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مقدمه و معرفی موضوع

»چشم انداز مهندسی عمران 
در سال 2025« توسط کمیته 
مهندسین  انجمن  راهبردی 
عمران آمریکا، ASCE و با هدف 
حرفه  آینده  برای  برنامه ریزی 
مهندسی عمران تا سال 2025 
سال  در  گزارش  یک  قالب  در 
شده  منتشر  و  تدوین   2007
برگزاری  منظور،  بدین  است. 
یک اجالس بین المللی از سوی 

کمیته راهبردی انجمن مذکور در دستور کار قرار گرفت. در این 
اجالس قریب به 60 شرکت کننده از سراسر جهان حضور پیدا 
کردند تا برای ارائه یک سناریو پیش بینی دنیای مهندسان عمران 
در سال 2025 و تدوین یک چشم انداز آرمانی برای آن و برای 
اینکه ببینند موقعیت مهندسان عمران و حرفه مهندسی عمران 
آنها،  قصد  برسند.  نظر  اتفاق  به  باشد  چگونه  باید  سال  آن  در 
صحبت از یک چشم انداز جهانی و آرمانی برای آینده مهندسی 
عمران که تمام سطوح و زوایای جامعه مهندسی عمران را درنظر 

بگیرد بود. 

در این اجالس، وضعیت کنونی مهندسی عمران به عنوان معیار 
چالش های  و  جاری  مسائل  از  نمونه هایی  شد.  گرفته  درنظر 
وضعیت  بررسی  شامل:  اجالس  این  در  شده  اشاره  کنونی 
نامناسب زیرساخت ها در بسیاری از کشورهای جهان، موضوع 
تخلفات در حرفه مهندسی، جهانی شدن صنعت ساخت وساز 
در  عمران  مهندسان  حداقل  دخالت  مهندسی،  کارهای  و 
تمایل  و  پایداری  اصول  به کارگیری  لزوم  سیاستگذاری،  فرایند 

دانشجویان برای جذب در بهترین حرفه ها بود.
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شرکت کنندگان در این اجالس، برای سال 2025 جهان بسیار 
متفاوتی پیش روی مهندسان عمران می دیدند. جمعیت رو به 
فزونی در جهان که همچنان تمایل دارد به سوی مناطق شهری 
حرکت کند، انطباق فراگیر با اصول توسعه پایدار را اجتناب ناپذیر 
هوای  آشامیدنی،  آب  انرژی،  برای  تقاضا  می سازد.  ضروری  و 
حفاظت  برای  محرک هایی  حمل و نقل  و  زباله  ایمن  دفع  پاک، 
با   جامعه  بود.  خواهد  زیرساخت ها  توسعه  و  محیط زیست  از 
احتمااًل  و  از حوادث طبیعی، سوانح  ناشی  بیشتری  تهدیدات 

موضوعات دیگری از قبیل تروریسم مواجه خواهد شد. 

مستلزم  مذکور  فرصت های  و  مشکالت  با  داشتن  کار  و  سر 
همکاری درون رشته ای، بین رشته ای و چند رشته ای در پروژه ها 
بیشتر در  لزوم پیشرفت های  البته  و توسعه است.  و در تحقیق 
موضوعاتی همچون فناوری اطالعات، زیرساخت های هوشمند 

و شبیه سازی دیجیتال نیز احساس خواهد شد.

نتیجه اجالس مذکور در قالب بیانیه اصلی سند چشم انداز بیان 
شده است.
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بیانیه اصلی سند چشم انداز

بیانیه اصلی این سند به شرح زیر است:

از سوی جامعه عهده دار می شوند تا یک دنیای پایدار را خلق 
نمایند و  کیفیت عمومی زندگی را بهبود بخشند،

مهندسان عمران:
با شایستگی، با مشارکت و در چهارچوب اخالق حرفه ای،

موتور  ارشد  گردانندگان  و  سازندگان  برنامه ریزان، طراحان،   •
اقتصادی و اجتماعی جامعه )محیط زیست مصنوع(؛

منابع  و  طبیعی  محیط زیست  ارشد  )مباشران(  پیش کاران   •
درون آن؛

فناوری ها در بخش های  و  ایده ها  ارشد  • مبتکران و مبدعان 
دولتی، خصوصی و دانشگاهی؛ 

سوانح  از  ناشی  قطعیت های  عدم  و  ریسک  ارشد  مدیران   •
طبیعی، حوادث و سایر تهدیدات؛ و

• رهبران بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری  برای شکل دهی 
به سیاست های زیست محیطی و زیرساخت های عمومی هستند.

می رود  انتظار   ASCE  2025 چشم انداز  از  که  دستاوردهایی 
راه  نقشه  و  است  شده  بیان  مذکور  عبارتهای  قالب  در  عمدتًا 
تدوین شده نیز عینًا به همین عبارت ها اشاره دارد. این بیانیه 
شامل پنج بخش اصلی است که به عنوان پنج دستاورد اصلی 

سند چشم انداز نیز محسوب می شوند.

رهبران و مدیران سازمان های مهندسی عمران در سراسر جهان 
باید جامعه مهندسی عمران را به سوی سند چشم انداز هدایت 

کنند. 
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نقشه راه سند چشم انداز

واقعیت  یک   2025 چشم انداز 
جدید را بیان می کند، چیزی که 
اکنون وجود ندارد. بخشی از این 
چند  متضمن  قالبی  در  حقیقت 
مفهوم فراگیر در آمده است که بر 

وضعیت چشم انداز داللت دارد.

مهندسان   ،2025 سال  در 
عمران:

جلب •  )یعنی  می شوند  کار  انجام  عهده دار  جامعه  سوی  از 
اعتماد جامعه(.

یک دنیای پایدار را خلق می کنند.• 
کیفیت عمومی زندگی را بهبود می بخشند.• 
و اخالق مدارانه خدمت می کنند •  به طور شایسته، مشارکتی 

)اخالق، مشارکت و شایستگی را رعایت می کنند(.
یک ارشدیت و فرماندهی را در پنج حوزه اصلی عمل و اثر - • 

به عنوان دستاوردهای چشم انداز - به منصه ظهور می رسانند.
واگذار کردن کار از سوی جامعه به عنوان مؤلفه اصلی نقشه راه 
قلمداد می شود و چالش اصلی این چشم انداز است. به واسطه 
توانایی ها و نقش های تشریح شده، در سال 2025 مهندسان 
عمران اعتماد جامعه را کسب خواهند کرد و به عنوان فرمانده 
حوزه  دو  هر  در  پایدار  دنیای  یک  تحصیل  در  اصلی  مشاور  و 
محیط زیست طبیعی و مصنوع عمل می کنند. عمده این اعتماد 
را می توان با عمل به تعهد در پنج دستاورد چشم انداز به دست 

آورد.
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نقشه راه در پنج بخش متناظر با دستاوردهای بیانیه چشم انداز 
اصلی  عنوان  ابتدا  بخش،  هر  در  است.  سازماندهی شده 
دستاوردهای چشم انداز تشریح می شود و سپس، تاکتیک های 
گام هایی  به  نیاز  تاکتیک ها  از  برخی  می شوند.  ارائه  پشتیبان 
تاکتیک ها،  سایر  شوند.  پیاده سازی  یکجا  به صورت  تا  دارند 
گام های متوالی )پشت سر هم( هستند که هر کدام مکمل گام 
قبلی قرار می گیرند تا با شناسایی، آموزش، به اشتراک گذاری و 
سپس به کار گیری تکنیک ها و ابزارهای خاص، مهندسان عمران 

را به رهبری و فرماندهی کار قادر سازند.

نهایی نقش مهندسان  به سوی درک  را  ما  نهایت هر عنصر  در 
عمران در سال 2025 سوق می دهد.



13مهندسان عمران: فرماندهانی قابل اعتماد برای تحقق یک دنیای مدرن

دستاورد شماره 1 - سازندگان ارشد

از سوی جامعه عهده دار می شوند تا یک دنیای پایدار را خلق 
نمایند و  کیفیت عمومی زندگی را بهبود بخشند،

مهندسان عمران:
با شایستگی، با مشارکت و در چهارچوب اخالق حرفه ای،

موتور  ارشد  گردانندگان  و  سازندگان  طراحان،  برنامه ریزان،   •
اقتصادی و اجتماعی جامعه )محیط زیست مصنوع( هستند.

یک  همواره  عمران  مهندسان  می دهد  نشان  تاریخ  به  نگاهی 
برای  بشر محسوب می شدند.  توانایی  در  کلیدی  و  مؤثر  عامل 
زندگی و تجارت انسان همواره نیازمند آب سالم، پناهگاه، جاده، 
در  بوده است.  رودخانه ها  از  برای عبور  پل  و ساخت  زباله  دفن 
ارشد  و سازندگان  نیازمند طراحان  تمدن ها همواره  یک کالم، 
بوده اند. صرف نظر از عنوان شان، آنها عهده دار چیزی بوده اند 
از  بهره برداری  و  ساخت  طراحی،  برنامه ریزی،  آن  به  امروز  که 

کارهای عمومی و خصوصی می گویند.

قرن  دو  در  را  دنیا  عمران،  مهندسی  حقیقی  قهرمانان  برخی 
نبوغ،  واسطه  به  که  کسانی  ساختند؛  خود  مشعوف  گذشته 
شخصیت و نیروی اراده، کارهایی را آفریدند که هنوز هم به عنوان 
سرپا  امروز  به  تا  دوام  و  زیبایی  منظر  دو  از  حرفه  این  عجایب 
ایستاده  است. به دلیل پیشرفت در تکنولوژی پرقدرت کامپیوتر 
و چالش افزایش گرایش های تخصصی در همه علوم مهندسی، 
نقش مهندسان عمران غالبًا فرصت رهبریت و فرمانده بودن را 
فرا  را  نداده است. چشم انداز 2025، مهندسان عمران  آنها  به 
را  آنها در گذشته داشتند  از نقش هایی که  برخی  تا  می خواند 
را  آنها  تأثیرگذاری  بتواند حوزه  بدینوسیله  تا  دوباره طلب کنند 
گسترش دهد و به عنوان فرمانده، به واسطه تخصص ارزشمند و 


