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نوزدهمین همایش سالیانه مؤسسه بتن آمریکا) – (ACIشاخه ایران

ایران پسا برجام
رهبری رهبران
توسط الگوی ایرانی مدیریت همدل
برای پیاده کردن(عمل) Implementingاولویت های Prioritiesبرنامه(اقدام)  Action Planپیشرفت و توسعه علمی بتن و
ساخت و سازهای بتنی مبتنی بر دیدگاه نوین آینده نگر با رویکرد سیستمی هولستیک به نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور
برای ساختارسازی ،استاندارد سازی ،توانمندسازی ،ظرفیت سازی نیروی انسانی به مثابه ثروت اجتماعی در جهت رشد و
توسعه اقتصادی فراصنعتی و گسترش استارت آپ های کسب وکار دانش بنیان بخش خصوصی در بازار رقابتی گلوبال درخدمت
توسعه ملی و درنهایت برای ارتقای زندگی جوانان امروز و نسل آینده.
همسو با ابتکارهای پایایی ایران؛)(Iran Sustainability Initiatives
توسعه پایدار اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی
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امروزه اولویت ،ایجاد پیوند ،بین دو فرآیند:
-1پیاده سازی استانداردهای ملی درجهت ارتقای کیفیت تولید مواد ،مصالح ،بتن و ساخت و سازهای بتنی بادوام مقاوم

-0توسعه ملی است.

براستی متولی پیاده سازی استانداردهای ملی
نظام بازرسی و کنترل کیفت تولید بتن و ساخت و سازهای بتنی پایدار
درخدمت توسعه ملی کیست؟
هدف از کاربرد استانداردهای ملی در نهایت منافع اجتماعی و اثرگذاری در
فرآیند توسعه یافتگی کشور است.

پیاده سازی استانداردهای ملی بازرسی و کنترل کیفیت فرآیند تولید
مواد ،مصالح ،و بتن و ماشین آالت حمل و نقل و تکنسین های صالحیت دار کارگاهی
شاه کلید نقشه راه چشم انداز  02ساله توسعه بتن و ساخت و سازهای بتنی درخدمت توسعه ملی
نوزدهمین همایش سالیانه موسسه بین المللی بتن آمریکا( -)ACIشاخه ایران
کنفرانس بتن و زلزله  5و 6دی ماه  1935فرهنگسرای اندیشه
برگزار کننده :مركزتحقیقات بتن (متب)،
انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران،
اتحادیه موسسات پژوهشی غیردولتی و
موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدارآریا
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مقدمه:
مرکز تحقیقات بتن "متب"( )ConRECبا مجوز رسمی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،نماینده موسسه بین المللی بتن آمریکا

( )ACIو موسسه کن استراکشن آمریکا ) (American Canstructionبا مشارکت دانشگاه علوم و توسعه پایدارآریا و انجمن
علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران مجری همایش های سالیانه موسسه بین المللی بتن آمریکا ) -)ACIشاخه ایران
همانند سال های گذشته در راستای چشم انداز بیست ساله بتن و ساخت وسازهای بتنی ،امسال با کاربرد اصول الگوی ایرانی

مدیریت همدل با رویکرد نوین برنامه ریزی کوانتومی بر پایه سناریوی آینده های متفاوت ممکن ،محتمل و مطلوب همسو با
ابتکارهای پایایی ایران ()Iran Sustainability Initiatives؛ توسعه پایدار اقتصادی ،اجتماعی ،حفظ منابع ،سالمت
محیط زیست.
باور به تبدیل ایده به پدید ه و ارتقای پژوهش های علمی ،کاربردی ،توسعه دانش ،نوآوری و تکنولوژی ،مشخصات عملکردی

ساخت و سازهای بتنی کشور با همکاری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
و همیاری شرکت وندشیمی ساختمان تولید کننده افزودنی های شیمیایی بتن بعنوان مرکز رشد تکنولوژی بتن( Concrete
 ) Technology Incubatorاین مرکز با حمایت وزارت راه و شهرسازی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،بنیاد بتن ایران،
وزارت صنایع ،سازمان ملی استاندارد ایران ،وزارت نیرو و سازمان آب نیرو ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،صندوق
حمایت ا ز پژوهشگران و فناوران ،معاونت فنی شهرداری تهران ،اتحادیه موسسات پژوهشی غیردولتی نوزدهمین همایش

سالیانه با کنفرانس بتن و زلزله با محور اصلی پیاده کردن (عمل)  Implementingاولویت هایPriorities
برنامه (اقدام)  Action Planپیشرفت و توسعه علمی بتن و ساخت و سازهای بتنی از سندچشم انداز 02ساله
را در روزهای  6-5دی ماه امسال در محل فرهنگسرای پارک اندیشه با حضور بیش از  0022نفرشرکت کننده از جامعه
مهندسی عمران کشور در جشنواره بتن و زلزله با شکوه خاصی برگزار نمود.
مرکز به دنبال مطالعات و بررسی های انجام شده  02سال گذشته خود در حوزه طرح جامع راهبردی بتن و ساخت و سازهای
بتنی ایران ,لزوم تدوین الگوی نوین استراتژی و سند زنده چشم انداز 02ساله توسعه پایدار ایران در صنعت ساخت و سازهای
بتنی ایران را درک کرده و همسو با تحوالت علمی ،تولید و توسعه دانش ،تکنولوژی ،جوامع صنعتی و پیدایش جوامع گلوبال
فراملی با ساختار اقتصادی فراصنعتی و باور به ظهور پرادایم نوین در قلمروی علم ،دانش و فناوری حرکت کرده و تکنولوژی
دوام بتن از معیار سنجش از "مقاومت" به نظام سیستمی نوین جامع "بتن بادوام مقاوم") (Strong Durable Concreteتغییر
یافته است ،و هم چنین جایگزین کردن استانداردهای مشخصات تجویزی قدیمی (Old Prescriptive Specification
) Standardsبا استانداردهای مشخصات عملکردی جدید) (New Performance based Specification Standardsهمسو
با توسعه پایداراقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی به منظور ارتقای سطح استاندارد ها و با عنایت به حساسیت موضوع کیفیت
عملکردی سازه های بتنی شهری در برابر زلزله درشهرها و به خصوص کالن شهر تهران صورت گرفته است.
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تا کنون مسئله رابطه علوم ،دانش ،تکنولوژی و مهندسی با علم اقتصاد ایران
مطرح نبوده و اقدامی هم در یافتن راه حل مسئله برداشته نشده است.
مرکز دردرازای تاریخچه  01سال گذشته در حوزه پژوهش های کاربردی و آزمایشگاهی و بهره گیری از تجارب محققان خود
کارنامه درخشانی از خود نشان داده است که از جمله می توان به دستاوردهای تجارب بازسازی مناطق زلزله زده قزوین ،نور و
کجور و به ویژه شهرزلزله زده بم با برقراری  8آزمایشگاه در خصوص کنترل کیفیت بتن ،مواد و مصالح و مکانیک خاک کارگاه
های تخصصی اشاره کرد و به عنوان موسسه پژوهشی برتر منتخب کشور به دریافت لوح سپاس از وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری نائل آمده است .و به دنبال مطالعات و بررسی های مستمرخود در حوزه طرح جامع استراتژی بتن و ساخت و سازهای
بتنی ایران ،لزوم تدوین و تهیه سند زنده چشم انداز  02ساله بتن و ساخت و سازهای بتنی درخدمت توسعه ملی را درک کرده
و تا به امروز در راه مدیریت اجرای آن کوشیده است.
مرکز تحقیقات بتن (متب) با همکاری انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران ،اتحادیه موسسات پژوهشی
غیردولتی و دانشگاه علوم و توسعه پایدارآریا با پیگیری های خسته ناپذیر محققان خود و گروهی از اساتید دانشگاه ها،
مهندسان مشاور ،پیمانکار ،تولید کنندگان مواد افزودنی ،شن و ماسه ،سیمان ،تجهیزات و ماشین آالت تولید و وسایل حمل و
نقل ،انجمن ها ،تولیدکنندگان بتن و عرضه کنندگان ،دست اندرکاران بخش دولتی و بخش خصوصی اقدام به تشکیل به یک
کارگروه تحقیقاتی و کنسرسیوم خاص برای تدوین و تهیه استانداردهای ملی ویژگی های  -بتن آماده و سیستم بازرسی فرآیند
تولید بتن آماده و ساخت و سازهای بتنی نموده است که اخیرا به کمسیون ملی سازمان ملی استاندارد راه یافت و اجرای آن ها
اجباری گردیده است و طی مراسمی خاص از تمبر یادبود آن رونمایی شد و نیز قطع نامه آن به نماینده سازمان ملی استاندارد
ایران در جهت اجرایی کردن آن اعطا گردید.
مرکز تحقیقات بتن متب و موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدارآریا اخیرا با در یافت مجوز نمایندگی استفاده از متون منیولهای
علمی موسسه بتن آمریکا( )ACIبعنوان مطالب درسی و ارایه دورههای آموزشی آیین نامه های ساخت سازه های بتنی ،ترجمه ،چاپ و

انتشار کتب این موسسه بین المللی بتن را در کشورهای فارسی زبان نایل گردیده است .مرکز مسئولیت فعال سازی و اجرایی
کردن مسابقات دانشجویی موسسه بتن امریکا در منطقه را بعهده دارد و با تشکیل کارگروه همکاری بتن شناسان در منطقه به
سازمان دهی مسابقات منطقه اقدام نموده است .برترهای مسابقات ملی کشور ها در مسابقه نهایی منطقه شرکت خواهند کرد.
کارگروه فنی بتن و ساخت و سازهای بتنی زیرمجموعه دبیرخانه مرکز تحقیقات بتن (متب) انتخاب شده توسط رای اکثریت
اعضای جامعه مهندسی عمران کشور بعنوان دبیرخانه کمیته های فنی متناظر موسسه بین المللی استاندارد  ISO ISIRI-/TC10و
سازمان ملی استاندارد ایران و دبیرخانه شورای توسعه استراتژی بتن ایران "شتابا" درجهت تهیه و تدوین استانداردهای ملی
نظام بازرسی به کمیسیون ملی استاندارد راه یافته و شکل اجباری و اجرایی به خود گرفته است.
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آموزش ،تعلیم ،تربیت و پرورش شایستگی مهارت های تکنیکی انسان ایرانی بعنوان نیروی کاری مهندسی ،دستیار مهندس و
تکنسین متخصص ،ماهر و صالحیت دار و با تجربه مورد تایید مراجع ذیصالح و ارتقای کیفیت تولید بتن و ترویج استانداردهای
ملی  6266ویژگی های  -بتن آماده و بازرسی و کنترل کیفیت فرآیند تولید بتن واحدهای تولیدی و بازرسی ساخت و سازهای
بتنی در سطح کشور ضامن افزایش کیفیت ابنیه های احداثی بادوام مقاوم( )Strong Durable Concreteاست که همسو با
ابتکارهای پایایی ایران؛ توسعه پایداراقتصادی ،اجتماعی و سالمت محیط زیست می باشد.
تدوین استانداردهای ملی ویژگی های بتن آماده ماحصل یک فعالیت کارگروهی هم اندیشی و نمونه از 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 انتگرال و هولستیک به سیستم زنده پدیده بتن به عنوان مصالح ساختمانی برای ارتقای کیفیت ساخت و
سازهای بتنی کشور بوده است .این استانداردهای ملی در درازای  01سال گذشته با تشکیل جلسات کارگروه های فنی متعدد
توسط مرکز توانسته سند علمی ،دانش نظری ،دانش مهارت های تکنیکی ،تجربی ،نوآوری و فناوری بتن ،صنعت بتن و ساخت و
سازهای بتنی را تدوین و تهیه نمایند و سبب ارتقای صنعت بتن کشور شود ،که نیاز به یک سازمان مادر بخش خصوصی تخصصی
با نظام کارشناسی فنی و مدیریتی ذی صالح که به مثابه مهم ترین سرمایه مدیریت کشور باشد و با برنامه ریزی هلستیک با
رویکرد انتگرال و رهبری الگوی ایرانی مدیریت همدل در جهت پیاده کردن ،هدایت ،حمایت و رهبری آن کوشا باشد.
استانداردهای ملی ویژگی های -بتن آماده به شماره 6266موضوع طرح جامع نظام بازرسی و کنترل کیفیت فرآیند تولید
وا حدهای تولید بتن آماده ،و فرآمورده های بتنی ،بازرسی سیستم تجهیزات تولید و وسایل حمل و نقل بتن آماده و آزمایشات
مربوط به تحویل گرفتن بتن توسط تکنسین ماهر دارای گواهی صالحیت مقیم در کارگاه ساختمانی متشکل از  64استاندارد ملی
می باشد 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 است و عالوه بر آن بازرسی و کنترل سیستم تولید این گونه واحدها تولیدی و بازرسی ساخت و سازهای بتنی
در دستور کار قرار گرفته است.

تصویر :1جشنواره و کنفرانس بتن و زلزله  5دی ماه 1935
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شورای توسعه استراتژی بتن ایران "شتابا"
مرکز با تمرکز بر هم اندیشی شورای توسعه استراتژی بتن ایران"شتابا" و با توجه به روند رو به رشد سریع شکل گیری شهرنشینی
فراصنعتی خالق و هوشمند در جوامع گلوبال جهانی با تشکیل "کمیته راهبردی بتن ایران" و تمرکز بر مدیریت استراتژی
اقتصادی فراصنعتی دانش بنیان  ،اجتماع دانش بنیان و بینش ارزش های فرهنگی رفتاری انسان ایرانی عصر نوین فراصنعتی و
رهبری الگوی ایرانی مدیریت برنامه ریزی اجرایی کوانتومی بر پایه سناریو های آینده های متفاوت ممکن ،محتمل و مطلوب
برگرفته از ادبیات نوین عصر فراصنعتی که علم ،دانش ،نوآوری ،فنو ن مهندسی ،همسو با توسعه پایدار اقتصادی ،اجتماعی،
حفظ محیط زیست ،حقوق شهروندی ،برابری اجتماعی ،عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی محور جامعه پیشرفته قراردارد،
امروزه ،پاسخگویی به نیاز مبرم جامعه مهندسی رشته عمران در خصوص ارتقای کیفیت بتن و ساخت و سازهای بتنی در
خدمت توسعه پایدار شهرنشینی و روستایی فراصنعتی وگسترش شهرهای خالق و هوشمند و نیز موضوع عدم حضور نیروی
های کمک مهندس و تکنسین ماهر و الیق ،متخصص ،و کار کشته در پروژه های ساختمانی درک شده است.
معیار ارزیابی مردم ،موفقیت ها و پیشرفت های آنان در رشته های تخصصی علوم و فنون مهندسی نوین می باشد .این موفقیت
ها و پیشرفت ها فقط به وسیله وجود انسان ایرانی الیق ،با تجربه ،و مبتکر بعنوان مهندسان دانشگرا و کمک مهندسان تکنوگرا
و تکنسین های حرفه کار و ماهر تضمین و تحقق می یابد .کمیت و یا تعداد کافی مهندسان الزم است تا کیفیت معدودی از آن
ها مرزهای مجهول علوم و فنون مختلف را با توجه به پژوهش های علمی ،تحقیقات کاریردی و تجاری سازی اختراعات،
اکتشافات و گسترش کسب و کار دانش بنیان در خدمت توسعه ملی خود به پردازند.
آموزش دانش تئوری ،تعلیم شایستگی های مهارت های تکنیکی کاربردی و پرورش استعداد های انسان ایرانی تکنیسین ماهر،
متخصص ،صالحیت دار و مجرب مورد تایید مراجع ذیصالح برای انجام کارهای تکنیکی در کارگاه های ساخت و سازهای بتنی
شرط تضمین کیفیت برتر است .اجباری بودن استانداردهای ملی ویژگی های  -بتن آماده به شماره  6266با ویرایش نوین و
اضافه شدن بخش بارزسی سیستم کنترل کیفیت فرآیندتولید بتن واحدهای تولیدی بتن ،مواد ،مصالح ،سیمان ،فرآورده های
بتنی و ساخت و ساز بتنی به همراه حضور تکنیسین های ماهر و متخصص صالحیت دار در گارگاه های ساختمانی ضامن ارتقای
کیفیت سازهای احداثی بادوام مقاوم ( )Strong Durable Concreteدر برابر زلزله در سطح کشور است( بتن نوین باداوم
مقاوم با عملکرد فوق العاده باال)UHPCکه همسو با ابتکارهای پایایی ایران؛ توسعه پایداراقتصادی ،اجتماعی و سالمت محیط
زیست می باشد.
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تمدن عصر ما تمدن روش های مهندسی است.
روح عصر ما روح علوم ،دانش ،نوآوری ،فنون و مهندسی است
بدون مهندس ،کمک مهندس و تکنیسین تربیت شده گامی در خدمت توسعه ملی پیش نه توان برداشت.
امروزه ،از آنجاییکه برای نخستین بار است که فرصتی مناسب برای تمام مردم جهان بطور یکسان ایجاد شده است که بتوانند
جامعه خودرا بر پایه ساخ تار اقتصادی فرهنگی و گسترش کسب و کار دانش بنیان برنامه ریزی کنند ،دیگر لزومی برای ایران
دیده نمی شود که در مسیر تکاملی اقتصاد صنعتی کهن مانند مسیر طی شده کشور هایی همچون کره جنوبی ،هندوستان را به
پیماید ،این بار ایران می تواند از این مرحله به مرحله جدید ب جهد و با تمرکز بر ساختار اقتصادی فراصنعتی به جبران کمبود ها
و باقی مانده های عصر صنعتی گذشته خود به پردازد .هر چه تعداد گروه های پژوهشی علمی ،تولید و توسعه دانش ،نوآوری و
تکنولوژی کشور بیشتر شود میزان رشد و توسعه اقتصادی ،گسترش کسب و کار دانش بنیان ،پیشرفت اجتماعی و توسعه ملی
نیز بهمان اندازه باال تر می رود و در نهایت به ارتقای سطح زندگی جوانان امروز و نسل آینده می افزاید و از در صد مطالبات
آنان می کاهد.
این برنامه ریزی نیست که کار و اشتغال را برای مردم بوجود می آورد ،بلکه کادرهای علمی ،دانشور ،نوآور ،فن آور،
تکنوگرا ،ماهر و حرفه کاران هستند که با رهبری الکوی ایرانی مدیریت همدل رشد و توسعه اقتصادی ،اشتغال و کسب وکار
دانش بنیان را برای مردم اجتماع ایجاد می کنند.
تحول در عقالنیت تکنولوژی سبب پیدایش پارادایم یا الگوی نوین در قلمروهای پژوهش های علمی ،تولید و توسعه دانش،
آموزش ،نوآوری ،فناوری ،اقتصاد ،اجتماع ،فرهنگ و مدیریت می شود و سازماندهی مجدد سازمان ها را نیز به همراه می آورد.
این تحول در الگوی عقالنیت تکنولوژی ،رشد آگاهی و فرهنگ را در سطح اجتماع گسترش داده ،اقتصاد دانش بنیان را رشد می
دهد و کیفیت زندگی را ارتقاع می بخشد که این به نوبه خود متحول می شود ،بدین گونه تکنولوژی جدید خود محصولی از عصر
نوین می باشد.
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امروزه ،دانش ،پادشاه زمان است
و درکاخ پادشاهی خود(دانشگاه) ،برای پیاده سازی سیستم گلوبالیسم در قلمروی جامعه جهانی گلوبال مشغول به شکل
دهی روند حکمرانی خود است  .و از طریق شبکه مجازی گلوبال همتای شبکه بزرگ راه ها و ریلی دوران صنعتی که نقش
مهمی در رشد و توسعه اقتصادی گلوبال ،اجتماعی گلوبال ،فرهنگی گلوبال دارد ،گسترش استارت آپ های کسب و کار
باز دانش بنیان بخش خصوصی گلوبال درخدمت توسعه ملی را بعهده گرفته است.
امروزه ،اساسی ترین و کارا ترین برنامه ریزی نظام آموزش عالی آن است که پاسخگوی نیازهای رشد و توسعه اقتصادی
فراصنعتی و گسترش کسب و کار دانش بنیان در بازار رقابتی جهان گلوبال باشد که با ساختارسازی نوین برای پیاده سازی
(اقدام) اولویت های برنامه (عمل) درجهت آموزش دانش ،تعلیم مهارت های تکنیکی و پرورش استعدادهای مهندسان ،کمک
مهندسان و تکنسین ها دور زند ،زیرا منشا ،منبع انرژی ،نیروی محرکه و ابتکارهای توسعه پایدار ایران در پیشرفت عصر
فراصنعتی شامل ارتقای علمی ،تولید و توسعه دانش ،نوآوری ،تکنولوژی و فنون مهندسی و مدیریت تحت رهبری الگوی ایرانی
مدیریت همدل است.
در چنین دورانی ،در راه رشد ،و توسعه اقتصادی و گسترش کسب و کار دانش بنیان تکامل جامعه در جهت توسعه ملی
محدودیتی جز کمبود کادرهای علمی ،فنی ،تکنیکی ماهر و با تجربه وجود ندارد هر گره را می توان گشود مگر گره کمبود
نیروی انسان ایرانی تربیت شده ،ماهر ،با صالحیت و تجربه کاری که هیچ عاملی نمی تواند جای گزین آن شود.

تا کنون مسئله رابطه علوم ،دانش ،تکنولوژی و مهندسی با علم اقتصاد ایران مطرح
نبوده و اقدامی هم در یافتن راه حل مسئله برداشته نشده است

الگوی ایرانی مدیریت همدل
برای رهبری رهبران جامعه جهانی معاصر
همسو با توسعه پایدار جهان گلوبال مانند رهبری فرایند تدوین و تهیه برجام

Leading Leaders towards Global Sustainability
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درجهت بهره گیری از فرصت های طالیی موجود در سطح ملی و بین المللی و مشارکت در پیاده سازی استاندارد های ملی
همسو با توسعه پایدار شهرنشینی فراصنعتی خالق و هوشمند در خدمت برنامه ششم توسعه ملی امکان پذیر است.
امروزه ،مهمترین واقعیت حیاتی اقتصادی فرهنگی با کسب و کار دانش بنیان متعلق به دوران فراصنعتی و شرایط ملی و بین
المللی پسابرجام ،کمبودها و یا فقدان منابع الزم ،وسایل و عناصر علم اقتصاد مورد نیاز مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار خواهد
ماند .باید تابع قوانین عرضه و تقاضا و اصول توزیع ،پخش ،تقسیم منابع ،عناصر ،عوامل و وسایل محدود درارتقای پژوهش های
علمی ،تولید و توسعه دانش ،ارایه خدمات دان ش بنیان ،بنحو معقول بین احتیاجات جسمانی ،روانی و دانش نامحدود بشر باشیم
(تا بتوانیم با حداقل هزینه ،تولید و توسعه دانش ،در کنار تولید کار و سرمایه و زحمت ممکن ،محتمل و مطلوب حداگثر فایده،
ارزش واقعی متکی بر توسعه پایدار و سود بدست آید) در غیر این صورت پژوه ش های علمی ،دانش و فنون مهندسی ،کشور را
غنی نمی کنند و سطح زندگی مردم را باال نمی برند (برعکس در نتیجه ضایعات) با حیف و میل شدن و هدر رفتن عوامل،
عناصر کمیاب ،منابع و وسایل ارزنده محدود ،کشور فقیر تر می شود و از سطح کیفیت زندگی مردم کاسته خواهد شد.
علم اق تصاد بدون استفاده از علوم ،دانش و فنون مهندسی حتی یک قدم ثمر بخشی را برای پیشرفت و توسعه پایدار علمی در
خدمت توسعه ملی کشور نمی تواند بردارد .کاربرد اصول علم اقتصاد می تواند از علوم ،دانش و فنون مهندسی به نحو موثر و
کارا بهره گرفته و برای توسعه پایدارملی ب ه سطح تعالی از آن استفاده نماید .علوم ،دانش و فنون مهندسی و علم اقتصاد الزم و
ملزوم یکدیگرند و در واقعیت حیات شان از هم جدا نیستند.
متاسفانه تا کنون در کشور ما رابطه بین این دو رشته یا گروه علمی چندان معین و مشخص نبوده است و قصور تمام از طرف
مهندسان ،کمک مهندسان و تکنیسین ها نبوده است ،بلکه بیش از هر چیز دیگری یک مقوله ای مدیریتی است که باید در
ایجاد حسن تفاهم همکاری بیشتر و نزدیک تر بین علم اقتصاد و اقتصاد دانان و علوم ،دانش مهندسی و مهندسان و تکنیسین
ها قدمی ماهرانه تحت لوای رهبری الگوی ایرانی مدیریت همدل با رویکرد انتگرال و هولستیک در خدمت توسعه پایدار
شهرنشینی جدید خالق و هوشمند دوران فراصنعتی برداشته شود.
پیدایش پارادایم جدید و یا الگوی نوین در قلمروی علم ،دانش و نوآوری های تکنولوژیکی ،بازانگاری یا مهندسی مجدد و
ارتقای استانداردهای ملی در بتن و صنایع س اخت و سازهای بتنی را می طلبد و از اینرو ویرایش نوین سند استاندارد ملی
اجباری شماره  6266ویژگی های  -بتن آماده و نظام بازرسی و کنترل کیفیت فرآیند تولید واحدهای تولیدی بتن آماده ،مواد و
مصالح و ساخت و سازهای بتنی و نیز تدوین دانشنامه بتن ایران به عنوان بخشی از سندزنده چشم انداز  02ساله بتن و صنایع
ساخت و سازهای بتنی در قالب نه سند و  02نظام نامه در درازای  01گذشته تدوین شده است.

9

چشم انداز  02ساله توسعه پایدار بتن و ساخت و سازبتنی
شورای توسعه استراتژی بتن ایران "شتابا" باور به تغییرات پارادایم تکنولوژی و پیدایش دو پدیده جوامع گلوبال و ساختار
اقتصادی دانش بنی ان و تمرکز بر عوامل اصولی عصر نوین فراصنعتی ،تصمیم گیری برای تدوین و تهیه منشور توسعه پایدار
ملی ایران زمین ،و در راستای این مهم در یک اقدام نمادین به تشکیل"کمیته راهبردی توسعه پایدار بتن ایران" اقدام نمود و با
حضور فعال آقای مهندس مصطفی احمدوند ،آقای دکتر مجتبی احمدوند ،آقای دکتر علی نورزاد ،آقای دکتر برنجیان و آقای
مهندس کالنتری کمیته مذکور به ریاست آقای دکتر علی نورزاد در این راستا شروع به فعالیت نموده است؛ باور کمیته بر این
است که امروزه در کشور ،منطقه و سطح جهان گلوبال چنیین می باشد:
عدم رابطه دانش اق تصادی با اقتصاد دانان و دانش مهندسی و تکنسین با مهندسان و تکنسین های کشور می باشد ،که برای هدایت و حمایت از این
برنامه رهبری الگوی ایرانی مدیریت همدل و هولستیک در تدوین استراتژی و پیاده کردن برنامه های اجرایی و استاندارد های ملی اجباری در
خدمت توسعه ملی ضروری است.
باید افق فکری و دید مهندسان و آکادمیست های دانشگاهی را گسترش علمی داده و برای نیل به این هدف باید علوم اجتماعی ،اقتصادی و انسانی
به برنامه های آموزشی دانشجویان مهندسی اضافه شوند .در دنیای امروز مهندس سازنده و بنیان گذار جامعه و تمدن عصر نوین است که نمی تواند
از روابط بین کار حرفه ای و رشته تخصصی خود و دنیای اطراف آن 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 یک فرد آگاه ،برجسته و رهبری فداکار برای مردم خود باشد.
باید مقام ،منزلت ،احترام و ارزش انسانی کارشناسان فنی  ،کمک مهندسان متوسط و تکنیسین خبره و با مهارت موجود را باالتر برده و درآمد آن ها
نیز هم ردیف مهندسان باشد تا ج وانان فقط به طرف دانشکده های مهندسی هجوم نیاورند و حتی بعضی مهندسان حاضر می شوند به مشاغل تکنیسین
ها روی آورند .در مقابل هر مهندس  5الی  7نکنیسین الزم است و میزان تقاضا و احتیاج به کارشناس فنی و تکنیسین ها و افراد خبره با تصاعد
هندسی رو به افزایش است.
نقش مهندس بصورت سرچشمه نیروی تحرک و جنب جوش و رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی است و بوسیله پژوهش علمی و تحقیقات فنی مستمر
روش های خالق تولیدی تازه ،توسعه دانش ،نوآوری ،و فناوری را بوجود می آورد .مواد ،مصالح ،بتن ،تکنیک ها ،سیستم ها ،ابزارها و ماشین آالت
بهتر و سبک تر و کم سوخت تر و موثر و کارا تر و با سرعت بیشتر و خود کارتر اختراع ،ابداع و ابتکار می نماید .این جنین مهندس نقش الهام بخش،
خالق ،انعطاف پذیر ،هوشمند در جامعه نوین را بعهده دارد.
زندگی کردن و تماس مستمر میلیون ها جوان ایرانی با فرهنگ و تمدن دانش بنیان ،تمرین فعالیت های کار مهندسی ،فنی و ارتقای مهارت های
تکنیکی و آشنایی با فرهنگ رفتاری انسان ایرانی اسالمی ،اخالق حرفه ای و کردار سازمانی کسب وکارکار جمعی دانش بنیان بخش خصوصی در
جوامع گلوبال جهان فراصنعتی در سطح ملی و خارج از ایران است.
حال نوبت برگرداندن این نخبگان ،زبده گان و بهترین عناصر تحصیل کرده خود بهر وسیله ی ممکن به ایران ،کسانی که سایرکشورها بخاطر نبوغ
آنها و داشتن شرایط و زیرساخت های آماده برای آموزش ،تعلیم و پژوهش در کشورشان آنها را از ما ربوده اند.
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-

نبود استانداردهای شفاف و دقیق مبتنی بر مشخصات عملکردی جدید و پیاده کردن آنها برای مصرف مواد و مصالح بدون هدر
رفتن امکان پذیر نبوده و در چرخه تولید مصالح تا پای کار حدود  02در صد هدر می رود و  02درصد آن استفاده می شود.

 نبود بهره برداری بهینه از معادن مصالح ساختمانی سبب از بین رفتن منابع طبیعی می شود. ب عالوه بر این نیز یکی دیگر از معظالت موجود فوق مقوله عدم نیروی انسان ایرانی تربیت شده ،ماهر متخصص ،باتجربه کمکمهندس ،کمک مهندس و تکنسین در کارهای تولیدی ،خدماتی و صنایع ساخت و ساز است.

عدم وجود تکنیسین ساختمانی ماهر ،متخصص و با تجربه در پروژه های ساخت و سازهای بتنی کشور در
چیست؟ایران در خاورمیانه و آسیای غربی در محل خالء علمی ،دانش ،فنی ،تکنولوژی ،صنعتی و فراصنعتی قراردارد و در فرهنگ
ایران زمین پژوهش و تحقیقات علمی ،دانش ،نوآوری ،و تکنولوژی ریشه های عمیق و دیرینه دارد ،شورای توسعه استراتژی بتن ایران
"شتابا" متکی بر دیدگاه آینده نگر و رویکرد انتگرال و هولستیک با تدوین و تهیه سند زنده چشم انداز  02سال توسعه پایدار آینده ایران،
جهشی صعودی بزرگی را در ارتقای علمی ،تولید و توسعه دانش ،نوآوری ،تکنولوژی ،درجهت رشد و توسعه اقتصادی و گسترش استارت
آپ های کسب وکار دان ش بنیان بخش خصوصی در جامعه گلوبال در ورای کشور در منطقه را پیش بینی می کند که اگر این فرصت را از
دست بدهیم دیگر تکرارش بسیار بسیار مشکل خواهد بود.

تصویر :4جشنواره و کنفرانس بتن و زلزله  5دی ماه 1935
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ارتقای کیفیت بتن و صنعت خطیر ساخت و ساز بتنی در گروی ارتقای مهارت های تکنیکی نیروی انسان
ایرانی مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار است.
تکنسین کیست؟
تکنسین رشته فنی و مهندسی به فردی اطالق می شود که دانش نظری و مهارت تکنیک های فنی و کاربردی را در عمل خاص تعلیم
دیده ،آموخته و ملکه مغز او شده باشد و صالحیت کار حرفه ای او مورد تایید مراجع ذیصالح باشد و او می تواند در پروژه های
تولیدی ،نظارتی و اجرایی بعنوان نیروی انسانی صالحیت دار اشتغال بکار داشته باشد که در کشورهای پیشرفته این فرد
تکنسین معرفی می شود و الزاما این فرد بعنوان شخص دارای مدرک تحصیلی کاردانی یا فوق دیپلم مطرح نمی باشد ،بلکه هر
فردی با هر مقطع تحصی لی که مهارت تکنیک های رشته خاصی را آموزش و تعلیم دیده و آموخته باشد تکنسین نامیده می
شود ،یعنی کسی که دارای مهارت های اجرایی تکنیک های رشته خاص است بدون توجه به مقطع تحصیلی او.
از آنجایی که انسان ایرانی به فرهنگ مدرک گرایی به رتبه و مقاطع باالتر تمایل بیشتری نشان داده است بطوریکه افراد دارای
مدارک تحصیلی مقطع کاردانی به مقطع کارشناسی ادامه تحصیل داده اند بطوریکه مقطع کارشناسی نیز از نظر تعداد به
سطحی اشباع و نا مطلوب رسیده است و حاال به دوره مقطع کارشناسی ارشد در حال انتقال است .مرکز تحقیقات بتن متب با
اتکا به الگوی ایرانی مدیریت همدل ،درایت فرهنگ ایرانی و با ابتکار و خالقیت نوین ،دانش نظری ،و تجارب آموزشی  02سال
گذشته خود تا کنون به آموزش ،تعلیم و تربیت مهارت های تکنیکی کاربردی بیش از  8222نفرتکنسین بتن ،متخصص و ماهر
پرداخته است.
باور مرکز تحقیقات بتن متب ب ر این است که دانشجویان و مهندسان جوان در رشته عمران نیاز به یادگیری و تعلیم مهارت های
تکنیکی و کاربردی دارند .این مهندسان جوان باید در یک سری دوره های مهارت آموزی حرفه ای شرکت نماید تا بتوانند در
پروژه های مختلف شاغل بکار حرفه ای شوند و به ارتقای کیفیت بتن و صنعت خطیر ساخت و ساز بتنی کشور در خدمت برنامه
ششم توسعه پایدار شهرنشینی فراصنعتی ،و در جهت گسترش امکانات روستایی و شهری خالق و هوشمند قرار گیرند.
امروزه ،می توان برای رسیدن به اهداف کمی و کیفی برنامه راهبردی و اجرایی توسعه پایدار ایران زمین با پیاده سازی سیستم تضمین کیفیت
تولید و توضیع و 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 رونمایی از ششمین سند نظام نامه طرح جامع و نظام بازرسی و کنترل کیفیت ساخت وساز بتنی در قالب استاندارد

مشخصات – ویژگی های بتن آماده ،استاندارد ملی اجباری شماره  6266در یکی از سند های02گانه چشم انداز  02ساله محور است که به ریاست
محترم سازمان ملی استاندارد جهت اجرایی کردن آن تقدیم کردید که بهیقین راهگشا و تأثیر گذار خواهد بود.
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فناوری دیدگاهی است که سبب ایجاد تغییرات و تحوالت الگوی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و اخالقیات فردی و جمعی حرفه
ای و پیدایش فضای مدرن انتزعی و جغرافیایی تکنولوژی و سعی در جا انداختن این تغییرات فرهنگی می شود و الگوی مدیریت
خاص خود را نیز به همراه می آورد .از اینرو الگوی ایرانی مدیریت همدل ،انتگرال و هولستیک برای رهبری مدیریت استراتژی،
تهیه و تدوین منشور ،چشم انداز ،رسالت نوین و ماموریت جدید برای پیاده کردن برنامه ریزی مدیریت استراتژی ارتقای پژوهش
های علمی ،تولید و توسعه دانش ،نوآوری و فناوری مبتنی بر تفکر خردجمعی برای توسعه پایدار شهرنشینی خالق و هوشمند در
عصر فراصنعتی ،و رسیدن به هدف های مورد نظر ،این تغییرات را جهت دار و رهبری می نماید.
تحول در عقالنیت وجودی یا رسالت تکنولوژی سبب پیدایش پارادایم یا الگوی نوین در قلمرو آموزش عالی و پژوهش های علمی،
تولید و توسعه دانش و یادگیری ،نوآوری ،فناوری ،توسعه پایدار اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی می شود .بازانگاری
سازماندهی و مهندسی مجدد سازمان ها را نیز به همراه می آورد .این تحول در الگوی عقالنیت وجودی تکنولوژی ،رشد و توسعه
آگاهی و فرهنگ را در سطح اجتماع گلوبال گسترش و ساختار اقتصادی فرهنگی و کسب و کار دانش بنیان بخش خصوصی را
رشد و توسعه داده ،بهبود اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی را ارتقاع می بخشد که این به نوبه خود
متحول می شود ،بدین گونه تکنولوژی جدید خود محصولی از عصر نوین می باشد.
جمهوری اسالمی ایران امروز با بهره گیری از علم مدرن و دانش ،نوآوری و فناوری به روز در عرصه های مختلف به ویژه بخش بتن
و ساخت و ساز بتنی در خدمت توسعه پایدار شهرنشینی خالق و هوشمند فراصنعتی جایگاه ممتاز دارد به گونه ای که مرکز
تحقیقات بتن ایران (متب) به عنوان نماینده رسمی موسسه بین المللی بتن امریکا( )ACIو رئیس کمیته شاخه های بین المللی
موسسه بتن امریکا ،ACIخارج از امریکا ()ACI International Chapters Committee Chairmanدر منطقه معرفی شده
است و بطور مکتوب در اساسنامه قطعی مرکز تحقیقات بتن (متب) ،مصوبه شده توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مشهود
است.

تصویر :5دوره های آموزشی و تعلیم مهارت آموزی تکنسین های تخصصی مرکز تحقیقات بتن(متب)
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نگاه حاکمیتی رویکرد مکانیکی پروژه محور به ساخت و ساز وچالش های موجود،
اصالحات ساختاری و نهادی را در حوزه مسکن اجتناب ناپذیر کرده است.

پروژه نوین عمرانی کشور
روسازی های بتنی ،جایگزین روسازی های آسفالتی جاده ها و بزرگ راه های

ک مرکز

تحقیقات بتن(متب) در درازای تاریخچه  01سال گذشته خود با تدوین طرح جامع استفاده از روسازی های بتنی در
جاده ها و بزرگراه های کشور و انجام پژوهش های تحقیقاتی کاربردی بعمل آمده توسط محققان خود توانسته
پیوسته تجارب گرانبهایی را بدست آورد و با پیمانکاران و مشاوران راهسازی برای پیاده کردن این پروژه در عمل
همکاری نزدیک داشته باشد .و در حال حاضرآمادگی همگرایی در جهت ارایه دستاوردهای خود به مهندسان
مشاور و پیمانکاران و جامعه مهندسی راه سازی کشور را اعالم می دارد .از آنجایی که اخیرا از سوی مسئوالن
وزارت راه و شهرسازی روسازی بتنی به عنوان جایگزین روسازی آسفالتی مطرح شده و نیز مورد استفاده قرار
گرفته است ،از اینرو موضوع مهم ارزیابی ،بازرسی ،نظارت و گواهی کنترل دقیق بر نوع بتن و کیفیت تولید بتن و
اجرای آن است که مجدا ضامن تحقق اهداف مورد نظر مدیران مدبر کشور می باشد.
امروزه با ترویج طرح جامع نوین روسازی بتنی جاده ها و بزرگ راه های کشور موج جنبش نوین کاربرد بتن برای
اجرای روسازی های بتنی گسترده می شود و با توجه به اهمیت دانش بتن ،تخصص و مهارت تکنیکی تولید بتن
های خاص روسازی بتنی و اجرای حرفه ای و تخصصی آن متکی بر دانش تئوری ،دانش مهارت های تکنیکی و
کاربردی ،توسط تکنسین های ماهر ،مجرب و بهره گیری از دستاورد های پژوهش های کاربردی و همگرایی سایر
محققان و همکاران سبب ایجاد هم افزایی و پیشگیری از پراکنده کاری در صنعت نوین روسازی بتنی در کشور
می شود .از اینرو موضوع ارزیابی ،بازرسی ،نظارت ،کنترل کیفیت ،تضمین کیفیت متکی برالگوی ایرانی
مدیریت همدل در سیستم نظارت دقیق بر نوع بتن ،تولید ،انتقال ،استقرار ،تراکم ،پرداختکاری ،عمل آوری،
نگهداری ،حفاظت و تکنیک های اجرایی آن توسط تکنسین ها و مهندسان تعلیم دیده دارای مهارت های
تکنیسینی ،کاربردی ،متخصص ،ماهر و دارای گواهینامه صالحیت است که کشور می تواند از معظالت گذشته و
موجود در بخش ساخت و ساز بتنی دوری جوید که این خود شاه کلید راهکار چشم انداز بتن و ضامن تحقق
اهداف مورد نظر جامعه مهندسی عمران کشور می باشد.
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بدین وسیله از دست اندرکاران ،مدیران فنی و مهندسی راه سازی و مسئولین محترم وزارت راه و شهر سازی در
خواست می شود توجه ویژه به این روند نوین مبذول نمایند که در صنایع بتن و ساخت و ساز بتنی افراد متخصص
در تکنولوژی بتن و یا ساخت و ساز بتنی الزاما متخصص روسازی بتنی راه سازی تعریف نمی شوند .پیشنهاد می
شود از متخصصان راه سازی و روسازی بتنی بهره گرفت ه شود و با ارایه آموزش های حرفه ای و مهارت آموزی به
پرورش و تربیت تکنسین های متخصص روسازی بتنی اقدام نماید و تعدادی از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
ذیصالح را به این دوره های حرفه ای اختصاص دهند.
لیکن علیرغم فرمایشات مقام معظم رهبری دربارة چشمانداز  02ساله و تحقق ایران صنعتی درسال  0626و نیازهای
بخش صنعت و تکنولوژی کشور ،و بنا بر باور ما در کمیته راهبردی ،بهرهبرداری از مصالح به دلیل نبود استانداردهای
دقیق و شفاف مبتنی بر مشخصات فنی عملکردی نوین و پیاده سازی اجباری ،بدون هدر رفتن امکان پذیر نبوده و
در چرخة تولید تا مصرف حدود 82درصد آن به هدر رفته و تنها از 02درصد آن استفاده میشود .بیگمان برای
جلوگیری از این امر ،تدوین استاندارد اجباری و پیاده کردن سیستم بازرسی و کنترل کیفیت فرایند تولید واحدهای
تولیدی مواد ،مصالح ،سیمان ،بتن و ساخت و سازهای بتنی کشور از ضرورتهای محتوم است .در پاسخ به این
ضرورت و لزوم توجه ویژه به حوزه کیفیت مدیریت سیستمی به عنوان پارادایم استراتژی و نقشه راه چشمانداز 02
ساله و سندطرح جامع بتن و با هدف ارتقای سطح دانش تئوری دوام و مهارتهای تکنیکی کاربردی به منظور یاری
رساندن به متولیان اصلی یعنی مشتریان ،کارفرمایان و دستاندرکاران سازمانی کشور و نیز برای اجباری و اجرایی
کردن سند نظام طرح جامع استانداردهای های ملی بازرسی و کنترل کیفیت واحدهای تولیدی مصالح ،بتن و کیفیت
اجرای ساخت و ساز بنیادین ،شورای توسعة استراتژی بتن ایران اقدامات ارزندهای انجام داده و پیشنویس
محورهای اصلی استراتژی طرح جامع بتن و صنعت ساخت و سازهای بتنی ایران را در قالب نه محور و ده سند نظام
نامه تدوین نموده و به سازمان ملی استاندارد جهت اجرایی کردن آن ارایه گردیده است.
در چرخهی سیستم ساخت و ساز با کیفیت و در راستای رسیدن به اهداف چشمانداز بیست سالهی بتن و صنعت
ساخت و ساز بتنی کشور که همسو با سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری در خصوص پیشگیری و کاهش
خطرات ناشی از سوانح طبیعی و غیرمترقبه است ،اهتمام و توجه جدی به مقوالت زیر بیشک ضروری و الزامی
است:
الف) ایجاد کنسرسیوم های تمرکز هم اندیشی ،همدلی مؤثر و کارا برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی در خصوص راهیافت پیشگیری و حل
مشکالت موجود کیفیتی در صنایع ساخت و سازهای بتنی بر اساس تعامل نزدیک و خردورزانه بین سه حوزه ی :حکمران خوب-بخش
خصوصی -و بنیادهای مردمی مانند انجمن های علمی ،تکنیکی ،صنفی ،حرفه ای و  NGOها.
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ب) اتکا بر آیین نامه های ملی ،استانداردهای ملی بازرسی و کنترل کیفیت فرایند تولید مواد ،مصالح ،سیمان و بتن و اجرای مشخصات فنی
عملکردی ساخت و سازهای بتنی توسط نیروهای تعلیم دیده ،ما هر و صالحیت دار در تکنیک های رشته کاری؛
ج) طراحی سیستم تنظیم کیفیت اجرای ساخت و سازهای بتنی در برپایه مشارکت( )PARTNERSHIPبین سه ارکان محوری کارفرما –
پیمانکار – مشاور/دستگاه نظارت ،و نظام مهندسی توسط نیروهای متخصص ماهر و شایسته به منظور ارتقای سطح کیفیت ،بهره وری و پیشرفت
ساخت و ساز های بتنی؛
بدین ترتیب روشن است که امروزه به رویکرد الگوی نوین و استراتژی جدیدی برای ارتقای ساخت و سازهای بتنی با دوام مقاوم کنترلشده در
سیستم نوآوری های تکنولوژی بتن مانند بتن های با عملکرد فوق لعاده باال نیازمندیم که در قالب چشم انداز و راهکار های آن شود

تصویر :6جشنواره کنفرانس بتن و زلزله  5دی ماه 1935

مرکز تحقیقات بتن (متب) با مشارکت موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدارآریا و انجمن علمی مهندسی بتن و
سازه های بتنی ایران امسال نیز نوزدهمین جشنواره بتن و زلزله ایران و همایش سالیانة موسسه بتن امریکا ( -)ACIشاخة
ایران را با موضوع «کنفرانس بتن و زلزله» ،قطعنامه نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور تهیه و تدوین شده توسط کمیته
راهبردی بتن ایران به نماینده معاونت پژوهشی آقای دکتر محسن شریفی و نماینده معاونت آموزش عالی آقای دکتر....موالیی

جهت کاربردی کردن آنها در برنامه ششم کشور .ارایه قطعنامه نظام نظام بازرسی و کنترل کیفیت فرایند تولید
واحد های تولید بتن ،مواد ،مصالح و ساخت و سازهای بتنی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران به
سازمان ملی استاندارد ایران جهت پیاده کردن آنها در برنامه ششم کشور.

16

چشم انداز  02ساله توسعه پایدار بتن و ساخت و سازبتنی
آقای مهندس حبیب اهلل بیطرف رییس نظام مهندسی استان تهران ،آقای مهندس مصطفی احمدوند رییس مرکز تحقیقات
بتن ،آقای دکتر اسماعیل قادری فر مدیر کل دفتر تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،آقای مهندس

محسن کالنتری مدیر عامل بنیاد بتن ایران ،آقای مهندس حسینعلی روحانی رییس هیئت مدیره بنیاد بتن ایران با
همکاری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدارآریا و حمایت و
پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،با همکاری انجمن علمی "مهندسی بتن و سازه های
بتنی ایران" ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت نیرو ،سازمان توسعة منابع آب و نیروی ایران ،وزارت صنایع و
معادن ،سازمان ملی استاندارد ایران ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،بنیاد بتن ایران ،نظام مهندسی ساختمان
کشور و استان تهران و پژوهشکدة بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله و کانون عالی انجمن
کارفرمایان ساختمانی و با هدف ارتقای سطح دانش علمی و مهارتهای فنی و کاربردی مهندسان عمران،
مشاوران ،پیمانکاران ،تولیدکنندگان ،دانشجویان و کلیه دستاندرکاران صنعت ساخت و ساز بتنی و وزارت
علوم و تحقیقات و فناوری در روزهای یکشنبه و دو شنبه مورخ  5و  6دی ماه سال  0415شمسی در محل
فرهنگسرای پارک اندیشه با شکوه خاصی برگزار کرد.

افتتاحیه
در مراسم افتتاحیة جشنواره کنفرانس بتن و زلزله تالوت قرآن توسط قاری محترم آقای فشمی و سرود جمهوری اسالمی ایران توسط
گروه سرود نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران(ناجا) بهطور زنده اجرا شد.

تصویر  : 7تالوت قرآن توسط قاری محترم آقای فشمی
مراسم افتتاحیه نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن و زلزله روز  5دی ماه 1935

17
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تصویر  : 8سرود پر افتخار جمهوری اسالمی
مراسم افتتاحیه نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن و زلزله روز  5دی ماه 1935

تصویر :3مجری محبوب همایش سرکار خانم علومی یزدی
مراسم افتتاحیه جشنواره کنفرانس بتن و زلزله روز  5دی ماه 1935

18
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جشنواره با پخش تیزر و کلیپی از فعالیت

اتام سوه تو و امتاشش اتام ااوار شتهت و ار ارازام تتارش

امگراشی و امدلی برام حضار هروع شراشد.

تصویر :11پخش تیزر همایش برا ی حضار
مراسم افتتاحیه نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن و زلزله روز  5دی ماه 1935

هخنرانی جناب آقای دکتر جواد برنجیان رئیس محترم موسسه بین المللی بتن آمریکا ) - (ACIشااخه
ایران و شزارش فعالی اام هالیانو و اه اورااام پژواش اام علمی و آسوزهی سوه و

تصویر :11سخنرانی دکتر جواد برنجیان

19

چشم انداز  02ساله توسعه پایدار بتن و ساخت و سازبتنی
جناب آقام اک ر خیراهلل خااسی سعاون

سح رم وزشر راه و ههرهازم و سدشرعاسل هرک

زشربناشی حمل و نقل کشور بو اشراا هخن ارباره فعالی

هاخ

و توهعو

اام صورت شرف و توهط سجموعو خوا پرااخ ند.

تصویر :12سخنرانی دکتر خیراهلل خادمی

جناب آقام سهندس علیرضا جاوشد سعان

سح رم فنی و عمرانی ههر اارم تهران بو اراشتو شتزارش فعالیت

طراحی و اجرام پروژه اام ههر تهران و سقاوم هازم ار برابر زلزلو پرااخ ند.

تصویر :19سخنرانی مهندس علیرضا جاوید

21
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جناب آقای دکتر کریم زارع رئیس محترم باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزاری جشننواره
یاده شده را در راستای شکوفایی و خود باوری جواننان کشنور بانیار زنائز اهدینس دانانتند و
گزارشی از فعالیس های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی در هدین راسنتا
و اعطای مزایای نخبگان به دانشجویان برتر ماابقات ملی دانشجویی بتن  ACIرا ارایه دادند.

تصویر :14سخنرانی دکتر کریم زارع

جناب آقای مهندس علی اکبر شفیعی مدیر کل دفتر طرح و برنامه شرکس مدیریس منابع آب
ایران به ایراد سخنرانی پرداختند.

تصویر :15سخنرانی مهندس علی اکبر شفیعی

21
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قدر دانی از چهره های ماندگار صنعت ساخت و ساز کشور
در نننوزدهدین هدننای

سننالیانة موساننة بننینالدللننی بننتن آمریکننا  -)ACIشنناخه ایننران بعنننوان

بزرگ ترین و معتبرترین گردهدایی فعنانن و دسنس انندرکاران نننعس بنتن کشنور کنه بنا ز نور
جدننع کریننری از محققننانص متخااننانص اسنناتید مراکننز دانشننگاهیص آمننوزی عننالی و تحقیقنناتیص
کارفرمایننانص پیدانکننارانص مهندسننان مشنناورص تولیدکنننندگانص ماننرن کنننندگانص دانشننجویان و بننا
پشننتیبانی و ز ننور ندایننندگان بنینناد هننای مردمننی ص .انجدنننهننای وازنندهای تولینندی بننتن آمننادهص
انجدن تولیدکنندگان افزودننی هنای بنتنص انجدنن علدنی مهندسنی بنتن و سنازه هنای بتننی اینرانص
انجدن سیدانص جامعه مهندسین مشاورص انجدن پیدانکاران و کانون کارفرمایان برگزار شدص
از چهرههای فعال و ماندگار در رشته های ننعس ساخس وساز کشور تقدیر به عدل آمدص
آقای مهندس محمد رودگری مدیر عامل گروه مهندسین هراز راه
آقای مهندس خداشکرکاظمی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل گروه صنعتی بوذر جمهر
آقای مهندس سید محسن مقدس زاده مدیر عامل مدیر عامل شرکت بتن شانتیه
آقای مهندس علی حاج رسولی ها عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بنیاد بتن اصفهان
آقای مهندس حسین مهریان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مرکز مطالعات نیرو
آقای مهندس محمد ساالری مدیر عامل بنیاد بتن خراسان
آقای مهندس علی جعفری زاده رئیس هیات مدیره سیمان مازندران

تصویر :16مراسم قدر دانی از چهر های ماندگار

22
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تصویر :17مراسم قدر دانی از چهر های ماندگار

تصویر :18مراسم قدر دانی از چهر های ماندگار

23
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جناب آقای دکتر محان شریفی مدیرکل دفتنر سیاسنتگراری و برنامنه رینزی امنور پژوهشنی
نداینننده محتننرم معاونننس پژوهشننی و جننناب آقننای دکترانننیر مننونیی دهکننردی منندیر کننل
دفترگاتری آموزی عالی نداینده محترم معاونس آموزشی وزارت علومص تحقیقات و فناوریص با
ز ور گرم خوی

بی

از پی

به نوزدهدین جشنواره کنفرانس بتن و زلزله رونق بخشیدند.

تصویر :13حضور آقایان دکتر محسن شریفی و دکتر اصغر موالیی دهکردی

تصویر :21نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله  5دی ماه 1935

24
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قدردانی از استاد برتر سال در کشور

قدردانی از استاد فعال و برتر منتخب سال جناب آقای دکتر جواد واثقی امیری رئیس محترم دانشگاه
ننعتی نوشیروانی بابل از طرن هیات داوران و هیات رئیاه موساه بین الدللی بتن آمریکا( – )ACI
شاخه ایران و اعطای لوح تقدیر و تندیس مرکز توسط مقامات عالی زاضر در هدای

قدردانی بعدل

آمد.

تصویر :21قدر دانی از جناب آقای دکتر جواد واثقی امیری استاد برتر
نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله  5دی ماه 1935

تصویر :22نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله  5دی ماه 1935

25
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 پیام همبستگی و پشتیبانی موسسه بین المللی بتن آمریکا(  )ACIبه نوزدهمین جشنواره همایش
پخش فیلم کوتاه تهیه شده توسط کارشناسان مرکز تحقیقات بتن از بتن ریزی های سنتی اصالح شده به روز به روش های جدید
غیر استاندارد که در تهران اخیرا توسط پیمانکاران اجرا می شود و از چشم مسئولین به دور مانده است.

تصویر :29تحویل قطعنامه نظام آموزش عالی تو سط مهندس مصطفی احمدوند به دکتر محسن شریفی
نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله  5دی ماه 1935

تصویر :24نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن و زلزله  5دی ماه 1935

26
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تجلیل از پروژه های برتر عمرانی کشور

الف :پروژه پانورامای دفاع بیت المقدس
کارفرما :سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
پیمانکار :شرکت سازه های صنعتی آذران
مشاور :شرکت طراحی دایره

ب :پروژه ی روسازی بتنی بزرگراه قاین – بیرجند
کارفرما :شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حمل و نقل کشور
پیمانکار :شرکت ریبار
مشاور :شرکت برآیند

ج :پل قطعه 6ب محور همدان -بیجار(پل بزرگ سد تالوار)
کارفرما :شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حمل و نقل کشور
پیمانکار :شرکت توسار
مشاور :شرکت مهندسین مشاور مترا

تصویر :25قدردانی از کارفرمایان ،مشاوران و پیمانکاران پروژه های عمرانی برتر کشور
نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله  5دی ماه 1935

27
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کلاوپ فارهناگی و هناری مرکاز تحقیاقاات بتان(متب)
مراسم هنری ،شعر و اجرای سرود ملی
سرود ملی توسط نیروی انتظامی جدهوری اسالمی ایران ناجا) بطور زنده در سالن هدای
اندیشه اجرا شد .و برای چهارمین سال برگزاری برنامه هنری و اجرای ندای

فرهنگارای

با موضوع توسعه پایدار و الگوی

ایرانی مدیریس هددل و انتگرال به مناسبس پیشرفس برنامه های پژوهشی و اجرایی کردن استاندارد های
نوین تدوین شده توسط مرکز و پیگیری برای اجباری کردن آنها در راستای چشم انداز  02ساله بتن و ساخس و
ساز بتنی و ارایه به مدعوین در هدای

اماال با شگرفی خانی تشویق زظار را به هدراه داشس.

برگزاری چهارمین جشن آیین فارغ التحصیالن موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا

تصویر :26جشن فارغ التحصیلی دانشجویان موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدارآریا
نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله  5دی ماه 1935
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صنعت بتن می تواند تبدیل به یک قهرمان کیفیت تولید شود.
افراد تحصیلکرده در سطح عالی ،شامل سه قشر دانشگرایان ،تکنوگرایان ،حرفه کاران نوآورخالق و توانای جامعه جدید
گلوبال کشور با انگیزه های فراوان ،بزرگترین و با ارزش ترین سرمایه نیروی انسانی به مثاله ثروت اجتماعی ایران در
خدمت صنعت بتن به شمار می آیند که باید بر اساس برنامه های خالقانه به جذب و آموزش دانش و ارتقای مهارت های
تکنیکی و کاربردی آنان پرداخت ،چرا که این نیروی انسانی دانشگرا هستند که قادرند با تکیه بر دانایی و خالقیت خود
بر بستر سازی واحد های صنعتی و فراصنعتی بسیاری از مشکالت فنی و مهندسی را کشور مرتفع می سازند .از این رو
هم یاری و همگرای در بخش فنی و مهندسی و همکاری صنعت بتن و مراکز آموزشی عالی نه فقط به اشتغال
استادکاران کارآزموده بلکه مهندسان در این صنعت قرار می گیرند که سرمایه گذاری برای ادامه آموزش ایشان هرگز
متوقف نمی شود.
صنعت بتن به دلیل موقعیت کلیدی فنی در ساخت و سازهای زیربنایی خود از اهمیت بسزایی بر خوردار است .این
صنعت از سویی کارآیی تولیدات صنعتی ،سازگاری با محیط زیست وکیفیت عالی تولیدات را باید تضمین کند ،از
دگرسو هیچ تولیدی در جامعه در حال رشد و یا صنعتی مدرنیزه شده بدون کاربرد بتن به مرحله ساخت و ساز صنعتی و
ساخ تار فرا صنعتی نمی رسد .صنعت بتن نه تنها باید ارایه دهنده بتن با کیفیت برتر باشد ،بلکه باید راه حل های
خالقانه و نوین را نیز برای حل مشکالت و کمبودهای گوناگون باقی مانده دوران گذشته تولید و ساخت و ساز های بتنی
در اختیار کاربران قرار دهد.
ارایه بسیاری از تولیدات فرآوده های بتنی و ساخت و سازهای بتنی بدون بتن با کیفیت خوب به بازار امکان پذیر
نخواهد بود .ادغام تکنولوژی اطالعات ،ارتباطات شبکه ای با نوآوری تکنولوژی برای ارتقای کیفیت مواد ،مصالح سنگی
و سیمان است که پاسخگوی درخواست های جدید و متغیر پروژه های کارفرمایان می باشد .نوآوری های تکنولوژی در
رشته های جدید فعالیت منجر به تأسیس شرکت های کوچک و بزرگ نوین می شود که از پایه شروع به رشد می کنند
که باید به موضوعات ذیل توجه ویژه نمود که تمرکز اصلی باید بر پایه صنایع غیر نفتی استوار باشد.
صنعت بتن بدون حمایت دولت و با تکیه بر نیروی بخش خصوصی باشد
صنایع ساخت و سازهای بتن نیاز به حمایت مالی و یا حفاظتی از جانب دولت نباید داشته باشد تا رقابت ،تمایز و برتری
در بازار سبب موفقیت و ارتقای کیفیت فرآورده های بتنی و در نتیجه سبب کسب قابلیت ،شایستگی و قدرت این رشته
صنعتی در کشور و منطقه شود .کمک مورد نیاز صنایع بخش خصوصی در توسعه تحقیقات کاربردی حمایت ملی
بصورت وام و پشتیبانی بانکی برای تحقیقات مورد نیاز جامعه از طرف بخش خصوصی می باشد که با تشخیص محققان
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خود سرمایه گزاری نمایند و سپس بتوانند وام های خود را باز پرداخت نمایند .تجارب جهانی دوران گذشته حاکی از
آن است که حکومت ها نه پژوهشگر خوبی بوده اند و نه سرمایه گزار خوبی در بخش توسعه ملی بوده اند.
عرضه کننده کارایی عالی تر و کیفیت بهتر
صنایع بتنی تقریبأ تنها سازنده کیفیت بتن ،سازه های بتنی و فرآورده های بتنی نیستند بلکه از جمله سرمایه های
ثابت به شمار می آیند به همین سبب در هر کجا که نامی از صنعت بتن به میان آید بدین ترتیب سرمایه گذاری خواهد
شد و این رشته از صنعت بتن حمایت و اهمیت کلیدی پیدا خواهد کرد .این صنعت باید به گونه ای به شود که متناسب
با ساخت و ساز و بر اساس خواست ه های کاربران قراگیرد .سازندگان آشنا با بتن آنرا مورد استفاده قرار می دهند و به
این دلیل صنایع بتنی نقش تعیین کننده و کلیدی دارد .صنعت بتن توانایی بکارگیری جدیدترین ابزار مورد استفاده در
بخش تولید و شیوه تبدیل را دارد ،ماشین آالت ارزشمند با کارآیی باال باعث ارتقای کیفیت فرآورده های بتنی و ساخت
وساز بتنی و افزایش بهره وری در کشور می شود تا به توان در عرصه بازار با مقاومت بیشتری به رقابت گسترده تری به
پردازند .باید شیوه سنتی تولید بتن را صنعتی و فراصنعتی نمود و کیفیت بتن ،کیفیت فرآورده های بتنی و کیفیت
ساخت و ساز بتنی را به یک فرهنگ مشتری مدار پیشرفته تبدیل نمود.

تصویر :27نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله  5دی ماه 1935
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امروزه کیفیت در تولید بتن پایا ،حفاظت از منابع ،سالمت محیط زیست و توسعه پایدار را نیز در بر می گیرد .بطوریکه
کاهش مصرف انرژی و تولید گاز کربنیک در تولید سیمان و کاهش مصرف سیمان در تولید بتن باعث کاهش فشار بر
محیط زیست شده و عالو بر این ضامن وضعیت سالمت محیط زیست و کیفیت زندگی در آینده نزدیک نیز می شود.
صنعت بتن با تالش فراوان و در پاره ای موارد در ارتباط تنگاتنگ و تحقیقات همگرا با مرکزتحقیقات بتن ،می توانند با
تکنیک های کسب شده ،نوآوری ه ای تکنولوژی و راه حل های جدید برای حل مشکالت ارایه شده از طرف کاربران
بوجود آورند و با اطالعات کافی می توانند تولیدات خودرا بهبود بخشند .در دنیای پیچیده فنی و مهنسی امروزی ،در
خواست مشتریان نیز به طبع گسترش می یابد و در یک ارتباط سیستمی خدماتی خاص برای مشتریان در کنار فروش
خالص ،نقش کلیدی بیشتری ایفا خواهد کرد .صنعت بتن به هر یک از مشتریان خود راه حلی خاص و بطور سفارشی
مطابق با درخواست های همان مشتری ارایه خواهد کرد و فقط بتن ارایه نمی شود بلکه خدمات طراحی ،ساخت و ساز،
خطوط کامل تولید در حد تحویل در دست تدارک دیده و تحویل خواهد گرفت.
واحد های تولیدی و عرضه کننده خدمات نیز با ارایه مشاوره در برنامه ریزی ساخت و سازهای بتنی برای تأمین مالی ،راه
اندازی پروژه ها ،آموزش همکاران ،مشتریان و ارایه خدمات بهتر در سراسر ایران و در همه ساعات برای تشخیص عیب و
بر طرف کرد ن آنها ،قدرت صنعت بتن را همچون صنایع ماشین سازی و الکترونیک و دانش گستر و مهندسان خبره و کار
آزموده خود را در اختیار جامعه قرار خواهند داد.
صنعت بتن باید مشتری مدار بوده دانایی؛ دانش و توانایی خود را در جامعه برای مشتری ها به نمایش قرار دهد و گرنه به
فنا می رود .صنعت بتن باید عرضه کننده فرآورده بتنی به تجارت جهانی باشد و سیستم خدماتی خود را به جهان صادر
کند .بازار باز ایران برای پاسخگویی به رقابت منطقه و کسب سهمی مناسب بدون محدودیت دولتی به آن می تواند
پرداخت .صدور خدمات و تولیدات بتنی به خارج از کشور عالوه بر جنبه های اقتصادی و استراتژیک برای شرکتها ،باعث
پیشرفت اقتصادی در سطح جهانی می شود به انتقال تکنولوژی سرعت بیشتری می بخشد و اعتماد بیشتر بین مشتریان
ملی و شرکای اقتصادی جهانی می شود.
ایران به لحاظ تکنولوژی در سطح بسیار خوبی در منطقه قرار دارد و پیشتاز است و به عنوان صنعت کلیدی برای تولید
صنعتی ،نوآوری را به صورت سیستمی به پیش باید برد و تکنولوژی ها را به سیستم های جامع تبدیل کرد ،به همین
سب ب باید در این بخش آگاهی و شناخت دقیق نسبت به تکنولوژی های جدید و پیش رفته داشته باشند تا بتوانند
تجربیات خود را در تولیدات و روند تولید به کار گیرند.
به دنبال مطالعات و فعالیت های تحقیقاتی انجام شده در حوزه نوآوری ،تکنولوژی و طرح جامع بتن کشور از سوی مرکز
تحقیقات بتن "متب" در سال  0482لزوم بررسی موقعیت و تبیین شرایط موجودکیفیت بتن و صنایع ساخت و ساز
امروزی کشور ،همسو با تحوالت علم ،دانش ،نوآوری و تکنولوژی در جهان و تبیین کیفیت زندگی مبتنی بر دستآوردهای
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تجربی بدون توجه به چارچوب تئوری های موجود منطقه ،جهان گلوبال با هدف ایجاد حساسیت و آشنا ساختن جامعه
مهندسی عمران با ابعاد مفهومی و تجربی اموری هستند که از سه بخش اصلی زیر بیرون نمی باشند:

.1

پیدایش انقالب دیجیتال و شکاف دیجیتال در شرایط عمومي جهان و وضعیتي كه هه

روند شکل گیري پارادایم هاي جدید انجامیده است.
.2

تغییرات پارادایم یا الگوهاي نوین در قلمروي علم ،دانش ،نوآوري و تکنولوژي ههتن،

صنعت و روند شکل گیري الگوواره نظام سیسهتمي نهوین "مقهاومتي دوامهي" و ادراک مفهاهیم،
تعاریف و مهم ترین شاخص هاي كیفیت ساخت و ساز و در نتیج ارتقاي كیفیت زنهدگي ،ننهد
نمون از تجره هاي جهاني در زمین استفاده از این شاخص ها هراي تدوین نشم انهداز ،تعیهین
مأموریت ،استراتژي ها ،نقش راه ،هدف گذاري ،سیاست و هرنام ریزي ههراي توسهع پایهدار و
حفظ سالمت محیط زیست محلي ،ملي ،منطق اي و گلوهال.
.3

پیش هیني و آینده نگري در خصوص راهیافت از مشهکالت موجهود مرههوه هه دوام و

مقاومت و هقاي سازه هاي هتني در هراهر زلزله  ،انفجهار و آتهش سهوزي و خهوردگي در توسهع
پایدار ها توج ه الزامات عصر دیجیتال ،حفظ سالمت محیط زیسهت و كیفیهت زنهدگي یکایه
افراد جامع گلوهال فراملي ایران و اتحادی خاورمیان و صدور خهدمات فنهي مهندسهي هه ههازار
منطق .
هر همین اساس مركز تحقیقات هتن "متب " هاور ه لزوم توج ویژه ه مدیریت دانش ه عنوان الگوي استراتژي مستند سهازي
نوآوري مبتني هر مطالعات و هررسي هاي نندسال اخیر محققان مركز هخصوص مبني هر دستاورد هاي حاصل از هاز سازي شهر
زلزل زده هم و نظر ه وجود مشکالت مرهوه ه دوام ،مقاومت و ماندگاري سازه هاي هتني در سطح كشور و نیهاز هه تهدوین و
تهی راهکار طرح جامع هتن ایران امري انکار ناشدني مي هاشد .این مركز آمادگي خود را جههت ارایه دسهتاوردهاي مطالعهاتي
فرایند محور ،جامع گرا و آینده نگران و پژوهش و تحقیقات كارهردي متکي هر مدیریت دانش هتن ،پیهروي فرمایشهات مقهام
معظم رهبري در خصوص تعامل نزدی

هخش خصوصي در جهت پیاده سازي سیستم هاي جامع اطالعهات ،دانهش و مهدیریت

طرح جامع هتن كشور را در راستاي تغییرات پارادایم علم و تکنولوژي هتن ها توج ه اهمیت این موضهو در تهدوین و هوجهود
آوردن استراتژي و نشم انداز دقیق ها اهداف دردسترس و تعیین راهکارهاي رسیدن ه آنها نیاز ه فعالیت ههاي متحهد ،یه
پارن و مشاركتي تمامي هخش هاي مختلف صنعت هتن را در جهت توسع پایدار در راهط نزدی
گرایي ،هم افزایي و تعامل نزدی

هم اندیشي ،هم یهاري ،ههم

در س حوزه :مراکز اقتصادی بخش خصوصی؛ مراکز صنایع حکمرانی خوب؛ مراکز و
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بنیاد های مردمی؛ انجمن های علمی ،تکنیکی ،صنفی ،صنعتی و  NGOها متکی برالگوی بزرگ ایرانی مدیریت همادل
بعنوان کلید تضمین اجرای موفق راهکار چشم انداز  02ساله بتن و تحصیالت تکمیلی پژوهش محور رشته عمران کشوور را
در نظر داشته است .تدوین و تهیه طرح پیشنهادی از طرف شورای توسعه استراتژی بتن ایران در مرکز تحقیقات بوتن کوه
شامل نتایج و دستاوردهای فعالیت های 08سال در بخش های مختلف پژوهش کاربردی ،تبدیل ایده بوه پدیوده ،نووآوری و
تکنولوژی در ساخت و ساز بتنی متکی بر کاربرد اصول الگوی بزرگ ایرانی مدیریت همدل در پیوند صنعت و دانشگاه در
نظام آموزش عالی پژوهش محور حضور کارا دارا می باشد.

تصویر :28مسابقات ملی دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور
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آنچه امروز در ایران می گذرد تاریخ ساز است .روزهای سرنوشت ساز را در جامعه انسانهای خاص با بودنشان در موقعیت های
تصمیم گیری در جهت تسریع توسعه با ارایه استراتژی و راه حل هایی که متأثر از نظام فکری ،مدل ذهنی یا پارادایم های حاکم بر
ذهن این افراد خاص است ،رقم می زند .تاریخ اندیشه ایران ،ك تاریخ آگاهي ،عقاید و كنش انساني و نیز اخالق ،سیاست و تاریخ
زیبایي شناسي است تا حد زیادي تاریخ الگوهای رهبری و مدیریت غالب نیز هرجامع مي هاشد.

از آنجاییکه در درازای تاریخ بشر ،ایران همواره کشوری صلح جوی و مردم این سرزمین جاوید ،مردمانی صلح طلب بوده و
این را نیز آگاهانه در توافق ژنو نشان داده اندکه خواستار صلح با جهانیان هستند و دوران نوین نقش آفرین در ایران آغاز
شده است .این خود شاهدی است از یک گسستگی تاریخی به سوی آینده ای شکوفا که با عقالنیت و خردورزی جمعی
برای نخستین بار به حدی رسیده است که گروه نخبگان ،فرهیختگان و کوشندگان متفکر کشور چنان رشدی کرده اند که
در سیاست ،مدیریت و اداره کشور ،منظقه و جهان می توانند نقش کلیدی و بسیار مهمی ایفا کنند.
به برکت انقالب اسالمی و تجارب و دستآورد های عملی 45سال گذشته ،ایران تنها کشور اسالمی در منطقه است که
امروزه ما می دانیم علم مدرن چیست ،و در آفرینش علم و کاربرد آن فعالیم ،به استعدادها و توانایی های خود آگاهیم ،می
دانیم چه می خواهیم ،می دانیم مشکل چیست و از کجاست ،معظالت واقعی و پیچیدگی های جامعه را درک کرده ایم،
آینده نگری و آینده نگاری می کنیم ،می خواهیم به جایی که هیچ کشوری نرسیده است برسیم ،و به همین دلیل راه حلش
را هم پیدا کرده ایم و در حال پیاده کردن آن هستیم .دیدگاه آینده نگر سعی در شناخت آینده دارد ،وقتی یک کار را تمام
می کند در مقایسه با آغاز آن ،رخ دادها و تغییرات را در جهان و نیز آهنگ شتابان تغییرات پارادایم ها را درک می کند.
ما ایرانیان با عنایت به دیدگاه آینده نگری ،علم مدرن و الگوی بزرگ ایرانی مدیریت همدل توان رهبری الگوهای مختلف
پیشگویی و پیش بینی روند شناسی و تبدیل ایده به پدیده ،محصول و فناو ری های قرن جدید را دارا می باشیم و با آگاهی
از وضعیت آینده دانش و فناوری های اطالعات ،ارتباطات ،آینده بتن و ساخت و ساز بتنی و چگونگی آنها را می توانیم تا
اندازه ای کمابیش توصیف کنیم .با کاربرد اصول علم مدرن سیستم های سازنده دینامیکی نظام پیچیده منظم در آموزش ،و
آنگاه پویایی ،خالقیت و کیفیت ،رشد سریع ما را به بجایی خواهند رساند که دیگر کشوری به آن نرسیده زیرا ما سریعتر از
کشورها ی دیگر در منطقه به انقالب و مسایل ،افت و خیز های بعد از آن رسیده ایم و تفاوت عقب ماندگی و توسعه یافتگی
واقعی را درک کرده ایم.
یکی از ویژگی های منحصر به فرد انسان ایرانی ،استعداد و توانایی ایجاد الگوهای انتزاعی و کاربرد این الگوها مانند
الگوی بزرگ ایرانی مدیریت همدل برای فه م ،درک و رهبری جوامع گلوبال ایران ،منطقه و جهان در دوران فراصنعتی
است .این الگوهای ذهنی هر روز پیچیده تر می شوند و زمانی که از فنآوری های نوین استفاده می کند و با دستاورهای
 45سال گذشته پیوند می خورد ظریفتر و قدرتمند تر می شود و تا  06-05سال آینده به درک ذهنی امروزی خود
افزایش داده می شود و مقیاس قدرت تمدن ایرانی را یکی از ویژگی های منحصر به فرد الگوی انسان ایرانی را در سطح
منطقه و جهان گلوبال به تصویر خواهد کشید.
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امروزه شتاب آهنگ تغییرات به حدی است که تاریخ مصرف بسیاری فناوری ها چندماهه به سر می رسد .قرن ها پیش
مردم فکر نمی کردند که جهان در حال تغییر است چون زندگی اجدادشان خیلی با آنها تفاوت نداشت و انتظار داشتند که
نوادگانشان هم این چنین زندگی کنند .شک نیست که آهنگ تغییرات شتاب گرفته و فناوری نه تنها قادر به تحول ماهیت
جوامع شده ،خود را نیز شتابان تغییر می دهد ،عصر نوین ،تاریخ تحول تکنولوژی است و تکنولوژی خود ،محصول عصر
نوین می باشد .در واقع  02سال گذشته به هیچ وجه راهنمای خوبی برای  02سال آینده نیست .هر دهه نرخ تغییرات
پارادایم ها یا الگوها چند برابر می شود .بر حسب نرخ تغییرات کنونی کل تغییرات قرن بیستم فقط به اندازه  02سال کنونی
است .در واقع در ظرف بیست سال آینده به اندازه  5برابر قرن بیستم پیشرفت خواهیم کرد .و نیز در کل قرن بیست و یکم
به اندازه  42222سال در توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فناوری پیشرفت خواهیم کرد.
امروزه قانون ریاضیات مور پنجمین پارادایمی که موجب رشد تصاعدی رایانه که هر 02سال  6برابر می شد به خاطر کاربرد
نانو ترانزیسورها پارادایم ششم که اطالعات را موازی و  4بعدی محاسبه و پردازش خواهد کرد و تا 02سال آینده در حال
جایگزینی خواهد بود و مدل های سخت افزاری با الهام از طبیعت مغز انسان ساخته خواهند شد.
ایران در درازای تاریخ همواره در تولید علم در رده های نخست بوده است ،امروزه فعالیت های پژوهشی و تحقیقات
ک اربردی دانشگرایان ایرانی در ایران و جهان بخش پیشروی را از خود نشان می دهند .محققان اندیشکده دیدبان آینده
مرکز تحقیقات بتن "متب" طی فعالیت های پژوهش های کاربردی توانسته اند با انطباق اصول ریاضیات مور ،قوانین علم
مدرن و فیزیک کوانتم نقطه تکین و شاخص های رشد کشور از جمله رشد تعداد دانشجو ،تعداد دانشگاه ،تعداد اعضای
هیئت علمی ،تعداد جوانان دانش آموخته ،به ویژه زن ایرانی که بیش از  %52باشندگان کشور را تشگیل میدهند و نیز دیگر
 % 52کشور را نیز تربیت می کنند و به خود باوری فردی رسیده و در حال رشد می باشند ،همگی اینها یک نماد منبع کشور
توانا است ،که رشد و توسعه ای تصاعدی از خود نشان خواهد داد که می توانیم از آستانه توسعه یافتگی عبوری جهشی
قرار گیریم .این حرکت به سود جوانان ایرانی در جهان و همچنین تا آینده نزدیک 06-01سال آینده نقش تعیین کننده در
رهبری علمی و قدرت اقتصا دی در ایران ،منطقه خاورمیانه و آسیا مرکزی خواهد بود.
ایران در جهان پیرامون خود در منطقه ،جهان گلوبال به عنوان ملتی تاریخی تاثیر خواهد گذارد و راهی جز این ندارد.
جوانان ایرانی در آینده نزدیک همسنگ با کشور های اروپایی خواهند شد .ایران به مراتب از کشور ترکیه پیشرفته تر
خواهد بود .زمانی رسیده است که جوانان با خود آگاهی ،خودباوری فردی ،با جستجوی در هویت ایرانی اسالمی ،بومی،
ابتکارها پایایی ،توانایی های جمعی به دنبال به خاک سپردن سلسله های پادشاهان گذشته ایرانی و برگرفته از دستیافته
ها ،ارزشهای فرهنگی رفتار های نیک ایرانی اسالمی خود ،ذوق و شوق ،انگیزهای منطقه ای ایرانی و بومی خود و
برانگیختی برای ساخت ایرانی پیشرفته نقش کلیدی خواهند داشت.
توافق نامه برجام نشانه ای از این است که جامعه جهانی به "نقطه تکین" نزدیک تر شده است و چنین موضوعاتی مانند
سنگ بزرگی است که د ر رود خانه سر راه جریان آب باشند آب به راحتی آنها را دور می زند و در مسیر جریان خود ادامه
می دهد .رودخانه پیشرفت ها آنقدر بزرگ است که این موانع اصال به چشم نمی آیند .مفهوم پیشرفت آنچنان در جامعه ما
ریشه دوانده است که یکی از الزامات اساسی زندگی به شمار می ر ود .گر چه خطرات بالقوه ای وجود دارند اما کسی نمی
تواند جریان رودخانه توسعه پایدار ایران را متوقف کند.
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ما ایرانی ها قصد نداریم جلوی پیشرفت فناوری و توسعه پایدار آینده جهان را بگیریم .جامعه ما ایرانیان به منافع رشد
مستمر اقتصادی ،فنآوری و فرهنگی ملی و فراملی منطقه اعتقاد دارد .همچنین پرسش هایی درباره خطرات فنآوری ها
مطرح می شود و نگرانی ها یی وجود دارد که ما مبتنی بر اخالق و انسانیت ایرانی اسالمی توسط الگوی بزرگ ایرانی
مدیریت همدل رهبری خواهیم کرد.
ایران و منطقه در حال ورود به عصری جدید هستیم که از " نقطه تکین" تاریخ تمدن بشر گذر خواهیم کرد .در چنین
جهانی هوش انسان و هوش مصنوعی ماشین با یکدیگر ادغام شده و چیزی فوق العاده عظیم تر از این دو آفریده می شود،
این هوشمندی بی نظیر لبه پیش ران تکامل جوامع منطقه و جهانی خواهد بود و سرنوشت ما و کره زمین را تعیین خواهد
کرد ،انسان ایرانی انقالب های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و فنآوری مختلفی را پشت سر گذاشته است .قدرت انسان
ایرانی به خاطر ماهیت و بینش ارزش های فرهنگی رفتار انسان ایرانی و بومی خود منش کردار سازمانی کار و اجتماع
ایرانی و تغییرات شتابان آن رشد تصاعدی خواهد داش ت .در واقع ما می توانیم در آینده توانمندی های ذهنی خود را با
استفاده از فنآوری فوق العاده افزایش دهیم.
طی چند سال گذشته مردم ایران به تدریج مفهوم تغییرات تصاعدی و اثرات بالقوه فنآوری هایی همچون فنآوری رایانه،
فنآوری ارتباطات و فنآوری زیستی را بر تمدن و زندگی بشر درک کرده اند .آنها ظرف سی سال گذشته به خاطر سیل اخبار
و برنامه های مستند به اهمیت موضوع "دستاوردهای شتابان فنآوری" پی برده اند و هر روز اخبار و داستان های مختلفی
درباره پیشرفت های چشمگیر و گسترش قدرت فنآوری ها به گوششان می رسد ،بطوریکه پیش گام شهروند رسانه ای
جهان نام گرفته است.
آموزش دانش و تعلیم مهارت های تکنیکی کاربردی ،بروز استعداد های نیروی انسانی نخبه ،فرهیخته و مهار با استعداد ها
و توانایی های الزم را پرورش خواهیم داد همگی این پیشرفت ها حاکی از تفکرخالق و جرات کردن ،فهمیدن و درک
یکدیگر را د ر گفت و شنودها ،نقدپذیری ها ،پذیرفتن دیگری را که شرط عقالنیت وجودی و خردورزی برای پرواز به سوی
هدف مورد نظر مان می باشد آموخته ایم .مطمعنا مشارکت همدل دولتمردانمان ،قدرت مندان ،رهبران و مدیران همدل
سازمانها ،مردم همدل کشورمان را همسو با پایایی ایران توسعه یافته در بخش های صنایع مختلف راه و ساختمان
اندیشیده ایم.
مرکز تحقیقات بتن "متب" در جهت فرایند فعالیت های پژوهشی علمی 08سال گذشته ی خود و در ادامه با تاسیس
دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا و انجمن علمی مهندسی بتن و سازه بتنی ایران ،انتشار مجله تکنولوژی بتن و نشریه
علمی پژوهشی فناوری بتن و سازه های بتنی ،حضو ر دبیر خانه کمیته های فنی ایزو سازمان ملی استاندارد ایران ،کسب
مقام موسسه پژوهشی منتخب برتر کشور از طرف وزارت علوم و دارنده مجوز رسمی مدیریت کسب و کار MBAیکساله و
تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته عمران از طریق سازمان سنجش کشور ،اعطای معافیت سربازی به
دانشجویان برتر مسابقات ملی کشور ،آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ،تدوین 04استاندارد ملی و نظام بازرسی
کنترل واحد های تولیدی بتن آماده کشور و با دریافت لوح سپاس بعنوان دانشکاه برتر از موسسه بین المللی بتن آمریکا،
تاسیس کانال آموزشی ارتباط صنعت و دانشگاه با ابتکار شرکت وند شیمی ساختمان با همکاری بیش از 44واحد تولیدی،
دانشگاهی مانند دانشگاه های سراسری ،آزاد اسالمی شرکت آسفالت طوس ،مرکز تحقیقات بتن و پیوند باهمکاری شرکت
هایی چون اطلس کوپکو ،کاترپیلر ،الیکا ،در دوره های آموزشی سیستم کانال ارتباط صنعت و دانشگاه و انجمن علمی بتن
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و سازه های بتنی ایران همگی این فعالیت ها را بطور چکیده در قطعنامه های مختلف به مسئوالن کشور در همایش های
سالیانه خود ارایه داده تا به عنوان ابزار نقشه راه برای رسیدن به اهداف فوق به کار برده شوند .باور ما بر این است که آینده
بتن ایران و صنعت خطیر بتن در گروی آینده ایران توسعه یافته است.
تصمیم گیری ها ،سیاست ها ،استراتژی ها ،چشم انداز ها ،راهکار ها ،مأموریت ها ،اهداف ،تحلیل ها ،توصیه ها ،برنامه اجرایی

کوانتمی الگوی مدیریت همدل م ی باید این اصل انکار ناپذیر را مبنای وجودی قرار داده که برای هر فردی الگوی متناسب با
هویت وجودی منحصر به فردش را مدنظر قرار دهد و بر همین اساس ،این گونه الگوی است که زندگی دیگران را رهبری می

کند .در چنین شرایطی است که بودنش به ارزش غایی تبدیل می شود که با دست آوردهای تجربی گذشته بعنوان چراغ راه
آینده و قطب نمایی برای پیمودن راه دشوار زندگی آینده در زمان گذار به عصر نوین که دوران ناهنجار ،پر بحران ،انفصال و
شکاف ژرف بین گذشته و آینده قرار گرفته با دیدگاه آینده نگری و تفکرخالق بر اساس ارزش های مشترک برای رسیدن
صلح ،دوستی ،و آرامش فراگیر بکار می گیرد .از میان این ناهنجاری ها است که مدل و یا الگوی نوینی شکل می گیرد ،که
پاسخگویی در برابر این سئوال اساسی وکلیدی در جامعه امروزی ایران و منظقه به عنوان الگوی بزرگ ایرانی رهبری و
مدیریت همدل مطرح می شود.
الگوی بزرگ ایرانی رهبری و مدیریت همدل  The Great Iranian Empathic Leadership and Managementمتکی بر
انگاره های ملی در شخصیت و بینش ارزش های فرهنگی رفتاری و اخالقیات انسان ایرانی و بومی– منش کردار سازمانی کار و
اخالقیات جمعی اجتماع ایرانی مبتنی بر دستاورد های حاصل از شخصیت حضرت علی (ع) که همان آئین معنوی فضایل منش

مرشدی  Mentoringنفوذکننده در دل ما ایرانیان (محبت ،مهربانی ،دوستی ،دالوری و شجاعت ،جوانمردی ،فروتنی،
قناعت ،سلحشوری و شرافت ،خردورزی در تداوم عواطف و اعمال صفای باطن در صداقت ،اعتماد ،صمیمیت ،صبوری و
استاد شاگردی) است .این خصیصه برای شناخت یک شخصیت مثبت مورد احترام همگان و محترم است.
بی تردید کمال مطلوب و آرمانی الگوی ایرانی رهیری همدل صفات برجسته منش کردار پهلوانی و روحانی با عوامل جغرافیای
فرهنگی و جغرافیای اجتماعی اخالق سیاسی در درازای تاریخ ایران و با راهی که ارزشهای خاص ایرانیان با استفاده از آن
راه موقعیت ویژه خود را در دورن جهان اسالم پیدا کرده اند ،ارتباط تنگاتنگ دارد .فرهنگ گذشته ما چه از سوابق ملی و
سنتی ،چه از سوابق مذهبی آن آکنده از ارزشها ،معیارها و شیوه های گردش امور معیشتی انسانها ،سازمانها ،ملت ها و مردم
است .ما ایرانیان بنیان گذار تمدنی ایرانی و اسالمی در دنیا هستیم.

ه ر چند که در وضعیت امروزی جهان گلوبال که روابط و فرهنگ فراصنعتی ویژه ای بر آن حاکم است ولی همه ما باید
ارزشهای کاربردی نشده خود را در عرصه و صحنه نمایشنامه زندگی امروزی با عزم و اراده راسخ و خودباوری قوی آنهارا به
اجرا درآوریم تا بتوانیم رهبری منطقه ای را بدست آورده و در آینده نزدیک همسنگ با کشور های اروپایی و به مراتب از
کشور ترکیه پیشرفته تر شویم.
مرکز تحقیقات بتن متب با مشارکت موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدارآریا ،حمایت و پشتیبانی مراکز صنعتی و فراصنعتی

کشور در کنسرسیوم های همگرایی مشارکت صنعت و دانشگاه در درازای  02سال گذشته در حوزه فعالیتت هتای پژوهشتی
کاربردی ،آزمایشگاهی ،کارگاهی و بهره گیری از تجارب 02ساله خود در حیطه آموزشی به بینش رویکرد پویای نوین شیوه
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تدریس هلستی عملکردی فعال و مشارکتی مرشدی و منش کردار دست زدن به انتخاب خالق نوآوری و حرفه کاری و خوداشتغالی

آزاد نشات گرفته از فرهنگ ایرانی و بومی نیز کارنامه درخشانی دارد.

تصویر :91مسابقات ملی دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور
نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله  5دی ماه 1935

تصویر :91مسابقات ملی دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور
نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله  5دی ماه 1935
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ارایه مقاالت کنفرانس بتن و زلزله
بسیاری از اساتید دانشگاه ها ،محققان و صاحبنظران صنعت و دانشگاه ،مقاالت تحقیقانی ،علمی و کاربردی در ارتباط با موضوع
کنفرانس بتن و زلزله با محورآینده بتن در راستای چشم انداز بیست ساله بتن که تعداد  81مقاله مرتبط به دبیر خانه کنفرانس
ارسال گردیده .و پس از داوری از میان آنها 08مقاله در دفترچه مجموعه چکیده مقاالت به چاپ رسیده و تعدادی به عنوان پوستر
جهت نصب در سالن همایش و تنها  8مقاله جهت ارایه شفاهی به مدعوین حاضر در روز اول همایش که بالغ بر یک هزار و دویست
و بیست دو نفر در دو روز انجام گرفت.

تصویر :92ارائه شفاهی مقاالت
نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله  5دی ماه 1935

تصویر :99ارائه شفاهی مقاالت
نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله  5دی ماه 1935
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برگزاری کارگاه آموزشی:
کارگاه آموزشی توسط آزمایشگاه بتن (متب)(اجرای کالس آموزشی التراسونیک برای اندازه گیری پهنا و عمق
ترکخوردی و تخلل در بتن) ،شکل گرفت.

تصویر :94برگزاری کارگاه آموزشی
نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله  5دی ماه 1935
شایان توجه است که دیدگاه نوین استراتژی صنعت بتن ازسوی مرکز تحقیقات بتن"متب"در کنفرانسهای بینالمللی درآمریکا و
کشورهای اروپایی ،آسیا ،آفریقا ،خاورمیانه مطرح و مورد قبول واقع شده است که نهایتاً در اردیبهشت سال  0415مهندس
احمدوند رئیس مرکز تحقیقات بتن به نمایندگی از ایران به عنوان ریاست کمیته بینالمللی بتن خارج از آمریکا در میزگرد
کشورهای شاخه موسسه بینالمللی بتن آمریکا ) (ACIجهت فعال سازی و شروع مسابقات منطقه ای مجددا انتخاب گردید.
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ناوآوری:
هرساله در این کنفرانس یک ایده ی جدید نیز به نمایش گذاشته می شود تا همه ی اساتید و دانشجویان محترم بتوانند از
این ایده استفاده ی کامل ببرند و ایده را به پدیده تبدیل نمایند .این مرکز به خود میبالد که توانسته است این کنفرانس را
 01سال به طور مداوم و پیوسته اجرا کرده و زمینهساز فرهنگسازی و ایدهپروری باشد .امسال بورای اولین بار ایده طارح

های استارت آپ( )startupو دومین سال سال پیاپی مسابقه کن استراکشن بین مهندسان عموران و معمواران ،تولیدکننودگان
مواد غذایی و مؤسسات خیریه ارتباط برقرار گردید ،بدین شرح که ابتدا دانشجویان شورکت کننوده طرحوی معمواری را
بررسی و آماده کرده و سپس مطابق آیین نامة به شرکت های تولیدی مواد غذایی مراجعه و با دریافت کنسروها و بسته های
الزم طرح سازه ای خود را به نمایش می گذارند .پس از اتمام مسابقه نیز کنسروهای به کاررفته در سوازه ،جموع آوری و بوه
موسسات خیریه اهدا می شود ..این فرایند به ایجاد ارتباط بین جامعة مهندسی کشور بهخصووص رشوتههوای معمواری و
عمران با تولید کنندگان مواد غذایی کمک کرده و منجر به پویایی هرچه بیشتر این ارتباط خواهد شود کوه نمونوه هوایی
دردومین دوره برگزاری این مسابقه به نمایش گذاشته شد.

تصویر :95نمونه های طرح کن استراکش
نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله  6دی ماه 1935
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رهنمایش اساتید و دانشجویان
همچنین در حاشیه بر گزاری همایش  ،،آقای مهندس مصطفی احمدوند دبیر و عضو هیئت رئیسه موسسه بین المللی بوتن
آمریکا ) - (ACIشاخه ایران جلسه ای در رابطه با چشم انداز 02ساله توسعه پایدار صنعت بوتن را بوا اسواتید شورکت
کننده در همایش داشتنند .پیشنهادهایی را نیز داشتند شامل:
 -0عضویت د رکمیته هیئت علمی موسسه بین المللی بتن آمریکا )– (ACIشاخه ایران و برنامه ریزی توسوط کمیتوه
مذکور در جهت پاسخگویی به نیاز های صنعت بتن کشور
 -0نیاز سنجی دانشگاه محل تدریس اساتید و منطقه از طریق اساتید
 - 4تدوین برنامه عملکردی خالق جهت فعال تر کردن دانشگاه ها در زمینه صنعت بتن

تصویر :96جلسه دبیرموسسه بتن آمریکا ( -)ACIشاخه ایران با اساتید
نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله 6دی ماه 1935
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نمایشگاه جانبی و میز خبرگزاری ها و مجالت
پذیرایی
جلسه کمیته فعالین موسسه
جلسه کمیته داوران
جلسه کمیته مسابقات دانشجویی
مسابقات دانشجویی

اختتامیه همایش
در مراسم اختتامیه همایش مذکور اعضای هیات رئیسه موسسه بتن امریکا( )ACIشاخه ایران ،و اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور و
دانشجویان ممتاز مسابقات دانشجویی و داوران مسابقات ،مجریان همایش ،و نیز ارائه کنندگان مقاالت در همایش ،با اهدای تندیس با طرح
سازه بتنی محافظ تخم مرغ و همنوع دوستی که بر پایه دوستون اصلی زن و مرد برای ادامه زندگی بشر در دنیا استوار است و بیش از 022
لوح تقدیر و بیش از  0622گواهی نامه حضور به شرکت کنندگان در همایش با مشارکت مرکز تحقیقات بتن ،موسسه بینالمللی بتن آمریکا
) -(ACIشاخة ایران ،دانشگاه علوم توسعه پایدارآریا ،انجمن علمی مهندسی بتن وسازه های بتنی ایران قدردانی بعمل آمد.

تصویر :97اختتامیه نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله 6دی ماه 1935
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.

مسابقات دانشجویی موسسه بین المللی بتن ) - )ACIشاخه ایران:
در بخش مسابقات دانشجویی امسال  511نفر در  040گروه از  60دانشگاه سراسر کشور در  1رشته مسابقات مختلف
موسسه بین المللی بتن ) -(ACIشاخه ایران شرکت نموده اند که نتایج مسابقات مذکور به تفکیک اعالم می گردد.
 )1سازه محافظ بتنی تخم مرغ()EPD

 )6نمونه مکعبی ()CUBE

 )0هنر بتنی ( ) The art of concrete

 )7بتن متخلخل ()PC

 )9کارایی مالت () MW

 )0توپ بولینگ بتنی()FRC

 )6طراحی و ساخت پل کاغذی

 )3کن استراکشن ()Can Struction

 )5ایده و طرح های استارت آپ ()Startup

 )12کامپوزیت های FRP

 مسابقة پل کاغذی :

مقام اول :موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا

مقام دوم  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

مقام سوم  :آموزشکده فنی و حرفه ای الغدیر زنجان
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 مسابقه بتن متخلخل:
مقام اول :دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)

مقام دوم  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس

مقام سوم  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد الیگودرز

 مسابقه مکعب بتنی سبک با مقاومت مشخص( :)CUBE

مقام اول  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک

مقام دوم  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد الیگودرز

مقام سوم  :موسسه آموزش عالی طبری بابل
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 مسابقه سازه محافظ بتنی تخم مرغ (:) EPD
مقام اول  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد دو رود

مقام دوم  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز(مرکز آموزشی و فرهنگی سما)

مقام سوم  :دانشگده فنی و حرفه ای شهید صدوقی یزد

 مسابقه کارآیی مالت
مقام اول  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم

مقام دوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)

مقام سوم  :موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر
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 مسابقه کن استراکشن()Canstruction

مقام اول  :دانشکده فنی و حرفه ای امام علی (ع) یزد

مقام دوم  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک

 مسابقه هنر بتنی

مقام اول  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب

مقام دوم  :دانشگده فنی و حرفه ای شهید صدوقی یزد

مقام سوم  :دانشکده فنی و حرفه ای امام علی (ع) یزد

مقام چهارم  :دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد
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برگزاری مسابقات به روایت تصویر:

تصویر :98تحویل نمونه ها به که کمیته مسابقات
نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله

تصویر:93

مسابقه پل کاغذی  -نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله
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تصویر:41

تصویر:41

مسابقه مکعب بتنی( - )CUBEنوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله

مسابقه سازه محافظ تخم مرغ ( - )EPDنوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله
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تصویر:42

تصویر:49

مسابقه بتن متخلخل  -نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله

مسابقه هنر بتنی  -نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله
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تصویر:44

تصویر:45

مسابقه کن استراکشن  -نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله

مسابقه کارآیی مالت  -نوزدهمین جشنواره کنفرانس بتن وزلزله
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رتبه های برتر مسابقات به شرح جدول زیر می باشد:
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امید است تالشهای مجدانه ،مستمر و آگاهانه کلیه متخصصان صنعت بتن کشور بیش از پیش زمینه ساز زیر ساخت های
پیشرفت و توسعه علمی ،توسعة پایدار و حفظ سالمت محیط زیست و ارتقای کیفیت اجرای ساخت و سازهای بتنی با دوام
مقاوم و ماندگار در برابر زلزله ،انفجار و آتشسوزی و محیط فعال خورنده در جهت رشد و توسعه اقتصادی و گسترش کسب و
کار دانش بنیان درخدمت توسعه ملی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی جوانان امروز و نسل آینده باشد.

به امید آیندهای ایمنیتر
با احترام روابط عمومی مرکز تحقیقات بتن (متب)
روز های  5و  6دی ماه سال 0415
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