به نام خدا
آموزش کارآفرینانه مهندسی
در قالب طراحی ،کمک به تامین مالی و نظارت بر اجرای پل نفررو کابلی روستای سیل زده چم لیالن
احداث پل کابلی در دفاع مقدس جنبه نظامی ،در شرایط بحران مثل سیل و زلزله جنبه کمک رسانی و در شرایط عادی ،جنبه توریستی دارد.

پل شهید کلهر روی رود قلعه چوالن در عملیات بیت المقدس
ساخت پل کابلی معلق ،از دید جنبه توریستی و گردشگری ،اهمیت دارد .پل معلق مشکین شهر به طول  ۵43متر ،عرض سه متر و ارتفاع از کف دره  08متر به عنوان
بزرگترین پل کابلی خاورمیانه محسوب می شود

پل کابلی معلق مشکین شهر

سیل باعث تخریب بیش از  08پل در مسیر رودخانه کرخه شده است .عادی شدن جریان زندگی در مناطق سیل زده ،مستلزم احداث سریع پل در مناطقی که پل
تخریب شده می باشد .وسعت خرابی ،لزوم ورود نیروهای جوان داوطلب را از سراسر کشور طلب می کند .دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی در این میان ،وظیفه
سنگینی دارند.

تخریب پل روستای زورانتل-نزدیکی پلدختر

تخریب پل روستای چم مهر-نزدیکی پلدختر

پل روستای مورانی ،یکی از پلهای تخریب شده می باشد .با توجه به نیاز مبرم اهالی برای تسهیل عبورومرور ،یک دهانه پل کابلی نفررو دهانه  38متری با کابل 80
میلیمتری برای این پل ساخته شده است.

تخریب یک دهانه پل روستای مورانی-نزدیک پلدختر در سیل فروردین 8۵30

ساخت یک دهانه پل کابلی نفررو دهانه  38متری و کابل  80میلیمتری در روستای مورانی-نزدیک پلدختر در فروردین 8۵30

پل کابلی نفررو ،ارزان ترین و سریع االحداث ترین نوع پل نفررو می باشد .پل کابلی از کابل ،عرشه ،پایه و مهارتکیه گاهی تشکیل می شود .یکی از روشهای اتصال
کابلها ،استفاده از کرپی (بست  Uشکل) می باشد .س اخت ایمن و با کیفیت پل کابلی ،نیاز به طراحی مهندسی و رعایت استانداردها و جزئیات اجرایی دارد .ورود
دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی به ساخت پل ،ایمنی و رعایت جزئیات اجرایی را تضمین می کند .دانشجویان و دانش آموختگان باید با الگوگیری و استفاده از
تجربه موجود ،نسبت به طراحی ،تخمین مصالح ،تامین مالی ،تامین تجهیزات و اجرای این نوع پل در مناطق سیل زده همت گمارند .اولویت بندی در انتخاب محل پل
و هماهنگی با ارگانهای مسئول جهت جلوگیری از دوباره کاری ،ضرورت دارد.

پروفیل پل معلق نفررو

پالن پل معلق نفررو

بست  Uشکل (کرپی) و نحوه بستن صحیح آن
دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها می توانند ،با استفاده از تجربه های موجود ،حرکت گسترده داوطلبانه جهت جمع آوری اطالعات الزم ،تولید محتوا،
هماهنگی با ارگان های مسئول ،شناسایی و اولویت بندی محل های نیازمند به ساخت سریع پل ،طراحی ،تخمین هزینه ،تامین مالی ،تامین تجهیزات
و ساخت پل نفررو کابلی را در مناطق سیل زده پیگیری کنند .این مهم عالوه بر تسکین آالم سیل زدگان ،مصداقی از آموزش کارآفرینانه مهندسی خواهد بود.
یکی دیگر از پلهای تخریب شده ،پل روستای چم لیالن در نزدیکی پلدختر می باشد .دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت
با ک مک به نیروهای داوطلب ،مسئولیت طراحی ،کمک مالی و نظارت بر اجرای پل را برعهده گرفته اند .انجام این پروژه از دید آموزشی باعث کسب تجربه طراحی،
ساخت و اجرای پل کابلی می شود و از دید فرهنگی و اجتماعی احساس مسئولیت اجتماعی ،اعتماد به نفس و کار تیمی را تقویت می کند و از دید ارتباط با صنعت،
با اجرای یک پروژه عملی ،روحیه کارآفرینی را تقویت می نماید.

موقعیت اجرای پل کابلی نفررو

پل خراب شده شهدای صنعت نفت (نزدیک پلدختر) –پل روستای جلگه خلج به روستای چم لیالن

پل خراب شده شهدای صنعت نفت (نزدیک پلدختر) –پل روستای جلگه خلج به روستای چم لیالن

دهانه خراب شده پل شهدای صنعت نفت (نزدیک پلدختر) –پل روستای جلگه خلج به روستای جم لیالن

دشواری دسترسی با توجه به تخریب یک دهانه پل

جلسه بررسی طراحی و هماهنگی با نمایندگان اجرا کننده پل در  81اردیبهشت 30

پل طراحی شده کابلی نفررو دو دهانه  04متری

نمای سه بعدی مدل پل طراحی شده برای روستای چم لیالن
اجرای این پروژه مستلزم تامین مالی توسط خیرین از طریق تامین مصالح و یا کمک مالی می باشد.

