجایکتاب مرجع در  عنوانبهدینامیک سازه چوپرا 

 چوپرا چقدر شیوه بیان خوبی داره. شما هم این کتابو خوندین؟ ما که واسمون خیلی سخت بود.
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 احمد حامی: استاد . 8

 بسیار شگرفی توی عمران در ایران داشتن. تأثیرگفتن. به مهندسین عمران ایرانیم بپردازم که  هاخارجیدیگه بسه از 

وبگاه ایسنا از او با عنوان پدر مهندسی عمران ایران  بودن کهاستاد دانشگاه، مهندس راه و ساختمان و پژوهشگر ایرانی ایشون 

 ونستتبودن عازم برلین و سپس سوئیس شد  و جزو نخستین گروه از دانشجویان ایرانی  رضاشاه. جالبه زمان است یادکرده

 شد موفق هک بود ایرانی نخستین حامی، استاد ،درواقع. کنه دریافت زوریخ، کنیکت پلی از رو ساختمان و راه مهندسی دکتری

 برسونه.  پایان به ممتاز درجه با رو ساختمان و راه رشته کشورها، سایر دانشجویان بین

ایران تاریخ تمدن و فرهنگ  درزمینهای عالوه بر تحقیق و بررسی پیرامون وضعیت خاک و معادن کشور، مطالعات گسترده

یران ا هایراه»، «آسفالت گوگردی»، «های طبیعیسیمان»، «مصالح ساختمانی»های توان به کتابز آن جمله میا .انجام داد

ورد برآ»، «سنگیخردههای زمین متراکم کنندههای ماشین»، «های تهرانروسازی آسفالتی خیابان»، «و آینده درگذشته

 اشاره کرد. سنجی در ایران باستان، آبآبیاریرسانی، یابی، آبآب»، «هاساختمان

 ایشون جمله معروفی دارن که میگه:

 شود؟می چگونه بگویید شود؛نمی نگویید وقتهیچ خواهد،می عاشق مملکت این» 
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 :استاد مهدی قالیبافیان. 9

)روحشون شاد(.  بودن دانشکده فنی دانشگاه تهران پدر بتن ایران و استاد برجسته مهندسی راه و ساختمان دراستاد قالیبافیان 

نشریه از  ۱۹استاندارد ملی در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی،  ۱۳در تدوین مون )تبریز(  همشهریاستاد مشارکت 

و  مقررات ملی ساختمان مبحث از مباحث ۱۰نامه بتن ایران )آبا(، آئین ازجملهریزی کشور نشریات فنی سازمان مدیریت و برنامه

 ۵ها در برابر زلزله و ه طرح و محاسبه پلناماستاندارد مهارت و یک جزوه آموزشی در چارچوب صندوق کارآموزی و آئین

ها طرح و پژوهش و مقاله طراحی ساختمان در برابر زلزله و ده ۲۸۰۰نامه و آئین مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نشریه در

 شون هستش.هافعالیت ازجملهعلمی و فنی 

 دکتر قالیبافیان دو جمله معروف دارن که میگه:

 "اول انسان باش سپس مهندس"

 "شعور اندکی و آب سیمان، سنگدانه، از است ترکیبی بتن"
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 مطالب: گردآورنده

 عمرانی )ژئوتکنیک دانشگاه تهران( هایکتابو مدرس  مؤلف

http://civilshow.ir/

