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نقشه راه چشم انداز توسعه پایدار بتن

 و صنعت ساخت و سازهای بتنی ایران پسا کووید-19

بیست و سومین کنفرانس ملی بتن و زلزله
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

اداره کل استاندارد استان تهران

موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا
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سوگند نامه مهندسان

» سوگندانهم  مهندسان«
وظیفه  و  است،منزلت  انسانی  جوامع  و  انسان  رب  محیط  جهان  اقنونمندی اهی  تدوین  و  کشف  دانشمندان  فضیلت  ارگ 

کالت جوامع  مهندسان،هب کار رگفتن این اقنونمندی اه ربای تغییرو بهبود رشایط زیست و کار انسان اهو تالش مستمر ربای حل مش

انسانی می باشد و این تالش است هک رحکت جوامع انسانی را بسوی تعالی میسر می سازد.با عنایت هب این وظیفه سنگین،حال هک 

یاد می کنیم هک رد ره قدم و اقدام زمین را هک زادگاه و  محور را رب زگیده ایم،رد مقام یک مهندس،آگااههن سوگند  این رحهف انسان 

کاانت آن بیهوده مصرف شود و  گورگاه انسان اه و ولی نعمت   آن اهست،رفاموش نکرده و کاری انجام ندهم هک رذه ای از ام

خدهش ای هب محیط ارطاف وارد آید.

اتمین  ربای  کوشش  و  آن  معنوی  و  مادی  منابع  رفهنگ،  از  رحاست  و  نداشته  دور  خارط  از  لحظه ای  را،  میهنم،اریان 

آبادانی، توسعه اپیدار و رسارفازی آن را رد همه شاهخ اه رسلوهح کار خود رقار دهم، شهروندان خود را دلیل وجود ی رحهف خویش 

دانسته،خود را کارزگار امین و مورد اعتماد آانن تلقی رکده و از منافع آانن چون رمدمک چشم رماقبت کنم و رد چیه رشایطی از 

اپیبندی هب ارزشهای اخالقی، رحمت و رکامت انسان اریانی- وافداری هب وجدان کاری، اخالق رحهف ای و احترام هب شعور 

اجتماعی - اپیبندی هب ارزش اهی اخالقی عدول ننمایم و منافع جمعی را رب منافع رفدی خود مقدم بدارم. ربای اینکه با وجدانی آگاه 

اقرد هب انجام این وظایف باشم،لحظه ای از آموختن وآموزش دادن رفوگذار نکنم.باشد هک با اپیمردی و اپیبندی هب سوگند خویش 

بتوانم بعنوان رحهف مندی وظیفه شناس احساس رغور کنم!
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متفاوت و عمیق فکر کنید!
Think Differently and Deeply

ذهن اه را باید شست                                       جوردیگرباید فکررکد

مسیرنهایی توسعه ملی در ایران در شرایط نرمال نوین مدرن پسا کرونا بدلیل عدم  تفاهم ارگان های 
مختلف حکومتی تا کنون،  بطورکامل تعریف نگردیده است.

در شــرایط بحرانی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخالقی و حتی اخالق سیاســی پســا کرونا تنها این 

انســان نوین مدرن، خالق، مهندس حرفه ای و تکنیسین صالحیتدار آگاه به  مسئولیت حرفه ای فردی 

و اجتماعی خود و پایبند به ارزش های اخالقی وفادار به اخالق حرفه ای و احترام به شــعور  اجتماعی، 

است که می تواند در سایه حمایت دولتی مصمم و مردمی البته با رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان، 

اســتانداردهای ملی و بین المللی بویژه استانداردهای ملی اجباری بتن آماده-ویژگی ها در نظام بازرسی 

و نظارت بر کنترل کیفیت فرایند تولید بتن آماده آینده ای سبز را برای خود و نسل آینده فراهم آورد.

امروزه، انسان محور اصلی دوره پسا کرونا است.
مغز انسان مرکز تولید، توسعه علمی و دانش، نوآوری، اندیشه و خردورزی است.  

تفکرمدیریت همدل و هم آوا، رهبری تحول آفرین دوره نوین مدرن پسا کرونا منطبق بر آخرین یافته های 

پژوهشــی علوم مغز و عصب شناسی، برای اجرای برنامه اقدام و عمل ، همچنین کسب تجربه های نوین 

مدرن جهانی دوره یاد شــده، ســازگاری پارادایم ذهنی و طرز فکر متناسب با پارادایم عینی پسا کرونا را 

اجتناب ناپذیر می سازد.

ایران امروز درصورت وقوع زلزله آنهم در شرایط کنونی بحران پساکرونا چه واکنشی از خود نشان 
خواهد داد؟

تصمیم گیری های یکطرفه دولت محترم به تنهایی و بدون مشــارکت بخش خصوصی و بنیادهای مردمی 

و بویژه دانشگاه ها و دیگر موسسات و مراکز نظام آموزش عالی، صنعت و جامعه که در آن دولت بعنوان 

کارفرما تنها متکی بر رابطه و نه ضابطه، بدون رعایت مقررات ملی ســاختمان و اســتاندارد های ملی و 

جهانی پروژه های ملی را جهت اجرا واگذار می نماید، ایران امروز را در شــرایط کنونی تغییرات پارادایمی 

عینی نرمال نوین مدرن پساکرونا باز هم با چالش های جدی مواجه نموده است.

سخن دبیر همایش
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سخن دبیر همایش

ما ایرانیان در شرایط کنونی با پذیرش این واقعیت که  در هر حال پارادایم عینی شکل گرفته به جای انکار 

واقعیت ها و مواجه با طرز فکر نرمال نوین، مدرن و تمرکز بر تفکر مدیریت همدل  و هم آوا و رهبری تحول 

آفریــن، برنامه ریزی در حوزه های تکنولوژی ارتباطات، اینترنت اشــیا، پــردازش ابرداده ها، کاربرد هوش 

مصنوعی و رژیم های انرژی تجدیدپذیر همســو با توســعه پایدار حتی از اروپا و آمریکای در شرف تکوین نیز 

پیشی خواهیم گرفت.  

چرا که که هیچ قوم و یا ملتی بهتر و شــفافتر از ایرانیان نمی تواند همچون پدری قصه گو با وجود مادری 

غصه خور، شــاعر ی و  داستان ســرایی ملی نماید، آن زمان که ایرانیان معنای واقعی پدیده هایی همچون 

انقالب های صنعتی، فراصنعتی و پندامی کووید - 19، مدیریت تغییرات پارادایم عینی و ذهنی، ارزش های 

اخالقی انسانی و فرهنگی نوین مدرن را درک نمایند، قادر خواهند بود تا با منابع انسانی سریع قدمی بر علم 

و هنر مدیریت سیستمی و غیرقابل رقابت حرکت کرده و رویاهایشان را هنرمندانه به واقعیت بدل نمایند. 

پیام به دانشجویان و جوانان کشور
اخبار روز، مقاالت و کتب انتشار یافته از طریق تلویزیون، رادیو و اینترنت تمامًا مربوط به گذشته هستند،

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

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

نموده و از لذت فعالیت های جمعی بهره مند می شود.

مزایای کار جمعی:
-شناخت و درک واقعیت

- آگاهی، تفکر عقالنی و اندیشه منطقی

- هدفمندی، مدیریت همدل، برنامه اقدام و عمل  

- خودشناسی هرچه بیشتر و بهتر  

- دگر شناسی هرچه بیشتر  

- فرصت کشف ذات اجتماعی انسان  

- تمرین عشق، محبت، احترام، انضباط، همیاری، همدلی و هم داستانی، رفاقت و لیاقت ...  

که جوهره ی تاریخی زندگی انسانی اجتماعی را درک خواهیم کرد و خود را برای رهبری آن آماده می کنیم 
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پیام رییس کمیته بین الملل انجمن علمی بین 

ACI  المللی  بتن
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انسان، محور اصلی جهان پساکرونا است 

        دوره نرمال نوین مدرن پساکرونا، تاریخ تحول انسان مدرن است.

دانش، محصول پیشرفت انسان مدرن است.

مغز انسان، مرکز احساس، حافظه، دانش و علم است.  

ضرورت انطباق مغز انسان با نرمال نوین ذهنی مرتبط با نرمال عینی نوین مدرن پسا کرونا
شــناخت فرایند شــکل گیری طرز فکر یا همان قالب های نوین ذهنی مرتبط با نرمال نوین مدرن پسا کرونا 
بعنوان یک زیر ساخت ضروری برای فراگیری این نرمال نوین مدرن مطرح می باشد. درک تفکر مدیریت همدل، هم 
آوا و تحول آفرین منطبق بر آخرین یافته های علوم مغز و عصب شناسی، همچنین توجه ویژه به آموزش بعنوان یک 
مقوله فرهنگی جهت یاددهی/یادگیری ذهنی تحول آفرین، در عین بکارگیری طرز فکر نوین، ارزش های اخالقی 
و فرهنگی  و رفتار نوین متناسب با مفهوم تفکر مدیریتی یاد شده نقش محوری و کلیدی را برای انطباق با نرمال 

نوین مدرن شکل گرفته ایفا می کند.
قطعنامه جامعه فنی و مهندســی عمران ممهور به امضاء و مهر بدنه جامعه یاد شــده متشکل از 
متولیان اجرایی اعم از بخش دولتی، بخش خصوصی، بنیاد های مردمی، تولید کنندگان، سازندگان، پیمانکاران 
مشاوران و کارفرمایان خواهان اقدامات مقتضی در خصوص اجرای قانون، مقررات ملی ساختمان )مبحث نهم(، 
نظام بازرســی و استفاده اجباری از تکنیسین شایســته صالحیتدار دارای قدرت ایده و آگاه به مسئولیت فردی 
حرفه ای و نیز اجتماعی خود، پایبند به ارزش های اخالقی و وفادار به وجدان کاری در پروژه های ساخت و ساز 
برای تحقق ارتقای کیفی ساخت و سازهای بتنی بادوام مقاوم در برابر زلزله، انفجار،آتش سوزی، سیل و محیط 
فعال خورنده همســو با توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و سالمت محیط زیست، جهت اجرا به سازمان های 
مسئول کشور ارایه گردیده تا بهبود جامعه و بهزیستی جوانان امروز به سود نسل آینده را شاهد باشیم، که علی 
رغم پی گیری های مکرر تا کنون این امر میسر نشده است. از این رو سواالت مطرح شده در قطعنامه که تا کنون 

پاسخ شفافی بدان ها داده نشده مجددا طرح می شود.

- چرا انسان ایرانی همیشــه دوراندیش، برای برون رفت از بحران پیش روی جامعه ایران پسا کرونا، 

مدیریت دیر هنگام را انتخاب کرده است؟ 

پیشگفتار



12

- براســتی دالیل عدم موفقیت در بازرســی و نظارت مطلوب براجرای مقررات ملی ســاختمان و  

استانداردهای ملی اجباری کدامند؟

- این دالیل از کجا سرچشمه می گیرد؟

- کدام نهادها و یا ســازمان ها، مسئول نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی 

اجباری  شماره 6044)بتن آماده-ویژگی ها( و استفاده اجباری از تکنیسین شایسته صالحیتدار  کارگاهی 

در جهت ارتقای کیفیت ساخت و سازهای بتنی بادوام مقاوم در برابر زلزله مورد نظر مقررات ملی ساختما ن 

می باشند؟ 

- به راســتی چرا با وجود قانون، مقررات ملی ساختمان و استاندارهای ملی اجباری الزم برای کنترل 

کیفیت فرایند تولید بتن آماده، ارتقای کیفی ساخت و سازهای بتنی عملیاتی نمی شود، آیا باید زلزله باز هم 

جان تعداد بیشتری از ایرانی ها را بگیرد؟

پیشگفتار

تصویر 1- بیست و سومین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله 3 دی ماه 1399 
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جهانی فکر کنیم و در ایران عمل کنیم

ضرورت آمادگی ورود به دنیای نوین مدرن پساکرونا
مطالعات و مشاهدات برآمده ازوقایع انقالب های صنعتی، فراصنعتی، ارتباطات، شبکه 

اینترنتی، هوش مصنوعی و همچنین آخرین یافته های پژوهش های علوم نوین پیچیدگی سیستم های 
منظم، پویا و غیرخطی و نوروساینس شناختی نشان می دهد که انسان نوین مدرن پساکرونا 
درآستانه نوعی تناقض میان سنت و فرهنگ پیش از پاندمی بیماری کووید -19 و ارزش های 

فرهنگی نرمال نوین مدرن پساکرونا درجوامع گلوبال قرار گرفته است که انطباق آینده ایران با 
شرایط نوین مدرن پساکرونا ضروری می سازد.

ما ایرانیان در شرایط کنونی با پذیرش این واقعیت که ظهور ویروس کرونا و پاندمی بیماری کووید- 19 به 

شکل گیری ایده ای نوین و البته جهان بینی نو برای بسط آن دربردارنده ارزش های فرهنگی نرمال نوین انسان 

مدرن در سطح جهانی منجر شده که با استفاده از پوشش ماسک، الکل و شستشوی دست ها، رعایت فاصله 

اجتماعی، عدم تجمع و گسترش فرهنگ نوین آغاز و با استفاده از اپلیکیشن های دیجیتالی در خدمات آموزش 

روی خط ادامه می یابد. اینکه نوعی پارادایم عینی در جهان شــکل گرفته که مواجهه با آن ضروری اســت. از 

این رو با تمرکز بر تفکرمدیریت همدل، هم آوا و رهبری تحول آفرین درجهت برنامه ریزی کوانتومی در حوزه های 

تکنولوژی ارتباطات، اینترنت اشــیا، پردازش ابرداده هــا، کاربرد هوش مصنوعی و رژیم های انرژی تجدیدپذیر 

همسو با توسعه پایدار از اروپا و آمریکای در شرف تکوین پیشی خواهیم گرفت.

برون رفت از بحران
تنها با دولتی مصمم که تصویری مشخص و شفاف از سناریو آینده های متفاوت ممکن، محتمل و مطلوب 

تحقق پذیر ازمسیر توسعه پایدارملی داشته، در تعامل نزدیک با سه حوزه  بخش خصوصی، حکمرانی خوب و 

ســازمان های مردم نهاد آگاه به قوانین، مقررات ملی ساختمان و استانداردهای نوین ملی و بین المللی بوده 

و با آنها همداستان شده، می توان از بحران عبور و آینده ای سبز را برای نسل امروز و آینده محقق ساخت.

 

پیشگفتار
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آیا در شرایط نرمال نوین مدرن پساکرونا، ادامه مسیر توسعه ملی در ایران که هنوز هم مورد 

تفاهم ارگان های مختلف حکومتی قرار نگفته است، همچنان میسر است؟

شرایط جهانی سرمایه و حرکت در مسیر توسعه ملی: 
بزرگ ترین بحران ســرمایه جهانی قرن، پندامی بیماری کووید-19 است، دامنه و اهمیت این پندامی به 
قدری زیاد است که بحران مالی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن حتی رکود بزرگ مالی سال های گذشته را 

نیز تحت الشعاع قرار داده است. 
شوک مالی ناشــی از این بیماری، بیانگر این واقعیت است که زنجیره جهانی عرضه و توزیع کاال ها بسیار 
آسیب پذیر است بطوریکه می تواند با  یک بحران نوین جهانی براحتی مختل شود. در نتیجه، همه گیری ویروس 
کرونا نه تنها پیامدهای اقتصادی طوالنی مدت را بدنبال داشته، بلکه با تغییرات اساسی و برقراری پارادایم عینی 
نوین،  انتقال به مرحله جدیدی از سرمایه جهانی را منجر شده که البته  کل سیستم را بی ثبات تر می نماید.  
شیوع ویروس کرونا همچون یک جنگ جهانی تمام عیار کشورهای در حال توسعه را در تمام ابعاد موجود 
اقتصادی، اجتماعی، سیاســی، اخالقی و حتا اخالق سیاسی بویژه فرهنگی، سیستم آموزشی، مراقبت های 
بهداشتی، بازار کار، عادات و طرزفکر و رفتار نوین مدرن جامعه و غیره تحت تاثیر خود قرار داده است بطوریکه 

در سال های آتی بسیاری از دولت ها بر مشکالت داخلی خود متمرکز شده و برای خودکفایی تالش می نمایند.

اجرای اصول تفکرمدیریت همدل، هم آوا و رهبری تحول آفرین:
مرکز تحقیقات بتن)متب(، بعنوان یک موسسه پژوهشی )موسسه پژوهشی منتخب برتر کشور(، با تاریخچه 
پزوهش های کاربردی و آموزش عالی در سطح تحصیالت تکمیلی افتخارآمیز بیست و پنج سال گذشته خود تا 
کنون برای برقراری رابطه و پیوند میان جامعه با صنعت و دانشگاه، پایبندی به مقررات ملی ساختمان و رعایت 

استانداردهای ملی اجباری و بین المللی تالش می نماید.
این مرکز با آگاهی از شــرایط موجود بحران ناشــی از پاندمی بیماری کوویــد- 19 و ظهور پارادایم عینی 
اقتصادی، اجتماعی، با باور بر این که شــرایط جهانی موجــود دیگر به دوران قبل از پاندمی کرونا باز نخواهد 
گشت، همچنین نتایج برگرفته از مطالعات محققان خود بر آن است تا اقدام به ارائه ایده ای نو و تهیه و تدوین 
طرحی جامع برای انطباق آینده جامعه ایران با شرایط جهانی پساکرونا و آماده نمودن ظرفیت منابع انسانی و 
ساختار جامعه فنی و مهندسی عمران ایران متکی بر توان و قدرت ایده بی نهایت انسان ایرانی در نقش تکنسین 
شایســته و صالحیتدار نماید. همچنین اجرای مدیریت همدل، هم آوا و رهبری تحول آفرین منطبق بر طرزکار 

پیشگفتارپیشگفتار
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پیشگفتار

مغز انســان )آخرین یافته های پژوهش های علوم مغز، ذهن و عصب شناسی( با الهام از کادر درمانی کشور بویژه 
بانوان پرســتار که مرزهای تعهد حرفه ای و حتی اجتماعی خود را در نوردیده و حتی از جان شیرین شان به نفع 
هموطنانمان گذشــته اند، بعنوان کلید اصلی مواجه با بحران ناشــی از شیوع کرونا، ترویج طرزفکر و ارزش های 
اخالقی، فرهنگی نوین و مدرن، تفکر خالق، انعطاف پذیر، اندیشه علمی و منطقی، نظریه خردورزانه، مورد نظر 
می باشــد. با نگاه ویژه به آموزش بعنوان یک مقوله فرهنگی و اســتفاده از آموزش تحول آفرین ترکیبی یاددهی- 
یادگیری فعال مهارت های تکنیکی و مهارت های نوین کاربردی زندگی انســانی جهت تربیت تکنیسین شایسته 
صالحیتدار کارگاهی دارای قدرت ایده نو و متعهد به مسئولیت حرفه ای فردی و اجتماعی برای استفاده اجباری 
در پروژه های ساخت و سازهای بتنی و البته اعمال حاکمیت قانون و مقررات ملی ساختمان و رعایت استانداردها 
ملی اجباری می توان گام هایی موثر را برای ارتقای کیفیت ســاخت و ســازهای بتنی بادوام مقاوم در برابر زلزله، 
آتش ســوزی، انفجار، سیل، و محیط فعال خورنده به سوی بهبود جامعه و بهزیستی جوانان امروز به سود نسل 

آینده درخدمت امنیت و منافع ملی برداشت.

تصویر 2-  دوره های آموزشی و تعلیم مهارت آموزی تکنسین های تخصصی مرکز تحقیقات بتن)متب( 
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پیشگفتار

هدف همایش: بیســت و سومین همایش ملی سالیانه با موضوع کنفرانس ملی بتن و زلزله 
امســال نیز در شــرایطی متفاوت فضایی نوین مدرن انتزاعی و جغرافیایــی فرهنگمحرک انگیزه، 
خالقیت، اندیشیدن، آگاهی و مسئولیت پذیری را فراهم می آورد تا جامعه مهندسی عمران کشور و 
تمامی دست اندرکاران حوزه صنعت بتن و ساخت و سازهای بتنی )مهندسان مشاور، پیمانکاران، 
تولید کنندگان، کارفرمایان و مجریان پروژه های عمرانی( ضمن همدلی، هم آوایی، هم اندیشــی، 
همگرایی، و بهره مندی از خرد جمعی، زمینه اعمال مدیریت تغییر و تحول در دوران پسا کرونا را با 
نمود بیش از پیش اینترنت اشیا و هوش مصنوعی درجهت رشد و توسعه اقتصاد فرهنگی و اجتماعی 

فرهنگی درخدمت امنیت و توسعه ملی فراهم آورند.

بهبود کیفی ساخت و سازهای بتنی متناسب با طرزفکرنرمال مدرن نوین دوره بحران پساکرونا، 
با وفاداری به وجدان کاری، احترام به شــعور اجتماعی و منش فرهنگ نرمال نوین مدرن و البته 
حاکمیت قانون، رعایت مقررات ملی ساختمان و استاندارهای حوزه صنعت بتن و ساخت و سازهای 
بتنی، به ویژه اســتاندارد ملی اجباری بتن آماده-ویژگی ها )شماره 6044( و نظام بازرسی و نظارت 
کنترل کیفیت فرآیند تولید بتن، ساخت و سازهای بتنی و صد البته استفاده از تکنیسین متخصص 

شایسته صالحیتدار کارگاهی میسر خواهد شد.
امید است پدران و مادران این سرزمین روایتگران شایسته داستان ملی برای ایرانی آگاه، آزاد، 
آباد و شکوفا همسو با توسعه پایدار)اقتصادی فرهنگی، اجتماعی فرهنگی و بهداشت محیط زیست( 
درخدمت بهبود و پیشرفت جامعه، امنیت و منافع ملی برای نسل آینده و بچه های ایران عزیز باشند.

ما به آینده مطلوب می نگریم، زیرا بقیه عمرمان را در آن سپری خواهیم کرد!

                                                                          رییس مرکز تحقیقات بتن )متب(
                                                                      مصطفی احمدوند
ACI Fellowship                                                                      
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پیام همبستگی 

اساتید، مشاوران،پیمانکاران، تولیدکنندگان، 

مدیران و انجمن های حوزه ساخت و سازهای 

بتنی در خصوص موضوع بیست و سومین 

همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی 

بتن ACI- شاخه ایران
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مهندس محمدرضا انصاری

رییس هیات مدیره شرکت کیسون
پیام همبستگی

” استفاده از تکنسین صالحیت دار در پروژه های ساخت و ساز های بتنی “

این سخن درســت است که در نظام اجرایی فنی و مهندسی کشورمان، الیه ی تکنسین را کم 
داریم. به بیانی دیگر، کسانی را کم داریم که از حداقل دانش نظری برخوردار باشند و با شایستگی 

مقتضیات اجرایی کار نیز، آشنایی کافی داشته باشند. 
در الیه ی باال از منظر دانش نظری، مهندســان را داریم که در دانشــکده ها تحصیل می کنند و 
چون در آنجا، صرفا آموزش نظری می بینند، خیلی کم با واقعیت های اجرایی آشــنا می شــوند. در 
الیه ی پایین از چشــم انداز دانش نظری، سرکارگران اجرا را داریم که از کارگری شروع می کنند و به 
مرور، اجرای روان کار را سینه به سینه )نه الزاما منطبق بر اصول نظری( از پیشینیان و سرپرستان 

خود می آموزند و ارتقا می یابند. تکنسین در فاصله ی میان مهندس و سرکارگر قرار می گیرد. 
در کشورمان خانواده ها به شدت عالقمند هســتند فرزندانشان عناوین تحصیلی کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتری را کسب کنند. این گرایش به قدری شدید است که ایران مقام سوم تعداد 
مهندس را در جهان، به خود اختصاص داده است. همین سیل درخواست عناوین مهندسی موجب 
شد تا تکنیکوم نفیسی که با هدف تربیت تکنسین صالحیت دار تاسیس گردیده بود، با کم رنگ شدن 
تدریجی آموزش های فنی- اجرایی به دانشــگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی تبدیل شد. حال آنکه، 
در بســیاری از کشورهای پیشرفته، نظیر آلمان، از مدارس عالی فنی و حرفه ای به شدت استقبال 
می شــود و مدارک آنها ارزشمند است. در این مدارس، آموزش های حرفه ای و آشنایی با مقتضیات 
اجرا بیش از 50% دوره را شامل می شود؛ البته حداقل آموزش های نظری نیز ارایه می شود. شاید راه 
حل مشــکل کشورمان، این باشد که چنین مدارس عالی فنی و حرفه ای را توسعه دهیم و هم زمان، 

برای مدرک آنها در بازار کار ارزش قایل شویم.
                                                                        

محمدرضا انصاری
رئیس هیات مدیره شرکت کیسون
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مهندس میرحمید اسکندانی

مدیرعامل شرکت مادوی

با عرض سالم در ابتدا الزم می دانم بابت توفیق در برگزاری همایش بیست و سوم که بدون وقفه 
و باوجود تمام مشکالت و محدودیت های موجود برنامه ریزی و درحال برگزاری است را به بانیان و 

برگزار کنندگان آن تبریک عرض کنم. 

مرکز تحقیقات بتن به عنوان متولی برگزاری "همایش های ســالیانه بتن و زلزله" به عنوان یک 
تشــکل غیر دولتی که با اهداف بسیار مهم در راســتای ارتقای فرهنگ ساخت و ساز بتنی کشور 
فعالیت می کند نقش بسیار ویژه ای در بهبود فرآیند تولید بتن و اجرای پروژه های های بتنی دارد و 
شایســته است که مسئولیت اعطای استاندارد به کارخانجات سیمان و بتن بر عهده این مرکز قرار 

گیرد. 
یکی دیگر از عواملی که می تواند نقش بسیار عمده و پر رنگی در افزایش کیفیت بتن های ساخته 
شده و همچنین اجرای سازه های بتنی ایفا کند استفاده از تکنسین های آموزش دیده و صالحیتدار 
در پروژه های ســاخت و ساز بتنی می باشــد که آموزش حرفه ای و مداوم این تکنسین ها از اهمیت 
باالیی برخوردار است که حضور  مرکز تحقیقات بتن می تواند در این زمینه هم بسیار کارساز باشد. 

با آرزوی توفیق روزافزون
 میر حمید اسکندانی

مدیرعامل شرکت مادوی

پیام همبستگی
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پیشــرفت علم و تکنولوژی در زمینه بتن و کاربرد مواد و مصالح مختلف در آن، علی الخصوص 
افزودنیهای بتن و نیز تکنیکهای ساخت و اجرا موجب آن شده است که در سالهای اخیر بتن هایی 
با دوام مقاوم زیاد در محیط های مختلف به میزان چشــمگیری در ســطح دنیا تولید و اجرا شود. 
علی رغم چنین پیشــرفتهای شگرف، دانش مهندسان و دست اندرکاران صنعت بتن در زمینه فوق 
در کشــورمان چنان تحولی نداشته و آثار نامطلوب عدم شناخت این مواد در کارهای عمرانی کامال 
مشهود می باشد و به سازه هایی بر می خوریم که تحت بارهای وارده در اثر عوامل قهریه و یا عوامل 
طبیعــی در مدت بهره برداری از آنها دچار تخریب های جبران ناپذیر مالی و جانی و یا کوتاهی عمر 

سازه داشته باشند.
تعلیم  مهارت های تکنیکی به عنوان نیروی کار مهندسی، دستیار مهندس و تکنیسین متخصص 
ماهر و صالحیت دار با تجربه، ارتقای کیفیت ساخت و اجرای بتن و نیز ترویج استاندارد های ویژگیهای 
بتن و کنترل کیفیت فرایند تولید و همچنین بازرسی ساخت و سازهای بتنی در سطح کشور ضامن 

افزایش کیفیت ابنیه های احداثی و با کیفیت خواهد بود.
در ســالهای اخیر شــاهد عدم برنامه ریزی در ارتباط با تربیت تکنســین ماهر در دانشگاه ها و 
موسســات آموزش عالی بوده و در نتیجه عدم اشتیاق و استقبال در دوره های فوق علی الخصوص 
رشــته های با گرایش مختلف عمران بودیم که به نظر ضرورت بازنگری جهت پر کردن شکاف ایجاد 

شده بین مهندسین و کارگران مشهود می باشد.
طی بیســت و پنج ســال فعالیت انجمن در ارتباط با پژوهشهای علمی و تحقیقات کاربردی، 
تهیه و تدوین استانداردهای مرتبط با بتن، آموزش و یادگیری فعال مهندسین و تکنیسین و دست 
اندرکاران صنعت بتن و فعالیت های دانشجویی مرتبط در خدمت توسعه پایدار ملی سهم بسزایی در 
تحوالت کیفی در عرصه مهندســی عمران، علی الخصوص صنعت بتن در کشور را ایفا نموده است. 
خوشبختانه بیست و سومین همایش ساالنه نیز با نگاه ویژه به آموزش مهارت های تکنیکی در جهت 
تربیت تکنیسین صالحیت دار و آگاه به مسئولیت حرفه ای خود برای استفاده در پروژه های عمرانی 

مورد تاکید قرار گرفته است.
  جواد برنجیان

عضو هیات علمی و رئیس موسسه آموزش عالی طبری

دکتر جواد برنجیان

رییس موسسه آموزش عالی طبری
پیام همبستگی
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مهندس مجید جودی

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی

بسمه تعالی
برادر گرامی جناب آقای دکتر مصطفی احمدوند

دبیر محترم انجمن علمی بین المللی آمریکا )ACI( شاخه ایران

کشور ما ایران از جمله بال خیزترین کشور های جهان بشمار می رود ساالنه بر اثر حوادث بزرگ و 
کوچک نزدیک به پنجاه هزار واحد مسکونی از چرخه مسکن قابل استفاده خارج می شود و هزینه های 
بســیاری به بودجه عمومی دولت که می بایست صرف سازندگی و عمران و آبادانی کشور شود را به 
خود اختصاص می دهد و عالوه بر آن تلفات جانی هموطنان نیز که با هیچ مقیاسی قابل ارزش گذاری 

نیست را هم در این مسیر تهدید می نماید.

آنچه مسئولیت جامعه مهندسی را در مقابله و به عبارت بهتر بستر در همزیستی مسالمت آمیز 
با بالیای طبیعی را صد چندان می کند نظارت دقیق در تولید مصالح و اجرای مناسب می باشد.

دغدغه جنابعالی و همکاران شــریف شما در این دو دهه ستودنی است که با برگزاری همایش 
سالیانه مصادف با سال گشت زلزله بم یاد و خاطره آن مصیبت عظیم را زنده نگه داشت و تلنگری 

به مسئولین و مهندسین جامعه را خواهم می آورید.

امید است با نگرش تخصصی مسئولین به امر ساخت و ساز و واگذاری این مهم به متخصصین 
حرفه ای و کوتاه نمودن دســت ســود جویان و دالالن از این صنعت مهم گام اساسی در پیشرفت 

آبادانی و صیانت از جان و مال هموطنان را شاهد باشیم.

     موفق و موید باشید
    مجید جودی

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی

پیام همبستگی
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به نام پروردگاری که هستی از اوست

با سالم و عرض ادب حضور میهمانان گرامی، اساتید معزز، حامیان علم و دانش و دانشجویان 
عزیز و گرانقدر در بیســت و سومین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن وکنفرانس 
ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن که بدلیل ویروس کرونا بصورت مجازی برگزار می گردد را گرامی 

می دارم.
برگزاری این گونه همایش ها و محافل علمی در شــرایطی که شیوع ویروس کرونا کووید-19 در 
جهان کشورها را در همه زمینه ها درگیر نموده و جان بسیاری از انسان های کره زمین را گرفته است 
و برای جلوگیری از شیوع این ویروس مجبور به رعایت اصول بهداشتی و حضور محدودتر در مراکز 
علمی شده و در نهایت تاثیر در کمیت نتایج تحقیقات در کوتاه مدت شده است. از طرفی پیشنهاد 
میکنم مطابق با وظایف و رسالت انجمن های علمی در شرایط کنونی نسبت به ارایه توصیه های الزم 
و موثر در قالب وبینارها اموزشی و پژوهشی با حضور اساتید فن و مرتبط با موضوع چگونگی ادامه 
فعالیت های صنعت، مرتبط با اهداف خود را به بحث و کفتگو و راهکارهای اساســی و اصولی را به 

مسئولین پیشنهاد نماید.
ازاینرو بســیار خرســندم که امروز شــاهد ادامه برگزاری دوره های تخصصی سالیانه با حضور 
دانشمندان و دانش پژوهان  از سراسر کشوراین رسالت را در قالب روشهای مجازی تداوم می بخشید. 
امیددارم که این محفل علمی با ارایه سخنرانی ها و ارایه گزارش های تحقیقاتی درارتقای دانش 

در زمینه های این همایش مفید و مشکالت کشور در زمینه های مورد هدف مرتفع گردد.
در ادامه برخود الزم میدانم تا از مســئولین انجمــن و مرکز تحقیقات بتن برای فراهم نمودن 
امکانات و برگزاری این نشســت علمی تشکر و قدردانی نمایم و آرزوی موفقیت و سالمتی آنها را از 
درگاه خداوند متعال خواستارم. به امید برگزاری بیست و چهارمین نشست حضوری در سال آینده. 

پاینده باشید.
  عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس 

   و کمیته علمی همایش
 ابوالفضل حسنی

پیام همبستگی
دکتر ابوالفضل حسنی

هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
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با سالم

برگزاری همایش ملی بتن در راســتای ارتقاء کارکردهای مطلوب بتن در صنعت ســاختمان با 
همت بلند مسووالن انجمن بین المللی بتن و مرکز تحقیقات بتن گران بها را فراهم نموده است که 
پژوهشــگران و دانشجویان این صنعت بتوانند دستاوردهای علمی، جدید و فاخر خود را به صنایع 

ساختمانی و جامعه مهندسی کشور عرضه نمایند.

یقینا ارتقای کیفیت ســاخت و ساز نقش بســیار مهمی را در افزایش توانمندی جامعه، ارتقاء 
کیفیت زندگی و رسیدن به توسعه پایدار ایفا می کند. ارتقای کیفیت بتن بعنوان اختراع بزرگ جامعه 
بشــری، تضمین کننده رفاه و پیشرفت کشور است. همت باالی دســت اندرکاران همایش را ارج 

می نهیم و امیدواریم  حضور پر رنگ همایش مستدام و پایدار باشد.  

دکتر ابوالقاسم دولتی
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

پیام همبستگی
دکتر ابوالقاسم دولتی

هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
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جناب آقای مهندس مصطفی احمدوند
دبیر محترم انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا )ACI( شاخه ایران

با سالم و احترام؛

نظر به اینکه مرکز تحقیقات بتن "متب" با مدیریت جنابعالی هر ساله اقدام به برگزاری همایش 
علمی بین المللی بتن )ACI( شــاخه ایران می نماید جای بسی تقدیر و تشکر از شما و همکاران و 
مجموعه با ارزش شما دارد. من هم به نوبه خود به عنوان فردی از جامعه انبوه سازان کشور که در 
سال گذشته نیز افتخار این را داشتم که یکی از مخاطبین همایش شما باشم و مورد لطف مجموعه 

شما قرار بگیرم بر خود می بالم و آن روز را روزی ماندگار و فراموش نشدنی می دانم.

از اینکه در شــرایط خاصی که امروزه در جهان و کشور عزیزمان ایران به خاطر شیوع کووید-19 
سلســه دوره های همایش علمی بین المللی بتن )ACI( شــاخه ایران را به عنوان بیست و سومین 
همایش ســالیانه حّتی به صورت غیر حضوری برگزار می کنید، نشانه عزم و اراده و عالقمندی شما 
اســت که به هیچ وجه حاضر نیستید ارتقاء کیفی ساخت و ســازهای بتنی با دوام، مقاوم در برابر 
زلزله، انفجار، آتش ســوزی، همســو با توسعه پایدار که تنها توسط انسان محّقق و مدرن، خالق و 
انعطاف پذیر، همانند مهندســی حرفه ای و تکنســین صالحیت دار آگاه، مسئولیت پذیر و پایبند به 
ارزش های اخالقی که تمامی اصول فّنی و استانداردهای مّلی اجباری بتن آماده و ویژگی های آن را 
رعایت می کند قابل اجرا و مدیریت اســت که جنابعالی به درستی این دوره از همایش را با موضوع 
اســتفاده از تکنسین صالحیت دار آگاه در پروژه های ســاخت و ساز بتنی در بیست و سومین دوره 

متوالی همایش یاد کرده اید.

با توّجه به اینکه نسبتًا مّدت هاست در کشورمان ساخت و سازهای بتنی شکل گرفته و جامعه 
مهندسی نیز به این نتیجه رسیده است که ترویج سازه های بتنی مزیت های زیادی نسبت به سازه های 
فوالدی دارد که مهمترین آن استفاده از مصرف فوالد پنجاه درصدی در این سازه ها است که این خود 
تا حدود زیادی می تواند از این سرمایه عظیم مّلی حفاظت و از مصرف بی رویه آن جلوگیری کند و یا 
در شرایط محیطی نامناسب که دوام و پایداری سازه های فلزی را مستلزم هزینه های گزاف حفظ و 

پیام همبستگی
مهندس ایرج رهبر

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران
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نگهداری می گرداند و یا موارد بسیار دیگری نیز می توان در این خصوص نام برد که می تواند اهمّیت 
سازه های بتنی را به طور شاخص نسبت به سازه های غیربتنی مشخص نماید.

لذا با توّجه به این مزّیت ها پرداختن به آموزش تکنولوژی بتن و تربیت تکنســین صالحیت دار 
در پروژه های ساخت و ساز بتنی و برگزاری همایش هایی در این زمینه امری بسیار شایسته و کاری 
بســیار معقول و ماندگار می باشد و با علم به اینکه اصواًل در مراکز علمی و دانشگاهی کشورمان به 
موضوع تربیت تکنسین کمتر پرداخته شده است اقدام انجمن علمی بین المللی بتن )ACI( شاخه 
ایران با مدیریت فردی دلســوز و مّلی گرا همچون جنابعالی از نظر حقیر بسیار امری شایسته و قابل 

تقدیر می باشد.
   با آرزوی موفقیت روز افزون شما

 ارادتمند - ایرج رهبر
نائب رئیس انجمن انبوه سازان ساختمان استان تهران

پیام همبستگی
مهندس ایرج رهبر

نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران
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به نام خدا
برسر آنم که گر زدست برآیددست به کاری زنم که غصه سرآید

صالح و طالح متاع خویش نمودندتا چه قبول افتد و چه در نظر آید )حافظ(

...اســتادان مکرم و دانشــجویان عزیز: شاید شــما نیز با من هم عقیده باشید که امروزه بتن 
یکی از ملزومات و شــاخص  های بسط و توســعه پایدار جوامع بشری بوده و تولید بهینه و بی نقص 
آن خاصه در وسع جوامع هوشمند مستلزم غلبه بر اضداد )paradox( موارد حائز اهمیت همچون 
جلوگیری از آالیش محیط زیســت، آسیب پذیری اجزای تشکیل دهنده، مهار شرایط مضر اقلیمی، 
کســب مقاومت هــای مطلوب، انطباق با آئین نامه های معتبر و روز آمــد، اصالح و تجدید نظر در 
رویه  های طراحی، تدوین اصول صحیح و کارآمد بهره برداری - نگهداری و مرمت ، کاهش هزینه های 
تولید و عمل  آوری منجر به نتیجه و دیگر مواردی از این قســم و خارج از حوصله این مقال از یک 
سو و پویایی و روند رو به تکامل علوم در همه عرصه  ها از جمله بتن و ضرورت همگامی و هماهنگی 
و اســتفاده از دانش - تجربیات و روش های نوین از ســوی دیگر و بالخره فقدان مراکز تحقیقاتی - 
صنفی و یا کم فروغ بودن آنها و کم تحرکی  پژوهشکده  ها و دانشکده  های مهندسی کشور خاصه در 
چند دهه گذشته ، ایجاب میکرد که ضمن توسل به تجربیات و منابع حاصل از تحقیقات و تکاپوی 
مجامع علمی برون از مراکز مذکور و متولیان مادام العمر آنها، تشــکل علمی - تحقیقاتی و جامع 
الشــرایطی در قالب یک انجمن علمی - تخصصی شکل گیرد تا در یک برنامه زمان بندی با رویکرد 
به تدوین چشــم اندازهای دراز مدت و ارتقا جایگاه ایرانی در صنعت ســاخت و ساز و تنظیم اسناد 
مرتبط به صیانت از منافع ملی ، ضمن برقراری ارتباط با  مراکز علمی معتبر ولو خارجی  به اهدافی 
همچون: برگزاری مرتب سمینار ها و جلسات هم اندیشی با حضور متخصصین و پژوهشگران صنعت 
بتن، تدارک و تدریس بسته های آموزشی فرا دانشگاهی، شناسایی دانشجویان مستعد مراکز آموزش 
عالی و ارائه خدمات مشاوره ای به ایشان در امور تحصیلی و پایان نامه ها، معرفی ظرفیت های بالقوه 
انجمن به مدیران طرح های کالن عمرانی کشــور به منظور استفاده از این ظرفیت ها، تالش در رفع 
تبعیض  های صنفی حرفه ای مبتنی بر ضرورت رعایت اصول اخالقی، ایجاد تحول اساسی در نگرش 

و شاخص های ارزیابی عملکرد مراکز  مزبور و دیگر اهدافی از این قبیل ، نائل شد .

مهندس بیژن غزنوی

مدیر پروژه شرکت روف تراس
پیام همبستگی
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همراهان مکرم 23 ســال پیش بنا به پیشنهاد دوست گرانقدرم جناب آقای مهندس مصطفی 
احمدوند و مبتنی بر اندیشــه های ژرف و همت واالی ایشــان  جمعی از متخصصین و عالقمندان 
به بتن )معنای عام کلمه( گرد هم آمدند تا برای اولین بار در ایران شاخه ایرانی انجمن بتن آمریکا 
)ACI( را تاســیس کنند و خوشــوقتانه تاکنون آثار و برکت های این اقدام و نیت خیر آن بر کسی  
پوشیده نمانده و از آنجائی که عملکرد این انجمن در طول این سال ها با نیات و آرمان های من هم 
راستا و منطبق بود ، من نیز به نوبه خود سعی کردم با مشارکت در بخشی از فعالیت های این انجمن 
علمی- تحقیقاتی به نحوی دین خود را به بانیان، هیات موسس و اعضا وفادار آن ادا کرده باشم و این 
علت و العلل استمرار همکاری 22 سال گذشته من باشاخه ایرانی انجمن بین المللی بتن آمریکاست.

دســت آخر اینکه با کمال افتخار همبســتگی خود را به شاخه ایرانی این انجمن اعالم کرده و 
امیدوارم در سال های آتی نیز توان و فرصت خدمت به این نهاد علمی – صنفی  را داشته باشم .

با تشکر بیژن غزنوی 
 آذر 1399

پیام همبستگی
مهندس بیژن غزنوی

مدیر پروژه شرکت روف تراس
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حوزه مهندســی عمران تاثیر عمیقی در پیشرفت و توسعه پایدار کشور، کارآفرینی و همچنین 
ســطح رفاه جامعــه دارد. برگزاری همایش های هدفمند و دوره ای موجــب انتقال به موقع آخرین 
دســتاوردها و پژوهش های مفید به جامعه علمی و دســت اندرکاران این صنعت برای بکارگیری و 
ارتقاء حوزه ساخت و ساز و همچنین کمک موثر به نظام تصمیم گیری و تدوین سیاست گذاری کالن 

خواهد شد. 

 )ACI( در همین راستا برگزاری بیست و سومین همایش سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن
شــاخه ایران در زمینه های ســازه های بتن و کیفیت بتن تاثیری قابل توجه ای در این حوزه دارد. 
سازه های بتنی بخش بزرگی از ساخت و ساز در حوزه ساختمان، پل، راه، سد، نیرو گاه، ... را شامل 
می شوند. خصوصا در بخش ساختمان به جهت مزایای وسیع استفاده از بتن، ساختمان های بتنی 
جایگاه ویژه ای را دارا می باشند و درصد قابل توجه ای از سرمایه های ملی به سازه ای بتنی اختصاص 
دراد. لذا توجه جدی به ارتقاء کیفیت جهت ماندگاری و دوام بیشتر این سازه ها و نیز استفاده بهینه 

از ظرفیت مقاومتی بتن می تواند به حفظ سرمایه و کابرد بهینه تر این سازه ها منجر شود. 

یکی از مهمترین مراحل ارتقاء و حفظ کیفیت بتن اســتفاده از تکنســین های صالحیت دار در 
پروژه های ساخت و ساز بتنی می باشد. تکنسین های متخصص در امر اجرای سازه های بتنی می تواند 
بخش قابل توجه ای از خسارت های وارده به سازه های بتنی بخاطر عدم حصول شرایط استاندارد در 
هنگام اجرا، را جلوگیری کرده و کمک زیادی را به دستیابی مشخصات فنی طرح شده این سازه ها 
بکنند. این موضوع موجب داشــتن سازه ای مقاوم در برابر زلزله و حفظ پایداری آنها در زمان وقوع 
حادثه زمین لرزه به عنوان مهمترین بارگذاری مناطق لرزه خیز خواهد داشــت. همچنین به لحاظ 
مقاومت نسبی سازه های بتنی نسبت به سازه های فوالدی در برابر آتش، افزایش کارائی و کیفیت بتن 

می تواند در این حوزه نیز کمک شایانی را به حفظ سازه ها و سرمایه های ملی داشته باشد.

دکتر غالمرضا قدرتی امیری
رئیس دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

دکتر غالمرضا قدرتی امیری

رییس دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

پیام همبستگی
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بسمه تعالی
با عرض سالم و ارادت قلبی خدمت یکایک عزیزان و فرهیختگان علم و عدل

مستحضرید، روزگار همیشه در تغییر و تحول است و معمواًل با جوامع همسو که درکش کنند 
مدارا و مماشات بیشتری دارد، ولی یکساله اخیر برای چندمین بار در تاریخ جهان ثابت کرد که بشر 
ممکن است مقهور طبیعت شود، هر چند برای مدتی محدود! لذا شناخت عوامل قهری و رفتارهای 
طبیعی آن و اتخاذ تذابیری هوشمندانه در جهت کاهش اثرات مخرب اش!! وظیفه هر انسان عاقل 

و بالغی است که خود را اشرف مخلوقات می داند.
ساخت و ساز بناها و اماکن مسکونی که امنیت و سالمتی بهره برداران را باید تضمین کند اگر 
مورد توجه و اهمیت ویژه قرار نگیرد!! می شود آنچه امروزه بیشتر در کشورهای جهان سوم شاهدش 

هستیم!!
توجه خاص به بتن که به عنوان مصالحی کاربردی بیشترین مصرف را در ساخت و سازها دارد، 

می طلبد که با روش های دقیق و کنترل شده تولید و مصرف شود.
حضور افراد خبره و آشنا با بتن در سطوح مختلف علمی کمک شایانی در بهره وری و بهره گیری 

صحیح از آن می کند.
تکنسین ها به عنوان پرکننده خالء موجود بین کارشناسان و کارگران ماهر نقش اصولی و تعیین  

کننده ای ایفاد می کنند که اهم آنها را می توان بصورت زیر برشمرد:
1- کنترل دســتگاه ها و تجهیزات موردنیاز و اطمینان یافتن از سالم بودن و کارایی آنها قبل از 

شروع عملیات و ارائه گزارش هرگونه تقص یا خرابی آنها.
2-بررسی لوازم امکانات موردنیاز و اعالم کمبودها.

3-استفاده از دانش فنی خود در جهت کنترل صحیح روش تولید، حمل، توزیع و نگهداری بتن.
4- کنترل محیط بتن ریزی، درجه حرارت، رطوبت و ایمنی کار.

5- آشنایی با ابزار و آزمایش های متداول و توانایی استفاده از آنها در کنترل کیفی از میزان روانی 
بتن، مقاومت و دوام و ... .

6-بهرحــال به مصداق "خودکرده را تدیبر نیســت" باید همگی تالش کنیم تا با رعایت اصول و 
مقررات و حفظ ارزش های انســانی محیطی امن و مناســب برای خود و فرزندان این مرز و بوم و 

انشاؤالـ... جهان هستی فراهم کنیم.
محسن کالنتری

محسن کالنتری

عضو محترم غیر موظف هیات مدیره شرکت 

احداث آزاد راه اهواز-بندرامام خمینی )ره(
پیام همبستگی
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با اظهار ســپاس از انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی و مرکز تحقیقات بتن )متب( 
برای انتخاب به عنوان چهره ماندگار صنعت ساختمان و ابراز مسرت قلبی خویش، برگزاری بیست 
و سومین همایش ملی سالیانه آن انجمن با موضوع کنفرانس ملی بتن و زلزله به مناسبت روز ملی 
ایمنی و کاهش اثرات ســوانح طبیعی تبریک عرض کرده و آرزوی موفقیت برای آن انجمن محترم 

دارم.
تغییر انگاره در حوزه مهندســی و عرصه صنعت احداث و انرژی امری گریزناپذیر شــده است. 
مهندس این دوره باید با نگاهی انسانی محور و رفتاری اخالق مدار با احترام به کلیه اصول اخالق 
حرفه ای، مهندسی چند وجهی و صاحب صالحیتهای متفاوت باشد. دوره ای که مهندس فقط یک 
انسان تکنیک مدار مسّلط بر حوزه تخصصی خود بود گذشته است، عالوه بر تخصص و اشراف کامل 
بر حوزه تخصصی رشته مهندسی خود الزم است نگرشی ژرف در حوزه مدیریت، برنامه ریزی، اقتصاد 
و سیاست کالن داشته باشد. جوامع هوشمند فراصنعتی قرن بیست و یکم، تغییر و تحول مستمر 
در ذهــن و عــادات ما را در عرصه های فنی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی می طلبد. بحران های 
ناشی از وقوع پاندمی کووید-19 همراه با بحرانهای ریشه دار و طوالنی تری که در دهه اخیر گریبانگیر 
حوزه صنعت احداث و انرژی این کشــور بوده اســت، بخش خصوصی نحیف ما را دچار چالش و از 
هم پاشیدگی کرده است. همدلی و مدیریت یکپارچه حاکمیت، حوزه دانایی و صنعت در چارچوبی 
انســان مدار با تأکید بر عدالت اجتماعی، حفظ حقوق ملی و تأمین منافع مّلی می تواند دستیابی 
به راهکارهای فراگیر، همه جانبه نگر و انســانی را تســهیل کند. تأکید بر خردورزی، دوری از فساد 
و یکســان نگری حاکمیت شاید جامعه را از سقوط در منجالب بی اخالقی و بالتکلیفی نجات دهد. 
آینده ای روشن با وجود توانمندیهای انسانی و سرمایه های ملی در انتظار ایران است ولیکن گذار از 

این ورطه تاریک موقتی، تفکری نوین، حضور در عرصه های اجتماعی تغییر و پایمردی می طلبد.

    بهروز گتمیری
رئیس هیات مدیره و عضو هیات امنا موسسه
تحقیق برای توسعه صنعت و احداث و انرژی

دکتر بهروز گتمیری

رییس هیات مدیره و عضو هیات امنای موسسه 

پیام همبستگیتحقیق برای توسعه صنعت و احداث و انرژی
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جناب آقای مهندس مصطفی احمدوند
دبیر محترم انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا )ACI( شاخه ایران

با درود ، عرض ادب و احترام؛
ضمن سپاســگذاری از دعوت برای حضور در "بیست و سومین همایش سالیانه انجمن علمی 
بین المللی بتن )ACI( شــاخه ایران، خرســندم که به نمایندگی از طرف مدیران گرانقدر مؤسسه 
تحقیق برای توســعه صنعت احداث و انرژی، مراتب قدردانی از تالش پیوســته ســالیان گذشته و 
ارج گذاری ویژه مؤسســه برای برگزاری "22 دوره کنفرانس ســالیانه انجمن علمی بین المللی بتن 

)ACI( شاخه ایران" را تقدیم حضور حضرتعالی و دیگر اعضای هیأت مدیره بنمایم.
موضومع انتخابی ارزشمند و کارساز "استفاده از تکنسین صالحیت دار در پروژه های در پروژه های 
ساخت و ساز بتنی" هم همچون تکنسین های دیگر زمینه های فعالیت صنعت بزرگ احداث و انرژی، 
از جمله موارد ضروری و با اهمیت می باشــد که با دریغ بســیار علی رغم اینکه در چنددهه پیش و 
بعد از انقــالب هم مدنظر بوده و اقدام هایی همچون برپایی گوناگــون آموزش های فنی و حرفه ای 
برگزار گردیده، بهمه دالیل، اثربخشی الزم و کافی را نداشته و انجام این مهم توسط "انجمن علمی 
بین المللی بتن آمریکا )ACI( شاخه ایران" می تواند تحول درخوری را در فضای این صنعت بزرگ و 

سرنوشت ساز رقم بزند.
توفیق بیشتر شما فرهیختگان دغدغه دار در برگزاری بیست و سومین کنفرانس را آرزو دارم.

با تجدید ارادت
رییس هیات امنا موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی

علی اصفر گلسرخی

مهندس علی اصغر گلسرخی

رییس هیات امنای موسسه تحقیق برای توسعه 

پیام همبستگیصنعت و احداث و انرژی
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رونق کسب وکار با کاردانان پایکار

 دنیای مهندســی وصنعت ساخت وســاز بدون حضور کاردانان وتکنیسین های ماهر ،دنیایی 
عجیــب وغیر قابل تصوری اســت . غیر قابل تصور از این منظر کــه انجام بخش مهمی از کارهای 

مهندسی از طراحی تا اجرا بر عهده این گروه است ونبودشان هزینه باال و تبعات سختی دارد.
در حوزه کسب وکار ما اساسًابدون بکارگیری درست ودقیق دانش مهندسی ، نمی توان انتظار  
حصول نتیجه ای مطلوب داشت ،با کیفیت ترین سازه ها را طراحی و اجرا کرد یا مناسب ترین محصول 
دانش محور را در بازار به عرضه گذاشــت ،اما داشتن تجربه کافی ومهارت مناسب بویژه در به اجرا 

درآمدن وعرضه کار  نیز به همان اندازه وحتی در برخی موارد بیش از آن مهم وحیاتی است .
اگر ممارســت در کسب دانش مهندســی را یک وجه اصلی در اخذ توانایی برای انجام درست 
ودقیق  مطالعات ،طراحی و اجرا طرحهای وبناهای مهندسی بدانیم قطعا و بی تردید سخت کوشی 
در کسب تجربه اجرای بهتر کارها با مشارکت موثر وحضور پررنگ در طول مراحل کار وجه دیگر  این 

ماجرا است.
اگر چنین شرایطی ایجاد گردد که مهندسی ما از دانش روزوالزم وتجربه کافی برای انجام کارها، 
توامان وبه موقع برخوردار باشند چه کسب وکار با رونق وصد البته با هزینه کمتری خواهیم داشت. 

این نکته در اصل حلقه گمشده اتصال دانشگاه وصنعت است.
اصــوال بخش عمده ای از بارفرآیند چند وجهی مراحل مطالعات تا اجرا پروژه ها از جنبه الزام به 

داشتن تجربه ومهارت در اجرا بر عهده کاردانان یا تکنیسین های خبره است.
این گروه وظیفه ای حساس در اجرای مهارتها وبکارگیری تجربیات الزم در راستای اجرای طرح 
یا سازه مهندسی مد نظر را دارند .آنها وظیفه بزرگی از انتقال تجربه به کارشناسان وتکنیسین های 
بعد از خود را بر عهده دارند والحق بســیاری از آنان بی ادعا وخالصانه کســب تجربه میکنند وآن را 

متواضعانه انتقال می دهند.
ســالهای نه چندان دور آنها عموما وصرفًا با سخت کوشی و پشتکارشان کسب مهارت وتجربه 
می کردند اما امروز با برنامه های مشــخصی آموزشــی این گروه حتی به کسب دانش روز نیز مسلح 

هستند.
من به یاد ندارم خاکریز با کیفیت راه یا ســدی را اجرا کرده باشــم و یا بتون با استحکام پل یا 

پیام همبستگی
دکتر  ایرج گالبتونچی

دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی و مدیر عامل 

شرکت استراتوس
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ســاختمان و یا سازهای را ریخته باشــیم ولی در طول اجرای این سازه ها از توان، تجربه و مهارت 
تکنیسین های قابل و وارد استفاده نکرده باشیم .

به یادندارم ،طرح خوبی را مطالعه وطراحی نکرده باشــیم ولی در روند مطالعات وتولید مدارک 
ومستندات طرح از مهارت ،تجربه وخالقیت تکنیسین های ماهر تیم کاریمان استفاده نکرده باشیم .

اساسا تصور کاری بدون آنها برایم بسیار سخت  وتا حد زیادی غیر ممکن است .
به این جمله اعتقاد کامل دارم هر مهندس خوب وموفقی ویا هر کارشناس قابلی دو گروه معلم 
داردآنان که به او دانش کار را ،در دانشــگاه  می آموزند وآنها که باآموزش تجربه  مهارت وجســارت 
کارکردنش را افزون میکنند ،دانش را در کار صیقل میدهند وآنچه را که آموخته عملیاتی میکنند .در 
واقع او را برای کار مهیاتر میکنندیا در کار کردبهتر وبهینه یاریش میکنند .گروه دوم همان تکنسین ها 
وکاردانان وبه تعبیر بهتر اساتید تجربه وفن  هستند استادان بکارگیری فنون مختلف با مهارت های 

گوناگون برای اجرا بهتر کارها.
من همواره به نصایح وپندهای آنها در طول اجرای کار توجه کردم وهمیشــه  هم از بکاربستن 
آنها بهره بردم .این نکات مهم وگاه بی بدیل شان یازمان اجرای کار را کوتاه میکرد یا به کیفیت کار 
می افزود ویا کاهش هزینه ای به همراه داشــت .بهرحال نکات وکارکردشان همیشه در مسیر رونق 

وبهبود کارها بوده وهست .
توصیــه مهم به آنها این اســت که در کنار باال بردن مهارتها وتجربیاتشــان دانش روز وپایه ای 
مهندسی را هم بیش از پیش کسب کنند تا با تلفیق بهتر دانش وتجربه جایگاه شغلی وکاری خویش 

را ارتقاء دهند .
در هرحال دنیای مهندسی که من در ذهن دارم بدون حضور آنها بی رنگ و تار است .دور دور. 
غیر قابل تصور .تالش آنها که اغلب سربازان کم نشان عرضه احداث هستندهمواره قابل ارج گذاری 
است  به احترام تمام آنها باید ایستاد وتعظیم کرد. زحمات وتالششان مستدام ،همیشه پایکار بوده 
وهستند ،بویژه کارهای سخت مهندسی .همین بودنشان باعث رونق کسب وکار است .پایدارباشند.

    ایرج گالبتونچی 
عضو هیات مدیره ودبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران 

پیام همبستگی
دکتر  ایرج گالبتونچی

دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی و مدیر عامل 

شرکت استراتوس
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مدیریت منابع انسانی درشرایط پساکرونایی

مدیــران بنگاه های اقتصادی بــه ویژه  مدیران صنعت احداث کشــور وشــرکتهای مهندس 
پیمانکارپروژه های عمرانی که عمدتا شــرکت های دانش بنیان وسازنده ی زیرساخت های توسعه ای 
می باشند در شرایط کنونی باید  به این نکته توجه الزم داشته باشند که رشد صنایع، تابعی از تولید 
و یا تقاضا نیست به این معنی که، در سابق صنایع وقتی رشد می کردند که تولیدشان کمتر یا برابر 
تقاضا بود. ولی در این شرایط ،فناوری های اطالعات و دانش، دیگر تابع کمبود نیست زیرا هر چقدر 
هم زیاد باشــد مطلوبیت نهایی روی آنها اثر نمی گذارد. وشرکت های پیمانکاری درتعامل، همپوشی 
وارتباط خالق با آنها باید متناسب با آین شرایط برنامه ریزی وسیاستگذاری کنند زیرا با پیش بینی 
اقتصاددانان در چند ســال آینده پشــتوانه اعتبارات جهانی پول نخواهد بود بلکه دانش مولد جای 
آن را خواهد گرفت  به همین دلیل نقش منابع انسانی کارآمد بارزتر وبسیار مهمتر می شود زیرا.هر 
قدر از علم بیشــتر استفاده شود،  خروجی وبرون داد آن رقابتی تر باکیفیت تر و انجام آن باسرعت 
وســهولت بیشترانجام می گردد وعملیات بهتر، کامل تر و دقیق تراجرا خواهد شد. در شرایط موجود  
مصرف کنندگان نامشخص هســتند به ویژه مصرف کنندگان اطالعات بسیار نامحدودی نسبت به 
فرآیندتولید وخدمات دارند و این امر کنترل کیفیت تولید و صنعت را توسط مدیران آن بسیار دشوار 
و سخت می کند. به تعبیری مدیران باید این آگاهی را کسب کنند که پایه اقتصاد آینده دانش خواهد 
بود وتمرکز دانش درمنابع انسانی بنگاه اقتصادی خالصه می شود براین اساس می بایستی روندها و 

فرایندهای سازمانی راباتکیه برمنابع انسانی دانش بنیان برنامه ریزی ومهندسی کرد.
 درشرایط دشوارکرونایی بایداز تهدید ها فرصت ساخت وثروت ومنفعت کسب نمود با درک این 
واقعیت که مدیریت منابع انسانی نیز به شدت دگرگون خواهد شد. اگر بپذیریم که پایه اقتصاد آینده 
دانش اســت بنابراین اولین اقدامات و تالش های مدیران درشــرایط پساکرونایی باید سرمایه گذاری 
بر روی نیروهای فرهیخته و نخبه در درون شــرکت ها و ســازمان ها باشــد و باید مدیران به نوعی 
ازاندیشگی  دست یابند که سرمایه گذاری در زمینه منابع انسانی کارآمد را سرمایه گذاری استراتژیک 
بدانند و چالش های فراروی خود را بشناسند و براساس آن به تدوین استراتژی بپردازند. این چالش ها 

را در رابطه منابع انسانی می توان در گزاره های زیر خالصه کرد:
1- درشرایط پساکرونایی باید کارکنان را در محیط کار راضی نگهداشت.

مهندس علی اکبر مقیمی آذری

مدیرعامل شرکت ژیان
پیام همبستگی
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2- در پساکرونا کارکنان به استقالل فکری نیازدارند. 
3- دردوره ی پســاکرونایی ارتقاء بهره وری بین نیروهای فکری و فرهیخته  مشــکل و دشــوار 

می باشد وراه های نوین ابتکاری برای آن باید پیش بینی وطراحی کرد.
4- درپســاکرونا مدیران قادر نخواهند بود افکار منابع انسانی سازمان خود راچون سابق کنترل 

کنند.
5- در پساکرونا منابع انسانی برای تغییر رفتار خود تصمیم می گیرند و تأثیر مدیران در این زمینه 

بسیار تضعیف خواهد شد.
6- در پســاکرونا منابع انســانی با کســب توان مندی مدیریتی خــود، برنامه ریزی می کنند و 
الگوریتم های جدید و مدرن و سازگار با شرایط را به کار می برند و مدیریت دیگر نخواهدتوانست  برای 

چگونه کار کردن آنها تعیین تکلیف کند.
7- درپساکرونا  منابع انسانی نقش انتخاب گر  سازمان برای کارخواهند بود و  مدیران با آگاهی 

از آن بایدروش مدیریتی خودراهماهنگ کنند.
 winner( 8- در پســاکرونا تعامل  مدیریت با منابع انســانی باید بر پایه مناسبات برنده ـ  برنده

winner -( باشد چنانچه هر یک از آنان این امر را نادیده بگیرند، روند امور ناپایدار خواهند شد.
9- در پساکرونا باید مدیران، استراتژی مدیریت منابع انسانی را از نو تدوین کنند به طوری که:

9-1- نیروی انسانی شاغل در سازمان با استفاده از تکنسین های مجرب بازیگر تیم باشند.
9-2- منابع انسانی تا حد امکان تکنسین های مجرب را به روش مشارکتی وارد سیستم کنند.

9-3- منابع انســانی با تفکر آماری آشنا شــوند تا به عنوان تکنسین متخصص و یا کارشناس 
متخصص بتوانند ریسک را پیش بینی کنند و استراتژی های صحیح را انتخاب و راهکارهای مناسب 

را به کار گیرند.
10-  مدیران درپساکروناباید یکپارچگی و برتری خرد و قدرت درونی را در امور سازمانی خود به 

دقت تجزیه و تحلیل کنند 
11-درپایان مدیران باید ترکیب بهینه ای از نیروی صف وستادرا به کارکیرندبویژه درایران درتربیت 

نیروی  میانی )تکنسین ها(همت کنند.
علی اکبر مقیمی آذری
مدیرعامل شرکت ژیان

پیام همبستگی مهندس علی اکبر مقیمی آذری

مدیرعامل شرکت ژیان



36

بتن به عنوان مظهر همراهی و همبستگی مواد تشکیل دهنده آن خواص و کاربردهای متنوع 
و قابل توجهی را  به بشــر داده اســت. این فناوری با رشد و پیشرفت روزافزون خود جایگاه مهم و 
ویژه ای در عرصه مهندســی ساخت و ســاز و معماری پیدا کرده که روز به روز هم در حال گسترش 
است. توسعه و ورود افزودنی ها و مواد مضاف، معدنی و آلی مختلف و متنوع، گستره کاربردهای این 
ماده را بیش از پیش به منصه ظهور گذاشته است به طوری که با ارائه خصوصیات توانمند و ویژه، 
با انواع مصالح از نظر مشخصات فنی رقابت پایاپای می نماید. این توانمندی ها به همراه افزایش دوام 
و عمر مفید، قابلیت بازیافت، توانایی خودترمیمی و در ســالیان اخیر وجود بتن های هوشمند، راه 
حرکت این مصالح را بســوی یک ماده دوستار محیط زیست برای ایفای نقش اساسی تر در توسعه 

پایدار هموارتر نموده است.

 شناخت، آشنایی و توسعه دانش فنی و استفاده از این ویژگی ها برای متخصصین، پژوهشگران، 
مهندســین، دانشجویان، مجریان و تمامی دست اندرکاران این صنعت عظیم از تولید مواد اولیه تا 
ســاخت، آزمایش، اجرا و نگهداری و بهره برداری، پایه اصلی بهره گیری بیشــتر از مزایای این ماده 

است.

 با توجه به نقش محوری کنفرانس های تخصصی در این خصوص انجمن بتن ایران با شعار »بتن 
و نقش محوری آن در  توسعه پایدار« بیست و سومین کنفرانس ملی بتن را با حمایت و حضور دست 
اندرکاران این حوزه برگزار می نماید. امید اســت که دستاوردهای این کنفرانس حرکتی کوچک ولی 

موثر در جهت رشد و پیشرفت ایران اسالمی درگام دوم انقالب ایجاد نماید. 

  دکتر علی نورزاد
رئیس دانشکده عمران پردیس فنی و مهندسی سهید عباسپور

دانشگاه شهید بهشتی / رئیس انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران

دکتر علی نوزاد

رییس دانشکده عمران پردیس فنی و مهندسی 

پیام همبستگیشهید عباسپور- دانشگاه شهید بهشتی
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بر کســی پوشیده نیســت که امروزه بتن بعنوان یکی از اصلی ترین مصالح در ساخت و سازه ها 
بکار گرفته میشود و ضروریست بتواند در طول عمر مفید سازه، عملکرد درست و قابل انتظار داشته 
باشــد. به همین جهت تالش برای ارتقای کیفیت بتن چه به لحاظ تکنولوژی و ســاخت و اصالح 
رفتار و مقاومت آن در برابر نیروها و چه به لحاظ اجرای صحیح، دغدغه اندیشمندان این حوزه بوده 
وهست و کنفرانسها و سمینارهای متعددی در طول سال در دنیا به بیان دست آوردهای محققان 

در این زمینه می پردازد

 اما در کمتر کنفرانسی توجه به استفاده از  نیروهای ماهر ، کاردان، آشنا به قوانین و مقررات 
آیین نامه ها در اجرای ســازه ها، محور اصلی بحث یا شــعار محوری کنفرانس باشــد که انجمن 
بین المللی بتن ACI شاخه ایران به درستی این نیاز را شناخته و بر آن تاکید می نماید که امیدوارم تا 
با اهدافی که در بیست و سومین کنفرانس ساالنه انتخاب نموده است بتواند گامی موثر در تبین این 

نیاز اساسی ایجاد نموده و سهمی مهم در ارتقای کیفیت اجرای ساز های بتنی ایفا نماید.

دکتر جواد واثقی امیری
 رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر جواد واثقی امیری

رییس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
پیام همبستگی
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افتتاحیه همایش

بخش ها و فعالیت های بیســت وســومین همایش سالیانه موسســه بین المللی بتن )ACI(- شاخه ایران با 

محوریت بکارگیری اجباری تکنسین شایسته صالحیتدار در راستای اجرای استاندارد ملی اجباری بتن آماده- 

ویژگی ها )شماره 6044( نظام بازرسی و کنترل کیفیت فرآیند تولید واحدهای تولیدی بتن آماده درجهت ارتقای 

کیفیت ساخت و سازهای بتنی در برابر زلزله، آتش سوزی و انفجار  در دوره پسا کرونا به شرح ذیل می باشد:

بیست و سومین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن )ACI( - شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله با 

توجه به شیوع بیماری کووید - 19 به صورت غیرحضوری )آنالین( و )رایگان( با هدف پیاده سازی اولویت های 

برنامه اقدام و عمل نقشه راه چشم انداز20 ساله توسعه پایدار بتن و سازهای بتنی در شرایط پسا کرونا در روزهای 

3 و 4 دی ماه سال جاری با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و علمی، متولیان اجرایی 

اعم از بخش دولتی، بخش خصوصی، بنیادهای مردمی، تولیدکنندگان، ســازندگان، مشاوران، پیمانکاران، 

کارفرمایان برگزار گردید.

تصویب قطعنامه ســند اســتاندارد ملی اجباری ویژگی های بتن - آماده و بازرسی کنترل کیفیت واحد های 

تولیدی بتن آماده و بکارگیری اجباری تکنســین صالحیت دار در پروژه های ســاخت و سازهای بتنی تدوین 

شده توســط مرکز تحقیقات بتن و مصوب کمسیون ملی سازمان ملی استاندارد ایران، ارایه مقاالت علمی و 

تخصصی،  برگزاری مسابقات دانشجویی، تجلیل از چهره های ماندگار منتخب صنعت ساختمان و استاد برتر 

کشور، معرفی پروژه های بتنی منتخب سال و برگزاری کارگاه ها و میزگردهای تخصصی از مهم ترین برنامه های 

تصویر 3- بیست و سومین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله 3 دی ماه 1399 
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افتتاحیه همایش

بیست و سومین همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن )ACI( - شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله بود.

مراســم افتتاحیه جشنواره و همایش سالیانه و کنفرانس ملی با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید توسط قاری 

محترم و ســرود پر افتخار ملی جمهوری اسالمی ایران بصورت آنالین شروع شد پس از آن تیزر بیست و سومین 

همایش ســالیانه ملی و کنفرانس ملی، یاد بود بازسازی شهر زلزله زده بم اجرا گردید. همایش با معرفی اهداف 

همایش توسط مجری محترم سرکار خانم فریبا علومی یزدی و پس از آن معرفی اهداف مرکز تحقیقات بتن توسط 

سرکارخانم آزاده زینلی مسئول دفتر محترم مرکز تحقیقات بتن به طور رسمی آغاز گردید. جناب آقای دکتر جواد 

برنجیان رییس انجمن علمی بین المللی بتن )ACI( - شاخه ایران از طریق ویدیو کنفرانس ضمن خیر مقدم و 

ارائه گزارش فعالیت  ها، دستاوردها و نظرگاه جدید علمی و پژوهشی انجمن علمی بین المللی بتن -)ACI( شاخه 

ایران در خصوص لزوم ارائه آموزش های مجازی به افراد در شــرایط کنونی و سیاستگذاری در  خصوص اجباری 

شــدن رعایت استاندارها و ضرورت استفاده از تکنسین ها در بخش های مختلف با تاکید بر اجرای دقیق نظام 

بازرسی و کنترل کیفیت ساخت و سازها صحبت کردند.

تصویر 4- گزارش فعالیت سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن )ACI(- شاخه ایران 
توسط جناب آقای دکتر جواد برنجیان رییس انجمن 

دکتر جواد برنجیان

رییس انجمن علمی بین المللی بتن ACI- شاخه ایران
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افتتاحیه همایش

مهندس حســن رضوی مدیر عامل محترم شرکت توســعه منابع آب و نیروی ایران در این همایش سالیانه و 

کنفرانس ملی ضمن معرفی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و. ارائه دستاوردهای این شرکت اظهار داشتند 

آن چیزی که میتواند صرف نظر از دستگاه های پیشرفته، پروژه های تونل سازی را موفق نماید، وجود تکنسین 

و کارشناسان است که میتوانند راهبری تمام طراحی ها و اهداف را به نتیجه برساند.

موضــوع مورد بحث کارگاه تخصصی آزمایشــگاه مرکــز تحقیقات بتن)متب( در خصوص روش های بازرســی 

غیرمخرب)NDT( در بیست و سومین همایش بتن و زلزله توسط آقای مهندس اکبر ابراهیمی برگزار گردید. در 

این کارگاه موضوعات مختلف از قبیل مکانیزم خوردگی ، انواع آسیب در بتن و فوالد و علت های آن مطرح شد.

تصویر 5- سخنرانی جناب آقای مهندس حسن رضوی مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 

تصویر 6- مورد بحث کارگاه تخصصی آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن)متب( در خصوص روش های 
 )NDT(بازرسی غیرمخرب

مهندس حسن رضوی

مدیرعامل سرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
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سخنرانی جناب آقای دکتر حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی 

طی سخنرانی خود در این کنفرانس با بیان اینکه متاسفانه با زلزله بم ارگ تاریخی بم و مجموعه بزرگ آن لطمه 

زیادی دیدند، گفت: مهندسی و ساخت وساز در ایران تاریخ بیش از 5 هزار ساله دارد و جامعه مهندسی ایران 

علیرغم این تجربه در رخدادهای طبیعی ویرانگر شــاهد خســارت زیادی شده است که شاید بخشی از آن عدم 

توجه به قوانین و مقررات بوده است. 

دکتر مانی فر اظهارداشت:بزرگترین درس زلزله بم به جامعه مهندسی عمران، نحوه اداره مدیریت بحران بود که 

بعدها در زلزله های دیگر از این تجربه استفاده شد.مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و 

شهرسازی تاکید کرد: در زلزله سال 1369 منجیل و سال 1396 سرپل ذهاب ثابت شد که باید در طراحی سازه 

های ســاختمانی استاندارد 2800 به خوبی رعایت و ضوابط و مقررات آن نیز در اجرای ساختمانها به خوبی به 

اجرا درآید. وی گفت: ویرایش جدید مقررات ملی ساختمان و طراحی ساختمان های بتن آرمه در سال 1398 

آماده شده و در بیستم آذر ماه 1399 این مبحث در محاسبات ساختمان های کل کشور الزم االجرا شده است.

تصویر 7- سخنرانی جناب آقای دکتر حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و 
کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی

افتتاحیه همایش
دکتر حامد مانی فر

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت 

راه و شهرسازی
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جناب آقای  دکتر محمد رضا طاهری مدیرکل استاندارد استان تهران مهم ترین وظیفه اصلی سازمان را تدوین 

استانداردهای داخلی دانست . اذعان داشتند که در همین راستا برای اولین بار استاندارد بتن توسط این سازمان 

در ســال 1381 تدوین شد. وی افزود: پس از وقوع زلزله بم در سال 1382 خوشبختانه در اسفند 1384 دولت 

بحث اجباری کردن استاندارد مصالح ساختمانی را مصوب کرد و در این مصوبه سازمان ملی استاندارد مسئول 

تعیین استانداردها در تولید بتن شد.  مدیرکل استاندارد استان تهران یادآور شد: پس از آماده شدن استاندارد 

بتن در سال 1384، ویرایش جدید آن در سال 1394 توسط مرکز تحقیقات بتن)متب( آماده شد و بررسی های به 

عمل آمده نشان می دهد سطح کیفیت بتن آماده تولیدی، در استان تهران در حال ارتقا است.

مدیرکل اســتاندارد استان تهران اظهارداشت: در استاندارد 6044 باید شایستگی های تولیدکنندگان نیز مورد 

توجه قرار گیرد تا با همکاری و هم افزایی تمام دســتگاه های اجرایی بتوانیم در کالن شــهر بزرگی مثل تهران 

مشکالت تولید بتن آماده را به حداقل برسانیم.

دکتر طاهری به مصوبه شورای استاندارد استان در مهرماه سال جاری، در خصوص حمل بتن اشاره کرد و افزود: 

حمل بتن از محل تولید به مصرف آنچنان مهم و تاثیرگذار اســت که ممکن است منجر به غیراستاندارد شدن 

بتنی شود که در محل تولید با الزامات استاندارد تولید شده  است. وی با تاکید بر آموزش و آگاه سازی فعاالن این 

صنعت، خاطرنشان کرد: رده بندی سطوح کیفیت در بین واحدهای تولیدی، بر حسب برخورداری از  تکنولوژی 

و دانش روز، امکانات و ظرفیت ها از مهم ترین برنامه های 5 سال آتی سازمان ملی استاندارد است.

تصویر 8- سخنرانی جناب آقای  دکتر محمد رضا طاهری مدیرکل استاندارد استان تهران

دکتر محمدرضا طاهری

مدیرکل اداره کل استاندارد استان تهران
افتتاحیه همایش
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جناب آقای دکتر برات قبادیان معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری اطالعات وزارت صنعت، معدن وتجارت دراین 

همایش از طریق ویدیو کنفرانس با اشاره به اهمیت رعایت استانداردها در تولید بتن تاکید کرد: در برنامه توسعه 

همکاری های دولت، صنعت و دانشگاه، دولت به عنوان تسهیل گر و حامی بنگاه های تجاری باید به عنوان نقشه 

سوم زمینه همکاری های دانشگاه و صنعت را بیش از پیش فراهم شود.

دکتر برات قبادیان افزود: برای ارتقای بهره وری واحدهای اقتصادی و صنعتی در کشور باید برنامه ریزی مناسبی 

داشته باشیم و در این راستا برای تامین نیازهای فناورانه بنگاه های تجاری نیز باید اقدامات الزم را به عمل آوریم.

تصویر 9- سخنرانی جناب آقای دکتر برات قبادیان معاون آموزشی، پژوهشی و 
فناوری اطالعات وزارت صنعت، معدن وتجارت

افتتاحیه همایش
دکتر دکتر برات قبادیان

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، 

معدن و تجارت
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جناب آقای مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شــهرداری تهران که از طریق ویدئو کنفرانس 

در این همایش ســخن می گفت، با بیان آنکه نباید گذاشت افزایش قیمت قیر و به تبع آن گران تر شدن پروژه 

های روسازی آسفالتی، سطح خدمت رسانی به شهروندان در شهرهای مختلف کشور را دچار رکود کند، منافع 

زیست محیطی، دوام و کیفیت بیشتر رویه های بتنی را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: تغییر رویکرد پروژه های 

روسازی از آسفالت به بتن باید هرچه سریعتر در تهران و سایر کالنشهرها و شهرهای کشور پیگیری شود؛ امری 

که می تواند با نظارت نهادهایی همچون سازمان نظام مهندسی و همکاری ناظران این سازمان با شهرداری های 

کشور به نتیجه مطلوب برسد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، با یادآوری اینکه بهسازی تمام پیاده روهای شهر تهران در صورت اجرای 

ســاالنه 500 کیلومتر طرح بهسازی نزدیک به 40 سال طول می کشد، از تالش برای بهره گیری گسترده از بتن 

در معابر پایتخت خبر داد و گفت: معاونت فنی و عمرانی شــهرداری تهران استفاده از بتن متخلخل را با هدف 

افزایش سطح تراوایی معابر پیاده در دستورکار قرار داده است0

تصویر 10- سخنرانی جناب آقای مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی 
شهرداری تهران 

مهندس صفا صبوری دیلمی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران
افتتاحیه همایش
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جناب آقای محمدرضا انصاری رئیس هیات مدیره شــرکت کیسون در این همایش با اشاره به هدف مبحث 22 

تعیین حداقل الزامات برای افزایش طول عمر مفید ساختمان و نگهداری آن گفت: خوشبختانه با رعایت قوانین 

و مقررات و وجود جوانان تحصیکرده و توانمند صنعت ساختمان درکشور پیشرفت خوبی داشته است.

آقای مهندس »محمد رضا انصاری« افزود: ما باید از ظرفیت های ملی برای ساخت ساختمان های بزرگ استفاده 

کنیم زیرا جوانان ما می توانند در هر زمان ایده های خوبی را ارائه دهند.

رئیس هیات مدیره شــرکت ساختمانی گیسون بیان کرد: ما باید بستر مناسبی را برای بروز استعداد جوانان در 

کشور فراهم کنیم و نباید اجازه دهیم جوانان تحصیلکرده و متخصص ما به خارج از کشور مهاجرت کنند، باید 

بتواینم شرایط مناسبی را برای ارائه ایده های جدید ب آنها فراهم کینم.

آقای انصاری گفت: بررسی ساخت یک بیمارستان یک هزار تختخوابی در چین ظرف مدت تنها 10 روز نشان می 

دهد که ما نیز می توانیم با توجه به ظرفیت های خوبی که در کشور داریم از این شرایط به خوبی بهره مند شویم.

تصویر 11- سخنرانی جناب آقای محمدرضا انصاری رئیس هیات مدیره شرکت 
ساختمانی کیسون

افتتاحیه همایش مهندس محمدرضا انصاری

رییس هیات مدیره شرکت کیسون
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دکتر زینلیان

رییس کمیته فنی کارگروه مسکن هلدینگ عمرانی 

افتتاحیه همایشپایاسامان پارس

جناب آقای دکتر زینلیان رییس محترم کمیته فنی کارگروه مســکن هلدینگ عمرانی پایاسامان پارس دراین 

همایش از طریق ویدیو کنفرانس در خصوص جشنواره ملی ساختمان برتر، اهداف، محورها و نحوه برگزاری این 

جشنواره صحبت کردند. این جشنواره در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید و به 

منظور ایجاد بســتری مناسب و هدفمند جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی صنعت ساختمان کشور با همکاری و 

همراهی دانشــگاه ها، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دیگر  مراکز 

تخصصی مرتبط، طراحی و برنامه ریزی شده است. هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی ایده ها، پتانسیل ها 

و ظرفیت های موجود و ایجاد امکان استفاده از تکنولوژی  های نوین در صنعت ساختمان به منظور احداث هرچه 

بهتر )ســریع، ارزان و باکیفیت( ســاختمان  ها و نیل به صنعتی سازی ساختمان ها می  باشد. این مهم  بر اساس 

ارتباط مؤثر و مفید زمینه های مختلفی از علم ســاختمان از جمله ســازه، تأسیسات، محیط زیست، انرژی و 

مدیریت ســاخت )در قالب مصالح و اجزای ساختمان، سیستم های ساختمانی، فرآیندها و روش های ساخت و 

اجرا، روش های نوین معماری و شهرسازی( صورت می  پذیرد.

تصویر 12- سخنرانی جناب آقای دکتر زینلیان رییس کمیته فنی کارگروه مسکن 
هلدینگ پایاسامان پارس
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تصویب قطعنامه

تصویب قطعنامه کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله
قطعنامه جامعه مهندسی عمران ایران در همایش سال گذشته ممهور به امضاء و مهر بسیاری از متولیان اجرایی 
اعم از بخش دولتی، بخش خصوصی، بنیاد های مردمی، تولید کنندگان، ســازندگان، مشاوران و کارفرمایان 
خواهان اقدامات مقتضی در خصوص اجرای نظام بازرســی و اســتفاده اجباری از تکنیسین صالحیتدار آگاه به 
مســئولیت حرفه ای و اجتماعی خود، پایبند به ارزش های اخالقی و وفادار به اخالق حرفه ای در پروژه های 
ســاخت و ســاز برای تحقق ارتقای کیفی ساخت و ســاز بتنی بادوام مقاوم در برابر زلزله، انفجار و آتش سوزی 
همسو با توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و سالمت محیط زیست، چهت اجرا به سازمان های مسئول کشور 
ارایه گردید تا بهبود جامعه و بهزیستی جوانان امروز به سود نسل آینده را شاهد باشیم، که علی رغم پی گیری 
های مکرر تا کنون این امر میسر نشده است. از این رو سواالت مطرح شده در همایش بیست و دوم که تا کنون 

پاسخ شفافی بدان ها داده نشده در همایش بیست و سه بازطرح می شود.

    

تصویر13- قرائت متن سند قطعنامه پیشنهادی بیست و سومین کنفرانس ملی 
سالیانه مرکز تحقیقات بتن توسط مجری همایش سرکار خانم علوم یزدی  
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تصویب قطعنامه



49

تصویب قطعنامه



50

سفیران سازندگی شهر و روستا

بنیاد نیکوکاری دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا با همکاری مرکز تحقیقات بتن»متب« 

مرکز تحقیقات بتن)متب(، همانند سال های قبل آمادگی خود را جهت آموزش و تعلیم مهارت های تکنیکی و 

کاربردی صنعت ساخت و ساز بتنی امن در مناطق زلزله زده و سیل زده کشور اعالم می دارد.

داوطلبان عالقه مندان به آموزش این مهارت های تخصصی و کاربردی، می توانند به واحد آموزش مرکز تحقیقات 

بتن»متب«، جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

مرکز تحقیقات بتن»متب«، تجربیات خود برگرفته از بازســازی شــهر زلزله زده بم را در کتابی با عنوان " آنچه 

صنعتگران بتن کار باید بدانند" تهیه و تدوین نموده و در تیراژ 5000 نسخه بطور رایگان در اختیار جامعه مهندسی 

عمران کشور قرار داده است.

این بار نیزکتاب طراحی ساده ساخت و ساز بتنی امن در جهت  کمک به دست اندر کاران بازسازی مناطق زلزله 

زده غرب کشور برای ارائه به جامعه مهندسی عمران کشور ارائه می شود.

تصویر 14- سفیران سازندگی شهر و روستا در زلزله 1- ورزغان  2- سرپل زهاب
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دکتر حسن میرزابزرگ

هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی 
معرفی استاد برتر

تجلیل از استاد برتر
جناب آقای دکتر حسن میرزابزرگ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی و رییس امور آموزش 

عالی، پژوهش و تحقیقات سازمان برنامه و بودجه کشور از طرف انجمن علمی بین المللی بتن )ACI(- شاخه 

ایران به عنوان استاد برتر معرفی گردید.

سوابق تحصیلی

کارشناســی رشته مهندسی عمران، کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه صنعتی 

شریف،  

سوابق اجرايي

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر 

رییس امور آموزش عالی، پژوهش و تحقیقات سازمان برنامه و بودجه کشور

تصویر 15- تقدیر از جناب آقای دکتر حسن میرزابزرگ عضو هیات علمی دانشگاه 
صنعتی خواجه نصیر طوسی  
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عضو افتخاری مادام العمر انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا )ACI( - شاخه ایران

به پاس 25 سال عضویت و فعالیت مستمر

معرفی عضو افتخاری مادام العمر انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا )ACI( - شاخه ایران به پاس 25 سال 
عضویت و فعالیت مستمر

اانجمن علمی بین المللی بتن )ACI(- شــاخه ایران از اعضای فعال انجمن را که بیش از 20 ســال در انجمن 

فعالیت داشته قدر دانی می نماید. در بیست و سومین همایش بتن و زلزله از آقای دکتر جواد برنجیان به عنوان 

عضو افتخاری مادام العمر به پاس 25 سال عضویت و فعالیت مستمر در انجمن تقدیر گردید.

سوابق تحصیلی 

کارشناسی عمران از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)1356(، کارشناسی ارشد عمران، ساختمان های بتنی از 

دانشگاه لیدز انگلستان)1364(، دکتری عمران، ساختمان های بتنی از دانشگاه لیدز انگلستان)1367(.

سوابق و مسئولیت ها

عضو هیات علمی دانشگاه از سال1367 تاکنون.

رییس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)1368 لغایت1375(.

شهردار بابل )1378بمدت یکسال(.

رییس موسسه آموزش عالی طبری بابل)از سال 1383 تاکنون(.

مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور جم خاک و پی)1385لغایت 1391(.

مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور بندر و ساحل)1398 تاکنون(.

تصویر 16- تقدیر از جناب آقای دکتر جواد برنجیان رییس موسسه آموزش عالی 
طبری بابل

دکتر جواد برنجیان

رییس موسسه آموزش عالی طبری
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تجلیل از چهره های ماندگار صنعت ساختمان

 به رسم  برنامه هر ساله از طرف هیات رییسه انجمن علمی بین المللی بتن 
)ACI(- شاخه ایران امسال نیز همانند سالهای گذشته به مناسبت قدردانی 
از پیشکسوتان و رهبران و چهره های فعال از بخش های دانشگاهی و صنایع 
مختلف ســاخت و ساز کشور، با انجمن های علمی مختلف، اتحادیه های 
صنفی و فنی و سندیکای شرکت های ساختمانی ایران مکاتبه شده و بعد از 
معرفی افراد، رزومه ها در کمیته های تخصصی بررسی و چهره های ماندگار 

انتخاب گردیدند. 
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تجلیل از چهره های ماندگار 

صنعت ساختمان

تقدیر از مهندس بهرام امینی رییس جامعه مهندسان مشاور 
سوابق تحصیلی 

لیســانس مهندسی راه و ساختمان، فوق لیسانس مهندسی سازه، فوق لیسانس مدیریت و DBA در مدیریت 

کسب و کار

سوابق و مسئولیت ها

همکاری با مهندسان مشاور خارجی و ایرانی از سال 1356، 

عضو هیات مدیره شرکت مهندسان مشاور خدمات مهندسی مکانیک خاک )SES( از 1362 

مدیرعامل این شرکت از سال 1375.

رئیس انجمن مهندسان ژئوتکنیک )1376-1384(

رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور )از 1398 تاکنون(

عضو انجمن مهندسان محاسب )1367(

عضو  انجمن مهندسان ژئوتکنیک

عضو کمیته اجرایی سدهای بزرگ

عضو کمیته راهبردی ژئوتکنیک )1383(

عضو تیم فنی ایران در دادگاه الهه )1364(

تصویر 17- تقدیر از جناب آقای مهندس بهرام امینی رییس جامعه مهندسان مشاور کشور 

مهندس بهرام امینی

رییس جامعه مهندسان مشاور
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تجلیل از چهره های ماندگار 

صنعت ساختمان

تقدیر از مهندس حسین چهرآزاد مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور هگزا
سوابق تحصیلی 

 فوق لیسانس رشته راه و ساختمان 

سوابق و مسئولیت ها

معاون کارگاه راهسازی شرکت پیمانکاری ستاک 

مدیرکل عمران و ساختمان شهرداری تهران 

رئیس هیئت مدیره و  مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور هگزا 

 

تصویر 18- تقدیر از جناب آقای مهندس حسین چهرآزاد مدیرعامل شرکت مهندسین 
مشاور هگزا 

مهندسحسین چهرآزاد

مدیرعامل  شرکت مهندسین مشاور هگزا
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تقدیر از مهندس حسن رضوی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
سوابق تحصیلی 

مهندسی آبیاری در مقطع کارشناسی، مدیریت اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد

سوابق و مسئولیت ها

32 ســال فعالیت حرفه ای در بخش صنعت سی و دو سال در وزارتخانه های کشور، صنعت و معدن، جهاد و 

نیرو بوده. 

هم اکنون رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران.

تصویر 19- تقدیر از جناب آقای مهندس حسن رضوی مدیرعامل شرکت توسعه منابع 
آب و نیروی ایران

مهندس حسن رضوی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت 

توسعه منابع آب و نیروی ایران 
تجلیل از چهره های ماندگار 

صنعت ساختمان
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تجلیل از چهره های ماندگار 

صنعت ساختمان

تقدیر از مهندس جمشید شیخ اکبری مدیرعامل شرکت ناودیس راه
سوابق تحصیلی 

فارغ التحصیل در رشته راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تبریز در سال 1354.

سوابق و مسئولیت ها

مدیرعامل شرکت ناودیس راه 

تصویر 20- تقدیر از جناب آقای مهندس جمشید شیخ اکبری مدیرعامل شرکت 
ناودیس راه

مهندس جمشید شیخ اکبری

مدیرعامل شرکت ناودیس راه
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تقدیر از مهندس ایرج عمرانی مدیر ارشد شرکت کولهام
سوابق تحصیلی 

فارغ التحصیل رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه پلی تکنیک سال 1350 

سوابق و مسئولیت ها

 مدیر پروژه در پروژه های راه مالثانی شوشتر- ساختمان و انبار در قصر فیروزه

مدیریت احداث کارخانجات صنایع و پوشش ایران

 عضو موسس  شرکت کولهام و در سمت های مدیر عامل- رئیس هئیت مدیره- مدیریت ارشد 

تصویر 21- تقدیر از جناب آقای مهندس ایرج عمرانی مدیر ارشد شرکت کولهام

مهندسایرج عمرانی

تجلیل از چهره های ماندگار مدیر ارشد شرکت کولهام

صنعت ساختمان
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تقدیر از دکتر  محسن قائمیان رییس دانشکده مهندسی عمران دانشکاه صنعتی شریف
سوابق تحصیلی 

کارشناسی در رشته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد و دکترای در رشته مهندسی عمران-گرایش سازه از دانشگاه همیلتون

سوابق و مسئولیت ها

 استاد و عضو هیات علمی و رییس دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

تصویر 22- تقدیر از جناب آقای دکتر محسن قائمیان رییس دانشکده مهندسی 
عمران دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محسن قائمیان

رییس دانشکده مهندسی عمران دانشکاه 

صنعتی شریف

تجلیل از چهره های ماندگار 

صنعت ساختمان
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تقدیر از مهندس امیر کاظمی مدیر عامل شرکت پترو صنعت کیسون
سوابق تحصیلی 

فارغ التحصیل رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه پلی تکنیک سال 1350 

سوابق و مسئولیت ها

 مدیر پروژه در پروژه های راه مالثانی شوشتر- ساختمان و انبار در قصر فیروزه

مدیریت احداث کارخانجات صنایع و پوشش ایران

 عضو موسس  شرکت کولهام و در سمت های مدیر عامل- رئیس هئیت مدیره- مدیریت ارشد 

تصویر 23- تقدیر از جناب آقای مهندس امیر کاظمی مدیر عامل شرکت پتروصنعت کیسون

مهندسامیر کاظمی

تجلیل از چهره های ماندگار مدیرعامل شرکت پتروصنعت کیسون

صنعت ساختمان
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تقدیر از دکتر ایرج گالبتونچی مدیر عامل شرکت استراتوس
سوابق تحصیلی 

كارشناسي زمین شناسی دانشگاه تهران)1371( 

کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه خوارزمي  تهران) 1374(

دکتری زمین شناسی ساختماني دانشگاه علوم وتحقیقات تهران)1390(

كارشناسي ارشد حقوق مالي -اقتصادي -دانشگاه آزاد واحد تهران -جنوب

سوابق و مسئولیت ها

دبير وعضو هيات مديره سنديكاي شركتهاي ساختماني ايران 

عضو هيات مديره انجمن صادر كنندگان خدمات فني ومهندسي ايران 

مديرعامل وعضو هيات مديره شركت بين المللي پيمانكاري استراتوس 

رييس هيات مديره مهندسي مشاور عمران فرآب

تصویر 24- تقدیر از جناب آقای دکتر ایرج گالبتونچی مدیرعامل شرکت استراتوس

دکتر ایرج گالبتونچی

مدیرعامل شرکت استراتوس
تجلیل از چهره های ماندگار 

صنعت ساختمان



62

تقدیر از دکتر بهروز گتمیری رئيس هيأت مديره و عضو هيأت امناء مؤسسه تحقيق براي توسعه صنعت احداث 
و انرژي

سوابق تحصیلی 

کارشناسی در رشته راه و ساختمان از دانشكده فني دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد در رشته راه و ساختمان از دانشكده فني دانشگاه تهران

دكتري در رشته ژئوتكنيك دريايي – لرزه اي  از دانشگاه پل و راه پاريس )پونزشوسه( 

فوق دكتري تخصصي در رشته رفتار محيطهاي متخلخل )بتن، خاك، سنگ( چند فازه زير بارگذاري ديناميكي 

و استاتيكي خود را از دانشگاه پونزشوسه پاريس و دانشگاه ليل 

سوابق و مسئولیت ها

هیات علمی دانشگاه پاريس و دانشگاه تهران 

مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت مهندسين مشاور درياخاك

مدير عامل و رئيس هيئت مديره شــركت مهندسين مشــاور دريا خاك پي )شركت مهندسي مشاور ژئوتكنيك و 

سازه هاي دريايي(

 ،)UNDP/UNCH( سرپرست گروه ژئوتکنیک برنامه مّلی پژوهش پسا زمين لرزه اي با همكاري سازمان ملل

رياست گروه آموزشي "سازه هاي دريايي" دانشگاه تهران

رئيس پژوهشــی بخش برنامه ريزي كاربري زمين و مخاطرات طبيعي )ARN( ســازمان زمين شناسي فرانسه 

)BRGM(

دکتر بهروز گتمیری

رییس هیات مدیره و عضو هیات امنا موسسه تحقیق برای 

توسعه صنعت احداث و انرژی
تجلیل از چهره های ماندگار 

صنعت ساختمان
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تصویر 25- تقدیر از جناب آقای دکتر بهروز گتمیری رییس هیات مدیره و عضو هیات 
امنای موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی 

)ANDRA( ریاست بخش تحقیقات ژئومکانیک در مرکز مّلی مدیریت ذخیرة زباله های اتمی فرانسه

عضو هيأت تخصصي ملي فرانسه در ارزيابي نقشه هاي مخاطرات طبيعي )کمیسیون ملی پانزده نفره(

رئيس جامعه مهندسان مشاور ايران

)IGS( رئيس انجمن ژئوتكنيك ايران

 مسئول گروه تهيه مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان

عضو شوراي تدوين مقررات ملي ساختماني ايران 

عضو كميسيون ملي آئين نامه هاي ساخت و ساز ايران )آئين نامه 2800( 

 رئيس هيأت مديره و عضو هيأت امناء مؤسسه تحقيق براي توسعه صنعت احداث و انرژي.

تجلیل از چهره های ماندگار 

صنعت ساختمان
دکتر بهروز گتمیری

رییس هیات مدیره و عضو هیات امنا موسسه تحقیق برای 

توسعه صنعت احداث و انرژی
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تجلیل از پروژه های بتنی منتخب کشور

در مراسم افتتاحیه همایش درکنار معرفی استاد برتر، پایان نامه برتر، مقاله برتر 
و چهره های ماندگار صنعت ســاختمان، پروژه هایی را نیز به عنوان"پروژه های 
عمرانی منتخب کشــور" به انتخاب کمیته تخصصی همایش معرفی و از ارکان 
اصلي پروژه  منتخب از جمله کارفرما، مشــاور و پیمانکار تقدير و به رسم یادبود 

لوح سپاس و تندیس ارائه گردید.
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تجلیل از پروژه های بتنی 

منتخب کشور

پروژه شفت قائم 618 متري طرح چند منظوره اومااويا در كشور سريالنكا  
کارفرما: وزارت آبیاری و مدیریت منابع آب سریالنکا

پیمانکار اصلی: شرکت فراب 

پروژه احداث کارخانه گندله سازی شماره 2 مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر  
کارفرما: مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر

پیمانکار اصلی: شرکت کیسون- شرکت فراتحقیق سپاهان

مشاور: شرکت پامیدکو

تصویر 26- پروژه شفت قائم 618 متري طرح چند منظوره اومااويا در كشور سريالنكا 

تصویر 27- پروژه احداث کارخانه گندله سازی شماره 2 مجتمع صنعتی و معدنی 
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تجلیل از پروژه های بتنی 

منتخب کشور

پروژه طرح ساختمان خانه شهر تهران)بلدیه سابق(  
کارفرما: سازمان عمرانی شهرداری تهران

پیمانکار اصلی: شرکت ابنیه فنی تهران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور آمود

پروژه تقاطع چهارسطحی آزادگان
کارفرما: شهرداری مشهد

پیمانکار اصلی: قرارگاه خاتم االنبیا)موسسه شهید رجایی(

مشاور: شرکت مهندسین مشاور هگزا

تصویر 28-پروژه طرح ساختمان خانه شهر تهران)بلدیه سابق(  
 

تصویر 29-پروژه تقاطع چهارسطحی آزادگان
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مقاالت و پایان نامه های 

منتخب برای ارایه

معرفی مقاالت و پایان نامه های منتخب برای ارایه در همایش:
تعداد 26 مقاله و پایان نامه منتخب از بین 70 مقاله و پایان نامه رسیده به دبیرخانه علمی همایش از دانشگاه 

های سراســر کشــور توسط اساتید محترم ارایه شد. هر مقاله توسط 3 نفر از اساتید اعضای هیأت علمی کشور 

توسط کمیته داوران ارزیابی و امتیازدهی شده و در 4 رده دسته بندی شد.تعداد 35 مقاله از مقاالت ذکر شده که 

حدنصاب امتیاز را کسب کرده اند، در سی دی منتخب چکیده مقاالت به چاپ رسیده و توسط مرکز تحقیقات 

بتن)متب( برای شــرکت کنندگان ارسال گردید و همچین توســط هیات داوران مقاالت، مقاالت برتر انتخاب 

گردید که به شرح ذیل می باشد:

*معرفی مقاالت برتر:
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تجلیل از حامیان کنفرانس

تجلیل از حامیان کنفرانس:
معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت نیرو

وزارت صنعت و معدن و تجارت

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

کمیسیون انجمن های علمی ایران

انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران 

)ISC(پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

)RICEST(مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- ستاد توسعه 

فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- ستاد فرهنگسازی

 اقتصاد دانش بنیان

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

اداره کل استاندارد استان تهران

پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور- دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی  

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشگاه جامع علمی و کاربردی

دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا 
تصویر 30- حامیان همایش
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تجلیل از حامیان کنفرانس

شرکت وند شیمی ساختمان

شرکت آُسفالت طوس

شرکت فراب

شرکت کیسون

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

شرکت ژیان

شرکت استراتوس

شرکت سرمایه گذاری پارسیان

شرکت هگزا

شرکت عمران مارون

شرکت ملی ساختمان

شرکت جنرال مکانیک

شرکت ناودیس راه

کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

بنیاد آب ایران

موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی

شهرداری تهران- معاونت فنی و عمرانی

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج

شورای انجمن های علمی ایران

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

پایگاه استنادی مرجه دانش)سیویلیکا( 

سندیکای شرکت های ساختمانی

انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی ساختمان

کانون سراســری انجمن های صنفــی کارفرمایی انبوه 

سازان مسکن و ساختمان ایران

کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

شرکت بنیاد بتن ایران

شرکت پیماب

شرکت ابزار آزمایش آروین

شرکت ساختمانی کولهام

شرکت مهندسی مهاب قدس

شرکت رایان سازه

گروه صنعتی بوذرجمهر

شرکت چوالب

بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

هلدینگ پایا سامان پارس

شرکت مادوی

شرکت تابلیه

شرکت مشانیر

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

شرکت پیماب

و .... 
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برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی

برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی:

کارگاه آموزشی تخصصی توسط شرکت مادوی)نماینده انحصاری هیلتی( )انکر پس کاشته در بتن چیست؟ (

در این کارگاه تخصصی در خصوص انواع انکرها صحبت شد. اينکه انکرهاي پس کاشته در بتن و يا اصطالحًا 

انکرهاي Post-installed چيســت؟ همچنین در مورد کاربردهاي عمده ي انکرها در صنعت ســاختمان و 

مقايسه بين انکرهاي شيميايي و مکانيکي و مکانيزم هاي عملکردي انکرها و حساسيت هاي موجود در نصب 

هر کدام و در آخر انواع گسيختگي هاي تئوري انکر رو تدریس گردید.

تصویر 31- کارگاه آموزشی تخصصی توسط شرکت مادوی)نماینده انحصاری هیلتی(
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برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی

))NDT( کارگاه آموزشی تخصصی توسط آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن)متب( )روش های بازرسی غیرمخرب

تست های غیر مخرب جایگاه ویژه ای در انواع بازرسی دارند و امروزه بخش عظیمی از بازرسی های صنعتی 

را به خود اختصاص داده اند. این روش های بازرسی نقشی حیاتی در زندگی انسان ها ایفا می کنند. در این 

کارگاه تخصصی در خصوص آزمایش های غیر مخرب بتن که تأثیر و عملکرد مناسب و کاربردی در تعمیرات 

ســازه های بتنی دارد و  اینکه آزمایش های غیر مخرب بتن با در اختیار قرارداد داده های مختلف سازه های 

موجود، به کارشناســان و متخصصیــن این امکان را می دهد تا در خصوص عملکــرد، نیازها و روش های 

تعمیرات و بازسازی سازه های بتنی قضاوت و تصمیم گیری نمایند صحبت گردید.

تصویر 32 - کارگاه آموزشی تخصصی توسط آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن)متب(
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تصویر 33- کارگاه آموزشی تخصصی توسط شرکت وند شیمی ساختمان

برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی

کارگاه آموزشی تخصصی توسط شرکت وند شیمی ساختمان )آب بندی و مواد افزودنی آب بند(

کارگاه آموزشی تخصصی شرکت وند شیمی شامل معرفی و شرح سیستم های آب بندی و مواد آب بند بود. 

در این کارگاه در ابتدا تعریف بتن آب بند ارائه شد و نیز عملکرد مواد آب بند شرح داده شد. همچنین مراحل 

اجرائی آب بندی حین ساخت و پس از ساخت )آب بندی ثانویه با سه سیستم مختلف( شرح داده شد.

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

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

از استفاده از الیه اب بند کننده مقایسه شد.
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برگزاری میزگرد تخصصی

برگزاری میزگرد تخصصی مرکز تحقیقات بتن )متب( در خصوص اجرای استاندارد ملی اجباری ایران به شماره 6044 )بتن 

آماده- ویژگی ها( 

میزگرد تخصصی مرکز تحقیقات بتن )متب( در خصوص اجرای استاندارد ملی اجباری ایران به شماره 6044 )بتن 
آماده- ویژگی ها( با حضور جناب آقای مهندس حدیدیان نماینده سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد.

مهندس مصطفی احمدوند رییس مرکز تحقیقات بتن )متب( در میزگرد یاد شده با اشاره به خالء مهندس حرفه 
ای و تکنســین صالحیتدار و آموزش دیده در حوزه ساخت ساز کشــور اظهارداشت: در مذاکرات با پیمانکاران 
ســاختمانی در 20 سال گذشته، نبود مهندس حرفه ای و تکنســین های آموزش دیده و با صالحیت در حوزه 
ســاخت و ساز کشور کامال مشهود بوده است و ســاخت ساز کیفی و بادوام مقاوم در برابر زلزله، آتش سوزی و 
انفجارها تنها در گروه بکارگیری اجباری تکنســین های صالحیت دار آموزش دیده مبتنی بر ارزش های حرفه 
ای در پروژه های شهری و روستایی عملی است تا طبق دستورالعمل ها و استانداردهای ملی و اجباری، کیفت 

ساخت وسازها در کشور ارتقا یابد.
دبیر انجمن علمی بین المللی بتن بیان کرد: هم اکنون بین مهندسان و کارگران ساختمانی این خالء به خوبی 
حس می شود و ضروری است برای تربیت تکنسین های با صالحیت و آموزش دیده در حوزه ساخت وساز کشور، 
اقدامات الزم به عمل آید. رئیس مرکز تحقیقات بتن )متب( شاه کلید ارتقای کیفی ساخت وسازها و گسترش 
پایدار شهرهای خالق و هوشمند در برنامه ششم را در گرو اجرای استنادرد ملی اجباری 6044 و نقشه راه چشم 
انداز 20 ساله توسعه پایدار بتن و ساخت و سازهای بتنی اعالم کرد. وی با اشاره به هدف برگزاری این همایش 
اظهارداشت: ارتقای دانش فنی جامعه  مهندسی عمران کشور، بهبود کیفیت ساخت سازه های بتنی، وفاداری 
به اخالق حرفه ای و رعایت استانداردهای حوزه صنعت بتن و ساخت سازه های بتنی با توجه به استاندارد ملی 

اجباری 6044 از مهم ترین اهداف 

برگزاری این همایش است.

 

تصویر 34- میزگرد تخصصی مرکز 
تحقیقات بتن )متب( در خصوص اجرای 

استاندارد ملی اجباری ایران به شماره 6044 
)بتن آماده- ویژگی ها(



74

برگزاری نمایشگاه مجازی

برگزاری نمایشگاه مجازی

مرکز تحقیقات بتن در حرکتی بی ســابقه در حاشــیه بیست و سومین همایش بتن و زلزله  اقدام به برپایی 

نمایشگاهی مجازی نمود تا حامیان همایش بتوانند به معرفی و شناسایی توانمندی ها و قابلیت های فنی 

واحدهای تولیدی و خدماتی خود بپردازند. 

تصویر 35- برگزاری نمایشگاه مجازی



75

برگزاری کمیته ها و جلسه با اساتید

در اثنای همایش جلسات کمیته های تخصصی انجمن بین المللی بتن )ACI(- شاخه ایران شامل موارد زیر 

بصورت آنالین برگزار شد:

جلسه شورای توسعه استراتژی بتن ایران )شتابا(   •

جلسه کمیته داوران  •

جلسه کمیته اساتید راهنمای دانشجویان  •

جلسه کمیته فعالین تخصصی انجمن بین المللی بتن )ACI( - شاخه ایران  •

جلسه کمیته مسابقات دانشجویی  •

کمیته فعالیت های دانشجویی  •

کمیته استاندارد نویسی  •

در این جلسات در خصوص چگونگی پیاده نمودن برنامه نقشه راه چشم انداز 20 ساله درخدمت توسعه پایدار 

شــهری و روستایی برای اجرای اســتاندارد ملی اجباریINSO 6044  )بتن آماده-ویژگی ها( نظام بازرسی 

و نظــارت بر کنترل کیفیت فرایند تولید واحدهای تولیدی بتــن آماده، مواد، مصالح، فرآورده های بتنی و 

ســاخت و سازهای بتنی و حمایت از پروژه نوین کمپین بکار گیری اجباری تکنیسین صالحیتدار مصرح در 

بند 17-2-1 اســتاندارد یاد شــده، به روز رسانی آیین نامه ها، پیشنهادات در خصوص مسابقات سال های 

آینده، نحوه همکاری های بیشــتر بین انجمن علمی بین المللی بتن )ACI( - شاخه ایران با دانشگاه ها و 

... گفتگو و تبادل نظر شد.

تصویر 36- برگزاری جلسه اساتید راهنمای دانشجویان بصورت آنالین
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نشست خبری همایش 

نشست خبری همایش

جهت اطالع رســانی و ارایه نکات فنی مهندسی همایش نشســتی توسط اعضای هیأت رئیسه و دبیرخانه 

مرکز تحقیقات بتن )متب( با اصحاب رسانه برگزار شد که در نشست خبری یاد شده آقای مهندس مصطفی 

احمدوند رییس مرکز تحقیقات بتن و دبیر انجمن علمی بین المللی بتن )ACI(- شاخه ایران حضور داشتند 

تا پاسخگوی ســواالت از خبرگزاری ها باشند. در این جلسه بیش از ده خبرگزاری از جمله خیرگزاری های 

فارس، ایسنا، ایرنا، مهر، تسنیم، ایلنا، مهر، جمهوری اسالمی، باشگاه خبرنگاران جوان و روزنامه اطالعات 

ایران، نشــریه پیام ساختمان حضور داشــتند. در این نشست آقای مهندس مصطفی احمدوند در خصوص 

تصویب قطع نامه ســند استاندارد ملی اجباری ویژگی های بتن - آماده و بازرسی کنترل کیفیت واحد های 

تولیدی بتن آماده و بکارگیری اجباری تکنسین صالحیتدار در پروژه های ساخت و سازهای بتنی تدوین شده 

توسط مرکز تحقیقات بتن و مصوب کمسیون ملی سازمان ملی استاندارد ایران صحبت کردند. ایشان تسریح 

کردند در شرایط بحرانی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اخالق سیاسی پسا کرونا، تنها انسان خالق، 

مهندس حرفه ای و تکنیســین صالحیتدار آگاه به مسئولیت فردی، حرفه ای و اجتماعی، پایبند به ارزش 

های اخالقی است که می تواند در سایه حمایت دولتی مصمم و مردمی البته با رعایت قوانین و مقررات ملی 

ساختمان، اســتانداردهای ملی و بین المللی بویژه استانداردهای ملی اجباری بتن آماده - ویژگی ها نظام 

بازرسی و نظارت بر کنترل کیفیت فرایند تولید بتن آماده، آینده ای سبز را برای خود و نسل آینده و جوان 

کشور فراهم کند.

تصویر 37- نشست خبری قبل 
از همایش خبرگزاری ها با مهندس 
احمدوند دبیر انجمن علمی بین 
المللی بتن)ACI(- شاخه ایران
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اختتامیه همایش

در مراســم اختتامیه بیست و ســومین همایش ملی سالیانه بتن و زلزله از دانشــجویان ممتاز مسابقات 

دانشجويی و داوران مسابقات و نيز ارائه کنندگان مقاالت و پایان نامه ها در همایش، با اهدا بیش از 100 لوح 

تقدیر قدرداني به عمل آمد.  

شــايان توجه است که دیدگاه نوین شورای توسعه اســتراتژی بتن ایران "شتابا" از سوی مرکز تحقیقات بتن 

)متب( در کنفرانس های بین المللی در آمریکا و کشــورهای اروپایی، آســیا، آفریقا، خاورمیانه مطرح و مورد 

قبول واقع شده است که نهایتأ در سال1395مهندس مصطفی احمدوند رئیس مرکز تحقیقات بتن )متب( 

به نمایندگی از ایران به عنوان ریاســت کمیته بین المللی بتن خارج از امریکا مسئول فعال سازی مسابقات 

دانشجویی منطقه انتخاب شده از امسال دانشجویان برتر هر کشور می توانند در مسابقه منطقه ای انجمن 

بین المللی بتن )ACI( در منطقه شرکت نمایند.

 -)ACI(تصویر 38-بیست و سومین همایش سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن
شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله



78

جمع بندی  

بیست و سومین همایش سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن)ACI(- شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله 
توسط مرکز تحقیقات بتن »متب«، و با همکاری انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران، دانشگاه 
علوم و توســعه پایدارآریا، شرکت تولیدی وند شیمی ســاختمان و حمایت کارفرمایان، مشاوران، پیمانکاران) 
شــرکت مهندسی آسفالت طوس، شرکت مهندسی و ساختمانی کیســون، شرکت فراب( انجمن های علمی 
دانشــجویان، اعضای هیات علمی دانشگاه ها در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر همگرایی 
سه حوزه بخش خصوصی- دولتی- بنیادهای مردمی و NGO ها در جهت پاسخگویی به نیازهای ضروری جامعه 

مورخ 3 و 4 دی ماه سال 1399 در به صورت آنالین برگزار شد. 
همایش بیست و سه با درک شرایط عینی و ذهنی جامعه مهندسی عمران کشور و ضرورت پیوند این دو بخش 
فرصتــی مغتنم را برای بهره مندی از خرد جمعی فراهم آورد تا پاســخگوی نیــاز جامعه در بکارگیری اجباری 
کارشناس حرفه ای و تکنسین ساختمانی صالحیتدار در فرایند تولید بتن و ساخت و سازهای بتنی با دوام مقاوم 
در برابر زلزله، آتش سوزی و انفجار مورد توافق حداکثری رهبران حوزه صنعت بتن و ساخت و سازهای بتنی در  

عصرانسان محوری، اقتصاد فراصنعتی و شرایط نوین جهان گلوبال باشد.
تهیه و تدوین اســتانداردهای ملی اجباری شــماره INSO 6044)بتن آماده-ویژگی ها( توسط مرکزتحقیقات 
بتن)متب( با توجه به عدم وجود قانون و یا استاندارد دیگری در این خصوص با همکاری بدنه جامعه مهندسی 
عمران کشور، با در نظرگرفتن فقدان تکنسین متخصص صالحیتدار در فرآیند تولید بتن آماده، مواد، مصالح، 
فرآورده های بتنی و ساخت و سازهای بتنی بعنوان یک واقعیت مهم مساله ساز مورد بحث سال های گذشته 
مورد توافق 99% تمامی دست اندرکاران حوزه بتن، صنعت بتن و ساخت و سازهای بتنی تهیه و تدوین شده و 
پس از تصویب در کمسیون ملی در 24 اسفند ماه سال 1394، بعنوان یک استاندارد ملی اجباری برای اجرا در 

دستور کار قرار گرفت.

 -)ACI(تصویر 39-بیست و سومین همایش سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن
شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن)متب(
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بیست و سومین دوره ی مسابقات 

ملی دانشجویی انجمن علمی بین المللی 

بتن)ACI(- شاخه ایران

تصویر 40-فراخوان مسابقات ملی دانشجویی
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بیست و سومین دوره ی مسابقات 

ملی دانشجویی انجمن علمی بین المللی 

بتن)ACI(- شاخه ایران

بیست و سومین دوره ی مسابقات ملی دانشجویی انجمن بین المللی بتن)ACI(- شاخه ایران

کمیته دانشجویی برای ارتقا دانش و مهارت دانشجویان و ایجاد همکاری با اساتید دانشگاه و ارتباط صنعت و 

جامعه دانشجویی، مسابقاتی را ترتیب داده که دانشجویان بتوانند با فعالیت در آزمایشگاه مهارتهای تکنیکی 

و کاربردی را کسب و با همکاری اساتید با صنعتگران ارتباط برقرار کرده و بر دانش خود بیافزایند.

در بخش مسابقات دانشجویی امسال 200 نفر در 25 گروه از 15 دانشگاه سراسر کشور در 5 رشته مسابقات 

مختلف انجمن علمی بین المللی بتن )ACI(- شــاخه ایران  شــرکت نموده اند که نتایج مسابقات مذکور 

به تفکیک اعالم می گردد. از ســوی انجمن علمی بین المللی بتن )ACI(- شــاخه ایران پیشنهاد مسابقه 

دانشــجویی جدیدی با عنوان سازه های بتنی با پرینترهای ســه بعدی در اجالس سراسری انجمن علمی 

بین المللی بتن )ACI( که در آمریکا برگزار شــد، ارائه گردید که امسال دومین سال برگزاری این گرایش از 

مسابقات بود. همچنین مسابقات با مجوز بنیاد ملی نخبگان برگزار گردید 

)3D Printed Bridge(پل ساخته شده با چاپگر سه بعدی

)Egg Protection Device(سازه محافظ بتنی تخم مرغ

)Concrete Cube( مکعب بتنی

 ) Art of  Concrete( هنر بتنی

)Pervious Concrete( بتن متخلخل

تصویر 41-برگزاری مسابقات ملی دانشجویی
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بیست و سومین دوره ی مسابقات ملی دانشجویی 

انجمن علمی بین المللی بتن)ACI(- شاخه ایران تیم های حائز مقام

مسابقه پل ساخته شده با چاپگر سه بعدی

اســتفاده از پرینترهای ســه بعــدی در زندگی مــا روز به روز در حال افزایش اســت و همیــن امر باعث 

شــده هــر روز خبرهــای جدیدی از ایــن حوزه مخابره شــوند. هدف از این مســابقه آگاهی بخشــی به 

موضوعــات مربــوط به ســاخت پل در بیــن جوانان، ادغــام محیط دانشــگاهی و ارتقاء فنــاوری های 

نوین اســت که برای ایجاد مدل های مســابقه با اســتفاده از چاپگرهای ســه بعدی اســتفاده می شود.

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

تیم دوم: تیم مهندسین برتر) دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز(

نفر اول: تیم وندشیمی 1) دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای الغدیر زنجان(
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مسابقه سازه محافظ تخم مرغ

طراحی و ساخت سازه بتنی مسلح یا غیر مسلحی است که در برابر باالترین بارضربه ای مقاوم بوده و محافظ 

تخم مرغی که در زیر آن قرار دارد باشد. هدف از برگزاری این مسابقات ارزیابی سازه های بتنی دارای پتانسیل 

محافظت طوالنی مدت از دارایی های نظامی با ارزش باال همچون مهمات و ... می باشد.

تیم اول: تیم آراز سازه )دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب(

تیم دوم: تیم CIVIL )دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای امام علی)ع( یزد(

نفر اول: تیم پیشتاز بتن 1 )دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس(

بیست و سومین دوره ی مسابقات ملی دانشجویی 

انجمن علمی بین المللی بتن)ACI(- شاخه ایران تیم های حائز مقام
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مسابقه نمونه مکعب بتنی

ســاخت مكعب بتني با نزديكترين مقاومت به عــدد Mpa 60 )تقريبًا بتن با مقاومت باال( با جرم 260 گرم 

)تقريبًا بتن سبك(

تیم اول: تیم CIVIL )دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای امام علی)ع( یزد(

تیم دوم: تیم دانشگاه سراسری یزد

نفر اول: تیم آدر بتن) دانشجویان دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران جنوب(

بیست و سومین دوره ی مسابقات ملی دانشجویی 

انجمن علمی بین المللی بتن)ACI(- شاخه ایران تیم های حائز مقام



84

مسابقه هنر بتنی

مسابقه هنر بتنی دانشجویان را به چالش می کشد تا ماهیت هنری بتن را کشف کنند و انواع و اقسام شکل، 

عملکرد و زیبایی آن را به نمایش بگذارند. شرکت در این مسابقه بصورت فردی می باشد.

نفر اول: امیر شاهرخ نادری )دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند(

نفر دوم: کیمیا مانی فر )دانشجوی دانشگاه بین المللی امام خمینی(

نفر اول: نگار پورناصح )دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز(

تیم های حائز مقام
بیست و سومین دوره ی مسابقات ملی دانشجویی 

انجمن علمی بین المللی بتن)ACI(- شاخه ایران
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مسابقه بتن متخلخل

تیم ها به منظور ترویج و ارتقای دانش توســعه پایدار در صنعت بتن، برای ســاختن نمونه بتنی متخلخلی 

که عالوه بر داشتن نفوذپذیری باال، از مقاومت کششی مناسبی نیز برخوردار باشند، به رقابت می پردازند.

تیم اول: تیم آرازسازه )دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب(

تیم دوم:تیم پبشتاز بتن 1 )دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس(

تیم های حائز مقام
بیست و سومین دوره ی مسابقات ملی دانشجویی 

انجمن علمی بین المللی بتن)ACI(- شاخه ایران
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و کنفرانس ایران شاخه  – ( ACIبتن ) بین المللیعلمی انجمن ملی سالیانه  همایش سومینبیست و   ز رتبه در مسابقاتاسامی تیم های حائ

 :می باشدبه شرح زیر مرکز تحقیقات بتن )متب ( بتن و زلزله  ملی 

 شاخه ایران –( ACI)بتن  بین المللی انجمن علمی سالیانه  همایش سومینبیست و تیم های برتر مسابقات 
 1399آذر ماه  29و  27، 26

 اعضای تیم استاد راهنما نام تیم رتبه تیم گرایش مسابقه

 فظ سازه محا
 تخم مرغ

 اول
 سازه آراز تیم
 اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان

 جنوب تهران واحد
 عبداللهی رضا دکتر

 فعلی مهیار
 نوحدانی احمدی محمود

 نوری بهنام
 اکبری فاطمه

 ملکی علیرضا
 زاده حسین الینا
 بیاتی صادق محمد

 فعال علی

 دوم
 CIVIL تیم
 حرفه و فنی دانشگاه دانشجویان

 یزد( ع)علی امام ای

 یاوری کاظم دکتر
 نسب

 زاده زینعلی میالد
 ابوطالبی مجید

 مرادپور حیدرعلی
 زحمتکش منصور

 سوم
 1 بتن پیشتاز تیم

 اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان
 قدس شهر واحد

 عبادی پرویز دکتر

 صیام رضا
 میرالی علی

 هاشمیان محمدرضا سید
 حسینی ابوالفضل میر

پل ساخته شده 
با پرینتر سه 

 بعدی

 اول
 نیکان تیم

 اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان
 آباد نجف واحد

 زاده عادل لیال دکتر

 رضایی میالد
 یار علی علیرضا
 مختاری علی

 قریشیان علیرضا سید
 اروعی شیرین

 دوم
 برتر مهندسین تیم

 اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان
 مرکز تهران واحد

 شهریار دکتر
 تفرشی طاووسی

 مسلمی حانیه
 بهاری ساغر

 روزگار نوین نگین

 سوم
 1شیمی وند تیم

 حرفه و فنی دانشگاه دانشجویان
 زنجان الغدیر ای

 کاوندی پویا دکتر

 قهرمانی مهدی
  صالحی رضا

 صادقی مهدی
 شیروانی رضا محمد

 معینی آریا
 آقاجانی رضا محمد

 گیتی مهندس یگانه نام به

 جهانی فکر کنیم و ایرانی عمل کنیم
 19-پساکووید چشم انداز توسعۀ پایدار ایراننقشه راه 

 پساکرونا است انسان، محور اصلی جهان
 خود باوری فردی و خرد جمعی 

بیست و سومین دوره ی مسابقات ملی دانشجویی 

انجمن علمی بین المللی بتن)ACI(- شاخه ایران تیم های حائز مقام
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بیست و سومین دوره ی مسابقات ملی دانشجویی 

انجمن علمی بین المللی بتن)ACI(- شاخه ایران تیم های حائز مقام



88

برگزاری مسابقات به روایت تصویر

برگزاری مسابقات به روایت تصویر

تصویر 41 -نمونه های ساخته شده برای مسابقات

بیست و سومین دوره ی مسابقات ملی دانشجویی 

انجمن علمی بین المللی بتن)ACI(- شاخه ایران
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تصویر 42-تحویل نمونه ها

تصویر 43-مسابقه سازه محافظ تخم مرغ

برگزاری مسابقات به روایت تصویر
بیست و سومین دوره ی مسابقات ملی دانشجویی 

انجمن علمی بین المللی بتن)ACI(- شاخه ایران
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تصویر 44-مسابقه پل ساخته شده با چاپگر سه بعدی

تصویر 45-مسابقه مکعب بتنی

بیست و سومین دوره ی مسابقات ملی دانشجویی 

انجمن علمی بین المللی بتن)ACI(- شاخه ایران
برگزاری مسابقات به روایت تصویر
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تصویر 46-مسابقه هنر بتنی

تصویر 47-مسابقه بتن متخلخل

بیست و سومین دوره ی مسابقات ملی دانشجویی 

انجمن علمی بین المللی بتن)ACI(- شاخه ایران
برگزاری مسابقات به روایت تصویر
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بیست و سومین دوره ی مسابقات 

ملی دانشجویی انجمن علمی بین المللی 

بتن)ACI(- شاخه ایران

امید اســت تالش های مجدانه، مستمر و آگاهانه و وفاداری به اخالق حرفه 
ای کلیه متخصصان صنعت بتن کشور بیش از پیش زمینه ساز توسعه پایدار و 
حفظ سالمت محیط زیست و ارتقای کیفیت اجرای ساخت و ساز بتنی با دوام 
مقاوم و ماندگار در برابر زلزله، انفجار و آتش سوزی در محیط خورنده باشد.



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104


