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 !! سازه های روی میز طراحانزینه گ

 
 

شده یا ترم آخری اشاره کردم. این جلسه میخوام فرض کنم که  التحصیلفارغدر مقاله قبلی به چند اشتباه مهندسین 

ارین؟ به ی برای کسب درآمد دهایگزینهاصلی اینه که چه  سؤالشدین و میخواین به مسیر طراحی وارد بشین.  التحصیلفارغ

 به جیب بزنین. ایسرمایهرو میتونین انتخاب کنین تا  هاقسمت، باید بدونین کدوم ترسادهعبارت 

 ؟ خب به مطالب بعدی با دقت گوش کنین:ی داریمهایگزینهچه 
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 :مهندس شو -کارمند .1

کسب درآمد واسه مهندس طراح سازه، استخدام در  هایروشاگه تیتر یکم گنگ بود اینجوری بذارین توضیح بدم که یکی از 

ی که نیاز به جذب مهندس طراح دارن هایشرکتاستخدام  هایآگهیمشاوره، دفاتر فنی هستش. شما میتونین از  هایشرکت

 :شنویممیرو بیابید. البته خیلی وقت میشه که اینجوری نیست و این جمله رو اکثرمون 

 "گشتیم نبود، نگرد، نیست"

 هستش. اینم مخصوص از ما بهتران هاس. "پ"بند  معروفقولبهکه به فکرم میرسه  ایچارهواال 

 .بشین کاربهدستفنی هدایت بکنه تا اونجا  هایشرکتیکی رو باید داشته باشین تا شما رو به راه راست  اکثراً

الکچری  هایگزینهرنامه بودجه فعالیت میکنن و از یا سازمان ب مهندسینظام زیر نظر معموالًمشاور  هایشرکتالزمه بگم که 

 مهندسین طراح میتونن باشن.

زرگ مشاوره ب هایشرکتمشاوره هستش. البته سطح این دفترا نسبت به  هایشرکتدیگه مون بعد از  یگزینهدفاتر فنی هم 

 پایینه.
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 :مدرس شو. 2

 ببینین شما مطالبی رو میدونین که خیلیا نمیدونن. طراح سازه اغلب چه نکاتی رو مسلطه؟ 

یه مهندس طراح استاندارد مثل شمایی که این مطلب رو میخونی، باید مباحث مقررات ملی رو بدونه و از تسلط خوبی بر 

 ر باشه.فوالدی و بتنی برخوردا هایسازهواسه طراحی  موردنیاز اینامهآییننکات 

 صورتهبکم نیستن. شما میتونین علم طراحیتونو که با سختی و مطالعه یاد گرفتین به بقیه  اینامهآئینخب همین نکات 

تدکار و ، استراکچرز، اتوکد مثل ایتبس، سیف، سپ، تکال افزارهایینرممختلف آموزش بدین. اغلب  مؤسساتخصوصی یا در 

 برگزار کنین.میتونین رو  اینامهآئین بندهایا تفاسیر ی ... در این بخش آموزش داده میشه

هم که وجود داره اینه که اغلب میگن من در طراحی سازه عالم دهر نشدم و ترس از تدریس دارن ولی باید شروع  ایتلهیه 

 روهی باشین.گکنین. میتونین رایگان به دوستاتون تدریس کنین و مهارت هاتونو بیشتر کنین تا زمانی که آماده تدریس 

 زایی؟چه چی مثالًتسلط به موضوع تدریسی، پیش نیازای زیادی داره.  غیرازبهیه پیشنهادم بهتون بکنم که تدریس 

 ، یکم هم مهربون باشین.اضافهبهباید فن بیان قوی داشته باشین تا مفاهیم رو سریع بتونین منتقل کنین و 

 "نیاز داره هاییمهارتمتوجه باشین بازار کار به چه "
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 :تکیه بر خویشتن. 3

از این جمله سهراب سپهری عزیز که استفاده کنیم به این نکته پی میبریم که  ."رو باید شست جور دیگر باید دید هاچشم"

 بچه بودیم یه جمله خوب بهمون گفتن: کهوقتی، همه ما ایرانیا از عالوهبه. هاستگزینهبر بقیه  ارجحتکیه بر خود همواره 

 "سعی کنین دستتون توی جیب خودتون باشه "

 راهکار سوم اینه که خودتون پروژه بگیرین، طراحی کرده، تحویلش بدین و پولشم در جیب مبارکتون بذارین.

 هایآزموناجرایی باید مهر و امضا باشه، پس یا باید خودتون در  هاینقشهزیادی داره. پای  هایچالشالبته این گزینه 

 با پول بقیه دوماد بشین. اصطالحبهدر صالحیت محاسبات قبول بشین و مدرکشو داشته باشین یا  مهندسینظام

یتونی ی، مالبته به نظر اینجانب، راهکار دوم همیشه سودمند تره، چون وقتی از مهرامضای بقیه مهندسین استفاده میکن

 یه ساله حداقل به سرمایه خوبی برسی.بیشتری رو بگیری و یه شبه که نه ولی  هایپروژه

که داره محدودیتی وجود داره و نمیتونه فراتر از اون متراژ رو کار  ایپایههمه مون میدونیم که واسه هر مهندس متناسب با 

 کنه. درنتیجه با پول بقیه دوماد شدنم بد نیست.
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 :نترل سازهک .4

 وقتی طراحی سازه رو بلدی خب میتونی طراحی که بقیه کردن رو کنترل بکنی.

ا میگن بوده و باید خودتون تفاهم داشته باشین. بعضیا متراژی کار میکنن بعضی ایسلیقهاین گزینه بسیار گزینه خوبیه. البته 

 .کنممیدرصد از پول طراحی رو میگیرم و سازه تو کنترل  30 مثالً

 زلحاظااجرایی که داشتی. همه اینا رو  هاینقشهحاال چی رو کنترل میکنه معلومه. محاسباتت، ایتبس و سیف رو و تمامی 

 کنترل میکنه. نامهآئین بندهایانطباق با 

 

 :مشاوره و نظارت عالیه. 5

میتونه به کارفرماش مشاوره داده و دست راست کارفرما  درنتیجهرو مثل آب خوردن میدونه.  اینامهآئینمهندس طراح، ضوابط 

باشه. از طرفی میتونی با صالحدید کارفرما گه گاهی به پروژه سر بزنی و نظارت علمی رو داشته باشی. اینو میشه ماهانه یه 

 درآمد مختصری داشته باشی ازش.

مه ولی هست یا بهتره بگم هست ولی کم است )مثل درصدی از پروژه یا ماهانه میتونه باشه که ک صورتبهدرآمد این بخش 

 آب(.
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 :دفاتر فنی کارگاه ساختمانی. 6

فیلد اجرایی  توی خیلیا فک میکنن که وقتی اسم کارگاه ساختمانی میاد همش بخش اجراست. ولی اینطوری نیست دوستان.

 پروژه، یه بخشی وجود داره که ساپورت علمی کارگاه ازجمله وظایفش هستش.

 وساز پروژه، یار غار ناظر یا کارفرما باشین.بندی ساختونین اینجا به متره و برآورد پروژه بپردازین یا با انجام مرحلهمیت

 ببینین اجرا و طراحی مثل برادر میمونن اونم از نوع دو قلوش.

 کسی که مجری سازه اس ولی طراحی نمیدونه معموالً برداشت اینجوری دارن ازش:

 "جرز دیوار هم نمیخورهبه درد الی  "

ای و طراحی دارن میتونن در بخش اجرای پروژه نقش مهمی رو ایفا نامهپس طراحان سازه که تسلط خوبی بر نکات آئین

 کنن.
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 های دانشجویی:پروژه .7

گذریم بودنش که بواال توی تردید بودم اینو بگم نگم چون شاید ازنظر اخالقی این کار درست نیست. از بحث حق یا ناحق 

به عالوه، کار خیر هم که ثواب زیادی  حال دانشجویان عزیز باشینگرمی هم شده کمکباالخره میتونین حتی برای دست

 داره.

این  4در مقطع فعلی، همونطور که میدونیم دانشجوهای عزیز خودشون پروژه شونو انجام نمیدن البته آخرسر همون بخش 

 میشن مسئول کنترل سازه نه طراحیش.مقاله رو انجام میدم. 

 گنجد.خوب یا بد، کم یا زیاد بودن سرمایه بحث دیگه ایه که در این مقاله نمی
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 :نویسنده مطالب

 های عمرانی )ژئوتکنیک دانشگاه تهران(کتاب مؤلفمهندس اسالم اسالمی مدرس و 
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