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در زمانــی کــه مجلــه آمــاده بــرای چــاپ و انتشــار بــود، بــه دنبــال 
ــرم  ــئول محت ــر مس ــاالری مدی ــدی س ــای مه ــاب آق ــتعفاء جن اس
فصلنامــه گنجینــه یــزد، از ریاســت ســازمان، جنــاب آقــای مهنــدس 
علــی اصغــر زحمتکــش دبیــر محتــرم هیئــت رئیســه،  بــه ریاســت 
ســازمان برگزیــده شــدند کــه بــرای ایشــان و همــه خدمتگــزاران بــه 

جامعــه فرهیختــه مهندســی اســتان آرزوی توفیــق داریــم.
ــاری،  ــال ج ــژه تابســتان س ــه وی ــن مجل ــه تدوی ــت ب ــا عنای ــذا ب  ل
ــه،  ــی فصلنام ــات داخل ــدرج در صفح ــئولیت های من ــن و مس عناوی

ــاد شــده اســت. ــه زمــان ی ــوط ب مرب
امور اجرایی فصلنامه گنجینه یزد
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استان یزد و گام های تازه در مسیر توسعه کارخانه نوآوری

رونمایی از فرایندهای توسعه خدمات غیر حضوری سازمان

یزد استان برگزیده برای محوریت شبکه نوآوری سازمان

ویژگی ها، اهداف و ساختار شبکه نوآوری صنعت ساختمان

مرکز نوآوری صنعت ساختمان  در کالم مسئوالن

سازمان هوشمند و شهر هوشمند؛ 
ضرورتی برای امروز و فردای جامعه

سخن نخست

اطالعــات مــی توانــد پایــه بســیاری از تصمیمــات مهــم باشــد بــدان شــرط کــه بــه درســتی جمــع آوری شــده و 
ــه  ــه ایــن اطالعــات بــه خوبــی ارائ ــا اســتناد ب ــرداری قــرار گیــرد. از ایــن رو بســیاری از خدمــات ب مــورد بهــره ب

خواهــد شــد و تبــادل درســت اطالعــات راهگشــای بســیاری از تصمیــم گیــری هــا و حــل مســائل اســت.
ــر  ــرد و ه ــورت می گی ــف ص ــازمانها، مختل ــا، ادارات و س ــاز در نهاده ــاخت و س ــه س ــاختمان، چرخ ــوزه س در ح
پرونــده حــاوی اطالعاتــی اســت کــه همــواره ذخیــره شــده و هرگــز تبــادل نمــی شــوند. ایــن موضــوع باعــث شــده 

کــه چرخــه ســاخت و ســاز، کنــد و از ارائــه خدمــات مناســب دور بمانــد .
ــد از  ــد، بای ــه می کنن ــردم ارائ ــه م ــاختمان ب ــام مهندســی س ــازمان نظ ــه شــهرداری و س ــی ک بســیاری از خدمات

ــود. ــه ش ــزار ارائ ــبکه نرم اف ش
ــزاری را  ــزاری و ســخت اف ــرم اف ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در راســتای وظیفــه خــود تقویــت شــبکه ن
انجــام داده اســت.  همــه بایــد بیاینــد و خدمــت شــان را در قالــب اســتفاده از ظرفیــت هــای نــرم افــزار خدمــات 

هوشــمند، بــرای صــدور پروانــه ارائــه کننــد .
هوشــمند ســازی و ارتقــای کیفیــت زندگــی در دهه هــای اخیــر رویکردهــای مختلفــی را در ارتبــاط بــا توســعه بــه 
همــراه داشــته اســت .در ســطح بین المللــی تمامــی کشــورهای دنیــا بــه ســمت توســعه پایــدار شــهری از طریــق 
هوشمندســازی قــدم برداشــته انــد و رفتــن بــه ســوی ســازمان هوشــمند و شــهر هوشــمند یــک ضــرورت اســت .

 یکــی از ســازمان هایــی کــه در اســتان یــزد در ایــن زمینــه پیشــگام بــوده ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
اســتان یــزد اســت. مــا مباحثــی چــون حقــوق، اقتصــاد مهندســی و در بحــث هوشــمند ســازی، شــبکه ســازی را 

ــم. ــش می دهی پوش
 در شــبکه ســازی بــه دنبــال آن هســتیم کــه چگونــه زنجیــره ارزش ســاختمان را بــا هــم شــبکه کنیــم. زنجیــره 
ارزش ســاختمان از مجریــان متعــدد ، دفاتــر طراحــی و همچنیــن نهادهــای مختلفــی کــه در ایــن راســتا همــکاری 

دارنــد، تشــکیل شــده اســت.
ــن  ــه ای ــتند. ب ــنا نیس ــا آن آش ــین ب ــی از مهندس ــه برخ ــاز دارد ک ــاخت هایی نی ــازی زیرس ــمند س ــه هوش البت
دلیــل بحــث آمــوزش اهمیــت می یابــد و در ایــن راســتا دوره هــای آموزشــی برگــزار مــی گــردد و بازدیدهایــی از 
ــس  ــاوری را لم ــوژی و فن ــک تکنول ــین از نزدی ــا مهندس ــود ت ــب داده می ش ــن ترتی ــاوری نوی ــا فن ــگاه ها ب نمایش

ــه شــده اســت. ــوزش مهندســین در نظــر گرفت ــرای آم ــن و مجــازی ب ــد. همینطــور، دوره هــای آنالی کنن
 ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد در راســتای تحقــق ایــن مــوارد و بــا اشــراف و عمومیــت آمــوزش 
بــرای ارائــه خدمــات تخصصــی بهتــر، نــگاه ویــژه ای را بــه آمــوزش معطــوف کــرده اســت کــه رهــاورد آن قطعــاً 

ــا نیازهــای روز اســت. تخصصی تــر شــدن خدمــات مهندســی مطابــق ب
ــی و از  ــب و کار، بازاریاب ــت کس ــه ای، مدیری ــالق حرف ــی، اخ ــوق مهندس ــامل حق ــی ش ــای مهارت ــه آموزش ه ارائ
ایــن دســت آموزشــها امســال بــه صــورت خــاص مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و امیدواریــم روزی برســد کــه 
ــری و سیاســت گذاری در  ــرای تصمیم گی ــع ب ــه موق ــق و ب ــای دقی در ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان، آماره
ــی  ــدگان و تعال ــده و آین ــرای آین ــی ب ــد برنامه ریزی هــای خوب ــه و همگــی بتوانن ــرار گرفت ــر ق ــان ام ــار متولی اختی

ســازمان داشــته باشــند.
 شــماره فعلــی فصلنامــه گنجینــه یــزد بــا عنــوان »ویــژه نامــه ســازمان هوشــمند« نگاهــی جامــع دارد بــه مــواردی 
چــون فنــاوری و نــوآوری در ســازمان، آمــوزش و برنامــه ریــزی کــه بــه یــاری خــدا مــورد اســتفاده شــما عزیــزان 

قــرار خواهــد گرفــت.
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 از همــان ابتــدای اعــالم اولویــت هــا و برنامــه هــای اینجانــب در هیئــت دولــت، اقتصــاد دانــش بنیــان 
و توســعه آن بــه عنــوان یکــی از سیاســت هــای مهــم اســتانداری یــزد اعــالم شــد و در تمامــی اقدامــات 

بعــدی بــه ایــن مهــم توجــه جــدی گردیــد .
ــوزه،  ــن ح ــات ای ــد اقدام ــوزات آن، رص ــه م ــا و ب ــران و بخش ه ــی مدی ــه تمام ــت ب ــن سیاس ــالغ ای اب
لحــاظ نمــودن اقتصــاد دانــش بنیــان و توجــه بــه فنــاوری و نــوآوری در ارزیابــی عملکــرد دســتگاه هــای 
اجرایــی برنامــه محــور در ایــن حــوزه بــه ویــژه تدویــن »برنامــه عملیاتــی توســعه نظــام نــوآوری اســتان 
یــزد« بــرای اولیــن بــار در کشــور، حمایــت از پــروژه هــای کالن و زیرســاختی توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان 
از جملــه حمایــت از برنامــه هــا و پــروژه هــای دانشــگاه هــا، پــارک علــم و فنــاوری ، منطقــه ویــژه علــم و 
فنــاوری... )از جملــه راه انــدازی مرکــز نــوآوری صنعتــی و کارخانــه نــوآوری، پیوســتن بــه شــبکه اقتصــاد 

دیجیتــال و ...(، از جملــه اقدامــات ایــن حــوزه بــوده اســت.
 در همیــن ارتبــاط، بــه گواهــی آمــار و ارقــام، صنعــت ســاختمان، صنعــت بــزرگ و دارای حجــم اقتصــادی 
و گــردش مالــی باالیــی اســت کــه تحــول نوآورانــه در آن مــی توانــد بســیاری از صنایــع دیگــر را نیــز تحت 
ــه و  تاثیــر قــرار دهــد. اینکــه مدیریــت اخیــر ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان از برنامه هــای فناوران
نوآورانــه در ایــن صنعــت حمایــت کــرده انــد ، جــای خوشــحالی اســت و ایــن اقدامــات مــی توانــد بــه 
ــل توجهــی در توســعه اقتصــاد دانش بنیــان اســتان داشــته باشــد و در ایــن  صــورت پیشــران، تاثیــر قاب

راســتا حمایــت پــارک و دانشــگاه  ضــروری اســت.
ــوآور و تســهیل  ــاور و ن ــه مشــارکت شــرکت های فن ــوق، مشــخص اســت ک ــوارد ف ــا نظــر داشــت م    ب

ــه ویــژه در حــوزه صنعــت ســاختمان یــک ضــرورت اســت. رونــق آنهــا ب
ــوآوری، شــرکت هــای  ــوآوری  انشــااهلل محــل اســتقرار شــتابدهنده هــای تخصصــی، مرکــز ن ــه ن کارخان

ــود . فنــاور و دانــش بنیــان و نمــادی از توســعه دانــش بنیــان در بســتر میــراث کهــن یــزد خواهــد ب
 امیــدوارم همــه بازیگــران زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری اســتان و البتــه شــرکتهای دانــش بنیــان مرتبــط 

بــا صنعــت ســاختمان، در کارخانــه نــوآوری، جایــگاه و فعالیت هــای خوبــی داشــته باشــند.

استان یزد و گام های تازه در 
مسیر توسعه کارخانه نوآوری
ــاالری   به قلم دکتر محمدعلی طالبی استاندار یزد ــدی س ــر مه دکت

ــازمان ــس س رئی

به نام خدا
حســن  امــام  از  حدیثــی   
مجتبــی علیــه الســالم داریــم کــه 
ــراد  ــن اف ــت تری ــا فضیل ــد: ب ــی فرمای م
ــوق  ــه حق ــه  ب ــتند ک ــانی هس ــما کس ــان ش در می
ــه  ــردم ب ــتیابی م ــرایط دس ــند و ش ــنا باش ــردم آش م

حقوقشــان را فراهــم کننــد.
حضــور مدیــران ارشــد اســتان در ســاختمان ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان فرصــت بســیار خوبــی را 
فراهــم آورده اســت تــا بتوانیــم از ایــن پشــتوانه بــرای 
ــرایط  ــتفاده و ش ــازمان اس ــای س ــه ه ــق برنام تحق
ــتان  ــرای اس ــاز ب ــاخت و س ــوزه س ــی را در ح مطلوب

ایجــاد کنیــم .
شــرایط ایــده آل بــرای اســتان بــه ایــن ترتیــب 

ــعه  ــاختمان توس ــت س ــه صنع ــت ک اس
ــد در  ــای جدی ــاوری ه ــد، فن ــدا کن پی
صنعــت ســاختمان ایجــاد شــود و مــردم 
ــب  ــاد مناس ــن اعتم ــین ضم و مهندس
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــات س ــه خدم ب
ــه از  ــی ک ــه خاطــر خدمات ســاختمان  ب
ــد راضــی و خشــنود  ســازمان مــی گیرن

ــند . باش
ــن  ــق ای ــورت تحق ــم در ص ــا امیدواری م
ــازمان و در  ــن س ــی ای ــداف ، خروج اه
ســاختمان،  صنعــت  خروجــی  واقــع 
بناهایــی ایمــن، زیبــا و تــوأم بــا آرامــش 

ــد. ــردم باش ــرای م ب
 واقعیــت آن اســت کــه امــروز چرخــه ســاخت و ســاز 
ــی آن  ــه خروج ــت ک ــکالتی اس ــوب و مش دارای عی
ــر مجــازی  حجــم عظیمــی از ســاخت و ســازهای غی

اســت کــه در حــال حاضــر در اســتان یــزد وجــود دارد.
ــا محوریــت   خوشــبختانه طــی یــک ســال گذشــته ب
معاونــت محتــرم هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری، 
ــاره  ــایی و درب ــع بررســی و شناس ــن موان ــی از ای خیل
آنهــا تصمیــم گیــری شــده و در پــی آن تکالیفــی برای 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان، شــهرداری و اداره 
کل راه و شهرســازی با حضور مســئوالن ارشــد اســتان 
تعییــن گردیــده اســت. امــروز بــر ماســت کــه اهتمــام 
کنیــم و تکالیفــی را کــه مســئوالن ارشــد اســتان یــزد 
تعییــن کــرده انــد بــه مــورد اجــرا بگذاریــم و امیــدوار 
باشــیم کــه هــر روز کــه میگــذرد بیشــتر از گذشــته 
ــای  ــردم از فرآینده ــر م ــب ت ــتقبال مناس ــاهد اس ش
قانونــی حــوزه ســاخت و ســاز و بهبــود ایــن فرایندهــا 
ــن  ــا در کار ای ــورت ت ــر ص ــه ه ــیم. ب ــتان باش در اس
ــا  ــته باشــد و آنه ــود نداش ــفافیت وج ــا ش ــازمان ه س
پاســخگو نباشــند امــکان جلــب اعتمــاد مــردم و 

همراهــی آنهــا وجــود نــدارد.
ــر  ــر ه ــه اگ ــت ک ــن اس ــن ای ــور م تص
گونــه اقــدام اصالحــی بخواهــد در عرصــه 
ســاخت و ســاز شــروع شــود، ابتــدا بایــد 
مــا از خودمــان ایــن مــوارد را پیگیــری و 

در صــدد رفــع آن هــا باشــیم.
 بیمــاری کرونــا در ماه هــای اخیــر فرصــت 
ــرار داد  ــا ق ــار م ــی را در اختی بســیار خوب
ــی  ــه توســعه ســامانه هــای دیجیتال ــا ب ت
ــن  ــوری ای ــات غیرحض ــازمان و خدم س
بپردازیــم. ســاماندهی  نهــاد مردمــی 
ــه  ــواردی اســت ک ــر مهندســی از م دفات
بــه مهندســی مربــوط مــی شــود و مــورد 
ــور  ــی ام ــت هماهنگ ــژه معاون ــد وی تاکی
ــوده اســت و ایشــان از دو ســال  ــی اســتانداری ب عمران
پیــش در مراســم تودیــع و معارفــه هیئــت مدیــره هــای 
دوره هــای هفتــم و هشــتم ســازمان تاکیــد ویــژه بــر 

رونمایی از فرایندهای توسعه
 خدمات غیر حضوری سازمان/ بیستم اردیبهشت1399

باید مسئوالن در 
جریان باشند در 

سازمان چه اتفاقاتی 
در حال رخ دادن 

است و اگر ابهاماتی 
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ــته اند. ــوع داش ــن موض ای
اهمیــت  ســر و ســامان دادن بــه امضاهــای مهندســین 
ــا  ــد ت ــب ش ــز موج ــا نی ــن امضاه ــودن ای ــی ب و واقع
ــم.   ــدازی کنی ــال را راه ان ــای دیجیت ــامانه امض ــا س م

همــکاری ســازمان در فراینــد اجرائیــات 
شــهرداری کــه بــر مبنــای اعتمــاد 
ــازمان،  ــه س ــتانداری ب ــهرداری و اس ش
ــر عهــده ایــن نهــاد مردمــی گذاشــته  ب
ــا  ــا م ــم آورد ت ــه ای را فراه ــد، زمین ش
هــم اکنــون شــاهد محقــق شــدن 
مــوارد کنترلــی بــا همــکاری شــهرداری 

ــیم .  ــال باش ــورت دیجیت ــه ص ب
برخــی دیگــر از ســامانه هــای مــورد نظــر 
مــا بــا مخاطــب مردمــی ایجــاد شــده اند 
تــا ضمــن کاهــش رفــت و آمــد مــردم و 
تقلیــل هزینــه هایــس کــه از بابــت وقــت 
گــذاری در ســازمان متحمــل می شــدند، 
ماننــد  یابــد.  افزایــش  کار  ســرعت 
ســامانه همیــار صنــم یــا ایجــاد کارتابــل 
بــرای مهندســین کــه همــراه بــا معرفــی 

ــازمان  ــا س ــاس ب ــرای تم ــط 3۱55 ب ــاص خ و اختص
ــش  ــر پی ــای اخی ــاه ه ــا را در م ــه آنه ــه هم ــت ک اس

ــه ایــن ترتیــب امیــدوارم  بینــی و اجــرا کــرده ایــم. ب
ــده  ــای آین ــاه ه ــردم در م ــم م ــین و ه ــم مهندس ه
تغییــرات را بــه تمــام وجــود خــود احســاس کننــد. در 
ــرم  ــاون محت ــور مع ــم از حض ــا الزم می دان ــن ج همی
هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 
و مدیــرکل محتــرم  راه و شهرســازی 
ــرای  ــکاری در اج ــر هم ــه خاط ــتان ب اس
طــرح نظــارت عالیــه بــر ســاخت و ســازها 

ــم. تشــکر کنی
 واقعیــت آن اســت که واگــذاری بخش هایی 
از نظــارت عالی اداره کل راه و شهرســازی 
ــه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان  ب
کمــک بســیار موثــر بــه شــناخت مــا روی 
یکایــک پــروژه هــا بــوده اســت و مــا هــم 
ــاختمانی در  ــر س ــم ه ــی توانی ــون م اکن
ــات  ــم و اطالع ــتان ورود کنی ــطح اس س
ــاخت و  ــت س ــی از وضعی ــل و جامع کام

ســازها داشــته باشــیم. 
و  ارتقــا  تمدیــد،  موضــوع  همچنیــن 
ــه  ــین را ب ــه مهندس ــه پای ــدور پروان ص
ــاد از  ــع اعتم ــه در واق ــد ک ــرده ان ــذار ک ــازمان واگ س
جانــب ایشــان بــه ســازمان بــوده و باعــث شــده امــور 

برخی دیگر از                             
سامانه های مورد 
نظر ما با مخاطب 

مردمی ایجاد شده اند 
تا ضمن کاهش رفت 
و آمد مردم و تقلیل 

هزینه هایی که از 
بابت وقت گذاری 

در سازمان متحمل           
می شوند، سرعت 

کار افزایش یابد.

ــام  ــا انج ــود م ــت خ ــه دس ــین ب مهندس
ــرد. گی

دفاتــر  ســاماندهی  چــون  اقداماتــی   
حقوقــی و حقیقــی، ارجــاع نظــارت و 
ــا  ــی را جابج ــه منافع ــال ک امضــاء دیجیت
مــی کنــد، ممکــن اســت مــورد اعتــراض 
بعضــی از اعضــای مــا قــرار گیــرد و قطعــاً 
بایــد مســئوالن در جریــان باشــند در 
ســازمان چــه اتفاقاتــی در حــال رخ دادن 
ــد  ــود دارد بای ــی وج ــر ابهامات ــت و اگ اس
ــود  ــتیبانی ش ــخگویی و پش ــرح و پاس مط
و مــواردی کــه هــم اکنــون اجرایــی شــده 
عمــق بیابــد و در ســازمان عملیاتــی شــود.

ســامانه انتقــال نقشــه هــا نیــز کار بســیار خوبــی بــود 
ــزی  ــان مهنــدس عزی ــا درایــت آقای کــه شــهرداری ب
ــید.  ــه انجــام رس ــد و ب ــد پذیرفتن ــدس فرهمن و مهن
ــه  ــن زمین ــری در ای ــک موث ــز کم ــاوا نی ــازمان ف س
صــورت داد و در حــال حاضــر حجــم کاغذهایــی کــه 
ــهرداری و  ــن ش ــی بی ــی در پ ــه صــورت نقشــه،  پ ب
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان درحــال رفــت و 
برگشــت بــود، همــه اینهــا بــه صــورت غیــر کاغــذی و 
دیجیتــال انجــام شــده کــه رکوردهــا را ثبــت و ضبــط 

مــی کنــد و مســائل بســیار شــفاف شــده اســت.
 از ایــن طیــف کارهــای مشــترک بیــن نظــام 

مهندســی و شــهرداری می تواند توســعه بســیار 
بیشــتری داشــته باشــد . انشــااهلل با پشتیبانی 
تبــادل  و  محتــرم  شــهردار  حمایــت  و 
ــهرداری و  ــامانه ش ــال س ــات و اتص اطالع
نظــام مهندســی، ایــن مهــم محقــق خواهد 
ــر  ــفاف ت ــر ش ــریع ت ــائل س ــد و مس گردی

ــه  ــد. البت ــد ش ــه خواه ــر مبادل ــالم ت و س

ــت  ــا قابلی ــامانه ه ــن س ــی از ای بعض
ــه  ــوان نمون ــه عن ــز دارد. ب ــال نی انتق
ــد از کل  آمــوزش شــهرداری مــی توان
ظرفیــت ســامانه  آمــوزش مــا اســتفاده 
کنــد و وبینارهــا و دوره های آموزشــی 
خــود را از ایــن طریــق برگــزار نمایــد. 
نیــز                                                          شهرســازی  و  راه  کل  اداره  در 
ــتفاده  ــکان اس ــن ام ــد از ای ــی توانن م
کننــد. در همیــن جــا الزم اســت 
تشــکر ویــژه بــه خاطــر همــکاری اداره 
کل راه و شهرســازی بــرای در اختیــار 
ــته  ــک داش ــزد پ ــامانه ی ــتن س گذاش
باشــیم کــه تســت هــا و اقدامــات 
اولیــه روی ایــن ســامانه در آن اداره انجــام شــده بــود 
و پــس از آن کــه مــا آن را خریــداری نمودیــم اقــدام 

ــم. ــدازی آن کردی ــل و راه ان ــه تکمی ب

امید به کارآمدی 
هر چه بیشتر سازمان با استفاده 

از سامانه های جدید

مهندس رضا یادگاری
 مدیر کل راه و شهرسازی 

در ابتــدا وظیفــه خــود مــی دانــم 
ــه ســازمان  ــری ک ــات موث از اقدام
نظام مهـــندســــی ســاختمان در 
ســنوات اخیــر صــورت داده اســت 
تشــکر و تقدیــر کنــم. ایــن اقدامــات 

تصور من این است 
که اگر هرگونه اقدام 
اصالحی بخواهد در 
عرصه ساخت و ساز 

شروع شود، ابتدا 
باید ما از خودمان 

این موارد را پیگیری 
و در صدد اصالح           

آن ها باشیم.
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ــارز و مشــهود اســت و اراده ای  کامــاًل ب
مقایســه  در  کــه  می شــود  دیــده 
بــا فعالیــت هــای ایــن ســازمان در 
زحمــت  نیــز  آنــان  کــه  گذشــته 
ــد بســیار برجســته  خــود را کشــیده ان
اســتنباط                                                     چنیــن  و  شکوفاســت  و 
ــتفاده از  ــر اس ــه حداکث ــود ک ــی ش م
ــورت  ــود ص ــیل موج ــت و پتانس ظرفی

ــت. ــه اس گرفت
ــه  ــن ک ــای نوی ــاوری ه  اســتفاده از فن
ــتور کار  ــد در دس ــه ج ــون ب ــم اکن ه
ــر  ــایان تقدی ــه ش ــرار گرفت ــازمان ق س
و  ســاختمان  بحــث  در  مــا  اســت. 
رعایــت آییــن نامــه هــا و مقــررات 
تفصیلــی،  طــرح  ضوابــط  و  ملــی 
کــه طــی دو ســال اخیــر و در دوره 
فعالیــت معــاون محتــرم هماهنگــی 
دیــده                                                         اســتانداری  عمرانــی  امــور 
ــه ای  ــه جانب ــات س ــود و اقدام ــی ش م
کــه بیــن شــهرداری، نظــام مهندســی 
انجــام  در حــال  و شهرســازی  راه  و 
اســت، بســیار خــوب مــی دانــم و رونــد 
روی صنعــت  پیــش  را  مناســب تری 

ســاخت و ســاز قــرار داده اســت .
خــوب اســت اشــاره کنــم کــه در 
ــک از                                                       ــچ ی ــفانه هی ــر متاس ــال حاض ح
دســتگاه هــای عضــو هیــات چهارنفــره 
از وضعیــت جــاری ســاخت و ســاز  
ــی  ــتند و طبیع ــی نیس ــتان راض در اس
اســت کــه ایــن شــرایط نمی توانــد 
اســتمرار داشــته باشــد و تعامــالت 
ــود  ــه بهب ــتگاههامی تواند ب ــی دس فعل

شــرایط کمــک موثــری بنمایــد .
بــا افتتــاح ایــن ســامانه هــا از یــک ســو 
مــا امیــد بــه کارآمــدی ســازمان بــرای 
ارائــه خدمــات بیشــتر و بهتــر داریــم و 
از ســویی دیگــر بــه نتایــج و کارآمــدی 

ــدوار  ــا امی ــامانه ه ــن س ــک از ای ــر ی ه
هســتیم.

 مــن در همیــن جــا الزم مــی دانــم 
گریــزی بــه وضعیــت ســاخت و ســاز در 
طــرح اقــدام ملی مســکن داشــته باشــم. 
مهندســی  نظــام  ســازمان  از  مــن 
ــیار  ــکاری بس ســاختمان تقاضــای هم

ــه  ــن زمین ــترده ای را در ای ــوب و گس خ
دارم همچنــان کــه در زمــان اجــرای طــرح 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــر س ــکن مه مس
ــد و  ــدان آم ــه می ــی ب ــه خوب ســاختمان ب
هــر گونــه حمایتــی را از ایــن طــرح دریــغ 
نکــرد. البتــه در جلســاتی کــه مــا بــا 
ــازمان نظــام مهندســی  ــتانمان در س دوس
قــول  ایشــان  داشــته ایم،  ســاختمان 
مســاعد بــرای هرگونــه همــکاری داده انــد. 
بــر اســاس طــرح اقــدام ملــی قــرار اســت 
ــا  ۸600 واحــد مســکونی طــی دو ســال ب
ــاخت  ــی و س ــهیالت بانک ــتفاده از تس اس
ــه  ــالح ب ــازندگان ذیص ــط س ــاز توس و س
انجــام برســد. قطعــا حضــور ســازمان نظام 
ــق  ــارت دقی ــا نظ ــاختمان ب ــی س مهندس
مهندســان و اخــذ پروانــه از شــهرداری در 

ــت. ــد داش ــم خواه ــن مه ــق ای تحق
کــه  اســت  آن  مــردم  و  مــا  انتظــار 
بــا  و  موثــر  صــورت  بــه  مهندســین 
مهندســی  نظــام  ســازمان  ســاماندهی 
ــی مســکن  ــدام مل ســاختمان در طــرح اق
واالی  جایــگاه  و  کننــد  پیــدا  حضــور 
ــرح  ــن ط ــد. ای ــاس بدارن ــان را پ خودش
ــای  ــه ه ــز هزین ــی و نی ــاظ کیف ــه لح ب
ــرح  ــی را مط ــری نیازهای ــی آن یکس ریال
مــی کنــد و امیدواریــم بــه ســرانجام 
مطلــوب برســد.در مــورد بحــث ارجــاع کار 
ــن  ــت م ــام ،  درخواس ــین نظ ــه مهندس ب
ــوی  ــای الزم از س ــه مجوزه ــت ک آن اس
وزارت راه و شهرســازی پیگیــری شــود 
ــا اخــذ  ــی ب ــات اجرای ــه عملی ــا منجــر ب ت
مجوزهــای مربوطــه گــردد. همچنیــن 
ــازمان  ــط س ــه توس ــه ک ــارت عالی از نظ
ــزی  ــاختمان برنامه ری ــی س ــام مهندس نظ
و اجــرا مــی شــود و همــکاری موثــر 
ــا و  ــا م ــازمان ب ــن س ــرم ای ــت محت ریاس
ــد و  ــه تمدی ــوط ب اجــرای طرحهــای مرب
ارتقــای پایــه مهندســان کــه همــه اینهــا 
را ســازمان تحمــل تقبــل زحمــت کــرده 
اســت سپاســگزاری کنــم. ایــن اقدامــات 
ــان  ــد و زم ــر می کن ــکار را کوتاه ت گردش

ــد. ــی ده ــش م ــدور را کاه ص

استفاده از فناوری های 
نوین که هم اکنون 

به جد در دستور کار 
سازمان قرار گرفته 
شایان تقدیر است. 

اقدامات سه جانبه ای 
را که بین شهرداری، 
نظام مهندسی و راه 
و شهرسازی در حال 

انجام است، بسیار 
خوب می دانم 

با افتتاح این سامانه ها 
از یک سو ما امید به 
کارآمدی سازمان 
برای ارائه خدمات 
بیشتر و بهتر داریم 
و از سویی دیگر به 

نتایج و کارآمدی هر 
یک از این سامانه ها 

امیدوار هستیم.

انتظار ما و مردم آن 
است که مهندسین 
به صورت موثر و با 
ساماندهی سازمان 

نظام مهندسی 
ساختمان در طرح 
اقدام ملی مسکن 
حضور پیدا کنند 

مســیر قانونــی، پیــش پــای ســاخت و 
ســازها به کمــک ســامانه هــای جدید

دکتر جمال الدین عزیزی
 شهردار یزد

 هوشــمند ســازی و مکانیــزه کــردن 
از  کــه  اســت  اقدامــی  هــا  فعالیــت 
ــت اختیــار تقریبــاً خــارج شــده و  حال
ــه  ــا توجــه ب یــک ضــرورت اســت کــه  ب
نیازهایــی کــه وجــود دارد و ســرعتی 
ــد در فعالیــت هــا وجــود داشــته  کــه بای
باشــد، صــورت مــی گیــرد و قطعــاً جــزء 

ــت.  ــا اس ــرورت ه ض
ــم و خوشــحالم از  ــی کن ــشکر م ــن تــ م
اینکــه در جایــی ایــن فعالیــت هــا صــورت 
می گیــرد کــه بخــش زیــادی از آن ارتباط 
ــهرداری  ــای ش ــا فعالیت ه ــتقیمی ب مس
هــم دارد. جــای مباهــات اســت کــه 
ــره  ــت مدی ــت گســترده را هیئ ــن فعالی ای
و رئیــس محتــرم ســازمان مــورد عنایــت 

ــران  ــاً بح ــد. قطع ــرار داده ان ــژه ق وی
ــر  ــن ام ــریع ای ــز در تس ــا نی کرون
نتیجــه  و  اســت  بــوده  موثــر 
موضــوع آن شــده کــه مــا امــروز 
شــما  خدمــت 
باشــیم.  در فراینــد 

هوشــمند ســازی کــه 
ــهرداری  ــم در ش ــا ه م

هــم اکنــون بــا آن روبــرو 
هســتیم، ناچاریــم در ابتــدا بــه بازنگــری 
ــی  ــم. فرآیندهای ــای آن بپردازی فراینده
کــرده  کار  آنهــا  بــا  سالهاســت  کــه 
و  ورودی  الکــن  هســتیم،  مانــوس  و 
خروجــی هــای آن مشــخص نیســت. 
مطمئنــا وقتــی یــک سیســتم، مکانیــزه 
یــا هوشــمند مــی شــود بســیاری از 
ــای  ــده و زوای ــده ش ــای آن دی ــاگ ه ب
نتیجــه  و در  ناشــناخته آن مشــخص 
ــت.   ــده اس ــالح گردی ــد کاری اص فرآین
ــن  ــهرداری در ای ــم در ش ــا ه ــاً م طبع
مســیر حرکــت کرده ایــم و اخیــراً ســامانه 
اســتعالمات شــهرداری تقریبــاً بــه صورت 

 در موضوع تخلفات 
ساختمانی هم واقعیت 
آن است که از سال 
گذشته اقدامات و 

هماهنگی های خوبی 
بین ارکان مختلف با 
محوریت معاونت 

هماهنگی امور 
عمرانی استانداری 

شروع شده و                   
قدم های مثبتی در 
این زمینه برداشته 

شده است.
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ــرداری شــده و در آینــده  ــاده بهــره ب صــد در صــد آم
نزدیــک بــه صــورت کامــاًل عملیاتــی در خواهــد آمــد.

ــای ســاختمانی  ــه ه  هوشــمند ســازی پروان
از نظــر زیرســاخت نــرم افــزاری کامــاًل آمــاده 
شــده و در واقــع بعضــی از فرآینــد هایــی کــه 
ــا نظــام  ــد ب ــح دادم بای خدمــت شــما توضی
ــه  و  ــاظ وظیف ــه لح ــاختمان ب ــی س مهندس
ــه یــاری  ــا ب محــل اجــرا هماهنــگ کنیــم ت
ــی کــه داده ایــم جامــه عمــل  ــه قول خــدا ب
ــت  ــن فرص ــم در اولی ــا مایلی ــانیم. م بپوش
فراینــد هوشــمند ســازی پروانــه ســاختمان 
ــل  ــه آن عم ــم ب ــم و بتوانی ــی کنی را عملیات

ــم. کنی
 در موضــوع تخلفات ســاختمانی هــم واقعیت 
ــات و  ــته اقدام ــال گذش ــه از س ــت ک آن اس
هماهنگــی هــای خوبــی بیــن ارکان مختلــف 
بــا محوریــت معاونــت هماهنگــی امــور 
ــدم  ــده و ق ــروع ش ــتانداری ش ــی اس عمران
هــای مثبتــی در ایــن زمینــه برداشــته شــده 

اســت.
 نکتــه ای کــه وجــود دارد آن اســت کــه 

ــود  ــی ش ــاخته نم ــاد س ــدون اقتص ــی ب ــچ فرهنگ هی
ــم  ــاخت فراه ــم و زیرس ــغ کنی ــا تبلی ــدر م ــر چق و ه
ســازیم تــا زمانــی کــه اثــر مســتقیم مالــی بــر جیــب 
تــداوم آن  باشــد، تقریبــاً  مشــتریان مــا نداشــته 

ــود. ــد ب ــن خواه غیرممک
ــاخت و  ــه س ــی ک ــا زمان ــم ت ــه می دانی  هم
ســاز غیــر مجــاز صرفــه اقتصــادی داشــته 
ــازنده  ــع س ــه نف ــاظ ب ــر لح ــد و از ه باش
ــوارد  ــه و م ــان و هزین ــه زم ــد از جمل باش
مشــابه نیــز روی آن اثــر می گــذارد و ایــن 
ــار  ــد انتظ ــا نبای ــه م ــد ک ــی ده ــان م نش
ــه  ــه ب ــردم از روی عالق ــیم م ــته باش داش
ســمت قانونــی ســاختن برونــد و اگــر 
هــم چنیــن باشــد عــده کمــی بــه دنبــال                                                            
ــن  ــد. بنابرای ــی میرون ــاز قانون ــاخت وس س
ــد  ــد فراین ــه می توان ــواردی را ک ــه م هم
خــالف ســازی را اقتصــادی و آســان کنــد، 

ــازیم. ــد محــدود س بای
ــی  ــورت فیزیک ــه ص ــم ب ــا بخواهی ــر م  اگ
را  خــالف  ســازهای  و  ســاخت  جلــو 
بگیریــم و در واقــع زمــان را بــرای احــداث 
ــان  ــم  و طرفم ــر کنی ــاختمان طوالنی ت س
ــد.  ــل بمان ــا معط ــدت ه ــود م ــور ش مجب

بنابرایــن اگــر دفعــه بعــد بخواهــد کاری را انجــام دهــد 
ابتــدا بــه ســراغ مســیر قانونــی مــی رود تــا در زمــان، 

ــد. ــی کن ــه جوی صرف
ــد  ــا بای ــاد مــن آن اســت کــه م  اعتق
ــم از  ــاق ه ــه اتف ــی ب ــک فرصت در ی
صفــر تــا صــد کار قانونــی انجــام دادن 
در امــور ســاخت و ســاز را مــرور و 
ــر  ــک نف ــر ی ــه اگ ــم ک ــه کنی مالحظ
ــه  ــهرداری مراجع ــه ش ــح ب ــردا صب ف
کننــد و بخواهــد پروانــه بگیــرد و بیــن 
شــهرداری و نظــام مهندســی در تــردد 
باشــد، بــا چــه موانعــی ممکــن اســت 
برخــورد کنــد؟ موانعــی کــه بســیاری 

ــد. ــد نباش ــی توان ــا م از آن ه
اعتقــاد  و  امیــدوارم  بســیار  مــن   
ســازمان  و  مــا  کــه  دارم  کامــل 
ــترکا  ــاختمان مش ــی س ــام مهندس نظ
می توانیــم ایــن مســیر را بــه گونــه ای 
همــوار کنیــم کــه در ســال جــاری و 
ســال هــای آینــده شــرایط بهتــری را 
ــی داشــته  ــرای ســاخت و ســاز قانون ب

ــیم. باش
ــد آییــن نامــه ارزش  ــه کــه شــما اطــالع داری همانگون
ــه  ــا ۴ ســال ک ــد از 3 ی ــم بع ــی شــهرداری ه معامالت
تغییــری نکــرده بــود در ســال جــاری عملیاتــی شــده 
ــام  ــه در ای ــی ک ــا عکســبرداری هوای و ب
انجــام گردیــد، محقــق شــد.   عیــد 
اگرچــه هنــوز هــم ارزش معامالتــی 
در شــهر یــزد بــه نســبت بعضــی از 
شــهرهای اســتان خودمــان مقــداری 

ــت ــر هس ــن ت پایی
ــزد  ــهر ی ــف در ش ــه تخل ــوز هزین و هن
بــه نســبت بــه برخــی شــهرهای دیگــر 
اســتان کمتــر اســت، لیکــن نســبت بــه 
ــم  ــل بیشــتر شــده اســت و امیدواری قب
بــا تعاملــی کــه برقــرار مــی شــود 
و مدیریتــی کــه روی ایــن موضــوع 
صــورت میگیــرد در آینــده نزدیــک 
شــاهد آن باشــیم کــه ســاخت و ســازها 
ــی بهتــری  در ســطح شــهر مســیر قانون
را پیــدا کنــد و شــهری شایســته در 
ــیم. ــته باش ــی داش ــراث جهان حــوزه می

تا زمانی که ساخت و 
ساز غیر مجاز صرفه 
اقتصادی داشته باشد 

و از هر لحاظ به 
نفع سازنده باشد از 
جمله زمان و هزینه 

و موارد مشابه 
نیز روی آن اثر 

می گذارد و این نشان 
می دهد که ما نباید 
انتظار داشته باشیم 
مردم از روی عالقه 

به سمت قانونی 
ساختن بروند .

من بسیار امیدوارم 
و اعتقاد کامل دارم 

که ما و سازمان نظام 
مهندسی ساختمان 
مشترکا می توانیم 
این مسیر را به 

گونه ای هموار کنیم 
که در سال جاری و                                               

سال های 
آینده شرایط 

بهتری را برای                                      
ساخت و ساز قانونی 

داشته باشیم.

رونمایی از سامانه ها؛ نگاه 
هوشمندانه به امور سازمان

مهندس اکرم فداکار 
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری

ــن  ــا آرزوی وجــود چنی ــه م سالهاســت ک
ــا و  ــمندانه ای در نهاده ــای هوش ــگاه ه ن
ــته ایم  ــتان داش ــه در اس ــازمانهای تابع س
و خوشــبختانه در حــال حاضــر در جایــی 
قــرار گرفته ایــم کــه بــا افتتــاح ایــن 
ــات بســیار  ــه اتفاق ســامانه هــا  امیــدوار ب
خوبــی در آینــده فعالیــت هــای ســاخت و 

ــود. ــم ب ســاز خواهی
ــات در ســازمانی افتــاده اســت  ــن اتفاق  ای
کــه هیــچ الزامــی بــه ایجــاد و راه انــدازی 
ــاً  ــا نداشــته اســت و صرف ــامانه ه ــن س ای
ــول  ــرد تح ــد و رویک ــگاه جدی ــک ن ــا ی ب
گرایانــه ایــن کار انجــام شــده اســت. فقــط 

ــنده  ــی بس ــه رونمای ــه ب ــت ک ــن آن اس ــش م خواه
ــه  ــت از تجرب ــر اس ــا پ ــور م ــه کش ــرا ک ــد. چ نکنی
ــی  ــه پشــت آن خال ــی شــده ک ــای رونمای ســامانه ه

اســت.
کنــم:  نقــل  برایتــان  را  ای  خاطــره 

اســتاندار  کالنتــری  مهنــدس 
پیشــین یــزد یــک روز در 

اتــاق کار خــود از ســابقه راه 
اندازی ســامانه اتوماســیون 
در اســتانداری ســوال کــرده 
و گفتــه بودنــد کــه:  »پــس 

اینکارهــای روزانــه روی میــز 
ــت؟« ــرای چیس ــن ب م

کــه  بودنــد  شــنیده  جــواب 
ــه اســتفاده از  کســی چنــدان رغبتــی ب

اتوماســیون اداری نــدارد و ایشــان صراحتــاً 
اعــالم کردنــد کــه از آن روز بــه بعــد دیگــر 
ــرد و  ــد ک ــت نخواهن ــذی دریاف ــه کاغ نام
ــروز  ــد. از آن ــد بودن ــم پایبن ــان ه خودش
اتوماســیون اداری در اســتانداری بــا جدیت 
شــروع شــد و بــا حکــم حکومتــی ایشــان ، 
یــزد از اولیــن اســتانهایی بــود کــه سیســتم  
ــدون کاغــذ را اجــرا کــرد. ــا ب Paperless ی

 در ایــن جــا هــم خــوب اســت کــه پــس 

ــه  ــم ک ــار بدهی ــی آم از مدت
ســامانه تیکتینــگ مثــاًل 
چنــد درصــد مراجعــات 
اســتفاده  و  حضــوری 
کــرده  کــم  را  کاغــذ  از 

اســت؟
ــت  ــن وضعی ــه ای ــا ب ــر م  اگ

کــه  برســیم 
بتوانیــم نشــان دهیم و 

ثابــت کنیــم ایــده هــای مــا بــه نتیجــه                                                                    
توانیــد                                                                                  مــی  اســت،  رســیده 
هــدف گــذاری روی مقادیــر کمــی 
ــد.  ــو ببری ــم جل ــاز ه ــا را ب ــامانه ه س
ــت  ــوب اس ــیار خ ــای بس ــا اتفاقه اینه
ــده  ــان دهن ــز نش ــی نی ــر کیف و مقادی
ســازمان                                                                در  مبــارک  اتفــاق  یــک 
مــی باشــد. مــن از همــه کســانی 
ــش  ــامانه ها نق ــن س ــه در ایجــاد ای ک
معــاون  ویــژه  بــه  و  انــد  داشــته 
محتــرم هماهنگــی امــور عمرانــی 
ــراً  ــه اخی ــاوا ک ــازمان ف ــتانداری و شــهرداری و س اس
بســیار چابــک عمــل کــرده  و نیــز از دکتــر ســاالری 

رئیــس محتــرم ســازمان تشــکر ویــژه دارم.

به ارباب رجوع در کمترین زمان 
بهترین خدمات را ارائه کنید

مهندس محسن صادقیان 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

بــه خاطــر مــی آورم وقتــی هیئــت مدیــره جدیــد 
ســازمان کــه در حــال حاضــر مشــغول کار هســتند، 
ــه  ــه صحن ــر« ب ــعار »تغیی ــا ش ــات ب ــان انتخاب در زم
ــاد را داشــتم  ــن اعتق ــن ای ــد، م آمدن
ــم  ــاالری و تی ــر س ــای دکت ــه آق ک
همــراه ایشــان بــا توجــه بــه اعتقــادی 
ــم  ــر داری ــوزه تغیی ــه ح ــا ب ــه م ک
ســازمان  در  را  بــزرگ  رویــدادی 
نظــام مهندســی ســاختمان رقــم 
خواهنــد زد. مــن بارهــا گفتــه ام کــه 
ــا هــم در گذشــته و هــم در حــال  م
حاضــر نیــاز شــدیدی بــه تغییــر 
داشــته  ســازمان  در  فرایندهــا  در 

 این اتفاقات در 
سازمانی افتاده است 

که هیچ الزامی به 
ایجاد و راه اندازی 

این سامانه ها نداشته 
و صرفًا با یک نگاه 
جدید و رویکرد 

تحول گرایانه این کار 
انجام شده است.

 در این جا هم خوب 
است که پس از 

مدتی آمار بدهیم که 
سامانه تیکتینگ مثاًل 

چند درصد مراجعات 
حضوری و استفاده 
از کاغذ را کم کرده 

است؟
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و داریــم و مــی خواهیــم در کار مــردم تســهیل و 
تســریع صــورت گیــرد. تغییــر در حــوزه ارتباطــات و 
ناظریــن و نظــارت هــا، تغییــر در حــوزه بوروکراســی 
اداری و تســریع در رونــد اداری، تغییــر در حــوزه 
ارتباطــات بــه خصــوص در حــوزه شفاف ســازی و 
ــا  ــار م ــورد انتظ ــواره م ــت، هم ــن دس ــواردی از ای م
بــوده و هســت و خوشــبختانه رونــد تحقــق آنهــا یکــی 
پــس از دیگــری، نشــان از رویکــرد بســیار ارزشــمند 
جنــاب آقــای ســاالری و تیــم همــراه ایشــان دارد. مــا 
ــازمان  ــور در س ــه ام ــریعتر کلی ــه س ــم هرچ امیدواری

ــه دســت  ــاختمان ب ــام مهندســی س نظ
را در  آنچــه  و  ایشــان اصــالح شــود 
ســالهای گذشــته اتفــاق افتــاده و آن 
ــی  ــاد عموم ــدن اعتم ــگ ش ــم کمرن ه
ــوده  ــی ب ــه مهندس ــردم و جامع ــن م بی
ــدی کــه در  ــد. رون اســت، اصــالح نماین
ســازمان طــی دو ســال گذشــته رخ داده 
ــن  ــه ای ــت ب ــه حرک ــد ک ــان می ده نش
ســمت مــی باشــد و جــای تقدیــر و 

ــکر دارد. تش
 مــا امــروز در حالــی از ۱0 فراینــد و 
ــاً  ــم کــه قطع ــی مــی کنی ســامانه رونمای
ــه  ــی اســت ک ــان تغییرات در راســتای هم
ــد  ــر خواه ــده داده شــده و بســیار موث وع
بــود و انشــااهلل کارهــای بزرگتــری را 
اینجــا  انجــام دهیــم. در  بایــد  نیــز 
ــی  ــه نکات ــا ب ــامانه ه ــورد س ــن درم م

برخــورده ام کــه توضیــح مــی دهــم: ابتــدا مخاطــب 
مــن آقــای مهنــدس یــادگاری مدیــر کل محتــرم راه 
ــورد ســامانه ارجــاع  ــه در م و شهرســازی هســتند ک

نظــارت هــا مــا حمایــت کامــل را بایــد 
ــیم.  ــته باش ــد داش ــع جدی ــن وض از ای
سالهاســت مــا هــم در حــوزه طراحــی و 
هــم در حــوزه نظــارت شــاید عدالتــی را 
در میــان مهندســین شــاهد نبــوده ایــم 
ــم  ــی ه ــد قانون ــث و فراین ــاید بح و ش
ــد.  ــته باش ــود نداش ــه وج ــن زمین در ای
لیکــن هــم در نظــارت و هــم در آینــده 
ــاد  ــر را ایج ــد تغیی ــا بای ــی م در طراح
کنیــم کــه عدالــت الزم را در حــوزه 
توزیــع کار بیــن مهندســین داشــته 
باشــیم. ســامانه هایــی کــه در ایــن 
مراســم بــه آنهــا اشــاره شــد و خصوصــاً 
هــا                                                               ایــن ســامانه  کــه  گزارشــهایی 

ــر  ــم ســازی موث ــد در آنهــا و حــوزه تصمی مــی توانن
باشــند و اطالعاتــی را کــه شــما از گزارشــها  خواهیــد 
گرفــت، اولویت هــای کاری مــا را مشــخص مــی کنــد 

ــم . ــی پردازی ــا م ــه آنه ــتر ب ــا بیش و م
در حــوزه همیــار صنــم هــم می خواهــم فراتــر 
بــروم. مــا بســیاری از مهندســین را داریــم کــه 
عضــو ســازمان هســتند ولــی گواهــی صالحیــت رادر 
دریافــت نکــرده انــد. در حــوزه هــم یــار صنــم، زمانــی 
ــک  ــردم کم ــه از م ــود ک ــی ش ــق م ــان محق انتظارم
بگیریــم و نهایتــاً ایــن تشــویقهای مــا جنبــه تشــویق 
ــد.  ــته باش ــان داش ــرای آن ــز ب ــی نی مال
اگــر مــا بــه مــردم بگوییــم کــه تخلفــات 
ســاخت و ســاز را بــه مــا گــزارش کنیــد 
ــوی  ــی و معن ــاز مال ــه امتی ــدون آنک ب
بــرای آنــان در نظــر بگیریــم قطعــاً 
موثــر نخواهــد بــود. درخواســت مــن از 
شــما آن اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه 
ــما و  ــو ش ــر عض ــراد اگ ــه اف ــن گون ای
ــد در  ــی توانن ــه م ــدس هســتند ک مهن
ایــن حــوزه فعالیــت داشــته باشــند 
و بایــد درآمدهایــی بــرای آنــان بــه 
خاطــر گــزارش هایشــان منظــور شــود. 
ــه  ــتند ک ــادی هس ــردم ع ــم م ــر ه اگ
ــد،  ــکاری کنن ــا هم ــا م ــم ب می خواهی
بایــد ســاز و کاری را فراهــم کنیــم کــه 
بتواننــد در ایــن حــوزه بــا ارائــه گــزارش 
ــی  ــت مال ــک دریاف خــالف ســازی ها، ی

ــند. ــته باش داش
 ایــن یکــی از دغدغــه هــای بــزرگ مــا در یــک ســال 
گذشــته بــود کــه چگونــه مــی تــوان مــردم را درگیــر 
ســاخت و ســاز  و نیــز دقــت در ســاخت 
و ســاز نمود.ایــن ســامانه هــا کــه شــما 
ــل  ــود تکمی ــی ش ــد م ــرده ای ــاد ک ایج
گــردد و در قــراردادی کــه بــا شــهرداری 
خواهیــد داشــت و رونــد هایــی کــه 
ــز در  ــردم را نی ــرد م ــد ک ــاد خواه ایج

ایــن حــوزه درگیــر کنیــد .
بــه                                                      توجــه  بــا  عمرانــی  حــوزه  در   
عالقــه منــدی و اعتقــادی کــه بــه 
ویــژه  بــه  هــا  فنــاوری  از  اســتفاده 
داریــم،  الکترونیکــی  هــای  ســامانه 
ــده و  ــام ش ــزرگ انج ــیار ب ــات بس اقدام
ــام  ــازمان نظ ــه در س ــم ک ــور می کن تص
مهندســی ســاختمان نیــز ایــن اتفاقــات 

 تغییر در حوزه 
ارتباطات و ناظرین و 
نظارت ها، تغییر در 
حوزه بوروکراسی 
اداری و تسریع در 
روند اداری، تغییر 
در حوزه ارتباطات 

به خصوص در 
حوزه شفاف سازی و 

مواردی از این دست، 
همواره مورد انتظار 

ما بوده و هست

 ما امروز در حالی از 
10 فرایند و سامانه 
رونمایی می کنیم 

که قطعًا در راستای 
همان تغییراتی است 
که وعده داده شده 
و بسیار موثر خواهد 
بود و انشااهلل کارهای 
بزرگتری را نیز باید 

انجام دهیم.

خواهــد افتــاد.
 نکتــه ای را همــراه بــا یــک تجربه مهــم از اســتانداری 
ــی،  ــر طالب ــای دکت ــاب آق ــئولیت جن و در دوره  مس

خدمتتــان عــرض کنــم:
ــی  ــی دولت ــذاری اراض ــوزه واگ  در ح
انقــالب                                                    از  پــس  ســال  چهــل  در 
از  یکــی  عنــوان  بــه  توانــم  مــی 
دســتاوردهای دکتــر طالبــی اســتاندار 
در  مــا  کــه  کنــم  اشــاره  محتــرم 
ــزرگ  ــت ب ــک موفقی ــر ی ــال حاض ح
ــام  ــه تم ــم ک ــته ای ــتان داش را در اس
از  پــس  ســال   ۴0 واگذاری هــای 
پیــروزی انقــالب اســالمی را هــم اکنون 
در قالب ســامانه الکترونیکی در دسترس 
داریــم و همیــن امــروز مــن مــی توانــم 
ــن  ــدر زمی ــتان چق ــه در اس ــم ک بگوی

واگــذار شــده اســت و بــرای چــه طرحــی و بــرای چــه 
طــرح هایــی و چقــدر موفقیــت داشــته ایــم. دسترســی 
بــه چنیــن آمــار و نمودارهایــی نشــان مــی دهــد کــه 
ویژگــی هــا و پتانســیل هــای بزرگــی در اســتان ممکــن 
اســت وجــود داشــته باشــد کــه  اصــاًل از آنهــا اســتفاده 

ــت ــده اس ــول مان ــده و مغف نش
ــورت  ــه ص ــرح را ب ــورد ط ــا 795 م ــروز م ــن ام همی
ــی  ــورد بررس ــس بــا شهرســتان ها م ــو کنفران ویدی
ــورد  ــه 2۸۸ م ــد ک ــت بدانی ــب اس ــم. جال ــرار دادی ق
ــدام  ــورد اق ــا مطلقــا م ــرح ه از ایــن ط
ــدون  ــر ب ــن بای ــوده و زمی ــه ب ــرار نگرفت ق
ــی روی آن از ســال  ــدام عمران ــن اق کمتری
ــوده اســت.   ــه ایــن طــرف باقــی ب ۱35۸ ب
ــن  ــا و ای ــامانه ه ــن س ــر ای ــال حاض در ح
ــا کمــک  ــه م ــه ب ــا هســتند ک ــاوری ه فن
مــی کننــد تــا ایــن ظرفیــت هــای خالــی 
را کشــف و اســتفاده کنیــم. وقتــی مــا 
ــد  ــروژه هرچن ــک پ ــه ی ــم ک ــا می کنی ادع
بــزرگ را مــی تــوان بیــن 2 تــا 6 مــاه بــه 
ســرانجام رســاند، ایــن بــدان معناســت کــه 
مــا اســتان مــان را ده ســال جلــو برده ایــم 

ــی اســت. ــدام بزرگ ــن اق و ای
  دیــدگاه مــن آن اســت کــه چــه بــه لحــاظ شــفافیت 
ــر از  ــن ت ــزی روش ــچ چی ــودن، هی ــه ب ــه محرمان و چ
موضــوع زمیــن نیســت. مــا بایــد امــور را بــه صــورت 
اتــاق شیشــه ای معرفــی کنیــم و اطالعاتــی را کــه بــه 

 اگر ما به مردم 
بگوییم که تخلفات 

ساخت و ساز را به ما 
گزارش کنید بدون 
آنکه امتیاز مالی و 
معنوی برای آنان 

در نظر بگیریم قطعًا 
موثر نخواهد بود.
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ــود دارد،  ــی وج ــام مهندس ــهرداری و نظ ــژه در ش وی
ــه نیســت. ــدام محرمان هیچک

 مــا اگــر از ایــن حالــت خــارج شــویم و قبــول کنیــم 
ــتراک  ــه اش ــود را ب ــات خ ــم اطالع ــی توانی ــه م ک
ــازی  ــه در راه و شهرس ــی ک ــگاه  اطالعات ــم، آن بگذاری
ــتگاه های  ــایر دس ــی و س ــام مهندس ــهرداری و نظ ش
قــرار            بــرداری  بهــره  مــورد  دارد  وجــود  دولتــی 
از حالــت محرمانــه بــودن خــارج                                        مــی گیــرد و 
مــی شــود و در موفقیــت ایــن فرآیندهــا بســیار تاثیــر 

ــود. ــد ب ــذار خواه گ
بدانیــد                      کــه  اســت  ایــن  مــن  آخــر  خواهــش   
ــه شــما رو خواهنــد آورد  ــاب رجــوع تــان زمانــی ب ارب
ــه در  ــرد ک ــد ک ــتفاده خواهن ــما اس ــات ش و از خدم
کمتریــن زمــان ممکــن و بــا ارزانتریــن شــیوه، پاســخ 
ــد  ــاً بای ــه قطع ــن زمین ــد. در ای ــت کنن خــود را دریاف
بــا برگــزاری نشســت هــا و جلســات مختلــف بتوانیــم 
ــر  ــریع ت ــد س ــوع بتوان ــاب رج ــه ارب ــم ک کاری کنی
ــای  ــورت پروانه ه ــه ص ــد و ب ــت کن ــا را دریاف مجوزه

ــد. ــتش برس ــه دس ــت ب موق
ــر  ــرای ه ــا ب ــه م ــت ک ــازی نیس ــن نی ــر م ــه نظ  ب

ســاختمان یــک پروانــه جداگانــه صــادر کنیم، 
ــز  ــه ای نی ــای مرحل ــم پروانه ه ــه می توانی بلک
صــادر کنیــم. مثــاًل امــروز پروانــه گودبــرداری 

زمیــن صــادر شــود و کار بــه انجــام برســد.
ــیون و  ــه فونداس ــس از آن پروان ــن پ  همچنی
ــرود.  ــه پیــش ب اســکلت صــادر شــود و کار ب
ــما  ــه ش ــت ک ــت ماس ــورت درخواس درهرص

ــد. ــاده کنی ــالح و س ــد کار را اص رون
در حــوزه جلوگیــری از تخلفــات نیــز مــا 
تشــکر ویــژه از آقــای دکتــر ســاالری داریــم. 
محتــرم  رئیــس  بــه  کامــل  اعتمــاد  مــا 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
ــم و همــواره همــراه شــما هســتیم  ــزد داری ی
ــژه  ــه وی ــن در کمیت ــل م ــن دلی ــه همی و ب
ــتان،  ــاختمانی اس ــات س ــه تخلف ــیدگی ب رس
را  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان 
ــا  ــام صحبته ــم تم ــرار دادم و علیرغ محــور ق
و انتقاداتــی کــه از ناحیــه دوســتان نظارتــی و 
برخــی دســتگاه های دولتــی صــورت گرفــت، 
نظــام  ســازمان  پشــتیبان  همچنــان  مــا 
مهندســی ســاختمان هســتیم و خوشــحالیم 
کــه در اصــالح فرایندهــا کارهــای بســیار 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص خوب
ــه  ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــر می ت ــال حاض  در ح

مــا حــدود ۱5 درصــد ســاخت و ســازه بــدون تخلــف 
ــار  ــه و آم ــه آن اضاف ــد ب ــروز 30 درص ــم و از ام داری
ــطح  ــد در س ــت ۴5 درص ــد. در حقیق ــالح کنی را اص
ــام  ــاختمان انج ــه س ــا پروان ــاز ب ــاخت و س ــتان س اس
ــه اســت.   ــدون پروان ــا 55 درصــد ب ــرد و تنه ــی گی م
ایــن 30 درصــد هــم کــه اشــاره کــردم، برخــی 
ــاده  ــیون م ــه کمیس ــه ب ــد ک ــی را دارن ــات جزئ تخلف
صــد ارجــاع مــی شــود و بایــد بــرای ایــن 30 درصــد 

ــت گذاشــت. ــز وق نی
ــه  ــه ب ــا توج ــاختمان ب ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
نظارتــی کــه بــر ســاخت و ســازهای دارای پروانــه دارد 
ــام  ــری را انج ــات موث ــه اقدام ــن زمین ــد در ای می توان
ــه  ــد حلق ــا بای ــت و م ــاد اس ــیار زی ــوارد بس ــد. م ده
ــا را  ــم و گره ه ــت بگذاری ــا وق ــرای آن ه ــه ب ــه حلق ب
مــورد بــه مــورد بــاز کنیــم تــا بــه موفقیــت نهایــی در 
ســال های آینــده برســیم. مــن از ایــن کارهایــی کــه 
شــروع شــده خرســندی و خوشــنودی خــودم را اعــالم                                          
مــی دارم و بــه امیــد ســال هــای موفــق آینــده، ایــن 

روزهــا را مــی گذرانیــم.

صنعــت  در  تاثیرگــذار  مولفه هــای  مهمتریــن  از 
ســاختمان، رعایــت معیارهــا و اصــول حفــظ کیفیــت 

ــت. ــح اس ــد مصال در تولی
ــاختمان را  ــک س ــر ی ــه عم ــم چرخ ــی بخواهی  وقت

بررســی کنیــم ابتــدا بایــد چرخــه 
عمــر مصالــح را مالحظــه کنیــم. اولیــن 
قــدم در چرخــه عمــر مصالــح، ارتقــای 
کیفیــت تولیــد آن اســت کــه بعــد وارد 
فرآینــد ســاخت و ســاز مــی شــود و بــا 
ســاختمان ســبز ، بحــث معمــاری ســبز 
و اکوسیســتم هــای ســبز کــه بــه طــور 
ــرح  ــاز مط ــاخت و س ــده ای در س فزاین

می شــود ارتبــاط پیــدا می کنــد.
 مــا اگــر بخواهیــم بــه ســوی معمــاری 
ــاختمان  ــبز و س ــاختمان س ــبز و س س
ــدم  ــن ق ــم در اولی ــدار حرکــت کنی پای
ارتقــای کیفیــت در تولیــد مصالــح 
را بایــد مــد نظــر داشــته باشــیم و 
ایــن مــورد را در چرخــه نــوآوری و 
چرخــه فنــاوری ببینیــم. در بحــث 
ــکونی  ــرا دوره س ــی و اج ــیوه طراح ش

ــن ســال اســت کــه طراحی هــای  را داشــته ایم. چندی
مــا بــه صــورت کپــی بــرداری و تکــراری شــده اســت. 
مــا یــک الگــوی خــاص را گرفته ایــم و در ســطح کل 
کشــور تکــراری کپــی میکنیــم. مــا هنــوز نتوانســته ایم 
ــا ســاخت و ســاز  مثــاًل ســاخت و ســاز اســتانمان را ب
مثــاًل رشــت، یــا شــیوه ســاخت و ســاز اهــواز، یــا مدل 
ســاخت و ســاز در بندرعبــاس، تهــران و یــا کردســتان 
متفــاوت کنیــم. مــا شــعار معمــاری و طراحــی اقلیمــی 
را می دهیــم امــا در عمــل وقتــی وارد می شــویم 

طراحــی اقلیمــی را نداشــته ایــم یــا حداقــل اینکــه آن 
را همگــرا بــا رشــد فنــاوری مــان نکرده ایــم.  یعنــی در 
یــزد و در یــک زمانــی در گذشــته از بادگیــر اســتفاده 
می شــده اســت و حــاال می گوییــم نمی شــود. امــا 
اینکــه چــرا نمــی شــود بادگیــر را در 
طراحــی و ســاخت و ســاز فعلــی هــم وارد 
ــوع  ــه مطب ــتم تهوی ــه سیس ــا ب ــم ت کنی
ایــم.  نکــرده  بررســی   ، کنــد  کمــک 
ــت  ــده در صنع ــول مان ــکات مغف ــا ن اینه

ــت. ــاختمان اس س
 مولفــه ســوم، ســرعت بخشــیدن در رویــه 
ــم  ــرا می گویی ــت. چ ــاز اس ــاخت و س س
چیــن ده روزه یــک بیمارســتان می ســازد، 
امــا بیمارســتان هــای مــا طــی ۱0 ســال 
ــای  ــود؟ کج ــاخته می ش ــه زور س ــم ب ه
ــانی  ــروی انس ــا در نی ــکل دارد؟ آی کارمش
مشــکل داریــم؟ کــه نداریــم.در ذهــن 
ــه  ــم؟  ک ــکل داری ــان مش ــالق مهندس خ

ــم. نداری
 مشــکل مــا اینجاســت کــه نتوانســته ایــم 
ایــن نیــروی انســانی را بــا آن ذهــن 
خــالق مهندســی بــه یکدیگــر پیونــد بزنیــم و ارتبــاط 
بدهیــم. مشــکل مــا اینجاســت کــه دانشــگاه و صنعــت 
ــکل  ــم. مش ــر دور کرده ای ــاز را از یکدیگ ــاخت و س س
مــا آن اســت کــه در مــورد پیــاده ســازی قانــون نظــام 
مهندســی ســاختمان ســکوت اختیــار کــرده ایــم. ایــن 
قانونــی اســت کــه قــرار بــود هــر ســال اصالحــات الزم 
و بــه روزرســانی آن انجــام شــود امــا ایــن ویرایــش هــا 

کمتــر اتفــاق افتــاده اســت.
ــوژی  ــرفت تکنول ــت در پیش ــه، رقاب ــن مولف  چهارمی

 شبکه نوآوری                
می تواند رابطه 
استانی را به فرا 

استانی و رابطه ملی 
را به فراملیتی و 

بین المللی تبدیل کند. 
یعنی ایده من در 

یک استان و در یک 
منطقه ی محدود، 

محصور نمی شود و 
ممکن است در سطح 

جهان جلوه گر شود.

یزد استان برگزیده برای محوریت شبکه 
نوآوری سازمان

مهندس احمد رضا  طاهری اصل/ مدیر شبکه نوآوری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
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اســت. مــا اگــر بخواهیــم در صنعــت ســاختمان 
پیشــرفت داشــته باشــیم ایــن بــدان معنــا نیســت کــه 
مهندســین مــا همــان طراحــی را کــه در ایــران انجــام 
ــورهای  ــا کش ــوریه ی ــا در س ــراق و ی ــد در ع میدهن

ــد. ــام دهن ــه انج ــیای میان آس
 در حــال حاضــر کشــور ترکیــه بازار بســیار 
خوبــی را در عــراق بــه دســت آورده اســت و 
بــه زودی در ســوریه نیــز بــازار ســاختمان 
را در دســت خواهــد گرفــت. اگــر بخواهیــم 
ــازار شــویم و در آنجــا  ــن ب ــز وارد ای ــا نی م
بایــد مهندســین مــا  مانــدگار باشــیم 
بتواننــد بــا تکنولــوژی هــای جدیــد رقابــت 

و فعالیــت کننــد.
 بحــث پنجــم را کــه بخواهــم عــرض 
کار  نیــروی  از  بهینــه  اســتفاده  کنــم 
اســت. همانطــور کــه گفتــم چیــن ده 

ــن  ــی ســازد و ای ــی را م ــه آن بزرگ روزه ســاختمانی ب
ــه  ــد چگون ــه بدان ــت ک ــی اس ــن خالق ــول ذه محص
نیــروی کار را بــه خدمــت بگیــرد. مــا هرمــی در 
ســاخت و ســاز داریــم کــه در راس آن  مهندســین مــا 
هســتند. بدنــه ایــن هــرم تکنســین هــای مــا هســتند 

کــه در حــال حاضــر مــا آنهــا را بــا نظــام کاردانــی بــه 
صــورت کامــل رهــا کرده ایــم.

 نیــروی فنــی مــا نیــز قاعــده ایــن هــرم اســت کــه آنها 
را رهــا کــرده و اصــاًل بــا آنهــا ارتباطــی نداریــم و کمتــر 
آنــان را بــه کار می گیریــم. نیروهــای فنــی و بــه ویــژه 
ــی کار  ــروی اصل ــد نی ــا بای ــین ه تکنس
در ســاخت و ســاز باشــند. جــای تاســف 
ــم  ــا ه ــین م ــی مهندس ــه حت ــت ک اس
کــه در راس آن هــرم قــرار گرفتــه انــد، 
آنهــا را هــم رهــا کرده ایــم. دانشــجویان 
و فــارغ التحصیــالن نیــز تحصیــالت 
و  دارنــد  تجربــه  بــدون  دانشــگاهی 
مهندســان هــم بــه ظاهــر،  بــرای ارتقای 
پایــه بــه مــا مراجعــه مــی کنند و ســراغ 
از یکدیگــر می گیریــم. در آنجــا هــم 
بحــث هــای کلیشــه ای را بــه آنهــا یــاد 

ــد. ــر بگذرانن ــا را از س ــون ه ــا آزم ــم ت می دهی
ــت  ــذار در صنع ــای تاثیرگ ــورد از مولفه ه  ششــمین م
ــن  ــای نوی ــوژی ه ــری از تکنول ــره گی ــاختمان، به س
ــن قدمهــای اساســی اســت  ســاخت اســت. منظــور م
ــه  ــای س ــه پرینتره ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه از جمل ک

دیگر منتورها هستند 
که وظیفه پرورش 

ایده را عهده دار                                      
می شوند و                       
می توانند در قالب 
شرکت های دانش 
بنیان فعالیت کنند.

ــمتی از  ــد در قس ــی توان ــه م ــرد ک ــاره ک ــدی اش بع
ــوط  ــا مــا همراهــی کنــد. مــورد مرب ســاخت و ســاز ب
بــه هوشــمند ســازی ســاختمان نیــز یــک تکنولــوژی 
نویــن و مرتبــط بــا ســاختمانهای صفــر انــرژی اســت.

ــاختمان  ــوی س ــه س ــش ب ــای جه ــایی زمینه ه  شناس
ــر  ــال های اخی ــه در س ــت ک ــوالی اس ــرژی س ــر ان صف

و  هســتند  آن  پیگیــر  متخصصــان 
ســازمان  شــعار  می توانــد  همیــن 
نظــام مهندســی ســاختمان کشــور 
ــا  قــرار بگیــرد. ســاخت و ســاز نویــن ب
ــر  ــاختمان صف ــوی س ــه س ــت ب حرک
ــت  ــی اس ــث های ــه بح ــرژی از جمل ان
کــه در جامعــه مهندســی بایــد بــه جــد 

ــود. ــری ش پیگی
 در بحــث شــبکه نــوآوری، خاطرنشــان 
مــی کنیــم کــه در ابتــدا هــدف از 
ــن  ــتر ای ــوآوری بیش ــبکه ن ــاد ش ایج
ــت  ــهیالتی را در جه ــا تس ــه م ــود ک ب
هــم افزایــی ایجــاد کنیــم. هــم افزایــی 
از طریــق تعامالتــی کــه مــا مــی توانیــم 

بیــن کلیــه ذینفعــان صنعــت ســاختمان ایجــاد  کنیــم. 
امــا ذینفعــان صنعــت ســاختمان چه کســانی هســتند؟ 
مســلم اســت کــه محــور اصلــی، مهندســان ما هســتند 
کــه بــه عنــوان طراحــان، ناظــران و مجریــان ســاخت 
ــد  ــرکت های تولی ــر ش ــمت دیگ ــد. قس ــاز فعالن و س
کننــده مــواد و مصالــح هســتند کــه بایــد بــه تولیــدات 
خــود کیفیــت بدهنــد. بخــش بعــدی مطالبــه عمومــی 

مــردم اســت کــه در ایــن ســاختمان ها 
ــی  ــایش زندگ ــی و آس ــاه و ایمن ــا رف ب
کننــد و بهداشــت آنهــا تامیــن و از 

ــاع شــود.  ــی دف ــه خوب منافــع آنهــا ب
ذینفــع بعــدی مــا خــود دولــت اســت. 
شــاید دولــت خــود را از ســاختمان های 
ــد امــا در  مســکونی و عمومــی دور بدان
اصــل، ذینفــع اصلــی دولــت اســت کــه 
ــد و راه و شهرســازی  ــد حرکــت کن بای
ــم  ــرا می گویی ــت وادارد. چ ــه حرک را ب
ــون  ــت، چ ــی اس ــع اصل ــت ذینف دول

وقتــی یــک ســاختمان مصــرف انــرژی کمتــری 
ــرف  ــر مص ــت. اگ ــت اس ــع دول ــه نف ــد ب ــته باش داش
ــت  ــرای دول ــن مشــکل ب ــر باشــد اولی ــرژی آن باالت ان
ــن  ــرای تامی ــی را ب ــع مل ــد مناب ــود. بای ــت میش درس
انــرژی ســاختمان هــا  بــه کار بگیــرد. دولــت مجبــور 
می شــود نفتــی را کــه بایــد صــادر کنــد صــرف تامیــن 

ــد. ــا نمای ــه ســاختمان ه ــرژی اینگون ان
ــه همیــن وضعیــت دچــار   در مــورد گاز نیــز دولــت ب
ــی اســت کــه  ــرای هــم افزای ــوآوری ب اســت. شــبکه ن
ــاز در  ــاخت و س ــوزه س ــاالن ح ــان و فع ــام ذی نفع تم
ــرای  ــد. امــا ب داخــل ایــن اکوسیســتم قــرار مــی گیرن
ــاخت و  ــت س ــا صنع ــا را ب ــه ه ــن مولف ــه ای ــن ک ای
ســاز هــم راســتا کنیــم الزم اســت ارتبــاط 
منطقــی بیــن صنعت ســاختمان و دانشــگاه 
و فنــاوری و شــاخه هــای علمــی کشــورمان 
ــبکه  ــا ش ــتا م ــن راس ــم. در ای ــرار کنی برق
ــارج  ــل و خ ــاختمان را در داخ ــوآوری س ن
ســازمان بایــد ایجــاد کنیــم. اعضــای داخلی 
شــبکه نوآوری ســازمان از میان مهندســین 
و برنامه ریــزان و فرهیختــگان هســتند و در 
خــارج از ســازمان از پارک هــای علــم و 
فنــاوری شــروع می شــود تــا شــهرک هــای 
ــی و  ــای تحقیقات ــهرک ه ــگاهی و ش دانش
دانشــگاه ها و دیگــر مراکــز تحقیقاتــی و 
ســرمایه گذار  شــرکت های  و  پژوهشــی 
کــه می تواننــد پشــتوانه مالــی ایــن شــبکه 

باشــند. 
ــام  ــر انج ــا یکدیگ ــه ب ــی ک ــا تعامالت ــر ب ــن عناص ای
محصــوالت  و  خدمــات  توســعه  بــه  می دهنــد 
هــای  مزیــت  از  می شــوند.  مشــغول  دانش بنیــان 
مهمــی کــه شــبکه نــوآوری دارد، در درجــه اول نمایش 
همــراه ســازی و همراســتایی صنعــت ســاختمان اســت. 
ــام مهندســی  ــازمان نظ ــن س ــوی بی ــاط ق ــاد ارتب ایج
ــام  ــای نظ ــازمان ه ــور و س ــاختمان کش س
ــن  ــا در ای ــتان ه ــاختمان اس ــی س مهندس
زمینــه ضــروری اســت تــا بــه کمــک آن از 
ــع جلوگیــری شــود. همچنیــن  اتــالف مناب
ســاختارهای بوروکراتیــک موجــود ســازمان 
در شــبکه نــوآوری جایگاهــی نخواهنــد 

ــت. داش
از نــکات مهــم دیگــر، آن کــه مــا بــه 
جــای اینکــه بــرای هــر اســتان مرکــز 
نــوآوری جداگانــه ایجــاد کنیــم دســت بــه 
ایجــاد یــک شــبکه نــوآوری واحــد صنعــت 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــت س ــا محوری ــاختمان ب س

ســاختمان کشــور زده ایــم.
ــه  ــور جداگان ــه ط ــتان ب ــر اس ــه در ه ــی ک  در صورت
ــوآوری ایجــاد شــود فقــط یــک منطقــه  یــک مرکــز ن
محــدود را شــامل می شــود و شــاید خیلی هــا بــه 
ایــن دلیــل نمــی تواننــد حضــور فعالــی در ایــن 

شاید دولت خود 
را از ساختمان های 
مسکونی و عمومی 
دور بداند اما در 
اصل، ذینفع اصلی 
دولت است که 

باید حرکت کند و                
راه و شهرسازی را به 

حرکت وادارد. 

شبکه نوآوری برای 
هم افزایی است و 
تمام ذی نفعان و 

فعاالن حوزه ساخت 
و ساز در داخل 

این اکوسیستم قرار              
می گیرند. 
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مراکــز داشــته باشــند کــه از نظــر ایــده پــردازی و یــا 
اهرمهــای حمایتــی ضعیــف هســتند 
و یــا از اینکــه ممکــن اســت مــورد 
تمســخر قــرار بگیرنــد، از روبــرو شــدن 
بــا یــک متخصــص و ارائــه دیدگاه هــای 

ــد. ــه دارن ــا و واهم ــود اب خ
کــه شــاید  تصــور می کننــد  آنهــا   
لــذا  باشــد  ایــده هایشــان توهمــی 
ــی را  ــد فضای ــی توان ــوآوری م ــبکه ن ش
ایجــاد کنــد کــه تمــام مجموعــه را زیــر 
نظــر داشــته باشــیم. متــرون هــای مــا 
ــده  ــا ای ــد ی ــرورش دهن ــا را پ ــد آنه بای
دهنــد.  پــرورش  را  آن  و  بگیرنــد  را 
ــذار  ــرمایه گ ــرکت های س ــن ش همچنی
ــد.  ــه کنن ــده هزین ــرای آن ای ــرای اج ب
بــه ایــن صــورت کــه ایــن ایــده را 
ــذاری  ــرمایه گ ــرای آن س ــا ب ــد ی بخرن

ــد. ــارکت نماین ــده مش ــکوفایی ای ــا در ش ــد و ی کنن
ــه                                                                                 ــتانی را ب ــه اس ــد رابط ــی توان ــوآوری م ــبکه ن  ش
فــرا اســتانی و رابطــه ملــی را بــه فراملیتــی و بین المللی 
تبدیــل کنــد. یعنــی ایــده مــن در یــک اســتان و در یک 
منطقــه ی محــدود، محصــور نمی شــود و ممکــن اســت 

در ســطح جهــان جلوه گــر شــود.
می توانــد  ســاختمان  نــوآوری  شــبکه 
ــالن  ــرد در ف ــالن ف ــه ف ــد ک ــف کن کش
نقطــه کشــور و گاهــی در غیــر قابــل 
دســترس تریــن نقطــه ایــران از ایــده 
جالبــی در فرآینــد صنعــت ســاختمان 
برخــوردار اســت کــه ممکــن اســت از دیــد 
بســیاری از صاحــب نظــران مغفــول مانــده 

ــد. باش
می توانیــم  مــا  نــوآوری،   شــبکه  بــا   
کارآفرینــی، نوآفرینــی و فــن آفرینــی را در 
ــه در  ــم و هم ــی گســترش دهی ســطح مل
رشــد و پــرورش آن ســهیم باشــند. بنابراین 
می توانیــم ادعــا کنیــم کــه ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان بــه عنــوان یــک 
ــاز  ــاخت و س ــر س ــرو در ام ــازمان پیش س
همــگام بــا تحــوالت تکنولــوژی دیجیتــال، 
ســاخت و ســازهای بیهــوده را متوقــف می کنــد و 
ــه  ــب یافت ــه ســمت و ســوی ســاخت و ســازهای قال ب
ــر اســاس طراحــی  و شــکل یافتــه و مهندســی ســاز ب
مهندســی حرکــت می کنــد و از شــکل و شــمایل 
ــای ســنتی  ــدگاه ه ــا و دی ســنتی خــود و طراحــی ه

ما به جای اینکه برای 
هر استان مرکز 
نوآوری جداگانه 
ایجاد کنیم، دست 
به ایجاد یک شبکه 

نوآوری واحد صنعت 
ساختمان با محوریت 

سازمان نظام 
مهندسی ساختمان 

کشور زده ایم.

خــارج مــی شــود. همــه اینهــا مــواردی 
اســت کــه مــا از شــروع فعالیــت در 
زمینــه شــبکه نــوآوری روی آنهــا کار 

کرده ایــم.
ــرض  ــد ع ــبکه بای ــاختار ش ــورد س  در م
ــی  ــار وجه ــبکه چه ــن ش ــه ای ــم ک کن

ــت. اس
ایــده پــرداز                          ایــده اســت.  وجــه اول 
مــی تواند عضــو ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان یــا یــک دانشــجوی مهندســی 
ــگاه  و  ــک دانش ــق در ی ــک محق ــا ی و ی
حتــی ممکــن اســت یــک کاربــر خانگــی 

باشــد.
 در بســیاری از مــوارد اتفــاق افتــاده اســت 
ــده ای  ــی ای ــی گ ــر خانگ ــک کارب ــه ی ک
مــی دهــد کــه مهندســین مــا هنــوز بــه 

ایــن مــوارد دســت نیافتــه انــد.
 ایــن ایــده وارد شــبکه می شــود و وقتــی 
ــرکت های  ــت ش ــرار گرف ــبکه ق درون ش
ــا  ــد ت ــی آین ــان م ــه می ــان ب دانش بنی
ــا  ــا ب ــد. آنه ــتفاده کنن ــده اس ــن ای از ای
ــری آن وارد عرصــه  ــده و پیگی جــذب ای

می شــوند.
 گــروه دیگــر منتورهــا هســتند کــه وظیفه 
ــوند و  ــی ش ــده دار م ــده را عه ــرورش ای پ
مــی تواننــد در قالــب شــرکت هــای دانــش 

بنیــان فعالیــت کننــد.
 وجــه ســوم شــبکه نــوآوری، بازار اســت. 
در اینجــا شــرکت ها و یــا مجموعه هایــی 
ــان آن محصــول و آن نتیجــه  ــه خواه ک
هســتند، شــبکه نــوآوری را بهتریــن 
مــکان بــرای دســتیابی بــه نیازهــای 

خــود می داننــد.
ابتــدای  از  اســت  ممکــن  البتــه   
ایده پــردازی تــا ایــن نقطــه، شــرکت های 
ــه  ــوند ک ــز وارد ش ــری نی ــک دیگ کوچ
ــذار  ــرمایه گ ــای س ــرکت ه ــتر، ش بیش
بــا  می تواننــد  آنهــا  بــود.  خواهنــد 
شــرکت های دانش بنیــان وارد مذاکــره 
شــوند و یــا حتــی بــا شــخص ایــده 
پــرداز وارد معاملــه گردنــد. بنابرایــن 
می توانیــم بگوییــم کــه ایــده پــرداز 
ــا در  ــخصی ی ــورت ش ــه ص ــد ب می توان
پوشــش یــک شــرکت دانــش بنیــان 

وارد شــبکه نــوآوری شــود. در هرصــورت 
انجــام          ایــده  روی  ســرمایه گذاری 
ــد. ــی یاب ــازار راه م ــه ب ــود و ب ــی ش م

ــور  ــه ط ــم ب ــی کنی ــش م گنجینــه زید: خواه
ــبکه  ــد ش ــح بفرمایی ــن و واض روش
ــی  ــات و منافع ــه خصوصی ــوآوری چ ن

دارد؟
مهنــدس طاهــری اصــل: اینکــه شــبکه 
ــد  ــی دارد بای ــات و منافع ــه خصوصی چ
ــا  ــفانه م ــه متاس ــم ک ــح ده ــدا توضی ابت
راه خــود را در نظام مهندســی ســاختمان 
ــرای یکســری  ــازمان ب ــم. س ــم کرده ای گ
ــده،  ــته ش ــون نوش ــه در قان ــداف ک اه
آمــده اســت. امــا هــم اکنــون ایــن 
ســازمان بــه هــر موضــوع و مــوردی بــه 
دیــد انتفاعــی نــگاه مــی کنــد. البتــه مــا 
ــازمان ها  ــگاه را از س ــن ن ــم ای نمی خواهی
منتفــع  می خواهنــد  اگــر  بگیریــم 
شــوند اشــکالی نــدارد. ایــن شــبکه هــم 
می توانــد بــرای ســازمانها انتفــاع بــه بــار 
ــاق  ــن اتف ــه ای ــه چگون ــا اینک ــاورد ام بی

ــم.  ــح بده ــد توضی ــد، بای می افت
از طریــق جــذب  ایــن رخــداد، اول   
ــن  ــاط بی ــراری ارتب ــذار و برق ســرمایه گ
ســرمایه گــذاران و صاحبــان ایــده اســت. 
مــن میتوانــم ارتبــاط بیــن ایــده ای کــه 
ــرار  ــرمایه گذار را برق ــا آن س ــرد دارد ب ف
کنــم و از ایــن ارتبــاط اگــر بــه محصــول 
نهایــی رســید، ســود خــود را بــه عنــوان 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــا س ــخص ی ش

ــرم.  ســاختمان بب
ــری  ــت و جهــت گی ــم هدای ــی توان ــن م م
ســازمان هــای پژوهشــی بــه ســمت 
ــاختمان را  ــت س ــی صنع ــای واقع نیازه
ایجــاد کنــم و بــه ســازنده بگویم مشــکل 
شــما چیســت؟ مــا از ذینفعــان مشــکل را 
مــی پرســیم  و بــرای حــل مشــکالت بــه 

ــم. ــردازان مــی روی ــده پ ســراغ ای
 بــه عنــوان مثــال مــی تــوان در مــواردی 
چــون ســیل و زلزلــه کــه بــا خــود یــک 
معضــل اجتماعــی بــه بــار مــی آورد، 
کــرد.  جهت دهــی  هــم  را  روانکاوهــا 
را  مســیل ها  کنتــرل  چگونگــی  یــا 

 اعضای داخلی شبکه 
نوآوری سازمان 
از میان مهندسین 
و برنامه ریزان و 

فرهیختگان هستند 
و در خارج از 

سازمان از پارک های 
علم و فناوری 

شروع می شود تا                                
شهرک های 

دانشگاهی و                       
شهرک های 

تحقیقاتی و دانشگاه ها 
و دیگر مراکز 

تحقیقاتی و پژوهشی 
و شرکت های 

سرمایه گذار که 
می توانند پشتوانه 

مالی این شبکه باشند. 

در مذاکره با جناب 
آقای مهندس خرم 

ریاست محترم 
سازمان نظام 

مهندسی ساختمان 
کشور،  تمایل و 

آمادگی بسیار خوب 
هیات مدیره سازمان 

نظام مهندسی 
ساختمان استان یزد 
برای تاسیس شبکه 

نوآوری  اعالم شده 
است.  



گنجینه یزد | شماره 52 |            25  24        | شماره 52 | گنجینه یزد           

ــا مشــخص کــردن مســائل  ــا ب طراحــی نمــود. م
و مشــکالت، ایده هــا را جــذب می کنیــم و در 
ــم  ــرورش می دهی ــوآوری آن را پ ــبکه ن ــب ش قال
و بــا فــروش آن بــه ســود خــوب می رســیم. 
همچنیــن ممکــن اســت بــا فــروش آن بــه دولــت 
ــه ســود  ــه کشــور هــای همجــوار ب ــا حتــی ب و ی

ــیم. ــود برس خ
ــروت  ــرای اعضــا ث ــد ب ــدم بعــدی کــه می توان   ق
ــام  ــای نظ ــازمان ه ــرای س ــاورد و ب ــار بی ــه ب ب
ــته  ــراه داش ــه هم ــروت ب ــاختمان ث مهندســی س
باشــد، ارتبــاط موثــر و هدفمنــد اســت کــه بیــن 
و شــرکت های  بنیــان  دانــش  هــای  شــرکت 

می شــود.  ایجــاد  ســاختمان  ســرمایه گذار 
می توانیــم بگوییــم کــه در همــان مجموعــه 
ــن  ــود دارد. ای ــگ وج ــی هماهن ــرکت، بازاریاب ش
جــا هــم یــک فعالیــت پژوهشــی انجــام می شــود. 
ــاختمان  ــام مهندســی س ــون نظ ــاده 37 قان در م
ــا  ــدی م ــع درآم ــه از مناب ــم ک ــوح داری ــه وض ب
انجــام  فنــی  و  پژوهشــی  می توانــد خدمــات 
شــود. طراحــی ایــده هــا در یــک محیــط کامــاًل 
ــده   ــوان ای ــه عن ــازار را ب ــد ب ــی می توان تخصص

ــد. ــی نمای ــروت آفرین ــد و ث ــاد کن ــازار ایج ب
 کمــک بــه پــرورش و شــکوفایی ایــده هــای 
ــز  ــص نی ــای متخص ــک منتوره ــا کم ــه ب نوآوران
شــایان توجــه اســت. از خدمــات منتورینــگ 
ــه دســت آورد.  ــوان درآمدهــای مناســبی را ب می ت
ایــن شــبکه مــی توانــد آینــده ارزشــمندی را 
همــراه بــا یــک بــازار فناورانــه بــرای ســازمان هــای 
نظــام مهندســی ســاختمان ایجــاد کنــد. اشــتغال 
نخبــگان کشــور در حــوزه ســاخت و ســاز آن قــدر 
ــا  ــه آن به ــوآوری ب ــه در شــبکه ن ــم اســت ک مه

می شــود. داده 
 اهــم دســتاوردهای حاصــل از شــکل گیــری 
نظــام  قانــون  بــر  منطبــق  نــوآوری  شــبکه 
مهندســی ســاختمان اســت کــه بــه ترتیــب 
عبارتنــد از: افزایــش کیفیــت ســاختمان هــا کــه 
ــده  ــا ش ــی ره ــر خیل ــال حاض ــفانه در ح متاس

هســتند.
در حــال حاضــر مــا در حالــت ســکون و ســختی 

قــرار داریــم و بایــد آن را تغییــر دهیــم. 
از  حمایــت  اســت.  حمایــت  دوم  مــورد 
ــه  ــعه فناوران ــت توس ــب در جه ــات مناس تحقیق
و تجاری ســازی آن هــا و حرکــت بــه ســمت 
ــمند  ــای هوش ــاختمان ه ــرای س ــی و اج طراح

ــرف  ــش مص ــدف کاه ــا ه ــبز ب ــای س ــاختمان ه و س
انــرژی، ســایر آالیندگی هــای زیســت محیطــی و صــدور 

ــان.  ــش بنی ــی دان ــوالت تحقیقات محص

در  می کنیــم  خواهــش   : زید  گنجینــه 
بــه  مربــوط  مختلــف  زمینه هــای 
کمک شــبکه نــوآوری بــه اشــتغالزایی 
بــرای مهندســین بــه ویــژه مهندســان 
ــد. ــح بفرمایی ــتر توضی ــوان بیش ج

ایــن  در  اصــل:  طاهــری  مهنــدس 
ــن  ــه چندی ــم ک ــی ده ــح م ــورد توضی م
نظــام  هــای  ســازمان  اســت  ســال 
اســتان های  در  ســاختمان  مهندســی 
ــف موضــوع صــدور خدمــات فنــی  مختل
و مهندســی را مطــرح کــرده و پیگیــری 
نمــوده انــد. اگرچــه اســتان های مختلــف 
صــدور  زمینــه  در  را  هایــی  فعالیــت 
خدمــات فنــی و مهندســی بــه کشــورهای 
ــد، امــا دســتاوردهای  گوناگــون داشــته ان
آنهــا بــه صــورت پراکنــده و گاه بــا ســیر 

ــت. ــوده اس ــراه ب ــی هم نزول
ــا  ــت ه ــه  فعالی ــد هم ــه برآین ــه ک آنگون
نظــام  ســازمان  دهــد،  مــی  نشــان 
مهندســی ســاختمان در موضــوع صــدور 
خدمــات فنــی و مهندســی هنــوز در 
نقطــه صفــر و آغازیــن اســت. بــه کمــک 

ایــن شــبکه مــی توانیــم بــا توســعه محصــوالت دانــش 
ــه نتایــج  بنیــان و صــدور خدمــات فنــی ومهندســی ب

ــیم.  ــی برس خوب
و  بیــان مشــکالت در شــبکه  همیــن 
چالش هــای ریشــه یابــی آنهــا منجــر بــه 
توســعه تــوان علمــی، فنــی و حرفــه ای و 
ــتغال  ــه اش ــراد دارای پروان ــی اف تخصص

ــی شــود. م
گنجینــه زید: آیــا ممکــن اســت در مــورد 
شــبکه  دســتاوردهای  مهمتریــن 

دهیــد؟ توضیــح  نــوآوری 
بــا  مــا  اصــل:  طاهــری  مهنــدس 
روی  شــده  انجــام  برنامه ریزی هــای 
ــه،  ــدت  و  دورنگران ــتاوردهای درازم دس
ــا  ــم. ب ــرده ای ــاز ک ــژه ای ب ــاب وی حس

ــس  ــه پ ــژه ای بالفاصل ــتاوردهای وی ــود دس ــن وج ای
از  شــروع بــه کار شــبکه قابــل مشــاهده خواهــد 
ــت  ــاوری در صنع ــوذ فن ــا نف ــه آنه ــه از جمل ــود ک ب

ســاختمان، توســعه فرهنــگ نــوآوری در صنعــت 
ســاختمان و پیوســتن بــه شــبکه آزمایشــگاهی کشــور، 
امــکان توســعه آزمایشــگاه هــای فنــی و 
تحقیقاتــی و توســعه شــرکت های دانــش 
بنیــان حــوزه ســاخت و ســاز اســت 
کــه همگــی بــه عنــوان اصلی تریــن 
ری،  و آ نــو شــبکه  ی  دها ر و دســت آ
آن  از  راه انــدازی،  از  پــس  بالفاصلــه 

ــود. ــم ب ــوردار خواهی برخ
 نکتــه مهــم دیگــری کــه در شــبکه 
نــوآوری بــه خــودی خــود می توانــد 
عملیاتــی شــود، آن اســت کــه شــبکه بــه 
بازوهــای اجرایــی و عملیاتی و دسترســی 
بــه یــک ســری مراکــز فیزیکــی نیــاز دارد 
ــا  ــب و کاره ــه کس ــی ب ــق خوب ــه رون ک

ــد داد. خواه

گنجینــه زید: ایــده پــردازان و ارائــه دهنــدگان 
ــدن  ــاکام مان ــوالً از ن ــا معم ــده ه ای
ــا  ــتفاده نابج ــًا اس ــان و احیان ــده ش ای
ــتند. ــران هس ــا، دل نگ ــده آنه از ای
ــود  ــی وج ــه تضمین ــه چ ــن زمین در ای

دارد؟
 مهنــدس طاهــری اصــل: مــا در 
کشــورمان قانــون کپــی رایــت را نداریــم 
ــد  ــی توان ــر کســی م ــی راحــت ه و خیل
ایــده هــا را دســت بــه دســت کنــد و ایــن ایــده هــا بــه 
ــا اهــل بیفتــد کــه همیــن باعــث مــی  دســت افــراد ن
ــه  ــان را ب ــده هایم ــم ای ــا نتوانی ــود م ش
ــه آن  طــور واضــح در جایــی مطــرح و ب

ــم. ــاد کنی ــت اعتم مرکزی
شــبکه  در  کــه  اســت  آن  حــل  راه   
نــوآوری ایــده مطــرح شــود و کلیــات آن 
ــی  ــد حت ــی توان ــح داده شــود و م توضی
در همیــن حــد مختصــر هــم توضیحــی 
ــرای  ــرح و ب ــده را مط ــط ای ــد و فق نده
ــور  ــه منت ــاز ب ــر نی ــدن آن اگ ــه ش پخت
یــا ســرمایه گذار دارد، آن را مطــرح و 
ــرار  ــاط برق ــا آن ارتب ــبکه ب ــق ش از طری

ــد.  کن
ــه  ــی ک ــن در صورت ــرداز همچنی ــده پ ای
مایــل بــه هیچ کــدام از راه های یاد شــده 
نیســت مــی توانــد ادعای خــود را مطــرح و درخواســت 
ــا ســعی می کنیــم در هــر  ــد. م جلســه حضــوری نمای

از مزیت های مهمی 
که شبکه نوآوری 
دارد، در درجه 

اول نمایش همراه 
سازی و همراستایی 

صنعت ساختمان 
است. ایجاد ارتباط 
قوی بین سازمان 

نظام مهندسی 
ساختمان کشور و                    

سازمان های نظام 
مهندسی ساختمان 
استان ها در این 

زمینه ضروری است 
تا به کمک آن از 

اتالف منابع جلوگیری 
شود. 

 ایده پرداز می تواند 
عضو سازمان نظام 
مهندسی ساختمان 
یا یک دانشجوی 
مهندسی و یا یک 

محقق در یک 
دانشگاه  و حتی ممکن 
است یک کاربر خانگی 

باشد.
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اســتان یــک نماینــده اســتانی داشــته باشــیم کــه در 
ــت  ــتقر اس ــاختمان مس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س

ــه  ــا مراجع ــد ب ــردازان می توانن ــده پ و ای
ــه  ــه ایــن نماینــده مــدرک خــود را ارائ ب
و تضمیــن هــای الزم را بــرای پیشــگیری 
ــکالتی در راه  ــا مش ــع و ی ــه مان از هرگون

تحقــق ایــده خــود دریافــت نماینــد. 

ــی  ــه تجربیات ــه ب ــا توج ــما ب گنجینــه زید: ش
ــرای  ــی را ب ــه خدمات ــد، چ ــه داری ک
ــد؟ ــف کرده ای ــوآوری تعری ــبکه ن ش

ــرای  ــا ب ــل: م ــری اص ــدس طاه  مهن
شــبکه نــوآوری صنعــت ســاختمان 9 
آن  اول  کرده ایــم:  تعریــف  را  خدمــت 
ــر کار  ــک دفت ــراد ی ــک از اف ــر ی ــه ه ک
ــه  ــان گون ــبکه دارد و هم ــازی در ش مج
کــه در ســاختمان دفتــر کاری خــود 
مــی توانیــد خدمــات را عرضــه کنیــد، در 
ــی  ــکان معرف ــازی ام ــر کار مج ــن دفت ای
خــود و توانمندیهــای شــما وجــود دارد و 
شــما مــی توانیــد رزومــه و نــوع فعالیــت 

ــه  ــوط ب ــود مرب ــای موج ــیل ه ــوابق و پتانس ــا و س ه

ــن  ــو و ویتری ــک تابل ــن ی ــد. ای ــرار دهی ــان را ق خودت
دفتــر کار شــما خواهــد بــود و در ایــن دفتــر شــما مــی 
ــد.  ــان کنی ــود را بی ــراودات خ ــد م توانی
مثــاًل شــما می توانیــد بیــان کنیــد کــه 
می خواهیــد منتــور یــا ایــده پــرداز 
ــت  ــذاری و فعالی ــرمایه گ ــا س ــید ی باش

ــید.  ــته باش ــری داش دیگ
یــا  ایده پــردازی  بعــدی  خدمــت 
پــرورش ایــده اســت کــه مثاًل مشــکالت 
شهرســازی و مشــکالت صنعــت ســاخت 
و ســاز و مشــکالت ترافیکــی و ســایر 
بــا حــوزه صنعــت  موضوعاتــی کــه 
مطــرح  دارد،  ارتبــاط  ســاختمان 
ــت  ــن اس ــث ممک ــن مباح ــود. ای می ش
در بحــث مصالــح، مــواد، فراینــد ســاخت 
اجتماعــی  هــای  دغدغــه  و  ســاز  و 
ســاخت و ســاز نیــز باشــد. مــا مشــارکت 
دربســتر نــوآوری را هــم داریــم کــه 
ــاد                ــارکت ایج ــا مش ــف ب ــواد مختل در م

ــود. ــی ش م
 برگــزاری رویدادهــای کارآفرینانــه و 
ــا  ــرکت ه ــد ش ــای رش ــت ه ــگان ، فعالی ــذب نخب ج

من در بازدید از 
پارک علم و فناوری 

نیز دریافتم که 
سازمان می تواند 
از بنیه تحقیقاتی و 
فناورانه پارک که 
در آنجا بیشتر از 

3۴0 شرکت مشغول 
فعالیت هستند و 

حداقل 60 مورد از 
شرکت های ساخت 
و ساز فعالیت دارند، 

استفاده کنند .

ــد  ــا، رص ــازی اعض ــازار ، توانمندس ــده ب ــق ای و تحق
ــن  ــه ای ــاختمان از جمل ــت س ــده صنع ــل آین و تحلی

ــت.  ــه هاس زمین
جالــب اســت بدانیــد کــه مــا هیــچ گاه تــا بــه حــال ، 
آینــده صنعــت ســاختمان را پیــش بینــی یــا تحلیــل 

ــران در  ــهر ته ــال ش ــم. مث ــرده ای نک
آینــده بــه چــه صــورت اســت؟  زمانــی 
ســه میلیــون جمعیــت داشــته و حــاال 
ــا  ــر در اینج ــون نف ــر ۱2 میلی ــغ ب بال
ســاکن هســتند. مــا بایــد بدانیــم کــه 
ده ســال دیگــر کــه جمعیــت ایــن 
ــش  ــب افزای ــه مرات ــم ب ــاز ه ــهر ب ش
ــرای  ــی ب ــه اتفاق ــد ، چ ــی کن ــدا م پی
آن خواهــد افتــاد و زیــر ســاخت هــای 
ــه چــه صــورت در خواهــد آمــد؟ آن ب

ــران  ــه ته ــوط ب ــط مرب ــوع فق   موض
ــهرها و  ــه ش ــرای هم ــه ب ــت بلک نیس
آینــده مطــرح  در همــه ســال های 
اســت. آیــا همچنــان زمیــن هــای 
بایــر و فضــای زیســت را تصــرف و                                             
از  بعــد  و  کنیــم  ســاز  و  ســاخت 
در  بایــد  یــا  و  بمیریــم  گرســنگی 
ارتفاعــات ســاخت و ســاز کنیــم؟

 بحــث بعــدی ارائــه خدمــات بــه اعضــا 
ــام  ــون نظ ــا در قان ــه م ــی ک ــی از بندهای ــت. یک س
ــف  ــم و در چارچــوب وظای مهندســی ســاختمان داری
ــی و  ــوق اجتماع ــاع از حق ــره آســت،  دف ــت مدی هیئ
حساســیت حرفــه ای اعضــا و  حمایــت از فعالیــت های 
بــا ارزش و برگــزاری مســابقات حرفــه ای، تخصصــی و 
معرفــی طرح هــای ارزشــمند بــرای خدمــت دادن بــه 
ــه  ــان ب ــی آن ــوق اجتماع ــن حق ــراد و تأمی ــه اف اینگون

ــه در حــال پرداخــت حــق ســرانه  ــوان کســانی ک عن
عضویــت هســتند و فراهــم آمــدن زمینــه بــرای رشــد 
آنــان  اســت.  ایــن مــوردی  اســت کــه تــا بــه حــال 
نــه فقــط بــرای انجامــش موفــق نبــوده ایــم، بلکــه در 

ذهــن مــا نیــز طراحــی نشــده اســت.
ــرمایه  ــوآوری س ــبکه ن ــتر ش ــن بس  آخری
پذیــری و ســرمایه گــذاری اســت کــه 
کســی کــه ایــده را مطــرح مــی کنــد مایل 
ــزی  ــرای آن چی ــرمایه ب ــت س ــه دریاف ب
اســت کــه در شــبکه نــوآوری درســت 
ــگاه  مطــرح مــی شــود و در ایــن حالــت ن
ــه  ــرف ب ــادی ص ــگاه اقتص ــودآوری و ن س
شــبکه و مــوارد مترتــب بــر آن بایــد 

ــود . ــذف ش ح
مــن حــق عضویــت میگیــرم، بــرای آن کــه 
ــن حــق  ــد. م اعضــای خــود را رشــد دهن
ــد  ــا عضــو مــن بتوان عضویــت می گیــرم، ت
از حقــوق اجتماعــی و تخصصــی خــود 
ــه ای از  ــی و حرف ــای فن ــد. ارتق ــاع کن دف
ــا  حقــوق اجتماعــی اعضاســت کــه بایــد ب
ــم. ــگاه کنی ــه آن ن ــی ب ــدگاه غیرانتفاع دی

 مــن در همیــن جــا بــه همــه ســازمانهای 
ــا  ــتان ه ــاختمان اس ــی س ــام مهندس نظ
ــوآوری                ــبکه ن ــه ش ــم ک ــی کن ــالم م اع
مــی توانــد در آینــده، بزرگتریــن منبــع درآمــدی برای 

ــد. ــال باش ــای فع ــازمان ه س

ــت  ــزد در مرکزی ــه  ی ــه اینک ــه ب ــا توج گنجینــه زید: ب
توجــه بــرای  راه انــدازی شــبکه نــوآوری ســازمان 
ــرار دارد،  ــور ق ــاختمان کش ــی س ــام مهندس نظ
ــوز  ــه هن ــانی ک ــرای کس ــم ب ــی کن ــش م خواه
آشــنایی کاملــی بــا ایــن اســتان 
ندارنــد،  آن  توانمندی هــای  و 
بفرماییــد کــه ویژگــی هــای 
ــبکه  ــت در ش ــرای محوری ــزد ب ی

ــت؟ ــازمان چیس ــوآوری س ن
ــر  ــل:  اگ ــری اص ــدس طاه مهن
ــک   ــوآوری را در ی ــبکه ن ــم ش بخواهی
اســتانی راه انــدازی کنیــم، توجــه 
ویــژه داشــته باشــیم اول و مهمتــر 
هــای  زیرســاخت  وجــود  از همــه 
انفورماتیکــی و IT اســت کــه مــا بــا                                                            
ــم در  ــرده ای ــه ک ــی ک بررســی های
یــزد ایــن زیرســاخت هــا بــه خوبــی 
فراهــم اســت و از نظــر نــرم افــزاری 

دریزد آنچه من 
شاهد بوده ام 

ارتباط بسیار خوبی 
را سازمان نظام 

مهندسی ساختمان با 
پارک علم و فناوری 
ایجاد کرده است که 
خود یک نقطه قوت  

به حساب می آید. 
تعامالت سازمان 

و استانداری و                        
شرکت های سرمایه 

گذار از جمله این 
موارد است.
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ــم . ــی را داری ــت خوب ــز وضعی ــنلی نی ــروی پرس و نی
ــان شــبکه  ــورد اســتان میزب ــه در م ــری ک بحــث دیگ
نــوآوری بایــد بــه آن توجــه شــود ارتباطــات و تعامــالت 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــن س ــه بی ــت ک ــتانی اس اس
ســاختمان و ســایر دســتگاه هــای مرتبــط برقــرار 
ــاط  ــود ارتب ــان خ ــا ذینفع ــبکه ب ــد ش ــد و بتوان باش
ــرار کنــد. دریــزد آنچــه مــن شــاهد  خوبــی را برق

ــازمان  ــی را س ــاط بســیار خوب ــوده ام ارتب ب
پــارک  بــا  ســاختمان  مهندســی  نظــام 
ــه  ــت ک ــرده اس ــاد ک ــاوری ایج ــم و فن عل
ــی  ــه حســاب م ــوت  ب ــک نقطــه ق خــود ی
آیــد . تعامــالت ســازمان و اســتانداری و                                                
شــرکت هــای ســرمایه گــذار از جملــه ایــن 

ــت. ــوارد اس م
ــات  ــتقبال هی ــل و اس ــوم، تمای ــورد س  م
ــب  ــی مناس ــای فیزیک ــاد فض ــره و ایج مدی
ــبکه  ــه ش ــت ک ــی اس ــاختارهای درون و س
ــا  ــز ب ــورد نی ــن م ــت. در ای ــد آن اس نیازمن
ــر  ــاه اخی ــد م ــه در چن ــی ک ــی های بررس

صــورت گرفتــه و در مذاکــره بــا جنــاب آقــای مهنــدس 
خــرم ریاســت محتــرم ســازمان نظــام مهندســی 

ــوب  ــیار خ ــی بس ــل و آمادگ ــور،  تمای ــاختمان کش س
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــره س ــات مدی هی

ــت.   ــده اس ــالم ش ــزد  اع ــتان ی اس
ــاختمان  ــن س ــل همی ــی مث ــاختارهای فیزیک ــن س ای
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــیار خوب ــه بس ــرخ.  زمین ــید گلس س
شــبکه نــوآوری اســت. مــن در بازدیــد از پــارک علــم و 
فنــاوری نیــز دریافتــم کــه ســازمان می توانــد از بنیــه 
ــه در  ــارک ک ــه پ ــی و فناوران تحقیقات
آنجــا بیشــتر از 3۴0 شــرکت مشــغول 
فعالیــت هســتند و حداقــل 60 مورد از 
شــرکت هــای ســاخت و ســاز فعالیــت 

دارنــد، اســتفاده کننــد .
مــن در بازدیــد از پــارک از تمایــل 
مثبــت و ارزشــمند رئیــس محتــرم 
پــارک و معاونــان و مدیــران،  هــم 
اطــالع حاصــل کــردم کــه جــای 

دارد. ســپاس 

 با شبکه نوآوری،  ما 
می توانیم کارآفرینی، 

نوآفرینی و فن 
آفرینی را در سطح 
ملی گسترش دهیم 
و همه در رشد و 
پرورش آن سهیم 

باشند

ویژگی ها، اهداف و ساختار شبکه نوآوری 
صنعت ساختمان

گردآوری و تنظیم: مدیریت آموزش، برنامه ریزي و سیستم ها  

تغییــر نــگاه و پارادایــم شــکل گرفتــه در کســب و کار 
ــت را در  ــی، موفقی ــالت جهان ــق تعام ــا منط و اساس
قالــب تعامــالت شــبکه محــور, میســر ســاخته اســت.

توســعه  در  ویــژه  بــه  ســازی  شــبکه  رویکــرد 
و                                                                               نــوآوری  ظهــور  و  پیشــرفته  هــای  فنــاوری 
ــر  ــوی دیگ ــت. از س ــر اس ــیار موث ــی بس ــن آفرین ف
ــاد و  ــتخراج ابع ــوآوری و اس ــای ن ــبکه ه ــعه ش توس

مولفــه هــای اثرگــذار بــر آن، عامــل 
ــذاری  ــت گ ــت سیاس ــري در موفقی موث
و خــط مشــی گــذاری بــرای صنایــع 
بــه ویــژه در صنعــت ســاخت و ســاز بــه 
ــدی  ــت کلی ــه صنع ــی از س ــوان یک عن

ــود.  ــد ب ــور خواه کش
در شــبکه هــای نــوآوری، ایــده پــردازان، 
کارهــا،  و  کســب  ســرمایه،  صاحبــان 
ســازمان هــا و موسســات پژوهشــی، 
و  دولتــی  نهادهــای  و  هــا  دانشــگاه 
عمومــی در کنــار یکدیگــر بــا هــدف 
ایجــاد هــم افزایــی و ارزش آفرینــی ملــی 

ــد.  ــت میکنن ــی فعالی ــن الملل و بی
در چنیــن شــبکه هایــی بــرای تمــام ارکان 
ــد  ــی آی ــود م ــی بوج ــت های ــبکه مزی ش
ــه تســهیم  ــوان ب ــی ت ــه م ــه از آن جمل ک
ریســک، تســهیم هزینــه هــای پژوهــش 
ــه تخصــص هــا و  و توســعه، دسترســی ب
ایجــاد ظرفیــت هــای نامشــهود نــام بــرد.

شــورای مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
کشــور بــا همراهــي معاونــت علمــي و فنــاوري 
ــه ســازمانهاي  ــا همــکاري کلی ریاســت جمهــوري و ب
نظــام مهندســي ســاختمان کشــور در جهــت حمایــت 

از شــرکت هاي فنــاور و دانش بنیــان، افــراد نــوآور 
و مجتمع هــاي فنــاوري و نــوآوري، خدمــات ارائــه 
ــراي توســعه فنــاوري  مــي  نمایــد و بســتر مناســبي ب
ــش و  ــعه دان ــراي توس ــازي ب ــوآوري و ظرفیت س و ن
هم افزایــي زنجیــره ی ایــده تــا بــازار در بخــش 
صنعــت ســاختمان را فراهــم مي کنــد. شــبکه نــوآوری 
ســاختمان فرصــت تعامــل و هــم افزایــی بــرای کلیــه 
بازیگــران ایــن عرصــه بــه ویــژه بخــش 
خصوصــی جهــت توســعه فعالیــت هــاي 
نوآورانــه مبتنــي بــر توســعه پایــدار 

ــرد. ــد ک ایجــاد خواه
بــا شــکل گیــری شــبکه و مــر کــز 
نــوآوری صنعــت ســاختمان، مــی تــوان 
ایــن دســتاوردهای خــاص را انتظــار 

ــت: داش
ــه ای و  ــوان علمی،فنی،حرف * توســعه ت
ــتغال  ــه اش ــراد دارای پروان ــی اف تخصص

مهندســی
ــق  ــاوری از طری ــه فن ــده ب ــل ای * تبدی
جمــع آوری و هدایــت ایــده هــا بــه 

ــوآوری ــد و ن ــز رش مراک
* توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان 
حــوزه ســاخت و ســاز از طریــق تکمیــل 
زنجیــره هــای ارزش صنعــت، فرایندهای 

جــذب مشــارکت،جذب ســرمایه
* نفوذ فناوری در صنعت ساختمان

* توســعه فرهنــگ نــوآوری در بخــش ســاختمان 
ــور کش

ــه شــبکه آزمایشــگاهی کشــور و ایجــاد  * پیوســتن ب
امــکان توســعه آزمایشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی

در شبکه های 
نوآوری،                      
ایده پردازان، صاحبان 

سرمایه، کسب و 
کارها، سازمان ها و 
موسسات پژوهشی، 

دانشگاه ها و نهادهای 
دولتی و عمومی در 
کنار یکدیگر با هدف 
ایجاد هم افزایی و 
ارزش آفرینی ملی 
و بین المللی فعالیت 

می کنند.
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* منتفــع شــدن جامعــه از دســتاوردهای 
پژوهشــی داخــل و خــارج کشــور بــا 
رویکــرد جامــع و جهانــی بــه نــوآوری و 

ــر نیــاز هــای ملــی تمرکــز ب
* حمایــت از تحقیقــات بــا ظرفیــت 
ــتاوردهای  ــه دس ــت عرض ــب جه مناس

فناورانــه و تجــاری ســازی آن هــا
ــاز در  ــاخت و س ــت س ــش کیفی * افزای

ــور ــاختمان کش ــت س صنع
* حرکــت بــه ســمت طراحــی و اجــرای 
ــدف  ــا ه ــمند ب ــای هوش ــاختمان ه س
افزایــش              و  انــرژی  مصــرف  کاهــش 

بهــره وری و آســایش در ســاختمان
صــادرات  و  تولید،تقاضــا  توســعه   *
حــوزه  بنیــان  دانــش  محصــوالت 
ســاختمان بــه ویــژه بخــش هــای انــرژی 

هوشمندســازی و 
ــاط و شــبکه ســازی بیــن  * ایجــاد ارتب
ســاختمان  صنعــت  نــوآوری  مراکــز 

ــا ــتان ه اس
* امــکان ارتبــاط و مبادلــه اطالعــات فنــی 
ــن  ــه بی ــای نوآوران ــده ه ــی و ای و تخصص
بیــش از 500 هــزار عضــو ســازمان هــای 

نظــام مهندســی ســاختمان کشــور
* شناســایی ذی نفعــان صنعــت ســاخت 
و ســاز و ارتبــاط مؤثــر و مســتقیم آن هــا 

ــا یکدیگر ب

* حمایــت و تشــویق ایــده هــای نوآورانه 
در حوزه ســاخت و ســاز

* بــر قــراری ارتبــاط بیــن اعضــای 
ســازمانهای  نــوآور  و  مبتکر،مختــرع 
بــا                      ســاختمان  مهندســی  نظــام 
شــرکت هــای دانــش بنیــان حــوزه 

ســاز و  ســاخت 
ــای  ــری و ارتق ــکل گی ــت از ش * حمای
ــوزه  ــان در ح ــش بنی ــای دان ــرکت ه ش

ــاز ــاخت و س س
* امــکان ارتبــاط و مبادلــه اطالعــات 
فنــی و تخصصــی و ایــده هــای نوآورانــه 

ــا.... ــاتید دانشــگاه ه ــن اس بی
شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه ایجــاد 
ــرای ســازمان نظــام مهندســی  ــد ب درآم
ــداف  ــن اه ــی از مهمتری ــاختمان یک س
صنعــت  نــوآوری  مراکــز  و  شــبکه 
ــل  ــرق ذی ــه ط ــه ب ــت ک ــاختمان اس س

ــود: ــی ش ــل م حاص
ــرای  ــاالنه ب ــت س ــق عضوی ــذ ح ۱. اخ
ــه شــده  ــات ارائ ــا امکان ــق ب اعضــاء مطاب

ــا ــه آن ه ــبکه ب در ش
هــای  در طــرح  گــذاری  2. ســرمایه 

نوآورانــه و  فناورانــه 
ــی،  ــن الملل ــای بی ــزاری رویداده 3. برگ
ویکنــد،                 استانی،اســتارتاپ  و  ملــی 
دوره هــای تخصصــی تربیــت ارزیــاب 

بر قراری ارتباط بین 
اعضای مبتکر،مخترع 
و نوآور سازمانهای 

نظام مهندسی ساختمان 
با شرکت های                           

دانش بنیان حوزه 
ساخت و ساز از 

دستاوردهای مورد 
انتظار شبکه نوآوری 

است. 

توسعه تولید،تقاضا و 
صادرات محصوالت 
دانش بنیان حوزه 
ساختمان به ویژه 

بخش های انرژی و 
هوشمندسازی در 
پناه شبکه نوآوری 
صنعت ساختمان 
محقق می شود.

صنعــت ســاختمان ســبز
۴.حــق الزحمــه پــرورش ایــده هــا واتصــال کار آفریــن 

و ایــده پــرداز بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان
5. درآمــد از محــل مشــارکت در تولیــد 

محصــوالت دانــش بنیــان
ــی  ــای تخصص ــارکت در رویداده 6.مش
معامــالت  و   )Match Making(ماننــد

ــاوری ــروش فن ــد و ف خری
7.جــذب اسپانســر بــرای دوره هــا و 

رویدادهــا و جایــزه صنعــت ســبز
۸.برگــزاری دوره هــای آموزشــی مرتبط 

بــا حــوزه صنعت ســاختمان
9.ارائه خدمات منتورشیب و آموزش

بــرای  درآمــد  ایجــاد  مــوازات  بــه 
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
شــبکه نــوآوری تاکیــد ویــژه ای بــر 

ایجــاد ثــروت بــرای اعضــا دارد.
ــبکه  ــای ش ــرای اعض ــروت ب ــاد ث  ایج

ــود: ــی ش ــل م ــر حاص ــرق زی ــه ط ــوآوری ب ن

ــاي  ــت نهاده ــدی از ظرفی ــره من ــری و به ۱.بکارگی
ــت  ــل معاون ــور از قبی ــتگذار کش ــي و سیاس حاکمیت
علمــي و فنــاوري ریاســت جمهــوري و صنــدوق 

نــوآوري و شــکوفایي و...

ــن  ــاط بی ــراري ارتب ــذار و برق ــرمایه گ ــذب س 2. ج
ــده ــان ای ــذاران و صاحب ــرمایه گ س

ــاي پژوهشــي  ــازمان ه ــي س ــت ده ــت و جه 3. هدای
بــه ســمت نیازهــاي واقعــي صنعــت 

ســاختمان
بیــن                     هدفمنــد  و  مؤثــر  ۴.ارتبــاط 
شــرکت هــای دانش بنیــان و شــرکتهای 
ســرمایه گــذار ســاختمانی و صنعــت 

)Match Making(ســاز و  ســاخت 
ــا در  ــوآوری ه ــا و ن ــده ه ــه ای 5.عرض

ــی ــاًل تخصص ــط کام ــک محی ی
شــکوفایی                و  پــرورش  بــه  6.کمــک 
کمــک  بــا  نوآورانــه  هــای  ایــده 
منتورهــای  متخصــص و آمــوزش دیــده

7.کمــک بــه شــکل گیــری الگــوی 
جدیــدی از همــکاری بیــن صنعــت، 

دانشــگاه و دولــت
ــور  ــگان کش ــتغال نخب ــه اش ــک ب ۸.کم

ــاز ــاخت و س ــوزه س در ح
9.شــتاب دهــی بــه رونــد تجــاری ســازی نــوآوری هــای 

حــوزه ســاخت و ســاز

شبکه نوآوری 
ساختمان فرصت 

تعامل و هم افزایی 
برای کلیه بازیگران 
این عرصه به ویژه 

بخش خصوصی جهت 
توسعه فعالیت هاي 
نوآورانه مبتني بر 
توسعه پایدار ایجاد 

خواهد کرد.
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ــتان  ــاختمان اس ــام مهندســی س ــازمان نظ ــس س رئی
ــرداری از  ــره ب ــاز به ــن آغ ــزد در آیی ی
نــوآوری صنعــت ســاختمان،  شــبکه 
صنعــت  مشــتریان  ذائقــه  تغییــر 
اهمیــت  همچنیــن  و  ســاختمان 
ــای  ــروژه ه ــام پ ــان در انج ــه و زم هزین
ســاختمانی را از جملــه عواملــی دانســت 
کــه ضــرورت نگاهــی تــازه و نوآورانــه را 
بــه تمــام متولیــان ایــن صنعــت دیکتــه        

ــد. ــی کن م
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــاالری ب ــدی س  مه
ــح  ــزار و مصال موضــوع کــه تفکــرات و اب
ســاخت  در  جایــی  گذشــته  ســنتی 

ــش                ــرد: کاه ــح ک ــدارد تصری ــروزی ن ــازهای ام و س

هزینــه هــای ســاخت و ســرعت عمــل در انجــام 
ــروژه هــا و همچنیــن تغییــر تمایــالت  پ
بــه ســمت  ایــن صنعــت  مشــتریان 
اســتفاده از مصالــح نویــن و کاهــش وزن 
و مصــرف انــرژی در ســاختمانها موجــب 
شــده تــا نتــوان بــا همــان تفکــرات 

ــه داد. ــن راه ادام ــه ای ــین ب پیش
ســاالری افــزود: تفــاوت در نیازهــا و 
خواســته مشــتریان و بــازار بــا آنچــه 
ــب  ــردد، موج ــی گ ــه م ــت ارائ در واقعی
ایجــاد رکــود در صنعــت ســاختمان 

ــت. ــده اس ش
ــرورت  ــا ض ــاوت ه ــن تف ــت: ای وی گف
یــک نــگاه جدیــد و نوآورانــه را بــه تمامــی عناصــری 

ویژگی های مرکز نوآوری 
صنعت ساختمان  در کالم مسئوالن

نگاه نوآورانه در عناصر شبکه ارزش صنعت ساختمان؛ راه رهایی از رکود این صنعت

 اگر هدف را ایجاد 
اکوسیستم نوآوری 
در صنعت ساختمان 
بدانیم، ایجاد شبکه 
نوآوری به نوعی 

نرم افزار دستیابی به 
این اکوسیستم خواهد 

بود.

کــه بــه نحــوی در شــبکه ارزش ســاختمان اثرگذارنــد 
ــد. ــه مــی کن دیکت

ــد  ــه ضمــن تأکی رئیــس ســازمان در ادام
بــر مفهــوم »شــبکه«، ایجــاد و اثرگــذاری 
ــن  ــل بی ــایی و تعام ــرو شناس آن را در گ
ــر  ــذار ب ــل تأثیرگ ــر و عوام ــی عناص تمام
اظهــار  و  دانســت  ســاختمان  صنعــت 
داشــت: بایــد تــالش نماییــم تــا بــا تغییــر 
بــر ارزش هــای  تفکــرات و پافشــاری 
ــای ســاخت را اصــالح  مشــترک، روش ه
ــه  ــر چ ــکوفایی ه ــاهد ش ــا ش ــوده ت نم

ــیم. ــت باش ــن صنع ــتر ای بیش
و                                   خــاّلق  افــراد  وجــود  ســاالری 
ایــده پــرداز، ســرمایه گــذاران و شــرکت هــای 
بــرای  اصلــی  هــای  پایــه  را  مجــری 
ــزود:  ــوآوری دانســت و اف ایجــاد شــبکه ن
ــعه                                                                   ــی در راه توس ــام مهندس ــازمان نظ س
فنــاوری  حــوزه  هــای  زیرســاخت 
هــای  گــذاری  ســرمایه  اطالعــات، 
ــدی  ــرورهای قدرتمن ــوده و س ــی نم خوب

بــرای پیــاده ســازی چنیــن شــبکه ای خریــداری 
ــارب و                                       ــد تج ــیر، نیازمن ــه مس ــت و در ادام ــوده اس نم
ــتیم. ــش هس ــن بخ ــان ای ــه متولی ــای خالقان ــده ه ای

ســاالری در انتهــای ســخنان خــود ابــراز 
ــدد  ــه م ــوان ب ــه بت ــود ک ــدواری نم امی
شــبکه  مربــوط،  نهادهــای  همــکاری 
نــوآوری صنعــت ســاختمان را بــه خوبــی 
اجرایــی نمــود و در ایــن زمینــه الگویــی 

ــود. ــا ب ــایر اســتان ه ــرای س ــق ب موف
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد 
ــکر از  ــن تش ــت ضم ــن نشس ــم در ای ه
دیــدگاه و حرکــت نوآورانــه ســازمان 
ــت  ــزد، صنع ــتان ی ــی اس ــام مهندس نظ
ســاختمان را زنجیــره ای گســترده خوانــد 
کــه ایجــاد شــبکه نــوآور در آن مــی تواند 
بــه طــور مســتقیم بــر روی حلقــه هــای 
ــذار  ــره اثرگ ــن زنجی ــن ای ــی و پایی باالی

ــد. باش
ــت  ــان اهمی ــی در بی ــدی لطف محمدمه
ایــن شــبکه گفــت: اگــر هــدف را ایجــاد 

ــم،  ــاختمان بدانی ــت س ــوآوری در صنع ــتم ن اکوسیس
ایجــاد شــبکه نــوآوری بــه نوعــی نــرم افــزار دســتیابی 

ــود. ــن اکوسیســتم خواهــد ب ــه ای ب
لطفــی ظرفیــت اصلــی ســازمان نظــام مهندســی 

ــر  ــه اگ ــت ک ــری آن دانس ــانی و فک ــت انس را ظرفی
توســعه                                          و  ایجــاد  تکنولــوژی  ظرفیــت  کنــار  در 
ــم و  ــارک عل ــن آور پ ــای ف ــرکت ه ش
فنــاوری قــرار گیــرد مــی توانــد انقالبــی 
در صنعــت ســاختمان کشــور رقــم بزنــد.

ــه مرکــز  ــزود: موضــوع تفاهــم نام وي اف
ــارک  ــا پ ــاختمان ب ــت س ــوآوری صنع ن
علــم و فنــاوری از مــاه هــا پیــش آغــاز و 
بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه بــه دنبــال 
ــت  ــوآوری در صنع ــتم ن ــاد اکوسیس ایج

ســاختمان هســتیم.
ــه  ــم نام ــن نشســت ، تفاه ــای ای در انته
ــا  ــاختمان ب ــت س ــوآوری صنع ــز ن مرک
پــارک علــم و فنــاوری بــه امضــای 
مشــترک رئیس ســازمان نظام مهندســی 
اســتان و رئیــس پــارک علــم و فنــاوری 

ــید. ــزد رس ی
بــا عملیاتــی شــدن ایــن تفاهم نامــه، 
انتظــار مــی رود دوره هــای فناورانــه 
ــه تدریــج جامــه عمــل پوشــد : ذیــل  ب

۱.  کسب وکارهای حوزه شهر و خانه هوشمند
2.  مفاهیم و ابعاد اقتصاد چرخشی

3.  آشنایی با ارزش گذاری فناوری
۴.  آشنایی با ارزش گذاری استارتاپ

5.مدیریت شتاب دهنده های تخصصی
6.  مدیریــت زنجیــره ارزش و زنجیــره 

ــاختمان ــت س ــن صنع تامی
ــای  ــاوری ه ــواد و فن ــا م ــنایی ب 7.  آش

ــاختمان ــت س ــوزه صنع ــرفته ح پیش
در  فنــاوری  و  نــوآوری  مدیریــت    .۸

ســاختمان صنعــت 
و  شــبکه ای  اقتصــاد  مفاهیــم   .9
شــبکه های نــوآوری )شــبکه نــوآوری 

ســاختمان( صنعــت 
ــوآوری،  ــرای ن ــوآوری، س ــز ن ۱0.  مراک
مراکــز رشــد و نهادهــای توســعه کســب 

و کار
تکنولــوژی  نوپــا،  کســب وکارهای   .۱۱

ــتارتاپ ــور و اس مح
۱2.  توسعه اکوسیستم استارتاپی صنعت ساختمان

۱3.  متنــوع ســازی صنعــت ســاختمان و صنایــع 
ــته وابس

۱۴.  منتورینــگ و اصــول راهبــری کســب وکارهای 

سازمان نظام 
مهندسی در راه 

توسعه زیرساختهای 
حوزه فناوری 

اطالعات، سرمایه 
گذاری های خوبی 
نموده و سرورهای 

قدرتمندی برای 
پیاده سازی چنین 
شبکه ای خریداری 

نموده است

ظرفیت اصلی 
سازمان نظام 

مهندسی، ظرفیت 
انسانی و فکری آن 

است که اگر در کنار 
ظرفیت تکنولوژی 

ایجاد و توسعه 
شرکت های فن آور 
پارک علم و فناوری 
قرار گیرد می تواند 

انقالبی در صنعت 
ساختمان کشور رقم 

بزند.
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فصل دوم:                     فناوری و نوآوری
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۱02

فناوری و نوآوری؛ زمینه ساز اصالح سریع و دقیق امور سازمان و تعامل با دستگاه ها

مهندسان جوان، مخاطبان اصلی سامانه های نوین سازمان 

فناوری های نوین و ابزارهای هایتک، بزرگترین مزیت رقابتی برای سازمان

امنیت شبکه و اطالعات در سازمان جدی است!

معماری سازمانی، تدبیری برای شناسایی وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب

کمیته نوآوری سازمان حامی ایده پردازان حوزه ساخت و ساز

نوآوری های جدید صنعت ساخت و ساز

تجمیع عناصر تأثیرگذار در صنعت ساختمان، در قالب مراکز توسعه فناوری

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

اصالح فرآیندهای سازمان در واحد انفورماتیک

شهرداری عالقمند است در مشارکت با نظام مهندسی، همه اطالعات را روی یک پرتال بارگذاری کند.

بررسی مزایای سیستم هوشمند برای ساختمان های مسکونی و انواع تکنولوژی های پرکاربرد

مروری کوتاه بر سابقه بکارگیری فناوری های نوین در سازمان
نوپــاو اســتارتاپ ها

۱5.  بازاریابــی صنعتــی و مهندســی فــروش در صنعــت 
ن ختما سا

۱6.  مدیریــت بهــره بــرداری مجتمــع هــای مســکونی، 
تجــاری و اداری

۱7.  کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت ساختمان
ــت  ــبز صنع ــن س ــره تامی ــدار و زنجی ــعه پای ۱۸.  توس

ــاختمان س

۱9.  زنجیره تامین معکوس صنعت ساختمان 
ــان INBS در  ــت بنی ــه طبیع ــای نوآران 20.  راه حل ه

ــاختمان ــن س ــره تامی ــت زنجی مدیری
2۱.  مفاهیــم کلیــدی و الزامــات انقــالب صنعتــی ۴ در 

ــاختمان صنعت س
UI/ 22.  دوره تخصصــی برنامــه نویســی، اپ نویســی و

UX
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فناوری و نوآوری؛ زمینه ساز اصالح سریع و 
دقیق امور سازمان و تعامل با دستگاه ها
دکتر مهدی ساالری / رئیس سازمان

واحــد آمــار و انفورماتیــک، یکــی از واحدهــای کلیــدی 
ــد  ــع آوری و تولی ــت. جم ــازمان اس ــم س ــیار مه و بس
محتــوا و آمــار در ســازمان مــا یــک امــر حیاتــی اســت 
ــی  ــات، ارزیاب ــار و اطالع ــل آم ــا تحلی ــم ب و می توانی
ــیم و  ــته باش ــا داش ــرد ه ــته و عملک ــی از گذش خوب

ــم.  ــرای آینــده بگیری ــی ب تصمیمــات خوب
ــت  ــه در جه ــرده ام ک ــد ک ــکاران تاکی ــه هم ــن ب م
ــدام  ــین اق ــا و مهندس ــات اعض ــردن اطالع ــه روز ک ب
کننــد. کارهــای خوبــی هــم انجــام شــده و مــا                         
بخــش هــای مختلــف روی ســایت مشــخص کــرده و 
از اعضــا خواســته ایــم کــه مراجعــه و رزومــه خــود را 
ــد. ــه روز نماین ــود را ب ــات خ ــد و اطالع ــل کنن تکمی

ــای  ــهرداری ه ــا ش ــم ب ــی را ه ــیار خوب ــاط بس  ارتب
اســتان داریــم و قــرار اســت بخــش زیــادی از اطالعاتی 
کــه در شــهرداری ها تولیــد می شــود و می توانــد 

ــد  ــرار دهن ــا ق ــار م ــد، در اختی ــد باش ــا مفی ــرای م ب
ــی،  ــی و ملک ــنامه فن ــار شناس ــا آم ــه آن ه ــه نمون ک
ــا و  ــهرداری ه ــوی ش ــادره از س ــای ص ــار پروانه ه آم
آمــار پایــان کارهایــی اســت کــه هــر شــهرداری صــادر 
ــیون  ــه کمیس ــه ب ــار مراجع ــن آم ــد. همچنی می کن
ــی کــه  ــه هــای اجرای ــار تعــداد پروان ــاده ۱00 و آم م
ــت  ــز اهمی ــا حائ ــرای م ــد، ب شــهرداری صــادر می کن

اســت.
 مــا در صــدد هســتیم بــا اســتفاده از سیســتم آمــار و 
فنــاوری اطالعــات موجــود، ایــن آمــار و ارقــام را کــه از 
ــار ســازمان  ــا آم ــم، ب ــت می کنی ــا دریاف شــهرداری ه
مقایســه نماییــم و اگــر مغایرتــی وجــود دارد بدانیــم 
ــا  ــان ناســالم و ی ــن مــوارد ناشــی از یــک جری کــه ای
ــت  ــازمان اس ــای س ــی از فراینده ــودن برخ ــتباه ب اش

کــه بایــد اصــالح کنیــم. 

بــه عنــوان نمونــه در حــال حاضــر کل شــهرداری هــا 
آمــار پروانه هــای صــادره را بــرای مــا ارســال می کننــد 
و نیــز آمــار پایــان کارهــا را می فرســتند کــه ایــن بــر 

ــاون  ــه مع ــت ک ــتوری اس ــای دس مبن
ــهرداری ها  ــه ش ــتانداری ب ــی اس عمران

ــالغ کــرده اســت.  اب
ــه  ــور ک ــه آنط ــم اگرچ ــزد ه ــورد ی در م
مــا انتظــار داریــم هنــوز اختــالف ســامانه 
شــهرداری و ســامانه ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان برطــرف نشــده 
ــه شــکل هــای  ــی کمابیــش ب اســت، ول
ــم و  ــاط داری ــر ارتب ــا یکدیگ ــده ب پراکن

ــم. ــی کنی ــک م ــم کم ــه ه ب
IT در حــوزه انفورماتیــک، مــا کمیتــه 

و انفورماتیــک را داریــم کــه جلســات آن 
ــزار  ــازمان برگ ــس س ــئولیت رئی ــا مس ب
ــه توســعه  ــوط ب می شــود و مســائل مرب
را  ســازمان  در  انفورماتیــک  خدمــات 
ــن  ــا در ای ــد. م ــری می کن رصــد و پیگی
ــود،  ــامانه های موج ــعه س ــه توس کمیت
ــه  ــازمان و ب ــای س ــرم افزاره ــعه ن توس
ــازمان  ــای س ــخت افزاره ــردن س روز ک
ــن  ــا همچنی ــم. م ــال می کنی ــز دنب را نی
ایجــاد و خریــد نــرم افــزار هــای جدیــد 

و مکانیــزه کــردن خیلــی از فرآیندهــای ســازمان را در 
ــن کمیتــه پیگیــر هســتیم.  ای

ــات  ــازی خدم ــه س ــدف یکپارچ ــا ه ــت ب ــر اس در نظ
مهندســی ســازمان در ســطح اســتان ، بــا بــه کارگیــری 
تمامــی دفاتــر نمایندگــی شهرســتان هــا و بخشــداری ها 
و بنیــاد مســکن و شــرکت شــهرک های صنعتــی کــه 

صــدور پروانــه را برعهــده دارنــد بــه ایــن 
ــن ترتیــب  ــه ای ســامانه وصــل شــوند و ب
هــم صالحیــت و هــم ظرفیــت مهندســین 
کنتــرل شــود و بــه مــدد اطالعــات حــوزه 
ســاخت و ســاز کــه بخشــی از آن توســط 
مراجــع صــدور پروانــه و شــهرداری ها 
تجمیــع می شــوند، دیــد مناســب و خوبــی 
را نسبت به حوزه                       ساخت 

و ســاز در اســتان داشــته باشــیم. 
روی  بیشــتر  ســازمان  گذشــته  در 
ــزد تمرکــز  ــه شــهر ی ــوط ب اطالعــات مرب
ــه  ــوط ب ــات مرب ــی اطالع ــرد و حت می ک

ــا راه  ــل آنکــه ب ــه دلی ــا داشــتیم ب ــز آنچــه م ــزد نی ی
ــاً  ــتیم، غالب ــازی و شــهرداری ارتباطــی نداش و شهرس

ــدودی  ــاال تاح ــی ح ــود. ول ــر ب ــا یکدیگ ــاوت ب متف
شــرایط بهتــر شــده ولــی هنــوز تــا وضعیــت ایــده آل 

ــم. ــادی داری ــه زی فاصل
  از مــواردی کــه مــا در حــوزه انفورماتیک 
ــوط  ــای مرب ــث ه ــم بح ــال می کنی دنب
بــه نــوآوری در صنعــت ســاختمان اســت 
کــه بــرای ایــن کار مــا هماهنگــی خوبــی 

بــا شــورای مرکــزی داریــم.
ــئله  ــه مس ــال آن هســتیم ک ــه دنب ــا ب م
صنعــت  نــوآوری  شــبکه  توســعه 
ســاختمان را کــه یکــی از پروژه هــای 
نیــز                 خــرم  مهنــدس  توجــه  مــورد 
ــر عهــده بگیریــم و در یــزد  مــی باشــد ب
ــه عنــوان پایلــوت، موضــوع را دنبــال و  ب

در ســطح کشــور گســترش دهیــم. 
بــر ایــن اســاس بــا آقــای مهنــدس 
ــوآوری  ــبکه ن ــر ش ــل مدی ــری اص طاه
ــزی  ــورای مرک ــاختمان در ش ــت س صنع
ــزد  ــبختانه ی ــم و خوش ــگ کرده ای هماهن
ــه  ــن زمین ــی در ای پتانســیل بســیار خوب
دارد و همــکاری دســتگاه های اســتانی 
ماننــد اســتانداری، پــارک علــم و فنــاوری 
ــب  ــیار مناس ــازمان بس ــا س ــگاه ب و دانش

اســت. 
ــا متوجــه شــدیم  ــه دلیــل شــرایط کرون امســال مــا ب
ــعه  ــرای توس ــادی ب ــیار زی ــای کار بس ــوز ج ــه هن ک
فــن آوری هــای نوآورانــه بــرای ســازمان وجــود دارد و 
مــا کمبودهــای زیــادی داریــم کــه بایــد آنهــا را رفــع 
ــد  ــبکه های جدی ــود و ش ــبکه های موج ــم و از ش کنی

ــم. ــتفاده را ببری ــترین اس بیش
 مــن در نامــه رســمی بــه معــاون 
و  اســتاندار  عمرانــی  امــور  محتــرم 
شــورای شــهر اعــالم کــردم کــه در 
اســت  خــوب  کرونــا  شــرایط  ایــن 
ــات  ــعه خدم ــه ی توس ــک کمیت ــه ی ک
ــا  ــاختمان ب ــت س ــوری صنع ــر حض غی
ــود و  ــکیل ش ــا تش ــرف ه ــکاری ط هم
مــا بتوانیــم بــه ســرعت ایــن خدمــات را 
شناســایی کنیــم و آمــار آن را از طریــق 
شــبکه های نــوآوری افزایــش دهیــم. 
ــام  ــازمان انج ــطح س ــن کار را در س ای
ــه  ــت ک ــن آن اس ــور م ــم و تص داده ای
ــکان غیرحضــوری  ــه ام ــت اســت ک ــوع فعالی شــش ن
ــرور توســعه  ــه م ــد ب ــا وجــود دارد و بای ــردن آن ه ک

 در حال حاضر که 
تمامی آمار سامانه 
خود را بر اساس 
سهمیه های آزاد 
شده مهندسین، 

طراح، ناظر، 
مهندسین گاز، 

مجریان و دفاتر روی 
سایت قرار میدهیم 

کمک موثری به 
ما می شود که                 
تناقض ها و اشتباهات 
و خطاها به سرعت 
شناسایی و برطرف 

شود.

وقتی ناظرین گاز 
آمار و ارقام شفاف 

را نگاه می کنند، 
بعد از چند سال به 
مرور اعتمادشان به 

سازمان جلب و تامین 
می شود.
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ــوند.  ــی ش ــد و  عملیات یابن
ــخت  ــزاری و س ــرم اف ــات ن ــد خدم ــکار بای ــرای این ب
افــزاری را توســعه داد و خدمــات مربوطــه را عملیاتــی 

کــرد.
ــه، مــا از ســال گذشــته  ــه عنــوان نمون  ب
کل فرآینــد تمدیــد، صــدور و ارتقــای 
پروانــه هــای مهندســی و مجریــان را 
کــه از طریــق راه و شهرســازی بــه نظــام 
مهندســی تحویــل شــده اســت، خودمــان 

در ســازمان انجــام می دهیــم.
افــزار  نــرم  یــک  کار  ایــن  بــرای   
ــا نصــب  اختصاصــی خریــداری کــرده و ب
آن در ســازمان،  کلیــه خدمــات در آنجــا 

ــود. ــی ش ــام م انج
ــایی  ــردم و شناس ــا م ــاط ب  موضــوع ارتب
صنعــت  حــوزه  در  کــه  تخلفاتــی 
ــه  ــت و ب ــام اس ــال انج ــاختمان در ح س
نظــام  ســازمان  اجرائیــات،  خصــوص 

مهندســی ســاختمان بــا راه و شهرســازی و شــهرداری 
ــه  ــا در بودج ــتمر دارد. م ــتقیم و مس ــکاری مس هم
ســال 99 پیش بینــی اعتبــار مربوطــه را کرده ایــم 
و در مجمــع عمومــی نیــز بــه تصویــب رســیده اســت.
 همچنیــن نــرم افــزار شــروین را از پیشــگامان کویــر 
ــدازی  ــب و راه ان ــال نص ــه در ح ــم ک ــل گرفتی تحوی

ــه  ــزار ب ــرم اف ــن ن ــرار شــده ای اســت. ق
ــام  ــود را انج ــی کار خ ــورت آزمایش ص
دهــد و اگــر از همــه جهــت مطلوبیــت 
داشــت آن را خریــداری و نهایــی کنیــم. 
ــردم  ــزار، م ــرم اف ــن ن ــا اســتفاده از ای ب
ــوت  ــس و ص ــم و عک ــد فیل ــی توانن م
ــاخت و  ــا و س ــک از کل پروژه ه و پیام
ســازها و تخلفاتــی کــه انجــام می شــود، 
ــد و  ــزارش دهن ــی گ ــام مهندس ــه نظ ب
ــن  ــرد. در ای ــرار بگی ــری ق ــورد پیگی م
ــه  ــدون پروان صــورت اگــر ســاختمانی ب
خدمــات  یــا  و  می شــود  ســاخته 
ــت  ــی نیس ــدازه کاف ــه ان ــین ب مهندس
موضــوع از طریــق ایــن شــبکه بــه 
ــا ارســال مــی شــود و  ــرای م راحتــی ب
ــا  ــه م ــری ب ــات کمــک موث ــن اطالع ای

مــی کنــد تــا وظایــف مــان را بــه خوبــی انجــام دهیــم 
و بتوانیــم بــر ناظریــن کنتــرل الزم را داشــته باشــیم. 
ــازی  ــی مج ــات آموزش ــعه خدم ــزار توس ــک نرم اف ی
نیــز اخیــراً خریــداری شــده کــه در حــال نصــب اســت 

و اطالع رســانی و آمــوزش کافــی بــرای اســتفاده از آن 
صــورت مــی گیــرد.

 امــکان برگــزاری دوره های آفالین و آنالیــن، برگزاری 
اجــرای  آزمــون،  برگــزاری  وبینــار، 
ــین و  ــط مهندس ــا توس ــی دوره ه ارزیاب
ــن  ــی آموزشــی توســط ای صــدور گواه
ــد کار را  ــود دارد و می توان ــامانه وج س
بســیار روان تــر ســازد. اخیــراً نــرم افــزار 
تفکیــک را از ســازمان نظــام مهندســی 
ــم  ــداری کرده ای ــرز خری ــاختمان الب س
کــه درحــال نصــب و اجــرا اســت. تــا به 
حــال خدمــات تفکیــک مــا روی اکســل 
بــوده و اطالعاتــش آنجــا نگهــداری                                                               
ــت  ــرعت و دق ــاال س ــا ح ــد، ام ــی ش م

ــد. ــش می یاب ــب افزای ــه مرات کار ب
ــه عنــوان تیکتینــگ  ســامانه دیگــری ب
یــا پرســش و پاســخ غیــر حضــوری هــم 
ــود  ــای خ ــه در ج ــم ک ــب کرده ای نص

توضیــح داده مــی شــود.
ــره  ــت مدی ــی هیئ ــه قبل ــه در جلس ــی ک  دو موضوع
ــردن  ــال ک ــی فع ــده، یک ــی ش ــوب و اجرای ــز مص نی
ــد  ــط واح ــه توس ــت ک ــارت اس ــاع نظ ــامانه ارج س
ــه شــده اســت. در گذشــته موضــوع  انفورماتیــک تهی
بــه ایــن صــورت بــود کــه انتخــاب ناظــر توســط دفاتــر 
مهندســی انجــام مــی گردیــد و اینکــه در 
ــت را  ــتند عدال ــی توانس ــدر م ــر چق دفات
رعایــت کننــد، همــواره مــورد انتقــاد 
ــال  ــه س ــا اینک ــت. ت ــوده اس ــن ب ناظری
ــتورالعمل  ــزی دس ــورای مرک ــته ش گذش
جدیــدی داده و همــه اســتان ها ملــزم 
ــارت  ــرای نظ ــامانه اج ــه س ــد ک ــده ان ش
ــا را در  ــن کاره ــا ای ــد. م ــاد کنن را ایج
انفورماتیــک  اســتان از طریــق واحــد 
ــره  ــه ام و مجــوز هیئــت مدی انجــام دادی
نیــز گرفتــه شــده اســت کــه از ایــن پــس 
ــه نظــارت توســط  ــوط ب ــور مرب ــه ام کلی
ســازمان و ایــن ســامانه انجــام می شــود. 
ــاخص هایی  ــاس ش ــر اس ــامانه ب ــن س ای
اســت کــه مــورد تاییــد شــورای مرکــزی 
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ و س
اســتان اســت. عالقه منــدان بــه دریافــت نظــارت 
ــن  ــد و واجدی ــالم می کنن ــود را اع ــی خ ــدا آمادگ ابت
شــرایط بــر اســاس اولویــت هــا انتخــاب مــی شــوند. 
بــه ایــن ترتیــب تمــام مهندســین می تواننــد از تمــام 

 به کمک این سامانه 
موضوع مهر فروشی 
و امضا فروشی برخی 
مهندسین حذف               

می شود و حتمًا 
باید شخص مهندس 
در محل نظارت با 
امضای دیجیتال و 

اثرانگشت موضوع را 
ثبت کند.

حتی دفاترمهندسی 
سازمان به این 

نتیجه رسیده بودند 
که مشتریان را 

تشویق کنند تا به                       
خالف سازی روی 

بیاورند. ما به سهم 
خود در حال اصالح 
این فرایندها در 
سازمان هستیم.

ــا  ــت ب ــده اس ــته ش ــه نوش ــه روی پروان ــت ک ظرفی
ــد.  ــتفاده کنن ــت اس ــت و اولوی ــت عدال رعای

ــای  ــرح امض ــرای ط ــه اج ــوط ب ــورد مرب ــن م آخری
دیجیتــال در ســازمان اســت کــه مراحــل مربوطــه طی 
شــده،  ســامانه مربوطــه خریــداری و تســت آزمایشــی 
ــزارش  ــز گ ــک نی ــد انفورماتی ــه و واح ــورت گرفت ص
الزم را بــه هیئــت مدیــره داده کــه مــورد تاییــد قــرار 

ــود از  ــرار ب ــن کار ق ــت. ای ــه اس گرفت
اســفند ســال گذشــته عملیاتــی شــود 
کــه بــه دلیــل شــیوع کرونــا بــه تعویــق 

افتــاد.
 بــه کمــک ایــن ســامانه موضــوع 
مهــر فروشــی و امضــا فروشــی برخــی 
مهندســین حــذف مــی شــود و حتمــاً 
محــل  در  مهنــدس  شــخص  بایــد 
ــر  ــک و اث ــا امضــای الکترونی نظــارت ب
انگشــت موضــوع را ثبــت کنــد و نشــان 
دهــد کــه مهندس بــه محل ســاختمان 
ــی های الزم را  ــرده و بررس ــه ک مراجع
بــه عمــل آورده اســت. مــا ســال موفقی 
ــن  ــام ای ــته و تم ــر گذاش ــت س را پش
مــوارد و زمینه هــای امتحانــی در ســال 
گذشــته آمــاده و در ســال جــاری نیــز 
بــه کار گرفتــه شــده و خوشــبختانه در 

ــی از نظــر الکترونیکــی هســتیم.  شــرایط بســیار خوب
واحــد انفورماتیــک در ســال جــاری اجــرای ایــن طــرح 

ــده دارد. ــر عه ــا را ب ــا و توســعه آنه ه

 طبیعــی و منطقــی اســت کــه ســازمان برنامــه هــای 
مفصــل در تولیــد محتــوا، تولیــد آمــار و بــه روزرســانی 
ــد.  ــته باش ــا داش ــردن نمونه ه ــر ک ــق ت ــا و دقی آن ه
ــا  ــد ب ــران می توانن ــه مدی ــت ک ــورت اس ــن ص در ای
ــد،  ــم درســتی بگیرن ــی تصمی ــار واقع ــه آم ــه ب مراجع
ــه در  ــکاالتی ک ــد و اش ــش ببرن ــه پی ــت ب کار را درس
ــه  ــه ریش ــد. البت ــع کنن ــود دارد رف ــه وج ــن زمین ای
مشــکالت مربــوط بــه آن اســت کــه 
اطالعاتــی کــه در گذشــته در ســازمان 

ــت. ــوده اس ــی نب ــده، واقع ــت ش ثب
گذشــته  ســال  نمونــه  عنــوان  بــه    
کمــک  بــه  خواســتیم  کــه  زمانــی 
ــک از  ــد هری ــازمان، در روز تول ــامانه س س
ــال  ــا ارس ــرای آنه ــی ب ــین پیامک مهندس
ــدیم  ــه ش ــوع مواج ــن موض ــا ای ــم، ب کنی
کــه تاریــخ های تولــد برخــی از افــراد، روز 
واقعــی تولــد آنهــا نبــود و وقتــی بررســی 
کردیــم مشــخص شــد در مــواردی تاریــخ 
ــه درســتی  ــد مهندســین در ســامانه ب تول

ــت.  ــده اس ــت نش ثب
وقتــی اطالعــات آمــاری درســتی روی 
ســامانه ثبــت نشــده باشــد، بــه طــور 
طبیعــی عملکــرد آن موافــق پیــش بینــی 
و صحــت و دقــت نخواهــد بــود و مدیــران 
ــه آن خــودداری می کننــد.  و مهندســین از مراجعــه ب
ولــی در حــال حاضــر کــه مــا بــرای تولیــد اطالعــات 
و ثبــت آنهــا وســواس و دقــت بســیار زیــادی داریــم، 

 امکان برگزاری 
دوره های آفالین 
و آنالین، برگزاری 
وبینار، برگزاری 
آزمون، اجرای 
ارزیابی دوره ها 
توسط مهندسین 
و صدور گواهی 

آموزشی توسط این 
سامانه وجود دارد و 
می تواند کار را بسیار 

روان تر سازد.
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ــد. ــاق می افت ــتی اتف ــه درس ــات ب ــن موضوع ای
ــود را  ــامانه خ ــار س ــی آم ــه تمام ــر ک ــال حاض  در ح
بــر اســاس ســهمیه هــای آزاد شــده مهندســین، طراح، 
ــر روی ســایت  ــان و دفات ناظــر، مهندســین گاز، مجری
قــرار میدهیــم کمــک موثــری بــه مــا مــی شــود کــه 

تناقــض هــا و اشــتباهات و خطاهــا بــه 
ســرعت شناســایی و برطــرف شــود. این 
کنتــرل ها توســط خــود مهندســین نیز 
ــات  ــریعاً اصالح ــرد و س ــورت می گی ص
الزم انجــام و عملکــرد ســازمان و اعضــا 

بــه خوبــی ثبــت و ضبــط مــی شــود.
 مــا اعتقــاد داریــم بــرای اینکــه بتوانیــم 
اعتمــاد مهندســان و اعضــا را جلــب 
ــه  ــورد عالق ــات م ــه اطالع ــم، هم کنی
ــل و غــش،  ــدون غ ــان را شــفاف و ب آن
علنــی کنیــم. بــرای مــا مســجل اســت 
کــه بســیاری از مهندســین نســبت 
ــه  ــه ب ــی ک ــری های ــم گی ــه تصمی ب
صــورت عــادی صــورت می گیــرد و 

اطالع رســانی می شــود در طــول زمــان بی اعتمــاد 
ــت  ــت و ران ــا ران ــد در اینج ــر می کنن ــده اند و فک ش
ــوب  ــا خ ــد کاره ــی کنن ــر م ــا فک ــت. آنه ــازی اس ب
توزیــع نمی شــود و کارهــای خــوب را بــه افــراد مــورد 
ــان  ــادی همچن ــی اعتم ــد.  ب ــی دهن ــاع م ــر ارج نظ

ــد. ــازمان می زن ــه س ــی ب ــه بزرگ لطم
 یکــی از نشــانه ها و یکــی از علــل اصلــی 
ــدم  ــا، ع ــاز ه ــاخت و س ــات در س تخلف
ــه  ــه خــود ب اعتمــاد مهندســان اســت ک
ــد  ــاه می برن ــمی پن ــر رس ــبکه های غی ش
ــوق  ــمت س ــه آن س ــز ب ــکان را نی و مال

می دهنــد. 
ــا  ــتیم ت ــزی هس ــال برنامه ری ــا در ح م
مثــاًل بــه مهندســان گاز بگوییــم کــه 
ــدر کار  ــه چق ــوان نمون ــه عن ــال ب پارس
ــراد  ــن اف ــه بی وارد ســازمان شــده، چگون
ــک از  ــر ی ــه ه ــدر ب ــده و چق ــع ش توزی

ــت. ــده اس ــاع گردی ــرات، کار ارج نف
 مثــاًل مــا بــه ۱00 نفــر مهندســان ناظــر 

ــت و  ــوده اس ــدر کار ب ــه چق ــم ک ــالم می کنی گاز اع
ــه  ــه چ ــی ب ــه ریال ــراژ و چ ــه مت ــده و چ ــد پرون چن
ــن  ــن گاز ای ــی ناظری ــت. وقت ــده اس ــری داده ش ناظ
آمــار و ارقــام شــفاف را نــگاه می کننــد، بعــد از چنــد 
ــب و  ــازمان جل ــه س ــان ب ــرور اعتمادش ــه م ــال ب س

تامیــن می شــود.

 مــن هــم بــه عنــوان رئیــس ســازمان اگــر چــه عواملی 
ــی  ــام دارم ول ــار و ارق ــرای بازرســی و دقــت در آم را ب
ــا را  ــرم و آنه ــی گی ــزارش م ــف گ ــای مختل از کانال ه
کنتــرل مــی کنــم ولــی بــاز وقتــی مــن آمــار خــروج 
ــر  ــزار نف ــذارم و 7 ه ــی گ ــایت م ــازمان را روی س س
مهندســان و مــردم مــی بیننــد و برخــی از 
ــد  ــی دهن ــه خــرج م ــت الزم را ب ــا دق آنه
ــن  ــد، م ــی می رس ــن گزارش های ــه م و ب
ــان  ــد اعتمــاد آن ــه بای متوجــه می شــوم ک
را بــاال ببریــم و آدم هــای خــاص عصبــی را 
از خــود دور کنیــم. ایــن چیــزی اســت کــه 
مــا بــه دنبــال آن هســتیم و خودمــان هــم 

داریــم چیزهــای تــازه  را یــاد میگیریــم. 
ــار  ــته آم ــال گذش ــه س ــوان نمون ــه عن ب
ریالــی  صــورت  بــه  را  گاز  مهندســین 
ــی  ــل های ــس العم ــم و عک ــر کردی منتش
ــد  ــه بای ــم ک ــاال آموخته ای ــد. ح ــاد ش ایج
ــا  ــازات آنه ــا امتی ــراه ب ــار را هم ــن آم ای
ــر  ــه اگ ــوم شــود ک ــا معل ــم ت منتشــر کنی
ــن  ــت ای ــوده اس ــاال ب ــی ب ــد ریال ــی دارای درآم کس

ــت. ــر اوس ــاز باالت ــی از امتی ناش
ــای  ــار درآمده ــا آم ــت م ــه ی نخس ــاًل در وهل ــا مث  ی
ــک از مهندســین ناظــر را روی ســایت گذاشــتیم  هری
ــم  ــت کردی ــین دریاف ــی از مهندس ــد اعتراض های و بع
کــه ضــرورت نــدارد درآمــد هــر یــک از 
ــوم  ــرای عم ــایت و ب ــین روی س مهندس
گذاشــته شــود، چــون ممکــن اســت 
ــتفاده  ــه زدن از آن اس ــرای تن ــرادی ب اف
اقــدام  مــا  لحــاظ  ایــن  بــه  کننــد. 
بــه راه انــدازی یــک کانــال تلگرامــی 
اختصاصــی ویــژه مهندســین گاز کردیــم 
ــرار  ــام را درون آن ق ــار و ارق ــن آم و ای
دادیــم کــه صرفــاً مهندســین گاز بــه آن 

ــد. ــی دارن دسترس
ــم  ــه ای تنظی ــتم به گون ــن سیس  همچنی
در  افــرادی  اگــر  کــه  اســت  شــده 
ــیار  ــای بس ــته درآمده ــال های گذش س
ــد و ســال  ــی داشــتند، در ســال بع باالی
اخیــر، کار کمتــری بــه آنــان ارجــاع شــده و میانگیــن 
هــا بــه هــم نزدیــک شــده اســت. بنابرایــن مــی تــوان 
ــای  ــم ه ــاری از رق ــال ج ــه در س ــانی ک ــت کس گف
باالتــر کار اســتفاده می کننــد، یکــی از دالیــل آن 
ــته  ــال های گذش ــه س ــد ک ــن باش ــت ای ــن اس ممک
درآمــد کمتــری داشــته انــد. آمارهــا نشــان مــی دهــد 

 نبودن دفاتر حقوقی 
در یزد باعث شده 
تا پروژه های بزرگی 
مثل بیمارستان قلب، 
ساختمان پزشکان در 
بلوار طالقانی، اسکان 
کویر و خلیج فارس 

در گذشته نتوانند در 
سیستم ثبت شود.

 من هم به عنوان 
رئیس سازمان اگرچه 

عواملی را برای 
بازرسی و دقت در 
آمار و ارقام دارم 
ولی از کانال های 

مختلف گزارش             
می گیرم و آنها را 

کنترل می کنم.

کــه روز بــه روز عدالــت بیشــتری در ارجــاع کار بیــن 
مهندســان رعایــت می شــود.

 بنابرایــن در یــک ســال گذشــته هــم مــا یــاد گرفتــه ایم 
کــه آمــار را چگونــه، در کجــا و بــا چــه 
ــا  ــم آماره ــم و ه ــادی منتشــر کنی ابع
مهندســان  کــه  می دهــد  نشــان 
ــدا  ــازمان پی ــه س ــتری ب ــاد بیش اعتم
ــد و تصــورات و برداشــت های  کــرده ان
ــه ســازمان بهتــر شــده  آنهــا نســبت ب

اســت.
ســاختمان  ســابقه  مــورد  در   
سیدگلســرخ بــا توجــه بــه اینکــه 
عملیــات اجرایــی آن در شــرف بــه 
پایــان اســت، مــا پیگیــر آن بودیــم کــه 
هماننــد ســاختمان مشــهد بتوانیــم 
ــم و  ــرارداد ببندی ــکار ق ــک پیمان ــا ی ب
ــزات ســاختمان،  ــل تجهی ضمــن تکمی
بهــره بــرداری از آن را برون ســپاری 

ــم. کنی
ــه  ــه ب ــم ک ــرور دریافتی ــه م ــد ب  بع
دلیــل زیــادی مهمانســرای ســنتی 
ــه  ــاختمان ب ــن س ــوان از ای ــاید نت ش

ــا توجــه  ــز ب ــرداری کــرد و نی شــکل تجــاری بهــره ب
ــه اینکــه ســاختمان فاقــد پارکینــگ مــی باشــد  ب
ــک  ــورت ی ــه ص ــه آن را ب ــم ک ــم گرفتی تصمی
کافــی شــاپ حفــظ کنیــم و بعــد از ظهرهــا 
و شــب هــا کــه از نظــر اداری برنامــه خاصــی 
دایــر نیســت، در محوطــه و پشــت  بــام بتواننــد 
خدمــات کافــی شــاپ و ســایر خدمات مشــابه 

را ارائــه دهنــد و اعضــاء و 
مهندســین و در صــورت 
ــورت  ــه ص ــراد ب ــزوم اف ل
و  مــکان  ایــن  از  آزاد 
ــتفاده  ــات آن اس امکان
کننــد. امــا در طول 
ــاعات  ــه س روز ک
اســت  اداری 
محــدوده ای از 
آن بــه کافــی 
ــاپ اختصاص  ش
بقیــه  و  یابــد 
ــرای  قســمتها ب
ی  س هــا کال
و  آموزشــی 

کافــه کتــاب و امثــال آن بــه کارگیــری شــود و 
ــوع آمــوزش کــه هــم جنبــه اجتماعــی  خدماتــی از ن
ــه تخصصــی داشــته باشــد، در  و عمومــی و هــم جنب

ــردد. ــر گ ــا دای اینج
ــه  ــک مقدم ــا ی ــخن را ب ــر س ــور دیگ مح
ــتحضار           ــه اس ــود، ب ــع موج ــریح وض و تش

ــانم: ــی رس م
ــتان  ــن اس ــف تری ــر تخل ــزد پ ــتان ی  اس
کشــور در حــوزه صنعــت ســاختمان و 
ــی  ــه 70 ال ــت ک ــور اس ــتانی در کش اس
۸0 درصــد از ســاختمان های آن بــدون 
ــن اختصــاص  ــه ســاخته می شــود. ای پروان
ــار و  ــم رفت ــل آن ه ــزد دارد و دلی ــه ی ب
مهندســی  نظــام  ســازمان  عملکــرد 
اســت.                                                              بــوده  گذشــته  در  ســاختمان 
شــیوه هــای دایــر در شــهرداری نیــز 
ــن زده  ــوع دام ــن موض ــه ای ــفانه ب متاس

ــت. اس
 شــهرداری بــه عنــوان متولــی بایــد جلوی 
تخلفــات را بگیــرد کــه متاســفانه اینطــور 
نیســت و واحدهــای اجرائیــات شــهرداری 
ــده هســتند و  ــا ش ــه و ره ــیار بی برنام بس
ــردم ســاخت و ســازهای خــالف  ــل م ــه همیــن دلی ب
ــاده ۱00  ــیون م ــق کمیس ــد و از طری ــام می دهن انج

ــانند.  ــه می رس ــه نتیج ب
ســازمان نیــز بــا محدودیــت هــای مختلــف، بــه 
بــزرگ،  هــای  پــروژه  ثبــت  مــورد  در  خصــوص 
روبروســت. ســاختار و فرآیندهــای ســازمان نظــام 
ــف  ــا تعری ــن پروژه ه ــرای  ای ــاختمان ب ــی س مهندس
ــی از اعضــای خــود  نشــده اســت و خیل
ــای  ــروژه ه ــتند پ ــر نیس ــم حاض ــا ه م
ــی  ــد. حت ــازمان بیاورن ــه س ــود را ب خ
ایــن  بــه  ســازمان  دفاترمهندســی 
ــتریان  ــه مش ــد ک ــیده بودن ــه رس نتیج
را تشــویق کننــد تــا بــه خــالف ســازی 
ــود در  ــهم خ ــه س ــا ب ــد. م روی بیاورن
حــال اصــالح ایــن فرایندهــا در ســازمان 

ــتیم. هس
هربــار تــا چهارســال جــدول جدیــد 
ــه  ــا هم ــد، ت ــی ش ــاز نم ــایت ب در س
تکمیــل  ظرفیت هایشــان  مهندســان 
شــود و همیــن امــر باعــث می شــد 
ــای  ــیوه ه ــه ش ــر کار ب ــان ب ــا مهندس ت
دیگــری بــرای معیشــت خــود روی آورند 

در یک سال گذشته 
هم ما یاد گرفته ایم 

که آمار را چگونه، در 
کجا و با چه ابعادی 
منتشر کنیم و هم 

آمارها نشان می دهد 
که مهندسان اعتماد 

بیشتری به سازمان پیدا 
کرده اند و تصورات 
و برداشت های آنها 
نسبت به سازمان 
بهتر شده است.

با سامانه ارجاع نظارت 
همه مهندسین                 

می توانند  از تمام 
ظرفیتی که روی 
پروانه  آنها نوشته 

شده است با رعایت 
عدالت و اولویت 

استفاده کنند و برای 
این کار اطالع رسانی  

و آموزش کافی 
صورت گرفته است 
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و خــالف ســازی تشــدید و امضــا فروشــی به یــک روال 
ــاخت و  ــه در س ــانی ک ــد و کس ــل می ش ــادی تبدی ع
ســاز پیشــرو بودنــد عمــاًل مشــوق  مــردم بــرای خالف 

می شــدند.  ســازی 
ــائل  ــن مس ــه ای ــز ب ــازمان نی ــل س ــاختارهای داخ س
کمــک مــی کنــد. مثــاًل نبــودن دفاتــر حقوقــی در یزد 
باعــث شــده تــا پروژه هــای بزرگــی مثــل بیمارســتان 
قلــب، ســاختمان پزشــکان در بلــوار طالقانــی، اســکان 
کویــر و خلیــج فــارس هنــوز نتوانســته اســت در 
سیســتم ثبــت شــود. خیلــی جالــب اســت کــه شــما 
بدانیــد اصــال ســازمان نمی توانــد ایــن گونــه پروژه هــا 
ــا  ــه پروژه ه ــازمان اینگون ــرای س ــد و ب ــت بده را ثب
تعریــف نشــده اســت. چــرا کــه متــراژ پــروژه باالســت 
و بایــد 50 نفــر طــراح را پیــدا کنیــد تــا بیاینــد و ایــن 

پــروژه را امضــا کننــد.
 مثــاًل 50 نفــر مهنــدس عمــران بایــد جمــع  شــوند و 
در کنــار یکدیگــر امضــا کننــد تــا یــک پــروژه بــزرگ 
را ســازمان بتوانــد بــاز کنــد. فــالن پــروژه کــه حــدود 
ــراد  ــد اف ــعت دارد، نیازمن ــع وس ــر مرب ــزار مت 50 ه

متعــدد بــا ظرفیــت هــای مختلــف اســت. 
ــی  ــرای برخ ــه ب ــم ک ــی گویی ــه م ــوان نمون ــه عن ب
پروژه هــای بــزرگ گاه بایــد ناظــران زیــادی بــه 
ــر       ــک ه ــه ت ــک ب ــا ت ــوند و آنه ــی ش ــا معرف کارفرم
قطعــه ای از کار را نظــاره کننــد چــرا کــه هــر کــدام 
ســه هــزار متــر مربــع بیشــتر، ظرفیــت نظــارت 
ــوان  ــه نمــی ت ــوک را ک ــک بل ــه هرحــال ی ــد. ب ندارن
چهــار قســمت کــرد و بــه ۴ نفــر داد. چــون فــالن کار 
ــا دارد و مهندســان  ــع زیربن ــر مرب ــزار مت ــاًل ۱2 ه مث

مــا هرکــدام حــدود 2 یــا 3 هــزار متــر مربــع ظرفیــت 
ــر  ــر از 500 مت ــت کمت ــن ظرفی ــی ای ــد و گاه دارن

ــت.  اس
ــا  ــازمان ب ــه س ــان ب ــا و مراجع ــود اعض ــن خ بنابرای
مشــکالت متعــددی روبــرو بودنــد کــه بتوانند پــروژه را 
ثبــت کننــد یــا ســازمان مجبــور بــود ظرفیــت بعضی از 
افــراد را منفــی کنــد تــا بتوانــد پــروژه را ثبــت نمایــد 

کــه ایــن نیــز موجــب شــایعات متعــدد بــود. 
ــکالت  ــن مش ــی ای ــر حقوق ــن دفات ــر م ــه نظ ــی ب ول
ــی  ــل م ــر را ح ــکالت دیگ ــیاری مش ــازمان و بس س
ــتورالعمل  ــر دس ــال حاض ــبختانه در ح ــد و خوش کنن
ــرده و  ــوب ک ــره مص ــت مدی ــده، هیئ ــه روز ش آن ب
ــا اداره کل راه و شهرســازی نیــز هماهنــگ  ســازمان ب

ــت.  ــده اس ش
ــی در  ــر حقوق ــج دفت ــا پن ــار ی ــم چه ــر بتوانی ــا اگ م
ــش  ــی پی ــه خوب ــن کار ب ــم ای ــدازی کنی ــتان راه ان اس
ــک  ــر کوچ ــن دفات ــم ای ــر ه ــوع دیگ ــی رود. موض م
ــا  ــاًل م ــه مث ــت ک ــی اس ــراد حقیق ــا اف ــی ب مهندس
حــدود 220 دفتــر ســاختمانی در ســطح اســتان داریم 

کــه هــر کــدام بــه صــورت عضــو خــرد، مشــغول بــه 
ــر  ــا دو نف ــک ی ــدام ی ــر ک ــتند و در ه ــت هس فعالی
ــن مــورد نیــز اگرچــه  ــد. در ای مهنــدس فعالیــت دارن
در گذشــته کار دفاتــر بــه طــور کلــی از ســوی وزارت 
ــود ولــی هــم  راه و شهرســازی ممنــوع اعــالم شــده ب
ــود  ــادی خ ــه روال ع ــا ب ــج فعالیت ه ــه تدری ــون ب اکن

برمی گــردد.
 مــا در حــال حاضــر بــا مصوبــه هیئــت مدیــره، دفاتــر 

ــم . ــد می کنی را تمدی
اگــر بخشــی از مهندســین در دفاتــر حقوقــی مشــغول 
ــای »د« و  ــزرگ در گروه ه ــای ب ــال کاره ــوند، عم ش

ــود. ــپرده می ش ــر س ــه دفات ــن گون ــه ای »ج« ب
ــا نظــر مثبــت و ســازنده  بــه هــر صــورت، امیــدوارم ب
ــای  ــن آوری ه ــعه ف ــرم و توس ــره محت ــت مدی هیئ
نوآورانــه در ســازمان، شــاهد اصــالح بســیاری از 

ــیم. ــور باش ــه ام اینگون
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ــدت  ــه ش ــزد ب ــتان ی ــوآوری، اس ــاوری و ن ــوزه فن  ح
ــیار  ــرات بس ــت و اث ــترش اس ــعه و گس ــال توس در ح

شــگفت انگیــزی در تمامــی حوزه هــا دارد. 
مــا هــم اکنــون در شــرایطی قــرار داریــم کــه از نظــر 
ســود و کســب ثــروت ماننــد گذشــته، منابــع معدنــی 
و زمینــی و زیرزمینــی و حتــی صنعــت کمتــر در 
اولویــت اســت . ارزش افــزوده امــروز در جایــی اســت 
کــه خالقیــت، فکــر، نــوآوری و فنــاوری حــرف اول را 

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــد و م می زن
حــوزه مهندســی ســاختمان نیــز یــک حــوزه 
اقتصــادی و عمرانــی بســیار بزرگــی محســوب 
می شــود و دارای گــردش مالــی بســیار زیــادی 
اســت. در همــه جــای دنیــا ســاختمان، ناشــی 
ــه  ــوآوری ب ــاوری و ن از تحــوالت در حــوزه فن
ــه و متحــول  ــرار گرفت ــر ق شــدت تحــت تاثی

شــده اســت. 
ــش از  ــاختمان بی ــش س ــن بخ ــروزه فعالی ام
ــد  ــری می دانن ــش دیگ ــر بخ ــان و ه ــر زم ه
و شــاهد هســتند کــه چــه اتفاقاتــی در حــال 
وقــوع اســت. ایــن اتفاقــات در ســطح جهــان، 
در حــوزه فنــاوری و نــوآوری و دانــش در ایــن بخــش 
ــال  ــه دنب ــا را ب ــش هزینه ه ــرد و کاه ــورت می گی ص
دارد بــه طــوری کــه  می تــوان از مصالــح کــم حجــم، 
ســاختمان هایــی بــا توانمنــدی بســیار بــاال بــه وجــود 
آورد. حــوزه فنــاوری و نــوآوری در تمــام طــول زنجیره 
ســاختمان نقــش خــود را ایفــا می کنــد و مــوادی کــه 
ــر روز  ــود ه ــی ش ــرده م ــه کار ب ــا ب ــاختمان ه در س
ــت  ــوآوری دارای کیفی ــوژی روز و ن ــر تکنول ــت اث تح

مهندس اکرم فداکار
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری 

ــه  ــا جایــی کــه امــروزه ب ــر میشــوند ت بهتــر و جدیدت
ــل  ــاری داخ ــاختمانها و معم ــرژی در س ــتفاده از ان اس

ــد. ــژه  کرده ان ــه وی ــاختمانها توج س
اتفاقــات بســیار بزرگــی اســت  اینهــا   
گــذار                                                           اثــر  نیــز  دنیــا  آینــده  در  کــه 
مــی باشــند و بــر محیــط زیســت و انــرژی، 
ــر                               ــی اث ــایش زندگ ــاه و آس ــره وری و رف به
ــا  ــه م ــوند ک ــث می ش ــد و باع ــی گذارن م
دنیــای متفاوتی را در آینده داشــته باشــیم از 
ایــن رو کشــورهایی کــه بــه ایــن موضوعــات 
توجــه نکننــد ، در واقــع خــود را بــه دســت 
خــود عقــب نگــه داشــته انــد. آنهــا از                                                                            
نعمــت هایــی کــه خــدا در اختیــار قــرار داده 
ــه  ــرده و ب ــتفاده نک ــتی اس ــه درس ــت ب اس
ــن  ــد. همی ــل نکرده ان ــد منتق نســل های بع
ــل های  ــه نس ــود ک ــی ش ــب م ــر موج ام
ــاه الزم برخــوردار  ــات و رف ــده از امکان آین
در  آینــده  نســل های  یقینــاً  نباشــند. 
اینگونــه مناطــق، از مــا بازخواســت خواهند 
کــرد کــه چــرا وقتــی کــه امــکان داشــته 
اســت بــا سیاســت ها و نــوآوری هــای الزم 

بهتریــن اســتفاده از محیــط زیســت صــورت بگیــرد و 
در عیــن حــال از تخریــب محیــط زیســت جلوگیــری 
ــه اســت؟  ــات صــورت نپذیرفت ــن اقدام شــود، چــرا ای

بــا  مرتبــط  مباحــث  همــه  کنــار  در 
ــن  ــای ای ــین و اعض ــاختمان،  مهندس س
صنــف بــزرگ قــرار دارنــد کــه می تواننــد 
ــا یکدیگــر در  ــک شــبکه ب ــه صــورت ی ب
ــه  ــردم همیش ــه م ــند. البت ــاط باش ارتب
و  ایرادهــا  فرآینــد،  ایــن  بــه  نســبت 
حــرف  دانســته اند.  وارد  را  اشــکاالتی 
ذینفعــان آن اســت کــه چــرا بــه ســرعت 
و بــه صــورت ســهل الوصــول نمــی توانند 
ــد.  ــتفاده کنن ــی اس ــات مهندس از خدم
بعضــی  بــودن  بــر  زمــان  همچنیــن 
نظــام  ســازمان  در  هــا  فعالیــت  از 
مــورد  همــواره  ســاختمان  مهندســی 
ــوده اســت. در دســترس نبــودن  انتقــاد ب
مهندســین در مواقــع لــزوم نیــز از دیگــر                                                                       
ــردم  ــه برخــی م ــی اســت ک مشــکل های
کــه  درصورتــی  کننــد.  مــی  بیــان 
ــات  ــاوری اطالع ــای فن ــوان از ابزاره می ت

کمــک گرفــت و همــه ایــن مــوارد را بــه نوعــی 
تســهیل کــرد.

ــاط و انســجام  ــما ارتب ــا ش ــوآوری نه تنه ــبکه ن ــا ش  ب
ــد،  ــه وجــود آورده ای ــن مهندســان خــود ب ــی بی خوب
ــا  ــاط آنه ــه ارتب بلکــه توانســته اید زمین
ــایر  ــا س ــان و ب ــاط جه ــا اقصــی نق را ب
مهندســان و فرهیختــگان در سراســر 
ــورد  ــات م ــد و اطالع ــرار کنی ــا برق دنی
نظــر آنهــا را در ســایه مدیریــت دانــش 
ــا ســامانه هایــی  ــه کنیــد. شــما ب مبادل
ــته اید  ــد توانس ــود آورده ای ــه وج ــه ب ک
ــح  ــان تصحی ــا ذینفع ــاط خــود را ب ارتب
ــرای  ــوری ب ــر حض ــاط غی ــد و ارتب کنی

ــد.  ــه وجــود آورده ای ــان ب آن
ــر  ــک ت ــر و نزدی ــان ت ــاط آس ــن ارتب ای
و بــا شــفافیت بیشــتر عمــاًل تأثیــر 
و  اعضــا  اعتمادســازی  روی  فراوانــی 
بــا شــما دارد و سالهاســت  مالــکان 
کــه همــه بــه دنبــال شــفافیت در ایــن 
حــوزه بــوده انــد تــا جلــوی بســیاری از 
ــا و مشــکالتی کــه  ــت ه ــات و ران تخلف

ــود.  ــه ش ــد گرفت ــود می آی ــه وج ب
خوشــبختانه مــا در نــگاه هیئــت مدیــره 
جدیــد ســازمان و دیــدگاه رئیــس ســازمان، ایــن طــرز 
تفکــر و نتایــج آن را بســیار خــوب ارزیابــی می کنیــم 
ــرداری از ســامانه هــای متعــددی را کــه در  و بهــره ب
فرآینــد کاری ســازمان ایجــاد شــده 
ــدوارم  ــم. امی ــرده ای ــه ک ــت، مالحظ اس
مــردم هــم طعــم شــیرین ایــن پدیده هــا 
ــد  ــاح چن ــرف افتت ــه ص ــند و ب را بچش
ــه  ــود، بلک ــی نش ــوع منتف ــامانه موض س
ــی ایجــاد شــود کــه هــم  ســاز و کارهای
ــه  ــردم و هم ــم م ــازمان و ه ــای س اعض
ــل  ــه قاب ــن مجموع ــه در ای ــان ک ذینفع

ــد. ــده ببرن ــف هســتند فای تعری
از  اقدامــی خــارج  انتظــار مــی رود   
ســامانه صــورت نپذیــرد و مــردم بداننــد 
کــه آنچــه در ایــن ســامانه هــا رخ                                                        
مــی دهــد و مالحظــه مــی کننــد، 
ــد  ــی توانن ــه م ــت و بالفاصل ــی اس واقع
جوابشــان را بگیرنــد و می تواننــد بــه 
اطالعــات یکدیگــر در صــورت لــزوم 
ــته  ــی داش ــخص دسترس ــد مش و در ح
باشــند و یــک فضــای عادالنــه و شــفاف                

ــود.  ــرار ش برق
ــهر  ــرای ش ــی اســت و ب ــون و مبارک ــاق میم ــن اتف ای

 با شبکه نوآوری 
نه تنها شما ارتباط 
و انسجام خوبی 

بین مهندسان خود                  
به وجود آورده اید، 

بلکه توانسته اید 
زمینه ارتباط آنها را 
با اقصی نقاط جهان 
و با سایر مهندسان 
و فرهیختگان در 

سراسر دنیا برقرار 
کنید 

حوزه فناوری و 
نوآوری در تمام 

طول زنجیره 
ساختمان نقش 

خود را ایفا می کند 
و موادی که در 
ساختمان ها به 

کار برده می شود 
هر روز تحت اثر 
تکنولوژی روز و 
نوآوری دارای 
کیفیت بهتر و 

جدیدتر میشوند 
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ارزش  مــا  اســتان  و 
را  زیــادی  بســیار 
ــد  ــراه خواه ــه هم ب
داشــت. همچنیــن 
جوان هــای فعالــی را 
در اســتان داریــم کــه 
ــرکت های  ــوزه ش در ح
ــارک  ــان، در پ ــش بنی دان
ــغول  ــاوری و... مش ــم و فن عل

کار  ــادی بــه  ــای اقتص ــر بنگاه ه ــه اگ ــتند. ک هس
بــزرگ در حــوزه صنعــت ســاختمان قدم هایــی را بــه 
ــای  ــد چشــم اندازه ــد، می توانن ــر دارن ــن ســمت ب ای
تــازه ای را پیــش روی ایــن گونــه شــرکت هــا و 

ــد. ــرار دهن ــان ق جوان
وقتــی فضــای کار جدیــد بــه وجــود می آیــد و اقتصــاد 
مــا بتوانــد از ایــن نــوآوری هــا و فناوری هــا اســتفاده 

الزم را ببــرد، آنــان نیــز چشــم اندازهــای 
ــد  ــود خواهن ــش روی خ ــنی را پی روش
دیــد. انســان بایــد در وهلــه اول زندگــی 
را بــرای خــود و اطرافیــان آســان تر کنــد 
و بــا احــداث ســاختمان هــای هوشــمند 
و تکیــه بــر پارامترهایــی چــون بهره وری، 
ــاه  ــاکنان و رف ــش س ــور، آرام ــرژی، ن ان

آنــان، در جامعــه اثرگــذار باشــد.
ــور  ــه و ن ــا تهوی ــرای م ــا ب ــن روزه  ای
مناســب و نحــوه کنتــرل سیســتم هــا و 
ــا هــدف  چگونگــی احــداث ســاختمان ب
بهــره گیــری هرچــه بیشــتر از طبیعــت، 
نــکات مهمــی اســت کــه بایــد بــه آن هــا 
توجــه کنیــم. امــروزه بایــد سیســتم هــا 
ــا  ــه ب ــم ک ــرل کنی ــه ای کنت ــه گون را ب

آرامــش و آســایش بیشــتر از راه دور بتوانیــم کنتــرل 
ــای  ــزل و واحده ــر من ــی ب ــل و واقع ــارت کام و نظ
ــرای  ــاوری ب ــیم و از فن ــته باش ــان داش ــکونی م مس
تنظیــم و اســتفاده از عناصــری کــه در منــزل وجــود 
دارد اعــم از بــرق و روشــنایی و دمــا اســتفاده کنیــم. 
در حــال حاضــر کــه دنیــا بــه ســمت اینترنــت اشــیا 
پیــش مــی رود بایــد بتــوان بــه کمــک فنــاوری، تمــام 
ابزارهــا و وســایل را بــه کنتــرل درآورد و همــه اینهــا 
ــت  ــر اس ــکان پذی ــمند ام ــاختمان هوش ــب س در قال
کــه نتیجــه آن رفــاه و آســایش ســاکنان اســت. 
و  مــوارد در شــهر  ایــن  از  نمونه هــای متعــددی 
ــه  ــرای اینگون اســتان مــا وجــود دارد. پکیــج هایــی ب
اقدامــات تــدارک شــده اســت و شــرکت هــای بومــی 

نیــز در ایــن زمینــه قــدم هــای موثــری برداشــته انــد.
حداقــل ایــن اســت کــه امــروزه هــر کــس کــه منزلــی 
بــرای خــود می ســازد قطعــاً از ایــن گونــه پارامترهــا 
ــی کــه  طــرح  و المانهــا اســتفاده خواهــد کــرد. زمان
ــدازی             ــتان راه ان ــذ در اس ــدون کاغ ــا ب paperless  ی
مــی شــد، خیلی هــا یــا صراحتــا بــا آن مخالــف بودنــد 
ــوآوری  ــاوری و ن ــوان جانشــین فن ــه عن ــا از آن ب و ی
یــاد مــی کردنــد و نتیجــه ایــن بــود کــه هیــچ وقــت 
ــگاه  ــت جای ــاد و نتوانس ــا نیافت ــس ج ــتم پیپرل سیس
ــاق  ــتاندار در ات ــه اس ــی ک ــا زمان ــد ت ــود را بیاب خ
خــود نشســت و اظهــار داشــت کــه مــن از امــروز بــه                                                                            
هیــچ وجــه کاغــذ نخواهم دیــد و روی کاغذ دســتوری 
نخواهــم داد. ایــن اقــدام اســتاندار تاثیــر بــه ســزایی 
ــبکه  ــاً ش ــت و نهایت ــرح داش ــت ط ــج و تثبی در تروی

دولــت ایجــاد شــد. 
ــز  ــاختمان نی ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــورد س در م
ــر  ــود دارد و اگ ــابهی وج ــت مش وضعی
پیگیــری آن امــور بــه پیــش نــرود، 
هــای  نــوآوری  و  فنــاوری  همیــن 
موجــود ممکــن اســت روزی بــه کنــاری 

ــود.  ــته ش گذاش
مــن خوشــحالم کــه ایــن خدمــات برای 
ســامانه هــای نویــن آنچنــان پیشــرفته 
ــرای  ــتی ب ــر راه بازگش ــه دیگ ــت ک اس
البتــه  نیســت.  متصــور  هیچ کــس 
ــخگوی  ــل  و پاس ــد کام ــامانه ها بای س
بــه  و  باشــند  مــا  نیازهــای  تمــام 
ــته  ــل داش ــان کام ــدی آن اطمین کارآم

ــیم.  باش
ــا در مــورد اســتفاده از  ــه دیگــر م تجرب
ایــن ســامانه هــا در پرداخــت قبــوض و 
ــرای  ــدا ب ــی اســت کــه در ابت ــات زیربنای ســایر خدم
افــراد مســن و بیمــار و بعضــی خانــواده هــای دیگــر 
اســتثناء قائــل مــی شــدند و نتیجــه آن شــده بــود که 
هیچــگاه ایــن طــرح جایــگاه خــود را نمــی یافــت. امــا 
از روزی کــه بــه طــور کلــی طــرح پرداخــت قبــوض از 
راه دور قطعیــت یافــت و اجــرای آن نیــز بــا کیفیــت 

بهتــر و بــه صــورت مســتمر ادامــه یافــت.
در حــال حاضــر بیــش از یــک ســال اســت کــه 
ــی  ــات زیربنای ــده خدم ــه کنن ــام شــرکت های ارائ تم
بــه ســوی حــذف قبــوض کاغــذی روی آورده و                    
بــه صــورت پیامــک و یــا شــکل هــای دیگــر مبالــغ را 
بــه اطــالع مشــترکان مــی رســانند.  در هــر صــورت، 
ــرای پرداخــت  ــه ب ــروز شــاهد هســتیم کســانی ک ام

 انتظار می رود 
اقدامی خارج از 
سامانه صورت 
نپذیرد و مردم 

بدانند که آنچه در 
این سامانه ها رخ                  
می دهد و مالحظه 

می کنند، واقعی است 
و بالفاصله می توانند 

جوابشان را بگیرند.

قبــوض مشــکالتی داشــتند، هــر کســی راهــی را بــرای 
ایــن اقــدام پیــدا کــرده و بــه کمــک دیگــران موضــوع 

حــل شــده اســت.
 بنابرایــن مــن تاکیــد می کنــم کــه وقتــی 
ــدازی شــود و از  قــرار اســت ســامانه راه ان
آن اســتفاده گــردد، بایــد هرگونــه راه 
ــه  ــبت ب ــر نس ــدون تغیی ــه ب ــوازی ک م
ــدود  ــته و مس ــت، بس ــوده اس ــته ب گذش

ــردد. گ
 مــا یــا کاری انجــام نمــی دهیــم و یــک 
ــد  ــر آم ــا اگ ــد و ی ــی آی ــاال نم ــامانه ب س
ــای  ــر مبن ــد کار ب ــد بای ــا ص ــر ت از صف
آن صــورت گیــرد. در حــال حاضــر در 
بســیاری از جاهــا از ســامانه ها بــه خوبــی 
ــنتی  ــای س ــن روش ه ــتفاده و جایگزی اس

شــده اســت. 
خوشــبختانه امــروز وضعیــت بــه گونــه ای 
ــوان  ــان ج ــدن مهندس ــا آم ــه ب ــت ک اس

بــه حــوزه اشــتغال و فعالیــت هــای ســاختمانی ،حتــی 
ــان  ــید آن ــا باش ــن فناوری ه ــع ای ــه قط ــل ب ــر مای اگ
ــی  ــود.  مزایای ــد ب ــدازی خواهن ــر راه ان ــب و پیگی طال

ــاد  ــدر زی ــامانه ها دارد آنق ــه س ــه اینگون ک
ــکان برگشــتی وجــود  ــر ام ــه دیگ اســت ک

ــدارد.  ن
ــم و  ــر بگذاری ــا را فرات ــم پ ــی خواه ــن م م
بگوییــم کــه اگــر بــه زمــان عقــب برگردیــد 
و بخواهیــد کــه مجــدداً بــا روش هــای 
ســنتی و اســتفاده از کاغــذ امــور را بــه 
ــما را  ــوان ش ــان ج ــد، مهندس ــش ببری پی
ــه حیــف و میــل بودجــه ســازمان  متهــم ب
بــه خاطــر خریــد کاغــذ و ســایر ملزومــات 

ــرد.  ــد ک آن خواهن
امــروزه ایجــاد بانک اطالعاتی معتبر و دسترســی 
ســاده بــه آن جــزء خواســته های اولیــه ذینفعان 
هــر ســازمان اســت. البتــه ســازمان باید ســامانه 
پاســخگویی و ســهل الوصــول را بــرای مــردم 

ایجــاد و معرفــی کنــد و اگــر ســرعت آن پاییــن و یــا 
خطاهــای متعــدد داشــته باشــد، طــرح شــما از ابتــدا 

شکســت خــورده اســت.
ــتور  ــات ، در دس ــاوری اطالع ــای فن ــوزش ابزاره آم
کار شــهرداری هــم بــوده اســت کــه بــه عنــوان 
کــرده  برگــزار  را  دوره هایــی  هوشــمند  شــهروند 
ــای  ــز دوره ه ــازمانها نی ــر و س ــایر دوای ــت.  در س اس
مشــاوره ای پیوســته برگــزار شــده کــه تحــت عنــوان                                       

مهــارت هــای اولیــه کار بــا کامپیوتــر از آنهــا نــام بــرده 
مــی شــود. دانشــجویان و دانــش آمــوزان نیــز در کنــار  
تحصیــل خــود، رایانــه هــا و کاربــرد آنهــا را آمــوزش 

ــد.  ــی بینن م
شــهرداری  معتقــدم  مــن  البتــه 
ــش                                                            ــن بخ ــد در ای ــم می توان ــوز ه هن
شــهروند  و  کنــد  عمــل  تــر  فعــال 
از  مــن  دهــد.  توســعه  را  هوشــمند 
هیئــت مدیــره ســازمان نظام مهندســی 
کارکنــان  و  مدیــران  و  ســاختمان 
جدیــدی  بــاب  کــه  ســازمان  ایــن 
و                                                                  اطالعــات  فنــاوری  مبنــای  بــر  را 
ســامانه هــای نویــن بــاز کرده انــد، 
ــدوارم                  ــم و امی ــکر می کن ــر و تش تقدی
ســوی  بــه  کــه  هایــی  قــدم  ایــن 
پیشــرفت و تعالــی برداشــته مــی شــود 
ــر گــردد  ــر و قاطــع ت ــه روز بلندت روز ب
ــوس و  ــگان ملم ــرای هم ــرات آن ب و اث
طعــم شــیرین آن را همــه مــردم و ذینفعــان بچشــند.

گــزارش                   بایــد  شــما  کــه  می رســد  نظــر  بــه   
ــا  ــد و آنه ــردم بدهی ــه م ــان را ب ــای ت ــرفت ه پیش
ــی در  ــاق مبارک ــه اتف ــه چ ــد ک ببینن
ــامانه ها  ــعه س ــایه توس ــازمان در س س
و فنــاوری  آمــار و اطالعــات اتفــاق 
ــن  ــه ای ــی ک ــت. آورده های ــاده اس افت
و  مهندســین  بــرای  هــا  ســامانه 
امــور مــردم داشــته و عدالتــی کــه                                                        
بیــن  کار  تقســیم  در  توانــد  مــی 
مهندســان ایجــاد کنــد، اگر همــه اینها 
ــان شــود ، مطمئــن باشــید  شــفاف بی
کــه مــردم نیــز خــود ســد محکمــی در 
ــه  ــود کــه ب ــرادی خواهنــد ب ــل اف مقاب

ــد.  ــادی ندارن ــعه اعتق ــن توس ای
دلیــل عمــده ایــن پیشــرفت هــا 
ــت  ــت و رضای ــی اس ــات مردم مطالب
آنــان در صــدر اهــداف ســازمان قــرار 
ــود و  ــش ش ــب پای ــد مرت ــامانه ها بای ــه س دارد. البت
نتایــج حاصلــه جمع بنــدی و منتشــر گــردد و اگــر در 
جایــی مــورد بی مهــری قــرار گرفتیــد ناامیــد نشــوید 
ــع عیــب و نقــص هــا، ســعی کنیــد کــه  ــا رف بلکــه ب
بهتریــن و ایــده آل تریــن وضعیــت را بــه وجــود آورید. 
مــن بــه شــما قــول مــی دهــم کــه هــر چقــدر در ایــن 
مســیر ســرمایه گــذاری کنیــد و وقــت بگذاریــد بــرای 

ــود. ــه ارزشــمند خواهــد ب شــما و همــه جامع

در حال حاضر که دنیا 
به سمت اینترنت 
اشیا پیش می رود 

باید بتوان به کمک 
فناوری، تمام ابزارها 
و وسایل را به کنترل 
درآورد و همه اینها 
در قالب ساختمان 

هوشمند امکان پذیر 
است 

شما باید گزارش 
پیشرفت های تان 
را به مردم بدهید 
و آنها ببینند که چه 

اتفاق مبارکی در 
سازمان در سایه 
توسعه سامانه ها 
و فناوری  آمار و 

اطالعات اتفاق افتاده 
است. 



گنجینه یزد | شماره 52 |            49  48        | شماره 52 | گنجینه یزد           

وقتــی  از فنــاوری و نــوآوری صحبــت 
ــادر  ــن متب ــه ذه ــوع ب ــود، دو موض می ش
ــاوری و  ــت فن ــی کیفی ــردد:  یک ــی گ م
دیگــری ســازمان بهــره بــردار از ایــن 
ــال  ــتم را فع ــد سیس ــه می توان ــکان ک ام

ــازد. ــر س ــر و پویات ت
 میدانیــد کــه صنعــت ســاختمان در 
زمینــه ایجــاد اشــتغال بــه صــورت هــای 
بســیار  آثــار  غیرمســتقیم  و  مســتقیم 
گســترده دارد. همچنیــن از نظــر گــردش 
مالــی و درآمدزایــی یکــی از منابــع بســیار 
ــادی  ــاالن اقتص ــر فع ــورد نظ ــوب و م خ

ــت.  اس
ــد  ــی می توان ــوآوری نیــز زمان ــاوری و ن فن

نمــود بیشــتری داشــته باشــد کــه در ایــن دو زمینــه 
یعنــی ایجــاد اشــتغال مولــد و بــه مــوازات آن تولیــد 
درآمــد و ثــروت، اثربخــش باشــد. در ایــن ارتبــاط بــا 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــژه س ــگاه وی ــه جای ــه ب توج
ــاختمان ها،  ــی س ــی و کم ــعه کیف ــاختمان در توس س

ــاوری و  ــعه فن ــد توس ــر می رس ــه نظ ب
ــوآوری هــا در عرصــه ســاخت و ســاز  ن
می توانــد بــه افزایــش رضایتمنــدی 
ذینفعــان ســازمان منجــر شــود و نقــش 

ــد. ــا کن ــه ایف ــن زمین مهمــی در ای
در ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
اســتان یــزد، شــواهد نشــان مــی دهــد 
مدیــره  هیئــت  هفتــم  دوره  از  کــه 
گســترش  بــرای  خوبــی  اقدامــات 
نظــر  از  و  گرفتــه  صــورت  فنــاوری 
زمینه هــای  آوردن  پدیــد  و  علمــی 
ــی  ــات خوب ــم اقدام ــن مه ــترش ای گس

ــت . ــده اس ــل آم ــه عم ب
ــا شــروع فعالیــت دوره  ــن حــال ب در ای
ــن شــد کــه از  ــر ای ــم ب ــره تصمی هشــتم هیئــت مدی
ــعه  ــت توس ــا در جه ــوآوری ه ــا و ن ــاوری ه ــن فن ای
کیفــی کار ســازمان بــه ســرعت اســتفاده گــردد. بــرای 
ــی  ــا نظرخواه ــان ب ــان زم ــود از هم ــور الزم ب ــن منظ ای
ــای  ــوآوری ه ــازمان ، ن ــو س ــان عض ــتقیم از مهندس مس

فناوری های نوین و ابزارهای هایتک، 
بزرگترین مزیت رقابتی برای سازمان
دکتر مرتضی خانی/ مدیر آموزش، برنامه ریزی و سیستم ها

مــورد نیــاز و محورهــای مــورد نظــر انتخــاب گــردد.
 در ایــن ارتبــاط مــا روی چنــد محــور کار کــرده ایــم 
کــه اولیــن آنهــا تامیــن تجهیــزات و امکانــات و ابــزار 
مناســب و مفیــد بود. همچنیــن نیازمند پیگیــری برای 
ــرداران از فناوریهــای  تشــویق و کســب رضایــت بهره ب
ــای  ــاعدت ه ــه از مس ــن زمین ــتیم و در ای ــن هس نوی

ــارک  ــز پ ــر و نی شــرکت پیشــگامان کوی
ــم. ــتفاده کرده ای ــاوری اس ــم فن عل

ــا  ــم ت ــالش کردی ــا ت ــوم م ــه س در مرحل
محصــوالت نوینــی را بــه صورت ســامانه های 
ــانی  ــت رس ــرای خدم ــه و ب ــه ارائ نوآوران
ــان و ذی  ــایر مراجع ــین و س ــه مهندس ب
ــکان تــدارک کنیــم  ــه ویــژه مال نفعــان ب
و اطمینــان دهیــم کــه ایــن اقدامــات در 
ــا  ــهیل کار آنه ــازی و تس ــت روان س جه

ــت. ــیار راهگشاس بس
 مجموعــه ایــن فعالیت هــا بــا هــدف 
نهایــی افزایــش کیفیت ســاخت و ســازها 

و بهبــود  محصــوالت تولیــدی مهندســان انجــام شــده 
اســت.

 مــا در ایــن مســیر نــگاه ویــژه بــه پیشــرفتهایی  داریم  
کــه درســطوح کشــوری و بیــن المللــی در ارتبــاط بــا 

صنعــت ســاختمان صــورت گرفتــه اســت.
ــاط  ــن ارتب ــه در ای ــی ک ــد مقاالت ــر می رس ــه نظ  ب
نوشــته شــده و یــا انتخــاب مــی شــود مــی توانــد در 

ــرای مهندســان  جهــت اطــالع رســانی ب
ــد . ــر باش ــد موث عالقه من

از  یکــی  یــزد   گنجینــه  فصلنامــه   
بهتریــن پــل هــای ارتباطــی در ایــن 
زمینــه اســت. همچنیــن بــا ترتیــب دادن 
بازدیدهــای گروهــی مهندســان از برخــی 
بین المللــی،  و  ملــی  نمایشــگاه های 
ــن  ــد در ای ــا نرم افزارهــای جدی ــان را ب آن

ــم. ــاخته ای ــنا س ــاط آش ارتب
نظــام  ســازمان  درون  حــوزه  در   
آنچــه  نیــز  ســاختمان  مهندســین 
مشــخص و برجســته اســت آن کــه طــی 
یکــی دو ســال اخیــر اقدامــات گســترده 
و  نویــن  فناوری هــای  توســعه  بــرای 

ســامانه های جدیــد صــورت گرفتــه و مــورد تحســین 
ــد. ــی باش ــا م ــتفاده آنه ــین و اس ــتقبال مهندس و اس

 در حــال حاضــر کارهــا بســیار سیســتمی تــر و منظــم تر 
از گذشــته شــده و آمــوزش هــا نیــز غالبــاً بــه صــورت 

وبینــار و آنالیــن صــورت می گیــرد.

مــا در اینجــا بــا مبحــث تــازه ای روبــرو هســتیم و آن 
موقعیــت و کیفیــت فنــاوری مــی باشــد.

ــعار  ــن ش ــا ای ــان ب ــطح جه ــون در س ــم اکن ــا ه  م
ــت و  ــاوری باعــث ایجــاد مزی مواجــه هســتیم کــه فن
ــن  ــده بزرگ تری ــال های آین ــود و  در س ــت می ش رقاب
مزیــت رقابتــی، دیگــر ســرمایه انســانی نیســت. بلکــه 
تکنولــوژی هــا و فنــاوری هــا و ابزارهــای 
هرچــه  و  باشــند  مــی  »هایتــک« 
ــر و  ــدرن ت ــای م ــه ابزاره ــی ب دسترس
بــه روزتــر در ایــن حــوزه میســر شــود، 
زمینــه پیشــرفت بهتــری فراهــم اســت.

ــه  ــرکت هایی ک ــم ش ــت کنی ــر دق  اگ
اتــکای بیشــتری بــه فنــاوری هــا و 
ــی نامحســوس  ــد دارای ــوآوری هــا دارن ن
آنهــا بــه مراتــب از ســایر برندهــای 
باالتــر اســت و حــاال مــا  کهنــه کار 
وظیفــه داریــم ایــن فنــاوری هــای نویــن 
ــه ای  ــه گون ــاختمان ب ــت س ــا صنع را ب
ــا  ــن نوآوری ه ــه ای ــم ک ــط ســازیم و لینــک کنی مرتب
بتوانــد بــه ایجــاد ارزش افــزوده باالتــر منتهــی شــود.

ــد  ــی توانی ــما م ــدف ش ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس  ب
چنــد اقــدام مهــم را انجــام دهیــد کــه از جملــه آنهــا 
ــه  ــا ب ــد ت ــازی باش ــا شبکه س ــت آنه ــاید در اولوی و ش

ــیم. ــر برس ــزوده باالت ارزش اف
 عنایــت داشــته باشــید که ارزش افــزوده صرفاً مســائل 
مالــی و ریالــی نیســت بلکــه بــه معنــی 
همــکاری بــا یکدیگــر در یــک شــبکه و 
کاهــش قیمــت تمــام شــده و فعالیت در 
پــروژه هــای بزرگتــر و وســیع تــر اســت.

ــا موضــوع  ــم ت ــی بزن ــم مثال ــی خواه م
ــه،  ــوان نمون ــه عن ــود. ب ــر ش ــن ت روش
مــا  و مجریــان ذیصــالح  ســازندگان 
بــه مقــدار زیــادی از انــواع مصالــح 
ــدام از  ــر ک ــد و ه ــاز دارن ســاختمانی نی
ایــن نــوع مصالــح در جاهــای مشــخص 
ــوط  ــدی مرب ــای تولی ــط واحده و توس
ــه عرضــه می شــود. در اینجــا فنــاوری  ب
ــد نقــش ایفــا کنــد  ــوآوری مــی توان و ن
اینترنتــی،  ســایت های  طریــق  از  و 
سفارشــات روزانــه شــرکت هــای ســازنده را دریافــت و 

ــود. ــره ش ــر وارد مذاک ــای کمت ــا قیمت ه ب
 یــا مثــاًل مــا از امــروز شــاهد فعالیــت چندیــن پــروژه 
دارای مجــری باشــیم. یــک مجموعــه فناورانــه می تواند 
در کنــار ایــن مجریــان قــرار گرفتــه و زنجیــره تامیــن 

در سال های آینده 
بزرگ ترین مزیت 

رقابتی، دیگر سرمایه 
انسانی نیست. 

بلکه تکنولوژی ها 
و فناوری ها و 

ابزارهای »هایتک« 
می باشند

با شروع فعالیت 
دوره هشتم هیئت 

مدیره تصمیم 
بر این شد که 

از فناوری ها و                            
نوآوری ها در جهت 

توسعه کیفی کار 
سازمان به سرعت 

استفاده گردد.

یک برنامه فناورانه 
و نوآورانه یک ساله 
را تهیه و در اختیار 

سازمان قرار داده ایم 
که کلیه مراحل و 

نیازها و پیش نیازهای 
آنها اعالم گردیده 
و خوشبختانه مورد 

تایید رئیس و اعضای 
هیئت مدیره نیز 
قرار گرفته است.
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ــح مــورد نیــاز ســاخت و ســاز را تامیــن کنــد و  مصال
در محــل تحویــل دهــد.

 مجموعــه ایــن اقــدام هــا همــراه بــا کاهــش هزینه هــا 
می توانــد افزایــش درآمــد را موجــب شــود.

ــزار  ــا 7 ه ــم . م ــی زن ــما م ــرای ش ــری ب ــال دیگ  مث
ــت  ــا صالحی ــی از آنه ــه نیم ــم ک ــدس داری ــر مهن نف
ــد.  در  ــود را دارن ــتغال خ ــه اش ــاس پروان ــر اس کار ب

شــیوه ای کــه تــا بــه حــال رواج داشــته 
ســازمان  در  شــخصاً  بایــد  مهنــدس 
حاضــر و بــا مســئولین و کارشناســان 
واحدهــای مختلــف در مــورد مســائل 
ــره                                                                                   ــت و مذاک ــود صحب ــوزه کاری خ ح

ــت.  ــرده اس ــی ک م
فیزیکــی                                                                  ارســال  و  نویســی  گــزارش 
گــزارش هــا بــرای شــهرداری و ســازمان 
بخــش دیگــری از وقــت مهندســین مــا 
ــر  ــوارد دردس ــن م ــت. ای ــه اس ــی گرفت را م
زیــادی بــرای مهندســان مــا ایجــاد مــی کند 
در صورتیکــه هــم اکنــون بــا ایجــاد 
ــوارد  ــن م ــه ای ــف هم ــامانه های مختل س
بــه صــورت مکانیــزه صــورت می گیــرد و 

هنــوز هــم راه هــای وســیع تــری بــرای توســعه ایــن 
اســت. رو  پیــش  در  ســامانه ها 

از الگوهــای موردنظــر مــا پــروژه ایــران مــال اســت کــه 
ــوارد  ــه م ــدا کلی ــترده و از ابت ــیار گس ــعت بس در وس
ــن ،  ــای نوی ــاس فناوری ه ــی و براس ــاز را پیش بین نی
ــه ای کــه  ــه گون کار طراحــی صــورت گرفتــه اســت. ب

در کمتریــن زمــان و بــا بهتریــن کیفیــت 
خرابــکاری                     و  کاری  دوبــاره  بــدون  و 

ــرد. ــوان کار را پیــش ب ــی ت م
ــک  ــود ی ــای خ ــی ه ــز در طراح ــا نی  م
برنامــه فناورانــه و نوآورانــه یــک ســاله را 
ــرار  ــار ســازمان ق تهیــه کــرده و در اختی
ــه طــوری کــه کلیــه مراحــل  داده ایــم ب
ــالم  ــا اع ــای آنه ــش نیازه ــا و پی و نیازه
گردیــده و خوشــبختانه مــورد تاییــد 
ــز  ــره نی ــت مدی ــای هیئ ــس و اعض رئی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ــت و  ــا جدی ــون ب ــم اکن ــرح ه ــن ط  ای

ــا در  ــال می شــود. م ــم مشــکالت مربوطــه، دنب علیرغ
ایــن زمینــه از حضــور موثــر جوانــان حداکثــر اســتفاده 
را بــرده و بــا جوانگرایــی در زمینــه فنــاوری و نــوآوری 
مــی توانیــم ســرمایه انســانی آینــده را نیــز بــه عنــوان 

ــم. ــن کنی ــا تأمی ــن تکنولوژی ه پشــتوانه ای

ــی  ــه نهادهای ــتیم کلی ــدد هس ــن در ص ــا همچنی م
ــطح  ــوآوری در س ــاوری و ن ــا فن ــاط ب ــه در ارتب را ک
اســتان فعالیــت دارنــد، دور یــک میــز جمــع کنیــم و 

ــم. ــکیل دهی ــوان تش ــن عن ــا ای ــی را ب کار گروه
ــوآوری و  ــد ن ــی توان ــروه م ــن کارگ ــی ای ــدف نهای ه
ایجــاد ارزش افــزوده و ثــروت همــراه بــا توســعه فنــاوری 
ــد  ــما می دانی ــد. ش ــن باش ــرمایه گذاری های نوی و س
ــره  ــک زنجی ــاوری ی ــوآوری و فن ــه ن ک
اشــتغال  زمینه ســاز  و  ارزش هســتند 

ــود. ــد ب ــد خواهن مول
مــا مایلیــم بــه هــر شــکل ممکــن 
بخشــی از ظرفیــت نهادهایــی را کــه در 
ــوآوری کار می کننــد  حــوزه فنــاوری و ن
وارد ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
کنیــم. در هــر حــال، فنــاوری و نــوآوری 
بحــث جدیــدی اســت کــه در آن از 
ــای  ــوآوری در واحده ــق ن ــاد مناط ایج
دانشــگاهی و دانــش بنیــان صحبــت 

ــود.  ــی ش م
ــوز  ــا هن ــران م ــی از مدی ــفانه خیل متاس
بــا شــرایط  را  انــد خــود  نتوانســته 
جدیــد هماهنــگ ســازند. مــا بایــد در ایــن زمینــه از 
ــر اســتفاده را  ــف حداکث ــای مختل ــای نهاده ظرفیت ه

ــم. ببری
موضــوع مهــم تــر و جــذاب تــر آنکــه مــا مشــکالتی را 
کــه در حــال حاضــر و مقابــل خــود داریــم بــه اطــالع 
ــرای جــذب  ــالم فراخــوان ب ــا اع ــه برســانیم و ب جامع
ــه وســیعی  ــا، مجموع فکــر و اندیشــه ه
ــار خــود  ــوآوران را در کن ــاوران و ن از فن

داشــته باشــیم.
  هدف هــای ایــن مجموعــه می توانــد 
بــه  خدمــات  ارائــه  اول  وهلــه  در 
ــدت  ــه بلندم ــد و در برنام ــان باش ذینفع
بایــد بتوانیــم از فنــاوری و نــوآوری ،                  
ارزش افــزوده مناســب ایجــاد کنیــم.
ــوآوری صنعــت  ــه شــبکه ن  اتصــال مــا ب
ســاختمان در ســازمان نظــام مهندســی 
ــن  ــزد ای ــتان ی ــت اس ــور و محوری کش
زمینــه نیــز می توانــد شــاخص موفقیــت 

ــرای مــا باشــد. ارزشــمندی ب

از مهــم تریــن پــروژه هایــی کــه در 
ــروژه  ــد، پ ــی باش ــان م ــازمان در جری س
ISMS  اســت کــه فــاز اول آن بــا دســتور 
رئیــس ســازمان، همــت واحــد فنــاوری 
اطالعــات و اســتفاده ی بهینــه از ظرفیت 
ــه  ــا نظــارت بنــده ب بخــش خصوصــی ب
ــای  ــی فازه ــرای مابق ــیده و ب ــام رس اتم

ــزی شــده اســت. تکمیلــی برنامــه ری
 مهندســی امنیــت اطالعــات و ارتباطــات، 
فنــاوری  مباحــث  تریــن  پیچیــده  از 
اطالعــات و از ملزومــات هــر ســازمانی می 
باشــد کــه بایــد بــه صــورت الی هــای و 

ــردد. ــی گ ــز و بررس ــع، آنالی جام
در ارتبــاط با همین مســئله، اقدام نخســت 
شــامل مستندســازی شــبکه و زیرساخت، 
ــای  ــدی ه ــزات و توانمن ــایی تجهی شناس
فنــاوری اطالعــات و ســرویس هــا در 
ســازمان بــود کــه بــه صــورت کامــل انجام 

پذیرفتــه اســت. 
قــدم بعــدی تهیــه و تدویــن الگــوی امنیتــی مناســب بــا 
ســازمان مــی باشــد و در نهایــت پیــاده ســازی و عملیاتــی 

کــردن الگــوی امنیتــی را در دســتور کار داریــم.
 تــا بــه حــال و بــرای تســریع ایــن پــروژه، فــاز تهیــه الگوی 
ــان و                    ــورت همزم ــه ص ــازی آن را ب ــاده س ــی و پی امنیت

ــرده و در حــال اجــرا هســتیم.  ــه ای پیــش ب مرحل

گنجینــه زید: اگــر ممکــن اســت منظــور خــود 
را               در ســازمان  اطالعــات  بنــدی  از طبقــه 

واضــح تــر بفرماییــد .

ــه  ــی ک ــه اطالعات ــر ارکان: کلی دکت
الزم  دارد،  وجــود  هــا  ســازمان  در 
بنــدی  طبقــه  صــورت  بــه  اســت 
ــری  ــک س ــاط ی ــن ارتب ــد .در ای درآی
ــاز مطــرح  ــه صــورت اطالعــات ب داده ب
ــوان                                     ــا عن ــه ب ــا ک ــن داده ه ــت. ای اس
در  شــوند،  مــی  معرفــی   open data
اختیــار تمامــی مخاطبیــن مرتبــط 
ــر حساســیت  ــرد . پارامت ــی گی ــرار م ق
ــا  ــت و ب ــز اس ــا ناچی ــن  داده ه در ای
انتشــار آنهــا خســارتی بــه افــراد و 
ــث  ــه باع ــود، بلک ــازمان وارد نمی ش س
ــن  ــاد مخاطبی ــب اعتم ــفافیت و جل ش

ــد.  ــد ش خواه
ــه  ــتند ک ــی هس ــی، داده های داده محل
ــازمان  ــه س ــم در بدن ــیت ک ــا حساس ب
ــه صــورت  ــاً ب ــود و تقریب ــادل می ش تب
خــاص در اختیــار پرســنل قــرار دارد و 
هــر کــدام از اعضــا و کارکنــان ســازمان 
ــود  ــوزه کاری خ ــه در ح ــش مربوط ــات و دان از اطالع
برخــوردار هســتند. حساســیت اینگونه اطالعات متوســط 
اســت. ولــی در هــر صــورت، اطالعــات طبقه بندی شــده 
محســوب مــی شــود و تعهــد اخالقــی آن اســت کــه در 
حفــظ محرمانگــی و امنیــت ایــن اطالعات کوشــا باشــند. 
ــی هســتند کــه جــزء  ــک ســری دیگــر اطالعات ــا ی ام
اطالعــات حســاس محســوب مــی شــوند.  ایــن 
بــه  مربــوط  اطالعــات  شــامل  بیشــتر  اطالعــات 
ــه  ــت ک ــا و نهادهاس ــای ارگان ه ــزاری ه ــت گ سیاس
ــد  ــد و بای ــه حســاب می آی ــات حســاس ب جــزء اطالع

امنیت شبکه و اطالعات در سازمان جدی است!

این کمیته همچنین 
پیگیر تقویت تعامالت 

بین سازمان و 
دانشگاه است تا در                                         
زمینه هایی چون حوزه 

پژوهشی، نوآوری 
و خالقیت، برگزاری 
سمینارها و و بینارها 

و نمایشگاه ها و 
کارآموزی و حمایت 

از پایان نامه های 
دانشجویی مساعدت 

کند.

احمدشــهاب ارکان ، مــدرس گــروه کامپیوتــر دانشــگاه. تخصــص اصلــی او در زمینــه ی طراحــی، مدیریــت و امنیــت 
شــبکه، تجــاری ســازی محصــوالت دیجیتــال و تحلیــل سیســتم میباشــد. از اواخــر ســال ۱397 همــکاری خــود را 
بــا ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان  در حــوزه مشــاور فنــاوری اطالعــات  شــروع کــرده اســت. از مــوارد ســوابق 
ــرای چنــد بیمارســتان ،  ــه مشــاوره تخصصــی در حــوزه فنــاوری اطالعــات ب کاری او بــه صــورت مختصــر بایــد ب
ــات، نمایندگــی  ــاوری اطالع ــه خصوصــی خــرد و کالن در صنعــت فن ــد مجموع ــن اجتماعــی و چن ســازمان تامی
ــزد، و برخــی  ــس در دانشــگاه ی ــی کشــور در اســتان و تدری ــررات و ارتباطــات رادیوی ــم مق ســابق ســازمان تنظی
موسســات آمــوزش عالــی اشــاره کــرد. حــوزه مشــاوره ی او بــرای ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان در تمامــی 

زمینــه هــای مرتبــط بــا فنــاوری اطالعــات مــی باشــد. آنچــه در پــی مــی آیــد مصاحبــه  مــا بــا ایشــان اســت.

 اتصال ما به شبکه 
نوآوری صنعت 

ساختمان در سازمان 
نظام مهندسی کشور 

و محوریت استان 
یزد این زمینه نیز 
می تواند شاخص 

موفقیت ارزشمندی 
برای ما باشد.

ما مایلیم به هر شکل 
ممکن بخشی از 

ظرفیت نهادهایی را 
که در حوزه فناوری 

و نوآوری کار 
می کنند وارد سازمان 

نظام مهندسی 
ساختمان کنیم. 



ــود  ــف ش ــظ آن تعری ــرای حف ــی ب ــی امنیت مکانیزم
ــازمان  ــن س ــه امی ــاز، ک ــاص مج ــراد خ ــاً اف ــا صرف ت
محســوب می شــوند بــه آنهــا دسترســی داشــته 

ایــن  بــه  دیگــری  افــراد  و  باشــند 
اطالعــات دسترســی پیــدا نکننــد .

شــود  افشــا  اطالعــات  ایــن  اگــر   
ــازمان  ــی س ــی و خارج ــان داخل ذینفع
امنیتــی  الگــوی  می شــوند.  متضــرر 
تعریــف ســاختار محرمانگــی در ذخیــره 
ســازی و تبــادل ایــن اطالعــات، در                                                      
ســرویس هــا و زیرســاخت فنــاوری 
ــراد  ــا اف ــا صرف ــد ت ــی باش ــات م اطالع
پیــدا                 دسترســی  آنهــا  بــه  مجــاز 

ــد . ــی کنن م
ایــن موضــوع را تحــت عنوان مهندســی 
امنیــت اطالعــات تعریــف مــی کننــد و 
بــرای هــر موضوعــی بــه نســبت امنیتی 
تعریــف                                                     خاصــی  ی  رده  آن  بــودن 
ــه  ــویم ک ــن ش ــا مطمئ ــود ت ــی ش م

ــد.  ــد آم ــود نخواه ــه وج مشــکلی ب
ــه  ــبکه ب ــازی ش ــث مستندس ــا در بح ــبختانه م خوش
ــر  ــال حاض ــم و  در ح ــورده ای ــر نخ ــکلی ب ــچ مش هی
بــا توجــه بــه حساســیت اطالعــات روشــهایی تعریــف 
کــرده ایــم کــه  سیســتم مبادلــه اطالعــات بــا 
شــرکتها، نهادهــا و دســتگاه های بیــرون ســازمان 

ــازی ،  ــهرداری ، راه و شهرس ــرکت گاز ، ش ــد ش مانن
ــت،        ــوال و اداره پس ــت اح ــی ثب ــرق و حت ــرکت ب ش
ــه صــورت امــن تعریــف شــده و در شــبکه ســازمان  ب
یــک فایــروال یــا دیــوار آتــش خوبــی 

ــت . ــه اس ــرار گرفت ق
تاالرهــای  یکســری  همچنیــن   
تخصصــی بــرای بهینــه کــردن آن 
در اختیــار اســت و خوشــبختانه تــا 
ــای  ــزارش ه ــاس گ ــر اس ــال ب ــه ح ب
امنیتــی کــه از آن گرفتــه شــده هیــچ 
ســرقت اطالعاتــی در کار نبــوده اســت 

ســازمان  در   IT زید:کمیتــه  گنجینــه 
چــه ماموریــت هایــی دارد؟

کلــی  طــور  بــه  ارکان:  دکتــر 
ــری  ــات یکس ــاوری اطالع ــاخت فن زیرس
نیــاز                                                                                                                                             اســاس  بــر  کــه  اســت  ابــزار 
ــه  ــس مجموع ــاز بیزین ــه ای و نی لحظ
ــا  ــب ه ــن قال ــرد.  ای ــی گی ــت م فرم
و فرمــت هــا و هــم بنــدی هــا و 
ــت و  ــه اس ــالت آن مجموع ــتای رس ــاالت در راس اتص
ــد،  ــر کن ــوزه تغیی ــن ح ــذاری در ای ــت گ ــر سیاس اگ

زیرســاخت، خــود را تطبیــق مــی دهــد.
بــا  تداخــل  اقــدام در مجمــوع هیچگونــه  ایــن   
ــا درازمــدت  سیاســت های ســازمان اعــم از مقطعــی ی

چندین دهه                   
می گذرد که صنعت 

ساختمان با اصول 
اولیه ای که از پیش 
و به صورت رایج 

شناخته شده است؛ 
فعالیت می کند و 

ظرفیت نوآوری در 
این صنعت خیلی زیاد 

است.

نــدارد و تابــع آنهاســت. خوشــبختانه بــا فعــال شــدن 
ــه  ــت های آن ب ــزاری نشس ــه IT و برگ ــدد کمیت مج
صــورت پیوســته تمــام برنامــه هــای موجــود بررســی 
ــردد  ــی گ ــع م ــات مرتف ــکاالت خدم ــه اش و هرگون
همچنیــن پیشــنهاد هایــی  بــرای آینــده برنامــه هــای 

ــی شــود.  ــازمان مطــرح م س
 IT ــه ــه کمیت ــه در جلس ــی ک ــن موضوع ــاًل آخری مث

مطــرح شــد ایــن بــود کــه مــا چطــور 
مــی توانیــم بــه بهتریــن نحــو مســئله 
ــه  ــم ک دور کاری پرســنل را اجــرا کنی
هــم بــرای پرســنل و هــم بــرای اربــاب 
رجــوع شــرایط مناســبی را فراهم کند؟ 
بــا طــرح و بررســی موضــوع، محورهای 
کار مشــخص شــد و پیشــنهاد های الزم 
ارائــه گردیــد تــا بــه ســرعت پیگیــری و 

اجرایــی شــود. 
پرتــال مربــوط بــه مالکیــن یکی دیگــر از 
مصوبــات کمیته IT اســت که هــم اکنون 
راه انــدازی شــده و ارتبــاط بیــن مالکیــن 
و ســازمان نظام مهندســی ســاختمان در 

ســاز و کار جدیــد، ســامان یافتــه اســت. بــه صــورت کلی                                                                                                                
ســامانه هــای غیرحضــوری ســازمان بــرای ارائــه خدمــات 

بهتــر و ســریع تــر بــه اعضــای محتــرم، 
بــا جدیــت ویــژه دنبــال شــده و ســطح 
ــازمان  ــات در س ــودن خدم ــزه ب مکانی
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان یزد، 

ســتودنی و چشــمگیر مــی باشــد. 

ســازمانی،  معمــاری  در  زید:  گنجینــه 
امنیــت اطالعــات چــه جایگاهــی 

؟ دارد 
دکتــر ارکان: امنیــت بــه عنــوان 
یــک عامــل نســبی تلقــی مــی شــود 
ــد ادعــا کنــد  . هیــچ کــس نمــی توان
ــت را  ــت امنی ــد ضمان ــد درص ــه ص ک
ــا  ــا ت ــت م ــن عل ــه همی ــد. ب ــی ده م

ــه  ــات ب ــت اطالع ــخن از امنی ــم س ــی توانی ــی م جای
میــان آوریــم کــه مطمئــن باشــیم اطالعــات حیاتــی 
و زیرســاخت هــای حیاتــی ســازمان دچــار مشــکل یــا 

ــود. ــب نش تخری
ــای  ــه ه ــن الی ــا ای ــه ب ــرادی ک ــنل و اف ــه پرس  البت
ــه اشــتباهی  ــی ک ــد در صورت ــی ســر و کار دارن امنیت
ــر  ــه نش ــر ب ــت  منج ــن اس ــوند ممک ــب ش را مرتک

ــود. ــات ش اطالع

هــم اکنــون الیــه هــای امنیتــی کــه در ســازمان نظــام 
ــا،  ــه ســامانه ه ــال اســت الی مهندســی ســاختمان فع
الیــه ســرورها، الیــه سیســتم عامــل هــا، الیــه شــبکه و 
الیــه افــراد هســتند کــه هــر کــدام از اینهــا یــک الیــه 
ــن  ــر ای ــا ب ــعی م ــوند و س ــی ش ــوب م ــی محس امنیت
ــکل  ــات مش ــاوری اطالع ــاخت فن ــه در زیرس ــت ک اس

امنیتــی نداشــته باشــیم.
ــه سیســتم  ــا الی ــراد ی ــه اف ــا در الی  ام
عامــل هــا کــه بومــی نشــده انــد ، 
ــود .  ــدا ش ــکلی پی ــت مش ــن اس ممک
ــام  ــت را انج ــن ضمان ــم ای ــا می توانی م
دهیــم کــه الگوهــای امنیتــی و حیاتــی 
ــت  ــاس، ضمان ــای حس ــا روی داده ه م

امنیــت و محرمانگــی دارد.

ــاره  ــم درب ــی ه ــاً کم گنجینــه زید: لطف
ــوآوری   نتایــج نهایــی کار کمیتــه  ن
ــر  ــری آن را ب ــه دبی ــازمان ک در س
ــد. ــح بفرمایی ــد توضی ــده داری عه

ــد  ــه بای ــر ارکان: در مــورد کمیت دکت
ــدی در  ــه جدی ــاه ۱39۸ کمیت ــه از آذر م ــم ک بگوی
ســازمان تشــکیل شــد کــه مــن افتخــار دبیــری آن را 
ــوآوری،  ــه ن ــوان کمیت ــت عن دارم و تح
کارآفرینــی و توســعه فنــاوری و ســرمایه 

گــذاری فعالیــت میکنــد .
  هــدف کمیتــه نــوآوری و فنــاوری،  
ــازی  ــگ س ــت و فرهن ــایی، حمای شناس
ــه و  ــای خالقان ــت ه ــاد فرص ــرای ایج ب
نوآورانــه و فناورانــه در صنعــت ســاخت 

ــاز اســت.  و س
ــورد  ــا آن برخ ــدا ب ــه از ابت ــی ک موضوع
ــه در  ــای نوآوران ــتارتاپ ه ــم اس ــرده ای ک

ــت. ــاز اس ــاخت و س ــت س صنع
 معمــوالً صنعــت ســاختمان ســازی 
ــوب  ــر محس ــه و پی ــت کهن ــک صنع ی
ــا  ــه ب ــت در مقایس ــن صنع ــت . ای اس
مثــال صنعــت IT ، جــوان نیســت و پویایــی و خالقیــت 
ــع، ســهم کمــی دارد.  ــه نســبت مابقــی صنای در آن ب
چندیــن دهــه مــی گــذرد کــه صنعــت ســاختمان بــا 
ــج  ــورت رای ــه ص ــش و ب ــه از پی ــه ای ک ــول اولی اص
شــناخته شــده اســت؛ فعالیــت مــی کنــد و ظرفیــت 

ــت. ــاد اس ــی زی ــت خیل ــن صنع ــوآوری در ای ن
 جلســات ثابــت کمیتــه نــوآوری و فنــاوری بــه ریاســت 
رئیــس ســازمان تشــکیل می شــود و بــه فراخــور موضوع 

 هدف کمیته نوآوری 
و فناوری،  شناسایی، 

حمایت و فرهنگ 
سازی برای ایجاد 

فرصت های خالقانه 
و نوآورانه و فناورانه 
در صنعت ساخت و 

ساز است. 

 ما تا جایی می توانیم 
سخن از امنیت 

اطالعات به میان 
آوریم که مطمئن 

باشیم اطالعات حیاتی 
و زیرساخت های 

حیاتی سازمان دچار 
مشکل یا تخریب 

نشود.
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جلســه مهمانانــی بــه هــر یــک از ایــن نشســتها دعــوت 
ــاده  ــه افت ــن کمیت ــی در ای ــات خوب ــوند. اتفاق ــی ش م
اســت کــه یکــی از مهم تریــن آنهــا ارتبــاط ســازمان بــا 

شــتابدهنده پیشــگامان در ســطح عالــی بــوده اســت.
 از دیگــر اقداماتــی کــه ایــن کمیتــه موفــق بــه انجــام آن 
ــای  ــه آق ــت ک ــوآوری اس ــزاری کارگاه ن ــت برگ ــده اس ش
دکتــر کریمیــان اقبــال و مهنــدس طاهــری اصــل مدیــر 
شــبکه نوآوری ســازمان نظام مهندســی ســاختمان کشــور 
حضــور داشــتند. همچنیــن تفاهمنامــه هــای همــکاری با 
ــوآوری  ــرای ایجــاد یــک مرکــز ن پــارک علــم و فنــاوری ب
تخصصــی صنعــت ســاخت و ســاز و تفاهــم نامــه برگــزاری 
ایــده شــو تخصصــی در زمینــه هــای مرتبــط بــا صنعــت 
ســاختمان بــا دانشــگاه یــزد منعقــد شــده کــه در دســت 

اقــدام مــی باشــد. 
کمیتــه نــوآوری کار خــود را در حوزه هــای شــتابدهی 
ــد  ــل تولی ــه کام ــه و چرخ ــی گرفت ــز پ ــا نی ــده ه ای
ثــروت از ایــده تــا محصــول نهایــی را  در ایــن کمیتــه 
ــه  ــن کمیت ــت. ای ــرد آورده اس ــر گ ــار یکدیگ در کن
ــازمان  ــن س ــالت بی ــت تعام ــر تقوی ــن پیگی همچنی
ــوزه  ــون ح ــی چ ــه های ــا در زمین ــت ت ــگاه اس و دانش
ــمینارها  ــزاری س ــت، برگ ــوآوری و خالقی پژوهشــی، ن
و وبینارهــا و نمایشــگاه هــا و کارآمــوزی و حمایــت از 

ــد. ــای دانشــجویی مســاعدت کن ــه ه ــان نام پای
از دیگــر توفیقــات بزرگــی کــه کمیتــه نــوآوری 
ســازمان بــا آن روبروســت، بــاور واقعــی و کامــل حــوزه 
ــه  ــن کمیت ــت ای ــه ماموری ریاســت ســازمان نســبت ب

ــش  ــی خواه ــکر از جنابعال ــن تش گنجینــه زید: ضم
ــده  ــام ش ــش انج ــاره پژوه ــم در ب ــی کن م
ــو  ــازمان در پرت ــن س ــردای ام ــه ف در زمین

مدیریــت امنیــت اطالعــات هــم 
ــد.  ــتری بفرمایی ــات بیش توضیح

دکتر ارکان:
امــروزه بــا توســعه خدمــات مبتنــي بر 
ــزون فرهنــگ  ــت و رشــد روزاف اینترن
الکترونیــک  خدمــات  از  اســتفاده 
کــردن                                                   ســاده  هــا،  ســازمان  در 
ســرویس هــاي مــورد نیــاز مشــتریان 
مشــتریان  و  )کارمنــدان(  داخلــي 
توســط  ســازمان  هــر  خارجــي 
زیرســاخت هــاي فنــاوري اطالعــات و 
فراگیــر شــدن کاربــرد نــرم افزارهــاي 
تحــت موبایــل بــراي اتصــال بــه 
بحــث  ســازماني،  هــاي  ســامانه 

امنیــت اطالعــات و زیرســاخت از مهم-تریــن مباحــث، 
الزامــات و دغدغــه هــاي هــر ســازماني محســوب              

ــود.  ــي ش م
ــا  ــامانه ه ــه س ــدرن ب ــالت م ــا و حم ــوع تهدیده تن
ــث  ــا باع ــازمان ه ــات س ــاوري اطالع ــاخت فن و زیرس
شــده اســت تــا پیــاده ســازي اســتانداردهاي امنیتــي 

قابــل  راه حــل  یــک  عنــوان  بــه 
قــرار  ویــژه  نظــر  مــورد  اعتمــاد 
بگیــرد. سیســتم مدیریــت امنیــت 
ــن  ــده تری ــناخته ش ــات  از ش اطالع
اســتانداردهاي امنیتــي اســت کــه بــر 
ــه  ــا ارائ ــازمان ه ــي س ــه ي ویژگ پای
شــده و باعــث اطمینــان از ســازگاري 
داده، محافظــت داده، افزایــش قابلیــت 
ــش  ــري، افزای ــم گی ــان تصمی اطمین
ــت  ــاد مدیری ــتري و ایج ــاد مش اعتم
ــات  ــاوري اطالع ــد فن ــال در واح فع

ــود. ــي ش م

1.تعریف امنیت اطالعات:
ــات  ــداري از اطالع ــت و نگه ــه حفاظ ــي، ب ــف کل در تعری
ــاي  ــت ه ــي از دسترســي فعالی ــاي اطالعات و سیســتم ه
شــود.                                                                                    مــي  گفتــه  اطالعــات  امنیــت  غیرمجــاز 
فعالیــت هاي غیرمجاز شــامل دسترســي، سوءاســتفاده، 
ــر  ــرداري، تغیی ــا نســخه ب ــات، افشــا ی ــدن اطالع خوان
و دســتکاري مــي شــوند. بــا توجــه بــه ماهیــت 

فعالیــت هــر ســازمان، میــزان گســتردگي جغرافیایــي،                                                                   
طبقــه بنــدي و ارزش گــذاري امنیتــي اطالعــات، 
چرخــه حیــات اطالعــات، سیاســت هــاي ذخیــره 
ــده،  ــدي ش ــه بن ــات طبق ــازي اطالع س
ــازمان،  ــات س ــاوري اطالع ــاخت فن زیرس
و  داخلــي  مشــتریان  تعامــل  نحــوه 
خارجــي بــا ســامانه هــاي ســازمان و 
ســطح آگاهــي الیــه هــاي متفــاوت 
ــات و  ــت اطالع ــگ امنی ــازمان از فرهن س
امنیــت ســازماني در اســتاندارد  سیســتم 
آنالیــز  اطالعــات،  امنیــت  مدیریــت 
ســازمان  امنیتــي  ســنجي  عارضــه  و 
ــر اســاس تهدیدهــا و  صــورت گرفتــه و ب
مخاطرات، اصـــــــــــالح  ســاختارهاي 
ســازماني برنامــه ریــزي و اجرا مــي گردد. 

2. رئوس امنیت اطالعات:
ــه ي ســه راس اصلــي  ــر پای هــرم امنیــت اطالعــات ب
اســتوار اســت کــه ســاختارها و راه حــل هــاي امنیتــي 
بــا هــدف تامیــن این رئــوس توســعه و استانداردســازي 

شــده اســت. 
ــار  ــا در اختی ــازماني تنه ــات س ــي:  اطالع محرمانگ
افــراد مجــاز قــرار بگیــرد و دسترســي افــراد غیرمجــاز به 
اطالعــات محــدود شــود. راه حــل مــورد نیاز بــراي تامین 
ایــن راس از هــرم امنیــت، الگوریتــم هــاي 
رمزنــگاري برگشــت پذیــر مــي باشــد. در 
الگوریتــم هــاي رمزنــگاري برگشــت پذیر، 
اطالعــات در مبــداء توســط الگوریتم هاي 
اســتاندارد و قابــل اعتمــاد بــا اســتفاده از 
ــده و  ــد ش ــگاري مناســب، ک ــد رمزن کلی
ســپس کلیــد الگوریتــم توســط یــک 
ــده  ــال ش ــد ارس ــراي مقص ــن ب روش ام
)یــا از پیــش طرفیــن ارتبــاط بــراي 
اســتفاده از کلیــد بــه توافــق رســیده 
ــراي  ــه ب ــده ک ــد ش ــات ک ــد( و اطالع ان
ــایي                                                                          ــت، کدگش ــده اس ــال ش ــد ارس مقص
کلیــد  از  حفاظــت  بــا  گــردد.  مــي 
کدگــذاري اطالعــات، از دسترســي افــراد 

ــود. ــي ش ــري م ــات جلوگی ــه اطالع ــاز ب غیرمج
جامعیــت:  هــدف ایــن راس، اطمینــان از عــدم تغییر 
یــا دســتکاري اطالعــات در مســیر انتقــال اســت. 
ــت  ــا مقصــد جامعی ــداء ت ــات از مب ــي اطالع یکپارچگ
نامیــده مــي شــود. متــداول تریــن راهــکار بــراي تامین 

 مستندسازی 
شبکه و زیرساخت، 

شناسایی تجهیزات و 
توانمندیهای فناوری 
اطالعات و سرویس 
ها در سازمان بود 
که به صورت کامل 
انجام پذیرفته است. 

 خوشبختانه با فعال 
شدن مجدد کمیته 

IT و برگزاری 
نشست های آن به 

صورت پیوسته تمام 
برنامه های موجود 
بررسی و هرگونه 
اشکاالت خدمات 
مرتفع می گردد
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ایــن راس از هــرم امنیــت، الگوریتــم هــاي رمزنــگاري 
ــا فایــل( در  ــر مــي باشــد. اطالعــات) ی برگشــت ناپذی

مبــداء توســط الگوریتــم هــاي موســوم 
ــده و  ــبه ش ــاز  محاس ــده س ــه چکی ب
یــک خروجــي یکتــا و منحصــر بــه فــرد 
بــراي اطالعــات اســتخراجمي شــود. در 
ــدد  ــبه مج ــا محاس ــد ب ــتم مقص سیس
ــه آن  ــاز و مقایس ــده س ــم چکی الگوریت
ــط  ــده توس ــال ش ــده ي ارس ــا چکی ب
مبــداء، از یکپارچگــي اطالعــات اطمینان 

حاصــل مــي کنــد. 
در دســترس بودن:تمامــي ســرویس هــاي 
ــاي  ــي ه ــات و دسترس ــاوري اطالع فن
الزم بــراي اطالعــات، بــه ســهولت تمام 
ــران  ــار کارب ــالل در اختی ــدون اخت و ب
مجــاز قــرار بگیــرد. تکنیــک هــاي 
افزونگــي، پشــتیبان گیــري، توزیــع 
راهکارهــاي  دیگــر  و  هــا  ســرویس 
هــاي  ســرویس  مدیریــت  مــدرن 
ــن راس از  ــن ای ــراي تامی ــي ب اطالعات
ــژه اي برخــوردار هســتند.  ــت  وی اهمی

3.مهندسي امنیت اطالعات:
ــه  ــر پای ــات ب ــت اطالع ــي امنی مهندس

تشــخیص تهدیدهــا و ارائــه ي راهــکار مناســب بــراي 
ــاي  ــرویس ه ــوذ س ــاط نف ــا و نق ــف ه ــش ضع پوش
اطالعاتــي و خدماتــي بنــا شــده اســت. آشــنایي اصولي 
ــي و  ــش علم ــت و دان ــي امنی ــا مهندس ــي ب و منطق
ــترس در  ــش اس ــث کاه ــه باع ــن زمین ــي در ای عمل

ســازمان مــي شــود. تجهیزاتــي ماننــد                                                         
فایــروال هاي ســخت افــزاري و نــرم افزاري 
ــي  ــاي خودحفاظت ــتم ه ــار سیس در کن
یــک  کامپیوتــري،  هــاي  شــبکه 
ــاي  ــر در دنی ــاب ناپذی ــرورت اجتن ض
ــاي  ــات ســازمان ه ارتباطــات و اطالع

ــت.  ــروزي اس ام
ــي  ــدات امنیت ــا تهدی ــه ب ــراي مقابل ب
ســازمان مــي تــوان از راه کارهــاي 

ــت: ــره گرف ــر به زی
- آمــوزش پیوســته و منظــم کارمندان 
از  مجموعــه  بــه  دادن  آگاهــي  و 
رویکــرد  بــا  احتمالــي  مخاطــرات 
ایجــاد حساســیت فکــري و عملــي در 

ــنل ــازماني پرس ــد س ــار متعه رفت

-کنتــرل دسترســي و نظــارت بــر فعالیــت هــاي 
ــا ــورت پوی ــه ص ــازمان ب ــاي س ــامانه ه ــران س کارب
- ذخیــره ســازي اطالعــات حیاتــي 
ــگاري  ــاي رمزن ــامانه ه ــازمان در س س
شــده و اطمینــان از تهیــه ي پشــتیبان 
ــرل از راه دور ــه صــورت کنت دوره اي ب
و  سیاســت  ســاختار،  تعریــف   -
ــا توجــه  چهارچــوب امنیــت ســازمان ب
ــازمان ــي س ــاي اجرای ــت ه ــه قابلی ب
ــاز  - هوشمندســازي خدمــات مــورد نی
مشــتریان خارجــي بــه جهــت کاهــش 
ــه  ــازمان ب ــاي س ــامانه ه ــتگي س وابس

ــل انســاني عوام
- تقویــت روحیــه ي مســئولیت پذیــري 
در تمامــي ذینفعــان خدمــات ارائــه 

ــازمان شــده توســط س
الگوهایــي کــه بــراي ارتقــاي امنیــت در 
ســازمان مــي توانــد موثــر و کارا باشــد 
بــه صــورت زیــر پیشــنهاد مــي گــردد:

- اســتخراج الگــوي خدمــات تخصصــي 
ســازمان و آنالیــز نیازهــاي امنیتــي 
ــت  ــدم اف ــر ع ــي ب ــا مبتن ــرویس ه س
کیفیــت ارائــه ي خدمــت بــه مشــتریان 

ــي ــي و خارج داخل
ــا  ــي متناســب ب ــف ویژگــي هــاي خــاص امنیت - تعری
ســاختار و توانمنــدي اجرایــي ســازمان و برنامــه ریــزي 
ــه  ــر ب ــاي موث ــازي راه کاره ــراي پیاده-س ــي ب اجرای

ــازمان ــي س ــاي امنیت ــف ه ــت پوشــش ضع جه
بــراي دســت یابــي بــه یــک راه حــل جامــع، الزم اســت 
الگــوي امنیتــي اختصاصي براي ســازمان 
ــردن آن،  ــي ک ــت اجرای ــاد و سیاس ایج
ــوي  ــردد. الگ ــزي گ ــه ری ــن و برنام تدوی
ــراي  ــمند ب ــل ارزش ــک مکم ــي ی امنیت
ــازمان  ــات در س ــت اطالع ــن امنی تامی
محســوب شــده و مــورد توجــه مــي 

باشــد. 

4. اثــر خطــاي انســاني در امنیــت 
اطالعــات:

ــات تخصصــي انجــام  ــر اســاس تحقیق ب
شــده در ســال 20۱۸ کــه در وبــگاه 
اســت،  شــده  منتشــر   websecurity
خطاهــاي انســاني بیشــترین تهدیــد 
ــود.  ــي ش ــوب م ــا محس ــازمان ه در س

براي دست یابي به 
یک راه حل جامع، 
الزم است الگوي 
امنیتي اختصاصي 

براي سازمان ایجاد 
و سیاست اجرایي 

کردن آن، تدوین و 
برنامه ریزي گردد. 

الگوي امنیتي یک 
مکمل ارزشمند براي 
تامین امنیت اطالعات 
در سازمان محسوب 
شده و مورد توجه 

مي باشد.

مهندسي امنیت 
اطالعات بر پایه ي 
تشخیص تهدیدها 
و ارائه ي راهکار 

مناسب براي پوشش 
ضعف ها و نقاط 

نفوذ سرویس هاي 
اطالعاتي و خدماتي 

بنا شده است.

ــا،  ــط هکره ــوذ توس ــالت و نف ــور، حم ــالف تص برخ
ــد.  ــا را دارن ــازمان ه ــرات س ــزي از مخاط ــهم ناچی س
ــروز خطــاي انســاني  ــه باعــث ب ــي ک بیشــترین عوامل
در امنیــت اطالعــات مــي شــود بــه شــرح زیــر                    

ــد: ــي باش م
- فشار زیاد کاري

- عــدم دقــت در ورود یــا ویرایــش 
اطالعــات ســامانه هــاي ســازمان

هــاي  روال  از  پیــروي  عــدم   -
ــاي  ــرویس ه ــراي س ــده ب استانداردش
ــازمان ــات س ــاوري اطالع ــات فن خدم

- دسترسي نادرست به اطالعات
- عــدم بــه روز رســاني سیســتم عامــل 

تجهیــزات و سیســتم هــاي ســازمان
- عــدم رعایــت مالحظــات مربــوط 
بــه تنظیــم کلمــه ي عبــور قــوي 
و غیرقابــل شکســته شــدن توســط 

حمــالت متــداول
نــرم  یــا  ســامانه  از  اســتفاده   -

افزارهایــي کــه پارامترهــاي اســتاندارد امنیــت را 
ــد ــي کنن ــت نم ــي را رعای ــات امنیت ــده و الزام نگذران

در  امنیــت  رعایــت  عــدم   -
سرویســهاي اتصالــي بــه ســازمان هــاي 

ســازمان از  خــارج 
- کمبــود آمــوزش هــاي امنیتــي و 
مخاطــرات  از  پرســنل  ســازي  آگاه 
ــق  ــات از طری ــرقت اطالع ــت و س نش

مهندســي اجتماعــي
نســبت  پرســنل  تفاوتــي  بــي   -
بــه حراســت از اطالعــات و دانــش 

ســازماني
ــه  ــوارد ذکــر شــده منجــر ب تمامــي م
عــدم یکپارچگــي و بــروز خســارت 
ســازمان                           بــه  امنیتــي  و  مالــي 
ــي  ــوي مهندس ــه در الگ ــود ک ــي ش م
امنیــت اطالعــات ســازمان بایــد لحــاظ 

ــود.  ش
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت، امنیــت 
ــه اي  ــک مســئله ي الی ــازمان ی در س

ــورت دوره اي  ــه ص ــد ب ــه بای ــت ک ــه اي اس و چرخ
مخاطــرات امنیتــي و میــزان اثــر تخریــب  آن هــا بــر                                                                     
دارایــي هــاي ارزشــمند ســازمان مــورد بازبینــي 
ــش                  ــراي پوش ــي ب ــاي اصول ــه و راه کاره ــرار گرفت ق

ــود.  ــرا ش ــي اج ــاي امنیت ــف ه ضع

ــزد در  ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان اســتان ی
راســتاي عملیاتــي ســازي مهندســي امنیــت اطالعات، 
اقــدام بــه مستندســازي و اصــالح زیرســاخت فنــاوري 
ــردن  ــي ک ــراي اجرای ــدي ب ــات نمــود و گام بلن اطالع
امنیــت الیــه اي برداشــت. ایــن ســازمان هــم چنیــن 
ــه  ــي در زمین ــوي امنیت ــف الگ ــا تعری ب
شــفافیت اطالعــات و طبقــه بنــدي 
ــک  ــتفاده از ی ــار اس ــردن داده در کن ک
دیــواره ي امنیتــي قابــل اعتمــاد و 
جامــع، ضمــن ارائــه اطالعــات بــه 
ــه صــورت گســترده،  ــان مجــاز ب ذینفع
اطالعــات  جامعیــت  و  صحــت  از 
ــراي  ــرده اســت. ب ــان حاصــل ک اطمین
ارتبــاط بــا ســایر نهادهــا و ارگان هــاي 
ــن از  ــي ام ــتر ارتباط ــز بس ــط نی ذیرب
ــاط  ــي و ارتب ــاي امنیت ــل ه ــق تان طری
ــده اســت  ــا گردی کدگــذاري شــده مهی
کــه در صــورت نیــاز، بــه خدمــت 
ــروژه  ــل پ ــد. تکمی ــد ش ــه خواه گرفت
ــز  ــات نی ــت اطالع ــي امنی ــع مهندس ــت جام مدیری
بــه عنــوان یکــي از مصوبــات اجرایــي واحــد فنــاوري 
اطالعــات در دســتور کار قــرار دارد و 
هــر فــاز از آن بــا جدیــت و دقــت کامــل 

ــردد. ــي گ ــرا م اج

گنجینــه زید: از جنابعالــی بــه خاطــر 
و  گفتگــو  ایــن  در  شــرکت 
ــار  ــه در اختی ــی ک ــات خوب اطالع
سپاســگزاریم.  گذاشــتید،  مــا 

خطاهاي انساني 
بیشترین تهدید در 
سازمان ها محسوب 
مي شود. بر خالف 

تصور، حمالت و نفوذ 
توسط هکرها، سهم 
ناچیزي از مخاطرات 
سازمان ها را دارند.

هم اکنون الیه های 
امنیتی که در سازمان 

نظام مهندسی 
ساختمان فعال است 
الیه سامانه ها، الیه 

سرورها، الیه سیستم 
عامل ها، الیه شبکه و 
الیه افراد هستند که 
هر کدام از اینها یک 
الیه امنیتی محسوب 

می شوند
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معماری سازمانی، تدبیری برای شناسایی 
وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب

دکتر محمد مهران لسان صدق/ مشاور معماری سازمانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد 

محمــد مهــران لســان صــدق، مشــاور معمــاری 
ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان  ســازمانی 
اســتان یــزد، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد 
ــزار و                                                                                ــرم اف ــرای ن ــزد و دارای دکت ــد ی ــالمی واح اس
ــرداد  ــل خ ــت. او از اوای ــمند اس ــای هوش ــتم ه سیس
ســال 9۸ بــه عنــوان همــکار ســازمان فعالیــت داشــته 

ــد:  ــی گوی ــدق م ــان ص ــت.  لس اس

و  جامــع  طــرح  حقیقــت  در  ســازمانی  معمــاری 
ــگاه  ــا ن ــازمان را ب ــد س ــه می توان ــت ک ــه اس یکپارچ
ــرد  ــن رویک ــد. ای ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــی م مهندس
مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات یــا ICT اســت و شــامل 
همــه مســتندات و مــدل هــا و اســتانداردها و روش هــا 
و اقدامــات اجرایــی اســت کــه وضعیــت یــک ســازمان 
ــل  ــوب تبدی ــت مطل ــه وضعی ــود ب ــت موج را از حال

می کنــد.
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 مشــخص اســت زمانــی کــه پــروژه معمــاری ســازمانی 
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ در س
اســتان یــزد شــکل گرفــت، مطالعــات 
اولیــه توســط کارشناســان ســازمان انجــام 
شــده بــود و ایــن نیــاز احســاس شــد کــه 
ــه ســازمان  ــه مقول ــد ب ــد نگاهــی جدی بای
بهتریــن  راه  ایــن  در  باشــیم.  داشــته 
توانســت  مــی  تصمیــم کــه ســازمان 
اتخــاذ کنــد، آن بــود کــه پــروژه معمــاری 

ــد. ــتارت بزن ــازمانی را اس س
 مزایــای معمــاری ســازمانی را می توانــم 
ــم  در چنــد بخــش خدمــت شــما تقدی
کنــم: از دیــدگاه مــا معمــاری ســازمانی 
یــک نــگاه و رویکــرد جامــع و یکپارچــه 
ــات  ــا، خدم ــه فرآینده ــه کلی ــت ک اس
ســامان  را  ســازمان  محصــوالت  و 
ــرد و  ــه کارب ــن دامن ــد. بنابرای می بخش
محصــوالت ســازمان را بایــد در مرحلــه 
نخســت بشناســیم کــه چگونــه چیدمان 
چیدمــان   کــه  نیروهایــی  و  شــدند 
خدمت رســانی  چگونــه  انــد،  شــده 
ــا  ــه آی ــدی اینک ــوال بع ــد؟ س می کنن
ــبت  ــان نس ــان و ذینفع ــت مراجع رضای

بــه خدمــات ســامانه وجــود دارد و آیــا منابــع و منافــع 
ســازمان در حــال هدررفــت هســت یــا 
ــا و  ــزار ه ــرم اف ــه ن ــا مجموع ــر؟ آی خی
امکانــات و افــرادی کــه مــا در مجموعــه 
ــا  ــد ی ــی را دارن ــن کارای ــم بهتری داری
ندارنــد؟ و آیــا فزونــکاری در کار وجــود 
اینکــه  نهایــت  دارد یــا خیــر؟ و در 
آیــا می توانیــم جمع بنــدی درســتی 
ــا  ــیم ت ــته باش ــات داش ــی امکان از تمام
خدمــات را ارائــه دهیــم؟  تمــام اینهــا از مزایــای 

ــت. ــازمانی اس ــاری س معم
 معمــاری ســازمانی بــر پایــه فنــاوری 
مرحلــه  چنــد  در  و  ترســیم  اطالعــات 
اقداماتــی انجــام می شــود. ایــن در حقیقــت 
یــک برنامه ریــزی راهبــردی و اســتراتژیک 
اســت. الزم بــه ذکــر مــی دانــم کــه 
ــه ای  ــورت الی ــه ص ــازمانی ب ــاری س معم

می بخشــد. بهبــود  را  ســازمان 

گنجینــه زید: معمــاری ســازمانی از چنــد 
اســت؟ شــده  تشــکیل   بخــش 

دکتــر لســان صــدق: معمــاری ســازمانی 
ــه  از ســه بخــش تشــکیل شــده اســت ک

 تنها راه حل برای 
گشایش و بهبودی 
نارضایتی آن است 

که سیستم به صورت 
یکپارچه عمل کند.

سیستم فرآیند محور 
پیش بینی شده 
است تا وابستگی 

به مجموعه بیرون 
سازمان به حداقل 
برسد و سازمان 
بتواند به صورت 

مستقل کار خود را    
به پیش ببرد



 60        | شماره 52 | گنجینه یزد           

ــن وضــع  ــود و ســپس تعیی ــت موج ــایی وضعی شناس
ــال از  ــه انتق ــت برنام ــوب و در نهای مطل
وضــع موجــود بــه وضــع مطلــوب اســت. 
در ایــن راه از متودولــوژی هــای مختلــف 
اســتفاده خواهــد شــد و در حقیقــت 
اقدامــات مختلفــی انجــام مــی گیــرد تــا 
ایــن مهــم یعنــی وضــع مطلــوب حاصــل 

شــود. 
ــروژه معمــاری ســازمانی در  ــا شــروع پ ب
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
آن  بــرای  مرحلــه   2 یــزد  اســتان 

گردیــد.: برنامه ریــزی 
ــت موجــود و  ــن و شناســایی وضعی ــه اول تعیی  مرحل
پــی بــردن بــه وضــع مطلــوب بــود و نهایتــاً خروجــی 
ــند  ــه س ــود ک ــتنداتی ب ــروژه، مس ــه از پ ــن مرحل ای
ــازمانی  ــای س ــی فرآینده ــند اجرای ــتراتژیک و س اس

تلقــی می شــود. 
مرحلــه دوم، بــه اجــرا درآوردن ایــن 
مســتندات اســت کــه بــه تولیــد سیســتم 
و نــرم افزارهــای مبتنــی بــر فرآیندهــای 
منجــر                   خدمــات  ارائــه  و  مطلــوب 

ــردد.  ــی گ م
ــه  ــا در مجموع ــروژه م ــروع پ ــد از ش بع
ــا دارد از  ــدیم و ج ــتقر ش ــازمان مس س
ریاســت محتــرم ســازمان،  همــکاری 
رئیســه  هیئــت  و  مدیــره  هیئــت 
و  مدیریــت  حــوزه  کارشناســان  و 
داشــته  ویــژه  تشــکر  برنامه ریــزی 
ــا  ــه ســازمان ب ــام بدن ــا تم باشــیم. انصاف
ــترین  ــدی، بیش ــر و عالقمن ــب خاط طی
ــن مجموعــه داشــتند. ــا ای همــکاری را ب
ــا   مــا زمــان زیــادی را بــرای مصاحبــه ب
کارکنــان و مدیــران گذاشــتیم تــا وضــع 
موجــود را بتوانیــم بــه خوبــی بشناســیم. 
ــب  ــان منتخ ــام کارشناس ــرای تم ــا ب م

بــرای مصاحبــه، ابتــدا دوره گذاشــتیم و جلســات 
عالقمنــدی  و  رضایــت  و  کردیــم  برگــزار  توافــق 
الیه هــای مختلــف ســازمان را، از مدیریــت ارشــد 
ــه  ــان را توجی ــرده و آن ــت ک ــان، دریاف ــا کارشناس ت
ــروژه چیســت. قســمت  ــم کــه دالیــل اجــرای پ کردی
ــید.  ــان رس ــه پای ــن ب ــل بهم ــا اوی ــروژه تقریب اول پ
ــه نشســت هایی  ــاج ب ــه احتی ــرای پیشــبرد برنام ــا ب م
ــر در  ــورد نظ ــراد م ــردن اف ــع ک ــه جم ــتیم ک داش
ــدودی  ــا ح ــا ت ــرای م ــان ب ــک زم ــا و در ی ــک ج ی

مشــکل بــود. همچنیــن بایــد جلســات بــا کارشناســان 
منتخــب هیئــت مدیــره و هیئت رئیســه 

می گذاشــتیم کــه زمان بــر بــود.

ــه  ــن برنام ــق ای ــرای تحق گنجینــه زید: ب
 چــه اقداماتــی را انجــام داده ایــد؟
ــن  ــا در ای ــدق: م ــان ص ــر لس  دکت
ــه  ــم ک ــام دادی ــی را انج ــیر اقدامات مس
ــم  ــما تقدی ــت ش ــرح خدم ــن ش ــه ای ب
ــه  ــام بدن ــرای تم ــدا ب ــود: ابت ــی ش م
ــاری  ــه معم ــم ک ــح دادی ــازمان توضی س
ســازمانی چیســت و شــروع بــه مطالعــه 
ــام  ــازمان نظ ــتی س ــناد باالدس ــه و اس ــتندات پای مس
ــدگاه  ــه از دی ــرا ک ــم. چ ــاختمان نمودی ــی س مهندس
ــه                               ــوب را ب ــای مطل ــازمانی فراینده ــاری س ــا معم م
در  کــه  می کنــد  طراحــی  و  چیدمــان  ای  گونــه 

ــد. ــازمان باش ــت س ــتای ماموری راس
 ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
آن  سیاســت های  اینکــه  دلیــل  بــه 
ــا  ــره ه ــت مدی ــر هیئ ــا نظ ــب ب متناس
می شــود،  تعییــن  مختلــف  ادوار  در 
و  دینامیــک  ســازمان  اصطالحــا 
ــاری  ــروژه معم ــرای پ ــه اج پویاســت و ب
ســازمانی بســیار نیــاز دارد. شــما بــا 
یــک نظرســنجی آگاه خواهیــد شــد 
ــا                                                              ــوع م ــاب رج ــت ارب ــزان رضای ــه می ک
ــم  ــزان حج ــت و می ــد نیس ــد در ص ص
کاری در بیــن پرســنل نیــز متــوازن نبوده 
ــز  ــادی نی ــرمایه گذاری های زی ــت. س اس
در ارتبــاط بــا خریــد نــرم افــزار و ســایر 
ــی  ــات در گذشــته انجــام شــده، ول امکان
ــت. ــوده اس ــد نب ــا صددرص ــی آنه کارای
 یکــی از مشــکالتی کــه در ســازمان 
از  بعــد  ســاختمان  مهندســی  نظــام 
گذشــت چنــد ســال مشــخص مــی شــد 
آن بــود کــه نــرم افزارهــای مختلــف در ایــن ســازمان 
ــن  ــدام در حــوزه خــود بهتری ــر ک وجــود داشــته و ه
ــا  ــاط ب ــن در ارتب ــت، لیک ــراه داش ــه هم ــی را ب کارای
یکدیگــر نمــی توانســتند بــازده خــوب و ارتبــاط کامــل 
داشــته باشــند. بنابرایــن تصمیــم ســازی مدیریتــی از 

ــد.  ــل نمی ش ــا حاص ــرم افزاره ــه ن مجموع
تصمیمــات مدیریتــی حاصــل دریافــت ریــز اطالعــات 
از جنبه هــای مختلــف کاری اســت کــه متاســفانه مــا 
داده هــا را هــر کــدام در بســته هــای جداگانــه و به دور 

 سازمان نظام 
مهندسی ساختمان 

به دلیل اینکه 
سیاست های آن 
متناسب با نظر 

هیئت مدیره ها در 
ادوار مختلف تعیین 
می شود، اصطالحا 

سازمان دینامیک و 
پویاست و به اجرای 

پروژه معماری 
سازمانی بسیار نیاز 

دارد.

ما بالغ بر 50 فرآیند 
جدید را ارائه 

کرده ایم و  تاییدیه 
را گرفته ایم که 

اجرای این فرایندها 
پاسخگوی کار ما 

خواهد بود. 
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ــار  ــر در اختی ــه از یکدیگ ــم و بیگان از ه
ــد کار  ــل رون ــن دلی ــه همی ــتیم و ب داش

ســازمان کنــد شــده بــود. 
ــرض  ــن ع ــه م ــه را ک ــن نکت ــه ای البت
از  بعــد  ســازمانها  اغلــب  می کنــم، 
فعالیــت  دهــه  ســه  یــا  دو  گذشــت 
ــام  ــاً تم ــتند و تقریب ــرو هس ــا آن روب ب
ســازمان هایی کــه رو بــه بهبــود حرکــت 
می کننــد، پــروژه معمــاری ســازمانی 
ــد.  ــرار داده ان ــود ق ــتور کار خ را در دس

ــاری ســازمانی وابســتگی مســتقیم  ــروژه معم ــه پ البت
ــدارد.  ــتگاه ن ــودن دس ــی ب ــی و دولت ــه خصوص ب

شــما در ســازمانتان ذینفعــان زیــادی داریــد کــه 
ــازمان  ــارات از س ــود انتظ ــی ش ــث م باع
ــرد  ــرار گی ــاال ق ــطح ب ــدت در س ــه ش ب
و اینگونــه اســت کــه نارضایتــی چــه 
ــب  ــاظ مناس ــه لح ــازمان ب ــه س در بدن
ــف و  ــودن وظای ــگ نب ــودن و هماهن نب
چــه در بعــد بیرونــی بــه خاطــر ســرویس 
دادن بــه مراجعــان بــه وجــود مــی آیــد. 
تنهــا راه حــل بــرای گشــایش و بهبــودی 
ــه  ــتم ب ــه سیس ــت ک ــی آن اس نارضایت
صــورت یکپارچــه عمــل کنــد. نکتــه ای 
ــورد ســازمان نظــام مهندســی  کــه در م
ســاختمان و ضــرورت معمــاری ســازمانی 
آن وجــود دارد آن اســت کــه بــا بررســی 
آمارهــا و بحــث هــای انجــام شــده 
مالحظــه کردیــم که متاســفانه ســازمان، 

عرصــه بــازار بســیار کمــی دارد. ایــن مشــکل را بایــد 
ــرد.  ــی حــل ک ــه صورت ب

نیــز  آن  بدنــه  باشــد،  قوی تــر  ســازمان  هرچــه 
ــر                     ــتاندارد ت ــازها اس ــاخت و س ــود و س ــر می ش قوی ت

ــود  مــی شــود. دلیــل ایــن مشــکل آن ب
منســجم  مدیریتــی  تصمیمــات  کــه 
نمی توانــد  متفــرق  افزارهــای  نــرم  از 
حاصــل شــود و در جلســات اســتراتژیک 
و ســطوح بــاالی اســتان، ســازمان دســت 

ــدارد. ــر را ن ــر و برت باالت
ــه عــرض می کنــم کــه  ــه عنــوان نمون  ب
ــی  ــم ول مــا آمــار ســاخت و ســاز را داری
نمــی توانیــم مشــخص کنیــم کــه چنــد 
درصــد از افــرادی کــه پروانــه ســاختمان 
گرفتنــد،  واقعــا در حــال ســاخت و ســاز 
ــاخت و  ــن س ــت ای ــرار اس ــتند و ق هس

ــول بکشــد؟  ــر ط ــال دیگ ــد س ــاز چن س
ــدام  ــه در ک ــم ک ــی دانی ــن نم همچنی
محــدوده بهتــر و بیشــتر بــه قانــون 
تمکیــن کــرده انــد؟ یــا در کــدام منطقــه 
ــی و مهندســی  ــن اصــول قانون ــر ای کمت
ــه  ــی ک ــد؟ و خدمات ــرده ان ــت ک را رعای
مــا بــه آنهــا داده ایــم از چــه نــوع بــوده 

اســت؟
 بــه ایــن ترتیــب ســازمان می توانــد 
ــازمانی،  ــاری س ــروژه معم ــرای پ ــا اج ب
ســهم بــازار خــود را افزایــش دهــد و داده هایــی را کــه 
ارائــه می دهــد مدیریتــی و تحقیــق شــده و در ســطح 
باالتــر باشــد. مــا بــا هــدف شناســایی ســازمان، کلیــه 
ــه  ــی و تجزی ــتی را بررس ــناد باالدس اس
و تحلیــل کردیــم و جایــگاه ســازمان، 
دامنــه خدمــات و محصــوالت آن را کــه              
ــود  ــق ب ــه تحقی ــر  ۱۸00 صفح ــغ ب بال
و  فرآیندهــا  تمــام  نمودیــم.  بررســی 
ــی،  ــی، عملیات ــم از  اجرای ــتندات اع مس
چــارت ســازمانی و شــرح وظایــف مــورد 

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس
ــدام  ــن اق ــه همچنی ــن مرحل ــا در ای  م
ــم  ــه طراحــی فرایندهــای جدیــد کردی ب
کــه بخشــی از پــروژه معمــاری ســازمانی 
ــه  ــج الی اســت. معمــاری ســازمانی از پن
تشــکیل شــده کــه باالتریــن و مهمتریــن 

ــه تجــاری اســت.  ــان الی ــه هم الی
 اگــر شــما معمــاری ســازمانی را بــه 
صــورت یــک هــرم تصــور کنیــد کــه دارای 5 قســمت 
ــا  ــر ی ــس الی ــان بیزین ــمت هم ــن قس ــت، باالتری اس

ــت.  ــاری اس ــه تج الی
ــه  ــی را تهی ــان گزارش های ــه از کارم ــر مرحل ــا در ه م
مدیــر  تاییــد  ترتیــب  بــه  و  کردیــم 
مربوطــه،  مدیــران  تاییــد  فنــاوری، 
مدیریــت ســازمان، هیئــت مدیــره و 
هیئــت رئیســه را در هــر مرحلــه گرفتیم.

گنجینــه زید: آینــده پروژه معماری ســازمانی 
می کنیــد؟ ارزیابــی  چطــور   را 

 دکتــر لســان صــدق: پــروژه معمــاری 
افتــد                        مــی  اتفــاق  وقتــی  ســازمانی 
مــی توانــد بخشــی از ســازمان و یــا 
ــر بگیــرد. پــروژه ای  کل ســازمان را در ب
ــود  ــام ش ــرار اســت انج ــا ق ــه در اینج ک

معماری سازمانی یک 
نگاه و رویکرد جامع و 
یکپارچه است که کلیه 
فرآیندها، خدمات و 
محصوالت سازمان را 

سامان می بخشد

معماری سازمانی 
از سه بخش تشکیل 

شده است که 
شناسایی وضعیت 
موجود و سپس 

تعیین وضع مطلوب 
و در نهایت برنامه 

انتقال از وضع موجود 
به وضع مطلوب 

است. 

در مرحله طراحی 
فرآیندها ما 

پیشنهادهای ساختاری 
داشتیم که حتی در 

بعضی موارد سازمان 
را مجبور می کند تا 
چارت خود را عوض 
کند و چیدمان افراد 

را تغییر دهد.
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ــی و  ــای عملیات ــاً فراینده ــورد توجــه اســت، صرف و م
یــا عملکــردی ســازمان را در بــر گرفتــه 
ــه  ــه ب ــی ک ــرح جای ــن ط ــت. در ای اس
ــد،  ــی کن ــانی م ــات رس ــتریان خدم مش
ــی  ــات مهندس ــای خدم ــامل واحده ش
و  آمــوزش  مردمــی،  مشــارکتهای  و 
رفاهــی، حــوزه هــای عملکــردی ســازمان 
محســوب می شــود و مــا صرفــاً روی ایــن 

ــدیم.  ــز ش ــوارد متمرک م
ــرری  ــات مک ــس از جلس ــاز دوم پ در ف
کــه بــا مســئولین مربوطــه داشــتیم، 
ــزارش  ــر، گ ــد فیلت ــب چن ــاً در قال نهایت
را بررســی و بــا کارشناســان جلســه الزم 
ــتراک  ــه اش ــس از ب ــد و پ ــرار گردی برق
گذاشــتن مســتندات و اخــذ تاییــد آنهــا 

ــدیم.  ــدی ش ــاز بع وارد ف
ــد  ــتیم و در چن ــت داوران داش ــه هیئ ــر الی ــا در ه م
مرحلــه بررســی هــا انجــام مــی شــد. در مرحلــه آخــر، 

طراحــی فرایندهــا انجــام شــد و بــاز 
ــد. در  ــزار گردی ــددی برگ ــات متع جلس
ایــن مرحله مــا پیشــنهادهای ســاختاری 
ــوارد  ــی م ــی در بعض ــه حت ــتیم ک داش
ــارت  ــا چ ــد ت ــور میکن ــازمان را مجب س
ــراد  ــان اف ــد و چیدم ــوض کن ــود را ع خ

ــد. ــر ده را تغیی
ــه  ــود ک ــالح ش ــا اص ــن فرآینده همچنی
ــکاری  ــا فزون ــر فراینده ــا تغیی ــر ب دیگ
ــام و  ــاط ابه ــاد و نق ــد افت ــاق نخواه اتف
ــت. ــد رف ــان خواه ــت از می ــر و گرف گی
ــم  ــح می ده ــکاری توضی ــورد فزون  در م
کــه وقتــی مــا می خواهیــم پرونــده ای را 
ــه،  ــه مرحل ــم در س ــان بیندازی ــه جری ب
انجــام  آن  روی  کنتــرل   نــوع  یــک 

می شــود. مثــاًل مــا مــدارک را بررســی می کنیــم 
ولــی در اتــاق کاری مجــاور نیــز در مرحلــه بعــد 
ــر  ــه خاط ــود و ب ــی می ش ــدارک بررس ــن م ــاز همی ب
کارهــای تکــراری، فرصــت از دســت مــی رود. در 
مرحلــه ای کــه فرآیندهــای جدیــد را چیــده ایــم، تمــام 
ذی نفعــان را در نظــر گرفتــه ایــم و طراحــی فرایندهــا 
بــه گونــه ای انجــام شــده اســت کــه تغییراتــی را که در                                                                                  
سیاســت هــای درونــی ســازمان بــه وجــود می آیــد بــه 
راحتــی پاســخگو اســت و نیــاز بــه تهیــه سیســتم های 

ــد نیســت. جدی
 پیشــنهاد مــا در پایــان کار، تهیــه سیســتم های 

فرآینــد محــور اســت. مــا بالــغ بــر 50 فرآینــد جدید را 
ارائــه کرده ایــم و  تاییدیــه را گرفتــه ایــم 
ــا پاســخگویی  ــن فراینده ــه اجــرای ای ک
کار مــا خواهــد بــود. مــا همچنیــن 
فرمهــای اســتاندارد، بــرای مجموعــه  

ســازمان طراحــی کرده ایــم. 
یکــی از معضــالت ســازمان ایــن بــود کــه 
ــرم هــای مــورد اســتفاده، از اشــکاالت  ف
بســیاری برخــوردار بــود. روی بعضــی 
فــرم هــا عنــوان درخواســت پروانــه 
مــورد  دیگــری  جــای  در  امــا  بــود، 
حــال  در  می گرفــت.  قــرار  اســتفاده 
حاضــر در مجموعــه پنــج یــا شــش                                                     
ــی  ــه خروج ــم ک ــال داری ــزار فع ــرم اف ن
می شــود  باعــث  نرم افزارهــا  ایــن 
فرایندهــا یکپارچــه گردنــد و خروجــی ایــن فراینــد هــا 
باعــث مــی شــود کــه هیچگونــه راه گریــزی بــرای دور 

زدن قواعــد سیســتم وجــود نداشــته باشــد. 

ــازمانی آیا سلیقه  گنجینــه زید: در معماری س
 افــراد و کارشناســان هم تاثیــر دارد؟
 دکتــر لســان صــدق: تمــام فرآیندهــا 
و  مصوبــات  و   2 مبحــث  اســاس  بــر 
دســتورالعمل هــای ســازمان تهیــه شــده 
و هیــچ اعمــال ســلیقه ای در ایــن زمینــه 
ــر  ــرف دیگ ــت. از ط ــه اس ــورت نگرفت ص
ــاز اســت و هرگونــه اطالعــات  سیســتم ب
ــه راحتــی در اینجــا  جدیــد و تغییــر را ب

ــوان اعمــال کــرد.  هــم مــی ت
ــام  ــازمان های نظ ــه س ــر اینک ــه دیگ نکت
ــر  ــال حاض ــاختمان در ح ــی س مهندس
ــد. در ســایر  ــز دارن روی مبحــث 2 تمرک
مباحــث ماننــد مبحــث ۱7 و مبحــث ۱9 
نیــز فرایندهــا در سیســتم بــه گونــه ای انعطــاف پذیــر 
دیــده شــده انــد کــه هــر گونــه خدمــات جدیــدی از 
ــازمان  ــت س ــه فعالی ــد وارد مجموع ــس بخواه ــن پ ای

ــل تعریــف اســت.  ــه راحتــی قاب بشــود، ب
سیســتم، فرآینــد محــور پیــش بینــی شــده اســت تــا 
ــه حداقــل  ــه مجموعــه بیــرون ســازمان ب وابســتگی ب
برســد و ســازمان بتوانــد بــه صــورت مســتقل کار خــود 
ــه هــدف  ــا توجــه داشــته باشــیم ک ــرد. ب را پیــش بب
نهایــی از همــه ایــن اقدامــات جلــب اعتمــاد هــر چــه 

بیشــتر مــردم بــه ســازمان اســت. 
در مــورد اهمیــت اعتمــاد ســازی بــرای ســازمان 

سازمان می تواند با 
اجرای پروژه معماری 
سازمانی، سهم بازار 

خود را افزایش 
دهد و داده هایی 

را که ارائه می دهد 
مدیریتی و تحقیق 
شده و در سطح 

باالتر باشد. 

ما در هر مرحله از 
کارمان گزارش هایی 

را تهیه کردیم و 
به ترتیب، تایید 

مدیر فناوری، تایید 
مدیران مربوطه، 
مدیریت سازمان، 
هیئت مدیره و 

هیئت رئیسه را در 
هرمرحله گرفتیم.
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ســخن فــراوان اســت. اجــازه بدهیــد خاطــره ای نقــل 
ــد ســال قبــل مــن زمینــی را داشــتم کــه  ــم. چن کن
ــی کار ســاخت و ســاز آن را  ــاًل قانون ــودم کام ــل ب مای
پیــش ببــرم. ولــی بــاور کنیــد وقتــی میخواســتم کار 
را شــروع کنــم افــزون بــر 90 درصــد از کســانی کــه با 
آنهــا مشــورت کــردم بــه مــن توصیــه می کردنــد کــه 
بــه دنبــال دریافــت پروانــه ســاختمان نباشــم ، بلکــه 
ــدک  ــی ان ــا مبلغ ــم و نهایت ــام ده ــروم و کار را انج ب
ــده  ــی خوان ــون مهندس ــن چ ــا م ــم. ام ــه بده جریم
ــه دنبــال  ــه کار مهندســی اعتقــاد داشــتم ب بــودم و ب
دریافــت پروانــه رفتــم. امــا پی درپــی بــا خــود اندیشــه 
می کــردم ایــن چــه قانونــی اســت کــه بــه ایــن راحتی 
ــون در  ــان قان ــی مجری ــود آن را دور زد و حت ــی ش م
ــه  ــه ب ــاً توصی ــز غالب ــهرداری نی ــل ش ــی  مث جاهای
ــادم  ــد؟ ی ــه می کنن ــازی و پرداخــت جریم خــالف س
ــر  ــی ب ــود، مبن ــده خ ــه عقی ــه ب ــا توج ــه ب هســت ک
ــرای  ــول ب ــان پ ــون توم ــد میلی ــررات، چن ــت مق رعای

ــش دادم . ــی نق طراح
 چنــدی بعــد شــرایطی پیــش آمــد کــه مــن مایــل بــه 
فــروش زمیــن شــدم. جالــب اســت بدانیــد کــه چــون 
ــر آن را از  ــود دیرت ــه ســاخت ب روی زمیــن مــن پروان
مــن خریدنــد و بــرای مــن ســوال بزرگــی پیــش آمــد 
کــه چگونــه اســت شــما وقتــی هزینــه مــی کنیــد تــا 

یــک مهنــدس ایرادهــای کار شــما را بگویــد و مشــاوره 
بــه شــما بدهــد، بایــد متحمــل ضــرر بشــوید و قیمــت 

زمیــن شــما نــزول کنــد؟
گنجینــه زید:چــه کنیــم کــه مجموعــه ایــن اقدامــات 
و  اهــداف  بــرای  اعتمادســازی  جهــت  در 

برنامه هــای ســازمان موثــر باشــد؟
ــه، واقعیــت آن اســت کــه  ــدق: بل ــان ص ــر لس دکت
اعتــالی یــک ســازمان یــا نهــاد ، همــواره مــورد توجــه 
ــا                                                                                   ــاوری تنه ــم و فن ــتفاده از عل ــت و اس ــران اس مدی
راه حــل پیشــتازی و موفقیــت در عرصــه رقابت اســت . 
مهمتریــن ارزش بــرای یــک ســازمان افزایــش رضایــت 
و اعتمــاد مشــتری اســت و بــرای جلــب اعتمــاد بایــد 
ــه  ــه ب ــازمانی ک ــاء داد. س ــات را ارتق ــت خدم کیفی
ــگاه اجتماعــی  ــاء جای گســترش فعالیــت خــود و ارتق
و کســب ارزش افــزوده فکــر مــی کنــد بایــد بــه جــای 
ــش  ــات از پی ــوالت و خدم ــری محص ــک س ــه ی ارائ
ــی درک  ــه خوب ــتریان را ب ــاز مش ــده ، نی ــف ش تعری
ــه نیــاز آنهــا ، خدمــات و  ــرای پاســخگویی ب کنــد و ب

ــد.  محصــوالت خــوب طراحــی و عرضــه کن
یکــی از مهمتریــن عوامــل ایجــاد و کســب ارزش 
ــه  ــاختار ارائ ــی س ــتحکام بخش ــا ، اس ــازمان ه در س
خدمــات، کاهــش هزینــه هــا ، اســتفاده موثــر از منابع، 
جلوگیــری از کارهــای بیهــوده و تکــراری و بطورکلــی 
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ــک  ــدی از ی ــازمان، بهرمن ــی س ــطح کیف ــش س افزای
معمــاری اســت. همانطــور کــه معمــاری  در صنعــت 
ســاخت و ســاز ، محصــول فراینــد برنامه ریــزی، 
طراحــی و ســاخت ســاختمان ها و دیگــر ســازه ها 
اســت ، در صنعــت فنــاوری اطالعــات  نیــز از معمــاری 
ســازمانی  نــام بــرده مــی شــود کــه هــدف از آن بهبود 
وضعیــت یــک ســازمان بــرای ارزش آفرینــی و کســب 
ــع  ــردی جام ــازمانی رویک ــاری س ــت. معم ارزش اس
ــف  ــر مختل ــا و عناص ــه جنبه ه ــت ک ــه اس و یکپارچ
ــل  ــی، تحلی ــگاه مهندس ــا ن ــتم( را ب ــازمان )سیس س
و طراحــی می کنــد. در واقــع معمــاری ســازمانی 
نوعــی مهندســی مجــدد  را در کل ســازمان، از منظــر 
سیســتم های اطالعاتــی  در جهــت بهبــود فرایندهــای 
فنــاوری  به کارگیــری  طریــق  از  ســازمان  کاری 

ــد. ــکل می ده ــات ش اطالع
ــه  ــاختمان  ب ــت س ــازمانی از صنع ــاری س ــده معم ای
ــت. در  ــده اس ــی وارد ش ــتم های اطالعات ــای سیس دنی
صنعــت ســاختمان  بــرای ایجــاد هر ســاختمان و ســازه  
ــت  ــرد. اهمی ــره ب ــی به ــاری خاص ــک معم ــد از ی بای
معمــاری اینســت کــه دیدگاه  هــای مختلــف را در یــک 
چارچــوب واحــد نشــان مــی دهــد. در یــک ســازمان 
نیــز بــرای پیشــبرد اهــداف ، دیــدگاه هــای مختلفــی 
ــی  ــی های ــد خروج ــه تولی ــر ب ــه منج ــود دارد ک وج
مــی شــود. بــه عنــوان مثــال یــک مدیــر ، اســتراتژی 
ســازمان را تعییــن مــی کنــد ، بدنــه میانــی ســازمان، 
ــد و در  ــف می کنن ــب و کار را تعری ــای کس فرآینده
نهایــت گروهــی بــه طراحــی نــرم افــزار مــی پردازنــد. 
معمــاری ســازمانی تمامــی ایــن فعالیت هــا را در یــک 
چارچــوب واحــد نمایــش می دهــد و بیــان می کنــد که 

چگونــه ایــن اجــزا می تواننــد 
با یکدیگــر در تعامل باشــند. 
همانگونــه ســاخت یــک 
ــدون  ــا ســاختمان ب ســازه ی
ــاری غیرممکن  طراحی معم
اســت، ایجــاد سیســتم های 
ــاری  ــدون معم ــی ب اطالعات
نیســت.  درســت  نیــز 
معمــاری ســازمانی، یــک 
بــرای  ســاختار منطقــی 
ــازماندهی  ــدی و س طبقه بن
ابعــاد مختلــف یک ســازمان                                                     
را  ارایـــــه    مـی دهد و 
ــرای تبییــن،                               ــی ب چارچوب
و  ســازی  هماهنـــــگ 

ــازمان در  ــر س ــا و عناص ــه فعالیت ه ــازی کلی همسوس
ــت. ــازمان اس ــردی س ــداف راهب ــه اه ــل ب ــت نی جه
 ، مســتندات  از  مجموعــه ای  ســازمانی  معمــاری 
نقشــه های فنــی، نمودارهــا، مدل هــا، اســتانداردها 
منظــور  بــه  کــه  اســت  اجرایــی   اقدامــات  و 
تعریــف مأموریت هــا، اطالعــات الزم جهــت انجــام 
ــای  ــاز و فراینده ــورد نی ــای م ــا، فناوری ه مأموریت ه
انتقالــی الزم جهــت انجــام آن هــا اســتفاده می شــوند 
ــع  ــاری وض ــود، معم ــع موج ــاری وض ــامل معم و ش
مطلــوب و یــک طــرح انتقالــی اســت. فراینــد معمــاری 
راهبــردی  برنامه ریــزی  اصلــی  فــاز  شــامل ســه 
ــازمانی،  ــاری س ــزی معم ــات، برنامه ری ــاوری اطالع فن

ــت.  ــازمانی اس ــاری س ــرای معم و اج
امــروزه یکــی از بالهایــی کــه ســازمان  هــا دچــار آن 
ــف  ــای مختل ــرم افزاره ــری از ن ــره گی ــد ، به شــده ان
ــدم  ــل ع ــفانه بدلی ــه متاس ــت ک ــته اس ــی گسس ول
یکپارچــی و اتصــال سیســتم هــا بــه یکدیگــر ، موجــب 
ــی و  ــات تحلیل ــه اطالع ــی ب ــا دسترس ــت ت ــده اس ش
مدیریتــی ، دشــوار و در برخــی مــوارد غیرممکــن 
جایــگاه  تضعیــف  باعــث  امــر  همیــن  و  باشــد 
ســازمان در زیســت بــوم مربوطــه مــی شــود. راهــکار                                                                                            
بــرون رفــت ازایــن مشــکل ، معمــاری ســازمانی اســت. 
خوشــبختانه در ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
ــم  ــت و بلندنظــری ، تصمی ــا درای ــم ب ــزد ه اســتان ی
گرفتــه شــد پــروژه معمــاری ســازمانی در حــوزه 

ــد:  ــرا درآی ــه اج ــاز ب ــب دو ف ــی در قال عملیات
فــاز اول : تحلیــل، بهبــود و طراحــی فرایندهای 

تی  عملیا
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ــد و  ــروع ش ــرداد ۱397 ش ــل خ ــاز اول از اوای ــه ف ک
تــا اوایــل بهمــن ۱397 بــه اتمــام رســید. ایــن پــروژه 
در قالــب 3 مرحلــه اجــرا و مــورد تائیــد کارشناســان، 
مدیــران، هیــات داوران، صاحــب نظــران، هیــات 
مدیــره، هیــات رئیســه و مدیریــت ســازمان قــرار 
ــایی  ــد از : شناس ــه عبارتن ــه مرحل ــن س ــت. ای گرف
ــود  ــای موج ــایی فراینده ــداف، شناس ــازمان و اه س
ــی .  ــای عملیات ــود فراینده ــت بهب ــی و در نهای عملیات
اهــم فعالیــت هایــی کــه در ایــن پــروژه صــورت 

گرفــت عبارتنــد از :
* مطالعــه کلیــه اســناد باالدســتی و 
اســتراتژیک ســازمان بالــغ بــر  ۱۴00 

صفحــه
ــطوح  ــای الزم در س ــوزش ه ــه آم * ارائ

ــق ــات تواف ــزاری جلس ــف و برگ مختل
ــازمان  ــود س ــت موج ــایی وضعی *شناس
ــا ،  ــر ارکان ســازمان ، فراینده مشــتمل ب
ــا ،  ــوگاه ه ــف ، گل ــاط ضع ــان ، نق ذینفع

ــا سیســتم ه
و  فرایندهــا  شناســنامه  تهیــه   *
زیرفرایندهــای موجــود ســازمان بالــغ بــر 

فراینــد  5۴
* مصاحبــه بــا کارشناســان و مدیــران 
ســازمان، کارشناســان خــارج از ســازمان ، 

کارشناســان ســازمان هــای همــکار و بررســی تجــارب 
ســازمان هــای دیگــر 

ــا امــکان  ــی ب ــود فرایندهــای عملیات * طراحــی و بهب
ــاال ــری و اطمینــان ب پذی

 ،BPMN ، IDEF0( ــدی ــای فراین ــدل ه * طراحــی م
) PHD

* طراحی بالغ بر 60 فرم استاندارد
* پیشنهاد ساختار و طبقه بندی جدید کاری

ــع   ــه وض ــود ب ــع موج ــال از وض ــه انتق ــه برنام * ارائ
ــوب مطل

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــای س ــش ه ــن چال بزرگتری
ســاختمان کــه مــورد شناســایی قــرار گرفــت عبارتنــد 

از:
* پائیــن بــودن ســهم بــازار بــه دالیــل مختلــف  کــه 

ناشــی از 
ــط  ــازمان توس ــگاه س ــه جای ــاد الزم ب ــدم اعتق * ع

ــکار  ــای هم ــازمان ه س
* عــدم مراجعــه مشــتریان بــه ســازمان بدلیــل عــدم 

آشــنایی بــه مقــررات ســاخت و ســاز و خدمات ســازمان 
 * عــدم الــزام مراجعــه مشــتریان بــه ســازمان بــرای 

ســاخت و ســاز
* غالــب بــودن وجهــه صــوری و بازدارندگــی ســازمان در 
ســاخت و ســاز بدلیــل تصمیمــات متنوع ســاخت و ســاز

* دشــواری یــا عــدم دسترســی بــه اطالعــات تحلیلــی 
و مدیریتــی بدلیــل اســتفاده از سیســتم هــای متنــوع 

و مســتقل از هــم
* پویایــی ســازمان بدلیــل تفویــض اختیــارات مطابــق 

بــا آئیــن نامــه
ــد  ــه ش ــروژه ارائ ــن پ ــه در ای ــی ک ــای مهم راهکاره

عبارتنــد از:
۱. طراحــی فرایندهــای بهبــود یافتــه و 

منطبــق بــر قانــون 
2. پیشــنهاد توســعه سیســتم بصــورت 

ــرا فرایندگ
ــازنده  ــگاه س ــه جای ــژه ب ــه وی 3. توج

ــه ــن نام ــق آئی ــالح طب ذیص
ــت  ــن و پرداخ ــن تعیی ــف قوانی ۴. تعری

حــق الزحمــه
ــا  ــرم افزاره ــه اتصــال ن ــف نقط 5. تعری
بــرای تبــادل اطالعــات بیــن سیســتمی

6. تعریــف جایــگاه مهندســین در ارائــه 
پرداخــت  روش  تعییــن  و  خدمــات 

ــه مربوط
ــاز  ــاخت و س ــه س ــه برنام ــه ب 7. توج

ــوری ــارت ص ــرل و نظ ــذف کنت ــرای ح ب

ــه  ــو و ارائ ــن گفتگ ــما در ای ــور ش گنجینــه زید:از حض
ــم.    ــی کنی ــکر م ــی تش ــب تخصص مطال

دکتــر لســان صــدق: مطمئــن باشــید کــه                 
تصمیــم ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
ــروژه معمــاری ســازمانی نشــانه  ــدازی پ ــزد در راه ان ی
ــازمان ،  ــت س ــود وضعی ــازمان در بهب ــزم و اراده س ع
افزایــش کارایــی و اثربخشــی و جــذب ارزشــمندترین 
ــالی  ــتریان ، اعت ــت مش ــان رضای ــه هم ــرمایه ک س
استانداردســازی  و  مهندســان  و  ســازمان  جایــگاه 
ــا اجرایــی  ــد ســاخت و ســاز اســت. امیــد اســت ب رون
کــردن مرحلــه دوم پــروژه ، همــه بتواننــد از مزایــای 
ــکاری  ــت و هم ــادارد از جدی ــوند. ج ــد ش آن بهرمن
ــان  ــی و کارشناس ــران میان ــت ، مدی ــه مدیری صمیمان
ســازمان کــه در تهیــه ســند جامــع فرایندهــای 
عملیاتــی ســازمان ، نقــش مهمــی داشــتند ، قدردانــی 

ــم. ــی کن م

نرم افزارهای مختلف 
در این سازمان 

وجود داشته و هر 
کدام در حوزه خود 
بهترین کارایی را به 
همراه داشت، لیکن 

در ارتباط با یکدیگر                              
نمی توانستند بازده 
خوب و ارتباط کامل 

داشته باشند. 
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کمیته نوآوری 
سازمان حامی

 ایده پردازان حوزه 
ساخت و ساز

قبــل                    ســال  چهــار  حــدود  بــه  موضــوع  ســابقه 
ــت در  ــان  در حــال فعالی ــا از آن زم ــردد.  م ــی گ برم
ــتارتاپ هایی                    ــا و اس ــب و کاره ــت از کس ــوزه حمای ح

ــد. ــت دارن ــوزه IT فعالی ــه در ح ــم ک ــوده ای ب

گنجینه زید: این حمایت ها چگونه است؟ 
دهنــده  شــتاب  عنــوان  بــه  مــا  کشورشــاهی: 
ــژه در  ــه وی ــا ب ــای نوپ ــب و کاره ــگامان از کس پیش
ــم.  ــت می کنی ــی حمای ــی ت ــی و آی س ــوزه آی ت ح
ــا  ــن آنه ــه دارد: اولی ــد مرحل ــا چن ــای م ــت ه حمای
ــر اســاس نیازهــای  ــی اســت. مــا ب حمایــت هــای مال
ــک  ــان کم ــون توم ــا 30 میلی ــد 25 ت ــود در ح موج
ــم و  ــا می کنی ــتارتاپ ه ــن اس ــه ای ــوض ب ــی بالع مال
ــرای رشــد یافتــن کســب و کارشــان،  ــم ب ســعی داری
ــد.  ــار بگیرن ــی در اختی ــه و نقدینگ ــرمایه های اولی س
 Action Plan تمــام ایــن ســرمایه هــا بــه صــورت
اســت کــه بــر اســاس مراحــل پیشــرفت و تکمیــل کار 
ــا  ــاًل اعــالم می کننــد م ــا اعــالم مــی کننــد. مث ــه م ب
ــک نمایشــگاه  ــم و از ی ــان بروی ــه اصفه ــم ب می خواهی
دیــدن کنیــم. یــا می خواهیــم فــالن محصــول را 
ــرای  ــم. ب ــه انجــام دهی ــم و روی آن تســت اولی بگیری
ارائــه  را  الزم  کمک هــای  چنینــی  ایــن  کارهــای 

ــرد.  ــام گی ــا انج ــم ت می کنی
ــت  ــیار حمای ــن بس ــر م ــه نظ ــه ب ــدی ک ــت بع حمای

دکتر محمدکاظم کشور شاهی
عضو کمیته نوآوری و توسعه کارآفرینی سازمان

بــا دکتــر محمدکاظــم کشــور شــاهی بــه گفتگــو 
مــی نشــینیم کــه حــدود 20 ســال ســابقه فعالیت 
در حــوزه منابــع انســانی و اســتراتژی هــای کســب 
و کار دارد. او نزدیــک بــه ۱6 ســال بــه عنــوان 
ــی پیشــگامان و  ــع انســانی گــروه تعاون ــر مناب مدی
بــه مــدت 5 ســال بــه عنــوان مدیــر عامــل شــتاب 
دهنــده فعالیت داشــته اســت. کشــور شــاهی دارای 
مــدرک دکتــرا در رشــته کســب و کار و حــدود ۱0 
ســال اســت کــه بــرای تدریــس بــا دانشــگاه هــای 
ــر  ــال حاض ــکاری دارد. وی در ح ــزد هم ــتان ی اس
ــی و                              ــعه کارآفرین ــوآوری و توس ــه ن ــو   کمیت عض
ســرمایه گذاری ســازمان نظام مهندســی ساختمان                                                                                  
مــی باشــد. ابتــدا از او می خواهیــم در مــورد ســابقه 
ــوآوری در  ــاوری و ن ــا و فن ــتارتاپ ه ــای اس و فض

اســتان یــزد صحبــت کنــد. او مــی گویــد:
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ــری و  ــت فک ــت، حمای ــم هس ــی ه مهم
ــور  ــب دو مح ــا در قال ــت. م ــی اس تجرب
ــوزش  ــا آم ــو پ ــای ن ــتارت آپ ه ــه اس ب
یکســری                                   شــامل  کــه  دهیــم  مــی 
یکســری                                       و  نــرم  هــای  مهــارت 

مهــارت هــای ســخت مــی شــود.

گنجینــه زید: تعریــف شــما از مهــارت هــای 
نــرم و ســخت چیســت؟

کشورشــاهی:  منظــور از مهــارت هــای نرم، 
مراحــل بهره بــرداری از مهــارت هــای 
ســخت اســت. تــا زمانــی کــه یــک 
مهنــدس عمــران نتوانــد بــا افــراد ارتباط 
ــایی  ــازار را شناس ــد ب ــد، نتوان ــرار کن برق
ــر  ــد تیمــی را دور یکدیگ ــا نتوان ــد، ی کن
جمــع کنــد، نمــی توانــد در اجــرای 
ــد. ــق باش ــود موف ــر خ ــورد نظ ــروژه م پ

ــان  ــع هم ــخت در واق ــای س ــارت ه  مه
تکنیــک هــا و آمــوزش هــای خــاص و فنی 
اســت کــه افــراد در حــوزه هــای مختلــف 
مــی گذراننــد. مثــل برنامــه نویســی و                                               

مهــارت هــای خــاص هــر رشــته مثــل مهندســی مکانیک 

یــا نســاجی. ایــن گونه مهــارت های ســخت در اصــل باید 
در دانشــگاه ها آمــوزش داده شــود. امــا مهــارت هــای نــرم 
ــم ســازی، مهــارت هــای شــخصیت شناســی،  ــل تی مث
مهــارت هــای مذاکــره و مهــارت هــای چالــش زدایــی 
ــای  ــه مهارت ه ــوط ب ــوارد مرب ــه م ــازار، از جمل در ب
نــرم محســوب می شــوند تــا آنچــه در دانشــگاه ها 
ــانند.  ــه انجــام برس ــه مرحل ــد در اینجــا ب ــاد گرفته ان ی
بنابرایــن مــا بــه عنــوان شــتاب دهنــده پیشــگامان هــم 
ــم  ــم و ه ــاد می دهی ــا ی ــه آنه ــرم را ب ــای ن ــارت ه مه
ــتارت  ــگاه ها اس ــه در دانش ــخت را ک ــای س ــارت ه مه

ــم. ــل می کنی ــد، تکمی زده ان
 بــرای تحقــق ایــن هــدف مــا از یکســری منتورها اســتفاده 
ــب و کار  ــه کس ــب تجرب ــان صاح ــه خودش ــم ک می کنی
هســتند و  می تواننــد کمــک کار گــروه هــای اســتارتاپی 
باشــند کــه راحت تــر بــه رشــد برســند. آنهــا مــواردی 
را آمــوزش مــی دهنــد کــه گــروه هــا زودتــر بــه هــدف 
برســند و بــه اصطــالح مــا یــک کاتالیــزور بــرای رشــد 

هســتند.
 اگــر قــرار بــود کســی ایــن آموزش هــا را بــه کار بگیــرد 
ــه  ــه نتیج ــد و ب ــتفاده کن ــا اس ــی از آنه ــد از مدت و بع
ــار ســال طــول می کشــید.  ــا چه برســد، شــاید ســه ی
ــد  ــدار رش ــم مق ــی کنی ــعی م ــیوه س ــن ش ــا ای ــا ب ام
ــا  ــم ت ــتر کنی ــد او را بیش ــرعت رش و س

ــه نتیجــه برســد. ــر ب زودت
 مــا بــرای اینکــه در کار خــود ســردرگمی 
نداشــته باشــیم یــک سلســله از ایــن 
آموزش هــا را فهرســت کــرده ایــم و جــزء 
در ســطح  هایــی  معــدود شــتابدهنده 
ــام  ــن کار را انج ــه ای ــتیم ک ــور هس کش
داده ایــم و کامــال نقشــه راه بــرای مــا 

ــت. ــخص اس مش
 وقتــی فــرد وارد میــدان کار می شــود 
را  آموزش هــا  کــه  ترتیــب  بــه  بایــد 
ــود  ــر ش ــب و کار او بهت ــد، کس می گذران
و موفــق باشــد. در کنــار حمایت هــای 
ــت  ــا ظرفی ــی، م ــری و تجرب ــی و فک مال
کســب و کار را بــرای آنهــا فراهــم می کنیــم. 
ــم  ــا محیطــی را داری ــد م مالحظــه بفرمایی
ــرکت  ــه صــورت محــل ش ــا ب ــه در اینج ک
ــه  ــای کاری ب ــد و فض ــرد در می آی ــرای ف ب
صــورت رایــگان در اختیــار وی مــی باشــد.

 تجربــه نشــان داده اســت کــه وقتــی 
جوانــی مــی خواهــد کاری را شــروع کنــد، 
ــار  ــازه ای را در اختی ــاًل مغ ــود و مث ــوع می ش وارد موض

ما به عنوان یکی از 
مراجعی که از سوی 

مقام معظم رهبری و 
ریاست جمهوری از 

ما دعوت شده است، 
راهکارهای مورد 

نظرمان در این حوزه 
را خدمت مقام معظم 

رهبری و معاونان 
ریاست جمهوری 
و وزرا داشته ایم و 

در سالهای ۹7 و ۹۸ 
اینگونه برنامه ها                
به وفور اتفاق افتاده 

است. 
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می گیــرد و ابــزار اولیــه را فراهــم مــی کنــد، امــا تــازه 
متوجــه مــی شــود کــه او مــرد ایــن کار نیســت و بایــد 

ــی داده و  ــام م ــل انج ــی را از قب کارهای
ــی آورده و  ــدام روی م ــن اق ــه ای ــد ب بع
هزینــه نســبتاً ســنگین را روی دســت او 

گذاشــته اســت. 
ــای  ــک فض ــدا ی ــی در ابت ــن وقت بنابرای
ــورت  ــه ص ــی و کاری ب ــب آموزش مناس
وارد  فــرد  و  کنیــم  فراهــم  رایــگان 
محیــط کســب و کار شــود در واقــع 
مــا زمینه ســاز بــه کارگیــری و رشــد 
ایــده در کنــار حمایت هــای مالــی و 

می شــویم. نرم افــزاری 
شــرط پذیــرش مــا در نــگاه اول آن 
نیســت کــه یــک فــرد ایــده خوبــی 
ــردی  ــال ف ــه دنب ــا ب ــد. م ــته باش داش
هســتیم کــه تیــم قــوی را داشــته باشــد. 
یعنــی مــا بــه دنبــال تیــم هســتیم و نــه 
بــه دنبــال یــک فــرد. مــا اعتقــاد داریــم 
کــه وقتــی فــرد کاری را بــه صــورت 
تیمــی انجــام بدهــد زودتــر و بهتــر                       

ــای  ــش کاری و حمایت ه ــده را چک ــد آن ای ــی توان م
ــه  ــد و کار ب ــت برس ــه موفقی ــد و ب ــب کن الزم را کس

ــرود.  ــش ب پی
ــه عنــوان  ــر ب خودمــان در ســال های اخی
ــطح  ــق در س ــده موف ــتاب دهن ــک ش ی
کشــور بــوده ایــم و در حقیقــت بــه عنوان 
یــک شــتاب دهنــده دانــش بنیــان و 
ــم.  ــوده ای ــت علمــی ب مــورد تاییــد معاون
ــوان یکــی از مراجعــی کــه از  ــه عن ــا ب م
ــری و ریاســت  ــام معظــم رهب ســوی مق
ــت،  ــده اس ــوت ش ــا دع ــوری از م جمه
ایــن  در  نظرمــان  مــورد  راهکارهــای 
حــوزه را خدمــت مقــام معظــم رهبــری 
وزرا  و  جمهــوری  ریاســت  معاونــان  و 
 9۸ و   97 ســالهای  در  و  داشــته ایم 
ــاق  ــور اتف ــه وف ــا ب ــه ه ــه برنام اینگون

ــت.  ــاده اس افت
در حقیقــت مــا در سیاســت گــذاری های 
فنــاوری و نــوآوری کشــور نقــش مهمــی 
می توانــم  جــرأت  بــه  و  داشــته ایم 
ــای  ــدود شــتابدهنده ه ــم جــزء مع بگوی
اســتانی هســتیم کــه ایــن ظرفیــت بــرای 
مــا بــه وجــود آمــده کــه بتوانیــم بــه ایــن 

مرحلــه ورود پیــدا کنیــم و کار را بــه پیــش ببریــم.
ــی  ــه ، یک ــا تجرب ــاورین ب ــا و مش ــتفاده از منتوره  اس
ــا  ــه م ــت ک ــی اس ــت های ــر از ظرفی دیگ
ــم. از  ــود آورده ای ــه وج ــا ب ــم ه ــرای تی ب
دیگــر  حمایت هــا و کارهــای مهمــی کــه 
ــق  ــای موف ــده ه ــتاب دهن ــرای ش ــا ب م
ــه  ــت ک ــم، آن اس ــام داده و می دهی انج
مجموعــه  یــک  کــه  از ظرفیت هایــی 
ــی آورد  ــود م ــه وج ــا ب ــرای آنه ــزرگ ب ب

کننــد. بهره بــرداری 
ــه 30  ــک ب ــگامان نزدی ــه پیش  مجموع
فعالیــت  در حــال  کــه  اســت  ســال 
اســت و در ایــن چنــد ســال یــک ســری 
ــاز در  ــیل س ــه پتانس ــرکت و مجموع ش
ــا  ــت. م ــرده اس ــاد ک ــود ایج ــل خ داخ
ــوری،  ــر ن ــک، فیب ــدر خش ــه بن مجموع
اینترنــت و یــا پســت را بــه عنــوان 
در  ظرفیت ســازی  از  مجموعــه ای 
درون خــود داریــم و آنهــا را رایــگان 
ــرار  ــردازان ق ــده پ ــد ای ــار رش در اختی
می دهیــم. اینهــا ظرفیت هــای فنــی و                                          
ظرفیــت هایــی اســت کــه بــه نوعــی بــه آنهــا کمــک 
ــند. ــود برس ــد خ ــه رش ــر ب ــت ت ــا راح ــد ت ــی کن م

 ایــن مجموعــه هــا حاصــل تــالش مدیرانــی هســتند که 
صاحــب تجربه و دانش کار هســتند و از آن 
مهمتــر، وجــود تیم هــا و ارتباطــات اســت 
ــوردار  ــا از آن برخ ــه ه ــن مجموع ــه ای ک
هســتند. بــه عنــوان نمونــه مــا همــکاری 
و  علمــی  معاونــت  بــا  را  ارتباطــی  و 
مجموعه هــای دولتــی پتانســیل ســاز 
مثــل معاونــت هــای علمــی وزارتخانه هــا 

ــم.  داری
 در همیــن جــا خاطرنشــان کنــم کــه مــا 
ظرفیت هــای مربــوط بــه دانشــجویان 
و نخبــگان پســری داریــم کــه مثــاًل 
مشــکل ســربازی دارنــد. مــا بــا مجموعــه 
ــم و  ــوی داری ــاط ق ــه ارتب ــام وظیف نظ
مثــاًل بــه فــرد گفتــه می شــود کــه 
نیــازی نیســت بــه خدمــت وظیفــه 
ــه جــای آن در اینجــا خدمــت  ــرود و ب ب
کنــد. منظــور آن اســت کــه مــا ترتیبــی 
ــک  ــوان ی ــه عن ــخص ب ــا ش ــم ت می دهی
ــع  ــاوری تاب ــرکت های فن ــن آور در ش ف
نظــام وظیفــه بــه خدمــت مشــغول شــود 

ما به دنبال فردی 
هستیم که تیم قوی را 
داشته باشد. یعنی ما 
به دنبال تیم هستیم 
و نه به دنبال یک 

فرد. ما اعتقاد داریم 
که وقتی فرد کاری 
را به صورت تیمی 
انجام بدهد زودتر 
و بهتر می تواند آن 
ایده را چکش کاری 

و حمایت های الزم را 
کسب کند 

حمایت های 
ما چند مرحله 

دارد: اولین آنها                             
حمایت های مالی 
است. ما بر اساس 
نیازهای موجود 
در حد ۲5 تا 30 

میلیون تومان کمک 
مالی بالعوض به این 
استارتاپ ها می کنیم 
و سعی داریم برای 
رشد یافتن کسب و 
کارشان، سرمایه های 

اولیه و نقدینگی 
دراختیار بگیرند. 
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ــه  ــوان نظــام وظیف و دوره خدمــت خــود را تحــت عن
ــاند.  ــام برس ــه انج ــاور ب ــرکت های فن و ش
ــا  ــه ی ــوان امری ــه عن ــت او ب ــن حال در ای
ــود  ــم خ ــار تی ــه در کن ــوان وظیف ــه عن ب

ــد.  ــه می ده ــی را ادام ــت قبل فعالی

ــای  ــتارتاپ ه ــداد اس ــه تع گنجینــه زید: چ
قــوی حاصــل تــالش شــما هســتند؟

کشورشــاهی: در ایــن چنــد ســالی کــه 
ــاً حــدود 20  ــم تقریب ــت کرده ای ــا فعالی م
ــم و  ــت کرده ای ــتارتاپ را حمای ــا 25 اس ت
آنهــا خروجــی مناســب داشــته و حــدود ۸ 
مــورد از آنهــا جــذب ســرمایه داشــته انــد. 
نکتــه مهمــی کــه در ایــن ارتبــاط بایــد به 
اطــالع شــما برســانم ایــن اســت کــه آنهــا 
در حــوزه هــای مختلــف ماننــد بهزیســتی، 
ــای خــاص،  ــگاه ه ــه، طراحــی، فروش بیم

ــوه و  ــوزه می ــتیک، ح ــل و لجس ــل و نق ــوزه حم ح
خوراکــی هــای زود مصــرف، حــوزه هــای گردشــگری، 
حــوزه ســالمت و بــازی هــای آنالیــن فعالیــت دارنــد. 
ــازرگام  ــد ب ــن اســتارتاپ هــا مانن برخــی از معروف تری

یــا اکوپســت مشــابه آنهــا هســتند کــه در 
ــرای  ــات الزم ب ــر اقدام ــال اخی ــد س چن
رشــد آنهــا انجــام شــده اســت. آنهــا االن 
فــروش دارنــد و نکتــه قابــل توجــه آنکــه 
ــیار  ــد بس ــی از رش ــن دوران کرونائ در ای
خوبــی برخــوردار بودنــد، چــرا کــه مــردم 
ــه  ــه جهــت کســب و کارهــای آنالیــن ب ب
بایــد در  آورده و کاری کــه  آن هــا رو 
طــول مــدت پنــج یــا شــش ســال انجــام                                                                 
ــای  ــه ه ــورت برنام ــه ص ــم ب ــی دادی م
20 یــا 30 روزه بــرای ایــن تیــم هــا 
ــیار  ــد بس ــا از رش ــد و آنه ــود آم ــه وج ب
خوبــی برخــوردار شــدند و در نتیجــه 
ــا شــد  ــب آنه ــی نصی ــی خوب ــد خیل درآم
ــاد  ــی ی ــه خوب ــز ب ــازه نی ــای ت و چیزه
گرفتنــد. تیم هــای کســب و کاری کــه 
نــام تعــدادی از آنهــا را نیــز ذکــر کــردم، 

در حقیقــت بــا نظــارت و حمایــت مــا بــه ایــن نتایــج 
ــیدند. ــوب رس خ

گنجینــه زید: ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
ــرار دارد،؟ ــم ق ــن مه ــای ای ــزد کج ــتان ی اس

ــم از  ــادی میکن ــما  ی ــخ ش ــاهی:  در پاس کشورش

ــوآوری و فنــاوری در  ایــده بســیار ارزشــمند کمیتــه ن
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
ــن  ــی کــه ای ــزد و ابتــکار عمل اســتان ی
ــه  ــی ب ــی تخصص ــی و فن ــاد مردم نه

ــت. ــه اس ــوع رفت ــن موض ــمت ای س
ــد  ــای جدی ــیوه، ظرفیت ه ــن ش ــا ای  ب
ــای  ــت ارتق ــوآوری در جه ــاوری و ن فن
ــام مهندســی  ــازمان نظ ــای س فعالیت ه
ســاختمان ایجــاد شــده و ذینفعــان         

ــد.  ــرداری کنن ــره ب ــد به ــی توانن م
یــا  ایــن ترتیــب یــک معمــار  بــه 
مهنــدس ناظــر کــه در کار خــود خبــره 
اســت می توانــد بــا اســتفاده از فنــاوری 
ــرد خــود را  ــرد و کارک ــوآوری عملک و ن
ــت  ــت و دق ــا صح ــد و ب ــعه بخش توس
بســیار بیشــتر کاری نظــارت بــه عنــوان 
ــش  ــه پی ــازمان ب ــنگین س ــالت س رس

ــرود. ب
بــرای                    نیــز  تــازه  ایــن صــورت ظرفیت هــای   در 
بــه کارگیــری ایــن فنــاوری و نــوآوری بــرای ذینفعــان 
ــم  ــا ه ــود. م ــی ش ــاد م ــایی و ایج ــازمان، شناس س
ایــن  در  برآیــد  از دســتمان  هرچــه 

ــرد.  ــم ک ــی نخواهی ــه کوتاه زمین
ــه در  ــن کمیت ــو ای ــوان عض ــه عن ــا ب م
ــه در  ــرادی را ک ــا اف ــی آن هســتیم ت پ
زمینــه مســائل مربــوط بــه ســاخت 
ــی  ــده های ــام مهندســی ای ــاز و نظ و س
دارنــد تحــت حمایــت خــود قــرار دهیم 
و نظــام مهندســی نیــز متقابــاًل متعهــد 
شــده اســت کــه یکســری منتــور و 
کارشناســان خوبــی کــه بتواننــد بــه مــا 
ــد  ــانند و کار را شــکل بدهن ــاری برس ی

ــد. ــی کن معرف
 در حــال حاضــر نیــز اســتارت آپ هایی 
ماننــد شــهر بیــن یــا پیــن جــاب 
توانســته اند بــه حــوزه کار و فعالیــت 
ــای  ــی کمک ه ــام مهندس ــازمان نظ س
شــایانی بدهنــد و ضمــن  بهینــه کــردن 
ــی ســاختمان،                  ــازمان نظــام مهندس فعالیت هــای س

ــند.  ــردم باش ــائل م ــل  مس ــدد ح در ص
یــک ســری از مــردم  و ذینفعــان نیــز هســتند کــه در 
ــده هســتند و خــوب اســت  ــت گیرن ــن حــوزه خدم ای
ــه  ــدگان را ب ــات گیرن ــا و خدم ــان ه ــات رس ــا خدم م
یکدیگــر وصــل کنیــم. ایــن اســتارتاپ ها و پلتفــرم هــا 

ما ترتیبی می دهیم 
تا شخص به عنوان 

یک فن آور در 
شرکت های فناوری 
تابع نظام وظیفه به 

خدمت مشغول شود 
و دوره خدمت خود 
را تحت عنوان نظام 
وظیفه و شرکت های 

فناور به انجام 
برساند. 

وقتی یک تیم به 
یک شرکت تبدیل 
شد بین صفر تا 
۲0 درصد سهام 
آن شرکت برای 
ما خواهد بود و 
حدود ۸0 درصد 
برای اعضای تیم و 

کسانی که آنان را در 
کنار خود گرفته اند 

اختصاص می یابد.
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ــع  ــق جم ــد از طری ــه بتوانن ــد ک ــت را دارن آن ظرفی
ــت  ــدگان خدم ــه دریافت کنن ــان را ب ــپاری، ذینفع س
ــاء  ــا را ارتق ــرد ه ــا و عملک ــد و کارکرده ــل کنن وص

ــت  ــه ای از وضعی ــن خالص ــند. ای ببخش
شــتابدهنده های  مجموعــه  موجــود 
ــن  ــه در ای ــت ک ــام کار اس ــال انج درح
ــکل  ــی را ش ــای خوب ــال کاره ــد س چن

ــد. داده ان

دربــاره  شــما  دیــدگاه  زید:  گنجینــه 
موفقیــت کارهــای تیمــی در حــوزه 

فنــی مهندســی چیســت؟ 
کشورشــاهی: یکــی از مــواردی کــه در 
دســتاوردهای خــود بــه آن اشــاره کــردم، 

ــه تیــم ســازی داده مــی شــود.  اهمیتــی اســت کــه ب
ــوی کار  ــم، ق ــک تی ــه ی ــی ک ــم زمان ــاد داری ــا اعتق م
کنــد مــی توانــد ایــده خــود را حتــی اگــر ناقــص باشــد 
بــه ثمــر برســاند. چراکــه تیــم آنقــدر ظرفیــت ســازی 
مــی کنــد کــه مــی توانــد تمامــی حفــره هــا را تکمیــل 
ــود  ــم ، خ ــای تی ــی از اعض ــع یک ــد. در واق ــر کن و پ
شــتاب دهنــده و مثــاًل نظــام مهندســی اســت. ممکــن 

ــتانداری،  ــم از اس ــای تی ــه اعض ــت ک اس
شــهرداری و یــا معاونتهــای آنهــا باشــد. 
ــد  ــم بتوان ــک تی ــه ی ــت ک ــم آن اس مه
آدم هــا و مجموعــه هایــی را کــه جایــگاه 
دارنــد،  مناســب  حقیقــی  و  حقوقــی 
شناســایی و بــا آن هــا ارتبــاط برقــرار 
ــا داشــته  ــح از آن ه ــه صحی ــد و مطالب کن
باشــد. در نتیجــه ی رایزنی هــا و مذاکــرات، 
مهــارت هایــی را کــه در دوره شــتابدهی از 
آنهــا یــاد مــی شــود، مــی تــوان خــوب بــه 

ــام داد. ــت و انج کار گرف

ــش  ــما از دوره پی ــور ش گنجینــه زید:منظ
ــت؟ ــتابدهی چیس ــتابدهی و ش ش

کشورشــاهی: بــرای فعالیــت شــتابدهنده دو پروســه 
ــام  ــه ن ــا دوره ای را ب ــود دارد. م ــی وج ــت اصل و فعالی
پیــش شــتابدهی داریــم کــه فــرد بــرای ســنجش خود 
ــی دو ســه  ــازه زمان ــک ب ــد و ی ــه می کن ــم مراجع و تی
ــا  ــتابدهی م ــش ش ــد. در دوره پی ــی را می گذران ماه
ارزیابــی خاصــی روی او انجــام نمی دهیــم. فقــط 
ــامل دو  ــم ش ــن تی ــل ای ــه حداق ــت ک ــرط آن اس ش
نفــر باشــد و یکــی از اعضــای آنهــا هــم فنــی باشــند. 
ــری  ــک س ــا ی ــه آنه ــه ب ــد ماه ــن دوره چن ــا در ای م

آمــوزش هــای مقدماتــی را می دهیــم و در پایــان،                                              
ــت کار  ــازار و کیفی ــت ب ــه وضعی ــبت ب ــا را نس آن ه
تیمــی و تعامــالت تیــم و اعضــای فعــال آنهــا در 
برنامه هــا ارزیابــی می کنیــم و ســپس 

ــوند.  ــی ش ــتابدهی م ــا وارد دوره ش آنه
در دوره شــتابدهی، آنهــا محصــول حداقل 
خــود را آمــاده ســازی و بــازار خــود را بــه 
خوبــی شناســایی مــی کننــد و یکســری 
ــم  ــترش تی ــرای گس ــی را ب ــت های فعالی
صــورت             درآمدزایــی  حتــی  و  فنــی 
ــتابدهی  ــه آن دوره ش ــه ب ــد ک ــی دهن م
مــی گوییــم. دوره شــتابدهی تقریبــاً 
ــاه طــول می کشــد و شــتاب  حــدود 9 م
دهنــده در ایــن دوره ســعی می کنــد 
تیم هــا را بــه همــه ســرمایه گذاران وصــل کنــد و 
ــوده، در  ــل دم ــی مث ــه های ــن برنام ــر گرفت ــا در نظ ب
ــه  ــرای ارائ ــاده ب ــز، ســرمایه گذاران آم ــک طــرف می ی
ــا ،  ــروژه ه ــرمایه در پ ــازی س ــاری س ــرمایه و ج س
ــتند  ــا هس ــی و صندوق ه ــای حقیق ــامل مجموعه ه ش
ــان  ــا و صاحب ــتارتاپ ه ــز، اس ــر می ــرف دیگ و در ط
ایــده، شــرکت دارنــد کــه بــه صــورت تیــم حــدود دو 
ســال کار کــرده و آمــاده ارائــه توانمنــدی 

ــتند. ــود هس خ
 ایــن فراینــد تحــت عنــوان دمــوده بایــد 
پیــش الویتــور داشــته باشــد، کــه همــان 
ارائــه آسانســوری اســت و در مــورد خــود 
و  و ســرمایه  بــازار  و محصــول،  تیــم 
نیازمندیهــای حــال و آینــده، بــه ســخنان 
ــه  ــود را ارائ ــد و خ ــوش می دهن ــان گ آن
می کننــد و مــا می توانیــم ظرفیــت را 

ــان فراهــم کنیــم. ــرای آن ب

گنجینــه زید: آیــا شــما فــی ســبیل اهلل ایــن 
کارهــا را انجــام مــی دهیــد؟

کشورشــاهی: نــه.  پــس از اتفــاق 
افتــادن همــه ایــن رویدادهــا مــا تــالش می کنیــم تــا 
ایــن اســتارتاپ بــه یــک شــرکت تبدیــل شــود. وقتــی 
ایــن تیــم بــه یــک شــرکت تبدیــل شــد بیــن صفــر تــا 
20 درصــد ســهام آن شــرکت بــرای مــا خواهــد بــود و 
حــدود ۸0 درصــد بــرای اعضــای تیــم و کســانی کــه 
آنــان را در کنــار خــود گرفتــه انــد اختصــاص می یابــد.

 زمانــی کــه پــروژه بــه پایــان رســید، بــرای آنــان ارزش 
ــول و  ــوع محص ــا ن ــب ب ــم و متناس ــی کنی ــذاری م گ
بــازار آن محاســبه می کنیــم کــه هرکــدام چقــدر     

کاری که باید در 
طول مدت پنج یا 

شش سال انجام                   
می دادیم به صورت 
برنامه های ۲0 یا 30 
روزه برای این تیم ها 

به وجود آمد 

ما به عنوان عضو 
این کمیته در پی آن 
هستیم تا افرادی را 
که در زمینه مسائل 
مربوط به ساخت و 

ساز و نظام مهندسی 
ایده هایی دارند 

تحت حمایت خود 
قرار دهیم 

گنجینه یزد | شماره 52 |            71

مــی ارزنــد و ســرمایه گــذار در قبــال ســرمایه و پولــی 
ــاورد، سرنوشــت وی چــه خواهــد  ــرار اســت بی ــه ق ک
شــد؟ البتــه ممکــن اســت کــه بخشــی از ایــن ســرمایه 
و پــول بــه صــورت Smart  Money یــا ســرمایه 

هوشــمند باشــد.
منظــور مــا از ســرمایه هوشــمند آن اســت کــه 
ســرمایه گذار بــا درک نــوع نیــاز مالــی تیــم، فهرســتی 
ــد. تامیــن فضــای  از نیازهــای نقــدی را  تهیــه می کن

کاری مناســب یــا شناســایی و معرفــی 
مشــتریان، از جملــه کاربردهــای ایــن 

اســمارت مانــی تلقــی می شــود.

گنجینــه زید: آیــا شــما هــم برنامه آموزشــی 
ــی کنید؟ ــدارک م ت

ــای  ــری دوره ه ــه یکس ــاهی: بل کشورش
آموزشــی خــاص بــرای آنهــا در نظــر 
بــرای مهندســین و  ایــم کــه  گرفتــه 
و  می کننــد  فرهنگ ســازی  ذینفعــان 
کســانی را کــه بتواننــد بــه کســب و 
ــای ســنتی نظــام مهندســی کمــک  کاره

ــه  ــا را ب ــد کاره ــا بتوانن ــم ت ــی مــی کنی ــد، معرف کنن
ــد.  ــش ببرن ــی پی ــه خوب ــر ب ــک یکدیگ کم

ــب و کار  ــار کس ــدی در کن ــب و کار جدی ــی کس وقت

ســنتی قــرار می گیــرد، تــا حــدودی در برابــر اتفاقــات 
پیــش بینــی نشــده واکســینه مــی شــود. ایــن اتفــاق 
ــد  ــا رخ ده ــد کرون ــوردی همانن ــت در م ــن اس ممک
کــه برخــی مغازه هــا دو مــاه یــا بیشــتر تعطیــل 
شــدند. در ایــن حالــت شــخص بایــد بتوانــد فروشــگاه 
اینترنتــی خــود را دایــر کنــد، کمــا اینکــه بســیاری از 
ــد،  ــا بســته بودن ــول دوره کرون ــه در ط ــی ک مغازه های
ــد. ــه صــورت اینترنتــی انجــام دادن فــروش خــود را ب

گنجینــه زید: آیــا ممکــن اســت بفرماییــد 
ــانی  ــه نش ــه چ ــدان ب ــه من عالق

ــد مراجعــه کننــد؟ بای
 دکتــر کشــور شــاهی: مــا بــه 
shetabdahi. ــایت ــادی روی س ــور ع ط
ــا  ــوان ه ــم. فراخ ــوان داری com فراخ
ــی  ــرد. یک در دو ســطح صــورت می گی
ــراد  ــداوم اف Continues یعنــی بطــور م
مــی تواننــد ایــده و تیــم و مشــخصات 
ــالم  ــود را اع ــب و کار خ ــی از کس کل
ــته های  ــا را در بس ــم آنه ــا ه ــد. م کنن
پیــش                        بــه  را  کار  و  می دهیــم  قــرار  حمایتــی 

ــتند. ــم Circle هس ــی ه ــم. بعض ــی بری م
 مــا االن در Circle چهــارم هســتیم و بــرای ورود بــه 

شرکت خالق، عنوانی 
است که در کنار 

شرکت دانش بنیان 
معنا می یابد و ما 

هم اکنون تیم های 
استارتاپی را به 

صورت شرکت های 
خالق درآورده ایم. 
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Circle پنجــم از چنــد مــاه قبــل اعــالم و پذیره نویســی 
ــده و  ــایت وارد ش ــد در س ــراد می توانن ــم. اف می کنی
ــه طــور کلــی مــی تواننــد در  ــام کننــد. امــا ب ثبــت ن
محــل شــرکت و در محــل مرکــز فنــاوری شــتابدهنده 
ــور  ــزد حض ــگاه ی ــتقر در دانش ــزد مس ــگامان ی پیش
ــا  ــه م ــق ســایت ب یابنــد. همچنیــن می تواننــد از طری

مراجعــه کننــد و مــا در خدمــت ایشــان هســتیم.

ــی  ــاد واقع ــب اعتم ــت جل ــا در جه گنجینــه زید:  آی
ــد؟ ــام داده ای ــی انج ــه اقدامات ــان چ مخاطب

 دکتــر کشــور شــاهی: یکــی از دغدغه هــا و 
چالش هــای مــا همیــن اســت. مــن می خواهــم مثالــی 
بــرای شــما بزنــم: وقتــی طــرف مثــل چوپــان دروغگــو 
گفــت کــه گــرگ بــه گوســفندان حملــه کــرد، وقتــی 
ــر  ــد، دیگ ــرار کن ــه تک ــه مرتب ــا س ــن دروغ را دو ی ای
کســی بــاور نخواهــد کــرد و ظرفیــت کمــک خواهــی 
ــوده از او   ــه ب ــورد اعتمــاد جامع ــه م ــردی ک توســط ف

ــود. ــلب می ش س
ــا ظرفیت ســازی   مــا ســعی کــرده ایــم ب
ایــن  از  مقــداری  واقعــی،  و  حقیقــی 
بیــن  از  را  جامعــه  در  اعتمــاد  عــدم 
ــل  ــق و قاب ــای موف ــتارتاپ ه ــم. اس ببری
لمــس مــا ایــن را نشــان می دهنــد. 
مــا ظرفیــت ســازی و زیــر ســازی بــرای 
ــرم  ــف ن ــای مختل ــروه ه ــا در  گ تیم ه
مــوازی کاری  می دهیــم.  انجــام  افــزار 
حوزه هــای  در  کــه  مجموعه هایــی  در 
ــا  ــتارتاپ ه ــزء اس ــود را ج ــف، خ مختل

ــعار  ــا ش ــوزه تنه ــن ح ــا و در ای ــد. ام ــداد می کنن قلم
ــه  ــی شــود ک ــث م ــن باع ــد.  ای ــد، رخ می ده می دهن
نتواننــد رســالت و کاری را کــه اعــالم کــرده و بــر عهده 
گرفتــه انــد انجــام دهنــد و افــراد جدیــد نیــز کــه واقعاً 
دســتمایه ای بــرای اقــدام دارنــد، مــورد بــی اعتمــادی 
ــه  ــر ب ــال حاض ــه در ح ــه جامع ــد. البت ــرار می گیرن ق
ســمت موضوعــات مربــوط بــه اســتارتاپ ها رفتــه 
ــگاه  ــا ن ــه ه ــی مجموع ــه رســالت اصل ــد ب اســت و بای

ــم. ــت کنی ــی راتقوی ــاد عموم و اعتم

ــا  ــما ت ــاد ش ــو بنی ــتان ن ــن دوس ــا ای گنجینــه زید: آی
ــا  ــی ی ــل ارزیاب ــروژه قاب ــته اند پ ــال توانس بح

ــند؟  ــته باش ــه ای داش ــل عرض ــی قاب خروج
دکتــر کشورشــاهی: ذینفعــان مــا هــم از بخش های 
دولتــی و هــم خصوصــی هســتند. امــا ذینفــع اصلــی 
ــت  ــان دوس ــت. این ــده اس ــب ای ــجو و صاح ــا دانش م

دارنــد کار آفرینــی را بــه جــای کارمنــدی و کارگــری 
ــا یــک محیــط انگیزشــی در شــتاب  ــد. م ــه کنن تجرب
دهنــده داریــم کــه شــامل بخــش فیلــم، کتــاب 
ــه  ــت ک ــوارد اس ــایر م ــازی و س ــبکه س ــی، ش خوان
ــای دارای  ــای تیم ه ــش پ ــایش راه پی ــه گش ــر ب منج
ــد  ــن چن ــه در ای ــه ای ک ــا تجرب ــا ب ــود. ام ــده می ش ای
ســال داشــته ایــم، وقتــی مجموعــه هایــی هســتند کــه 
پتانســیل ســازند )بــه عنــوان نمونــه معاونــت علمــی(، 

ــرای توســعه اســتارتاپ هاســت. ــی ب کمــک خوب
ــن  ــتیم و در چنی ــان هس ــش بنی ــه دان ــا مجموع  م
وضعیتــی مــا بیشــتر تیم هــا و افــرادی را تاییــد 
ــی  ــت علم ــد معاون ــر و تایی ــورد نظ ــه م ــم ک می کنی
باشــند. عنــوان شــرکت خــالق یکــی از مفاهیــم 
ــق  ــای موف ــتارتاپ ه ــرای اس ــه ب ــت ک ــدی اس جدی
و مــورد تاییــد معاونــت علمــی از آنهــا اســتفاده              
مــی شــود. شــرکت خــالق، عنوانــی اســت کــه در کنــار 
شــرکت دانــش بنیــان معنــا می یابــد و مــا هــم اکنــون 
تیــم هــای اســتارتاپی را بــه صــورت 

ــم.  ــالق درآورده ای ــای خ ــرکت ه ش
معرفــی  و  صــدور مجــوز، شناســایی 
مجموعــه هــا بــه عنــوان شــرکت خــالق، 
ــت  ــار ماس ــه در اختی ــت ک ــوزی اس مج
ــد  ــرکت های واج ــرای ش ــم ب و می توانی
ــم.  ــف کنی ــوان را تعری ــن عن ــرایط ای ش

ــارک  ــابه پ ــما مش ــا کارش گنجینــه زید: آی
ــت؟ ــاوری اس ــم و فن عل

مــا بــا                                                                                       دکتــر کشــور شــاهی: 
بخــش هایــی از پــارک علــم و فنــاوری تشــابهات 
کلــی                                                          حالــت  در  داریــم .  را  هایــی  تفــاوت  و 
ــارک هــای علــم و فنــاوری                                                                                   مــی توانیــم بگوییــم کــه پ
محــل هایــی هســتند کــه بعــد از شــتاب دهنــده هــا 
قــرار مــی گیرنــد. چــون تیــم اســتارتاپی نزدیــک بــه 
ــرکت  ــک ش ــورت ی ــه ص ــه ب ــدون آنک ــال ب ــک س ی
درآیــد، در حــال فعالیــت اســت و در اواخــر کار، 
ــم.  ــرکت می کنی ــه ش ــل ب ــا را تبدی ــه ه ــن مجموع ای
تصــور مــن ایــن اســت کــه اگــر از همــان ابتــدا عنــوان 
ــم،  ــالق کنی ــتارتاپی اط ــم اس ــک تی ــه ی ــرکت را ب ش
ــد  ــکالتی مانن ــائل و مش ــر مس ــت درگی ــن اس ممک
ــد کار را بســیار  ــات و بیمــه شــود کــه عمــاًل رون مالی

ــد. ــف کن ــا متوق ــد ی کن

تقریبًا حدود ۲0 
تا ۲5 استارتاپ را 
حمایت کرده ایم و 

آنها خروجی مناسب 
داشته و حدود ۸ 

مورد از آنها جذب 
سرمایه داشته اند. 
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نوآوری های جدید صنعت ساخت و ساز

Self-Healing Concrete  بتن ترمیم شونده
ــرای  ــح ب ــن مصال ــر کاربردتری ــی از پ ــیمان یک س
ســاخت و ســاز اســت کــه نمیتــوان نقــش آن را در 
ــر  ــش مخــرب آن ب ــه نق ــازی ) و البت ــاختمان س س
محیــط زیســت( را انــکار کــرد. محققــان بــه تازگــی 
ــاد  ــای ایج ــرک ه ــه ت ــد ک ــاخته ان ــن س ــی بت نوع
شــده  خــودش را ترمیــم میکنــد . در حقیقــت 
نوعــی میکــرو کپســول آهکــی زمانــی کــه آب وارد 
ــر  ــره ایجــاد شــده را پ ــا میشــود ، حف ــرک ه درز ت

ــد. ــظ میکن ــا را حف ــجام بن ــد و انس میکن

Thermal bridging ) پل حرارتی(
ــکار  ــت ســاختمان ان ــا  در صنع ــق ه ــروزه نقــش عای ام

ــر اســت و بســیار مهــم شــده اســت. ناپذی
انتقــال گرمــا از طریــق دیوارهــا و فریــم هــای ســاختمان 
باعــث کاهــش بهــره وری از انــرژی و اتــالف آن میشــود. 
امــروزه نوعــی ژل عایــق توســط ناســا ابــداع شــده کــه 
ــی  ــای فضای ــفینه ه ــری دارد و در س ــالف کمت ۴0% ات

اســتفاده میشــود.
ایــن نــوع آوری میتوانــد آینــده ســاختمان هایــی باشــد 
کــه بــا صــرف انــرژی بســیار کمــی بــه دمــای مناســب 

برســند.

3D Modelling )مدل سه بعدی(
تولیــد مــدل ســه بعــدی از شــهرها و ســاختمان هــا 
میتوانــد بــه پیــش بینــی وضعیــت شــکل 
ــیرهای  ــل مس ــد تحلی ــا مانن ــن آنه ــه بی گرفت
توســعه             ، انــرژی  مصــرف   ، امدادرســانی 

شــبکه هــای انــرژی و …. کمــک کنــد.
CyberCity3D  یکــی از شــرکتهایی اســت کــه 
بــا کمــک فنــاوری هــای مدلینــگ ســه بعــدی 
هوشــمند  شــهرهای  تحلیــل  و  توســعه  در 
)آینــده شهرســازی( کمــک شــایانی مــی کنــد.

همانطــور کــه روزانــه شــاهد پیشــرفت تکنولــوژی هســتیم نــوآوری هــا و ابداعــات جدیــدی را در صنعــت ســاخت و 
ســاز از ســوی مهندســان عمــران شــاهد هســتیم کــه شــاید در آینــده نزدیــک باعــث بهبــود عمــر مفیــد و عملکــرد 

ســاختمان هــا شــوند.
ــح                      ــار توضی ــه اختص ــک را ب ــه هری ــویم ک ــنا میش ــوزه آش ــن ح ــد در ای ــوآوری جدی ــا ۱0 ن ــه ب ــن مقال در ای

خواهیــم داد.

 تهیه و تدوین: کمیته آموزش سازمان
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Photovoltaic glaze ) پوشــش تولیــد 
ــک( ــرژی فتوولتائی ان

مــواد  بــا  ســاختمان  نمــای  پوشــاندن 
فتوولتائیــک میتوانــد باعــث شــود هــر 
ــرق مــورد نیــازش را از  ــرژی ب ســاختمان ان
انــرژی خورشــید تابیــده بــه نمــای خــودش 

ــد. ــن کن تامی
ــدام  ــده اق ــد کنن ــرکتهای تولی ــروزه ش ام
ــش  ــن پوش ــگ ای ــی رن ــوع ب ــد ن ــه تولی ب
کــرده انــد کــه در نتیجــه میتــوان دیوارهــا،    
ــا نمــای  ــح ســاختمان ب شیشــه هــا و مصال

ــت. ــرق داش ــد ب ــی تولی ــادی و توانای ع

Kinetic Roads ) انرژی جنبشی در جاده(
جالــب اســت بدانیــد مشــابه تکنولــوژی بــاال  بــا نــام Lybra در 
ــد و  ــد میکن ــرق تولی ــا ب ــرخ ه ــز و چ ــرژی ترم ــا از ان ــاده ه ج
ــداع در  ــن اب ــت ای ــال تس ــالن درح ــک می ــی تکنی ــگاه پل دانش

ــا میباشــد. ــای ایتالی ــاده ه ج

Kinetic Footfall) انرژی جنبشی قدم هایتان(
ــوژی  ــی تکنول ــرژی جنبش ــتفاده از ان ــدی اس ــوع آوری بع ن
جدیــدی اســت کــه درحــال توســعه اســت و اخیــراٌ                 
ــرژی جنبشــی ایجــاد شــده از قــدم هــای  ــا اســتفاده از ان ب

ــد ! ــد کنن ــرق تولی ــد ب ــته ان ــاده توانس ــران پی عاب
ایــن تکنولــوژی بیشــتر در معابــر شــلوغ کــه عابــران زیــادی 
درحــال حرکــت هســتند مثــل متــرو ، گــذرگاه هــای عابران 

قابــل اســتفاده اســت.
ایــن تکنولــوژی در یــک اســتادیوم فوتبــال در برزیــل اجرائی 
ــرژی                                                                                         ــن ان ــره ای ــا ذخی ــد ب ــته ان ــه توانس ــت ک ــده اس ش

ــد. ــن را روشــن کنن ــای دور زمی چــراغ ه

Predictive Software  ) نــرم افزارهــای 
) پیشگو

ــه  ــاختمانی ب ــر س ــازه ه ــی س یکپارچگ
، چگونگــی ســاخت  مصالــح  کیفیــت 
ــای آن  ــان ه ــک الم ــک ت ــاژ و ت و مونت

دارد. بســتگی 
پیــش بینــی و تحلیــل یکپارچگــی و 
ــای  ــرم افزاره ــا ن ــا ب ــازه ه ــتحکام س اس

ــت. ــام اس ــل انج ــرفته قاب پیش
در ســاخت اســتادیوم ویمبلــی انگلســتان 
ــزار ANYSYS اســتفاده شــد و  ــرم اف از ن

ســاختار ســقف آرک شــکل آن از نظــر یکپارچگــی و اســتحکام بررســی شــد.

ســاز  و  )ســاخت   Modular Construction
ــی( پازل

ســاخت و ســاز بــا اســتفاده از قطعــات پیــش 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــدی  م ــوع آوری بع ــاخته ن س
گرفتــه اســت. بطــوری کــه دیوارهــا ، پنجــره هــا و 
المــان هــای ســاختمان خــارج از محیــط اصلــی و 
در کارخانجــات تولیــد میشــوند و در حقیقــت فقــط 

ــام میشــود. ــروژه انج ــاژ در محــل پ کار مونت
عــالوه بــر مزیــت بــرای محیــط زیســت و کاهــش 

آالیندگــی  ســرعت ســاخت و ســاز و حمــل و نقــل کمتــر را میتــوان انتظــار داشــت.
اخیــرا یــک شــرکت چینــی توانســته بــرج 57 طبقــه ای را در عــرض ۱9 روز بــه اتمــام برســاند و بیــش از 70 

درصــد بــرج پیــش ســاخته بــوده اســت !  

Cloud Collaboration  )همکاری ابری(
اســت کــه  Baseston سیســتم جدیــدی 
امــکان همــکاری مشــترک روی یــک پــروژه 

از راه دور بصــورت همزمــان را میدهــد.
ایــن سیســتم بــه معمــاران و مهندســان 
امــکان ترســیم دیجیتــال پــروژه و تصحیــح و  

ــد. ــم میکن ــکاری آن را فراه هم
همچنیــن امــکان پیــش بینــی موانــع و                                                                       
ــم              ــاز فراه ــاخت و س ــا در س ــت ه ــن بس ب
ــان           ــران و مهندس ــر کارب ــود و دیگ ــی ش م
بصــورت  را  خــود  نظــرات  تواننــد  مــی 

ــود .  ــد کــه در سیســتم کاغــذی امــری ســخت  و کنــد ب ــه اشــتراک بگذارن ــن پلتفــرم ب الکترونیکــی روی ای

 نتیجه :
بــه نظــر میرســد ســاخت و ســاز برخــالف تصــور مــا هــم ســرعت بــا تکنولــوژی پیــش میــرود و بایــد شــاهد 

انقالبــی در ســاخت و ســاز در ســالهای آتــی بــود کــه جرقــه آن از همیــن حــاال خــورده اســت

Asset mapping ) نقشه تاسیسات(
نقشــه تاسیســات روی تاسیســات برقــی ، تهویــه 
مطبــوع ، دزدگیــر ســاختمان و… تمرکــز کــرده 
ــاب آن ،  ــات ، نص ــه تاسیس ــه کلی ــن نقش ــت. ای اس
ــرای نگهــداری را در یــک  ــه یاداشــتهای الزم ب و کلی
نقشــه تجمیــع میکنــد و از پراکندگــی اطالعــات 
جلوگیــری میکنــد. همچنیــن امــکان مدیریــت و 
نمایــش ایــن تجهیــزات توســط اینترنــت اشــیاء 
فراهــم اســت. بنابرایــن میتــوان کلیــه تجهیــزات را از 

ــرد ــت ک ــل مدیری ــا موبای ــت ی ــق اینترن طری
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ــاوری  ــوآوری و فن ــت از ن ــی صحب وقت
ــر  ــزی و ه ــر چی ــور ه ــود منظ ــی ش م
ــاد  ــه ایج ــر ب ــه منج ــت ک ــی اس روش
ــود.  ــی ش ــاص م ــزوده خ ــک ارزش اف ی
ــا روشــهای  ــد ب ــدر بتوانی شــما هــر چق
ــان  ــد نش ــاد کنی ــر ارزش ایج ــاده ت س
نــوآوری   بحــث  در  کــه  دهــد  مــی 

ــد.  ــوده ای ــر ب ــق ت موف
همــه مــی دانیــم کــه در حــوزه صنعــت 
از  زیــادی  بســیار  تعــداد  ســاختمان 
ــه آن  ــف ب ــای مختل ــه ه ــع در الی صنای
وابســته انــد و اگــر ایــن صنعــت تحــرک 
پیــدا کنــد، صنایــع دیگــر کــه عمدتــاً با 
مصالــح ســاختمانی در ارتبــاط هســتند، 

ــد. ــق می یابن رون
 در ایــن فراینــد بــه طــور طبیعــی بحــث 

نــوآوری و بــه کارگیــری فناوری هــای 
جدیــد مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد. این 
ــی  ــی جای ــت یعن ــن دس ــت در پایی وضعی
ــر                       ــی نزدیکت ــده نهای ــه مصــرف کنن ــه ب ک
مــی شــود، شــروع و طبعــا بــر تمــام                                                                         
اثــر                            نیــز  خــود  قبلــی  هــای  الیــه 
مــی گــذارد و باعــث مــی شــود کــه 
ــره  ــاال دســت زنجی ــوآوری در ســطوح ب ن

ــد.  ــاق بیفت ــز اتف نی
ــد  ــی یاب ــداوم م ــان ت ــد همچن ــن رون ای
ــای  ــوژی ه ــه و تکنول ــواد اولی ــه م ــا ب ت
ــد.  ــز رســوخ بیاب ــه نی ــواد اولی ــرآوری م ف
بــرای اینکــه ذهــن خــود را  در ایــن 
موضــوع منظــم تــر کنیــم، وقتــی در 
صحبــت                 ســاختمان  صنعــت  مــورد 
مــی کنیــم بایــد ببینیــم نــوآوری بــه چــه 

تجمیع عناصر تأثیرگذار در صنعت ساختمان، 
در قالب مراکز توسعه فناوری 

دکتر محمدمهدی لطفی / رئیس پارک علم و فناوری یزد

تا زمانی که خواست 
مصرف کننده 

ساختمان و مصرف 
کننده نهایی، استفاده 

از محصوالت 
بهتر، مناسب تر 

و نوآورانه تر و                                 
درعین حال با قیمت 

مناسب تر نباشد، 
عماًل شبکه صنعت 

ساختمان توجه زیادی 
به نوآوری نشان 

نخواهد داد.

شــکل مــی توانــد اتفــاق بیفتــد و گســتره کار را مــورد 
توجــه قــرار بدهیــم. بنابرایــن مــی توانیــم یــک دســته 

ــم. ــاد کنی ــوع ایج ــن موض ــرای ای ــی ب ــدی ذهن بن
 یــک ســازه وقتــی مــی خواهــد احــداث شــود             

ــل  ــا و مراح ــاظ فازه ــه لح ــد ب ــی توان م
کاری، از ابتــدای برنامه ریــزی و طراحــی و 
ســاخت و متعاقــب آن، بهــره بــرداری، تــا 
مراحــل بازســازی و مرمــت و تعمیــرات را 

ــود. ــامل ش ش
ــل  ــن مراح ــک از ای ــورد هری ــر در م  اگ
تدقیــق کنیــم مــی بینیــم کــه هــر کــدام 
ــرا و  ــی، اج ــزی طراح ــد برنامه ری نیازمن
نظــارت هســتند. بــرای مثــال اگــر پــروژه 
بازســازی یــک ســاختمان را در نظــر 
بگیریــد، ایــن پــروژه یــک طراحــی نیــاز 
ــی  ــات اجرای ــک عملی ــه ی ــک ب دارد و ی
ــت،  ــود و در نهای ــزی ش ــه ری ــد برنام بای

ــد. ــی کن ــب م ــق را طل نظــارت دقی
دســته بنــدی دیگــری کــه مــی تــوان 

هــر  وارد  وقتــی  کــه  اســت  ایــن  کــرد  ایجــاد 
کــدام از ایــن حــوزه هــا بشــویم، چنــد موضــوع                                       
ــم  ــد مهــم باشــد. حــوزه اجــرا را مثــال میزن مــی توان
کــه در طــی آن تکنولــوژی هــا مــورد اســتفاده اساســی 
ایــن   نوآوری هــای متعــدد را در  دارد و می توانیــم 

ــم. ــاد کنی ــا ایج ــوژی ه تکنول
ــوآوری  ــت و ن ــای کاری اس ــدی روش ه ــث بع  مبح
مــی توانــد در روش هــای کاری نیــز باعــث خلــق ارزش 
افــزوده بشــود. مــورد دیگــر، مــواد و مصالحــی اســت 
ــرد  ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــه م ک
ــر  ــا منج ــوآوری در آن ه ــوع ن ــر ن و ه
ــود. در  ــزوده می ش ــاد ارزش اف ــه ایج ب
مــورد مــواد و مصالــح، نکتــه مهــم ایــن 
اســت کــه در ایــن زنجیــره مــی توانیــم 
بــه الیــه هــای بســیار قبل تــر هــم 
ــه در مــورد  ــه عنــوان نمون برگردیــم و ب
مصالحــی کــه مثــاًل بــرای ســاخت نمای 
ــرار                                    ــتفاده ق ــورد اس ــاختمان م ــک س ی
مــی گیــرد، بــه زنجیــره تامیــن و تولیــد 
ایــن مصالــح و کارخانــه هایــی کــه هــر 
ــح را  ــواد و مصال ــن م ــک از اجــزای ای ی

ــم. ــد، بپردازی ــی کنن ــد م تولی
ــان  ــم، در هم ــال بزنی ــر را مث ــر آج اگ
ــد  ــای تولی ــا واحده ــزی و ی ــوره آجرپ ک
ســفال و ســرامیک، مــی توانیــم نــوآوری هــای زیــادی 
را داشــته باشــیم. ایــن نــوآوری هــا در زمینــه تجهیزات 
و روش هــای کاری ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد و ایــن 

رونــد همچنــان بــه بــاال دســت برمــی گــردد.
ــا چــه موانعــی  نکتــه ایــن اســت کــه در ایــن رونــد ب

در بحث نوآوری که 
وارد می شویم پول 
 smart    هوشمند یا
money الزم است 

یعنی پولی که بداند 
وقتی وارد این عرصه 

می شود به دنبال 
چه چیزی هست و 

به دنبال نوآوری در 
کجای ماجرا است؟
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دارد؟  وجــود  مشــکالتی  چــه  و  هســتیم  روبــرو 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــی رس ــر م ــه نظ ب
خواســت مصــرف کننــده ســاختمان 
اســتفاده  نهایــی،  کننــده  و مصــرف 
از محصــوالت بهتــر، مناســب تــر و 
نوآورانــه تــر و در عیــن حــال بــا قیمــت                                  
مناســب تــر نباشــد، عمــاًل شــبکه 
ــه  ــادی ب ــه زی ــاختمان توج ــت س صنع

نــوآوری نشــان نخواهــد داد.
شــاید یکــی از بزرگتریــن مجموعــه هایــی 
کــه در ایــن زمینــه دچــار مشــکل 
ــد  ــا کمــک کن ــه م ــد ب اســت و می توان
خــود دولــت اســت. بــرای مثــال مســکن 
بــوده  هایــی  پــروژه  از  یکــی  مهــر 
ــادی از  ــالها نم ــن س ــه در ای ــت ک اس
ــر و  ــاًل مغای ــت و کام ــی اس ــر دولت تفک
ــما  ــود. ش ــوآوری ب ــا بحــث ن ــف ب مخال
ــح و  ــواع مصال ــه ان ــد ک ــه کردی مالحظ
مــواد و روش هــا اســتفاده شــد کــه بــا                                     

ــاط  ــل ارتب ــوآوری در حداق ــاوری و ن ــای فن ــث ه بح
ــود. ــود ب خ

ــد کار بایســتی  ــد کــه چن ــه نظــر مــی آی ــن ب  بنابرای
اتفــاق بیفتــد کــه اولیــن آن هــا ایــن اســت کــه اجــزا 
و عناصــر و نهادهــای تأثیرگــذار در حــوزه ســاختمان 
منافعشــان بــه گونــه ای بــه هــم گــره بخــورد و شــاید 
چیزی مشــابه مراکز توســعه نــوآوری و توســعه فناوری 

درآیــد. در چنیــن مدلــی ماننــد شــرکت هــای ســهامی 
و تعاونــی، نهادهــای موجــود ماننــد نظــام 
مهندســی ســاختمان و نهادهــای صنفی و                                                                    
انجمــن هــای پیمانــکاری و نهادهــای 
مرتبــط بــا یکدیگــر، جمــع و همگــی 
ــه  ــی ب ــوند، یعن ــوع ش ــهامداران موض س
ــان ســرمایه اســت  ــی، آورده آن لحــاظ مال
و همــه منافــع خــود را بــه اشــتراک 

ــد.  بگذارن
در بحــث نــوآوری کــه وارد می شــویم 
ــا    smart money الزم  ــمند ی ــول هوش پ
ــی  ــد وقت ــه بدان ــی ک ــی پول ــت یعن اس
ــال  ــه دنب ــود ب ــی ش ــه م ــن عرص وارد ای
ــال  ــه دنب ــت و ب ــت اس ــزی هس ــه چی چ

ــت؟ ــرا اس ــای ماج ــوآوری در کج ن
عناصــر مختلــف  بایــد  ایــن جــا  در   
صنعــت ســاختمان حضــور داشــته باشــند 
و منافــع آن هــا بــه هــم گــره بخــورد. امــا 
ایــن کافــی نیســت چــون همچنــان، نیــاز 
ــوآوری نیســت. ــده ، ن ــم مصــرف کنن و خواســت مه

در اینجــا هــم بــه نظــر مــن دولــت بایــد نقــش 
مهمــی را ایفــا کنــد و در هــر دو ســمت ایــن موضــوع 
باشــد. یعنــی از یــک طــرف هــر کاری را کــه از 
ــاختمان                                                                                 ــت س ــی در صنع ــای صنف ــه ه ــن مجموع ای
مــی خواهــد کارهــای خیلــی فاخر تــر و جدیدتر باشــد 
ــده  ــه مصرف کنن ــی ب ــه روش های ــر ب ــرف دیگ و از ط

مجموع عناصر 
تاثیرگذار در صنعت 
ساختمان دور هم 
جمع شوند. این 
عناصر از بخش 
دولتی و بخش 

خصوصی و سایر 
نهادهایی که تحت 
عنوان تشکل های 
صنفی و تشکلهای 
غیرانتفاعی باشند، 

بایستی دور هم جمع 
شوند. 

ــا آنهــا هــم طالــب روش هــای  نهایــی کمــک کنــد ت
ــر باشــند. ــه ت نوآوران

موضــوع دیگــر، مباحثــی هســت کــه در 
چنــد دهــه گذشــته تحــت عنوان توســعه 
پایــدار مطــرح اســت و قطعاً در کشــور در 
ابتــدای راه هســتیم. اگــر شــاخص هــای 
هفــده گانــه ای کــه ســازمان ملــل متحــد 
در ارتبــاط بــا بحــث توســعه پایــدار 
مطــرح کــرده اســت، در نظــر داشــته 
ــا  ــاخص ه ــن ش ــام ای ــاً تم ــیم تقریب باش
ــتقیم      ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــور مس ــه ط ب
ــت  ــبکه صنع ــث ش ــا بح ــد ب ــی توان م

ــد.  ــته باش ــاط داش ــاختمان ارتب س
 اگــر بخواهیــم یــک تصویــر کلــی از ایــن 
موضــوع داشــته باشــیم، ایــن شــاخص ها 
در چنــد دســته قــرار می گیرنــد کــه 
مهمتریــن آنهــا شــاخص هــای اقتصــادی 
هســتند. شــما وقتــی فعالیت هایــی را 
ــد  ــه رش ــر ب ــد منج ــد، بای ــام میدهی انج
اقتصــادی و کاهــش هزینــه هــا و توســعه 

ــا در  ــت و م ــی نیس ــن کاف ــا ای ــوند. ام ــادی بش اقتص
ــای  ــت ه ــد فعالی ــه رش ــم ک ــده ای ــالها دی ــن س ای
اقتصــادی و صنعتــی غالبــا منجــر بــه تخریــب محیــط 
زیســت و بــروز مســائل اجتماعــی شــده کــه از جملــه 
ــده  ــواهد دی ــی ش ــزد، برخ ــتان ی ــن اس ــا در همی آنه
ــر  ــال حاض ــما در ح ــکالت ش ــاًل مش ــود. مث ــی ش م

ــاخت و  ــت س ــه در صنع ــت ک ــزد آن اس ــتان ی در اس
ــود  ــی ش ــتفاده م ــی اس ــاز از مصالح س
ــهر  ــط زیســت ش ــا محی ــازگار ب ــه س ک
یــزد نیســتند و از طرفــی تامیــن مصالــح 
ــی جــدی و  ــه مســائل اجتماع منجــر ب

حــاد شــده اســت. 
بــه نظــرم بــر اســاس آنچــه در ابتــدای 
صحبــت دربــاره نــوآوری و فنــاوری بیان 
کردیــم، بایــد بــه کمــک آنهــاارزش 
افــزوده ایجــاد شــود. البتــه صرفــاً ارزش 
افــزوده اقتصــادی مــالک نیســت، بلکــه 
ــه  ــی پای ــداری یعن ــر پای ــه دیگ دو پای
اجتماعــی  پایــه  و  زیســتی  محیــط 
ــد و  ــی برخوردارن ــت باالی ــم از اهمی ه
ــک از آنهــا شــاخص هــای معینــی  هری
را دارنــد کــه در ارتبــاط بــا آب، انــرژی، 
ــای  ــث ه ــی بح ــت و حت ــط زیس محی
اشــتغال و یــا فاصلــه طبقاتــی اجتماعــی                                                                  
ــرای  ــا ب ــند ی ــرح باش ــد مط ــی توانن م
قــرار  توجــه  مــورد  پایــدار  توســعه 

ــد. گیرن
 اثبــات شــده اســت نــوآوری مــی توانــد در خدمــت ایــن 
ــا اســتفاده  ــه قــرار بگیــرد. یعنــی میتوانیــم ب ســه مقول
ــه  ــای نوآوران ــا و روش ه ــوژی ه از محصــوالت و  تکنول
بــه نحــوی کــه هــر ســه گــروه ایــن شــاخص هــا از آن 
منتفــع شــوند، اقدام کنیــم. شــاخصهای اقـــــتصادی،   

 اگر شاخص های 
هفده گانه ای که 

سازمان ملل متحد 
در ارتباط با بحث 

توسعه پایدار مطرح 
کرده است، در نظر 
داشته باشیم تقریبًا 

تمام این شاخص ها به 
طور مستقیم یا غیر 
مستقیم می تواند با 
بحث شبکه صنعت 
ساختمان ارتباط 

داشته باشد. 
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و  محیطــی  زیســت 
ــوان از  ــی را می ت اجتماع
ایــن طریــق ارتقا بخشــید 
و بــه دســتاوردهای بهتــر 
دســت  پایدارتــری  و 
یافــت. بنابرایــن جمــع 
ــه  ــت ک ــن اس ــدی ای بن
ســاختمان   حــوزه  در 
هســتیم  آن  نیــــازمند 
ــه  ــان ب ــتان م ــه در اس ک
ــه  ــوآوری توج ــوع ن موض
ــیم. ــته باش ــاص داش خ

در حــال حاضــر در پارک 
علــم و فنــاوری یــزد، یک 
مرکــز توســعه فنــاوری 
انــدازی  راه  ســرامیک 
یــک  ایــم کــه  کــرده 
نهــاد خصوصــی اســت 
هــای  انجمــن  آن  در  و 
تولیــدی و صنفــی مرتبط 
ــرامیک و  ــت س ــا صنع ب
مثــل  مالــی  نهادهــای 
و  پژوهــش  صنــدوق 
ــاوری و شــرکت هــای  فن
در  کــه  بنیــان  دانــش 
حــوزه فنــاوری ســرامیک 
کار مــی کننــد، ســهامدار 
ایــن  منظــور  هســتند. 
اســت کــه ایــن مرکــز 

توســعه فنــاوری ســرامیک منافــع آنهــا را آنچنــان بــه 
ــم کار  ــا ه ــد ب ــا بتوانن ــه آنه ــت ک ــره زده اس ــم گ ه
کننــد. در ایــن مرکــز اتفاقاتــی کــه افتــاده آن اســت 

آزمایشــگاههای  از  ای  مجموعــه  کــه 
ــه در  ــت ک ــده اس ــاد ش ــی ایج تخصص
محصــوالت  کیفیــت  تســت  خدمــت 
صنعــت ســرامیک قــرار مــی گیرنــد. 
هــای  بحــث  وارد  همچنیــن  آنــان 
ــوزه  ــد و در ح ــده ان ــازی ش استانداردس
ســرامیک هــم مشــکالت کیفیتــی را 
بررســی مــی کننــد. همچنیــن ارتباطــات 
خیلــی خوبــی را بــا دانشــگاه هــا و مراکــز 
پژوهشــی و علمــی برقــرار کــرده انــد تــا 
ــان را  ــتاوردهای آن ــن دس ــد آخری بتوانن

تجــاری ســازی کننــد و از آن طــرف در بخــش صنعــت 

ســاختمان فعالیــت را شــروع کرده انــد. نیازهــای 
فناورانــه صنعــت ســاختمان شناســایی و تبدیــل 
ــول           ــه محص ــد نمون ــی تولی ــای تحقیقات ــه پروژه ه ب
مــی شــود و فرایندهــای تجــاری ســازی آنهــا انجــام 

ــردد. ــی گ م
صنعــت  حــوزه  در  می کنیــم  فکــر 
ــوع  ــه مجم ــت ک ــوب اس ــاختمان خ س
عناصــر تاثیرگــذار در صنعــت ســاختمان 
ــر از  ــن عناص ــوند. ای ــع ش ــم جم دور ه
بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی و 
ســایر نهادهایــی کــه تحــت عنــوان 
تشــکلهای  و  صنفــی  هــای  تشــکل 
ــم  ــتی دور ه ــند، بایس ــی باش غیرانتفاع
جمــع شــوند و در قالــب مراکــز توســعه 

ــد.  ــل کنن ــاوری عم فن
ــم  ــارک علــم و فنــاوری آمادگــی کامــل داری مــا در پ

مسکن مهر یکی از 
پروژه هایی بوده که 
در این سالها نمادی 

از تفکر دولتی است و 
کاماًل مغایر و مخالف 
با بحث نوآوری بود.
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کــه 
کنـــــیم  کمــک 
شــرکت های  آن،  تبــع  بــه  و 
ــول  ــث محص ــم در بح ــاوری ه ــعه فن توس
ــوژی،                       ــح، تکنول ــواد و مصال ــه م ــم در زمین و ه
روش هــای کاری و آمــوزش، عمــل کننــد. مــا کمک 
ــند.  ــته باش ــری داش ــش موث ــا نق ــا آنه ــم ت ــی کنی م
ــوآوری  ــز ن ــن مرک ــاد ای ــا ایج ــخص م ــنهاد مش پیش
ــاوری و  ــم و فن ــارک عل ــه پ ــازمان یافت ــکاری س و هم
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان اســت. در 
ایــن زمینــه گام هایــی نیــز برداشــته شــده و اقدامــات 
خوبــی صــورت گرفتــه اســت. همچنیــن مکانــی بــرای 
ایــن موضوع توســط ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
پیشــنهاد شــده اســت کــه اگــر آن محــل اســتانداردهای 
الزم و شــرایط مناســب را داشــته باشــد، مایلیم در مورد 
نحــوه مدیریــت، روش هــای کاری در آن محــل و شــروع 
همــکاری بــا مجموعــه نهادهــای تاثیرگــذار در صنعــت 
ســاختمان، اقــدام کنیــم و مــن مطمئــن هســتم کــه بــه 

زودی ایــن 
اتفــاق خواهــد افتــاد.

در حــال حاضــر چــون در پــارک علــم 
ــرای  ــا را ب ــری روش ه ــا یکس ــن آوری م و ف

ــای  ــد واحده ــز رش ــاد مراک ــث ایج ــود داریم.بح خ
ــاد و  ــرای ایج ــه ب ــوآوری ک ــز ن ــث مرک ــاوری، بح فن
ــدوق  ــث صن ــاوری و بح ــای فن ــده ه ــازی ای ــه س نمون

پژوهــش و فنــاوری کــه در حــوزه خدمــات 
ــا  ــد، اینه ــی کن ــت م ــی فعالی مال

مجموعــه فرآیندهایــی اســت 
ــم.  ــا در اینجــا داری کــه م
ببینیــم  بایــد  منتهــا 

ــکل  ــه ش ــه چ ــه ب ک
ــن خدمــات و  ــد ای بای

فرآیندهــا را مناســب 
ــوزه  ــا در ح ــم ت ــازی کنی س

ــند. ــر باش ــاختمان موث ــت س صنع
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سیستم مدیریت 
هوشمند ساختمان

ــه رشــد  ــه ب ــا توج ــرن حاضــر ب ــرژی در ق مصــرف ان
ــاه بیشــتر،  ــه رف ــاز بشــریت ب ــت و نی ــزون صنع روزاف
روز بــه روز در حــال افزایــش مــی باشــد. از طرفــی بــا 
ــرژی فســیلی  ــع ان ــودن مناب ــان ب ــه پای ــه روب توجــه ب
ــتفاده از  ــرژی اس ــای ان ــه ه ــت هزین ــش قیم و افزای
تکنولــوژی هــای جدیــد روز بــه روز در حــال توســعه 

مــی باشــد. امــروزه سیســتم مدیریــت هوشــمند 
ــی،  ــرل فن ســاختمان نقــش بســیار مهمــی را در کنت
مدیریتــی و هزینــه ای تاسیســات ســاختمان بــه 
عهــده دارد. ایــن سیســتم ضمــن کنتــرل بخــش هــای 
مختلــف ســاختمان و ایجــاد شــرایط محیطــی مناســب 
بــا ارائــه ســرویس هــای همزمــان ســبب بهینــه 
ــی و  ــطح کارای ــردن س ــرژی، باالب ــرف ان ــازی مص س
ــات موجــود در  ــه امکان ــا توجــه ب بهــره وری بیشــتر ب

ســاختمان مــی گــردد. منظــور از افزایــش بهــره وری 
عبــارت اســت از کاهــش نیــروی انســانی، کاهــش نــرخ 
ــرژی، کاهــش  ــه از ان ــی سیســتم، اســتفاده بهین خراب
ــرف  ــایش مص ــازی آس ــم س ــداری و فراه ــه نگه هزین
ــیار  ــه بس ــاختمان. نکت ــای س ــرویس ه ــدگان س کنن
ــری  ــره گی ــاختمان به ــت هوشمندس ــم درمدیری مه

از سیســتم هــای مختلــف الکتریکــی و مکانیکــی 
ارائــه شــده توســط ســازندگان مختلــف، متناســب بــا 
ــورت  ــه ص ــه ب ــک مجموع ــاختمان در ی ــای س نیازه
ــی اساســی  ــر، تحول ــن ام ــه ای ــی باشــد ک ــز م متمرک
ایجــاد کــرده و            در نظــارت و کنتــرل ســاختمان 
هزینــه هــای مختلــف آن نظیــر اپراتــوری و نگهــداری 

ــد. ــی ده ــش م ــمگیری کاه ــورت چش ــه ص را ب
ــی ســاختمان هوشــمند، ســاختمانی اســت  بطــور کل

شکل۱-قسمت های مختلف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

محمدعلی صباغی / عضو کمیسیون انرژی سازمان

ــوی  ــی ق ــاخت ارتباطات ــک زیرس ــه ی ــز ب ــه مجه ک
بــوده کــه مــی توانــد بــه صــورت مســتمر نســبت بــه 
وضعیــت هــای متغیــر محیــط عکــس العمــل نشــان 
ــه  ــن ب ــد و همچنی ــق ده ــا وف ــا آنه ــود را ب داده و خ
ــن اجــازه را مــی دهــد کــه از  ســاکنین ســاختمان ای
منابــع موجــود بــه صــورت موثرتــری اســتفاده نمــوده 
و امنیــت و آرامــش آنهــا را افزایــش مــی دهــد. امــروزه 
بــا توجــه بــه کمبــود منابــع انــرژی در ســطح جهــان، 
اهمیــت مصــرف بهینــه ســوخت بیــش از پیــش مــورد 
توجــه اســت. سیســتم مدیریــت هوشــمند ســاختمان 
ــت ســاختمان را از  ــرل وضعی ــت و کنت ــه مدیری وظیف
لحــاظ ســرمایش و گرمایــش، روشــنایی، کنتــرل تــردد 
ــی  ــاط منطق ــق و ارتب ــالم حری ــت، سیســتم اع و امنی

ایــن زیــر سیســتم هــا را بــر عهــده دارد.
 سیســتم مدیریــت هوشــمند ســاختمان در عصر حاضر 
بــه تجمــالت وســاختمان هــاي لوکــس نمــي اندیشــد 
بلکــه بحــران انــرژي درجهــان و پدیــده گرمایــش کــره 
ــر در  ــل بش ــروي نس ــه پیش ــت ک ــي اس ــن چالش زمی
ایــن هــزاره قــرار دارد. در واقــع اســتمرار تولیــد گرمــا 

ــاد  ــن و ایج ــره زمی در ک
ــت  ــاي زیس ــده ه آالین
مصــرف  و  محیطــي 
ــیلي  ــع فس ــریع مناب س
ــاد خواهد  بحراني را ایج
مبحــث  کــه  کــرد 
هوشــمند  مدیریــت 
مصــرف و تولیــد دیگــر 
یــک مبحــث تجمالتــي 
ــي  ــه ضرورت ــوده بلک نب
یــک  و  انکارناپذیــر 

ــي بســیار ارزشــمند  ویژگ
ســاختمان  یــک  بــراي 

مــدرن امــروزي اســت. مدیریــت هوشــمند ســاختمان، 
ــود. ــي ش ــامل م ــر را ش ــاي زی ــش ه بخ

الف(مدیریت و راهبري تاسیساتي
ب( مدیریت و راهبري اقتصادي

ج( مدیریت و راهبري حفاظتي و امنیتي
د( مدیریت مصرف انرژي 

ه( مدیریــت ریســک ســرمایه گــذاري در بخــش هــاي 
مختلــف

ــات،  ــن آوري اطالع ــریع ف ــد س ــاي رش ــي از مزای یک
توســعه سیســتم هایي اســت کــه مــي تواننــد تغییــرات 
اطــراف مــا را اندازه گیــري و ارزیابــي کــرده و نســبت 
ــي  ــن توانای ــد. ای ــا عکــس العمــل نشــان دهن ــه آنه ب

در کنتــرل تغییــرات منجــر بــه دگرگونــی در محیــط 
ــه خصــوص ســاختمان هایــي  ــا، ب فیزیکــي اطــراف م
کــه در آنهــا زندگــي و یــا کار مي کنیــم شــده اســت. 
ــت  ــع مدیری ــتم جام ــک سیس ــری از ی ــره گی ــا به ب
ــه  ــوان ب ــی ت ــاختمان م ــاختمان در س ــمند س هوش

اهــداف زیــر دســت پیــدا کــرد.
* مدیریت و کنترل و نمایش سیستم

*کاهش مصرف سوخت و انرژی در ساختمان
* پایین آوردن هزینه های تعمیرات و نگهداری

* باال بردن عمر مفید دستگاه ها
* افزایش راندمان و ضریب عملکرد تجهیزات

* اتصــال بــه دیگــر سیســتم هــای کنترلــی و تأمیــن 
آســایش و ایجــاد فضــای راحــت بــرای ســاکنین

عــالوه بــر بــار اقتصــادی عوامــل دیگــری نیــز وجــود 
ــرژی  ــرف ان ــازی مص ــه س ــرورت بهین ــه ض ــد ک دارن
ــرژی  ــه از ان ــی روی ــد. اســتفاده ب ــی کن ــف م را مضاع
ــت در                                                            ــط زیس ــی محی ــش آلودگ ــث افزای ــیلی باع فس
رشــد  باالبــودن  اســت.  اخیرشــده  هــای  ســال 
انــرژی،  بیشــتر  تقاضــای  بــه  نیــاز  جمعیــت، 
ــرژی  ــع ان ــت مناب محدودی
ــودن  ــر ، باالب تجدیدناپذی
ــه  ــرژی ب رشــد مصــرف ان
دلیــل الگــوی ناصحیــح 
عــدم  انــرژی،  مصــرف 
ــت  ــتم بازیاف ــود سیس وج
انــرژی، وجــود صنایــع 
و کارخانجــات فرســوده، 
اقتصــاد  بــودن  متکــی 
درآمدهــای  بــه  ملــی 
ــای  ــش گازه ــی، افزای نفت
بارانهــای  و  ای  گلخانــه 
بــودن  بــاال  اســیدی، 
ــل  ــی چه ــاختمان در ط ــی س ــای عملیات ــه ه هزین
هوشــمند  هــای  سیســتم  اخیربکارگیــری  ســال 
اســت،                                                         بخشــیده  ضــرورت  را  هــا  ســاختمان  در 
بــه کارگیــری سیســتم هــای هوشــمند در ســاختمان 
عــالوه بــر مزایــای بــی شــماری کــه دارد باعــث 
ــدید  ــش ش ــه کاه ــرژی و در نتیج ــه ان ــرف بهین مص

ــردد. ــی گ ــرژی م ــای ان ــه ه هزین

شکل۱- نمودار اختالف انرژِی و هزینه ساختمان های سنتی و هوشمند
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اصالح فرآیندهای سازمان در واحد انفورماتیک

ــر  ــار نف ــازمان چه ــک س ــار و انفورماتی ــوزه آم در ح
نیــروی انســانی فعالیــت دارنــد ماموریــت ایــن واحــد 
شــامل دو بخــش اســت:  یکــی بخــش آمــار کــه خــود 
ــامل  ــر ش ــش دیگ ــت و بخ ــتقل اس ــه مس ــک مقول ی
برقــراری زیرســاخت ارتباطــی شــبکه و ســخت افــزار 
و تامیــن خدمــات ســخت افــزاری و ارائــه خدمــات بــه 
ــود  ــه وج ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــف اس ــای مختل واحده
تعــداد زیــادی کامپیوتــر و پرینتــر در واحدهــای 

ــن بخــش بســیار گســترده اســت.  ــازمان ، ای س
البتــه مأموریــت واحــد انفورماتیــک از ســال گذشــته از 
صــرف حــوزه ســتادی بــه کل حــوزه اســتانی توســعه 
ــی  ــر نمایندگ ــبکه دفات ــاخت ش ــت و زیرس ــه اس یافت
ــزی و  ــتاد مرک ــه س ــا ب ــال آنه ــا و اتص ــتان ه شهرس
ــن  ــده ای ــر عه ــز ب ــا نی ــای آنه ــتگاه ه ــتیبانی دس پش

ــرار گرفتــه اســت. واحــد ق
ــود و  ــای موج ــرم افزاره ــه ن ــزاری ک ــش نرم اف  در بخ
ــه  ــت ب ــد، حرک ــش می ده ــتفاده را پوش ــال اس در ح
ــن  ــد بســیار جــدی اســت. در ای ســوی اصــالح فرآین
ــرم افــزاری و هــم جنبــه  قســمت هــم جنبــه هــای ن
اصــالح فرآیندهــا از ســال ۱397 بــر اســاس ضــرورت 
ــا،  ــالح فراینده ــه اص ــا ورود ب ــه و ب ــعت یافت روز وس
ــا  ــزار ب ــرم اف ــه ن ــا ماحصــل آن را ب ــم ت ســعی کرده ای

ــم . ــل کنی ــن عملکــرد تبدی بهتری
عمــده هــدف مــا در ایــن یــک ســال و نیــم اخیــر بحث 
معمــاری ســازمانی بــوده کــه خــود دارای هفــت الیــه 
اســت و می توانیــم ادعــا کنیــم کــه هــم اکنــون کلیــه 
فرآیندهــای عملیاتــی ســازمان در حــوزه خدمــات 
ــتغال  ــه اش ــت و پروان ــارت گاز ، عضوی ــی، نظ مهندس

مسئول واحد  آمار و فناوری اطالعات 

مجتبی تجملیان مسئول واحد انفورماتیک یا همان آمار و فناوری اطالعات سازمان است . 
او از ســال ۱3۸6 همــکاری خــود را بــا ســازمان شــروع کــرده و تحصیالتــش در رشــته مهندســی کامپیوتــر، 

گرایــش نــرم افــزار اســت.  وی مــی گویــد:

و آمــوزش را مــرور مجــدد و اصــالح کــرده ایــم و                                                                                    
ــا  ــیده ایم . م ــه رس ــای بهین ــه فراینده ــون ب ــم اکن ه

اکنــون  می دانیــم کــه ایــراد کار کجاســت 
ــد اصــالح صــورت گیــرد.  و در کجــا بای

 در ســال 99 مــا بــر آن هســتیم کــه 
روی  را  شــده  اصــالح  هــای  فرآینــد 
ــزار  ــرم اف ــاده و ن نرم افزارهــای موجــود پی
را بهینــه ســازی کنیــم تــا یــک نــرم افــزار 
بــه روز داشــته باشــیم. مــا مــی خواهیــم 
را                                                        شــده  اصــالح  فرایندهــای  تمــام 
ــا  ــت برنامه هــای م ــم . اولوی ــه کار بگیری ب
در ســال نــو بــر ایــن منــوال اســت و البتــه 
ــه  ــه ب ــم ک ــز داری ــری نی ــای دیگ برنامه ه
ــم  ــد می کن ــاره و تاکی ــا اش ــی از آنه برخ
کــه همــه در راســتایی فرآیندهــای موجود 
اســت و اصــالح آنهــا کــه اصــالح حــدود 
60 مــورد فرآیندهــای موجــود بــوده، 

ــت. ــه اس ــام یافت انج
مــا هــم اکنــون بــه ایــن نتیجــه رســیده ایــم کــه چــه 
می خواهیــم و خوشــبختانه اجــرا و پیاده ســازی آن 

ــا ســاده اســت. ــرای م بســیار ب
 هــم اکنــون مــا فراخــوان بــرای مراحــل آینــده  را انجام 
ــا  ــد کــه ب داده و شــرکت هایی اعــالم آمادگــی کــرده ان
برگــزاری جلســات توجیهــی شــرکت هــای یــاد شــده، 

اقدامــات بعــدی در جریــان اســت.
ــه  ــت ک ــان اس ــدی م ــی زمانبن  پیش بین
ــه  ــزار ب ــال ۱399 کل نرم اف ــان س ــا پای ت
بهره بــرداری برســد و شــاید بخــش هایــی 
از آن نیــز زودتــر عملیاتــی گــردد. در ایــن 
ــی  ــف رایزن ــتان های مختل ــا اس ــه ب زمین
ــدام  ــد اق ــرای بازدی ــوارد ب و در بعضــی م
ــه آنهــا اســتان های  ــم کــه از جمل کرده ای
ــوی  ــان رض ــزگان و خراس ــان، هرم اصفه

اســت .
مــا از فرایندهــای آنهــا بازدیــد کــرده ایــم 
ــال  ــه ح ــا ب ــه ت ــی ک ــی از کارهای و بعض
انجــام داده ایــم، بــرای آنهــا نیــز جالــب و 

پــس از بررســی قابــل اجــرا بــود .
از دیگــر اقدامــات  مــورد بهره بــرداری در 
ســال جــاری، ســامانه یکپارچــه خدمــات 

الکترونیــک مهندســین اســت کــه فــاز اول آن راه انــدازی 
ــای  ــا در حوزه ه ــه م ــی ک ــه خدمات ــت و کلی ــده اس ش
مختلــف بــه مهندســین ارائــه می کنیــم، بــه تدریــج بــه 

ــد . ایــن ســامانه انتقــال می یاب

ــین  ــه مهندس ــت ک ــن کار آن اس ــن ای ــی از محاس یک
ــا چنــد ســامانه درگیــر نباشــند. ایــن ســامانه جامــع  ب
بــا تکنولــوژی روز طراحــی شــده و                                                         
دارد؛  نیــز  خوبــی  هــای  قابلیــت 
از                                                 کاربــران  کــه  طــوری  بــه 
خــارج                     قبلــی  هــای  ســردرگمی 
نیــز                      آن  پشــتیبانی  و  شــوند  مــی 
ــک  ــب ی ــه را در قال ــر و هم ــت ت راح

کنــد. مــی  مجتمــع  نرم افــزار 
 بــا انتقــال کارتابــل مهندســین بــه 
خواســت  در  اخیــراً  نرم افــزار،  ایــن 
دفتــر طراحــی نظــارت نیــز در همیــن 
پرتــال طراحــی شــده اســت. اعــالم 
آمادگــی مهندســان نیــز بــا هــدف 
ــان در  ــوری آن ــات حض ــش مراجع کاه
ایــن نرم افــزار مــورد عمــل قــرار گرفتــه 
الکترونیــک  پرتــال  بنابرایــن  اســت  
خدمــات رســانی مــی توانــد بــه عنــوان 
در حــوزه  مــا  فعالیت هــای  مرکــز همــه  و  محــور 
انفورماتیــک قــرار گیــرد و بــه مــرور تکمیــل مــی شــود .

ــرل و  ــر کنت ــای ســامانه دفت ــا ارتق در ســال گذشــته م
ــرای  ــات ب ــری اصالح ــته ایم و یکس ــارت گاز را داش نظ

ــن انجــام شــده اســت. نحــوه تقســیم کار بیــن ناظری
همچنیــن اصالحاتــی در تعریــف کنتــور هــای صنعتــی 
بــه  جدیــداً  کــه  صنعتــی  نیمــه  و 
ــتم                      ــده، روی سیس ــذار ش ــازمان واگ س

ــد. ــازی گردی ــاده س پی
ــر گاز  ــورد دفت ــه در م ــده کاری ک  عم
انجــام شــد و بــه عنــوان یــک کار جدیــد 
و الگــو در بخش هــای دیگــر نیــز انجــام 
شــده اســت، بحــث اســتفاده از موبایــل 
اپلیکیشــن اســت کــه در دفتــر گاز 
ــور  ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــازمان ب س
صــورت پذیرفــت و بــه ایــن لحــاظ، 
ســامانه گاز مــا در ســطح کشــور حــرف 
فــرد  بــه  منحصــر  و  می زنــد  را  اول 

ــت. اس
 بــه کمــک ســامانه ای کــه مــا در حــال 
ــور  ــم ام ــتفاده می کنی ــر از آن اس حاض
مربوطــه مــی توانــد بــدون حضــور ناظــر 

و مهنــدس در ســازمان انجــام شــود.
ــه امضــای فیزیکــی  ــزام ب ــر برجســته و ال  موضــوع مه
ــه  ــت ک ــواردی اس ــه م ــذ، از جمل ــین روی کاغ مهندس
ــان مطــرح  ــا و شــرکت گاز همچن ــن م در مذاکــرات بی

بحث استفاده از 
موبایل اپلیکیشن در 
دفتر گاز سازمان 

برای اولین بار 
در کشور صورت 
پذیرفت و به این 
لحاظ،سامانه گاز 

ما در سطح کشور 
حرف اول را می زند 
و منحصر به فرد 

است.

نقشه های خدمات 
مهندسی را از سال 

۸۲ تا سال ۹۴ که تابه 
حال اسکن نشده بود 
ساماندهی و قابل 

دسترس ساخته ایم 
و هم اکنون در 

نرم افزار آرشیو 
الکترونیک برای 
مهندسین قابل 
دسترس است 
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 ما پهنای باند
 50 مگابایت بر ثانیه 

فیبر نوری داریم 
و باالتر از این نیز 

متصور نمی باشد . 
وبینارهای اخیر را ما 
در سازمان با 60 نفر 
اپراتور انجام دادیم 
و این پهنای باند به 
راحتی پاسخگو بود.

با استفاده از این 
تجربیات و نتایج 

به دست آمده از این 
اپلیکیشن ، درصدد 
هستیم که در واحد 

خدمات مهندسی نیز 
از این اپلیکیشن برای 

مهندسین ناظر و 
سایر اعضای سازمان 

استفاده کنیم .

ــازه ای در  ــرفت ت ــه پیش ــوع ب ــل موض ــا ح ــت و ب اس
زمینــه کاهــش مراجعــات مهندســین ناظــر بــه ســازمان 
ــه  ــه مراجع ــت ک ــوان گف ــاید بت ــید و ش ــم رس خواهی

ــی رســد . ــر م ــه صف حضــوری ب
در حــال حاضــر ثبــت پرونــده بــه صــورت کامــل توســط 

ایــن  می شــود.  انجــام  گاز  مجــری 
سیســتم همچنیــن نقشــه را بــه صــورت 
و  تقســیم  ناظریــن  بیــن  اتوماتیــک 
توزیــع مــی کنــد و خودشــان بــر همیــن 
ــارت  ــه و نظ ــروژه مراجع ــه پ ــاس ب اس

خــود را انجــام می دهنــد.
ــا در ســال گذشــته انجــام   کاری کــه م
دادیــم، آن اســت کــه بــا راه انــدازی 
ــده را در  ــت پرون ــل اپلیکیشــن، ثب موبای
ــک  ــا حتــی مال محــل توســط مجــری ی
ــر  ــدس ناظ ــام داد. مهن ــوان انج ــی ت م
نیــز موظــف می شــود در محــدوده ای 
ــاً  ــت حتم ــده اس ــت ش ــروژه ثب ــه پ ک

حضــور پیــدا کنــد کنــد و بــه کمــک gps موقعیــت وی 
ثبــت مــی شــود . در پایــان نیــز گــزارش نظــارت و یــا 
ــا عکــس از علمــک  ــه اظهارنظــر دیگــر همــراه ب هرگون
ــه  ــده ب ــا پرون ــراه ب ــاختمان، هم ــل ورودی س در مح
ــزارش و  ــازمان و شــرکت گ ــه س ــک ب صــورت الکترونی
ــود،  ــش داده می ش ــز پوش ــرکت گاز نی ــته های ش خواس
کــه بــه ایــن ترتیــب دیگــر موضــوع عــدم مراجعــه بــه 
ــر  ــائل دیگ ــی مس ــل و برخ ــین در مح ــع مهندس موق

ــد. ــد آم ــش نخواه پی
ــر  ــین ناظ ــته مهندس ــه در گذش ــائلی ک ــی از مس  یک
مطــرح می کردنــد آن بــود کــه آدرس هــای ثبــت شــده 
ــدا کــردن  ــرای پی ــدان روشــن و واضــح نیســت و ب چن
ــال حاضــر  ــا در ح ــد . ام ــش می آم ــا مشــکالتی پی آنه
ــق  ــی اس ، آدرس و نشــانی دقی ــا اســتفاده از جــی پ ب
مشــخص مــی شــود و بــا سیســتم مســیریاب مــی تــوان 
ــه  ــت و مراجع ــت یاف ــل دس ــق مح ــت دقی ــه موقعی ب

داشــت .
بــا اســتفاده از ایــن تجربیــات و نتایــج بــه دســت 
ــه در  ــتیم ک ــدد هس ــن ، درص ــن اپلیکیش ــده از ای آم
واحــد خدمــات مهندســی نیــز از ایــن اپلیکیشــن بــرای 
ــتفاده  ــازمان اس ــای س ــایر اعض ــر و س ــین ناظ مهندس

ــم . کنی
 ســال گذشــته مــا همچنین در مــورد مکاتبات ســازمانی 
ــازمان و  ــر س ــین ناظ ــژه مهندس ــه وی ــان ب ــا ذینفع ب
مالــکان و ســازندگان و طراحــان بــه موفقیت هــای 
خوبــی رســیدیم و ســعی کردیــم کارتابــل الکترونیکــی 

مراجعــات  و  مکاتبــات  و  دهیــم  تشــکیل  را  اعضــا 
ــانیم. ــل برس ــه حداق ــا را ب ــوری آنه حض

ــیو الکترونیــک   موضــوع دیگــر اینکــه تکمیــل آرش
اســتاندارد ســازمان کــه پــروژه آن ســال گذشــته 
ــم در  ــه دارد و امیدواری ــان ادام اســتارت خــورده همچن
نیمــه اول ســال جــاری بــه اتمــام برســد. 
بــه ایــن ترتیــب مــا کل نقشــه های 
خدمــات مهندســی را از ســال ۸2 تــا 
ــه حــال اســکن نشــده  ســال 9۴ کــه تاب
دســترس  قابــل  و  ســاماندهی  بــود 
ســاخته ایــم و هــم اکنــون در نــرم افــزار 
آرشــیو الکترونیــک بــرای مهندســین 
ــدام از  ــر ک ــت و ه ــترس اس ــل دس قاب
ــوط  ــای مرب ــد پروانه ه ــن می توانن ناظری

ــد. ــه نماین ــود را مالحظ ــه خ ب
ــدای  ــی از ابت ــناد مال ــن کل اس  همچنی
ــکن و  ــون اس ــا کن ــازمان ت ــیس س تاس
در ایــن آرشــیو الکترونیــک در حــال 

ــت. ــذاری اس بارگ
 اســناد گاز نیــز از ســال 90 اســکن شــده و بقیــه مربوط 
ــه  ــت ک ــکن اس ــال اس ــته در ح ــه گذش ــک ده ــه ی ب
ــه زودی ایــن اســناد نیــز پــس از تکمیــل  ــم ب امیدواری

ــود. ــزاری ش ــامانه بارگ ــا، روی س ــکن آنه اس
ــا از نیمــه دوم  ــن ترتیــب آرشــیو الکترونیــک م ــه ای  ب
ســال جــاری بــه صــورت کامــل قابــل اســتفاده خواهــد 
بــود . تمــام پرونــده عضویــت و اشــتغال مهندســین نیــز 

ــری شــده اســت. ــزار بارگی اســکن و روی نرم اف
ــده  ــی پرون ــال فیزیک ــات ، انتق ــن اقدام ــه ای  در نتیج
بیــن ســازمان و اداره کل راه و شهرســازی بــرای تمدیــد 
ــی اســت  ــاًل منتف ــورد دیگــر کام ــر م ــا ه ــا و ی ــا ارتق ی
و کارشناســان آن اداره از روی دسترســی کــه مــا در 
اختیارشــان قــرار میدهیــم،  بــه راحتــی مــی تواننــد از 

ــد. ــا اســتفاده کنن آرشــیو الکترونیکــی م
ــه مســکن  ــب، در بحــث نظــارت عالی ــن ترتی ــه همی  ب
نیــز اداره کل راه و شهرســازی بــه پرونــده هــای خدمات 
مهندســی کــه نیــاز دارد، ضرورتــی بــه انتقــال فیزیکــی 
ــه اداره کل راه و  ــم دسترســی ب ــا نیســت و می توانی آنه

شهرســازی نیــز بدهیــم .
ــه  ــی ک ــاس تفاهم ــر اس ــز ب ــهرداری نی ــورد ش در م
ــخگو  ــزارش را پاس ــه گ ــان ب ــاز آن ــرد نی ــورت می گی ص
ــم  ــز دسترســی بدهی ــا نی ــه آنه ــم ب هســتیم و می توانی
و امیدواریــم در نیمــه دوم ســال 99 آرشــیو الکترونیــک 

ــد. ــه اجــرا در آی ــه صــورت کامــل ب مــا ب
 دو کار عمــده کــه مــا از ســال گذشــته شــروع کــرده و 

ما توانستیم طی 
یک سال گذشته 

فرایندهای عملیاتی 
شهرستان های مان 
را نیز بومی سازی 

و منطبق بر 
نرم افزارهای سازمان 

بسازیم. 



گنجینه یزد | شماره 52 |            89  88        | شماره 52 | گنجینه یزد           

ــرداری برســد  ــه بهره ب ــا ب ــداوم می بخشــیم ت امســال ت
و بــرای مهندســین نیــز بســیار جــذاب خواهــد بــود، 

اســت.  نظــارت  ارجــاع  انــدازی ســامانه  راه  یکــی 
ایــن ســامانه در واحــد انفورماتیــک 
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
اســتان یــزد طراحــی شــده و در قالــب 
ــک  ــات الکترونی ــع خدم ــزار جام نرم اف
ــه  ــن نام ــد. آیی ــق گردی ــازمان محق س
ــوی  ــامانه از س ــن س ــتورالعمل ای و دس
ــده و  ــت گردی ــزی دریاف ــورای مرک ش
ــره  ــا مجــوز هیئــت مدی الگوریتــم آن ب
بــه گونــه ای اســت کــه در صــورت لــزوم 
ــرات را ایجــاد  و حســب ضــرورت، تغیی

ــد. کن
از ســوی  الگوریتــم   شــاکله اصلــی 
شــورای مرکــزی ابــالغ گردیــده و برنامه 
ــار  ــم در اختی ــن مه ــرای ای ــی ب نویس
ســازمان بــوده کــه مــا بــه طــور کامــل 

بــه انجــام رســانده ایــم و بهره بــرداری از آن آغــاز شــده 
ــت. اس

ــه  ــم و ب ــه ای ــز طــرح ریخت ــاری نی ــاط وبین ــرای ارتب ب
مهندســین توضیحــات الزم را ارائــه کرده ایــم راهنمــای 
ــذاری شــده اســت  ــز روی ســایت بارگ ــن ســامانه نی ای
ــل در  ــس از تکمی ــدارک پ ــروژه م ــامانه پ ــن س در ای
ــاالر عرضــه قــرار می گیــرد و کلیــه مهندســین ناظــر                ت

ــد . ــدا کنن ــوای آن آگاهــی پی ــد ازحت مــی توانن
ــت و  ــه صالحی ــینی ک ــی مهندس ــه حت ــن زمین در ای
ظرفیــت انجــام پــروژه را ندارنــد، دسترســی کامــل بــه 
ــی  ــات فن ــد اطالع ــی توانن ــد و م ــروژه را دارن ــل پ اص

ــد. ــل مشــاهده کنن ــور کام ــه ط ــک را ب مل
ــران  ــارت عم ــرای نظ ــه ب ــانی ک ــاط کس ــن ارتب در ای
و معمــاری داوطلــب مــی شــوند، می تواننــد بــرای 
تصــدی مســئولیت ناظــر هماهنگــی نیــز داوطلــب 

ــوند. ش
ــاری،  ــران و معم ــر عم ــدن ناظ ــخص ش ــد از مش  بع
ــن ناظــر  ــوان تعیی ــه طــور طبیعــی روی عن سیســتم ب
هماهنــگ کننــده متمرکــز می شــود و اگــر چنــد 
ــران  ــارت عم ــی نظ ــر داوطلب ــالوه ب ــان ع ــر همزم نف
ــا معمــاری، داوطلــب نظــارت هماهنــگ کننــده نیــز  ی
شــده باشــند، سیســتم بــه طــور طبیعــی کســی را کــه 

ــد. ــاب می کن ــت، انتخ ــری اس ــه باالت دارای پای
 اگــر پایــه هــا مســاوی بــود بــه ســراغ ســابقه فعالیــت 
ــت بیشــتری  ــه ســابقه فعالی ــی رود و کســی ک ــا م آنه
ــر صــادر شــده اســت،  ــه اشــتغال وی زودت دارد و پروان

ــن  ــا ای ــرادی ت ــت اف ــد اس ــردد. بعی ــی گ ــاب م انتخ
مرحلــه همچنــان وجــوه مشــابه داشــته باشــند، یعنــی 
هــم پایــه شــان یکســان باشــد و هــم ســابقه شــان در 

ــک روز، مشــابه باشــد.  ی
بــه هــر صــورت اگــر چنیــن چیــزی 
ــر  ــه زودت ــی ک ــرد ، کس ــورت گی ــز ص نی
ــرار  ــت ق ــت در اولوی ــت داده اس درخواس
می گیــرد. در ســایر مــوارد نیــز ایــن 
ــرای  ــی ب ــت و حت ــابه اس ــت مش وضعی
ــز  ــران نی ــارت عم تصــدی مســئولیت نظ
اگــر همــه جوابهــای دو نفــر مســاوی 
ــت  ــر درخواس ــه زودت ــی ک ــد ، کس باش
داده اســت ، در اولویــت قــرار مــی گیــرد.
بیشــتر  چــه  هــر  آشــنایی  بــرای   
ــاری  ــوق در وبین ــوارد ف ــا م ــین ب مهندس
کــه برگــزار شــد، افــزون بــر حــدود                                 
ــد  ــرکت کردن ــین ش ــر از مهندس ۸0 نف
و                                                               نظیــر  کــم  خــود  نــوع  در  کــه 
بــی ســابقه بــود. مــا وبینارهــا را معمــوالً بــا مشــارکت 
حــدود 20نفــر هــم برگــزار کــرده ایــم و بــرای اولیــن 
بــار بــود کــه در یــک وبینــار ایــن تعــداد از مهندســین 
شــرکت کردنــد و ســواالت متعــددی نیــز داشــتند کــه 

ــد . ــخ داده ش ــا پاس ــه آنه ــه هم ب
ــاز هــم ایــن گونــه وبینارهــا  مــا آمادگــی داریــم کــه ب
را تکــرار کنیــم، در عیــن اینکــه فیلــم وبینــار قبلــی و 
جــواب هــا نیــز روی ســایت ســازمان قــرار داده شــده 

اســت .
مــا همچنیــن 20 پــروژه را بــه صورت تســتی 

ــایت  ــن مهندســین روی س ــرای تمری ب
گذاشــته ایــم کــه بــه طــور متعدد 

مــورد اســتفاده و آزمایش آنها 
قــرار گرفتــه و تقریبــاً 

ــای  ــوال ه ــام س تم
جــواب  آنـــها 

شـــــده  داده 
اســت. ســامانه 
ــراه  ــاع هم ارج
ــدن  ــاز ش ــا ب ب

ــد  ظرفیــت جدی
در  مهندســین 

ــورد  ــد م ــال جدی س
گرفتــه  قــرار  اســتفاده 

اســت .عــالوه بــر بحــث ارجاع 
نظــارت ،مــا کارهــای مهــم دیگــری 

کلیه فرآیندهای 
عملیاتی سازمان 
در حوزه خدمات 

مهندسی، نظارت گاز، 
عضویت و پروانه 

اشتغال و آموزش را 
مرور مجدد و اصالح 
کرده ایم و هم اکنون 
به فرایندهای بهینه 

رسیده ایم . 
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ــای  ــتفاده از امض ــی اس ــه یک ــم ک ــام داده ای ــز انج نی
دیجیتــال اســت و روی نقشــه هــا از امضــای دیجیتــال 

مهندســین اســتفاده خواهــد شــد.
ــته و  ــال گذش ــه س ــوع ب ــابقه موض  س
ــا شــهرداری برمی گــردد.  همــکاری مــا ب
درآنجــا ما پــاراف نقشــه را در شــهرداری 
ــام  ــال انج ــای دیجیت ــورت امض ــه ص ب
مــی دادیــم. در ایــن ارتبــاط توکــن هــای 
ــوع  ــام موض ــرای انج ــزاری ب ــخت اف س
ــرای  ــی اج ــث فیزیک ــد و بح ــه ش گرفت
ــی  ــردن فیزیک ــا ک ــر و امض ــه و مه نقش

ــد. نقشــه حــذف گردی
مــا از ســال گذشــته بحــث فیزیکی نقشــه 

را حــذف کردیــم و بــه کمــک اتوماســیون اداری نقشــه هــا 
ــدل  ــین رد و ب ــن مهندس ــی بی ــورت الکترونیک ــه ص ب
ــی  ــای الکترونیک ــورت امض ــر ص ــی در ه ــود. ول می ش

ــرد.  ــد صــورت گی بای
آن  فنــی  بحــث  الکترونیکــی  امضــای  مــورد  در 
پیچیدگی هــای خاصــی را داشــت کــه تنهــا چنــد 
شــرکت محــدود در تهــران مــی تواننــد ایــن خدمــات را 
بــه ســازمان ارائــه دهنــد. مــا  مــی خواســتیم کــه ایــن 

ــدس  ــک مهن ــکان میســر شــود و ی ام
بتوانــد بــرای چنــد مســئولیت روی 
ــم  ــاًل ه ــد. مث ــا کن ــه امض ــک نقش ی
ــاًل  ــم مث ــد و ه ــران باش ــدس عم مهن
ناظــر آن. چنیــن مــوردی تــا بــه 
حــال روی صفحــه داکیومنــت امــکان 
پذیــر نبــوده اســت و بــه همیــن دلیــل 
شــرکت یــاد شــده کــه در قــرارداد مــا 
بــود، مدتــی را وقت خواســت تــا چنین 

ــازد. ــا س ــا مهی ــرای م ــی را ب امکان
 بــه هــر صــورت ایــن مهــم در اواخــر 
ــد  ــر گردی ــکان پذی ــته ام ــال گذش س
ــا شــروع چنیــن اقدامــی  ــان ب و همزم

کارهــای مهــم دیگــر بایــد در کنــار بحــث ارجــاع 
نظــارت صــورت گیــرد تــا پکیــج کاملــی از ایــن 

تغییــرات در دســترس باشــد.
ــور ســخت افزاری،  ــدارک ام  بعــد از ارجــاع نظــارت و ت
از جملــه توکــن، موضــوع اثــر انگشــت مهندســین بــود 
کــه پذیــرش مهندســی را بــه اخــذ اثــر انگشــت منــوط 

کنیــم .
ــت  ــت ثب ــه قابلی ــود ک ــزار ب ــالح نرم اف ــدام اول اص اق
ــن  ــا را داشــته باشــد . ای ــر انگشــت روی سیســتم ه اث
ــان ســال گذشــته  ــود پای ــرار ب ــت و ق مهــم تحقــق یاف

ــازمان و  ــین در س ــور مهندس ــرای حض ــی را ب فراخوان
ــفانه  ــه متاس ــم ک ــالم کنی ــان اع ــت آن ــر انگش ــت اث ثب
بــه دلیــل شــیوع کرونــا صــورت نگرفــت.  
ــده در  ــاه آین ــل م ــم اوای ــی کن ــر م فک
برنامــه مــا اســت کــه اثــر انگشــت تمــام 
مهندســین در اولیــن فرصــت ممکــن بــه 
ــت و در ســامانه  صــورت الکترونیکــی ثب
قــرار گیــرد. پــس از ایــن اقــدام مــی توان 
ــران و  ــی عم ــئولیت مهندس ــول مس قب
نظــارت پــروژه هــا را بــه تاییــد خــود آنها 
همــراه بــا اثــر انگشــت مربوطــه رســاند . 
ــد  ــر ســازمان مــی توان ایــن کار عــالوه ب
ــتان  ــطح اس ــی در س ــر نمایندگ در دفات
ــرای بررســی            نیــز صــورت گیــرد و هــر جــا مهنــدس ب

ــت . ــر اس ــکان پذی ــد ، ام ــه می کن ــا مراجع ــه ه نقش
بــه ایــن ترتیــب، کلیــت موضــوع از همــه جهــت مــورد 
تاییــد و هماهنگــی ســازمان و مهنــدس قــرار می گیــرد. 
یعنــی همزمــان بــاآ وقتــی کــه مهندســین درخواســت 
ــد،  ــل می دهن ــازمان تحوی ــه س ــود را ب ــای خ ظرفیت ه
میتــوان اثــر انگشــت هایشــان را در ســامانه ثبــت کــرد  
و پــس از آن ، قبــول مســئولیت طراحــی و نظــارت 
ــه تاییــد حضــور خودشــان  مهندســان را ب
همــراه بــا اثــر انگشــت منــوط مــی کنیــم. 
یعنــی وقتــی امضــای الکترونیــک روی  
ــی  ــور فیزیک ــت، حض ــورده اس ــه خ نقش
مهنــدس ثبــت شــده اســت و شــخص 

ــت. ــه اس ــئولیت را پذیرفت ــدس مس مهن
 واحــد انفورماتیــک بحــث فنــی موضــوع را 
ــات مهندســی  ــده دارد و واحــد خدم برعه
ــوزش  ــین و آم ــه مهندس ــری و توجی پیگی
ضمنــی آن را عهــده دار اســت. مــا در حــال 
حاضــر منتظــر مصوبــات هیئــت مدیــره در 

ــا هســتیم. ــن زمینه ه همــه ای
ــه ایــن   در حــوزه آمــوزش نیــز برنامــه مــا ب
ــدازی  ــه از ســال گذشــته موضــوع راه ان صــورت اســت ک
ســامانه آمــوزش مجــازی را پیگیــر بــوده ایــم. بــا 
راه انــدازی ایــن ســامانه عــالوه بــر آنکــه موضــوع 
وبینــار حــل می شــود، جلســات آنالیــن و آمــوزش 
مجــازی در ســطح گســترده تــر روی ســامانه قــرار 
می گیــرد. رایزنی هایــی در ایــن ارتبــاط بــا اداره کل                                     
ــر  ــه ب ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــز ص ــازی نی راه و شهرس
ــه  ــای پای ــن کالســهای ارتق ــی مابی اســاس تعامــالت ف
ــه صــورت آنالیــن برگــزار مــی گــردد. و تمدیــد نیــز ب
 موضــوع دیگــری کــه بــا وجــود ضــروری بــودن، کاری 

حتی مهندسینی که 
صالحیت و ظرفیت 

انجام پروژه را 
ندارند، دسترسی 

کامل به اصل پروژه 
را دارند و می توانند 

اطالعات فنی ملک 
را به طور کامل 

مشاهده کنند.

خوشبختانه با 
مساعدت هیئت 

مدیره توانسته ایم 
15 دستگاه کامپیوتر 

برای خدمات 
مهندسی خریداری 

کنیم.
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روی آن انجــام نشــده بــود جــی آی اس ســازمان اســت 
ــص  ــان متخص ــک مهندس ــه کم ــی آن را ب ــه بررس ک
ــامانه را  ــد س ــام داده و چن ــرداری انج ــه ب ــته نقش رش
مالحظــه کــرده ایــم . مــا در ایــن زمینــه تأکیــد ویــژه ای 

بومــی  ســامانه های  از  اســتفاده  بــر 
داریــم و بــا انتخــاب یکــی از آن هــا 
مــواردی چــون مــکان یابــی و اطالعاتــی 
کــه روی نقشــه هــای  gis قابــل درج 

ــت. ــده اس ــر ش ــت، امکان پذی اس
ــس از  ــه پ ــت ک ــبختی اس ــای خوش  ج
چنــد ســال مــا اخیــرا توانســتیم ســایت 
ســازمان را نیــز کــه چنــدان پاســخگوی 
تمامــی نیازهــای مهندســان و مراجعــان 
نبــود ، بهبــود ببخشــیم. در حــال حاضــر 
ــه  ــر و صفح ــر ظاه ــم از نظ ــایت ه س
و  محتوایــی  نظــر  از  هــم  و  اصلــی 
پاســخگویی مخاطــب توانســته اســت بــه 

ــردد . روز گ
در طراحــی جدیــد انجــام شــده بــر روی ســایت از 
شــده  اســتفاده   ONE PAGE پیــج  وان  تکنولــوژی 
ــام  ــل تم ــتفاده از موبای ــا اس ــی ب ــه راحت ــا ب ــرای م و ب

محتــوای ســایت در دســترس اســت .
آنچــه مهــم اســت ایــن کــه در همــه مــوارد یــاد شــده و 
از جملــه ظاهــر و محتــوای ســایت، نیازمنــد پیشــنهادها 
ــت  ــان در جه ــان و مخاطب ــال مهندس ــارکت فع و مش
بهبــود آنهــا هســتیم و آمــاده ایــم هرگونــه پیشــنهاد در 
ایــن زمینــه را بررســی و در صــورت اثربخــش بــودن آن، 

محقــق ســازیم .
ــت در همیــن جــا اشــاره کنــم کــه مــا  خــوب اس
فرایندهــای  گذشــته  ســال  یــک  طــی  توانســتیم 
عملیاتــی شهرســتان های مــان را نیــز بومی ســازی 
ــش  ــا پی ــازیم. م ــان بس ــای م ــر نرم افزاره ــق ب و منطب
از ایــن بــا مشــکالت زیــادی در ارتبــاط بــا دفاتــر 
ــا  ــیل آنه ــات و پتانس ــم و امکان ــرو بودی ــی روب نمایندگ
پاســخگوی نیازهــای روز نبــود و هــر شهرســتانی معضل 

ــت. ــود را داش ــاص خ خ
 نرم افــزار مــورد نظــر مــا ابتــدا در مــورد شهرســتان های 
بقیــه  مــورد  در  و  پیــاده ســازی  اشــکذر  و  تفــت 
ــد. ســپس  ــه ش ــای الزم ارائ ــز آموزش ه ــتانها نی شهرس
ــه                                                                        ــود ک ــن ب ــد و چنی ــود آم ــه وج ــل ب ــی کام آمادگ
نــرم افــزار خدمــات مهندســی در ســال جــاری در 
ســطح کلیــه شهرســتانها عملیاتــی شــد . بــا ایــن اقــدام 
فهرســت برنامــه هــای کامــل هــر شهرســتان را داریــم و 
در مــواردی چــون بودجــه آنهــا در مرکز اســتان متمرکز 

ــال  ــا در ح ــتان ه ــا از شهرس ــای م ــده اســت. آماره ش
ــا  ــده و برنامه ریزی ه ــن در آم ــورت آنالی ــه ص ــر ب حاض

ــرد. ــورت می گی ــا ص ــن آماره ــای ای ــر مبن ب
 اضافــه می کنیــم کــه بــا توجــه بــه اســتفاده از 
ــی  ــد خوب ــای بان ــا از پهن ــوری م ــر ن فیب
ارتبــاط  ایــن  در  هســتیم.  برخــوردار 
ــا  ــرور م ــه س ــد ب ــی خواه ــه م کســی ک
ــا  متصــل شــود اگــر اینترنــت منــزل او ب
ــا قطــع و وصــل  ــرو باشــد ی مشــکل روب
ــکل  ــل مش ــه ح ــوط ب ــن مرب ــود، ای ش

ــت. ــان اس ــود مخاطب خ
 مــا پهنــای بانــد 50 مگابایــت بــر ثانیــه 
فیبــر نــوری داریــم و باالتــر از ایــن نیــز 
متصــور نمــی باشــد . وبینارهــای اخیــر را 
مــا در ســازمان بــا 60 نفــر اپراتــور انجــام 
ــی  ــه راحت ــد ب ــای بان ــن پهن ــم و ای دادی

پاســخگو بــود.
بــا                              مــا  طریــق،  طــی  ایــن  در 
ــرو  ــع روب ــا مان ــا ب ــم ام ــه رو بوده ای ــی روب ــختی های س
ــزار، ســخت افزار و  ــی و اســتهالک نرم اف ــوده ایم.خراب نب
تجهیــزات مــا مشــکلی اســت کــه چنــد ســال اســت بــا 
ــی و وابســتگی  ــه گران ــا توجــه ب ــرو هســتیم و ب آن روب
آنهــا بــه نــرخ دالر بــا افزایــش شــدید قیمت هــا روبــه رو 

بوده ایــم.
ــرای  ــج فرســوده می شــود و ب ــه تدری  تجهیــزات هــم ب
تامیــن آن نیازمنــد بودجــه بــوده ایــم کــه خوشــبختانه 
بــا مســاعدت هیئــت مدیــره توانســته ایــم ۱5 دســتگاه 
ــم.  ــداری کنی ــات مهندســی خری ــرای خدم ــر ب کامپیوت
ــا حــدود ۱2 ســال  ــر کامپیوتره ــه متوســط عم ــا آنک ب
اســت مــا از سیســتم هــای موجــود در واحــد خدمــات 
مهندســی بیــش از ۱5 ســال کار گرفتــه بودیــم و همــه 
آنهــا از کارآیــی الزم خــارج شــده بــود. در مــورد تعمیــر 
ــد  ــزات مانن ــایر تجهی ــزات و س ــن تجهی ــداری ای و نگه
چاپگرهــا هزینــه هــا بســیار افزایــش یافتــه اســت 
و امیدواریــم بــا گســترش خدمــات غیــر حضــوری 
و الکترونیــک در مــوارد دیگــر نیــز در هزینــه هــا                

ــی شــود. ــه جوی صرف
خاطــر نشــان مــی کنــم کــه هــر قســمت جدیــدی بــه 
ــا درج  ــک راهنم ــار آن ی ــود ، در کن ــه ش ــایت اضاف س
شــده اســت و از مهندســان محتــرم مــی خواهیــم کــه 
راهنمــا را هــر چنــد انــدک مطالعــه کننــد، تــا بهتــر و 
بیشــتر،  بتواننــد ارتبــاط خــود را بــا مــا برقــرار ســازند.

در طراحی جدید 
انجام شده بر روی 
سایت از تکنولوژی 

 ONE PAGE وان پیج
استفاده شده و 

برای ما به راحتی با 
استفاده از موبایل 

تمام محتوای سایت 
در دسترس است .
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شهرداری عالقمند است در مشارکت با نظام 
مهندسی، همه اطالعات را روی یک پرتال 

بارگذاری کند.

ــما  ــا ش ــی را ب ــورد شــهر هوشــمند مطالب ــدا در م ابت
ــام  ــمند، ادغ ــهر هوش ــدٔه ش ــذارم. ای ــی گ ــان م در می
ــات و ارتباطــات )ICT( و دســتگاه های  ــاوری اطالع فن
 ، )IoT مختلــف متصــل بــه شــبکه )اینترنــت اشــیاء یــا

بــرای بهینه ســازی بهــره وری از خدمــات 
ــه  ــای شــهری و اتصــال آن ب و کاربری ه
ــوآوری  ــت و ن ــت. خالقی ــهروندان اس ش
در ایــده شــهر هوشــمند، موضــوع بســیار 

مهــم و کلیــدی اســت. 
فنــاوری  پایــه  بــر   شــهر هوشــمند 
شــش  دارای  ارتباطــات،  و  اطالعــات 

معیــار اصلــی ذیــل اســت:
)Smart Governance( حکمروایی هوشمند*

)Smart Citizen( شهروند هوشمند*
)Smart Environment( محیط زندگی*
*محل زندگی )Smart Home( هوشمند

)Smart Economy( اقتصاد هوشمند*
)Smart Mobility( حمل و نقل هوشمند*

)Smart Energy( انرژی هوشمند*
 البتــه اجــازه بدهیــد مــن کمــی در 
ــهر  ــمند و ش ــهر هوش ــاوت ش ــورد تف م
ــاًل  ــم. قب ــح بده ــم توضی ــک ه الکترونی
تمــام تمرکــز مــا روی شــهر الکترونیــک 
بــود. امــا اکنــون تفاوت هایــی ایجــاد 
زیرســاخت های  قبــاًل  اســت.  شــده 
ــا  ــدف م ــک ه ــهر الکترونی ــبکه در ش ش
بــود امــا االن بــه عنــوان یــک ابــزار 

مطــرح اســت. فضــای الکترونیــک قبــاًل در شــهر 
ــه شــمار  ــات ب ــه خدم ــرای ارائ الکترونیــک بســتری ب
می آمــد ولــی هــم اکنــون ابــزاری بــرای ارتقــای 

ــت.  ــانی اس ــات رس ــت خدم کیفی
ــود.  ــردم ب ــت و م ــن دول ــک بی ــهر الکترونی ــاًل ش قب
لیکــن در شــهر هوشــمند ایــن مــوارد ادغــام می شــود 

ــت و شــهروند اســت.  ــام دول ــع ادغ و در واق
مــالک هــای اصلــی در شــهر الکترونیــک 
ــم  ــی ه ــود ول ــاوری ب زیرســاخت های فن
اکنــون مــالک اصلــی در شــهر هوشــمند، 
نــوآوری، خالقیــت و هــوش رقابتــی 
ــته  ــا گذش ــاوت اساســی ب ــه تف اســت ک

دارد. 
در شــهر الکترونیــک هــدف مــا ســرعت، 
دقــت و صحــت بــود، االن عــالوه بــر آن 
ــز  ــمندی نی ــی و هوش ــورد چابک ــه م س
ــت  ــت. سیاس ــده اس ــه ش ــا اضاف ــه آنه ب
ــک،  ــهر الکترونی ــال در ش ــی قب اطالعات
ــود،  ــی آن ب ــات و افزونگ ــت اطالع انباش
ــمند،  ــهر هوش ــون در ش ــم اکن ــی ه ول
سیاســت روی تحلیــل و داده کاوی اســت 
ــی را در  ــری داده های ــک س ــا ی ــه م ک
ــل  ــا را تحلی ــد آنه ــم و بای ــار داری اختی
اســتفاده  آنهــا  از  بتــوان  تــا  کنیــم 

ــرد. ــازنده ک س
ــک  ــهر الکترونی ــی، ش ــته مدیریت در بس
بــرون ســپاری و پیشــخوان را داشــت 
جمــع  هوشــمند،  شــهر  در  ولــی 
ــه  ــا اینک ــم. ام ــل را داری ــپاری و تعام س
ــرای                  ــروژه هــای متعــددی را ب ــه پ چگون
ــح  ــد توضی ــم بای ــی کرده ای ــپاری پیش بین ــع س جم
ــام  ــپاری، تم ــع س ــوری جم ــاس تئ ــر اس ــه ب داد ک
ــه صــورت  ــد و ب ــر دارن ــا یکدیگ ــی را ب ــردم تعامالت م

مهندس مجید بیکی
 مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری یزد

تمام کارهایی 
که مربوط به 

حوزه جی پی اس، 
SDI، نرم افزار و 

سخت افزار، شبکه، 
مباحث مربوط به 

اخبار فناوری اطالعات 
و کال تمام موارد 

مربوط به فناوری 
اطالعات، همه باید 

با محوریت سازمان 
فاوا انجام شود و به 

این ترتیب از هرگونه 
موازی کاری و یا 
اختالل در سیستم 

جلوگیری شده است. 

ــد. ــی برن ــش م ــی کار را پی جمع
ــزه کــردن  ــع مکانی سیاســت شــهر الکترونیــک در واق
بــود، لیکــن در شــهر هوشــمند بحــث هوشمندســازی 

مطــرح اســت. 
شــهر  کــه  اصلــی  هــای  معیــار  از 
از آن برخــوردار اســت، در  هوشــمند 
هوشــمند  حاکمیــت  نخســت  وهلــه 
اســت و متاســفانه وضعیتــی کــه در 
ایــران بــا آن برخــورد می کنیــم ، گاه بــا 

ایــن تعاریــف ســنخیت نــدارد. 
در بســیاری از کشــورها شــهرداری هــا 
تمــام  و  هســتند  شــهر  کل  متولــی 
کارهایــی کــه بایــد در شــهر انجــام 
ــزی و  ــهرداری برنامه ری ــود توســط ش ش

ــردد. ــی گ ــق م محق
آن کشــورها  در  حاکمیــت هوشــمند 
ــا  ــا اینج ــود را دارد ام ــاص خ ــی خ معن
حاکمیــت هوشــمند در هــر مبحثــی 
ــا  ــود و م ــوط می ش ــک ارگان مرب ــه ی ب
ــتر  ــا بیش ــا ارگانه ــان را ب ــد تعامالتم بای
هوشــمند  حاکمیــت  بــه  تــا  کنیــم 
هوشــمند  حاکمیــت  در  برســیم. 

خــاص                                                                                   اهمیــت  برخــط  ســرویس های  بــه  مــا 

مــی دهیــم. ظرفیت  ســرویس هــای دولــت الکترونیک 
ــی را ایجــاد         ــرار مــی دهیــم و مزایای را در دســترس ق

ــم. ــی کنی م
 در حــال حاضــر مــا در حــال راه انــدازی 
آن  عنــوان  کــه  هســتیم  ای  ســامانه 
من)ســهیم(  یــزد  هوشــمند  ســامانه 
ــاط  ــهروندی ارتب ــامانه ش ــن س ــت. ای اس
هــای  حــوزه  در  شــهروندان  بــا  مــا 
ــد.  ــی کن ــرار م ــهری را برق ــف ش مختل
کرده ایــم  طراحــی  را  ای  ســامانه  مــا 
ــل  ــورت کام ــه ص ــاخت آن ب ــه زیرس ک
آن                                              هــای  زیرپــروژه  و  شــده  آمــاده 
ــاخت  ــن زیرس ــت. ای ــام اس ــال انج در ح
ــت  ــده اس ــزی ش ــوری برنامه ری ــز ط نی
ــوان  ــه عن ــف ب ــای مختل ــرکت ه ــه ش ک
ــه زیرســاخت  Third-party مــی تواننــد ب
ــد. ــعه بدهن ــوند و آن را توس ــل ش متص

ــام  ــوع کار انج ــد ن ــاخت چن ــن زیرس  ای
ــراز  ــات اح ــه خدم ــی اینک ــد. یک می ده
ــد  ــی ده ــام م ــهروندی را انج ــت ش هوی
ــایر  ــه س ــت را ب ــراز هوی ــرویس اح و س
می دهــد.  نرم افزارهــا  و  اپلیکیشــن ها 
ــف  ــه کی ــت ک ــول هس ــف پ ــوع کی ــم موض ــی ه یک

در موضوع 
زندگی هوشمند 
نیز بسته ایمنی و 

امنیت هوشمند                    
خانه ها مطرح است. 

در همین زمینه 
زیرساخت اطالعات 

مکانی، موضوع بسیار 
مهم و جدی است 

که با توجه به اهمیت 
آن می تواند در ایجاد 
شهر هوشمند موثر 

باشد. 
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پــول ریالــی و امتیــازی در حــال حاضــر طراحــی شــده 
اســت. در ایــن طــرح فــرد می توانــد شــخصا از طریــق 
درگاه هــای پرداخــت، کیــف پــول خــود را شــارژ کند و 

از خدمــات مختلــف چون ســوار شــدن 
ــور در  ــا حض ــی و ی ــوس و تاکس اتوب
پــارک بــازی هــا یــا پــارک خــودرو در 
کنــار خیابــان و یــا از پارکینــگ هــای 
عمومــی اســتفاده نمایــد. خــوب اســت 
اشــاره کنــم کــه صاحــب کیــف پــول 
زبالــه  قبــال تحویــل  می توانــد در 
خشــک از امتیــاز خــاص اســتفاده 
کنــد و مــی توانــد ایــن امتیــاز را 
ــرف  ــهری مص ــات ش ــایر خدم در س
ــی از  ــد در برخ ــی توان ــا م ــد و ی نمای
ــد کنــد  مغازه هــای ســطح شــهر خری

ــرد. ــف بگی و تخفی
ــهر  ــوع ش ــا موض ــط ب ــا مرتب ــن ه  ای

ــا  ــراه ب ــه هم ــی ک ــت های ــده و خالقی ــمند  و ای هوش
ــت.  ــده  اس ــهروندان آم ــدد ش ــه م ــمند ب ــهر هوش ش

ــت  ــه در بســته حاکمی ــری ک موضــوع دیگ
هوشــمند بــه جــد مطــرح اســت دسترســی 
یــزد  اســت.  ارتباطــی  زیرســاخت  بــه 
بــه لحــاظ شــاخص ها، از رتبــه بســیار 
ــت.  ــوردار اس ــه برخ ــن زمین ــی در ای خوب
ــیار  ــوری بس ــر ن ــا از فیب ــم م ــه ه ــرا ک چ
خوبــی برخــوردار هســتیم و هــم مخابــرات 
ــام داده  ــی را انج ــعه خوب ــای توس برنامه ه
ــت  ــه ظرفی ــن زمین ــز در ای و شــهرداری نی

مناســبی دارد.
دهــم  توضیــح  هــا   FCP مــورد  در   
کــه                                   هســتند  شــرکت هایی  کــه 
مــی تواننــد بــه صــورت اینترنتــی خدمــات 
ــن                                            ــد و ای ــه دهن ــردم ارائ ــه م الکترونیــک ب

ارتباطات بین ارگانها 
در شهر هوشمند 

مهم است.در زمینه 
پروانه شهرسازی، 

سامانه ما آماده شده 
و در زمینه پروانه 
ساخت ما آماده ایم 

با سازمان نظام 
مهندسی ساختمان 

کار را به پیش ببریم . 

ــت  ــوزی اس ــاس مج ــر اس ــا ب ــت ه فعالی
کــه دولــت بــه آنهــا داده اســت. آنهــا                 
ــی و  ــد از زیرســاخت های مخابرات مــی توانن

فیبــر نــوری اســتفاده کننــد 
و خدمــات خوبــی بــه مــردم 

ــد. ــه دهن ارائ
ــد  ــرکت ها می توانن ــن ش  ای
ــه  ــز ب ــی نی ــات متنوع خدم
مــردم ارائــه بدهنــد و اینــکار 
در  مشــارکت  طریــق  از 
ــوری  ــر ن ــت فیب ــه ظرفی ارائ
ــکان  ــا ام ــه آنه ــهرداری ب ش

ــت. ــر اس پذی
مــا عــالوه بــر سیســتم هــای 
و  پوشــش شــبکه  و  برتــر 
ــد  ــای بان ــه پهن ــی ب دسترس
ــمند  ــت هوش ــه در حاکمی ک
ــم از  ــت، می توانی ــرح اس مط

حســگرها نیــز نــام ببریــم کــه برای پوشــش 
ایــن حســگرها مــا یکســری اقدامــات را در 

ــم. ــروع کرده ای ــهرداری ش ش
ــهر  ــا در ش ــه م ــوادی ک ــر از م ــی دیگ یک
ــار  ــتیم انتش ــال آن هس ــه دنب ــمند ب هوش
ــل کار  ــا حاص ــن داده ه ــت. ای ــا اس داده ه
سیســتم هــای مختلفــی اســت کــه در 

ــت. ــهرداری اس ش
ــهروند  ــمند و ش ــردم هوش  م
محــوری  دیگــر  هوشــمند 
ــم  ــرده ای ــا روی آن کار ک ــه م ــت ک اس
و بــه ارتبــاط مــردم و حاکمیــت مربــوط 
ــه  ــی ک ــواده های ــا خان ــود. اینج ــی ش م
ــت متصــل هســتند در نقطــه  ــه اینترن ب
ــد کاری  ــا بای ــود. م ــد ب ــز خواهن تمرک
ــمند  ــز هوش ــا نی ــردم م ــه م ــم ک بکنی
ــری  ــوی ت ــی ق ــارکت مدن ــوند و مش ش
داشــته باشــند. آمــار و درصــد ایــن 
صــورت  بــه  کــه  مدنــی  مشــارکت 
بــرای مــا  بــود،  دیجیتالــی خواهــد 

ــت. ــم اس ــیار مه بس
 بــه عنــوان نمونــه مــا هــم اکنــون 
ــتیم  ــانی هس ــار از کس ــه آم ــر تهی پیگی
ــد و  ــه از گوشــی هوشــمند برخوردارن ک

ننــد ا می تو
از سرویس های مورد نظر ما استفاده کنند. 

خــوب اســت اشــاره کنــم کــه تمــام ســرویس 
ــر  ــردم ب ــاره ک ــا اش ــه آنه ــال ب ــه ح ــا ب ــه ت ــی ک های
ــما  ــد. ش ــرار دارن ــل ق ــه موبای ــر پای ــل و ب روی موبای
ــر  ــای QR را ب ــط ه ــد بلی ــی می توانی حت
ــا اســتفاده  روی موبایــل تولیــد کنیــد و ب
ــک                               ــای کارت الکترونی ــه ج ــل ب از  موبای
ــوید و از  ــوس ش ــوار اتوب ــد س ــی توانی م
ــد  ــمرده ش ــاًل ش ــه قب ــی ک ــایر خدمات س

ــد.  ــتفاده کنی اس
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــی توانی ــی م ــما حت ش
را  QR نصــب شــده  موبایــل  دوربیــن 
ــق پرداخــت  ــن طری ــد و از ای اســکن کنی
ــف  ــغ از کی ــورت مبل ــن ص ــد در ای کنی
پــول شــما بــه فروشــنده یــا راننــده 

می شــود.  منتقــل  تاکســی 
ــق  ــن طری ــد از ای ــی توانی ــی م ــما حت ش
ــول  ــف پ ــه کی ــود را ب ــودرو خ ــالک خ پ
شــهروندی تــان متصــل کنیــد تــا در 
مواقعــی کــه خــودرو خــود را در محــل پــارک متوقــف 
ــر و  ــما کس ــاب ش ــارک از حس ــه پ ــد، هزین ــرده ای ک

ــود. ــال ش ــک ارس ــما پیام ــرای ش ب
 خــوب اســت قــدری هــم در مــورد برنامه ریــزی شــهر 
ــواردی  ــه در آن م ــم ک ــت کن ــما صحب ــا ش ــدار ب پای
چــون مســاحت، فضــای ســبز و ســرانه فضــای 
ــی  ــف جمعیت ــاط مختل ــت در نق ــم جمعی ــبز، تراک س
ــوط  ــات مرب ــک ســری موضوع شــهر و ی
ــه  ــت و ب ــرح اس ــا مط ــاختمان ه ــه س ب
نظــام مهندســی ســاختمان هــم مربــوط            

مــی شــود. 
دارای  کــه  هایــی  ســاختمان  تعــداد 
گواهــی هــای اســتاندارد هســتند، درصــد 
تجــاری  مجــوز  کــه  ســاختمان هایی 
ســاختمان  اتوماســیون  از  و  دارنــد 

اســتفاده مــی کننــد،
درصــد خانــه هایــی کــه مجهــز بــه 
ــدازه گیــری هوشــمند  سیســتم هــای ان
ــط  ــای مرتب ــم ه ــایر آیت ــتند و س هس
کــه  هوشــمند  هــای  ســاختمان  بــا 
ارائــه  را  آنهــا  مختلــف،  شــرکتهای 
در  مــوارد  ایــن  مجموعــه  می کننــد، 
ســاماندهی  هوشــمند  محیــط  قالــب 

 . د می شــو
در موضــوع زندگــی هوشــمند نیــز بســته 

ایمنــی و امنیــت هوشــمند خانــه هــا مطــرح اســت.

سامانه ای بین 
شهرداری و سازمان 

نظام مهندسی 
ساختمان برای مبادله 
نقشه های ساختمانی 
ایجاد شده است و 

نیز موارد مربوط به 
پروانه های ساختمانی 

که پیشرفت های 
خوبی در این زمینه 

صورت گرفته و 
اتفاقات جدیدی در 

حال وقوع  است.

ما یک سری تصویر 
هوایی از کلیه ویژگی 

های شهری و از 
ساختمانهای موجود 

در آن تهیه کرده ایم 
که با کیفیت بسیار 
خوبی می تواند به 

بررسی وضعیت شهر 
از زوایای مختلف 

کمک کند. 
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 در همیــن زمینــه زیرســاخت اطالعــات مکانــی، 
موضــوع بســیار مهــم و جــدی اســت کــه 
ــد در  ــت آن می توان ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــر باشــد. در  ایجــاد شــهر هوشــمند موث
حــوزه نظــام مهندســی ســاختمان بحــث 
شــهری  ســطح  در  مختلــف  امــالک 
مطــرح اســت و نقشــه هــای مکانــی 
ســاختمان هــا و نقشــه هــای چــون 

ــژه ای دارد. ــت وی ــاخت، اهمی س
ســایر  بــا  ارتبــاط  روی  شــهرداری   
مــا  اســت.  قائــل  اهمیــت  ارگانهــا 
ــا                          ــتگاه ه ــا دس ــاط را ب ــن ارتب ــد ای بای
نظــام  چــون  ســازمانی  ویــژه  بــه 
مهندســی هــم برقــرار کنیــم. بــه عنــوان 
ــهرداری  ــن ش ــه بی ــامانه ای ک ــه س نمون
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ و س
ــاختمانی  ــای س ــه ه ــه نقش ــرای مبادل ب
ایجــاد شــده اســت و نیــز مــوارد مربــوط 
کــه  ســاختمانی  هــای  پروانــه  بــه 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــای خوب ــرفت ه پیش
ــدی در  ــات جدی ــه و اتفاق ــورت گرفت ص

ــت. ــوع  اس ــال وق ح
 مــا هــم اکنــون ســامانه ای بــه نــام 

ــی را  ــات مکان ــه اطالع ــه کلی ــم ک SDI ایجــاد کرده ای
ــه اشــتراک مــی گــذارد. خــوب اســت  ب
بدانیــد کــه مــا یــک ســری تصویــر 
ــهری  ــای ش ــی ه ــه ویژگ ــی از کلی هوای
ــه  ــود در آن تهی ــاختمانهای موج و از س
کــرده ایــم کــه بــا کیفیــت بســیار خوبــی 
ــت شــهر  ــه بررســی وضعی ــد ب ــی توان م
ــا  ــای مختلــف کمــک کنــد. مــا ب از زوای
کمــک ایــن تصویــر بــرداری مــی توانیــم 
ــزد و  ــهر ی ــا در ش ــرداری ه ــه گودب کلی
نیــز ســاختمان هــای مرتفــع را بررســی 

ــم.  ــل کنی ــا را تحلی ــات آنه و اطالع
شــهر  در  ارگانهــا  بیــن  ارتباطــات 
ــه  هوشــمند مهــم اســت.در زمینــه پروان
ــده و  ــاده ش ــا آم ــامانه م ــازی، س شهرس
ــم  ــا آماده ای ــه ســاخت م ــه پروان در زمین
ــا ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان  ب
ــه  ــا همیش ــم . م ــش ببری ــه پی کار را ب
اســتان های  از  می کنیــم  ســعی 
ــم و                                                     ــاد بگیری ــت را ی ــوارد مثب ــر م دیگ
طراحــی هــای مــا بهتــر اســت بــر 
اســاس تجربــه هــم باشــد.در مــورد 
همیــن موضــوع، کارهــای خوبــی در 

در مورد 
برنامه ریزی شهر 

پایدار با شما 
صحبت کنم که در 
آن مواردی چون 

مساحت، فضای سبز 
و سرانه فضای سبز، 

تراکم جمعیت در 
نقاط مختلف جمعیتی 

شهر و یک سری 
موضوعات مربوط به 
ساختمان ها مطرح 

است و به نظام 
مهندسی ساختمان 

هم مربوط می شود. 

شــهرهای مشــهد و شــیراز  انجــام شــده اســت.
 یــک ســری اتفاقــات نیــز در ســطح 
برخــی  کــه  اســت  افتــاده  کشــور 
ــد از  ــورده و بای ــت خ ــا شکس ــروژه ه پ
آنهــا عبــرت گرفــت و از تکــرار آنهــا 
ــول  ــف پ ــن کی ــاًل همی ــرد. مث ــز ک پرهی
شــهروندی کــه قــرار اســت پــل خدمــات 
ــوار  ــهروندی روی آن س ــهرداری و ش ش
شــود وقتــی شــهرهای مختلــف ایــران را 
بررســی کردیــم و حتــی در مــورد برخــی 
شــهرهای خــارج از کشــور نیــز تحقیــق 
کــرده ایــم، آنهــا در حــال عبور از ســمت 
کارت آفالیــن بــه ســمت حســاب آنالیــن  
اســتفاده                                                         کمتــر  کارت  از  و   هســتند 
ــی درصــدد هســتیم  ــا حت ــی شــود. م م
ــاط  ــرای ارتب ــران ب ــهد و ته ــا مش ــا ب ت
پــول هــای شــهروندان  بیــن کیــف 
ــا یــک شــهروند  ارتبــاط برقــرار کنیــم ت
یــزدی بتوانــد از همیــن امکانــات در 

ــد. ــتفاده کن ــهد اس ــا مش ــران ی ته
یــک  شــهرداری  در  گذشــته  ســال   

دســتورالعمل بــه عنــوان بخشــنامه فنــاوری اطالعــات 
ــه  ــده ک ــالغ ش ــرم اب ــهردار محت ــط ش ــم و توس تنظی

ــه  ــوط ب ــه مرب ــی ک ــام کارهای ــده اســت: تم در آن آم
ــزار و  ــی اس، SDI، نرم اف ــی پ ــوزه ج ح
ســخت افزار، شــبکه، مباحــث مربــوط 
بــه اخبــار فنــاوری اطالعــات و کال تمــام 
ــات،  ــاوری اطالع ــه فن ــوط ب ــوارد مرب م
ــاوا  ــازمان ف ــت س ــا محوری ــد ب ــه بای هم
انجــام شــود و بــه ایــن ترتیــب از هرگونه 
ــا اختــالل در سیســتم  ــوازی کاری و ی م

ــت.  ــده اس ــری ش جلوگی
بحــث بــر ســر ایــن اســت کــه مــا بایــد 
مســائل فنــی و تخصصــی را بپذیریــم. در 
ــن شــهرداری  ــه نظــر م حــال حاضــر، ب
و نظــام مهندســی ســاختمان می تواننــد 
بــه صــورت یــک تیــم واحــد عمــل 

ــد.  کنن
ــت  ــدن آن اس ــم ش ــن از تی ــور م منظ
کــه هــردو طــرف، روی وجــوه مشــترک 
همــکاری  و  هماهنگــی  کارهایمــان، 
ــن  ــرار شــود. ای کنیــم و تعامــل الزم برق
موضــوع بایــد هرچــه زودتــر از هــر جــای 

ــردد. ــروع گ ــن ش ممک
ــرای خــود  هضــم کنــم کــه چــرا  مــن نتوانســته ام ب
ــا همدیگــر  مــا هنــوز نتوانســته ایــم در ایــن مــوارد ب

در مورد 
برنامه ریزی شهر 

پایدار مواردی چون 
مساحت، فضای سبز 
و سرانه فضای سبز، 

تراکم جمعیت در 
نقاط مختلف جمعیتی 

شهر و یک سری 
موضوعات مربوط به 
ساختمان ها مطرح 

است و به نظام 
مهندسی ساختمان 

هم مربوط می شود. 
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ــی داشــته باشــیم.  همــکاری خوب
در مــورد الکترونیکــی کــردن رونــد پروانه ســاختمانی، 
۸0 درصــد آن مربــوط بــه فراینــد اســت و ۱0 درصــد 
ــزاری  ــات نرم اف ــروی انســانی و ۱0 درصــد موضوع نی
ــده  ــی ش ــازی نهای ــه شهرس ــد پروان ــتند و فرآین هس

اســت. در اینجــا زیرسیســتم مهندســین 
ــه  ــود دارد ک ــز وج ــهرداری نی ــر ش ناظ
نظــام مهندســی ســاختمان مــی توانــد 
برنامــه خــود را بــر ایــن اســاس بچینــد.
 اختــالف هایــی نیــز بیــن قوانیــن 
مربــوط بــه ســاختمان در وزارت کشــور 
کــه شــهرداری مجری آن اســت و وزارت 
ــام  ــازمان نظ ــه س ــازی  ک راه و شهرس
ــتناد  ــه آن اس ــاختمان ب ــی س مهندس
ــا از  ــی آنه ــود دارد و تلق ــد، وج می کن
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــا 

ــت. ــاوت اس ــر متف یکدیگ
دادن                       بهــا  ضــرورت  دیگــر،  نکتــه   
دیدگاه هــای  بــه  نهــاد  دو  هــر 

متخصصــان و کارشناســان فنــی آن حوزه هــا اســت و 
شــاید افــراد فنــی مــی تواننــد موضــوع را بــه خوبــی 

حــل و فصــل کننــد.
ــرار  ــه تازگــی ق ــم کــه ب ــه شــما بگوی ــن را ب  مــن ای
بــه عنــوان شــهروند ســپاری                 اســت سیســتمی 
راه انــدازی شــود کــه دارای دو فــاز اســت. یکــی فــاز 

اســتعالمات و دیگــری فــاز صــدور پروانــه ســاختمان. 
در فــاز اســتعالمات، کار بــه ســرعت پیــش مــی رود. 
ــه  ــمت پروان ــا قس ــم ت ــه ه ــدور پروان ــمت ص در قس
تــا  شهرســازی  از  نیســت.  مشــکلی  شهرســازی 
ســاخت هــم از نظــر مــا موضــوع  حــل شــده اســت. 
باقــی مــی مانــد رابطــه بیــن شــهرداری 
ــر  ــه اگ و نظــام مهندســی ســاختمان ک
ــر  ــد ب ــه شــود هــر دو مــی توانن پذیرفت
اســاس یــک سیســتم واحــد عمــل 
ــد  ــوع بای ــد موض ــر نپذیرن ــد و اگ کنن
ــدام در  ــن اق ــد. ای ــی کن ــر اساس تغیی
ــن  ــه همی ــان ب ــهد و اصفه ــیراز، مش ش
ترتیــب کــه مــورد نظــر مــا هســت 
انجــام شــده و تعامــل خوبــی بیــن 
شــهرداری و نظــام مهندســی ســاختمان 
ــت.  ــده اس ــرار ش ــا برق ــتان ه در آن اس
در یــزد هــم ایــن موضــوع از نظــر فنــی 
ــی توســط  ــا و از نظــر مدیریت توســط م
واحــد شهرســازی شــهرداری کامــل 
حــل شــده اســت.امیدوارم هــر چــه زودتــر بــا توافــق 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــهرداری و س ــن ش ــی بی نهای
ــل  ــل و فص ــی ح ــه خوب ــائل ب ــن مس ــاختمان ای س

ــود. ش

در حاکمیت هوشمند 
ما به سرویس های 
برخط اهمیت خاص 
می دهیم. ظرفیت 

سرویس های 
دولت الکترونیک را 

در دسترس قرار                  
می دهیم و مزایایی 

را ایجاد می کنیم.

بررسی مزایای سیستم هوشمند برای 
ساختمان های مسکونی و انواع تکنولوژی های 
پرکاربرد 
گردآوری و تدوین: واحد آموزش، برنامه ریزی و سیستم ها
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موضــوع: در ایــن نوشــتار ســعی بــر ایــن داریــم 
کــه پرکاربردتریــن و بروزتریــن تکنولوژیهــای 
حــال حاضر در سیســتمهای هوشــمند ســاختمان 
ــک  ــر ی ــب ه ــن و معای ــوده و محاس ــرور نم را م
را بطــور خالصــه بررســی نماییــم . همچینــن 
در  هوشــمند  سیســتم  مزایــای  بررســی  بــه 

ــت. ــم پرداخ ــکونی خواهی ــاختمانهای مس س
مقدمــه: در عصــر امــروز روشــهای متفاوتــی 
جهــت کنتــرل تجهیــزات برقــی وجــود دارد 
ــاص  ــای خ ــب و مزای ــک دارای معای ــر ی ــه ه ک
ــود را  ــاص خ ــردی خ ــه کارب ــوده و زمین ــود ب خ
ــرای  ــا ب ــن تکنولوژیه ــا تمامــی ای دارا میباشــد ام
انجــام یــک هــدف مشــترک ابــداع گردیــده و آن 
کنتــرل محیطــی و همچیــن از راه دور پارامترهای 
مختلــف در ســاختمان نظیــر روشــنایی ، تهویــه، 
سیســتم امنیتــی، پــرده برقــی، آبیــاری هوشــمند 
و مدیریــت انــرژی ســاختمان میباشــد. روشــهای 
ــا  ــک از پروتکله ــر ی ــته در ه ــن خواس ــرای ای اج
خــاص خواهــد بــود کــه در ادامــه بــه آن خواهیــم 
پرداخــت. در مقایســه سیســتم برق کشــی ســنتی 
بــا هوشــمند میتــوان بــه نکاتــی اشــاره نمــود کــه 
ــنتی  ــتمهای س ــد. در سیس ــه میباش ــل توج قاب
ــه کنتــرل روشــنایی  ــا یــک کلیــد تنهــا قــادر ب ب
فضــای محــدود مثــل یــک اتــاق یــا یــک ســالن 
ــاز  ــه نی ــا تهوی ــرده ب ــرل پ ــرای کنت میباشــیم و ب
ــرده  ــد پ ــن کلی ــزا و همچنی ــتات مج ــه ترموس ب
ــتم  ــه در سیس ــود در صورتیک ــم ب ــی خواهی برق
هوشــمند بــا یــک کلیــد هوشــمند میتــوان 
ــنایی ،  ــر روش ــاز نظی ــورد نی ــای م ــی المانه تمام
تهویــه ، پــرده برقــی ، سیســتم صوتــی - تصویری 
و همچنیــن ســناریوهای مختلــف را اجــرا نمــود. 
بــا توجــه بــه اینکــه در دنیــای امــروزی پیشــرفت 
ــد،  ــاق میافت ــراوان اتف ــرعتی ف ــا س ــوژی ب تکنول
ــر  ــن پیشــرفت تاثی ــز از ای ــاختمان نی ــت س صنع
خواهــد پذیرفــت . یکــی از امکانــات ســاختمانهای 
لوکــس در کلیــه نقــاط دنیــا ، امکانــات هوشــمند 
ــات  ــکار رفتــه در آن و ســطح امکان و تجهیــزات ب
و رفاهیاتــی اســت کــه ایــن سیســتم بــرای 
ســاکنین ایجــاد میکنــد . اساســا فلســفه پیدایــش 
ایــن سیســتمها را میتــوان بــر ایــن اســاس بیــان 

نمــود:
۱-افزایــش ســطح رفــاه ، امنیــت و مدیریــت 
ســاده تــر و بهینــه تــر ســاختمان چــه در داخــل 

و چــه از راه دور.
   2-اســتفاده از قابلیتهــای سیســتم هوشــمند 
ــتری  ــه مش ــب توج ــات و جل ــش امکان ــرای افزای ب

ــد. ــرای خری ب
ــک  ــتفاده در ی ــورد اس ــکل م ــوع پروت ــاب ن انتخ
ــه چنــد عامــل وابســته اســت نظیــر :  ســاختمان ب
۱- ســاختمان در حــال تعمیــر )بازســازی( یــا 

ــاز نوس
   2- میــزان امکانــات مــورد نیــاز کارفرمــا در 

ــد ــل واح داخ
   3- مساحت زیربنای ساختمان 

ــاری /  ــر تج ــاختمان از نظ ــری س ــوع کارب    ۴- ن
ــکونی  مس

   5- بودجــه در نظــر گرفتــه شــده بــرای عملیــات 
هوشــمند ســازی 

بــا بررســی کامــل آیتمهــای فــوق میتــوان بهتریــن 
ــد را  ــک واح ــازی ی ــمند س ــت هوش ــکل جه پروت
انتخــاب نمــود کــه هــم از نظــر هزینــه بهینــه باشــد 

و هــم کاربــردی. 

انــواع پروتکلهــای پرکاربــرد در سیســتمهای 
هوشــمند ســاختمان :

 :)Bluetooth( ۱- بلوتوث
ــه  ــنایی ک ــیار آش ــوژی بس تکنول
ــزات  ــیاری از تجهی ــروزه در بس ام
نظیــر موبایــل ، پرینتــر ، یخچــال، 
تصویــری  و  صوتــی  سیســتمهای 
ــای  ــخه ه ــرد . نس ــرار میگی ــتفاده ق ــورد اس و... م
قدیمــی بلوتــوث دارای بــرد محــدود و پهنــای بانــد 
محــدودی بودنــد بطوریکــه بیشــتر در سیســتمهای 
صوتــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد امــا در نســخه 
5 بــرد موثــر بــه حــدود 60 متــر رســیده همچنیــن 
پهنــای بانــد آن حــدودا ۴ برابــر شــده اســت.
فرکانــس کاری آن در محــدوده 2,4GHZ و پهنــای 
کاربــرد  آن  محاســن  از  میباشــد.   1MHZ بانــد 
راحــت بــا مصــرف انــرژی قابــل قبــول و عیــب آن 

ــد. ــرد آن میباش ــت ب محدودی

 : ZigBee 2- پروتکل
ــاط  ــراي ارتب ــه ب اســتانداردي اســت ک
ــتفاده  ــم اس ــل ک ــا فواص ــیم ب ــی س ب
ــی دو ســویه اســت  ــی شــود. پروتکل م
ــه  ــم و هزین ــرژي ک ــرف ان ــا مص ــه ب ک

ــاط  ــی ارتب ــاي الکتریک ــتگاه ه ــن دس ــن بی پایی
ــد. ــی کن ــرار م برق

ایــن تکنولــوژي کنتــرل تمامــی  بــه کمــک 
قســمت هــاي منــزل ماننــد: تنظیــم درجــه 
حــرارت، میــزان رطوبــت ، کنتــرل نــور و…                                           

مــی توانــد انجــام شــود.
ویژگی ها:

استانداردي بر پایه IEEE 802.15.4 است.
ــز  ــگا هرت ــس کاری آن در محــدوده 2,۴ گی فرکان
ــه  ــر ثانی ــت ب ــو بی ــال آن 250 کیل و ســرعت انتق

مــی باشــد.
در                        وســیله   65635 از  بیــش  از  پشــتیبانی   

شــبکه. هــر 
خاطــر                   بــه  اطمینــان  قابــل  ي  داده  انتقــال 
ــم. ــاخته و محک ــود س ــی خ ــدي ترکیب ــبکه بن ش

 )PAN( ــخصی ــای ش ــبکه ه ــکل در ش ــن پروت ای
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــن م ــدرت پایی و کوچــک و ق

ــرد. میگی
بیتــی  بــا پســوردهای ۱2۸   zigbee پروتــکل   
رمزگــذاری مــی شــود کــه بــا شــبکه هــای درختی 

ــوند. ــی ش ــش پشــتیبانی م ــتاره ای و م و س

 : Z-Wave  3-  پروتکل
ارتباطــی                        پروتــکل  یــک  ویــو  زد 
ــه اول  ــه در درج ــت ک ــیم اس ــی س ب
بــرای اتوماســیون ســاختمان اســتفاده مــی شــود. 
ایــن پروتــکل بــرای کنتــرل محــل هــای مســکونی 
و مغــازه هــا و بــه منظــور ارائــه یــک روش ســاده 
ــون  ــواردی چ ــرل م ــرای کنت ــاد ب ــل اعتم و قاب

روشــنایی، سیســتم امنیتــی، ســینمای خانگــی، 
پنجــره هــای اتوماتیــک و … اســتفاده مــی شــود.

ــود  ــی موج ــای کنترل ــتم ه ــر سیس ــد دیگ مانن
در بــازار اتوماســیون ســاختمان،  زد ویــو نیــز                                                               
مــی توانــد از طریــق اینترنــت و بــه وســیله 
یــک gateway  یــا یــک دســتگاه کنتــرل کننــده 

ــود. ــرل ش ــزی کنت مرک
ویژگی ها:

پروتــکل Z-Wave بــه صــورت بــی ســیم کار 
مــی کنــد و بــرای اســتفاده از آن بــه هیــچ 
ــری در ســیم کشــی ســاختمان خــود  ــه تغیی گون

احتیاجــی نداریــد.
ــا ۱50  ــتقیم ت ــی مس ــدوده دسترس ــش مح افزای

ــر. مت
ــانی  ــه روز رس ــرای ب ــد ب ــای جدی ــتاندارد ه اس

سیســتم.
ــراي  ــرا ب ــه آن ــک ک ــزاری کوچ ــخت اف ــدازه س ان
مناســب                   وســایل  دیگــر  بــا  شــدن  مجتمــع 

ــد. ــی کن م
بــه دلیــل عملکــرد ایــن پروتکل بــر روي فرکانســی 

خــاص بــا ســایر وســایل بیســیم تداخل نــدارد.
ــوژی  ــن ۴ تکنول ــه ای بی ــر مقایس ــدول زی در ج

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــوب ص ــس محب وایرل

 : KNX ۴- پروتکل
بــرای  هوشــمند  منــازل  در    
تمــام  بــه  داده هــا  انتقــال 
تجهیــزات هوشــمند بــه سیســتمی نیــاز اســت تــا 
ــف  ــای مختل ــا زبان ه ــف ب ــتگاه های مختل ــا دس ب
ســازگار باشــد و نیــاز بــه کاربرد 
چندیــن دســتگاه مختلــف را 
 KNX ــکل ــد؛ پروت ــرف کن برط
همــان سیســتم اســت .KNX را 
ــان مشــترک تمــام  ــوان زب می ت

دانســت. دســتگاه ها 
 KNX ســاده تر  بیــان  بــه    
ــه دســتگاه های مختلــف  نیــاز ب
ــن  ــات بی ــادل اطالع ــرای تب ب
یــک  مختلــف  بخش هــای 
برطــرف  را  هوشــمند  خانــه 
سیســتم  ایــن  می کنــد. 
و  بــاز  روشــنایی،  می توانــد 
ــه،  ــا، تهوی ــدن پرده ه ــته ش بس
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سیســتم  گرمایشــی،  و  سرمایشــی  سیســتم 
ــگرهای  ــرل نمایش ــرژی، کنت ــرف ان ــی، مص امنیت
امنیتــی و ســایر بخش هــای یــک خانــه هوشــمند 

را بــه تنهایــی مدیریــت کنــد.
ــکل  ــی، پروت ــای اختصاص ــالف پروتکل ه ــر خ   ب
KNX یــک اســتاندارد جهانــی اســت کــه در 
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــر جه سراس
اروپایــی  اســتاندارد  شــامل   KNX پروتــکل 
 ،)۱-13321 CEN EN و  50090 CENELEC EN(
 ،)3-14543 ISO / IEC( اســتاندارد بیــن المللــی
ــتاندارد  ــی )GB / Z 20965( و اس ــتاندارد چین اس
ــت.  ــده )ANSI / ASHRAE 135( اس ــاالت متح ای
بیــش از 500 تولیدکننــده مختلــف کــه تجهیــزات 
می کنــد،         تولیــد  را  هوشــمند  ســاختمان های 
بــر اســاس ایــن پروتــکل و هماهنــگ بــا هــم کار 
 KNX bus یــا KNX می کننــد. کابــل انتقــال
ــن خــط  ــن بخــش سیســتم اســت. ای ــی تری اصل
انتقــال در طــی یــک پــروژه جدیــد ســاخت و ســاز 
ســاختمان هوشــمند نصــب می شــود. ســپس 
 KNX ــتانداردهای ــا اس ــق ب ــا مطاب ــایر بخش ه س
ــل  ــر متص ــه همدیگ ــال و ب ــل انتق ــن کاب ــه ای ب
ــی  ــل اصل ــن کاب ــق ای ــات از طری می شــوند. اطالع
ــن  ــاپ، تلف ــد لپ ت ــه می توان ــرل ک ــز کنت ــه مرک ب
ــود. در  ــل می ش ــد، منتق ــه باش ــا رایان ــمند ی هوش
ــه بهتریــن شــکل  ایــن حالــت تبــادل اطالعــات ب
ــمند و  ــزل هوش ــزای من ــام اج ــن تم ــن بی ممک

کنترل گــر برقــرار مــی شــود. بخش هــای مختلفــی 
ــرل  ــل کنت ــا KNX قاب ــه هوشــمند ب ــک خان در ی
هســتند. بــه عنــوان مثــال روشــنایی منــزل بــا این 
ــرار  ــا ق ــود. ب ــم می ش ــی تنظی ــه راحت ــتم ب سیس
ــاختمان،  ــف س ــاط مختل ــورهای در نق دادن سنس
ــته  ــور نداش ــل حض ــخص در مح ــه ش ــی ک زمان
ــا  ــا ب ــور کاهــش پیــدا می کنــد. ی باشــد، میــزان ن
ــتم  ــرل از راه دور سیس ــتم های کنت ــک سیس کم
ــاز  ــا ب ــا ب ــور ورودی از پنجره ه ــزان ن KNX، می
ــن  ــود. همی ــم می ش ــرده، تنظی ــدن پ ــته ش و بس
طــور سیســتم های سرمایشــی و گرمایشــی بــا 
اســتفاده از ایــن پروتــکل، بــه طــور دقیــق تنظیــم 
ــل  ــه حداق ــرژی ب ــرف ان ــزان مص ــا می ــود ت می ش
 KNX برســد. همچنیــن بــا سیســتم های کنترلــی
ــزل از  ــت در کل من ــاد امنی ــکان بررســی و ایج ام
 KNX هــر جایــی فراهــم می شود.سیســتم های
ــاری  ــاختمان های تج ــمند و س ــای هوش در خانه ه
امــکان کنتــرل بهتــر، راحت تــر و ایمن تــری را 
ــرژی  ــه ان ــن هزین ــر ای ــالوه ب ــد؛ ع ــم می کنن فراه
 KNX ــتم های ــد. سیس ــش می ده ــی را کاه مصرف
ــرژی، نظــارت  ــان اوج مصــرف ان ــا تشــخیص زم ب
بــر شــبکه، حســگرهای هوشــمند، شــمارش پالــس 
انــرژی و ثبــت اطالعــات، مدیریــت انــرژی را                       

ــد. ــن می کن ــه ممک ــورت بهین ــه ص ب

*مزایــای اصلــی اســتفاده از فنــاوری  
  K N X

تجربــه  و  دانــش  نتیجــه   KNX فنــاوری    
گســترده ای اســت کــه در طــی ســال های گذشــته 
بــا پیشــرفت ســایر فناوری هــا ایجــاد شــده اســت. 
ــه ســبب می شــود  ــی دارد ک ــن سیســتم مزایای ای
ــازل هوشــمند باشــد.  ــرای من انتخــاب مناســبی ب
ــرای  ــی ب ــن الملل ــتانداردی بی ــکل KNX، اس پروت
ــا  ــه همیــن دلیــل ب خانه هــای هوشــمند اســت. ب
ــف هماهنــگ  ــا هوشمندســازی مختل ــزات ب تجهی
ــا سیســتم های  ــه آســانی ب اســت. ایــن سیســتم ب
 .KNX  دیگــر ترکیــب شــده و ارتبــاط برقــرار کنــد
ــد.  ــتیبانی می کن ــی پش ــانه ارتباط ــن رس از چندی
ــا را  ــی از برنامه ه ــواع مختلف ــه KNX ان از آنجــا ک
ــا اســتفاده از یــک اســتاندارد پوشــش می دهــد،  ب
شــبکه کابــل کشــی آن بســیار ســاده اســت.              
در حقیقــت ایــن پروتــکل بــر پایــه ارتبــاط ســاده، 
عملــی و اصولــی بیــن وســایل الکتریکــی ســاخته 
شــده اســت و ایــن ارتبــاط ســاده بیــن تجهیــزات 
ــرار  ــی برق ــل اصل ــک کاب ــق ی ــر از طری کنترل گ

می شــود.
ــزاری  ــخت اف ــاوری س ــر فن ــتقل از ه  KNX مس
ــدازی  ــی راه ان ــه راحت ــت. ب ــزاری اس ــرم اف ــا ن ی
ــا  ــمند ی ــی هوش ــک گوش ــا ی ــا ب ــود و تنه می ش

ــت. ــرل اس ــل کنت ــه قاب رایان
ــم  ــبکه IP ه ــتر های ش ــتم KNX از بس  در سیس

ــود. ــتفاده می ش اس
 ســرعت ارســال و دریافــت اطالعــات در سیســتم 
KNX باالســت و امــکان کنتــرل سیســتم بــه 

صــورت یکپارچــه و از راه دور وجــود دارد.
 KNX ــکل ــا پروت ــط ب ــوالت مرتب ــت محص  کیفی
ــا  ــق ب ــه مطاب باالســت. چــون موظــف هســتند ک

ــد. ــتاندارد های آن باش ــکل و اس ــن پروت ای
ــف  ــواع مختل ــرل ان ــرای کنت ــوان ب  KNX را می ت
ــی  ــاری، صنعت ــکونی، تج ــل مس ــاختمان ها مث س
و حتــی فضــای بــاز اســتفاده می شــود. هیــچ 

ــدارد. ــود ن ــتم وج ــن سیس ــرای ای ــی ب محدودیت
ــای  ــام بخش ه ــرل تم ــرای کنت ــکل  ب ــن پروت  ای
مختلــف ســاختمان مثــل روشــنایی، امنیــت، 
گرمایــش، تهویــه، نظــارت، کنتــرل آب، مدیریــت 
ــوارد                ــایر م ــی و س ــوازم خانگ ــرل ل ــرژی و کنت ان

ــود. ــتفاده می ش ــی اس ــه راحت ب
 KNX عــالوه بــر اســتفاده در بخــش تجهیــزات و 

ــرای کنتــرل  تاسیســات خانگــی و ســاختمان ب
لــوازم خانگــی هــم قابــل اســتفاده اســت.

   راحتــی و ایمنــی بیشــتر در کنــار مصــرف 
انــرژی کمتــر فقــط بــا کنتــرل هوشــمند و 
ــمند  ــتم هوش ــزای سیس ــام اج ــر تم ــارت ب نظ
 ،KNX ــکل ــل از پروت ــا قب ــد. ت ــت می آی ــه دس ب
ــز  ــش برانگی ــن هــدف کمــی چال ــه ای رســیدن ب
بــود چــون در ایــن حالــت نیــاز بــه ســیم کشــی 
بیشــتر، سنســورها و محرک هــای نظارتــی بیشــتر 
بــود. ایــن انبــوه ســیم و تجهیــزات کار طراحــان 
و متخصصــان را ســخت می کــرد، هزینه هــا را 
افزایــش مــی داد و ســبب احتمــال خطراتــی مثــل 
 KNX آتــش ســوزی می شــد. ولــی پروتــکل
مشــکل را حــل کــرد. ایــن پروتــکل ارتبــاط 
ســاده ای بیــن تمــام اجــزای یــک خانــه هوشــمند 
ــرار خواهــد کــرد و عــالوه برکاهــش مصــرف  برق
ــرد  ــهولت در عملک ــبب س ــا، س ــرژی و هزینه ه ان
اجــزای مختلــف شــد و ارتبــاط موثــر بیــن آنهــا 
خواهــد شــد. از ســوی دیگــر بدلیــل هزینــه تمــام 
ــرای تمامــی ســاختمانهای  شــده ایــن پروتــکل ب
همچنیــن             نمیباشــد.  اقتصــادی  مســکونی 
برنامــه ریــزی و پیــاده ســازی آن نیــاز بــه دانــش 
فنــی و تخصصــی دارد در حالیکــه در تکنولــوژی 
Z-wave و ZigBee بــا داشــتن حداقــل اطالعــات 
مالــک قــادر خواهــد بــود تغییــرات مــورد نیــاز را 

ــد. ــال نمای در سیســتم اعم
نتیجه گیری : 

    هریــک از پروتــکل هــای ارتباطــی خانــه 
ــرد  ــه کارب ــن مقال ــرده شــده در ای هوشــمند نامب
دارنــد.  متنوعــی  هــای  قابلیــت  و  گســترده 
امــا بــه صــورت کلــی پروتــکل  KNX بــرای                                                                      
ماننــد  زیــاد  گســتردگی  بــا  هــای  مــکان 
بیمارســتان هــا، هتــل هــا و مجتمــع هــای 
مســکونی بــزرگ … مناســب تــر اســت. اگرچــه از 
ایــن پروتــکل هــا مــی تــوان در خانــه هوشــمند 
نیــز اســتفاده کــرد امــا هزینــه اســتفاده از 
ایــن پروتــکل هــا باالســت.در ســوی دیگــر                                                         
ــی  ــه کم ــه اولی ــیم هزین ــی س ــای ب ــکل ه پروت
ــتردگی  ــا گس ــی ب ــکان های ــرای م ــا ب ــد ام دارن
ــاختمانهای  ــه در س ــتند و البت ــب نیس ــاال مناس ب
قدیمــی میتواننــد جهــت هوشــمند ســازی بــدون 
تغییــر در ســیم کشــی مــورد اســتفاده قــرار 

ــد.  گیرن
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مروری کوتاه بر سابقه بکارگیری فناوری های 
نوین در سازمان 

ارشــد  کارشــناس  هســتم.  مهراندیــش  حســین 
. افــزار   نــرم  گرایــش   ، کامپیوتــر  مهندســی 

مــن از ســال ۸2 همــکاری خــود را بــا ســازمان نظــام 
ــردم . در  ــاز ک ــزد آغ ــتان ی ــاختمان اس ــی س مهندس
ــرل و نظــارت گاز کار           ــزار کنت ــرم اف ــدا ن ــان ابت آن زم
ــته  ــال گذش ــی ۱7 س ــبختانه ط ــم و خوش ــی کردی م
ــده  ــه روز ش ــب ب ــوده و مرت ــا ب ــوی نیازه ــخ گ پاس
ــعی  ــره س ــت مدی ــف هیئ ــای مختل اســت. در دوره ه

ــم .  ــت آوری ــه دس ــان را ب ــت آن ــم رضای ــرده ای ک
آنچــه مــی خواهــم در اینجــا اشــاره کنــم  اینکــه تــا 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــن در س ــش از ای ــی پی مدت

ســاختمان ، واحــد هــای مختلــف تخصصــی، بــه 
ــن  ــد و همی ــی کردن ــره ای عمــل م صــورت جزی
امــر باعــث شــده بــود کــه ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگر 
ــه  ــه یکپارچ ــاز ب ــد و نی ــب نباش ــدان مناس چن
ســازی داشــتند کــه خوشــبختانه از ســال گذشــته 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و تدابیــر الزم در                                                                 
ــه انجــام  ــن هــدف ب ــا ای ــف ب ــای مختل حــوزه ه
شــاهد  اکنــون  هــم  خوشــبختانه  و  رســید 

ــتیم. ــر هس ــن تدبی ــکوفایی ای ش

بــا ســازمان                  ارتبــاط کاری شــما  گنجینــه زید: 
در حــال حاضــر چگونــه اســت ؟ 

ــا ســازمان بیشــتر  ــن ب ــاط م ــش : ارتب مهراندی
در                پیمانــکاری  کارهــای  انجــام  صــورت  بــه 
 IT زمینــه هــای مختلــف اســت. امــوری در حــوزه

ــام داد .  ــواس انج ــت و وس ــا دق ــد ب ــه بای ک

گنجینــه زید:قــدری دربــاره رونــد توســعه خدمــات 
ــد و  ــح بفرمایی ــازمان  توضی ــی در س آی ت
ــرعت الزم  ــد از س ــن رون ــا ای ــه آی اینک

ــود؟ ــوردار ب برخ
مهــر اندیــش: در بیــان تاریخچــه توســعه 
تدریجــی امــور آی تــی ســازمان مــی توانــم بــه بحــث 
ــر اســاس  ــش ب ــد ســال پی ــه چن ــم ک ارت اشــاره کن

ــد.  ــرا ش ــاماندهی و اج ــازمان، س ــاز س نی
ــا مطــرح شــدن نیازهــای  همچنیــن از ســال ۱3۸7 ب
نــرم افــزاری دفاتــر نمایندگی ســازمان در شهرســتانها، 
ــاط      ــم و ارتب ــتیبانی کنی ــا را پش ــم آنه ــعی کردی س
نــرم افــزاری خوبــی برقــرار شــد کــه در حــال حاضــر 

توســعه یافتــه و بــه ســوی تکامــل پیــش مــی رود.

  به نقل از  مهندس حسین مهراندیش 
پیمانکار سازمان در حوزه انفورماتیک

ما 
در 

صصی فصل سوم:                     آموزش اهی تخ

آینده روشن ؛درپناه آموزش

توسعه پژوهش راه حل برون رفت از مشکالت 

فرهنگ سازی و اطالع رسانی؛ دو مشکل مهم سازمان

سامانه مدیریت هوشمند ساختمان در عصر کنونی یک ضرورت است

کمیته آموزش سازمان در مسیر انتخاب گروه های جدید هدف و مخاطبان تازه

مسئولیت سنگین کمیته آموزش سازمان در تدوین سیاست های آموزشی

آموزشهای تخصصی؛ یک گام تا بی نهایت

آموزش سازمان؛ الگویی برای سایر استانها

آموزش های سازمان و ارتقاء پایه مهندسان شاغل در دستگاه های دولتی

کارآموزی و دیدگاه های دو دانشجو

دوره های کارآموزی و کارورزی؛ زمینه ساز پیوند سازمان و دانشگاه

سال ۱39۸ ؛ بهار آموزش در سازمان

ده تکنولوژی ساخت و ساز که آینده مهندسی عمران را تغییر خواهد داد
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ــاختمان از  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــوزش در س آم
جایــگاه ویــژه برخــوردار اســت.  اینجــا یــک ســازمان 
مــردم نهــاد اســت و بــا حجــم وســیع و قابــل توجهــی 
از مهندســین فرهیختــه ای مواجــه اســت کــه بــه 
جامعــه خدمــات ارائــه مــی کننــد. از آن طــرف، مــا  بــا 
یــک جامعــه هــدف بــزرگ تــر و گســترده تــر بــه نــام 
ــه دلیــل نیازهایــی کــه  مــردم مواجــه هســتیم کــه ب
بــه خدمــات مهندســی دارنــد، دائمــاً مطالبــه و از مــا 
ــه ایــن دالیــل  خدمــات مهندســی طلــب می کننــد. ب
ــد بســیار مهــم  بخــش آمــوزش در ســازمان مــی توان
باشــد. یعنــی در وهلــه اول ســازمان مــا و اعضــای مــا 
ــب  ــبی از مخاط ــت و مناس ــق و درس ــد درک عمی بای
ــرای  ــتی ب ــل و درس ــناخت کام ــند و ش ــته باش داش
ــود و در  ــم ش ــش فراه ــن بخ ــای ای ــازمان و اعض س
ــه بعــد مهندســین مــا و اعضــای ســازمان بایــد  مرحل
ــه  ــرای ارائ ــای الزم ب ــارت ه ــا و مه ــت ه دارای قابلی

ــردم باشــند.  ــه م ــات مهندســی ب خدم

ایــن بــه معنــای آن اســت که اگــر مــا نتوانیــم نیازهای 
مهندســین و مــردم را برطــرف کنیــم و نتوانیــم 
ــم راهگشــا باشــد  ــردم می دهی ــه م ــه ب ــی را ک خدمات
و اگــر نتوانیــم ارزش افــزوده ای را در قبــال ارتباطــی 
کــه مــردم بــا مــا مــی گیرنــد بــه آنــان منتقــل کنیــم، 
بــه صــورت طبیعــی و بــه مــرور، ســازمان و مهندســین 
ــه صنعــت ســاختمان خــارج  ــردم ب ــاز م از چرخــه نی
مــی شــوند. تقریبــا در دو ســال اخیــر همــواره تاکیــد 
کــرده ایــم کــه مــا هیــچ گاه محدودیــت منابــع بــرای 
ســرمایه گــذاری در بخــش آمــوزش نداشــته و نداریــم 
و اگــر مشــکلی بــوده مربــوط بــه عــدم ظرفیــت 
ــدم  ــا ع ــدم اســتقبال برخــی از اعضــا و ی ــا ع ــازار ی ب
ــر و                                                                              ــوی ت ــر و ق ــه ای ت ــاتید حرف ــه اس ــتیابی ب دس
باتجربــه تــر بــوده اســت. مــن همــواره بــر ایــن 
موضــوع تاکیــد کــرده ام کــه از مشــتری و از مــردم و 
در مرحلــه  بعــد از مشــتریان واحــد آمــوزش بپرســید 
کــه شــما چــه نیازهایــی داریــد؟ مــا اســاتید در ســطح 

آینده روشن ؛درپناه آموزش
دکتر مهدی ساالری
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کشــور را کشــف و جــذب می کنیــم و ســازمان تمــام                       
ایــن گونــه هزینه هــا را پرداخــت می کنــد تــا اینگونــه 

نیازهــا مرتفــع شــود.
ــر  ــها موث ــه آموزش ــرای اینک ــی و ب ــور طبیع ــه ط  ب

ــتراتژی را  ــت و اس ــد سیاس ــد، چن باش
ــم:  ــرار داده ای ــود ق ــور کار خ مح

ــوزه  ــا در ح ــتراتژی های م ــی از اس یک
آمــوزش ایــن بــوده کــه جامعــه هــدف 
خــود را توســعه دهیــم و متناســب 
ــد  ــب بای ــن مطل ــح ای ــم. در توضی کنی
ــرف  ــک ط ــا از ی ــه م ــم ک ــرض کن ع
ــه عضــو ســازمان  ســراغ مهندســین ک
هســتند بــرای آمــوزش می رویــم و 
ــم  ــن و تقدی ــان را تامی ــاز آن ــوارد نی م
ــه از  ــی را ک ــم مردم ــم و ه ــی کنی م
ــم  ــد، اع ــت می کنن ــات دریاف ــا خدم م
ــایی  ــازندگان را شناس ــن و س از مالکی
ــررات و  ــا مق ــان را ب ــم و آن ــی کنی م
ــط آشــنا مــی ســازیم و فرهنــگ  ضواب
ســازی الزم را داریــم تــا ســاختمان هــا 
ــداری  ــایش و پای ــش، آس ــاه، آرام از رف

ــند. ــوردار باش ــر برخ بهت
 مــا همچنیــن بایــد بــرای پرســنل و کارگــزاران 
ــه  ــه مــردم ارائ موجــود در ســازمان کــه خدمــات را ب
ــه  ــم. البت ــرار کنی ــای الزم را برق ــد آموزش ه می دهن
مــا پــا را فراتــر گذاشــته و افــرادی را کــه در واحدهــای 

فنــی و مهندســی در ســایر ادارات و 
ــهرداریها  ــی و ش ــر دولت ــا و دوای ارگانه
ــاغل  ــا ش ــاری ه و بخشــداری ها و دهی
ــا  ــات آنه ــی خدم ــه نوع ــتند و ب هس
کار  در  توانــد  مــی  آنهــا  نظــرات  و 
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
هــدف  برنامه هــای  در  باشــد  موثــر 

ــم. ــرار داده ای ــود ق خ
ــه ای را  ــا ســال گذشــته تفاهــم نام  م
ــور  ــی ام ــرم هماهنگ ــاون محت ــا مع ب
ــم  ــد کردی ــتانداری منعق ــی اس عمران
ــی  ــای فن ــوزش نیروه ــئولیت آم و مس
شــهرداری را بــه عهــده گرفتــه و اعــالم 
آمادگــی کردیــم کــه حاضریــم در ایــن 

بخــش هزینــه کنیــم. مــا معتقدیــم بــه هــر میــزان که 
ــه مقــررات ملــی  نیروهــای فنــی شــهرداری نســبت ب
ســاختمان، آیین نامه هــا، دســتورالعمل ها و ضوابــط 
ــد در  ــی توانن ــر م ــند بهت ــنا باش ــلط و آش ــی مس فن

زنجیــره ارزش صنعــت ســاختمان مســئولیت بهتــری 
ایفــا کننــد.

ــه  ــز متوج ــی نی ــای خوب ــورت،  ارزش ه ــن ص در ای
ــود و  ــی ش ــاختمان م ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
ــررات  ــرای مق ــرای اج ــازمان ب ــالش س ت
ــرددد.  ــی گ ــی م ــی ســاختمان، عملیات مل
مــا حتــی توافقاتــی را بــا ســازمان مدیریت 
و برنامــه ریــزی اســتان و معاونــت عمرانــی 
اینکــه  بــر  دال  داشــته ایم  اســتانداری 
نظــام  ســازمان  کــه  را  آموزش هایــی 
می کنــد  اجــرا  ســاختمان  مهندســی 
ادارات  و  دســتگاه ها  پذیــرش  مــورد 
دولتــی نیــز قــرار بگیــرد. بــه طــوری کــه 
ــی و مهندســی ســازمان های  نیروهــای فن
دولتــی نیــز کــه در کارهــای عمرانــی 
مشــارکت دارنــد در دایــره شــمول جامعــه 
هــدف آمــوزش ســازمان نظــام مهندســی 
ایــن  در  می گیرنــد.  قــرار  ســاختمان 
مــورد موفقیــت خیلــی خوبــی داشــتیم و 
توانســته ایــم اســاتید و بخشــی از عناویــن 
اســتان  فنــی  در شــورای  را  آموزشــی 
مطــرح کنیــم کــه بــه تاییــد این شــورا رســیده اســت. 
ســایر عوامــل فنــی و مهندســی دســتگاه های دولتــی 
ــتند                                                                       ــازمان هس ــن س ــو ای ــا عض ــب آنه ــه غال ــز ک نی
و  کننــد  شــرکت  دوره هــا  ایــن  در  تواننــد  مــی 
گواهــی صــادره از ســوی ســازمان را کــه مــورد 
دولتــی  ذیربــط  دســتگاه های  تاییــد 
و مــورد تاییــد شــورای فنــی اســتان 
خــود  دســتگاه  بــه  می باشــد،  نیــز 
ــن                                                   ــه ای ــم ک ــا معتقدی ــد. م ــه نماین ارائ
آمــوزش هــا زمانــی می توانــد موثــر باشــد 
کــه همــه عوامــل درگیــر در صنعــت 
آموزشــی  مــوارد  ایــن  بــا  ســاختمان 
ــتفاده کننــد. درگیــر باشــند و از آن اس

ــه در  ــی ک ــتراتژی های ــر از اس ــی دیگ یک
ــوده  ــم ب ــیار مه ــا بس ــرای م ــازمان ب س
اســت و مصادیــق زیــادی را می تــوان 
روی  ســازمان  ســرمایه گذاری  بــرای 
و  مهارتــی  آموزش هــای  آورد،  آنهــا 
اجرایــی اســت کــه در ســازمان قــدری بــا 
آموزشــهایی کــه در دانشــگاه هــا بــه مهندســین داده 

اســت. می شــود متفــاوت 
 مــن بارهــا گفتــه ام کــه بســیاری از فــارغ التحصیــالن 
رشــته هــای فنــی و مهندســی کــه از دانشــگاه                

ما معتقدیم به هر 
میزان که نیروهای 

فنی شهرداری نسبت 
به مقررات ملی 

ساختمان، آیین نامه ها، 
دستورالعمل ها و 

ضوابط فنی مسلط 
و آشنا باشند بهتر           
می توانند در زنجیره 

ارزش صنعت 
ساختمان مسئولیت 

بهتری ایفا کنند.

 کمیسیون وقتی 
تخصصی است و یک 
زاویه دید معین به 

آن مربوط می شود، 
نباید خود را وارد 
تصمیم گیری های 
سایر اجزا نماید و 

مایل به تاثیرگذاری 
بر روی آنها باشد . 
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ــارت الزم  ــی و مه ــی شــوند آمادگ ــل م ــارغ التحصی ف
کارگاه  در  کار  بــه  شــروع  بــرای  را 
ســاختمانی ندارنــد و بخشــی از نیازهای 
ــراد  ــن اف ــه ای ــی ک ــی و مهارت آموزش
بــرای حضــور در کارگاه ســاختمانی بــه 
آنهــا نیــاز دارنــد، در دانشــگاه هرگــز بــه 
ــه  ــود و تجرب ــوزش داده نمی ش ــا آم آنه

ــد. ــب نمی کنن ــی را کس کاف
 بــه همیــن منظــور مــا ســعی کــرده ایــم در 
ســال های پایانــی تحصیــل دانشــجویان 
مهنــــــدسی  و  فنــی  رشــته های 
کــه  کنیــم  مدیریــت  گونــه ای  بــه 
ایــن                                                    بحــث کارآمــوزی دانشــجویان 
ــی  ــای اجرای ــط ه ــا در محی ــته ه رش
دفاتــر  و  ســاختمانی  هــای  کارگاه 
مهندســی انجــام شــود. ایــن اقــدام 
کارآمــوزی  هــای  دوره  قالــب  در 
آشناســازی  هــدف  بــا  دانشــجویان 
ــا مقــررات ملــی  ــان ب هرچــه بیشــتر آن
ســاختمان و تشــکیالت ســازمان نظــام 

مهندســی ســاختمان مــی باشــد.
آنــان در ایــن دوره هــای عملــی بــا 
ــنا  ــتر آش ــه بیش ــی حاصل ــوم ضمن عل
ــوتان   ــه پیشکس ــی را ک ــوند و تجارب ش
در ایــن زمینــه بــه دســت آورده و قابــل 

انتقــال هســتند فراگیرنــد. ایــن گونــه افــراد در صــورت 
ــس از  ــد پ ــوزی می توانن موفقیــت در دوره هــای کارآم
فراغــت از تحصیــل بــه ســرعت جذب بــازار کار شــوند. 
مــا در واحــد آمــوزش همچنیــن دوره هــای کارورزی 
ــم  ــری کرده ای ــی و پیگی ــام طراح ــت تم ــا جدی را ب
ــه مهندســان  ــن ک ــد از ای ــی بع ــه حت ــه ای ک ــه گون ب
ــده و  ــق ش ــازی موف ــای وزارت راه و شهرس در آزمونه

پروانــه اشــتغال بــه کار مهندســی را می گیرنــد، قبــل از 
اینکــه از طــرف ســازمان بــه آنهــا ظرفیــت 
و                                         می شــوند  کارگاه  وارد  شــود،  اعطــا 
ــد.  ــی می کنن ــای کارورزی را ط دوره ه

مــا  کارورزی  هــای  دوره  اجــرای  در 
اینگونــه افــراد را بــه مهندســین پایــه 
معرفــی  خودشــان  رشــته  در  یــک 
ــی  ــات طراح ــی از خدم ــم و بخش می کنی
ــد مهندســین انجــام  ــه بای و نظــارت را ک
دهنــد،  در کنــار یــک مهنــدس بــا ســابقه 
اجــازه                    آن  از  بعــد  و  می کننــد  طــی 
وارد                                            افــراد  ایــن  کــه  دهیــم  مــی 
در  و  شــوند  ســاختمانی  هــای  کارگاه 
عرصــه هــای طراحــی فعــال گردنــد. 
ــی  ــر در برخ ــال حاض ــرح در ح ــن ط ای
از رشــته هــای مهندســی در ســازمان 
ــال  ــدوارم در س ــت و امی ــال اجراس در ح
جــاری بــرای کلیــه رشــته هــای ســازمان 
ــرای مهندســینی  دوره هــای کارورزی را ب
ــم. ــر کنی ــوند دای ــداً وارد می ش ــه جدی ک
ــوزش  ــد آم ــه در واح ــری ک ــه دیگ  نکت
ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان 
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــزد م ــتان ی اس
آن اســت کــه بــه جــای آنکــه مهندســین 
شــرکت کننــده در دوره هــا را صرفــاً 
ــای  ــه کارگاه ه ــا را ب ــم، آنه ــوزش دهی ــها آم در کالس
ــرای  ــوه اج ــا نح ــک ب ــم و از نزدی ــاختمانی می بری س

ــه  ــن زمین ــم. در ای ــنا می کنی ــا آش آموخته ه
مــا در ســال گذشــته هزینــه زیــادی 

را متقبــل شــده ایــم و ایامــی از 
ــی  ــورت هفتگ ــه ص ــال ب س

بدیــن  را  دوره هایــی 
صــورت و بــرای هــر 

البته ما پا را فراتر 
گذاشته و افرادی 
را که در واحدهای 

فنی و مهندسی 
در سایر ادارات 
و ارگانها و دوایر 

دولتی و شهرداریها 
و بخشداری ها و 
دهیاری ها شاغل 
هستند و به نوعی 

خدمات آنها و 
نظرات آنها می تواند 
در کار سازمان نظام 
مهندسی ساختمان 

موثر باشد در 
برنامه های هدف 
خود قرار داده ایم.

ــم.  ــرده ای ــزار ک ــه برگ ــورت جداگان ــه ص ــته ب رش
را  مهندســین  مــا  طــرح  ایــن  در 
در کارگاه هــای اجرایــی اســتان بــا 
و  طراحــان  مجریــان،  پیمانــکاران، 
ناظــران آشــنا کــرده ایــم و از نزدیــک 
هــای  آمــوزش  کارگاه  محیــط  در 
کامــاًل محســوس و عملــی را ارائــه 
ــزم  ــا خــود را مل ــه م ــم. البت ــوده ای نم
ــاً  ــا را صرف ــن دوره ه ــه ای ــم ک نکردی
ــزار  ــق برگ ــاًل موف ــای کام در کارگاهه
کنیــم، بلکــه گاه درســت برعکــس، 
ــه  ــدگان در دوره را ب ــرکت کنن ــا ش م
کردیــم  مــی  دعــوت  کارگاه هایــی 
ــت  ــرای نادرس ــد اج ــاًل بدانن ــه مث ک
تاسیســات یــک ســاختمان مــی توانــد 
ــه  ــی داشــته باشــد و چگون چــه عواقب
ــعاع  ــز تحت الش ــا را نی ــایر هزینه ه س
ــای  ــدی ه ــد. همبن ــرار می ده خــود ق
جوشــکاریهای  بــد،  اتصــاالت  بــد، 
ــو و  ــزی کرم ــن ری ــر اســتاندارد، بت غی
ــن  ــل، از مهمتری ــن قبی ــواردی از ای م
علــل بازدیــد از ایــن گونــه کارگاه هــای 

ــود.  ــتاندارد ب ــر اس غی
مــا شــاهد اســتقبال بســیار خــوب 
مهندســین از چنیــن دوره هایــی بودیم 

و در آنهــا ضمــن آشــنایی مهندســین بــا عواقب خالف 
ــان کارگاه هــا نیــز تذکــرات و  ــه متصدی ســازی هــا، ب
هشــدارهای الزم داده می شــد. مــا در نظــر داریــم در 
ســال جــاری نیــز اینگونــه کالس هــا را تــداوم بخشــیم 

و یکــی از برنامه هــای اصلــی واحــد کنتــرل و نظــارت 
ــز  ــوع متمرک ــن موض ــر همی ــا ب کارگاهه

اســت.
در  کــه  مــواردی  از  دیگــر  یکــی   
ــوزش  ــد آم ــی و در واح ــای آموزش دوره ه
ــه                       ــت ک ــده، آن اس ــد ش ــا تاکی روی آنه
نمایشــگاه هــا و پروژه هــای ملــی و بــزرگ 
خــارج از اســتان نیــز مــورد بازدیــد قــرار 
ــد  ــدام،  بازدی ــن اق ــای ای ــت. نمونه ه گرف
از پروژه هــای کیــش، تهــران، اصفهــان 
متعــدد  نمایشــگاه های  در  شــرکت  و 
صنعــت ســاختمان در کشــورهای مختلــف 
بــوده اســت و در آن هــا بــر توســعه 
بــرای  اجرایــی  و  نظــری  آموزش هــای 
کلیــه اعضــا کــه هــم جــذاب و هــم مــورد 
بــوده،  مهندســان  گســترده  اســتقبال 

ــد. ــه ش توج
ــی  ــی و کارگاه ــای تجرب ــوزش ه  در آم
بــه دنبــال انتقــال علــوم ضمنــی هســتیم. 
ــه  ــی مجموع ــوم ضمن ــا از عل ــور م منظ
ــرف  ــا ص ــه ب ــت ک ــریت اس ــات بش تجربی
زمــان و هزینــه هــای بســیاری بــه دســت 
آمــده ولــی بــه لحــاظ نــوع و ماهیــت ایــن 
تجربــه هــا بــه نــدرت در کتاب هــا از آنهــا 
ســراغ گرفتــه می شــود و بــه راحتــی 

ــت.  ــان نیس ــرای دانش پژوه ــی ب ــل دسترس قاب
ــل  ــش تبدی ــه دان ــی را ب ــوم ضمن ــان اول، عل در جه
می کننــد و ســپس بــه صــورت مکتــوب در می آیــد و 
بــه شــکل نظــری تدریس می شــود. امــا در کشــورهای 
ــه  ــرای کســب تجرب کمتــر توســعه یافتــه مــا دائمــاً ب
ــرار  ــی تک ــی در پ ــا پ ــا ه ــم، خط ــه می کنی هزین
مــی شــود . بــه ایــن ترتیــب هزینــه هــای زیــادی 
از بیــن مــی رود و بــاز ایــن چرخــه تکــرار می شــود. 
ــرد و  ــه درســتی انجــام نمی گی ــال ب ــن انتق ــا ای ام

همچنــان در ســینه هــا و در 
نســل هــا 

 در آموزش های 
تجربی و کارگاهی 

به دنبال انتقال علوم 
ضمنی هستیم. منظور 

ما از علوم ضمنی 
مجموعه تجربیات 
بشریت است که 

با صرف زمان و                    
هزینه های بسیاری 

به دست آمده 
ولی به لحاظ نوع و 

ماهیت این تجربه ها 
به ندرت در کتاب ها 
از آنها سراغ گرفته 
می شود و به راحتی 
قابل دسترسی برای 
دانش پژوهان نیست. 
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ــد. باقــی مــی مان
 ایــن در حالــی اســت کــه بایــد تجــارب و 
ــه نســل هــای  دانســته هــای هــر نســل ب
بعــدی بــه صــورت پــی در پــی منتقــل 
شــود و بــه ایــن ترتیــب نــه فقــط 
از  بلکــه  یابــد  افزایــش  کار  کیفیــت 
صــرف هزینــه هــای تکــراری بــه شــدت 
چنیــن  ســایه  در  شــود.  جلوگیــری 
ــد  ــه رش ــه ب ــه جامع ــت ک ــری اس تدبی
ــازه  ــد اج ــا نبای ــد. م ــی می رس و پویای
ــر کاری از  ــس در ه ــر ک ــه ه ــم ک دهی
صفــر شــروع کنــد. بلکــه بهتــر آن اســت 
ــدادی  ــک مســابقه دو ام ــد ی ــه همانن ک
ــه  ــد ک ــروع کن ــی ش ــس از جای ــر ک ه
نســل قبلــی بــه آن نتیجــه و نقطــه 

ــت.  ــیده اس رس
تجربــه  انتقــال  چرخــه  اصــالح  بــا 
ضمنــی               علــوم  بــه  ویــژه  توجــه  و 
ــه را  ــرفت جامع ــیر پیش ــوان س ــی ت م

تصریــح کــرد. متاســفانه در کشــور مــا در 
ایــن زمینــه کمتــر کار شــده و حتــی در 
ســازمانهای نظــام مهندســی ســاختمان از 
آنهــا خبــری نیســت. مــا اعتقــاد داریــم و 
بــر مبنــای ایــن اعتقــاد تــالش می کنیــم 
ــات  ــوم و تجربی ــاالت عل ــل و انتق ــه نق ک
بــه درســتی و بــا ســرعت صــورت گیــرد. 
ــاید  ــه ش ــرده ام ک ــرض ک ــا ع ــن باره م
حــدود 90 درصــد دانــش بشــری مبتنــی 
ــط  ــات و فق ــی و تجربی ــوم ضمن ــر عل ب
ــورت  ــه ص ــش ب ــم دان ــد از حج ده درص
ــت و  ــا ثب ــوب در کتاب ه ــوری و مکت تئ

ــط شــده اســت. ضب
 موضــوع مهــم دیگــری کــه قــرار اســت 
آمــوزش  واحــد  در  جــاری  ســال  در 
مــورد توجــه قــرار گیــرد روش ارائــه                                
ــه ای  ــه گون ــد ب آمــوزش هاســت. مــا نبای
عمــل کنیــم کــه وقتــی صحبــت از 
ــن  ــه در ذه ــود بالفاصل ــی ش ــوزش م آم

من با رگ و پوست و 
استخوان خود احساس 
کرده ام که مثاًل یک 

کارگر با مهارت چقدر 
می تواند کاری را 
سریعتر، ارزان تر و 

مناسب تر انجام دهد؟ 
در مقابل، کارگری 

که مثال انرژی و 
توان جسمی قوی تر 
دارد، اما به لحاظ 
مهارتی ضعیف تر 

است ، گاه به دست او                             
خرابکاری هایی نیز 
صورت می پذیرد.
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مــا یــک کالس و چنــد دانشــجو یــا مهنــدس شــرکت 
ــر  ــه نظ ــود. ب ــادر ش ــن متب ــده در دوره، در ذه کنن
ــت خــود را  ــم جذابی ــم ک ــن روش ک ــه ای می رســد ک
از دســت مــی دهــد و بایــد چاشــنی هــای دیگــری در 
کنــار روش هــای آموزشــی فعلــی بــه آن اضافــه شــود 
تــا جذابیــت آموزش هــا و یادگیــری هــا بیشــتر شــود. 
مــن در دوره کاری خــود بــا ایــن موضــوع زیــاد 
مواجــه شــده و شــاهد بــوده ام کــه کالس هایــی 
برگــزار و گواهــی هــای صــادر شــده و افــراد بــه 
امتیــازات  از  هــا  گواهــی  و  کالس هــا  آن  خاطــر 
ــی را                       ــت های ــده اند و صالحی ــوردار ش ــز برخ ــژه نی وی
ــا  ــوزش ه ــی آن آم ــی اثربخش ــد ول ــت آوردن ــه دس ب

ــذ،  ــا روی کاغ ــوده و تنه ــازل ب بســیار ن
ــوده اســت،  مســائل و مشــکالت حــل ب
امــا از قابلیــت هــا و مهــارت هــای الزم 
ــت  ــا کیفی ــوب و ب ــه کار خ ــرای ارائ ب
آمــوزش گیرنــدگان خبــری  توســط 

ــت. ــوده اس نب
 حتــی مجریانــی کــه پروانــه صالحیــت 
گرفتــه انــد توانایــی و قابلیــت الزم و 
مهــارت یــا امکانــات و تجهیــزات مربوطه 
در  اجرایــی  ارائــه خدمــات  بــرای  را 
اختیــار نداشــتند و آموزش هــا اثربخــش 
موثــر  و  اثربخــش  آمــوزش  نبودنــد. 
آموزشــی اســت کــه بتوانــد در شــیوه کار 
افــراد تاثیــر بگــذارد و تغییــر ایجــاد کند. 
ــه ای باشــد  ــه گون ــد ب ایــن تغییــرات بای
کــه ارزش افــزوده بیشــتری را بــرای 
ــردار  ــا بهره ب شــخص آمــوزش دیــده و ی

داشــته باشــد.
 امــروزه نیــاز شــدیدی بــه ایــن موضوعــات احســاس 
می کنیــم. مالحظــه میشــود در برخــی مواقــع افــرادی 
ــاختمانی  ــای س ــه در کارگاه ه ــوان نمون ــه عن ــه ب ک
فعالیــت و انــرژی زیــادی را انباشــته دارنــد، تنهــا بــه 
دلیــل نداشــتن مهــارت و آموزش هــای عملــی کافــی، 

انــرژی آنهــا نمــی توانــد بــه کارآیــی تبدیــل شــود. 
ــاس  ــود احس ــتخوان خ ــت و اس ــا رگ و پوس ــن ب م
ــدر                     ــارت چق ــا مه ــر ب ــک کارگ ــاًل ی ــه مث ــرده ام ک ک
ــب تر  ــر و مناس ــریعتر، ارزان ت ــد کاری را س ــی توان م
ــرژی  ــل، کارگــری کــه مثــال ان انجــام دهــد ؟ در مقاب
لحــاظ  بــه  امــا  دارد،  قوی تــر  جســمی  تــوان  و 
او                                                                                            بــه دســت  گاه   ، اســت  تــر  مهارتــی ضعیــف 
ــن  ــرد. م ــی پذی ــورت م ــز ص ــی نی ــکاری های خراب
امیــدوارم بــا بهــره بــرداری از ســاختمان سیدگلســرخ 

ــاص داده  ــوزش اختص ــرای آم ــاری ب ــال ج ــه در س ک
شــده اســت ایــن مهــم جنبــه عملــی و جــدی پیــدا 

ــد.  کن
ــاختمان  ــه س ــوزش را ب ــا در صــدد هســتیم کل آم م
فعالیت هــای  از  مقــداری  و  منتقــل  سیدگلســرخ 
ــه عنــوان  فرهنگــی، اجتماعــی و رفاهــی ســازمان را ب
ــازمان،  ــی س ــای آموزش ــار برنامه ه ــنی و در کن چاش
ــاری خــدا  ــه ی ــا ب در آن ســاختمان متمرکــز کنیــم ت
آموزش هــای ســازمان قــدری جــذاب تــر، متنــوع تــر 

ــردد.  ــر گ و مؤثرت
یکــی از اســتراتژی هــای ســازمان کــه ســال هــای قبل 
نیــز مــورد عمــل بــوده و امیدواریــم در ســال جــاری با 
تجربــه هایــی کــه تــا بــه حــال بــه دســت 
آمــده بهتــر و بیشــتر شــود، موضــوع 
اســتفاده از فنــاوری هــا و نــوآوری هــای 
جدیــد در ارائــه خدمــات آموزشــی اســت 
تــا مهندســین بــا فنــاوری هــای جدیــدی 
ــود        ــه وج ــاختمان ب ــت س ــه در صنع ک

مــی آیــد، آشــنا شــوند. 
مــا از ابــزار و امکانــات فنــاوری هــا بــرای 
خدمــات آمــوزش اســتفاده می کنیــم 
ــری  ــه درگی ــه ب ــا توج ــا ب ــن روزه و ای
از  اســتفاده  کرونــا،  ویــروس  بــا  مــا 
خــود  اوج  بــه  نویــن  فناوری هــای 
ــادی  ــای زی ــا هزینه ه ــت . م ــیده اس رس
ــامانه  ــک س ــه ی ــم ک ــت کرده ای را پرداخ
ــان  ــوزش در اختیارم ــات آم ــع خدم جام
را  آموزش هــا  بتوانیــم  و  گیــرد  قــرار 
ــن  و  ــوری و آنالی ــر حض ــورت غی ــه ص ب
وبینــار برگــزار کنیــم. همچنیــن مایلیــم 
ــوآوری  ــی در حوزه هــای ن ــا برگــزاری جشــنواره های ب
و اســتارتاپ ها و توســعه شــتاب دهنــده هــا و راه 
انــدازی کمیســیون کنتــرل کیفــی، مهندســین را هــر 
چــه بیشــتر بــا تکنولــوژی هــا و نــوآوری هــای جدیــد 
ــم. ــنا کنی ــاختمان آش ــت س ــازه در صنع ــح ت و مصال

 مــا بایــد بــه مــرور بتوانیــم ســاختمان هــای هوشــمند 
تــری بســازیم.  همچنیــن ســاختمان هــای بــا مصــرف 
و                         مصالــح  و  روشــها  از  و  احــداث  کمتــر  انــرژی 
ــرا  ــم. چ ــتفاده کنی ــر اس ــنتی کمت ــای  س ــیوه ه ش
ــا خــود بــه همــراه دارد و  کــه هزینه هــای باالیــی را ب
مــردم ایــن روزهــا دیگــر قــادر بــه تامیــن ایــن گونــه                                                                                 
ــح  ــا و مصال ــت ابزاره ــتند. الزم اس ــا نیس ــه ه هزین
جدیــد بــرای ســرعت عمل در ســاخت و ســاز و کاهش 
ــازی  ــا هوشمند س ــراه ب ــا هم ــده آنه ــام ش ــت تم قیم

مایلیم با برگزاری 
جشنواره هایی در 

حوزه های نوآوری و 
استارتاپ ها و توسعه 
شتاب دهنده ها و 

راه اندازی کمیسیون 
کنترل کیفی، مهندسین 

را  هر چه بیشتر 
با تکنولوژی ها و 

نوآوری های جدید 
و مصالح تازه در 

صنعت ساختمان آشنا 
کنیم.
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ــام  ــرات را انج ــن تغیی ــه  ای ــانی ک ــد و کس ــر باش موث
ــه لحــاظ  ــی و هــم ب ــه لحــاظ قانون ــد، هــم ب مــی دهن
ــات  ــن تصمیم ــد و ای ــات الزم را دارن ــارات، تجربی اختی
و ایــن جراحــی هــا و ایــن وظایــف بــر عهــده آنهاســت، 
ولــی بــه دالیلــی ســاده مثــاًل کوچــک بــودن محیــط و 
یــا مشــابه آن هــا معمــوالً ایــن تغییــرات بــا چالــش ها و 
هزینــه هــا همــراه اســت و حتــی خــود بنــده را کــه در 
ــه  ــد ک ــی کنن ــور م ــت دارم مجب ــا قاطعی ــن زمینه ه ای
گاهــی دســت بــه عصــا حرکــت کنــم و شــاید اگــر ایــن 
همــه هزینــه بــرای ســازمان نداشــت، خیلــی ســریع تــر 
و بهتــر و مناســب تر بایــد ایــن جراحی هــا صــورت 

بگیــرد و اقدامــات بــه ســوی بهبــود باشــد.
 در هــر صــورت نکتــه مهــم آنکــه بخشــی از ایــن 
ــت و نبایــد مضایقــه  ــت خــود ماس ــرات در دس تغیی
ــازمان ها  ــایر س ــت س ــز در دس ــی از آن نی ــم. بخش کنی
ــن  ــه همی ــم و ب ــل کنی ــا تعام ــا آنه ــد ب ــه بای ــت ک اس
ــایر  ــازی و س ــهرداری و راه و شهرس ــا ش ــا ب ــل م دلی
ــل  ــم تعام ــات مشــترک داری ــه خدم ــی ک ــازمان های س
می کنیــم و ارتبــاط برقــرار مــی ســازیم و حتــی ســعی 
می کنیــم بــا مــردم بــه عنــوان بهــره بــرداران در ارتبــاط 

ــیم. ــال باش فع
بــه  ایــن تصمیــم هــا  منــوط  از  اجــرای خیلــی 
هماهنگــی و همــکاری بخش هــای مختلــف اســت و گاه 
ــه خوبــی پیگیــری  ایــن همــکاری هــا و هماهنگی هــا ب
نمــی شــود. بــه عنــوان نمونــه بخشــی آمادگــی الزم را 
دارد و بــه بلــوغ کاری رســیده اســت امــا بخــش دیگــر 
ــته اســت. بحــث کمیســیون ها  ــن رشــدی را نداش چنی
ــعی  ــا س ــت و م ــد اس ــیار مفی ــد بس ــاره کردی ــه اش ک
ــته  ــا داش ــا آنه ــی ب ــاط کاری خوب ــه ارتب ــم ک می کنی
ــه  ــور ک ــیون ها آنط ــن کمیس ــی از ای ــا برخ ــیم. ام باش

ــال نیســتند. ــد فع بای
 در دوره هــای مختلــف ســه ســاله کــه هیئــت مدیــره ها 
تغییــر کــرده انــد کمیســیون ها نیــز تابــع سیاســت های 
ــر سیاســت ها باعــث  ــن تغیی ــد و همی ــوده ان ــف ب مختل
شــده اســت کــه نتواننــد آن طــور کــه بایــد انســجام و 
رشــد درســتی داشــته باشــند. برخــی از آنهــا نیــز دچــار 
ــود را  ــد خ ــتند و نمی توانن ــی هس ــادی های ــی اعتم ب
ــره هــای مختلــف هماهنــگ  ــا رفتارهــای هیئــت مدی ب
کننــد کــه ایــن نیــاز بــه زمــان دارد تــا هماهنگی هــای 

الزم بــه وجــود آیــد. 
ــات  ــع و امکان ــا نیــز اگــر ایــن همــه مناب در ســطح دنی
قــرار  همــه  اختیــار  در  و  زمــان  یــک  در  موجــود 
می گرفــت و هماهنگــی هــای الزم وجــود داشــت، 

ــرار  ــه ق ــورد توج ــا م ــاختمان ه ــازی س ــد س و کارآم
گیــرد.

ــال  ــی در س ــهای عموم ــوزه آموزش ــوع در ح دو موض
گذشــته مطــرح شــد و بســیار مــورد 
توجــه بــود یکــی موضــوع پنجشــنبه هــا 
ــکان  ــگان مال ــوزش رای ــن و آم ــا مالکی ب
بــود کــه بــه صــورت ناقــص در ســازمان 
اجــرا شــد و اتفاقاً در جلســه جمــع بندی 
کــه اخیــراً بــا واحــد آمــوزش داشــتم بــه 
عنــوان یــک تذکــر بیــان کــردم کــه مــا 
ــر  ــم و ه ــاد کردی ــی را ایج ــای خوب فض
ــم و  ــل آوردی ــه عم ــی را ب ــه حمایت گون
ــرای  اگــر شــهرداری ها هــم مالکیــن را ب
ــازمان  ــه س ــا ب ــن دوره ه ــرکت در ای ش
هدایــت مــی کردنــد، نتیجــه بــه مراتــب 
بهتــری داشــت. ولــی روی هــم رفتــه کار 
خــوب انجــام شــد و جــزء برنامــه هــای 

ــده شــده اســت.  امســال نیــز دی
البتــه مــا در ارتبــاط گیــری بــا مالکیــن دچــار مشــکل 
ــطح  ــه در س ــن ک ــی از مالکی ــش انبوه ــتیم . بخ هس
اســتان ســاخت و ســاز مــی کننــد بــه طــرف ســازمان 
هدایــت نمــی شــوند و متاســفانه حجــم ســاخت 
ــه  ــکان ب ــه مال ــدم مراجع ــاز و ع ــازهای غیرمج و س

ــت. ــان در اوج اس ــازمان همچن س
مــورد دیگــر مربــوط بــه اجــرای برنامــه  شــب هــای 
علمــی بــود کــه مــا پیگیــر آن بــوده  و مایــل هســتیم 
ســرمایه اجتماعــی عظیــم تــری بــرای ســازمان 

و  جامعــه  خــواص  و  شــود  ایجــاد 
اندیشــمندان و فرهیختــگان ارتبــاط 
ــا ســازمان داشــته باشــند.  بیشــتری ب
ــم در  ــی توانی ــا م ــب، م ــن ترتی ــه ای ب
ــا  ــط ب ــع مرتب ــم و جام ــات مه موضوع
ــای  ــدگاه ه ــاختمان از دی ــت س صنع
ــه  ــج آن ب ــم و نتای ــان اســتفاده کنی آن

ــود. ــل ش ــردم منتق م
ــود  ــا وج ــته ب ــال گذش ــفانه س  متاس
ــه و  ــورت گرفت ــه ص ــه کار و هزین آنک
ــن  ــد، لیک ــام ش ــزی الزم انج برنامه ری
ــات، بعضــی  ــل برخــی مالحظ ــه دلی ب
از افــراد موافقــت الزم را نداشــتند و 

ــد از  ــی کــه احتمــاالً می توان ــه خاطــر برداشــت های ب
ایــن حرکــت هــا صــورت بگیــرد همــکاری الزم را بــه 
عمــل نیاوردنــد. مهمــان ســال گذشــته مــورد نظــر مــا 
آقــای مهنــدس بی طــرف بودنــد و متاســفانه نشســت          

ــی  ــرد. حت ــای علمــی نتوانســت صــورت پذی شــب ه
مســائل سیاســی نیــز روی ایــن برنامــه تاثیرگــذار بــود.

ــی کار  ــاظ کم ــه لح ــوزش ب ــد آم ــبختانه واح  خوش
دوره هــای  و  داده  گســترش  را  خــود 
ــزاری  ــال برگ ــی در ح ــف آموزش مختل
صــادر                             هــا  گواهینامــه  و  اســت 
ــت  ــن اس ــوع ای ــی موض ــود. ول ــی ش م
ــه  ــم ب ــی ه ــاظ کیف ــه لح ــا ب ــه آی ک
ــت  ــده اس ــر ش ــبت کار بهت ــان نس هم
ــال  ــه در ح ــا ک ــن دوره ه ــا در ای و آی
ــپاری  ــرون س ــث ب ــت، بح ــزاری اس برگ
ــتری  ــد بیش ــر آن تاکی ــازمان ب ــه س ک
دارد، در چــه درجــه ای اســت؟ آیــا ایــن 
دوره هــا همچنــان توســط افــراد داخــل 
ــرون  ــا ب ــود و ی ــزار می ش ــازمان برگ س
ــتفاده از  ــا اس ــت؟ آی ــده اس ــپاری ش س
فنــاوری هــای جدیــد نیــز مــورد توجــه 

ــر؟  ــا خی ــت ی ــه اس ــرار گرفت ق
ــی از  ــه برخ ــویم ک ــه می ش ــق متوج ــی دقی ــا بررس ب
ــی  ــده و برخ ــرا ش ــی اج ــه خوب ــا ب ــدگاه ه ــن دی ای
دیگــر کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه و ایــن 
ــد  ــد و رش ــا باش ــرای م ــی ب ــیب بزرگ ــد آس می توان
ــه همیــن دلیــل  نامتــوازن ســازمان را نشــان دهــد. ب
اســت کــه تغییــر افــراد در اینجــا خیلــی موثــر اســت.

 بــه عنــوان نمونــه، اگــر دقــت کنیــم در واحــد 
ــه  ــاد ب ــه اعتق ــته ک ــت داش ــری فعالی ــال مدی گاز قب
اقدامــات فیزیکــی و اجرایــی داشــته و ایــن امــور رشــد 
پیــدا کــرده امــا بخش هــای مستندســازی 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــر م ــزاری کمت و نرم اف
گرفتــه اســت. در مرحلــه بعــد، مدیــر 
دیگــری آمــده کــه نقایــص قبلــی را نــدارد 
ولــی ممکــن اســت در برخــی زمینــه هــای 
دیگــر کمبــود و کــم توجهــی باشــد. حــال 
ســوال اینجاســت کــه چــرا ایــن تغییــرات 
بایــد گاه بــا مقــدار زیــادی هزینــه همــراه 

شــود؟
آنچــه مــرا بــه شــدت رنــج مــی دهــد ایــن 
ــده  ــد بن ــه از دی ــی ک ــه تغییرات ــت ک اس
مــی توانــد باعــث رشــد ســازمان و بهبــود 
فرایندهــا بشــود، آنقــدر بــا چالــش همــراه 
ــرد و  ــورت می گی ــاد ص ــا آن زی ــت ب ــت و مخالف اس
بــرای ســازمان هزینــه اضافــی ایجــاد مــی کنــد؟ مثــاًل 
جابجایــی نیــروی انســانی از یــک جــا بــه جــای دیگــر 
گاه مــی توانــد هــم بــرای شــخص و هــم برای ســازمان 

 نیروهای فنی و 
مهندسی سازمان های 

دولتی نیز که در 
کارهای عمرانی 

مشارکت دارند در 
دایره شمول جامعه 

هدف آموزش 
سازمان نظام 

مهندسی ساختمان 
قرار می گیرند. 

 باید چاشنی های 
دیگری در کنار                     
روش های آموزشی 

فعلی به آن اضافه 
شود تا جذابیت 
آموزش ها و 

یادگیری ها بیشتر 
شود. 
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ــت. ــی گرف ــر و بیشــتر صــورت م توســعه بســیار بهت
 قطعــاً در برخــی مــوارد منافــع یــک بخــش بــا ســایر 
بخــش هــا هماهنــگ نیســت و همیــن موضــوع باعــث 
ــون  ــن چ ــود م ــدگاه خ ــود. از دی ــدی کار می ش کن

کمیســیون ها غیرموظفــی هســتند و 
ــد  ــور دارن ــا حض ــه در آنج ــرادی ک اف
بــه صــورت غیــر موظــف همــکاری 
مشــورت  عناصــر  می تواننــد  دارنــد، 
دهنــده خوبــی بــرای رئیــس ســازمان و 
ــنهادهای  ــند و پیش ــره باش ــت مدی هیئ
ســازنده بدهنــد و در صــورت لــزوم 
بــه پاســخ های چالشــی و تخصصــی 
ســازمان پاســخ دهنــد. امــا اینکــه برخی 
از کمیســیون هــا انتظــار دارنــد کــه در 
برخــی از مســائل اجرایــی ســازمان نیــز 
ــی از  ــا برخ ــد و ب ــری کنن ــم گی تصمی
ــره گاه  ــی هیئــت مدی تصمیمــات اجرای
ــا چنــد عضــو  ــه دلیــل اینکــه یــک ی ب
کمیســیون هــا قبــول ندارنــد مخالفــت 
ــم  ــم بپذیری ــی توانی ــا نم ــد، م می کنن

ــا  ــن مخالفت ه ــه ای ــد. البت ــن بمان ــه کار روی زمی ک
تــا حــدودی طبیعــی اســت و ممکــن اســت هــر کــس 
ــر کار  ــی درگی ــد . وقت ــته باش ــی را داش ــر خاص نظ
ــروز و  ــتر ب ــا بیش ــن مخالفت ه ــویم ای ــی می ش اجرای
ــدی کار  ــث کن ــد باع ــی نبای ــد ول ــدا می کن ــور پی ظه

شــود.
 مــن بارهــا گفتــه ام کــه در حــوزه 
سیســتم ها خیلــی تجربــه دارم و کار 
ــدرک      ــد م ــام داده ام و در ح ــادی انج زی
فــوق لیســانس تقریبــاً آمــوزش دیــده ام. 
ــودن  ــل دارا ب ــه دلی ــتم ب ــک سیس ی
ابعــاد و اجــزای متعــدد وقتــی شــروع 
بــه کار می کنــد می توانــد حرکــت 
ایجــاد کنــد. ایــن درحالــی اســت کــه  
ــک ورودی  ــه ی ــازمان ک ــک جــزء س ی
ــر اســاس آن  و یــک خروجــی دارد و ب
رفتــار خــود را هماهنــگ می کنــد، 
اجــزای  ســایر  جریــان  در  شــاید 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــازمان نباش س
نبایــد بــه خــود اجــازه بدهــد کــه روی 

کل فرآینــد ســازمان اثرگــذاری کنــد و تصمیــم گیری 
نمایــد. مــا مشــکلمان از همیــن جــا شــروع می شــود.
 کمیســیون وقتــی تخصصــی اســت و یــک زاویــه دیــد 
ــود را وارد  ــد خ ــود، نبای ــوط می ش ــه آن مرب ــن ب معی

ــه  ــل ب ــد و مای ــزا نمای ــایر اج ــای س تصمیم گیری ه
ــر روی آنهــا باشــد . کار از همیــن جــا  تاثیرگــذاری ب
ــه  ــت ک ــر اس ــن بهت ــود. بنابرای ــکل می ش ــار مش دچ
اعضــای کمیســیون هــا بــه جــای غیــر موظــف بــودن، 
ــتری  ــت بیش ــند و وق ــف باش ــراد موظ اف

بتواننــد در ســازمان ســپری کننــد.
بــا هیئــت مدیــره  را   مــن موضــوع 
ــت  ــذارم. هیئ ــی گ ــه بحــث م ــز گاه ب نی
مدیــره موظــف اســت ســاعاتی را در 
جریــان  در  و  بــوده  ســازمان  اختیــار 
ــه آن  ــه الزم ــور ســازمان باشــد ک کل ام
ــای  ــر اعض ــداوم ت ــر و م ــور فعال ت حض
اســت.  ســازمان  در  مدیــره  هیئــت 
ــه  ــان ب ــه آن ــم ک ــی بینی ــال م ــی عم ول
ــد  ــی توانن ــت نم ــت وق ــل محدودی دلی
ــد  ــر بگذرانن ــازمان را از نظ ــور س کل ام
و دیــدگاه مشــخص داشــته باشــند و 
حضــور تنهــا یــک یــا دو ســاعته اعضــای 
هیئــت مدیــره در جلســه هیئــت مدیــره                                                 
ــوارد  ــن م ــی ای ــد شــامل تمام نمــی توان

ــد.  باش
ــف،   ــزه هــای مختل ــه انگی مــن ســعی می کنــم کــه ب
ــه  ــول هفت ــات ط ــره را در جلس ــت مدی ــای هیئ اعض
دعــوت کنــم تــا در جریــان امــور قــرار بگیرنــد، 
ــرکت  ــر ش ــالوه ب ــره ع ــت مدی ــراد هیئ ــه اف ــرا ک چ
در جلســات اصلــی مــا ، در تصمیمــات 
ســازمان نیــز مشــارکت مــی کننــد و 
پیــش                                                            مشــکالتی  گاه  جــا  همیــن  در 
ــه دلیــل عــدم  مــی آیــد کــه عمــده آن ب
ــازمان  ــائل س ــا از مس ــی آنه ــالع کاف اط
ــاًل شــما در  اســت. مالحظــه بفرماییــد مث
حــال حاضــر ســوالهایی را مطــرح می کنید 
ــر  ــا اگ ــم، ام ــا را می ده ــخ آنه ــن پاس و م
شــما بــا ابهــام هــای زیــادی روبــرو باشــید 
زیادتــان  مســئولیت های  دلیــل  بــه  و 
ــا را  ــا و حــل آنه ــری ابهام ه فرصــت پیگی
ــام  ــد در تم ــازه نداری ــید، اج ــته باش نداش
ــد  ــد و بخواهی ــر بدهی ــازمان نظ ــور س ام
کــه دیــدگاه شــما بــه دل کســی بنشــیند 
و بــه همیــن دلیــل گاه دچــار ســوء 
تفاهــم هایــی نیــز مــی شــوید. البتــه مــن بــا وجــود 
ــم کمیســیون ها  ــر می کن ــده فک ــاد ش ــوارد ی ــه م هم
ــوند. ــی وارد ش ــائل آموزش ــر در مس ــد فعالت می توانن

من بارها عرض 
کرده ام که شاید 
حدود ۹0 درصد 

دانش بشری مبتنی 
بر علوم ضمنی و 

تجربیات و فقط ده 
درصد از حجم دانش 
به صورت تئوری و 
مکتوب در کتاب ها 
ثبت و ضبط شده 

است.

 ما با شهرداری و 
راه و شهرسازی و 
سایر سازمان هایی 
که خدمات مشترک 
داریم تعامل می کنیم 
و ارتباط برقرار می 
سازیم و حتی سعی 
می کنیم با مردم به 
عنوان بهره برداران 
در ارتباط فعال باشیم.
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ــاي  ــت ه ــت در فعالی ــط زیس ــدار و محی ــعه پای توس
صنعــت ســاختمان توجــه متخصصــان امــر را بــه خــود 

جلــب کــرده اســت. 
از مشــخصه هــاي بــارز و مشــکل ســاز صنعــت 
ــح ســاختماني  ــه کارگیــري مصال ســاختمان ســازي ب
ــاز  ــاخت و س ــاي س ــتفاده از روش ه ــا اس ــدرن ب م
ــن شــیوه ســاخت و ســاز در کشــور  ســنتي اســت. ای
ــژه  ــه وی ــي ب ــکالت کم ــه مش ــت ک ــان داده اس نش
ــامل  ــي ش ــکالت کیف ــا و مش ــردن نیازه ــرآورده نک ب
عــدم مقاومــت مناســب ســاختمان هــا در برابــر زلزلــه، 
کوتاهــي عمــر مفیــد بنــا، فرســایش بــه علــت عوامــل 
ــد  ــش از ح ــاختماني بی ــات س ــد ضایع ــي، تولی اقلیم
ــح  ــت مصال ــکان بازیاف ــي ام ــرا، ناکارای ــن اج در حی

ــراه دارد.  ــه هم ــره را ب ــاختماني و غی س
عــالوه بــر ایــن، اســتفاده از کارگــران غیرماهــر 
مهمتریــن دلیــل ناکارایــي سیســتم هــاي رایــج اســت. 
ــازي  ــاختمان س ــاي س ــتم ه ــودن سیس ــازگار نب س
ــدر  ــي ســبب ه ــق حرارت ــذاري عای ــراي کارگ ــج ب رای
ــاختمان  ــش س ــرژي در بخ ــادي ان ــدار زی ــن مق رفت
ــت  ــط زیس ــکالت محی ــوق مش ــل ف ــود. عوام ــي ش م
ســازي  ســاختمان  صنعــت  در  پایــدار  توســعه  و 
کشــور اســت کــه نیازمنــد مطالعــه و تحقیــق و ارایــه 
ــراي  ــاري ب ــن معی ــت تعیی ــب جه ــاي مناس راهکاره
انتخــاب مصالــح ســاختماني مناســب و سیســتم هــاي 
ــت.  ــف اس ــداف مختل ــراي اه ــد ب ــاختماني کارآم س

عــالوه بــر ایــن اســتفاده بیــش از حــد از منابــع 
ــه  ــري ب ــران ناپذی ــاي جب ــیب ه ــز آس ــي نی طبیع

محیــط زیســت وارد مــي کنــد.
سیســتم هــاي ســاختماني جدیــد بــراي پاســخ گویــي 
ــدار در  ــعه پای ــي و توس ــت محیط ــاي زیس ــه نیازه ب
ــد  ــل تولی ــورها مث ــب کش ــاختمان در اغل ــت س صنع
ــح  ــه از مصال ــتفاده بهین ــاخته، اس ــش س ــي پی صنعت
ســاختماني، صرفــه جویــي در مصــرف انــرژي در 
صنعــت ســاختمان، امــکان بازیافــت مناســب مصالــح 
ســاختماني و در نهایــت اقتصــادي کــردن بخــش 

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــاختمان ش س
ــکن  ــاختمان و مس ــازی س ــی س ــن حال،صنعت در ای
ــأله  ــن مس ــی، مهمتری ــرورت مل ــک ض ــوان ی ــه عن ب
ای اســت کــه بایــد درخصــوص رفــع مشــکل مســکن 
ــاختمان و  ــوع س ــه موض ــبت ب ــت و نس ــه آن پرداخ ب

ــرد. ــدی ایجــاد ک ــگاه جدی مســکن ن
سیســتم هــا و فراینــد صنعتــی ســازی ســاختمان ناظــر 
ــاوری  ــی، فن ــا طراح ــط ب ــای مرتب ــت ه ــه فعالی ــر کلی ب
هــا،     روش هــای ســاخت و ســاز وتولیــد کارخانــه ای 
ــت  ــا رعای ــه ب ــات و اجــزای ســاختمانی اســت ک قطع

 توسعه پژوهش راه حل برون رفت از مشکالت 
مهندس علی اصغر زحمتکش/ دبیر هیئت مدیره و هیئت رئیسه سازمان
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فرهنگ سازی و اطالع رسانی؛ 
دو مشکل مهم سازمان
 دکتر محمد  فروغی، عضو و نماینده هیئت مدیره سازمان در کمیته آموزش

ــه  ــی ک ــای تخصص ــوزش ه ــوالً آم ــگاه معم در دانش
بــرای هــر رشــته در مقطــع کارشناســی داده می شــود 

ــت  ــی اس ــای عموم ــع آموزش ه در واق
دانشــگاه        از  کــه  مهنــدس  یــک  و 
ــا  ــوز ب ــی شــود هن ــل م ــارغ التحصی ف
شــرایط کار بیــرون آشــنا نیســت. او در 
ــا نظــارت و اجــرا،  زمینــه طراحــی و ی
اگــر بخواهــد کار کنــد، نیــاز بــه تجربــه 

دارد. 
ــاً  ــه الزام ــالی ک ــه س ــه س ــه ب ــا توج ب
ــذرد  ــی بگ ــان فارغ التحصیل ــد از زم بای
ــه اشــتغال  ــرای اخــذ پروان ــا بتــوان ب ت
ــوزی الزم  ــری بازآم ــرد، یکس ــدام ک اق
اســت انجــام شــود. در دوره هشــتم 
هیــأت مدیــره، ســعی مان بــر ایــن 
ــوزش  ــا از آم ــهای م ــه آموزش ــوده ک ب

هــای دانشــگاهی کامــاًل متفــاوت باشــد و در حقیقــت 

ــردد.  ــه گ ــه ای ارائ ــه صــورت حرف ــا و ب ــل آنه مکم
عــالوه بــر ایــن در ایــن دوره از هیــأت مدیــره، 
ــد  ــی مانن ــی عموم ــای آموزش ــه ه برنام
اضافــه  مالکیــن«  بــا  هــا  »پنجشــنبه 
ــردم  ــه م ــه توجی ــاص ب ــه اختص ــده ک ش
ــت  ــه دریاف ــوط ب ــور مرب ــام ام ــرای انج ب
پروانــه ســاختمان و فوایــد آن دارد . در 
متقابــل  حقــوق  همچنیــن  دوره  ایــن 
مالــکان و مهندســان طــراح، مجــری و 
ــوزش  ــف، آم ــای مختل ــته ه ــر در رش ناظ
برنامه هــای  همچنیــن  می شــود.  داده 
ــین و  ــرای مهندس ــون ب ــی گوناگ آموزش
نیــز یکســری آموزشــهای فرارشــته ای 
طراحــی شــده کــه مهندســین بــا مســائل 
اقتصــادی جــاری کشــور  و  اجتماعــی 
بیشــتر آشــنا مــی شــوند. کنفرانــس هایــی 
هــم بــه شــکل هــای مختلــف برگــزار شــده و می شــود 

 برخی از مردم که به 
کیفیت ساختمان شان 
نیز اهمیت می دهند، 
همچنان از پذیرش 

مهندس طراح، 
مجری و ناظر مورد 
تأیید سازمان نظام 

مهندسی ساختمان ابا 
دارند

ــر  ــوه و ب ــور انب ــه ط ــی ب ــن علم موازی
ــات  ــت الزام ــتانداردها و رعای ــاس اس اس
و  اقتصــادی  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
موازیــن توســعه پایــدار انجــام مــی گیرد.
هــدف از صنعتــی ســازی ســاختمان بــاال 
بــردن ســـرعت تولیــد و افزایــش ســـهم 
ــه ای و کاهــش ســـهم  تولیــدات کارخان
ــاژ                                       ــه نصــب و مونت ــر آن ب ــزاء و تغیی اج
مــی باشــد کــه از نتایــج و آثــار آن مــی 
تــوان بــه ســبک ســازی، مقــاوم ســازی، 
کاهــش  مصالــح،  در  جوئــی  صرفــه 
و  ســاخت  دوران  در  انــرژی  مصــرف 

ــاخت و  ــش دوره س ــرداری، کاه ــره ب به
در نتیجــه کاهــش هزینــه هــای ســاخت 
و ســاز و بهــره بــرداری از ســاختمان 

ــرد. ــاره ک اش
و  توســعه  و  رفــع مشــکالت  امــروزه 
ــا  ــازمان ه ــات س ــت خدم ــود کیفی بهب
بــه مــدد سیســتم هــای پژوهشــی بیــش 
ــازمان  ــت. س ــده اس ــر ش ــش میس از پی
ــه  ــز ک ــاختمان نی ــی س ــام مهندس نظ
یــک ســازمان نخبــه محــور بــا عضویــت 
جامعــه تحصیــل کــرده مهندســان مــی 
ــت .  ــتثنا نیس ــده مس ــن قاع ــد از ای باش
ــنجی  ــکان س ــون ام ــواردی چ ــا در م م
اجــرای سیســتم هــای نویــن ســاختمان 

ــا مالحظــات اقتصــادی، ســبک هــای نویــن  همــراه ب

ســاخت و ســاز و بســیاری از مــوارد 
ســازه،  هــای  حــوزه  در  تخصصــی 
ــرداری،   ــه ب ــی ، نقش ــاری و طراح معم
ــازی،  ــک و شهرس ــرق ،ترافی ــک، ب مکانی
و  هــای گســترده  پژوهــش  نیازمنــد 
ــتیم. ــم هس ــا اقلی ــب ب ــی و متناس بوم

ــا  ــه ای ه ــه حرف ــت ک ــن در حالیس ای
همچــون مهندســان، بــرای موفقیــت 
ــه ای  ــدف حرف ــه ه ــیدن ب ــود و رس خ
ــر  ــالوه ب ــه ع ــد هســتند ک ــان نیازمن ش
موضوعــات تخصصــی،  در رابطــه بــا 
ــم  ــانها، اع ــری انس ــه تعبی ــا ب ــردم، ی م
از کارفرمــا، پیمانــکار، همــکار، ســازمان 
متبــوع و .. بطــور مناســب عمــل نمایند.
 بــه ایــن ترتیــب،  ســازمان هــای حرفــه ای 
ــود،  ــی خ ــات تخصص ــر موضوع ــالوه ب ع
ــه پژوهشــهای انســانی، همچــون  ــد ب بای
جامعــه  روانشــناختی،  هــای  حــوزه 
ــا  ــد ت ــدام کنن ــی و ..اق ــناختی، اخالق ش
بــا دســتیابی بــه یافتــه هــای علــوم 
در                    آن  از  اســتفاده  و  مرتبــط  انســانی 
موقعیــت هــای حرفــه به اهــداف انســانی 

ــند. ــود برس خ
کــه  باشــیم  داشــته  خاطــر  بــه 
هــدف از پژوهــش تولیــد نظریــه در 
ــت.  ــول اس ــوع مجه ــک موض ــورد ی م
بکنیــم  چــه  نمیدانیــم  کــه  جایــی 
بهتریــن،                                                           تــا  میایــد  الزم  پژوهــش 
ــم  ــن وک ــت تری ــا کیفی ــن وب ســریع تری

بیابیــم. را  راه  تریــن  هزینــه 
ــج  ــل نتای ــه در مقاب ــم ک ــم بیاموزی بیایی
علمــی پژوهشــها تمکیــن کنیــم و تغییــر 

برایمــان ســخت و دشــوار نباشــد. 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــم ک ــاور کنی ــم ب بیایی
ــه  پیچیــده شــدن وضــع موجــود نیــاز ب

ــم. ــی داری ــرد جمع خ
و بدانیــم کــه ســاختار ســازمان در دوره 
جدیــد هیئــت مدیــره ظرفیــت پذیــرش 
ــای  ــر مبن ــر و اصــالح را ب ــه تغیی هرگون
تخصصــی  و  علمــی  هــای  پژوهــش 

ــت. داراس

سیستم ها و فرایند 
صنعتی سازی 

ساختمان ناظر بر 
کلیه فعالیت های 
مرتبط با طراحی، 

فناوری ها، روش های 
ساخت و ساز وتولید 
کارخانه ای قطعات 
و اجزای ساختمانی 

است

بیاییم بیاموزیم که 
در مقابل نتایج علمی 
پژوهشها تمکین کنیم 
و تغییر برایمان سخت 

و دشوار نباشد. 
بیاییم باور کنیم که 
با توجه به پیچیده 
شدن وضع موجود 
نیاز به خرد جمعی 

داریم.
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و برنامه هــای بازدیــد گروهــی مهندســین رشــته هــای 
مختلــف بــه همــراه مهندســان پیشکســوت و باتجربــه 
ــدی و  ــای تولی ــاختمانی و واحده ــای س در کارگاه ه

مراکــز بــزرگ، از دیگــر برنامه هــای ماســت. 
ــد  ــه واح ــی ک ــیار مهم ــئله بس ــا، مس ــدگاه م از دی
ــال  ــه ح ــا ب ــت و ت ــا آن روبروس ــازمان ب ــوزش س آم

پیشــرفت هــای خوبــی نیــز داشــته اســت، 
اســت.  مجــازی  آموزش هــای  مســئله 
ــده  ــوان نماین ــه عن ــخصاً ب ــن ش ــود م خ
ــه  ــن جلســه کمیت ــره در اولی ــأت مدی هی
شــرکت  دوره  ایــن  در  کــه  آمــوزش 
ــازی  ــای مج ــوزش ه ــوع آم ــردم، موض ک
ــدان  ــدا چن ــه در ابت ــودم ک ــرح نم را مط
از آن اســتقبال نشــد ولــی ایــن موضــوع، 
کمیتــه  جدیــد  ترکیــب  در  خصوصــا 
ــری شــد و  ــی جــدی پیگی ــوزش، خیل آم

ــید.  ــه رس ــه نتیج ــاً ب نهایت
ــره  ــأت مدی ــه و هی ــأت رئیس ــروز هی ام
ــا  ــوزش ه ــترش آم ــرای گس ــازمان، ب س
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــری دارن ــد واف تاکی
تجــارب خوبــی کــه از آمــوزش هــای 
ســطح  در  گرفته ایــم،  دانشــگاهی 
ســازمان و توســط واحــد آمــوزش، هــر دو 

شــیوه آمــوزش هــای حضــوری و غیرحضــوری )اعــم از 

آنالیــن و آفالیــن( بــه اجــرا گذاشــته می شــود. 
ــم و  ــن میدان ــه م ــا ک ــا آنج ــخصی و ت ــدگاه ش از دی
هیــأت مدیــره و هیــأت رئیســه نیــز همیــن دیــدگاه را 
دارنــد، مــا معتقدیــم کــه شــاید بزرگتریــن مشــکل مــا 

ــت.  ــی اس ــانی عموم ــازی و اطالع رس فرهنگ س
  در ۴0 ســال گذشــته، اگــر بررســی کنیــم مالحظــه 
می کنیــم کــه فرهنــگ پزشــکی در 
ــه  ــت ب ــته اس ــد داش ــا رش ــه م جامع
ــد  ــر فرزن ــان اگ ــه در آن زم ــوری ک ط
ــاید  ــد، ش ــی ش ــار م ــما بیم ــن و ش م
چنــدان تفاوتــی بــرای مراجعــه بــه 
پزشــک عمومــی ویــا متخصــص در 
امــر معالجــه قائــل نبودیــم، امــا در 
کــه  شــاهد هســتیم  حــال حاضــر 
ــادی  ــر اقتص ــه از نظ ــرادی ک ــی اف حت
ــد و  ــبی ندارن ــدان مناس ــت چن وضعی
در ردیــف طبقــه متوســط و ضعیــف 
ــروز  ــه محــض ب ــد، ب ــمار می رون ــه ش ب
پزشــک  ســراغ  بالفاصلــه  بیمــاری 
متخصــص را می گیرنــد )البتــه اینجانــب                                                               
نمــی خواهــم بگویــم کــه مراجعــه اولیه 
در تمــام مــوارد، بــه پزشــک متخصــص       
در هــر مــورد صحیــح اســت یــا خیــر(. 
ــه  ــاز و عرص ــاخت و س ــه س ــفانه در زمین ــی متاس ول

در این دوره از هیأت 
مدیره، برنامه های 
آموزشی عمومی 
مانند »پنجشنبه ها 
با مالکین« اضافه 

شده که اختصاص به 
توجیه مردم برای 
انجام امور مربوط 
به دریافت پروانه 

ساختمان و فواید آن 
دارد .

مهندســی،  علــوم  و  ســاختمان  صنعــت 
ــم.  ــته ای ــه ای نداش ــل مالحظ ــرفت قاب پیش
مــردم در گذشــته اعتقــاد چندانــی بــه اخــذ 
ــه ســاختمانی از طریــق ســازمان نظــام  پروان
مهندســی ســاختمان و شــهرداری نداشــتند و 
ســعی مــی کردنــد بــا دور زدن رونــد قانونی و 
مســتقیما بــا اســتفاده از بنــا و معمــار تجربی 
و بــدون رعایــت ضوابــط فنــی الزم الرعایــه، 
بــرای ســاخت بنــای مــورد نظــر خــود اقــدام 
کننــد کــه ایــن رونــد خوشــبختانه برعکــس 
شــده و در 2دهــه اخیــر از نظــر اعتقــاد کلــی 
ــد  ــرفتهایی، هرچن ــی، پیش ــائل فن ــه مس ب

ــت.  ــده اس ــل ش ــدک حاص ان
در حــال حاضــر کــه ســازمان نظام مهندســی 
ــر بیســت ســال از عمــر  ســاختمان افــزون ب
ــذارد،  ــر می گ ــت س ــود را پش ــت خ ــر برک پ
ــرای  ــا شــاهد هســتیم کــه هنــوز مــردم ب م
پرداخــت وجــه به مهندســین و ســازمان نظام 
مهندســی ســاختمان جهــت دریافــت خدمات 
ــار  ــت فش ــود را تح ــارت، خ ــی و نظ طراح
ــه نظــر می رســد کــه  احســاس می کننــد و ب
برخــی از مــردم که بــه کیفیت ساختمانشــان 
نیــز اهمیــت می دهنــد، همچنــان از پذیــرش 
مهنــدس طــراح، مجــری و ناظــر مــورد تأیید 

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان ابــا دارنــد و حتــی 
ــه منافــع واقعــی خویــش،  خیلــی هــا، بــدون توجــه ب
حاضرنــد وجــوه قانونــی را پرداخــت کننــد ولــی طرحی 
متفــاوت را بــا طــراح و مجــری متفاوتــی، بــدون حضور 
و نظــارت مهنــدس ناظــر اجــرا کننــد. البتــه بــه نظــر 

مــن، مــا مهندســین هــم                    
ــتیم و  ــر نیس ــی تقصی ب
بایــد در امــور مربــوط 
ــارت و  ــی، نظ ــه طراح ب
ــر باشــیم  اجــرا جــدی ت
و کیفیــت را بــاال ببریــم 
و  وقــت  صــرف  بــا  و 
دقــت بیشــتر اعتمــاد 
خــود  بــه  را  عمومــی 

ــم. ــب کنی جل
موضوعاتــی  از  یکــی 
واحــد  در  اخیــراً  کــه 
کمیتــه  در  و  آمــوزش 
آمــوزش ســازمان روی 
آن کار کــرده ایــم، بحث 

ــعی  ــه س ــت ک ــه ای اس ــالق حرف اخ
ــا  ــردم را ب ــان و م ــم مهندس می کنی
حقــوق یکدیگــر و حقــوق شــهروندی 
ــل آنهــا آشــنا کنیــم. و حقــوق متقاب

ماننــد  نمایشــگاه هایی  همچنیــن 
نمایشــگاه »نیاموختــه هــای فــرو 
ریختــه« مــی توانــد بــه عنــوان یــک 
ــار  ــی اقش ــرای تمام ــی ب کار فرهنگ
جامعــه و حتــی نســل های آینــده 
در ارتبــاط بــا اهمیــت اســتفاده از 
خدمــات مهندســی در ســاخت و ســاز 

ــد.  ــاب بیای ــه حس ب
کارهــای  ارزشــیابی  مــورد  در   
آموزشــی، دو بحــث کلــی وجــود 
دارد: یکــی ارزشــیابی هــر دوره ای کــه 
ــت  ــه بیشــتر حال ــزار می شــود ک برگ
شــرکت  و  مهندســین  ارزشــیابی 
کننــدگان در دوره را داشــته و دارد. 
ــط   ــی توس ــی دوره آموزش دوم ارزیاب
اعــم  دوره،  در  کننــدگان  شــرکت 
از مــدرس دوره و نحــوه برگــزاری 
توســط  دو  هــر  کــه  اســت  دوره 
واحــد آمــوزش ســازمان صــورت مــی 
گیــرد. در ایــن ارتبــاط نیــز عــالوه بــر 
ــنجی،  ــی و نظرس ــرای نظرخواه ــی ب ــرم های ــع ف توزی
اقداماتــی شــده اســت کــه از طریــق ســامانه ســازمان،                  

ــد. ــر باش ــکان پذی ام

مردم از گذشته 
اعتقاد چندانی به اخذ 
پروانه ساختمانی از 
طریق سازمان نظام 
مهندسی ساختمان و 
شهرداری نداشتند 
و سعی می کردند 
با دور زدن روند 
قانونی و مستقیما 
با استفاده از بنا و 
معمار تجربی و 

بدون رعایت ضوابط 
فنی الزم الرعایه، 
برای ساخت بنای 

مورد نظر خود اقدام 
کنند که این روند 

خوشبختانه به تدریج 
برعکس می شود.
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سامانه مدیریت هوشمند ساختمان 
در عصر کنونی یک ضرورت است
مهندس  محمدرضا اسدی/ عضو کمیسیون انرژی

1- چرا ساختمان هوشمند؟
ــدرن در  ــی م ــرای تاسیســات الکتریک ــات ب ــروزه الزام ام
خانــه و ســاختمان تغییــر کــرده و بــر روی صرفــه جویــی 
ــان  ــرل آس ــت و کنت ــایش، امنی ــرژی، آس ــرف ان در مص
تاکیــد بیشــتری دارد. افزایــش تکنولوژی هــا و تجهیزات، 
ــداد  ــد، تع ــی نماین ــز م ــاختمان را مجه ــه و س ــه خان ک
سیســتم هــای مجــزا را کــه بــرای کنتــرل قســمت هــای 
ــرای  ــش داده اســت. ب ــد، افزای ــی رون ــکار م ــف ب مختل
کاربــران شــناخت کنتــرل کننــده هــای مختلف دشــوار 
بــوده و تبــادل اطالعــات سیســتم هــای مختلــف نیــز 

بــه طــور موثــر انجــام نمــی شــود.                                                         
ــاختمان  ــمند س ــتم هوش ــتفاده از سیس ــل، اس راه ح
ــه                                                                         ــن اســت ک ــن سیســتم ای ــی ای ــت اصل اســت. مزی
مــی توانــد بــا تعــداد زیــادی از تکنولــوژی هــا 
هماهنــگ شــده و بــرای آن یــک درگاه ارتباطــی 
ــرای  ــا ب ــه تنه ــه ن ــن قضی ــد. ای ــه ده ــه ارائ یکپارچ
ــف  ــای مختل ــوژی ه ــتفاده از تکنول ــازه اس ــر اج کارب
ــن  ــی ای ــد تمام ــی توان ــه م ــد، بلک ــی کن ــم م را فراه
تکنولــوژی هــا را بــا یــک وســیله بــه صــورت مرکــزی 

ــد.  ــرل نمای ــا از راه دور کنت و ی
سیســتم هوشــمند ســاختمان می توانــد به سیســتم های 
ــی،  ــی، امنیت ــرده برق ــنایی، پ ــوع، روش ــه مطب تهوی
صــوت ، اعــالم و اطفــای حریــق، سنســور نشــت 
ــن  ــتم درب بازک ــوا، سیس ــت ه ــخیص وضعی آب، تش
ــورها،  ــته، آسانس ــدار بس ــای م ــن ه ــری، دوربی تصوی
ــرق، متصــل  ــور ب ــا کنت ــپزخانه ی ــه و آش ــایل خان وس

ــای  ــکان ه ــد. در م ــرل کن ــا را کنت ــه آنه ــده و هم ش
تجــاری تمامــی ایــن عملکــرد هــا را بــه همــراه 
سیســتم مدیریــت رفــت و آمــد و یــا سیســتم مدیریت 

ــد.  ــی نمای ــه م ــل ارائ هت

ــر  ــمند از نظ ــاختمان هوش ــک س 2- ی
ــد؟ ــی کن ــل م ــه عم ــادی چگون اقتص

ــک  ــای ی ــه ه ــت هزین ــخص اس ــه مش ــه ک همانگون
ســاخت،  هــای  هزینــه  بــر  مشــتمل  ســاختمان 
ــمند  ــاختمان هوش ــت. س ــرات اس ــداری و تعمی نگه
تمامــی هزینــه هــا در بخشــهای نگهــداری و تعمیــرات 
را بوســیله کنتــرل اتوماتیــک و یکپارچــه کاهــش 
ــک  ــه ی ــوط ب ــای مرب ــه ه ــه هزین ــر ب ــد. اگ ــی ده م
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ســاختمان در طــول عمــر )حــدود 50 ســال( توجــه 
نمائیــم مشــخص اســت کــه نگهــداری بیشــترین 
ــاختمان دارا  ــاری آن س ــای ج ــه ه ــهم را در هزین س
ــداری  ــای نگه ــه ه ــتا هزین ــن راس ــد. در ای ــی باش م
یــک ســاختمان هوشــمند بیــش از 30% کاهــش                                       
ــرمایه  ــت س ــر بازگش ــالوه ب ــود ع ــه خ ــد ک ــی یاب م
اولیــه امکانــات رفاهــی بســیاری را ایجــاد مــی نمایــد 
کــه مهمتریــن آن بــاال رفتــن ضریــب ایمنــی و راحتی 
ســاکنان و اســتفاده کنندگان از ســاختمان مــی باشــد. 
بــه همیــن دلیــل اســتفاده از ایــن سیســتم روز بــه روز 
در حــال افزایــش بــوده و رفتــه رفتــه بــه عنــوان یــک 
ــل مــی شــود. اســتاندارد در صنعــت ســاختمان تبدی

BMS 3- بخشهای اصلی سیستم
3-۱- روشنایی

ــراغ  ــم از چ ــور اع ــع ن ــمند مناب ــاختمان هوش در س
ســقفی، دیــواری، رومیــزی، چراغهــای رنگــی تزئینــی، 
فلورســنت و المپهــای LED همگــی بــه تفکیــک 
ــن روش                                                                      ــا ای ــتند. ب ــرل هس ــل کنت ــی قاب ــا گروه ی
ــی  ــه تمام ــی ب ــه سرکش ــاز ب ــدون نی ــوان ب ــي ت م
ــل  ــالع حاص ــا اط ــک آنه ــک ت ــت ت ــا از وضعی چراغه
ــا »Dim« کــرد.  ــا را »روشــن-خاموش« ی نمــود و آنه
ــوط  ــرل خط ــاز و کنت ــورهای موردنی ــب سنس ــا نص ب
ــزان  ــاس می ــر اس ــا را ب ــر فض ــنائی ه ــنائی، روش روش

مــورد نیــاز و بــا حداقــل نمــودن میــزان انــرژی 
ــرل  ــن کنت ــود. همچنی ــرل نم ــوان کنت ــی می ت مصرف
ــا  ــای راهنم ــراری و چراغه ــنائی اضط ــای روش چراغه
ــراد  ــی اف ــت راهنمائ ــن جه ــه معی ــر نام ــر اســاس ب ب
ــل  ــق قاب ــوع حری ــراری و وق ــروج اضط ــگام خ در هن

ــود. ــد ب ــتفاده خواه اس
3-2- تهویه مطبوع

ــر  ــه ب ــه لحظ ــه ب ــل و لحظ ــرل کام ــارت و کنت نظ
ــیرها،  ــا، ش ــد بویلره ــف تاسیســات مانن ــزاي مختل اج
ــا  ــري آنه ــان پذی ــر و فرم ــوارد دیگ ــا و م ــعل ه مش
ــل و  ــده در داخ ــب ش ــورهاي نص ــا و سنس از کنترله
خــارج ســاختمان از جملــه ویژگیهــاي ایــن سیســتم 
مي باشــد. جهــت مدیریــت دقیــق و صرفــه جویــي در 
مصــرف انــرژي، اســتفاده از کنترلرهــاي هوشــمند در 
داخــل ســاختمان مي-توانــد تــا حــد زیــادي کاهــش 
هزینــه هــا را در بــر داشــته باشــد. در ســاختمان 
ــک و  ــه تفکی ــا را ب ــای اتاقه ــوان دم ــمند، میت هوش
ــن  ــود. همچنی ــم نم ــاکنین تنظی ــاز س ــاس نی ــر اس ب
مشــروط کــردِن رویــه کار سیســتم به حضور ســاکنین 
در ســاختمان تاثیــر بســزایی در کاهــش مصــرف انرژی 
خواهــد داشــت. در بعضــی از مکانهــا نیــاز بــه کنتــرل 
دقیــق میــزان رطوبــت، دمــا، فشــار، میــزان تعویــض 

ــی باشــد.  ــی و کمــی آن م ــرل کیف ــوا و کنت ه
3-3- سیستم امنیتی و حفاظتی

سیســتم  مدیریــت  قابلیــت  هوشــمند  ســاختمان 
ــای  ــای مداربســته و سیســتم ه ــن ه ــر، دوربی دزدگی
ــی آن  ــای اصل ــت ه ــت. از مزی ــروج را داراس ورود-خ
ــرل از راه دور،  ــت کنت ــاال، قابلی ــت ب ــه دق ــوان ب میت
ــه  ــراه، منطق ــن هم ــروی تلف ــال SMS ب ــکان ارس ام
بنــدی فضــای تحــت پوشــش )Zone( و ... اشــاره کــرد. 

3-۴- سیستم ایمنی
3-۴-۱- سیستم اعالم حریق

و  حــرارت  دود،  تشــخیص  مختلــف  سنســورهاي 
شــعله در داخــل ســاختمان هــا مــورد اســتفاده قــرار                       
مــي گیــرد کــه اطالعــات آنهــا نیــز بــه صــورت لحظــه 

ــردد. ــي گ ــت م ــه لحظــه در داخــل سیســتم ثب ب
3-۴-2- سیستم اطفاء حریق

در برخــي از اماکــن حســاس ماننــد بیمارســتانها، 
هــاي  سیســتم  مي تــوان   ... و  صنعتــی  انبارهــای 
ــتمهای  ــق سیس ــورد از طری ــز م ــق را نی ــاي حری اطف

ــرار داد. ــتفاده ق ــورد اس ــمند م هوش
3-۴-3- سیستم اعالم نشت گازهای خطرناک

یــا ســایر  و  گاز طبیعــي  نشــت  اعــالم  سیســتم 
گازهــاي خطرنــاک بــا انجــام اقدامــات خــودکار                                     
ــب  ــا نص ــرد. ب ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــي توان م
ــا  ــزان آنه سنســور در محیــط ضمــن مانیتورینــگ می
و اعــالم هشــدار بــا ارســال فرامیــن کنترلــی بــه 
ــد  ــش از ح ــت بی ــوان از انباش ــه می ت ــزات تهوی تجهی

ــل آورد. ــه عم ــری ب ــا جلوگی ــاز آنه مج
3-5- درب، پنجره، پرده، کرکره و سایه بان

ــا یــک لمــس روی صفحــه کنتــرل، پــرده و کرکــره  ب
و ســایبان هــا بــه ســادگی قابــل کنتــرل مــي باشــند. 
ــه  ــه صفح ــگاه ب ــک ن ــا ی ــاختمان ب ــرک س ــگام ت هن
ــودن کلیــه درهــا  ــاز و بســته ب نمایــش از وضعییــت ب
و پنجــره هــا آگاه شــوید. کنتــرل درهــا بصــورت 
ــکان  ــتر ام ــی بیش ــاد ایمن ــر ایج ــالوه ب ــزی، ع مرک
طبقــه بنــدی و زمــان بنــدی دسترســی بــه ســاختمان 

ــی آورد. ــود  م را بوج
3-6- سیستم صوتی

ــیقی  ــواع موس ــتفاده از ان ــمند اس ــاختمان هوش در س
ــا (                    ــده از آنه ــازی ش ــخصی س ــیوی ش ــی آرش )حت
ــر  ــرای ه ــک ب ــه تفکی ــخصی و ب ــلیقه ش ــع س ــه تب ب

ــت. ــر اس ــکان پذی ــاق ام ات
3-7- سیستم آبیاری خودکار

ــر آبیــاری منظــم گل و گیــاه، تنظیــم زمــان  عــالوه ب
فعالیــت فــواره و آب نمــا نیــز بــه ســادگی قابــل 
ــمند  ــاختمان هوش ــن س ــد. همچنی ــي باش ــرل م کنت
ــاط و  ــاه در حی ــاری گل و گی ــرل آبی ــد کنت ــي توان م

یــا داخــل ســاختمان را بطــور خــودکار طبــق برنامــه 
ــال  ــرای مث از پیــش تعییــن شــده عهــده دار شــود. ب
ــوب  ــودن رط ــر ب ــن ت ــورت پایی ــروب در ص ــر غ ه
چمــن از 33% سیســتم آبیــاری بشــکل خــودکار بــکار                           

ــد. مــی افت
3-۸- کنترل تاسیسات استخر، سونا و جکوزی

در ســاختمان هوشــمند روشــن کــردن و تعییــن 
حــرارت ســونا، اطــالع یافتــن از زمــان رســیدن ســونا 
بــه دمــای مطلــوب، تصفیــه خــودکار آب اســتخر و یــا 

ــر اســت. ــکان پذی ــوزی همگــی بســادگی ام جک
3-9- مدیریت آسانسورها

ــر  ــورد نظ ــزار م ــرم اف ــردن ن ــازی ک ــخصی س ــا ش ب
ســاکنین و اتصــال تابلــو کنتــرل آسانســورها از طریــق 
واحــد واســطه، امــکان کنتــرل آسانســورها و عملکــرد 
ــاص در  ــی خ ــای مدیریت ــه ه ــاس برنام ــر اس ــا ب آنه

ــردد. ــی گ ــم م ــف فراه ســاعات مختل
3-۱0- مانیتورینگ و مدیریت سیستم

تمــام سیســتم هایــي کــه در بخــش هــاي قبلــي ذکــر 
ــر  ــه یکدیگ ــي ب ــي و مدیریت ــاظ فیزیک ــد از لح گردی
ــق  ــوان از طری ــي ت ــن م ــند، بنابرای ــي باش ــل م متص
ــورد  ــا را م ــتم ه ــام سیس ــد تم ــزار واح ــرم اف ــک ن ی
ــراد  ــران و اف ــام مدی ــرار داد. تم ــي ق ــارت و ارزیاب نظ
مجــاز نیــز مي-تواننــد ایــن اطالعــات را از طــرق 
مختلــف ماننــد اینترنــت دریافــت نماینــد و در صــورت 

ــد. ــادر نماین ــی ص ــان کنترل ــوز فرم ــتن مج داش
ــایر  ــا س ــتم ب ــن سیس ــازي ای ــه س ــت یکپارچ قابلی
سیســتم هــا و نــرم افزارهــاي موجــود، یکــي از 
ــده بســیاري از  ــاط عطــف سیســتم و تســهیل کنن نق
ــات  ــدارک تســهیالت و امکان ــا ت ــود. ب ــور خواهــد ب ام
ــات  ــاختمانها و تاسیس ــرل س ــکان کنت ــاز، ام موردنی
جانبــی در مکانــی دور از ســاختمان مرکــزی بــا 
ــر  ــی میس ــی و مخابرات ــای محل ــبکه ه ــتفاده از ش اس

ــود. ــی ش م

کنتــرل  و  دسترســی  چگونگــی   -4
هوشــمند ســاختمان  در  امکانــات 

بــرای کنتــرل ســاختمان هوشــمند راههــای مختلفــی 
ــی  ــواه روش کنترل ــه دلخ ــر ب ــه کارب ــود دارد ک وج
ــوع  ــه ن ــی ب ــد. روش انتخاب ــی کن ــاب م ــود را انتخ خ
ســیم کشــی ســاختمان و کاربــری ســاختمان شــامل 
ــای اداری  ــاختمان ه ــا س ــل و ی ــال، هت ــان، وی آپارتم
بســتگی خواهــد داشــت. روش عملکــرد بایــد آســایش 
را بــرای کاربــر فراهــم کنــد، امــا در عیــن حــال بایــد 
ســاده باشــد. بــه صــورت کلــی، از طریــق راههــای زیــر 
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مــی تــوان سیســتم را کنتــرل کــرد کــه مــی تــوان بــه صــورت ترکیبــی نیــز از ایــن روشــها اســتفاده کــرد. 
۴-۱- پنل کنترل مرکزی

ــود در  ــای موج ــتگاه ه ــا و دس ــی فضاه ــرل تمام ــه کنت ــادر ب ــما ق ــزی ش ــرل مرک ــه کنت ــک صفح ــا ی ب
وضعیــت  از  آگاهــی  و  ســاختمان 

کارکــرد آنهــا هســتید.
۴-2- کلیدهای هوشمند

ــمند  ــای هوش ــتفاده از کلیده ــا اس ب
تــوان  مــی  مختلــف  فضاهــای  در 
سیســتمهای روشــنایی، تهویــه و ... را 

ــود. ــرل نم کنت
۴-3- موبایلهای هوشمند و تبلت

از طریــق نــرم افــزار نصــب شــده روی 
موبایلهــای هوشــمند و تبلــت میتــوان 
کلیــه اجــزائ ســاختمان را عــالوه بــر 

مانیتــور کــردن، کنتــرل نمــود.
۴-۴- کنترل از راه دور

بــا اســتفاده از یــک کنتــرل از راه دور 
IR مــی تــوان کلیــه بخشــهای متصــل بــه سیســتم را کنتــرل نمــود.

۴-5- اینترنت
کلیه اجزائ ساختمان از طریق اینترنت و از هرکجای دنیا قابل پایش و کنترل هستند.

۴-6- سناریو
ــا لمــس یــک  آیکــون  ــا فشــار دادن یــک دکمــه ی ــه معنــای انجــام گروهــی از کارهــا فقــط ب ســناریو ب
اســت. راحتــی و ســرعت در ایجــاد فضــای مناســب هــدف اصلــی اســتفاده از ســناریو هــا مــي باشــد. بــرای 
مثــال بــا انتخــاب ســناریوی تماشــای فیلــم، تلویزیــون روشــن شــده و ســایر سیســتمهای صوتــی و وســایل 
پــر صــدای ســاختمان در صــورت روشــن بــودن، خامــوش مــی شــود، پــرده هــا بســته شــده و سیســتم 
روشــنایی بــه تدریــج کــم نــور مــی شــود تــا محیطــی آرام و مناســب بــرای تماشــای فیلــم مهیــا گــردد.

۴-7- اتوماسیون
ســاختمان هوشــمند در جهــت ایجــاد راحتــی بــرای شــما، کنتــرل برخــی از امــور روزمــره و تکــراری را بــه 
دســت گرفتــه و بــرای شــما آســایش بیشــتری بــه ارمغــان مــي آورد. عملکــرد خــودکار سیســتم مــي توانــد 
شــامل کارهــای از پیــش تعییــن شــده باشــد یــا بــا اســتفاده از سنســورهای دمــا، نــور، رطوبــت، تشــخیص 

حضــور و ... شــرایط را بصــورت بهینــه تنظیــم نمایــد.

5- انتخاب زیرساخت ارتباطی
مهمتریــن بخــش در پیــاده ســازی ســاختمان هوشــمند انتخــاب زیرســاخت ارتباطــی یــا پروتــکل ارتباطــی 
بــوده کــه مــی بایســت متناســب بــا مقیــاس و کاربــری ســاختمان و همچنیــن وضعیــت فعلــی ســاختمان 
انجــام گیــرد. بــه صــورت کلــی دو دســته سیســتم بــا ســیم و بــی ســیم بــا توجــه بــه محیــط انتقــال مجــود 

دارد کــه هرکــدام شــامل پروتکلهــای مختلفــی هســتند.
سیســتم بــا ســیم بــرای ســاختمان هــای در حــال احــداث، ســاختمانهای بــزرگ و مراکــز تجــاری پیشــنهاد 
 .BUS مــی شــود. پایــه و اســاس ایــن تاسیســات برقــی هوشــمند کابــل ارتبــاط اطالعــات اســت، یعنــی
ــد در سیســتم وجــود  ــه بای ــای دیگــری ک ــا و بخــش ه ــده ه ــرل کنن ــل همــه سنســورها، کنت ــن کاب ای

داشــته باشــند را بــه .همدیگــر وصــل مــی کنــد و در انتهــا بــه تابلــو بــرق مرکــزی مــی رســد.
ــاس کوچــک  ــا مقی ــرای ســاختمانهای ســاخته شــده و در حــال اســتفاده ب ــی ســیم اساســا ب سیســتم ب
پیشــنهاد مــی گــردد. عملگرهــای دیمــر و ســوئیچ مســتقیما داخــل کلیدهــای موجــود یــا داخــل تجهیــزات 
قــرار مــی گیــرد و بــرای کنتــرل آنهــا مــی تــوان از کلیدهــای ســنتی نصــب شــده یــا کلیدهــای هوشــمند 

و یــا تلفــن هوشــمند اســتفاده کــرد. 
در ایــن مقالــه پروتکلهــای اســتاندارد مطرحــی کــه در حــال حاضــر بیشــتر مورد اســتفاده 

قــرار مــی گیرنــد را بررســی مــی کنیم:
5-۱- سیستمهای با سیم

KNX -۱-۱-5
KNX یــک اســتاندارد بــر مبنــای مــدل OSI بــوده و یــک پروتــکل ارتباطــی شــبکه اســت 
 KNX .ــه کار مــی رود و پروتــکل اصلــی اتحادیــه اروپاســت کــه در خانه هــای هوشــمند ب
 EHS(( ــرای ســه اســتاندارد قدیمــی ــده ب ــک یکســو کنن ــک جانشــین و در ضمــن ی ی
BATI BUS , )EIB(  می باشــد و در حــال حاضــر اســتاندارد KNX توســط انجمــن 
ــوده  ــه سیســتم ارتباطــی EIB ب ــر پای ــن اســتاندارد ب ــت می شــود. ای KONNEX مدیری
ــردی BATI BUS و  ــارب کارب ــیوه های CONFIG و تج ــی ، ش ــای فیزیک ــا الیه ه ــه ب ک

ــت. ــترش یافته اس EHS گس
KNX بستر های ارتباطی فیزیکی زیادی را تعریف می کند:

 BATI و EIB ــتانداردهای ــه از اس ــده ) برگرفت ــم تابی ــک زوج به ــا کم ــی ب ۱. سیم کش
)  BUS

2. شــبکه بــرق ســاختمان )برگرفتــه از اســتانداردهای EIB و EHS، شــبیه آن چیــزی کــه 
ــد.( ــل می نمای X10 عم

 KNX RF 3. استفاده از امواج رادیویی
ــناخته  ــز ش ــا KNX NET/IP نی ــن EIB NET/IP و ی ــا عناوی ــه ب ETHERNET ( .۴( ک

می شــود.
ایــن پروتــکل مــورد تایئــد اســتانداردهای بیــن المللــی ISO/IEC 14543-3 ، اســتاندارد 
ــتاندارد  ــتاندارد ANSI/ASHRAE و اس ــا AND CEN EN 50090 EN 13321-1 ، اس اروپ

چیــن GB/T 20965 مــی باشــد.
ــود و  ــی ش ــامل م ــا را ش ــور دنی ــو از ۱90 کش ــن KNX 495 عض ــر انجم ــال حاض در ح
۸ هــزار محصــول از سیســتم KNX بهــره بــرده انــد کــه آن را بــه یکــی از جامــع تریــن 

ــرده اســت. ــل ک پروتکلهــای صنعــت ســاختمان هوشــمند تبدی
پروتــکل KNX در آپارتمانهــای کوچــک تــا ســاختمانهای تجــاری و هتلــی بــزرگ قابــل 

پیــاده ســازی اســت.
BACnet -2-۱-5

 BUILDING AUTOMATION AND CONTROL کــه مخفــف BACNET پروتــکل
NETWORK اســت، یــک پروتــکل ارتباطــی داده متــن بــاز در ســطح جهانــی اســت. ایــن 
پروتــکل درواقــع بــرای پاســخ دهــی بــه نیــاز خانــه هــای هوشــمند بــه وســیله مهندســان 
انجمــن گرمایــش و ســرمایش آمریــکا )ASHRAE( طراحــی و توســعه داده شــد.                                                                                                                       
 ETHERNET ،MS/TP ،LONTALK مــی تواننــد از طریــق BACNET پیــام هــای
ZIGBEE،، یــا ARCNET منتقــل گردنــد. اســتفاده از شــبکه LAN موجــود در اینترانــت 
ســاختمان یــک انتخــاب مناســب اســت. بــرای مســافت هــای طوالنــی، ارتبــاط تلفنــی 

ــر اســت. ــت مناســب ت نقطه-به-نقطــه و اینترن
“اشــیا” بــرای ارتبــاط بــا دســتگاه هــا و کاربــری هــای آنهــا در شــبکه BACNET مــورد 
اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. اگــر هــر دســتگاه اتوماســیون ســاختمان را بــه عنــوان یــک 
ــه دســتگاه                  ــرض ک ــن ف ــا ای ــم، ب ــیا در نظــر بگیری ــا اش ــی ی ســت ســاختارهای اطالعات
۴ خروجــی دیجیتــال و 2 ورودی آنالــوگ و ۱ کنترلــر داشــته باشــد آنــگاه ایــن دســتگاه 
بایــد یــک شــی بــه ازای هریــک از ایــن اجــزا داشــته باشــد. هــر شــی دارای خصوصیــات 
مشــخصی )نــام یــا وضعیــت کنونــی( مــی باشــد کــه مــی توانــد خوانــده یــا نوشــته شــود. 
ــدون دانســتن  ــا اطالعــات دســتگاه خاصــی را ب ــادر مــی ســازد ت ــن اشــیا، شــما را ق ای
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ــی  ــدی آن بازیاب ــا پیکربن ــاختار ی ــاره س ــزی درب چی
ــا ســخت  ــد ب ــی توان ــرد مشــابه م ــک عملک ــد. ی کنی
افــزار یــا نــرم افــزار متفــاوت پیــاده ســازی شــود. بــا 
ــد  ــای تولی ــتگاه ه ــتاندارد دس ــیا اس ــتفاده از اش اس
ــی  ــه راحت ــف ب ــای مختل ــرکت ه ــط ش ــده توس ش

ــا یکدیگــر عمــل مــی کننــد. ســازگار ب
هــای  پــروژه  در  بیشــتر   BACNET پروتــکل 
 KNX ســاختمانی بــزرگ و در ترکیــب بــا پروتکلهــای

یــا MODBUS اســتفاده مــی شــود.
Modbus -3-۱-5

ــروف  ــای مع ــکل ه ــی از پروت ــکل MODBUS یک پروت
 INDUSTRIAL ( در زمینــه شــبکه هــای صنعتــی
NETWORK ( مــی باشــد. ایــن پروتــکل کــه معمــوال 
ــود،  ــی ش ــازی م ــاده س ــی RS485 پی ــتر فیزیک در بس
ــی  ــای صنعت ــروژه ه ــواع پ ــادی در ان ــای زی کاربرده
و سیســتم هــای ســاختمانی دارد. در ایــن مقالــه 
آن                                                                                      ســازی  پیــاده  و  پروتــکل  ایــن  بررســی  بــه 
مــی پردازیــم. پروتــکل MODBUS یــک پروتــکل 
ــال ۱979  ــه در س ــد ک ــی باش ــریال م ــی س ارتباط
در  اســتفاده  بــرای   MODICON شــرکت  توســط 
 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER(
PLC( منتشــر شــد. MODBUS ســاختاری ســاده 
ــی از  ــه یک ــون ب ــا کن ــان ت ــوی دارد و از آن زم و ق
ــته  ــدل گش ــت ب ــتاندارد در صنع ــای اس ــکل ه پروت
تریــن                      رایــج  از  یکــی  حاضــر  حــال  در  اســت. 
ــک  ــای الکترونی ــتگاه ه ــال دس ــا در اتص ــکل ه پروت

ــت. ــی اس صنعت
ــن  ــاط بی ــراری ارتب ــت برق ــکل MODBUS جه پروت
ــک  ــه ی ــل ب ــتگاه متص ــا 2۴0( دس ــادی )ت ــداد زی تع
ــا  ــال دم ــوان مث ــه عن ــود، ب ــی ش ــتفاده م ــبکه اس ش
ــورها  ــط سنس ــده توس ــری ش ــدازه گی ــت ان و رطوب
از طریــق ایــن پروتــکل توســط کنتــرل کننــده 
پروتــکل در  ایــن  قرائــت مــی شــود.   MASTER
حــوزه ســاختمان هوشــمند بیشــتر در سیســتم هــای 
ســرمایش و گرمایــش ماننــد اتوماســیون هواســاز، 
موتورخانــه و ترموســتات هــای اتاقــی مــورد اســتفاده 

ــرد ــی گی ــرار م ق
کار              MASTER/SLAVE بصــورت  پروتــکل  ایــن 
مــی کنــد. یعنــی همــواره یــک وســیله بعنــوان 
ــه عنــوان  ــده( و بقیــه وســیله هــا ب MASTER )فرمان
SLAVE )فرمانبــر( لحــاظ مــی شــوند. بدیــن صــورت 
کــه هــرگاه MASTER بــه یــک دســتگاه SLAVE بــا 
آدرس مخصــوص خــودش فرمانــی ارســال مــی کنــد 
ــد. ــه MASTER برمــی گردان آن دســتگاه جــواب را ب

ــت و  ــد دریاف ــطح فیل ــا را از س ــکل داده ه ــن پروت ای
ــال        ــارت ارس ــطح نظ ــه س ــا را ب ــردازش، آنه ــن پ ضم
ــر  ــب ب ــی مناس ــتورالعمل کنترل ــا دس ــد ت ــی کن م
ــا  ــا و رویداده ــی، آالرم ه ــای دریافت ــاس داده ه اس
ــی  ــرعت باالی ــریال از س ــردد MODBUS س ــاذ گ اتخ
برخــوردار بــوده و بــدون هــر گونــه INTERNAL بــه 
تبــادل اطالعــات مــی پــردازد. پروتــکل MODBUS از 
الیــه هــای 2،۱ و 7 مــدل OSI اســتفاده مــی کنــد و 
در الیــه فیزیکــی RS485/RS232 را بــه کار مــی بــرد.
هــای  پــروژه  در  بیشــتر   MODBUS پروتــکل 
ــای  ــروژه ه ــا در پ ــط و ی ــاری متوس ــاختمانی تج س
 BACNET پروتــکل  کنــار  در  بــزرگ  ســاختمانی 

اســتفاده مــی شــود.
5-2- سیستمهای بی سیم

Z-Wave -۱-2-5
ــه بی ســیم  ــکل ارتباطــی دوطرف Z-WAVE یــک پروت
ــا اتحــاد شــرکت دانمارکــی ZENSYS و  اســت کــه ب
Z-WAVE ارائــه شــد. ایــن تکنولــوژی بــرای توان هــا 

ــت.  ــی شده اس ــم طراح ــای ک ــای باند ه و پهن
در  را  بــاال  کیفیــت  بــا  شــبکه  یــک   Z-WAVE
برابرقیمتــی کــه معــادل بخشــی از قیمــت تکنولوژهای 
ــران می گــذارد  ــار کارب مشــابه آن مــی باشــد در اختی
ــای  ــتفاده از په ــرروی اس ــز ب ــا تمرک ــر ب ــن ام ــه ای ک
بانــد کــم و جایگزینــی ســخت افزارهای گــران قیمــت 
ابتــکاری اســت.  امــری  نرم افــزاری  بــا روشــهای 
ــه                                                                                         ــوژی از هیچگون ــن تکنول ــه در ای ــت ک ــی اس گفتن
ســیم کشــی بــرای انتقــال ســیگنالهای کنترلــی 
کمــک  بــه  فقــط  امــر  ایــن  و  نشــده  اســتفاده 

ــرد. ــی پذی ــورت م ــیگنالهای RF ص س
 REMOTE بــرای RF عمدتــاً  از تکنولــوژی Z-WAVE
تکنولــوژی  می نمایــد.  اســتفاده  CONTROLهــا 
ــه  ــال دوطرف ــرژی کــم، انتق ــا مصــرف ان Z-WAVE ب
ــرای  ــبی ب ــه مناس ــبکه MESH گزین ــوژی ش وتکنول

سنســورها و دســتگاه  های کنترلــی می باشــد.
تکنولــوژی شــبکه MESH بــرای Z-WAVE می توانــد 
ــه  ــک وســیله ب ــه از ی دســتورات را به صــورت دو طرف
ــن  ــه ممک ــد درحالیک ــل نمای ــری منتق ــیله دیگ وس
ــل  ــی در مح ــور رادیوی ــاط ک ــا نق ــع و ی ــت موان اس

موجــود باشــد.
Zigbee -2-2-5

ZIGBEE یــک تکنولــوژی بــر مبنــای اســتاندارد  
از                       ای  دســته  بــرای  کــه  اســت   802.15.4  IEEE
ــده  ــی ش ــاال طراح ــطح ب ــی س ــای ارتباط ــکل ه پروت
ــم  ــک و ک ــال کوچ ــای دیجیت ــو ه ــک رادی ــه کم و ب

ــای شــخصی  ــرای ســاخت شــبکه ه مصــرف از آن  ب
بــی ســیم بــرای مصارفــی چــون اتوماســیون خانگــی، 
جمــع آوری داده هــای دســتگاه هــای پزشــکی و ســایر 
ــروژه هــای  ــرای پ ــد کــم  ب ــا پهنــای بان ــاز هــای ب نی
ــاز  ــیم نی ــی س ــاط ب ــه ارتب ــه ب ــاس ک ــک مقی کوچ

ــود. ــی ش ــتفاده م ــد اس دارن
ــف  ــط ZIGBEE تعری ــه توس ــی ک ــدف تکنولوژیک ه
ــه ســایر  شــده، ســاده تــر و ارزان تــر بــودن نســبت ب
ــد  ــیم )WPAN( مانن ــی س ــخصی ب ــای ش ــبکه ه ش
بلوتــوث یــا وای فــای اســت. کاربــرد هــای ایــن 
تکنولــوژی شــامل چــراغ هــای بــرق بــی ســیم، کنترل 
کننــده هــای مصــرف بــرق بــه همــراه نمایشــگر هــای 
داخــل خانــه، سیســتم هــای مدیریــت ترافیک و ســایر 
ــال داده     ــه انتق ــه ب ــی ک ــی و صنعت ــزات مصرف تجهی
بــی ســیم، کوتــاه بــرد و بــا نــرخ انتقــال پاییــن نیــاز 

ــد مــی باشــد. دارن

ــال را  ــه انتق ــتم فاصل ــن سیس ــم ای ــوان ک ــرف ت مص
بــه ۱0 تــا ۱00 متــر شــعاع دیــد محــدود مــی کنــد 
کــه میــزان دقیــق آن بــه تــوان خروجــی خصوصیــات 
                                               ZIGBEE دارد. دســتگاه هــای  بســتگی  محیطــی 
مــی تواننــد بــا گذرانــدن داده هــا از یــک شــبکه توری 
از دســتگاه هــای واســطه آن هــا را در فواصــل طوالنــی 
نیــز منتقــل کننــد. ZIGBEE معمــوال در کاربردهــای 
بــا نــرخ انتقــال داده کــم کــه بــه عمــر باتــری 
ــتفاده                                                                   ــد اس ــاز دارن ــن نی ــای ایم ــبکه ه ــی و ش طوالن
مــی شــود )شــبکه هــای ZIGBEE بــا کلیدهــای 
ــد(.  ــی ایمــن    شــده ان ــارن ۱2۸ بیت ــگاری متق رمزن
ــر  ــده ای براب ــف ش ــال داده تعری ــرخ انتق ZIGBEE ن
250 کیلوبیــت در ثانیــه دارد کــه بــرای انتقــال                                                                             
ــا  ــور ی ــک سنس ــاوب از ی ــورت متن ــه ص ــا ب داده ه

ــت. ــب اس ــیار مناس ــتگاه ورودی بس دس

مقایسه پروتکل های معتبر هوشمندسازی ساختمان

تنوع محصول 
)حوزه 

ساختمان 
هوشمند(

هزینه  سهولت نصب
و راه اندازی

میزان استفاده  موارد مناسب
کاربری

 رسانه انتقال
داده

پروتکل

زیاد متوسط به باال متوسط زیاد  مسکونی و
 تجاری در
 مقیاسهای
مختلف

 سیمی |
بیسیم | شبکه

KNX

متوسط باال متوسط متوسط  ساختمانهای
مقیاس بزرگ

 سیمی |
بیسیم | شبکه

BACnet

کم متوسط متوسط کم  ساختمانهای
 مقیاس

 متوسط و
 ارتباط با
تجهیزات

سیمی Modbus

زیاد کم ساده متوسط  خانه های
مسکونی

بی سیم Z-Wave

متوسط کم ساده متوسط  خانه های
مسکونی

بی سیم ZigBee
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کمیته آموزش سازمان در مسیر انتخاب 
گروه های جدید هدف و مخاطبان تازه
 گفتگو با دکتر محمدرضا نقصان محمدی، رئیس کمیته آموزش سازمان

آقــای دکتــر خواهــش می کنیــم  گنجینــه زید:  
ــه  ــدری ک ــات  گرانق ــه تجربی ــه ب ــا توج ب

ــهای  ــوزه آموزش ــی در ح جنابعال
نظــام  ســازمان  و  دانشــگاهی 
مهندســی ســاختمان داریــد، و 
ــه اینکــه مدتــی نیــز  ــا توجــه ب ب
بــه عنــوان رئیــس کمیتــه آموزش 
ــد،  ــته ای ــت داش ــازمان  فعالی س
دیدگاههــای خــود را برای توســعه                                         
ــن  ــی در ای ــای آموزش ــت ه فعالی

ــد. ــازمان بفرمایی س
ــدی: در مــدت  ــان محم ــر نقص دکت
ــوزه  ــا ح ــن ب ــه م ــالی ک ــدود یکس ح
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــوزش نظ آم

ــا  ــه ت ــورت گرفت ــادی ص ــالش زی ــکاری دارم، ت هم
ــه  ــوزش را در مجموع ــتان، آم ــایر دوس ــک س ــه کم ب

ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بــه ســویی ببریــم 
کــه بیشــتر جنبــه هــای کاربــردی و عملیاتــی و 

ــد. ــته باش ــی داش اجرای
 مــا  بیــن آمــوزش در حــوزه هــای 
ــوزش  ــا آم ــی ب ــوزش عال دانشــگاهی و آم
در ســازمان نظــام مهندســی تفــاوت قائــل 

ــتیم. هس
ایــن تفــاوت بیشــتر از آن جهــت اســت که 
مــا تــالش داریــم تــا ضمــن اینکــه بخــش 
ــط  ــده توس ــف ش ــمی تعری ــوزش رس آم
ــم  ــام دهی ــازی را انج وزارت راه و شهرس
ــی و  ــهای مهارت ــار آن، آموزش ــادر کن ام
حرفــه ای را پررنــگ تــر کنیــم.  البتــه مــا 
ــم  و آن  ــه ای ــر رفت ــاز جلوت ــه ب ــک پل ی
اینکــه عــالوه بــر آمــوزش حرفــه ای و رســمی، ســعی 
کــرده ایــم آمــوزش هــای غیــر رســمی و فــوق برنامــه 

در زمینه هایی چون 
مشتری مداری و 

اخالق حرفه ای برای 
کارکنان سازمان و 
عالوه بر آن، برای 

مهندسان عزیز 
فهرست دوره هایی 
را پیش بینی کرده ایم.
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ــرار دهیــم. رانیــز مــورد توجــه ق
ــن ترتیــب  مــا هــم اکنــون در حــوزه آمــوزش  ــه ای ب
ــتیم:   ــرو هس ــی روب ــرش آموزش ــته نگ ــد دس ــا چن ب

در               کــه  اســت  هایــی  آمــوزش  یکــی 
دانشــگاه هاســت. 

دوم آموزشــهایی کــه رســمی اســت و 
وزارتخانــه راه و شهرســازی تعریــف کــرده 
و بایــد حتمــاً اجــرا گــردد و بــرای ارتقــا و 
تمدیــد پروانــه مهندســان ضــروری اســت. 
ســوم آمــوزش هایــی اســت کــه مــا 
ــای  ــوزش ه ــوان آم ــه عن ــم ب می خواهی
مهارتــی و اجرایــی و عملیاتــی  انجــام 
دهیــم و مهندســین فــوق العــاده بــه آنهــا 
نیــاز دارنــد. آیــن نــوع آموزشــها در یکــی 
ــرده و  ــدا ک ــش پی ــر افزای ــال اخی دو س
ــرار  ــان ق ــوب مهندس ــتقبال خ ــورد اس م

ــت. ــه اس گرفت
بــه                                       بیشــتر  هــا  آمــوزش  ایــن  در   
جنبــه هــای فــوق برنامــه ورود کــرده ایــم 
و فکــر مــی کنــم اگــر مــا هرچقــدر                                                
صــورت   بــه  را  مــان  هــای  آمــوزش 
ــمی  ــر رس ــی و غی ــای ضمن ــوزش ه آم
ــر  ــا راحت ت ــان م ــم، مخاطب ــش ببری پی

پذیــرش دارنــد و بــرای سرنوشــت کاری شــغلی و 
تخصصــی آنهــا اثــر بخــش تــر اســت.

البتــه بــا توجــه بــه موضــوع کرونــا کــه  ماه هــای اخیــر 
دوران شــیوع و گســترش  آن بوده اســت، 
مــا نیز در ایــن بخش از آمــوزش ها قدری 
بــا ضعــف و شــدت روبــرو بــوده ایــم. ولی 
ــه  ــام رجــوع کنیــم ب ــه آمــار و ارق اگــر ب
ــای  ــه ه ــه ای برنام ــل مالحظ صــورت قاب
آموزشــی نظــام مهندســی ســاختمان  هم                                                                           
بــه لحــاظ کمــی و هــم بــه لحــاظ 
کیفــی ارتقــا پیــدا کــرده اســت. امــا 
ــعه                                                             ــم توس ــرار داده ای ــدف ق ــا ه ــه م آنچ
ــام  ــوزه نظ ــی در ح ــای مهارت ــوزش ه آم
ــعی  ــا س ــت. م ــاختمان اس ــی س مهندس
کــرده ایــم آمــوزش هایــی را کــه در 
حــوزه  در  و  ســاختمانی  هــای  کارگاه 
ســاختمان  مهندســی  نظــام  فعالیــت 
ــت  ــاز اس ــورد نی ــد و م ــی افت ــاق م اتف

مــورد توجــه ویــژه قــرار دهیــم و از ارائــه آنهــا صرفــاً 
در کالس هــای درس بپرهیزیــم.

ــه دو بخــش تقســیم  ــز ب ــا را نی ــن کارگاه ه ــه م  البت

مــی کنــم:  یکــی کارگاه هایــی کــه ســاخت و ســاز در 
آنهــا اتفــاق می افتــد و دیگــر کارگاه هایــی کــه از کارمنــد 
ــا                               ــت م ــن عل ــه همی ــد. ب ــی کنن ــتفاده م ــزار اس و اب
تفاهــم نامــه هایــی را بــا حــوزه هایــی که 
امکانــات داشــته انــد، منعقــد کرده ایــم 
ــی ماننــد واحــد خدمــات  و بخش های
ــه  مهندســی ســازمان در ایــن زمینــه ب

ــد. ــی رشــد  داشــته ان خوب
 در ایــن زمینــه بازدیدهایــی نیــز انجــام 
شــده اســت کــه شــاید نتــوان تنهــا نــام 
آنهــا را بازدیــد گذاشــت بلکــه در آنهــا 
نمونــه هــای موفــق  ســاخت و ســاز بــه 
رویــت مهندســین گذاشــته و ســعی 
شــده اســت کــه حــوزه نظــام مهندســی 
ســاختمان بــه  یــک عامــل روان و 
تســهیل کننــده  و فراهــم کننــده بســتر 

ــد. فعالیــت مهندســان  درآی
بــه  توجــه  بــا  دیگــر  طــرف  از 
سیاســت های ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان، مــا سیاســت بــرون ســپاری 
اینگونــه  در  ایــم.  داده  گســترش  را 
ــرون ســپاری هــا مــا ســعی کرده ایــم  ب
از  بیــرون  فعالیتهــای  و  امکانــات  از 
ســازمان و پتانســیل هــای موجــود حداکثــر اســتفاده 
ــم. ــان ببری ــازمان و مهندس ــع س ــتای مناف را در راس

اکنــون فعــاالن بخــش خصوصــی کــه در   هــم 
حــوزه آمــوزش نیــز مــی تواننــد بــا مــا 
ــای  ــا اهرم ه مشــارکت داشــته باشــند ب

ــد. ــده ان ــل ش ــا وارد عم ــی م نظارت
یکــی از مــواردی کــه  ویــروس منحــوس 
ــام  ــازمان نظ ــر در س ــث خی ــا باع کرون
مهندســی ســاختمان شــده، موضــوع 
ــازی و  ــورت مج ــه ص ــها ب ــه کالس ارائ
ــرای  ــی ب ــرکات خوب ــه ب ــود ک ــن ب آنالی
همــراه  بــه  ســازمان  و  مهندســین 
ــا توانســتیم  ــن ارتبــاط م داشــت.  در ای
ــر در  ــر و توانمندت ــوع ت ــاتید متن از اس
کنیــم.   اســتفاده  کشــوری  مقیــاس 
تعــداد ایــن گونــه کالســها بســیار زیــاد 
شــده و مــی توانــد تحولــی را در حــوزه 

ــد. ــاد کن ــوزش ایج آم
ــود  ــذاری خ ــوزش سیاســت گ ــه آم ــن در کمیت  همچنی
ــد در  ــای جدی ــت ه ــت حرک ــای ایجــاد و تقوی ــر مبن را ب
ــای  ــن گام ه ــی از ای ــم. یک ــرار داده ای ــوزش ق ــوزه آم ح

ارتباط خوبی که 
سازمان با شهرداری، 

استانداری و سایر 
دستگاههای مرتبط و 
همسو برقرار کرده 
است اتفاقات میمونی 
به شمار می رود که 

می تواند یاریگر امور 
آموزشی سازمان نیز 

باشد.

به اساتید محترم 
به عنوان یک برادر 

کوچکتر سفارش             
می کنم که کلیه 

دوره های آموزشی 
و کالس ها را فرصت 

یادگیری برای 
خود بدانند و در 
جهت ارتقاء سطح 

آموزش ها و افزایش 
امکانات و تجهیزات 
آموزشی و بهبود 

شیوه های آموزشی 
خود تالش کنند.
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جدیــد، ارتباطــی اســت کــه حــوزه آمــوزش بــا گــروه هــای 
تخصصــی ســازمان برقــرار کــرده  و مــا ســفارش 

کالس هــای مختلــف بــه ویــژه مهارتــی 
ــوق برنامــه  را کــه شــامل کالســهای ف
مــی شــود بــر مبنــای درخواســت 
ــرار  ــی ق ــف تخصص ــای مختل ــروه ه گ
داده و در کالس هــای فــوق برنامــه، 
آموزش هــای ضمنــی را بــه شــدت 

ــتیم. ــر هس پیگی
 در کمیتــه آمــوزش اقــدام ابتــکاری 
ــت و  ــه اس ــورت گرفت ــز ص ــری نی دیگ
ــای  ــک از اعض ــر ی ــون ه ــه چ آن اینک
کمیتــه معمــوال  یکــی از رشــته های 
تخصصی هفتگانــه ســازمان را نمایندگی 
می کنــد، آنــان را بــه عنــوان نماینــدگان                                                          
گــروه هــای تخصصــی رشــته هــای 
هفتگانــه قلمــداد کــرده ایــم. مثــال مــن 
ــی  ــروه تخصص ــده گ ــوان نماین ــه عن ب
کمیتــه  در  شهرســازی  و  معمــاری 
آمــوزش شــناخته شــده ام؛  دکتــر 
اســدی نماینــده گــروه تخصصــی بــرق 

ــده  ــا نماین ــته ه ــایر رش ــز در س ــر نی ــتان دیگ و دوس
ــه  ــون از هم ــم اکن ــا ه ــه م ــه ای ک ــه گون هســتند. ب
ایــن گروه هــای تخصصــی نماینــده داریــم و جلســات 

برگــزار کرده ایــم. متقابــل 
ایــن اقــدام موجــب شــده اســت کــه بســیاری از 

درســی  هــای  ســرفصل  و  عناویــن 
ــه آمــوزش هــای مهندســین  ــوط ب مرب
از دل کمیتــه هــای تخصصــی روییــده 
پیگیــر  نیــز  مــا  و  شــده  وشــکوفا 

اجرایــی شــدن آن هــا هســتیم. 
ــا  ــی برنامه ه ــای تخصص ــروه ه  در گ
ــی  ــرفصلهای درس ــده و س ــف ش تعری
ــتاد آن  ــی اس ــده و حت ــخص گردی مش

ــت . ــده اس ــن ش ــز تعیی نی
بــه ایــن ترتیــب کمیتــه هــا و گــروه های 
تخصصــی در حــوزه آمــوزش فعــال 
ــه  ــالت و وظیف ــی از رس ــده و بخش ش
خــود را در همــکاری بــا مــا بــه انجــام 

ــی رســانند. م
بــه عنــوان نمونــه گــروه تخصصــی 
کالس  و  دوره   20 عنــوان  معمــاری 

آموزشــی را بــه مــا اعــالم کــرده اســت کــه ســه مــورد 
از ایــن کالس هــا در کمیتــه آمــوزش مصــوب شــده و 

ــتیم. ــا هس ــرای آنه ــال اج ــون در ح ــم اکن ه
 از ایــن دیــدگاه، مــا بایــد یــک گام مهــم دیگــر نیــز 

ــم. برداری
 توضیحــا عــرض کنــم کــه چــون آموزش 

بایــد پشــتیبانی پژوهشــی داشــته 
ــرم  ــت محت ــا ریاس ــراً ب ــد،  اخی باش
ــه  ــم ک ــگ کرده ای ــازمان هماهن س
ــه  ــز در کمیت ــی نی ــوزه پژوهش ح
آمــوزش و پژوهــش مطــرح گردد.  
البتــه خوشــبختانه  از گذشــته 
ســازمان  در  پژوهشــی  امــور 
مناســبی  کیفیــت  از  و  مطــرح 

ــال  ــت و در ح ــوده اس ــوردار ب برخ
حاضــر کمیتــه آمــوزش می توانــد 

ــن شــیوه  مســائل پژوهشــی  ــه بهتری ب
را نیــز دنبــال کنــد.  در ایــن زمینــه ذکــر 

ــس  ــه جن ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ای
ــد  ــد بای ــی کــه اتفــاق مــی افت پژوهش های
از نــوع پژوهــش هایــی باشــد کــه در حوزه 
ــا  ــه آنه ــژه ای ب ــه وی ــی توج ــوزش عال آم

ــند. ــردی باش ــده و کارب نش
ــا  ــای م ــام فعالیت ه ــه تم ــت ک ــن آن اس ــده م عقی
ــوزه  ــاختمان در ح ــی س ــام مهندس ــازمان نظ در س
آمــوزش بایــد بــه ســمت اجرایــی شــدن و عملیاتــی 

ــرود. پیــش ب
یکــی دیگــر از اقدامــات مــورد نظــر کمیتــه آمــوزش 
ــای هــدف  ــردن گروهه ــدا ک ســازمان پی
ــه  ــت. ب ــودن آنهاس ــدس ب ــارغ  از مهن ف
عنــوان نمونــه مــا ســعی کــرده ایــم 
ــش  ــدارس و دان ــا م ــی را ب ــاط خوب ارتب
آمــوزان برقــرار کنیــم. همچنیــن ارتبــاط 
ــوع  ــاب رج ــه و ارب ــر محل ــردم ه ــا م ب
ــا در  ــای م ــه ه ــر برنام ــازمان،  از دیگ س
حــال و آینــده در کمیتــه آمورش اســت. 
ــم  ــعی داری ــا س ــوزش م ــه آم در کمیت
ــود را  ــای موج ــت ه ــری فعالی ــک س ی
ســامان دهیــم و فعالیت هــای جدیــدی 
ــوط  ــده مرب ــه آین ــه ب ــم ک را وارد کنی
طــی  و  می شــود  مربــوط  میشــود 
ــرانجام                                     ــه س ــده ب ــال آین ــی دو س یک

ــد. ــی رس م
 البتــه اتفــاق جالــب دیگــری کــه اخیرا 
ــازمان  ــوزش س ــد آم ــکان واح ــر م رخ داد،  تغیی
ــاختمان  ــد در س ــل جدی ــه مح ــی ب ــل قبل از مح

ما در حال تعریف 
کردن یک پازل و 
معمایی هستیم که 
با چیدمان هایی که 
صورت می پذیرد, 

به تحقق هدف نهایی 
که خدمات رسانی 

به بخش خصوصی و 
سازندگان ساختمان 
در استان است کمک 

و ساختمان هایی 
ساخته شود که بسیار 
بهتر از گذشته است. 

یکی دیگر از مواردی 
که به عقیده من 

نوعی نوآوری تلقی 
می شود و پیوسته 

آن را دنبال کرده ایم 
ورود گروه های 

تخصصی NGO به 
سازمان و به ویژه 
مشارکت آنها در 

برنامه های آموزشی 
است. 
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ســنتی خانــه مهنــدس واقــع در ابتــدای 
ــان ســید گل ســرخ اســت. خیاب

ــوزش  ــه آم ــه مجموع ــد ک ــما می دانی ش
ــه  ــاص کمیت ــورت خ ــه ص ــازمان و ب س
آمــوزش  نبایــد در یــک اتــاق خاص و 
بــدون ارتبــاط بــا مخاطبــان  باشــد. 
مــا بایــد همــواره در محیــط قــرار 
بگیریــم  و کالس هــای آموزشــی 
را نیــز محــدود بــه برگــزاری 
آنهــا در اتــاق هــای دربســته 
ــم،  ــدرن نکنی ــزات م ــا تجهی و ب

ــم و  ــه صحنــه بیاوری بلکــه ایــن کالس هــا را ب
ــهر  ــطح ش ــاختمانی و در س ــای س در کارگاه ه

ــه ضــروری تشــخیص  ــر کجــا ک و ه
داده مــی شــود آن هــا را برگــزار کنیــم .

ــه عقیــده   یکــی دیگــر از مــواردی کــه ب
ــی شــود  ــی م ــوآوری تلق ــی ن ــن نوع م
کرده ایــم  دنبــال  را  آن  پیوســته  و 
ــه  ــی NGO ب ــای تخصص ورود گروه ه
ــژه مشــارکت آنهــا  ــه وی ســازمان و ب
ــت.  ــی اس ــای آموزش ــه ه در برنام
ــد  خوشــبختانه در ســاختمان جدی
ــی  ــل خاص ــازمان مح ــوزش س ام
بــرای ایــن منظــور در نظــر گرفته 
شــده اســت. کــه مــی تواننــد بــا 
حضــور در آن ســاختمان بــه 
تشــکیل جلســات رســمی و 
ــنود  ــت و ش ــمی و گف غیررس
دربــاره مســائل مهــم مرتبــط 

ــد. ــاختمان بپردازن ــت س ــا صنع ب
انجمــن انبــوه ســازان و انجمــن معمــاران 

هــا  ایــن  جملــه  از 
و  شــوند  مــی  تلقــی 
فعالیــت  تواننــد  مــی 
گســترده ای  آموزشــی 
ــا واحــد  در مشــارکت ب
ســازمان  آمــوزش 
داشــته باشــند.  در 
حــال حاضــر ارتباط 
خوبــی که ســازمان 
ی،  ر ا د ــهر ش ــا  ب
ری  نــــــدا استا
سایــــــــر  و 
ی  هها ســتگا د

ــت  ــرده اس ــرار ک ــو برق ــط و همس مرتب
اتفاقــات میمونــی بــه شــمار مــی رود 
ــور آموزشــی  ــر ام ــد یاریگ ــی توان ــه م ک
همچنیــن          مــا  باشــد.  نیــز  ســازمان 
مــی توانیــم بــا بخــش هــای غیررســمی 
اینگونــه ارتباطــات را برقــرار کنیــم و 
ــد  ــرای رش ــی ب ــورت محل ــه ص ــا ب آنج

اینگونــه انجمــن هــا در آیــد
ــوزش  ــه آم ــی رســد مجموع ــه نظــر م ب
ســازمان یکــی از بــال هــای اصلــی 
تلقــی               اوج  در  پــرواز  بــرای  ســازمان 
مــی شــود و در کنــار ســایر بخــش هــا کــه بیشــترین 

ــت. ــده اس ــال ش ــد فع ــه میدهن ــات را ارائ خدم
ــی،  ــات مهندس ــی، خدم ــای مال واحده
برنامــه  ریــزی و مشــابه آن هــا، می توانند 
در ایــن زمینــه از یــک ســو مــددکار 
واحــد آمــوزش باشــند و از ســوی دیگــر 
ــده در  ــه ش ــای ارائ ــوزش ه ــج آم از نتای

ــد. ــد گردن ــره من ــوزش به ــد آم واح
کــه             اســت  صــورت  ایــن  در  تنهــا   
مــی تــوان بهتریــن خدمــات را بــه مــردم 
ــه  ــت ک ــب اس ــن ترتی ــه ای ــه داد. ب ارائ
مــا مفصــل هــا و حلقه هایــی را بیــن 
ــاختمان و  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
بخــش هــای دیگــر تعریــف مــی کنیــم 
کــه مجموعــه اینهــا مــی توانــد موجــب 
ــن ســازمان و دانشــگاه  ــوی بی ــاط ق ارتب

ــد. باش
یکــی دیگــر از کارهایــی کــه اخیــراً 
اتفــاق افتــاده و بــرای مــن بســیار جالــب اســت، 
مباحــث مربــوط بــه کارآمــوزی و آمــوزش دانشــجویان 
بــا همــکاری نظــام مهندســی ســاختمان 

ــت. اس
مــا بــرای ایــن کار آمــوزی، برنامــه نوشــته ایــم 
ــم  ــرده ای ــی ک ــی از آن را عملیات و بخش
در ایــن طــرح هــا بــرای مهندســان قبــل 
از فــارغ التحصیلــی و ورود آنهــا بــه 
ــای  ــم دوره ه ــرده ای ــعی ک ــازار کار س ب
ــن  ــم. ای ــزار کنی ــی برگ ــی و آموزش عمل
ــت  ــه لحــاظ فرصــت فراغ دانشــجویان ب
ــری  ــنایی کاملت ــه دارند،آش ــتری ک بیش
ــا ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان  ب
و ایــن دوره هــای آموزشــی پیــدا کــرده 
و از همــان ابتــدا زمینــه ســاخت و ســاز 

پیشنهاد من در 
این زمینه آن 

است که مهندسین 
شبکه هایی را در بین 

خود تعریف کنند 
و با سوال کردن 
از یکدیگر به نتایج 

اثربخشی برسد.

باید حتمًا در ابتدا 
برای هر دوره 

آموزشی، 
عالقه مندی داوطلب 
کاماًل مسجل شود و 
تنها در این صورت 

است که آموزش                          
می تواند نتیجه بخش 

باشد.

یکی دیگر از اقدامات 
مورد نظر کمیته 
آموزش سازمان 

پیدا کردن گروههای 
هدف فارغ  از مهندس 

بودن آنهاست. به 
عنوان نمونه ما سعی                  

کرده ایم ارتباط 
خوبی را با مدارس 
و  دانش آموزان 

برقرار کنیم. 
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ــم  ــا فراه ــک آنه ــا کم ــی ب ــی و مهندس ــی تخصص فن
مــی گــردد.

ــات  ــاط، اقدام ــن ارتب ــدام در ای ــن اق ــوان اولی ــه عن ب
ــه  ــوز  ب ــا هن ــه ام ــورت گرفت ــی ص خوب
نحــوه کامــل بــه اجــرا در نیامــده اســت.
ــا ایــن مرحلــه بایــد  در نتیجــه گیــری ت
ــم  آموزشــی کــه در ســازمان نظــام  بگوی
مهندســی ســاختمان در حــال انجــام 
ــت  ــن حرک ــت ضم ــادن اس ــاق افت و اتف
ــده  ــه ش ــای ارائ ــوزش ه ــال آم ــه دنب ب
در دوره آمــوزش عالــی، حــرف هــا و                              
ــه دارد  ــرای ارائ ــدی ب ــای جدی ــیوه ه ش
کــه تکمیــل کننــده آمــوزش هــای 

ــت.  ــگاه اس ــری در دانش نظ
ــازل و  ــک پ ــردن ی ــف ک ــال تعری ــا در ح  م
ــا چیدمــان هایــی  معمایــی هســتیم کــه ب
کــه صــورت مــی پذیــرد, بــه تحقــق هــدف 
ــش  ــه بخ ــانی ب ــات رس ــه خدم ــی ک نهای
خصوصی و ســازندگان ســاختمان در اســتان 
اســت کمــک و ســاختمان هایــی ســاخته 
شــود کــه بســیار بهتــر از گذشــته اســت.  
ــه  ــات ب ــن خدم ــه ای ــم ک ــا امیدواری م
یــک نــوع خدمــات واقعــی تبدیــل شــود 

و درخواســت کننــده و ســفارش دهنــده داشــته باشــد.
مــا بایــد کاری کنیــم کــه خدمــات گیرنــدگان از 

ــا  ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان ب
طیــب خاطــر و رغبــت کامل و بــه صورت 
خودجــوش بــه ســمت ســازمان بیاینــد و 
از خدمــات ســازمان و مهندســین بــه این 
مجموعــه هــای مردمــی اســتفاده کنیــم 
ــورت  ــه در ص ــم ک ــت کنی ــد ثاب ــا بای م
ــت  ــازمان کیفی ــات س ــتفاده از خدم اس
کار و عمــر مفیــد ســاختمان بــه مراتــب 
افزایــش خواهــد یافــت و در عیــن حــال 
ارزش افــزوده بهتــری نیــز نصیــب مالــک 

ــد. ــد ش ــاختمان خواه ــدار س و خری

در  آمــوزش  واحــد  زید:آیــا  گنجینــه 
ــزاری  ــوازات برگ ــه م ــر دارد ب نظ
بــرای  آموزشــی  کالس هــای 
ســایر  و  مالــکان  مهندســان، 
ــرای  ــز ب ــهایی نی ــان، کالس مخاطب

کارکنــان ســازمان در زمینــه هــای مختلــف بــه 
ــد؟ ــر کن ــداری دای ــتری م ــژه مش وی

ــه کالس هــا را در  ــر نقصــان محمــدی: اینگون  دکت
کمیتــه آمــوزش طراحــی کــرده ایــم و در زمینــه هایی 
ــرای  ــه ای ب ــالق حرف ــداری و اخ ــتری م ــون مش چ
کارکنــان ســازمان و عــالوه بــر آن، بــرای 
ــی را  ــز فهرســت دوره های مهندســان عزی

کرده ایــم. پیش بینــی 

 گنجینــه زید:آیــا کمیتــه آمــوزش عــالوه 
بــرای  مهندســان،برنامه ای  بــر 
ــین  ــای مهندس ــوزش خانواده ه آم
مهارتهــای  چــون  مــواردی  در 
زندگــی و آشــنایی بــا مســائل 

بهداشــتی و درمانــی را دارد؟
 دکتــر نقصــان محمــدی: مــا در    
یکــی دو ســال اخیــر فرصــت کافــی 
موضــوع  ایــن  بــه  پرداختــن  بــرای 
ــدد  ــی درص ــگاه کل ــی در ن ــم ول نیافتی
ــر  ــف را از نظ ــن مختل ــتیم مخاطبی هس
برنامــه هــای آموزشــی زیــر پوشــش قــرار 
دهیــم. خانــواده هــای مهندســین نیــز در 
ــرار  ــوزش ق ــدف آم ــای ه ــره گروه ه زم
ــین  ــواده مهندس ــرای خان ــا ب می گیرند.م
ــالش  ــتیم و ت ــل هس ــت الزم را قائ اولوی
ــه  ــی ب ــه اجرای ــر جنب ــا هرچــه زودت ــرد ت ــم ک خواهی
خــود بگیــرد. مــن پیشــنهاد شــما را بــه کمیتــه 
ــدا در  ــاری خ ــه ی ــرد و ب ــم ک ــل خواه ــوزش منتق آم
جلســات آتــی بــه ایــن موضــوع خواهیــم 
ــت  ــوب اس ــه خ ــن زمین ــت. در ای پرداخ
اشــاره کنــم کــه هیئــت مدیــره ســازمان 
ــزی عضــو  ــر چنگی ــم دکت ــژه خان ــه وی ب
ــه مســائل  ــژه ب ــره توجــه وی هیئــت مدی
ــوان مهنــدس و همســران مهندســین  بان
دارنــد و در ایــن زمینــه اقــدام الزم انجــام 

ــد. ــد ش خواه

ــدازی  ــه راه ان ــه ب ــا توج گنجینــه زید:ب
ســامانه هــای مختلــف در ســازمان 
ــا  ــاختمان آی ــی س ــام مهندس نظ
واحــد آمــوزش برنامــه هــای خاصی 
بــرای آمــوزش مهندســان در جهت 
ــن  ــر از ای ــه بهت ــر چ ــتفاده ه اس

دارد؟ ســامانه ها 
ــه  ــن زمین ــن در ای ــدی: م ــان محم ــر نقص  دکت
ــر  ــه اگ ــم ک ــرض می کن ــاد شــخصی خــودم را ع اعتق
آمــوزش هــا بــه صــورت رایــگان و بــدون هزینه باشــد، 

آموزشی که در 
سازمان نظام 

مهندسی ساختمان 
در حال انجام و 

اتفاق افتادن است 
ضمن حرکت به دنبال 

آموزش های ارائه 
شده در دوره آموزش 
عالی، حرف ها و                                    
شیوه های جدیدی 

برای ارائه دارد 
که تکمیل کننده 

آموزش های نظری 
در دانشگاه است. 

خانواده های 
مهندسین نیز در 
زمره گروه های 

هدف آموزش قرار 
می گیرند.ما برای 
خانواده مهندسین 

اولویت الزم را قائل 
هستیم و تالش 

خواهیم کرد تا هرچه 
زودتر جنبه اجرایی 

به خود بگیرد.

ــرد  ــی گی ــرار نم ــتقبال ق ــورد اس ــدان م ــوالً چن معم
و بایــد حتمــاً در ابتــدا بــرای هــر دوره آموزشــی،               
عالقــه منــدی داوطلــب کامــاًل مســجل شــود و 
تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه آمــوزش مــی توانــد 
نتیجــه بخــش باشــد. در غیــر ایــن صــورت معمــوالً بــا              
کــم توجهــی مخاطبــان روبــرو مــی شــویم. اینکــه مــا 
ــروژه ای  کالســی  ــرای هــر موضوعــی و پ ــم ب بخواهی
ــری  ــود و یادگی ــد ب ــش نخواه ــه بخ ــم، نتیج بگذاری

ــد. ــد ش ــام نخواه انج
ــه  ــه آن اســت ک ــن زمین ــن در ای ــنهاد م ــه پیش  البت
مهندســین شــبکه هایی را در بیــن خــود تعریــف 
کننــد و بــا ســوال کــردن از یکدیگــر بــه نتایــج 

ــی برســد. اثربخش

گنجینــه زید:  در پایــان صحبــت خاصــی داریــد 
بفرماییــد.

 دکتــر نقصــان محمــدی: مــن بــر ایــن نکتــه تاکید 
مــی کنــم کــه مهندســان محتــرم و همــه مخاطبــان 
از                                                                                 دوره هــای آموزشــی بداننــد بــرای هــر یــک 
کالس هــا و دوره هــا هزینــه هــا و برنامــه ریــزی هــای 
ــه  ــت ک ــوب اس ــه خ ــرد و چ ــورت می گی ــادی ص زی
ــد.  ــه انجــام برس ــا ب ــن دوره ه ــتفاده از ای ــر اس حداکث
همچنیــن بــه اســاتید محتــرم بــه عنــوان یــک بــرادر 
ــای  ــه دوره ه ــه کلی ــم ک ــی کن ــفارش م ــر س کوچکت
آموزشــی و کالس هــا را فرصــت یادگیــری بــرای 
ــا  ــطح آموزش ه ــاء س ــت ارتق ــد و در جه ــود بدانن خ
ــود  ــی و بهب ــزات آموزش ــات و تجهی ــش امکان و افزای

ــد. ــالش کنن ــود ت ــی خ ــیوه های آموزش ش
برای همه شما آرزوی توفیق دارم.
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مسئولیت سنگین کمیته آموزش سازمان 
در تدوین سیاست های آموزشی 

دکتر علیرضا میرجلیلی/ دبیر کمیته آموزش سازمان

از  ، معرفــی ســاده ای  گنجینــه زید: آقــای دکتــر 
خودتــان؟

مــن علیرضــا میــر جلیلــی عضــو هیئــت علمی دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد یــزد و دبیــر کمیتــه آمــوزش 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان هســتم. قبــال هــم 

ــوده ام. ــی دبیــر کمیســیون عمــران ســازمان ب مدت

گنجینــه زید: لطفــًا  یــک شــمای کلــی از  برنامــه هــای 
کمیتــه آمــوزش را ارائــه بفرماییــد

دکتــر میرجلیلــی: فعالیت هــای مــا در کمیتــه 
ــک  ــود: ی ــی ش ــیم م ــش تقس ــه بخ ــه س ــوزش ب آم
بخــش دوره هــای ارتقــا اســت، بخــش دیگــر، مهارتــی 
ــای  ــم آموزش ه ــوم ه ــش س ــی و بخ ــش افزای و دان

ــت. ــازی اس ــگ س ــی و فرهن همگان
 در بخــش اول کــه آمــوزش هــای مربــوط بــه ارتقــاء 
اســت، ایــن یــک روال عــادی و مرســوم ســازمان 
ــت.  ــه اس ــی گرفت ــورت م ــز ص ــل نی ــه از قب ــوده ک ب
آنهــا دوره هــای مصــوب و مــورد نظــر اداره کل راه 
ــال  ــته در ح ــور پیوس ــه ط ــه ب ــازی اســت ک و شهرس
ــه  ــم ک ــرده ای ــعی ک ــا س ــد و م ــی باش ــزاری م برگ
ــه  ــوان نمون ــه عن ــم. ب ــاال ببری ــا را ب ــت دوره ه کیفی
فراخوانــی داده ایــم کــه هــر مهندســی طبــق شــرایط 
مــا می توانــد همــکاری آموزشــی داشــته باشــد، 
ــد. از  ــالم کن ــوزش اع ــد آم ــه واح ــود را ب ــی خ آمادگ
مدرســین نیــز خواســته ایم کــه ســر فصــل هــای خــود 
را بــه روز کننــد و هــر پیشــنهادی دارند در ســرفصل ها 

بگنجاننــد و اگــر نظرشــان بــر تغییــر ســرفصل هاســت 
ــان  ــرفصل ها بی ــر س ــورد تغیی ــود را در م ــرات خ نظ

ــردد. ــوع  گ ــذاب و متن ــتر ج ــه بیش ــا هرچ ــد ت کنن
 در بحــث دوره هــای دانــش افزایــی و 
مهارتــی هــم  کــه جدیــدا بــه فعالیت هــای 
حــوزه آمــوزش اضافــه شــده اســت در این 
دوره هــا ســعی مــی کنیــم کــه آمــوزش 
نــرم افزارهــای جدیــد را در کالســها ارائــه 

دهیــم.
ــای  ــه فناوری ه ــوط ب ــر مرب ــورد دیگ  م
نویــن ســاخت اســت. مــا از شــرکت هایی 
نویــن  فناوری هــای  زمینــه  در  کــه 
ــد، خواســته ایم کــه  ســاخت فعالیــت دارن
در ایــن آمــوزش هــا بــه مــا کمــک کننــد. 
ــا ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای هــم   ب
صحبــت کرده ایــم کــه یکســری کارگاه های 
عملــی را در آنجــا برگــزار کنیم و مهندســین 
ــنایی  ــا آش ــی در آنج ــای اجرای ــث ه ــا بح ب

بیشــتری پیــدا کننــد. 
ــی  ــازی و همگان ــای فرهنگ س در آموزش ه
ــه  ــدارس را ب ــوزش در م ــته آم ــز بس نی
شــدت پیگیــر هســتیم. در ایــن طــرح قرار 

ــل  ــرای نس ــدارس و ب ــازی از م ــه فرهنگ س ــت ک اس
ــوزان و  ــا دانش آم ــده ســاز جامعــه شــروع شــود ت آین
ســپس خانواده هــا بــا بحث هــای مربــوط بــه مقــررات 
ملــی ســاختمان آشــنا شــوند. ایــن اقــدام کمــک خواهد 
کــرد تــا ســاخت و ســازها اصولــی تــر و بــا کیفیــت بهتــر 
ــر  ــاز و غی ــر مج ــای غی ــاختمان ه ــود و س ــام ش انج

اصولــی کمتــر احــداث گــردد.
ــگاه هایی را  ــری نمایش ــا یکس ــاط م ــن ارتب  در همی

ــه  ــاس آنچ ــر اس ــم و ب ــرده ای ــزار ک برگ
ــاق  ــم اتف ــه ب ــاه  و زلزل ــه کرمانش در زلزل
نشــان                         مــردم  بــه  تصاویــری  افتــاده، 
ــاز  ــاخت و س ــت س ــه اهمی ــم ک داده ای
مقــاوم و رعایــت مقــررات ملــی ســاختمان 
بــرای آنهــا ملمــوس و قابــل درک باشــد. 
ــی هــای ناشــی  ــر خراب ــن تصاوی ــا در ای م
از زلزلــه بــر روی ســاختمان هایی کــه 
مقاومــت الزم را نداشــته و از اصــول اولیــه 
ــه  ــد ب ــرده ان ــروی نک ــاز پی ــاخت و س س
ــگاه  ــن نمایش ــم. ای ــان داده ای ــردم نش م
عــالوه بــر برگــزاری در هتــل مشــیر یــزد 
در برخــی شهرســتان های دیگــر از جملــه 

ابرکــوه و میبــد بــا اســتقبال گســترده مخاطبــان  

ــد.  ــرو ش روب
ــر  ــای اخی ــه ه ــس از زلزل ــگاه ۴0 عک ــن نمایش در ای
ــد و  ــته ش ــوزان گذاش ــش آم ــت دان ــه روی ــور ب کش
زیــر هــر عکــس توضیحــات الزم بــرای 
ــه گردیــد. در کنــار ایــن  مخاطبــان ارائ
ــوزش و  ــه آم ــای کمیت ــگاه  اعض نمایش
ــواالت  ــه س ــان،  هرگون ــایر کارشناس س

ــد. ــخگو بودن ــان را پاس مخاطب
از نــوع ســواالت مــردم بــه ویــژه   
کــه  بــود  معلــوم  دانش آمــوزان 
نمایشــگاه مــورد اســتقبال خــوب آنــان 
را  الزم  تاثیرگــذاری  و  گرفتــه  قــرار 
ــگاه  ــن نمایش ــا در ای ــت. م ــته اس داش
ــالمی  ــورای اس ــرادی را از ش ــی اف حت
ــر  ــای دیگ ــهرداری و ارگانه ــهر و ش ش
داشــتیم  بازدیدکننــده  عنــوان  بــه 
ــز  ــا را نی ــاص آنه ــای خ ــوال ه ــه س ک
ــا برگــزاری ایــن  پاســخگو بودیــم. مــا ب
نمایشــگاه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 
هرچقــدر اطالعاتمــان دقیــق تــر باشــد، 

بهتــر بــه موفقیــت می رســیم. 
در حــوزه ســاخت و ســاز هــم بــا توجــه 
ــی  ــن و آیین نامه های ــای نوی ــزار ه ــرم اف ــته ن ــه بس ب
ــالغ  ــد اب ــا جدی ــش و ی ــته ویرای ــور پیوس ــه ط ــه ب ک
ــه روز کنیــم.  ــد خــود را وفــق دهیــم و ب می شــود بای
ایــن اقــدام اعتمــاد بیــن مــردم و مهندســان را فراهــم 
خواهــد کــرد و در اشــتغالزایی آنــان نیــز موثــر              
ــه  ــا در کمیت ــات م ــن اقدام ــود. از مهمتری ــد ب خواه
ــژه و  ــای مجــازی وی ــوزش ه ــدازی آم ــوزش، راه ان آم

ــود. ــی ب ــهای مهارت آموزش
مــا همچنیــن یــک ســری شــرکت های 
ــازمان  ــور در س ــرای حض ــروف را ب مع
نظــام مهندســی ســاختمان دعــوت 
کــرده ایــم تــا بــدون آنکــه بــرای آنهــا 
ــورت  ــه ص ــرد ب ــورت بگی ــی ص تبلیغات
غیرمســتقیم آموزش هــای الزم را بــه 
مهندســین مــا ارائــه دهنــد. مــا برنامــه 
داریــم کــه در هــر مــاه بــرای هــر رشــته 
یــک دوره آمــوزش مهارتــی بــه صــورت 
مجــازی برگــزار کنیــم. از ســوی دیگــر 
ــام داده و  ــای الزم را انج ــنجی ه نیازس
ــام  ــازمان های نظ ــایر س ــات س از تجربی
ــم  ــا ه ــتان ه ــاختمان اس ــی س مهندس
بهــره بــرداری کــرده ایــم تــا دوره هــای مناســب را در 

 با سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای هم صحبت 

کرده ایم که یکسری                      
کارگاه های عملی 
را در آنجا برگزار 

کنیم و مهندسین با                 
بحث های اجرایی در 
آنجا آشنایی بیشتری 

پیدا کنند. 

 یک سری                   
شرکت های معروف 

را برای حضور 
در سازمان نظام 

مهندسی ساختمان 
دعوت کرده ایم 

تا بدون آنکه 
برای آنها تبلیغاتی 
صورت بگیرد به 

صورت غیرمستقیم 
آموزش های الزم را 
به مهندسین ما ارائه 

دهند.
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برنامــه خــود بگنجانیــم. 
ــای مجــازی  ــوزش ه ــا توســعه آم ــای کاری م محوره
و افزایــش دوره هــای مهارتــی و دانــش افزایــی و 
ــا  ــه در هماهنگــی ب ــدارس اســت ک ــای م ــوزش ه آم

ــه  ــه نتیج ــرورش، آن را ب ــوزش و پ آم
ــاند. ــم رس ــی خواهی نهای

 اســتحضار داریــد کــه مــا در ســال 
کــه                                                         بودیــم  مایــل  هشــت  و  نــود 
آمــوزش هــای خــود را تــا ۴ برابــر 
ــم.  ــش دهی ــال 97 افزای ــه س ــبت ب نس
ایــن یــک دیــدگاه ایــده آل بــه حســاب 
برابــر  بــه دو  امــا حداقــل  می آمــد 
افزایــش یــا کــه نشــانه توانمنــدی 
و توفیــق مــا در توســعه آموزش هــا 

ــت. اس

گنجینــه زید: از بــرون ســپاری در حــوزه آمــوزش چــه 
خبــر؟

دکتــر میرجلیلــی: موضــوع دیگــری کــه مــا پیگیــر 
آن بودیــم، بحــث برون ســپاری بــود کــه ریاســت 
ــژه  ــد وی ــن برون ســپاری تأکی ــر ای ــرم ســازمان ب محت

دارنــد. البتــه ایــن موضــوع حواشــی 
زیــادی نیــز بــه همــراه داشــت. مــا بیــم 
ــا  ــا ب ــوزش ه ــن آم ــه ای ــتیم ک آن داش

ــود.  ــه نش ــب ارائ ــت مناس کیفی
ــوزش  ــه آم ــد در زمین ــه بای ــه ای ک نکت
خدمــت شــما عــرض کنــم آن اســت کــه 
متاســفانه آمــوزش گیرنــدگان مــا نســبت 
بــه کســانی کــه از بیــرون اســتان دعــوت 
می شــوند حــرف شــنوی و اســتقبال 
ــال  ــه عم ــد ک ــان می دهن ــتری نش بیش
باعــث می شــود مــا نتوانیــم از مدرســان 
داخــل اســتان بــا آنکــه  تجــارب و 
اطالعــات خیلــی خوبــی دارنــد و شــیوه 
ــت، در  ــب اس ــز مناس ــا نی ــس آنه تدری

ــم.  ــی اســتفاده کنی حــد نهای
واقعیــت هــم آن اســت کــه مدرســین کــه 

از بیــرون بــه ویــژه از تهــران و اســتانهای بزرگتــر  بــه 
یــزد مــی آینــد، غالبــا مطالــب بــه روز تــر و دقیــق تــر 
و تخصصــی تــری ارائــه می دهنــد و بــه همیــن لحــاظ 
مــا بنــا را بــر ایــن گذاشــته ایــم کــه بــرای دوره هــای 
ــم.  ــتفاده کنی ــی اس ــین بوم ــا، از مدرس ــوزش ارتق آم
ولــی در مــورد دوره هــای آمــوزش مهارتــی و مهــارت 
ــزد  ــوزی، اســاتیدی را از خــارج از حــوزه اســتان ی آم

دعــوت نماییــم.
 در هــر صــورت، یکــی از وظایــف مــا پرورش مدرســین 
بومــی اســت تــا همزمــان آنهــا در دســترس باشــند و از 

کیفیــت آموزشــی باالیــی نیــز برخــوردار گردند.
 مــورد دیگــر اینکــه اســاتید فایــل هــای 
ــا آمــوزش هــای خــود  مناســبی همــراه ب
آمــاده ســازی و ارائــه دهنــد کــه در 
ــه  ــه دلیــل فقــدان اینگون برخــی مــوارد ب

ــت.  ــل نیس ــا کام ــوزش ه ــا آم فایله
ــرای کاهــش هزینــه شــرکت  همچنیــن ب
ایــم  کننــدگان در دوره ســعی کــرده 
کــه  کنیــم  اســتفاده  مدرســینی  از 
ــی  ــی و همراه ــا را معرف ــرها آنه اسپانس
می کننــد. ایــن ســازمان همچنیــن در 
صــدد اســت دوره هــای کارآمــوزی را کــه 
در دانشــگاه برگــزار می شــود و چنــدان پربــار نیســت، 

ــازد. ــر س ــر و پربارت ــوی ت ق
ــی  ــه تازگ ــویقی را ب ــای تش ــرح ه ــر ط ــوی دیگ از س
ارائــه کــرده ایــم کــه بــر اســاس آن مهندســینی کــه 
در دوره هــای آموزشــی شــرکت کــرده و از امتیــاز الزم 
برخــوردار می شــوند، بتواننــد از ســهمیه بیشــتری 
در تخصیــص ســهمیه هــای ســازمان 

ــد.  ــتفاده کنن اس

گنجینــه زید:خواهــش مــی کنــم لطــف 
ــان  کنیــد و در مــورد سیاســت های ت
ــح  ــین توضی ــاب مدرس ــرای انتخ ب

ــد. ــی بفرمایی اجمال
مــورد  در  میرجلیلــی:  دکتــر   
هــم  مــدرس  انتخــاب  سیاســت های 
فراخوانــی  مــا  کــه  دهــم  توضیــح 
هرکــس  تــا  ایــم  کــرده  منتشــر  را 
ــود  ــه خ ــد رزوم ــی توان ــد. م ــل باش مای
یــک  همچنیــن  مــا  کنــد.  ارائــه  را 
بانــک اطالعاتــی از مدرســین آمــاده 
ــورت  ــه ص ــه ب ــم ک ــزاری دوره داری برگ
ــم  ــتفاده کنی ــین اس ــی از مدرس چرخش
بــر اســاس نظرســنجی های شــرکت کننــدگان  و 
ــا  ــم ت ــاز بدهی ــا امتی ــه آنه ــی ب ــای آموزش در دوره ه
ــس  ــرای تدری ــت الزم ب ــدی از اولوی ــای بع در دوره ه
ــه پیشــنهاد مدرســین  برخــوردار باشــند. مــا از هرگون
بــرای ارتقــای کیفیــت آمــوزش در ســازمان اســتقبال                                                                      
مــی کنیــم و وظیفــه مــا خدمــات رســانی بــه 

مهندســین در راســتای نیازهــای آنــان اســت.

فراخوانی داده ایم 
که هر مهندسی طبق 
شرایط ما می تواند 
همکاری آموزشی 

داشته باشد، آمادگی 
خود را به واحد 

آموزش اعالم کند.

یک بانک اطالعاتی 
از مدرسین 

آماده برگزاری 
دوره داریم که به 
صورت چرخشی از 
مدرسین استفاده 
کنیم و براساس 
نظرسنجی های 

شرکت کنندگان در 
دوره های آموزشی 
به آنها امتیاز بدهیم

محتــرم  زید:ریاســت  گنجینــه 
ــی  ــی را مبن ــازمان طرح س
آمــوزش  و  تربیــت  بــر 
تخصصــی  خبرنگــــاران 
صنعــت ســاختمان بیــان 
ــرح  ــن ط ــا ای ــد. آی ــرده ان ک
نیــز در زمــره سیاســت هــای 
قــرار              آمــوزش  کمیتــه 

مــی گیــرد؟
ــی: پیشــنهاد  ــر میرجلیل دکت
تربیــت خبرنــگاران تخصصــی 
صنعــت ســاختمان، می توانــد 
باشــد  محورهایــی  از  یکــی 
کــه واحــد آمــوزش ســازمان 
آن  بــرای  آمــوزش  و کمیتــه 
برنامه ریــزی کننــد و بــرای ایــن 
کار بایــد ابتــدا بــا کمــک روابــط 
مطبوعــات  خانــه  و  عمومــی 
رســانه ها،   و  خبرگزاری هــا  و 
بــرای  را  خاصــی  خبرنــگاران 
ایــن منظــور انتخــاب کنیــم کــه 
توانایــی خبرنــگاری را در ســطح 
عالقه منــد  و  داشــته  خــوب 
ــت  ــه صنع ــه در زمین ــند ک باش
ســاختمان هــم فعالیــت کــرده و 
خبرهــای تخصصــی ایــن حــوزه 
کننــد.  منتشــر  و  تدویــن  را 
در ســازمان نظــام مهندســی 
ــوزش،  ــه آم ــاختمان و کمیت س
بهــا  ایــده   ایــن  بــه  یقینــا 
می دهیــم و مایلیــم کــه بــه 
ایــن خبرنــگاران آموزش هــای 
ــا در  ــا آنه ــم ت ــه کنی الزم را ارائ
ــوژه   ــرورش س ــی و پ ــوژه یاب س
انتشــار  و  تدویــن  و  تهیــه  و 
ــانی  ــه صــورت کارشناس ــر ب خب
ورزیــده  کــه هــم در زمینــه 
ــه ســاخت  ــر و هــم در زمین خب
ــد،  ــات الزم را دارن ــاز اطالع و س

ــد. ــل کنن عم

گنجینــه زید از اینکــه در ایــن گفتگــو شــرکت کردیــد،از شــما 
تشــکر مــی کنیــم.
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آموزشهای تخصصی؛ یک گام تا بی نهایت 
دکتر مرتضی خانی/ مدیر آموزش، برنامه ریزي و سیستم ها  

ــام  ــازمان نظ ــوزش س ــد آم ــن واح ــترین مخاطبی بیش
مهندســی ســاختمان را اعضــای ســازمان تشــکیل 
عضــو  مهندســان  شــامل  اعضــا  ایــن  می دهنــد. 

ــازمان در  ــر س ــای دفات ــزد، اعض ــهر ی ش
ــتند.  ــان گاز هس ــا و مجری ــتان ه شهرس
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
از جملــه ســازمان هایــی اســت کــه 
ــی  ــم ارزیاب ــیار مه ــا بس ــوزش در آنه آم

 . می شــود
بازآمــوزی یکــی دیگــر از مــواردی اســت 
کــه بایــد بــه آن توجــه شــود. بازآمــوزی 
هدفمنــد همــراه بــا آمــوزش کمــک 
بســیار موثــری بــرای رســیدن بــه اهداف 

ــد.  ــام می ده ــازمان انج س
 رشــته های مهــم هفتگانــه مهندســی 
بــه دلیــل ماهیــت آنهــا پیوســته در حــال 
نــو شــدن و بــه روز شــدن هســتند و 
ــرای  ــای الزم ب ــه آموزش ه ــان ب مهندس
ــا پیشــرفت هــای  همراهــی و همگامــی ب
ــا  ــته ه ــن رش ــی در ای ــی و تخصص علم
ــه  ــت ک ــت اس ــن جه ــد. از ای ــاز دارن نی
آمــوزش را یکــی از  نیازهــای حیاتــی 
بــرای ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 

ــد. ــاب آورده ان ــه حس ب
ــره دوره  ــت مدی ــه کار هیئ ــروع ب ــا ش ب

ــوزش  ــد آم ــرای واح ــی ب ــای کل ــت ه ــتم، سیاس هش
هــای  دوره  یکســری  و  شــده  طراحــی  و  تعریــف 
ــه از اداره  ــاء پای ــد و ارتق ــد تمدی ــز مانن ــی نی آموزش
کل راه و شهرســازی بــه ســازمان نظــام مهندســی 
ــه در  ــت ک ــده اس ــذار ش ــزد واگ ــتان ی ــاختمان اس س
ــرون ســپاری از راه و شهرســازی  ــه صــورت ب اینجــا ب

بــه اجــرا در می آیــد. 
ــی،  ــا همچنیــن در حــال برگــزاری دوره هــای مهارت م

ــه  ــتیم ک ــازی هس ــای مج ــای آزاد و دوره ه دوره ه
ــی می شــود.  ــردی و مهارت ــای کارب ــوزش ه شــامل آم
البتــه بــرای دوره هایــی کــه انجــام آنهــا صرفــاً توســط 
ــا  ــاختمان ب ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
الــزام همــراه نیســت بــرون ســپاری را 
جــدی گرفتــه ایــم. از جملــه مــکان هایــی 
کــه بــرای برون ســپاری  تفاهــم کــرده ایــم، 
ســه دانشــگاه مهــم در اســتان یــزد اســت 
کــه شــامل دانشــگاه یــزد، دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد یــزد و جهــاد دانشــگاهی 

می باشــد. 
در تولیــد بعضــی از محصــوالت آموزشــی نیــز 
ــا مــا همــکاری هایــی  برخــی شــرکت هــا ب
موسســه  آنهــا  از جملــه  کــه  دارنــد 
ــا در  ــه م ــد. البت ــی باش ــدرا م ــان ص آرم
ــدود  ــال 9۸ ح ــه در س ــتیم ک ــر داش نظ
70 درصــد از برنامه هــای آموزشــی خــود 
ــوزش  ــد آم ــم و واح ــپاری کنی را برون س
تنهــا کار برنامه ریــزی و سیاســتگذاری 
ــوزش  ــه آم ــد. کمیت ــام ده ــا را انج آنه
ــارت                        ــور نظ ــح ام ــام صحی ــر انج ــز ب نی
مــی نمایــد و مشــورت هــا و کنترل هــای 
ــرای  ــا اج ــد، ام ــی ده ــورت م الزم را ص
در  قــرارداد  طرف هــای  توســط  آنهــا 

بیــرون از ســازمان انجــام می شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه ســال گذشــته از 70 درصــد 
ــرون ســپاری حــدود  ــرای ب ــوزش طراحــی شــده ب آم
ــا از  ــه را م ــد بقی ــد 30 درص ــام گردی ــد انج ۴0 درص
ــه  ــز برنام ــال 99 نی ــرای س ــم. ب ــال بودی ــه دنب برنام
ــای آن را واحــد  ــا برنامه ه ــال شــد ت برون ســپاری دنب
آمــوزش سیاســتگذاری و برنامــه ریــزی نمایــد و 
کمیتــه آمــوزش نیــز ضمــن ارائــه مشــورت هــای الزم، 
ــرای  ــرد و اج ــده بگی ــر عه ــارت را ب ــرل و نظ کار کنت

 پیش بینی ما در 
حال حاضر برای 

درآمدزایی آموزش 
در سال ۹۹ حدود 
760 میلیون تومان 

است که شامل 
برگزاری دوره های 
نوآورانه و فناورانه 
به مبلغ ۲60 میلیون 
تومان و دوره های 

آموزش ارتقای 
پایه و سمینارها و                                             
دوره های تخصصی 
و دوره های مجازی، 
500 میلیون تومان 

است.

ــه بیــرون ســپرده شــود. ــی ب ــه طــور کل آنهــا ب
ــه  ــوط ب ــوزش مرب ــوزه آم ــا در ح ــر م ــه دیگ  برنام
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــت. اتفاقات ــن اس ــعه مخاطبی توس

ــه خصــوص  ســاخت و ســاز رخ داده و ب
ــار  ــه آم ــا ک ــازی ه ــالف س ــدت خ ش
آنهــا گاه تــا 90 درصــد رســیده، نشــان 
ــازها  ــاخت و س ــد س ــه بای ــد ک می ده
را بــه روال قانونــی برگردانیــم. ایــن 
احتمــال وجــود دارد کــه بســیاری از 
ــه خــالف  مــردم از روی عــدم آگاهــی ب

ســازی روی آورده انــد.
 مــا در سیاســت گذاری ها بــه توســعه 
ــم و  ــی روی آورده ای ــای عموم آموزش ه
ــا کمــک اســتانداری و دفتــر توســعه و  ب
عمــران شــهری و شــهرداری های اســتان 
برنامه ریــزی  را  دوره  ســاعت    ۱0۴
کردیــم کــه در قالــب ۱3 آیتــم بــه اجــرا 

گذاشــته شــده اســت.
ــا دو جبهــه را مشــخص  ــز م  در حــوزه مخاطبیــن نی
کردیــم کــه یکــی مــردم و شــهروندان عــادی هســتند 
تــا آگاهــی بیشــتری در حــوزه ســاخت و ســاز قانونــی 
ــی  ــررات مل ــت مق ــه رعای ــد ک ــد و بدانن ــب کنن کس
ســاختمان و قوانیــن نظارتــی کــه توســط مهندســین 
ــه  ــت و هزین ــان اس ــع آن ــه نف ــود، ب ــی ش ــال م اعم

ــود.  ــه مراتــب کمتــر خواهــد ب ــان نیــز ب پرداختــی آن
ــان،  ــای مهندس ــدگاه ه ــت دی ــورت رعای ــان در ص آن
ــت  ــد داش ــی خواهن ــاوم و اصول ــای مق ــاختمان ه س
و در حــوادث و خطــرات بــه ویــژه در 
ــال  ــامل ح ــب ش ــن تخری ــه کمتری زلزل
ایــن  می شــود.  آنهــا  ســاختمان های 
ــرداری  ــی را از گودب ــای عموم ــوزش ه آم
بــرای  نهایــی  تــا مرحلــه  ســاختمان 
ســکونت در ســاختمان تعریــف کــرده ایــم 
و بــه صــورت دو هفتــه یکبــار بــا حضــور 

ــردد. ــی گ ــزار م ــرم برگ ــن محت مالکی
عمومیــت  بــرای  دیگــر  ســوی  از   
بخشــیدن بــه آمــوزش هــا و پیگیــری 
ایــن گونــه مــوارد از ســنین کودکــی 
افــراد اقــدام بــه برگــزاری نمایشــگاه هــای                                                             
»نیاموختــه هــای فــرو ریختــه« نمــوده ایــم 
ــوزان و  ــش آم ــا دان ــن آنه ــه مخاطبی ک
اولیــای آنهــا و کســانی هســتند کــه 
ایــن گونــه آمــوزش هــا بیشــتر و بهتــر در ذهــن آنهــا 
ــن  ــرد. همچنی ــی گی ــا جــای م و در کار و زندگــی آنه
ــرای مهندســین عضــو ســازمان  ــه ب ــی ک در بازدیدهای
ــز  ــا نی ــدان آنه ــد داشــتیم فرزن ــم تاکی ــب داده ای ترتی
گــروه را همراهــی و در فراگیــری آمــوزش ها مشــارکت 
ــا  ــهرداری ه ــا ش ــد دوره را ب ــن چن ــد. همچنی نماین

یکی دیگر از 
سیاست های جدید 

واحد آموزش، تولید 
محتواست، که شامل 
تولید نرم افزار برای 
استفاده کودکان و 

تولید انیمیشن برای 
جوانان و نوجوانان و 
مسابقات خاص برای 

آنان است. 
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ــه  ــا را ب ــزی و آنه ــزد برنامه ری ــهرداری ی ــژه ش ــه وی ب
اجــرا در آورده ایــم. در آمــوزش هــای مشــترکمان بــا 
شــهرداری ســعی بــر آن داشــته ایــم تــا بــر اصــل مهم 
ــا آنــان بــه  همگرایــی و هم اندیشــی تاکیــد کنیــم و ب

ــی و  ــرای راهنمای ــای الزم ب ــم ه تفاه
مشــاوره صحیــح مالــکان و عمــوم 

ــیم. ــردم برس م
واقعیــت آن اســت کــه در ایــن بخش از 
سیاســت گذاری آموزشــی، آنگونــه کــه 
انتظــار داشــتیم و تصــور مــی کردیــم 
موفــق نبودیــم و تنهــا در ایــن بخــش 
نتوانســتیم بــا قــوت و قــدرت بــه 

ــم. ــش بروی پی
 رویکــرد دیگــری کــه در آمــوزش 
و  بینــی  پیــش   9۸ ســال  بــرای 
برنامــه ریــزی کردیــم مربــوط بــه 
ــود  ــاختمان ب ــن س ــای نوی ــاوری ه فن

کــه تمرکــز و توجــه مــا در ایــن زمینــه روی دو 
ــگاه ها  ــزاری نمایش ــت: اول برگ ــورت گرف ــوع ص موض
ــد. دوم  ــه باش ــی و نوآوران ــه تخصص ــی ک و رویدادهای
بازدیــد از نمایشــگاه هــا هــم در ســطح داخلــی و هــم 
ــوآوری و  ــای ن ــا نهاده ــود ت ــی ب ــطح بین الملل در س

ــین  ــود. مهندس ــین ملموس ش ــرای مهندس ــاوری ب فن
مــا در دو یــا ســه نمایشــگاه بیــن المللــی در ترکیــه، 

ــتند. ــمگیر داش ــور چش ــی حض ــان و دب آلم
 در بخــش آمــوزش برای اســتفاده از تکنولــوژی های روز 
ــی را در دســت  ــا ابزارهای ــم ت ســعی کردی
ــم کیفیــت آمــوزش را  ــم کــه بتوانی بگیری
بــاال ببریــم. مــواردی را کــه ذکــر کردیــم، 
ــده و  ــه ش ــال نهادین ــا کام ــی از آنه برخ
ــه  ــتی مالحظ ــه درس ــای کار ب ــام زوای تم
ــرفت  ــال پیش ــتی در ح ــه درس ــه گون و ب

اســت.
ــی  ــک بازنگــری کل ــرای ســال ۱399 ی  ب
در سیاســت هــای آموزشــی ســازمان انجام 
داده  و دو رویکــرد را برجســته ســاخته ایم: 
ــای  ــا و فناوری ه ــتفاده از ابزاره ــی اس یک
نویــن در ارتقــای کیفیــت آمــوزش اســت. 
ــا یــک ســامانه  ــم ت ــزی کردی ــا برنامه ری م
جامــع آمــوزش الکترونیــک متعلــق بــه خــود ســازمان 
ــامانه  ــن س ــتفاده از ای ــا اس ــم. ب ــار بگیری را در اختی
ــی  ــاری و الزام ــه اجب ــد را ک ــا و تمدی دوره هــای ارتق
ــی  ــررات مل ــر مق ــر اســاس مجــوز دفت ــز هســت ب نی

ــم. ــزار می کنی ــن برگ ــورت آنالی ــه ص ــاختمان ب س

باید درآمد در واحد 
آموزش با هزینه 

برابر باشد. یعنی حتمًا 
باید فرهنگ سازی و 
ترویج آموزش را به 
صورت رایگان تا جایی 
که ممکن است تداوم 

ببخشیم.

ــم  ــا دوره هــای مجــازی قدی  ایــن دوره هــای آنالیــن ب
متفــاوت اســت. اطــالع داریــد کــه تعــداد 
زیــادی شهرســتان را داریــم کــه بایــد افراد 
از آنجــا بــه مــدت هــای دو یــا چنــد روز در 
ــرای  ــا دوره هــا را ب ــزد مســتقر شــوند ت ی
تمدیــد و ارتقــا بگذراننــد امــا بــه کمــک 
الکترونیــک  آمــوزش  جامــع  ســامانه 
ــتقر  ــا مس ــی م ــر نمایندگ ــا در دفات آنه
آموزش هــای  می تواننــد  و  می شــوند 
الزم را از راه دور فــرا گیرنــد و حضــور 
غیــاب آنهــا نیــز کامــاًل مشــخص اســت.
ــار در  ــر ب ــه ه ــتیم ک ــن هس ــا مطمئ  م
طــول ســه ســاعت برگــزاری دوره، افــراد 
در دســترس هســتند و اســتاد مــی توانــد 
هــر لحظــه حضــور و غیــاب آنهــا را چــک 
ــته  ــوالی را داش ــر س ــجو ه ــد و دانش کن
ــد  ــردن دســت می توان ــد ک ــا بلن باشــد ب
ــا  ــه اســتاد اطــالع دهــد و در گفتگــو ب ب
ــز  ــا نی ــد. پرداخت ه ــرکت کن ــتاد ش اس
در ایــن نــوع آمــوزش بــه صــورت آنالیــن 

ــرد.  ــورت می گی ص
ایــن ســامانه همچنین مــوارد الزم را برای 

صــدور گواهــی پایــان دوره ثبــت می کنــد کــه بــا ارائــه 
کــد پیگیــری مــی شــود و از هــر کجــای 
ایــران و دنیــا مــی تــوان ایــن گواهــی را 
ــن  ــامانه همچنی ــن س ــرد. ای ــت ک دریاف
مجهــز بــه سیســتم نظــر ســنجی اســت 
ــجویان درس  ــد از دانش ــتاد می توان و اس
بپرســد یــا متقابــاًل دانشــجویان ســواالت 

خــود را مطــرح کننــد.
 ایــن ســامانه ویژگی هــای مثبــت دیگری 
نیــز دارد کــه از جملــه آنهــا بــا توجــه بــه 
شــیوع کرونــا مــی تــوان جلســات آنالیــن 
هیئــت مدیــره را برگــزار کــرد. همچنیــن 
ــد  ــی می توانن ــای تخصص ــیون ه کمیس
ــن  ــزاری ای ــرای برگ ــامانه ب ــن س از ای
ــتفاده  ــن اس ــورت آنالی ــه ص ــات ب جلس
کننــد. کمیتــه آمــوزش نیــز از ایــن 

ــرد.  ــره بب ــد به ــکان می توان ام
بــرای  الزم  زمینــه  خوشــبختانه 
فراهــم  ایــن ســامانه  از  بهره بــرداری 
شــده و در همیــن دوره کرونــا نیــز 
دوره هــای آموزشــی کوتــاه مــدت را 
بــه صــورت مجــازی دایــر کرده ایــم 

ما مطمئن هستیم 
که هر بار در طول 
سه ساعت برگزاری 

دوره، افراد در 
دسترس هستند 
و استاد می تواند 
هرلحظه حضور و 
غیاب آنها را چک 

کند و دانشجو                     
هر سوالی را داشته 
باشد با بلند کردن 
دست می تواند به 
استاد اطالع دهد و 
در گفتگو با استاد 

شرکت کند.
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ــزار                            ــار برگ ــه یکب ــی دو هفت ــه صــورت وبینارهای ــا ب ی
ــود.  ــی ش م

ــم زده و  ــرای ســال 99 رق ــه ب سیاســت دیگــری را ک
قــدری کار خــود را ســخت مــی کنیــم آن اســت کــه 
بایــد درآمــد در واحــد آمــوزش بــا هزینــه برابــر باشــد. 
یعنــی حتمــاً بایــد فرهنــگ ســازی و ترویــج آمــوزش 
ــن اســت  ــه ممک ــی ک ــا جای ــگان ت ــه صــورت رای را ب
ــه صــورت دخــل و  تــداوم ببخشــیم.ما اگــر بتوانیــم ب
ــین  ــه مهندس ــه الزم را ب ــم و یاران ــل کنی ــرج عم خ
بــرای گذرانــدن دوره هــا پرداخــت کنیم،مــی توانیــم 
ــرده  ــاذ ک ــبی را اتخ ــرد مناس ــه رویک ــم ک ــا کنی ادع

ایــم.در ایــن حالــت:
اگرچــه بودجــه مصــوب، محقــق می شــود امــا برنامــه 

فراتــر از آن اســت.
 دومیــن سیاســت  جدیــد واحــد آمــوزش در ســال 99 
ــر  ــال حاض ــا در ح ــی م ــت. پیش بین ــی اس درآمدزای
ــی آمــوزش در ســال 99 حــدود 760  ــرای درآمدزای ب
میلیــون تومــان اســت کــه شــامل برگــزاری دوره هــای 
ــان  ــون توم ــغ 260 میلی ــه مبل ــه ب ــه و فناوران نوآوران
ــمینارها و                                                                     ــه و س ــای پای ــوزش ارتق ــای آم و دوره ه
دوره هــای تخصصــی و دوره هــای مجــازی، 500 

ــان اســت.  ــون توم میلی
همچنیــن پیش بینــی مــا آن اســت کــه بــرای ارتقــای 
ــای  ــم. دوره ه ــزار کنی ــاعته برگ ــه، 2۴ دوره 32 س پای
ــدد  ــای متع ــایر دوره ه ــم ۴0 دوره و س ــاعته ه ۱6 س
کــه عناویــن آنهــا در ایــن مجــال قابــل ارائــه نیســت و 

بــه بیــش از ۱50 دوره در ســال مــی انجامــد.
کار خوبــی کــه واحــد آمــوزش انجــام داده اســت 
ــان  ــوزش اســت و مهندس ــاله آم ــم یکس ــن تقوی تدوی
ــرای  ــی ب ــزی خوب ــای آن برنامه ری ــر مبن ــد ب می توانن

ــد.  خــود انجــام دهن
در ایــن تقویــم عنــوان دوره، رشــته، پایــه، طــول دوره 

ــه  ــخ مربوط ــرای روز و تاری ــدی ب زمان بن
ــا  ــده اند. م ــخص ش ــز مش ــتادان نی و اس
همچنین ســاعت و محل دوره را مشــخص 
کــرده ایــم. مثــاًل دوره مبانــی گودبــرداری 
بــرای ۱5 و ۱6 آبــان مشــخص شــده 
اســت. نکتــه مهمتــر آنکــه اســتاد مربوطــه 

ــده اســت. نیــز تعییــن گردی
ــه  ــه ک ــه ماه ــای س ــم ه ــرای تقوی ــا ب م
موظــف هســتیم روی ســایت ســازمان 
ــر  ــه جلوت ــرار دهیــم، حتــی یــک مرحل ق
ــزاری دوره  ــاعت و محــل برگ ــم و س رفتی
را هــم مشــخص کردیــم کــه اگــر انشــاهلل 

و  نیفتــد  خاصــی  اتفــاق 
کالســها بــه حــد نصــاب 
ــود. ــی ش ــام م ــد، انج برس

خوبــی  برنامه ریــزی  ایــن 
واحــد  کــه  اســت  بــوده 
آمــوزش انجــام داده و بــر 
ــی  ــن موضوعات ــاس همی اس
 ۱۴0 شــد  اعــالم  کــه 
حضــوری  دوره  عنــوان 
تعییــن شــده و 20 مــورد 
ــف  ــازی تعری ــز دوره مج نی
گردیــده کــه جمعــاً ۱60 
دوره در ســال 99 برگــزار                
ــه  ــه ب ــه البت ــود ک ــی ش م
کرونــا  ویــروس  خاطــر 
ــه صــورت  اغلــب دوره هــا ب
آنالیــن صــورت مــی پذیــرد.
برنامه هــا  ایــن  کنــار  در   
واحــد آمــوزش بــه چنــد 
محــور دیگــر نیــز توجــه 
کــرده کــه بــرای اولیــن 
بــار صــورت پذیرفتــه اســت. 
اینهــا پــروژه هــای کاربــردی 
ســازمان                نیــاز  مــورد 
ــا  ــت ب مــی باشــد کــه اولوی
پــروژه هــای مــورد نیــاز 

اعضــا اســت. 
سیاســت جدید واحــد آموزش، 
ــزی دوره های مهارتی  برنامه ری
و کاربــردی اســت. یکــی دیگــر 
ــد واحــد  از سیاســت های جدی
آمــوزش، تولیــد محتواســت، 

کــه شــامل تولیــد نرم افــزار بــرای 
ــن  ــد انیمیش ــودکان و تولی ــتفاده ک اس
ــان و مســابقات  ــان و نوجوان ــرای جوان ب

ــان اســت.  ــرای آن خــاص ب
در حــال حاضــر هــر دوره آموزشــی 
ــزار  ــن برگ ــه صــورت آنالی ــا ب ــه م را ک
تهیــه  مربوطــه  فیلــم  می کنیــم 
قــرار  مــا  ســایت  روی  و  تدویــن  و 
ــه  ــتیم کلی ــدد هس ــا در ص ــرد. م میگی
ــم،  ــزار می کنی ــه برگ ــی را ک دوره های
فشــرده آن را تهیــه و بــرای عالقمنــدان 
و کســانی کــه نتواننــد در دوره شــرکت 

 از جمله مکان هایی 
که برای برون سپاری  

تفاهم کرده ایم، 
سه دانشگاه مهم در 
استان یزد است که 
شامل دانشگاه یزد، 

دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد یزد و جهاد 

دانشگاهی می باشد. 

آنــان  اختیــار  در  کننــد، 
ــوا  ــن محت ــم. ای ــرار دهی ق
در  رایــگان  صــورت  بــه 
اختیــار عالقمنــدان قــرار 

 . د می گیــر
ــه  ــر آن هســتیم ک ــا پیگی م
ــه آمــوزش بهــای ویــژه ای  ب
ــای  ــوزش ه ــا آم ــم. م بدهی
جامــع و مســتقل هــم در 
نظــر گرفتــه ایــم و بــه لطــف 
محتــرم  رئیســه  هیئــت 
ساخـــــــتمان  ســازمان، 
سیدگلســرخ بــه صــورت 
ــوزش  ــد آم ــه واح ــل ب کام
و مرکــز نــوآوری صنعــت 
ســاختمان واگــذار گردیــده 
ــع  ــت.یعنی ۸00 مترمرب اس
ــن  ــا بهتری ــاده ب ــای آم فض
مــا  اختیــار  در  کیفیــت 
اســت  شــده  داده  قــرار 
ــه در  ــوزش ک ــور آم ــا ام ت
از  کوچــک  طبقــه  یــک 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ س
ســاختمان مســتقر اســت 
بــه آنجــا منتقــل شــود. ایــن 
ســاختمان دارای ویژگی هــای 
خاصــی اســت کــه مــی تواند 
دپارتمــان آموزشــی ســازمان 
ــاختمان  ــام مهندســی س نظ
اســتان یــزد بــه حســاب 
آیــد و دارای کافــه کتــاب،    

نه  بخـــــا کتا
مجــازی و سیســتم ارتباطــی بــا دنیــای 
ــت  ــوزه صنع ــه در ح پیشــرفته و مطالع
ــد  ــی توانن ــا م ــت و اعض ــاختمان اس س
از ایــن امکانــات اســتفاده کننــد. در 
آنجــا پیــش بینــی کافــه گالــری کــرده 
ایــم و یــک حــوزه ســمعی بصــری را در 
ــت ها  ــا نشس ــم. م ــاد می کنی ــا ایج آنج
ــم  ــان را می توانی ــای م ــی ه و هم اندیش
کالس  دو  کنیــم.  برگــزار  آنجــا  در 
ــم  ــر خواهی ــا دای ــز در آنج ــی نی آموزش

ــرد . ک
ــن  ــا مدرنتری ــی ب ــات همگ ــن امکان  ای

سیســتمهای روز دنیــا تجهیــز و برنامه هــا انجــام 
ــا  ــوارد ب ــایر م ــمند و س ــرد هوش ــت ب ــود. وای می ش
ــرم  ــای ن ــک فض ــرار و ی ــا برق ــوژی روز در آنج تکنول
ــه  ــی ک ــامل کتاب های ــی ش ــه تخصص ــک کتابخان و ی
ــه صــورت گســترده  بعضــی از آنهــا هنــوز در ایــران ب
ــی در  ــای خارج ــز کتاب ه ــد و نی ــده ان ــر نش منتش
ــد در  ــی توانن ــردآوری شــده و همــه اعضــا م آنجــا گ

ــد.   ــره ببرن ــار به ــن آث ــین از ای ــای دلنش فض
ــی شــاپ در  ــدازی کاف ــه راه ان ــا توجــه ب ــن ب همچنی
آنجــا خانواده هــای مهندســان نیــز مــی تواننــد از 
امکانــات رفاهــی و مطالعاتــی آن جــا اســتفاده کننــد. 
نکتــه مهــم آن اســت  کــه مــا در کنــار فیزیــک محــل، 
ــراد اهــل مطالعــه هســتیم  ــه دنبــال کتابخــوان و اف ب
و کتابخانــه مجــازی را نیــز بــه زودی راه انــدازی 
ــا کلیــه محتواهــای آموزشــی مــورد نظــر  می کنیــم ت
مــا بــا کمتریــن هزینــه در دســترس اعضــا قــرار گیرد.

ــه   مــورد دیگــری کــه قــرار اســت در ســال جــاری ب
آن بهــای خــاص بدهیــم،  تورهــای فنــاوری و علمــی 
ــه  ــر تهی ــازمان پیگی ــوزش س ــئول آم ــه مس ــت ک اس
ــاوری و  ــای فن ــرای توره ــم یکســاله ب آن اســت. تقوی
ــا  ــن توره ــه کمــک ای ــه شــده و ب آموزشــی هــم تهی
ــی کشــور  ــد از 6 نمایشــگاه داخل مهندســین می توانن

ــد.  ــد کنن در ســال جــاری بازدی
ــی  ــگاه تخصص ــت 7 نمایش ــرار اس ــاری ق ــال ج در س
ــزار  ــان برگ ــطح جه ــاختمان در س ــی س ــن الملل بی
ــتانبول،  ــاختمان اس ــگاه س ــامل نمایش ــه ش ــود ک ش
نمایشــگاه  جنوبــی،  کــره  ســاختمان  نمایشــگاه 
نمایشــگاه  هندوســتان،  ســاختمانی  تجهیــزات 
تکنولــوژی هــای نویــن ســاختمانی مســکو، نمایشــگاه 
صنعــت ســاختمان هپکــو در دبــی، نمایشــگاه صنعــت 
ســاختمان فرانســه و شــهر هوشــمند بارســلونا اســت و 
مــا در صــدد هســتیم همــه هفــت مــورد 
ــان  ــرای مهندس ــا را ب ــگاه ه ــن نمایش ای

ــم. ــرار دهی ــترس ق ــان در دس خودم
 در مــورد شــرکت کننــدگان در تورهــای 
ــه  ــود ک ــوال ش ــاید س ــا ش ــی م خارج
مشــتریان آنهــا چــه کســانی هســتند؟ بــه 
اســتحضار می رســانیم کــه حــدود 50 
ــای  درصــد از شــرکت کنندگان در دوره ه
نمایشــگاه های خارجــی مــا را تقریبــا 
ــه  ــد. بقی ــکیل می دهن ــت تش ــراد ثاب اف
ــرای  ــف ب ــته های مختل ــز از رش ــراد نی اف
حضــور در ایــن تورهــا داوطلــب مــی 
گردنــد. افــرادی کــه در تورهــای ســازمان 

 اتفاقاتی که در حوزه 
ساخت و ساز رخ 
داده و به خصوص 

شدت خالف سازی ها 
که آمار آنها گاه تا 
۹0 درصد رسیده، 
نشان می دهد که 

باید ساخت و سازها 
را به روال قانونی 

برگردانیم.
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نظــام مهندســی و دوره هــای تخصصــی ســازمان نظــام 
ــاً از  ــد عمدت ــام می کنن ــاختمان ثبت ن ــی س مهندس
نظــر برنامه ریــزی و نــرخ اعــالم شــده راضــی هســتند 
و بــه جــرأت می توانــم بگویــم کــه نــرخ هزینــه 
تورهــای تخصصــی ســازمان، از آژانســهای خصوصــی 

اعــزام کننــده افــراد بــه مراتــب ارزانتــر 
اســت. مضافــاً اینکــه تقریبــا اکثــر آنــان 
کــه در هــر یــک از تورهــای مــا شــرکت 
بعــدی  دوره هــای  بــرای  می کننــد 
نیــز داوطلــب مــی شــوند کــه ایــن 
ــزاری  ــا در برگ ــت م ــاندهنده موفقی نش
تورهــا                             مــی باشــد.
در همیــن جــا خــوب اســت اضافــه کنیم 
در ســال گذشــته حــدود 300 میلیــون 
تومــان بــرای دوره هــای آموزشــی یارانــه 
ــد و  ــدود یکص ــم و ح ــت کرده ای پرداخ
پنجــاه دوره بــرای مهندســان و کارکنــان 
ــه طــور متوســط  ــه ب ــزار شــده ک و برگ
بــرای هــر دوره، حــدود دو میلیــون 
تومــان پرداخــت شــده اســت. در ســال 
ــون  ــارد و ۱70 میلی ــک میلی ــته ی گذش

تومــان بودجــه واحــد آمــوزش بــوده اســت کــه 552 
ــد کســب  ــوزش درآم ــان هــم واحــد آم ــون توم میلی
کــرده و بــه ایــن دلیــل می تــوان عنــوان کــرد کــه در 
ســال گذشــته 50 درصــد درآمــد پیــش بینــی شــده 
ــر  ــت. از نظ ــده اس ــق ش ــوزش محق ــد آم ــرای واح ب
ــته،   ــال گذش ــدگان در س ــوزش گیرن ــاعت آم ــر س نف
۴00 تــا 500 درصــد نســبت بــه ســال  97 افزایــش 

داشــته ایم. 
در مــورد حمایــت ســازمان از پایــان نامــه 
ــگاه ها  ــجویان دانش ــی دانش ــای آموزش ه
نیــز بــا معاونــت جدید پژوهشــی دانشــگاه 
ــگاه  ــت دانش ــم. درخواس ــت کرده ای صحب
ایــن بــوده اســت کــه ســازمان نظــام 
ــه  ــان نام ــرای پای ــاختمان ب ــی س مهندس
ــادل  ــد مع ــی ارش ــا در دوره کارشناس ه
ــرا  ــای دکت ــرای دوره ه ــون و ب 2 میلی
5 میلیــون تومــان اختصــاص دهــد کــه 
ــن  ــن منظــور الزم اســت عناوی ــرای ای ب
پژوهشــی  نیــاز  مــورد  محورهــای  و 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 

اعــالم و فراخــوان برگــزار شــود و حمایــت مــا اعــالم 
ــال  ــه دوم س ــاال در 6 ماه ــدام احتم ــن اق ــردد. ای گ
ــا در  ــه م ــن زمین ــد. در ای ــد ش ــی خواه 99 عملیات

و  موضوعــات  جمع بنــدی  حــال 
ــگاه  ــا دانش ــه ب ــم نام ــاد تفاه انعق
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــتیم. نظرم هس
خروجــی ایــن پایــان نامــه هــا بایــد 
مســتقیماً مــورد نیــاز ســازمان نظام 
ــاختمان  مهندســی س
مــورد  در  باشــد. 
فراینــد  نیــاز ســنجی 
بــه  کــه  آموزشــی 
ــا بســیار خــوب  نظرم
ــه  ــد برنام ــزار ش برگ
بــه ایــن صــورت بــود 
ــن  ــا از منتخبی ــه م ک
ــتفاده  ــین اس مهندس
ــدام  ــن اق ــم و ای کردی
مرحلــه  چنــد  در 

ــد:  ــام ش انج
اول آنکه از دانشــگاه ها 
خواســتیم تــا مطالــب 
ی  شــته ها ر ز  و ر
در  ا  ر نــه  هفت گا
ــوی  ــد. از س ــرار دهن ــا ق ــار م اختی
دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری 
از مهندســان مــا در کســوت دبیــری 
ــد،  ــت دارن ــگاه فعالی ــتاد دانش و اس
بــه  آنهــا  دیدگاه هــای  از  بایــد 

ــرد. ــتفاده ک ــجم اس ــورت منس ص
 در مرحلــه ســوم، مــا بــه همــه کمیســیون های 
ــن  ــه زده و ضم ــازمان نام ــی س تخصص
برنامــه یکســاله آمــوزش،  از  تقدیــر 
گونــه  هــر  تــا  خواســتیم  آنهــا  از 
پیشــنهادی در زمینــه افزایــش کیفیــت 
و کمیــت آمــوزش دارنــد ارائــه نماینــد. 
در ایــن زمینــه کمیتــه آمــوزش بســیار 
ــد ،  ــه بع ــت. در مرحل ــرده اس ــاری ک ی
مــا از ســازمان های نظــام مهندســی 
نیــز  اســتان ها  ســایر  ســاختمان 
ــی  ــای آموزش ــرده و دوره ه ــتعالم ک اس
آنهــا را بررســی کرده ایــم. شناســایی                                                                          
ــردن  ــر ک ــا دای ــه ب ــای مربوط دوره ه
و  مجــرب  اســتادان  مبادلــه  طــرح 
بــه  الزم  آموزش هــای  ارائــه  بــرای  کارآزمــوده 
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــر اقدامات ــین از دیگ مهندس
ــده  ــام ش ــای انج ــنجی ه ــاز س ــا نی ــراه ب ــه هم زمین

 ما در صدد هستیم 
کلیه دوره هایی را 
که برگزار می کنیم، 
فشرده آن را تهیه 

و برای عالقمندان و 
کسانی که نتوانند در 
دوره شرکت کنند، 
در اختیار آنان قرار 

دهیم.

آموزش های 
عمومی را از 

گودبرداری ساختمان 
تا مرحله نهایی برای 
سکونت در ساختمان 
تعریف کرده ایم و 
به صورت دو هفته 

یکبار با حضور مالکین 
محترم برگزار                  

می گردد.

صــورت پذیرفتــه اســت.
مــا همچنیــن بــا ســازمان هــای نظــام 
هــا  اســتان  ســاختمان  مهندســی 
مذاکــره کــرده ایــم و قــرار اســت کــه 
ــازمان  ــر س ــن از ه ــور میانگی ــه ط ب
دو دوره آموزشــی و دو مــدرس بــه 
کنیــم  اســتفاده  مجــازی  صــورت 
ــد  ــورت 60 دوره جدی ــن ص ــه در ای ک
ــه  ــده ب ــه ش ــد و تجرب ــی مفی آموزش

ــود. ــی ش ــه م ــا اضاف ــای م دوره ه
 در مــورد اســتفاده از مدرســین مجرب 
و انتخــاب بهتریــن هــا بــرای تدریــس 
ــه  ــم ک ــام دادی ــف انج ــات مختل اقدام
ــین  ــایی مدرس ــا شناس ــه آنه از جمل
ــت  ــگاه ها اس ــه در دانش ــوان و نخب ج

کــه غالبــاً عضــو ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
اســتان نیــز مــی باشــند. بــا ایــن گونــه افــراد پــس از 
بررســی های اولیــه مذاکــره کــرده و از آنهــا خواســته 

ــدرس،  ــت م ــای تربی ــا شــرکت در دوره ه ــه ب ــم ک ای
توانمنــدی خــود را افزایــش داده و بــه 
ــوده  ــرب و کارآزم ــتادانی مج ــورت اس ص
آمــوزش هــای الزم را بــرای تمدیــد پروانــه 
ارائــه  کننــد، چــرا کــه تمدیــد پروانــه یــک 

ــاری و ضــروری اســت. موضــوع اجب
 مــا از اســتادان برجســته و قــوی کشــوری 
آموزشــی  هــای  دوره  برگــزاری  بــرای 
ــل  ــن دلی ــه همی ــم و ب ــی کنی ــتفاده م اس
ــان  ــر تعدادش ــه روز ب ــدگان روز ب فراگیرن
افــزوده مــی شــود. شــاید بــرای شــما 
جالــب باشــد کــه برخــی از اســاتیدی کــه 
مــا بــرای دوره  هــا اســتفاده می کنیــم 
ــتند  ــر هس ــاون وزی ــر و مع ــطح وزی در س
ــه  ــت ک ــان داده اس ــا نش ــنجی ه و نظرس
ــت  ــات نهای ــن اقدام ــده از ای ــرکت کنن ــان ش مهندس

ــد. ــت را دارن رضای
 بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه دوره هــای آموزشــی صرفــاً 

برای عمومیت 
بخشیدن به 

آموزشها و پیگیری 
این گونه موارد از 
سنین کودکی افراد 

اقدام به برگزاری                     
نمایشگاه های 
»نیاموخته های 

فروریخته« نموده ایم
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دوره هــای یادگیــری نیســت بلکــه برخی 
از ایــن دوره هــا ماننــد دوره هــای مربــوط 
بــه گــزارش نویســی می تواننــد دوره هــای 
هشــدار دهنــده نیــز باشــند و مهندســان 
در کارهــا و                برنامــه هــای خــود از 
آمــوزش هــای ارائــه شــده در ایــن دوره 
هــا بــرای بهبــود کار خــود بــه ســرعت 

اســتفاده مــی کننــد.
 حاصــل کالم آنکــه مــا بــه جــای 
ــال  ــه دنب ــدرس،  ب ــت م ــری تربی پیگی
ــر  ــاد تغیی ــا و ایج ــن ه ــاب بهتری انتخ
ــتیم  ــا هس ــدی آنه ــول در کارآم و تح
ــود را  ــتادان موج ــم اس ــعی میکنی و س
نیــز تشــویق کنیــم تــا توانمنــدی هــای 
ــش داده و  ــوم روز افزای ــا عل ــود را ب خ
ــا عــالوه  ــه روز باشــد. م اطالعاتشــان ب
بــر تقویــت برنامــه هــای آموزشــی خود 
در حــوزه ســازمان نظــام مهندســی 
ــد  ــده هــای جدی ســاختمان اســتان، ای

خــود را بــه شــورای مرکــزی نیــز منتقــل می کنیــم و 
ــگاری  ــر حــدود ۱0 مــورد نامه ن ــه حــال افــزون ب ــا ب ت
از ســوی ســازمان بــا شــورای مرکــزی صــورت گرفتــه 

کــه در آنهــا پیشــنهادهای مختلفــی در 
ــرای  زمینــه ارتقــای مــوارد آموزشــی ب
همــه اســتان ها داشــته ایم. از جملــه 
ایــن پیشــنهادها مــی تــوان بــه ارســال 
نامــه رئیــس ســازمان نظــام مهندســی 
ــدس  ــه مهن ــزد ب ــتان ی ــاختمان اس س
ــاره  ــزی اش ــورای مرک ــس ش ــرم رئی خ
کنیــم کــه در آن تجــارب مختلــف 
نمایشــگاه  برگــزاری  بــه  مربــوط 
نیاموختــه هــای فــرو ریختــه بــه تهــران 
الگوگیــری  مــورد  و  شــد  منعکــس 
بســیاری از ســازمانهای نظــام مهندســی 
ســاختمان ســایر اســتان هــا قــرار 
گرفــت.  در پــی ایــن اقــدام عمــده 
تمرکــز آموزشــی و فرهنــگ ســازی مــا 
ــان، روی  ــر بزرگســاالن و جوان عــالوه ب
کــودکان و دانش آمــوزان نیــز متمرکــز 

ــد. گردی
آموزشــی  هــای  گواهــی  مــورد  در 
کــه  رســانم  مــی  اســتحضار  بــه 
ــا  ــرکت در دوره ب ــای ش ــه ه گواهینام

ــرکل راه و  ــازمان و مدی ــس س ــای رئی امض
ــل  ــه و تحوی ــزد تهی ــتان ی ــازی اس شهرس

شــرکت کننــده مــی شــود. 
مــا همچنیــن بــا ســازمان مدیریــت و 
ــم  ــزی اســتان هماهنــگ کرده ای ــه ری برنام
ــه  ــی ک ــای آموزش ــی ه ــه گواه ــه کلی ک
مهــر ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
اســتان یــزد را داراســت در سلســله مراتــب 
نظامــات اداری اســتان قابــل اســتناد اســت 
ــا  ــع ی ــاء و ترفی ــرای ارتق ــد ب ــی توان و م
ــای  ــراد در سیســتم ه ــی اف ــابقه آموزش س

ــد. ــر باش اداری موث
ــا بحــال گــزارش هــای دریافتــی، نشــان  ت
مــی دهــد کــه ایــن مــورد بــرای مهندســان 
ــا کــه در کارهــای دولتــی وارد هســتند،  م
ــای  ــع و ارتق ــوده و در ترفی ــر ب ــیار موث بس
پایــه آن هــا نقــش مهمــی داشــته اســت.

ــوزش  ــد آم ــزرگ واح ــای ب ــت ه  از موفقی
ــاء در  ــزاری دوره هــای ارتق ــازمان برگ س
ــن  ــه ای ــت. مجموع ــوده اس ــته ب ــال گذش ــول س ط
ــوزش  ــات موجــب شــده کــه عملکــرد واحــد آم اقدام
ــام  ــای نظ ــازمان ه ــایر س ــا س ــه ب ــازمان در مقایس س
مهندســی ســاختمان اســتانها از امتیــاز بــاال 
و  برتــری برخــوردار باشــد و در حــال حاضر 
ــه در مجمــوع  5  ــم ک ــا کنی ــم ادع میتوانی
ــر  ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان برت

ــتیم. ــوزش هس ــر آم ــور از نظ کش

واحــد  کاری  هــای  ویژگــی  دیگــر  از 
ــور  ــزد حض ــتان ی ــازمان در اس ــوزش س آم
مهندســین  از  زیــادی  تعــداد  فعــال 
نظــام  ســازمان های  ســایر  اعضــای  و 
ــن  ــا در ای ــتان ه ــاختمان اس ــی س مهندس
دوره هــا در طــول ســال گذشــته اســت 
ــا در  ــتان ه ــایر اس ــیاری از س ــراد بس و اف
دوره هــای آموزشــی خــود پذیــرش کــرده 
و بــه آن هــا آمــوزش و گواهــی داده ایــم. بــه 
ــتان های  ــانی از اس ــه مهندس ــوان نمون عن
کرمــان  اصفهــان،  هرمــزگان،  اردبیــل، 
ایــن  در  دیگــر  اســتان های  برخــی  و 
ــوزش  ــد آم ــتند. واح ــور داش ــا حض دوره ه
ــای  ــرای برنامه ه ــر اج ــن پیگی ــا همچنی م
کارآمــوزی و کارورزی بــرای دانشــجویان 

ساختمان سیدگلسرخ 
به صورت کامل به 

اهداف آموزش 
واگذار گردیده است. 
یعنی ۸00 مترمربع 

فضای آماده با 
بهترین کیفیت در 
اختیار ما قرار داده 
شده است تا امور 
آموزش که در 
یک طبقه کوچک 
از سازمان نظام 

مهندسی ساختمان 
مستقر است به آنجا 

 افرادی که در 
تورهای سازمان نظام 
مهندسی و دوره های 

تخصصی سازمان 
نظام مهندسی 

ساختمان ثبت نام 
می کنند عمدتًا از 

نظر برنامه ریزی و 
نرخ اعالم شده راضی 

هستند و به جرأت 
می توانم بگویم که 
نرخ هزینه تورهای 
تخصصی سازمان، از 
آژانسهای خصوصی 
اعزام کننده افراد به 
مراتب ارزانتر است.

التحــــــصیالن                                                 فــارغ  و 
مخـــــتلف  هــای  رشــته 
ســاختمان در دانشــگاه هــای 
اســتان بــوده اســت. در ایــن 
ــم  ــاس تفاه ــر اس ــه ب زمین
نامــه ای کــه بــا دانشــگاه یزد 
داشــتیم اقدامات ارزشــمندی 
ــن  ــه اســت. ای صــورت گرفت
اقدامــات موجب شــده اســت 
کــه دانشــجویان رشــته هــای 
ســاختمان در دانشــگاه بــا 
ــازمان  ــگاه س ــت و جای اهمی
ــاختمان  ــی س ــام مهندس نظ
بیشــتر آشــنا شــده و ارتبــاط 
خوبــی را بــا ســازمان داشــته 

ــند. باش
معــرفـــی دانشجــــــویان 
رشــته های ســاختمان بــه 
و  ســاختمانی  کارگاه هــای 
ارائــه آموزش هــای عملــی 
و تجربــی بــه آنهــا بــا هــدف 
یادگیــری هرچــه بهتــر امــور 
ــه  ــی مربوط ــی و تخصص فن
در همیــن ارتبــاط شــایان 

ــت. ــه اس توج
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آموزش سازمان؛ الگویی برای سایر استانها
 دکتر فرید عمید/ مسئول آموزش سازمان

نظــام  ســازمان  هدف هــای  اصلی تریــن  از  یکــی 
ــه  ــد پروان ــه و تمدی ــاء پای ــاختمان، ارتق ــی س مهندس
ــص و  ــالها تخص ــه س ــت ک ــانی اس ــتغال مهندس اش
تجربــه دارنــد و غالبــاً از آمــوزش هــای الزم از جملــه 
آمــوزش حیــن خدمــت  و  بازآمــوزی  دوره هــای 

ــد .  ــرده ان ــتفاده ک اس
ــر  ــین ناظ ــزرگ از مهندس ــاری ب ــه آم ــک جامع ــا ی م
ــزی  ــاس آن برنامه ری ــر اس ــم و ب ــه کرده ای ــازمان تهی س
آموزشــی ترتیــب داده ایــم کــه از جملــه آنهــا دوره هــای 

آزاد بــرای مهندســان اســت تــا از علــوم 
ــوان  ــه عن ــم . ب ــب نمانی ــا عق روز دنی
ــران در دوره  ــدس عم ــک مهن ــه ی نمون
و  جــوش  دربــاره  اگرچــه  تحصیــل 
جوشــکاری مطالــب زیــادی مــی آمــوزد، 
ــه را از نزدیــک  امــا عمــاًل چنــدان تجرب
شــاهد نیســت. در دوره هــای آزاد مــا 
بــه گونــه ای عمــل میکنیــم کــه بتوانــد 
ایــن گونــه مــوارد را بــه صــورت عملــی 
ــی  ــا بازبین ــد و ب ــه کن ــاهده و تجرب مش
نحــوه  از  خوبــی  تخمیــن  چشــمی، 

ــد. ــکاری بزن جوش
ــای  ــه دوره ه ــوط ب ــر مرب ــه دیگ  زمین
دانــش افزایــی اســت. بــه عنــوان نمونــه 
ــیوه  ــده ای در ش ــرات عم ــا تغیی در دنی
ــاده  ــاق افت ــح اتف ــت مصال ــرا و کیفی اج

اســت. در تمامــی رشــته هــا چنیــن اتفاقاتــی افتــاده 
و مــا دوره هــای آموزشــی ویــژه را بــا هــدف بازآمــوزی 

ــم.  ــی کنی ــزار م برگ
همچنیــن بــا توجــه بــه وضعیــت اشــتغال مهندســان 
ــی  ــد مکف ــب درآم ــر راه کس ــر س ــه ب ــکالتی ک و مش
ــب و کار را  ــای کس ــود دارد ، دوره ه ــا وج ــرای آنه ب

بــرای مهندســان پیش بینــی کرده ایــم.
کــه  گذاشــته ایم  را  هایــی  دوره  آن  بــر  عــالوه   
آشــنایی هرچــه بیشــتر آنــان بــا قوانیــن و مقــررات و 
دســتورالعمل هــا را در پی خواهد داشــت 
ــد  ــه خواهن ــه متوج ــوان نمون ــه عن و ب
ــرای  ــرارداد ب ــد ق ــان عق ــه در زم شــد ک
ــواردی  ــه م ــه چ ــد ب ــرا بای ــارت و اج نظ
بــه  را  کار  چگونــه  و  کننــد  توجــه 
ــد،  ــا ضمــن کســب درآم ــد ت پیــش ببرن
ــا  ــه نحــو مقتضــی ایف مسئولیتهایشــان ب

ــود.  ش
ــاط  ــن ارتب ــری در همی ــای دیگ دوره ه
مربــوط بــه نحــوه گــزارش نویســی دایــر 
می شــود کــه بــر مبنــای نــوع مســئولیت 
و اقدامــات انجــام شــده ، گــزارش را 
تهیــه می کننــد و از نوشــتن مطالبــی 
ــان خــارج از  ــرای آن کــه ممکــن اســت ب
تعهــدات و مســئولیت زا و مشــکل آفریــن 

ــد. باشــد، بپرهیزن

فریــد عمیــد ، متولــد ۱359 دارای مــدرک کارشناســی عمــران از دانشــگاه شــریف، ارشــد عمــران محیــط 
ــادا . او  زیســت از دانشــگاه تهــران و دکتــرا در رشــته عمــران- محیــط زیســت  از دانشــگاه  کارلتــون در کان

اکنــون بــه عنــوان مســئول واحــد آمــوزش ســازمان مشــغول بــه فعالیــت اســت .
نظر وی را درباره حوزه فعالیت واحد آموزش سازمان می پرسیم . می گوید:

ما یک جامعه آماری 
بزرگ از مهندسین 
ناظر سازمان تهیه 

کرده ایم و بر اساس 
آن برنامه ریزی 
آموزشی ترتیب 

داده ایم که از جمله 
آنها دوره های آزاد 
برای مهندسان است 
تا از علوم روز دنیا 

عقب نمانیم . 

ــی  ــائل حقوق ــا مس ــتر در آنه ــه بیش ــا ک ــن دوره ه  ای
ــوب  ــیار خ ــتقبال بس ــورد اس ــود، م ــرح داده می ش ش
ــوارد  ــال در م ــه ح ــا ب ــه و ت ــرار گرفت ــان ق مهندس
متعــددی توانســته اســت آنــان را از افتــادن در گــرداب 

مســئولیت هــا و مشــکالت ناخواســته نجــات دهــد.
ــورد دیگــر کــه در ســال جــاری روی آن تمرکــز   م
ــرای  ــازی ب ــای مج ــزاری دوره ه ــت ، برگ ــده اس ش
کســانی اســت کــه مجبــور بودنــد از مســافت هــای 
ــانند و در دوره  ــتان برس ــز اس ــه مرک ــود را ب دور، خ

ــد. ــه شــرکت کنن ــای پای آموزشــی و ارتق
ــد،  ــه و تمدی ــه در مــورد دوره هــای ارتقــای پای  البت
ســعی داریــم کالس هــا را بــه صــورت مجــازی 
ــه  ــد ب برگــزار کنیــم و فقــط شــرکت در آزمــون بای

ــود. ــام ش ــوری انج ــو حض نح
 مــا در واحــد آمــوزش همچنیــن یک ســری برنامــه های 
فرهنــگ ســازی را شــروع کرده ایــم کــه عمدتــاً 
مخاطبیــن آنهــا مالکان و مهندســان هســتند. در این 
دوره هــا اهمیــت و جایــگاه شناســنامه فنــی و ملکــی 
ــا در  ــود ت ــح داده می ش ــکان توضی ــرای مال ــز ب نی
آینــده بتــوان از آن بــه عنــوان یــک ســند در دســت 
فروشــنده و خریــدار بهــره جســت . مــوارد آموزشــی 
ــورت  ــه ص ــی ب ــی و ملک ــنامه فن ــه شناس ــوط ب مرب
یــک لــوح فشــرده بــه همــراه پروانــه ســاختمان در 
ــال  ــد . در س ــد ش ــرار داده خواه ــکان ق ــار مال اختی
ــوا کار  ــد محت ــه روی تولی ــم ک ــه داری ــاری برنام ج
کنیــم و مــردم متوجــه تفــاوت هــای بیــن ســاخت 
ــا اســتفاده از تخصــص  ــی همــراه ب و ســازهای قانون
مهندســین، بــا ســاخت و ســازهای غیرقانونــی و بــه 
کارگیــری بعضــی افــراد غیــر متخصــص وجــود دارد، 

بشــوند. 
ــی  ــای تفریح ــه ه ــن برنام ــوزش همچنی ــد آم واح
ــا  ــرای مهندســان عضــو پیش بینــی کــرده اســت ت ب
در کنــار بهــره وری از طبیعــت، برخــی آمــوزش هــا 
نیــز بــه آنهــا داده شــود کــه نمونــه آن هــا برگــزاری 
ــد نمایشــگاهی  ــای بازدی ــوردی و توره ــر ن ــور کوی ت

اســت .
ــوزش  ــد آم ــه واح ــم ک ــادآوری کن ــت ی ــوب اس خ
در                  ســعی  ســازمان،  کلــی  سیاســت  براســاس 
ــا  ــا و توره ــن آموزش ه ــرون ســپاری بســیاری از ای ب
داشــته و نتایــج خوبــی نیــز بــه دســت آورده اســت .

 همچنیــن یکســری دوره هــای کارآمــوزی و کارورزی 
و                                                                                     دانشــجویان  بــرای  کــه  کرده ایــم  پیش بینــی 
التحصیــالن دانشــگاه ها دوره هــای عملــی  فــارغ 
ــر  ــا دفات ــی ب ــال رایزن ــا در ح ــود. م ــته می ش گذاش

مهندســی معتبــر هســتیم کــه تعــدادی از دانشــجویان 
و فــارغ التحصیــالن را برای طــی دوره هــای کارآموزی 

ــم.  ــیل داری ــا گس ــه آنج و کارورزی ب
در ســال جــاری تنها در مــاه فروردین 7 دوره آموزشــی 

برگــزار شــده کــه ۴ دوره را مســتقیماً واحــد آمــوزش 
ــا  ــا هماهنگــی ب ــرون ســپاری و ی ــق ب ــه از طری و بقی
ــام  ــه انج ــده دوره،  ب ــزار کنن ــازمان های برگ ــایر س س

رســانیده اســت.
در ســال جــاری حــدود یــک میلیــارد تومــان بودجــه 
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ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــوزش در نظ ــد آم ــرای واح ب
ــی دارد  ــز درآمدزای ــوزش نی ــد آم ــر آن واح ــالوه ب ع
ــه  ــی ب ــی مبلغ ــای آموزش ــزاری دوره ه ــرای برگ و ب

عنــوان هزینــه دوره هــر چنــد ناچیز، از 
ــود.  ــت می ش ــدگان دریاف ــرکت کنن ش
دربرنامه هــای مــا همچنیــن بــه جــذب 
ــه  ــم ک ــژه  داده ای ــای وی ــر به اسپانس
مهمتریــن شــان مربــوط بــه دوره هــای 
حضــوری و مشــابه آن هاســت و بــرای 
دوره هــای مجــازی یــا وبینارهــا کمتــر 

ــم. ــرها رفته ای ــراغ اسپانس س

نیازســنجی  بــرای  گنجینــه زید: شــما 
آموزشــی چــــــگونه عمــل                            

ــد؟ ــی کنی م
 دکتــر عمیــد: واقعیــت آن اســت کــه بــرای 
ــخصی در  ــاز و کار مش ــا س ــی م ــنجی آموزش نیازس
ــدگاه و  ــر اســاس دی ــم و بیشــتر ب حــال حاضــر نداری
نظــر کمیتــه آمــوزش و تجربیــات حاصــل از برگــزاری 
دوره هــای قبلــی و میــزان درخواســت مهندســان 
ــد  ــه و تمدی ــای پای ــای ارتق ــود . دوره ه ــدام می ش اق

کــه اجبــاری اســت و دوره هــای 
ــه صــورت آزمایشــی  آزاد نیــز گاه ب
و گاه بــر اســاس درخواســت هــا 
ــم  ــود و ســعی داری ــی ش ــزار م برگ
ــی،  ــر دوره آموزش ــان ه ــه در پای ک
از شــرکت کننــدگان نظرخواهــی و 
نظــرات آنــان را پــس از جمع بنــدی 
ــرای دوره هــای بعــد مــورد توجــه  ب

ــم. ــرار دهی ق

کنیــم  مــی  زید:خواهــش  گنجینــه 
ــی  ــاط آموزش ــد ارتب بفرمایی
شــما بــا ســازمان هــای نظــام 
مهندســی ســاختمان در ســایر 

ــت؟  ــه اس ــتان چگون اس
ســعی  مــا  عمیــد:  دکتــر 
کرده ایــم بــا ســازمان های نظــام 
ســایر  در  ســاختمان  مهندســی 

ــا  ــارب آنه ــیم و از تج ــته باش ــاط داش ــتان ها ارتب اس
ــال از  ــز متقاب ــا نی ــه آنه ــن آنک ــم . ضم ــتفاده کنی اس
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــای س توانمندی ه
اســتان یــزد در بحــث آمــوزش اســتفاده الزم را 
می برنــد و ایــن مبادلــه همچنــان در ســال جــاری بــا 

ــا  ــه آن، همــکاری م ــه دارد. نمون ــوت ادام ــدرت و ق ق
بــا ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان هــای 

ــت . ــوده اس ــران ب ــارس و ته ف
ــات  ــن ارتباط ــد در ای  خــوب اســت بدانی
ــا از بســیاری  ــه م ــی شــود ک احســاس م
و  هســتیم  پیشــتاز  اســتان ها  از 
ــان در  ــارس و اصفه ــون ف ــتان هایی چ اس
مــواردی چــون دوره هــای آموزشــی آزاد ، 
از مــا الگــو گرفتــه انــد و تنــوع دوره هــای 
ــت.  ــر بــوده اس ــب افزون ت ــا بــه مرات م
اگرچــه دوره هــای مجــازی و وبینارهــا 
ــود را دارد و                                      ــاص خ ــازات خ ــا و امتی مزای
مــی توانــد میزبــان تعــداد زیــادی از 
شــرکت کننــدگان از اقصــی نقــاط اســتان 
و سراســر کشــور باشــد، امــا آنچــه مســلم 
ــر   ــه خاط ــوری ب ــای حض ــرکت در دوره ه ــت ش اس
دیدارهایــی کــه در حاشــیه جلســات آموزشــی اتفــاق 
می افتــد و نیــز ارتبــاط چهــره بــه چهــره افــراد 
ــود  ــاص خ ــای خ ــی ه ــد ویژگ ــی توان ــر م ــا یکدیگ ب
ــان دوره  ــا پای ــم ب ــا امیدواری ــه م ــد ک ــته باش را داش
ــه  ــر ب ــار دیگ ــا را ب ــادی از دوره ه ــداد زی ــا تع کرون
ــی  ــن ویژگ ــزار و از ای ــوری برگ ــورت حض ص

ــم . ــتفاده را ببری ــر اس ــا حداکث ه

ــان  ــت دیدگاهت ــن اس ــر ممک گنجینــه زید: اگ
ــازی  ــای مج ــگاه فض ــورد جای را در م
در               بصــری  و  ســمعی  امــــکانات  و 

ــد. ــازمان بفرمایی ــای س ــوزش ه آم
ــهای  ــعه آموزش ــرای توس ــد: ب ــر عمی  دکت
برنامــه  مــا   ، فرهنگ ســازی  بــا  مرتبــط 
ویــژه ای بــرای تولیــد کلیــپ هــای آموزشــی 
ــد .  ــنگینی را می طلب ــه س ــه هزین ــم ک داری
بــا اســتفاده از ایــن کلیــپ هــای آموزشــی در 
فضــای مجــازی و یــا وبینــار هــا و همایــش ها 
و دوره هــای آموزشــی ، بــه مالــکان نســبت به 
ترویــج فرهنــگ قانــون گرایــی و پیشــگیری از 

ــم. ــک می کنی ــازی کم ــالف س خ

 در مورد دوره های 
ارتقای پایه و تمدید، 
سعی داریم کالس ها 
را به صورت مجازی 
برگزار کنیم و فقط 
شرکت در آزمون 

باید به نحو حضوری 
انجام شود.

 برنامه داریم که 
روی تولید محتوا کار 
کنیم و مردم متوجه 

تفاوت های بین 
ساخت و سازهای 
قانونی همراه با 

استفاده از تخصص 
مهندسین، با ساخت 

و سازهای غیرقانونی 
و به کارگیری بعضی 
افراد غیر متخصص 
وجود دارد، بشوند.

ــازمان  ــوزش س ــه آم ــا بشــیری عضــو کمیت محمدرض
ــت و  ــازمان مدیری ــی س ــی و اجرای ــام فن ــر نظ و مدی
ــابقه  ــال س ــت. 26 س ــزد اس ــتان ی ــزی اس ــه ری برنام

اجرایــی دارد. مدیــرکل راهــداری و حمــل و 
نقــل جــاده ای بــوده و پــس از آن تــا کنــون 
در ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی اســتان 
ــه اســت. کارشــناس  مشــغول انجــام وظیف
مهندســی عمــران، گرایــش ســازه و گواهــی 
ــال ۱3۸۸  ــد در س ــی ارش ــه کارشناس نام

ــد: اســت. او مــی گوی
 مهــم تریــن وظایــف معاونــت فنــی و 
برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  اجرایــی 
ــف مــی شــود:  ــزی در ســه بخــش تعری ری
بخــش اول تشــخیص صالحیــت مشــاوران 
در  مایلنــد  کــه  اســت  پیمانکارانــی  و 
کشــور  و  اســتان  عمرانــی  پروژه هــای 
ــت  ــی صالحی ــه گواه ــد. ارائ ــت کنن فعالی

ــد  ــی بتوانن ــتگاه های اجرای ــا دس ــت ت ــا ماس ــا ب آنه
بــر اســاس قانــون برنامــه و بودجــه از ظرفیــت و 
ــکاران در اجــرای  ــه مشــاوران و پیمان ــی این گون توانای
ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــای عمران پروژه ه

ــن حــوزه  ــوردی کــه در ای  دومیــن م
ــی  ــتیم بررس ــرا هس ــدی اج ــا متص م
کارگــروه  در  عمرانــی  طرحهــای 
مــاده 23 قانــون الحــاق 2 اســت. اگــر 
ــن  ــاده در ای ــان س ــه زب ــم ب بخواهی
بــاره صحبــت کنیــم، هــر پــروژه 
ــت  ــوان موافق ــه بت ــرای آنک ــی ب عمران
ــه کــرد، الزم اســت  ــه اش را مبادل نام
ــاده 23 و  ــه کارشناســی م ــه تاییدی ک
کارشناســی قانــون الحــاق بــه مــاده 2 
ــن کارگــروه  ــد. ریاســت ای را اخــذ کن
ــه  ــازمان برنام ــس س ــده رئی ــه عه ب
معاونــت  اســت.  اســتان  بودجــه  و 

آموزش های سازمان و ارتقاء پایه 
مهندسان شاغل در دستگاه های دولتی
مهندس محمدرضا بشیری/ مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد و 
عضو کمیته آموزش سازمان

رئیس محترم 
سازمان پیشنهاد 
کردند که برای 
بعضی از کارکنان 
دولت که عضو 
سازمان نظام 

مهندسی ساختمان 
نیز می باشند 

دوره های مشترک را 
که برای ارتقای پایه 
مفید باشند دایر کنیم
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برنامه ریــزی و اینجانــب عضــو ایــن کارگــروه هســتیم 
ــی اســتانداری  ــه همــراه نماینــده معــاون عمران کــه ب
ــوارد  ــر از م ــی دیگ ــم. یک ــال می کنی ــوع را دنب موض

ــا ســازمان  اصلــی کــه در اینجــا مــا را ب
اســتان  ســاختمان  مهندســی  نظــام 
ــه شــورای فنــی  ــد، دبیرخان ــد میزن پیون
ــب مســئولیت  ــه اینجان اســتان اســت ک

آن را برعهــده دارم.
در  توضیحــی  اینجــا  در  اســت  الزم   
مــورد شــورای فنــی اســتان بدهــم. ایــن 
ــری  ــع تصمیم گی ــن مرج ــورا باالتری ش
ــه  ــت ک ــتان اس ــی اس ــای عمران پروژه ه
ــه ریاســت اســتاندار تشــکیل می شــود  ب
ــی  ــاون هماهنگ ــان مع ــاب ایش و در غی
ــه  ــن وظیف ــی اســتانداری ای ــور عمران ام
ســازمان  رئیــس  دارد.  عهــده  بــر  را 
ــم  ــتان ه ــزی اس ــه ری ــت و برنام مدیری
دبیــر شــورای فنــی اســتان اســت و 
اعضــای اصلــی آن عبارتنــد از: مدیــر 
کل راه و شهرســازی اســتان، رئیــس 
مدیــرکل  جهادکشــاورزی،  ســازمان 
نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس، 

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب، مدیرعامــل شــرکت 
آب منطقــه ای، مدیرعامــل شــرکت بــرق اســتان، معــاون 
مالــی و رئیــس خزانــه معیــن اســتان، رئیــس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی و رئیــس بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی. 
در کنــار ایــن دســتگاه هــای اصلــی از مدیــران و 

ــه  ــی ک ــایر دســتگاه های کارشناســان س
نظــام  ســازمان  شــهرداری ها،  ماننــد 
ســازمانهای  و  ســاختمان  مهندســی 
ــاورزی،  ــدن و کش ــی مع ــام مهندس نظ
آزمایشــگاه مکانیــک خــاک و ســایر 
اشــخاص صاحــب نظــر ،  همچنیــن 
ــارت و  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
ســایر دســتگاه هایــی کــه بــا پروژه هــای 
عمرانــی ارتبــاط مســتقیم دارنــد، دعوت 
بــه عمــل مــی آیــد تــا در شــورای فنــی 

ــند. ــته باش ــور داش حض
فعــال  کــه حضــور  اعضــا  از  یکــی   
در  و  دارد  اســتان  فنــی  شــورای  در 
شــورای  زیرمجموعــه  کارگروه هــای 
فنــی اســتان نیــز حاضــر اســت، ســازمان 
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد 

ــت. اس

ــروه  ــار کارگ ــتان چه ــی اس ــورای فن ــه ش  زیرمجموع
ــرای جلســات شــورای  هســتند کــه خــوراک الزم را ب
فنــی اســتان تهیــه می کننــد و صــورت جلســات آنهــا 
ــی و  ــه بررس ــتان ب ــی اس ــورای فن در ش

تصویــب گذاشــته مــی شــود.
اولیــن ایــن مــوارد کارگــروه پیمــان 
و ضوابــط فنــی اســت کــه کار حــل 
ــکاران و مشــاوران و  ــن پیمان ــالف بی اخت
دســتگاه هــای اداری را عهــده دار اســت. 
ــت  ــارت اس ــروه نظ ــورد، کارگ ــن م دومی
ــتان  ــی اس ــای عمران ــروژه ه ــر پ ــه ب ک
نظــارت دارد و در بازدیــد هــای خــود 
نواقــص کار را مشــخص و پــروژه هــای را 
ارزشــیابی مــی کنــد. دســتگاه ها موظــف 
هســتند کــه بــر اســاس گــزارش ارســالی 
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی نســبت 

ــد.  ــدام کنن ــص اق ــع نقای ــه رف ب
کارگــروه آمــوزش نظــام فنــی و اجرایــی، 
ــورای  ــه ش ــروه زیرمجموع ــومین کارگ س
فنــی اســتان اســت و ســازمان نظــام 
ــروه  ــن کارگ ــاختمان در ای ــی س مهندس
نیــز حضــور فعــال دارد و بــه همــراه 
ــه  ــت و برنام ــازمان مدیری کارشناســان اســتانداری، س
ریــزی، آمــوزش فنــی و حرفــه ای، اداره کل اســتاندارد، 
و  نوســازی  کل  اداره  و  شهرســازی  و  راه  کل  اداره 
مرکــز  منطقــه ای،  آب  مــدارس، شــرکت  توســعه 
آمــوزش و پژوهــش ســازمان مدیریــت و ســازمان 
برنامــه و بودجــه اســتان، آزمایشــگاه 
نماینــده                                                                               و  خــاک  مکانیــک  و  فنــی 
تخصصــی  و  صنفــی  هــای  انجمــن 
ــا  ــا م ــزد، ب ــگاه ی ــی دانش ــکده فن دانش
وظیفــه  مهمتریــن  دارنــد.  همــکاری 
ــای  ــه دوره ه ــت ک ــروه آن اس ــن کارگ ای
عوامــل  ارتقــاء  جهــت  در  آموزشــی 
را  اســتان  اجرایــی  و  فنــی  نظــارت 

می کنــد. برنامه ریــزی 
ــح   چهارمیــن مــورد هــم کارگــروه مصال
ــت  ــاختمان اس ــت س ــزات صنع و تجهی
و تــالش مــی کنــد در پــروژه هــای 
ــح اســتاندارد و مرغــوب  ــی از مصال عمران
الزم                                                                                صالحیــت  گواهــی  دارای  کــه 
اســتفاده  همچنیــن  باشــند،  مــی 
پروســه  در  جدیــد  فناوری هــای  از 
کــه  کنــد  اســتفاده  ســاز  و  ســاخت 

ما خوشحالیم که 
سازمان نظام 

مهندسی ساختمان 
در سال گذشته 

دوره های آموزشی 
بسیار خوبی را برای 
مهندسان برگزار 
کرده و اخیراً نیز 
دوره ها غالبًا به 

صورت مجازی            
در حال برگزاری 
است و از کیفیت 

باالیی برخوردار است

مهندسین ما چه 
در حوزه سازمان 

نظام مهندسی 
ساختمان و چه در 
حوزه دستگاه های 

دولتی، اگر اطالعات 
فنی تخصصی و 

مدیریت کافی داشته 
باشند، می توانند از 

چالشهای احتمالی در 
پروژه های عمرانی 
و تخصصی به خوبی 

جلوگیری کنند.

ــد از              ــت، بای ــم آب اس ــتان ک ــک اس ــا ی ــون اینج چ
فنــاوری هایــی کــه از انــرژی کمتــر اســتفاده و                                                                            

بهــره دهــی باالتــری دارنــد اســتفاده کنیــم.
دربــاره وظیفــه مــا در کمیتــه آمــوزش ســازمان 
ــن  ــن و مطمئ ــه بهتری ــاختمان ک ــام مهندســی س نظ
ــازمان  ــازمان و س ــن س ــن ای ــده بی ــد دهن ــن پیون تری
ــم  ــاره کن ــدا اش ــت، ابت ــزی اس ــت و برنامه ری مدیری
کــه در ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان دو 

حــوزه وجــود دارد کــه در زمینــه آمــوزش 
مدیریــت  یکــی  می کننــد:  فعالیــت 
ــه  ــوزش و پژوهــش ســازمان اســت ک آم
متولــی آمــوزش کارکنــان دولــت اســت و 
دیگــری هــم حــوزه نظــام فنــی و اجرایــی 
اســت کــه مســئولیت آمــوزش فنــی 
ــتان  ــی اس ــای اجرای ــرح ه ــی ط تخصص
را برعهــده دارد و مشــاوران و پیمانــکاران 
دهــد.  مــی  قــرار  آمــوزش  تحــت  را 
ــترک  ــل مش ــا فص ــت م ــن تربی ــه ای ب
بیــن ســازمان هــای نظــام مهندســی 
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  و  ســاختمان 
ــری  ــک س ــاط ی ــن ارتب ــتیم. در ای هس
ــه طــور پیوســته از ســوی  بخشــنامه ها ب
ــزی کشــور  ــت و برنامه ری ســازمان مدیری
ــوط  ــه مرب ــی شــود ک ــالغ م منتشــر و اب

بــه حــوزه نظــام فنــی و اجرایــی اســت و مــا تکلیــف 

داریــم کــه عقــب ماندگــی ۸ ســاله گذشــته در بخــش 
آمــوزش را بــه دلیــل تعطیلــی ســازمان برنامــه و 
ــام  ــل نظ ــن عوام ــم . همچنی ــری کنی ــه پیگی بودج
فنــی و اجرایــی را بازآمــوزی کنیــم و افــراد جدیــدی 
ــش  ــر پوش ــوند، زی ــوزه وارد می ش ــن ح ــه ای ــه ب را ک
ــه ســنگین  ــن وظیف ــرای آنکــه ای ــم. ب ــوزش بگیری آم
ــه  ــانیم کاری ک ــام برس ــه انج ــته ب ــور شایس ــه ط را ب
از ســال گذشــته اتفــاق افتــاده آن بــوده کــه بخشــی 
ــرون ســپاری شــده  ــوزش ب از بحــث آم
بخــش  در  شــرکت  دو  از خدمــات  و 
ــکاران ،  ــوزش پیمان ــرای آم خصوصــی ب
ــتفاده  ــت اس ــان دول ــاوران و کارکن مش
ــط  ــوزی توس ــای بازآم ــم. محوره کردی
ایــن دو شــرکت بیشــتر در زمینــه هــای 
ــه  ــوده ک ــاختمان ب ــاری و راه و س معم
فنــی  آموزش هــای مصــوب شــورای 

اســتان را پیگیــری می کننــد. 
همچنیــن جلســاتی را بــا ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان اســتان برگــزار 
کرده ایــم و رئیــس محتــرم ســازمان 
ــی از  ــرای بعض ــه ب ــد ک ــنهاد کردن پیش
ــازمان  ــو س ــه عض ــت ک ــان دول کارکن
ــی  ــز م ــاختمان نی ــی س ــام مهندس نظ
باشــند دوره هــای مشــترک را کــه بــرای 
ــان چــون  ارتقــای پایــه مفیــد باشــند دایــر کنیــم. آن

بسیاری از کسانی که 
متصدی امور رده 
باالی استان هستند 

از قشر مهندسین               
می باشند که                    

می توان از حضور 
آنها در رده های 

مدیریتی استانداری 
و سازمان مدیریت و                  
برنامه ریزی، استفاده 

برد.
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ــرکت  ــی ش ــند ، گواه ــی باش ــز م ــت نی ــد دول کارمن
ــا  ــای نظــام اداری آنه ــرای ارتق در دوره ب
ــا  ــاس م ــن اس ــر ای ــرد دارد. ب ــم کارب ه
ــا ســازمان نظــام  ــه صــورت مشــترک ب ب
تعــداد 63 دوره  مهندســی ســاختمان 
ــه  ــم ک ــف کردی آموزشــی مشــترک تعری
آمــوزش  بــر ۱3۸۴ ســاعت  مشــتمل 
اســت. ایــن دوره هــا بــه تفصیــل تعریــف 
مــورد  آمــوزش  کارگــروه  در  و  شــده 
ــه  ــت ب ــه و در نهای ــرار گرفت ــی ق بررس
ــیده  ــتان رس ــی اس ــورای فن ــب ش تصوی
اســت. البتــه مــن بایــد اشــاره کنــم کــه 
ــازمان  ــه س ــر آنچ ــالوه ب ــا ع کل دوره ه
تعریــف  ســاختمان  مهندســی  نظــام 
کــرده ۱30 دوره و مشــتمل بــر ۱733 
ســاعت آمــوزش اســت. طبیعتــاً یکســری 
دوره هایــی نیــز وجــود دارد کــه مســتند 
بــه بخشــنامه هــای جدیــدی اســت 
ــور  ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــه س ک
ارســال                   یــا گاه هــر روزه  هــر هفتــه 
مــی کنــد. در هــر صــورت بایــد دوره هــای 
جدیدتــری نیــز تعریــف شــود تــا دانــش 

ــد. ــه روز باش ــی ب ــی و اجرای ــراد فن اف
 در مــورد شــرایط مهــم مدرســین همانطــور کــه 
خدمــت شــما عــرض کــردم مرکــز آمــوزش و پژوهــش 
اســتان کــه  ریــزی  برنامــه  و  ســازمان مدیریــت 
ــوری  ــتخدامی کش ــازمان اداری و اس ــه س زیرمجموع
ــوع  ــه موض ــرده ک ــن ک ــتورالعملی را تدوی ــت، دس اس
آن احــراز صالحیــت تدریــس و اجــرای برنامــه تربیــت 

ــت.  ــت اس ــان دول ــوزش کارکن ــرای آم ــان ب مدرس
ــالغ  ــب رســیده و اب ــه تصوی ــه ب ــن بخشــنامه ک در ای
شــده حداقــل مــدرک تحصیلــی متقاضیــان تدریــس، 
ــان  ــه متقاضی ــن اینک ــت. ضم ــد اس ــی ارش کارشناس
ــت  ــای هیئ ــد از اعض ــت بای ــان دول ــس کارکن تدری
ــی  ــای آموزش ــند. دوره ه ــز باش ــگاه ها نی ــی دانش علم
خــاص بــرای ایــن گونــه افــراد در نظــر گرفتــه شــده 
ــه خاطــر  و  ســال گذشــته چهــار دوره آن برگــزار و ب
ــرو  ــر روب ــا تاخی ــن دوره هــا اندکــی ب ــا ای شــیوع کرون
ــا آمــوزش هایــی کــه  شــده اســت. مــا از مدرســین ب
ــه  طــی می کننــد و صالحیتــی کــه احــراز می شــود ب
ــم.  ــی تخصصــی اســتفاده می کنی ــوان اســتادان فن عن
فــرم هایــی نیــز در اختیــار ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان اســتان قــرار داده شــده اســت کــه تعــدادی 
تکمیــل  را  فرمهــا  ســازمان  برجســته  اعضــای  از 

انجــام  دســت  در  الزم  هماهنگی هــای  و  کرده انــد 
اســت تــا بــه یــاری خــدا از تدریــس این 
افــراد نیــز بــرای آمــوزش در حــوزه فنــی 
ــم.  ــی اســتفاده کنی ــی و اجرای نظــام فن
ــه  ــم در برنام ــای مجــازی ه ــوزش ه آم
ــا شــیوع ویــروس  ــوده کــه ب کاری مــا ب
ــر  ــل ت ــر و کام ــدی ت ــی ج ــا خیل کرون
ــه  ــی ک ــاس مباحث ــر اس ــده اســت. ب ش
نظــام  ســازمان  آمــوزش  کمیتــه  در 
مهندســی ســاختمان اســتان مطــرح 
ــز  ــازمان نی ــن س ــبختانه ای ــود و خوش ب
ــد،  ــال می کن ــی را دنب ــای خوب برنامه ه
تجهیــزات  و  امکانــات  از  مایلیــم 
نظــام  ســازمان  در  کــه  فناورانــه 
مهندســی ســاختمان اســتان ایجــاد 
ــه                                                    ــرد ایــن گون شــده در جهــت پیــش ب

ــم.  ــرداری کنی ــره ب ــا به ــه ه برنام
 بســیاری از کســانی کــه متصــدی امــور 
از قشــر  رده بــاالی اســتان هســتند 
مهندســین مــی باشــند کــه مــی تــوان 
ــی  ــای مدیریت ــا در رده ه ــور آنه از حض
و                 مدیریــت  ســازمان  و  اســتانداری 
ــرد. واقعیــت آن اســت کــه  ــزی، اســتفاده ب برنامــه ری
مهندســین مــا چــه در حــوزه ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان و چــه در حــوزه دســتگاه های دولتــی، 
اگــر اطالعــات فنــی تخصصــی و مدیریــت کافــی 
ــی در  ــهای احتمال ــد از چالش ــند، می توانن ــته باش داش
پروژه هــای عمرانــی و تخصصــی بــه خوبــی جلوگیــری 

ــد. کنن
در غیــر ایــن صــورت نــه فقــط پــروژه هــا بــا مشــکل 
روبــرو مــی شــوند بلکــه گاه مســائل و مشــکالت 
بــه دســتگاه قضایــی نیــز کشــیده می شــود. مــا 
خوشــحالیم کــه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
در ســال گذشــته دوره هــای آموزشــی بســیار خوبــی را 
ــرای مهندســان برگــزار کــرده و اخیــراً نیــز دوره هــا  ب
غالبــاً بــه صــورت مجــازی در حــال برگــزاری اســت و 
ــه  ــی برخــوردار اســت و مهندســین ب ــت باالی از کیفی
ــا تکالیــف و حقــوق خــود آشــنا می شــوند و  ــی ب خوب

ــد. ــام بدهن ــی انج ــان را به خوب ــد کارش می توانن

مرکز آموزش و 
پژوهش سازمان 

مدیریت و                 
برنامه ریزی استان 
که زیر مجموعه 
سازمان اداری و 

استخدامی کشوری 
است، دستورالعملی 
را تدوین کرده که 
موضوع آن احراز 
صالحیت تدریس و 

اجرای برنامه تربیت 
مدرسان برای 

آموزش کارکنان 
دولت است. 

کارآموزی و دیدگاه های دو دانشجو

ــجوی  ــک دانش ــا ی ــم  ب ــو میکنی  گنجینــه زید :   گفتگ
ــود را  ــوزی خ ــه دوره کارآم ــران ک ــته عم رش
ــم  ــش می کنی ــان خواه ــد. از ایش ــی گذران م

ــد . ــی کنن ــود را معرف خ

ــجوی  ــی دانش ــین ذبح ــید حس ــن س ــجو: م دانش
دانشــگاه یــزد. ورودی 95 هســتم و در رشــته عمــران 

ــم.  ــی کن ــل م تحصی

ــورد  ــم در م ــش می کنی گنجینــه زید: خواه
توضیــح  خــود  کارآمــوزی  دوره 

ــد. بفرمایی
دانشــجو: مــن دوره کارآمــوزی را در 
یــک دفتــر مهندســی گذرانــدم و در 
آنجــا طراحــی ســوله را یــاد گرفتــم. 
مــی دانیــد کــه ســتون هــا در ســوله بــا 
ــازه  ــس س ــت و برعک ــاوت اس ــازه متف س
ــاال  ــرف ب ــه ط ــتون ب ــه س ــدر ک هرچق

ــود. ــتر میش ــت آن بیش ــود ضخام ــی ش ــاخته م س
مــن ســه مــاه در آن دفتــر مشــغول یادگیــری بــودم. 
در آنجــا یکــی دیگــر از دوســتان مــن هــم بــه صــورت 
ــرای  اســتخدامی فعالیــت می کــرد و کمــک موثــری ب

مــن بــود.

ــرای دوره  گنجینــه زید: چــه شــد کــه ایــن محــل را ب
ــد؟ ــاب کردی ــوزی انتخ کارآم

ــاس  ــر اس ــر ب ــن دفت ــاب ای ــت انتخ ــجو: عل  دانش
معرفــی آن از ســوی یکــی از اســتادان مــن بــود. البتــه 
در آن دوره تعــدادی از دوســتان مــن نیــز در مجموعــه 
ــع در  ــکان واق ــاری پزش ــاختمان تج س
ــی دوره آموزشــی  ــت اهلل طالقان ــوار آی بل

ــد.  ــی خــود را گذراندن عمل

ــا  ــما آی ــوزی ش ــل کار آم گنجینــه زید: مح
در ارتبــاط بــا دانشــگاه هــم بــود؟

 دانشــجو: در دفتــر مهندســی کــه 
ــا  مــن کار میکــردم یکــی از اســتادان م
ــان  ــتند و ایش ــتقیم داش ــئولیت مس مس
در آنجــا آموزش هــای عملــی الزم را بــه 

ــد. مــن مــی دادن

گفتگو با دانشجویان شرکت کننده در کارگاه های آموزشی ساختمان در دانشگاه یزد، 
قبل از انعقاد تفاهم نامه سازمان و دانشگاه

من در این جا متوجه 
شدم که طراحی سوله 
به نسبت طراحی سازه 
راحت تر و سریع تر 

است و به همین لحاظ 
عالقه مند شدم که در 
این گرایش کار کنم.

استادان، راهنمایان موفق  در انتخاب  
 کارگاه و محل کارآموزی دانشجویان
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 گنجینــه زید: چقــدر ایــن دوره ارتبــاط مســتقیم 
ــه در  ــری ک ــما و دروس نظ ــالت ش ــا تحصی ب

ــت؟ ــد ، داش ــه ای ــگاه آموخت دانش
آمــوزش  و  رشــته  و  دفتــر  انتخــاب   دانشــجو: 

ــرورت  ــاس ض ــر اس ــوله را ب ــاخت س س
ــر آن اســت  ــه بهت ــردم وگرن ــری ک پیگی
ــاً  ــوزی صرف ــن  دوره کارآم ــه در چنی ک
دانشــجویانی  شــرکت کننــد کــه مایلنــد 
ــد. در کار ســاخت ســوله تخصــص بگیرن
ــدم  ــه ش ــا متوج ــن ج ــن در ای ــه م البت
کــه طراحــی ســوله بــه نســبت طراحــی 
ــر اســت و  ــریع ت ــر و س ــازه راحــت ت س
بــه همیــن لحــاظ عالقــه منــد شــدم کــه 
در ایــن گرایــش کار کنــم. همچنیــن یاد 
ــاختمان  ــی س ــرای طراح ــه ب ــم ک گرفت
بهتــر اســت همــه مهندســین ابتــدا 
طراحــی ســوله را آمــوزش ببیننــد. نکتــه 
مهــم دیگــری کــه مــن در اینجــا متوجــه 
ســوله                                                                 طراحــی  بــرای  آنکــه  شــدم 
در  دقیقــی  و  مشــخص  نامــه  آییــن 

ــت. ــترس نیس دس

ــی  ــارغ التحصیل ــت ف ــخص اس ــا مش  گنجینــه زید: آی
ــت؟ ــی اس ــه زمان ــما چ ش

ــی کرونــا بــه پایــان برســد.   دانشــجو: بلــه وقت
البتــه مــن عالقــه منــدم کــه در مقطــع 
کارشناســی ارشــد نیــز تحصیــالت خــود 
را در رشــته مدیریــت ســاخت یــا ســازه 

ــه دهــم. ادام

کیفیــت  بهبــود  بــرای  زید:  گنجینــه 
چــه  کارآمــوزی  دوره هــای 

داریــد؟  پیشــنهادی 
 دانشــجو: دیــدگاه مــن آن اســت 
ــتادان  ــک از اس ــر ی ــت ه ــر اس ــه بهت ک
مــا در دانشــگاه طــی تمــاس هــا و                            
ــر مهندســی  ــا دفات ــی کــه ب ــاط های ارتب
ــرکت ها  ــاختمانی و ش ــای س و کارگاه ه
ــاب و  ــان را انتخ ــجویان ش ــد، دانش دارن
ــی  ــای تحصیل ــی ه ــه ویژگ ــه ب ــا توج ب
ــر  ــای ه ــدی ه ــه من ــتعداد و عالق و اس

ــه را  ــل دوره هــای کار آمــوزی مربوط دانشــجو، مح

معرفــی کننــد تــا ایــن دوره بــا عالقــه منــدی و نتیجــه 
ــد. ــان برس ــه پای ــری ب ــیار بهت بس

کارآموزی در عرصه عمل

 محمــد انــوری هســتم. تــرم ششــم 
در  کــه  عمــران  کارشناســی  رشــته  

دانشــگاه یــزد تحصیــل میکنــم. 
دوره کارآمــوزی بــرای مــا ســال گذشــته 
برگــزار گردیــد. ایــن دوره در محــل 
دانشــگاه برگــزار شــد و از مهندســین 
ــام  ــازمان نظ ــابقه س ــا س ــه و ب ــا تجرب ب
مهندســی ســاختمان نیــز بــرای حضــور 
در آن دعــوت گردیــد و از تجربیــات آنهــا 

ــم. ــتفاده کردی اس
ماننــد  نیــز  مختلفــی  هــای  کالس   
بــا  آشــنایی  داد،  قــرار  طــرح  کالس 
کارگاه ســاختمانی و آشــنایی بــا اجــزای 
ســاختمان برگــزار گردیــد. از اســاتید 
ایــن دوره مــی توانــم از مهنــدس دادور و 
مهنــدس کامــران نــام ببــرم.  اســاتید دانشــگاه نیــز در 
ایــن دوره  بــه مــا آمــوزش هــای الزم را ارائــه کردنــد.

ــم  ــی ه ــوزی کار عمل ــا در دوره کارآم  گنجینــه زید : آی
انجــام شــد؟

ــط  ــن دوره فق ــر. در ای ــجو: : خی دانش
مهندســی  دفاتــر  از  یکــی  بــا  مــن 
همــکاری داشــتم . در ایــن دفتــر باتوجــه 
بــه اینکــه هنــوز مــا در ابتــدای راه 
بودیــم و چنــدان آشــنایی بــا فعالیتهــای 
بــا  بیشــتر  نداشــتیم،  ســاختمانی 
ــد  ــد در ح ــد اتوک ــی مانن ــرم افزارهای ن
ــن  ــه م ــد. البت ــدل ســازی کار میکردن م
داوطلبانــه بــا مهندســینی کــه بیــرون از 
ــور  ــاختمانی حض ــرکت در  کارگاه س ش
ــان   ــدم. آن ــی ش ــراه م ــد، هم ــی یافتن م
در حــد ســاختمانهای دو یــا ســه طبقــه 
و ســاده کار مــی کردنــد. در محــل پروژه 
ــودم و  ــری ب ــدس مج ــراه مهن ــه هم ب
ــه عنــوان دســتیار او فعالیــت  در واقــع ب
ــی را در  ــه خوان ــم نقش ــم ک ــتم . ک داش
آنجــا یــاد گرفتــم.  فنــون قالــب بنــدی، آرماتوربنــدی، 

 مهندس کم تجربه 
یا خدای نکرده                      
بی تجربه، در زمانی 
که می خواهد نظری 
ابراز کند، همواره 
با این تردید ضمنی 
روبروست که شاید 
نظرش اشتباه باشد 
و با صدای لرزان 

و نا مطمئن سخن                  
می گوید. 

با توجه به 
ویژگی های تحصیلی 

و استعداد و
 عالقه مندی های 
هر دانشجو، محل 

دوره های کار 
آموزی مربوطه را 
معرفی کنند تا این 

دوره با عالقه مندی 
و نتیجه بسیار بهتری 

به پایان برسد.

ــا  ــر و نحــوه اجــرای ســقف ه ــدی تی ــب بن نحــوه قال
ــج  ــه تدری ــی را ب ــکات اجرای ــر ن و دیگ
ــم  ــا الزم می دان ــه در اینج ــم ک فراگرفت
از اســاتیدم آقایــان مهنــدس عبداللهــی و 
مهنــدس دهقــان تشــکر داشــته باشــم .

مــن بــه لحــاظ عالقــه منــدی شــخصی 
ــگ  ــز هماهن ــرکت ها نی ــران ش ــا مدی ب
آنجــا  در  جلســه  چنــد  در  و  کــردم 
ــادی  ــل زی ــه دلی ــا ب ــم ، ام حضــور یافت
دروس دانشــگاه ناچــار بــه قطــع ارتبــاط 
ــئوالن  ــرکتها و مس ــران ش ــدم.  مدی ش
دانشــجویان  کــه  می کردنــد  عنــوان 
بــه لحــاظ اینکــه ســرگرم تحصیــل 
هســتند و تنهــا بــه صــورت پــاره وقــت 
و غیرمنظــم مــی تواننــد در شــرکت 
نظــم  عمــاًل  کننــد،  پیــدا  حضــور  
ــن  ــد.  همی ــم می زنن ــه ه ــرکت را ب ش
امــر باعــث می شــد کــه عالقــه چندانــی 
ــند.  ــته باش ــا نداش ــا م ــاعدت ب ــه مس  ب

ــای  ــه کاره ــن گون ــما از ای ــی ش گنجینــه زید:ارزیاب
ــت  ــاختمانی چیس ــای س ــی در کارگاه ه عمل
ــن  ــه در ای ــی ک ــه تجربیات ــه ب ــا توج ــجو: ب  دانش
ــه دســت آورده ام احســاس  کارگاه هــای ســاختمانی ب
مــی کنــم کــه در صــورت عــدم حضــور در ایــن گونــه 

آموزشــهای تجربــی تمــام تحصیــل مــن 
ــت  ــی یاف ــام م ــری انج ــورت نظ ــه ص ب
ــاً  ــل، تقریب ــت از تحصی ــس از فراغ و پ
ــر  ــد صف ــی در ح ــوزش عمل ــر آم از نظ
ــن  ــودم کــه نمی توانســت کارآمــدی م ب

ــد. را نشــان ده
ــدان مناســب  ــک مهنــدس چن ــرای ی  ب
هــای  کارگاه  در  وقتــی  کــه  نیســت 
ســاختمانی حضــور مــی یابــد، یــک 
را  کاری  بتوانــد  ســاده  آرماتوربنــد 
انجــام دهــد کــه مهنــدس بــا آن بیگانــه 
می شــود  باعــث  وضــع  ایــن  اســت. 
ــر  ــر ماه ــک کارگ ــکلی ی ــه هرش ــه ب ک
ــا اســتاد کار در کارگاه کاری انجــام  و  ی

ــرد . ــوان کار درســت بپذی ــه عن ــدس ب ــد، مهن می ده
ــرده            ــدای نک ــا خ ــه ی ــم تجرب ــدس ک ــن مهن بنابرای
ــراز  ــد نظــری اب ــه می خواه ــی ک ــه، در زمان ــی تجرب ب
کنــد، همــواره بــا ایــن تردیــد ضمنــی روبروســت کــه 
ــرزان و  ــدای ل ــا ص ــد و ب ــتباه باش ــرش اش ــاید نظ ش

ــد.  ــی گوی ــخن م ــن س نامطمئ
ــر کاری را  ــارت ب ــا نظ ــر م ــن اگ همچنی
ــا  ــتاد کار ی ــه اس ــم ک ــم، ناچاری بپذیری
کارگــران ماهــر در کارگاه ســاختمانی 
ــد،  ــام می دهن ــه کار را انج ــکل ک ــر ش ه
ــوان کار  ــه عن ــان ب ــم و از آن ــد کنی تایی

ــم. ــتاندارد بپذیری اس

ــا  ــه م ــه ک ــان گون ــد،  هم مالحظــه کنی
ــه ســرعت مــی توانیــم  در کالس درس ب
ــه  ــزان تجرب ــود و می ــتاد خ ــی اس توانای
و تخصــص وی را کشــف کنیــم و بــه 
ــی  ــز وقت ــان نی ــم، خودم ــا بدهی آن به
پیــدا                                                       حضــور  ســاختمانی  کارگاه  در 
مــی کنیــم، اســتادکار و حتی کارگــران از 
شــیوه راه رفتــن مــا مــی تواننــد بفهمنــد 

ــتیم؟  ــالج هس ــرده ح ــد م ــه  چن ک

بــرای  شــما  پیشــنهاد  زید:  گنجینــه 
افزایــش کیفیــت برنامه هــای  آمــوزش عملــی 
دانشــجویان رشــته هــای ســاختمان چیســت؟ 
ــری  ــه واف ــه عالق ــه ب ــا توج ــن ب ــه م ــجو: البت دانش
کــه بــه ســاخت ســاز دارم، بــه هــر شــکل ممکــن در 
کارگاه ســاختمانی آموزش هــای الزم را کســب کــردم. 
ــه  ــوزی ک ــه حضــور در دوره کارآم ــا توجــه ب لیکــن ب
ــا همــکاری ســازمان  از طــرف دانشــگاه ب
نظــام مهندســی ســاختمان برگــزار شــد،     
بــه نظــرم ایــن چنیــن دوره هایــی نیازمند 
ــت  ــده اس ــگ کنن ــخص هماهن ــک ش ی
ــن  ــه بهتری ــر نقط ــان و در ه ــر زم ــا ه ت
اســتفاده را از دوره هــا ببریــم و هماهنــگ 
کننــده بتوانــد مــا را بــه کارگاه هــا و 
ــا  ــه کار م ــتر ب ــه بیش ــی ک ــش های بخ

ــد. ــی کن ــورد، راهنمای میخ
ــوزی  ــای کارآم ــر دوره ه ــال حاض  در ح
ــراد  ــه ای برگــزار می شــود کــه اف ــه گون ب
ــد  ــر اســاس رون ــاً ب شــرکت کننــده صرف
از فعالیتهــای  بــا بعضــی  کاری کارگاه 
و شــاید  آشــنا می شــوند  ســاختمانی 
فعالیتهــای  از  بســیاری  آنــان  کارآمــوزی  دوره  در 
دانشــجوی  و  نیفتــد  اتفــاق  اصــال  ســاختمانی 
ــد تمــام نیازهــای آموزشــی خــود  شــرکت کننده نتوان
را بــه صــورت عملــی مالحظــه و از آنهــا اســتفاده کند.

مدیران شرکتها 
و مسئوالن عنوان 

می کردند که 
دانشجویان به لحاظ 
اینکه سرگرم تحصیل 

هستند و تنها به 
صورت پاره وقت و 
غیر منظم می توانند 
در شرکت حضور  
پیدا کنند، عماًل نظم 

شرکت را به هم 
می زنند . 

برای یک مهندس 
چندان مناسب 

نیست که وقتی در              
کارگاه های ساختمانی 
حضور می یابد، یک 
آرماتوربند ساده 

بتواند کاری را انجام 
دهد که مهندس با 

آن بیگانه است. 



گنجینه یزد | شماره 52 |            159  158        | شماره 52 | گنجینه یزد           

دوره های کارآموزی و کارورزی؛ 
زمینه ساز پیوند سازمان و دانشگاه 
دکتر رضا مرشد / مدرس دانشگاه

رئیس کمیسیون  تخصصی عمران سازمان 

ــکان  ــاد مال ــش اعتم ــی و کاه ــل  نارضایت ــی از عل یک
از ســازمان نظــام مهندســی، اســتفاده از 
خدمــات  مهندســین نوپروانــه ولــی کــم 

ــوده اســت.    ــه ب تجرب
ــی  ــیون تخصص ــا در کمیس ــنهاد م پیش
اســت کــه مهندســین  ایــن  عمــران 
ــه  ــون ورود ب ــی آزم ــد از قبول ــران بع عم
پایــه و کســب پروانــه اشــتغال کار در 
زمینــه هــای طراحــی، نظــارت یــا اجــرا، 
یــک دوره چنــد ماهــه کارورزی را تحــت 
مهندســی  شــرکتهای  و  دفاتــر  نظــر 
منتخــب یــا ناظــران منتخــب ســازمان یــا 
ــس از  ــد و پ ــب  بگذرانن ــان منتخ مجری
موفقیــت در گذرانــدن ایــن دوره فعالیــت 
ــن  ــد. ای ــاز نماین ــود را آغ ــه ای خ حرف
ــه  ــره ســازمان ارائ ــه هیئــت مدی طــرح ب

ــه  ــه جانب ــای هم ــس از بررســی ه ــااهلل پ ــده و انش ش
ــود.  ــی ش اجرای

ــه و  ــب تجرب ــه کس ــی از وظیف ــر بخش ــرف دیگ از ط
ــت. در  ــگاه اس ــده دانش ــر عه ــارت ب مه
ایــن زمینــه درس دو واحــدی کارآمــوزی 
ــرای کارشناســی عمــران تعریــف شــده  ب
اســت کــه دانشــجو بتوانــد در ســال 
پایانــی تحصیــل خــود تجربــه کار عملــی 
را نیــز در محــل پــروژه هــای ســاختمانی 
فعــال و زیــر نظــر مهندســین بــا تجربــه 
علــت  بــه  متاســفانه  نمایــد.  کســب 
ــت ، در  ــف دانشــگاه و صنع ــاط ضعی ارتب
ــم.  ــن زمینــه چنــدان موفــق نبــوده ای ای
انتخــاب محــل کارآمــوزی بــه عهــده 
دانشجوگذاشــته شــده بــوده اســت و 
شــرکتهای  بــه  دانشــجو  مراجعــه  در 
ــری  ــا بی مه ــاً ب ــر غالب ــاختمانی معتب س

ــاختمانی از  ــرکتهای س ــده و ش ــه ش ــرکت ها مواج ش
ارائــه نامــه اعــالم آمادگــی بــرای پذیرش 
دانشــجو پرهیــز مــی کردنــد. نهایتــا 
اکثــر دانشــجویان در محــل نامناســب یــا 
یــک کارگاه غیــر فعــال دوره کارآمــوزی 
صــوری                    شــکل  بــه  تقریبــا  را  خــود 

ــد.  ــی گذراندن م
پیشــنهاد مــا در دانشــگاه یــزد ایــن 
بــوده اســت کــه گذرانــدن واحــد درســی 
کارآمــوزی بــا کمــک ســازمان نظــام 
مهندســی ســاختمان در محــل هــای 
مناســب شناســایی شــده توســط نظــام 
مهندســی و زیــر نظــر مهندســین صاحب 
تجربــه و صالحیــت صــورت پذیــرد  کــه 
خوشــبختانه ایــن پیشــنهاد بــا اســتقبال 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
ــت  ــده اس ــی ش ــته اجرای ــال گذش ــزد از س ــتان ی اس
و انشــااهلل هرســاله بصــورت بهتــر و کاملتــری برگــزار 

ــردد.  گ
ــوزی دوره ای  ــروع دوره کارآم ــل از ش قب
ــوزی  ــش کارآم ــوان پی ــت عن ــری تح نظ
بــا همــکاری نظــام مهندســی و دانشــگاه 
برگــزار مــی شــود کــه در ایــن دوره هــای 
چنــد روزه اصــول اولیــه مشــارکت در 
کارگاه هــای ســاختمانی آمــوزش داده 
مــی شــود. دانشــجویان پــس از گذرانــدن 
دوره کوتــاه مــدت پیــش کارآمــوزی، 
تحــت نظــر مشــترک نظــام مهندســی و 
ــای  ــرکت ه ــا و ش ــگاه در کارگاه ه دانش
ســاختمانی بــه فعالیــت مــی پردازنــد و در 
پایــان عــالوه بــر گذرانــدن واحــد درســی 
در دانشــگاه ، گواهــی نظــام مهندســی را 

نیــز دریافــت مــی نماینــد.

صرفًا درس های 
تئوری رشته عمران 
قابل ارائه به صورت 

مجازی است و 
درس های عملی 
و آزمایشگاهی و 

کارگاهی حتمًا باید 
به شکل حضوری و 
در محل کارگاه یا 
آزمایشگاه برگزار 

شود

اینکه موفق شویم 
درصد قابل توجهی 
از دانشجویان فارغ 

التحصیل رشته 
عمران دانشگاه های 

استان را جذب                        
فعالیت های                

ساخت و ساز و 
عمرانی کنیم برای ما 
بسیار ایده آل است.

شــرکت  هــای  درخواســت  از  یــک  زید:  گنجینــه 
ــت  ــوده اس ــوزی آن ب ــدگان در دوره کارآم کنن
کــه نظــارت دقیــق تــر و بهتــری بــر روی آنهــا 

ــرد.  ــورت گی ص
ــر  ــر ب ــال حاض ــد: در ح ــر مرش دکت
اســاس تفاهمنامــه فــی مابیــن ســازمان 
محــل  انتخــاب  یــزد،  دانشــگاه  و 
ــجویان  ــوزی دانش ــرای کارآم ــب ب مناس
ــازمان  ــده س ــر عه ــر آن ب ــارت ب و نظ
نظــام مهندســی ســاختمان اســت و 
ــاهده  ــال مش ــه ح ــا ب ــکلی ت ــر مش اگ
ــا  ــه م ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــده ب ش
هنــوز در ابتــدای راه بــرای اجــرای مفــاد 
ایــن تفاهمنامــه هســتیم و امیــدوارم روز 
بــه روز شــرایط کارآمــوزی بهتــر شــود. 
ــجویان  ــوزی دانش ــاتید کارآم ــه اس البت
بایــد در برگــزاری  در دانشــگاه نیــز 
نظــارت  کارآمــوزی  دوره  مناســب 
داشــته باشــند ولی متاســفانه در شــرایط 
فعلــی از طــرف دانشــگاه حــق ماموریــت 
یــا کمــک هزینــه ای بــرای سرکشــی و 
ــر کارآمــوزی دانشــجو  نظــارت دقیــق ب

ــهر و  ــارج از ش ــاط خ ــع در نق ــیاری از مواق ــه بس ک

مــکان هــای دوردســت اســت، پرداخــت نمــی شــود. 

کــه  دارد  وجــود  امــکان  ایــن  آیــا  زید:  گنجینــه 
اســاتیدی کــه خــود در کارگاه هــای ســاختمانی 
مشــارکت دارنــد ویــا متصــدی 
ــاختمانی  ــای س ــرکت ه ــی ش برخ
ــجویان  ــوزی دانش ــتند، کارآم هس
ــرکت ها  ــه ش ــن گون ــه ای ــز ب نی

ــود؟  ــول ش مح
ــی  ــد کم ــا  درص ــد: تنه ــر مرش  دکت
شــرکتهای  در  دانشــگاه  اســتادان  از 
ســاختمانی و امــور اجرایــی بصــورت 
فعــال مشــارکت دارنــد و تمرکــز بیشــتر 
ــس و مشــاوره اســت  ــر روی تدری ــا ب آنه
ــن  ــط بی ــوان راب ــه عن ــد ب ــی توانن و نم
کارآمــوز و شــرکتهای ســاختمانی فعالیت 
ــن وجــود مــواردی  ــا ای داشــته باشــند. ب
ــوده اســت کــه اســتادان دانشــگاه نیــز  ب
ــارت   ــوزی و نظ ــل کارآم ــاب مح در انتخ

ــد.  ــرده ان ــارکت ک مش

ــی  ــه پیش بین ــده را چگون گنجینــه زید: آین
می کنیــد؟  

 با تقویت و گسترش 
دانشگاه ها هم اکنون 
ظرفیت تدریس و 
آموزش رشته های 

فنی مهندسی، به 
ویژه عمران بسیار 
بیشتر از نیاز  بازار 
است و نمی توان 
انتظار داشت همه 
دانش آموخته های 
دانشگاه در حرفه 

مرتبط مشغول به کار 
شوند
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 دکتــر مرشــد:  آینــده طــرح را خــوب پیــش 
ــدی ســازمان  ــه پایبن ــا توجــه ب ــم و ب ــی کن ــی م بین
ــن و  ــارکت در تعیی ــن و مش ــه فیمابی ــم نام ــه تفاه ب

ــر  ــارت ب ــوزی و نظ ــل کارآم ــی مح معرف
کار آمــوزان تصــور می کنــم کــه ایــن 
طــرح بــه خوبــی اجرا گــردد و مهندســین 
نیــز بــه کمــک ایــن طــرح ارتبــاط اولیــه 
ــا ســازمان نظــام مهندســی  مناســبی را ب
ســاختمان برقــرار کنند.تــا قبــل از تفاهــم 
ــجویان  ــه دانش ــن ک ــل ای ــه دلی ــه ب نام
بــرای کارآمــوزی ناچــار بودنــد راســا         
شــرکت هــای ســاختمانی را انتخــاب 
ــت الزم  ــده از کیفی ــاد ش ــد ، دوره ی کنن
آنهــا  نظــارت روی  و  نبــود  برخــوردار 

ــت. ــی گرف ــورت م ــر ص کمت
در همیــن جــا فرصــت را غنیمت شــمرده، 
از شــرکت هــای ســاختمانی مــی خواهــم 
ــرورش اســتعدادهای مهندســی  ــه در پ ک
ــا  ــد و ب ــاری کنن ــا را ی ــده، م ــل آین نس

مســاعدت در پذیــرش کارآمــوز و ارجــاع فعالیت هــای 
عملــی  آمــوزش  زمینــه  در  آنهــا  بــه  مناســب 
دانشــجویان گام هــای موثــری را بردارنــد و چــه بســا 

ــه  ــده ب ــد در آین ــوده بتوانن ــای کارآزم ــن نیروه همی
عنــوان عضــوی از شــرکت هــای ســاختمانی، فعالیــت 

ــداوم ببخشــند. ــود را ت خ
 

ــن دوره  ــد ای ــور میکنی گنجینــه زید: تص
کارآمــوزی می توانــد در جلــب 
ــران  ــته عم ــجویان رش ــر دانش نظ
بــه فعالیــت در ایــن حــوزه  پــس 
از فــارغ التحصیلــی موثــر باشــد؟ 
ــًا  ــا غالب ــی از آنه ــه برخ ــرا ک چ
ــه  ــل ب ــت از تحصی ــس از فراغ پ
فعالیت هــای  و  امــور  ســراغ 
مهندســی  جــز  بــه  دیگــری 

می رونــد.
 دکتــر مرشــد : در حــال حاضــر 
ــته  ــجو در رش ــرش دانش ــت پذی ظرفی
ــی آنهــا چنــد  ــارغ التحصیل عمــران و ف
ــازار کار اســت و بســیاری  ــاز ب ــر نی براب
ــت  ــه   فعالی ــتند  ب ــار هس ــا ناچ از آنه
هــای خــارج از حــوزه تحصیــل خــود رو آورنــد . اینکــه 
ــجویان            ــی از دانش ــل توجه ــد قاب ــویم درص ــق ش موف
فــارغ التحصیــل رشــته عمــران دانشــگاه هــای اســتان را 

دوره ای نظری 
تحت عنوان پیش 

کارآموزی با همکاری 
نظام مهندسی و 

دانشگاه برگزار                
می شود که در این 

دوره های چند روزه 
اصول اولیه مشارکت 

در کارگاه های 
ساختمانی آموزش 

داده می شود.

جــذب فعالیــت هــای ســاخت و ســاز و عمرانــی کنیــم 
ــیاری از  ــه بس ــت. البت ــده آل اس ــیار ای ــا بس ــرای م ب
ــران  ــته عم ــگاه و در رش ــل در دانش ــم تحصی ــا ه آنه

را صرفــاً بــرای افزایــش اطالعــات آگاهــی 
ــه  ــد و ب ــی خواهن ــود م ــدی خ و توانمن
ــران  ــته عم ــس از آن در رش ــتغال پ اش
ــت  ــا تقوی ــد. ب ــی کنن ــر  م ــر فک کمت
ــون  ــم اکن ــا ه ــگاه ه ــترش دانش و گس
ظرفیــت تدریــس و آمــوزش رشــته هــای 
فنــی مهندســی، بــه ویــژه عمــران بســیار 
بیشــتر از نیــاز  بــازار اســت و نمــی تــوان 
انتظــار داشــت همــه دانــش آموختــه های 
دانشــگاه در حرفــه مرتبــط مشــغول 
ــدوار  ــیار امی ــد بس ــوند هرچن ــه کار ش ب
ــای  ــه ه ــره آموخت ــه باالخ ــتیم ک هس
زمانــی  در  و  جایــی  در  دانشــجویان 

ــد.  ــته باش ــرد داش ــان کارب برایش

گنجینــه زید: بــه عنــوان یــک مــدرس 
دانشــگاه در رشــته عمــران ســوال 
ــد  ــر می کنی ــا فک ــه آی ــم ک می کنی
در حــال حاضــر واحدهــای درســی 

ایــن رشــته تخصصــی کامــاًل بــر نیازهــای روز 
ــجویان  ــه دانش ــور ک ــا آنط ــت و ی ــق اس منطب
بیــان کرده انــد بســیاری از ایــن واحدهــا 

ارتبــاط مســتقیمی بــا رشــته 
مــورد عالقه شــان عمــران نــدارد؟ 
ــت  ــرف درس ــن ح ــد: ای ــر مرش دکت
اخیــر  ســال های  در  مــا   اســت. 
ــای  ــورد واحده ــادی در م ــات زی اصالح
درســی دانشــجویان انجــام داده ایــم. بــه 
عنــوان نمونــه دو ســال پیــش پنــج درس 
کاربــردی ایــن رشــته  بــه ســرفصل 
دروس کارشناســی عمــران دانشــگاه یــزد 
ــت کــه در ســرفصل  اضافــه شــده اس
دانشــگاه هــای دیگــر وجــود نــدارد. 
ــای  ــارت ه ــد مه ــی توان ــها م ــن درس ای
ــد  ــرار ده ــجو ق ــار دانش الزم را در اختی
ــد  ــی عالقمن ــای اجرای ــه کاره و او را ب

ــم:   ســازد. از جملــه درس هایــی کــه اضافــه کــرده ای
ــی  ــورت عمل ــه بص ــت ک ــاختمان اس درس کارگاه س
ــا  ــوند ی ــی ش ــنا م ــاخت آش ــه س ــای اولی ــا مهارته ب
ــرای  ــی ب ــورت عمل ــه بص ــرداری دو ک ــه ب درس نقش
بــر  و کــف ســاختمان و  جــاده  پیــاده کــردن 

آمــوزش مــی بیننــد. مــا بایــد بپذیریــم کــه اینگونــه                                                 
درس هــای کاربــردی می تواننــد در ایجــاد عالقــه 
ــته  ــت در رش ــداوم فعالی ــرای ت ــجویان ب ــن دانش بی

ــند.   ــر باش ــران موث عم

ــی  ــد فعل ــه رون ــه ب ــا توج گنجینــه زید: ب
ــازی  ــمت مج ــه س ــه ب ــوزش ک آم
شــدن در حرکــت اســت، آیــا 
در  آموزش هــا  نوشــت  ســر 
ــتر  ــد بیش ــه بای ــران ک ــته عم رش
ــه  ــد ، چ ــی باش ــورت عمل ــه ص ب

ــد ؟  ــد ش خواه
ــاً  ــدم  صرف ــن  معتق ــد : م ــر مرش دکت
درســهای تئــوری رشــته عمــران قابــل ارائه 
ــای  ــت و درس ه ــازی اس ــورت مج ــه ص ب
عملــی و آزمایشــگاهی و کارگاهــی حتمــاً 
ــل  ــوری و در مح ــکل حض ــه ش ــد ب بای
کارگاه یــا آزمایشــگاه برگــزار شــود و اگــر 
مشــکالتی چــون کرونــا مانــع از ایــن کار 
شــود ، بایــد زمــان تدریــس را تغییــر داد 
ــده  ــر تهدیدکنن ــه کمت ــی ک ــه فصل و  ب

ــول   ــت، موک ــجویان اس ــالمت دانش س
                 نمود. 

گنجینــه زید: آقــای دکتــر صحبــت پایانــی 
اگــر داریــد؟ 

ــدوارم کــه  ــد:  بســیار امی ــر مرش دکت
کارآمــوزی  هــای  دوره  برگــزاری  بــا 
بــا  مهندســینی  بتوانیــم  کارورزی  و 
ــت  ــت خدم ــاال جه ــی ب ــی اجرای توانای
ــت  ــدرکاران صنع ــت ان ــه دس ــانی ب رس
ــم و دانشــگاه و  ســاختمان تربیــت نمایی
نظــام مهندســی ســاختمان را در اســتان 
یــزد مــورد وثــوق و اعتمــاد هرچــه 
بیشــتر مــردم قــرار دهیــم. ضمنــا  اگــر 
دانشــجویان در زمینــه کارآمــوزی بــا 
ســواالت و مشــکالتی همــراه هســتند، از 
ــه  ــا مراجعــه ب آنهــا خواهــش می کنــم ب
دفتــر دانشــکده عمــران دانشــگاه یــزد یــا 
ــوزش ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان  واحــد آم
ــا  ــند ب ــن باش ــرح و مطمئ ــکالت را مط ــتان ، مش اس
ــه  ــرای تفاهم نام ــر اج ــن ب ــه طرفی ــی ک ــر مثبت نظ
دارنــد در ایــن زمینــه و در جهــت حــل مشــکل اقــدام 

ــد. ــد ش خواه

از شرکت های 
ساختمانی              

می خواهم که در 
پرورش استعدادهای 
مهندسی نسل آینده، 

ما را یاری کنند 
و با مساعدت در 

پذیرش کارآموز و 
ارجاع فعالیت های 
مناسب به آنها در 

زمینه آموزش عملی 
دانشجویان گام های 

موثری را بردارند

 از طرف دانشگاه 
حق ماموریت یا 

کمک هزینه ای برای 
سرکشی و نظارت 
دقیق بر کارآموزی 

دانشجو که بسیاری از 
مواقع در نقاط خارج 
از شهر و مکان های 
دوردست است، 

پرداخت نمی شود.
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سال 139۸ ؛ بهار آموزش در سازمان
 بنفشه واعظ/ کارشناس واحد آموزش سازمان

مــا بــا قــرار دادن تقویــم آموزشــی بــه صــورت فصلــی بــر 
روی ســایت ســازمان، تمامــی مــوارد مربــوط بــه برگزاری 
ــای  ــز بازدیده ــازی و نی ــا مج ــوری و ی ــای حض دوره ه
ــه  ــا را ب ــگاه ه ــرکت در نمایش ــی و ش ــی و تخصص علم
اطــالع مهندســان ســازمان  مــی رســانیم. برای شــرکت 
عالقــه منــدان در این گونــه برنامه هــا، ثبــت نــام اولیــه 
را از طریــق ســامانه و ســایت ســازمان انجــام می دهیــم 
ــیدن  ــاب رس ــد نص ــه ح ــداد و ب ــن تع ــس از تعیی و پ
ــن حــد نصــاب ضــروری  ــه ای ــی ک ــراد در دوره های اف
ــزاری دوره  ــی و برگ ــام نهای ــت ن ــه ثب ــدام ب ــت ،اق اس

مــی نماییــم.
ــک در  ــی و پیام ــال تلگرام ــایت، کان ــق س ــا از طری  م
ارتبــاط مســتقیم بــا مهندســان و عالقمنــدان شــرکت 

در دوره هــای واحــد آمــوزش هســتیم و 
بــه گونــه ای اطالع رســانی می کنیــم 
شــرایط  واجــد  افــراد  همــه  کــه 
برنامه هــای مــا مطلــع  از  عالقه منــد 
ــه  ــوط ب ــوارد پیشــنهادی مرب شــوند . م
ــام شــرکت در  شــهریه و هزینــه ثبــت ن
ــن  ــوزش تعیی ــد آم ــق واح دوره از طری
ــوزش  ــه ام ــب در کمیت ــس از تصوی و پ
ــت  ــه از هیئ ــای مربوط ــذ مجوزه و اخ
مدیــره و ریاســت محتــرم ســازمان، بــه 

ــد. ــی آی ــرا در م اج
واحدهــای  کننــده  برگــزار  مجریــان 
ــگاه  ــر دانش ــال حاض ــا در ح ــی م آموزش

یــزد، ســازمان جهــاد دانشــگاهی و دانشــگاه آزاد اســالمی 
هســتند. انتخــاب و  تعییــن مدرســین دوره هــا بــا 
پیشــنهاد واحــد آمــوزش و تاییــد و تصویــب درکمیتــه 
ــن  ــا همچنی ــرد. م ــورت می گی ــازمان ص ــوزش س آم
ــه عنــوان ناظــر در جلســات برگــزاری آزمــون هــای  ب
آموزشــی ســازمان شــرکت مــی کنیــم و پــس از 
دریافــت صورتجلســه آزمــون و لیســت نمــرات شــرکت 
کننــدگان از مجریــان آموزشــی دوره، اقــدام بــه صــدور 
گواهــی شــرکت در دوره می نماییــم. ثبــت نــام جهــت 
ــز  ــه نی ــای پای ــد و ارتق ــای تمدی ــرکت در دوره ه ش
ــوری  ــورت غیرحض ــه ص ــامانه)نارنج( و ب ــق س از طری

انجــام می شــود. 

ــی از  ــپاری برخ ــرون س ــا ب گنجینــه زید: ب
امــور آموزشــی ســازمان، کار واحــد 
ــه  ــا ب ــده ی ــر ش ــبک ت ــوزش س آم

ــت؟  ــه اس ــش یافت ــوی افزای نح
خانــم واعــظ: دوره هــای مــا بــا یکدیگــر 
متفــاوت اســت. مــا اکثــر دوره هــای 
ــاختمان  ــی س ــررات مل ــر مق ــوب دفت مص
و  تمدیــد  هــای  دوره  کــه  داریــم  را 
ارتقــا اســت. ایــن دوره هــا از طریــق                   
ــه دانشــگاه ها داده شــده  ــرون ســپاری ب ب
ــام  ــت ن ــکان ثب ــت ام ــن حال اســت. در ای
و  نــدارد  وجــود  دانشــگاه ها  از طریــق 
پیــش  بــرای مهندســان  را  مشــکالتی 

واقعیت آن است 
که در گذشته به 

دوره های آموزشی 
آزاد کمتر بها داده 
می شد ولی در حال 

حاضر تعداد دوره ها 
به شدت زیاد شده 
و به قول معروف 

قدری آش را شور 
کرده ایم

ــی اســت. او طــی ۱2 ســال گذشــته در  ــارغ التحصیــل کارشناســی رشــته اقتصــاد بازرگان بنفشــه واعــظ،  ف
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان فعالیــت داشــته و از ابتــدا در واحــد آمــوزش و بــه عنــوان کارشــناس 
واحــد آمــوزش مشــغول خدمــت شــده اســت. سیاســت گذاری و هدف گــذاری واحــد در حــوزه اختیــار مســئول 
آمــوزش اســت و او بــه گفتــه خــودش، در بخــش اجرائیــات امــور آموزشــی فعالیــت دارد .کمــک بــه تهیــه تقویــم 
آموزشــی بــه صــورت فصلــی و ســالیانه و پیشــنهاد آن بــه کمیتــه آمــوزش بــرای بررســی و تصویــب نهایــی، یکــی 

از کارهــای اصلــی اوســت کــه پــس از تصویــب و ابــالغ واحــد آمــوزش، وارد فــاز اجرایــی مــی شــود . 
 او می گوید: 

ــام و کلیــه امــور  مــی آورد. بــه همیــن دلیــل ثبــت ن
اداری مربــوط بــه ایــن گونــه دوره هــا از طریــق واحــد 
ــزاری  ــاً برگ ــود و صرف ــام می ش ــازمان انج ــوزش س آم
ــور و  ــه حض ــوط ب ــور مرب ــه ام ــی و کلی کالس آموزش
غیــاب، پذیرایــی، پیگیــری حضــور بــه موقع مدرســین 

و کیفیــت برگــزاری آزمــون هــا بــه عهــده دانشــگاه 
اســت. 

ــا  ــار ه ــی آزاد، وبین ــای آموزش ــورد دوره ه در م
طــرف  تخصصــی،  بازدیدهــای  و  ســمینارها  و 
ــا  ــه ی ــا موسس ــرکت ی ــک ش ــا ی ــپاری م برون س
فــرد مشــخص نیســت و تجربیــات مــا نشــان    
مــی دهــد کــه برخــی از آنهــا بســیار خــوب عمــل 
کــرده و برخــی دیگــر متاســفانه نتوانســته اند 
ــور  ــه ط ــا را ب ــر م ــورد نظ ــات م ــا و الزام ضرورته
ــه   ــل پاســخگو باشــند. در حــال حاضــر کمیت کام
ــرای  ــه ای ب ــیوه نام ــن ش ــال تدوی ــوزش در ح آم

ــت. ــپاری اس ــرون س ــوع ب موض

واحــد  در  آموزشــی  هــای  ایــده  گنجینــه زید: 
ــه چــه نحــو پیشــنهاد  آمــوزش ســازمان ب

و آمــاده اجــرا می شــود؟
 خانــم واعــظ:  در واحــد آمــوزش فــرد یا شــخص 
معینــی بــرای ایــده گــذاری آمــوزش تعیین نشــده 
اســت و بــه جــز ارتقــا و تمدیــد پایــه کــه الزامــی 
اســت، در ســایر مــوارد ماننــد دوره هــای آزاد، مــا 
ــین  ــه از مهندس ــی ک ــنجی های ــاس نظرس ــر اس ب
میدهیــم،            انحــام  تخصصــی  کمیســیونهای  و 
برنامه ریــزی می کنیــم و  را  دوره هــای جدیــد 

ــاز اســت.  ــا ب ــه ه ــن زمین دســتمان در ای
مــا همچنیــن بــا موسســات آموزشــی و موسســات 
نمایشــگاهی مختلــف در مرکــز اســتان یــا در 
ــتیم و  ــاط هس ــتان ها در ارتب ــایر اس ــران و س ته
ــد و  ــن جدی ــا عناوی ــی ب ــزاری دوره های ــرای برگ ب
ــم.  ــی می کنی ــته هماهنگ ــه روز، پیوس ــوای ب محت
مــا در ایــن زمینــه حساســیت ویــژه روی انتخــاب 
ــم  ــی داری ــزاری دوره آموزش ــل برگ ــدرس و مح م
ــن  ــود را در ای ــات خ ــف تحقیق ــرق مختل ــه ط و ب
ــه انجــام مــی رســانیم. رئیــس ســازمان،  زمینــه ب
ــری و  ــوزش، در پیگی ــه آم ــره و کمیت ــت مدی هیئ
صحــه گذاشــتن بــر ایــن پیگیــری هــا و اصالحــات 

ــما  ــه ش ــه ب ــن زمین ــد. در ای ــی دارن ــش مهم الزم نق
ــد  ــی بای ــوارد اجرای ــه م ــا در کلی ــه م ــم ک ــرض کن ع
مصوبــه کمیتــه آمــوزش را داشــته باشــیم و بــر اســاس 

ــم. آن عمــل کنی

ــر  ــذب اسپانس ــرای ج ــوزش ب ــد آم گنجینــه زید: واح
ــن  ــا در ای ــه چــه شــکل عمــل می کنــد و آی ب

ــه تبلیغــات الزم را داشــته اســت؟ زمین
ــذب  ــورد ج ــم در م ــی کن ــر م ــظ: فک ــم واع خان

ــرده  ــف عمــل ک ــدری ضعی ــه حــال ق ــا ب اسپانســر ت
و پیگیــری الزم را بــه موقــع انجــام نــداده ایــم. 
ــه  ــا ب ــا در جــذب اسپانســر از گذشــته ت ــات م تجربی
حــال نشــان می دهــد شــرکت هایــی کــه بــه عنــوان 
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حامــی و پشــتیبان دوره هــای آموزشــی و نمایشــگاهی 
بــا مــا همــکاری می کننــد، در برخــی مــوارد توقعــات 

ــی  ــخنرانی تبلیغات ــد س ــتری مانن بیش
ــت  ــرکت حمای ــناس ش ــس و کارش رئی
ــی  ــای مردم ــی ه ــده در گردهمای کنن
ــنهادها  ــن پیش ــا ای ــه بعض ــد ک را دارن
ــه  ــت کمیت ــت و سیاس ــی نیس پذیرفتن
آمــوزش و هیئــت مدیــره آن اســت 
ــا  ــت آموزشــی دوره ه ــه اصــل وجاه ک
ــگاه  ــی در جای ــوارد تبلیغات ــظ و م حف
ــر  ــا در نظ ــه م ــد. البت ــرار گیرن ــود ق خ
داریــم در ســال جــاری شــیوه نامــه 
ــرای جــذب اسپانســر تهیــه  مشــخص ب

ــی  ــرا هماهنگ ــت اج ــب، آن را جه ــس از تصوی و پ
کنیــم. در هــر صــورت در ایــن تردیــدی نیســت کــه 

ــی شــرکت ها و دســتگاهها  ــت مال حمای
ــش  ــری در کاه ــک موث ــد کم ــی توان م
هزینــه شــهریه دوره هــای آموزشــی 
بــرای مهندســان و ارائــه بهتــر دوره 

ــد. ــته باش داش

ــما  ــت ش ــن اس ــر ممک گنجینــه زید: اگ
بــه عنــوان کارشــناس و پــای 
ثابــت واحــد آمــوزش، گزارشــی از 
عملکــرد ایــن واحــد در ســال 98 

ــد؟ ــه بفرمایی ارائ
ــد  ــال 9۸ واح ــظ: در س ــم واع  خان
۱۴۱96نفرســاعت  تعــداد  آمــوزش 

دوره هــای ارتقــا، 302۴ نفــر ســاعت دوره آموزشــی 
ــاعت دوره ورود  ــه و ۴060نفرس ــد پروان ــژه تمدی وی
ویــژه  اجــرا  صالحیــت  حرفــه  بــه 
اخــذ  متقاضــی  کــه  مهندســینی 
پروانــه اجــرا هســتند  و در نهایــت 
ــای آزاد و  ــاعت دوره ه ــر س ۱693۸ نف
مهارتــی برگــزار کردیم.ضمنــا دوره هــای 
بازآمــوزی نیــز کــه مــورد تاکیــد ویــژه 
ــرای مهندســان  ــره اســت ب هیئــت مدی
ــی  ــه نحــو بســیار خوب عضــو ســازمان ب
ــدام شــد و حــدود  در ســال گذشــته اق
۱7 هــزار نفــر ســاعت دوره آزاد برگــزار 
ــا  ــه م ــد ک ــی کنی ــه م ــد. مالحظ گردی
ــم و  ــپری کردی ــوزش س ــر ام ــی را از نظ ــال خوب س
ــا در اواخــر ســال گذشــته پیــش  اگــر موضــوع کرون
ــر  ــم بهت ــن ه ــود، وضــع از ای ــده ب نیام
ــرای  ــا را ب ــا بســیاری از برنامه ه ــود. م ب
اواخــر ســال، گذاشــته بودیــم کــه آنهــا 

نیــز اجرایــی می شــد.

ــی  ــای آموزش ــا دوره ه  گنجینــه زید: آی
ــزار  ــل برگ ــت کام ــا ظرفی ــما ب ش
مــی شــود یــا آنطــور کــه شــنیده 
ــا  ــی از دوره ه ــت بعض ــده اس ش
ــام  ــز انج ــاب ناچی ــد نص ــا ح ب

؟ د می گیــر
 خانــم واعــظ: واقعیــت آن اســت کــه 
در گذشــته بــه دوره هــای آموزشــی آزاد 

مجریان برگزار کننده 
واحدهای آموزشی ما 
در حال حاضر دانشگاه 

یزد، سازمان
 جهاد دانشگاهی و 

دانشگاه آزاد اسالمی 
هستند.

 در سال ۹۸ بعضی 
از سمینارها رایگان 
و یا مبالغی مانند 
30 هزار تومان و 

۴0 هزار تومان بود 
که  برای شرکت در 
یک دوره آموزشی 
عددی ناچیز است 
که گاهی حتی در 

گزارش های ارسالی 
برای تهران مورد 

سوال قرار گرفته ایم.

کمتــر بهــا داده می شــد ولــی در حــال حاضــر تعــداد 
ــروف  ــول مع ــه ق ــده و ب ــاد ش ــه شــدت زی ــا ب دوره ه
ــم و تعــداد برگــزاری را در  قــدری آش را شــور کرده ای
تقویــم آموزشــی بســیار بــاال بــرده ایــم. شــاید بعضــی 

وقتهــا دو هفتــه یکبــار ســمینار یــا 
همایــش برگــزار می کردیــم و متاســفانه 
ــی  ــاری هــای زندگــی و بعضــا مال گرفت
ــا در  ــور آنه ــر حض ــین، ب ــرای مهندس ب

ــت.  ــر گذاش کالس درس تاثی
در هــر صــورت مــا همــواره بــا کمتریــن 
از  ممکــن  مبلــغ  تریــن  پاییــن  و 
ــم. در  ــام می کنی ــت ن ــدان ثب عالقه من
ســال 9۸ بعضــی از ســمینارها رایــگان و 

یــا مبالغــی ماننــد 30 هــزار تومــان و ۴0 هــزار تومــان 
بــود کــه  بــرای شــرکت در یــک دوره آموزشــی عــددی 
ناچیــز اســت کــه گاهــی حتــی در گزارش هــای 
ارســالی بــرای تهــران مــورد ســوال قــرار گرفتــه ایــم. 
ــر  ــم اگ ــر می کن ــاظ  فک ــن لح ــه همی ب
ــت  ــر کیفی ــته و ب ــا کاس ــداد دوره ه از تع
آنهــا افــزوده شــود مناســب تر اســت. خــدا 
ــر  ــا از نظ ــه م ــم ک ــی گویی ــپاس م را س
مالــی بــرای برگــزاری دوره هــا بــا حمایــت 
رئیــس محتــرم ســازمان و هیئــت مدیــره 
ــم. ــودی نداشــته و نداری ــه کمب ــچ گون هی

ما با قرار دادن تقویم 
آموزشی به صورت 
فصلی بر روی سایت 

سازمان، تمامی 
موارد مربوط به 

برگزاری دوره های 
حضوری و یا مجازی و 
نیز بازدید های علمی 
و تخصصی و شرکت 

در نمایشگاه ها را 
به اطالع مهندسان 

سازمان می رسانیم. 
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ده تکنولوژی ساخت و ساز که آینده 
مهندسی عمران را تغییر خواهد داد

ــهرها:  ــاخت ش ــرای س ــو ب ــتفاده از بامب * اس
ــترش و  ــرای گس ــریع ب ــاز س ــاخت و س ــش س افزای
ــه  توســعه کشــورها،  منابــع همچــون بتــن و فــوالد ب

ــتند.  ــترس نیس ــادگی در دس س
بســیاری از شــرکت هــای ســاختمانی در حــال تغییــر 
رویــه و بــه دنبــال اســتفاده از بامبــو در ســاخت و ســاز 

. هستند
المــاس               نانــو:  از  المــاس ســاخته شــده   *
ســخت تریــن مــاده ای اســت کــه در طبیعــت وجــود 
از جملــه مصالــح  اســتحکام آن  وبــه دلیــل  دارد 
ســاختمانی عالــی محســوب مــی شــود. محققــان بــه 
تازگــی بــا اســتفاده از نانــو الماســی ســاخته انــد کــه 
بیســت هــزار بــار از یــک تــار مــوی انســان نــازک تــر 
ــتری  ــتحکام بیش ــت و اس ــب مقاوم ــه مرات ــت و ب اس

دارد.
*عایــق اروژل: 90 درصــداز ایــن ژل را هــوا تشــکیل 
ــت.   ــبک اس ــاده س ــوق الع ــن رو  ف ــد و از ای ــی ده م
ایــن مــاده همچنیــن بــه دلیــل نــوع ســاختار مقاومــت 
خوبــی دارد. از محصــوالت اروژل بــه عنــوان عایــق در 

ســاختمان هــا اســتفاده مــی شــود.  عایــق بنــدی ایــن 
ژل ۴ برابــر بیشــتر از فایبــرگالس اســت.

*چاپگــر ســه بعــدی جــاده هــا: اســتفاده از ایــن 
ــب  ــیار مناس ــا بس ــاده روه ــاخت پی ــوژی در س تکنول
اســت چــرا کــه  نگــه داری و تعمیــر انهــا ســاده اســت. 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــا ب ــاده رو ه ــاخت پی ــرعت س س

ــت  ــاده رو ســازی در حال ــر پی ــد براب ماشــین هــا  چن
عــادی اســت.

ــل:  ــدون کاب ــه ب ــد جهت ــورهای چن *آسانس
تنهــا   فضــا   اشــفال  آسانســورها  فعلــی  مشــکل 
ــورهای  ــت. آسانس ــتا اس ــک راس ــت در ی ــرای حرک ب
جدیــد  بــه دلیــل بــدون کابــل بــودن مــی تواننــد در                        
ــد.  ــت کنن ــی حرک ــتاهای مختلف ــا و راس ــت ه جه
هــای  پنــل  اینکــه  بــا  خورشــیدی:  *رنــگ 
ــر  ــان پ ــا آنچن ــزرگ هســتند ام ــیدی بســیار ب خورش
ــتفاده  ــرای اس ــی را ب ــان رنگ ــتند. محقق ــدرت نیس ق
ــه از  ــد ک ــداع کردن ــیدی اب ــای خورش ــلول ه روی س

ــت. ــده اس ــاخته ش ــفر س ــس و فس ــو ذرات م نان
* شــهرهای عمــودی: گفتــه مــی شــود کــه 
جمعیــت جهــان در ســال 2050 بــه بیــش از 9,6 
ــای  ــرکت ه ــی از ش ــد. بعض ــی رس ــر م ــارد نف میلی
ســاختمانی، دســت بــه ســاخت ســازه هایــی زده انــد 
ــن  ــتند و همچنی ــاری،  اداری هس ــکونی، تج ــه مس ک

ــند.  ــی باش ــد م ــز خری دارای مراک
* بتــن هوشــمند:  تجمــع آب در ســطح جــاده هــا و 
همچنیــن  خیــس بــودن بتــن در کنــار هــم منجــر بــه 
ــان  ــی شــود.  محقق ــا م ــدن زیرســاخت ه آســیب دی
ــد آب را جــذب  ــی توان ــه م ــد ک ــاخته ان ــفالتی س آس
کنــد و از ایــن رو از تجمــع آب در ســطح جــاده هــا و 

وارد شــدن خســارت جلوگیــری کنــد. 
* اجرهــای هوشــمند: شــکل ظاهــری ایــن آجرهــا 
مشــابه  لوگوهــای اســباب بــازی اســت. ایــن اجرهــا از 
بتــن ســاخته شــده انــد و دقیقــا ماننــد اجــزای یــک 
ــن  ــد. اســتفاده از ای ــی گیرن ــرار م ــم ق ــار ه ــازل کن پ
ــردن  ــگ ک ــا و  رن ــذف درای وال ه ــبب ح ــا س آجره

مــی شــود.
ــه:  ــات موریان ــق رب ــاز از طری ــاخت و س * س
موریانــه هــا قادرنــد ســازه هایــی بســیار بــزرگ بــدون 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــازند. ب ــی بس ــه نظارت ــچ گون هی
موضــوع، محققــان دانشــگاه هــاروارد ربــات هایــی یــه 
ــد ســازه هایــی را  ــه ســاختند کــه قادرن شــکل موریان

ــه بســازند. ــای اولی ــا اســتفاده از طــرح ه ب

تهیه  و تدوین: واحد آموزش سازمان
فصل چهارم:                     ربانهم رزیی رد سازمان

۱6۸

۱76

۱۸۴

فردای سازمان در پرتو برنامه ریزی امروز

برنامه ریزی، یک واحد فرابخشی

معرفی فناوری های نوین ساختمان
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فردای سازمان در پرتو برنامه ریزی امروز

 
برنامه ریزی سازمانی

از زمانــی کــه بشــر بــه فــردای خــود اندیشــید، بــرای 
ــد  ــن ترتیــب، فرآین آینــده هــدف تعییــن کــرد و بدی

برنامــه ریــزی آغــاز شــد.
برنامــه ریــزی گــذر از یــک گام بــه گام بعــدی نیســت 
ــش از  ــد پی ــت و می توان ــالق اس ــدی خ ــه فرآین بلک
ــی  ــر و بازبین ــه تغیی ــن مرتب ــی چندی ــم نهای تصمی

ــردد. گ
ــد  ــی باش ــدد م ــیار متع ــزی بس ــه ری ــف برنام تعری
برنامه ریــزی تعاریــف  و اســاتید علــم مدیریــت و 
متعــددی را ارائــه نمــوده انــد، امــا جامــع تریــن 

ــت: ــل اس ــرح ذی ــه ش ــزی ب ــه ری ــف برنام تعری
برنامــه ریــزی یعنــی انتخــاب اهــداف درســت و انتخاب 
مســیر، راه،وســیله و روش درســت بــرای تامیــن هدف. 

ــات  ــه ریزی،اهــداف و اقدام ــی در برنام ــه عبارت ب
و  تغییــرات  بــا  مواجهــه  بــرای  الزم 

ــی  ــن پیش بین ــل نامطمئ عوام
می شــود.

برنامــه ریــزی ترســیم شــمایی از گذشــته بــرای 
ــی  ــام اقدام ــرای انج ــال ب ــان ح ــری در زم تصمیم گی

می باشــد. آینــده  در 
برنامه ریزی شامل سه شکل اساسی است:

- استراتژیک
- عملیاتی
- تاکتیکی

کلــی  اهداف،خطــوط  اســتراتژیک  ریــزی  برنامــه 
تعییــن  بلندمــدت  در  را  ســازمان  رســالت  و 
ــی ســازمان  ــت داشــته و در ســطح عال می کند،جامعی
ــی و  ــزی تاکتیک ــه ری ــرای برنام ــی ب ــت و چارچوب اس
عملیاتــی مــی باشــد،از نظــر زمانــی بــازه بلندمــدت را 
شــامل می شــود و چتری برای کل ســازمان          می 
باشــد.برنامه ریــزی عملیاتــی شــامل فعالیت هــا و گام 

هــای ویــژه ای جهــت رســیدن بــه اهــداف تعیین 
شــده مــی باشــد. بــه عبارتــی برنامــه ریــزی 

ــی  ــات تفصیل ــامل اقدام ــی ش عملیات
بــرای رســیدن بــه اهــداف اســت.

ــطح  ــزی در س ــن برنامه ری ای
اجرایــی  مدیریت هــای 

و  اســت  مطــرح 
اهــداف  بــا 

بــه قلــم دکتــر فرشــید جنابــی/ مدیــر طــرح و برنامــه شــورای مرکــزی 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــور

ــی  ــدود و عین ــخص، مح مش

سر و کار دارد.

ــائلی  ــه مس ــی ب ــزی تاکتیک ــه ری برنام
ــیدن  ــرای رس ــه ب ــود ک ــوط می ش مرب
میانــی  ســطوح  در  اهــداف  بــه 
ــته ای از             ــده و دس ــرح ش ــازمان مط س
ــا اجــرای یــک  فعالیــت هــای مرتبــط ب
می کشــد. تصویــر  بــه  را  اســتراتژی 

برنامه ریزی استراتژیک
عــدم  دوم  جهانــی  جنــگ  از  پــس 
محیط هــای  و  ثبــات  اطمینان،عــدم 
متحــول بیــش از پیــش خــود را نشــان 

ــا  ــد همان ــه ش ــل ارائ ــوان راه ح ــه عن ــه ب داد و آنچ
بــود. اســتراتژیک  برنامه ریــزی 

چارچوبــی  و  بســتر  اســتراتژیک  ریــزی  برنامــه 
ــت  ــتراتژیک و هدای ــر اس ــردن تفک ــی ک ــرای عمل ب
عملیــات بــرای رســیدن بــه هــدف و نتایــج مشــخص                       
مــی باشــد.به عبارتــی برنامــه ریــزی اســتراتژیک 
تالشــی ســازمان یافتــه بــرای تصمیم گیــری بنیادیــن 
و انجــام اقدامــات اساســی اســت که سرشــت و ســمت 
گیــری فعالیــت هــای ســازمان را در چارچــوب قانونــی 

شــکل می دهــد.
از                                                             ای  گونــه   اســتراتژیک  ریــزی  برنامــه 
برنامــه ریــزی اســت کــه در آن هدف،تعریف 
ــی  ــت.از آنجای ــتراتژی هاس ــن اس و تدوی
عمــر  می توانــد  اســتراتژی  کــه 
کوتــاه یــا بلنــد داشــته باشــد                                                   
اســتراتژیک  ریــزی  برنامــه 
ی  یــز مه ر نا بر ند ا می تو
ــدت  ــاه م ــا کوت ــدت ی بلندم
رویکــردی  امــا  باشــد 

دارد. متفــاوت 
ریــــــزی  برنامــه 
یک  تـــــــژ ا ستر ا
هداف،خطــوط  ا
کلــی و رســالت 
در  ســازمان 
بلندمــدت 
ا  ر

تعییــن می کنــد، جامعیــت دارد، در ســطح عالــی 
ــانی بلندمــدت  ســازمان مــی باشــد، از نظــر زمــــــ
ــزی  ــرای برنامــه ری ــی ب اســت و چارچوب
اســت. عملیاتــی  و  تاکــتیــــــکی 

فراینــد برنامــه ریــزی اســتراتژیک شــامل 
مــوارد زیــر مــی باشــد:

۱- مراحل پیش برنامه ریزی
2- برنامه ریزی

3- اجرا
۴- ارزیابی

ریــزی  برنامــه  پیــش  مرحلــه 
اســت  ســازمان  ارزشــیابی  شــامل 
بــه  ســازمان  ارزشــیابی  در  کــه 
ــی  ــالت،دورنما،اصول،اهداف اختصاص رس
ــود.  ــه می ش ــازمان توج ــتراتژی س و اس
پــس از توجــه بــه تمامــی موارد،تدویــن برنامــه 
بــه  برنامــه  تکمیــل  بــا  و  می شــود  آغــاز 
اجــرا                                                                                                مرحلــه  وارد  و  پرداختــه  منابــع  تخصیــص 
پایــش  کار  اجرا،پیشــرفت  از  پــس  شــویم.  مــی 
ــه  ــزان ب ــه می ــا چ ــود ت ــخص ش ــا مش ــود ت می ش

ایــم. آمــده  نائــل  شــده  تعییــن  اهــداف 

مراحل تدوین برنامه استراتژیک:
۱- آغــاز فرآینــد برنامــه ریــزی اســتراتژیک و حصــول 

توافــق دربــاره آن
2- تعیین و  شناسایی دستور سازمانی

ارزشــهای  و  رســالت  آوردن  وجــود  بــه  روش   -3
ســازمانی

۴- ارزیابی محیط خارجی ) فرصت ها و تهدیدها (
5- ارزیابی محیط داخلی ) نقاط ضعف و قوت(

ــا  ــازمان ب ــه س ــتراتژیکی ک ــائل اس ــایی مس 6- شناس
ــت ــا روبروس آنه

ــائل  ــت مس ــرای مدیری ــا ب ــتراتژی ه ــم اس 7- تنظی
اســتراتژیک

۸- برقراری دیدگاه سازمانی کارساز برای آینده
ــری و  ــه گی ــه اجرا،نتیج ــد ب ــه بای ــت مرحل ــن هش ای
ارزیابــی منتهــی شــود.باید توجــه داشــت کــه نتیجــه 
ــد انجــام  ــه از فراین ــر مرحل ــیابی در ه ــری و ارزش گی

شــود.

برنامه ریزی تاکتیکی
برنامــه ریــزی تاکتیکــی کــه ابتــدا در ارتــش مصطلــح  
ــر ان   ــیله آن، مدی ــه وس ــه ب ــت ک ــد،فرایندی اس ش
دســته ای از فعالیــت هــای مرتبــط را در جهــت اجرای 

مرحله پیش برنامه 
ریزی شامل 

ارزشیابی سازمان 
است که در ارزشیابی 
سازمان به رسالت، 

دورنما، اصول، اهداف 
اختصاصی و استراتژی 

سازمان توجه 
می شود. 
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ــارت دیگــر  ــه عب ــر مــی کنند.ب یــک اســتراتژی تصوی
ــود  ــط می ش ــایل مرتب ــه وس ــی ب ــزی تاکتیک برنامه ری
کــه بــرای رســیدن بــه هــدف هــای مشــخص انتخــاب 

شــده اند.
 ایــن برنامــه ریــزی مربــوط بــه فرمولــه کــردن         

هــدف هــا و انتخــاب وســایل بــرای 
ــی  ــوب زمان ــت. چارچ ــا اس ــق آنه تحق
برنامــه ریــزی تاکتیکــی کوتــاه تــر از 
ــت  ــتراتژیک اس ــزی اس ــه ری ــان برنام زم
و معمــوالً متجــاوز از دوســال نمی شــوند.
ایــن نــوع برنامــه ریزی به وســیله ســطوح 
میانــه مدیریــت انجــام می گیــرد کــه 
مســئولیت آنهــا در برگیرنــده هدایــت 
زیــر  و  گوناگون،معاونــت  بخش هــای 

بخش هــای دیگــر ســازمان اســت.

برنامه  عملیاتی
ــه  ــدام قهرمانان ــک اق ــی ی ــه عملیات برنام
اســت کــه کمــک می کنــد رویاهــا و 
ــود.  ــل ش ــت تبدی ــه واقعی ــان ب تصوراتم
برنامــه عملیاتــی روشــی اســت کــه شــما 

را اطمینــان مــی بخشــد تــا چشــم انــداز ســازمانتان را 
بــه طــور دقیــق و روشــن مشــخص کنید،هــم چنیــن 
ــه کار  ــما ب ــروه ش ــه گ ــد ک ــح می ده روشــی را توضی
ــداف  ــق اه ــه تحق ــا را ب ــتراتژی ه ــا اس ــرد ت ــی گی م
منتهــی کند.یــک برنامــه عملیاتــی شــامل مجموعــه ای 
از گام هــای عملیاتــی اســت کــه انجــام مــی گیــرد تــا 
ــا  ــان برســیم. ی ــن شــده م ــه اهــداف از پیــش تعیی ب
بــه عبــارت دیگــر برنامــه عملیاتــی شــامل پیش بینــی 

و تعییــن مراحــل و توالــی فعالیــت هــای 
ــتراتژیک  ــداف اس ــن اه ــرای تامی الزم ب
،بــه  تاکتیک هــا(  وســایل)  طریــق  از 
تفکیــک زمان،هزینه،نیــروی انســانی الزم 

اســت.
بایســت  مــی  عملیاتــی  گام  هــر   -

برگیــرد: در  را  زیــر  اطالعــات 
- چه اقداماتی می بایست انجام شود

ــات  ــام اقدام ــئول انج ــی مس ــه کس - چ
ــود ــی ش ــده م ــن ش تعیی

ــات و  ــک از اقدام ــر ی ــی ه ــه زمان - چ
ــا  ــت ت ــر فعالی ــد و ه ــا بایســتی انجــام گیرن فعالیت ه

ــد ــی انجامن ــول م ــه ط ــی ب ــه زمان چ
- چــه منابعــی نیــاز اســت تــا اقدامــات و فعالیت هــای 

مربوطــه انجــام پذیرد

ــل  ــد منتق ــانی بای ــه کس ــه چ ــل ب ــات حاص - اطالع
ــود. ش

و                             اســتراتژیک  ریــزی  برنامــه  تفــاوت 
عملیاتــی ریــزی  برنامــه 

ــن  ــتراتژیک: ای ــزی اس ــه ری برنام
ســازمان  عالــی  ســطوح  در  برنامــه 
آن  تاکیــد  و  می شــود  ریــزی  طــرح 
ــازمان  ــی س ــع آت روی اثربخشــی و مناف
ــب  ــف و متناس ــاختار منعط ــت . س اس
ــا تغییــرات را در نظــر می گیــرد، تابــع  ب
سیاســت ها  ایدئولوژی هــا،  ارزشــها،  
بــر جامعــه  و اســتراتژی های حاکــم 
اســت و اغلــب بــر عهــده سیاســتمداران 
ــی  ــازمان م ــی س ــات عال ــور و مقام کش
ــی  ــائل اساس ــل مس ــی ح ــد. در پ باش
جامعــه و رشــد و توســعه کلــی جامعــه 
ــوده و  ــی ب ــر پیش بین ــی ب اســت ، مبتن
ــداف،  ــعت اه ــت و وس ــب کلی ــر حس ب
ــات  ــد،  امکان ــری، امی ــه آینده نگ ــکا ب ات
ــرش  ــر و نگ ــرز تفک ــی دارد و ط احتمال

گســترده و جهــت دار دارد.
برنامــه ریــزی عملیاتــی: برنامــه ریــزی عملیاتی در 
ســطوح میانــی و پایــه ســازمان مطــرح اســت،تاکید بــر 
روی کارایــی و بازدهــی دارد،تاکیــد بــر منافــع فعلــی 
ــات  ــا ثب ــط ب ــازمان و محی ــاختار س ــازمان دارد،س س
نســبی را در نظــر می گیــرد، روش هــای کار قبــاًل 
تجربــه شــده و دســتاوردهای گذشــته موجــود خواهــد 
بود،مخاطــره کمتــری دارد،شــامل اقدامــات تفصیلی تر 
بــرای رســیدن به اهــداف است،درســطح  
مدیریت هــای اجرایــی مطــرح اســت، بــا 
اهــداف مشــخص،محدود،معین،عینی،و 
ــازه  ــر و کار دارد و  ب ــی س ــت یافتن دس
زمانــی کوتــاه مــدت را در بــر می گیــرد، 
مبتنــی بــر تجربیــات قبلــی اســت و بــا 

اطمینــان بیشــتری همــراه اســت.
برنامــه  تدویــن  بــه  آنکــه  از  پیــش 
ــم می بایســت رســالت  ــی بپردازی عملیات
ــا  ــگاه دورنم ــن کنیم،آن ــازمان را تعیی س
)چشــم انــداز( ســازمان را مشــخص 
نمــوده و بــه بیــان اهــداف کلــی و اختصاصــی بپردازیم. 
پــس از تعییــن اســتراتژی مناســب بــه عنوان مســیری 
ــف  ــای مختل ــت ه ــه اهداف،فعالی ــیدن ب ــت رس جه
ــپس  ــان می شود،س ــه گام بی ــورت گام ب ــه ص ــازی ب ب

بودجه صورت مالی 
نتایج مورد انتظار 
در قالب اعداد و 

ارقام است؛ بودجه 
به عنوان تدبیری 
برای کنترل نیز به 

شمار می رود،بودجه 
یک وسیله زیربنایی 

برای برنامه ریزی در 
بسیاری از موسسات 

است.

تمام برنامه ها باید 
به صورت هماهنگ و 
زمان بندی شده و بر 
اساس اولویت و توالی 
منطقی به مورد اجرا 

گذاشته شوند.

شــاخص هــای پایــش تعییــن گردیــده و در آخــر نیــز 
ــود. ــده،پایش می ش ــام ش ــرد انج عملک

تفــاوت برنامــه ریــزی تاکتیکــی 
و عملیاتــی:

۱- برنامــه ریــزی تاکتیکــی اهــداف و 
ــداف  ــه اه ــتراتژیک را ب ــای اس طرح ه
تبدیــل                    مشــخص  برنامه هــای  و 
مــی نمایــد، ایــن اهــداف و طــرح هــا 
مرتبــط بــا بخــش خاصــی از ســازمان 

مــی باشــد.
ــا  ــه ه ــزی عملیاتی،روی ــه ری 2- برنام
نیــاز  مــورد  خــاص  فرایندهــای  و 
در ســطوح پاییــن تــر ســازمان را 

مشــخص مــی نمایــد.
- اجزای برنامه ریزی

strategies ۱- راهبردها
vision 2- چشم انداز/ دورنما

purposes/missions 3- مقاصد/ماموریت ها
 Objectives ۴- اهداف

policy ) 5- سیاستها )خط مشی
 procedures 6- رویه ها

  Methods 7- تاکتیک / روش ها
۸- مقررات و آیین نامه ها )دستورها (

)programs plans(  )9- برنامه ها )طرحها
Budgeting ۱0- بودجه

استراتژی) راهبرد(
ــه  ــی دارد و نقش ــی نظام ــتراتژی مفهوم اس
و طرحــی بــرای عمــل ترجمــه شــده اســت 
ــوی  ــتراتژی برنامه،الگ ــف اس ــه تعری ــا ب بن
اســت  تصمیمــی  یــا  رفتاری،سیاســت 
ــت  ــا و جه ــوی دیدگاه ه ــمت و س ــه س ک
ــه  ــد و ب ــان می ده ــازمان را نش ــت س حرک

ــد. ــی باش ــرد م ــی راهب معن

چشم انداز و دورنما
چشــم انــداز بیانگــر نتایــج اســت کــه ســازمان تحقــق 
ــرار داده  ــدف ق ــدت ه ــه آن را در درازم ــیدن ب بخش
ــامل آنچــه  ــداز ش ــر چشــم ان ــارت دیگ ــه عب اســت ب

مقررات و آئین نامه ها 
لزوم اقدام یا عدم 
اقدام مشخص را به 
صورت الزم االجرا 

تعیین می کنند و                  
هیچ گونه اعمال نظر 

مشخص را اجازه 
نمی دهند 
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ــده باشــیم اســت ــم در آین ــی خواهی م
ــق  ــد از تحق ــازمان بع ــده س ــر آین ــداز تصوی چشــم ان
ماموریــت در افــق برنامــه اســت و بــرای تحقــق    
ــت را طــوری تعییــن کــرد  ــد ماموری ــداز بای چشــم ان

کــه آن چشــم انــداز محقــق گــردد بــه 
عنــوان مثــال چشــم انــداز ایــران ســال 

۱۴0۴

ماموریت، رسالت
ماموریــت در واقــع فلســفه وجــودی 
و مقاصــد ســازمان اســت ماموریــت   
مهــم تریــن دلیــل موجودیــت هــر 
ســازمانی اســت کــه چهارچوبــی تعییــن 
ــری  ــق پذی ــی تحق ــده در چگونگ کنن

اهــداف اســتراتژیک آن دارد.
ــا  ــفه ی ــک فلس ــازمانی دارای ی ــر س ه
ماموریــت  ایــن  و  اســت  مأموریــت 
رفتــار  و  فعالیــت موسســه  هرگونــه 

از  متاثــر  می دهد.ماموریــت  شــکل  را  کارکنانــش 
ــا در  ــم اندازه ــت و چش ــش اس ــا بین ــداز ی ــم ان چش
واقــع ماموریــت شــرکت را می ســازند یــک ماموریــت 
ــر  ــی نظی ــادی و ب ــدف بنی ــده ه ــی ش ــوب طراح خ
ــک  ــدن ی ــز ش ــث متمای ــه باع ــد ک ــف می کن را تعری
شــرکت از دیگــر شــرکت های مشــابه می شــود و 

در  را  شــرکت  فعالیت هــای  قلمــرو 
و  شــده  عرضــه  محصــوالت  مــورد 
بازارهــای هــدف مشــخص می کنــد.

اهداف
ــه در  ــود ک ــی ش ــه م ــج گفت ــه نتای ب
آرزو  معیــن  زمــان  مــدت  محــدوده 
ــه آن مــورد  ــا رســیدن ب تحقــق آن و ی
ســازمان  اهــداف  اســت  خواســته 
ــی و  ــت اجتماع ــک ماهی ــده ی دربردارن
ــه  ــت ک ــده اس ــت آین ــواردی در جه م
ســازمان بــه طــور یکپارچــه ســعی دارد 

آن را تحقــق بخشــد.
ــک  ــه ی ــاز ب ــازمانی نی ــر س ــع ه در واق
خــود  هدف هــای  از  روشــن  بیانیــه 
دارد تــا بتوانــد آن را مبنــای همــه 
برنامه ریزی هــای خــود قــرار دهــد و 

میــزان کارایــی تصمیمــات اتخــاذ شــده را بــر اســاس 
ــدون رعایــت  ــدازه گیــری کنــد انجــام برنامــه ب آن ان
ــی شــود  ــده کاری م ــت ســازمانی موجــب پراکن عدال

ــورد  ــج م ــان نتای ــارت اســت از بی ــن هــدف عب بنابرای
انتظــار شــامل کار مشــخص و قابــل انــدازه گیــری در 
یــک محــدوده زمانــی خــاص و بــا هزینــه ای معیــن.

سیاست،  خط مشی
ــه در  ــر و حیل ــی تدبی ــه معن ــت ب سیاس
ــت اســتراتژیک یکســری اصــول و  مدیری
ــودی گســترده و  ــد به صــورت رهنم قواع
کلــی اســت کــه نشــان دهنــده راه بــرای 

ــران در اتخــاذ تصمیــم مــی باشــد. مدی
کــه  خاطــر  ایــن  بــه  سیاســت ها 
ــه صــورت  ــران را ب ــار مدی ــد رفت می توانن
انتقــال  درآورنــد  پیش بینــی  قابــل 
اختیــار را بــه ســطوح پاییــن آســان کرده 
ــران  ــی مدی ــر بخش ــب اث ــن ترتی و بدی

ســطوح بــاال را افزایــش می دهنــد.
ــی هســتند  ــه های ــا برنام خــط مشــی ه
کــه تصمیمــات کلــی را در بــر می گیرنــد 
و بــه عنــوان راهبــرد یــا راهنمــا یــا چارچــوب تفکــر 
مــی رود  کار  بــه  گیــری  تصمیــم  در  اندیشــه  و 
سیاســت یــا خــط مشــی یــک برنامــه عمومــی عملــی 
ــه بیــان دیگــر نحــوه اجــرای هدفمنــد بیــان  اســت ب
ــازمان  ــی س ــار مســئوالن اجرای ــد و حــوزه رفت می کن
را تعییــن می کنــد و در عیــن حــال وســیله ای موثــر 
بــرای کنتــرل عملیــات اســت خــط 
مشــی راهنمــا و حــدودی اســت کــه                      
تصمیــم هــای آتــی بایــد در محــدوده آن 

ــوند  ــن ش ــاذ و معی اتخ
ــل  ــای ذی ــد از ویژگیه ــی بای ــط مش خ

برخــوردار باشــد:
اجــرا،   قابلیــت  وضــوح،  و  صراحــت 
انعطــاف پذیــری، جامعیــت ، هماهنگــی،  
مســتدل بــودن ، متمایــز بــودن از قوانیــن 

ــودن ــوب ب ــدون و مکت م

رویه ها
رویه هــا مشــخص کننــده شــیوه عملیــات 
ــای  ــتند و رویه ه ــام کار هس ــوه انج و نح
یــک برنامــه زمانبنــدی شــده بــرای انجــام 
فعالیت هــای آتــی هســتند در واقــع رویــه 
در  عمــل  شــیوه  تعیین کننــده  فقــط 
ســطوح مختلــف ســازمان اســت و ممکــن اســت هــر 
ــد  ــته باش ــود را داش ــاص خ ــه خ ــازمان روی ــطح س س

ــا تفکــر. رویــه راهنمــای واقعــی عمــل اســت ت

خط مشی ها 
برنامه هایی هستند 
که تصمیمات کلی 
را در بر می گیرند 
و به عنوان راهبرد 
یا راهنما یا چارچوب 
تفکر و اندیشه در 

تصمیم گیری به کار 
می روند 

تاکتیک را باید 
اجماالً به شگردها 
و روش های خاص 

برای پیشبرد 
برنامه استراتژیک 
با مقتضیات زمان و 

محیط تعریف کرد که 
عمدتًا پس از تدوین 
برنامه مورد توجه 

استراتژیست ها قرار 
می گیرد.

تاکتیک ، روش
تاکتیــک، علــم اداره نیروها در صحنه اســت و ســومین 
ســطح از ســطوح چهارگانــه مدیریتــی محســوب 
می گــردد تاکتیــک را بایــد اجمــاالً بــه شــگردها 

و روش هــای خــاص بــرای پیشــبرد 
برنامــه اســتراتژیک بــا مقتضیــات زمــان 
و محیــط تعریــف کــرد کــه عمدتــاً 
ــه  ــورد توج ــه م ــن برنام ــس از تدوی پ

ــرد. ــی گی ــرار م ــا ق ــت ه استراتژیس

دستورها  )مقررات و آیین نامه ها(
مقــررات و آئین نامه هــا لــزوم اقــدام 
بــه  را  مشــخص  اقــدام  عــدم  یــا 
ــد و                 ــن می کنن صــورت الزم االجــرا تعیی
ــخص را  ــر مش ــال نظ ــه اعم ــچ گون هی
ــاده ترین  ــررات س ــد مق ــازه نمی دهن اج
لحــاظ  از  می باشــند  برنامه هــا  نــوع 
ــا  ــا ب ــی ه ــط مش ــررات و خ تفاوت،مق
هــم فــرق دارنــد و مقــررات بــدون 

ــی  ــات را راهنمای ــام عملی ــن انج ــی معی ــب زمان ترتی
ــهای  ــا روش ــا ی ــی ه ــط مش ــد در حالیکه،خ می کنن
ــی  ــان را در توال ــل زم ــت عام ــن اس ــام کار ممک انج

ــابه  ــط مش ــت خ ــد.در حقیق ــت دهن ــام کار دخال انج
مدیــران حــق انتخــاب مــی دهنــد ولــی مقــررات بایــد 
بــه طــور دقیــق اجــرا شــود و بــه ایــن ترتیــب از آزادی 

ــد. ــی کاه ــر م ــل مدی عم

برنامه ها، طرح ها
برنامــه هــا مجموعه هایــی هســتند از 
ــا  ــا ، روش ه ــی ه ــط مش ــا ،خ هدف ه
ــک کنــش شــناخته  ــرای اجــرای ی و.... ب
و معلــوم ، برنامــه هــا بــه گونــه معمــول 
ــتیبانی  ــی پش ــار مال ــه و اعتب ــا بودج ب
برنامــه  یــک  اجــرای  می شــوند.گاهی 
ــی  ــرح کمک ــد ط ــرای چن ــتلزم اج مس
دیگــر اســت.  عــالوه بــر ایــن تمــام 
برنامــه هــا بایــد بــه صــورت هماهنــگ و 
زمــان بنــدی شــده و بــر اســاس اولویــت 
و توالــی منطقــی بــه مــورد اجرا گذاشــته 
شــوند. زیــرا هرگونــه شکســت در اجــرای 
هــر یــک از طــرح هــای کمکــی عــالوه بر 
اینکــه هزینــه هــای زائــدی بــه بــار مــی آورد، ســبب 
بــه تعویــق افتــادن اجــرای طــرح اصلــی خواهــد شــد.

هر سازمانی نیاز به 
یک بیانیه روشن از 

هدف های خود دارد 
تا بتواند آن را مبنای 
همه برنامه ریزی های 

خود قرار دهد 
و میزان کارایی 

تصمیمات اتخاذ شده 
را بر اساس آن اندازه 

گیری کند 
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بودجه ها
بودجــه هــا برنامــه هایــی هســتند کــه میــزان درآمــد 

و هزینــه مــورد انتظــار بــرای یــک دوره 
زمانــی معیــن را مشــخص میکننــد. بــه 
ــی  ــورت مال ــه ص ــر بودج ــارت دیگ عب
ــداد و  ــب اع ــورد انتظــار در قال ــج م نتای
ارقــام اســت؛ بودجــه بــه عنــوان تدابیری 
ــه شــمار مــی رود ،  ــرای کنتــرل نیــز ب ب
ــرای  ــی ب ــیله زیربنای ــک وس ــه ی بودج
برنامه ریــزی در بســیاری از موسســات 

اســت.
ــت  ــه اس ــی برنام ــه نوع ــن بودج بنابرای
کــه در قالــب آمــار و ارقــام بیانگــر 
تعهــدات ســازمان مــی باشــد. انــواع 
متعــددی دارد؛برخــی از بودجــه هــا بــر 
اســاس میــزان بازدهــی ســازمان تغییــر 
ــر  ــه متغی ــا بودج ــه آنه ــه ب ــد ک می کن
یــا قابــل انعطــاف پذیــری مــی گوینــد.

مراحل عمده برنامه ریزی:

۱ .آگاهی از فرصتها ، مسائل و نیازها
2 .تعیین اهداف کوتاه مدت

3 .تعیین مفروضات
۴ .تعیین گزینه های مختلف
5 .ارزیابی گزینه های مختلف

6 .انتخاب یک راه

ــای  ــه ه ــردن برنام ــه ک 7 .فرمول
ــی فرع

شــود                مــی  مالحظــه  بطوریکــه 
ــداوم در  ــان م ــک جری ــزی ی ــه ری برنام
جهــت پیشــرفت فعالّیتهــا بــرای حصــول 
هدفهــا و مقاصــد از پیــش تعییــن شــده 

ــت .  اس
از نتایــج برنامــه هــای اجــرا شــده نقــاط 
ــاط  ــن نق ــات و همچنی ــف و انحراف ضع
ــه  ــد ب ــت بای ــای مثب ــه ه ــوت و جنب ق
منظــور رفــع نقایــص و بهبــود عملیــات 

ــود . ــده اســتفاده نم در آین

توجــه بــه مــوارد ذیــل موجــب تاثیــر برنامــه 
ریــزی مــی گــردد :

ــد دارای  ــی بای ــزی منطق ــه ری ۱ .برنام
مــدت زمانــی باشــد کــه بتوانــد تکافوی 
ــات  ــی از تصمیم ــدات ناش ــام تعه انج

ــد ــا را بکن ــروزی م ام
ــراد درگیــر، درک صحیحــی از  2 .همــه اف
برنامــه و چگونگی اجرای آن داشــته باشــند
در  و همــکاری  .وجــود همفکــری   3

ــزی ــه ری ــور برنام ام
۴ .ایجــاد شــرایط مناســب بــرای برنامــه 

ریــزی از ســطوح بــاالی ســازمان
5 .شــروع برنامــه ریــزی از ســطوح 
بــاالی ســازمان و ســازمان یافتــه باشــد.

محاسن برنامه ریزی:
برنامــه ریــزی در هــر ســازمان محاســن 
ــه  ــا ب ــن آنه ــه مهمتری ــادی دارد ک زی

ــل اســت : شــرح ذی
۱ .تحقق اهداف سازمان

ــرای اجــرای  ــه ایجــاد فرصــت ب ــزی ، ب ــه ری 2 .برنام
تصمیــم هــا کمــک میکنــد

3 .برنامــه ریــزی بــه اجــرای منظــم طرحهــا و تحقــق 
اهــداف ســازمان کمــک میکنــد

۴ .برنامــه ریــزی عامــل تطبیــق رشــد ســریع فنــآوری 
محیــط بــا ســازمان اســت.

5 .برنامــه ریــزی موجــب تســریع رشــد ا قتصــادی در 
ســطح کالن  مــی شــود.

6 .برنامــه ریــزی بــه تقویــت روحیــه کار 
ــش  ــه افزای ــد و ب گروهــی کمــک میکن

کارآیــی ســازمان میانجامــد

محدودیتهای برنامه ریزی، 
محدودیتها و معایب:

بــا وجــود محاســن زیــادی کــه برنامــه 
نیــز        را  ، محدودیتهایــی  دارد  ریــزی 

ــد از: ــه عبارتن ــراه دارد ک ــه هم ب
۱ .برنامــه ریــزی مســتلزم صــرف هزینه 

ــت  و وقت اس
نمیتواننــد  کوچــک  .ســازمانهای   2
ــی و فرصــت  ــوان مال ــدم ت ــت ع ــه عل ب
کافــی بــه نحــو مطلــوب برنامــه ریــزی 

ــد کنن

استراتژی، 
برنامه،الگوی 

رفتاری،سیاست 
یا تصمیمی است 
که سمت و سوی 
دیدگاه ها و جهت 
حرکت سازمان را 
نشان می دهد و 

به معنی راهبرد                  
می باشد.

ماموریت در واقع 
فلسفه وجودی و 

مقصد سازمان است 
ماموریت مهم ترین 

دلیل موجودیت 
هر سازمانی است 

که چهارچوبی تعیین 
کننده در چگونگی 

تحقق پذیری اهداف 
استراتژیک آن دارد.
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3. برنامــه ریــزی، مســتلزم ایجــاد محدودیتهایــی اســت 
ــدد  ــطوح متع ــت را در س ــدت حرک ــاه م ــه در کوت ک

ســازمان، کنــد ومشــکل مــی ســازد
ــر  ــی ب ــتر مبتن ــزی، بیش ــه ری ۴ .برنام
پیــش بینــی بــر اســاس حــدس و گمــان 
ــر اســاس  ــر ب و احتمــاالت اســت و کمت

ــرد. ــی انجــام میگی ــات قطع اطالع

دامهای مهم برنامه ریزی موفق:
ــر راه  ــر س ــق، ب ــزی موف ــه ری در برنام
ــی هســت  ــی ســازمان، دامهای ــر عال مدی
کــه اگــر دقــت نکنــد در آن گرفتــار 
خواهــد شــد و منجــر بــه شکســت 

ــود. ــش میش ــه های برنام

 عمده ترین این دامها عبارتند از:
۱-تفویــض کــردن وظیفــه برنامــه ریــزی توســط مدیــر 

عالــی بــه دیگــران بگونــه ای کــه مدیریــت 
عالــی درگیــر نباشــد

2-درگیــر شــدن مدیریــت عالــی در مســائل 
جــاری روزمرگــی و عــدم وقــت کافــی بــرای 

برنامــه ریــزی
3 -کوتاهــی درامرتدویــن و تعریــف اهــداف 

بــه صــورت واضــح 
۴ -کوتاهــی در امــر درگیــر ســاختن مدیران 

اجرایــی مهــم در فراگــرد برنامــه ریزی
ــه  ــه مثاب 5 -عــدم اســتفاده از برنامــه هــا ب

ــران ــی عملکــرد مدی ــی ارزیاب ــار واقع معی
ــّو  ــت ج ــاد و تقوی ــر ایج ــی در ام 6 -کوتاه

ــزی ــه ری ــی برنام ــق و حام مواف

ــایر  ــزی از س ــه ری ــرد برنام ــتن فراگ ــزا پنداش 7 -مج
ــات و... ــاًل اطالع ــت مث ــرد مدیری ــای فراگ ــه ه جنب

پیچیــده  برنامــه هــای  و  از طرحهــا  ۸ -اســتفاده 
و انعطــاف ناپذیــر کــه مانــع نــوآوری 

میشــود ســازمان 
9-عــدم ارزیابــی و بازنگــری برنامــه هــای 
ــران  ــها و مدی ــای بخش ــدت رؤس ــد م بلن

ــی ــت عال توســط مدیری

ضرورت برنامه ریزی در چیست؟
برنامــه ریــزی از اساســیترین وظایــف 
مدیــران و کارکنــان اســت کــه ماننــد 
ــط  ــده مرتب ــه آین ــال را ب ــان ح ــی زم پل
ــان  ــزی می ــه ری ــر برنام ــارت دیگ ــه عب ــازد. ب ــی س م
جایــی کــه هســتیم بــا جایــی کــه میخواهیــم بــه آن 
ــه را  ــا آنچ ــود ت ــب میش ــازد و موج ــی میس ــم پل بروی
ــد. ــد آی ــرد، پدی ــت شــکل نمیگی ــر آن حال کــه در غی

ــه  ــازمانها ب ــه س ــه هم ــی ک از آنجای
دنبــال آننــد کــه منابــع محــدود خــود 
را بــرای رفــع نیازهــای متنــوع و رو بــه 
افزایــش  برنامــه ریــزی و ضــرورت آن 
خــود صــرف کننــد. پوپایــی محیــط و 
وجــود تالطــم در آن، و عــدم اطمینــان 
بــر  محیطــی  تغییــرات  از  ناشــی 
ــزی  ــه ری ــر برنام ــکار ناپذی ضــرورت ان

ــد. میافزای

برنامه عملیاتی یک 
اقدام قهرمانانه است 

که کمک می کند 
رویاها و تصوراتمان 

به واقعیت تبدیل 
شود. 

 برنامه ریزی تاکتیکی 
اهداف و طرح های 

استراتژیک را به 
اهداف و برنامه های 

مشخص تبدیل               
می نماید، این اهداف 

و طرح ها مرتبط 
با بخش خاصی از 
سازمان می باشد.
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برنامه ریزی، یک واحد فرابخشی  

برنامه و برنامه ریزي مفاهیمي نرم هستند.
ــزار  ــخت اف ــک س ــه ی ــش از آنک ــزي بی ــه ری  برنام
باشــد، یــک مغــز افــزار و انســان افــزار اســت و ماهیــت 

ــرم دارد. ــت ن و هوی
 برنامــه ریــزي ایجــاد یــک ایــده و یــک نگــرش اســت 
و هــر ســازماني بــراي رســیدن بــه موفقیــت نیازمنــد 
برنامــه هــاي بلنــد مــدت، میــان مــدت و کوتــاه مــدت 

. ست ا
هیئــت مدیــره دوره هشــتم ســازمان نظــام مهندســي 
ــاس  ــر اس ــال ۱39۸ ب ــزد،  از س ــتان ی ــاختمان اس س

ــل از  ــاد و قب ــزي را  ایج ــه ری ــد برنام ــرورت، واح ض
ــات  ــا موضوع ــازمان ب ــه س ــرح و برنام ــه ط آن کمیت
ــي  ــه، بیشــتر در ســطح عال ــه طــرح و برنام ــوط ب مرب
بــه ریاســت رئیــس ســازمان برگــزار مــي شــد. 
ــن  ــاتي را بدی ــه جلس ــت رئیس ــره و هیئ ــت مدی هیئ
منظــور برگــزار نمــوده و موضوعــات مربــوط بــه                                       
برنامــه ریــزي ســاالنه ســازمان بررســي، تاییــد و 

ــد . ــي گردی ــب م تصوی
 از ســال ۱39۸ ، یــک دیــدگاه و نگــرش تــازه نســبت 
بــه برنامــه ریــزي در ســازمان ایجــاد و همزمــان 

ــود.                     ــاز نم ــود را آغ ــزي کار خ ــد برنامهری ــا آن واح ب
برنامــه ریــزي یــک واحــد فرابخشــي بــوده و محــدود 

ــد. ــي باش ــازمان نم ــي از س ــمت خاص ــه قس ب
ــگاه فرابخشــي و فراجناحــي رمــز موفقیــت   همیــن ن

ــي  ــام مهندس ــازمان نظ ــاي س ــه ه برنام
ــد . ــي باش ــتان م ــاختمان اس س

ــق  ــم تحق ــر مه ــال 9۸ دو ام ــداي س ابت
ــدا اســتراتژي و مباحــث کالن  ــت، ابت یاف
ــون و حــول چهــار محــور  ــر اســاس قان ب
تدویــن شــد کــه از مهمتریــن آنهــا بحــث 
امــور رفاهــي و ارتقــاي دانــش فنــي 
اعضــاء ســازمان بــوده و محــور دیگــر 
مهندســي  خدمــات  کیفیــت  بهبــود 
ســازمان  و احقــاق حقــوق مهندســین در 

ــد. ــي باش ــه م جامع
ــا  ــتراتژي ه ــن اس ــک از ای ــل هری  در ذی
فعالیــت  اساســي  موضــوع  و  محــور 
ــد  ــي توان ــه م ــد ک ــوان ش ــازمان عن س
مهندســي  نظــام  ســازمان  جایــگاه 
ســاختمان اســتان را در بیــن شــهروندان 
و تشــکالت مافــوق و مقامــات ارشــد 

ــان  ــه در می ــر از هم ــزد و مهمت ــتان ی ــي در اس دولت
اعضــا ارتقــاء بخشــد .

ــا و  ــوان ه ــن عن ــه ي ای ــزي در ادام ــه ری ــد برنام واح
محــور هــا،  برنامــه هــاي متعــددي را طراحــي نمــود .

ــت  ــي اس ــروژه های ــه، پ ــور از برنام منظ
ــته و  ــخصي داش ــدي مش ــان بن ــه زم ک
و  مشــخص  برنامــه  ورودي  همچنیــن 
خروجــي آن از قبــل تعییــن گردیــده 

ــت. اس
ــه عنــوان مثــال یکــي از برنامــه هــاي   ب
مطــرح شــده،  بحــث شــفاف ســازي 
عملکردهــا                  و  اطالعــات  آزاد  انتشــار  و 
مــي باشــد کــه خاســتگاه آن  واحــد 
ــن  ــوده و آیی ــازمان ب ــزي س ــه ری برنام
نامــه هــاي مربــوط بــه آن  تنظیــم 

گردیــد.
 توضیــح مختصــر اینکــه در ســازمان 
عارضــه اي را مالحظــه کردیــم کــه نشــان 
ــه  ــات آنگون ــار آزاد اطالع ــي داد انتش م
ــور  ــت، در کش ــوم اس ــا مرس ــه در دنی ک
مــا و بــه طــور خــاص در ســازمان اتفــاق 
نمــي افتــد. در ایــن ارتبــاط کمیتهــاي در 

ــار آزاد  ــود را انتش ــور کار خ ــکیل و مح ــازمان تش س

ــت . ــازمان گذاش ــه س ــات ۴ ماه اطالع
در مــورد کمیــت برنامــه ها، 9۴ مــورد در ســال ۱39۸ 
در ســطح ســازمان طراحــي و تدویــن گردیــده کــه هــر 

کــدام از آنهــا مباحــث مربــوط بــه خــود را داراســت.

گنجینــه زید: خواهــش مــي کنیــم در 
ــي و  ــزارش ده ــتم گ ــورد سیس م
ــم  ــازمان ه ــري در س ــزارش گی گ

ــد؟  ــح بفرمائی توضی
مهنــدس مشــکوه: یکــي از مهمتریــن 
ریــزي،                                                     برنامــه  واحــد  اقدامــات 
شــکل گیــري و ســاماندهي سیســتم 
مقــرر  و  بــوده  ســازمان  گزارشــات 
از  پــس  ســازماني  واحدهــاي  شــد 
ــاي  ــاس پارامتره ــر اس ــزارش ب ــذ گ اخ
مشــخص، گزارشــهایي را تهیــه و بــه 
ــا  ــج آن ه ــه و نتای ریاســت ســازمان ارائ
ــرد. از  ــرار گی ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی م
ــه  ــم ک ــا خواهــش کردی ــام واحــد ه تم
بــه صــورت ماهیانــه گزارشــهاي عملکرد 
خــود را ارائــه نماینــد، و بــه همیــن  
منظــور نمونــه فــرم هایــي را تهیــه و در اختیــار آنهــا 

ــم. ــرار داده ای ق
ــه  ــود ک ــخص ب ــا مش ــزارش ه ــن گ ــواي ای  در محت
ــراي  ــوده و مســئولیت اج ــه ســطحي ب ــرد در چ عملک
آنهــا بــا کــدام شــخص و کــدام مســئول 
یــا کارشــناس اســت. در ایــن گــزارش هــا 
ــرح و  ــز مط ــکالت نی ــا و مش ــش ه چال
ــاره اندیشــي شــده  ــا چ ــراي حــل آنه ب

اســت.

واحدهــا  همــه  آیــا  زید:   گنجینــه   
ــع و  ــه موق ــود را ب ــهاي خ گزارش

کننــد؟ مــي  ارســال  مرتــب 
ــر  ــال حاض ــکوه: در ح ــدس مش مهن
در ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان 
فعالیــت  اســتان ۱۱ واحــد مشــغول 
ــتقل  ــا مس ــي از آنه ــه برخ ــتند ک هس
ــي  ــر واحدهای ــر نظ ــر زی ــي دیگ و برخ

ــتند.  ــت هس ــوزه ریاس ــد ح مانن
امــر، 5 واحــد ســازمان  ابتــداي   در 
گزارشــهاي خــود را تهیــه و ارائه داشــته، 
در حالــي  کــه در مــاه چهــارم ۱0واحــد ســازمان بــه 
صــورت داوطلبانــه نســبت بــه ایــن امــر اقــدام نمودنــد.

در حال حاضر بیش 
از 5۴ مورد از 

فرایندهاي داخلي 
سازمان را با استفاده 

ازپروژه معماري 
سازماني مدون 

کرده ایم که عمدتًا 
شامل  فرآیندهاي 

مربوط به دفتر 
گاز، واحد خدمات 

مهندسي و امور مالي 
مي باشد.

براي بودجه نویسي 
عالوه بر اعمال نرخ 

تورم با یکایک واحد ها 
مذاکره و دیدگاههاي 

آنها را مورد توجه 
قرار داده و بر اساس 
برنامه هاي سازمان و 
برنامه هاي مدیران 

به نحوي بودجه 
تنظیم مي گردد 

که امکان تحقق آن 
موجود باشد.

مهندس زهرا مشکوه/ مسئول واحد برنامه ریزی سازمان
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 در حــال حاضــر وقتــي وارد ســازمان 
ورودي  مقابــل  در  شــوید  مــي 
هرکــدام از واحدهــا، شــاهد یــک 
اســتند یــا تابلــو هســتید کــه در آنهــا 
ــا،  ــرد واحده ــم عملک ــاي مه محوره
ــده  ــام ش ــاي انج ــه ه ــن برنام عناوی
و برنامــه هــاي در دســت اقــدام، بــه 
تماشــا گذاشــته شــده اســت. نتیجــه 
اینکــه دوســتان مــا در واحدهــاي 
مختلــف بــه خوبــي بــه اهمیــت ایــن 
ــه  ــن کار زمین ــرده و همی ــي ب ــر پ ام
ــم،  ــاي مه ــاخص ه ــن ش ــاز تعیی س
ــا   ــد ه ــرد واح ــي عملک ــراي ارزیاب ب

ــد. ــي آی ــه شــمار م ب

ــم در  ــي کنی ــش م گنجینــه زید:  خواه
درآمدهــاي  محاســبه  مــورد 
ــه  ــد برنام ــط واح ــازمان توس س
ــد  ــح بفرمایی ــم توضی ــزي ه ری
ــورد  ــه، م ــکوه: بل ــدس مش  مهن
دیگــري کــه در واحــد برنامــه ریــزي 
مــورد بررســي قــرار گرفــت و نتایــج 
ــوع  ــت، موض ــر داش ــي را در ب موفق
درآمدهــاي ســازمان بــوده کــه آنها را 
ــي  ــه فرمهای ــن نمون ــا تدوی ــه و ب تهی
آن،  اســاس  بــر  و  کــرده  کنتــرل 

ــاده  ــي و آم ــد طراح ــر واح ــه ه بودج
ــت. ــده اس گردی

بــه عنــوان نمونــه، ســازمان داراي 9 
منبــع درآمــدي بــوده اســت.

ــن  ــک ای ــورد یکای ــر در م ــت نظ ــا دق  ب
منابــع درآمــدي و نحــوه اســتفاده از آنهــا 
ــه  ــم ک ــزي کردی ــه ری ــاي برنام ــه گونه ب
ــل از  ــال قب ــه س ــبت ب ــال 9۸ نس در س
آن 70 درصــد افزایــش درآمــد را شــاهد 

ــم .  بودی
ــه در  ــود ک ــت در شــرایطي ب ــن موفقی ای
ــتان،  ــف اس ــور مختل ــور و ام ــطح کش س
ــوده  ــم ب ــي حاک ــکون خاص ــود و س رک
ــا در  ــزرگ م ــیار ب ــوان بس ــر ت و حکایتگ

ــت.   ــداف اس ــه اه ــیدن ب رس
ــه  ــک کمیت ــه ی ــن برنام ــاس ای ــر اس ب
درآمــد شــکل گرفتــه و بــه صــورت 
هفتگــي درآمدهــاي ســازمان را بررســي، 

ــد . ــي کن ــب م ــق کس ــات دقی ــاماندهي و اطالع س
ــزي  ــه ری ــر برنام ــوان مدی ــه عن ــون ب ــم اکن ــن ه م
ــق سیســتم موجــود در  ســازمان از طری
ــه  ــي ب ــاق کار خــودم دسترســي کامل ات
ــاي  ــدي و هزینهه ــع درآم ــي مناب تمام
مالــي  گــردش  و  داشــته  ســازمان 
ــر  ــي و دفت ــات مهندس ــاي خدم واحده
ــم.   گاز را بطــور خــاص کنتــرل مــي کن
ــه  ــورت ماهیان ــه ص ــال ب ــن ح در همی
گــزارش هــاي دقیقــي را از وضعیــت 
مالــي، درآمــدي ســازمان تهیــه و در 
ــرار  ــازمان ق ــرم س ــس محت ــار رئی اختی

ــم. ــي دهی م

گنجینــه زید: واحــد برنامــه ریــزي چگونــه 
ســازمان                       ســازي  چابــک  در 
ــد؟ ــذاري کن ــر گ ــد اث ــي توان م

براي اولین بار 
در سازمان 

نظام مهندسي 
ساختمان استان 

یزد با الگوبرداري 
از سازمان نظام 

مهندسي ساختمان 
استان تهران 

فرایندهاي داخلي 
سازمان را مدون 

کردیم
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ــي سیســتم بســیار مهــم  ــکوه: پویای ــدس مش مهن
اســت. مدیــر مربوطــه وظیفــه دارد کــه کارهــاي 
ــخصي  ــه مش ــه برنام ــد:  اول اینک ــام ده ــي انج مهم
بــراي کســب درآمــد  بطــور مصــوب و حســاب شــده 
ــام  ــازمان نظ ــار در س ــن ب ــراي اولی ــد. ب ــته باش داش

ــا  ــزد ب ــتان ی ــاختمان اس ــي س مهندس
الگوبــرداري از ســازمان نظــام مهندســي 
ــاي  ــران فراینده ــتان ته ــاختمان اس س
ــه  ــرده ک ــدون ک ــازمان را م ــي س داخل
ــاني  ــع انس ــد مناب ــه  واح ــن زمین در ای
کردنــد.                                                                 موثــري  کمــک  ســازمان 
بــه طــور مثــال در ارتبــاط بــا نــوع 
ارائــه  بــه مهندســین  خدمتــي کــه 
ــه صــورت  میکنیــم، کل فرآینــد کار را ب
یــک چــارت در آورده و چگونگــي انجــام 
فرآینــد را در چــارت طراحــي و گامهــاي 
ترســیم            را  کار  پیشــرفت  مختلــف 

ــش  ــر بی ــال حاض ــم. در ح ــي کنی م
ــي  ــاي داخل ــورد از فراینده از 5۴ م
ازپــروژه  اســتفاده  بــا  را  ســازمان 
معمــاري ســازماني مــدون کــرده کــه 
ــوط  ــاي مرب ــامل  فرآینده ــاً ش عمدت
خدمــات  واحــد  گاز،  دفتــر  بــه 
ــي مــي باشــد. مهندســي و امــور مال

واحــد                               ظاهــراً  زید:   گنجینــه 
ــر  ــازمان، دفات ــزي س ــه ری برنام
ــز  ــتانها نی ــي در شهرس نمایندگ
از تاثیــرات فعالیتهــاي خــود    
بــي نصیــب نگذاشــته اســت. در 
ــد. ــح بفرمایی ــورد توضی ــن م ای

مهنــدس مشــکوه: کار دیگــري 
کــه در ســال جــاري انجــام شــده 
ــراي   ــه و بودجــه ب ــف برنام اســت، تعری
دفاتــر نمایندگــي شهرســتان هــاي 
تــر   پیــش  باشــد.  مــي  ســازمان 
بحــث ایــن بــود کــه بودجــه تعریفــي                                 
افزایــش  بــا هــدف  بایســت  مــي 
ــدام  ــن اق ــن ای ــد، لیک ــدي باش کارآم
ــت  ــه را دس ــا، بودج ــتان ه در شهرس
ــن  ــه ای ــي نمــود. چــرا ک ــي م نیافتن
ــار در ســازمان اجرایــي  امــر اولیــن ب
ــه اي  ــق آن در هال ــد و تحق ــي ش م
ــار  ــدا آم ــه در ابت ــود. بودج ــام ب از ابه
دقیــق بــا خــود بــه همــراه نداشــت و اطالعــات دقیــق 

نداشــتیم. را  از شهرســتانها 
در ســه ماهــه اول ســال  9۸ بودجهــاي کــه پیــش بیني 
شــده بــود، محقــق گردیــد. ســپس بــراي شهرســتانها 
نمونــه فــرم هایــي تدویــن شــد کــه 
ــي،  ــر نمایندگ ــد دفات ــالم درآم ــامل اع ش
متــراژ ورودي هــا بــر اســاس گــروه و 
ــاي و  ــا و ســایر فعالیته ــده ه ــداد پرون تع

ــت.  ــوده اس ــر ب ــرد دفات عملک

ــره  ــت مدی ــاعدت هیئ   گنجینــه زید: مس
ــه  ــوارد چگون ــن م ــازمان در ای س

ــود؟ ب
مهمــي  کار  مشــکوه:   مهنــدس 
ــاب  ــت جن ــه هم ــه ب ــن زمین ــه در ای ک
ــرم  ــس محت ــاالري رئی ــر س ــاي دکت آق

 برنامه ریزي ایجاد 
یک ایده و یک نگرش 
است و هر سازماني 

براي رسیدن به 
موفقیت نیازمند 
برنامه هاي بلند 

مدت، میان مدت و 
کوتاه مدت است.
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ســازمان و جنــاب آقــاي دکتــر فــالح نایــب رئیــس اول 
صــورت گرفــت آن بــود کــه جلســات دفاتــر نمایندگــي 
شهرســتان هــا بــه صــورت منظــم و ماهیانــه بــا دســتور 

ــد. ــزار گردی ــخص برگ ــاي مش کار ه
ــي میــداد. ابتــدا  ــگاه خوب ــه جلســات دیــد و ن ایــن گون
ــه                    ــي را مالحظ ــر نمایندگ ــد دفات ــب درآم ــوه کس نح
ــم کــه در بودجــه بنــدي  ــم و ســعي میکردی مــي کردی

ــم.  ــرار دهی ــورد نظــر ق ــت م ــه دق ــوارد را ب ــن م ای
بــراي تنظیــم برنامــه و بودجــه شهرســتان هــا مدیــران 
ــان  ــر آن ــا نظ ــرده  و ب ــوت ک ــي را دع ــر نمایندگ دفات
ــم  ــي تنظی ــه نهای ــان بودج ــل آن ــال قب ــرد س و عملک

ــود.  ــي ب ــزي منطق ــر بودجهری ــه نظ ــه ب ــد ک گردی
اگــر چــه بودجــه ســال گذشــته را بــر مبنــاي ســعي و 
خطــا بســتیم امــا بودجــه ســال 99 بــا کار کارشناســي 
ــد  ــاً بای ــده و حتم ــم گردی ــتري تنظی ــت بیش ــا دق و ب

محقــق شــود.
ــي  ــوع ارزیاب ــه، موض ــورت گرفت ــات ص ــي از اقدام  یک
ــن  ــود. در ای ــوع ب ــاب رج ــنل و ارب ــدي پرس رضایتمن
طــرح کلیــه مــوارد مربــوط بــه فضــا و ســاختار فیزیکــي 
ــازمان  ــران س ــس و مدی ــم از رئی ــازمان، اع و اداري س
ــدي پرســنل  ــش رضایتمن ــا طــرح پای ــوارد ب ــایر م و س
انجــام شــد. ســپس گزارشــهایي تهیــه و در اختیــار خــود 
آنــان قــرار گرفــت و متقابــاًل همیــن گزارشــها در اختیــار 

ــم. ــرار دادی ــران و مســئوالن ســازمان ق مدی
ــه انجــام رســانده و  ــراي مهندســان نیــز ب  ایــن کار را ب
توانســتیم از طریــق ســایت بــه ایــن اطالعــات دسترســي 
پیــدا کنیــم. در ایــن نظرســنجي اهــم اقدامــات ســازمان 
ــورد  ــن م ــه ای ــد ک ــت ش ــان فهرس ــورد مهندس در م
توســط واحــد منابــع انســاني ســازمان صــورت پذیرفــت. 
همچنیــن از واحــد منابــع انســاني خواهــش کردیــم کــه 
ایــن کار را در طــول ســال در چنــد مرحلــه انجــام دهــد. 
ــازمان  ــي س ــدگاه بیرون ــژه از دی ــه وی ــوع ب ــن موض ای

بســیار مهــم و اساســي بــود.
 کار دیگــري کــه انجــام دادیــم برگــزاري تورهــاي 
علمــي و فناورانــه در ســازمان بــود کــه پــس از برگــزاري 
موفــق چندیــن تــور علمــي، مــوارد را بــه واحــد آمــوزش 

ســپردیم تــا پیگیــري و ادامــه دهنــد. 

ــي  ــاي تخصص ــور ه ــا و ت ــد ه ــا بازدی گنجینــه زید:  آی
ریــزي  برنامــه  واحــد  در  نیــز  مهندســان 

میشــود؟ ســاماندهي 
مهنــدس مشــکوه: بــه موضــوع خوبــي اشــاره 
کردیــد. در واحــد برنامــه ریــزي تــور هــاي بیــن المللــي 
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و آموزشــي بــراي مهندســین راه انــدازي کردیــم. 
ــدان  ــه همــراه فرزن ابتــدا مهندســین عالقــه منــد را ب
ــرده و بازدیــد  ــه پــارک علــم و فنــاوري یــزد ب آنهــا ب
کاملــي از بخشــهاي مختلــف پــارک بــه عمــل آوردنــد. 
پــارک علــم و فنــاوري پردیــس و پــروژه ایــران مــال 
ــان  ــران و اصفه ــي در ته ــگاه های ــران و نمایش در ته
ــه  ــود ک ــین ب ــد مهندس ــاي بازدی ــه ه ــر برنام از دیگ

ــید.  ــام رس ــه انج ــا ب ــاس برنامهریزیه براس
بازدیــد از دفتــر نمایندگــي ســازمان نظــام مهندســي 
ســاختمان در طبــس، نمایشــگاه بیــن المللــي بــرق و 
تورهــاي دبــي و آلمــان و اســتانبول مــوارد دیگــر ایــن 
اقــدام بــه شــمار مــي آینــد. . ایــن کارهــا را در ســال 
9۸ در واحــد برنامــه ریــزي ســازمان بــه انجام رســانده 
کــه همــه آنهــا نشــان از توانمنــدي ایــن واحــد بــراي 

گســترش اینگونــه برنامــه ریــزي هــا را دارد.

گنجینــه زید: اولویــت هــاي شــما در واحــد برنامــه ریزي 
؟ چیست

ــازمان  ــاي س ــه واحده ــه هم ــکوه: ب ــدس مش مهن
اعــالم شــده کــه دو موضــوع بســیار مهــم اســت کــه 
برگــزاري آنهــا بــا واحــد برنامــه ریــزي و اجــراي آنهــا 
ــخگو  ــا پاس ــن آنه ــت. اولی ــک اس ــد انفورماتی ــا واح ب
بــودن اســت کــه در حــال حاضــر بــه صــورت 
ــان  ــه همــه کارکن غیرحضــوري انجــام مــي شــود و ب
ــوه  ــس نح ــن پ ــه از ای ــم ک ــالم کردهای ــران اع و مدی

ــود. ــد میش ــا رص ــخگویي آنه پاس
ــازمان را  ــخگویي س ــوه پاس ــال 9۸ نح ــداي س  در ابت
رصــد کــرده بودیــم و میانگیــن پاســخگویي ســازمان 
در حــد 50 درصــد بــود. معنــي ایــن حــرف آن 
ــه ســازمان صــورت                        اســت کــه از هــر دو تلفــن کــه ب

ــد. ــي مان ــدون پاســخ م ــورد ب ــک م ــرد، ی ــي گی م
 بــراي حــل ایــن مشــکل بــر روي سیســتم بــراي هــر 
فــرد، پاســخگوي جانشــین تعییــن شــده و اگــر کســي 
ــه جانشــین وي  ــکان پاســخگویي نداشــت، بالفاصل ام
در جایــگاه پاســخگویي قــرار مــي گیــرد. اجــراي ایــن 
ــد  ــازمان  را 20 درص ــخگویي س ــن پاس ــر، میانگی ام

افزایــش داده و بــه عــدد 70 رســانده اســت.
ــا  ــراد را عملکــرد آنه ــزان پاســخگویي اف ــه می بالفاصل
ــار  ــش آم ــث افزای ــر باع ــن ام ــرده و همی ــاظ ک لح
خوشــبختانه                   و  گردیــد  ســازمان  در  پاســخگویي 
بــر اســاس آمارهایــي کــه بــه صــورت ماهیانــه تهیــه و 
آنهــا را بــراي ریاســت ســازمان نیــز گــزارش میکنیــم، 
هــم اکنــون میــزان پاســخگویي ســازمان بــه 90 

ــت.  ــیده اس ــد رس درص
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گنجینــه زید: چــه برداشــتي از نتایــج کار 
ــال  ــه ح ــا ب ــزي ت ــه ری ــد برنام واح

ــد؟  داری
مهنــدس مشــکوه: زمانــي میتوانیــم 
ــه  ــم ک ــر بدانی ــزي را موث ــه ری ــک برنام ی
نتایــج آن بــه خوبــي ملمــوس باشــد. یکــي 
از ایــن مــوارد افزایــش رونــد پاســخگویي در 

ــي باشــد.  ســازمان م

گنجینــه زید: یکــي از دغدغــه هــاي مهــم مهندســین، 
توســط  آنهــا  بیــن  کار  عادالنــه  توزیــع 

ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان 
ــد                  ــه واح ــن زمین ــا در ای ــت. آی اس
ــژه اي  ــي وی ــزي طراح ــه ری برنام

دارد؟
ــم در  ــته ای ــکوه: توانس ــدس مش مهن
ــه اي  ــاي حرف ــي و مشــارکت ه واحــد فن
ــزان خطــا و اشــتباه انســاني  ســازمان، می
ــع  ــه توزی ــانده بطوریک ــل رس ــه حداق را ب
عادالنــه کار بیــن همــه بــا دقــت و صحــت 

صــورت پذیــرد. ایــن مــورد نیــز بــه صــورت هفتگــي 
رصــد شــده و اگــر خــالف دســتورالعمل هــا اقدامــي 
ــرد، آشــکار و پیگیــري میشــود. در رصــد  صــورت گی
فرآیندهــاي حــوزه خدمــات فنــي مهندســي بــه 

خوبــي اپراتــور، طــرف موضــوع را شــناخته 
ــا مــي شــویم. خــوب اســت  و علــت را جوی
اضافــه کنــم کــه در مــورد اقدامــات مربــوط 
ــه  ــج حاصل ــزي و نتای ــه ری ــد برنام ــه واح ب
نشــریه اي بــا عنــوان »ارمغــان تغییــر« 
تدویــن و چنــد شــماره از آن را منتشــر                                  

ــم. کــرده ای

ــزي در  ــه ری ــد برنام ــا واح گنجینــه زید:  آی
بودجــه نویســي ســازمان هــم دخالت 

دارد؟
مهنــدس مشــکوه: در ســال جــاري 
ــار از درآمــد  ــراي اولیــن ب توفیــق یافتیــم ب
ــه  ــه تهی ــي و بودج ــزارش فصل ــه گ و هزین
کنیــم و درآمدهــا و هزینــه هــا را بــه 
صــورت ماهیانــه جمــع بنــدي و بــراي 
ــاًل در  ــم. مث ــي کنی ــش بین ــد پی ــاه بع م
ــخص                                         ــا مش ــراي واحده ــت ب ــاه اردیبهش م

ــاه  ــرداد م ــه خ ــه بودج ــود ک ــي ش م
ــد.  ــي باش ــورت م ــه ص ــه چ ب

ــاي  ــي ه ــا بررس ــت ب ــر اس الزم بذک
ــار در  ــن ب ــراي اولی ــده، ب ــام ش انج
ســازمان نظــام مهندســي ســاختمان 
اســتان یــزد تنظیــم برنامــه و بودجــه 
ســازمان توســط واحــد برنامــه ریــزي 
صــورت مــي پذیــرد و بــه نظــر بــراي 
ســال جــاري ایــن بودجــه بــر اســاس 
ــن  ــه تدوی ــراژ تعرف ــه مت ــز ب ــورت ری ــه ص ــق ب منط

ــت. ــده اس ش
ــر  ــالوه ب ــي ع ــه نویس ــراي بودج ــي ب ــور کل ــه ط ب
ــره و  ــا مذاک ــک واحــد ه ــا یکای ــورم ب ــرخ ت ــال ن اعم
ــه  ــورد توج ــا را م ــاي آنه ــدگاه ه دی
ــاي  ــه ه ــاس برنام ــر اس ــرار داده و ب ق
مدیــران،                                    هــاي  برنامــه  و  ســازمان 
بــه نحــوي بودجــه تنظیــم مــي گــردد 
کــه امــکان تحقــق آن موجــود باشــد.
بــه ایــن ترتیــب، از ایــن پــس بودجــه 
در واحــد مالــي تنظیــم نشــده و واحــد 
برنامــه ریــزي بــا همــکاري تیــم مالــي 
ــم  ــي را تنظی ــه اي و فرابخش ــه برنام ــازمان،  بودج س

مــي نمایــد.

گنجینــه زید:  بودجــه مــورد نظــر شــما چقــدر نســبت 
ــه ســال گذشــته رشــد دارد و  ب
آیــا امــکان تحقــق آن هســت؟

بودجــه  مشــکوه:  مهنــدس 
ــاً  30 درصــد  امســال ســازمان تقریب
رشــد پیــدا کــرده کــه یــک بودجــه 
منطقــي اســت و میتوانــد بــه راحتــي 
ــر  ــت دیگ ــه مثب ــود. نکت ــق ش محق
ــه  ــت ک ــي آن اس ــه نویس ــن بودج ای
بــرش شهرســتاني آن نیــز بــه صورت 
ریــز و دقیــق از نظــر هزینــه و درآمــد  
مشــخص شــده و شــاید حــدود ۱60 
ــور  ــراي منظ ــاعت ب ــر س ــا ۱70 نف ی
گرفتــه  صــورت  کارشناســي  کار 
ــال  ــه س ــه بودج ــل از اینک اســت. قب
ــم کنیــم برنامــه فعالیــت  99 را تقدی
ــرده،  ــخص ک ــا را مش ــه واحده کلی
آنهــا را نیــز تدویــن کردهایــم.  ایــن 
ــه صــورت زمانبنــدي تهیــه  برنامــه ب
ــعار  ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ــده و ب ش

برنامه ریزي یک 
واحد فرابخشي بوده 
و محدود به قسمت 

خاصي از سازمان 
نمي باشد.

 همین نگاه فرابخشي و 
فراجناحي رمز موفقیت 
برنامه هاي سازمان 

نظام مهندسي 
ساختمان استان        

مي باشد .

سازمان داراي ۹ منبع 
درآمدي بوده است.

 با دقت نظر در 
مورد یکایک این منابع 

درآمدي و نحوه 
استفاده از آنها به 

گونه اي برنامه ریزي 
کردیم که در سال 
۹۸ نسبت به سال 

قبل از آن 70 درصد 
افزایش درآمد را 

شاهد بودیم . 
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ــازمان  ــورت »س ــه ص ــازمان ب ــال س س
و ســاختار هوشــمند« اســت خواهــش 
ســازمان                                                        واحدهــاي  کــه  کردیــم 
برنامــه ریــزي خــود را بــا ســاختار 
هوشــمند انجــام دهنــد یعنــي آمــوزش 
آمــوزش  واحــد  شــعار  هوشــمند، 
ــزي  ــه ری ــد برنام ــراي واح ــت و ب اس
ــر                 ــمند را در نظ ــاختار هوش ــعار س ش

ــم.  ــه ای گرفت
ــه  ــان را ب ــم کارهایم ــي کنی ــعي م س
ــام  ــگ انج ــته و هماهن ــورت پیوس ص
ــه  ــي ک ــه های ــن رزوم ــم. همچنی دهی
تهیــه شــده اســت امســال بــه صــورت 
هوشــمند ارائــه خواهــد شــد و بــر 
اســاس آن کســاني کــه رزومــه خــود را 
بهتــر ارایــه دهنــد بهتــر و بیشــتر مورد 
توجــه و در چشــم مخاطبیــن قــرار                                                              
حــال  در  همچنیــن  گیرنــد.  مــي 
ــازماني  ــتراتژي س ــه اس ــتن برنام نوش
ــاز  ــته آغ ــال گذش ــه از س ــتیم ک هس

ــت. ــده اس ش

گنجینــه زید:  از اینکــه در ایــن گفتگــو 
ــم. ــکرمي کنی ــد تش ــرکت کردی ش
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معرفی فناوری های نوین ساختمان
تهیه و تدوین در واحد برنامه ریزی و آموزش سازمان

ــه  ــازی ب ــاختمان س ــه س ــی ب ــرش صنعت ــروزه نگ ام
ــل شــده اســت.  ــا تبدی ــه م ــه ای مهــم در جامع مقول
ــوه  ــه انب ــاز ب ــکن ، نی ــای مس ــزون تقاض ــد روزاف رش
ســازی بــا رویکــرد صنعتی شــدن ســاخت و ســاز را به 
واقعیتــی انکارناپذیــر مبــدل ســاخته اســت . بررســی ها 
و مطالعــات صــورت گرفتــه حاکــی از آن می باشــد کــه 
در کنــار توجــه بــه مباحــث اقتصادی،ارتقــای ســرعت 
ســاخت و … بــا هــدف تولیــد انبــوه مســکن بایــد بــه 
پارامتــر هــای مهــم دیگــری نظیــر قابلیــت انطبــاق بــا 
ــی و دوام ،  ــداول ، پایای ــاز مت ــاخت و س ــای س الگوه

بومــی ســازی و … نیــز توجــه نمــود .

سیستم ساختمانی قاب های سبک فوالدی 
سردنورد شده

 light(ــوالدی ســبک ــش ســاخته ف ســاختمان های پی
ــورت  ــه ص ــه LSF ب ــوم ب weight steel frame( موس
ــاالت  ــتفاده از اتص ــا اس ــاً ب ــک و عمدت ــرای خش اج
ــه  ــه کار گرفت ــی ب ــد صنعت ــه روش تولی ــی و ب پیچ
ــی  ــزء اصل ــه ج ــاختمان ها از س ــن س ــوند . ای می ش

ــت  ــده جه ــورد ش ــرد ن ــوالدی س ــای ف ــامل ورق ه ش
ــوان  ــه عن ــی ب ــه گچ ــات تخت ــازه، صفح ــن س تأمی

پوشــش رویــه درونــی و الیــه عایــق حرارتــی و صوتــی، 
تشــکیل می شــوند .کاربــرد ایــن ســاختمان ها بــه 
ــراً در  ــتقل، اکث ــازه ای مس ــتم س ــک سیس ــوان ی عن
انبــوه ســازی ســاختمان های دو طبقــه، دفاتــر و 
ــی  ســاختمان های تجــاری کوچــک، واحدهــای صنعت

و ســالن های ورزشــی در یــک طبقــه می باشــد .
ــی  ــازه ای توانای ــتم س ــن سیس ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
ترکیــب شــدن بــا سیســتم های ســازه ای دیگــر، 
هماننــد دیوارهــای بتن آرمــه ســازه ای را نیــز دارا 
ســاختمان های  ســاخت  در  می توانــد  و  می باشــد 
کوتــاه مرتبــه بــه صــورت سیســتم ســازه ای مختلــط 

ــود. ــه ش ــه کار گرفت ب

LSF دیوارهای غیر باربر سبک پیش ساخته
صفحــات دیــواری ســبک کــه از سیســتم ســاختمانی 
قاب هــای ســبک ســرد نــورد شــده منشــعب می شــوند 
اکثــر سیســتم های ســاختمانی  کاربــرد در  قابــل 
اســاس  بــر  دیــواری   ایــن صفحــات  می باشــند. 
کاربــرد اجزایــی بــه نــام stud )وادار( و track )تیرچــه( 

ــا از  ــی دیواره ــاختار اصل ــت و س ــه اس ــکل گرفت ش
ترکیــب نیمــرخ هــای فــوالدی گالوانیــزه ســرد نــورد 
شــده، برپــا می شــود .مقطــع مــورد اســتفاده در ایــن 
دیوارهــا C شــکل می باشــد کــه معمــوالً بــا اتصــاالت 

ــوند . ــل می ش ــر متص ــه یکدیگ ــی ب مکانیک
ســاختمان های نیمــه پیــش ســاخته بــا صفحــات 
منفــرد ســاندویچی ســقف و دیــوار، شــامل الیــه 

ــی ــن پاشش ــتایرن و بت ــی اس ــی پل میان
ســاختمان های نیمــه پیــش ســاخته بــا صفحــات منفرد 
ــرژی ،  ــرزه ای، ان ــه مالحظــات ل ــا ب ســاندویچی3D ، بن
حریــق و آکوســتیک بــرای احــداث ســاختمان ها، 
تــا 2 طبقــه مســکونی مجــاز هســتند.پانل3D ،شــامل 
ــاده،  ــای س ــی از میلگرده ــای فضای ــبکه خرپ ــک ش ی
ــی  ــن پوشش ــه بت ــتایرن و دو الی ــی اس ــه پل ــک الی ی
ــی،از اتصــال  ــای فضای ــن اســت. شــبکه خرپ در طرفی
شــبکه هــای فــوالدی ســاخته شــده بــه روش جــوش 
ــورب  ــای م ــرد ه ــط میلگ ــک توس ــه ای اتوماتی نقط

حاصــل می شــود.
ساختمان ها با صفحات دو الیه ساندویچی3D با 

بتن میانی درجا
ســاختمان های نیمــه پیــش ســاخته بــا صفحــات 
ــرای  ــا ب ــی درج ــن میان ــاندویچی3D و بت ــه س دو الی
ــر  ــا حداکث ــکونی ت ــری مس ــا کارب ــاختمان های ب س
ــن  ــت .ای ــد اس ــورد تایی ــگ ،م ــه روی پارکین ۴ طبق
ــقف  ــوار و س ــای دی ــکل از پانل ه ــاختمان ها متش س
بــوده و پانل هــای دیــواری بــه دو صــورت بــه کار 
ــای  ــوان دیواره ــه عن ــوع اول ب ــوند . ن ــه می ش گرفت
ــازه ای و  ــا س ــش اعض ــوع دوم در نق ــده و ن جداکنن
ــای  ــتم پانل ه ــن سیس ــی. در ای ــی و جانب ــر ثقل بارب
ــه  ــرده و آن را ب ــل ک ــف را تحم ــای ک ــقفی ،باره س
صــورت مســتقیم)بدو ن وجــود المــان تیــر( بــه 
در  پانل هــا  می کنــد.  منتقــل  دیــواری  پانل هــای 

ــر و طــول ســه  ــک مت ــرض معمــول ی ــا ع ــی ب قطعات
متــر در کارخانــه تولیــد و پــس از انتقــال بــه کارگاه ، 
در موقعیــت خــود قــرار گرفتــه و بــه یکدیگــر متصــل 

. می شــوند 

روش اجرای سازه های بتنی سقف و دیوار با 
قالب یکپارچه

در ایــن سیســتم بتنــی درجــا، از دیوارهــا بــه عنــوان 
عناصــر باربــر اســتفاده می شــود و ســقف ها نیــز 
ــا  ــود . ب ــاخته می ش ــا س ــی درج ــورت دال بتن ــه ص ب
توجــه بــه ایــن نکتــه کــه تمامــی دیوارهــای خارجــی 
ــه  ــوند و ب ــرا می ش ــان اج ــور همزم ــه ط ــی ب و داخل
ــوند،  ــر می ش ــقف درگی ــف و س ــا ک ــبی ب ــو مناس نح
ــک  ــورت ی ــه ص ــف ب ــی ک ــای بتن ــا و دال ه دیواره
ــاد و  ــی ب ــای جانب ــل نیروه ــد در مقاب ــه واح مجموع
زلزلــه عمــل می کننــد . ایــن سیســتم از شــالوده 
ــده  ــرا ش ــی اج ــقف های بتن ــا و س ــی درجا،دیواره بتن
ــا  ــای دره ــش قاب ه ــا پی ــا ی ــل کارگاه، قاب ه در مح
و پنجره هــا کــه قبــل از بتــن ریــزی در دیوارهــا 
نصــب می شــود و مدارهــای تاسیســات مکانیکــی 
ــقف،  ــوار و س ــده در دی ــته ش ــی کارگذاش و الکتریک

تشــکیل می شــود .

دیوارهای غیر باربر نیمه پیش ساخته صفحات 
3D ساندویچی

شــبکه  یــک  شــامل   ،3Dباربــر غیــر  دیوارهــای 
خرپــای فضایــی از میلگردهــای ســاده بــه قطــر3 
ــتایرن و دو  ــی اس ــه پل ــک الی ــر ،ی ــی مت ــی 5 میل ال
ــه  ــا ب ــن هســتند و تنه ــن پوششــی در طرفی ــه بت الی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــده م ــای جداکنن ــوان دیواره عن
ــه،  ــه کار رفت ــی ب ــای فضای ــبکه خرپ ــد .ش می گیرن
مشــخصات مصالــح و رونــد تولیــد ایــن پانل هــا، 
ــا،  ــن پانل ه ــد .در ای ــر می باش ــای بارب ــابه پانل ه مش
ــدی،  ــب بن ــر نقــش قال ــالوه ب ــی اســتایرن ع ــه پل الی
ــر  ــز موث ــی نی ــی و صوت ــق کاری حرارتی،برودت در عای
ــک  ــرض ی ــا ع ــی ب ــای 3D در قطعات ــت . پانل ه اس
متــر وطــول ســه متــر در کارخانــه تولیــد می شــوند .

ساختمان های نیمه پیش ساخته با قاب های 
ساده مرکب فوالدی-بتنی به همراه دیوار برشی 

بتن آرمه
متشــکل  ســاخته  پیــش  نیمــه  ســاختمان های 
 ، از قاب هــای ســاده مرکــب و دیواربتــن مســلح 
ــاب  ــه در آن ق ــد ک ــازه ای می باش ــتم س ــی سیس نوع
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ــب  ــای مرک ــتون ه ــکل ازس ــاده متش ــاختمانی س س
بتنــی- فــوالدی ، تیرهــای گــرم نــورد شــده و 
ــن  ــد. در ای ــلح می باش ــن مس ــی بت ــای برش دیواره
ــری  ــاب ســاختمانی ســاده ، وظیفــه بارب سیســتم ، ق
ــری  ــش بارب ــلح نق ــن مس ــی بت ــوار برش ــی و دی ثقل
ــع  ــتون ها دارای مقط ــده دارد . س ــه عه ــی را ب جانب
لولــه ای شــکل بــوده و بــا خــم کاری ورق هــای 
فــوالدی و جوشــکاری مختــص ورق هــای ســرد 
ــتون های  ــل س ــوند .داخ ــاخته می ش ــده س ــورد ش ن
ــا بتــن پــر شــده و مقطــع مرکــب  ــه ای شــکل، ب لول

ــد . ــد ش ــل خواه ــی حاص ــوالدی – بتن ف
شبکه خرپای فلزی تیرچه با جوش مقاومتی به 

روش ماشینی
ســقف های  انــواع  از  وبلــوک  تیرچــه  ســقف های 
بتــن مســلح یــک طرفــه هســتند کــه کاربــرد نســبتاً 
قابــل مالحظــه ای در صنعــت ســاختمان کشــور 
ــوام از دو روش  ــن ســقف ها ، اســتفاده ت ــد .در ای دارن
پیــش ســاختگی و بتــن ریــزی درجــا معمــول اســت. 
ــی  ــا از دو جزءاصل ــاخته تیرچه ه ــش س ــمت پی قس
ــی  ــه تحتان ــن ریزدان ــی و بت ــی جوش ــبکه خرپای ش
ــه  ــر اینک ــالوه ب ــی ع ــبکه خرپای ــکیل می شود.ش تش
دارد، می بایســتی  بــه عهــده  را  ای  نقــش ســازه 
ــب  ــل و نص ــل و نق ــی از حم ــای ناش ــل نیروه متحم
ــی  ــن رو ،کیفیــت ســاخت شــبکه خرپای باشــد . از ای
جوشــی بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه متاســفانه در 
ــورت  ــه ص ــکاری آن ،ب ــات جوش ــوارد ، عملی ــر م اکث
ــرد  دســتی و در کارگاه هــای کوچــک صــورت می گی

و کنترل هــای الزم نیــز انجــام نمی شــود .

ساختمان های بتن آرمه متشکل از دیوار باربر 
دوالیه و سقف های نیمه پیش ساخته با بتن درجا

ــر  ــوار بارب ــه متشــکل از دی در ســاختمان های بتن آرم
ــا،  ــن در ج ــا بت ــاخته ب ــش س ــه پی ــقف های نیم و س
قســمتی از دیوارهــای بتــن مســلح بــه صــورت پیــش 
ســاخته در کارخانــه تولیــد می شــود . ایــن دیوارهــا از 

دو الیــه بتــن مســلح ، کــه بــا فاصلــه عرضــی نســبت 
بــه یکدیگــر قــرار می گیرنــد ، ســاخته می شــود. 
ــر  ــه ب ــری ک ــر تاثی ــالوه ب ــا ، ع ــن الیه ه ــه بی فاصل
کاهــش وزن دیــوار در زمــان حمــل و نقــل )در 
مقایســه بــا دیوارهــای پیــش ســاخته یکپارچــه توپــر(
دارد، نصــب و برپایــی آن را نیــز ســهولت می بخشــد. 
ــازه ای را  ــای س ــی اعض ــا یکپارچگ ــزی درج ــن ری بت
ایجــاد می نمایــد و عملکــرد لــرزه ای ســاختمان 
ــن  ــاخته و بت ــش س ــن پی ــد . بت ــود می بخش را بهب
ــداره  ــان دو ج ــه می ــی ک ــط میلگردهای ــا، توس درج
ــت  ــل و بس ــط قف ــن توس ــده اند و همچنی ــه ش تعبی

ــوند . ــل می ش ــر متص ــه یکدیگ ــا ب ــن الیه ه بی

سقف مجوف بتن مسلح با استفاده از بلوک تو 
خالی ماندگار ،از جنس پلی پروپیلن

ــن  ــه بت ــلح ، از دو الی ــن مس ــوف بت ــقف های مج س
مســلح تشــکیل شــده اســت کــه در بــاال و پاییــن دال 
و بــه طــور گســترده قــرار می گیــرد و حدفاصــل ایــن 
دو الیــه بــا محصولــی بــه نــام U-Boot ،کــه از جنــس 
ــن محصــول  ــی اتیلــن می باشــد،پر شــده اســت. ای پل
هماننــد بلوک هــای ســفالی یــا پلــی اســتایرنی دارای 
ــا  ــه ب ــد ک ــوف می باش ــا مج ــی ام ــه ای مکعب هندس
ــروژه و محاســبات طراحــی ، ابعــاد  ــاز پ ــه نی توجــه ب

مختلفــی دارنــد .

سیستم ساختمان های پیش ساخته با دیوار باربر 
متشکل از سقف و دیوارهای بتن آرمه با بتن 

سبک سازه ای
Box Type در  Large Panel یــا سیســتم  سیســتم 
ــی  ــاخته بتن ــش س ــتم های پی ــدی سیس ــته بن دس
ــای  ــن سیســتم، پانل ه ــرد .در ای ــرار می گی Tilt Up ق
ــر تحمــل بارهــای ثقلــی ، بارهــای  ــواری، عــالوه ب دی
ــل  ــی تحم ــوار برش ــورت دی ــه ص ــز ب ــی را نی جانب
ــوع سیســتم در دســته  ــن ن ــد ،در نتیجــه ای می نماین

بنــدی ســازه ای، یــک سیســتم دیــوار باربــر بــا دیــوار 
ــق  ــده از طری ــرده و زن ــای م ــد . باره ــی می باش برش
دال هــای بتن آرمــه کــف کــه از طریــق اتصــاالت 
ــا متصــل می باشــند،  ــه دیواره ــا غلتکــی ب ــی ی مفصل
ــای  ــای ناشــی از باره ــا نیروه ــه و دیواره ــال یافت انتق

ــد . ــل می نماین ــالوده منتق ــه ش وارده را ب

شبکه آرماتور تولید شده صنعتی با جوش 
مقاومتی

ــا  ــده ب ــوش ش ــرد ج ــبکه میلگ ــد ش ــتگاه تولی دس
قابلیــت   )Welded Wire Cages(مقاومتــی جــوش 
تولیــد مقاطــع متنوعــی از شــبکه هــای میلگــرد مــورد 
اســتفاده در صنعت ســاخت و ســاز را داراســت. ازجمله 
ایــن مقاطــع ، می تــوان بــه مقاطــع مربــع، مســتطیل 
ــمع  ــتون ها، ش ــا، س ــتفاده در تیره ــرای اس ــره ب و دای
ــه پل هــا ،و مقاطــع مثلثــی بیضــی شــکل و                                                                       هــا و پای
ــا،  ــتفاده در تیرچه ه ــرای اس ــکل ب ــی ش ــم مرغ تخ
کانال هــا و آدم روهــا اشــاره نمــود .شــبکه هــای 
ــن دســتگاه ، شــامل  ــد شــده توســط ای میلگــرد تولی
کــه                                      اســت  خامــوت  و  عمــودی  هــای  میلگــرد 
خامــوت هــا بــه صــورت دور پیــچ و بــا جــوش 
ــی متصــل می شــوند. ــه آرماتورهــای اصل مقاومتــی، ب

تخته سیمانی با تراشه های چوب
اجــزای اصلــی تشــکیل دهنــده ایــن تخته ها، ســیمان، 
ــب  ــی مناس ــواد افزودن ــوب و م ــای چ ــه ه آب، تراش
اســت.همچنین وجــود مــواد افزودنــی مختلــف ســبب 
ــا  ــزا ب ــن اج ــتگی ای ــا چســبندگی و پیوس ــود ت می ش
یکدیگــر بیشــتر شــده و امــکان ایجــاد یــک کامپوزیت 
مناســب بــرای کاربری هــای مختلــف در صنعــت 
ــا  ــه هــای ســیمانی ب ــد .تخت ســاختمان را فراهــم کن
کنتــرل کیفیــت بــاال در کارخانــه تولیــد و بــه محــل 
کارگاه انتقــال داده می شــوند. بــرای زیرســازی تختــه 
هــای ســیمانی می تــوان از پروفیل هــای فلــزی از 
ــا را  ــورد شــده اســتفاده و تخته ه ــوالد ســرد ن ــوع ف ن
بــا اتصــال پیــچ یــا پــرچ بــه زیرســازی متصــل کــرد . 
فضــای بیــن دو تختــه ســیمانی در دیوارهــای خارجــی 
ــز  ــی نی ــرایط محیط ــری و ش ــوع کارب ــا ن ــب ب متناس
ــر  ــری پ ــی و پلیم ــای معدن ــواع عایق ه ــا ان ــوالً ب معم

می شــود.

سیستم دال مرکب فوالدی-بتنی
ــر  ــن مســلح ب ــط دال بت ــن ســقف از مقاطــع مختل ای
روی ورق هــای ذوزنقــه ای کــه بــه تیرهــا و شــاه 

ــده  ــکیل ش ــوند، تش ــل می ش ــوالدی متص ــای ف تیره
ــی و  ــن مســلح فوقان ــط دال بت ــرد مختل اســت. عملک
ــزایی در  ــش بس ــه ای تحتانی،نق ــوالدی ذوزنق ورق ف
ــوب آن  ــی مطل ــار برش ــقف و رفت ــت س ــن صلبی تأمی
خواهــد داشــت .چنانچــه در ایــن نــوع ســقف از تیرچه 
بــا جــان مشــبک اســتفاده شــود، می تــوان تاسیســات 
مکانیکــی و برقــی را بــه آســانی در زیــر ســقف تعبیــه 
کــرد. لــذا امــکان دسترســی بــه تاسیســات، در مواقــع 
ــد  ــن خواه ــی ،ممک ــی احتمال ــکل و خراب ــروز مش ب

شــد.

سیستم قالب بندی ساختمان های بتن مسلح با 
استفاده از میز پرنده

ــه  ــدی ب ــب بن ــا، قال ــی در ج ــتم بتن ــن سیس در ای
ــواری  ــا اســتفاده از قالب هــای دی صــورت معمــول و ب
ــقف ،  ــدی س ــب بن ــرای قال ــا ب ــود. ام ــام می ش انج
پــس از اجــرای دیوارهــا، از میزهــای پرنــده اســتفاده 
ــد شــد.  ــن مســلح ســقف اجــرا خواه شــده و دال بت
ــرداری توســط جرثقیــل  ایــن میزهــا پــس از قالــب ب
ــازه  ــوند. س ــارج می ش ــازه خ ــوها، از س ــل بازش از مح
حاصــل از ایــن روش اجرایــی، از نــوع دیوارباربــر بتــن 
ــده و  ــناخته ش ــتم های ش ــزء سیس ــوده و ج ــلح ب مس
ــن  ــا بی ــی ی ــتاندارد مل ــا و اس ــر آییننامه ه ــق ب منطب

ــی اســت. الملل
دستگاه آرماتوربند )بند زن(

دســتگاه آرماتــور بنــد میلگــرد هــای فوالدی )دســتگاه 
بنــد زن(، یــک دســتگاه اتوماتیــک بــرای آرماتوربندی 
در ســازه هــای بتــن مســلح بــه شــمار رفتــه و می تواند 
ــا  ــوری ایف ــرعت آرمات ــش س ــری درافزای ــش موث نق
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ــرای آرماتوربنــدی  نمایــد .از ایــن دســتگاه می تــوان ب
ــا و  ــتون ها ، تیره ــور س ــای آرمات ــه ه ــد قفس و تولی
ــا شــالوده اســتفاده  ــای دال ســقف ی شــبکه میلگرده
ــدی  ــور بن ــرای آرمات ــتفاده ب ــورد اس ــیم م ــود. س نم
ــوالدی  ــیم ف ــوع س ــد از ن ــتگاه، می توان ــن دس در ای

ــی اســتر باشــد. ــا ســیم پل ــزه و ی معمولی،گالوانی

سقف های مجوف پیش ساخته پیش تنیده 
Hallow Core Slabs

 Hallow Core پیــش ســاخته ســقف های موجــود 
Slabs از سیســتم های ســقف شــناخته شــده در دنیــا 
می باشــند ایــن ســقف ها بــه دو صــورت بــا اســتفاده از 
بتــن مســلح معمولــی و یــا بتــن مســلح پیــش تنیــده 
در کارخانــه تولیــد و بــه محــل اجرایــی پــروژه انتقــال 
ــه  ــن ســقف ها ب ــی ای ــوند . در مقطــع طول داده می ش
ــی  ــی طول ــقف حفرات ــرده س ــار م ــش ب ــور کاه منظ
ــای ایــن سیســتم مشــابه  تعبیــه شــده اســت. از مزای
دیگــر انــواع ســقف های پیــش ســاخته کاهــش زمــان 
ــروژه می باشــد .  ــش ســرعت پیشــرفت پ اجــرا و افزای
بــه منظــور اتصــال مناســب ایــن قطعــات بــه یکدیگــر 
ــای  ــت قالب ه ــی الزم اس ــد برش ــن کلی ــن تأمی ضم
ــه طــور مناســب  ــه شــده و در محــل ب مناســب تعبی

بتــن ریــزی یــا گــروت ریــزی شــود.

سیستم تخته سیمانی الیافی
)Fiber Cement Boards( تختــه هــای ســیمانی الیافــی
صفحــات پیــش ســاخته ای هســتند کــه دارای مــاده 
ــیم  ــا کلس ــیمانی و ی ــوع س ــدر( از ن ــباننده )باین چس
ــت  ــرای تقوی ــاف ب ــوده و از الی ــنتزی ب ــیلیکات س س
ــد .  ــره می گیرن ــی به ــی و خمش ــات کشش خصوصی
ــا  ــه صــورت پراکنــده ، تصادفــی ی الیــاف می تواننــد ب
شــبکه ای منظــم در ماتریــس ســیمانی بــه کار گرفتــه 
شــوند . مســلح ســازی تختــه هــای ســیمانی ،موجــب 
ــی  ــی ناش ــای جانب ــر نیروه ــت در براب ــش مقاوم افزای
از بــاد ،ضربــه و زمیــن لــرزه می شــود. همچنیــن 
مقاومــت در برابــر تنش هــای فشــاری و کششــی 
منتــج از انبســاط و انقباضهــای طولــی بــه دلیــل 
تغییــرات دمــا، افزایــش یافتــه و از بــروز عیــوب 
مختلف،همچــون تــرک خوردگــی، اعوجــاج و پوســته 

ــود . ــری می ش ــدن جلوگی ــته ش پوس

سقف های بتنی پیش تنیده پس کشیده
ــیده،  ــس کش ــده پ ــش تنی ــی پی ــای بتن ــقف ه درس
ــش  ــط کش ــن ، توس ــی در بت ــش تنیدگ ــروی پی نی

ــه  ــن ب ــیدن بت ــن و رس ــن بت ــد از ریخت ــا بع کابل ه
ــه صــورت  ــت الزم، ایجــاد می شــود.این روش ب مقاوم
کارگاهــی یــا کارخانــه ای قابــل انجــام اســت و 
اجــرای  در  می شــود.  شــناخته   )PT( مخفــف  بــا 
جــای  فلــزی  غالف هــای  ابتــدا   PT ســقف های 
ــا  ــا دورن غالف ه ــپس کابل ه ــوند. س ــذاری می ش گ
ــن  ــزی و رســیدن بت ــن ری ــس از بت ــه و پ ــرار گرفت ق
ــدارک  ــده در م ــر ش ــزان ذک ــت الزم )می ــه مقاوم ب
ــد  ــه بع ــوند در مرحل ــیده می ش ــباتی طرح(کش محاس
ــی و  ــر خوردگ ــا در براب ــور محافظــت کابل ه ــه منظ ب
زنــگ زدگــی ،گــروت یــا دوغــاب ســیمانی مخصــوص 
ــا  ــر ی ــب قی ــواع مناس ــد ان ــری مانن ــواد پلیم ــا م و ی

گریــس بــه درون غالف هــا تزریــق می شــوند.

روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب 
عایق ماندگار مسطح عمودی

شــیوه اجــرای قالب هــای مانــدگار عمــودی بــه 
ــدگار  ــب مان ــر مجموعــه ای از سیســتم قال ــوان زی عن
ICF محســوب می شــود .در ایــن روش ،خرپاهــای 
ــود  ــزه عم ــوالد گالوانی ــده از ف ــاخته ش ــدل س ویران
ــا اســتفاده از اتصــاالت درجــا  ــوار و ب ــر راســتای دی ب
ــای  ــای ســاخته شــده از فوالده ــه وســیله ناودانی ه ب
گالوانیــزه بــه شــالوده متصــل می شــوند .پــس از 
آن قالب هــای مانــدگار از جنــس PVC بــه شــکل 
نوارهــای نســبتاً نــازک بریــده می شــوند و بــه صــورت 
کشــویی در دو طــرف محــور دیــوار و در فاصلــه 
ــد. ــرار می گیرن ــاور ق ــدول مج ــای ویران ــن دو خرپ بی
ــه  ــوار ب ــرای دی ــده ب ــبه ش ــم محاس ــای قائ آرماتوره
ــه  ــه و ب ــرار گرفت ــود ق ــل خ ــتی در مح ــورت دس ص
ــز  ــی نی ــای افق ــوند .آرماتوره ــته می ش ــا بس خرپاه
ــرار گرفتــه و  ــدول ق ــای ویران روی اضــالع افقــی خرپ

بــه آن بســته می شــوند .

سیستم قاب ساختمانی ساده بتن مسلح با 
ستون پیش ساخته ،تیر نیمه پیش ساخته ، 
سقف هالوکور و دیوار برشی بتن مسلح درجا

در ایــن سیســتم ســاختمانی ،ســتون ها تــا حداکثــر 3 
طبقــه بــه صــورت پیــش ســاخته ،تیرهــا بــه صــورت 
نیمــه پیــش ســاخته و ســقف ها از نــوع مجــوف 
Hallow Core هســتند . در ایــن سیســتم از قاب هــای 
ــوار  ــی و از دی ــری ثقل ــرای بارب ــاده ب ــاختمانی س س
برشــی بتــن مســلح درجــا بــرای باربــری جانبــی ســازه 
ــت  ــان از کفای ــتای اطمین ــود. در راس ــتفاده می ش اس
ــی ســازه در تحمــل بارهــای وارده، از شــالوده بتــن  پ
ــه  ــواردی ک ــود. در م ــتفاده می ش ــا اس ــلح درج مس
ســتون تحــت نیــروی کششــی قــرار نگیــرد، می تــوان 

ــی نیــز اســتفاده نمــود. از گزینــه اتصــال گلدان

روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب 
)RBSماندگارپلیمری )سیستم

ایــن سیســتم یــک روش بــرای اجــرای ســاختمان های 
ــا اســتفاده  ــر ب ــوار بارب ــوع دی ــن مســلح درجــا از ن بت
ــن  ــت .ای ــری اس ــطح پلیم ــدگار مس ــای مان از قالب ه
 ۱5 حــدود  در  طولــی  دارای  پلیمــری  قالب هــای 
ــه  ــاع طبق ــر ارتف ــی براب ــر و ارتفاع ــانتی مت و 25 س
بــوده و بســته بــه نیــاز دارای ضخامت هــای مختلفــی 
می باشــند . از کنــار هــم قــرار دادن قالب هــای مذکــور 
بــه صــورت کشــویی، یــک قالــب پیوســته بــرای دیــوار 
ــوده  ــبک ب ــا س ــن قالب ه ــرد . ای ــکل می گی ــی ش بتن
ــرا را  ــریع در اج ــب س ــل و نص ــل و نق ــت حم و قابلی
ــک  ــا ، ی ــن قالب ه ــوع از ای ــک ن ــند .در ی دارا می باش
ــده  ــه ش ــز تعبی ــان نی ــی اورت ــیون پل ــه ایزوالس الی
ــطح  ــوان س ــه عن ــری ب ــای پلیم ــن قالب ه ــت .ای اس
تمــام شــده داخلــی یــا خارجــی نیــز می توانــد مــورد 

ــرد . ــرار گی اســتفاده ق
سیستم دیوارها و سقف های بتن مسلح پیش 

ساخته تو خالی)سیستم داموس(
سیســتم دامــوس در دســته بنــدی سیســتم های 

پیــش ســاخته بتــن مســلح قــرار می گیــرد ایــن 
ــه  ــقف های بتن آرم ــا و س ــکل از دیواره ــتم متش سیس
پیــش ســاخته توخالــی اســت .در ایــن سیســتم 
دیوارهــا عــالوه بــر تحمــل بارهــای مــرده و زنــده وارده 
ــل  ــز تحم ــی را نی ــای جانب ــقف ها، باره ــق س از طری
ــه  ــه ب ــاخته از کارخان ــش س ــات پی ــد .قطع می نماین
کارگاه منتقــل شــده و بــه کمــک اتصــاالت تر)درجــا(

بــه هــم متصــل می شــوند .اتصــال دیوارهــا بــه یکدیگر 
در ارتفــاع بــه صــورت پیوســته نبــوده و تنهــا از طریــق 
المان هــای مــرزی تعبیــه شــده در دو انتهــای دیوارهــا 
سیســتم  جــای  در  می گیرد.بخش هــای  صــورت 
ــاالی دیوارهــا در  شــامل شــالوده، کالف هــای افقــی ب
ــه  ــم تعبی ــقف ها،کالف های قائ ــه س ــال ب ــل اتص مح
شــده در محــل تقاطــع دیوارهــا و اعضــای مــرزی بتــن 
مســلح دو انتهــای دیوارهــا جهــت اتصــال دیوارهــا در 

ــد . ــاع می باش اتف
روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب 

عایق ماندگار مسطح پانلی
ــرای  ــای اج ــیوه ه ــواع ش ــی از ان ــرا یک ــن روش اج ای
قالب هــای  ایــن روش  .در  ICF می باشــد  سیســتم 
مانــدگار بــه صــورت پانل هــای مســتطیلی در کارخانــه 
ــا  ــن پانل ه ــوند. ای ــل می ش ــه کارگاه منتق ــد و ب تولی
متشــکل از دو الیــه ورق پلــی اســتایرن ،مــش میانــی و 
آرماتورهــای خرپایــی بــرای نگــه داشــتن آرماتورهــای 
افقــی و عمــودی تعبیــه شــده می باشــد .ســازه 
حاصــل از ایــن شــیوه اجــرا جــزو ســازه هــای دیــوار 
باربــر بتــن مســلح محســوب شــده و بــا شــرط رعایــت 
الزامــات و ضوابــط منــدرج در آییــن نامــه هــای ملــی 
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ــری  ــکل پذی ــف ش ــرایط مختل ــی ، در ش ــن الملل و بی
ــد . ــرا می باش ــل اج قاب

سیستم قاب خمشی یک طبقه با مقاطع سبک 
فوالدی سرد نورد شده

سیســتم ســاختمانی قــاب خمشــی از مقاطــع فــوالدی 
ســرد نــورد شــده ،بــرای احــداث ســاختمان های 
ــرزه  ــای ل ــه ه ــه پهن ــه ، در کلی ــک طبق ــکونی ی مس
خیــزی ایــران مجــاز می باشــد. در ایــن ســازه سیســتم 
باربــر جانبــی و ثقلــی از نــوع قــاب خمشــی معمولــی 
ــار آن  ــب رفت ــتاندارد ASCE7 ،ضری ــق اس ــوده و طب ب
بــرای اســتفاده از روش تنــش مجــاز برابــر5 می باشــد 
ــرای  ــه ب ــه کار رفت ــه مقاطــع ب ــن سیســتم کلی .در ای
تیرهــا و ســتون ها از نــوع نــورد ســرد شــده می باشــد 
و در اعضــای ســتون از مقاطــع جعبــه ای و در تیرهــا 
از مقاطــع ناودانــی اســتفاده می شــود. کلیــه اتصــاالت 
جوشــی مربــوط بــه ناحیــه اتصــال خمشــی بــه 
ــه ای اجــرا شــده و در محــل کارگاه ،  صــورت کارخان
تیرهــا بــه ورق صلییــی از پیــش جــوش داده شــده بــه 

ســتون ها، پیــچ می شــوند .

بلوک های گچی سوراخ دار

ــه از  ــت ک ــاختمانی اس ــرآورده ای س ــی، ف ــوک گچ بل
گــچ ســاختمان صنعتــی )ســولفات کلســیم نیمــه 
هیــدرات( و آب تولیــد می شــود .در بلوک هــای گچــی 
ــا  ممکــن اســت از الیــاف، پرکننده هــا، ســنگدانه هــا ی
ســایر مــواد افزودنــی غیــر زیــان آور اســتفاده شــود . 
ــتطیل و دارای  ــب مس ــکل مکع ــه ش ــی ب ــوک گچ بل

ــت.     ــف آن اس ــه مخال ــل دو لب ــه روی حداق کام و زبان
ــه شــکل  ــاز و اســتفاده ،ب ــه تناســب نی ــوک ب ــن بل ای
ــاً مــوازی  ســوراخ دار ســاخته می شود.ســوراخ ها عمدت
بــا    رویــه هــای بلــوک هســتند و بــه صــورت کامــاًل 
عبــوری یــا غیــر عبــوری بــه مــوازات ارتفــاع یــا طــول 

بلــوک درآورده می شــوند.

سیستم دیوارهای توپر و سقف های با هسته تو 
خالی بتن مسلح پیش ساخته

ــر  ایــن سیســتم ســازه ای، متشــکل از دیوارهــای توپ
ــای  ــط و نیازه ــه ضواب ــا ب ــه بن ــت ک ــلح اس ــن مس بت
ــع  ــود .مقط ــد می ش ــی و تولی ــروژه طراح ــاری پ معم
عرضــی ایــن دیوارهــا ممکــم اســت در طــول ارتفــاع، 
ــا طاقچــه ،  ــه تأمیــن بازشــو و ی ــه نیــاز ب ــا توجــه ب ب
متغیــر باشــد .در دو انتهــای دیوارهــا نیــم دایــره هــای 
توخالــی بــه نحــوی تأمیــن شــده اســت کــه بــا قــرار 
ــار یکدیگــر ، امــکان  ــواری در کن ــل دی گرفتــن دو پان
تعبیــه کالف را فراهــم می کنــد .ســقف ایــن سیســتم 
ــا هســته تــو خالــی بتــن مســلح  ــوع ســقف های ب از ن
ــط  ــه ضواب ــد و الزم اســت کلی ــاخته می باش ــش س پی
مربــوط بــه طــرح و اجــرای آن هــا مــد نظــر قرارگیــرد .

بلوک های دیواری ساخته شده با بتن سبک گازی

ــه  ــا ب ــه در دنی ــن گازی( ک ــوکالو )بت ــوادار ات ــن ه بت
اختصــار AAC نامیــده می شــود،یک نــوع خــاص 
ــا  ــواد ب ــاًاز م ــه عمدت ــن ســبک متخلخــل اســت ک بت
پایــه سیلیس،ســیمان و آهــک ســاخته می شــود.

محصولــی کــه امــروزه بــه نــام AAC موســوم اســت در 
70 ســال اخیــر در کشــور ســوئد بــه توســعه رســیده 
اســت. ایــن محصــول شــامل دو فرآینــد اصلــی ایجــاد 
ــودر  ــیمان،آهک و پ ــوط س ــاب مخل ــل در دوغ تخلخ
ســیلیس و عمــل آوری بتــن حاصلــه توســط اتــو کالو 
ــیمان و آهــک  ــه عمدتاًس می باشــد.مواد چســباننده ک
ــی  ــح سیلیس ــا مصال ــوکالو ب ــد ات ــند در فراین می باش

ــه  ــیم هیدرات ــیلیکات کلس ــان داده و س ــش نش واکن
ــه  ــه ب ــاختار متخلخــل AAC ک ــد. س ــد می نماین تولی
علــت واکنــش آهــک آزاد حاصــل از ترکیبــات ســیمان 
ــد دارای  ــه وجــود می آی ــودر آلومینیــوم ب و آهــک و پ
خــواص حرارتــی مناســب )عایــق حرارتــی( و همچنین 
نســبت مقاومــت بــه جــرم حجمــی زیادتــری نســبت 

ــد . ــن می باش ــواع بت ــر ان ــه دیگ ب
نمای مرکب عایق حرارتی بیرونی بر پایه پلی 

)ETICS( استایرن منبسط
نمــای ترکیبــی چنــد الیــه ،عمومــاًدر ســطوح بیرونــی 
ــه  ــد ب ــا جدی ــای موجــود ی ــر طاق ه ــا زی ــا و ی دیواره
منظــور ایجــاد عایــق حرارتــی ، رطوبتی،محافظــت در 
ــر ســاختمان اســتفاده  ــود ظاه ــی و بهب ــر هوازدگ براب
می شــود .نمــای ترکیبــی نقشــی در پایــداری دیــوار و 
یــا زیــر طاقــی کــه روی آن نصــب می شــود ، نــدارد .
در مرحلــه اول اجــرای ایــن نــوع نمــا از چســب 
بــه همــراه پیچ هــای مقــاوم دربرابــر  مخصــوص 
ــرای  ــخص ب ــای مش ــدازه ه ــل و ان ــی درفواص خوردگ
ــه خارجــی ســاختمان  ــه الی ــتایرن ب ــی اس اتصــال پل
اســتفاده می شــود .ســپس بــا اســتفاده از چســب 
ــاف  ــبکه الی ــده از ش ــت کنن ــای تقوی ــه ه ــژه ، الی وی
شیشــه ،بــه پلــی اســتایرن متصــل شــده و ســطح برای 
ــازک کاری آمــاده می شــود. در  ــه نهایــی ن اجــرای الی
نمــای ترکیبــی همچنیــن از تقویــت کننــده مخصوص 
در اطــراف بازشــوها بــه منظــور تأمیــن یکپارچگــی و 
درآخریــن  می شــود.  اســتفاده  ســامانه  اســتحکام 
ــه صــورت اســپری و غلطــک  ــه ، پوششــهایی ب مرحل

ــود. ــرا می ش ــر روی کار اج ب

XPS صفحات عایق حرارتی
ــی  ــی XPS ، فوم هــای روزن ران ــق حرارت صفحــات عای
شــده پلــی اســتایرن بــوده اســت کــه دارای بافــت تودر 
تــو و بــه هــم فشــرده و خالــی از حفــره مــی باشــندکه 
کمــک زیــادی بــه مقاومــت ایــن فــوم در برابــر نفــوذ 
ــق  ــات در عای ــن صفح ــرد ای ــد .کار ب ــت می کن رطوب

کاری کــف ،ســقف و دیــوار هــای ســاختمان های 
ــه در  ــل اینک ــه دلی ــد. ب ــی می باش ــکونی و صنعت مس
ســاختار آن هــا حبــاب وجــود نــدارد ،مقاومــت فشــاری 
آن هــا باالســت. جــذب آب آن هــا نیــز کــم و تنهــا 0,2 
درصــد اســت .در آن هــا نفــوذ آب از طریــق مویینگــی 
نیــز وجــود نــدارد . ایــن فوم هــا بــه راحتــی بــا تیــغ اره 
یــا چاقــو بریــده شــده و نیــازی به ســیم داغ نمی باشــد 
و بــه آســانی بــه وســیله چســب و یاپیــچ در جــای خود 
تثبیــت می شــوند. ضریــب انتقــال حــرارت آن هــا نیــز 

ــا 0,022 می باشــد. ــن 0,0۱۴ ت بی

معرفی مالت خشک آماده)به جز مالت های پایه 
گچی(

مــالت خشــک آمــاده کــه از آن تحــت نام هــای مــالت 
پیــش مخلــوط شــده یــا مــالت نیمــه آمــاده نیــز یــاد 
شــده اســت در واقــع شــامل انــواع اندودهــای داخلــی 
یــا بیرونــی ســاختمان، انــواع مالت هــای بنایــی ،          
کــف ســازی و کــرم بنــدی می باشــد کــه در کارخانــه، 
از توزیــن و اختــالط مــواد و مصالــح تشــکیل دهنــده 
بــه صــورت خشــک ،تهیــه می شــوند اســتفاده از ایــن 
ــهولت  ــادگی و س ــل س ــه دلی ــک ،ب ــای خش مالت ه

ــرد موجــب افزایــش ســرعت اجــرا می شــود . کارب

خرپای تیرچه ماشینی با فوندوله پلیمری
تیرچــه ماشــینی بــا فوندولــه پلیمــری ، تیرچــه 
ــه روش  ــزی آن ب ــای فل ــه خرپ ــت ک ــاختمانی اس س
ماشــینی تولیــد می شــود و فوندولــه پلیمــری بــا 
روکــش فــوالدی جایگزیــن فوندولــه ســفالی بتنــی آن 



گنجینه یزد | شماره 52 |            193  192        | شماره 52 | گنجینه یزد           

ــل  شــده اســت. هــر چنــد ایــن جایگزینــی تاثیــر قاب
ــا در وزن  ــدارد ام ــه ن ــش وزن تیرچ ــی در کاه توجه

ــود . ــد ب ــر نخواه ــی تاثی ــقف ب کل س

نمای مدوالر پرسالن
ــس  ــت از جن ــه ای اس ــالن ،کتیب ــدوالر پرس ــای م نم
ــترون و از  ــتگاه اکس ــیله دس ــه وس ــه ب ــاک رس ک خ
ــالن  ــدی پرس ــه بن ــا دان ــاک رس ب ــت خ ــق پخ طری
در دمــای بســیار بــاال و فشــردگی بســیار زیــاد تولیــد 
ــف  ــا طی ــف ب ــای مختل ــا در رنگه ــن نم ــود .ای می ش
رنگــی آزاد و در قطعــات نســبتاً بــزرگ )بــا ابعــاد 
حداقــل 300*300 و حداکثــر۱200*600 میلــی متر( 
ــرد  ــود . کارب ــاخته می ش ــی س ــو خال ــورت ت ــه ص و ب
ایــن محصــول در فضاهــای داخلــی و خارجــی و اغلــب 
در نمــا و کــف ســاختمان و همچنیــن بــه عنــوان کــف 

ــد. ــی می باش ــای داخل ــا دکوره ــه و ی پل

سیستم ساختمانی بلوک های خشتی مسلح به 
عنوان مسکن روستایی

ایــن سیســتم ســاختمانی ،متشــکل از دیوارهــای 
ــح  ــا مصال ــر مســلح و یــک سیســتم ســاختمانی ب بارب
از بلوک هــای  ایــن سیســتم  بنایــی می باشــد. در 

ــر  ــای بارب ــاخت دیواره ــده در س ــت ش ــت تثبی خش
ــن سیســتم ســاختمانی  مســلح اســتفاده می شــود .ای
ــکن  ــن مس ــی در تأمی ــوان راه حل ــه عن ــد ب می توان

ــود. ــه ش ــر گرفت ــاوم در نظ ــتایی ارزان و مق روس

سیستم مدوالر دسترسی نوین
سیســتم مــدوالر دسترســی نویــن یــک شــیوه جدیــد 
ــاختمان ها  ــرای س ــرای اج ــت ب ــردن داربس ــا ک ــر پ ب
ــره  ــرای به ــیل الزم ب ــه پتانس ــود ک ــوب می ش محس
برداری هــای بعــدی را دارد . ایــن طــرح در ایــن مرکــز 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــا اســتناد بــه الزامــات 

ــد . ــاز می باش ــتفاده از آن مج ــده اس ــن ش تدوی

روش اجرای ساختمان های بتن مسلح با قالب 
ماندگار بلوکی

هــای  شــیوه  انــواع  از  یکــی   KBS اجــرای  روش 
ICF می باشد.سیســتم ســازه ای  اجــرای سیســتم 
ــازه ای  ــتم س ــک سیس ــرا، ی ــن روش اج ــل ازای حاص
ــوده  ــا دیوارهــای برشــی بتــن مســلح ب ــر ب ــوار بارب دی
کــه محدودیت هــای آن مطابــق اســتاندارد 2۸00 
ــدگار  ــق مان ــای عای ــن روش قالب ه ــد . در ای می باش
ــد  ــه تولی ــه صــورت پانل هــای مســتطیلی در کارخان ب
عایــق  .قاب هــای  منتقــل می شــوند  کارگاه  بــه  و 
مانــدگار KBS متشــکل از دو الیــه ورق پلــی اســتایرن 
ــه  ــته ب ــر ،بس ــانتی مت ــا ۱0 س ــای 5 ی ــه ضخامت ه ب

محــل اســتفاده می باشــند .

روش اجرای ساختمان های بتن مسلح دیوار باربر 
با قالب های عایق ماندگار بلوکی پلی استایرن و 

نئو پور
روش اجــرای ســاختمان های بتــن مســلح دیــوار 
ــور  ــو پ ــدگار بلوکــی نئ ــق مان ــا قالب هــای عای ــر ب بارب
ــواع شــیوه هــای اجرایــی  و پلــی اســتایرن یکــی از ان
سیســتم ICF می باشــد .سیســتم ســازه ای حاصــل از 

ایــن روش اجــرا، بــه عنــوان سیســتم ســازه ای دیــوار 
ــوب  ــلح محس ــن مس ــی بت ــای برش ــا دیواره ــر ب بارب
ــری  ــکل پذی ــط ش ــه ضواب ــی ک ــود . در صورت می ش
بــر اســاس آییــن نامــه 2۸00 و مبحــث نهــم مقــررات 
ملــی ایــران رعایــت نشــود بــا اســتناد بــه بنــد 5-2-

ــرد  ــران ،کارب ــی ای ــررات مل ــم مق 2-20-9مبحــث نه
ایــن سیســتم صرفــاً در مناطــق بــا خطــر نســبی کــم 
و متوســط بــرای ســاختمان های دارای اهمیــت کــم و 
متوســط تــا حداکثــر ارتفــاع ۱0 متــر مجــاز می باشــد.

سیستم قاب ساده بتنی نیمه پیش ساختهK با 
دیوار برشی بتن مسلح درجا

درسیســتم نیمــه پیــش ســاختهK ، اعضایــی همچــون 
تیــر، ســتون، ســقف بــه صــورت نیمــه پیــش ســاخته 
ــه  ــال ب ــس از انتق ــه پ ــده ک ــد ش ــه تولی در کارخان
محــل بااســتفاده از بتــن ریــزی درجــا در محــل 
ــن  ــود. در ای ــل می ش ــازه حاص ــتگی س اتصاالت،پیوس
ــه همــراه اتصاالتشــان  سیســتم ، تیرهــا و ســتون ها ب
ــد  ــن مســلح را می دهن ــاده بت ــاب س ــک ق تشــکیل ی
ــن  ــط ای ــتم توس ــن سیس ــی در ای ــای ثقل ــه باره ک
ــه شــالوده منتقــل می شــود  قاب هــا تحمــل شــده و ب
ــرا  ــا اج ــورت درج ــه ص ــتم ب ــن سیس ــالوده در ای . ش
می شــود. بــرای تحمــل بارهــای جانبــی وارد بــر 
سیســتم دیوارهــای برشــی بتــن مســلح در نظــر 
ــرا  ــا اج ــورت درج ــه ص ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش گرفت
شــده و از طریــق دیافراگــم ســقف بــه قاب هــای 
بتنــی اتصــال دارد .دیافراگــم ســقف در ایــن سیســتم 
ــه  ــی ب ــات الحاق ــایر قطع ــد. س ــب می باش ــوع صل از ن
ــش  ــورت پی ــه ص ــز ب ــا نی ــد راه پله ه ــاختمان مانن س

ــود . ــد می ش ــاخته تولی س

سیستم سازه های بتن مسلح پیش ساخته 
مدوالر سه بعدی

ــاخته  ــش س ــلح پی ــن مس ــای بت ــازه ه ــتم س سیس
مــدوالر ســه بعــدی یــا سیســتم خانــه ســازی 
ــل  ــاختمانی کام ــک سیســتم س ــه ای ی ــدوالر جعب م
ــوار  ــامل دی ــه ای ش ــای جعب ــدول ه ــه از م ــت ک اس
ــه  ــا ب ــدول ه ــن م ــت ای ــده اس ــکیل ش ــقف تش و س
ــل  ــه کارگاه منتق ــد و ب ــه تولی ــورت در کارخان دو ص
ــک  ــا ی ــدول ه ــرهمبندی م ــس از س ــوند و پ می ش
ــای  ــدول ه ــد .م ــل را تشــکیل می ده ســاختمان کام
اصلــی ایــن سیســتم عبارتنــد از مــدول میانی،شــامل 
ــی و ســقف و مــدول انتهایی،شــامل  ــوار پیرامون دو دی
ســه دیــوار پیرامونــی و ســقف. نکتــه قابــل توجــه در 
ــرای  ــکان اجــرای ســقف شــیبدار ب ــن خصــوص ام ای

می باشــد. ســاختمان ها  ایــن 

پانل دیواری الیاف بتن
ــاختمانی  ــزای س ــره اج ــن در زم ــاف بت ــای الی پانل ه
غیــر باربــر و غیــر ســازه ای قــرار می گیرنــد و بــا توجه 
بــه مــواد تشــکیل دهنــده ،دارای وزن کــم و ســازگاری 
ــا  ــن پانل ه ــند . ای ــت می باش ــط زیس ــا محی ــاد ب زی
از مجموعــه فــرآورده هــای پشــم چــوب کارخانــه ای 
ــده  ــکیل دهن ــی تش ــواد اصل ــود و م ــوب می ش محس
آن هــا ســیمان و چــوب می باشــد کــه در طــول 
ــا  ــه آن ه ــی ب ــواد افزودن ــی م ــد ، برخ ــد تولی فرآین
ــوان  ــه عن ــه ب ــوب ک ــته چ ــود و نشاس ــه می ش اضاف
منبــع حملــه حشــرات مــوذی محســوب می شــود، از 

آن حــذف می شــود .

cobiax سیستم سقف کوبیاکس
 ،)Cobiax( ســقف های مجــوف بتــن مســلح کوبیاکــس
از دو الیــه بتــن مســلح تشــکیل شــده اســت کــه در 
بــاال و پاییــن دال و بــه طــور گســترده قــرار می گیــرد 
ــروی  ــای ک ــا گوی ه ــه ب ــن دو الی ــل ای ــد فاص و ح
ــا  ــود،که ب ــر می ش ــن پ ــی پروپیل ــس پل ــکل از جن ش
ــروژه و محاســبات طراحــی ، ابعــاد  ــاز پ ــه نی توجــه ب

ــد. مختلفــی دارن
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سقف دال های نیمه پیش ساخته بتن مسلح  
Double Tee با بتن رویه

ــلح  ــن مس ــاخته بت ــش س ــه پی ــای نیم ــقف دال ه س
ــخص  ــا مش ــام آن ه ــه از ن ــور ک Double Tee همانط
ــک  ــود از ی ــه می ش ــز مالحظ ــکل نی ــت و در ش اس
جفــت تیــرT شــکل تشــکیل شــده اند. ایــن ســقف ها 
بــه صــورت پیــش ســاخته در کارخانــه تولیــد شــده و 
ــد. اســتفاده  ــال می یابن ــروژه انتق ــه محــل اجــرای پ ب
از ایــن دال هــای نیمــه پیــش ســاخته بــه علــت حــذف 
ــه  ــدی و دوره انتظــار ب ــب بن ــه قال ــوط ب مراحــل مرب
ــش  ــب افزای ــد موج ــن ، می توان ــیدن بت ــت رس مقاوم

ســرعت اجــرای ســقف شــود.

سیستم ساختمانی LSF به شیوه اجرای بالون
قالب هــای فــوالدی ســرد نــورد شــده در زمــره 
ــه  ــن و ســبکی اســت ک سیســتم های ســاختمانی نوی
ــت.  ــده اس ــور ش ــاز کش ــاخت وس ــی وارد س ــه تازگ ب
ایــن سیســتم بــا توجــه بــه ســبکی المان هــای باربــر 
ــه     ــت.حال آنک ــده اس ــه ش ــادی مواج ــال زی ــا اقب ب
شــیوه هــای اجرایــی مختلفــی در ایــن سیســتم وجــود 
ــی  ــه صــورت پانل ــه اجــرای آن ب ــوان ب دارد کــه می ت
و بــه روش بالــون اشــاره کــرد .بــر خــالف روش پانلــی 
ــکل  ــاختمان ، متش ــده س ــکیل دهن ــات تش ــه قطع ک
ــش  ــای پی ــورت پانل ه ــه ص ــا، ب ــتادها و رانره از اس
ــار  ــده و در کن ــل ش ــل کارگاه منتق ــه مح ــاخته ب س
هــم ودر ارتفــاع ســوار می شــوند در روش اجــرای 
بالــون ،اســتادها کــه عناصــر باربــر قائــم ایــن سیســتم 
می باشــند بــه صــورت یکســره و بــدون قطــع در تــراز 
طبقــه طراحــی و اجــرا می شــوند و تیرریــزی اســکلت 

ــرد . ــورت می گی ــی ص ــورت خورجین ــه ص ب

Q panel دیوارهای غیر باربر
دیوارهــای غیــر باربــر Q panel متشــکل از یــک 
ــش  ــه روک ــی و دو الی ــی میان ــبک فوم ــن س ــه بت الی

ــه  ــاً ب ــی در طرفیــن می باشــد کــه صرف ســیمان الیاف
عنــوان دیوارهــای جداکننــده داخلــی ســاختمان قابــل 
اســتفاده می باشــد .ایــن دیوارهــا بــه کمــک runner و 
track هــا در نظــر گرفتــه شــده بــه کف و ســقف ســازه 
متصــل می شــوند .ابعــاد ایــن پانل هــا 3 متــر ارتفــاع 
ضخامت هــای  در  و  می باشــد  عــرض  متــر   0,6 و 
مختلــف تولیــد می شــوند . وزن هــر متــر مربــع ایــن 
پانل هــا تقریبــاً بیــن ۴0 و 60 کیلوگــرم بــر متــر 
ــه یکدیگــر  ــع اســت . اتصــال پانل هــای کنــاری ب مرب
ــه  ــده در لب ــه ش ــای تعبی ــه ه ــک کام و زبان ــه کم ب

ــود . ــام می ش ــی انج طول
 Rail-Wall ــواری ــاخته دی ــش س ــای پی پانل ه

از جنــس بتــن پرلیتــی

پانل هــای پیــش ســاخته دیــواری از دو جــداره از 
ــانتی  ــدود ۴0 س ــرض ح ــا ع ــی ب ــن پرلیت ــس بت جن
متــر و طــول حــدود 2۸0 ســانتی متــر تشــکیل 
ــد  ــان بن ــام می ــه ن ــی ب ــط قطعات ــه توس ــده اند ک ش
فاصلــه گــذاری شــده و بــا پیــچ بــه یکدیگــر متصــل 
می شــوند کــه پــس از نــازک کاری اثــر پیچ هــا 
ــا  ــد ب ــا می توان ــه جداره ه ــد .فاصل ــد ش ــذف خواه ح
ــود و  ــر ش ــرژی پ ــوت و ان ــت ص ــبی جه ــق مناس عای
ــرار  ــار ق ــات در اختی ــور تاسیس ــت عب ــی را جه فضای
می دهــد.وزن هــر یــک از جداره هــا حداکثــر 50 
صــورت  بــه  می تواننــد  اســت.جداره ها  کیلوگــرم 
ــا  ــر باشــند کــه شــکلی زیب ــا انعطــاف پذی تخــت و ی

ــد . ــت می دهن ــه دس ــی ب ــاری داخل ــت معم جه
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ش
ت ساختمان و مرکز آموز

س/ محل استقرار مرکز نوآوری صنع
خانه مهند


