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 رشته عمران سوگندانهم  مهندسان

ن کشف و تدوین یفه مهندسان،هب کار گرفتن این رب انسان و جوامع انسانی است،منزلت و وظ  طبیعتاهی جهان اقنونمندی اگر فضیلت دانشمندا

کالت اهو تالش مس انسان و فعالیت  زیست و کارمحیط شرایط جامعه، صنعت ، اه ربای تغییرو بهبود اقنونمندی انسانی و زندگی جوامع و مسایل  تمر ربای حل مش

رانسان شهروند محور/ن،حال هک این حرهف گی ن ست هک حرکت جوامع انسانی را بسوی تعالی میسر میسازد.با عنایت هب این وظیفه س باشد و این تالش امی را رب  مدا

اهست،فراموش نکرده آنولی نعمت  اه وو گورگاه انسان زندگی گاهزمین را هک م کنیم هک رد ره قدم و اقدا ایم،رد مقام یک مهندس،آگااههن سوگند یاد میگزیده

کاانت آن بیهوده مصرف شود و خدهشوکاری انجام ندهم هک رذه  محیط اطراف وارد آید.زندگی انسانی و ای هب ای از ام

شته وحراست از فرهنگ،منامیهنم،اریان را،لحظه ر مین آبادانی،ووععه اای، اتآگاهی، آزادی بع مادی و معنوی آن و کوشش ربایای از خاطر دور ندا دا

نمنابع طبیعی، محیط زیست، زندگی انسانی و اه و سرلوهح کار خود قرار دهم.و سرافرازی آن را رد همه شاهخ وحرهف  فردی ، اجتماعیخود را،دلیل وجود  شهروندا

ارزشهای اادنبیی  هب  شراییی از خویش دانسته،خود را کارگزار امین و مورد اعتماد آانن تلقی کرده و از منافع آانن چون مردمک چشم مراقبت کنم و رد چیه

ن کاری و اخالق حرهف ای -حرمت و کرامت انسان اریانی ،اخالقی عدول ننمایم و منافع رهنگی اریانیهب شعور اجتماعی و منش ف  احترام  -وافداری هب وجدا

نی آگاهمی مقدم حرهف ای خود را ربای تمام اجتماع  ای از آموختن وآموزش باشم،لحظهدانی آبا اقرد هب انجام این وظایف  و آزاد دارم. ربای اینکه با وجدا

ر نکنم.باشد ک ر ناس وظیفه ش  مسئولیت پذرییاادنبیی هب سوگند خویش بتوانم بعنوان   با دادن فروگذا ربای اریان آباد، آزاد، آگاه و شکواف همسو با ووععه اایدا

 احساس رغور کنم! عه و ارتقای زندگی انسان اریانی، بهبود جام اقتصادی، اجتماعی و سالمت محیط زیست
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 یکی بود یکی نبود

 بتن را جور دیگری باید دید              چشم اه را باید شست                                                                                                         

 ینکمپ یناز پروژه نو یتحما

 "یتدارصالح ینتکنسمهندس حرفه ای، کارشناس حرفه ای و  یاجبار یریبکارگ"

 یبتن آماده، مواد، مصالح، فرآوردها یدیتول یواحدها یدتول یندفرآ یفیتو نظارت برکنترل ک یبازرسنظام و 

 پایدار در خدمت امنیت و منافع ملی توسعه همسو با یبتن یو ساخت و سازها یبتن

 شود؟  یبکارگرفته نم یبتن یدرساخت و سازها یتدارصالح ینچرا تکنس براستی

 مانده است که یباق یعذر و بهانه ا چه

 یسازمان مل یمل یسیونبتن آماده( مصوب کم یها یژگی)و 5422شماره  یاجبار یوجود استاندارد مل با

 یندفرآ یو بازرس یتدارصالح ینتکنس یاجبار یریهنوز بکارگ1122اسفند سال  42در روز  رانیاستاندارد ا

 شود.    یانجام نم تنیب یو ساخت و سازها یبتن یبتن آماده، مواد، مصالح، فرآورده ها یواحدها یدتول

 یند؟آ یبخش نامه به اجرا در م یکقانون و استانداردها فقط با ارسال  آیا

 یانرمج یمنابع انسان یمآموزش و تعل یج،ترو یی،آشنا ی،ساز یآگاه ی،ساز یتظرف ی،به ساختارساز یازن آیا

 یست؟ن

 باشند؟ یرا دارا م یندهبا جامعه آ یاییرو یآمادگ یرانجوانان امروز ا آیا

و خالق خود  یرتحول انسان است و انسان خردمند، انعطاف پذ یختار یفراصنعت ینعصرنو

 باشد. یم ینمحصول عصرنو

جوامع  یدایشو پ یتکنولوژ یمیپارادا ییراتبا باور به تغ« متب»بتن  یقاتگذاران و موسسان مرکز تحق یانبن

 یش مصنوعهو یریپردازش ابرداده ها، و بکارگ یا،اش ینترنتا یا هوشمند، شبکه یساختار اقتصاد گلوبال بر بستر

 ید( درکنار تولFlexible Knowledge)یرنعطاف پذدانش ا یدو تول یاندرجهت گسترش کسب و کار دانش بن

وند و کمک به ر یرانگلوبال ا یجامعه جهان یونددرجهت پ یعصر فراصنعت یدار یهسرما یستمدر س یهکار و سرما
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شهروند محور، اخالق مدار،  یرانیجامعه ا یایجغراف یمدرن انتزاع یدر فضا یفرامل ینفرهنگ نو یریشکل گ

 رییبا بهره گ یرانیو منش فرهنگ ا یو احترام به شعور اجتماع یاسیس اخالق یو حت یبه اخالق حرفه ا یبندپا

ط بار در جهان توس یناول یکه برا یالملل ینکنفرانس ب یو جمع بند یرانیجامعه ا یخیذهن تار یها یهاز دستما

درجهت  ،ر اصفهان برگزار شدد 1122سنتو در لندن در سال  یمرکز یمانعلوم پ یشورا یاقتصاد یتهکم

 یاپژوهش ه یدرجهت ارتقا یعلم یقاتکنفرانس به مثابه مرکز تحق یشنهادجامعه و پ یازهایبه ن ییپاسخگو

 یزو ن یالملل ینو ب یمل یاستاندارد ها ینتدو ی،و فناور یو توسعه دانش، نوآور یدتولکاربردی،  یقاتتحق ی،علم

 ه ایحرفمهندس  یپرورش منابع انسان تدرجه یو کاربرد یکیتکن یمهارت ها یادگیری فعالو ترکیبی آموزش 

 ار،یدهوشمند همسو با توسعه پا یدرجهت رشد و توسعه اقتصاد یتدارصالح ینو تکنس یو کارشناس حرفه ا

 کند. یم یتفعال یندهجوانان امروز بسود آزندگی انسانی  یستیدرخدمت بهبود جامعه و بهز

 

 ان و جوانان کشورپیام به دانشجوی
 اخبار روز، مقاالت و کتب انتشار یافته از طریق تلویزیون، رادیو و اینترنت تماماً مربوط به گذشته هستند،

 .قرار گیریدبرای تغییر در متن کار خالقانه برای اینکه خبرساز باشید، می بایست 
 

 استقبال از کار جمعی
مدنی، خود را کشف نموده و مردمی و انسان با حضور و کار گروهی در انجمن ها، اتحادیه ها و سایر نهادهای 

 از لذت فعالیت های جمعی بهره مند می شود.
 

 مزایای کار جمعی:
 آگاهی، تفکر عقالنی و اندیشه منطقی 

 برنامه اقدام و عملهمدل هدفمندی، مدیریت ، 

 رخودشناسی هرچه بیشتر و بهت 

 دگر شناسی هرچه بیشتر 

 فرصت کشف ذات اجتماعی انسان 

 رفاقت و لیاقت .، همدلی و هم داستانیمیاریتمرین عشق، محبت، احترام، انضباط، ه ،.... 

و خود را برای رهبری آن آماده می کنیم را درک خواهیم کرد اجتماعی جوهره ی تاریخی زندگی انسانیکه 
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 بنام یگانه مهندس گیتی

 این نیروی انسانی است که همه چیز یک کشوراست 

 

 انسان، محور تغییرات پارادایمی در قرن بیست و یکم است 

 چشم انداز نوینی را برای پایه ریزی جوامع در عصر نوین فراهم می سازد. و

مسئولیت پذیر، خالق، مهندس حرفه ای، کارشناس حرفه ای و  انعطاف پذیر، درچنین عصری بدون انسان

 لو برداشت.گامی به ج و قوانین نمی توان ، رعایت استانداردهااخالق حرفه ای پایبند بهتکنیسین صالحیتدار 

 گلوبال خود محصول عصر نوین می باشد. خالق عصرنوین گلوبال تاریخ تحول انسان است وانسان

محور اصلی پیشرفت بعنوان چراغ راه آینده، ییرات پارادایمی تکنولوژی، دانش انسان، امروزه، همسو با تغ  

و انسان خود محوراصلی تغییرات پارادایمی قرن بیست و یکم است که چشم انداز  گرفتهجوامع قرار خود و 

 نوینی را برای پی ریزی جوامع نوین فراهم می آورد. 

در عصر جدید، آموزش بعنوان مقوله ای فرهنگی و بین المللی، مهمترین واقعیت حیاتی در حوزه های اقتصاد، 

اجتماع ، دانش، اخالق، مدیریت سیستمی و تکنولوژی در دوران فراصنعتی و  شبکه ای اینترنت اشیا، پردازش 

که با  جبران کمبود و فراهم نمودن  ابرداده ها و کاربرد هوش مصنوعی درجهت پیشرفت جامعه پسابرجام است

منابع، وسایل و عناصرالزم مورد نیاز علم اقتصاد یعنی عرضه و تقاضای بازار و صنایع مبتنی بر طرح جامع 

 آمایش منطقه ای محقق خواهد شد. 

امروزه، در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، ارتقای کیفی ساخت و سازهای بتنی ، پیشرفت اجتماعی، بهبود   

س مهندس حرفه ای، کارشنا، مهندسمحدودیتی جز کمبود کادر  ،جامعه همسو با توسعه پایدار و منافع ملی

تکنیسین صالحیتدار وفادار به اخالق حرفه ای رعایت کننده استانداردهای ملی وجود ندارد. حرفه ای و 

ا بیت شده متخصص، ماهر، بالیق تر خالق و هر گره را می توان گشود مگر گره کمبود نیروی انسان ایرانی

 ی()مقام معظم رهبر

 ی(رهبر عظم
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هیچ  )آنچه و صالحیتدارکه  اخالق حرفه ای، قوانین و استانداردهای ملی را رعایت نماید ، حرفه ایتجربه

 .جایگزین دیگری ندارد(

مهندس حرفه ای، کارشناس حرفه ای و بکارگیری اجباری 4466براستی چرا استاندارد ملی اجباری    

 بتن آماده و ساخت و سازهای بتنی شهری و روستایی اجرا نمی شود؟تکنسین صالحیتداردر تولید و 

بهره مندی از فرصت های  امکان اتکا بر الگوی ایرانی مدیریت همدل و همداستان شدن با بخش خصوصی با

مشارکت در تدوین استانداردهای نوین بتن در سازمان بین المللی  و طالیی موجود درسطح بین المللی

همسو با توسعه پایدار شهرنشینی خالق و هوشمند در عصر فراصنعتی و درخدمت برنامه ششم   ISOاستاندارد

 توسعه ملی فراهم می شود. 

ساله توسعه پایدارایران درگرو بکارگیری اجباری 44ارتقای بتن و ساخت و سازهای بتنی سند چشم انداز  

ست، اجتماعی ا به اخالق حرفه ای و شعور تکنیسین صالحیتدار پایبندو  یکارشناس حرفه ا ی،مهندس حرفه ا

ویژگی ها( نظام بازرسی، نظارت و  -)بتن آمادهINSO 5422که با رعایت استانداردهای ملی اجباری شماره 

وانان جستی زندگی انسانی خدمت منافع ملی، بهبود جامعه و بهزی کنترل کیفیت فرآیند تولید بتن آماده در

 قق می سازد.امروز به سود نسل آینده را مح

 بپذیریم که امروز دیگر فرمان دادن به اقتصاد شایسته نیست. 

تا کنون مسئله رابطه علوم و فنون مهندسی با علم اقتصاد در ایران مطرح  نبوده و اقدامی هم 

 دریافتن راه حل مسئله برداشته نشده است.

مهارت های  ،بحران جامعه امروز ایران، عدم رابطه میان دانش اقتصاد و اقتصاد دانان، دانش مهندسی با مهندسان  

 ی،رفه امهندس حبرون رفت از آن، در گرو بکارگیری  بحرانی که تکنیکی، کاربردی و اجرایی با تکنیسین ها می باشد.

وفادار به اخالق حرفه ای و احترام به  رزش های اخالقی،پایبند به ا تکنیسین صالحیتدارو  یکارشناس حرفه ا

نظام بازرسی،  ویژگی ها(–)بتن آماده  5422درجهت اجرای قوانین و استانداردهای ملی اجباری شماره  شعور اجتماعی
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ارزیابی نظارت و کنترل کیفیت فرآیند تولید بتن آماده برای ارتقای کیفی ساخت و ساز بتنی بادوام مقاوم در 

 برابر زلزله، انفجار و آتش سوزی همسو با توسعه پایدار و منافع ملی است.

 آیا جوانان امروز ایران آمادگی رویایی با جامعه آینده را دارا می باشند؟

در شرایطی که جوامع گلوبال، تغییرات پارادایمی جدیدی را تجربه می نمایند، جامعه امروز ایران تحت تاثیر   

حران های جدی مواجه شده است که یکی از مهمترین دالیل آن جایگزینی سیستم سه عاملی این تغییرات با ب

کهن گذشته توسط دولت آنهم به تنهایی و بدون مشارکت بخش خصوصی و مردمی است که در آن دولت 

 ند. تبعنوان کارفرما جهت ارایه بودجه با مشارکت مشاور و پیمانکار سه رکن اساسی اجرای پروژه های ملی هس

، آشنایی با سیستم های نوین EPC)در سیستم جدید جایگزین مهندسی تامین کاال و ساخت و اجرا )  

مدیریت بانکی، مالی، پولی و فایننسینگ، برای اجرای پروژه های ملی و ساخت و سازهای عمرانی شهری و 

 روستایی ضروری به نظر می رسد.

در چنین شرایطی، رسالت نوین نظام آموزش عالی در حوزه آموزش و پژوهش و به تبع آن رسالت نوین   

مراکز آموزشی عالی، تربیت دانشجویان و جوانان بعنوان سرمایه نیروی انسانی ایرانی برای ورود به بازارکار نوین 

یجیتالی همسو با فرهنگ نوین درجهت رشد، توسعه اقتصادی و پیشرفت جامعه، توسعه کسب و کارهای د

است که عدم آموزش های مقتضی در این خصوص، سبب ایجاد ناهنجاری های متعدد در سیستم  مرتبط با آن

مدیریت دولتی و خصوصی شده و پیامد آن را می توان، بیکاری جوانان و دانش آموختگان دانشگاه، افسردگی، 

 دانش آموزان برای ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه دانست. احساس پوچی، نا امیدی و اخیرا نیز عدم انگیزه

از این رو دانشجویان و جوانان عزیز ایران، می بایست ضمن آگاهی و شناسایی شرایط بحرانی کشور همسو   

یستم جدید مهندسی تامین کاال و ساخت و سبا تغییرات پارادایمی جوامع گلوبال، از بخش خصوصی آشنا با 

یی وستاو ر یشهر ی،عمران یبتن یساخت و سازها یبرا ی، پولی و فایننسینگبانک ی،مال یریتمد ،EPC)اجرا )

 ازارکارورود به ب یبرا ی،و به تبع آن مراکز دانشگاه ینظام آموزش عال استفاده نموده و با بهره گیری از سیستم

 شوند.آماده  و پیشرفت جامعه ، توسعه صنعتنوین
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تا بتواند خود یران را درک نموده موجود جامعه ا یها یتواقعمی بایست  ،دانش آموخته یرانیاامروزه، جوان   

ه ب ی کشورعمران یو مهندس یجامعه فن ییکهاز آنجا  .نمایدموجود کشور آماده  یبا بحران ها یاروییرو یرا برا

رمت ح ی،اخالق یهاارزش ی پایبند بهساختمان صالحیتدارتکنیسین و  یکارشناس حرفه ا ی،مهندس حرفه ا

یرانی که دارای انسان ا یو فرهنگ یکار و احترام به شعور اجتماع یو وفادار به اخالق حرفه ا یو کرامت انسان

 یتمقررات و رعا ین،قوان یاجرا یبراباشد ی تخصص یو کاربرد یفن یو مهارت ها یدانش تئوردرک 

ساخت و  یفیتک یارتقا یابی در پروژه های ساختمانی برایو ارز ینظام بازرس یاجبار یمل یاستانداردها

مروز ا زندگی انسان ایرانی یستیبهبود جامعه و بهزدرجهت  ی،و منافع مل یداردرخدمت توسعه پا یبتن یسازها

کردن  ییاجرا ین متخصص صالحیتدار برایسیتکن یری اجباریطرح جامع بکارگنیازمند است،  ینده،بسود آ

 یابیو ارز ینظام بارزسین نو یرایشبا ویژگیها( و -)بتن آماده INSO 5422ی شماره اجبار یاستاندارد مل

 ینبت یها فرآورده یمان،، مواد، مصالح، سآماده بتن یدیتول یبتن واحدها یدتول یندفرآ یفیتکنترل ک یستمس

 یفیتک یضامن ارتقا ی،ساختمان یمتخصص صالحیتدار در گارگاه ها یسینتوسط تکن یبتن یو ساخت و سازها

و انفجار  ی( در برابر زلزله، آتش سوزStrong Durable Concreteبادوام مقاوم ) یبتن یساخت و سازها

  1122دی ماه  2بیست و دومین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله،   -1تصویر 
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 یطمح سالمتو  یاجتماع ی،اقتصاد یدار)توسعه پا یرانا یاییپا یدر سطح کشور است که همسو با ابتکارها

 بوده است.ضرورت یک ( یستز

بعنوان موسسه بین المللی فناوری های نوین ایران با آگاهی از شریط موجود  «متب»مرکز تحقیقات بتن   

درایت، ابتکار و خالقیت با استفاده از دانش نظری و تجارب ذهن به الگوی ایرانی مدیریت همدل،با و با اتکا

آموزش ترکیبی و یادگیری فعال مهارت های  فشرده اقدام به بوت کمپ های ساله خود، 42آموزشی تاریخی 

تکنیکی، کاربردی و اجرایی به مهندسان و تکنیسین های صالحیتدار در حوزه صنعت ساختمان نموده تا ایشان 

 را  برای ورود به بازارکار رقابتی آماده نماید.

 
  
 

با آگاهی از شریط موجود مذکور با  اتکا به الگوی ایرانی مدیریت همدل، درایت  «متب»مرکز تحقیقات بتن 

سال گذشته خود اقدام به پرورش  44فرهنگ ایرانی و با ابتکار و خالقیت نوین، دانش نظری، و تجارب آموزشی 

واهینامه نفرمهندس تکنسین بتن، متخصص و ماهر ضمن ارائه گ 2444و تعلیم مهارت های تکنیکی به بیش از 

 ایشان را  برای ورودن به بازار کار رقابتی  آماده نموده است. (ACI)صالحیت انجمن علمی بین المللی بتن 

  دوره های آموزشی و تعلیم مهارت آموزی تکنسین های تخصصی مرکز تحقیقات بتن)متب(  -4تصویر 
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 1122اسفند سال  42ویژگی ها( در   -)بتن آماده 5422تهیه و تدوین استانداردهای ملی اجباری شماره   

ستاندارد ملی اجباری رسمی کشور، ماحصل یک و اعالم آن به جامعه و صنعت ساخت و سازهای بتنی، بعنوان ا

کار گروهی و نمونه بارزی از هم اندیشی، هم یاری، هم گرایی نمایندگان، رهبران صنعت بتن، اساتید، مهندسان 

مشاور، پیمانکاران، تولیدکنندگان بتن و ماشین آالت، مدیران و دست اندرکاران بخش خصوصی، دولتی و 

ی علمی، تکنیکی، صنفی بتن، سیمان، مصالح، مواد و تجهیزات است که طرح بنیادهای مردمی، انجمن ها

جامع بکارگیری تکنیسین متخصص ساختمانی صالحیتداربرای ارتقای کیفی ساخت و سازهای بتنی امن در 

 برابر زلزله رادر کشوراجباری نموده است. 

 یهدانش، کار، سرماآنچه  است،با باور به مدیریت آموزش حرفه ای معتقد  «متب»مرکز تحقیقات بتن 

 یرانیانسان ااین  یست، بلکهن یریتیمد یزیآورد برنامه ر یمردم به ارمغان م یو اشتغال را برا

 سینیو تکن یکارشناس حرفه ا ی،مهندس حرفه ا ت،امتخصص، دانشور، نوآور، فناور، تکنوکر

 یریتدم یرانیا یالگو یبوروکراس یوان ساالری یاد یستمدر س یبا تجربه و حرفه ا یتدارصالح

 اداره جامعه بوده است.در  یخدماتو  یحکومتسیاسی،  ی،همدل سازمان

و مهندسان جوان رشته عمران بعد از فارغ  یاناست که دانشجو ینبر ا بتن یقاتباور مرکز تحق

حرفه  یو کاربرد یکیتکن یمهارت ها یادگیریبه  یازکار همواره نورود به بازارو درهنگام  یلیالتحص

د خو حرفه ای یمهارت ها رسانیمستمر و به روز  یبازآموزی،آشنایی با سیستم مدیریت مالی، ا

 یپروژه ها برای کار در حرفه ای ی مهارت آموز یدوره هادر مهندسان جوان  شرکت ایندارند. 

نامه ششم ت برکشور در خدم یبتن یساخت و سازها یربتن و صنعت خط یفیتک یارتقادر جهت مختلف 

 ضروری است.خالق و هوشمند  یو گسترش شهرها یفراصنعت ینیشهرنش یمل یدارتوسعه پا
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ای هو صالحیتدار در پروژه های ساخت و ساز  دالیل عدم وجود تکنیسین ساختمانی متخصص

 بتنی کشور کدام است؟

گرچه ایران در خاورمیانه و آسیای غربی در مکانی دارای خال در حوزه های متعدد علم، دانش، تکنولوژی و   

فنی، در عصرصنعتی و فراصنعتی قراردارد اما در فرهنگ ایران زمین پژوهش و تحقیقات علمی، دانش، نوآوری، و 

ه آینده دارای دیدگا "شتابا" راتژی بتن ایرانتوسعه است تکنولوژی ریشه های بسیار عمیق و دیرینه دارد، شورای

ساله توسعه پایدار آینده ایران، جهش صعودی بزرگی را  44ضمن تدوین و تهیه چشم انداز  رویکرد عملی، بانگر 

در جهت ارتقای علمی، تولید و توسعه دانش، نوآوری، تکنولوژی، و پیشرفت جامعه گلوبال فراتر از دیگر کشورهای 

 ینی می نمایدکه در صورت از دست دادن این فرصت مغتنم، تکرارش بسیار دشوار خواهد بود.منطقه پیش ب

 تمدن عصر ما تمدن روش های مهندسی عصر فراصنعتی است.

 روح عصر ما روح علوم، دانش، فنون مهندسی و تکنولوژی جوامع گلوبال است

و تکنیسین  یتدارصالح یسینو تکن یکارشناس حرفه ا ی،مهندس حرفه ابدون مهندس، 

 صالحیتدار گامی به پیش نمی توان برداشت.

و تکنسین متخصص صالحیتدار ماهر، الیق و کار کشته  حرفه ای امروزه، بکارگیری اجباری نیروی های مهندس  

در پروژه های ساختمانی در جهت پاسخگویی به نیاز مبرم جامعه مهندسی عمران برای کنترل کیفیت تولید بتن و 

ی کیفیت ساخت و سازهای بتنی در خدمت توسعه پایداراقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، اخالقی، حفظ محیط ارتقا

 زیست، توسعه شهرنشینی جامعه عصر فراصنعتی وگسترش شهرهای خالق درک شده است.

آموزش دانش تئوری، یادگیری فعال مهارت های تکنیکی، کاربردی و اجرایی و پرورش استعداد فشرده بوت کمپ  برگزاری 

، متخصص، صالحیتدار  مورد تایید مراجع ذیصالح برای انجام پروژ ه های ساخت و سازهای حرفه ایهای انسان ایرانی 

با ویرایش  5422به شماره  (بتن آماده -ی ویژگی ها)بتنی از شروط تضمین کیفیت برتر است. اجباری بودن استاندارد ملی 

ن، تولید واحدهای تولیدی بتن، مواد، مصالح، سیما نوین از طریق نظام بارزسی و ارزیابی سیستم کنترل کیفیت فرآیند

تدار ماهر و متخصص صالحیو تکنیسین صالحیتدار ی مهندس حرفه احضور ای بتنی و ساخت و سازهای بتنی با فرآورده ه
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( در برابر Strong Durable Concreteه های ساختمانی، ضامن ارتقای کیفیت سازهای احداثی بادوام مقاوم )در گارگا

 زلزله همسو با ابتکارهای پایایی ایران؛ توسعه پایداراقتصادی، اجتماعی و سالمت محیط زیست می باشد.

 تکنیسین به چه  شخصی اطالق می شود؟ ه،امروز

اطالق می شود که دانش نظری و مهارت های تکنیک های حرفه ای کارشناسی  تکنسین فنی و مهندسی به  

فنی کاربردی و اجرایی را بطور تئوری و عملی در رشته خاصی تعلیم دیده، آموخته و ملکه مغز او شده باشد، 

بطوریکه صالحیت حرفه ای او مورد تایید مراجع ذیصالح باشد. او همچنین می تواند در پروژه های تولیدی و 

د، صالحیتدار اشتغال بکار داشته باشحرفه ای ار و سرمایه، نظارتی و اجرایی بعنوان نیروی انسانی توسعه دانش، ک

 داشتن مدرک تحصیلی کاردانی یا فوق دیپلم به چنین فردی در کشورهای پیشرفته تکنیسین اطالق می شود،

ضمن آموزش مهارت های  ی،آموزش عال برای احراز این شغل الزم نبوده و هر فردی با هر میزان از تحصیالت

 تکنیکی مختص به هر رشته و اخذ گواهینامه صالحیت می تواند بعنوان تکنیسین صالحیتدار فعالیت نماید.

سیاست نظام آموزش عالی تا کنون بر پایه توسعه کمی مراکز آموزش عالی استواره بوده، و به سطح کیفی   

که بعنوان تکنیسین بکار گرفته شده اند آموزشهای الزم را دانش این مراکز چندان توجهی نشده است، افرادی 

ندیده و  دارای مهارت های تخصصی کافی برای احراز شغل یاد شده نیستند انسان ایرانی به فرهنگ مدرک 

گرایی تا مقاطع باالتر تمایل بیشتری نشان داده است، بطوریکه افراد پس از فارغ التحصیلی به اخذ مدرک 

نبوده و جهت تحصیل در مقاطع باالتر کارشناسی و کارشناسی ارشد اقدام نموده و به این ترتیب کاردانی قانع 

در حالیکه جامعه به لحاظ تعداد فارغ التحصیالن به حد اشباع رسیده است اما همچنان کمبود مهارت های 

 در فارغ التحصیالن این رشته به چشم می خورد.حرفه ای مهندسی 

ت بتن بر این است که دانشجویان و مهندسان جوان رشته عمران نیاز به یادگیری و تعلیم باور مرکز تحقیقا  

مهارت های تکنیکی و کاربردی حرفه ای داشته و می بایست در دوره های مهارت آموزی حرفه ای شرکت نمایند 

در  بتنی کشورتا در پروژه های مختلف شغلی در راستای ارتقای کیفیت بتن و صنعت خطیر ساخت و سازهای 

 خدمت برنامه ششم توسعه پایدار شهرنشینی فراصنعتی، و گسترش شهری خالق و هوشمند بکار گرفته شوند.
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 ارتقای مهارت های تکنیکیارتقای کیفیت بتن و صنعت خطیر ساخت و سازهای بتنی در گرو 

 منابع نیروی انسان ایرانی مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار است.

 انسانها در یمنیدر سالمت و ا ی را، نقش بزرگیریت علمی در دوران صنعتیآموزش دانش مداز آنجاییکه   

یستمی س یریتدانش مداست. آموزش  متناسب با پارادایم نوین و تحول ییرتغ یازمندن ،یفا می کردا یستمقرن ب

 ی،عال آموزش یازهایبه ن ییپاسخگو می بایست آمادگینه تنها همسو با تغییرات پارادایمی در ابعاد گسترده 

 یلگوا یم یاپاراد ییراتتغ ضروری است تا با، بلکه  را داشته باشد،ت جامعه یریو مد ، اخالقمسکن، بهداشت

 ین با استفاده از ابزار طوفانخالق نو ینیجهان ب یهبر پا ییزاو هم اف یهارمون یجادا یبرا یدجد یهایفناور

شود و چهره کشور را با  هماهنگ یریتمد و دانشهمدل  یریتمد یرانیبزرگ ا یدانش و اصول الگو ،مغزها

 الگوی نوین معماری عصر فراصنعتی بیاراید.

 ملی اجباری کدامند؟دالیل عدم موفقیت در ارزیابی و نظارت مطلوب برای اجرای استانداردها 

براستی دالیل عدم موفقیت در بازرسی و نظارت مطلوب براجرای استانداردهای ملی اجباری از کجا 

 سرچشمه می گیرد؟

  دوره های آموزشی و تعلیم مهارت آموزی تکنسین های تخصصی مرکز تحقیقات بتن)متب(  -1تصویر 
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 4466کدام نهاد و یا سازمان، مسئول نظارت بر اجرای مقررات و استانداردهای ملی اجباری شماره 

INSO نیسیو تکن یکارشناس حرفه ا ی،ندس حرفه امهویژگی ها( و بکارگیری اجباری -)بتن آماده 

 در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز بتنی بادوام مقاوم در برابر زلزله است؟ یتدارصالح

مسیرنهایی توسعه پایدارملی در ایران هنوز بطورکامل تعریف نگردیده است و توسعه ملی مورد 

 تفاهم ارگان های مختلف حکومتی قرار نگرفته است.

ا، ناهنجاری ها، چرخش های نابجا و پرهزینه درسیاست گذاری ها و برنامه ریزی نوسان ه 

 توسعه ملی همگی شواهد خوبی برای درک این مفهوم هستند.

ع مناف یداردرخدمتتوسعه پا ییو اجرا یبرنامه راهبرد یفیو ک یبه اهداف کم یدنرس یتوان برا یم امروزه،  

 یصنعت و های بتنیساخت و ساز یاجراتحویل،  یع،توز ید بتن،تول یفیتک ینتضم یستمس یساز یادهپ ی،مل

 ی را برای رسیدن به نقطه ایده آل در دستورکار روز قرار داد.ساز

 جمعی در عصرحاضرچنان در هم تنیده شده اندکه بی گمان حتیاعتماد ،زندگی فردی کیفیت

ازهای را برای ایجاد پایه های ت بوجود آمده ناشی از آن، اجتماعی های به هم ریختگی

 فراهم می سازد. ی اجتماعیهمبستگی ها

آنچه کیفیت زندگی را قوت و قدرت می بخشد، ایده های خوش فرجام ملی، ذهن تاریخی جامعه و پایبندی    

فرهنگی انسان بینش احترام به شعور اجتماعی و -به اصول ارزش های اخالقی، حرمت و کرامت انسان ایرانی 

وفاداری به وجدان کاری و اخالق حرفه ای و رعایت استانداردها و بازگشت به تفکر عقالنی، اندیشه  -ایرانی

منطقی، علم گرای، مدیریت سیستمی امور جامعه فنی و مهندسی درجهت تولید و توسعه دانش، نوآوری، 

ه بی از شعور اخالقی، تجارب و بکارگیری آیین نامو سازمان ها، ترکیانسان فناوری و تاثیر آن بر کیفیت زندگی 

ها و استانداردهای ملی ساخت و سازهای بتنی و مدیریت سیستم بازرسی و کنترل کیفیت فرآیند تولید مواد، 

 مصالح، بتن و فرآورده های بتنی و ساخت و سازهای بتنی امن در برابر زلزله است.
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نی، منطقی، علمی،  اخالقی و شعور تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان امید ما بر آنست تا دریای ساکن تفکرعقال  

سناریو آینده های خوش فرجام صنایع مختلف ساخت و سازهای بتنی کشور ما را متالطم کرده و اندیشه مهیب 

زیم اعدم قطعیت را در ذهن و ضمیر ما بنشاند، این همه باعث شوند تا تفکر بسته و پارادایم ذهنی کهنه را رها س

پژوهش های علمی، تولید و توسعه دانش، نوآوری، فناوری، اندیشه منطقی و و رویکردهای مبتنی بر تفکر عقالنی و 

یادگیری و انعطاف پذیری پارادایم نوین و مدیریت استراتژی و برنامه ریزی اجرایی خوش فرجام بر پایه سناریو 

 44پذیر و باورکردنی تدوین شده نقشه راه چشم انداز های آینده های متفاوت ممکن، محتمل و مطلوب تحقق 

 ساله توسعه بتن، صنعت بتن و ارتقای کیفیت ساخت و سازهای بتنی را در پیش گیریم.

واحدهای تولیدی، تولیدات مواد، کنترل کیفیت فرایند بازرسی امروزه، لزوم برقراری نظام 

ان دهکده ساکنانسانی  کیفیت زندگی هت ارتقایدر جبتنی  هایساز و ساختکیفی بتن و اجرای  ،مصالح

در پرتو هم اندیشی، همگرایی، رعایت شعور اخالق انسانی با جامعه  مردم ایرانجهانی معاصر و بدنبال آن احاد 

 جهانی بیش از بیش احساس می شود.

ین والگوی نوین آیین نامه ساخت و ساز ترکیبی حاصل ازطرح نمبتنی بر تدوین  تحقق چنین امری 

برای طراحی سازه های بتنی مبتنی بر سیستم نیروهای گرانش و  بتن عملکردیالزامات مشخصات فنی 

بارهای جانبی همسو با طبقه بندی عمومی و جزئیات طراحی پی، ستونها، تیرها، دال ها برای ارایه حداقل های 

اگر چه بدون ی پایدار وسعهحفظ سالمت محیط زیست و تایمنی، خدماتی، و دوام سازه های بتنی در جهت 

 تکنسین متخصصمهندس حرفه ای، کارشناس حرفه ای و نیروی انسانی ایرانی تعلیم دیده و 

. اما در صورت تحقق پایبندی اخالق حرفه ای و اجرای استانداردهای پروژه در پذیر نخواهد بودامکان صالحیتدار

ضمن ایجاد محیط رقابتی سالم در رشته عمران به ویژه صنعت بتن، می تواند بدون تردید تضمین کننده ارتقای 

 کشور شود.کیفیت ساخت و سازهای بتنی 
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 راه برون رفت از بحران موجود:

ای پیش روی جامعه گلوبال ایران تنها با دولت مصمم دارای تصویری مشخص و شفاف برون رفت از بحران ه  

از سناریوهای آینده های متفاوت ازمسیر توسعه ملی میسر است که اولویت های برنامه اقدام و عمل نقشه راه 

ا ظر گرفته، با اتکساله توسعه پایدارساخت و سازهای عمرانی، شهری خالق و روستایی ماندگار را در ن44چشم انداز

بر هدایت نظام بازرسی، ارزیابی و نظارت مبتنی براصول الگوی ایرانی مدیریت همدل با بخش خصوصی آگاه به 

سین تکنیمهندس حرفه ای، استانداردهای نوین ملی و بین المللی هم داستان شده و نیروی انسانی متخصص و 

در برقراری ارتباط و مسلط به استفاده از شبکه های  کیی تکنیصالحیتدار دارای و مهندسان دارای مهارت ها

 یننسینگ ملی و جهانی را بکار گیرد.فای، مالی، پولی و بانک یریتمدنوین 

 

کمیته علمی و اجرایی بیست و دومین همایش ملی سالیانه در تالش است، با برگزاری این هدف همایش: 

همایش، فرصتی مغتنم را برای بهره مندی مستمر و نهادمند از خرد جمعی فراهم آورد، تا ضمن ارتقای سطح 

شان در به ای یننسینگ،فای و بانک ی،مال یریتمد یننو یستمسدانش فنی جامعه مهندسی عمران کشور، آموزش 

پاسخگوی نیازهای ایشان در جهت بهبود کیفی ساخت و سازهای بتنی از  اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، عصر

طریق بازگشت تفکر عقالنی، اندیشه منطقی، احیای ارزشهای اخالقی حرمت و کرامت انسانی، وفاداری به وجدان 

قانون مداری، رعایت مقررات و استاندارهای حوزه بتن  کاری و اخالق حرفه ای، احترام به شعور اجتماعی و البته

ویژگی ها( و نظام بازرسی -)بتن آماده 5422و ساخت و سازهای بتنی، به ویژه استاندارد ملی اجباری شماره 

کنترل کیفیت تولید بتن، ساخت و سازهای بتنی باشد. استفاده از پژوهش های علمی و تجارب حاصل از ذهن 

سرمایه وقوع حوادث طبیعی و بازسازی مناطق آسیب دیده در راستای مدیرت بحران توسط  تاریخی جامعه در

انسانی تکنیسین متخصص آموزش دیده صالحیتدار کارگاهی از دیگر اهداف منابع انسانی مهندس حرفه ای و 

روز جوانان ام زندگی انسانی تا در نهایت تحقق بهبود جامعه، بهزیستی مهم برگزاری همایش یاد شده می باشد،

شکوفا همسو با توسعه پایدار)اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی( در آباد، به سود آینده در ایرانی آگاه، آزاد، 

مرکز تحقیقات بتن )متب( رییسخدمت امنیت و منافع ملی کشور را شاهد باشیم.  

 مصطفی احمدوند
ACI Fellowship 
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کنفرانس  یرانشاخه ا -(ACI)نبت المللیینبعلمی انجمن  یانةسال یشهما دومینو  یستب یها یتبخش ها و فعال

و رفه ای حمتخصص ی انسان سرمایه منابع یریبکارگ یاصل یتبتن )متب( با محور یقاتبتن و زلزله مرکز تحق یمل

ز شبکه و مسلط به استفاده ا ارتباطی مهارت در برقرار یدارا یو حرفه ا یبه اخالق انسان یتدار پایبندصالح یسینتکن

جوانان  یستیبهبود جامعه و بهز یو منافع مل یدارهمسو با توسعه پا یو جهان ی، مالی، پولیبانک یریتمد یننو یها

 باشد: یم یربه شرح ز یندهامروز به سود نسل آ

 
 

انشگاه شهید عباسپور ـ دکنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن)متب( در محل پردیس فنی و مهندسی 

شهید بهشتی 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، 

عت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صن

بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور و استان تهران، سازمان مدیریت بحران کشور، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، 

 ،کمیته ملی سد های بزرگ ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، معاونت فنی و عمرانی شهردای تهران

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، جامعه مهندسان یران، کانون انبوه سازان مسکن و ساختمان ا

مشاور ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت های آب منطقه ای استان ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان 

  1122دی ماه  2بیست و دومین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  -2تصویر 
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و  ایرانمی ایران، شورای انجمن های علمی ، سازمان سنجش آموزش کشور، انجمن های علهاکشور و استان 

گان دانجمن انبوه سازان ساختمان، انجمن صنفی تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی، انجمن صنفی تولید کنن

فرمانداران و بخشداران شهرستان های مختلف )گرمسار، ایوانکی و ...( برگزار شد مواد شیمیایی صنعت ساختمان، 

حقیقات تکنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز جشنواره و عزیزان بیش از پیش به مراسم افتتاحیه و حضور گرم این 

 رونق بخشید. «در مقابل زلزله روز ملی ایمنی یادبود» بتن)متب( ایران

 

 

 

 

 

 

 

  

 تالوت قرآن توسط قاری محترم گروه ناجا  -2تصویر 

 سرود پر افتخار ملی زنده پخش  -5تصویر 
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 یط قارتوس یدچند از کالم اهلل مج یاتیبا تالوت آ یو کنفرانس مل یانهسال یشهماجشنواره و  یةافتتاح مراسم

)ناجا( بصورت زنده شروع شد یانتظام یرویتوسط گروه ن یرانا یاسالم یجمهور یمحترم و سرود پر افتخار مل

ا زلزله زده بم اجر شهر یبازساز دوب یاد ،یو کنفرانس مل یمل یانهسال یشهما دومینو  یستب یزرپس از آن ت

 ریشروع و پس از آن خ یزدی یعلوم یبامحترم سرکار خانم فر یتوسط مجر یشاهداف هما ی. سپس معرفیدگرد

( ACI)-بتن  یالملل ینبعلمی انجمن  یو پژوهش یعلم یدها، دستاوردها و نظرگاه جد یتمقدم و گزارش فعال

 یرانشاخة ا -( ACI)بتن  یالملل ینب علمیانجمن  ییسر ییاندکتر جواد برنج یتوسط جناب آقا یرانشاخه ا

 یتصادمهم است، گفت: رشد اق یاراصل بس یکبتن در کشور  یفیتک یشافزا ینکهبر ا یدبا تاک یشانارائه شد، ا

آن دست  به توانیمیبتن در کشور م یفیتک یشاست که با افزا هایییتمز ینترها از مهمکشور، نجات جان انسان

 یشافزا هر ساله با یمتالش کن یدکه با دهدیدر کشور رخ م یادیز یاربس یهازلزله یانه: سالندافزود یابیم. ایشان

به آن دست  یدبا 1242انداز بتن که در سال داد: چشم یحتوضیم. او ها را ارتقاء دهبتن در کشور آنو دوام مقاومت 

را به  یرانمقاومت بتن ا یمسال بتوان ینتا در ا یمبتن تالش کن یفیتک یارتقا یراتا ب یمهمه موظف هست یابیم

 .ها شدبه شهر یلیاردیم یهاوارد شدن خسارت سازینهها زمبه هشدار یتوجه یم. بیمگاپاسکال برسان 24

 

  
دکتر توسط شاخه ایران  -(ACIانجمن بین المللی بتن )گزارش فعالیت سالیانه  -4تصویر 

 انجمنجواد برنجیان رییس 
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 یشماه یندر ا یبهشت یددانشگاه شه -عباسپور یدشه یو مهندس یفن یسپرد ییسر یاقتیدکتر هومان ل

 یونداط و پلزوم ارتبو « متب»بتن یقاتبا مرکز تحق یو مهندس یفن یسپرد یبر همکار یو کنفرانس مل یانهسال

 .ردیدکتاک یکدیگرصنعت و دانشگاه با 

 

 

 

  یدانشگاه شهید بهشت -هومان لیاقتی رییس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپوردکتر  خیرمقدم -2تصویر 

  1122دی ماه  2بیست و دومین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله،  -2تصویر 
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وی و نیر شرکت توسعه منابع آب یو پژوهش یمعاون فن یدیسع یرضاعلجناب آقای دکتر مراسم  ینادامه ادر 

نقش سازنده  و  (یا یرسازهغ یو راهکارها یسازه ا ی)اعم از المانها یلمواجهه با س یراهکارهابه  با اشاره ایران

در  یبزرگ یلشدن س یوجود دارد که امسال شاهد جار یزخ یلاستان س 1 یرانگفت: در ا هایالببتن در مهار س

 یالبمقابله با س ینهدر زم یمرهو س 2کارون  یکارکرد سدهاایشان  .یماستان از جمله خوزستان و فارس بود 4

برق، صرفه  یدتول یل)از قب یالبهاآورد س یرهمنافع حاصل از ذخ و22 ینفرورد یلس یان)کنترل و مهار( در جر

 هایالبها در مهار سساخت سد ینکها یانبا برا تشرح نموده و  و...( یآب کشاورز ینسوخت، تامدر مصرف  ییجو

خوزستان و فارس رخ داد و ما شاهد  یهابزرگ در استان یلس 4است گفت: در امسال  یتمهم و با اهم یاربس

 .یممتر مکعب در کرخه بود یلیاردم 4.4متر کعب در دز،  یلیاردم 4.1متر مکعب در کارون،  یلیاردم 4.2ورود 

 

 

 

 

 نیراا یرویشرکت توسعه منابع آب و ن یو پژوهش یمعاون فن سخنرانی جناب آقای دکتر علیرضا سعیدی -14تصویر 
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ی طی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرساز یدفتر مقررات مل یرکلمدحامد مانی فر مهندس  جناب آقای

 یعملکرد سازه ها یبررسو  آن در پروژه هااستفاده از  یبتن و گستردگ یایمزاسخنرانی خود در این کنفرانس 

ورود به حرفه مهندسان  یها آزموناشاره کردند. ایشان  و اجرا ینقاط ضعف در طراحرا تشریح و به در زلزله  یبتن

اه و ارتباط میان دانشگ درو  اند هی نمودو بررس یلتحلرا  داوطلبان به سئواالت مبحث نهم ییپاسخگو یتو وضع

صنعت گفت: در این زمینه ضعف بسیاری وجود دارد حتی دانش آموختگان دانشگاهی وقتی در آزمون ورود به 

ای که از صد سوال تنها شوند به گونههایی در پاسخ به سواالت مواجه میکنند با ضعفحرفه حضور پیدا می

در  یدافزود: با یکنترل ساختمان، راه و شهرساز یمقررات مل دفتر یرکلمد .سوال پاسخ دهند 42توانند به می

  .توجه شود یمنا یهابتن خوب و ساختمان هاییژگیها به موضوع بتن و ودانشگاه

 یگاهجا یرانبتن ا یگاهو جا یمدر کشور دار یمانکارخانه س 42فر افزود: هم اکنون ما  یمانمهندس  آقای

 یترموفق یشود تا خروج یشترب یعلم یهاارتباط با صنعت و انجمن یددر سطح جهان دارد هر چند با یمهم

 .یمداشته باش

 

 

 

 یو کنترل ساختمان وزارت راه و شهرساز یدفتر مقررات مل یرکلفر مد یمهندس حامد مان یجناب آقاسخنرانی  -11تصویر  
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در ادامه برنامه آقای حسین پازوکی مثنوی در مدح بیست و دومین همایش بتن و زلزله و مرکز تحقیقات 

 .سروده که در جشنواره ارائه گردیدبتن 

 
 

  

 دکلمه سروده های جناب آقای حسین پازوکی ادیب و شاعر -14تصویر 

  1122دی ماه  2بیست و دومین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله،  -11تصویر 
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 سروده آقای پازوکی
 

 گشته روشن چراغ ایمانم روشنی بخش زندگی جانم 

 درس خواندم وخوب میدانم   نکته های ظریف میخوانم

 این زمانه اگرچه درگذراست  باعث رشد این بشر است   

 برای نشاط وبهروزی از  گفت فرزانه رهبرم روزی 

 انسان همیشه باهنراستذات   پیشرفت جهان فقط بشراست 

 این جهان را چه نیک می سازه   هوش مصنوعی وبتن سازه 

 نیک بفکرکه منزوی شده است  این ترامپ را اگرچه قوی شده است 

 عقل وهوشش درون زنجیراست  باخودوبامحیط درگیراست

 طبل توخالی است ومیداند  خویش را غول قرن می خواند

 بدکرده ازمانهباخود ب  زیست را محیط رد کرده 

 جایگاهت کجا این خانه  گوش کن ای عزیزفرزانه 

 شکرکن چون زنوکری هستی   هرچی هستی وهرکجا هستی

 دشمن جهل وظلم وویرانی   رادمردی زخاک ایرانی

 پای بند اصول وقرآنم    خاک ایران توان ایمانم

 من بنازم به نور وغیرت تو   ای مهندس خدای همت تو

 بذرامیدراتو می کاری   اریکارهای ستودنی د

 چون نگاه توبا شرف بوده های توباهدف بودهکار

 بهره هابرده اییم زاستانداره  شدبناهای کاراستاندارد

 کرده ای عزم خویش همچوجهاد  عده ای مردمانن نیک نهاد

 دشمن هرچه عجز وناله شدی  چشم انداز بیست ساله شدی

 سرافرازه باباوجودت جهان  شدمقام بتون وان سازه

 مرحبا بروجود توهیهات  پایگاه بتن وتحقیقات

 دور از انتظار وگله ای  ایکنفرانس بتن وزلزله 

 چشم اندازی وسرافرازی  زلزله را جهادمی سازی
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 شادمانی همی به کامت شد  آتش وانفجار راحت شد

 دوسازی جهان تواز ذلت  کارهایت همه به کام این ملت

 ین همه کار تو شدم به عجبز  مرکز تحقیقات بتن متب

 خفته جمعی ولی توبیداری  وسروری داریاین همه علم 

 هست ابزار کار توگویا  علم توباعمل شودزیبا

 بی گمان کرده چاره دردم  چون که می لرزداین زمین هردم

 دل یه عده را کباب کند  زلزله خانه خراب کند

 تورایاریمی کند بی گمان   شش هزارو چهل وچهار اجباری

 هست برنا وپیرهم درامان  وزمان چون مقاوم شود زمین

 گرنباشی دل های مرم خون  ای مهندس وسازه های بتن

 کارهایت ستودنی وعجب  پاک ونجیبای تو دانش پژوه 

 توبه علم جهان شدی آگاه  توسعه آریا علوم دانشگاه

 عضوثابت زتیم بین المللی  نیست درکارتان خللی

 درمسیری که هست می دانم  یک نمی دانم نامتان یک به

 نام اومصطفی عجب خرسند  درکنارشماست احمدوند

 دائما درکنار یاران است  همچو ابر شبیه باران است

 نام نیکش بپرس ازهرجا  چون بتن استوار وپا برجا

 هست درکارسازه هاعاشق  یک ستون فخرمحمدی الیق

 بیداراست بهر دانش همیشه  دائما درتالش وپرکاراست

 خانمی باوقار درهرگام  یک نفر سرگروه لطفی نام

 ازبتن سازه کار می گوید  درمسیری که راه می پوید

 چون بتن استوار ازریشه  کاتب ان مرد پاک اندیشه

 همچو باران همیشه می بارد  کارهای ستودنی دارد

 اوبه دانش همیشه خوش بین است  حامی علم ودانش ودین است

 نیک مرداست وزادگرمسار  ی شهر ودیارافتخاری با

 مهر خالق همیشه یاور او  میشه یاوراوخالق ه
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 5422اجرای استاندارد ملی اجباری ایران به شماره در خصوص میزگرد تخصصی مرکز تحقیقات بتن )متب( 

 .برگزار شد ان نماینده سازمان مدیریت بحران کشوریمهندس حدید ویژگی ها( با حضور جناب آقای -)بتن آماده

 مهندس حرفهبا اشاره به خالء تحقیقات بتن )متب( در میزگرد یاد شده مهندس مصطفی احمدوند رییس مرکز 

 یمانساخت یمانکاراندر مذاکرات با پ در حوزه ساخت ساز کشور اظهارداشت: یدهو آموزش د یتدارصالح ینتکنسای و 

در حوزه ساخت و ساز کشور  یتو با صالح یدهآموزش د یها ینتکنس مهندس حرفه ای و سال گذشته، نبود 44در 

و انفجارها تنها در گروه  یو بادوام مقاوم در برابر زلزله، آتش سوز یفیکامال مشهود بوده است و ساخت ساز ک

و  یشهر یدر پروژه ها یحرفه ا یبر ارزش ها یمبتن یدهد زشدار آمو یتصالح یها ینتکنس یاجبار یریبکارگ

 .ابدیساخت وسازها در کشور ارتقا  یفتک ی،و اجبار یمل یاست تا طبق دستورالعمل ها و استانداردها یعمل ییروستا

 یء به خوبخال ینا یمهندسان و کارگران ساختمان ینکرد: هم اکنون ب یانبتن ب یالملل ینب علمی انجمن دبیر

در حوزه ساخت وساز  یدهو آموزش د یتبا صالح یها ینتکنس یتترب یاست برا یشود و ضرور یحس م

ا و ساخت وسازه یفیک یارتقا یدبتن )متب( شاه کل یقاتمرکز تحق رئیس .یدکشور، اقدامات الزم به عمل آ

و  5422 یاجبار یاستنادرد مل یگرو اجرا خالق و هوشمند در برنامه ششم را در یشهرها یدارگسترش پا

با اشاره به هدف  یو اعالم کرد. یبتن یت و سازهابتن و ساخ یدارساله توسعه پا 44نقشه راه چشم انداز 

ه ساخت ساز یفیتبهبود ک عمران کشور، یجامعه  مهندس یدانش فن یاظهارداشت: ارتقا یشهما ینا یبرگزار

با  یبتن یحوزه صنعت بتن و ساخت سازه ها یاستانداردها یتو رعا یابه اخالق حرفه یوفادار ی،بتن یها

 5422 یاجبار یتوجه به استاندارد مل

 ینا یبرگزار فاهدا ینتراز مهم

 است. یشهما

 

 

 

 

تن ب یقاتمرکز تحق یتخصص یزگردم -12تصویر 

 یاجبار یاستاندارد مل یاجرا در خصوص)متب( 

 ها( یژگیو -)بتن آماده 5422به شماره  یرانا
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س مهندبکارگیری  در خصوصکارگاه و سمینار تخصصی مرکز تحقیقات بتن)متب( موضوع مورد بحث 

ف کروسازی مهارت های کاربردی و تکنیکی رویه های بتنی و و  تکنسین صالحیت دار کارگاهیحرفه ای و 

ل یموضوعات مختلف از قبدر این کارگاه در بیست و دومین همایش بتن و زلزله برگزار گردید.  بتنیها و 

دانش و و  لمع یاتو کل یفتعار یگاه علمکار ،بتن یآب بند یکارگاه تخصص ی،بتن یاتعمل یکارگاه تخصص

 مطرح شد. بتن یتکنولوژ

 
 رییبکارگ موضوع مهارت های تکنیکی وبتن)متب( با  یقاتمرکز تحق یتخصص ینارکارگاه و سم -12تصویر 

 در روسازی و کف های بتنیدار  یتصالح ینتکنس
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 کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله تصویب قطعنامه

و کنفرانس ملی شاخه ایران  -(ACIبین المللی بتن)علمی در بیست و دومین همایش ملی سالیانه انجمن 

از  تکنسین ساختمانی صالحیتدار مهندس حرفه ای و کمپین بکارگیری اجباریقطعنامه سالیانه بتن و زلزله 

شده  قطعنامه یادبه تصویب حضار رسید. طرف مرکز تحقیقات بتن )متب( تدوین و توسط مجری قرائت شد و 

ای ارگان ه از طرف مرکز تحقیقات بتن )متب( و انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران به تمامی

 اجرایی کشور ارسال شده است.

 

 

  

ی مرکز تحقیقات بتن به آقا یانهسال یمل کنفرانس ینو دوم یستبتسلیم سند قطعنامه پیشنهادی  -15تصویر 

  مهندس حدیدیان نماینده سازمان مدیریت بحران کشور 
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 شهر و روستا یسازندگ یرانسف

 « متب»بتن یقاتمرکز تحق یبا همکار یاآر یداردانشگاه علوم و توسعه پا یکوکارین بنیاد

 ییکتکن یمهارت ها یمخود را جهت آموزش و تعل یقبل آمادگ یبتن)متب(، همانند سال ها یقاتتحق مرکز

 .دارد یاعالم م و سیل زده کشورامن در مناطق زلزله زده  یصنعت ساخت و ساز بتن یو کاربرد

توانند به واحد آموزش مرکز  یم ی،و کاربرد یتخصص یمهارت ها ینعالقه مندان به آموزش ا داوطلبان

 .یند، جهت ثبت نام مراجعه نما«متب»بتن یقاتتحق

آنچه  "ن با عنوا یشهر زلزله زده بم را در کتاب یرگرفته از بازسازخود ب یات، تجرب«متب»بتن یقاتتحق مرکز

جامعه  یاردر اخت یگاننسخه بطور را 2444 یراژنموده و در ت ینو تدو یهته "بدانند یدصنعتگران بتن کار با

 .عمران کشور قرار داده است یمهندس

مناطق  یدست اندر کاران بازسازامن در جهت  کمک به  یساده ساخت و ساز بتن یطراح یزکتاببار ن این

 شود. یعمران کشور ارائه م یارائه به جامعه مهندس یزلزله زده غرب کشور برا

 

 
ه دانشگاه علوم و توسعبازدید نمایندگان نظام مهندسی ساختمان و سفیران سازندگی شهر و روستا  -14تصویر 

 و مرکز تحقیقات بتن یاآر یدارپا
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 ماندگار صنعت ساختمان یهااز چهره یلتجل

 

شاخه  -(ACIن )بت یالملل ینبعلمی انجمن  ییسهر یاتطبق برنامه هر ساله از طرف ه 

دانی از پیشکسوتان و رهبران و چهره به مناسبت قدرگذشته  هایهمانند سال یزامسال ن یرانا

 علمیهای فعال از بخش های دانشگاهی و صنایع مختلف ساخت و ساز کشور، با انجمن های 

ده و مکاتبه شمختلف، اتحادیه های صنفی و فنی و سندیکای شرکت های ساختمانی ایران 

انتخاب ماندگار  یچهره هابررسی و  بعد از معرفی افراد، رزومه ها در کمیته های تخصصی

 گردیدند. 
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 ایران استاد برتر تجلیل از

عضو هیأت  علیرضا رهاییدکتر  یجناب آقا یرانشاخه ا -(ACIبتن ) یالملل ینب علمی از طرف انجمن

رییس پژوهشکده عمران و زمین و رییس مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و 

 .یدگرد یبه عنوان استاد برتر معرفامیرکبیر صنعتی 

 سوابق تحصیلی

، کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه پاریس فرانسه، 1122کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 

 1122دانشگاه پاریس فرانسه، ،  دکتری عمران، 1125

 سوابق اجرایی

عضو شورای عالی برنامه ریزی و شورای گسترش آموزش عالی، رئیس گروه       ، 1122و 1142رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

، رئیس شــورای  1141معاون آموزشــی دانشــگاه صــنعتی امیرکبیر، 1142فنی و مهندســی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مدیر تحصیالت  ، 1152معاون امور دفاعی دانشگاه، 1145، عضو و دبیر هیات ممیزه دانشگاه1124تحصیالت تکمیلی دانشگاه

عضــویت در شــورای  ، 1151دانشــگاه صــنعتی امیر کبیر رئیس دانشــکده مهندســی عمران، 1155تکمیلی دانشــکده عمران

صیالت تکمیلی، کمیته برنا     شورای تح شگاه،  شورای برنامه   دان ستراتژیک،  شورای عالی امور زیربن   ، ریزی مه ریزی ا ضو  ائی  ع

ساختمان    ، 1142حمل و نقل وزارت راه و ترابری شورای تدوین مقررات ملی  ضو  شورای تدوین آئین  ، 1121ع ضو  نامه بتن  ع

شکده حمل       1144ایران ضو هیات امنای پژوه شور، ع ساختمان ک و نقل، موزه علم و ، رئیس کمیته مبحث نهم مقررات ملی 

شور، رئیس هیات      شگاههای ک فناوری و برخی از دان

 مدیره انجمن مهندسین عمران ایران.

سعه           ساخت و تو شرکت  شورای برنامه ریزی  ضو  ع

دانشـــگاه آزاد  زیربناهای کشــور، معاون آموزشــی  

سالمی   ضو کمیته تدوین ایین نامه بتن،   1125ا ، ع

 1122چهره ماندگار مهندسی عمران 

 مقاله 24مقاله های کنفرانس تاکنون: 

 مقاله 21مقاله های ژورنالی تاکنون: 

 

 علیرضا رهاییدکتر  یآقاجناب سپاس و قدردانی به  اعطای لوح -12تصویر 

رییس پژوهشکده عمران و زمین و رییس مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه 

   صنعتی امیرکبیر
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 :علمی انجمن یعضو افتخارمعرفی 

سال در انجمن  44انجمن را که بیش از  اعضای فعالاز  شاخه ایران -(ACI)بین المللی بتن علمی انجمن 

ه بآقای مهندس بیژن غزنوی از  فعالیت داشته قدر دانی می نماید. در بیست و دومین همایش بتن و زلزله

 سال عضویت و فعالیت مستمر در انجمن تقدیر گردید. 42افتخاری مادام العمر به پاس عضو عنوان 
  یلیسوابق تحص

 یلی اشانمتعدد مهم و مکمل رشته تحص یها هدور گذراندنو  راه وساختمان یمهندس یسانسل فوق

 ها تیسوابق و مسئول

 یاطرح، مشاور و  مجری و در کسوت یو برون مرز یمختلف درون مرز یاه سال سابقه کار در طرح 22از  یشب ظرف

آنها  تریشکالن( مشارکت داشته که ب یریتمد ی تامختلف )بسته به سن و تجربه از کارشناس یو در ترا زها یمانکارپ

بودند و در حال حاضر که  یرهو غ یفوالد، خودرو ساز یشه،ش یع سیمان،صنا یمی،پتروش یلی،تبد یعکارخانجات صنا

بتن )متب( و  یقاتعامل شرکت روف تراس مشغول خدمت بوده و با مرکز تحق یرمد مشاور و با سمت بازنشسته شده

 -(ACI)بین المللی بتن علمی انجمن سال با  42ایشان بیش از  .دارند یهمکار یزن یاآر یدارو توسعه پا علوم دانشگاه

 مستمر دارند.همکاری و فعالیت  شاخه ایران

 

 پروژه شرکت روف تراس یرمدتقدیر از جناب آقای مهندس بیژن غزنوی  -12تصویر 
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  تقدیر از مهندس محمدرضا انصاری رییس هیات مدیره شرکت کیسون

 :یلیسابقه تحص

 1124دانشگاه تهران، یراه و ساختمان،دانشکده فن یمهندس یسانسل فوق

 ها: سمت

 یرانا یو کشاورز یع،معادنصنا یاتاق بازرگان یسرئ نائب

 یسونشرکت ک یرهمد یئته رئیس

 ساختمان ها( یصنعت یساختمان)طرح و اجرا یمقررات مل 11مبحث  یتخصص یتهکم رئیس

 یرانا یو مهندس یانجمن صادرکنندگان خدمات فن یرهمد یئته رئیس

 کشور یو حرفه ا ی،صنفیمهندس یتشکل ها یهماهنگ یشورا ییاجرا یئته رئیس

 یرانا یو کشاورز یع،معادنصنا یاتاق بازرگان یتشکل ها یراهبرد یئته عضو

 یرانا یو کشاورز یع،معادنصنا یاتاق بازرگان یتخصص یها یسیونکم مسئول

 یرانا یو کشاورز یع،معادنصنا یاتاق بازرگان یسهرئ یئتتمام از طرف ه یمهن یطرح ها مسئول

 :یها و خدمات اجتماع یتفعال

 ینبه عنوان پرچمدار رهبران کارآفر انتخاب

 عمران از طرف فرهنگستان علوم یدر حوزه مهندس 1122کشور در سال  یدهبه عنوان مهندس برگز انتخاب

 شرکت یاجتماع یها یتمسئول یفایبه منظور ا یسونک شرکت یدر پروژه ها یدارپا یتوسعه انسان یها یتهکم تشکیل

 در کشور یریتیو مد یفن یباال یمتخصص در رده ها یرویاز هزار ن تربیتبیش

 یالملل ینبه مسابقات ب یانو اعزام دانشجو یعلم یاز تشکل ها حمایت

 
 تقدیر از مهندس محمدرضا انصاری رییس هیات مدیره شرکت کیسون - 44تصویر 
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 تقدیر از مهندس علی اکبر مقیمی آذری رییس هیات مدیره شرکت ساختمانی ژیان

 یأته یسدر حال حاضر به عنوان رئو  یانژ یشرکت ساختمان یانگذاربن یآذر یمیاکبر مق یمهندس عل

  یرهمد

  یرلوح تقد 24 کننده یافتو در یپروژه مل یکصد مجری

 یمهرماه سالها 15 یدر روزها یبتن یها وژهاز پر یتعداد مخصوص به مناسبت انجام یرتقد یلوح ها یافتدر

 مختلف 

 و یرانبتن برتر از انجمن بتن اشرکت 

 یشهما ینبتن در چهاردهم یقاتمرکز تحق و یرانشاخه ا  Aciبتن  یالملل ینموسسه ب یرلوح تقد یافتدر

در  ریداتوسعه پا باو ملزومات و مشخصات آن همسو  یساالنه بتن و زلزله با موضوع کنفرانس بتن عملکرد

 1124سال  یماهد

  1122در سال  یاز صنعت احداث و انرژ یرلوح تقد یافتدر

 دانشگاه تهران به عنوان مهندس برجسته  یاز دانشکده فن 24در اسفند ماه  یرلوح تقد یافتدر

 

 
 

 

 

 

 

  

 هیات مدیره شرکت ساختمانی ژیانتقدیر از مهندس علی اکبر مقیمی آذری رییس  - 41تصویر
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 تقدیر از مهندس میرحمید اسکندانی مدیرعامل شرکت مادوی

 یشکارخانه بتن  پ یندانمارک موسس نخست یکتکن یساختمان از دانشگاه پل یدانش آموخته رشته مهندس

  یدهتن

  قطعات باربر یدکنندهکارخانه تول ینکارخانه آکام بتن نخست موسس

 یعامل شرکت مادو مدیر

 یلتیه یدهتن یشپ یشرکت مادر کابل ها نماینده

 
 

 

 

  

 تقدیر از مهندس میرحمید اسکندانی مدیرعامل شرکت مادوی - 44تصویر
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تقدیر از مهندس ایرج رهبر عضو هیأت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه 

 سازان مسکن و ساختمان ایران

 تحصیلیسوابق 

  یرکبیرساخت ساختمان از دانشگاه ام یریتمد یشعمران گرا یارشد رشته مهندس یکارشناس

 یساخت در دانشگاه آزاد اسالم یریتمد یشعمران گرا یرشته مهندس یسال آخر مقطع دکتر یدانشجو

  یقاتواحد علوم تحق

 ییاجرا سوابق
  کارگاه رییس

 در دست اجرا داشتم 1154تا  1122استان زنجان را از سال  یرپاستوریزهپروژه ساخت کارخانه ش 

 یعبا مجوز وزارت صنا یسبک بتن یسقف ها یدتول یبرا ییکارخانه ها تاسیس

در دو پروژه نسبتا بزرگ واقع در سعادت آباد  یتبا فعال 1142را از سال  یحوزه انبوه ساز یتفعال آغاز

 .یدبه طول انجام 1124تهران م که تا سال 

وقت  یرزاده وز یدکتر عبدالعل یجناب آقا یبا همکار 1124انبوه سازان در سال  یانجمن صنف اسیست

  کرده یمسکن و شهرساز

  انبوه سازان یکانون سراسر تاسیس

 انجمن انبوه سازان تهران ییسر یدوره متوال دو

 انبوه سازان یکانون سراسر یاستدوره ر یک

 

 
رهبر عضو هیأت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه  تقدیر از مهندس ایرج - 41تصویر

 سازان مسکن و ساختمان ایران
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 پارس یاسامانپا ینگهلد یرهمد یأته ییساز دکتر رسول زرگرپور ر یرتقد

  یلیسوابق تحص

 یدفاع مل یدانشگاه عال یک،استراتژ یریت: مددکتری

 یراز(، دانشگاه شیآب یساتتاس یش)گرا: ارشد راه ساختمان یکارشناس

 سوابق اجرایی

 زییمعاون برنامه ر، استان اصفهان یمسئول جهاد سازندگ، استان اصفهان یعمران جهاد سازندگ یتهمسئول کم

)دو  یرومعاون امور آب وزارت نه(، وزارت کشور )دو دور یمعاون امور عمرانه(، دور یک) یوزارت جهاد سازندگ

 یسرئ، شرکت مپنا یرهمد یئتعامل و عضو ه یرقائم مقام مد(، در امور آب و آبفا )دو دوره یروزمشاور (، دوره

 یسئره(، متقربه کشور)دو دور یرستاد حوادث غ یسرئ، یدولت یربخش غ یعمران ینگهلد ینچند یرهمد یئته

مل و نقل ح یتهکم یسرئ، یرانا یونسکو یآبشناس یتهکم یسرئه(، )دو دور یعیطب یایکاهش بال یمل یتهکم

  یاسالم یعمران مجلس شورا یسیونمشاور کم، کشور یعضو ستاد حمل و نقل برون شهر، کشور یدرون شهر

 سامان پارس یاپا ینگهلد یرهمد یاته یسرئ، استاندار استان اصفهان

 یعلم یها یتفعال

 یمعل یئتعضو ه، یرووزارت ن یموسسه آموزش عال یامنا یئتعضو ه، دانشگاه صنعت آب و برق یامنا یئتعضو ه

و  یبا خشک یسازگار یانجمن علم یسرئ، به عنوان استاد راهنما و مشاور یرساله دکتر ینچند یتهدا، دانشگاه

 یالملل ینب یمقاله در مجالت و کنفرانس ها ینمنابع آب و چند یوستهبه هم پ یریتکتاب مد یفتال، یخشکسال

 
 پارس یاسامانپا ینگهلد یرهمد یأته ییساز دکتر رسول زرگرپور ر یرتقد - 42تصویر 
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 شرکت بام راه یرهمد یأته ییسر یدآبادیسع یژناز مهندس ب یرتقد

 سوابق تحصیلی

 از دانشگاه شیراز راه و ساختمان یرشته مهندسفارغ التحصیل 

 شرکت بام راه یستاس

 تاسیس شرکت ساب

منابع آب و خطوط انتقال آب،  تونل  یآب یسازه ها ی،بتن ی،فلز ینسنگ یصنعت یپروژه ها یبر رو یتفعال

 فاضالب یخانه ها یهخانه آب و تصف یهوابسته به آن، تصف  یمترو، سد و سازه ها یانتقال آب، تونل ها یها

 

 
 

 

 

 

 شرکت بام راه یرهمد یأته ییسر یدآبادیسع یژناز مهندس ب یرتقد - 42تصویر
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 پارس یرساحلمشاور تدب ینمهندسشرکت  یرمهندسیمدی شاپور طاحون دکتراز  یرتقد

 سوابق تحصیلی

 دانشگاه تهران یراه و ساختمان )عمران( از دانشکده فن یارشد در رشته مهندس یمدرک کارشناس

 ( یستز یط)دانشکده عمران و مح یرکبیرام ی( از دانشگاه صنعتیار)استاد یعلم تیأه یبازنشسته

 پارس یرساحلمشاور تدب ینمهندس یرمهندسیمد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسپا یرساحلمشاور تدب ینمهندسشرکت  یرمهندسیمدی شاپور طاحون دکتراز  یرتقد - 45تصویر
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 مشاور بندآب ینشرکت مهندس یرعاملمد یاز دکتر محمدرضا عسگر یرتقد

مختلف، در  یها و مراکز علمدر دانشگاه یسبر تدر سال است که عالوه 24از  یشب یدکتر محمدرضا عسکر یجناب آقا

بر  و همواره عالوه نمایندیم یتسازه، سد و تونل، رودخانه و... فعال یاعم از مهندس یمختلف علوم مهندس هایینهزم

 شانیاند. امدنظر قرار داشته یژهبطور و یزرا ن یاجتماع یتو مسئول یامسائل اخالق حرفه ی،فن یهامدنظر قراردادن جنبه

 اند.شده یدهعنوان مهندس برجسته مهندس عمران برگزفرهنگستان علوم به یاز سو 1124در سال 

 سوابق تحصیلی 

 تهران  تکنیکی( از دانشگاه پلیسانسلراه ساختمان )فوق مهندس

D.E.A  یسپار یجامدات از دانشگاه اورس یکمکان 

 یساز دانشگاه پار یمهندس دکترا

 اجراییسوابق 

 .سال 14تاکنون به مدت  1154مشاور بندآب، از سال  ینمهندس یره،مد یئتعضو ه یرعامل،مد

 .سال 4مدت به 1154تا  1122از سال  یک،مشاور اورگان ینمهندس یار،االختتام یندهو نما یفن یرمد

 .سال 2به مدت  1122تا  1121از سال  یک،مشاور پرت ینمهندس یرعامل،و مد یرفنیمد

 .سال 4به مدت  1122تا  1124تهران، از سال  تکنیکیدانشگاه پل یار،دانش

 سال. 2به مدت  1124تا  1122فرانسه، از سال  یمحقق، مراکز پژوهش

 

 

 

 مشاور بندآب ینشرکت مهندس یرعاملمد یاز دکتر محمدرضا عسگر یرتقد - 44تصویر
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 ییروشرکت توسعه منابع آب و ن یرعاملو مد یرهمد یأته ییسر یاز مهندس بهروز مراد یرتقد

 یرانا

 تحصیلی سوابق

 فوق لیسانس اقتصاد انرژی از دانشگاه تربیت مدرس

 سوابق اجرایی

پروژه از جمله :  یریتو مد یزیمختلف در حوزه برنامه ر یتهایمسئول در یرانا یرویحدود دو دهه در شرکت توسعه منابع آب و ن

 یو هماهنگ یزیپروژه، معاونت برنامه ر یریتو مد یزیبرنامه ر یرو بودجه، مد یزیبرنامه ر یرمد

  یرانا یرویشرکت توسعه منابع آب و ن یرهمد یاته یسو رئ یرعاملهم اکنون مد

 

 

 
 

 

 

 

 

 رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مهندس بهروز مرادیتقدیر از  - 42تصویر
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 مدیرعامل شرکت مشانیر دکتر محمود مقدمتقدیر از 

  یلیسوابق تحص

 یریتمد دکترای

 یکمکان یسانسفوق ل

 سوابق اجرایی

 عامل آب تهران یرمد

 عامل برق تهران یرمد

 یروسرپرست وزارت ن

 یزشاند یرعاملمد

 

 
 

 

 

 مدیرعامل شرکت مشانیر دکتر محمود مقدمتقدیر از  - 42تصویر

 

 

 
 

 



 

 

 42 

 

 

 

 رییس هیأت مدیره شرکت ساختمانی تابلیه مهندس منوچهر نوروزیتقدیر از 

 یلیسوابق تحص

 از دانشگاه تهران یلفارغ التحص یسانسرشته راه و ساختمان با درجه فوق ل

 :ها¬یتو مسئول یسوابق کار

  مشاور یدر شرکت مهندس یراهساز های مهندس ناظر پروژه

 در خوزستان یبزرگ در شرکت ساختمان یها و پل یراهساز های کارگاه یسرئ

 عامل )به تناوب( یرو مد یرهمد یأته رئیس –شرکت  یاجرائ یاتعمل مدیر – یهعضو مؤسس شرکت تابل

 

 

 

 

 رییس هیأت مدیره شرکت ساختمانی تابلیه مهندس منوچهر نوروزیتقدیر از  - 14تصویر
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 تقدیر از جناب آقای محمدرئوف ذبیحی موسس و عضو هیات مدیره شرکت آبادگران - 11تصویر

 

 

 

 

 
 

 شاخه ایران -(ACIتقدیر از سرکار خانم آزاده زینلی به عنوان فرد فعال انجمن علمی بین المللی بتن) - 14تصویر 

 

 

 

 
 

 

تقدیر از سرکار خانم نگار پورناصح طراح و  - 11تصویر

 گرافیست بیست و دومین همایش بتن و زلزله

 

 

 

 

 
 

 

 یمجر یزدیعلوم  یبااز سرکار خانم فر یرتقد - 12تصویر

 بتن و زلزله یشهما ینو دوم یستب
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 کشورمنتخب  یبتن یاز پروژه ها یلتجل

 

ره نامه برتر، مقاله برتر و چه یاناستاد برتر، پا یدرکنار معرفیش هما یهمراسم افتتاح در

برتر  یعمران یپروژه ها"به عنوان یزرا ن هاییماندگار صنعت ساختمان، پروژه  یها

ارکان اصلی پروژه  منتخب از  ازو  یمعرف یشهما یتخصص یتهبه انتخاب کم "کشور

 ئه گردید.ارا و تندیسلوح سپاس  یادبودتقدیر و به رسم  یمانکارجمله کارفرما، مشاور و پ
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 پروژه طرح چندمنظوره سد و نیروگاه اومااویا در کشور سریالنکا

 

 پروژه احداث سد مخزنی ژاوه و سازه های وابسته

 

 پروژه بازار بزرگ ایران

  

 

 آبیاری و مدیریت منابع آب سریالنکاوزارت ارفرما: ک

 : شرکت فراب اصلی پیمانکار

 مشارکت شرکت های مهندسی مهاب قدس و پویری :پیمانکار مشاور
 

 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایرانارفرما: ک

  ساختمانی ژیانپیمانکار: شرکت 

 شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر مشاور:
 

 شرکت البرز تاتارفرما: ک

  کیسونپیمانکار: شرکت 

 شرکت مهندسین مشاور آمود راه مشاور:
 

   12تصویر 

 

   15تصویر 

 

   14تصویر 
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 پروژه روسازی بتنی منطقه یک آزادراه تهران شمال

 

 پروژه بهسازی و مقاوم سازی پل های خطوط راه آهن

 

 صندوقه ای تله زنگپروژه احداث پل 

 تهران شمالشرکت آزاد راه ارفرما: ک

  ملی ساختمانپیمانکار: شرکت 

 شرکت ایمن راه مشاور:

 مجری طرح: شرکت آبادگران مارگون
 

 شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایرانارفرما: ک

 نسرانپیمانکار: شرکت 

 شرکت سازیان مشاور:
 

 شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایرانارفرما: ک

 تکنیکپیمانکار: شرکت 

 شرکت هگزا مشاور:
 

 12 تصویر

 

   12تصویر 

 

   24تصویر 
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 زلزلهپروژه آزمایشگاه پیشرفته مهندسی 

 

 

 :کنفرانس یاناز حام یلتجل

 

 یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق یپژوهش معاونت

  یرانا یبتن یبتن و سازه ها یمهندس یعلم انجمن

 (ISC)علوم جهان اسالم یاستناد پایگاه

 (RICEST)فناوریعلوم و مرکز منطقه ای اطالع رسانی 

 یساختمان وزارت راه و شهرساز دفتر مقررات ملی

 وزارت صنعت و معدن و تجارت

 دیدانشگاه شه -عباسپور یدشه یو مهندس یفن پردیس

  یبهشت

 ساختمان یمیوند ش شرکت

  یاآر یدارعلوم و توسعه پا دانشگاه

 آُسفالت طوس شرکت

 ینآرو یشابزار آزما شرکت

 

 

   : آرم شرکت های حامی 24تصویر

 

 ارفرما و مشاور: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهک

 بستاب بناپیمانکار: شرکت 

 21تصویر   
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 :یشدر هما یهارا یمنتخب برا ینامه ها یانمقاالت و پا یمعرف

از دانشگاه  یشهما یعلم یرخانهبه دب یدهنامه رس یانمقاله و پا 44 ینمنتخب از بنامه  یانمقاله و پا 14 تعداد

اعضای هیأت علمی کشور نفر از اساتید  1. هر مقاله توسط شد یهمحترم ارا یدسراسر کشور توسط اسات یها

امتیاز  که حدنصابمقاله از مقاالت ذکر شده  42تعداد رده دسته بندی شد. 2ارزیابی و امتیازدهی شده و در 

 مراهبه ه یشدر زمان ورود به هما یده کهمقاالت به چاپ رس یدهمنتخب چک ید یدر سا کسب کرده اند، ر

مقاالت،  داوران یاتتوسط ه ینشد و همچ یلتحو ینبتن)متب( به مدعو یقاتشده توسط مرکز تحق یهته پکیج

 باشد: یم یلکه به شرح ذ یدانتخاب گردها  ارائه شفاهی برتر مقاالت و پایان نامه ینو همچنمقاله برتر 

 :ها ارائه شفاهی برتر مقاالت و پایان نامهمقاله و  ی* معرف

 استاد راهنما نویسنده عنوان مقاله

 یها یتکامپوز یکیخواص مکان یینتع یشگاهیمطالعه آزما

 یمهندس یمانیس
 یاله یناطق یبرزفر یاحمد ینمحمد حس

 

 

 

 

 استاد راهنما نویسنده نامه ها یانبرتر مقاالت و پا یارائه شفاهعنوان 

 یشبکه قطر یبتن یدر ساختمان ها یحرکت گهواره ا یابیارز

 یکحوزه نزد یلرزه ا یتحت رکوردها
 عبدالرضا سروقد مقدم ینکیس یفاطمه گرج
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 :تخصصی یآموزش یکارگاه ها یبرگزار

انکر و اصول  ی( )تئوریلتیه یانحصار ینده)نمایتوسط شرکت مادوتخصصی  یکارگاه آموزش

 بولت ها (انکر یطراح

را بر روی بتن فراهم  Post Installed مکان ایجاد اتصالا که هاانکربولتدر خصوص  تخصصی در این کارگاه

وع برحسب نیاز، ن مکانیکی و شیمیایی نوع دو در که هیلتی شرکت های انکربولتصحبت شد.  نمایند می

طراحی و تولید می  توانند دربتن سخت شده بارهایی را متناسب با شرایط موجود تحمل نمایندوکاربرد می

دارای جنس، ابعاد و اشکال متفاوت بوده و عالوه بر داشتن گستره وسیعی از میزان باربری می توانند  شوند و

 .برحسب نوع انکر بارهایی از قبیل باراستاتیکی، ضربه ای و دینامیکی و زلزله را تحمل نمایند

 

 

 

  21تصویر 
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ش تعاریف و کلیات علم، دان) بتن)متب( یقاتمرکز تحق یشگاهتوسط آزماتخصصی  یکارگاه آموزش

 و تکنولوژی بتن(

مخرب متداول بتن  یرمخرب و غ یدانیم یشاتدر خصوص نحوه انجام آزما یشرح مختصرتخصصی در این کارگاه 

 یری،مغزه گ یی گفته شد. نکات مورد اشاره شاملمرتبط با آن و ارائه نکات اجرا یشگاهیآزما یو آزمون ها

 ون،یو قطر آن، عمق کربناس یلگردم یمقدار پوشش بتن رو یینآرماتور و تع یاسکن شبکه بند یابی،آرماتور

 نییو تع یتبتن با چکش اشم ینمره برجهندگ یین، تعpHکلر، سولفات و  یها یلپروف یینتع یکی،مقاومت الکتر

 ی باشد.یک مالتراسونامواج در بتن با دستگاه  سرعتعمق ترک و  یینو تع یلپ یمبا دستگاه ن یشانس خوردگ

 

 

 

 22تصویر 
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 و مواد افزودنی آب بند( یساختمان )آب بند یمیتوسط شرکت وند شتخصصی  یکارگاه آموزش

ر و مواد آب بند بود. د یآب بند یها یستمو شرح س یشامل معرف یمیوند ششرکت تخصصی  یکارگاه آموزش

ل مراح ینعملکرد مواد آب بند شرح داده شد. همچن یزبتن آب بند ارائه شد و ن یفکارگاه در ابتدا تعر ینا

 مختلف( شرح داده شد. یستمبا سه س ویهثان یساخت و پس از ساخت )آب بند ینح یآب بند یاجرائ

یک الیه مواد آب بندکننده بر روی یک قطعه بتنی اجرا شده و نمونه تحت فشار در این کارگاه بصورت عملی 

برای نفوذ آب به درون بتن قرار داده شد، عمق نفوذ اندازه گیری گردید. در نهایت عمق نفوذ قبل و بعد از آب 

 استفاده از الیه اب بند کننده مقایسه شد.

 

 
  22تصویر

 



 

 

 52 

 

 یش:مختلف در هما یغرفه توسط شرکت ها ییبرپا

 و یغرفه اقدام به معرف ییبتن و زلزله با برپا یشهما ینو دوم یستب یهدر حاش یشهما یحام یشرکت ها

ادل تب یشرکت ها برا ینخود نمودند. ا یو خدمات یدیتول یواحدها یفن یها یتها و قابل یتوانمند ییشناسا

 رداختند.کنندگان به گفتگو پ بازدیدبا  یعلم و صنعت و انتقال فناور یننو یها یدهبه پد یافتناطالعات و دست 

 ساختمان یمیشرکت وند شغرفه 

 

 

 

 

 

 

 بتن)متب( یقاتمرکز تحق یشگاهآزماغرفه 

 

 25تصویر 

 

 اعضای هیأت علمی و مدیران آزمایشگاه  -24تصویر 
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 ینآروو ماشین آالت آزمایشگاهی بتن و مصالح ساختمانی ابزار تولید کننده شرکت غرفه 

 

 سازه یانرانرم افزاری و برنامه نویسی شرکت غرفه 

 

 

 

 22تصویر 

 

 22تصویر 
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  انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایرانغرفه 

 علمیجهت اطالع رسانی و عضو گیری اعضای پیوسته و دانشجویی و ارائه نشریات و مقاالت 

 
  24تصویر 
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 یرشامل موارد ز یرانشاخه ا -(ACI)بتن  یالملل ینانجمن ب یتخصص یها یتهجلسات کم یشهما یدر اثنا

 :برگزار شد

 ا()شتاب یرانبتن ا یتوسعه استراتژ یجلسه شورا  

 داوران یتهجلسه کم 

 یاندانشجو یراهنما یداسات یتهجلسه کم 

 بتن یالملل ینانجمن ب یتخصص ینفعال یتهجلسه کم (ACI) - یرانشاخه ا 

 ییمسابقات دانشجو یتهجلسه کم 

 کمیته فعالیت های دانشجویی 

 کمیته استاندارد نویسی 

 یدارساله درخدمت توسعه پا 44نمودن برنامه نقشه راه چشم انداز  یادهپدر این جلسات در خصوص چگونگی 

و  یها( نظام بازرس یژگیو-)بتن آماده  INSO 5422یاجبار یاستاندارد مل یاجرا یبرا ییو روستا یشهر

و  اختس و یبتن یبتن آماده، مواد، مصالح، فرآورده ها یدیتول یواحدها یدتول یندفرا یفیتنظارت بر کنترل ک

 1-4-14مصرح در بند  یتدارصالح یسینتکن یاجبار یریبکار گ ینکمپ یناز پروژه نو یتو حما یبتن یسازها

، به روز رسانی آیین نامه ها، پیشنهادات در خصوص مسابقات سال های آینده، نحوه همکاری شده یاداستاندارد 

 با دانشگاه ها و ... گفتگو و تبادل نظر شد. یرانشاخه ا -( ACIبتن )های بیشتر بین انجمن علمی بین المللی 

 
 شاخه ایران -(ACIجلسه اساتید راهنمای دانشجویان با مهندس احمدوند دبیر انجمن بین المللی بتن ): برگزاری 21تصویر 
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یشهما ینشست خبر   

ز مرک یرخانهدباعضای هیأت رئیسه و توسط  ینشست یشهمامهندسی  ینکات فن یهو ارا یاطالع رسان جهت

دوند احم یمهندس مصطف یشده آقا یاد یبتن )متب( با اصحاب رسانه برگزار شد که در نشست خبر یقاتتحق

 یحضور داشتند تا پاسخگویران شاخه ا -(ACIبتن ) یالملل ینبعلمی انجمن  یربتن و دب یقاتمرکز تحق ییسر

در این جلسه بیش از ده خبرگزاری از جمله خیرگزاری های فارس، ایسنا، ایرنا، . ها باشند یسواالت از خبرگزار

مهر، تسنیم، ایلنا، مهر، جمهوری اسالمی، باشگاه خبرنگاران جوان و روزنامه اطالعات ایران، نشریه پیام ساختمان 

 یو استانداردها ینقوان یضرورت اجرادر خصوص  حضور داشتند. در این نشست آقای مهندس مصطفی احمدوند

دهای واح یفیتو نظارت بر کنترل ک یابیارز ی،ها( نظام بازرس یژگیو-)بتن آماده INSO 5422شماره  یاجبار یمل

تن و ب یفیتک یارتقا یبرا ، فرایند تولید مواد، فرآورده های بتنی و ساخت و سازهای بتنیبتن آماده تولیدی

ا همسو ب یلو س یاز جمله زلزله، انفجار، آتش سوز یعیبا دوام مقاوم در برابرحوادث طب یبتن یساخت و سازها

از عدم رابطه دانش اقتصاد با اقتصاد دانان، دانش  یبحران ناشو ضرورت  یکبعنوان  یو منافع مل یدارتوسعه پا

دار در حوزه ساخت و سازها  یتصالح یها ینبا تکنس یو کاربرد یکیتکن یبا مهندسان، مهارت ها یمهندس

به  یبندادار پ یتصالح هایینکه تنها راه برون رفت از آن استفاده از تکنسایشان تصریح کردند  صحبت کردند.

 یبرقرار یو مهندسان آشنا به چگونگ یو احترام به شعور اجتماع یااخالق حرفه بهو وفادار  یاخالق یهاارزش

 ریتیمد یننو یاز شبکه ها یریارتباط و بهره گ

طح در س یننسینگو فا یپول ی،مال ی،بانک یها

 است. یو جهان یمل

 

 

: نشست خبری قبل از همایش خبرگزاری  24تصویر  

بین المللی  ها با مهندس احمدوند دبیر انجمن علمی

 شاخه ایران -(ACIبتن)
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 :اختتامیه همایش

از دانشجویان ممتاز مسابقات دانشجویی ملی سالیانه بتن و زلزله همایش بیست و دومین در مراسم اختتامیه 

لوح تقدیر  144و داوران مسابقات و نیز ارائه کنندگان مقاالت و پایان نامه ها در همایش، با اهدا بیش از 

  قدردانی به عمل آمد. 

تن تحقیقات بسوی مرکز  از "شتابا"ایران بتن  استراتژیشورای توسعه که دیدگاه نوین  توجه استشایان 

ل مطرح و مورد قبو، آسیا، آفریقا، خاورمیانه آمریکا و کشورهای اروپایی المللی درهای بیندر کنفرانس)متب( 

مهندس مصطفی احمدوند رئیس مرکز تحقیقات بتن )متب( به نمایندگی 1122سالکه نهایتأ در واقع شده است 

امریکا مسئول فعال سازی مسابقات دانشجویی منطقه  المللی بتن خارج ازاز ایران به عنوان ریاست کمیته بین

 (ACI)ن تانتخاب شده از امسال دانشجویان برتر هر کشور می توانند در مسابقه منطقه ای انجمن بین المللی ب

 شرکت نمایند.در منطقه 

  
 : مراسم اختتامیه21تصویر 
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بتن و  یو کنفرانس مل یرانشاخه ا -(ACI)بتن یالملل ینب یانجمن علم یانهسال یشهما ینو دوم یستب

 ران،یا یبتن یبتن و سازه ها یمهندس یانجمن علم ی، و با همکار«متب»بتن  یقاتزلزله توسط مرکز تحق

مشاوران،  رمایان،کارف یتساختمان و حما یمیوند ش یدیشرکت تول یدارآریا،دانشگاه علوم و توسعه پا

 یشرکت فراب( انجمن ها یسون،ک یو ساختمان یآسفالت طوس، شرکت مهندس ی) شرکت مهندسیمانکارانپ

بر  یمبن یمقام معظم رهبر یاتتحقق منو یدانشگاه ها در راستا یعلم یاته یاعضا یان،جودانش یعلم

 یازهایبه ن ییها در جهت پاسخگو NGOو یمردم یادهایبن -یدولت -یسه حوزه بخش خصوص ییهمگرا

دانشگاه -عباسپور یدشه یو مهندس یفن یسدر محل پرد 1122ماه سال  ید 2و  2جامعه مورخ  یضرور

  .برگزار شد یبهشت یدشه

 دو بخش ینا یوندعمران کشور و ضرورت پ یجامعه مهندس یو ذهن ینیع یطو دو با درک شرا یستب همایش

 یاجبار یریجامعه در بکارگ یازن یفراهم آورد تا پاسخگو یاز خرد جمع یبهره مند یمغتنم را برا یفرصت

دوام  با یبتن یبتن و ساخت و سازها یدتول ینددر فرا یتدارصالح یساختمان ینو تکنس یکارشناس حرفه ا

 یرهبران حوزه صنعت بتن و ساخت و سازها یو انفجار مورد توافق حداکثر یمقاوم در برابر زلزله، آتش سوز

 .جهان گلوبال باشد یننو یطو شرا یاقتصاد فراصنعت ی،در  عصرانسان محور یبتن

 یقاتها( توسط مرکزتحق یژگیو-)بتن آمادهINSO 5422شماره  یاجبار یمل یاستانداردها ینو تدو تهیه

 یبدنه جامعه مهندس یخصوص با همکار یندر ا یگریاستاندارد د یابتن)متب( با توجه به عدم وجود قانون و 

صالح، د بتن آماده، مواد، میتول ینددر فرآ یتدارتخصص صالحم ینعمران کشور، با در نظرگرفتن فقدان تکنس

 یبتن یو ساخت و سازها یبتن یفرآورده ها

مهم مساله ساز مورد بحث  یتواقع یکبعنوان 

دست  یتمام %22گذشته مورد توافق  یسال ها

اندرکاران حوزه بتن، صنعت بتن و ساخت و 

شده و پس از  ینو تدو یهته یبتن یسازها

 لاسفند ماه سا 42در  یمل یوندر کمس یبتصو

 یبرا یاجبار یاستاندارد مل یک، بعنوان 1122

 1122دی ماه  2بتن و زلزله، بیست و دومین جشنواره و کنفرانس ملی : 22تصویر   اجرا در دستور کار قرار گرفت
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 : فراخوان مسابقات ملی دانشجویی22تصویر 
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 یرانشاخه ا -(ACI)بتن یالملل ینانجمن ب ییدانشجو یمسابقات مل یدوره  دومینو  یستب

جاد همکاری با اساتید دانشگاه و ارتباط صنعت و جامعه یکمیته دانشجویی برای ارتقا دانش و مهارت دانشجویان و ا

را  با فعالیت در آزمایشگاه مهارتهای تکنیکی و کاربردیدانشجویی، مسابقاتی را ترتیب داده که دانشجویان بتوانند 

 رده و بر دانش خود بیافزایند.با صنعتگران ارتباط برقرار کاساتید  کسب و با همکاری

رشته مسابقات مختلف  2دانشگاه سراسر کشور در  24گروه از  54نفر در  124امسال  ییبخش مسابقات دانشجو در

 یاعالم م یکمسابقات مذکور به تفک یجشرکت نموده اند که نتا  یرانشاخه ا -(ACI) بتن یالملل ینب علمیانجمن 

شاخه ایران پیشنهاد مسابقه دانشجویی جدیدی با عنوان سازه  -(ACIاز سوی انجمن علمی بین المللی بتن ). گردد

( که در آمریکا برگزار شد، ACIهای بتنی با پرینترهای سه بعدی در اجالس سراسری انجمن علمی بین المللی بتن )

الیانه بتن نس ملی ساین مسابقه در بیست و دومین کنفراید آیین نامه . بر مبنای این پیشنهاد، مقرر گردگردیدارائه 

 مصوب نماید.آن را دستورالعمل استاندارد  ACIو زلزله تدوین و پس از اجرای دو ساله آن، 

 

 

 

 

 

 

 

 : برگزاری مسابقات ملی دانشجویی25تصویر 
 

 (Egg Protection Device)تخم مرغ یمحافظ بتنسازه 

 (Concrete Cube) یمکعب بتن

  ( Art of  Concrete) یهنر بتن

 (Pervious Concrete) متخلخل بتن

 

 (Mortar Workability) مالت ییکارا

 (FRC Bowling Ball)یبتن  ینگتوپ بول

 (3D Printed Bridgeی)پل ساخته شده با چاپگر سه بعد

 (Paper Bridge)یو ساخت پل کاغذ یطراح
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 جوایز مسابقات:

به جهت قدردانی و حمایت از  شاخه ایران – (ACI)دوره مسابقات انجمن بین المللی بتن  دومین بیست ودر 

( از  14× 14 × 14قالب معکبی   2)یک ست اسالمپ و  به تیم های اول هر گرایش جوایز نفیسی دانشجویان

 طرف حامی همایش )شرکت ابزار آزمایش آروین( اهدا شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACI: جوایز اهدایی در مسابقات ملی دانشجویی بتن 24تصویر 
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 پل کاغذیمسابقه 

در طراحی و ساخت سازه پل کاغذی با استفاده از کاغذ و چسب و تحمل بار، یکی از اهداف مسابقه ارائه طرح های 

 مختلف و ایجاد خالقیت می باشد.

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزداول:  یمت

 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان: دوم یمت

 
 تیم کارشناسی دانشگاه زنجان: سوم یمت
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 کارآیی مالتمسابقه 

 یتقابل رقابت بر ینکنند، ا یعملکرد بتن سخت تمرکز م یبعبارت یاعمدتاً بر عملکرد استحکام  ACIمسابقات  یکهدر حال

مطلوب،  یداریساخت مخلوط با سرعت، مهارت و پا یرها درگ یمبتن تمرکز خواهد کرد. ت یکیانجام کار و خواص رئولوژ

 شوند. یم یدهبه چالش کش

 دانشگاه ایالماول:  یمت

 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب تیم آراز سازه: دوم یمت

 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم تیم انجمن علمی عمران: سوم یمت
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 بتن متخلخلمسابقه 

وه بر که عال یمتخلخل یساختن نمونه بتن یدر صنعت بتن، برا یداردانش توسعه پا یو ارتقا یجها به منظور ترو یمت

 .پردازند یبرخوردار باشند، به رقابت م یزن یمناسب یباال، از مقاومت کشش یریداشتن نفوذپذ

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب تیم آراز سازهاول:  یمت

 
 Civil Legendsدانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج تیم : دوم یمت

 
 دانشگاه یزد تیم ب: سوم یمت
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 نمونه مکعب بتنیمسابقه 

 گرم )تقریباً بتن سبک( 444)تقریباً بتن با مقاومت باال( با جرم  Mpa 24ساخت مکعب بتنی با نزدیکترین مقاومت به عدد 

 دانشگاه صنعتی اصفهاناول:  یمت

 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب گروه سما تیم سماء بتن: دوم یمت

 
 2دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد تیم : سوم یمت
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 سازه محافظ تخم مرغمسابقه 

 رغیم مقاوم بوده و محافظ تخم یبارضربه ا یناست که در برابر باالتر یمسلح یرغ یامسلح  یو ساخت سازه بتن یطراح

دت م یمحافظت طوالن یلپتانس یدارا یبتن یسازه ها یابیمسابقات ارز ینا یاز برگزار هدف .آن قرار دارد باشد یرکه در ز

 باشد. یبا ارزش باال همچون مهمات و ... م ینظام یها ییاز دارا

 دانشگاه زنجان تیم کارشناسی ارشداول:  یمت

 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس گروه بتن: دوم یمت

 
 Civil Legendsدانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج تیم : سوم یمت
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 توپ بولینگ بتنیمسابقه 

 مشخص. شکست یارآل تحت مع یدهبه عملکرد ا یدنرس یبرا یافمسلح شده با ال یبتن ینگتوپ بول یکو ساخت  طراحی

در  یافال یرتأث یهمگن با بررس یکرو یالمان بتن یکو ساخت  یمهندس یدر طراح یتابتکار و خالق افزایش هدفبا 

 آن است. یریشکل پذ یشمسلح کردن بتن و افزا

 (2آزاد اسالمی واحد پرند و رباط کریم )تیم آکام بتن دانشگاه اول:  یمت

 
 کرج )تیم ققنوس(دانشگاه آزاد اسالمی واحد : دوم یمت

 
 (2تهران جنوب )تیم آراز سازه دانشگاه آزاد اسالمی واحد : سوم یمت
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 هنر بتنیمسابقه 

رد و ، عملکشکلبتن را کشف کنند و انواع و اقسام  یهنر یتکشد تا ماه یرا به چالش م یاندانشجو یمسابقه هنر بتن

 شرکت در این مسابقه بصورت فردی می باشد. .بگذارند یشآن را به نما یباییز

 واحد درود(سرکار خانم سپیده گلپایگانی )دانشگاه آزاد اسالمی اول:  نفر

 
 جناب آقای محمد اینانلو نیکجک)موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا(: دوم یمت

 
 جناب آقای محمود تفکر)موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا(: سوم یمت
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 پل ساخته شده با چاپگر سه بعدیمسابقه 

 یامر باعث شده هر روز خبرها یناست و هم یشما روز به روز در حال افزا یدر زندگ یسه بعد ینترهایاستفاده از پر

 ،نجوانا ینبه موضوعات مربوط به ساخت پل در ب یبخش یمسابقه آگاه ینهدف از ا حوزه مخابره شوند. یناز ا یدیجد

 یدسه بع یمسابقه با استفاده از چاپگرها یمدل ها یجادا یاست که برا یننو یها یو ارتقاء فناور یدانشگاه یطادغام مح

 شود. یاستفاده م

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد )تیم نیکان(اول:  نفر

 
 موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا: دوم یمت
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 برگزاری مسابقات به روایت تصویر

 

 

 

 

 : نمونه های ساخته شده برای مسابقات22تصویر 
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 : تحویل نمونه ها22تصویر 
 

 : مسابقه سازه محافظ تخم مرغ54تصویر 
 

 : مسابقه بولینگ بتنی51تصویر 
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 : مسابقه هنر بتنی54تصویر 
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 : مسابقه بتن متخلخل51تصویر 
 

 : مسابقه مکعب بتنی52تصویر 
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 مسابقه پل ساخته شده با چاپگر سه بعدی: 52تصویر 
 

 : مسابقه کارآیی مالت55تصویر 
 

 : مسابقه پل کاغذی54تصویر 
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از  یشمتخصصان صنعت بتن کشور ب یهکل یبه اخالق حرفه ا یمجدانه، مستمر و آگاهانه و وفادار یاست تالش ها یدام

و  با دوام مقاوم یساخت و ساز بتن یاجرا یفیتک یو ارتقا یستز یطو حفظ سالمت مح یدارساز توسعه پا ینهزم یشپ

 .باشد یماندگار در برابر زلزله، انفجار و آتش سوز

 

 تر یمنا یا یندهآ یدام به

 دکر یمخواه یعمرم مان را درآن سپر یهبق یراز یم،نگر یمطلوب م یفیتبا ک یا یندهبه آ ما

  

 1122دی ماه  2: بیست و دومین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله 54تصویر 
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