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مقدمه
ــن  ــی از ای ــد و یک ــی می باش ــمار اله ــای بیش ــی گاه نعمته ــران تجل ــا ای ــز م ــور عزی کش
ــی اســتراتژیک و  ــت جغرافیای ــک موقعی ــران در ی ــن کشــور ای ــزرگ، قرارگرفت ــای ب نعمت ه
داشــتن حــدود ۳۰۰۰ کیلومتــر مــرز آبــی در شــمال و جنــوب کشــور بــا منابــع غنــی نفــت 
ــیرهای  ــاً مس ــی، خصوص ــل بین الملل ــل و نق ــاز حم ــگاه ممت ــمار و جای ــان بیش و گاز، آبزی

ــد.   ــد می باش ــت و آم ــر رف ــم و پ ــادر مه ــا بن ــاورت ب ــت و گاز و مج ــال نف حســاس انتق
انجمــن مهندســی دریایــی ایــران از ســال ۱۳۷۷ بــا همــت و تــاش جمعــی از دلســوزان ایــن 
صنعــت، اســاتید دانشــگاهی، متخصصــان و کارشناســان جهــت ارتقــاء، توســعه و گســترش 
ــه فعالیــت نمــوده اســت. انجمــن مهندســی  ــن صنعــت اســتراتژیک تأســیس و شــروع ب ای
ــر  ــده داشــت ب ــر عه ــه ب ــه ای ک ــالت و وظیف ــه رس ــا توجــه ب ــدو تأســیس و ب ــی از ب دریای
خــود ضــروری می دانســت جهــت آشــنایی هرچــه بهتــر مســئولین اجرایــی کشــور بــا ایــن 
صنعــت فرامــوش شــده و شناســایی مشــکات و مســائل بــا حضــور کلیــه ارگانهــای دولتــی و 
غیــر دولتــی در جهــت حــل آنهــا کوشــش نمایــد. در ایــن خصــوص و بــه تشــخیص خیلــی 
از کارشناســان برگــزاری همایش هایــی تحــت عنــوان همایــش صنایــع دریایــی می توانســت 
محلــی مناســبی بــرای طــرح مســائل و تدویــن روشــهای ارتقــاء و توســعه ایــن صنعت باشــد. 
ــی نمــود و  ــع دریای ــای صنای ــزاری همایش ه ــه برگ ــن انجمــن شــروع ب ــن اســاس ای ــر ای ب
برگــزاری اولیــن همایــش درســال ۷۸ بــا حمایــت ســازمان برنامــه و بودجــه، دفتــر مطالعــات 
علمــی و صنعتــی ریاســت جمهــوری بــا اســتقبال خوبــی از طــرف مســئولین وقــت همچــون 
ریاســت ســازمان برنامــه و بودجــه، معاونیــن وزرای دفــاع، صنایــع و معــادن، راه و ترابــری، 
ــا  ــت و ب ــرار گرف ــی ق ــد دریای ــران ارش ــش و مدی ــپاه و ارت ــی س ــروی دریای ــان نی فرمانده
تشــکیل هیــأت رئیســه همایــش، هدایــت و برنامه ریــزی بــرای برگــزاری هرچــه  باشــکوه تر 
ایــن همایــش را بعهــده گرفتنــد. از آن تاریــخ تاکنــون 2۰ همایــش را در تهــران، بندرعبــاس، 
ــزار  ــان برگ ــتان گی ــتان و اس ــتان خوزس ــدران، اس ــتان مازن ــش، اس ــره کی ــهر، جزی بوش
گردیــده اســت و بــه اذعــان خیلــی از متخصصــان، کارشناســان و حتــی برخــی از مســئولین 
و مدیــران، ایــن همایش هــا نتایــج نســبتاً قابــل قبولــی داشــته و تعامــل و همــکاری خوبــی 

در بخش هــای مختلــف اجرایــی جهــت حــل مســائل و مشــکات بوجــود آمــده اســت.
ــگان را  ــتگی ناپذیر هم ــکاری خس ــاش و هم ــن، ت ــت و روش ــای دوردس ــه افق ه ــیدن ب رس
طلــب نمــوده و در نهایــت ، "توســعه صنعــت اســتراتژیک دریایــی نــه تنهــا همــت و تــاش 

بلکــه نیازمنــد عــزم ملــی و سیاســتگذاری در ســطوح بــاالی مملکتــی اســت".
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تاریخچه برگزاری همایش

همایش هــای صنایــع دریایــی از ســال 1378 آغــاز گردیــده 
و بــه ترتیــب ذیــل در ســال های بعــد اســتمرار یافتــه اســت.                  

مکان برگزاریشهرسال برگزاریتاریخ برگزاریشماره همایشردیف

 26 و 2۷ اردیبهشــتاول۱
ه ما

مرکز همایش های بین المللی صدا و سیماتهران۱۳۷۸

مجموعه فرهنگی وزارت کارتهران۱2۱۳۷9 و ۱۳ دی ماهدوم2

مجموعه فرهنگی وزارت کارتهران2۳۱۳۸۰ و 24 دی ماهسوم۳

مجموعه فرهنگی وزارت کارتهران۷۱۳۸۱ و ۸ بهمن ماهچهارم4

مرکز همایش های بین المللی کیشجزیره کیش2۰۱۳۸2 تا 24 آذرماهپنجم5

اداره بندر شهید رجایی - شرکت ایزوایکوبندرعباس6۱۳۸۳ تا ۸ بهمن ماهششم6

مجموعه فرهنگی وزارت کارتهران4۱۳۸4 و 5 بهمن ماههفتم۷

مجتمع فرهنگی و هنری ارشادبوشهر9۱۳۸5 تا ۱۱ آبان ماههشتم۸

صاح الدین کانور مازندران۱۱۳۸6 تا ۳ آبان ماهنهم9

دانشگاه صنعت نفتآبادان- خرمشهر۷۱۳۸۷ تا 9 آبان ماهدهم۱۰

مرکز همایش های بین المللی کیشجزیره کیش۱9۱۳۸۸ و 2۰ آبان ماهیازدهم۱۱

مجموعه آموزشی و رفاهی صدا و سیمازیباکنار گیان2۷۱۳۸9 تا 29 مهر ماهدوازدهم۱2

مرکز همایش های بین المللی کیشجزیره کیش۱۷۱۳9۰ و ۱۸ آبان ماهسیزدهم۱۳

سالن اجاس سرانتهران6۱۳9۱ و ۷ دی ماهچهاردهم۱4

مرکز همایش های بین المللی کیشجزیره کیش۷۱۳92 تا ۱۰ آبان ماهپانزدهم۱5

تاالر شهید آوینیبندرعباس۱۱۱۳9۳ تا ۱4 آذرماهشانزدهم۱6

مرکز همایش های بین المللی کیشجزیره کیش۱۱۳94 تا 4 دی ماههفدهم۱۷

مرکز همایش های بین المللی کیشجزیره کیش2۷۱۳95 تا ۳۰ مهرماههجدهم۱۸

مرکز همایش های بین المللی کیشجزیره کیش2۰۱۳96 تا 2۳ آذرماهنوزدهم۱9

کتابخانه ملی ایرانتهران2۱۱۳9۷ آذرماهبیستم2۰
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برگزارکنندگان همایش

 شرکت ملی حفاری ایران

 شرکت کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

 شرکت کشتیرانی والفجر

 مؤسسه رده بندی ایرانیان

 قرارگاه سازندگی نوح)ع(

 شرکت صنایع الکترونیک ایران)صاایران(

 شرکت تایدواتر خاورمیانه

 دانشکده علوم دریایی محمودآباد)دانشگاه صنعت نفت(

 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 دانشگاه صنعتی شریف

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوا-دریا دانشگاه صنعتی  مالک اشتر

 دانشگاه جامع امام حسین)ع(

 مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

 پژوهشگاه استاندارد

 دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور

 سازمان هواشناسی کشور

 سازمان نقشه برداری کشور

 دریابانی مرزبانی ناجا

 مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

 صندوق توسعه صنایع دریایی

 ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته

 انجمن سازندگان شناور، تجهیزات و سازه های دریایی ایران

 اتحادیه مالکان کشتی ایران

 انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران

 انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

 انجمن علوم و فنون دریایی ایران

 شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

 شرکت حفاری شمال

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 وزارت راه و شهرسازی

 وزارت نفت

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

 سازمان منطقه آزاد کیش

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 سازمان بنادر و دریانوردی

 سازمان صنایع دریایی

 سازمان شیات ایران

 سازمان حفاظت محیط زیست

 سازمان ملی استاندارد ایران

 نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی

 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران

 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(

 شرکت ملی نفت ایران

 شرکت صنعتی دریائی ایران )صدرا(

 شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران)ایزوایکو(

 شرکت صنایع فراساحل)صف(

 شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

 شرکت ملی نفتکش ایران

 شرکت مهندسی و توسعه نفت

 شرکت نفت خزر

 شرکت نفت فات قاره ایران

 شرکت نفت و گاز پارسی

 شرکت پایانه های نفتی ایران

 شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

 شرکت پتروپارس

انجمن مهندسی دریایی ایران با همکاری ارگان های دریایی کشور: 
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کمیته اجرایی همایش

 حمیدرضا قصابان

 سید احمد صفوی

 مهدی فالحتی آذر

 سعید بهبد

 مهندس زهرا حاتمی مقدم

 مهندس میثم مغاره

 مهندس امیر حشمتی فر

 مهندس علی شیخ بهایی

 اکبر احمدی

مدیر اجرایی : مهندس اکبر فالحتی آذر
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کمیته علمی همایش

دبیر کمیته علمی: دکتر حسن قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 دکتر محمدرضا بهاری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 دکترغامرضا منوچهری، معاون محترم توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران و مشاور محترم وزیر نفت

 دکتر خسرو برگی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 دکتر سعید مظاهری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

 دکتر اکبر شعبانی کیا، معاون فنی و اجرایی سازمان انرژی های نو ایران
 دکتر محمدعلی حسن زاده محمدی، مدیرکل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی

 دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 دکتر علی اصغر گلشنی، شرکت بهین طرح آپادانا

 دکتر حمید رضا کاتوزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ــأت علمــی  ــت و عضــو هی ــط زیســت وزارت نف ــی، بهداشــت و محی ــرم ایمن ــر کل محت ــر مرتضــوی، مدی ــر ســید باق  دکت

ــت مــدرس دانشــگاه تربی

 دکتر محمد دقیق، شرکت نفت و گاز پارس
 دکتر محمد کسائیان، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات )شرکت رزموند(

 دکتر پرویز باورصاد، عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس
 دکتر علی اکبر صفایی، مشاور سازمان بنادر و دریانوردی

 دکتر محمدرضا خدمتی، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
 دکترمهدی  شفیعی فر، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر علی اکبر آقاکوچک، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 دکتر محمود صفارزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر علیار جوادی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 دکتر مسعود صدری نسب، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 دکتر محمد سعید سیف، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
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 دکتر محمدرضا تابش پور، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
 دکتر مصطفی زین الدینی، عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

 دکتر امیرحسین جاوید، رئیس و عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فنون دریایی واحد علوم و تحقیقات
Director, Parscottosion Consultants, Australia ،دکتر رضا جواهردشتی 

 دکتر خدایار جوادی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
 دکتر بهروز عسگریان، عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 دکتر پیمان بدیعی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 دکتر علی فاخر، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 دکتر ولی عربی، قائم مقام شرکت دلتا افشور
 مهندس محمد بنایی، مدیر عامل شرکت دلتا افشور

 مهندس نصرت اهلل سیفی

کمیته علمی همایش

هیأت داوران

 دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر، دانشگاه تهران
 دکتر پدارم عدالت، دانشگاه صنعت نفت

 دکتر مجید الیاسی، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
 دکتر حسن آیین، دانشگاه خلیج فارس

 دکتر سجاد حاجی زاده، دانشگاه خلیج فارس
 دکتر مهدی عجمی، دانشگاه صنعتی شاهرود

 دکتر همایون یوسفی، دانشگاه علوم  وفنون دریایی خرمشهر
 دکتر علی اصغر گلشنی، دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران مرکز
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 دکتر حمید احمدی، دانشگاه تبریز
 دکتر اکبر رشیدی ابراهیم حصار، دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر نبرد حبیبی، دانشگاه کردستان
 دکتر اردشیر فرهادی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(

 دکتر نرگس امراللهی بیوکی، دانشگاه هرمزگان
 دکتر احسان یاری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 دکتر فواد بوعذار، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
 دکتر همیرا آگاه، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

 دکتر مهرناز فرزین گهر، دانشگاه هرمزگان
 دکتر حمید رضائی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 دکتر مهدی محمد مهدی زاده، دانشگاه هرمزگان
 دکتر مریم راه بانی، دانشگاه هرمزگان

 دکتر مهدی اسماعیلی، دانشگاه علوم دریای و دریانوردی چابهار
 دکتر محمد حسین رامشت، دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران مرکز

 دکتر محمد حسین دیبائی بناب، دانشگاه آزاد اسامی واحد شاهرود
 دکتر مرتضی یوسف زادی، دانشگاه هرمزگان

 دکتر مسلم اکبری وکیل آباد، دانشگاه شهید بهشتی
 دکتر مژگان امتیازجو، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 دکتر محمدرضا شکاری، دانشگاه استهبان
 دکتر محمود سینایی، دانشگاه آزاد اسامی واحدچابهار

 دکتر رضا دزواره رسنانی، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
 دکتر رضا حسن زاده قاسمی، دانشگاه حکیم سبزواری

 دکتر عبدالرحیم طاهری، دانشگاه صنعت نفت
 دکتر امید رحمانی، دانشگاه زنجان

 دکتر صابر وطن دوست، دانشگاه آزاد اسامی واحد بابل
 دکتر علیرضا صفاهیه، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 دکتر محمدعلی ساالری علی آبادی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
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 دکتر علی سررشته داری، دانشگاه صنعتی شاهرود
 دکتر محمود شاهقلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر احمد شانه ساز، دانشگاه اصفهان
 دکتر علی مهدی نیا، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

 دکتر رضا شمسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 دکتر صادق صادق زاده، دانشگاه علم و صنعت ایران

 دکتر کیوان صادقی، مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بوئین زهرا
 دکتر حسن نصراله زاده ساروی، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

 دکتر مهدی خدایی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 دکتر مهری سید هشترودی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

 دکتر امیرحسین نیک سرشت، دانشگاه صنعتی شیراز
 دکتر مهدی وحدتی، دانشگاه صنعتی شاهرود

 دکتر کریم اکبری وکیل آبادی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(
 دکتر علی رضا عالی چور، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(

 دکتر احمدمباشر امینی، دانشگاه خلیج فارس
 دکتر مهران یاسمی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی

 دکتر روح اله امیرآبادی، دانشگاه قم
 دکتر سعید کاظمی، دانشگاه آزاد اسامی واحد علوم و تحقیقات

 دکتر عباس زارع نژاد اشکذری، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(
 دکتر سیده نرجس حسینی، دانشگاه خلیج فارس

 دکتر مریم صفی، مدیر HSE شرکت صنعتی دریائی ایران )صدرا(
 دکتر ابوطالب مطلبی ورکانی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(

 دکتر احسان تقی پور، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(
 آقای سعید جعفری، شرکت صنعتی دریائی ایران )صدرا(

 دکتر افشین محسنی آراسته، دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران شمال
 دکتر محمدرضا هدایتی، دانشکدۀ پست و مخابرات
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 دکتر سیدعلی آزرم سا، دانشگاه تربیت مدرس
 دکتر سجاد حاجی زاده، دانشگاه خلیج فارس

 دکتر جال محمدی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 دکتر محمد بهروزی، دانشگاه آزاد اسامی واحد بوشهر

 دکتر علیرضا ستوده، دانشگاه صنعتی شیراز
 دکتر امین قنادی اصل، دانشگاه محقق اردبیلی

 دکتر محمد دقیق، شرکت نفت و گاز پارس
 دکتر علیرضا عالی پور، دانشگاه علوم دریایی نوشهر

 مهندس اسماعیل شفیع زاده، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 دکتر سعید جامعی، دانشگاه خلیج فارس

 دکتر رحیم عبدی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 دکتر امیرحسین نیک سرشت، دانشگاه صنعتی شیراز

 دکتر ناصر شابختی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 دکتر حسن شادمان، کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

 دکتر مریم سیوف جهرمی، دانشگاه هرمزگان
 دکتر صابر وطن دوست، دانشگاه آزاد اسامی واحد بابل

 مهندس عبدالحسین محمدرحیمی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 دکتر حسن اکبری، دانشگاه تربیت مدرس

 مهندس محمدرضا زارعی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 مهندس فرید شعبانی، پژوهشگاه دفاعی

 دکتر سید جعفر سجادی پارسا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 دکتراحسان بهمیاری، دانشگاه خلیج فارس

 دکتر علی علی محمدپور، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(
 دکتر محمدجواد دهقانی، دانشگاه صنعتی شیراز

 آقای شروین عمرانی، شرکت صنعتی دریائی ایران )صدرا(
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نیاز به ارتباط بیشتر بین صنایع و دانشگاه های دریایی

بخشی از سخنان دکتر محمدرضا بهاری، دبیر بیستمین همایش صنایع دریایی

دبیــر بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی در مراســم بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی 
کــه 2۱ آذر مــاه 9۷ در تهــران برگــزار شــد، ضمــن تشــکر از تمــام کســانی کــه در برگــزاری 
ایــن همایــش کمــک نمودنــد، اظهــار داشــت: دریــا مایــۀ حیــات، بســتر تــاش خســتگی 

ناپذیــر، گنجینــه ای تمــام نشــدنی و در یــک کلمــه رمــز پیشــرفت مســتمر اســت. 

محمدرضــا بهــاری گفــت: هرچنــد جــو ســنگین تحریــم و حصارهــای دشــمن بــر ذهــن هــا 
ســایه انداختــه امــا بــا تــوکل بــه خداونــد و بــا تاکیــد بــر لــزوم حرکــت پیوســته و پرهیــز از 
ایســتایی در مســیر پیشــرفت کشــور، ایــن همایــش بــا حضــور گــرم راهیــان پرشــور دریایــی 
ــری پژوهشــگران و اصحــاب  ــاع و همفک ــرای اجتم ــا فرصــت مغتنمــی ب ــد ت ــزار گردی برگ

نواندیــش ایــن صنعــت پویــا فراهــم شــود. 
وی بــا اشــاره بــه توانمنــدی هــای داخلــی در صنعــت دریایــی گفــت: در 25 ســال گذشــته 
بســیاری از زیرســاخت هــا در صنایــع دریایــی کشــور شــکل گرفتــه و بــا مهندســی معکوس، 
توانســته ایــم بســیاری از صنایــع را بومــی کنیــم. امــروز در ســاخت کشــتی هــا، ســکوهای 

دریایــی و لولــه گــذاری زیــر ســطحی بــه میــزان باالیــی از بومــی  ســازی رســیده ایــم. 
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بهــاری اضافــه کــرد: بــا ایــن حــال بــرای پیشــرفت بیشــتر ایــن صنعــت نیــاز بــه ارتبــاط 
بیشــتر بیــن صنعــت و دانشــگاه داریــم. 

وی گفــت: در کشــور متولــی مســائل مربــوط بــه دریــا از جملــه بحــث هــای ســازه هــای 
دریایــی و یــا مســائل محیــط زیســتی پراکندگــی دارد و وزارتخانــه مشــخصی متولــی آن 

نیســت.
ــی  ــع دریای ــند جام ــاس س ــر اس ــزود: ب ــی اف ــع دریای ــش صنای ــتمین همای ــر بیس دبی
ــن  ــه ای ــی شــده ک ــش  بین ــده پی ــا ۱۰ ســال آین ــی ت ــع دریای ــرای صنای پیشــرفت هایی ب

ــود. ــد ش ــت رص ــه دق ــد ب ــق آن بای ــزان تحق ــوع و می موض
ــق و پژوهــش در  ــه بحــث تحقی ــا ب ــص بودجــه دســتگاه ه ــزان تخصی ــت: می ــاری گف به

ــده برســد. ــه ســه درصــد در ده ســال آین ــم درصــد ب ــد از ســه ده ــی بای بخــش دریای
ــرد  ــالت و راهب ــه رس ــه ب ــا توج ــران ب ــی ای ــن مهندســی دریای ــت: انجم ــه گف وی در ادام
اصلــی فعالیــت خــود، همــواره ســعی نمــوده بــا کلیــه ابزارهــای پیــام  رســان و انتشــارات 
ــی-  ــدد علم ــتاوردها و مجــات متع ــی، نمایشــگاه دس ــش علم ــد همای در دســترس، مانن
پژوهشــی داخلــی و بیــن المللــی، عــاوه بــر معرفــی توانایــی  هــای بالفعــل صنایــع دریایــی 
کشــور، ســهمی مؤثــری در رشــد و شــکوفایی ایــن عرصــه کلیــدی بــرای توســعه مانــدگار و 
کارآفریــن، ایجــاد هــم  ســویی و هــم افزایــی بیــن محققــان، متخصصــان، گســترش فرهنــگ 

خودکفایــی و معرفــی فضاهــای کســب و کار و ســرمایه گــذاری مناســب ایفــا نمایــد. 
دبیــر بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی بــا بیــان اینکــه همایــش بیســتم صنایــع دریایــی 
ــه  ــاالت شــفاهی و پوســتری در ده محــور ب ــۀ مق ــب ارائ ــه هــای متنوعــی در قال ــا برنام ب
ــای  ــن  آوری ه ــال ف ــنایی و انتق ــتای آش ــط در راس ــی مرتب ــای آموزش ــراه کارگاه  ه هم
دریایــی برگــزار شــد، گفــت: امیدواریــم بــا برگــزاری ایــن همایــش ســهم ناچیــزی از آنچــه 
کشــور عزیزمــان و صاحبــان متعصــب ایــن صنعــت بــه آن دلبســته انــد محقق شــده باشــد.
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گام های مثبت در راستای رشد و شکوفایی صنایع دریایی

بخشی از سخنان دکتر حسن قاسمی، دبیر کمیته علمی بیستمین همایش صنایع دریایی

دبیــر کمیتــه علمــی بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی در مراســم ایــن همایــش بــا بیــان 
اینکــه هماننــد ســال  هــای گذشــته دبیرخانــه علمــی همایــش از خــرداد مــاه نــود و هفــت 
ــا ارســال فراخــوان دریافــت مقــاالت شــروع نمــود، گفــت: از مجمــوع ۳۳6  کار خــود را ب
مقالــه دریافتــی بعــد از داوری  هــای صــورت گرفتــه جمعــاً 2۳4 مقالــه پذیرفتــه شــد کــه 

ضریــب پذیــرش ۰/69 بــوده اســت. 

ــداد ۳۰  ــرم تع ــرات داوران محت ــر نظ ــاالت بناب ــداد مق ــن تع ــت: از ای ــمی گف ــن قاس حس
ــه  ــه بصــورت پوســتر ارائ ــه و بیــش از ۱6۰ مقال ــۀ شــفاهی ارائ ــه امــروز بصــورت ارائ مقال
گردیــد. همچنیــن مطابــق برنامــه  ریــزی  هــای انجــام شــده تعــداد 6 کارگاه آموزشــی در 

ــه شــد. حــوزه هــای مختلــف در ایــن همایــش ارائ
وی گفــت: مقــاالت برتــر ایــن دوره در مجــات علمی-پژوهشــی انجمــن مهندســی دریایــی 

ایــران بعــد از داوری مجــدد بــه چــاپ مــی رســند. 
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دبیــر کمیتــه علمــی بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی از همــه کســانی کــه در برگــزاری 
ایــن همایــش کمــک نمودنــد و علــی الخصــوص  اعضــای کمیتــۀ علمــی و داوران محتــرم 
تشــکر و قدردانــی نمــود و در پایــان ســخنان خــود گفــت: امیــد اســت بــا چشــم پوشــی از 
اختافــات حاضــر و ارائــه راه حــل مناســب، انســجام الزم در حــوزۀ دریایــی شــکل گرفتــه و 

در راســتای رشــد و شــکوفایی صنایــع دریایــی گام هــای مثبتــی برداشــته شــود. 
در ایــن مراســم، برگزیــدگان بخــش  هــای مختلــف اعــام شــدند و تندیــس و لــوح تقدیــر 

خــود را از دســت مســئوالن دریافــت نمودنــد. 
ــاه ۱۳9۷ باحضــور اســاتید  ــی، روز چهارشــنبه 2۱ آذرم ــع دریای ــش صنای بیســتمین همای
دانشــگاهی، مدیــران شــرکتها، متخصصــان، کارشناســان و دانــش جویــان دریایــی کشــور در 

مرکــز همایــش  هــای کتابخانــه ملــی ایــران برگــزار گردیــد.
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آموزش الزمه توسعه پایدار دریایی

دکتر ابوطالب مطلبی ورکانی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام خمینی نوشهر

عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه امــام خمینــی نوشــهر در بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی 
کــه 2۱ آذرمــاه 9۷ در تهــران برگــزار گردیــد در خصــوص مقالــه ای کــه در ایــن همایــش 
ــا توجــه  ــه نمــود، گفــت: ب ــدار دریایــی" ارائ تحــت عنــوان "نقــش آمــوزش در توســعه پای
بــه اینکــه هــم اکنــون عصــر انفجــار دانــش اســت و دانــش دنیــا هــر ۳۰ دقیقــه دو برابــر 
می شــود، یکــی از نــکات کلیــدی توســعه هــر ســازمانی، چــه ســازمان هــای دریایــی و چــه 

غیــر دریایــی آمــوزش اســت. 

ابوطالــب مطلبــی ورکانــی افــزود: بحــث آمــوزش بایــد بســیار توجــه شــود و آنچــه در ایــن 
ــا محــور جهــت  ــه و دری ــا پای ــه آموزشــهای دری ــه شــد توجــه بیــش از حــد ب ــه ارائ مقال
ــه توســعه  ــاز ب ــه نی ــران ک ــل ســواحل مک ــژه ســواحلی مث ــه وی ــی اســت ب توســعه دریای

ــد.   ــدار دارن پای
وی بــا بیــان اینکــه الزم اســت توســعه ای دائمــی داشــته باشــیم و نگرشــمان هم سیســتمی 
ــم، بخــش  ــگاه کنی ــه ن ــک ناحی ــا ی ــک نقطــه ی ــه ی ــد فقــط ب باشــد، اظهــار داشــت: نبای

وســیعی از ســواحل داریــم کــه نیــاز بــه توســعه دارد و آمــوزش الزمــه آن اســت. 
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سخت شدن تنفس برای پیمانکاران در حوزه ساحلی و فراساحلی

امیر علیخانی، مدیرعامل شرکت پیشگام صنعت فراساحل قشم 

ــش  ــتمین همای ــیه بیس ــم در حاش ــاحل قش ــت فراس ــگام صنع ــرکت پیش ــل ش مدیرعام
صنایــع دریایــی کــه 2۱ آذر مــاه 9۷ در کتابخانــه ملــی ایــران برگــزار شــد بــا بیــان اینکــه 
ایــن شــرکت دارای یــاردی مــی باشــد کــه انــواع شــناور و ســازه هــای دریایــی را طراحــی، 
ســاخته و کارهــای ســاحلی و فراســاحلی انجــام مــی دهــد، گفــت: متاســفانه در شــرایط 
ــی  ــه در حــوزه کارفرمای ــی ک ــم تحرک ــت ک ــروژه مواجــه و در حقیق ــود پ ــا کمب حاضــر ب
وجــود دارد، پیمانــکاران را بــه رکــود کاری ســوق داده اســت و تنفــس را برایشــان مقــداری 

مشــکل نمــوده اســت.
امیــر علیخانــی اظهــار داشــت: نیــروی هــای متخصــص، کمیــاب و بــا تجــارب گران قیمیــت 

ــا، تاسیســات و  ــوان در کشــور حفــظ نمــود. یارده ــی ت ــه ســختی م ــن شــرایط ب را در ای
ــتند،  ــرجی هس ــه ش ــور ک ــواحل کش ــی و س ــق جنوب ــوص در مناط ــز بخص ــزات نی تجهی
ــد. دســتگاه هــا و ماشــین آالت گــران قیمــت خــاص  ــاالی نگهــداری دارن هزینــه هــای ب
کــه اگــر کار هــم نکننــد بــاز هــم هزینــه نگهــداری آنهــا باالســت و ســرویس هایشــان بایــد 

بــه موقــع انجــام شــود.
ــا بیــان اینکــه اینهــا ســرمایه هــای هنگفتــی هســتند کــه اگــر کارفرماهــا رویکــرد  وی ب
ــور              ــت کش ــا از دس ــرمایه ه ــن س ــند، ای ــته باش ــازندگان نداش ــا س ــب ب ــی مناس و تعامل
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دریا محور پیشرفت یک کشور
دکتر کریم اکبری وکیل آبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه دریایی امام خمینی )ره( نوشهر 

ــال  ــرمایه ای  درح ــا س ــود ام ــده نش ــر دی ــوع در ظاه ــن موض ــاید ای ــت: ش ــی رود، گف م
ــاس  ــه ای را احس ــاً وظیف ــد، قانون ــی بین ــد نم ــود را متعه ــا خ ــت و کارفرم ــوختن اس س

ــد. ــی نمای ــه حمایت ــد ک نمی کن
علیخانــی بــا بیــان اینکــه در تمــام حــوزه هــا کارفرماهــا بــا مشــکل روبــرو هســتند و ایــن 
ــت:  ــد، گف ــی کن ــدا م ــال پی ــه بخــش خصوصــی انتق ــک ب ــه صــورت اتوماتی مشــکات ب
ــرا تبعــات آن بیــکاری و ســایر فســادهای  ــر مــی گیــرد زی ایــن مشــکات جامعــه را در ب

اجتماعــی، اقتصــادی و ... اســت.
ــکار  ــی کــه یــک پیمان مدیرعامــل شــرکت پیشــگام صنعــت فراســاحل قشــم گفــت: زمان
ــکار  ــد و کارگــران بی ورشکســت مــی شــود ســبب مــی شــود متخصصــان مهاجــرت کنن
مــی شــوند و بیــکاری ریشــه همــه فســادها اســت. ایــن عــوارض و عواقــب برگشــت ناپذیــر 

اســت.

عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه دریایــی امــام خمینــی )ره( نوشــهر در بیســتمین همایــش 
صنایــع دریایــی کــه 2۱ آذر مــاه 9۷ در کتابخانــه ملــی ایــران برگــزار شــد، گفــت: یکــی از 
مهمتریــن جاهایــی کــه پتانســیل بســیار زیــادی بــرای توســعه دریایی کشــور دارد، ســواحل 
مکــران اســت کــه بارهــا در صحبــت هــای مقــام معظــم رهبــری مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه 
اســت و بــه حمــداهلل بــا همــت نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران تاکنــون 

اقدامــات بســیار خوبــی انجــام شــده اســت. 
کریــم اکبــری وکیــل آبــادی افــزود: ارگانهــا و ســازمانهای دیگــر نیــز پــای کار آمــدن ولــی 

نــه آنطــور کــه بایــد و شــاید، الزم همــه بــه ســواحل مکــران اهمیــت ویــژه ای بدهیــم. 
وی گفــت: در حــوزه دریــا محــور و بــا توجــه بــه تئــوری بازگشــت بــه دریــا تــاش بســیار 
زیــادی فرماندهــی محتــرم نیــروی دریایــی در ایــن حــوزه انجــام میدهنــد کــه می فرماینــد 
در بحــث توســعه ســواحل مکــران بایســتی ابعــاد مختلــف توســعه یعنــی امنیتــی، اجتماعی، 
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سیاســی و فرهنگــی همزمــان بــا هــم بایــد شــکل بگیرنــد تــا بتوانیــم یــک توســعه پایــدار 
در ســواحل مکــران کــه ســواحل کلیــدی بــرای مملکــت و اقتصــاد کشــور اســت، داشــته 

 . شیم با
اکبــری وکیــل آبــادی بــا بیــان اینکــه همــه بایســتی اقدامــات نیــروی دریایــی را در ایــن 
ســواحل الگــو و محــور قــرار دهیــم تــا انشــاهلل بتوانیــم در آینــده کوتــاه مدتــی بــه یــک 
توســعه بســیار خــوب در ایــن حــوزه برســیم، گفــت: توســعه درونــزا نیــز در منطقــه مکــران 

یــک پارامتــر اصلــی اســت.
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه دریایــی امــام خمینــی )ره( نوشــهر گفــت: ســواحل مکــران 
ــق  ــی در آن مناط ــی بزرگ ــدن دریای ــز تم ــی نی ــوابق تاریخ ــت و در س ــم اس ــیار عظی بس
ــا را از  ــه م ــان و تفکــرات ناشــی از اســتکبار فاصل ــرور زم وجــود داشــته کــه متأســفانه م

ــاد کــرده اســت.  ــا زی دری
ــا محــور پیشــرفت یــک کشــور می باشــد. خیلــی از  ــادی ادامــه داد: دری اکبــری وکیــل آب
ــی کــه  ــد. درحال ــا ببرن ــن اســتفاده را از دری ــل ســاحل بهتری ــا حداق کشــورها توانســتن ب
ــا تدابیــر  متأســفانه ســالهای ســال ســواحل ارزنــده ای مکــران فرامــوش شــده بــود کــه ب
فرمانــده کل قــوا و مســتقر شــدن نیــروی دریایــی در آن منطقــه همــه فهمیدنــد کــه بایــد 

بــه آن ســواحل بهــا دهیــم. 



20

بیستمین همایش صناعی ردیایی
گزارش جامع

21 آذرماه 1397، کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

MIC2018

وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه هــای مختلــف ظرفیــت هــای بســیاری در ســواحل مکــران 
ماننــد گردشــگری وجــود دارد کــه فقــط الزم اســت ابــزار و شــرایط رفاهــی مناســب فراهــم 
شــود تــا مــردم از ایــن ســواحل بازدیــد کننــد و هــر شــخصی یــک بــار بــه ایــن مناطــق 
بــرود هــر ســال خواهــد رفــت، اظهــار داشــت: یکــی از بازوهــای اصلــی کشــور مــا نفــت 
ــل وزارت  ــیمی از قبی ــای پتروش ــوزه ه ــت و ح ــه نف ــوط ب ــای مرب ــر ارگانه ــه اگ ــت ک اس
نفــت بــه ایــن منطقــه ورود کننــد چــون از لحــاظ بنیــه اقتصــادی قــوی هســتند مطمئنــا 

میتواننــد کمــک شــایانی بــه توســعه ســواحل مکــران نماینــد. 
اکبــری وکیــل آبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه از نظــر جمعیتــی هــم ایــن منطقــه نســبت بــه 
ــی قــرار نگرفتــه اســت، گفــت: در برنامــه کانــی کــه  وســعت ســرزمینی در جایــگاه خوب
دیــده شــده قــرار اســت در 5 ســال جمعیــت ســواحل مکــران بــه حــد قابــل قبولــی برســد 

امــا بــا امکانــات ضعیــف ایــن منطقــه رســیدن بــه آن کمــی ســخت اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه بایســتی بــرای ســواحل مکــران امنیــت بیاوریــم تــا مــردم و گردشــگران 
بتواننــد در آنجــا اســکان یابنــد و رفــت و آمــد کننــد، گفــت: امنیــت هــم ابعــاد مختلفــی 
اعــم از سیاســی، اقتصــادی و ... دارد  و همــه اینهــا در کل می تواننــد یــک امنیــت پایــدار را 
بــه منطقــه مکــران بیاورنــد کــه بــا حضــور نیــروی دریایــی راهبــردی ارتــش ج.ا.ا. رســیدن 

بــه ایــن هــدف خیلــی آســان شــده اســت.
ــان در خصــوص  ــی امــام خمینــی )ره( نوشــهر در پای عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه دریای
همایــش صنایــع دریایــی گفــت: در حــوزه دریایــی انجمــن مهندســی دریایــی یــک بــازوی 
قدرتمنــد شــده اســت کــه درکنــار دانشــگاه هــای دریایــی قــرار گرفتــه و بــا همــت آقــای 

دکتــر ســیف تاکنــون کارهــای بســیار خوبــی انجــام گرفتــه اســت. 
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اولویت مأموریت ROV ها بازرسی لوله های نفت و سازه های دریایی

دکتر محمدحسن رامشت، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

ــه  ــه ب ــی ک ــای دریای ــازه ه ــه س ــامی در زمین ــگاه آزاد اس ــی دانش ــات علم ــو هی عض
صــورت تخصصــی در حــوزه ROV و انجــام کارهایــی کــه بــرای بازدیــد و نصــب نیازمنــد 
دســتگاه های ROV اســت، فعالیــت مــی نمایــد و کارگاهــی در همیــن رابطــه در بیســتمین 
همایــش صنایــع دریایــی برگــزار نمــود، بــه خبرنــگار مــا گفــت: یــک نکتــه در کارگاه هایی 
کــه برگــزار مــی شــود وجــود دارد و آن نکتــه ایــن اســت کــه اولیــن مبحــث بــرای طراحــی 

و شــروع پــروژه، تعریــف مأموریــت اســت. 
ــی  ــرای اینکــه ســورس هــای مال ــان اینکــه پژوهشــگران ب ــا بی محمــد حســن رامشــت ب
ــه  ــد ک ــی رون ــی م ــای تفریح ــرح ه ــد ط ــی مانن ــروژه های ــال پ ــه دنب ــود ب ــن ش تأمی
حمایت هــای مالــی داشــته باشــند، گفــت: درحالــی کــه بــه نظــر میرســد ایــن مســئله از 
نیــاز کشــور دور اســت، چــون کشــور مــا عمــده تولیداتــش نفــت، گاز و پتروشــیمی بــوده 

ــا کشــورهای دیگــر مشــترک اســت.  ــا ب و عمــده چــاه هــای نفتــی هــم در دری
ایــن اســتاد دانشــگاه افــزود: خــوب اســت پژوهشــگران مــا علیرغــم ســختی و مشــکاتی 

کــه بــر ســر راه تأمیــن منابــع مالــی وجــود دارد روی بازرســی لولــه هــای نفــت، ســازه های 
دریایــی و مــواردی کــه بــه نفــت و گاز و پتروشــیمی مربوطــه مــی گــردد متمرکــز شــوند. 
رامشــت گفــت: خوشــبختانه مــا پــروژه هــای اجرایــی زیــادی داریــم و شــرکتهایی هســتند 
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کمبودهایی پژوهشی از موانع موجود در تبدیل دانش به تکنولوژی و فناوری

دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 

کــه وقتــی پــروژه هــا بــه نتیجــه رســید می توانــد مــوارد مالــی را جبــران نمایــد چــون بــه 
آنهــا نیــاز دارنــد. بــه همیــن خاطــر دیــدن مأموریــت تفریحــی بــرای ROV هــا در اولویــت 

نیســت. 
ــن  ــزار شــده ای ــای برگ ــات علمــی دانشــگاه آزاد اســامی درخصــوص کارگاه ه عضــو هی
ــه شــده  ــد ارائ همایــش گفــت: کارگاه هــا توســط افــرادی کــه کارهــای اجرایــی کــرده ان
ــت پیشــرفت  ــن وضعی ــد آخری ــه می خواهن ــی ک ــرای آنهای ــا ب ــن کارگاه ه و حضــور در ای

ــود.  ــع دریایــی را بداننــد مفیــد ب صنای

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران در حاشــیه بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی کــه 
2۱ آذر مــاه 9۷ در کتابخانــه ملــی ایــران برگــزار شــد، گفــت: صنایــع دریایــی در کشــور 
جــزء صنایــع نوپــا اســت و مثــل همــه بخــش هایــی جدیــد نیــاز بــه حمایــت ویــژه دارد و 

بایســت بصــورت خــاص بــه آن نــگاه نمــود. 
دکتــر ناصــر حاجــی زاده ذاکــر بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــای عظیمــی کــه در حــوزه دریایــی 
کشــور وجــود دارد، اظهــار داشــت: از هــر بعــدی بنگریــم قطعــا هرگونــه ســرمایه گــذاری 
جهــت بهــره بــرداری از دریــا صــورت بپذیــرد چندیــن برابــر آن بــه کشــور بازمــی گــردد 

کــه کارهایــی انجــام شــده عدلــه خیلــی محکــم در ایــن خصــوص اســت. 
حاجــی زاده ذاکــر گفــت: مجمــوع فعالیتهــا نشــان می دهــد کشــور در ایــن زمینــه خــوب 
ــل  ــق عم ــیار موف ــدیم بس ــه وارد ش ــدی ک ــدوده جدی ــر مح ــت. در ه ــوده اس ــق ب و موف
ــا  کردیــم و شکســت هــا و موفقیــت هــای خــود را هماننــد تجربیــات جهانــی داشــتیم. ب
ــت انجــام مــی دهــد  ــا، حمایتهایــی کــه دول ســرمایه گذاری هــای مناســب در حــوزه دری
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و اســتفاده از تجربیــات جهانــی و همــکاری هــای بیــن المللــی در بعدهــای مختلــف چــه 
در رابطــه بــا آوردن تکنولــوژی بــه داخــل کشــور چــه بــه لحــاظ آمــوزش و پشــتیبانی هــا، 

قطعــاً شــرایط پیشــرفت بیشــتر کشــور فراهــم مــی شــود. 

ــی داشــتیم،  ــوژی پیشــرفت هــای خوب ــای تکنول ــه ه ــان اینکــه شــاید در زمین ــا بی وی ب
امــا در زمینــه پژوهــش هنــوز جــای بســیار زیــادی بــرای کار وجــود دارد، اظهــار داشــت: 
فاصلــه زیــادی در نیازهــای تکنولــوژی و فنــاوری و وضعیــت پژوهشــی مــا وجــود داشــته 
و کمبودهــای اساســی دارد، تــا ایــن کمبودهــا در زمینــه پژوهــش برطــرف نشــود، قطعــاً 
رونــد ســریعی را مــا در رابطــه بــا تبدیــل دانــش بــه تکنولــوژی و فنــاوری نخواهیــم داشــت.  
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انتشار ویژه نامه بیستمین همایش صنایع دریایی

اعالم جزئیات برنامه   های بیستمین همایش صنایع دریایی

ــا  ــی دری ــریه مهندس ــن نش ــی امی ــد و س ــماره یکص ش
ویــژه نامــه بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی منتشــر 
شــد. ســخنان دبیــر و دبیرکمیتــه علمــی همایــش، 
گفتگوهایــی از اســاتید، مدیــران و متخصصــان دریایــی در 
ــی در حــوزه هــای  خصــوص موضوعــات و مســائل دریای
مختلــف کشــور و گــزارش از فعالیــت هــا و اقدامــات اخیر 
در صنایــع دریایــی کشــور از جملــه مطالــب ایــن شــماره 

از نشــریه مــی باشــد. 
"مهندســی دریــا" نشــریه ای خبــری – تحلیلــی آموزشــی 

در حــوزه صنایــع و امــور دریایــی کشــور مــی باشــد کــه 
ــا صاحــب امتیــازی انجمــن مهندســی دریایــی  فعالیــت رســمی خــود را از ســال ۱۳۷۸ ب
ایــران آغــاز نمــوده اســت.  ایــن نشــریه کــه تاکنــون ۱۳۰ شــماره از آن چــاپ و منتشــر 
شــده اســت، پذیــرای مقــاالت، گزارشــات و نقــد هــای اســاتید، دانشــجویان و عاقــه منــدان 

صنایــع دریایــی کشــور مــی باشــد. 

برنامــه یــک روزه ایــن همایــش جهــت اطــاع و اســتفاده بهینــه پژوهشــگران، مدعویــن و 
عاقمنــدان از طریــق ســایت رســمی همایــش در دســترس قــرار گرفــت.

برنامــه   هــای علمــی و آموزشــی همایــش کارگاه   هــای آموزشــی و ارائــه مقــاالت منتخــب 
در حــوزه هــای مختلــف بــود. ایــن برنامــه هــا فرصــت مناســبی را بــرای اســتفاده و اطــاع 
ــی کشــور  ــن دســتاورد های دریای ــازه   تری ــران از ت ــم گی دانشــجویان، کارشناســان و تصمی

بــه دســت مــی   دهــد.
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عناوین کارگاه های آموزشی
 بیستمین همایش صنایع دریایی

ارائه دهنده مرکز ارائه دهنده عنوان کارگاه

 ساقی سعید
 طهرانی، مهدی

عجمی
دانشگاه صنعتی شاهرود توربین های بادی دریایی

 ایمان مقیمي،
 محسن آهنچي،
مجتبی دباغیان

 گروه ام تی اس کو، دانشگاه
صنعتی شریف )ROV( طراحی و ساخت ربات کنترلی زیرسطحي

سجاد پایانی فر  جستجو و مانیتورکردن مغروقه ها در دریای شمال
توسط کشتی وگا

مهدی فرزانه
 سازمان تحقیقات و جهاد
 خودکفایی نیروی دریایی

ارتش

 مدلسازی انواع پروانه و متعلقات سیستم رانش،
 احتراق در موتورها و انتقال قدرت جهت شناورهای
 سطحی و زیرسطحی سکوها و سازه های فراساحلی

در نرم افزار قدرتمند

حسن رضا صفری موسسه رده بندی ایرانیان

 تبیین نقش و جایگاه موسسات رده بندی و روند
 اعمال الزامات بین المللی فنی و ایمنی قانونی در
 تهیه طرح های اقتضایی مقابله با تحریم و توسعه

دیپلماسی اقتصادی دریا پایه
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چکیده ای از کارگاه های آموزشی ارائه شده 
در بیستمین  همایش صنایع دریایی

عنوان کارگاه: جستجو و مانیتورکردن مغروقه ها در دریای شمال توسط کشتی وگا
ارائه دهنده:  سجاد پایانی فر

ــرداری  ــه ب ــان ) BSH( نقش ــی آلم ــوردی و هیدروگراف ــدرال دریان ــف اداره ف ــی از وظای یک
ــدر  ــر بن ــط دفت ــای بالتیک)توس ــورگ( و دری ــدر هامب ــر بن ــط دفت ــمال )توس ــای ش دری
ــتی  ــج کش ــط پن ــر، توس ــن ام ــاز ای ــورد نی ــای م ــع آوری داده ه ــت. جم ــتوک( اس روس
تحقیقاتــی مســتقر در بنــادر فــوق انجــام مــی شــود کــه کشــتی هــای تحقیقاتــی دنیــب  
و کاپــا  بــرای پوشــش دریــای بالتیــک و کشــتی هــای کومــت ، وگا  و آتــا ای یــا  بــرای 

ــد. ــه شــده ان ــای شــمال در نظــر گرفت دری

یکــی از خروجــی هــای ایــن عملیــات انتشــار و بروزرســانی چــارت هــای دریایــی اســت. بــا 
توجــه بــه لــزوم تجــاری تســهیل حمــل و نقــل دریایــی، بهــره بــرداری از روش هــای نویــن 
و کارآمــد در ایــن جهــت اهمیــت ویــژه ای دارد. کارگاه ارائــه شــده حاصــل یــک رونــد دو 
هفتــه ای اســت کــه بــه تنــاوب در طــول ســال اجــرا مــی گــردد، کــه ایــن مــورد مشــخص 

در دریــای شــمال توســط کشــتی وگا اجــرا گردیــده اســت.
ــا  ــه هــا در کــف دری ــرداری و یابنــده مغروق ــی، نقشــه ب کشــتی وگا یــک شــناور تحقیقات
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ــه  ــن ارائ ــه را دارد. ای ــر خدم ــر ۱6 نف ــاوه ب ــق ع ــی از ۷ محق ــت پذیرای ــه ظرفی اســت ک
ــد تخصصــی و مشــاهدات دســت اول از محیــط کار و ســاختار اداره  شــامل دو بخــش رون

ــی آلمــان اســت. ــوردی و هیدروگراف ــدرال دریان ف
بخش اول: 

۱. بررسی، پیش بینی و کشف شناورها، هواپیماها، صخره ها در کف دریای شمال.
ــای  ــزار ه ــرم اف ــورها و ن ــا سنس ــماره ۱ ب ــوارد ش ــات م ــاد و مختص ــری ابع ــدازه گی 2. ان

ــدرن. م
۳. ثبــت مــوارد شــماره 2 در چــارت هــای دریایــی )شــامل ایجــاد پرونــده جدیــد یــا بــروز 

رســانی پرونــده هــای موجــود(.
4. تحلیل داده های به دست آمده در موارد 2 و ۳ .

ــن اســتراتژی هــای  ــز باالدســتی جهــت تدوی ــه مراک ــده ب ــه دســت آم ــج ب ــه نتای 5 . ارائ
ــدری. ــتیرانی و بن ــت کش ــد در مدیری جدی

بخش دوم:
.BSH ۱. کارایی آموزش فنی و حرفه در مقایسه با تحصیات آکادمیک در

ــر  ــه دفات ــای آلمــان ب 2. کارایــی سیاســت تمرکــز زدایــی در جداســازی حــوزه هــای دری
ــتوک.  ــورگ و روس ــاحلی BSH در هامب س

۳. لــزوم آمــوزش کارکنــان در زمینــه تنــوع فرهنگــی بــرای کارایــی بهتــر و ســامت روانــی 
محیــط کار.

4. اهمیت موضوع ایمنی محیط کار و آموزش های الزم به کارکنان.
5. اجــرای برنامــه بازدیــد هــای ســاالنه توســط عامــه مــردم از دفاتــر BSH بــرای آشــنایی و 

معرفــی فعالیــت هــای ایــن ســازمان بــه اقشــار مختلــف.

ــی و  ــای دریای ــه ه ــوق در پهن ــد ف ــازی رون ــابه س ــکان مش ــه ام ــن ارائ ــی ای ــدف نهای ه
همچنیــن  بومــی ســازی تجربیــات  فــوق در رفتــار ســازمانی کشــور اســت. تجربیــات فــوق 
مــی توانــد  بــرای دفاتــر آبنــگاری )هیدروگرافــی(، فعالیــن و متخصصیــن مرتبــط بــا بهــره 
ــوردی کشــور،  ــرداری و مدیریــت بنــادر و محورهــای کشــتیرانی، ســازمان بنــادر و دریان ب
ســازمان نقشــه بــرداری کشــور و کســانی کــه عاقمنــد بــه مــدرن ســازی رفتــار ســازمانی 

شــرکت یــا مجموعــه تخصصــی خــود باشــند، مفیــد واقــع شــود.
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)ROV( طراحی و ساخت ربات کنترلی زیرسطحي
ارائه دهندگان: ایمان مقیمي، محسن آهنچي، مجتبی دباغیان - گروه ام تی اس کو، دانشگاه 

صنعتی شریف
ــا داراي  ــت. اقیانوس ه ــده اس ــیده ش ــط آب پوش ــن توس ــطح زمی ــد س ــش از ۷۰ درص بی
حجــم وســیعي از منابــع معدنــي و حیاتــي هســتند. حجــم زیــاد انــرژي و فضــاي موجــود 
ــر  ــي بش ــادي و اجتماع ــده اقتص ــاي آین ــي در فعالیت ه ــیار مهم ــش بس ــا نق اقیانوس ه
ــري  ــي در بکارگی ــاش کم ــون ت ــت تاکن ــعت و اهمی ــن وس ــم ای ــت. علیرغ ــد داش خواه
پتانســیل هــاي مثبــت و مواجــه بــا پتانســیل هــاي منفــي ایــن منبــع عظیــم خــدادادي 

ــه اســت.  صــورت پذیرفت
ــري  ــل برت ــه دلی ــر آب ب ــي در زی ــتم هاي رباتیک ــتفاده از سیس ــته اس ــاي گذش در دهه ه
ــاک  ــاي خطرن ــق و محیط ه ــاي عمی ــات آب ه ــي در عملی ــا غواص ــه ب ــا در مقایس آن ه
افزایــش چشــم گیــري یافتــه اســت. از کاربردهــاي ایــن سیســتم ها مي تــوان ماهیگیــري و 
پــرورش آبزیــان، بررســی کــردن آلودگي هــاي زیــر آبــي، پــاک کــردن زباله هــاي دریایــي، 

عملیــات بازبینــي، تعمیــر و نگهــداري تجهیــزات زیرآبــي و غیــره را نــام بــرد. 
یــک وســیله بازرســی کنتــرل از راه دور زیــر آبــی )ROV(، رباتــی اســت کــه بــه کاربــر ایــن 
ــق  ــن وســیله را در اعمــاق آب کنتــرل و هدایــت کنــد و از طری اجــازه را می دهــد کــه ای
اعمــال فرامیــن، عملیــات مــورد نظــر را از طریــق تجهیــزات ربــات، انجــام دهــد. مهم تریــن 
مزیــت تولیــد ایــن ربــات در داخــل کشــور قیمــت تمــام شــده بســیار پایین تــر در مقایســه 
بــا تامیــن کننــدگان خارجــی آن اســت. بــا توجــه بــه کاربردهــای بســیار متنــوع و فــراوان، 
ایــن ربــات در کشــورهای درحــال توســعه و توســعه یافتــه بســیار مــورد نیــاز اســت کــه 
می تــوان پــس از تامیــن نیــاز صنایــع داخلــی، بــازار خوبــی در عرصــه بیــن المللــی بــرای 

آن متصــور شــد.
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 مدلسازی انواع پروانه و متعلقات سیستم رانش، احتراق در موتورها و انتقال
 قدرت جهت شناورهای سطحی و زیرسطحی سکوها و سازه های فراساحلی در

نرم افزار قدرتمند
ارائه دهندگان: مهدی فرزانه، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش

ــد در  ــزار قدرتمن ــرم اف ــن ن ــر ای ــای عم ــان کوتاهــی از بق ــدت زم ــه اینکــه م ــا توجــه ب ب
کشــور ایــران نمیگــذرد، توانســته اســت کلیــه نــرم افزارهــای مهندســی اخیــر را بــه چالــش 

کشــیده و آنهــا را کنــار بزنــد.

ــی از  ــه یک ــوده ک ــی ب ــای گوناگون ــرم افزاره ــر ن ــتمل ب ــو مش ــی دی آداپک ــی س کمپان
شــاخص ترین آنهــا STAR CCM اســت و در حــوزه دینامیــک ســیاالت محاســباتی بســیار 
قــوی ورود نمــوده و خیلــی زود بــه عنــوان یــک نــرم افــزار محاســباتی و بــه روز در دنیــا نزد 
کاربــران قــرار گرفتــه اســت. هــدف مــا آشــنایی عمومــی عاقمنــدان در حــوزه طراحــی و 
تحلیــل بــا ایــن نــرم افــزار بــوده کــه کلیــه مســائل مهندســی از جملــه ســیاالتی، جامداتی، 
ســازه ای و غیــره را پاســخ داده کــه هزینــه هــا و زمــان مربوطــه بــه تحلیــل هــا را بســیار 

کاهــش داده و بهبــود مــی بخشــد.
نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن نــرم افــزار در حــوزه شــناورهای دریایــی، اجســام زیــر دریــا، 
اجســام هوایــی، هیدرودینامیــک، هیــدرو آکوســتیک، ارتعــاش، وایرینــگ، رفتــار حرکتــی 
و دینامیکــی اجســام در درجــات مختلــف آزادی بســیار نزدیــک بــه شــرایط آزمایشــگاهی 

و واقعــی بــوده اســت.
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توربین های بادی دریایی
ارائه دهندگان: ساقی سعید طهرانی، مهدی عجمی، دانشگاه صنعتی شاهرود

ایــن کارگاه بــه بررســی توســعه توربیــن هــای بــادی دریایــی و تحــوالت صــورت گرفتــه در 
ــردازد. ایــن صنعــت می پ

یکــی از مهمتریــن چالــش هــای پیــش روی ایــن صنعــت، درک صحیــح از رفتــار تمامیــت 
یــک توربیــن بــادی دریایــی و بهبــود عملکــرد آن اســت. بــا توجــه بــه تنــوع ایــده هــای 

مطروحــه جهــت بهــره بــرداری از ایــن توربیــن هــا در مناطــق بــا شــرایط محیطــی و اعماق 
آب متفــاوت، روش هــای تحلیــل و طراحــی هــم از تنــوع ویــژه ای برخــوردار می باشــند.

ــه و  ــی بهین ــل و طراح ــوزه تحلی ــت در ح ــن صنع ــروی ای ــای پیش ــش ه ــه چال در ادام
روش هــای موجــود جهــت درک صحیــح تــر از رفتــار ســازه و پاســخ بــه شــرایط محیطــی و 
آخریــن روش هــای تحلیــل و طراحــی و شــناخت آســیب هــا مــورد بحــث و بررســی قــرار 

می گیــرد. 
در نهایــت از تکنولــوژی نویــن جهــت ترکیــب مبــدل هــای انــرژی مــوج و بــاد و چالــش هــا 

و فرصــت هــای پیــش رو ســخن خواهــد رفــت.
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 تبیین نقش و جایگاه موسسات رده بندی و روند اعمال الزامات بین المللی فنی و ایمنی
قانونی در تهیه طرح های اقتضایی مقابله با تحریم و توسعه دیپلماسی اقتصادی دریا پایه

ارائه دهنده: حسن رضا صفری
ــن  ــی، عرصــه ای بی ــای دریای ــه عرصــه فعالیته ــد ک ــن کارگاه آموزشــی تشــریح ش در ای
المللــی اســت بنابرایــن بهتریــن مرجــع بــرای تعییــن الگــوی دیپلماســی اقتصــادی کشــور 
ــه  ــدا ب ــن کارگاه ابت ــی باشــد. در ای ــم( م ــی )تحری ــای فعل ــژه در شــرایط و تنگناه ــه وی ب
تعریــف و تشــریح مشــخصه هــا و الزامــات دیپلماســی اقتصــادی پرداختــه شــد و پــس از آن 
الزامــات بیــن المللــی اقتصــاد و کســب و کار دریایــی نــام بــرده شــد و ضمــن تشــریح رونــد 
ــه نحــوه مدیریــت ایــن  تدویــن، ترویــج و اشــاعه و اعمــال و تضمیــن ایــن اســتانداردها ب
ــی )همچــون IMO ( و همچنیــن ســازمانهای صنفــی  ــد توســط ســازمانهای بیــن الملل رون
)IACS ( و ابرقــدرت هــای جهانــی )آمریــکا( پرداختــه شــد و تشــریح گردیــد کــه مدیریــت 
ایــن رونــد چگونــه میتوانــد منجــر بــه تحریــم کشــورها گردیــده و ایــن مقولــه ارزشــمند 

چگونــه مــی توانــد محملــی بــرای ضربــه زدن بــه کشــوری همچــون ایــران شــود.
ــن  ــن بی ــدی در قوانی ــات رده بن ــای مؤسس ــگاه ویژگی ه ــن جای ــن کارگاه همچنی در ای
المللــی و مالــی و همچنیــن ســاختار اســتاندارد آنــان بــه بحــث گذاشــته شــد و عنــوان شــد 
ــز ایجــاب میکنــد کــه مؤسســه رده بنــدی پیشــران کشــور  کــه دیپلماســی اقتصــادی نی
حتمــا بایســتی غیــر انتفاعــی و مــردم نهــاد باشــد. و یــک شــرکت دولتــی یــا خصوصــی و 

یــا خصولتــی بــه هیــچ وجــه نمــی توانــد نقــش اساســی در ایــن زمینــه بــازی نمایــد.
در پایان پیشنهادات زیر مطرح گردید:

۱. لزوم آموزش الزامات کسب و کار بین المللی به متولیان امور خارجه
2. آموزش دیپلماسی اقتصادی و الزامات کسب و کار به صاحبان صنایع

۳. برندســازی بیــن المللــی بــرای مؤسســه رده بنــدی و بازرســی بــا کمــک بــرای حضــور 
مؤسســه رده بنــدی ایرانیــان در مجامــع بیــن المللــی )IMO ( و عضویــت در مجامــع صنفــی 

بیــن المللــی )IACS( و اخــذ مجــوز از پرچــم ســایر کشــورها
4. تدوین طرح دیپلماسی اقتصادی صنوف مختلف و جامع دریایی

5. تدویــن طــرح اقتضایــی مقابلــه بــا تحریــم توســط بخشــهای مختلــف و تجمیــع آن در 
طــرح جامــع
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خالصه ای بر وضعیت مقاالت بیستمین همایش صنایع دریایی
کمیتــۀ علمــی بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی کار خــود را با تدویــن محورهــاي ده گانه 
و متعاقبــاً راه انــدازی وب ســایت همایــش به منظور شــروع فرآینــد دریافــت و داوری مقاالت 
در خردادمــاه ســال جاری آغــاز کــرد. کمیتــۀ علمــی ایــن همایــش از متخصصــان و اســاتید 
ــارکت  ــی و مش ــطح علم ــای س ــود را ارتق ــدف خ ــور تشــکیل و ه ــی کش ــراز اول دریای ط
ــۀ اعضــای هیــأت علمــی و  ــا دریافــت مقــاالت و همــکاری صمیمان حداکثــری قــرار داد. ب
متخصصــان کشــور و بــا نظــارت دبیــر کمیتــه علمــی فرآینــد داوری مقــاالت شــروع گردید. 
بــا توجــه بــه تأکیــد دبیــر و دبیرکمیتــه علمــی و نظــر مثبــت اعضــای کمیتــه علمــی، در 
ایــن دوره ســعی گردیــد داوری مقــاالت بــا دقــت بیشــتری انجــام شــود، به طوریکــه بطــور 
ــرم بازگشــت  ــه نویســندگان محت ــرای اصــاح ب ــار ب ــک ب ــل ی ــه حداق ــر مقال متوســط ه
داده شــد. در نهایــت پــس از دو دوره تمدیــد زمــان دریافــت مقــاالت کــه بــه درخواســت 
ــان مــاه  ــد فرآینــد دریافــت مقــاالت در 2۰ آب اســاتید و دانشــجویان محتــرم انجــام گردی
بــه اتمــام رســید و در مجمــوع ۳۳6 مقالــه توســط دبیرخانــه دریافــت گردیــد و در نهایــت 
2۳۳ مقالــه پذیرفتــه شــدند. باتوجــه بــه افزایــش ســطح علمــی، تعــداد مقــاالت رد شــده در 
 ایــن دوره افزایــش یافــت و ضریــب پذیــرش مقــاالت در ایــن دوره در حــدود ۰/69 گردیــد. 
 ۱2 درخواســت بــرای ارائــه کارگاه بــه دبیرخانــه همایــش ارســال گردیــد کــه بــا توجــه بــه 
نظــر کمیتــه علمــی، 5 کارگاه آموزشــی انتخــاب و در بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی 
ــر  ــاوه ب ــده ع ــه ش ــای ارائ ــا کارگاه ه ــد ت ــعی ش ــن دوره س ــد. در ای ــه گردی ــور ارائ کش
پوشــش مباحــث روز و جــذاب جامعــۀ دریایــی، بــرای محققیــن و صنعتگــران مفیــد و موثــر 
باشــند. کمیتــۀ علمــی همایــش تمــام تــاش خــود را انجــام داد تــا فرآینــد داوری مقــاالت 
کمــال دقــت را داشــته و بــه تمامــی اعتراضــات نویســندگان و نظــرات آنهــا پاســخ کامــل 
را ارائــه دهــد. امیــد اســت کــه بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی، بــا تمــام کاســتی ها، 
ــود کیفــي شــرایط و  ــب نمــوده و در راســتای بهب ــه خــود جل ــن را ب نظــر مثبــت حاضری
ایجــاد فضــاي مناســب بــرای حضــور حداکثــری بــرای برگــزاری همایــش بیســت و یکــم 

گام برداریــم.
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تجلیل از برگزیدگان و پیشکسوتان در بیستمین همایش صنایع دریایی

بیســتمین همایــش صنایــع دریایــی بــا حضــور کارشناســان، متخصصــان و دانــش جویــان 
ایــن حــوزه بــا برنامــه هــای آموزشــی، علمــی و تخصصــی برگــزار شــد. در مراســم اختتامیه 
ایــن کنفرانــس )2۱ آذر مــاه 9۷ در کتابخانــه ملــی ایــران( از برگزیــدگان در حــوزه هــای 

مختلــف تقدیــر بــه عمــل آمــد. 
ــک عمــر فعالیــت  ــه خاطــر ی ــی کشــور ب ــن همایــش پیشکســوتان دریای همچنیــن در ای
ــر  ــه صــورت زی ــر و تجلیــل شــدند کــه شــرح آن ب مســتمر در ایــن حــوزه معرفــی، تقدی

اســت:
پیشکسوتان برتر:

• کاپیتان مالک علیمحمدی
• دکتر بهروز امرایی

• دکتر پرویز باورصاد
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کتاب برتر: 
• دکتر محمدرضا تابش پور، عنوان کتاب: تحلیل تصادفی امواج و سازه های دریایی

کمیته علمی بیستمین همایش صنایع دریایی: 
• دکتر پدرام عدالت

• دکتر  الیاسی
• دکتر حسن شادمان

مقاالت برتر: 
• جذب انرژی از ارتعاش مقاطع مختلف )تمیمی، نائینی، زین الدینی، قیسی(

• نقش آموزش در توسعه پایدار دریایی )عسکری سیار، مطلبی ورکانی، روغنی،حبیبی(
• طراحی و پیاده سازی مدل نمونه سامانه مدیریت و کنترل هوشمند شناور )یعقوبی، 

شبانی، شیوانی(

پایان نامه برتر: 
• ایمان سیفی پور، دانشگاه تهران، مقطع دکتری

عنوان پایان نامه: مطالعه تغییر شکل خط لوله فراساحل تحت نیروی محوری بر روی بستر 
ناهموار

دانشجوی برتر: 
• محمد مهدی شبانی، دانشگاه صنعت نفت آبادان، مقطع کارشناسی ارشد

همکاران اجرایی برگزیده: 
• دانشجویان دانشگاه صنعت نفت )پرویزی مقدم، بالوئی، زیدی، خالقی، طهماسبی، فاح(
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