
براي دريافت مطالب بيشتر به . اين مطلب از پايگاه تخصصي مهندسي عمران و زلزله ايران تهيه شده است
www.VOJOUDI.comسايت  .راجعه نماييد  م  

 

 1

  ساختمان مهندسي نظام سازمان علمي عملكرد و جايگاه
  hirsa.sh@gmail.com جزائي ربابه

  
  مقدمه
 فعاليتهاي به ساماندهي منظور به پيش سال 10 حدود ساختمان، مهندسي نظام سازمان
 پا شهرسازي و مسكن وزارت حمايتهاي با و حرفه، اين  عملكرد به بخشيدن نظم و مهندسي

 10 با آن مقايسه و سازمان، اين فعاليت پرونده سال 10 بر مروري. گذاشت وجود عرصه به
 معيار تواندمي ساختمان، مهندسي نظام سازمان قانون 2 ماده در شده ذكر متعالي هدف

 نظام" عنوان تحت كه پيشين مقاله در. باشد ارگان اين عملكرد بررسي براي مناسبي
 بر را ساختمان مهندسي نظام تشكيالتي ساختار گرديد، منتشر "سيمهند معضل يا مهندسي
 كرديم مشاهده و داديم قرار بررسي مورد غيردولتي و تخصصي تشكل يك معيارهاي اساس

 عملكردهاي از برخي و نداشته سازگاري جهاني ساختارهاي از يك هيچ با موجود ساختار كه
 حال. باشدمي آن مطلوب چندان نه و و يچيدهپ ساختار از ناشي گذشته در نظام اين نادرست

 را مهندسي نظام عملكرد تخصصي، جايگاه و علمي منظر از تا كرد خواهيم سعي مقاله اين در
 اصالح جهت در حركت بتواند مقاالت سلسله اين است اميد. دهيم قرار بررسي و نقد مورد

  .بخشد سرعت ، را سازمان اين تشكيالتي و علمي ساختار
  

  مهندسي نظام تشكيل رتضرو
 و آنان هاي فعاليت و مهندسان سازماندهي جهت مقتدر نهاد يك فقدان علت به قبل، سالهاي
 مهندسي ويژه به مهندسي امور در قانوني خال نوعي يكسان، هايتعرفه نبود همچنين
 است، داده اختصاص خود به نيز را كشور هاي سرمايه از بزرگي بسيار بخش كه ساختمان

  .كردمي نمائي دخو
 به چه رسيد،نمي انجام به خوبي به و آمدمي پيش ايپروژه اجراي در مشكلي كه مواردي در

 وجود رسيدگي براي مرجعي كافي، نظارت نبود دليل به چه و مجري صالحيت عدم دليل
 شاخه از يك هر در ايحرفه كامال و يافته سازمان تشكل يك  ايجاد لزوم موضوع نيا .نداشت

  .بخشيدمي ضرورت پيش از بيش را مهندسي هاي
 اين. آمد بوجود ساختمان مهندسي نظام هايي،كاستي چنين مشاهده با و اساس همين بر

 اجرائي مهارتهاي لحاظ از دانشگاهي التحصيالن فارغ صالحيت دوباره بررسي از پس سازمان
 تا مهندسي كار به اشتغال هپروان و رتبه اعطاي با علمي، صالحيت آزمون برگزاري نيهمچن و
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 .داد پوشش را  فوق  هاي خالء زيادي حد
 معماري، عمران، يعني ساختمان، با مرتبط هايشاخه اغلب تقريبا اي حرفه تشكل اين

 تحت يحدود تا را ترافيك و برداري، نقشه شهرسازي، برقي، تاسيسات مكانيكي، تاسيسات
  .است قرارداده پوشش

  
  يمهندس كار به اشتغال پروانه و يمهندس نظام در عضويت

 با مرتبط هايرشته التحصيالن فارغ ساختمان، مهندسي نظام سازمان در عضويت جهت
 تيعضو به و ندينما اقدام توتنند يم شدن ليالتحص فارغ از بعد فاصله بال عمران مهندسي
 كار دوره يك از پس  ،يمهندس كار به اشتغال پروانه اخذ يبرا اما . نديآ در مذكور سازمان
 از كه صالحيت تاييد آزمون در توانندمي است، شده گرفته نظر در سال سه حدود كه آموزي
   . گردند كافي امتياز كسب به موفق گردد،مي برگزار مهندسي نظام سوي
 دانش توسط ايحرفه هايمهارت كسب از اطمينان منظور به كارآموزي ساله سه دوره اين

 پيدا را كار بازار به ورود جهت الزم آمادگي نوپا مهندسان اين تا شده رفتهگ نظر در آموختگان
  .نمايند

 به اشتغال پروانه باشند،مي نيز اجرائي مهارتهاي داراي كه آموختگان دانش به مرحله اين در
 كه پزشكي مثل دقيقا. نمايند شروع را خود مهندسي كار توانندمي رسما و گرديده اعطا كار
 .گرددمي طبابت و مطب تاسيس به  مجاز پزشكي، نظام يافتدر از پس

 شده پذيرفته اعضاي براي مهندسي نظام شماره عنوان تحت نيز، فردي به منحصر شماره
 و يتخصص يهاهينشر دريافت رينظ يامكانات سازمان، در تيعضو با. شودمي داده اختصاص

 چنانچه و شود،يم سريم اعضاء يبرا... و  سازمان اخبار نيآخر از اطالع يحدود تا نيهمچن
 براي زين ... و يآموزش يكالسها بعضا و يعلم يدهايبازد باشد، فعال استان يمهندس نظام

  .گردد يم اعضاء يعمل و يعلم ارتقاء باعث تواندمي كه بيندمي تدارك محلي اعضاي
  

 دانشگاه و سازمان تقابل
 از پس مهندسي دانشجويان آيا آنكه اول سد؛رمي نظر به ضروري سوال دو طرح اينجا در

 مدارك اينكه و ندارند؟ را كار بازار به بالدرنگ ورود توانائي تخصصي، واحدهاي گذراندن
  كنند؟نمي تاييد را آنها صالحيت دانشگاهي، معتبر

 است ايبرنامه واقعا ،  مهندسي نظام توسط شده ديده تدارك برنامه آيا آنكه بعدي سوال و
 آنها به و يافت اطمينان مهندسان توسط علمي حداقلهاي كسب از آن بر تكيه با توانيم كه
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 داد؟ را كار بازار به ورود اجازه
 و دانشگاه در شده ارائه آموزش محتواي و ماهيت بايستمي فوق سوال دو به پاسخ براي

  .نمود بررسي را يك هر كاستي نكات و سازمان
 هر در كه كتبي ليست توانيدمي شويد، مهندسي نظام سازمان اينترنتي سايت وارد شما اگر
 مشاهده را باشدمي مطرح سواالت منبع عنوان به ... ) و نظارت محاسبات، (آزمونها از يك

 نامه آيين و ،يبارگذار پي، فوالد، بتن، قبيل از كاربردي هاينامه آئين آنها، اغلب كه نماييد
  .هستند... و 2800
 همان. مهندس يك دانشجويي دوره طول در شده مطالعه دروس بر مروري واقع در يعني

 آنها دانشگاهي امتحانات همانند فشرده صورت به توانمي كه منابع همان از و تئوري مباحث
  .نمود مطالعه را

 دريافت و التحصيلي فارغ دوره بين شده تعريف ساله سه فاصله  ، بين اين در شده گم حلقه
 كه دريافت توانمي زماني، فاصله اين وجودي فلسفه جستجوي در. است اشتغال پروانه

 از چون  ، شده التحصيل فارغ تازه مهندس يك كه اندبوده باور اين بر سيستم، اين طراحان
 را الزم اجرايي تجربه بتواند سال سه اين در بايستمي او لذا دارد،  ياندك تجربه  عملي نظر
  .كند كسب اقل حد بصورت چه اگر
 اساسي نظر تجديد به نياز كشور عالي آموزش نظام كه گرفت نتيجه ميتوان  اينصورت در كه

 او اصلي شغل كه ، مهندسي پرورش از يكارشناس مقطع طول در  كه چرا دارد، خواهد
   .است شده يگريد ساله 3 دوره به ازين و اوردهين بدست يتوجه قابل تيموفق! است مهندسي

  
  اهيدانشگ آموزشهاي

-يآمد ناكار اي نواقص از ياريبس اصلي دليل ديشا كه افتيدر توانيم ترموشكافانه ينگاه  با
 سازه يطراح كه هياول يهاگام همان در انيدانشجو كه شوديم خالصه موضوع نيا در ها،
-ينم حاضر اجرا دست در يپروژهها اي و هاكارگاه در آموزند،يم را آرمه بتن اي  يفوالد يها
 .پردازندينم خواننديم كه آنچه مشاهده به كينزد از و  وندش

 از دانشجو كه رايز هاست،رشته ريسا از زيمتما يدالئل به عمران، رشته ميدانيم كه همانگونه
 نزديك از نيز عملي صورت به آموزدمي يتئور صورت به را آنچه كه است برخوردار امكان نيا

 نهيهز نيكمتر صرف بدون هستند زين توسعه حال در كه ما يدانشگاهها شتريب در. كند تجربه
 شهيهم امكان نيا و نمود مشاهده را مختلف يهاسازه اي و بناها احداث توانيم ،يامكانات اي

 به است عمران يمهندس عناصر نيترياساس از كه  يبارگذار درس. است فراهم طيمح در
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 يتخصص كار از ياعمده قسمت كه نظارت همتر،م آن از و گردديم ارائه يارياخت واحد صورت
 دانش يابتدائ نيازهاي نيتام به قادر تنها ما، يدانشگاه دروس در  عمال است، رشته نيا

 آن به يآموز كار احتماال اي و شگاههايآزما اجرا، يروشها مانند يدروس در كه است، آموختگان
  .شوديم پرداخته

  و كتابها اطالعات تنها نه كه است فرسوده و يميقد  درآنق ما يدانشگاهها  يآموزش  ستميس
 توسط شده ميتنظ يهانامه نييآ يموارد در يحت شوند،ينم يرسان روز به ما يهانامه نييآ

 نيز يشهرساز و مسكن وزارت بيتصو به كه ساختمان يمل مقررات جيترو و نيتدو دفتر
 البته . شودمي داده ارجاع دنيا معتبر يها مهنا نييآ ريسا به موارد از ياپاره در است، دهيرس
  رايز م،يانگار دهيناد را مختلف مباحث يتخصص يهاتهيكم تالش كه ستين معنا نيبد نيا

  ينظرات  حاصل كه ساختمان يمل مقررات گانه ستيب  مباحث  مانند يگرانبهائ يآوردها دست
 و يعلم مراكز از اعم ، صالح يذ  مراجع ريسا و يتخصص يها تهيكم نيا  اجماع  در كه است

  .است گرفته شكل... و يمهندس و يا حرفه يتشكلها و ها انجمن و  يدانشگاه
 از. گرددينم نيتام مطلوب صورت به ما يآموزش ستميس ينهائ و يابتدائ اهداف نيبنابرا 

 پردازد يم ... و يبتن دال اي ورق ريت يطراح به بارها و بارها دانشجو مثال عنوان به گريد يسو
 با بار نياول يبرا شود،يم كار وارد كهيزمان و باشد دهيد كينزد  از را آنها هرگز آنكه بدون
 مطالب نيب تعامل عدم ليدل به گردديم مشاهده گاهي يحت. شودمي روبرو آنها نامانوس چهره
 شناسكار كي به نسبت يبهتر شنهاداتيپ توانديم مجرب كارگر كي ،ياجرائ و يتئور

  را خود التيتحص و دانش كه باشد كرده تجربه را اين يمهندس هر ديشا. دهد ارائه عمران
 همه نيا يجا به كاش كه كند احساس يگاه و نديبب مانكارانيپ و كارگران نيب ذره ريز

  .داشت ياجرائ امور در تجربه ياندك تئوري، محفوظات
  يروشن به جامعه، يعموم فرهنگ در ن،يمهندس يكار طهيح هنوز ما كشور در ديگر سوي از
 بتواند هم و باشد خبر با مصالح يمتهايق از هم روديم انتظار مهندس از و نشده نييتب

 .دهد انجام يخوب به  را  كارگران و مانكاريپ كارفرما، نيب  الزم يهايهماهنگ
 به ،ياجرائ ئلمسا  يرو بر يشتريب ديتاك با رشته نيا يفصلها سر كه دهينرس آن وقت ايآ

 اگر م؟يبپرداز ستين  جوابگو چندان يفعل يزمان برهه در گريد كه فرسوده بافت نيا ميترم
 .پرور مهندس نه هستند پرور عالم ما دانشگاههاي نماييم، بيان خالصه بصورت بخواهيم

 يبازنگر و مينمائ جاديا يتحول يعال آموزش بخش در مينخواه چنانچه رسديم نظر به
 كپارچهي ستميس كي بصورت يمهندس نظام سازمان با را آن عملكرد اي و ميده انجام ياساس
  انجام ،يمواز بصورت كه باشيم يسازمانهاي و نهادها شاهد ديبا همواره م،ينكن فيتعر
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ه ها و منابع ، اعم از يو حاصل آن جز اتالف وقتها و از دست رفتن سرما.كننديم تيمسوول
 .ست ي  نی و مالیانسان

  
  

  سازمان معيارهاي
 گفته كه همانطور. اشتغال پروانه ارائه در مهندسي نظام سازمان معيارهاي به برگرديم حال
 زمان از سال سه حداقل بايد التحصيل فارغ رسمي، صورت به مهندسي كار به ورود براي شد،

 شركت يمهندس نظام سازمان آزمون در بتواند تا باشد كرده سپري را خود تحصيل از فراغت
 اين طي در التحصيالن فارغ اينكه آن و شودمي مطرح ديگري اساسي مسئله اينجا. نمايد
  دهند؟ انجام بايد چه سال سه مدت

 احتماال و شوند، آن جذب راحتي به بتوانند كه دارند رسميت كار بازار در آنقدرها نه سو يك از
 يادگيري هدف با صرفا كه هستند، ودانشج يا و آموز كار آنقدرها نه و نمايد، آمدي در كسب
  .باشند نداشته مالي هاي دغدغه و شده كار وارد
 و  نداشته چنداني آمدي كار عمال اما است، شده داده قرار تجربه كسب براي زمان اين چه اگر
 شده تبديل بيابند را خود مناسب جايگاه اندنتوانسته كه ايعده براي تكليفي، بال دوره يك به

-يم باعث موضوع نيا آنكه، زتريانگ تاسف  آن از و). نيست كم نيز افراد اين تعداد كه (است
 يآمادگ و اشراف و شده سپرده يفراموش دست به گاها زين يقبل شده آموخته مطالب ، شود
 .برود نيب از  زين مسائل به يقبل  يذهن
  نظارت آزمون در بانداوطل از دانشگاهي، مدرك اخذ خيتار از  ماه 30 گذشت از پس بايتقر
 ليالتحص فارغ از كامل سال 3 كه  بعد، ماه  6 يعني ، بعد دوره در و آمد خواهد عمل به نام ثبت
  .نمود خواهند شركت  محاسبات آزمون در  گذشت، داوطلبان شدن

  شد خواهد  كار، ياجرائ عرصه وارد ناظر صورت به ،يمبتد مهندس كي كه سازمان اقدام نيا
  ساختمان، ياجرا جريان در گرفتن قرار با كه چرا است ستهيشا و يمنطق اريبس ياقدام
  خواهد كسب يشتريب قيتوف محاسبات قسمت در و كرد خواهد اندوخته را يشتريب اتيتجرب
   ،يآموزكار كوتاه مدت در يدانشگاه آموخته يهايتئور مطلوب، طيشرا در. نمود

 يكيزيف درك كي و نداشته وجود  آنها لمس و طرح يبرا مناسب زمان اي و الزم بستر ديشا 
  . داد خواهد آموختگان دانش به را است، يمهندس قضاوت الزمه كه

- ---------  
 ، بنشد داشته يمناسب ياقتصاد توجيه بايد طرح هر اينكه و ياقتصاد مسائل  به توجه با
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 نظارت قسمت در. دآم خواهد در الزام كي صورت به ،ياجرائ كار در تجربه داشتن ضرورت
-نقشه قيتطب و محاسبات يها دفترچه مرور جمله از. است نظر مد زين يگريد يها شاخص

 يبرا را ريمس و شده محسوب آن قوت نقاط از زين موارد نيا كه ... و آنها با ياجرائ يها
  .كنديم هموارتر شدن، محاسب مهندس

  و انيمجر و كارفرما نيب  الزم يهايهنگهما مانند دارد، وجود قسمت نيا در نيز يمشكالت اما
 نيا به هم را محتمل يهايريدرگ و هايشهردار نيقوان بتوان ديشا ... و ياجرائ عوامل هيكل

  .افزود بخش
 يبند رتبه به آن از يبخش كه دارد، وجود يمشكالت زين نظارت قسمت در شد، اشاره همانگونه

  .دهديم قرار تياولو در را قسمت نيا به اختنپرد لزوم و باشديم مرتبط مهندسان هيسهم و
 كسب صورت در ة شوديم دهيسنج آزمون توسط ن،يمهندس تيصالح كه شد ذكر زين شتريپ

 ممكن طرح كي محدوده نكهيا به توجه با اما. كننديم افتيدر كار به اشتغال پروانه الزم ازيامت
 رتبه كي به ازين عتايطب د،ينما طلب را يشتريب يفن يتوانائ و دانش اي و بوده عيوس اريبس است
 قرار  1 -3  از يهائ هيپا ... و تجربه و يعلم آزمون به توجه با نيبنابرا.  شديم حساس ا يبند
 7 حدود از بعد و ، 3  هيپا است ليتحص از فراغت از بعد  سال 3 كه آزمون  نياول  با. شد  داده
   .گردديم اعطا .....و 2 هيپا التيتحص اتمام از بعد سال

 شود يم داده  ، محاسبات اي و نظارت  لحاظ از يخاص هيسهم ، شده اخذ يها هيپا به توجه با
 حق "  يمهندس كار به  اشتغال مجوز و  مخصوص  هيسهم  نيازا استفاده به اصطالحا كه

   .شود يم  اطالق  " امضاء
 خوردار بر  ، يشتريب يمحاسبات اي نظارت هيسهم از خود قبل ما هيپا به نسبت هيپا هر بيبترت 

 .   رديبگ عهده بر را آن تيل مسوو تواند يم) نيزم متراژ  (نيزم مربع متر حسب بر و بود خواهد
  به  طرح انيپا  در  را كار انجام   حسن تا  ، شود يم تر رنگ پر سازمان  نقش   كار نيح در

  حدود  تا  زين ها يشهردار نيهمچن .  ندينما نظارت و   يبررس صالح يذ مرجع كي عنوان
   .كنند يم عمل  سازمان با تعامل در  ياديز
  اي  نظارت طهيح  در  ديبا آن تيمسوول  ها، سازه  يكاربر نوع و  مساحت زانيم  به توجه با

   .شود گرفته قرار يخاص يا حرفه تيصالح با و مجرب نيمهندس  يطراح
 نامه نييآ در (دارد يخاص يكاربر كه اديز  يبنا ريز مساحت با  سازه كي مثال عنوان به

 لزوما)  اند شده يبند دسته  تياهم لحاظ از  ها، سازه يكاربر نوع به توجه با زلزله 2800
  ، يمعمار  ، عمران  ، برق نيمهنس: شامل تواند يم كه  يمهندس ميت  كي توسط ديبا

   .شود اجرا سپس و   يطراح ... و  كيمكان
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 با ها بنا  ( شود يم محسوب يبنائ مصالح با يبناها نوع از بنا كي كهيزمان تا جهت نيهم به 
 احتماال اي ناظر مهندس كي با ديشا) است دهيگرد فيتعر ها نامه نييآ در يبنائ مصالح

 از كه  ي اديز  تيحساس  ليدل به باال  در شده ذكر سازه كهيحال در  ، ديآ در  اجرا به محاسب
 نهاده 1 هيپا ها سازه يبعض در اي 2 هيپا  نيمهندس  عهده به ديبا لزوما  ، رددا  يفن  جهت
   .باشد يم يمهندس نظام عهده بر يقانون لحاظ به نهيزم نيا در ها تيصالح صيتشخ.  شود
  ، يشغل  ء ارتقا كي  شهيهم كه است نيا يبند رتبه ستميس نيا توجه  قابل و  سودمند نكته
 نيهمچن. شد خواهد آنها يعلم تيظرف رفتن باال و مهندسان شتريب يدگبالن و رشد باعث كه

   .است دهيگرد نيييتب  ، يتر روشن صورت به  اراتياخت محدوده
  

  گيري نتيجه
 در و ميترم ما يآموزش ستميس ديبا كه نمود يريگ جهينت توان يم شد گفته آنچه به توجه با 

 در تينها در و مطالعه  مورد  ، ستين نهيبه اي و دهيرس اثبات به آن يناكارآمد كه يبخشهائ
 مورد ،  يتخصص   كتب نيهمچن .  شود اقدام آن  يساختار ضيتعو اي  و ينيبازب يراستا
  با   ينحو به كه  يسازمانهائ و ارگانها  نيب  تعامل .  رديگ قرار يتر يجد   نيتدو  و ينيبازب

 عملكرد توان يم  چه اگر . شود  تر يكاربرد  و  شتريب  دارند كار  و سر  ، ساختمان مقوله
 در اما نمود، يابيارز مثبت ،يا حرفه نسبتا تالش كي صورت به را  يمهندس نظام سازمان
 نهيبه  جهت  در  نهفته  ليپتانس  نيا   آن، نواقص رفع و   تر يعلم مطالعه و يبررس صورت

 منتظر  و  ديرس خواهد ت،يفعل به  يمهندس جامعه شتريب چه هر  نمودن متحول و ساختن تر
    .بود ميخواه مجموعه نيا  يبرا تر هماهنگ و تر خشان در  ندهيآ

  


