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براستی دالیل عدم نظارت مطلوب براجرای واقعی و درست
مقررات و استانداردها ازکجا سرچشمه می گیرند؟

جان کالم:
 عدم پایبندی به ارزش های اخالقی ،حرمت و کرامت انسانی
 عدم رعایت اخالق حرفه ای و وجدان کاری
 عدم احترام به شعوراجتماعی و فرهنگی
 ارتباط نامعقول و مساله ساز میان دانش و نظارت در پروژه ها
رعایت واقعی و صحیح استانداردهای ملی اجباری تدوین شده سال ( 59ویژگی های بتن آماده بشماره  ) 4266نظام بازرسی و
نظارت برکنترل کیفیت فرآیند تولید واحد های تولید بتن ،مواد ،مصالح ،تجهیزات تولید ،ماشین آالت حمل و نقل و بکارگیری
تکنسین های ماهر ،متخصص ،اخالق مدار ،صالحیت دار با تجربه کارگاهی که متضمن ارتقای کیفیت ساخت و ساز بتنی بادوام
مقاوم دربرابر زلزله ،انفجار و آتش سوزی درخدمت توسعه پایدارملی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی جوانان امروز و نسل
آینده است ،آنچه بدون توجه به موارد کلیدی ذیل محقق نخواهد شد:
 پایبندی به ارزش های اخالقی ،حرمت و کرامت انسان ایرانی
 وفاداری به اخالق حرفه ای پروژه و وجدان کاری سازمان ایرانی
 احترام به شعوراجتماعی و فرهنگی ایرانی
 رعایت درست استاندارد های ملی ویژگی های بتن آماده شماره  4266تدوین شده سال 59
 برقراری ارتباط معقول و منطقی میان دانش و نظارت در پروژه ها
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* معرفی و مقدمه ای بر همایش

بتن را جوردیگری باید دید

چشم ها راباید شست

عصرنوین تاریخ تحول فناوری است
و فناوری دانش بنیان خود محصول عصر نوین می باشد.
امروزه ،تحول عقالنیت وجودی تکنولوژی سبب پیدایش و ظهور پارادایم نوین در قلمرو پژوهش های علمی ،تولید و توسعه دانش ،آموزش ،نوآوری،
فناوری ،اقتصاد ،اجتماع ،تجربه ،تفکر ،آگاهی ،پایبندی به ارزش های اخالق انسانی و وفاداری به اخالق حرفه ای کار و احترام به شعور اجتماعی،
فرهنگی و مدیریتی می شود آنچه سازماندهی مجدد سازمان ها را نیز به بدنبال خواهد داشت .تحول پارادایم عقالنیت وجودی تکنولوژی ،ارزش
های اخالق انسانی را در سطح اجتماع گسترش داده ،اقتصاد را رشد و بازار کسب و کار را رونق بخشیده نهایتاً کیفیت زندگی را ارتقاء می بخشد
بدین گونه تکنولوژی جدید خود محصولی از عصر نوین است.
ازآنجایی که سرزمین ایران در منطقه ای از فالت قاره و بر روی کمربند زلزله واقع شده و ساالنه عالوه بر تلفات انسانی ،شاهد خسارات سنگین
ناشی از تخریب بسیاری از واحدهای مسکونی ،صنعتی ،تجاری ،عمومی ،شهری و روستایی است.
تهیه و تدوین استاندارد ملی ویژگی های بتن آماده شماره  4466در سال  5931و اعالم آن به جامعه و صنعت ساخت و ساز بتنی ،بعنوان
استاندارد ملی اجباری رسمی کشور ،که ماحصل کار گروهی و نمونه ای از هم اندیشی ،هم یاری ،هم گرایی نمایندگان ،رهبران صنعت بتن ،اساتید
آکادمیست ،مهندسان مشاور ،پیمانکاران ،تولیدکنندگان بتن و ماشین آالت ،مدیران و دست اندرکاران بخش خصوصی ،دولتی و بنیادهای مردمی
انجمن های علمی ،تکنیکی ،صنفی بتن ،سیمان ،مصالح ،مواد و تجهیزات با رویکرد عملکردی خالق به پدیده زنده بتن به عنوان مصالح ساختمانی
برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز بتنی امن در برابر زلزله در کشور بوده است .استانداردی که در طول چهار سال گذشته با تشکیل جلسات فنی
متعدد توسط مرکز توانست تا بعنوان یک سند عقالنی ،علمی ،اخالقی ،دانش نظری ،دانش مهارت های تکنیکی ،تجربی ،نوآوری و فناوری بتن،
صنعت بتن و ساخت و ساز بتنی امن را تدوین و تهیه نماید و ارتقای کیفیت بتن ،صنعت بتن و ساخت وساز بتنی امن درکشور را بدنبال داشته
باشد ،نیاز به سازمانی با نظام کارشناسی فنی ،تخصصی و مدیریتی ذی صالح که مهم ترین سرمایه مدیریت کشور بوده و با برنامه ریزی جامع و
رویکرد عملکردی خالق ،فعال و پویا را با رهبری الگوی ایرانی مدیریت همدل در جهت پیاده کردن نظام بازرسی و نظارتی ،هدایت و حمایت آن
کوشا باشد ،احساس می شود.
سند استاندارد ملی ویژگی های -بتن آماده به شماره 4466موضوع طرح جامع نظام بازرسی کنترل کیفیت فرآیند تولید واحدهای تولید بتن آماده،
و فرآ ورده های بتنی ،بازرسی سیستم تجهیزات تولید و وسایل حمل و نقل بتن آماده و آزمایشات مربوط به تحویل بتن توسط تکنسین ماهر دارای
گواهی صالحیت مقیم در کارگاه ساختمانی به مورد اجرا گذاشته می شود که هدف از اجرای آن پیش گیری از مشکالت احتمالی بتن و ارتقای
کیفیت ساخت و سازهای بتنی کشور بوده و عالوه بر آن بازرسی و کنترل سیستم تولید این گونه واحدها تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.
از اینرو ترویج دانش استاندارد و پایبندی به ارزش های اخالقی ،حرمت و کرامت انسانی  -وفاداری به اخالق حرفه ای کار پروژه و رعایت درست
استانداردهای ملی نظام بازرسی بتن ،آموزش دانش و تعلیم مهارت های تکنیکی ،کاربردی و تربیت و پرورش انسان ایرانی بعنوان سه نیروی اصلی
کاری مهندس ،دست یار مهندس و تکنسین متخصص ،ماهر و صالحیت دار و با تجربه مورد تایید مراجع ذیصالح و ارتقای کیفیت تولید بتن و
ترویج استاندارد ملی  4466ویژگی های  -بتن آماده و بارزسی سیستم کنترل کیفیت فرآیند تولید بتن واحد های تولیدی در سطح کشور ضامن
افزایش کیفیت ابنیه های احداثی بادوام مقاوم( )Strong Durable Concreteدر برابر زلزله ،انفجار و آتش سوزی در خدمت توسعه پایدارملی
است.
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تصویر :1بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

مرکز تحقیقات بتن (متب) با همکاری انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران و دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا طی  04سال
گذشته با پیگیری های خستگی ناپذیر محققان خود و گروهی از اساتید دانشگاه ها ،مهندسان مشاور و پیمانکاران ،تولیدکنندگان مواد افزودنی،
شن و ماسه ،سیمان ،تجهیزات و ماشین آالت تولید و وسایل حمل و نقل ،انجمن های مربوطه ،تولیدکنندگان بتن و عرضه کنندگان ،دست
اندرکاران بخش دولتی و بخش خصوصی اقدام به تشکیل به یک کارگروه  64نفره تحقیقاتی و کنسرسیوم خاص برای تهیه و تدوین تعداد 02
استاندارد ملی از جمله ویژگی های  -بتن آماده و نظام بازرسی و نظارت بر فرآیند تولید بتن آماده نموده است که در سال  5931ویرایش آن به
پایان رسید و به کمیسیون ملی سازمان ملی استاندارد جهت تصویب و اجباری نمودن آن راه یافت که شوربختانه بعلت بی اخالقی حرفه ای
مدعی دشوار بودن اجرای استانداردهای مصوب در کمیسیون ملی که در جهت حفظ سازه های بتنی در برابر زلزله و حمایت از حقوق مصرف
کننده تدوین و تهیه شده بود ،به جهت طرفداری از منفعت گروهی خاص در حال حاظر در صدد رقیق کردن آنها برآمده اند.
آنچه کار و اشتغال را برای مردم به ارمغان می آورد
کادر علمی دانشور ،نوآور ،فناور ،تکنوگرا ،ماهر ،با تجربه و حرفه ای اند و نه فقط برنامه ریزی

اساسی ترین نکته در مدیریت برنامه ریزی پاسخگویی به نیازهای اجتماعی ،نظارت و پیگیری عملیاتی شدن آن است .امروزه نیاز مبرم جامعه
مهندسی عمران کشور به آموزش دانش ،تعلیم مهارت های تکنیکی ،کاربردی و تربیت مهارتی مهندس ،کمک مهندس و تکنسین ماهر متخصص
ساختمانی پایبند به ارزش های اخالق انسانی و وفادار به اخالق حرفه ای و احترام به شعور اجتماعی و فرهنگی و رعایت درست استاندارد های
نظام بازرسی و نظارتی در ساخت و ساز امن در برابر زلزله درخدمت توسعه پایدارملی است .امروزه در راه رشد و توسعه اقتصادی تکامل جامعه در
جهت توسعه پایدار ملی محدودیتی جز کمبود کادرهای علمی ،فنی ،تکنیکی ماهر و با تجربه وفادار به اخالق حرفه ای کار پروژه و رعایت درست
استاندارد وجود ندارد هر گره را می توان گشود مگر گره کمبود نیروی انسان ایرانی الیق تربیت شده ،ماهر با صالحیت و تجربه کاری ،آنچه که
هیچ جایگزینی ندارد.
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یکی از مشکالت عدم رابطه دانش اقتصاد با اقتصاد دانان و دانش مهندسی و تکنسینی با مهندسان و تکنسین های کشور می باشد ،راه برون
رفت آن هدایت و حمایت از این برنامه رهبری الگوی ایرانی مدیریت همدل در تدوین و پیاده کردن برنامه های اجرایی و استاندارد های
اجباری در خدمت توسعه پایدارملی ضروری است.
کشور های شرق آسیا و بخصوص در حال توسعه باید افق فکری مهند سان دانشگاهی را گسترش علمی داده و برای نیل به این هدف باید علوم اجتماعی،
اقتصادی و انسانی به برنامه های آموزشی دانشجویان مهندسی اضافه شود .در دنیای امروز مهندس سازنده و بنیان گذار جامعه و تمدن عصر نوین است نمی
تواند از روابط بین کار حرفه ای و رشته تخصصی خود و دنیای اطراف خود بی اطالع بماند .وظیفه مهندس متخصص و حرفه ای شرقی این است که احتیاج
های جامعه باستانی در حال تحول خود را بخوبی درک کند و از تمدن و فرهنگ دنیای غرب و نیروهای محرکه آن آگاهی داشته باشد .مقام و منزلت مهندس
شایسته در این است که فردی برجسته و رهبری فداکار برای مردم خود باشد.
درمقایسه با کشور های منطقه و تجربه تاریخی هرچند ناخوش آیند است اما این امر واقعیت دارد که توسعه و پیشرفت کشوری در خاورمیانه در خصوص
کمبود نیروی کارگر و تکنسین ماهر و با تجربه و اضافه نیروی مهندس که با برنامه ریزی هوشمندانه بکارگیری مهندسان مهاجر به عنوان کارگر و تکنسین
توانستند به اهداف صنعتی خود برسند وجود دارد.
امروزه ایران در شرایطی قرار دارد که با کمبود نیروی کمک مهندس و تکنسین روبرو است و با برنامه ریزی مدیریت استراتژیکی می تواند و باید مقام،
منزلت ،حرمت ،کرامت ،احترام و ارزش کارشناسان فنی ،کمک مهندسان متوسط و تکنسین های خبره و با مهارت موجود را باالتر برده و درآمد و حقوق
آن ها را نیز هم ردیف مهندسان یا حتی باالتر قرارد دهد تا جوانان فقط به طرف دانشکده های فنی و مهندسی هجوم نیاورند و حتی بعضی مهندسان قریب به
اتفاق حاضر شوند به مشاغل تکنسین ها روی آورند .امروزه در کشور در مقابل هر مهندس  1الی  2تکنسین الزم است و میزان تقاضا و احتیاج به کارشناس
فنی و تکنسین ها و افراد خبره با تصاعد هندسی رو به افزایش است.
بنظر گردانندگان همایش :
 عدم کاربرد درست استانداردهای شفاف و دقیق مبتنی بر مشخصات عملکردی نوین برای مصرف بهینه بتن و مصالح ،بدون هدر رفتن امکان پذیر نبوده
و متاسفانه در چرخه تولید مصالح تا پای کار حدود  04در صد هدر می رود و  04درصد آن استفاده می شود.
 نبود بهره برداری بهینه از معادن مصالح ساختمانی سبب از بین رفتن منابع طبیعی می شود.
 عدم بکارگیری اجباری تکنسین ساختمانی ماهر ،متخصص و با تجربه در پروژه های ساخت و ساز بتنی کشور
عالوه بر این ،یکی دیگر از معظالت موجود ،مقوله عدم نیروی انسان ایرانی تربیت شده ،ماهر متخصص ،باتجربه در سطح مهندس ،کمک مهندس و بکارگیری
قانونی اجباری تکنسین در کارهای تولیدی ،خدماتی و صنایع ساخت و ساز کشورکه در استاندارد اجباری جدید تدوین شده بشماره  4466در سال  31آمده
که با کمال تاسف شاهد این هستیم که آن را به نفع یک گروه خاص ،در حال رقیق کردن آن برآمده اند.

تصویر  :2دوره های آموزشی و تعلیم مهارت آموزی تکنسین های تخصصی مرکز تحقیقات بتن(متب)
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تمدن عصر ما تمدن روش های مهندسی عصر فراصنعتی است.
روح عصر ما روح علوم ،دانش ،فنون مهندسی و تکنولوژی جوامع گلوبال است.
درچنین عصری بدون مهندس ،کمک مهندس و تکنسین تربیت شده گامی به پیش نتوان برداشت.
امروزه ،پاسخگویی به نیاز مبرم جامعه مهندسی رشته عمران در خصوص ارتقای کیفیت بتن و ساخت و ساز بتنی در خدمت توسعه
پایدار ملی در جامعه شهرنشینی نوین وگسترش شهرهای خالق و هوشمند و نیز موضوع عدم حضور نیروی های کمک مهندس و تکنسین
ماهر ،متخصص ،کار کشته و الیق در پروژه های ساختمانی درک شده است.

آموزش دانش تئوری ،تعلیم و مهارت های تکنیکی کاربردی و پرورش استعداد های انسان ایرانی تکنسین ماهر ،متخصص ،صالحیت دار و مجرب مورد تایید
مراجع ذیصالح برای انجام کارهای تکنیکی در کارگاه های ساخت و ساز شرط تضمین کیفیت برتر است .اجباری بودن استاندارد ملی ویژگی های بتن آماده به
شماره  4466با ویرایش نوین و اضافه شدن بخش بارزسی سیستم کنترل کیفیت فرآیند تولید بتن واحدهای تولیدی بتن ،مواد ،مصالح ،سیمان ،فرآورده های
بتنی و ساخت و ساز بتنی به همراه حضور تکنسین های ماهر و متخصص صالحیت دار در گارگاه های ساختمانی ضامن ارتقای کیفیت سازه های احداثی بادوام
مقاوم ( )Strong Durable Concreteدر برابر زلزله در سطح کشور است که همسو با ابتکارهای پایایی ایران (توسعه پایدار اقتصادی ،اجتماعی و سالمت
محیط زیست) می باشد.
امروزه ،سیاست نظام آموزش عالی بر پایه توسعه کمی مراکز آموزش عالی استوار بوده ،در حالی که به کیفیت و شرایط سطح دانش مراکز آموزش عالی توجه
نشده است و افراد پذیرش شده برای تکنسین خاص تعلیم ندیده اند و از مهارت های تخصصی کافی برخوردار نیستند و اکثر فارغ التحصیالن با بیکاری و
نوعی سرخوردگی اجتماعی مواجهه می شوند .از اینرو انسان ایرانی به فرهنگ نوین مدرک گرایی و به رتبه و مقاطع باالتر تمایل بیشتری نشان داده است،
بطوریکه افراد دارای مدارک تحصیلی مقطع کاردانی به آن قانع نیستند و برای دریافت مدرک به مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکتری ادامه
تحصیل داده اند تا آنجایی که اخیرا مقطع کارشناسی نیز از نظر تعداد به سطحی اشباع و نا مطلوب خود رسیده است و حاال نیز با همان کمبود مهارت مهندسی
به دوره مقطع کارشناسی ارشد در حال انتقال هستند.
مرکز تحقیقات بتن (متب) با آگاهی از شریط موجود ذکر شده در باال و اتکا به الگوی ایرانی مدیریت همدل ،درایت فرهنگ ایرانی و با ابتکار و خالقیت نوین،
دانش نظری ،و تجارب آموزشی  04سال گذشته اقدام به پرورش و تعلیم مهارت های تکنیکی به مهندسان و آماده کردن آنان برای ورود به بازار کار رقابتی
تاکنون به آموزش ،تعلیم و تربیت مهارت های تکنیکی وکاربردی بیش از  0444نفرمهندس تکنسین بتن ،متخصص و ماهر پرداخته است.

تصویر  :3دوره های آموزشی و تعلیم مهارت آموزی تکنسین های تخصصی مرکز تحقیقات بتن(متب)
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باور مرکز تحقیقات بتن(متب) بر این است که دانشجویان و مهندسان جوان در رشته عمران بعد از فارغ التحصیلی و درهنگام کار همواره نیاز به یادگیری ،تعلیم
مهارت های تکنیکی و کاربردی حرفه ای ،بازآموزی مستمر و به روز شدن دارند .این مهندسان جوان باید در یک سری دوره های مهارت آموزی حرفه ای
شرکت نمایند تا بتوانند در پروژه های مختلف مشغول بکار حرفه ای شوند و به ارتقای کیفیت بتن و صنعت خطیر ساخت و ساز بتنی کشور در خدمت برنامه
ششم توسعه پایدار ملی شهرنشینی فراصنعتی و گسترش شهری خالق و هوشمند قرار گیرند.
ارتقای کیفیت بتن و صنعت خطیر ساخت و ساز بتنی در گرو ارتقای مهارت های تکنیکی ،رعایت درست استانداردهای کار و پایبندی به
ارزش های اخالق انسانی و وفادار به کردارحرفه ای انسان ایرانی مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار است.
امروزه ،می توان برای رسیدن به اهداف کمی و کیفی برنامه راهبردی و اجرایی توسعه پایدار ملی با پیاده سازی سیستم تضمین کیفیت تولید ،توزیع،
اجرای ساخت و ساز و صنعتی سازی برای رسیدن به این هدف حرکت نمود تا به نقطه ایده آل نزدیک شد.
یکی از دستاوردهای مهم همایش امسال ارایه قطعنامه طرح جامع و نظام بازرسی و نظارت بر کنترل کیفیت ساخت وساز بتنی امن در قالب
استاندارد مشخصات – ویژگی های بتن آماده ،استاندارد ملی اجباری شماره  4266است که به معاونت آموزش ،پژوهش و فناری وازرت صنعت،

معدن و تجارت جناب آقای دکتر برات قبادیان جهت اجرایی کردن آن تقدیم گردید که به یقین راهگشا و تأثیرگذار خواهد بود.
آمار ساخت و ساز و سیمان کشور :
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن  5931که از سوی مرکز آمار ایران گزارش آن منتشر شده ،اطالعات کالن بدین شرح است:
 -5جمعیت کشور  23میلیون و  394هزار و  024نفر از مجموع جمعیت کشور  26درصد سطح شهرها ساکن هستند و  01/39درصد در مناطق روستایی
اسکان دارند و هفت صدم درصد جمعیت هم غیر ساکن محسوب می شوند.
 -0شمار خانوارهای کشور  06میلیون و  534هزار و  91خانوار اعالم شده است.
 -9تعداد شهرهای ایران بالغ بر  5061شهر ثبت شده است که  54شهر تهران ،مشهد ،کرج ،اصفهان ،کرج ،شیراز ،تبریز ،اهواز ،قم ،کرمانشاه و ارومیه باالی یک
میلیون نفر جمعیت دارند.
 -6تراکم جمعیت کشور در هر کیلومترمربع  60/1نفر ذکر شده که این رقم بر اساس مساحت  5میلیون و  460هزار و  531کیلومترمربع است.
 -1جمعیت خانوارهای شهری  50میلیون و  501هزار خانوار ،روستایی  4میلیون خانوار و بقیه غیرساکن محسوب می شوند.
 -4سال  5931شمار مالکین عرصه و اعیان واحدهای مسکونی (زمین و بنا) بالغ بر  55میلیون و  021هزار خانوار ،مالکین بنا یک میلیون و  952هزار خانوار و
شمار خانوارهای استیجاری نشین  1میلیون و  442هزار خانوار ذکر شده است.
 -2سال  31سهم واحدهای مسکونی دارای اسکلت فلزی  94/01درصد اعالم شد ،بتن آرمه ای  04/9درصد و سایر  60/51درصد بوده است .
 -0براساس این آمار  91/2درصد واحدهای مسکونی شهری دارای اسکلت فلزی 03/5 ،درصد آنها نیز بتن آرمه ای بودند و  91/0درصد سایر شیوه های احداثی
همچنین خانه های روستایی نیز به شیوه فلزی  56/0درصد بودند و بتن آرمه ای  52/01درصد و سایر موارد  42/31درصد ثبت شدند.
 -3در  55ماهه نخست سال  31میزان تولید سیمان برابر با 63میلیون و  123هزار و  0تن بوده است که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه در سال  36افت 4/6
درصدی را دارا بوده این خود به عوامل متغیری همچون رکود بازار ساخت و ساز مسکن نیز بستگی دارد.
 -54در  55ماهه نخست سال  31میزان صادرات سیمان  4میلیون و  915هزار و  010تن بوده است با این تفاسیر بالغ بر  69میلیون تن سیمان در داخل
مصرف شده است که سرانه مصرف سیمان در کشور به ازی هر نفر  164کیلوگرم می باشد.
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بخش ها و فعالیت های بیستمین همایش سالیانة انجمن بینالمللی بتن آمریکا ( -)ACIشاخه ایران کنفرانس ملی بتن و زلزله
مرکز تحقیقات بتن (متب) با محوریت اصلی آینده نگری بتن و ساخت و ساز بتنی درخدمت توسعه پایدارملی می باشد:

تصویر :4بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن(متب) در محل باشگاه شماره یک شرکت نفت با حضور جمعی از اصحاب رسانه ،محققان،
پژوهشگران ،اساتید و معاونت پژوهشی دانشگاه ها ،دانشجویان رشته های مهندسی عمران و معماری ،پیمانکاران ،مشاوران و نمایندگانی از مجلس
شورای اسالمی ،وزارت نیرو ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت نفت ،بنیاد مسکن
انقالب اسالمی کشور و استان تهران ،سازمان مدیریت بحران کشور ،بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ،کمیته ملی سد های بزرگ ایران ،شرکت بنیاد
بتن ایران ،اتحادیه موسسات پژوهشی غیر دولتی وزارت علوم ،شرکت مدیریت منابع آب ایران ،شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ،معاونت فنی
و عمرانی شهردای تهران،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،جامعه مهندسان مشاور ایران ،سازمان ملی استاندارد ایران،
استانداری سمنان ،شرکت های آب منطقه ای استان ها ،سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و استان تهران ،سازمان سنجش آموزش کشور،
انجمن های علمی ایران ،شورای انجمن های علمی ایران ،و انجمن انبوه سازان ساختمان ،انجمن صنفی تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی،
انجمن صنفی تولید کنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان ،انجمن صنفی تولید کنندگان شن و ماسه ،فرمانداران و بخشداران شهرستان های
مختلف(گرمسار ،ایوانکی و  )...و نماینده ولی فقیه وزارت راه و شهر سازی برگزار شد و حضور گرم این عزیزان بیش از پیش به مراسم افتتاحیه
کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن(متب) ایران «يادبود روز ملی ايمنی در مقابل زلزله» رونق بخشید.
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* مراسم افتتاحیه:

تصویر :5تالوت قرآن توسط قاری محترم سید احمد مقیمی
مراسم افتتاحیه بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

تصویر : 9پخش تیزر و مراسم افتتاحیه بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69
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مراسم افتتاحیة همایش سالیانه و کنفرانس ملی با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید توسط قاری محترم آقای سید احمد مقیمی و سرود
جمهوری اسالمی ایران بصورت زنده شروع شد پس از آن تیزر بیستمین همایش سالیانه وکنفرانس ملی یادبود بازسازی شهرزلزله زده بم و
همچنین زلزله کرمانشاه اجرا گردید .سپس معرفی اهداف همایش توسط مجری سرکار خانم فریبا علومی یزدی شروع و پس از آن خیر مقدم و
گزارش فعالیت ها ،دستاوردها و نظرگاه جدید علمی و پژوهشی انجمن بین المللی بتن آمريکا ) -(ACIشاخه ايران توسط جناب آقای دکتر
جواد برنجییان رئیس محترم انجمن بین المللی بتن آمريکا )( - (ACIشاخة ايران) ارائه شد ،ایشان با تاکید بر اینکه همواره گفته
می شود زلزله یک بالی طبیعی است ،گفت :زلزله درست است که یک بالی طبیعی است اما چرا به آن پدیده گفته نمی شود؟ ایشان افزودند:
چرا در ژاپن برای این پدیده برنامه ریزی مناسبی صورت گرفته اما در ایران همواره ترس از زلزله وجود دارد چرا نباید از ژاپن و سایر کشور در
حوزه زلزله الگو برداری کنیم؟ و همچنین اشاره کردنده که :مقاوم ترین بتن دنیا به انجمن بین المللی بتن آمریکا( )ACIمعرفی شد اما تاکنون
کسی به این دستاورد نگاه نکرده است .

تصویر :7سخنرانی دکتر جواد برنجیان رئیس انجمن بتن آمریکا( -)ACIشاخه ایران
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69
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دکتر جان قلی مدرس آسیب شناسی اجتماعی و اخالق حرفه ای در این همایش سالیانه و کنفرانس ملی بر لزوم توجه فعاالن عرصه ساخت و
ساز به اخالق حرفه ای تاکید و تصریح کرد :متاسفانه بخش مهمی از ساخت و سازها در کشور ما توسط افراد غیر متخصص و غیر مطلع ساخته
می شود اما همین افراد هم اگر به اخالق حرفه ای مقید باشند می توانند از وجود مشاوران توانمند این رشته و افراد متخصص استفاده کنند.

تصویر :7سخنرانی دکتر جان قلی استاد دانشگاه و مدرس اخالق حرفه ای
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

تصویر :8بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69
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سرکارخانم دکتر فاطمه داداشیان مدیرکل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزات علوم ،تحقیقات و فناوری در این همایش ،در سخنانی گفت :بتن
به عنوان موجودی زنده که دارای حیات است و رشد می کند درصورت استفاده صحیح از آن می تواند نقش مهمی درکاهش تلفات ناشی از زمین
لرزه داشته باشد .وی افزود :یکی از دالیل مهم باالبودن تلفات انسانی در حوادثی مانند زمین لرزه ،ناایمن بودن سازهای مسکونی است .
میزگرد تخصصی با همکاری مرکز تحفیقات بتن(متب) و جامعه مهندسان مشاور ایران طی بازدید میدانی از زلزله کرمانشاه گزارشی مبسوط از
میزان خسارت واحدهای مسکونی بتنی و فلزی تهیه و آن را بیستمین همایش سالیانه و کنفرانس ملی بتن و زلزله به صورت پاور پوینت ارائه
کردند.

تصویر :6سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه داداشیان مدیرکل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

تصویر :11بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

03

چشم انداز 02ساله پیشرفت و توسعه علمی بتن ،صنعت ساخت و ساز بتنی درخدمت توسعه پایدارملی

مهندس نادر شکوفی مقیمیان عضو جامعه مهندسان مشاورایران گفت :در بازد ید میدانی از ساختمان های فلزی کرمانشاه بر آن بودیم که
ببینیم آیا آئین نامه های موجود در ساختمان ها به اجرا درآمده و رعایت شده است ؟ با این حال حجم اشتباهات اجرایی درساختمان ها
به قدری باال بود که نتوانستیم راستی آزمایی از آئین نامه ها داشته باشیم .

تصویر :11ارائه گزارش از زلزله کرمانشاه توسط جناب آقای مهندس نادر شکوفی مقیمیان عضو جامعه مهندسان مشاور ایران
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

ایشان با اشاره به اینکه وقتی زلزله رخ می دهد احساس پیچیده ای پیدا می کنیم گفتند  :زلزله اخیر تلفات زیادی داشت با این حال بایستی از
آن درس بگیریم و تجربه کسب کنیم.
سپس دکتر علی قمری عضو هیات علمی دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا به نمایندگی از دانشگاه گزارش تصویری کاملی را در مورد زلزله اخیر
کرمانشاه ارائه دادند.

تصویر :12ارائه گزارش از زلزله کرمانشاه توسط جناب آقای دکتر علی قمری
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

02

چشم انداز 02ساله پیشرفت و توسعه علمی بتن ،صنعت ساخت و ساز بتنی درخدمت توسعه پایدارملی

دکتر برات قبادیان معاون آموزش ،پژوهش و فناری وزارت صنعت ،معدن و تجارت طی سخنرانی خود در این کنفرانس اظهار داشتند :استحکام
ساختمان ها در برابر زلزله مستلزم تولید بتن کیفی است و تحقق این مساله به همکاری علمی دانشگاه و صنعت بستگی دارد همچینن ایشان
افزودند  :پیاده سازی استاندارد های مشخص ،کاربرد دستورالعمل های تهیه بتن با دوام مقاوم ،پیاده سازی نظام بازرسی سیستم مدیریت در
این بخش و کنترل نحوه اجرای سازه های بتنی در پایداری سازه های ساختمانی بسیار تاثیر گذار است .

تصویر :13سخنرانی جناب آقای دکتر برات قبادیان معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

در ادامه این همایش نوازندگی گروه موسیقی سنتی همراه با پخش فیلم بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه بصورت زنده اجرا گردید.

تصویر :14نوازدگی گروه موسیقی سنتی
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

02

چشم انداز 02ساله پیشرفت و توسعه علمی بتن ،صنعت ساخت و ساز بتنی درخدمت توسعه پایدارملی

دکتر غالمرضا کاتب عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی نیز در بیستمین همایش سالیانه و کنفرانس ملی بتن و زلزله طی ایراد سخنرانی
خود با بیان اینکه تاکنون نظارت ها در حوزه ساخت و سازها بسیار ضعیف بوده است ،گفت :این وضعیت حاکی از نبود رعایت اخالق حرفه ای در
صنعت ساختمان است و نباید قوانین و مقررات مصوب شده را در این زمینه نادید گرفت.

تصویر :15سخنرانی جناب آقای دکتر غالمرضا کاتب عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

دکتر محمدحسین رئیسی قائم مقام معاون فنی و عمرانی شهرداری شهر تهران طی سخنرانی خود گفتند:چرا بعد از بیست سال این چنین
تصایری را به ما نشان دهند واقعا راه حل چیست ؟ زلزله چیزی نیست که امروز جدید باشد سالیان سال است که درگیر هستیم مشکل چیست؟

تصویر :19سخنرانی جناب آقای دکتر محمدحسین رئیسی قائم مقام معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

02

چشم انداز 02ساله پیشرفت و توسعه علمی بتن ،صنعت ساخت و ساز بتنی درخدمت توسعه پایدارملی
* تصویب قطعنامه:
در بیستمین همایش ملی سالیانه انجمن بتن آمریکا( -)ACIشاخه ایران قطعنامه چشم انداز  02ساله پیشرفت و توسعه علمی بتن و پیاده
کردن دانش استانداردهای ملی  4266ویژگی های بتن آماده و نظام بازرسی و نظارت بر کنترل کیفیت واحد های تولیدی بتن آماده

از طرف مرکز تحقیقات بتن (متب) تدوین و تصویب شد و به معاونت آموزش ،پژوهش و فناری وازرت صنعت ،معدن و تجارت جناب آقای دکتر
برات قبادیان جهت پیاده کردن آن اهدا شد.

تصویر :18اهدای قطعنامه به جناب آقای دکتر برات قبادیان توسط رییس مرکز تحقیقات بتن(متب)
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69
* سفیران سازندگی شهر و روستا:

بنیاد خیریه مرکز تحقیقات بتن(متب)
مرکز تحقیقات بتن(متب) ،بمانند سال های قبل آمادگی خود را جهت آموزش و تعلیم مهارت های تکنیکی و کاربردی صنعت ساخت و ساز بتنی
امن در مناطق زلزله زده کرمانشاه اعالم می دارد.
داوطلبان عالقه مندان به آموزش این مهارت های تخصصی و کاربردی ،می توانند به واحد آموزش مرکز تحقیقات بتن(متب) ،جهت ثبت نام
مراجعه نمایند.
مرکز تحقیقات بتن(متب) ،تجربیات خود برگرفته از بازسازی شهر زلزله زده بم را در کتابی با عنوان " آنچه صنعتگران بتن کار باید بدانند" تهیه و
تدوین نموده و در تیراژ  1444نسخه بطور رایگان در اختیار جامعه مهندسی عمران کشور قرار داده است.
این بار نیزکتاب طراحی ساده ساخت و ساز بتنی امن در جهت کمک به دست اندر کاران بازسازی مناطق زلزله زده غرب کشور برای ارائه به
جامعه مهندسی عمران کشور ارائه می شود.

تصویر :18سفیران سازندگی شهر و روستا
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

02

چشم انداز 02ساله پیشرفت و توسعه علمی بتن ،صنعت ساخت و ساز بتنی درخدمت توسعه پایدارملی
* معرفی استاد برتر:

از طرف انجمن بین المللی بتن آمریکا ) -(ACIشاخه ایران جناب آقای دکتر سعید علی محمدی دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی
عمران آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی (پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور) به عنوان استاد برتر معرفی گردید.

تصویر :16جناب آقای دکتر سعید علی محمدی دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی
عمران ،آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

* معرفی فرد فعال انجمن:

از طرف انجمن بین المللی بتن آمریکا ) -(ACIشاخه ایران جناب آقای دکتر هومن هورنهاد به عنوان فرد فعال انجمن معرفی گردید.

تصویر :21جناب آقای دکتر هومن هورنهاد معاون پژوهشی دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

02

چشم انداز 02ساله پیشرفت و توسعه علمی بتن ،صنعت ساخت و ساز بتنی درخدمت توسعه پایدارملی
* تجلیل از چهرههای ماندگار صنعت ساختمان:

طبق برنامه هرساله از طرف هیات رئیسه انجمن بین المللی بتن آمريکا) -)ACIشاخه ايران امسال نیز همانند سالهای گذشته چند
نفر از چهره های ماندگار رشته مهندسی عمران دانشگاه و صنعت ساخت و سازهای بتنی معرفی شدند:
آقای مجتبی احمدوند مديرعامل شرکت وندشیمی ساختمان

تصویر :21تجلیل از چهره های صنعت ساختمان
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

آقای مهندس مهدی اختراعی صناعی رئیس هیات مديره گروه شرکت های تیراژ

تصویر :22تجلیل از چهره های صنعت ساختمان
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

33

چشم انداز 02ساله پیشرفت و توسعه علمی بتن ،صنعت ساخت و ساز بتنی درخدمت توسعه پایدارملی

آقای مهندس محمود اختراعی صناعی رئیس هیات مديره شرکت سداد

تصویر :23تجلیل از چهره های صنعت ساختمان
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

آقای مهندس بهمن دادمان رئیس هیات مديره و مديرعامل شرکت پورنام

تصویر :24تجلیل از چهره های صنعت ساختمان
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

آقای مهندس محمد سیفی راد رئیس هیات مديره و مديرعامل شرکت مهندسی پروژه های آب و نیروی ايران(پانیر)

تصویر :25تجلیل از چهره های صنعت ساختمان
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

33

چشم انداز 02ساله پیشرفت و توسعه علمی بتن ،صنعت ساخت و ساز بتنی درخدمت توسعه پایدارملی

آقای مهندس منوچهر شکوفی مقیمیان رئیس هیات مديره مهندسان مشاور توان

تصویر :29تجلیل از چهره های صنعت ساختمان
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

* تجلیل از پروژه های نمونه بتنی کشور:

الف :پروژه سد و نیروگاه چم شیر
کارفرما :شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
پیمانکار :شرکت سابیر
مشاور :مهندسین مشاور تهران سحاب
تصویر :27تجلیل از پروژه های نمونه بتنی کشور
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

ب :پروژه پل شماره  6آزاد راه تهران  -شمال
کارفرما :شرکت آزاد راه تهران -شمال
پیمانکار :شرکت STA
مشاور :مهندسین مشاور ره آور
مدیرطرح :شرکت آبادگران مارگون و شرکت مهندسین مشاور هراز راه
تصویر :28تجلیل از پروژه های نمونه بتنی کشور
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

35

چشم انداز 02ساله پیشرفت و توسعه علمی بتن ،صنعت ساخت و ساز بتنی درخدمت توسعه پایدارملی

ج :پروژه ی خروجی مستقل چاه نیمه4
کارفرما :شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
پیمانکار :شرکت مهندسی پروژه های آب و نیرو ی ایران(پانیر)
مشاور :مهندسین مشاور تهران سحاب
تصویر :26تجلیل از پروژه های نمونه بتنی کشور
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

د :پروژه سد گلورد نکا و سازه های جانبی آن
کارفرما :شرکت آب منطقه ای مازندران
پیمانکار :شرکت اویول -آب نیرو
مشاور :مهندسین مشاور سکو

تصویر :31تجلیل از پروژه های نمونه بتنی کشور
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

* تجلیل از حامیان کنفرانس :
معاونت پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
معاونت امور مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت
معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت
شرکت بنیاد بتن ایران
انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم()ISC
شرکت وند شیمی ساختمان
دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا
شرکت آُسفالت طوس
انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان
شرکت خانه بتون -برتر بتون
شرکت مادوی(نماینده انحصاری هیلتی در ایران)
شرکت آزمون ساز مبنا

تصویر :31آرم شرکت های حامی
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4و  5دی ماه
69

30

چشم انداز 02ساله پیشرفت و توسعه علمی بتن ،صنعت ساخت و ساز بتنی درخدمت توسعه پایدارملی
* تقدیم پرچم ارسالی از انجمن بین المللی بتن آمریکا( -)ACIشاخه ایران :

دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا در سال  0454به عنوان دانشگاه برتر ( )Excelent Univercityمنتخب جهان ازطرف انجمن بین
المللی( -)ACIشاخه ایران انتخاب شد و پرچم ارسالی از طرف انجمن به سرکارخانم دکتر فاطمه داداشیان مدیرکل دفتر آموزش عالی غیر
دولتی وزات علوم ،تحقیقات و فناوری ،دکتر برات قبادیان معاون آموزش ،پژوهش وفناری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و مهندس مصطفی
احمدوند ریاست دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا تقدیم شد و همچنین تبریک نماینده انجمن بین المللی بتن آمریکا( )ACIجناب آقای
پروفسور لوک اسنل برای شرکت کنندگان پخش مستقیم شد.

تصویر :32تقدیم پرچم ارسالی انجمن بتن آمریکا(-)ACIشاخه ایران توسط مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم به ریاست دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69
* برگزاری پنجمین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا

تصویر :33برگزاری پنجمین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69
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چشم انداز 02ساله پیشرفت و توسعه علمی بتن ،صنعت ساخت و ساز بتنی درخدمت توسعه پایدارملی
*معرفی مقاالت منتخب برای ارایه در همایش:

تعداد  54مقاله منتخب از بین  24مقاله رسیده به دبیرخانه علمی همایش از دانشگاه های سراسر کشور توسط اساتید محترم ارایه شد و
همچنین تعداد  54مقاله از مقاالت ذکر شده در دفترچه چکیده مقاالت به چاپ رسیده ،در زمان ورود به همایش به همراه هدیه کیف تهیه شده
توسط شرکت بنیاد بتن ایران و مرکز تحقیقات بتن(متب) به مدعوین تحویل شد و همچین توسط هیات داوران مقاالت مقاله برتر انتخاب گردید
که به شرح ذیل می باشد:
* معرفی مقاله برتر:

عنوان مقاله

ارائه دهنده

استاد راهنما

استاد مشاور

سیستم نوین ساختمان تعمیر پذیر بتنی مجهز به دیوارهای
برشی دارای حرکت گهواره ای

مهندس محسن رستمی

دکتر عبدالرضا سرو مقدم

دکتر محمد آستانه اصل

* برگزاری کارگاه های آموزشی:
 -5کارگاه آموزشی توسط شرکت مادوی(نماینده انحصاری هیلتی) (مفهوم بتن ترک دار و اثر آن در طراحی انکر )

تصویر :34برگزاری کارگاه آموزشی توسط شرکت مادوی
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

 -0کارگاه آموزشی توسط آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن(متب) ( اجرای آزمون های بتن تازه اختالط مطابق با استاندارد های )ASTM

تصویر :35برگزاری کارگاه آموزشی توسط مرکزتحقیقات بتن(متب)
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69
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دراثنای همایش جلسات کمیته های تخصصی انجمن بین المللی بتن آمریکا( -)ACIشاخه ایران شامل موارد زیر برگزار شد:
* جلسه شورای توسعه استراتژی بتن ایران (شتابا)

* جلسه کمیته داوران
* جلسه کمیته اساتید راهنمای دانشجویان
* جلسه کمیته فعالین انجمن
* جلسه کمیته مسابقات دانشجویی

تصویر :39برگزاری جلسه اساتید راهنمای دانشجویان با مهندس احمدوند رئیس انجمن بتن آمریکا(-)ACIشاخه ایران
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

تصویر  :37برگزاری جلسه اساتید راهنمای دانشجویان با مهندس احمدوند رئیس انجمن بتن آمریکا(-)ACIشاخه ایران
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69
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*اختتامیه همایش:
در مراسم اختتامیه همایش امسال از دانشجویان ممتاز مسابقات دانشجویی و داوران مسابقات و نیز ارائه کنندگان مقاالت در
همایش ،با اهدا بیش از  011لوح تقدير قدردانی به عمل آمد.
شایان توجه است که دیدگاه نوین شورای توسعه استراتژی بتن ایران "شتابا" از سوی مرکز تحقیقات بتن (متب) در
کنفرانسهای بینالمللی در آمریکا و کشورهای اروپایی ،آسیا ،آفریقا ،خاورمیانه مطرح و مورد قبول واقع شده است که نهایتأ در
سال5931مهندس مصطفی احمدوند رئیس مرکز تحقیقات بتن (متب) به نمایندگی از ایران به عنوان ریاست کمیته بینالمللی
بتن خارج ازامریکا مسئول فعال سازی مسابقات دانشجویی منطقه انتخاب شده از امسال دانشجویان برتر هر کشور می توانند در
مسابقه منطقه ای انجمن ) (ACIشرکت نمایند.

تصویر  :38مراسم اختتامیه
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  5دی ماه 69
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بیستمین دوره ی مسابقات ملی دانشجویی انجمن بین المللی بتن ) - )ACIشاخه ایران:
در بخش مسابقات دانشجويی امسال  451نفر در  01گروه از  55دانشگاه سراسر کشور در  01رشته مسابقات مختلف
انجمن بین المللی بتن ) -(ACIشاخه ايران شرکت نموده اند که نتايج مسابقات مذکور به تفکیک اعالم می گردد:
 )5سازه محافظ بتنی تخم مرغ()EPD

 )4نمونه مکعبی ()CUBE

 )0هنر بتنی ( ) The art of concrete

 )7بتن متخلخل ()PC

)9

 )8توپ بولینگ بتنی()FRC

کارایی مالت () MW

 )6طراحی و ساخت پل کاغذی()Paper Bridge

 )3کن استراکشن ()Can Struction

 )1طرح و ایده ی استارت آپ ()Startup

 )52بتن سازگار با محیط زیست

تصویر  :36برگزاری مسابقات
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله 5دی ماه 69
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 مسابقه بتن متخلخل
تیم اول :دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(تیم جی)

تیم دوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس (تیم پردیس )5

تیم سوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند(تیم پرند)4
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 مسابقه سازه محافظ تخم مرغ
تیم اول :دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس(تیم پردیس)1

تیم دوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد دورود(تیم بیشه)

تیم سوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند(تیم پرند)8
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 مسابقه نمونه مکعب بتنی
تیم اول :پژوهشکده سوانح طبیعی

تیم دوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشتگرد(تیم )A

تیم سوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج(تیم البرز)
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 مسابقه کارایی مالت
تیم اول :دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم

تیم دوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین (تیم )CCRC

تیم سوم:دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(تیم نقش جهان)
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 مسابقه توپ بولینگ بتنی
تیم اول :دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان(تیم )C

تیم دوم :دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد زنجان

تیم سوم:دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند(تیم پرند)9
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 مسابقه هنر بتنی
تیم اول :دانشگاه آزاد اسالمی واحد دورود(تیم گهر)

تیم دوم:دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا(تیم)B

تیم سوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(تیم نقش جهان)
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 مسابقه پل کاغذی :
تیم اول :دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد زنجان

تیم دوم :دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا

تیم سوم :دانشگاه علم و فرهنگ
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برگزاری مسابقات به روایت تصویر :

تصویر :نمونه های مسابقات
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

تصویر :تحویل نمونه
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69
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تصویر :مسابقه سازه محافظ تخم مرغ
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

تصویر :مسابقه بولینگ بتنی
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69
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تصویر :مسابقه هنر بتنی
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69

تصویر :مسابقه متخلخل
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4و  5دی ماه 69
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تصویر :مسابقه مکعب بتنی
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4و  5دی ماه 69

تصویر :مسابقه کارایی مالت
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4و  5دی ماه 69

تصویر :مسابقه پل کاغذی
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4و  5دی ماه 69
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تصویر  :برگزاری غرفه توسط شرکت های مختلف
بیستمین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  4دی ماه 69
امید است تالش های مجدانه ،مستمر و آگاهانه و وفداری به اخالق حرفه ای کلیه متخصصان صنعت بتن کشور بیش از پیش زمینه ساز توسعه پایدار و
حفظ سالمت محیط زیست و ارتقای کیفیت اجرای ساخت و ساز بتنی با دوام مقاوم و ماندگار در برابر زلزله ،انفجار و آتش سوزی باشد.

به امید آینده ای ایمن تر
ما به آینده ای با کیفیت مطلوب می نگریم ،زیرا بقیه عمرم مان را درآن سپری خواهیم کرد.
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