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چشم انداز آرماني و نقشه راه مهندسي عمران در دهه آينده

يادداشت مديرمسؤول ماهنامهي دانشنما
به نام خدا
اگرچه ضمائم ماهنامهی دانشنما عموماً به انعکاس اهم اخبار و گزارشهای سازمان میپرردازد
در این شماره ر استثناً ر مطلبی تحت عنوان «چشم انداز آرمرانی و نششره راه مدندسری عمرران در
دهه آینده» به چاپ رسیده است که دالئل آن به شرح زیر میباشد:
 -1اکثریت اعضای سازمان نظرام مدندسری سراختمان در سراسرر کشرور را مدندسران عمرران
تشکیل میدهند و با افزایش فارغالتحصیالن این رشته تحصریلی در یرد دو دهرهی اخیرر تعرداد
مدندسان عمران در کشورمان به صورت چشمگیری فزونی یافته است .اطالع مدندسران مررتبب برا
صنعت ساختمان و باالخص مدندسان عمران از چشماندازهای آیندهای که برای این رشرته ترسریم
گردیده بسیار مؤثر بوده و میتواند آنها را برای ایفای وظایف و مسؤولیتهرای جدیرد در آینرده ر
الاقل به لحاظ ذهنی ر آماده سازد.
 -2انجم رن مدندسرران عمررران امریکررا برره عنرروان یکرری از انجمررنهررای پیشررگام در ترردوین
چشماندازهای آینده این رشته تحصیلی دارای سرابشهای طروالنی در تردوین اهردا و آرمرانهرای
«مدندسی عمران» است و لذا آشنایی با دیدگاههای این انجمن ر بره عنروان یکری از انجمرنهرای
معتبر در سطح جدان ر میتواند تاحدود زیادی به روشنسازی افقهرا و چشرمانردازهای آتری ایرن
رشته تحصیلی کمد نماید.
 -3با توجه به برگزاری هفدهمین اجالس هیأت عمومی سازمان در تیرماه سال جاری بره نظرر
رسید چاپ این مطلب و توزیع آن در اجالس بتواند بره ننرای فرهنگری و علمری اجرالس هفردهم
بیفزاید.
در پایان از تالشهای ارزندهی آقایان دکتر رضا اکبری و مدندس علی پزشرکی کره در فرصرت
بسیار کوتاهی زحمت ترجمه تدوین و آمادهسازی مطالب را کشیدند تشکر و قدردانی میگردد.
عبداهلل کوپایی
مدیرمسؤول ماهنامهی «دانشنما»
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چشم انداز آرماني و نقشه راه مهندسي عمران در دهه آينده

يادداشت رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان
به نام خدا
با استعانت از پروردگار هستی بخش که هر چه داریم از ذات مشدس و بی منتدای اوست امروزه
یکی از ارکان مدم توسعه همه جانبه کشورها توجه به فرآیند ساخت و ساز و گسرترش کلیره امرور
مرتبب با آن و از جمله فعالیتهرای علمری تحشیشراتی و فنری در ایرن حروزه اسرت .صراحبان هرر
«تخصص» نیاز دارند برای انجام هر چه بدتر وظایف و مسؤولیتهای حرفهای اهدا و آرمانهرایی
را برای آیندهی حرفهای خود تعریف نموده مسیرهای دستیابی به آنها را مشرخص و در آن راسرتا
حرکت نمایند.
«مدندسی عمران» یکی از تخصصهای بسیار مدم است کره از روزگراران قردیم نشرش مرؤثر و
بسیار تعیینکنندهای در شکلدهی محیب «انسان ساخت» داشته است .نیاز بشر امروز به سازههای
جدید و پایدار از یدسو و ارتشای دانش و تکنولوژی از سوی دیگر وظایف و مسؤولیتهای جدیدی
را پیش روی مدندسان عمران قرار داده است که طبیعتاً با اهدا گذشته نمیتروان بره آنهرا نائرل
گردید و لذا باید اهدا و چشماندازهای جدیدی را برای آن تعریف و تبیین نمود.
انجمن مدندسان عمران امریکا به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه در سرال  2002مریالدی
اقدام به تدوین چشماندازهای این رشته برای سرال  2022نمرود و بره فاصرلهی کوتراهی از آنهرا
نششهی راه دستیابی به چشماندازهای تعریف شده را نیز تدوین و منتشر کرد .آنچه کره پریشروی
خوانندهی ارجمند قرار دارد گزیدهای از چشماندازها و نششهی راه انجمن مدندسان عمرران امریکرا
برای سال  2022میالدی واکنشدای جامعه جدانی به این اسناد و نریم نگراهی بره چشرمانردازها و
سیاستدای ملی مرتبب تا تاریخ انتشار این مجله میباشد .امید است مطالعهی این مجموعره بتوانرد
برای جامعهی مدندسان ساختمان کشور و باالخص مدندسان عمران مفید باشد.
بر خود الزم میدانم از زحمات جناب آقای دکتر رضا اکبری که در فرصت بسیار کوتاهی موفرق
به آمادهسازی ایرن مجموعره گردیدنرد تشرکر و قردردانی نمرایم .همچنرین از همکرارانم در دفترر
ماهنامهی «دانشنما» (نشریهی فنی ر تخصصی سازمان نظام مدندسی ساختمان اسرتان اصرفدان)
که برای آمادهسازی و چاپ به موقع این شماره از ضمیمهی ماهنامه تالش نمودند متشکر هستم.
علی پزشکی
رییس سازمان نظام مدندسی ساختمان استان اصفدان
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چشم انداز آرماني و نقشه راه مهندسي عمران در دهه آينده

يادداشت رييس گروه تخصصي عمران شوراي مرکزي سازمان
به نام خدا
هو الذی انشاکم من االرض و استعمرکم فیدا (آیه / 11سوره شریفه هود )
" او خدایی است که شما را از زمین آفرید و شما را مامور به عمران و آباد کردن آن ساخت"

امروزه ضرورت تحوالت شدرسازی از ید سوی و ایفای نشش گروهدای تخصصی از سوی دیگر در افشی که به
توسعه پایدار منجر شود لزوم برنامه ریزی جدی و منطشی را در این راستا اجتناب ناپذیر ساخته است.حضور
مدندسان در روند توسعه اقتصادی آندم در شرایطی که چرخه برنامه سازی و تصمیم گیری برای اعتالی جایگاه
مدندسی کشور به نشش نخبگان و متخصصان حوزه های مختلف وابسته است می تواند ضمن تامین امنیت
اجتماعی به تثبیت و تشویت آرمان کیفیت گرایی نیز منجر شود.
در کشور ما تحشق توسعه هماهنگ و پایدار در گرو تبیین و اجرایی شدن سیاست های نظام ابالغ شده از
سوی رهبر معظم انشالب و عملی شدن سند چشم انداز ایران  1101است و بدون تردید هرگونه برنامه عمرانی و
توسعه ای که منطبق بر برنامهریزی استراتژی این سند نباشد قطعا پایدار نخواهد بود آندم در شرایطی که بیش از
نیمی از سرمایه و بودجه کشور صر ساخت و ساز می شود
برای دستیابی به جامعه ای توسعه یافته متناسب با مشتضیات فرهنگی جغرافیایی و تاریخی متکی بر اصول
اخالقی و ارزشهای اسالمی ملی و انشالبی برخوردار از دانش پیشرفته توانا در تولید علم و فناوری متکی بر سدم
برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی دست یافته به جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح
منطشه آسیای جنوب نربی با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ارتشاء نسبی
سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل باید از حداکثر ظرفیت های تولیدی و انسانی کشور بدره گرفت.
جامعه مدندسی و بویژه مدندسی عمران بعنوان قافله ساالر و هدایت کننده می بایست پیشتاز اجرایی نمودن
مشررات ملی در کشور باشد .او نمی تواند اجازه دهد مصالح نیر استاندارد در ساختمان استفاده شود و در نتیجه
استفاده از فن آوری های نوین در صنعت ساختمان اجازه ورود نیروی نیر ماهر به عرصه ساخت و ساز را نخواهد
داد .که اگر چنین شود حاشیه نشینی در کنار کالنشدرها به عنوان ید معضل بزرگ کاهش یافته و کشاورز به
کشاورزی خود خواهد پرداخت .در آن هنگام دیگر نیازی نیست کشاورز داس را زمین بگذارد و بعنوان کارگر
ساختمانی و حاشیه نشینی در شدرهای بزرگ وارد عرصه شود.
مجموعه حاضر که تصویری از چشم انداز آرمانی مدندسی عمران را پیش روی مخاطبان خود قرار می دهد
می کوشد با تبیین مبانی چشم انداز ترسیم شده در این سند با نگاهی متعددانه و تخصص گرا زمینه های نیل به
اهدا مورد نظر را در حیطه مدندسی عمران مورد واکاوی قرار دهد.چه آنکه بر این باور است که مدندسی عمران
موتور محرکه اقتصاد زندگی و بدداشت محیب و در راستای بدبود زندگی است.
گروه تخصصی عمران شورای مرکزی سازمان نظام مدندسی ساختمان از زحمات شایسته جناب آقای مدندس
علی پزشکی در تدیه و تدوین این مجموعه قدردانی کرده و در راستای تحشق بیانات مشام معظم رهبری در نیل به
اهدا سند چشم انداز  20ساله نظام و با نگاهی تخصص گرا به چشم انداز حاضر و نشش موثر مدندسی عمران در آن
می کوشد از این منظر ضمن تبیین نشش شایسته مدندسی به وظایف قانونی خود جامه عمل پوشاند.

محمد رضا رئیسی
رئیس گروه تخصصی عمران شورای مرکزی
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شعار سند چشم انداز ASCE
براي مهندسان عمران در سال 0202

مهندسان عمران،
فرماندهاني قابل اعتماد براي تحقق
يک دنياي مدرن
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مقدمه و معرفي سند چشمانداز 0202
«سند چشمانداز مهندسي عمران در سال  »0202توسط
کميته راهبردی انجمن مهندسين عمران آمريكا  ASCE0،در سال
 1117با هدف برنامهريزی برای آينده حرفه مهندسی عمران تا سال
 1112تدوين شده است .بدين منظور ،برگزاری يک نشست بينالمللی از
سوی کميته راهبردی انجمن مذکور در دستور کار قرار گرفت .در اين
نشست قريب به  11شرکت کننده از سراسر جهان حضور پيدا کردند تا
برای ارائه يک سناريو پيشبينی دنيای مهندسان عمران در سال 1112
و تدوين يک چشم انداز آرمانی برای آن و برای اينكه ببينند موقعيت
مهندسان عمران و حرفه مهندسی عمران در آن سال بايد چگونه باشد
به اتفاق نظر برسند .قصد آنها صحبت از يک چشمانداز جهانی و آرمانی
برای آينده مهندسی عمران که تمام سطوح و زوايای جامعه مهندسی
عمران را درنظر بگيرد بود.
در اين نشست ،وضعيت کنونی مهندسی عمران به عنوان معيار
درنظر گرفته شد .نمونههايی از مسائل جاری و چالشهای کنونی اشاره
شده در اين نشست شامل :بررسی وضعيت نامناسب زيرساختها در
بسياری از کشورهای جهان ،موضوع تخلفات در حرفه مهندسی ،جهانی
شدن صنعت ساخت و ساز ،دخالت حداقل مهندسان عمران در فرايند
سياستگذاری ،لزوم بكارگيری اصول پايداری ،جهانیشدن کارهای
مهندسی ،و ميل به جذب شدن دانشجويان در بهترين و درخشانترين
حرفه بود.
شرکتکنندگان در اين نشست ،برای سال  1112جهان بسيار متفاوتی پيش روی مهندسان
عمران میديدند .جمعيت رو به فزونی در جهان که همچنان در حرکت به سوی مناطق شهری تمايل
دارد ،انطباق فراگير با اصول پايداری را اجتناب ناپذير و ضروری میسازد .تقاضا برای انرژی ،آب
آشاميدنی ،هوای پاک ،دفع ايمن زباله ،و حملونقل محرکهايی برای حفاظت از محيط زيست و
توسعه زيرساختها خواهد بود .جامعه با تهديدات بيشتری ناشی از حوادث طبيعی ،تصادفات ،و احتماالً
موارد ديگری از قبيل تروريسم مواجه خواهد شد.
American Society for Civil Engineers
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سرو کار داشتن با مشكالت و فرصتهای مذکور مستلزم همكاری درون رشتهای ،بينرشتهای و
چند رشتهای در پروژهها و در تحقيق و توسعه است .البته لزوم پيشرفتهای بيشتری در موضوعاتی
همچون فناوری اطالعات ،زيرساختهای هوشمند ،و شبيهسازی ديجيتال نيز احساس خواهد شد.
نتيجه نشست مذکور در قالب حرف اصلی سند چشمانداز بيان شده است.

حرف/شعار اصلي سند چشمانداز
حرف/شعار اصلی اين سند به شرح زير است:
از سوي جامعه عهدهدار ميشوند تا يک دنياي پايدار را خلق نمايند و
کيفيت عمومي زندگي را بهبود بخشند،
مهندسان عمران
با شايستگي ،بطور مشارکتي و در چارچوب اخالق حرفهاي:
•

برنامهريزان ،طراحان ،سازندگان و گردانندگان ارشد موتور اقتصادي و اجتماعي
جامعه (محيط زيست مصنوع)

•

پيشکاران (مباشران) ارشد محيط زيست طبيعي و منابع درون آن

•

مبتكران و مبدعان ارشد ايدهها و فنآوريها در بخشهاي دولتي ،خصوصي و
دانشگاهي

•

مديران ارشد ريسک و عدم قطعيتهاي ناشي از رخدادهاي طبيعي ،حوادث و ساير
تهديدات؛ و

•

رهبران بحث و تبادل نظر و تصميمگيري براي شكلدهي به سياستهاي زيست
محيطي و زيرساختهاي عمومي

هستند.

دستاوردهايی که از چشم انداز  ASCE 1112انتظار میرود عمدتاً در قالب عبارتهای مذکور
بيان شده است و نقشه راه تدوين شده نيز عيناً به همين عبارتها اشاره دارد .اين شعار شامل پنج
بخش اصلی است که بعنوان پنج دستاورد اصلی سند چشمانداز نيز محسوب میشوند.
رهبران و مديران سازمانهای مهندسی عمران در سراسر جهان بايد جامعه مهندسی عمران را به
سوی سند چشمانداز هدايت نمايند.
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نقشه راه سند چشمانداز
سند چشم انداز  1112يک واقعيت جديد را بيان میکند ،چيزی که
اکنون وجود ندارد .بخشی از اين حقيقت در قالبی متضمن چند مفهوم
فراگير در آمده است که بر وضعيت سند چشم انداز داللت دارد.
در سال  ،1112مهندسان عمران:
• از سوی جامعه عهدهدار انجام کار میشوند (يعنی جلب اعتماد
جامعه)
• يک دنيای پايدار را خلق میکنند
• کيفيت عمومی زندگی را بهبود میبخشند
• بطور شايسته ،مشارکتی و اخالق مدارانه خدمت میکنند (اخالق،
مشارکت و شايستگی را رعايت میکنند)
0
• يک ارشديت و فرماندهی را در پنج حوزه اصلی عمل و اثر -
بعنوان دستاوردهای چشم انداز -به منصه ظهور میرسانند
واگذارکردن کار از سوی جامعه بعنوان مولفه اصلی نقشه راه قلمداد میشود و چالش اصلی اين
چشمانداز است .بواسطه توانايیها و نقشهای تشريح شده ،در سال  1112مهندسان عمران اعتماد
جامعه را کسب خواهند کرد و بعنوان فرمانده و مشاور اصلی در تحصيل يک دنيای پايدار در هر دو
حوزه محيط زيست ساخته شده و طبيعی عمل میکنند .عمده اين اعتماد را میتوان با عمل به تعهد
در پنج دستاورد چشمانداز بدست آورد.
نقشه راه در پنج بخش متناظر با دستاوردهای بيانيه سند چشمانداز اصلی سازماندهیشده است.
در هر بخش ،ابتدا شعار اصلی دستاوردهای چشمانداز تشريح میشود و سپس ،دستاوردها و تاکتيک-
های پشتيبان ارائه میشوند .برخی از تاکتيکها نياز به گامهايی دارند تا بصورت يكجا پيادهسازی
شوند .ساير تاکتيکها ،گامهای متوالی (پشت سر هم) هستند که هر کدام مكمل گام قبلی قرار می-
گيرند تا با شناسايی ،آموزش ،به اشتراک گذاری و سپس بكارگيری تكنيکها و ابزارهای خاص،
مهندسان عمران را به رهبری و فرماندهی کار قادر سازند.
در نهايت هر عنصر ما را به سوی درک نهايی نقش مهندسان عمران در سال  1112سوق
میدهد.

practice and influence
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1

دستاورد شماره  - 1سازندگان ارشد
از سوي جامعه عهدهدار ميشوند تا يک دنياي پايدار را خلق نمايند و
کيفيت عمومي زندگي را بهبود بخشند،
مهندسان عمران
با شايستگي ،بطور مشارکتي و در چارچوب اخالق حرفهاي:
• برنامهريزان ،طراحان ،سازندگان و گردانندگان ارشد موتور
اقتصادي و اجتماعي جامعه (محيط زيست مصنوع) هستند.

نگاهی به تاريخ نشان میدهد مهندسان عمران همواره يک عامل موثر و
کليدی در توانايی بشر محسوب میشدند .برای زندگی و تجارت انسان همواره
نيازمند آب سالم ،پناهگاه ،جاده ،دفن زباله ،و ساخت پل برای عبور از رودخانهها
بودهاست .در يک کالم ،تمدنها همواره نيازمند طراحان و سازندگان ارشد بوده-
اند .صرفنظر از عنوانشان ،آنها عهدهدار چيزی بودهاند که امروز به آن برنامه-
ريزی ،طراحی ،ساخت و بهرهبرداری از کارهای عمومی و خصوصی میگويند.
برخی قهرمانان حقيقی مهندسی عمران ،دنيا را در دو قرن گذشته مشعوف
خود ساختند؛ کسانی که بواسطه نبوغ ،شخصيت و نيروی اراده ،کارهايی را
آفريدند که هنوز هم بعنوان عجايب اين حرفه از دو منظر زيبايی و دوام تا به
امروز سرپا ايستاده است .بدليل پيشرفت در تكنولوژی پرقدرت کامپيوتر و چالش
افزايش گرايشهای تخصصی در همه علوم مهندسی ،نقش مهندسان عمران
غالباً فرصت رهبريت و فرمانده بودن را به آنها نداده است .چشم انداز ،1112
مهندسان عمران را فرا میخواند تا برخی از نقشهايی که آنها در گذشته داشتند
را دوباره طلب نمايند تا بدينوسيله بتواند حوزه تاثيرگذاری آنها را گسترش دهد و
بعنوان فرمانده ،بواسطه تخصص ارزشمند و منحصر بفردشان ،خدمات بهتری را
به جامعه ارائه کنند.
اولين کليد برای باز شدن اين درب ،نياز به تعليم و آموزش برای مهندسان
عمران است .کمتر کسی انكار میکند که مهندسان عمران امروزی يک زمينه
عالی از ابزارهای فنی پايه را در اختيار دارند .مهندسی عمران در عمل دائماً و با
سرعت شگفت آوری رو به آينده در حال تغيير است.
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همانگونه که در ويرايش دوم کتاب:
"" Civil Engineering Body of Knowledge for the 21st Century

اشاره شده است ،مهندس عمران سال  1112مجبور است که پيكره دانشی
وسيعی داشته باشد.
البته دستيابی به دستاورد شماره  0چشم انداز ،به نگاهی فراسوی دانشهای
پايه و فنی نياز دارد .برای رهبری پروژههای اجرايی پيچيده که محدوديتها،
موانع و همكاريهای پرمعنی بسيار زياد و متغيری در آن دخيلاند ،مهندسان
عمران موضوعات بين رشتهای ،بين فرهنگی ،کار تيمی و فرماندهی را در
کارهايشان رهبری خواهند کرد و همين عامل باعث میشود وزن بيشتری برای
شناخت جامعه از مهندسان عمران و حرفه تخصصی آنها ايجاد شود .مهندسان
عمران بايد مهارتهای زبانهای خارجی و فرهنگی را کسب نمايند و فرصتهای
آموزش هدفمند را حاصل تا گام عملی برای ورود به مرحله اصلی را بردارند.
مهندسان عمران بعنوان سازندگان و يكپارچهکنندگان ارشد ،رهبری تيمهای
بين رشتهای از تخصصها و فرا تخصصها را عهدهدار خواهند بود.
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تاکتيکهاي پشتيبان دستاورد شماره -1سازندگان ارشد
-1-1مهندسان عمران ،برنامههاي چندرشتهاي و همكاريهاي فرابخشي را با
يک رويكرد سيستماتيک فراهم و فرماندهي کنند تا دستاوردهاي موفقي از پروژه
حاصل شود.
تاکتيک ها

-0-0-0بعنوان مشاوران مورد اعتمادی برای کارفرمايان ،در تعريف اهداف و
دستاوردهای پروژهها عمل کنند.
-1-0-0موانع را برای تسهيل اجرای برنامههای موفق همكاری شناسايی کرده
و استراتژیهايی را با رويكرد سيستمی برای رفع اين موانع توسعه دهند.
-2-0-0آموزش فرماندهی جامع ،مديريت پروژه و تحويل پروژه را در تمام
سطوح توسعه منابع انسانی ترويج و گسترش دهند.
-0-0-0با بكارگيری مهندسان ارشد و با تجربه ،مهندسان جوان را به آموزش
ترغيب نمايند.
-0-1مهندسي عمران عموماً بعنوان يک حرفه/تخصص آموزش ديده شناخته
شود و به داشتن صالحيت و تعقيب پيوسته دانش و تجربه توصيف گردد.
تاکتيکها

-0-1-0تحصيل يک پيكره مورد قبول و عمومی دانش که مهندسان عمران را
برای کارهای حرفهای/تخصصی آماده سازد توسعه و ترويج دهند.
-1-1-0از اختيارات قانونی برای ترغيب لزوم داشتن تحصيالت رسمی کافی و
رسيدن به يک سطح مورد قبول از پيكره دانش بعنوان يک پيش نياز برای اخذ
پروانه اشتغال بكار ،ثبت نام يا مجوز انجام کار استفاده نمايند.
-2-1-0از اختيارات قانونی برای ترغيب لزوم آموزش مداوم بعنوان بخشی از
فرآيند تمديد پروانه اشتغال بكار ،ثبت نام يا مجوز انجام کار استفاده نمايند.
-0-1-0برنامههای فرآگير مبتنی بر گواهينامههای پيشرفته را توسعه و ترويج
دهند.
-2-1-0رشتههای متنوعی شامل مهارت/دانش اقتصادی-اجتماعی ،محيط
زيست ،سياست ،مديريت و امور مالی را در طول برنامههای آموزشی بگنجانند.
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-1-1-0اخذ گواهينامه/اعتبارنامههای مورد قبول در سراسر جهان (بينالمللی) را
برای مهندسی عمران در اجرا ترويج دهند.
-3-1مهندسان عمران ،مهارتهاي فرهنگي ،زبانهاي خارجي ،صالحيت ،و تجربه
الزم براي ورود به عرصه اجرا در سراسر جهان را دارا مي باشند.
تاکتيکها

-0-2-0مساله نياز رو به رشد برای تنوع فرهنگ و زبان برای حفظ رقابت در
جامعه جهانی مهندسی عمران را به خوبی تشريح نمايند.
-1-2-0فرصتهای ارائه خدمات بشر دوستانه که دانش و مهارتهای مهندسی
عمران را ارتقا داده و منجر به بهبود نگرش مهندسان عمران برای افزايش
کيفيت عمومی زندگی شود را توسعه و ترويج دهند.
-4-1مهندسان عمران عموماً به واسطه استانداردهاي اخالقي بااليشان در
عمل شناخته شوند.
تاکتيکها

-0-0-0مسئوليت پذيری در جامعه ،شايستگی ،احترام و افتخار ،راستی و
درستی ،حفظ شان و جايگاه ،بیطرفی و بیغرضی به سايرين و ارتقای اخالق
در عمل با نشاندادن نمونه ،با آموزش و تعليم و با مديريت را ترويج دهند.
-1-0-0از شفافيت در تهيه و تدارکات انجام کار ،در بازرسیها و اجبار کردن آن
در تمام سطوح و در تمام محيط زيست حمايت کنند.
-2-0-0مبارزه با رشوهخواری ،کالهبرداری و فساد را بدون اغماض با نشاندادن
نمونه و با مديريت ترويج دهند.
-0-0-0برنامههای شناسايی برای پررنگکردن نمونههايی از استانداردهای
اخالقی باال که توسط مهندسان عمران صورت گرفته است را ترغيب نمايند.
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-2-1مهندسي عمران با تغييرپذيري نيروي کار به منظور استفاده موثر از
مهندسان عمران ،ساير تخصصها و فراتخصصها انطباق پيدا کند.
تاکتيکها

-0-2-0فراتخصصهای دخيل در طراحی و ساخت مهندسی ،کسانی که با
سالمت ،ايمنی و رفاه اجتماعی سروکار دارند ،را شناسايی و صالحيت و نقش
آنها را تعريف نمايند.
-1-2-0پذيرش فراگير يک سيستم چند اليه برای ارائه خدمات مهندسی
عمران ،مبتنی بر يک سلسله مراتب خوب تعريف شده از صالحيتهای
تخصصی و فراتخصصی ،را ترغيب نمايند.
 -2-2-0نحوه مديريت و کار با کسانی که خدمات گسترده مهندسی را بطور
جهانی ارائه میکنند هم به حرفههای عمومی و هم به متخصصين تعليم دهند.
-0-2-0نقش مقتضی و استفاده از خدمات گسترده و جهانی مهندسی عمران را
تعريف نمايند.
-2-2-0روشهای مناسب برای تضمين پذيرش مسئوليت برای ارائه خدمات
گسترده و جهانی مهندسی عمران را تعيين نمايند.
-6-1مهندسي عمران مشتمل بر يک پيكره قابل احترام و متنوع از حرفهاي
تخصصي است.
تاکتيکها

-0-1-0يک آمارگيری جمعيتی فراگير از افراد برجسته در حرفه مهندسی
عمران انجام دهند.
-1-1-0تخصصها و فراتخصصهای اختصاصی و تجربه شده را درون
مهندسی عمران حفظ و ابقا نمايند.
-2-1-0تک تک افراد را از همه بخشهای توليدی جذب کرده و توانی که هر
بخش به حرفه مهندسی عمران ارائه میدهد را يكپارچه کنند.
-0-1-0يک فرهنگ مبتنی بر رهبری/فرماندهی ناصح و نويدبخش فنی،
سازمانی و اجتماعی را در صنعت پرورش دهند.
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-7-1براي اطمينان از ايمني ،سالمت و رفاه اجتماعي ،مهندسان عمران قادرند با
استانداردهاي مهندسي عمران-قابل انطباق با مقتضيات و محيط زيست محلي-
انطباق جهاني پيدا کنند.
تاکتيکها

-0-7-0الزامات اساسی برای سالمت ،ايمنی و رفاه اجتماعی انسان را ارزيابی
کنند.
-1-7-0استانداردهای قابل دسترس در مهندسی عمران را شناسايی و قابليت
کاربرد جهانی آنها را تعيين نمايند.
-2-7-0انطباق با استانداردهای در تراز جهانی را با کارکردن با سازمانهای
متولی استانداردهای بينالمللی ترغيب نمايند.
-8-1به مهندسي عمران بطور فراگير بعنوان يک حرفه و تخصص حياتي که
زيرساختها را ايجاد کرده و رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي را باعث ميشود
نگاه شود.
تاکتيکها

-0-4-0ارتباط بين زيرساخت ايجاد شده توسط مهندسان عمران و فرصتها و
چالشهای دائمالتغيير برای رشد اقتصادی را به عموم مردم آموزش و تعليم دهند.
-1-4-0از رشد اقتصادی پايدار مطلع باشند و بصورت گفتاری از آن حمايت
کنند و به طريق عملياتی نشان دهند که مهندسان عمران میتوانند در تعريف
انواع و ويژگیهای زيرساختهايی که برای رشد اقتصادی ضروی هستند کمک
کنند.
-2-4-0روابط تجاری و قراردادی و فرآيندهای تهيه و تدارکات انجام کار که
خود مُرَوّج قيمتگذاری چرخه عمر ،پايداری و بالندگی است را توسعه و ترويج
دهند.
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دستاورد شماره  - 0مباشران ارشد محيط زيست
از سوي جامعه عهدهدار ميشوند تا يک دنياي پايدار را خلق نمايند و
کيفيت عمومي زندگي را بهبود بخشند،
مهندسان عمران
با شايستگي ،بطور مشارکتي و در چارچوب اخالق حرفهاي:

•

مباشران ارشد محيط زيست و منابع درون آن هستند.

چشمانداز مهندسی عمران در  1112يک دورنما و تصوير مجددی از ارائه
خدمات را پيشبينی میکند که به موجب آن" :حرفه مهندسی عمران ،به معنای
عام ،بطور فزاينده حقيقت کاهش منابع/ذخاير طبيعی و تمايل به طرح و اجرای
پايدار و نياز به عدالت اجتماعی در مصرف منابع را به رسميت شناخته و آنرا
تصديق میکند" .عالوه بر اين" ،مهندسان عمران به برانگيختن و زندهکردن
انتظارات عمومی برای پايداری و برای نظارت بر محيط زيست کمک میکنند".
بر خالف تصور غالب برخی از مردم ،مهندسان عمران همواره با طبيعت
اندرکنش (اثرمتقابل) داشتهاند .تعاريف نخستين در مورد مهندسی عمران به
شكلهايی نظير" :هنر جهت دادن به نيروی منابع عظيم طبيعت بواسطه کاربرد
فيزيكی و اصول علمی برای استفاده و آسايش بشر" تعبير میشد .در طی 021
سال گذشته ،مهندسان عمران مستنداً بر سالمتی و طول عمر انسانهای بيشتری
نسبت به حرفه پزشكی تاثير گذشتهاند .آنها اينكار را با فراهم آوردن آب لوله-
کشی سالم ،احداث سيستم دفع فاضالب در شهرها ،تامين حمل و نقل ايمن
برای ارتباط و تجارت و احداث سرپناههای امن منجمله خانه يا دفتر کار انجام
دادهاند .با اينحال ،برخی از اين پيشرفتهای چشمگير هزينههايی را هم در بر
داشته است .اين تالشها برخی اوقات منجر به برخورد با محيط زيست و منابع
طبيعی بوده است که در گذشته بطور کامل درک ،ارزيابی و نظارت نشده بود .چه
در واقعيت و چه در تصور ،مهندسان عمران هميشه بطور موثر پرچمدار محيط
زيست طبيعی نبودند ،و اکنون زمان مباشرت با محيط زيست است تا بعنوان
شعار حزبی و نشان مهندسان عمران در سراسر جهان شناخته شود .مهندسان
عمران بايد عَلَمی را برافراشته کنند که نشان دهد چگونه آنها
میتوانند به حفظ گياهان کمک کنند.
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برای دستيابی به دستاورد دوم چشمانداز ،مهندسان عمران بايد معلوماتشان
و متعاقباً ،تجربه عملیشان را در خصوص آگاهی از محيط زيست افزايش دهند.
آنها همچنين بايد دورنمايی از انرژی را برای سياستگذاران و عموم مردم به
نمايش بگذارند و اينكه چگونه راهحلهای مهندسان عمران بر مصرف منابع و
عدالت اجتماعی تاثير گذار است .مهندسان عمران بايد بعنوان فرمانده ساختار
شكنی کنند و با وضع قانون و سياستهای جديد در بخش خصوصی و دولتی ،بر
ترغيب يا الزام به رعايت اصول پايداری و جهش عملی در برنامهريزی ،طراحی،
ساخت ،بهرهبرداری و نگهداری محيط زيست ساخته شده کمک کنند .اولويت
اصلی ديگر ،تهيه فرآيندها ،فنآوریها و روشهای تامين مالی جديد برای پروژه-
های پايدار و ترغيب به سرمايهگذاری در تحقيق و توسعه برای پيشبرد اين
فرآيند است .آنهايی که در بخش اجرايی مهندسی عمران کار میکنند بايد
همچنين مسئوليتهای جديدی را بپذيرند که شامل متقاعدکردن کافرمايان و
ساير زينفعان برای بكارگرفتن فنآوریها و تكنيکهای محيط زيستی جديد در
پروژههاست .اين بدين معنی است که کليه ذينفعان را متقاعد کنند تا هزينه اين
نوآوریها را بپردازند و البته هزينه راهحلهای نوين و پايدار را کاهش داده تا
بدينوسيله جذابيت آنها افزايش يابد .اين همچنين بدين معنی است که به
مشوقها هر چه بيشتر اشاره و هدفگيری کنند تا ذينفعان برای انطباق با اين
پيشرفتها ترغيب شوند.
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تاکتيکهاي پشتيبان دستاورد شماره -0مباشران ارشد محيط زيست
-1-0از طريق تالش در حرفه مهندسي عمران ،هم مهندسان عمران و هم عامه
مردم را با واقعيت کاهش منابع طبيعي و لزوم توجه به پايداري در اجرا ،طراحي،
پشتياني مالي در چرخه عمر و نياز به عدالت اجتماعي در مصرف منابع آشنا نموده
تا آنرا درك نمايند.
تاکتيکها

-0-0-1هوشياری و آگاهی از مسائل محيط زيستی را هم در بخش آموزش و
هم در حوزه اجرا در مهندسی عمران يكپارچه کنند.
-1-0-1شيوههای افزايش پايداری در پروژهها را به کمک روشهای عملی،
استفاده از فنآوریها و مصالح جديد و کاهش هزينههای چرخه عمر شناسايی
کرده و بكار گيرند.
-2-0-1حرفه مهندسی عمران و عامه مردم را درخصوص نحوه برنامهريزی،
طراحی ،اجرا ،بهرهبرداری ،نگهداری و حفظ منابع طبيعی و بازتابهای مصرف
بیرويه منابع و اثرات برخورد يا عبور از خطوط قرمز محيط زيست را تعليم و
آموزش دهند.
 -0-0-1حرفه مهندسی عمران و عامه مردم را درباره لزوم درنظرگرفتن عدالت
اجتماعی در مصرف منابع در زمان برنامهريزی و اجرای پروژهها در محيط زيست
ساخته شده و طبيعی تعليم و آموزش دهند.
-0-0سياستگذاري براي تشويق يا الزام به رعايت اصول پايداري و واکنش
عملي پشتيباني شده با تامين مالي کافي توسط بخش عمومي و خصوصي براي
تحقيق و توسعه پايدار انجام شود.
تاکتيکها

 -0-1-1قانونگذاران و ذينفعان عمومی و خصوصی را در مورد منافع رعايت
اصول پايداری و واکنش عملی آنها متقاعد کنند.
-1-1-1در ايجاد يک طرح جامع پايداری محيط زيست جهانی تالش کنند.
-2-1-1با مقامات رسمی دولتی برای شناسايی و ترويج بهترين شيوههای
عملی برای رعايت اصول پايداری همكاری کنند.
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-0-1-1دولتها را برای تطبيق و اجبار به وضع قوانين موثر و منطقی بر روی
محيط زيست ترغيب کنند.
-2-1-1عامه مردم و سياستگذاران را برای وادارکردن به حمايت مالی کافی
برای برنامههای تحقيق و توسعه ترغيب نمايند.
-1-1-1از مشوقهای مختلف برای ترويج کاربرد شيوههای عملی پايدار و
درنظرگرفتن عدالت اجتماعی در مصرف منابع مرتبط با محيط زيست ساخته
شده و طبيعی استفاده کنند.
 -3-0مهندسان عمران ،با فرماندهي کار و تشريک مساعي ،فنآوريها ،تكنيکها
و شيوههاي تامين مالي را براي برنامهريزي ،طراحي ،اجرا ،بهرهبرداري و
نگهداري پايدار در دسترس قرار دهند.
تاکتيکها

-0-2-1فرآيندهای برنامهريزی ،طراحی ،اجرا و نگهداری که حافظ محيط
زيست هستند را توسعه دهند.
-1-2-1راهنماها و ابزارهای الزمی که حرفه مهندسی عمران را قادر سازد
طرحهای پايدار و جهنده را در کارهاشان بگنجاند توسعه و ترويج دهند.
-2-2-1روشهای عملی مهندسی بوم شناختی را برای تجديد و بهبود منابع
طبيعی در حمايت از کاالها و خدمات بومی گسترش دهند.
-0-2-1از منابع تجديدپذير بطور وسيع استفاده نمايند و فرآيند را به سمت صفر
شدن توليد زباله و هدر رفت منابع هدايت کنند.
-2-2-1روح رقابت و تالش را در مهندسان عمران برای ارزيابی پيامدهای مالی
از واکنشهای محيط زيستی ارتقا دهند.
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-4-0مهندسان عمران دائماً کارفرمايان و ساير ذينفعان را به استفاده از
فنآوريها و تكنيکهاي جديد محيط زيستي براي ارتقاي کيفيت زندگي ترغيب
نمايند.
تاکتيکها

-0-0-1کارفرمايان و ساير ذينفعان را در مورد فنآوریهای ابتكاری زيست
محيطی و منافع بكارگيری آنها آموزش دهند.
-1-0-1کاهش هزينههای فنآوریها و تكنيکهای پايدار برای ترغيب فراگير و
استفاده مكرر از آنها را مطالبه نمايند.
 -2-0-1استفاده از ابزارهای تشويقی برای پيادهسازی فنآوریها و تكنيکهای
پايدار را ترغيب نمايند.
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دستاورد شماره  - 3مبتكران ارشد
از سوي جامعه عهدهدار ميشوند تا يک دنياي پايدار را خلق نمايند و
کيفيت عمومي زندگي را بهبود بخشند،
مهندسان عمران
با شايستگي ،بطور مشارکتي و در چارچوب اخالق حرفهاي:

•

مبتكران و مبدعان ارشد ايدهها و فنآوريها در بخشهاي دولتي،
خصوصي و دانشگاهي هستند.

مهندس عمران سال  ،1112فنآوریهای جديد را در داخل و در سرتاسر پروژهها
درنظرداشته ،وفق داده و با پروژه يكپارچه میکند .اين چالش بسيار تعيين کننده
است و برخی نگرانیهای مشترک برآمده از حرفه امروز را نشان میدهد .از
مهندسان عمران معموالً بعنوان افراد بیميل و رغبت به پذيرفتن فنآوریها و
شيوههای جديد تعبير میشود .باوجود نگرانیهای برحق و قانونی موجود در مورد
مسئوليت و تعقيب قضايی-باالخص در آمريكا-اولين انگيزه هر مهندس عمران
پيروی از مقررات جاری و بی دردسر که امتحان خود را در گذشته پس داده است
و پيادهسازی آنهاست .اين کار ممكن است سطحی از آسودگی را برای مهندسان
اجرايی فراهم کند اما عملكرد بالقوه و فرصتهای هزينه چرخه عمر را برای
کارفرما و کاربران نهايی درنظر نمیگيرد .بواسطه بكارگيری سيستماتيک ارزيابی
ريسک و تكنيکهای مديريتی در ارزيابی فنآوریهای جديد ،ريسک توزيع شده
و عادالنهتری حاکم میشود.
برای انجام اين کار ،متوليان تحقيقات در مهندسی عمران بايد هماهنگی
الزم را در باالترين سطح ممكن داشته باشند .تحقيقات منتسب به دولت ،جامعه
علمی و بخش خصوصی اغلب بصورت گسسته و تكه تكه بدون اينكه منابع بر
روی مهمترين بازخوردها متمرکز باشد انجام میشود .مهندسان عمران بايد
بعنوان رهبر/فرمانده تمام بخشها برای پيشرفت در تحقيقاتی که بايد حاصل،
پذيرفته و بكار گرفته شود نامزد شوند .چنين هماهنگی ميان بخشی ،با هدف
عالی مهندسان عمران که همانا يكپارچهسازی انواع متفاوت فنآوریهای جديد
در پروژههاست اتصال پيدا میکند .تحقيقات کاربردی برای استفاده عملی و
شفاف بايد پشتيبانی کافی را دريافت نمايند .آموختن شكستهای گذشته
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مهندسان نيز اهميت دارد و با ترويج تبادالت چند مليتی ،مهندسان عمران می-
توانند بهترين تجربيات عملی را در سراسر دنيا بياموزند .برقراری همكاری بين
بخشهای تحقيقاتی ،بخشی از کاوش برای فنآوری جديد محسوب میشود.
درنهايت ،مهندسان عمران بايد در صف جلو و در مرکز تاثيرگذاری بر
سياستهای عمومی ،هم در شكل دهی به مهندسی استراتژيک و هم در تدوين
برنامه جلسات تصميمگيری راجع به تحقيقات مرتبط با اجرا قرار گيرند تا حمايت
مالی کافی برای بكارگيری آنها را تامين نمايند .باالبردن آگاهی سياسی بايد
دست به دست با حذف موانع برای پذيرش فنآوری جديد پيش برود .چنين
فرماندهی در تعريف تحقيقات ،در ترکيب با يک آزادی و انگيزش جديد در
پذيرش نوآوری ،سبب میشود تا مهندسان عمران سال  1112اعتماد عمومی را
بعنوان مبتكران و نوآوران و يكپارچهکنندگان فنآوریهای حياتی جلب نمايند.
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تاکتيکهاي پشتيبان دستاورد شماره -3مبتكران ارشد
-1-3مسير تحقيقات استراتژيک در ارتباط با فنآوريهاي جديد در محيط زيست
ساخته شده و طبيعي توسط مهندسان عمران تبيين شود و مهندسان عمران
بعنوان مشارکتکنندگان و همكاران اثرگذار در فرآيند تحقيق عمل ميکنند.
تاکتيکها

-0-0-2فنآوریهای و نوآوریهايی که بيشترين انتظارات/تعهدات را برای
نتيجهبخشی دارا میباشند شناسايی و اولويتبندی شوند.
-1-0-2توان ورودی مهندسان عمران را در برنامهريزی تحقيقات علمی
استراتژيک پرورش دهند.
-2-0-2اثر بخشی و کارايی تحقيقات علمی را با ترغيب و يكپارچهسازی و
همكاری بين کارهای تحقيقاتی مجزا تسهيل و بهبود بخشند.
-0-0-2انجام تحقيقات علمی بينرشتهای را در مسائل مهندسی عمران ترغيب
و تسهيل نمايند.
-2-0-2تحقيقات علمی کاربردی بيشتری را ترويج دهند و انتقال فنآوری را در
عرصه اجرا در مهندسی عمران ارتقا دهند.
-1-0-2بحث و تبادل نظر در خصوص شكستهای گذشته در محيط زيست
ساخته شده و طبيعی را تقويت نمايند و مُرَوّج شروع تحقيقات علمی ابتكاری از
همين شكستها باشند.
-7-0-2در سياستگذاری دولت اثر گذار باشند تا اولويت باالتر و منابع بيشتری
در تحقيقات علمی مهندسی عمران حاصل شود.
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-0-3مهندسان عمران ،فنآوريهاي نوين و ابزارهاي مديريت اطالعات را براي
ايجاد راه حلهاي بهتري در محيط زيست ساخته شده و طبيعي بكار گيرند.
تاکتيکها

-0-1-2مهندسان عمران را برای استفاده سريعتر از فنآوریهای جديد ترغيب
نمايند.
-1-1-2تبادالت چندمليتی که به مهندسان عمران کمک میکند تا فعاالنه
درگير موضوع شوند و درک درستی از منافع نوآوریهای موفق بكاررفته در
سرتاسر جهان داشته باشند را ترويج دهند.
-2-1-2يكپارچهسازی فنآوری را از طريق مشارکت موثر در دولت ،صنعت،
دانشگاه و دستاندرکاران تحقيقات علمی ،آموزش ،مديريت و کاربرد تسريع
بخشند.
-0-1-2همكاری بين محققين و مهندسی عمران را در شناسايی و ارزيابی
تكنيکهای جديد ساخت تقويت نمايند.
-2-1-2روشهای سيستماتيک مديريت ريسک را در ارزيابی فنآوریهای جديد
برای توزيع عادالنه ريسک و پذيرفتن هرچه بيشتر اين نوآوریها بكار گيرند.
-1-1-2روشهايی را برای تقويت انطباق اوليه و ايمن فنآوریهای جديد در
استانداردها و آييننامهها ،شامل فرآيندی که برای تجديد نظر در استانداردها و
آييننامهها بكار گرفته میشود جستجو نمايند.
-7-1-2مستندسازی و به اشتراک گذاری نوآوریها را بهبود دهند.

 | 24ص ف ح ه

چشم انداز آرماني و نقشه راه مهندسي عمران در دهه آينده

دستاورد شماره  - 4مديران ارشد ريسک
از سوي جامعه عهدهدار ميشوند تا يک دنياي پايدار را خلق نمايند و
کيفيت عمومي زندگي را بهبود بخشند،
مهندسان عمران
با شايستگي ،بطور مشارکتي و در چارچوب اخالق حرفهاي:

•

مديران ارشد ريسک و عدم قطعيتهاي ناشي از رخدادهاي
طبيعي ،حوادث و ساير تهديدات هستند.

شكست در مديريت ريسک میتواند عواقب يا بازتابهای هولناکی داشته باشد .با
تهديدات طبيعی و انسانساز که امروز و در آينده به وفور حادث میشوند،
مهندسان عمران مسئوليت دارند تا ريسكهای غير قابل پيشبينی و اجتنابناپذير
را به خوبی ارزيابی و مديريت کنند .در زندگی روزانه ما حذف کامل ريسک
تقريباً غير ممكن است .البته يک نفر ممكن است برای به حداقل رساندن آن
تالش کند و اين همانجايی است که مهندس عمران میآيد .در رويای سال
 ،1112مهندسان عمران هدايت کار را بر عهده میگيرند و با هدف واضحِ به
حداقل رساندن شكستهای مصيبت بار و فجايع انسانی متعاقب ،مديريت دشوار
ريسک را برای محيط زيست ساخته شده و طبيعی بكار میگيرند .برای حصول
به اين هدف ،صنعت مهندسی عمران بايد اين لكه ننگ را که "اين حرفه به
دنبال راهحلهای کوتاهمدت است و تجسم تک پروژهای در ذهن دارد" را از خود
جدا و بيرون اندازد (که البته توسط برخی پررنگ میشود) .مهندسان عمران
ناگزيرند اين تصور را روشن کنند-خواه احساسی خواه واقعی -و چشماندازشان را
برای درنظر گرفتن بنگاههای اقتصادی بزرگ با کلنگری بيشتری توسعه دهند.
حقيقت واضح است :جامعه بعيد است منابع کافی برای حفظ کامل زيرساختها و
جان انسانها در برابر همه انواع ممكن حوادث طبيعی و انسانساز در اختيار داشته
باشد .بنابراين ،از طريق آموزش و انتقال تجربيات عملی ،مهندسان عمران
احتماالت و ريسکهای هدر رفت اموال و جان انسانها را ارزيابی میکنند .اين
کار به سادهشدن تصميمگيریها و آگاهی دادن به سياستگذاران و عامه مردم
مبنی بر سبک و سنگين کردن آنچه درگير آن هستند منجر خواهد شد.
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در مسير مديريت ريسک و عدم قطعيت ،مهندسان عمران بايد روشها ،ابزار،
تكنيکها ،مصالح ،سياستها و روابط تجاری ابتكاری را بكار گيرند تا بازخوردهای
متناظر با تهديدات طبيعی و انسانساز را هدفگيری نمايند .اين کار بايد يک
موقعيت برجسته در آموزش و شيوههای عملی در مهندسی عمران داشته باشد.
اين موضوع همچنين بايد بخشی از موضوعات مصوب برای تحقيقات علمی
مهندسی عمران ،سياستهای تنظيمی و کسبوکار و يک انتظار در برقراری
تجارت و روابط قراردادی باشد .عالوهبراين ،مهندسان عمران بايد قواعد تحليل
کمّی ريسک و اصول تصميمگيری و برقراری ارتباط ريسک و گزينههای کاهش
ريسک در پروژههای ذينفعان و عامه را آموزش ببينند .در سال  ،1112مهندسان
عمران با يک روش کامالً درست و عملی سازش پيدا میکنند .آنها ريسک را در
تمام مراحل کارهايشان ˚برنامهريزی ،طراحی ،اجرا ،بهرهبرداری ،نگهداری و
کنترل کيفيت-رهگيری میکنند و بواسطه آن ،عالوهبر تصميمات مبتنی بر
ريسک مختص هر پروژه ،در ارزيابی و مديريت ريسک بنگاههای اقتصادی
بزرگ پيشتاز خواهند بود.
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تاکتيکهاي پشتيبان دستاورد شماره -4مديران ارشد ريسک
-1-4مهندسان عمران ،روشها ،ابزارها ،تكنيکها ،مصالح ،سياستها و روابط
تجاري ابتكاري/نوآورانهاي را توسعه ميدهند تا وقوع و پيامدهاي سوانح طبيعي
و انسانساز و خطرات و عدمقطعيتهاي متناظر با آن را کاهش دهند.
تاکتيکها

 -0-0-0آموزش تئوری و عملی روشهای ارزيابی ريسک و مديريت ريسک را
بعنوان هسته دانش و مهارت برای مهندسان عمران تعبيه نمايند.
-1-0-0از تحقيقات علمی يكپارچه و نوآوری در فنآوریها و روشهايی که
برنامهريزی ،مديريت پروژه ،ارزيابی ريسک و تحويل پروژه را ارتقا دهد حمايت
و با تشريک مساعی آنها را ترغيب نمايند.
-2-0-0روشها و راهنماهای خاص برای تامين ايمنی بيشتر زيرساختهای حياتی
را توسعه دهند.
-0-0-0سياستهای تنظيمی و کسبوکار که انعطافپذيری در ساخت را تشويق
نمايد ترويج دهند.
-2-0-0روابط تجاری و قراردادی که مشوق برنامهريزی ،مهندسی ،طراحی،
اجرا ،بهرهبرداری و نگهداری برای انعطاف پذيری هستند را ترويج دهند.
-1-0-0آگاهی عمومی مبنی بر نياز به سرمايه گذاری در فنآوریها و تكنيک-
های جديد پيشگيری و کاهش خطرات را ترويج دهند.
-0-4مهندسان عمران ،روشها ،ابزار ،تكنيکها ،مصالح ،سياستها ،و روابط
تجاري ابتكاري را براي کاهش ريسک در برنامهريزي ،طراحي ،اجرا ،بهره
برداري ،نگهداري ،و کنترل کيفيت توسعه ميدهند.
تاکتيکها

-0-1-0استفاده از فن آوریهای ابتكاری ساخت در حين برنامهريزی و طراحی
را شناسايی ،بهبود و تشويق نمايند.
-1-1-0ابزارهای مدلسازی برای شناسايی خطاهای برنامهريزی و طراحی قبل
از ساخت و ساز را بهبود دهند.
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-2-1-0روشهای بهبود يافته برای تشخيص مشكالت کيفی پيش از اجرا در
مواقعيكه اقدامات اصالحی هنوز امكان پذير است را توسعه و پياده سازی نمايند.
-0-1-0روابط قراردادی و تجاری که باعث افزايش همكاری ميان تيمهای
مهندسی و اجرايی برای به حداقل رساندن خطاها و غفلتها میشود را ترويج
دهند.
-3-4مهندسان عمران ،رهبري مديريت ريسک بنگاههاي اقتصادي بزرگ و ،به
طور معمول ،تصميمگيري ريسک خاص پروژهها را بر عهده دارند.
تاکتيکها

-0-2-0مهندسی عمران را به عنوان يک رشته برتر برای ارزيابی و مديريت
ريسک محيط زيست ساخته شده و طبيعی معرفی نمايند.
-1-2-0ارزيابی و مديريت ريسک را به عنوان يک مولفه کليدی از هر برنامه و
پروژه-يک مولفه در صورت لزوم به عنوان برنامه ريزی و بودجه بندی -ترويج
دهند.
-2-2-0ارزيابی و مديريت ريسک را به عنوان يک عنصر کليدی در عمليات
شرکتهای متولی برنامهريزی ،طراحی و اجرا ترويج دهند.
-0-2-0مديريت ريسک را به عنوان يک عنصر کليدی در برنامههای عملياتی
صاحبان موسسات عمومی در محيط زيست ساخته شده و طبيعی ترويج دهند.
 -2-2-0توسعه و استفاده گسترده از فنآوریها و ابزارهای موثر در ارزيابی و
مديريت ريسک پروژه را پرورش دهند.
-4-4مهندسان عمران بطور موثر ارتباط بين ريسکها و گزينههاي کاهش
ريسک را بين همكاران پروژه ،مشتريان ،سازمانهاي نظارتي ،و مردم برقرار
ميکنند.
تاکتيکها

-0-0-0درک کلی اين حقيقت که ريسک يكی از بخشهای ذاتی تمام برنامهها
و پروژهها است و نياز به ارزيابی منطقی و مديريت موثر دارد را ترويج نمايند.
-1-0-0تكنيکها ،روشهای عملی و شيوههای ارتباطی که درک و ارتباط موثر
ريسک را تسهيل میکند پياده سازی کنند.
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-2-0-0روابط قراردادی و تجاری که ارتباط موثر ريسک پروژه و گزينههای
کاهش آنرا تسهيل میکند را ترويج نمايند.
-2-4مهندسان عمران روشهاي جديدي را براي متعادلکردن ريسک کسبو-
کار و جبران آن از طريق فنآوريهاي جديد ،سياستها ،و روابط تجاري توسعه
دهند.
تاکتيکها

-0-2-0آموزش علمی و عملی مديريت ريسک تجارت به عنوان يک هسته
دانش و مهارت برای مهندسان عمران قرار داده شود.
-1-2-0پژوهش و نوآوری در تكنيکها و فنآوریها که موجب افزايش توان
متعادل کردن ريسک و جبران آن در مديريت پروژه و تحويل پروژه میشود را
حمايت و ترغيب نمايند.
-2-2-0سياستهای تنظيمی که کاهش ،تخصيص و تخفيف مؤثر ريسک را
ترغيب میکند ترويج دهند.
-0-2-0روابط قراردادی و تجاری که در خدمت کاهش ريسک و توازن ريسک
بالقوه و جبران آن قرار دارد را ترويج دهند.
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دستاورد شماره  -2رهبران ارشد در سياست گذاري عمومي
از سوي جامعه عهدهدار ميشوند تا يک دنياي پايدار را خلق نمايند و
کيفيت عمومي زندگي را بهبود بخشند،
مهندسان عمران
با شايستگي ،بطور مشارکتي و در چارچوب اخالق حرفهاي:

•

رهبران بحث و تبادل نظر و تصميمگيري براي شكلدهي به

سياستهاي زيست محيطي و زيرساختهاي عمومي هستند.
با توجه به افزايش و پيچيدگی تخصصها ،مهندسان عمران امروزی گاهی در
مشاغل با جنبههای فنی محدود مشغول بكار میشوند و هرگز مبادرت به کاری
نمیکنند که آسايش شغلی آنها بهم بريزد .اين برخالف جهت تاريخ است که
بسياری از مهندسان عمران ،فعاليتهای درخشانی بعنوان سياستمداران،
کارآفرينان ،رهبران شرکت های بزرگ ،و خدمتگزاران مردم در سطوح باال
داشتهاند .گفته میشود افراد غير مهندس به طور فزاينده جايگاههای مديريت و
رهبری در سازمانهای مهندسی دولتی و خصوصی را اشغال میکنند .مهندسان
عمران برای تبديل شدن به رهبرانی برای شكل دادن به سياستهای عمومی،
مجبور به انفجار احساساتی هستند که برای مسائل فنی و رياضی ترسيمکردهاند.
مهندسان عمران بايد حوزههای آسودگی جديدی را پيدا کنند و از عهده مسائل
مهم اجتماعی ،با کنار گذاشتن ناسازگاریهای شخصی برآيند .شكلدادن به
تصميمگيری در سياستهای زيست محيطی و زيرساخت بخشی از اين مقام
جديد است ،و اين به معنی درگيرشدن در فرآيندهای سياسی و سياستگذاری در
سطوح محلی ،منطقهای ،ملی و بين المللی است .اين همچنين به معنای
سازگاری در هدايت فرآيندهای غالباً طوالنی و مبهم تصميمگيری و مذاکره
است که دستاندازهای موجود در سر راه محسوب میشود .همه اين الزامات
يک نگاه از نزديک به آموزش رسمی مهندسی عمران و امتحانی برای ادامه
مسير توسعه حرفهای است .حرفه بايد تعيين کند چگونه اين محرک میتواند
مهارتها و دانش الزم برای دخالت سياسی و سياستگذاری را توليد و ابزارها،
مصالح ،و راهنمای الزم را در دست تک تک مهندسان عمران قرار دهد.
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مهندسان عمران مجبورند ديدشان را باال ببرند و در انجمنهای تبيين
سياستهای دولتی فعال بوده و اين آگاهی که معلومات و مهارتهای آنها
منحصر به فرد است را ترويج دهند .مهندسان عمران نه تنها میتوانند راهحلهای
مهندسی ارائه دهند بلكه بايد مشكالتی که بر بهبود کيفيت زندگی اثر گذار است
را تعريف نمايند .که معنی آن افزايش مشارکت در نشستهای محلی ،کار با قوه
مقننه (کارشناسی دادگستری) و ارائه دانش و تخصص مهندسی عمران از طريق
اعمال نفوذ هر زمان و هر جايی که مورد نياز است .اين توسعه عمومی همچنين
بايد يک لينک قوی بين محيط زيست ساخته شده و طبيعی و کيفيت زندگی
داشته باشد و نشاندهد که تصميمات سياستگذاریهای دولتی میتواند با
بهرهگيری از بينش و اقدامات مهندسان عمران به سطح باالتری ارتقا يابد.
مهندسان عمران با آغاز ،هدايت و مشارکت در تالشهای حرفهای متقابل برای
رو يا رويی با تغييرات اجتماعی و برقراری ارتباط و نحوه گرهزدن محيط زيست
ساخته شده و طبيعی اين نقش را بيشتر ادامه میدهند.
در صحنه جهانی ،مهندسان عمران بايد روابط نزديكی با سازمانهای غير
دولتی داشته باشند چراکه برخی نهادها در هنگام تنظيم سياستهای جهانی
زيرساخت به دنبال بينشهای مهندسی هستند .در سال  1112بايد تعدادی
مهندس عمران قابل اتكا که دارای موقعيتها و پستهای انتخابی و انتصابی در
تمام سطوح دولت هستند و يک دستاورد برای آموزش ،برنامهريزی آموزشی و
برنامههای تشويقی است وجود داشته باشند .در نهايت ،مهندسان عمران
مجبورند بيشتر کار کنند تا اطمينان حاصل شود که موقعيتهای تصميمگيری
که نياز به پس زمينه مهندسی عمران برای محافظت از مردم است برای
مهندسان عمران واجد شرايط ذخيره شده است .اين مشابه نياز به پزشكان معتبر
به گرفتن سِمَتهای تصميمگيری در پزشكی و مراقبتهای بهداشتی است.
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تاکتيکهاي پشتيبان دستاورد شماره  -2رهبران ارشد در سياستگذاري عمومي
-1-2مهندسان عمران به خوبي آماده ميشوند تا فعاالنه و موثر در بحثهاي
مربوط به سياستهاي عمومي دخيل شوند.
تاکتيکها

-0-0-2نظام فعلی آموزشی را نسبت به "تعريف فعال مسئله" ،شامل برنامه-
ريزی و مديريت پروژه ،و شناسايی پيشرفتهها ارزيابی کنند.
-1-0-2ادامه تحصيل ،نظارت ،و فرصتهای بكارگماشتن برای بهبود دانش و
مهارتهای سياستگذاریهای دولتی را فراهم کنند.
-2-0-2ابزار ،مواد و راهنمای الزم برای مشارکت در بحثهای عمومی در مورد
مسائل مربوط به محيط زيست ساخته شده و طبيعی را فراهم کنند.
-0-0-2فرصتهای آموزش مداوم در موضوعات سياست دولتی را فراهم کنند
بطوريكه مهندسان عمران برای شرکت در اين بحثها بهتر آماده شوند.
-2-0-2فعاليتهای سازمانهای مهندسی منطقهای و جهانی را بطور فعال رصد
و در آنها مشارکت کنند تا ياد بگيرند که چگونه سياستهای دولتی در ساير نقاط
تحت تاثير واقع میشوند.
-0-2مهندسان عمران به عنوان شناساييکننده و حالل مشكالت و به عنوان
حرفهاي که فرصت بهبود کيفيت زندگي را فراهم ميکند ديده شوند.
تاکتيکها

-0-1-2برنامههای توسعهای که سياستگذاران و عموم مردم را به دانش،
مهارتها ،صفات و نگرش مهندسان عمران آموزش میدهد گسترش دهند
بطوريكه آنها را به مشاوران شايسته در سياستگذاريهای مرتبط با محيط زيست
ساخته شده و طبيعی تبديل نمايد.
-1-1-2از مهندسی عمران به عنوان حرفهای که باعث بهبود کيفيت پايهای
زندگی میشود حمايت کنند و تشريح کنند که مهندسان عمران در تعريف
مشكالت و ارائه راه حل به نيازهای محيط زيستی و زيرساختها کمک میکنند.
-2-1-2آگاهی دادن از طريق رسانههای عمومی از سهم باالی مهندسان
عمران در تغيير زندگی را ترويج نمايند.
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-3-2مهندسان عمران طالب مشارکت دادن مهارتها و ديدگاههاي خود در
تصميمگيري سياستهاي عمومي در مورد محيط زيست ساخته شده و طبيعي
هستند.
تاکتيکها

-0-2-2فرصتها را برای مهندسان عمران برای آغاز ،هدايت و مشارکت در
تالشهای متقابل حرفهای که در مورد تغييرات اجتماعی برای بهبود کيفيت
زندگی است گسترش و ترويج دهند.
-1-2-2فرصتهای مشارکت عمومی مانند جلسات انجمن شهر ،کارشناسی
دادگستری و اعمال نفوذ برای بيان دانش و تخصص مهندسی عمران در زمان
مناسب را توسعه دهند.
-2-2-2روابط نزديكی با سازمانهای غير دولتی برقرار و آنرا حفظ نمايند
بطوريكه آن سازمانها در هنگام تنظيم سياستهای زيرساخت خود دائماً به
دنبال استفاده از بينشهای مهندسی عمران باشند.
-0-2-2مهندسان عمران را به کسبکردن موقعيتها در نهادهای چندمليتی
توسعهای زيرساختها ترغيب نمايند.
-2-2-2فرصتهای آموزش مداوم در موضوعات سياست دولتی را توسعه دهند
بطوريكه مهندسان عمران برای شرکت در اين مباحث بهتر آماده شوند.
-4-2اين مطلب که زيرساختها يک اولويت اساسي در کيفيت زندگي است را با
صداي بلند مطرح کنند بطوريكه سياستگذاران و عموم مردم ارتباط مهم آنرا با
رفاه اقتصادي و بهداشت عمومي و ايمني درك نمايند.
تاکتيکها

-0-0-2سياستگذاران و عموم مردم را برای فرصتها و چالشهای دائماً در
حال تغيير که بر کيفيت زندگی تأثير گذار است آموزش دهند.
-1-0-2به طور موثر پيامدهای ناشی از زيرساختهای ناکافی را اعالم کنند.
-2-0-2نفوذ حرفه را با توسعه روابط با سازمانهای غيرانتفاعی که در بازار
جهانی در ارتقای زندگی انسان کار میکنند گسترش دهند.
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-0-0-2در نهادهای نظارتی و قانونی برای اولويت دادن به زيرساخت به عنوان
يک موضوع موثر بر کيفيت زندگی اثرگذار باشند.
-2-2تعداد قابل توجهي از مهندسان عمران در اين حرفه کار ميکنند و جايگاه-
هاي شغلي را در تمام سطوح دولت بدست ميگيرند.
تاکتيکها

-0-2-2اطالعات مهندسان عمران از فعاليتهای دولتی را افزايش دهند.
-1-2-2برنامههای آموزشی برای آمادگی مهندسان عمران برای خدمت در
دولت را توسعه دهند.
-2-2-2مهندسان عمران را به کسب جايگاههای شغلی انتخابی و انتصابی در
دولت ترغيب نمايند.
-0-2-2از جايگاههای شغلی مناسب دولتی که الزم است يک مهندس عمران
در آنجا منصوب شود حمايت و دفاع کنند.
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کار بعدي چيست؟
کار بعدی برای رسيدن به چشم انداز ،شناسايی موانع ممكن برای دستيابی به اهداف چشم
انداز و انتخاب استراتژیهای بالقوه برای غلبه بر موانع است .و البته شناخت سازمانهايی
است که کليد اصلی اين مشارکت محسوب میشوند.
برخی از اين نوع سازمانها عبارتند از:
الف-سازمانها و انجمنهای حرفهای
ب-موسسات آموزشی (دانشگاهها)
ج-اتحاديههای حرفه مهندسان عمران
د-موسسات دولتی
ه-موسسات غير دولتی مرتبط (سازمانهای بشر دوستانه و سازمانهای تدوين
کننده استانداردها و آيين نامهها)
و-صنايع (پيمانكاران و تامين کنندگان هزينههای زيرساختها)
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نيمرخي از مهندسان عمران سال 0202
مهندسان عمران در سال  1112چگونه میتوانند باشند؟ در پرداختن به اين
سوال ،شرکتکنندگان در نشست  ASCEدر سال  ،1111يک نيمرخ از
مهندس عمران در سال  1112را ترسيم کردند که ويژگیهای برخوردارشده هر
فرد -سازگار با چشم انداز آرمانی حرفه -را نشان میدهد.
اين ويژگیها را میتوان در سه عنوان کلی :دانش ،مهارتها و نگرشهاي
مطلوب تقسيمبندی و تعريف نمود .آنطور که در سند چشمانداز اشاره شده
است ،دانش تا حد زيادی شناختی است و شامل تسلط بر نظريهها و اصول و
مقدمات بنيادی است .به عنوان مثال هندسه ،حساب ديفرانسيل و انتگرال،
بردارها ،اندازه حرکت ،اصطكاک ،تنش و کرنش ،مكانيک سياالت ،انرژی،
پيوستگی و تغيير پذيری.
در مقابل ،مهارت به توانايی انجام وظايف اشاره دارد .مثالهايی از اين دست
استفاده از يک صفحه گسترده  ،Excelيادگيری مستمر ،حل مشكل و تفكر
خالق ،کارِگروهی ،ارتباطات ،و خود ارزيابی است .آموزش رسمی ،منبع اصلی
تحصيل دانش است در حالی که مهارت از طريق آموزش رسمی ،آموزش تمرکز
و تجربه در حين کار حاصل میشود.
نگرش منعكسکننده ارزشهای فردی است و تعيين میکند چگونه وی جهان
را درک ،تفسير ،و در آن سير میکند .نگرش منجر به اَعمال حرفهای موثر شامل
تعهد ،کنجكاوی ،صداقت ،درستی ،بیطرفی ،بیعيبی ،خوشبينی ،حساسيت،
نظم و دقت ،تحمل و  ...خواهد شد.
شرکت کنندگان در نشست  ،ASCEبسياری از ويژگیهای مختلف که در گروههای دانش،
مهارت و نگرش سازماندهی و تعريف شده است را برشمردند که نتايج آن در ادامه ارائه شده
است.
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-0مهندس عمران مطلع و آگاه ( )knowledgeableاست .او نظريهها و اصول و قوانين پايه و
بنيادی زير را درک میکند:
•
•
•
•
•
•
•
•

رياضی ،فيزيک ،شيمی ،زيستشناسی ،مكانيک و مواد ،که پايه و اساس مهندسی هستند
طراحی سازهها ،تجهيزات و سيستمها
ريسک يا خطر/عدم قطعيت ،از قبيل شناسايی ريسک ،انواع مبتنی بر دانش و مبتنی بر
داده و آمار و احتماالت
توسعه پايدار ،از قبيل ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و فيزيكی
سياست و ادارهی امور عمومی (دولتی) ،شامل عناصری از قبيل روند سياسی ،قوانين و
مقررات ،و مكانيزمهای تامين مالی
اصول اوليه کسبوکار مانند انواع مالكيت قانونی ،سود ،درآمد و ترازنامه ،تصميمگيری يا
اقتصاد مهندسی و بازاريابی
علوم اجتماعی ،از جمله اقتصاد ،تاريخ و جامعه شناسی
رفتار اخالقی ،از جمله قابليت اعتماد مشتری ،مجموعه قوانين اخالق در داخل و خارج از
جوامع مهندسی ،مبارزه با فساد و رشوه و تفاوت بين الزامات قانونی و انتظارات اخالقی و
مسئوليت حرفهای برای حفظ بهداشت عمومی ،ايمنی و رفاه اجتماعی

-1مهندس عمران مجرب و ماهر است .او میداند که چگونه:
•
•
•
•
•

ابزارهای پايه مهندسی مانند تحليل آماری ،مدلهای کامپيوتری ،آييننامهها و
استانداردهای طراحی ،و روشهای پايش و نظارت بر پروژه را بكار گيرد
در مورد فنآوریهای جديد بيشتر بداند ،آنها را ارزيابی و کارشناسی کند تا اثربخشی و
کارايی فردی و سازمانی را افزايش دهد
با مخاطبان فنی و غير فنی ،بطور متقاعد کننده و با اشتياق ،از طريق گوش دادن ،صحبت
کردن ،نوشتن ،رياضيات ،و تصويری ارتباط برقرار کند
بصوت متداول يا مجازی در گروههای کاری درونرشتهای ،بينرشتهای و چندرشتهای
همكاری کند
وظايف ،پروژهها و برنامهها را بهنحوی مديريت کند تا ضمن فراهم کردن محصول قابل
تحويل ،بودجه ،زمان و محدوديتهای ديگر ارضا شوند
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• محيط زيست ،زيرساختها و ساير پيشرفتها را با تنظيم و مهارت رهبری نمايد و با
جامعيت در عمل ،همدلی ،محبت ،متقاعدکنندگی ،صبر ،و تفكر انتقادی يک اتفاقنظر
ايجاد کند.
-2مهندس عمران پذيراي نگرشي است که به عملكرد حرفهای موثر منجر میشود .او نمايشی
است از:
•
•
•
•
•
•
•

خالقيت و کارآفرينی که منجر به شناسايی بالدرنگ امكانات و فرصتها شده و اقدام به
توسعه آنها میکند
تعهد به اصول اخالقی ،اهداف شخصی و سازمانی ،و تيمها و سازمانهای شايسته
کنجكاوی ،که اساس يادگيری مداوم ،شيوههای نو ،توسعه فنآوریهای جديد يا کاربردهای
ابتكاری فنآوریهای موجود و تالشهای جديد است
درستكاری و صداقت ،گفتن حقيقت و حفظ سخن افراد
خوشبينی در مواجهه با چالشها و موانع ،شناخت قدرت ذاتی در بصيرت ،تعهد ،برنامه-
ريزی ،پشتكار ،انعطافپذيری و کار گروهی
بردباری و احترام به حقوق ،ارزشها ،ديدگاهها ،دارايی ،اموال و حساسيتهای ديگر
کمال و خويشتنداری در حفظ بهداشت عمومی ،ايمنی و مفاهيم رفاه اجتماعی در اکثر
پروژههای مهندسی در حد بااليی از وابستگی متقابل در درون تيم پروژه و بين تيم و
سهامداران
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نقش انجمن مهندسين عمران آمريكا ،ASCE ،در تحقق اهداف چشمانداز 0202
)American Society of Civil Engineers (ASCE

چشم انداز ASCE
مهندسان عمران فرماندهان جهانی برای فراهم ساختن يک
زندگی با کيفيت بهتر هستند.
ماموريت ASCE
ايجاد اعتبار باال برای اعضا و همكاران ،پيشرفت مهندسی
عمران و خدمت مناسب به مردم.
اهداف ASCE
•
•
•

•

•

تسهيل پيشرفت فن آوری به منظور افزايش کيفيت ،دانش،
رقابت ،پايداری و حفظ محيط زيست.
تشويق و فراهم نمودن ابزار الزم برای آموزش مداوم برای
کمک به تداوم رشد اعضا در طول خدمت.
ارتقای حرفه و ترويج حرفهایگری در جامعه به منظور
ارتقای جايگاه مهندسان عمران برای تاثير گذاشتن بر
سياستهای عمومی.
توسعه و حمايت از رهبران مهندس عمران برای گسترش
ديدگاههای اعضا ،ارتقای رشد حرفهای خود و ترويج منافع
عمومی.
حمايت از زيرساختها و حفاظت از محيط زيست برای حفظ
ايمنی و سالمت عمومی و بهبود کيفيت زندگی.

اطالعات بيشتر در:
http://www.asce.org/Vision-2025/The-Vision-for-Civil-Engineering-in-2025
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استراتژيهاي  ASCEبراي تحقق چشمانداز
-1افزايش کيفيت و جايگاه زيرساختها در آمريكا
مساله:

برای سالها ،زيرساختهای اياالت متحده مورد غفلت قرار
گرفته بود ،بهداشت و ايمنی در معرض خطر بود و کشور از
لحاظ رشد اقتصادی و رقابت پذيری عقب افتاده بود.

آيندهاي که  ASCEميخواهد ببيند :مردم و مقامات منتخب و منصوب شده ،نقش زيرساخت در
رفاه و پيشرفت کشور را درک کنند .سياستگذاریها و
هزينهها درست انجام شود و برای ارتقای ظرفيت و وضعيت
زيرساختها در تمام جنبهها بكارگرفته شود.
برنامه  ASCEبراي تحقق آن:

ارتقای حمايت  ASCEدر تمام سطوح؛ ادامه گزارشکردن
وضعيت زيرساختهای کشور و کمک به مهندسان عمران
برای خدمت بعنوان رهبران در ارائه راهحلهای عملی و
مكانيزمهای تامين مالی.

-0ارتقاي جايگاه ورود به مهندسي حرفهاي در عمل
مساله:

چالشهای پيچيده فرا روی جامعه در قرن  10نيازمند
مهندسان حرفهای برای ترفيع برتری فنی و رهبری حرفه-
ای به منظور حفاظت مداوم از مردم و بهبود کيفيت زندگی
است .آموزش مهندسی در حال حاضر-دوره چهار ساله
کارشناسی -برای آمادهسازی مهندسان صالحيتدار حرفه-
ای در مسئوليتهای آينده آنها کافی نيست.

آيندهاي که  ASCEميخواهد ببيند :کسانی که در آينده صالحيت معتبر حرفهی در مهندسی
عمران کسب میکنند دارای پيكره معتبری از دانش هستند
که معموالً با درجه معتبر کارشناسی در مهندسی عمران يا
درجه کارشناسی ارشد و يا حدود  21واحد کارشناسی ارشد و
يا باالتر و کسب تجربه مناسب قبل از اخذ مجوز پوشش
داده میشود.
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برنامه  ASCEبراي تحقق آن:

ايجاد برنامههای آموزشی مناسب در رشته مهندسی عمران
در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و تهيه دستورالعمل
کسب تجربه قبل از اخذ پروانه کار و تصويب در شورای
ملی مبنی بر الزام به آموزشهای اضافه بر دوره کارشناسی
برای مهندسان حرفهای که تازه مجوز میگيرند.

-3دستيابي به محيط زيست طبيعي و ساختهشده پايدار
مساله:

محيط زيست مصنوع (ساختهشده) و طبيعی پايدار ضروری
و دست يافتنی است .اين واقعيت بر فرصت مهندسان
عمران برای پذيرش نقش خود به عنوان خادمان محيط
زيست ،برنامهريزان چرخه زندگی و رهبران سياستگذاری و
برای مشارکت عظيم در جهان پايدار تأکيد دارد.

آيندهاي که  ASCEميخواهد ببيند :مهندسان عمران اصول پايه پايداری و بكارگيری آنها را در
کارشان کامالً پذيرفته ،درک کرده و بهکار میبرند و پس از
رهبران و مشاوران ،به عنوان معتمدين ارائه زيرساختهای
پايدار مهندسی عمران از لحاظ زيست محيطی ،اقتصادی و
اجتماعی انجام وظيفه میکنند.
برنامه  ASCEبراي تحقق آن:

شيوههای عملی پايداری در زيرساختهای مهندسی عمران
را از طريق اعتبارنامههای پروژهای و حرفهای ،يكپارچه-
سازی پايداری در آموزش مهندسی ،حمايت از تحقيقات ،به
اشتراک گذاری دانش در سراسر جهان و يكپارچهسازی
کامل پايداری در سياست های  ASCEپرورش میدهد.
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سند چشم انداز /افق سال  0202اتحاديه اروپا
European Union Horizon 2020

افق/سند چشمانداز اروپا در سال  1111نيز فعاليت و سند
رسمی ديگری است که اتحاديه اروپا آغاز و منتشر نموده
است ) .(Horizon 2020افق  1111بزرگترين برنامه
پژوهش و نوآوری در اتحاديه اروپا با نزديک به  41ميليارد
يورو بودجه قابل دسترس در يک بازه هفت ساله
( )1111-1100است و اين عالوه بر سرمايه گذاری
خصوصی است که اين پول را جذب خواهد کرد.

در توصيف اين افق اينگونه ذکر شده است که:
اين افق وعدهای برای پيشرفتها و اکتشافات بيشتر و برای جهان اولیهاست تا ايدههای بزرگ را از
آزمايشگاه به بازار بياورند.
افق  1111ابزار مالی برای پيادهسازی اتحاديه نوآور ،يک اروپای  1111مبتكر و گلسرسبد جهان
با هدف تامين امنيت رقابتپذيری جهانی در اروپا است.
افق  1111بعنوان محرکی برای رشد اقتصادی و اشتغالزايی ديده شده است .افق  1111پشتوانه
سياسی رهبران و اعضای پارلمان اروپا را دارد .آنها توافق کردند که تحقيقات يک سرمايهگذاری در
آينده است .از اينرو آنرا در قلب طرح اتحاديه اروپا برای اشتغال و رشد فراگير ،هوشمند و پايدار قرار
دادهاند.
با اتصال تحقيق و نوآوری ،افق  1111به تحقق اين مهم با تاکيد بر علوم عالی ،رهبری صنعتی
و مقابله با چالشهای اجتماعی کمک میکند .هدف اينست که با اطمينان ،اروپا علم را در تراز
جهانی توليد کند ،موانع نوآوری را حذف نمايد و آنرا برای بخشهای عمومی و خصوصی به منظور
انجام کارهای مشترک در ارائه نوآوری تسهيل نمايد.
چارچوب برنامه اتحاديه اروپا برای تحقيق و نوآوری با اقدامات ديگری برای تكميل و توسعه
بيشتر منطقه تحقيقات اروپا اجرا خواهد شد .هدف از اين اقدامات ،رفع موانع برای ايجاد يک
بازار واقعی و منحصربفرد برای دانش ،پژوهش و نوآوری خواهد بود.
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نقش انجمن اروپايي مهندسين عمران در تحقق سند چشم انداز  0202اتحاديه اروپا
)European Council of Civil Engineers (ECCE

انجمن اروپايی مهندسين عمران ( )ECCEبا بهرهگيری از
برنامه افق  1111اروپا ،چشماندازی برای مهندسين عمران
تا سال  1111ترسيم کرده است .محور اصلی اين چشمانداز
توجه به توسعه پايدار و نقش مهندسان عمران در تحقق
اهداف توسعه پايدار است.
برخي محورهاي اصلي اين چشم انداز عبارتند از:
• توجه به اقتصاد مصالح و جلوگيری از توليد ضايعات و پسماندها و ترويج
بازيافتها
• توجه به بازتابهای اقتصادی ،اجتماعی و زيست محيطی ساختمانهای پايدار
و تدوين استانداردهايی که در سال  1111در اين سه محور بايد بصورت
يک روال جاری درآمده باشد
• توجه به فرآيند چرخه عمر در ساخت پروژهها
• توسعه ساختمانهای با انرژی نزديک به صفر
Nearly Zero Energy Buildings

• توجه به انرژی های تجديد پذير و فاقد ( CO2انرژیهای بادی ،خورشيدی
و غيره)
• استفاده منطقی از منابع
• بدست گرفتن بازار جهانی با ساخت پايدار
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برخي اهداف انجمن اروپايي مهندسين عمرانECCE ،

انجمن میتواند بعنوان يک بدنه مرکزی بحث و تبادل نظر در اروپا در اجرای سند جهانی چشم انداز
 1112به توسعه آرمانی حرفهی مهندسی عمران در اروپا کمک کند .همچنين درنقش يک رابط برای
تداوم و برقراری همكاری بين انجمنهای ملی مهندسی عمران فعاليت کند .بعنوان يک نتيجه قاطع،
انجمن ،توسعه و چشم انداز اروپايی مهندسی عمران در  1112-1111را منتشر و توسعه خواهد داد.
همچنين:
•
•
•
•

ترويج يک پيكره جهانی و پذيرفته شده از دانش که مهندسان عمران را برای فعاليت
حرفهای آماده کند.
تشويق به پذيرش فراگير سيستم چند اليه برای ارائه خدمات مهندسی عمران مبتنی
بر سلسله مراتب خوب تعريف شده از صالحيت های حرفهای و فراحرفهای.
ترغيب همكاری بين مهندسين عمران پژوهشگر و سازندگان برای شناسايی و ارزيابی
روشهای ساخت و ساز اميدبخش.
بهبود مستندسازی و به اشتراکگذاری خالقيت و نوآوریها.

هيئت اجرايی  ECCEدر اکتبر  1119مقالهای با عنوان زير را منتشر نمود:
«پيادهسازي ساختمان و مهندسي عمران پايدار در واکنش به اتحاديه اروپا»
نتيجه اين مقاله بصورت زير ارائه شده است:

الگوی تجديد نظر شده و جديد «مهندسي عمران پايدار» فرصت بسيار مناسبی به سمت يک
«مهندسي عمران پيشرفته در عمل» است.
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چالشهاي موجود و واکنشهاي متقابل انجمن اروپايي مهندسين عمرانECCE ،
چالش :1
واکنش :1

چالش :0
واکنش :0

چالش :3
واکنش :3
چالش :4

واکنش :4

چالش :2
واکنش :2

بخش ساخت و تمام دست اندرکاران خصوصی و دولتی بايد با دستورکارهای توسعه
پايدار فعالتر برخورد کنند.
اطالع رسانی به جامعه اروپايی مهندسان عمران مبنی بر لزوم همكاری نزديک بين
بازيگران عرصه:
• در تصميمگيری ،طراحی ،برنامهريزی و اجرا ،و
• در خدماتی که مسئوليت بهرهبرداری و نگهداری از دارايیها را بر عهده
دارند
استراتژیها و ابتكاراتی در سطح اروپا و ملتها وجود دارد ولی يک طرح يكپارچه
برای تبديل آنها در زندگی واقعی وجود ندارد.
پياده سازی الگوی جديدی در کسبوکار و تمرين در:
• بكارگيری اصول ،فرايندها و روشهای چرخه عمر مهندسی۱
• استفاده از جامعه مدرن اينترنتی برای تبادل اطالعات و توزيع دانش بين
همكاران بخش اجرا
استانداردسازی به تنهايی نمیتواند به سرعت با فنآوری های جديد رقابت کند
ايجاد مسيرهای داوطلبانه برای حمايت از توسعه بازار ،در ترکيب با واکنشهای 0و 1
هدف اتحاديه اروپا :بهبود سهم کارايی انرژی ساختمان تا  �12تا سال  1111و 42
درصد تا سال 1121
• در شرايط منطقی هزينههای اجرا و در ارتباط با هزينه های طول عمر ،و
• عرضه انرژی با انرژیهای جايگزين تجديد پذير و کم کربن
اطالعرسانی و افزايش دانش و معلومات اعضای  ECCEبرای کارآمد سازی انرژی،
مصرف کم انرژی و احداث ساختمانهای غيرفعال در عمل ،در ترکيب با منابع
انرژی تجديد پذير
بخش اجرا نيازمند توسعه بيشتر مهارتها و خدمات برای تطبيق مشتريان و متوليان
اجرا به الزامات کيفی و ثبات اقتصادی از دارايیها در طول چرخه عمر است.
توسعه برنامههای آموزشی ملی و اروپايی برای بهبود مهارتهای ساختمان و
مهندسان عمران در تمام مراحل فرايند مهندسیِ چرخه عمرِ پايدار

Life Cycle Engineering
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1

نقش انجمن بينالمللي مهندسين عمران ICE
)Instituation of Civil Engineers (ICE

انجمن مهندسان عمران ،ICE ،با هر دو انجمن آمريكايی و اروپايی
) (ASCE & ECCEدر تحقق اهداف چشماندازها همكاری داشته
و توافقنامه همكاری امضا کرده است.
وظيفه  ،ICEترويج و توسعه حرفه مهندسی عمران در سراسر اروپا و
در داخل اتحاديه اروپاست .ارائه توسعه پايدار از طريق دانش ،مهارتها
و تخصصهای حرفهای نياز به همكاری بين المللی دارد.
حوزههای سياستگذاری در اتحاديه اروپا و همچنين قوانين مربوط به
اروپا که مورد عالقه  ICEو اعضای آن است به شرح زير میباشد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فعاليتهای آب و هوايی
توسعه و همكاری
آموزش و پرورش
انرژی
محيط زيست
بهداشت و ايمنی در کار
تحقيق و توسعه
به رسميت شناختن متقابل مدارک حرفه ای
حمل و نقل

اطالعات بيشتر در:
http://www.ice.org.uk
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
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خطمشيها و راهبردهاي عملي سازمان نظام مهندسي ساختمان

خطمشیها و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان که
اخيراً در شورای مرکزی سازمان به تصويب رسيده ،در نشست خبری
جناب آقای مهندس ترکان رييس جديد سازمان نظام مهندسی
ساختمان کشور در هفده بند به شرح زير اعالم گرديد:

 -0تقويت و توسعهی فرهنگ و ارزشهای اسالمی در معماری و شهرسازی
 -1تقويت نگاه ملی در موضوع صرفهجويی در مصرف انرژی
 -2شناسايی راههای جلوگيری از توليد و مصرف مصالح ساختمانی غيراستاندارد و نامرغوب و بيان
رهآوردهای آن
 -0به روزنمودن دانش فنی اعضاء و صاحبان حرفهها
 -2تالش در جهت تقويت و توسعهی آموزشهای فنی و حرفهای به منظور تربيت نيروی کار ماهر
توسط مراجع آموزشی ذيربط.
 -1هدايت صنعت ساختمان به سمت نيروی مولد متخصص و برخوردار از صالحيت و اهليت حرفهای
 -7اهتمام در جهت بازتعريف «نظام فنی ،اجرايی و کنترلی» متناسب با کارفرمايی بخش خصوصی
 -4حمايت همه جانبه و مؤثر از سازندگان حرفهای و متخصص و معرفی انواع قراردادهای ساخت
 -9فراهمنمودن بازار خدمات مهندسی در تمام نقاط کشور و ازجمله روستاها
 -01تبيين نوع و نحوهی نظارت بر عملكرد «شرکتهای کنترل و بازرسی» بهعنوان اعضاء حقوقی
سازمان و تنظيم رابطه منطقی با صدور شناسنامه فنی
 -00تنظيم رابطه منطقیی بیين «تسیهيالت بیانكی ی بيمیه کيفيیت سیاختمان ی بازرسیی فنیی» و
همپيوندی آنها
 -01اهتمام ويژه در مسير عملياتی نمودن مفاد «بيمه کيفيت ساختمان» موضوع مادهی  014قانون
برنامهی پنجم
 -02عملياتی نمودن موضوع «نظارت مقيم» در کارگاههای ساختمانی متوسط به باال به منظور
تأمين منافع بهرهبرداران و رعايت شاخصهای کيفی در فرآيند توليد ساختمان
 -00ارائهی خدمات متنوع مهندسی در مناطق آزاد به عنوان مناطق پيشرو در صنعت ساختمان
 -02تالش در جهت کاهش حوادث ساختمانی ،با تأکيد ويژه بر تأمين ايمنی و سالمت منابع انسانی
 -01اهتمام به رعايت الزامهای زيستمحيطی در توليد ساختمان
 -07برخورد با تخلفات حرفهای بهعنوان تضمين حيثيت حرفهای عموم مهندسان
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نگاهي به چشماندازها و سياستهاي ملي مرتبط
الف-سياستهاي کلي اصالح الگوي مصرف
حضرت آيت اهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی ،سياستهای
کلی اصالح الگوی مصرف را پس از مشورت با مجمع تشخيص
مصلحت نظام تعيين کردند .اگرچه در اين سياستها هيچ اسم و نشانی
از هيچ حرفهای از جمله مهندس عمران به ميان نيامده است ولی
نقش مهندسان عمران در پياده سازی اين سياستها که به سادگی از
متن آن قابل برداشت می باشد انكار ناپذير است .گويی که بخشهای
عمدهای از اين سياستها مستقيماً و يا صرفاً برای مهندسان عمران
نوشته شده است و يا با فعاليت آنها در ارتباط است.
متن سياستهای کلی اصالح الگوی مصرف که به روسای قوای سه گانه و رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام ابالغ شده است بدين شرح است:
-0اصالح فرهنگ مصرف فردی ،اجتماعی و سازمانی ،ترويج فرهنگ صرفهجويی و قناعت و مقابله
با اسراف ،تبذير ،تجمل گرايی و مصرف کاالی خارجی با استفاده از ظرفيتهای فرهنگی ،آموزشی و
هنری و رسانهها بويژه رسانه ملی.
-1آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب.
-2توسعه و ترويج فرهنگ بهرهوری با ارائه و تشويق الگوهای موفق در اين زمينه و با تأکيد بر
شاخصهای کارآمدی ،مسؤوليت پذيری ،انضباط و رضايتمندی.
-0آموزش اصول و روشهای بهينهسازی مصرف در کليه پايه های آموزش عمومی و آموزشهای
تخصصی دانشگاهی.
-2پيشگامی دولت ،شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در رعايت الگوی مصرف.
-1مقابله با ترويج فرهنگ مصرفگرايی و ابراز حساسيت عملی نسبت به محصوالت و مظاهر
فرهنگی مروج اسراف و تجمل گرايی.
-7صرفه جويی در مصرف انرژی با اعمال مجموعهای متعادل از اقدامات قيمتی و غيرقيمتی به
منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم ميزان کنونی تا پايان برنامه
پنجم توسعه و به حداقل يک دوم ميزان کنونی تا پايان برنامه ششم توسعه با تأکيد بر سياستهای
زير:
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•
•
•

•
•

•
•
•
•

اولويت دادن به افزايش بهره وری در توليد ،انتقال و مصرف انرژی در ايجاد ظرفيتهای
جديد توليد انرژی.
انجام مطالعات جامع و يكپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهينه سازی عرضه و
مصرف انرژی.
تدوين برنامه ملی بهره وری انرژی و اعمال سياستهای تشويقی نظير حمايت مالی و
فراهم کردن تسهيالت بانكی برای اجرای طرحهای بهينه سازی مصرف و عرضه انرژی
و شكل گيری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارايی انرژی.
پايش شاخصهای کالن انرژی با ساز و کار مناسب.
بازنگری و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی ،تدوين و اعمال
استانداردهای اجباری ملی برای توليد و واردات کليه وسايل و تجهيزات انرژی بر و تقويت
نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام توليدکنندگان به اصالح فرآيندهای توليدی انرژی
بر.
اصالح و تقويت ساختار حمل و نقل عمومی با تأکيد بر راه آهن درون شهری و برون
شهری به منظور فراهم کردن امكان استفاده سهل و ارزان از وسايل حملونقل عمومی.
افزايش بازدهی نيروگاهها ،متنوع سازی منابع توليد برق و افزايش سهم انرژی های
تجديد پذير و نوين.
گسترش توليد برق از نيروگاههای توليد پراکنده ،کوچک مقياس و پر بازده برق و توليد
همزمان برق و حرارت.
بهبود روشهای انتقال حاملهای انرژی از جمله حداکثرسازی انتقال فرآوردههای نفتی از
طريق خط لوله و راه آهن.

-4ارتقاء بهرهوری و نهادينه شدن مصرف بهينه آب در تمام بخشها بويژه بخش کشاورزی
 -9اصالح الگوی مصرف نان در کشور از طريق ارتقاء و بهبود شرايط و کيفيت فرآيندهای «توليد و
تبديل گندم به نان» و «مصرف نان»
 -01ارتقاء بهرهوری در چهارچوب سياستهای زير:
• تحول رويكرد تحقق درآمد ملی به سمت اتكای هرچه بيشتر به منافع حاصل از کسب و
کار جامعه.
• افزايش بهرهوری با تأکيد بر استقرار نظام تسهيم منافع حاصل از بهرهوری از طريق:
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•
•
•
•
•
•

حداکثرسازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمايههای انسانی ،اجتماعی و مادی با تأکيد
بر اقتصاد دانش پايه.
استقرار ساز و کارهای انگيزشی در نظام پرداختها در بخش عمومی و بنگاهی.
استقرار بودجه ريزی عملياتی و بهبود فرآيند تخصيص منابع کشور براساس منافع اقتصادی
و اجتماعی.
اصالح ساختارهای ارزيابی و ارزشيابی ،اتخاذ رويكرد نتيجه گرا و اجرای حسابرسی عملكرد
در دستگاههای دولتی.
اصالح قوانين و مقررات ،روشها ،ابزارها و فرآيندهای اجرايی.
اولويت توانمندسازی نيروی کار در کليه برنامههای حمايتی.
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چشم انداز آرماني و نقشه راه مهندسي عمران در دهه آينده

ب -قانون اصالح الگوي مصرف انرژي
اين قانون به سياستهای کشور در خصوص کاهش مصرف انرژی در
بخشهای مختلف می پردازد و تكاليف و وظايف دستگاههای مختلف
را مبنی بر برنامهريزی و اقدامات عملياتی در هر بخش مشخص می-
کند .فصولی از از اين قانون ارتباط مستقيم با فعاليتهای مهندسان
عمران دارد که از بين اين فصول ،فصل پنجم در ادامه آورده شده
است.
فصل پنجم -مصرفکنندگان انرژي در بخش ساختمان و شهرسازي

ماده -04در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،وزارت مسكن و شهرسازی موظف است
آييننامههای صرفهجويی مصرف انرژی در ساختمانها را با جهت گيری به سوی ساختمان سبز و
همچنين شهرسازی را منطبق بر الگوی مذکور با همكاری وزارتخانههای نفت ،نيرو ،کشور و
معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور ظرف يكسال بعد از تصويب اين قانون تهيه و
به تصويب هيأت وزيران برساند.
آيين نامههای اجرائی شامل معيارها و مشخصات فنی مصرف انرژی ساختمان سبز حداکثر ظرف
شش ماه پس از تصويب اين قانون بهگونهای که تمامی ضوابط خاص در طراحی و ساخت از ديدگاه
مديريت انرژی و محيط زيست از جمله کاهش آلودگی و نياز به کمترين حد انرژیهای تجديدناپذير
در آنها لحاظ شده باشد ،در کارگروه موضوع ماده  00اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران
میرسد.
تبصره -الگوی مصرف برق و گازطبيعی به ازاء هر مترمربع ساختمان به پيشنهاد مشترک
وزارتخانههای نفت ،نيرو و مسكن و شهرسازی بهتصويب شورايعالی انرژی میرسد .مصارف برق و
گاز طبيعی مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صددرصد ( )%011افزايش قيمت خواهد شد.
وجوه اضافی اخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واريز و براساس قانون
هدفمندکردن يارانهها و قانون بودجه ساالنه و به ترتيب مقرر در ماده  72اين قانون هزينه ميشود.
ماده -09صدور گواهی پايان کار توسط شهرداريها و يا ساير مراجع مربوط ،منوط به رعايت ضوابط،
مقررات و آييننامههای موضوع ماده  04اين قانون است.
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ماده -11کليه مؤسسات دولتی و عمومی موظفند ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون با تعبيه
سامانههای کنترلی الزم برای مصرف انواع حاملهای انرژی در ساختمانهای اداری خود مطابق با
آييننامههای موضوع ماده  04اين قانون اقدام نمايند.
ماده -10کليه دستگاههای اجرائی و عمومی موظفند به انجام مميزی انرژی به منظور اجراء و
کنترل سامانه مديريت انرژی در ساختمانهای مربوطه و آموزش کارکنان خود اقدام نمايند.
ماده -11مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران با همكاری وزارت مسكن و شهرسازی موظف
است نسبت به تهيه و تدوين استانداردهای مصالح ساختمانی با اولويت اقالم مرتبط با انرژیبری
ساختمان ،اقدام نمايد و بهتصويب کارگروه موضوع ماده  00اين قانون برساند.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران مكلف است نسبت به ابالغ اين استانداردها و نظارت بر
حسن اجرای آن اقدام نمايد.
ماده -12شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و ساير
اشخاص حقيقی و حقوقی موضوع ماده  20قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب
 0270/01/11مسؤوليت اجرای اين فصل از قانون را برعهده دارند و دستگاههای اجرائی و
مؤسسات ذيربط موظف به همكاری در اين زمينه خواهند بود.
وزارت مسكن و شهرسازی هر سال گزارش نظارتی از عملكرد دستگاههای اجرائی ذيربط را به
هيأت وزيران و مجلس شورای اسالمی تقديم خواهد کرد.
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