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بزرگترین مشکل این روزهای ما مهندسین عمران:
عده ای دانش مهندسی عمران دارند بدون اینکه عمل کنند!
عدهای عمل میکنند بدون اینکه هیچگونه دانشی داشته باشند!
عمران ومعماری علم و عمل را همزمان بیاموزید!
نوین
سازه بتنی
شهرطراحی
درراز طالیی
7
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راز اول :
تفکرسیستمی بر روی سازه های خود داشته باشید!
به سیستم های بزرگ نگاه کنید ! هر سیستم از بیشمار
سیستم کوچکتر تشکیل شده است .شما اگر بتوانید
سیستمهای کوچکتر بهتری داشته باشید بدون شک
نتایج بهتری را در سیستم بزرگ مشاهده

میکنید !

یک شهر را تصور کنید! این شهر از بیشمار ساختمان
و مغازه (سازه) تشکیل شده است.این سازهها همان
سیستمهای کوچکتر هستند!حال به درون این ساختمان
ها میرویم و مشاهده میکنیم که هر ساختمان از ستونها
 ،تیرها،دیوارها و...بیشماری تشکیل شده اند

.

حال مجددا به درون این ستونها و تیرها میرویم و
مشاهده میکنیم که خود این اجزا،از اجزا کوچکتری مثل
میلگرد،خاموت،کاوربتن و...ساخته شده اند .حال طرز فکر
سیستمی به ما آموزش میدهد که اگر به دنبال شهر بهتر
میگردیم باید خاموت ها و میلگردهای بهتری را به کار
ببریم

7

!

راز طالیی طراحی سازه بتنی

7
شهر نوین عمران ومعماری

راز طالیی طراحی سازه بتنی

4

این ایده برای اولین بار در کشور یونان
هنگام بحران بزرگ اقتصادی مطرح شد و
پس از آن برای اولین بار توسط کانادایی
ها در برج سی ان تاور به کار گرفته شد.

راز دوم :
مثلث ایده  ،دیده  ،پدیده !
این راز برای کسانی که میخواهند در حد جهانی بدرخشند
بسیار مهم و کاربردی است ! فرض کنید جمعی از ما
مهندسان عمران قصد یک مسافرت علمی را به شهر دبی
داریم.زمانی که هنوز به شهر دبی نرسیده ایم در مورد
ایده پشت پرده برج الخلیفه بارها و بارها با هم صحبت
میکنیم ،درمورد آن تحقیق میکنیم ! تا اینکه در نهایت
به برج الخلیفه میرسیم و از نزدیک آن را مشاهده میکنیم!
دراینجا ایدهها به دیده ها تبدیل شده

اند .

صددرصد بین طراح سازه بتنی که تنها در مورد ایدهها
مطالعه کرده با طراحی که هم در مورد ایده ها مطالعه
کرده و هم آن ها را دیده بسیار تفاوت

اما در اصل سود مالی اصلی نه برای ایده ها میباشد و نه
برای دیده

ها !

به شما قول میدهم که سود اصلی را آن شرکتی که پدیده
ای به نام برج الخلیفه را ساخت رقم
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میباشد .

خورده!

سعی کنید در علم طراحی سازه های بتنی آن
دسته طراحانی باشید که پدیده ها را رقم میزنند

راز سوم :
اول از خوشمزهترینها شروع کنید !
طراحی سازه بتنی را همانند یک ظرف پر از ساالد میوه

از این راز ما نتیجه میگیریم که در هنگام طراحی

در نظر بگیرید ! زمانی که به سراغ این ساالد میوه

سازههای بتنی در ابتدای کار به سراغ موارد

میروید همانند بچهها رفتار کنید و اول به سراغ میوههای

مهمتر برویم که آسان و در عین حال بسیار

خوشمزه تر بروید و مراقب باشید کسی دیگر آنها بر

تاثیرگذار میباشند.به عنوان مثال یکی از این

ندارد.

موارد انتخاب سیستم باربرسازهای میباشد .بدین
منظور در شهر نوین عمران ومعماری ما محصولی
به نام مگاپکیج  0تا 100سیستمهای باربر سازه

درحال حاضر خوشمزه ترین میوهها در ایران
مسائلی به نام دیوارهای برشی و مهاربند ها
میباشد! اکیدا به شما پیشنهاد میکنم که
طراحی این دو مورد را آموزش

ببینید .

ای را برای شما تدارک دیده

مشاهده مگاپکیج
اینترنت خود را متصل نموده و سپس روی دکمه باال
کلیک
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ایم !

کنید .

راز چهارم :
سی دی تمام نرمافزارهای خود را بشکانید !
بله درست شنیدید ! راز چهارم این کتاب الکترنیک این میباشد که سیدی تمام نرمافزارهای خود را بشکانید.منظور از
این راز طالیی این میباشد که در هنگام طراحی سازههای بتنی خود تنها به نرمافزارها اکتفا نکنید ! معموال بر حسب
تجربه ثابت شده است که طراحان بسیار مبتدی زمانی که در حال آموزش هستند تنها به دنبال فراگیری نرمافزارهایی
مثل ایتبس و سپ  2000میباشند ، .اما طراحان حرفهای بیشتر به دنبال تجربه اندوزی

میباشند .

بارها و بارها در سمینارها و جلسات آموزشی
قرار گرفته ام که از بنده میپرسند مهندسی
عمران به چه معناست؟ در پاسخ به این
سوال همیشه جواب من یک چیز

میباشد :

 ( 1دانش

 ( 2بینش

 ( 3راهحلعملی
 ( 4کسبدرآمد

دانش به طور کلی دارای چهار سطح میباشد که حرفهایترین سطح آن دانشی میباشد که با خرد همراه
میباشد.

بینش تجربه و به نظر من مهمترین قسمت مهندسی عمران

میباشد .

راه حل عملی قسمتی کوچک از مهندسی عمران میباشد که شامل قسمتهایی مثل نرمافزارهای مهندسی
عمران

میباشد.

وکسب درآمد ها که قسمت شیرین طراحی سازه های بتنی
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میباشد .

راز پنجم :
دانستن برای دانستن جهل مطلق است !
شاید تاکنون بیش از  100هنرجو طراحی سازه
بتنی داشته ام که در ابتدای کار بسیار باانگیزه
میباشند و تمامی مطالب را به حد بسیار عالی فرا
میگیرند.اما پس از مدتی (مثال 9ماه) کال طراحی
را کنار میگذارند .بعد ازتکرار شدن این مسیله ما
در شهر نوین عمران ومعماری آمدیم و دلیل را
پرس وجو کردیم و به تنها علت این موضوع پی
بردیم و آن هم عدم داشتن درآمد از این علم
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بود .

اجازه دهید تا رودربایستی را کنار بگذاریم و یک
مطلب را به صراحت خودمت شما عرض کنم.اگر
تنها به دنبال کسب علم هستید و قصد کسب
درآمد از علم خود را ندارید مطمین باشید تا چند
وقت آینده از رشته مهندسی عمران بیرون

میروید !

دانستن برای دانستن جهل مطلق است !
دانستن برای کسب درآمد اوج دانایی است !

راز ششم :
سازههای بتنی را ابتدا بسته بندی و سپس طراحی کنید !
شاید شما هم با این سوال مواجه شده باشید که با این حجم
وسیع از اطالعات در مورد طراحی سازههای بتنی چگونه تمامی
اطالعات را به ذهن خود بسپاریم؟
پاسخ این سوال در روش آموزش دیدن به سبک بسته بندی
ذهن میباشد که تمامی آموزشهای شهر نوین عمران ومعماری
بر این پایه میباشد.به عنوان مثال شما میخواهید طراحی سازه
بتنی را آموزش

ببینید !

طراحی سازه بتنی شامل  3قسمت میباشد که در راز 4ام آن را
شرح دادیم!یعنی دانش  ،بینش ،

راهحلعملی !

بدترین نوع آموزش دیدن اینگونه میباشد که
تمامی مطالب را مانند عکس روبرو کنار هم
بچینید و سعی کنید با مطالب متفاوت ذهن
خود را پر کنید.در این حالت پس از مدتی اون
کارتن های زیری به فراموشی سپرده

میشود !

و بهترین نوع آموزش این میباشد که همانند شکل تیک سبز دار باال بستهها در درون هم بگذارید.اجازه دهید باذکر
یک مثال توضیح دهیم
یک قسمت از طراحی سازه بتنی سیستم باربر سازهای میباشد.در دورن این کارتن بزرگ چند کارتن کوچکتر به نام
قاب خمشی ،دیوار برشی ،مهاربند و ...میباشد! حال خود این کارتن ها به بسته های کوچکتر تقسیم
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میشود !

راز هفتم :
ترس های خود را کنار بگذارید !
به نظر شما چرا بسیاری از مهندسان و طراحان
سازههای بتنی به سراغ طراحی با نرمافزار
سپ 2000نمیروند؟اگر نمیدانید اجازه دهید
تا من بگویم .عاملی به نام

ترس !

به نظر شما چرا بسیاری از ما همین امرزو

یک مهندس عمران شجاع و موفق تا هر جای مسیر طراحی را
که میبیند پیش میرود اما مهندس عمران ناموفق ابتدا میایستد
تا کل مسیر را ببیند و سپس شروع به طراحی

میکند !

شرکت خود را احداث نمیکنیم؟اگر نمیدانید
نام
اجازه دهید تا من بگویم .باز هم عاملی به !
ترس
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ترس و امید هر دو از یک جنس اند.ریشه گیاه ترس را از ذهن
خود بکنید و به جای آن بذر امید را

بکارید !

و اما یک پیشنهاد ویژه !
جعبه ابزار طراحی سازه های بتنی
هم بهترین طراح سازه بتنی شوید و هم شرکت خود را اخداث کنید و به درآمد برسید ! آن هم در کمتر از
دو ماه

مشاهده جعبه ابزار
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