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 سخنی با خوانندگان

  

 اینک افتخار داریم تا دومین شماره خبرنامه  انجمن علمی بتن ایران را در اختیار اعضای محترم انجمن و جامعه مهندسی قرار دهیم. تمرکز

بوده  این زمینههای روز جامعه در گذاریو سیاستایشان خوانندگان با تفکر  نظران صنعت بتن با هدف آشناییاین شماره بر مصاحبه با صاحب

بتن را در سطح  جامعهگردد تا مطالب ارزشمند و خبرهای مهم و تاثیرگذار در اندرکاران صنعت بتن دعوت میاست. بدینوسیله از کلیه دست

 یئت تحریریه خبرنامه امکان انتشار یابند. یا ملی به دفتر مجله ارسال فرمایند تا پس از بررسی توسط هجهانی 

 

 با آرزوی توفیق الهی

 هیئت مدیره انجمن علمی بتن ایران
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 این شماره خبرنامه:

 

  

 قات راه، مسكن و شهرسازي در توسعه عمراني كشورنقش مركز تحقي
 

معاون وزیر و رئيس مركز  -زادهدكتر محمد شكرچي 
 راه، مسكن و شهرسازي تحقيقات

   
 انتشار ویرایش دوم آیين نامه بتن ایران )آبا(

 
مسئول كميته هماهنگي بازنگري  -دكتر محسن تدین  

نجمن ا عضو هيئت مدیرهو  بخش مصالح و اجراي آبا
 بتن ایران علمي

 
 ویرایش اخير مبحث نهم مقررات ملي ساختمان

  
رئيس كميته  -اصغر طاهري بهبهانيمهندس علي 

 تدوین مبحث نهم مقررات ملي ساختمان
   

 پور، بيوگرافي و اندیشهاكبر رمضانيانپروفسور علي

 
دانشگاه صنعتي  استاد -پوردكتر علي اكبر رمضانيان 

 بتن ایران  علمي ضو هيئت موسس انجمنعو  اميركبير
 

 آوري كشور در حوزه صنعت ساختمانستاد توسعه نانوفن نقش حمایتي
 

مدیر توسعه فناوري نانو در  - مهندس محمد یوسفي 
 حوزه ساخت و ساز ستاد فناوري نانو

   
 هاي شيميایي بتن در ایرانافزودني

 
در نظر صاحب –محمدیان مهندس محمدرضا رئيس 

 هاي بتنزمينه افزودني
   

 و ساختمان ها براي صادرات در صنعت بتنها و چالشموقعيت

 
عضو هيئت مدیره  –مهندس جاوید خطيبي طالقاني  

 انجمن علمي بتن ایران
   

 4141انداز بتن سند چشم
 

انداز تدوین سند چشم مسئول كميته –مهندس افتخار  
 4141بتن 

 
عضو هيئت مدیره انجمن علمي  -سيد حسام مدنيدكتر   هاي بتن مسلحر سازهاستراتژي تعميرات د

 بتن ایران 
   

ها و موسسات معاون مركز شركت -زادهدكتر سعيد منجم   هازیتمو  هابنيان  بتني، فرصتشهاي دانتشرك
 علمي و فناوري ریاست جمهوريبنيان معاونت دانش
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 ت راه، مسكن و شهرسازي در توسعه عمرانی كشورنقش مركز تحقيقا

 

 زادهمحمد شكرچیدكتر 

مسكن  راه، یر و رئيس مركز تحقيقاتمعاون وز

 و شهرسازي

 
 

را از  رشته راه و ساختمانبوده و مدرک دکتری در  کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهرانمحمد شکرچی زاده فارغ التحصیل  پروفسور 

عضو هیات علمی  گشته و به عنوانبه کشور باز 3188در سال پس از اتمام تحصیل  ایشاناند. کاربردی لیون فرانسه اخد نموده و علومانستیت

باشد. آقای میاستاد  زادهآقای دکتر شکرچیمی دانشگاهی مرتبه عل در حال حاضر، اندمشغول به فعالیت شدهدانشکده فنی دانشگاه تهران 

 اند.منصوب گردیدهرئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی و  3105سال از زاده دکتر شکرچی

 

مستدعی است در مورد سابقه تاسیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تغییرات صورت گرفته در ساختار این سازمان و رسالت این  -3

 مجموعه بفرمایید؟

و مرکز تحقیقات  گردیدایده تاسیس مرکز تحقیقات توسط دکتر پاکدامن در وزارت آبادانی و مسکن مطرح  31وایل دهه و ا 11اواخر دهه  

به تصویب مجلسین وقت رسید و این مرکز تا  3134اساسنامه مرکز در سال  رسما تاسیس شد. همچنین 3135ساختمان و مسکن در سال 

از سال  داد.پوشش میساختمان و تا حدودی شهرسازی مسکن و شهرسازی را  به ویژه در حوزه  تحوزه های مرتبط با وزار عمدتا 3101سال 

همه مراکز تحقیقاتی که  ،وزارت راه و شهرسازی شدمنجر به تاسیس بعد از ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی که  ،3101

پژوهشکده ر و آسفالت و مرکز تحقیقات معماری. از جمله موسسه قی ،گردیدندمستقر  مرکز تحقیقاتدر ، ادغام و ددر هر دو وزارتخانه بودن
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به مرکز تحقیقات ملحق شد. بنابراین ما امروز حوزه های مرتبط با ساختمان، معماری و  3101آخرین مرکزی بود که در سال  حمل و نقل

حوزه پژوهشی فعالیت می کنند که از آن  1در تحقیقات است که بخش تحقیقاتی در مرکز  53شهرسازی و حمل و نقل را پوشش می دهیم. 

وزه پژوهشی مالی و حوزه پژوهشی ساختمان و ابنیه فنی، حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی، حوزه پژوهشی حمل و نقل و ح توانجمله می

های آزمایشگاه ازیشگاه صوت، آزمایشگاه انرژی که آزمایشگاه مهم در مرکز تحقیقات داریم مثل آزمایشگاه آتش، آزما 4نام برد. اقتصادی را 

ها د که در طول این سالنهای مرکز مثل آزمایشگاه بتن بسیار تجهیزات ارزشمندی دارمنحصر به فرد در کشور می باشند. بعضی از آزمایشگاه

 خدمات مهمی را به صنعت بتن انجام داده است.

 

 شهرسازی در توسعه صنعت بتن در کشور قائل هستید؟   چه نقشی برای مرکز تحقیقات راه، مسکن و -5

میلیون تن در  31را در ایران اگر ما مصرف سیمان رین مصرف را در همه کشورها دارد. است و بعد از آب بیشت بتن یک محصول بسیار مهم 

 بسیار اهمیت دارد چون تقریبا نیز  حیطیم هزار میلیارد تومان گردش مالی صنعت بتن هست و از بعد زیست 11سال در نظر بگیریم، بیش از

صنعت سیمان است. به همین جهت هم از لحاظ اقتصادی و هم مربوط به انتشار پیدا می کند ه ای که از صنایع مختلف درصد گازهای گلخان 4

ام داد، به توسعه در کشور کمک برای افزایش بهره وری، در صنعت بتن انج بتوان از لحاظ محیط زیستی بسیار با اهمیت است و هر اقدامی که

در حوزه بتن بسیار فعال شده و  81ترین مرکز تحقیقاتی کشور در حوزه ساختمان از دهه رکز تحقیقات هم، به عنوان پیشگاممی کند. م

ست که در شهر اقدامات متنوعی را در این زمینه انجام داده است. یکی از مهمترین این اقدامات، سایت تحقیقاتی بتن در خلیج فارس ا

 بندرعباس ایجاد شده است. تحقیقاتی که در این سایت انجام شده، منجر به تدوین آئین نامه ها و دستوالعمل های مربوطه به ساخت و ساز در

دیم که ما پروژه ای را برای بهبود کیفیت بتن در شهر بندرعباس شروع کر نیز و در همین یکی دو سال اخیر گردیده است منطقه خلیج فارس 

 خوشبختانه نتایج خوبی داد و امیدواریم که این اقدام را به بقیه شهرهای جنوبی کشور و همینطور جزایر گسترش بدهیم.

بتن در  مبرزاقدام دیگری که در بخش بتن انجام شده، تدوین آئین نامه های مربوط به بتن هست. آئین نامه بتن ایران )آبا( با همکاری استادان 

ال بازنگری نشده بود، انجام همکاری بخش بتن تهیه شده و مرکز یک همت جدی برای بروز کردن آئین نامه بتن ایران که چندین سبا و کشور 

یک عدم هماهنگی بین مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آئین نامه بتن ایران داشتیم که خوشبختانه در این چند سال یک  ما سابقا داد.

جاد کردیم و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان که امیدواریم در آینده نزدیک ابالغ بشود با آئین نامه بتن ایران ها ایهماهنگی بین این

النی هماهنگی خوبی را دارد. بخش بتن مرکز، پروژه های متعددی را در سالهای اخیر انجام داده که یکی از مهمترین آنها استفاده از مواد پوزو
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استفاده از زئولیت بوده که این کار را با همکاری دانشگاه تهران انجام داده و خوشبختانه  ،ست که یکی از موارد آنبه عنوان جایگزین سیمان ا

-مصرف زئولیت در کشور رو به گسترش است. همینطور در مورد پوزوالنهای دیگر، از زمان مرحوم مهندس حامی در مرکز کار شده و در سال

ایم و امیدواریم که داده ایم. ما با همکاری بخش مصالح در مورد واکنش زایی قلیایی سنگدانه ها کار کردههای اخیر هم این کار را گسترش 

 بتوانیم با همکاری خانه معدن، اطلس سنگدانه های کشور را تهیه کنیم که بسیار کمک خواهد کرد به اینکه بتوانیم سنگدانه های مناسبی را

 در بتن مصرف کنیم.

فرودگاه مهرآباد،  50رهای مرکز در حوزه بتن در سالهای اخیر، گسترش رویه های بتنی است که چند پروژه را از جمله، باند یکی دیگر از کا

وژه ها را ما شیراز به صورت بتنی انجام شده و تمام این پر -همینطور بخشی از اپرونها و فضاهای مربوط به فرودگاه امام و آزاد راه اصفهان

 منتشر کنیم.  به زودی آنها راهای بتنی تهیه شده که امیدواریم های روسازیم. همچنین بخش مهمی از دستورالعملنظارت عالی کردی

در مرکز انجام شده است موضوع مرتبط با تهیه دستورالعمل برای نیوجرسی هست که تا مدتی قبل کنترل کیفی مناسبی  موضوع دیگری که

های یخ زدن و آب شدن بر اثر کالت دوام مطرح بود از جمله چرخههای کشور که مشی خصوصا  در جاده. بنابراین مناطقبرایش انجام نمی شد

رسازی و ادارات وزارت راه و شه الزم است ه توسط آقای وزیر ابالغ شد،هایی کاز طریق دستورالعمل زدگی، عمر مفید خیلی کمی داشتند. یخ

نند که از مرکز تحقیقات گواهینامه فنی داشته باشند و این کار خیلی کمک کرد که کیفیت ایی نیوجرسی تهیه کهتابعه صرفا از کارخانه

نیوجرسی در کشور بهبود پیدا کند. یکی از کارهایی که مرکز تحقیقات انجام داده رابطه تنگاتنگ با صنعتگران و صاحبنظران در حوزه بتن 

ی انجمن بتن ایران و انجمن علمی بتن ایران، روز بتن را برگزار کند و انشااهلل بتوانیم است. مرکز تحقیقات افتخار دارد که با هماهنگی و همکار

مه فنی برای بقیه اقالم بتنی این موضوع را در سالهای آینده با هماهنگی این دو انجمن گسترش دهیم و پیش ببریم. استفاده از ظرفیت گواهینا

تواند به شوند نیز یک ظرفیت قانونی مناسب است که میهایی که در بتن استفاده مییوشها و جداول بتنی و همینطور افزودنپهمچون کف

 ارتقاء کیفیت بتن در کشور منجر شود.

توان این تفکر را در کشور ما همواره یک تفکر سنتی نسبت به صنعت ساختمان و به ویژه صنعت بتن وجود داشته است. به چه صورت می -1

 های جدید را در این صنعت وارد نمود؟ و نگرش هاتغییر داد و نوآوری

که ظرفیت آن نسبت به آن چیزی  ترکمبه مراتب مگاپاسکال با یک عمر مفید  11تا 53صنعت بتن، یک مقاومت در حد دیدگاه و انتظار ما از 

ای مقاومتی بتن و دوام بتن را ت بتوانیم مرزهالزم اس لذا ،اندهای اخیر گسترش پیدا کردهی با فناوری نو در سالیها، هست. تکنولوژیرا دارد

هایی است ، نوآوریشونده تراکممهای خودهمچنین بتناستفاده از بتن های توانمند و  تر کنیم.گسترش دهیم و حوزه استفاده از بتن را وسیع
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 تحقیقات متعدد در این زمینهنتایج  کرده وتوسعه پیدا  که در همکاری خیلی تنگاتنگ مرکز تحقیقات و دانشگاههای کشور و انجمن بتن ایران

داشته باشد. البته ما تا پیاده بر صنعت ها توانسته اثرگذاری قابل توجهی نشستهای تخصصی با همکاری انجمن بتن ایران و دانشگاه با برگزاری

 کردن کامل انها فاصله زیادی داریم.

 

باشند که البته صنعت ساختمان در این بخش تاثیر قابل توجهی دارد. یطی میبخش بزرگی از مشکالت فعلی کشور ما مسائل زیست مح -1  

 .در مجموعه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی چه تدابیری در این زمینه در نظر گرفته شده است

ای که مشکالت ن بیشترین مادهین که در تولید بتبا توجه به ااول آنکه دو کار مهم را باید در توجه به مسائل زیست محیطی انجام بدهیم. 

توانیم استفاده از مواد جایگزین سیمان را گسترش دهیم و اقداماتی هم در این زمینه انجام می ،زیست محیطی ایجاد می کند، سیمان هست

دید را اجرا کنیم.  مانهای جنیاز باشد، ساخت تریدر زمان طوالنیشده است. کار دیگر این است که عمر مفید سازه ها را بیشتر کنیم که 

ا در بنابراین مرکز تحقیقات در هر دو زمینه، هم برای افزایش دوام بتن و هم برای توسعه استفاده از مواد جایگزینی سیمان، اقدامات زیادی ر

با استفاده از تجربیات امروز خوشبختانه ما دانش کافی را در کشور  .بسیاری را در این زمینه منتشر کرده است نشریاتو  نمودههای اخیر سال

 های کشور داریم. در مرکز تحقیقات و سایر مرکز تحقیقاتی و دانشگاه

 

حال  های فعالی برای ارتقاء صنعت بتن در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دردر صورت امکان بفرمایید در حال حاضر چه پروژه -3

 انجام است؟

ه در باال اشاره کرده ام و همینطور پروژه های مرتبط با تهیه گواهینامه فنی و گسترش نیوجرسی که های روسازی بتنی است کبسیاری از پروژه

ها در جهت ارتقاء صنعت بتن انجام داده که به برخی از در بخش بتن مرکز انجام می شود. بخش بتن مرکز خدمات مهمی را در طول این سال

 ح زیر اشاره می کنم:خدمات صورت گرفته و در دستور کار مرکز به شر

فصل مربوط به و سازمان برنامه و بودجه کشور  33ل مربوط به مصالح و مسائل اجرایی، بازنگری نشریه وفص در بازنگری آئین نامه بتن ایران 

ک در انواع المانهای نتتیفاده از الیاف فوالدی و پلیمری سیسازی استمسائل اجرایی سازه های بتنی، بازنگری روش طرح ملی مخلوط بتن، پیاده

( برای روسازی، توسعه کف پوش های بتنی و ترافیکی و اعطاء گواهینامه فنی به ECCبتنی مانند روسازی های بتنی، روکش های بتن الیافی) 
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ه و بودجه کشور ها، تدوین دستورالعمل کاربرد الیاف پلیمری در بتن که در آینده نزدیک توسط سازمان برنامای تولیدکننده کفپوشهکارخانه

های کاربرد الیاف فوالدی، دستورالعمل بتن الیافی پاششی، بررسی مسائل مربوط به روشهای طرح نتشر خواهد شد، تدوین دستورالعملم

ای مخلوط و اجرای بتن های تزئینی درجا،  دستورالعمل کنترل کیفی بتن مورد استفاده در قطعات پیش ساخته نما نیز جزء برخی از فعالیت ه

 سال جدید این بخش می باشد.

 

ریزی های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان و سازمان مدیریت و برنامهلطفا در مورد همکاری -4

 بفرمایید. 

ارد. تدوین مقررات ملی ساختمان در مرکز همکاری نزدیک و تنگاتنگ با دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی د

را جهت  33مرکز انجام می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عمده نشریات مهم خود را از جمله آیین نامه بتن ایران ) آبا ( و نشریه 

انه راه و شهرسازی و سازمان تدوین به مرکز واگذار کرده است. بنابراین یک هماهنگی خیلی نزدیک بین معاونت ساختمان و مسکن وزارتخ

 برنامه و بودجه و مرکز وجود دارد.

 

اید و چه اهدافی اندرکاران صنعت بتن و تبادل اندیشه در نظر گرفتههایی در سال جاری برای گرد هم آوردن دستچه سمینارها و کنفرانس -8

 شود؟ها دنبال میدر برگزاری این همایش

ایم که با همکاری انجمن علمی بتن ایران و انجمن بتن ایران در سال جاری برگزار کنیم. بینی کردهدومین کنفرانس دوام بتن را پیش 

های تخصصی های بتنی و سخنرانیسبک، روسازی توان به سمینار بتن خودتراکم، بتنسمینارها از قبل انجام شده که میهمینطور تعدادی از 

 ماهیانه اشاره کرد.

 صحبتی در مورد صنعت بتن و ساختمان مدنظرتان هست، بفرمایید؟ لطفا در پایان اگر -4

یست تعامالت جدی را بین بابنابراین می .آید، فاصله قابل توجهی هستم نسبت به آنچه که به اجرا در میدانشی که ما امروز از بتن داریمیان 

توانیم با خشد. این کار را میدر کشور بهبود بح انتظار از بتن مندان انجام بدهیم تا سطاحبنظران علمی با صنعتگران و حرفهص دانشوران و
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را های موجود ها و دستورالعملآئین نامه زمینه های اجرایی شدن همکاری انجمن بتن ایران در جهت ارتقاء دانش بتن انجام دهیم. همینطور

یلی سعی کردیم که ، ما خ33بخش بتن نشریه  ه بتن ایران وویرایش جدید مربوط به مبحث نهم، آئین نامبیشتر فراهم کنیم. خوشبختانه در 

، می تواند به ارتقاء کیفیت کردشرایط بهتری را فراهم بتوان نمود و . بنابراین هر اقدامی که ها قابل اجرا باشدا و آئین نامههمتن دستورالعمل

زیست محیطی منفی آثار  تاانجام دهیم  بایستیکه ما و اقداماتی  استساخت و ساز منجر شود. یک موضوع دیگر، هم بحث محیط زیست 

 که راهکارهای آن را در باال اشاره کردم.را کاهش دهیم تولید بتن در کشور 
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 انتشار ویرایش دوم آیين نامه بتن ایران )آبا(

 

 دكتر محسن تدین

مسئول كميته هماهنگی بازنگري بخش مصالح و 

 نجمن علمی بتن عضو هيات مدیره او  اجراي آبا

  

                                                                                         

و دکتارای عماران )ساازه( از دانشاکده     3138از دانشکده فنی دانشگاه تهران در ساال   کارشناسی ارشد سازهدکتر محسن تدین دارای مدرک 

تاا   3138هستند. همچنین ایشان عضو هیات علمی دانشکده مهندسای دانشاگاه باوعلی ساینا از      3143ل عمران دانشگاه علم و صنعت در سا

تاکنون، رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران سه دوره، بازرس هیات مدیره انجمن بتن ایران بارای   84، مدرس دانشگاه علم و صنعت از 3140

 اند. تاکنون بوده 45شهرسازی از سال ات راه، مسکن و قدوره و مشاور و مدرس مرکز تحقی 5

 

های تدوین آیین نامه بتن ایران بفرمایید. همچنین بندی و نحوه تشکیل کمیتهجناب دکتر تدین، لطفا در مورد ساختار و فلسفه دسته -3

  را ذکر نمایید؟نامه و زمان آغاز بازنگری مطالبی اندرکار در بازنگری این آیینهای دستخواهشمند است در مورد سازمان

ها، اشخاص و نهادهای مختلف اند، سازمانآبا توضیح الزم را ارائه فرموده همانطور که قبالً آقای مهندس امیر مازیار رئیس قاسمی دبیر بازنگری

چاار رخاوت شاده باود     هایی را در مورد لزوم بازنگری آبا مطرح کردند. سازمان برنامه و بودجه پاس از مادتی کاه د   از اواخر دهه هشتاد زمزمه

دالیال   بهرحال تصمیم گرفت که اینکار را انجام دهد. یکی از نهادهایی که سازمان برنامه و بودجه به آن مراجعه نمود، انجمن بتن بود که بنا به

ساازمان برناماه و    قانونی و مالی امکان همکاری فراهم نشد و به توصیه این انجمن قرار شد از طریق مرکز تحقیقات راه، مساکن و شهرساازی،  

کار گذاشته  قرار این 3101کار را به سرانجام برساند. رفت و آمدها ومذاکرات مختلف پس از مدت مدیدی به نتیجه رسید و در سال  بودجه این

کوچاک بار   در این سمت قرار داشتم و توانستم تاثیری هر چناد   03اینجانب رئیس بخش بتن مرکز بودم و تا ابتدای سال  3101شد. در سال 

 پیشرفت این امر داشته باشم. 

خوشبختانه از آنجا که مرکز، مسئولیت تدوین مباحث مختلف مقررات ملی منجمله مبحث نهم را به عهده داشت موجب گردیاد تاا همااهنگی    

 ا از بین برود.های بین آبای جدید و مبحث نهم به حداقل ممکن برسد و ین  تصمیم گرفته شد تا تناقضبهتری بوجود آید. بنابرای



2ن، شماره خبرنامه انجمن علمی بتن ایرا      

                                                                                                                                                                               99بهار   11

 

انجمان باتن   عمده افرادی که در کمیته فنی اجرایی، هماهنگی و زیر کمیته های آبا )بویژه در ارتباط با بخش مصالح و اجرا( مشغول شادند از  

در  ای از افراد دست اندرکار، اعضای هیات علمی دانشاگاه هاای کشاور و مراکاز پژوهشای و بخاش دیگار را شااغلین        ایران بودند. بخش عمده

دادناد. در  سه، سیمان و افزودنی ها تشکیل میمهندسین مشاور، پیمانکاران و کارخانه های بتن آماده و قطعات بتنی و تولیدکنندگان شن و ما

 کمیته فنی و اجرایی بخش مصالح ، دوازده نفر عضو بودند که عبارتند از آقایان دکتر شاکرچی زاده، دکتار رمضاانیانپور، دکتار فاامیلی، دکتار      

 قدوسی، دکتر باقری، دکتر چینی، دکترنیلی، دکتر سبحانی ، دکتر مدندوست ، خانم دکتر پرهیزکار ، مهندس رئیس قاسمی به همراه اینجانب.

 درکمیته هماهنگی افراد عضو عبارت بودند از دکتر شکرچی زاده، دکتر فامیلی، دکتر رمضانیانپور و اینجانب به همراه مهندس رئیس قاسامی و 

 مهندس توتونچی نیز از سازمان برنامه و بودجه در جلسات شرکت می کردند. آقای

 ، زیرکمیته ها را به شرح ذیل و ریاست افراد قید شده انتخاب نمود.3101کمیته فنی و اجرایی در سال 

 فامیلی هرمز دکتر        زیر کمیته مصالح   ا 3

 رمضانیانپور  اکبرعلی دکتر                          ا زیرکمیته کیفیت بتن و دوام         5

 باقری علیرضا دکتر                       زیرکمیته اجرا  ا 1

 محسن تدین دکتر                     زیرکمیته کنترل و پذیرش  ا1

 قدوسی پرویز دکتر    زیرکمیته قالب بندی و درزها ا 3

 رچی زاده شکمحمد دکتر                 زیرکمیته بتن های ویژه  ا 4

نفر در  31تا  4کار خود را برای تدوین پیش نویس اولیه آغاز کردند. در این رابطه حدود  3101زیر کمیته ها پس از انتخاب افراد خود در سال 

دکتار   کرد. بارای مثاال اینجاناب باه هماراه آقاای      نیز یک نفر در دو زیر کمیته شرکت میهر زیر کمیته مشغول به فعالیت شدند. در مواردی 

ها نوشته های خود را به دبیر آبا تحویال دادناد و جلساات    ، زیرکمیته3103یم. در اواخر سال قدوسی در زیر کمیته اجرا نیز حضور فعال داشت

شد و نظرات آغاز گردید و در هر جلسه با حضور رئیس زیرکمیته مربوطه ، مطالب تحویلی مطالعه و بررسی می 3104کمیته هماهنگی در سال 

صالحی و تکمیلی مطرح می گردید و پس از بحث و تبادل نظر ، نوشته ها برای اصالح به زیرکمیته عودت داده می شد و گاه در مواردی ایان  ا

 رفت و برگشت، تکراری می شد.  بویژه دوام و بتن های ویژه زمان زیادی را بخود اختصاص داد.

خود را در مورد دوام ارائه کرده است و قرار شاد اینجاناب باا کماک مهنادس رئایس        روشن شد که زیر کمیته کیفیت و دوام بتن صرفا نوشته

انجاام   3108قاسمی و برخی از دوستان دیگر این بخش جا مانده در مورد کیفیت بتن و طرح مخلوط را تهیه کنیم که اینکار نیز تا اوایل سال 

 شد.
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و تکمیل کار را به اینجانب و آقای مهندس رئیس قاسمی ساپرد و ماا برخای     دنبال کرد 3108کمیته هماهنگی جلسات خود را تا اواسط سال 

فرمودناد کاه    3108به پایان بردیم  و آن را به آقای دکتر زاهدی تحویل دادیم. آقای دکتر زاهدی در سال  3108کارها و تنظیمات را تا اواخر 

نیز از آقای دکتر مهدی نعمتای و باباک احمادی در بخاش باتن مرکاز        زادهاد ارسال گردد و آقای دکتر شکرچیاین مطالب برای برخی از افر

 خواستند که نظرات اصالحی خود را دقیقاً بیان نمایند. سپس بنده و آقای مهندس رئیس قاسمی این نظرات را تا حد امکان اعمال نمودیم.

مااه،   0تهیه شده نیاز به اصالحات دارد و سپس در طی  ها، عنوان نمودند که متنر زاهدی پس از مطالعه کامل نوشتهآقای دکت 3104در سال 

تمام متن فصول آبا توسط دکتر زاهدی در حضور بنده و آقای رئیس قاسمی زیر و رو شد و مطالب به شیوه جدیدی تقسیم بندی و مرتب شاد  

ورد اصالح قارار گرفات باویژه اینکاه در ماواردی      و در هر مرحله نیز تفسیر آنها براساس متن اصلی تغییر یافته یا جابجا شده، تنظیم شد و یا م

 برخی مطالب متن به تفسیر رفت و یا از تفسیر به متن آورده شد.

برخای   3104آبا منتشر شود و در نیمه دوم ساال   5جناب آقای دکتر زاهدی در این مرحله پیشنهاد دادند که بخش مصالح و اجرا بعنوان جلد

 طالب درزها از فصل قالب بندی جدا شود و بصورت فصل جداگانه ای ارائه گردد.فصول جابجا شد و هم چنین قرار شد م

آنچه بر سختی کار افزود آن بود که برخالف تصمیمات گذشته ، قرار شد با تصمیم جناب آقای دکتر زاهدی واژه ناماه مختصاری در زمساتان    

اینکار با زحمت زیاد توسط آقای مهندس رئیس قاسمی و اینجانب   ( بعنوان یک فصل آورده شود.5در ابتدای بخش مصالح و اجرا )جلد  3104

وجود زیر نظر ایشان به انجام رسید. ضمناً در طی این مدت ویراستار مرکز نیز عملیات ویراستاری را دوبار اعمال نموده بود. کش و قوس زیادی 

و به  3آماده شده بود  اما متن جلد  5ا خیر؟ بهرحال از آنجا که جلد با هم برای سازمان برنامه و بودجه ارسال گردد ی 5و  3داشت که آیا جلد 

به سازمان ارسال گردد. اینکار انجام شد و با شیوع کروناا مقاارن    3104در اسفندماه  5آماده نشده بود قرار شد جلد  3طریق اولی تفسیر جلد 

 ال کرد که اعمال شد.گردید هر چند سازمان برخی نظرات خود را که عمدتاً ویرایشی بود ارس

(، اینجانب و آقای مهندس رئیس قاسمی مشغول به تصحیح و اصالح و تکمیل برخی ماوارد هساتیم   3100بهرحال از آن زمان تاکنون )خرداد 

چی و که شامل موارد اعالم شده از طرف سازمان برنامه و بودجه نیز می باشد. در این رابطه الزم است عناوان شاود کاه آقاای مهنادس توتاون      

همکاران ایشان در معاونت سازمان برنامه و بودجه در این مدت زحمات زیاادی را بارای شارکت در جلساات و مطالعاه نوشاته هاای ارساالی         

 ویراستاری و غیره متحمل شدند.

 مستدعی است در مورد شیوه بازنگری بخش مسائل اجرایی و مصالح بفرمایید؟ -5

اجرایای صاورت    -ائمی بازنگری و سپس در کمیته فنیرای آبا، بحث های زیادی در ابتدا در کمیته ددر مورد شیوه بازنگری بخش مصالح و اج

گرفت. در این رابطه قرار شد با توجه به متن قبلی، اصالحاتی صورت گیرد. سپس قرار شد با برگزاری یک گردهمایی ، در این مورد بحث شاود  

 و پس از آن نظر خواهی صورت گیرد.

، یک گردهمایی انجام شد و نتایج نظر خواهی پس از مدتی ارائه شد. درباره طراحی نتیجه نظرخواهی آن باود کاه از   3101بهمن  33در تاریخ 

هرحال در برخی موارد مرتبط با طراحی ه استفاده شود اما در مورد مصالح و اجرا قرار شد از منابع دیگر نیز بهره گیری گردد. ب ACIآئین نامه 

مورد بررسی قرار گرفت که مطالب چندان مهمی از نظر اجرایی نداشات و قارار    5131سال  ACI 318 وجود داشت. ACIگی با نیاز به هماهن
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بهرحال آخرین آئین نامه اجرایی بتن ژاپن ، اروپا ، کانادا و غیره در  اختیار اعضااء    نیز استفاده شود. ACIشد از نوشته های سایر کمیته های 

، از ویرایش ساال  3108استفاده شد و در اواخر سال  ACI 318استفاده واقع شد.  در بخش طراحی با توجه به نظر عموم از قرار گرفت و مورد 

 آن نیز بهره گیری شد، اما برای بخش مصالح و اجرا، چندان مطالب تاثیرگذاری نداشت. 5130

راجع مختلف و آزادی عمل برای استفاده از آنها مطرح گردید و قرار در زیر کمیته های بخش مصالح و اجرا بحث های زیادی در مورد منابع و م

ساایر  شد با توجه به نیازهای کشور، امکانات موجود و استانداردهای ملی از این منابع و مراجع استفاده گردد و در غیاب استانداردهای ملای از  

اردی که با استفاده از استاندارد ملی دچار مشکل و تنااقض مای شاویم ،    استانداردهای معتبر بین المللی بهره بگیریم . در ضمن قرار شد در مو

ساال گذشاته تاا حادامکان انجاام شاده اسات و حتای در ماواردی           3یاا   1نسبت به تغییر آنها اقدام نمائیم. اینکار در برخی موارد در طاول  

 رتلند یا استاندارد بتن آماده(استانداردهای جدید ملی مورد نیاز نیز تدوین گردید. )مانند استاندارد سیمان پ

در فصال   ACIاستفاده شد و بیشترین انحراف نسابت باه    ACIبهرحال در بسیاری از فصول بخش مصالح و اجرا، از منابع مختلف کمیته های 

مطالب مفیدی  ACIر ویژه در مورد پذیرش بتن تازه و دوام تفاوت جدی وجود دارد و ده دوام دیده می شود. در مبحث ارزیابی و پذیرش نیز ب

 در این رابطه وجود نداشت.

شت و برخی از نتایج کار آنها نیااز باه هماهناگ ساازی     هایی وجود دااز آنجا که زیرکمیته ها، جداگانه فعالیت داشتند، در روش کار آنها تفاوت

 داشت که اینکار در کمیته هماهنگی با زحمت انجام شد که امیدواریم موفقیت آمیز باشد.

 ورد ترتیب فصول ، ابتدا تصمیم گرفته شد تا از ترتیب قبلی استفاده گردد اما در کمیته هماهنگی و پس از آن تغییراتی با توجه به ترتیاب در م

 امور اجرایی حاصل گردید.

مر تخطی شد و مشاغله کمیتاه   ها، منابع و مراجع خود را ذکر کنند و واژه نامه تهیه نمایند که در عمل از این اقرار بود که هر یک از زیرکمیته

گیری شود و اغلاب زیرکمیتاه هاا نیاز     هماهنگی و مجموعه دکتر زاهدی، مهندس رئیس قاسمی و اینجانب مانع از آن شد که در این مورد پی

 کار نداشتند. فرصتی برای این

یس قاسمی ، هماهنگی با کمیته تدوین مبحث مهندس رئاینجانب و ادامه در مجموعه دکتر زاهدی،  یکی از کارهای مهم کمیته هماهنگی و در

جدید مبحث نهم مطالبی آورده شده بود که اینجانب و سایر دوستان باویژه مهنادس واعظای آن را اصاالح      55نهم مقررات ملی بود. در فصل 

فت و توسط دکتر زاهدی به کمیته کردیم بویژه در زمینه ارجاع به استانداردها و هماهنگی  با آبای جدید ، چند بار اصالحات مختلف صورت گر

 مبحث نهم تحویل داده شد.

ت اینجانب و مهندس رئیس قاسمی نیز دوبار در ارتباط با بحث دوام ، فوالد و غیره در کمیته تدوین مبحث نهم شرکت کردیم . الزم به ذکر اس

د و در ارتباط با مطالب مرتبط باا مصاالح  اجارا و دوام    که آقایان دکتر رمضانیانپور و دکتر فامیلی در جلسات مختلف مبحث نهم حضور داشتن

 اظهار نظر می کردند و تبادل نظر می نمودند. نتایج این همکاری را در پاسخ بعدی ذکر خواهم کرد.

 



2ن، شماره خبرنامه انجمن علمی بتن ایرا      

                                                                                                                                                                               99بهار   14

 

وجود هایی در ساختار فعلی نسبت به نسخه پیشین ایجاد شده است و آیا تناقضی بین این ویرایش و نسخه فعلی مبحث نهم چه تفاوت -1

 ندارد؟

با اینکه تصمیم گرفته شده بود که در این دوره ، بازنگری داشته باشیم اما وضع چنان پیش رفت که عمالً یک تدوین جدید در بخش طراحی و 

باشد اما بخش طراحی زیاد بود. بهرحال قرار بود آبا نیز در بخش طراحی مانند مبحث نهم بخش مصالح و اجرا را شاهد باشیم. این تغییرات در 

د دارای تفسیر باشد در حالی که مبحث نهم در بخش های طراحی و اجرا فاقد تفسیر بود و در مواردی مانند مصالح و اجرا و دوام به آبای جدیا 

ی بیایاد و بارا   55ارجاع می دهد. بنابراین کمیته تدوین مبحث نهم تصمیم گرفت که مطالب مرتبط با مصاالح و اجارا و دوام صارفاً در فصال     

توضیحات بیشتر و تفسیر آنها به متن و تفسیر آبای جدید مراجعه شود. یکی از تصمیمات مهم در بخش طراحی و بخش مصالح و اجرا این بود 

کار اختیار گردید که عرض صفحه باه دو نایم تقسایم مای      برای این A4که تفسیر متن اصلی در روبروی متن اصلی آورده شود. بنابراین قطع 

بود با این تفاوت که متن ما فارسی است  ACI318صلی در سمت راست و تفسیر در سمت چپ قرار می گرفت و این مورد شبیه به شود. متن ا

نیز چنین است. بناابراین   ACIو جهت متن و تفسیر تغییر می کند. هم چنین قرار شد مطالب تفسیر دارای توضیح هم باشد کما اینکه گاه در 

 صحیح نباشد و باید عنوان آن تفسیر و توضیح باشد. شاید اطالق تفسیر به آن

. همچنانکه قبالً هم گفتیم، سعی شده است تناقص ها و حتی تضادها و مغایرت ها در مبحث نهم و آبای جدید از بین برود و یا به حداقل برسد

، تغییراتی ایجاد شاد کاه در   ه و تواتر نمونه برداریبرای مثال با توجه به آبای جدید در مبحث نهم در بحث پذیرش مقاومت بتن و انطباق با رد

 انطباق با رده، این تغییرات کمتر بود و در تواتر نمونه برداری، تغییرات بیشتری به چشم می خورد.

 )آئین نامه بتن بخش مصالح و اجرا( فصول به شرح زیر مرتب شده است. 5جلد  351در نشریه 

 های قانونی مسئول، سیستم واحدها، مدارک و مستندات و منابع و مراجع امنه کاربرد، مقامگستره، هدف، د کلیات شامل فصل اول ا

  ها و تعاریفواژهفصل دوم ا 

مشخصات مصالح بتن شامل گستره، کلیات، ویژگی های سیمان، مواد چسباننده جایگزین سیمان، سنگدانه ها، آب، مواد افزودنی، فصل سوم ا  

 ار کردن مصالح بتن و در نهایت تواتر نمونه برداری و کنترل مصالح مصرفی رنگدانه ها والیاف و انب

زدایای، خام کاردن،    ایی، قطر اسامی، آمااده ساازی و زناگ    مشخصات اجرایی آرماتورها شامل گستره، کلیات، مشخصات شیمیفصل چهارم ا  

ر برابر خوردگی، الزامات اجرایی اقالم جایگاذاری شاده،   جاگذاری، جوش پذیری میلگردهای پیوند دهنده و دوخت، دوام و حفاظت آرماتورها د

 ارزیابی و پذیرش شامل نمونه برداری، رواداری وزنی مقاومت، شکل پذیری ، جوش آرماتورها و وصله ها

متی، معانی طرح مخلوط بتن شامل گستره، کلیات، مقاومت مشخصه، رده بندی بتن، مقاومت فشاری هدف، انحراف معیاار مقااو  فصل پنجم ا  

حاشیه ایمنی مقاومت ، محاسبه مقاومت فشاری هدف ، دوام مشخصه و محاسبه دوام هدف، روش تعیین طرح مخلوط ، الزامات فنی اجرایای ،  

طرح مخلوط نهایی، ارائه اطالعات مربوط به مصالح مصرفی و مقادیر و نسبت های طرح مخلوط و نتایج آزمایش های بتن تازه و سخت شاده و  

 غیره.
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دوام یا پایائی بتن شامل گستره، کلیات، رده بندی شرایط محیطی، الزامات دوام در برابر خاوردگی کلریادی، خاوردگی کربناتاه      ششم ا  فصل

سنگدانه، سایش و تخمین عمر مفید در خوردگی ساازه هاای باتن     -شدن، حمله سولفات ها، چرخه های یخ زدن و آب شدن، واکنش قلیائی 

 آرمه. 

امات اجرایی در بتن شامل گستره، کلیات، اقدامات اولیه، ساخت و تولیاد، تجهیازات ذخیاره ساازی، تاوزین و پیماناه کاردن         الزفصل هفتم ا  

مخلوط کن ها و اختالط، انتقال بتن و بتن ریزی، تراکم، پرداخت سطح، عمل آوری بتن، کنترل کفایت عمل آوری، نمونه آگاهی، بتن ریزی در 

 هوای گرم.هوای سرد و بتن ریزی در 

ارزیابی و پذیرش بتن شامل گستره، کلیات، محل و تواتر نمونه برداری، ضوابط پذیرش بتن تازه، پذیرش مقاومت، پذیرش دوام، فصل هشتم ا  

 ) تحلیل، مغزه گیری و غیره(.بررسی بتن کم مقاومت )تحلیلی، مغزه گیری، بارگذاری و غیره(، بررسی بتن کم دوام 

 ی شامل گستره، کلیات، جنس و انواع قالب، طراحی قالب، قالب بندی، قالب برداری و لوله ها و مجاری جاگذاری شده قالب بندفصل نهم ا 

درزهای سازه های بتنی شامل گستره، کلیات، درزهای ساخت یا اجرایی، درزهای انقباض یا جمع شدگی، درزهای جداکنناده یاا   فصل دهم ا  

 های متکی بر زمین، پرکردن درزها لبساط، درزهای انقطاع، درزهای داان

بتن های ویژه شامل گستره، کلیات، بتن پرمقاومت )مصالح، طرح مخلوط، الزامات اجرایی(، بتن الیافی )مشخصات الیاف، طارح  فصل یازدهم ا  

ن پاششی )مصالح، طرح مخلاوط،  )مصالح، طرح مخلوط، آزمایش ها و الزامات اجرایی(، بت  مخلوط، الزامات اجرایی آزمایش ها(، بتن خودتراکم

ای )سبکدانه ها، طرح مخلوط، الزامات اجرایی(، بتن سانگین  زامات اجرایی(، بتن سبکدانه سازهارزیابی قبلی، ارزیابی و پذیرش حین ساخت، ال

آزمایش(، بتن ریازی زیار آب    آکنده. )مصالح، طرح مخلوط، الزامات اجرایی، نمونه برداری ولزامات اجرایی(، بتن پیش)مصالح،  طرح مخلوط، ا

 )بتن ریزی با لوله ترمی، پمپ کردن مستقیم، طرح مخلوط، تجهیزات و الزامات اجرایی(

بهرحال ممکن است برخی عناوین این ویرایش نسبت به ویرایش قبلی تغییر نکرده باشد اما محتوای آن دستخوش تغییرات جدی شده اسات.  

پیچیده به چشم می خورد برطرف شده است بویژه در بحث ارزیابی و پذیرش، دوام، بررسی طارح مخلاوط،    ابهام هاو شبهاتی که قبالً در موارد

جزئیات خاصی است بویژه بارای   بتن ریزی در هوای سرد و گرم و بتن های ویژه توضیحات مبسوطی ارائه گردیده است. عمل آوری بتن دارای

 آوری تسریع شده و مدت عمل آوری. عمل

 

 بینی مینمایید؟نامه پیشانی را برای انتشار رسمی این آیینچه زم -1

به طول انجامید و هناوز   3104پیش نویس نهایی شده به سازمان برنامه و بودجه تحویل داده شود که تا اسفند  3108در ابتدا قرار بود اسفند 

 رفت و برگشت تصحیها واصالحات ادامه دارد.
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رفت و برگشت ها ادامه داشته باشد و سازمان برنامه و بودجه طبق برنامه پیش بینای شاده آن را بارای     این 3100بنظر می رسد تا نیمه سال 

 انتظار بکشیم.  انتشار رسمی آن را باید 3100اظهار نظر منتشر کند و تا آخر سال 

موجب چنین تطویلی شاد. بنظار   سال برای یک بازنگری جدی زمان زیادی است اما دقت و وسواس برخی اساتید  4بهرحال مشخص است که 

ساال   33سال یکبار و صرفاً طی یکسال ویرایش جدید منتشر گردد. روشن است که وقتی بازنگری آئین نامه پاس از   3می رسد بهتر است هر 

ل شاود و منتظار   سال دیگر بازنگری مجدد انجام شود بهتر است دقت بیشتری اعماا  33انجام می شود دوستان بر این باورند که اگر قرار باشد 

اصالحات زود هنگام نباشند. شاید بنظر می رسد که اصالح و بازنگری بعدی در طول حیات ما اتفاق نیفتد و خوبست یادگار ارزشمندی از خود 

 برجا گذاریم. بهرحال مسلم است که این انتشار رسمی پس از انتشار رسمی مبحث نهم مقررات ملی خواهد بود.

ی مبحث نهم مقررات ملی مدیون زحمات و تالش ها  و دلواپسی های شبانه روزی جناب آقای دکتر زاهدی اسات و بایاد   این بازنگری آبا و حت

 مورد قدردانی ویژه قرار گیرد.

هم چنین اگر زحمات آقای مهندس رئیس قاسمی نبود، اینکار بخوبی جمع نمی شد و در پایاان بایاد از انتقاادات و نظارات پیشانهادی هماه       

ی که عالقمند به بازنگری جدی آبا بودند تشکر کنم، کسانی که کلمه به کلمه و سطر به سطر آن را از نظر گذرانیدند و اشکاالت را بطاور  عزیزان

ند. کتبی و شفاهی تذکر دادند و ساعت ها درباره آن با بنده و سایر دوستان بحث کردند و منابع و مراجع جدید را مطالعه کردند و معرفی نمود

جمله این افراد باید از آقای دکتر مهدی نعمتی و دکتر بابک احمدی نام ببرم، هر چند از زحمت آقای دکتر شکرچی زاده نیز نبایاد گذشات   از 

 زیرا علیرغم مشغله فراوان حداقل دو بار این متن را خوانده اند و اشکاالت آن را متذکر شده اند.

 ان سازمان برنامه و بودجه شروع شده باشد و باید منتظر نظرات دوباره آنان باشیم.بنظر می رسد دور تازه ای از زحمات برای دوست
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 ویرایش اخير مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 اصغر طاهري بهبهانیمهندس علی

 رئيس كميته تدوین مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

 
 

 

را از دانشگاه سازه و کارشناسی ارشد عمران تان بوشهر هستند. ایشان مدارک کارشناسی شهرس 3154متولد جناب مهندس طاهری بهبهانی 

 تعداد طراحی مسئولیتای، جناب طاهری بهبهانی سال فعالیت حرفه 31اند. در مدت قریب به اخذ نموده 3110و  3114های برکلی در سال

اند دار بودهعهدههای موجود را ای ساختمانپذیری لرزهآسیب وارزیابی جدید های سازه طراحی از اعم  بزرگ های پروژهاز  ای مالحظه قابل

هتل و تعداد زیادی  33بیمارستان،  351طبقه،  34برج بلند با ارتفاع تا  31بیش از طرح و اجرای توان به مشاوره در که از آن جمله می

 هماهنگی گروه عضو، ساختمان ملی مقررات نهم مبحثتدوین ه کمیت مسئولهای آموزشی و پژوهشی و ... اشاره نمود. ایشان مجتمع

 ستورو عضو کمیته تدوین د ساختمان ملی مقررات هفتم مبحثتدوین کمیته  عضو، ایران بتن نامه آیینتدوین کمیته  عضو، 5411 استاندارد

 هستند.   هابیمارستان ای سازه طراحی العمل

 

چه تغییراتی در ساختار مبحث نهم مقررات ملی ساختمان نسبت به ویرایش های پیشین مایید، بهبهانی لطفا بفر طاهری جناب مهندس – 3

 ایجاد شده است؟

پیوست می باشد. تعداد صفحات  4فصل و  51تغییرات وسیع در فرم و محتوای مبحث نهم جدید ایجاد شده است. از نظر فرم مبحث شامل 

بندی موارد از نظر ساختاری و فرم  و دسته استصفحه  431کر موارد ضروری نزدیک به این ویرایش مبحث نهم به منظور حفظ جامعیت وذ

 شامل موارد زیر می باشد:

 5و  3شامل فصول   -کلیات، مقررات و تعاریف  – 3
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 1و  3و پیوست های  55و 1و1شامل فصول   -مصالح، تکنولوژی و اجرا  – 5

 4و  3و  1پیوست های  8و  4و  3شامل فصول  -سیستمها و تحلیل آنها   - 1

 51و  53و  30و  38الی  4شامل فصول   -طراحی مقاطع و اعضاء   - 1

 شامل: –موارد خاص   - 3

  51)الف(  طراحی برای زلزله در فصل      

  34)ب( طراحی مهار ها بتن در فصل      

  5)پ( طراحی در برابر آتش در پیوست      

های ملی مانند آبا هماهنگی کامل با سایر آیین نامه ی مبحث نهم به شرح زیر لحاظ گردیده است: یکهمچنین تغییرات وسیعی در محتوا

  موسسه استاندارد مبحث های ششم هفتم هشتم و دهم مقررات ملی 

 تغییر در متدولوژی طراحی از روش طراحی برای حاالت حدی به روش طراحی برای مقاومت  - 3

 مگاپاسکال 111ورهای با مقاومت تسلیم بیشتر از ضوابط جدید برای آرمات - 5

 ضوابط طراحی انواع شمع ها برای بارهای قائم و زلزله - 1

 ضوابط برای مهار قطعات به بتن موجود و روش های مقاوم سازی - 1

 ضوابط جدید برای اتصاالت تیر و دال به ستون و همچنین ستون و دیوار به پی  - 3

 

 جدید چیست؟ 0ن مبحث اهداف کلی در تدوی – 5

 اهداف اصلی شامل موارد زیر بوده است:

و هماهنگی کامل با سایر آیین نامه های ملی مانند آیین نامه بتن ایران )آبا(، استانداردهای موسسه استاندارد، مباحث ششم، هفتم، هشتم،  - 3

 دهم مقررات ملی

 د زلزلههماهنگی با آیین نامه های بین المللی به خصوص در مور - 5

 استفاده سهل و آسان از مبحث برای اکثریت مهندسین - 1
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 استفاده از نرم افزارهای رایج در ایران بدون اشکال و انجام فرضیات تخصصی  - 1

 

 ؟بفرماییدمبحث جدید در نگرش طراحی لطفا در مورد  – 1

ین نگرش، نامساوی عمومی که در یک سمت آن مقاومت نگرش اصلی طراحی در این ویرایش مبحث نهم طراحی برای مقاومت می باشد. در ا

رعایت شود. به منظور  باید از تالش ها بیشتر باشد بایدهر قطعه و یا مقطع و در سمت دیگر تالشهای وارده بر آن است و مقاومت ها همواره 

ک بوده و تالشهای وارده در ضرایب ایمنی حفظ ضرایب ایمنی باید مقاومت اسمی هر قطعه در ضرایب ایمنی جزیی، که همواره کوچکتر از ی

جزیی مطابق مبحث ششم، که همواره بزرگتر از یک می باشند ضرب شوند. به این ترتیب اطمینان کافی از ایمنی هر مقطع یا عضو حاصل می 

 شود

 

 بین این دو وجود دارد؟ چه تفاوت هاییو باشد برد و استفاده از مبحث نهم چه میدر مقایسه با آیین نامه آبا زمینه کار - 1

شامل دو جلد است. جلد اول شامل مسایل تفاوت های بین مبحث نهم و آیین نامه آبا در فرم و محتوا به این ترتیب است که آیین نامه آبا 

است. در جلد اول مصالح تشکیل دهنده بتن و آرماتور و شیوه های اجرای ساختمانهای بتن آرمه اختصاص یافته محاسباتی بوده و جلد دوم به 

متن آیین نامه آبا و متن مبحث نهم بسیار مشابه است و هیچ گونه تضادی بین دو آیین نامه وجود ندارد. در جلد دوم که به دلیل نیاز به 

ه بر آن در اختصار در مبحث نهم وجود ندارد و فقط در آبا موجود است مصالح و اجرای بتن آرمه به نحو مبسوط و جامع تشریح شده اند. عالو

آیین نامه آبا برای هر دو جلد اول و دوم تفسیر مشروح وجود خواهد داشت، لیکن در مبحث نهم صرفاً متن آیین نامه برای محاسبات و بدون 

 تفسیر آورده شده است.

در تمام کارهای ساختمانی  یدبا رات ملی ساختمانی ایران می باشد،گانه مقر 55از نظر کاربردی استفاده از مبحث نهم، که جزئی از مباحث  

در حالی که آیین نامه آبا از طرف سازمان برنامه و بودجه برای ساختمان های دولتی و ساختمان  ،مردم در مناطق مختلف کشور استفاده شود

زیادی داشته و به طور کلی تهیه شده است. آیین نامه آبا جامعیت بسیار  ،هایی که بودجه آنها از طریق سازمان برنامه و بودجه تامین می شود

رابطه با  توان از آن به نام آیین نامه مادر یاد کرد. آیین نامه بتن ایران عالوه بر محاسبات و مصالح و کاربرد آنها در ساختمانها و ابنیه، در می

بتن ریزی در شرایط جوی سایر سازه ها و سایر سیستم های ساختمانی و سیستمهای مصالحی مانند پل ها، تونل ها، سدها و همچنین 

 مختلف، بتن های پیش تنیده و پیش ساخته و غیره نیز در جلد های جداگانه مورد بررسی دقیق قرار خواهند گرفت.
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میزان تطابق ویرایش اخیر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان با نرم افزارهای تجاری موجود چگونه است و چه توصیه هایی برای مهندسین  - 3

 این زمینه دارید؟ عمران در

ای قبلی که بایستی از برخی ویرایش جدید مبحث نهم به طور کامل با نرم افزارهای رایج در ایران هماهنگی کامل دارد و برخالف ویرایش ه 

زاء بتن آرمه را شد، در این ویرایش مستقیماً می توان بدون تقریب و در چارچوب نرم افزارهای رایج طراحی اج ها و فرضیات استفاده میتقریب

 وده است.انجام داد. اصوالً یکی از دالیل اصلی تغییر فلسفه آیین نامه بنا به نظر خواهی از مهندسین و خبرگان هماهنگی کامل با نرم افزار ها ب

تعددی را به عهده دارد از عالوه بر این در کارگروه مبحث نهم یک زیر کارگروه تشکیل گردید به نام کارگروه نرم افزار. این کارگروه وظایف م 

جمله پاسخ دادن به برخی از سواالت نرم افزاری، تشویق جامعه مهندسی به نوشتن نرم افزار های ایرانی در خصوص طراحی بتن آرمه و یا 

بیاید. البته اکنون این  فوالد و یا سایر مسائل مرتبط با تحلیل، و همچنین پاسخ به برخی ابهامات که ممکن است در استفاده از نرم افزارها پیش

های مرتبط با ساختمان و مسکن کیل شده و قرار است که تمام رشتهکارگروه در سطح وسیع تر زیر نظر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تش

 را در بر گیرد.

 

 انجام کارچه مدت طول کشید و اعضای کار گروه چه کسانی هستند؟ – 4

برخی اصالحات و ویراستاری ها تا اواخر دی ماه  شروع شد و 3101مقررات ملی ساختمان از سال بطور کلی شروع کار تدوین مبحث نهم 

و با تشکیل بیش از یکصد جلسه کارگروه ادامه داشته است. اسامی اعضای کار گروه که شامل متخصصانی از حرفه و دانشگاه بوده و  3104

 به ترتیب حروف الفبا به قرار زیر است:  ،می باشند ترشامل خبرگان مجرب و با سابقه به همراه افراد جوان

 آقای دکتر سعید تاروردیلو از دانشگاه ارومیه - 3

 آقای دکتر علی خیرالدین از دانشگاه سمنان - 5

 آقای دکتر علی اکبر رمضانیانپور دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 1

 آقای دکتر مرتضی زاهدی از دانشگاه علم و صنعت ایران - 1

 آقای دکتر عبدالرضا سروقد مقدم از پژوهشگاه بین المللی زلزله - 3 

 آقای دکتر محمد شکرچی زاده دانشگاه تهران - 4

 آقای مهندس علی اصغر طاهری بهبهانی از مهندسین مشاور - 8 

 آقای دکتر هرمز فامیلی دانشگاه علم و صنعت ایران 4 
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 مشاورآقای دکتر کامیار کرباسی ارانی از مهندسین  - 0 

 آقای دکتر داوود مستوفی نژاد از دانشگاه صنعتی اصفهان - 31 

 آقای دکتر بهنام مهرپرور از مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی - 33 

 آقای مهندس رحیم واعظی از مهندسین مشاور - 35 

 س و با همکاری آقایان دکتر عباسعلی تسنیمی و مسعود سلطانی محمدی هر دو از دانشگاه تربیت مدر

 

 چرا نگارش این ویرایش طوالنی شد؟ –8

 در این ویرایش کارهای بسیار زیادی انجام شده است. این ویرایش یک بازنگری اساسی است و هیچ وجه مشترکی با ویرایشهای قبلی ندارد.  به

 ست.فصل و شش پیوست ا 55صفحه می باشد که شامل  431منظور رعایت جامعیت این مبحث بدون تفسیر در حدود 

نفر از خبرگان بتن  511در سه مرحله نظرخواهی از خبرگان فن و عموم کاربران انجام گردیده است. در آغاز با دعوت از حدود عالوه بر آن  

، و سپس هنگامی که مدارک کم و بیش به صورت پیش نویس آماده شدند  3105ایران در رابطه با چگونگی ساختار مبحث و ایرادات ویرایش 

و پس از گنجاندن  3104پس از تکمیل پیش نویس اولیه، و دیگری در انتهای کار در سال  3108مرحله دیگر یکی در پایان سال در دو 

پیش آمد که این خود  5130تغییرات مورد نیاز که به دلیل ضرورت اعمال تغییرات مهم از آخرین ویرایش آیین نامه بتن آمریکا ویرایش 

مورد بوده اند به طور جامع و دقیق مورد بررسی قرار گرفته  01مید. کلیه نظرات که تعداد نظرات انتقادی بیش از نزدیک شش ماه به طول انجا

 در صورت موجه تشخیص داده شدن در متن نهایی مبحث اعمال گردیده است. و

های مقاومت باال و دیگری بر روی انواع کوپلر عالوه بر آن دو پروژه تحقیقاتی فنی که هر کدام در حدود یکسال طول کشید، یکی بر روی فوالد 

 های اتصال آرماتور ها به یکدیگر. 

کنون بیشتر به دلیل پاره ای مسایل اداری تا این تاریخ به تعویق افتاده آماده بوده که از آن تاریخ تا 3104البته فرم نهایی مبحث در دی ماه 

 است.

 

 را بیان بفرمایید.آیین نامه بتن ایران )آبا( زمان تقریبی انتشار نسخه نهایی ساختمان، با توجه به انتشار مبحث نهم مقررات ملی  – 4

 در اختیار کاربران قرار داده شود. 3100امید است که جلدهای اول و دوم آیین نامه آبا، البته بدون تفسیر برای جلد اول، تا تابستان 

 

 ایید.بفرم ،دانیددر خاتمه اگر مطلب دیگری ضروری می – 0

تر قت خود را برای هرچه بهتر و جامعاینجانب از کلیه اعضای کارگروه محترم مبحث نهم که طی شش سال گذشته بی دریغ قسمت عمده و

های نظام های علمی و فنی کشور،  سازمانها،  انجمنرشناسان، اساتید دانشگاهبودن این مبحث صرف کرده اند و همچنین کلیه مهندسین، کا
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-، تشکر میانده را مورد بررسی و نقد قرار دادهو سایر ارگانهای خصوصی و دولتی که به صورت بسیار دقیق پیش نویس های تهیه شدمهندسی 

 نمایم.  امیدوارم این همکاری تنگاتنگ بین این مبحث و جامعه علمی و فنی کشور در تمام سطوح به نحو مطلوب ادامه پیدا کند تا بتوان با

-نین امیدوارم بتوان با کمک انجمنداد. همچ شود کیفیت مبحث را ارتقاءی که در داخل ایران نیز انجام میعلمی و فنی بیشتر انجام تحقیقات

 های واقعی که نماینده وضعیت کار در شرایط ایران باشد تهیه شود.راهنما با مثال های مختلف هرچه زودتر یکها و ارگان
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 ، بيوگرافی و اندیشهپوربر رمضانياناكپروفسور علی

 

 

 پورعلی اكبر رمضانياندكتر 

 علمی دانشگاه صنعتی اميركبيرعضو هيئت 

 

 

 

 بفرمایید؟ دوران تحصیل خودلطفا در مورد سابقه خانوادگی و پور جناب دکتر رمضانیان -3

فرزند به دنیا آمدم. پدرم را در ساه ساالگی از    3نواده متوسط با در جنوب شهر تهران در یک خا  3111در سال علی اکبررمضانیانپور اینجانب  

 دست دادم. با حمایتهای بی دریغ مادرم به تحصیالت خود ادامه دادم. تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در مدارس دولتی در جنوب شهر تهران

اخذ کاردم و در هماان ساال در     31/30با معدل  3110در سال  سال آخر را در دبیرستان هدف به پایان رساندم. دیپلم ریاضی را 5گذرانده و 

ولی تحصیل در رشته راه و ساختمان در دانشکده فنای دانشاگاه تهاران را انتخااب      قبول شدمکنکور سراسری شرکت کرده و در چند دانشگاه 

به پایان رساندم. بارای مادت    3131ی در سال نمودم. لیسانس و فوق لیسانس در رشته عمران فعلی و راه وساختمان قدیمی را در دانشکده فن

سال در  4به عنوان عضو هیات علمی برای مدت   3141تا  3131شش ماه دریک کارگاه ساختمانی بعنوان رئیس کارگاه فعالیت کردم . از سال 

به دانشاگاه   3141است. از سال که دوسال اول هم به عنوان خدمت سربازی لحاظ شده  ستان مشغول به فعالیت بودمدانشگاه سیستان و بلوچ

 امیر کبیر )پلی تکنیک سابق( منتقل شده و تاکنون به عنوان عضو هیات علمی و استاد دانشگاه به فعالیت مشغول هستم.

 

 های تحقیقاتی خودتان بفرمایید؟ها، طی مدارج علمی و زمینهمستدعی است در مورد اشتغال به کار در دانشگاه از ابتدا، سمت - 5

تدریس و فعالیت و سمت هایی چون معاونت دانشاگاه را بعهاده داشاتم. در     ،ده در دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان عضو هیات علمیبن

 ابتدای ورود به دانشگاه امیرکبیر به عنوان رئیس دانشکده وسپس معاون آموزشی دانشگاه و قائم مقام ریاست دانشگاه فعالیات کاردم. از ساال   

دکترای راه و ساختمان با تخصص تکنولوژی باتن را از دانشاگاه لیادز انگساتان اخاذ       سال به کشور انگستان رفته و 1به مدت 3144تا  3145

ساال بعناوان رئایس مرکاز      34سال فعالیت داشتم و در حال حاضر به مدت  1کردم. پس از برگشت به  عنوان ریاست دانشکده عمران بمدت 
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نوان مربی به دانشگاه امیر کبیار  با مدرک فوق لیسانس به ع 3141ر دانشگاه امیر کبیرمشغول هستم. در سال تحقیقات تکنولوژی ودوام بتن د

به مرتبه استاد  3183به عنوان دانشیاری و در سال   3181به مرتبه استادیاری و در سال  3144انتقال یافتم. پس از اخذ مدرک دکترا در سال 

اه ارتقاء یافتم. تحقیقات خود را در زمینه تکنولاوژی باتن شاروع کارده و بارای مادت کوتااهی در رشاته         تمامی ) پروفسور ( در همین دانشگ

سال در زمینه تکنولوژی بتن و عمدتا به مباحث خرابی ها  13راهسازی و سازه های بتنی هم  تحقیق و تدریس داشتم. فعالیت خود را به مدت 

 ام.ین و ویژه هم کارهایی انجام دادهنین در سال های اخیردرزمینه بتن های نوام و همچدوام و تعمیرات بتن متمرکز کرده و

 

حضرتعالی دارای تالیفات بسیار زیاد در زمینه تکنولوژی و دوام بتن هستید در صورت امکان در مورد تعداد مقاالت کنفرانسی و ژورنالی و  ا 1

 ؟های تحقیقاتی آنها بفرماییدهای تالیف شده و زمینهکتاب

 عالقه زیادی به این که کارهای انجام شده را به رشته تحریر در بیاورم، داشته ام. کتااب نویسای را بعاد از برگشات ازانگلساتان شاروع کاردم.       

 هاا و هنده بتن ، تکنولوژی باتن ، خرابای  های مصالح تشکیل دانگلیسی در زمینه کتاب هم به زبان 1کتابهای مختلفی عمدتا به زبان فارسی و 

ها که شامل تصنیف، تالیف و ترجماه باه هماراه ماواردی هام باه       ام. جمع این کتابام بتن، تعمیرات بتن و بتن های نوین به چاپ رسانیدهدو

مقالاه هام در کنفارانس هاا      158مقاله در مجالت معتبر بین المللی و  384جلدکتاب می رسد.  04صورت مقررات ملی یا آئین نامه بوده، به  

 ثبت اختراع دارم. 58عدد می رسد و همچنین در حدود  413ام. جمع مقاالت کنفرانسی و مجله ای هم به مللی داشتهعمدتا بین ال

 

جناب دکتر شما عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران هستید. خواهشمند است در این رابطه مطالبی را بفرمایید و ذکر نمایید که ا  1

 دانید؟الت آن را چگونه مینگرش حاکم بر فرهنگستان و رس

ساله ریاست شاخه عمران فرهنگساتان را باه    1به عضویت شاخه عمران فرهنگستان علوم نایل شدم. در طی این مدت دو دوره  3141در سال 

سات و  عهده داشته و دارم. فرهنگستان علوم به شاخه های تخصصی مثل عمران، مکانیک، برق،شیمی ، صنایع و محیط زیست تقسایم شاده ا  

های فکر در رشته تخصصی خود عمل کنیم و به وزارت علاوم، تحقیقاات و فنااوری    رسالت اصلی ما در فرهنگستان این است که به عنوان اتاق

های کشورهای مختلف در رشته عمران کمک برای بحث های آموزشی کشورجهت برنامه ریزی دروس در شاخه های مختلف بر اساس پیشرفت

تخانه های بزرگی مثل وزارت نیرو و طرف دیگر در موردکاربرد رشته عمران در عمل و در صنعت و مسائلی که بخصوص در وزارو نظر بدهیم. از 

های خود را در قالب گروه عمران به عنوان اتاق فکار منتقال   آید، طرح ها و تجربیات و دیدگاهوزارت راه و شهرسازی در زمینه عمران پیش می

 ایم. مسایلی در ارتباط باا پاروژه هاای عمرانای و    جلسات و سمینار های مشترکی نیز با وزرات راه و شهرسازی داشته کنیم. در این خصوصمی

 مسکن مطرح و در نهایت بصورت پیشنهاداتی ارایه گردیده است. ساز و ساخت و

در زمینه رشته عمران، مسائل و مشکالتی که همکاران در اتاق فکر شاخه عمران با تجربیات وتخصص های ارزشمند خود در مورد آینده نگری 

کنند. بیشتر رسالت های این رشته از ابعاد مصالح، اجراء، ایمنی، زلزله، محیط زیست وتوسعه پایدار وجود دارد، بحث و بررسی میدر همه زمینه

ست جمهوی، وزرا و حتی مجلس بصورت مشاورتی  دانیم که بتوانیم مسائل عمرانی کشور را درکالن برنامه ریزی به ریاخود را دراتاق فکری می
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ارائه دهیم تا این نظرات که حاصل برداشت های علمی و تجربیات دراز مدت است، به کار گرفته شود. فرهنگستان هاای دیگار دنیاا هام ایان      

هاای تخصصای بخصاوص عمال مای      رسالت را دارند و به عنوان مشاور برای رفع معضالت کشور در قالب پروژه و یا بیانیه هایی در آن زمیناه  

 کنند.امیدواریم این طرح ها ونظریات برای حل مشکالت کشورو پیشرفت در زمینه های تخصصی مثمرثمر باشد. 

 

اند، لذا المللی هستید و به عنوان دانشمند سال بتن توسط انجمن بتن آمریکا و بریتانیا انتخاب شدهاستادی شناخته شده در سطح بین شماا  3

 المللی خود بفرمایید؟ند است در مورد سوابق بینخواهشم

در طول دوران تحصیل در انگلستان با روابط بین الملل آشنا شدم و از آن زمان به بعد هم سعی کردم این روابط را حفاظ کانم و باه عضاویت     

ر زمیناه عماران و باویزه تکنولاوژی باتن      جوامع علمی بین المللی درآیم و در کنفرانس های بین المللی و درتدوین آئین نامه هاای جهاانی د  

رئایس   (  و عضاو کمیسایون دوام آن و   FIBعضو فدراسیون بین المللای باتن )   سال است که  34در حال حاضر حدود مشارکت داشته باشم. 

ن درکشور مشاارکت  هیئت نمایندگی ایران در این فدراسیون هستم و به صورت جهانی در نوشتن آیین نامه های بین المللی بتن و گسترش  آ

عضو گیری شده است و هدف اصلی ما در جریان قراردادن اعضا و مهندسان ایرانی  و می کنم. این فدراسیون در حال حاضردر ایران شعبه دارد

ن المللی را با از یافته های کشورهای دیگرجهان در زمینه بتن و سازه های بتنی، دستورالعمل هاو آئین نامه های بین المللی است. ارتباطات بی

کاه اکثار   ام. در فدراسایون باین المللای باتن     سال گذشته حفظ نموده 13مختلف طی حضور فعال در کنفرانسهای بین المللی و سخنرانیهای 

داریام. در   کشورهای جهان در آن عضویت دارند در قالب مجمعی منسجم یکدیگررا خیلی خوب می شناسیم و باا جهانیاان ارتبااط تنگااتنگی    

سال در آن زمان در بحاث هاای تکنولاوژی و دوام باتن      11که حداقل  میالدی به عنوان فردی 5110در سال  ACIمورد یکبار توسط  همین

فعالیت های بین المللی داشته است انتخاب شده و مورد تقدیر قرار گرفته و جایزه اخذ نمودم و مورد دیگار در انگلساتان در ساال     تحقیقات و

ر کارهای بین المللی و مشارکت هایی که در راستای ارتقاء سطح تکنولوژی و دوام باتن چاه در ایاران و چاه در ساطح      میالدی به خاط 5118

 جهانی داشتم، مورد تقدیر قرار گرفتم.

بوده و دروس سال مختلف استاد مدعو دانشگاه های اتاوا کانادا،یاماگوچی ژاپن وتورنتو کانادا  1در همکاریهای آموزشی در سطح بین المللی در 

 ام. تکنولوژی بتن پیشرفته را تدریس نموده

 

-های سد همکاری داشتهشمال و سازه -های ملی متعدد همچون ساخت برج میالد، پل صدر، بزرگراه تهرانآقای دکتر، جنابعالی در پروژه -4

ممانعت از بروز خطاهای مهندسی بفرمایید. لطفا نام ها و اید، خواهشمند است در این رابطه و تاثیر همکاری شما در انجام صحیح این پروژه

 ها به ویژه مواردی که در سطح جامعه کامال شناخته شده هستند ذکر نمایید؟برخی از این پروژه

و عضا  و رشته عمران رشته ای است که باید با صنعت ساخت و ساز، ساختمان و سازه های دیگر در ارتباط بوده ودر اجرامشارکت داشته باشد 

های درس دانشگاهی به دانشجویان انتقال دهد. این همکاری هارا از دانشگاه تجربیات اجرایی خود را در کالس هیئت علمی این رشته می تواند

م های بزرگ ملی و انجابا حضور در جلسات فنی پروژه شروع نموده و سپس در همکاری با پیمانکاران، مشاوران و حتی کارفرمایان پیاده نمودم.
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معتقادم کاه بایاد ماا مهندساین       بازدیدها و حتی آموزش حین کارسعی نمودم در تعامل نزدیک با دست اندر کاران کارهای بزرگ بتنی باشم.

هایمان را چه در اجرا و چه در  قالب مشاور بکار بگیریم . شروع عمران سعی کنیم خطاهای مهندسی را به حداقل برسانیم و تجربیات و آموخته

ده از پروژه سد کرخه بودکه  از ابتدای طراحی وساخت آن خصوصا در زمینه های بتنی با توجه به دانش  و تجربیات خود مشارکت چند کار بن

ستارخان، ساد   ،، زیردان1سد شهیدرجایی ، کارون  ، سد استور ، 1ساله داشتم. در مشاوره بتن سدهای متعددی نظیر سد کرخه ، سد کارون 

مچنین در طرح های بهسازی بعضی از این سدها مشارکت داشته ام. در ارتباط با رویه های بتنی راه و فرودگاه در مشااوره  دهوک در عراق و ه

ل دوام تکنولوژی بتن و دوام آن درروسازی بتنی فرودگاه بین المللی  تبریز بعنوان اولین رویه بتنی در ایران فعالیت داشتم.در طرح بتن و مسای

راه  تهران شمال مشارکت داشته ام .دربخش پل هاو برای طراحی بر اساس دوام برای اولین باردر طراحای بار اسااس دوام پال     رویه بتنی آزاد 

ر هاا و در نظا  م را پیاده نمودیم.در پاروژه تونال  عظیم قشم که در حال ساخت می باشد فعالیت نمودم.در پل کابلی اللی مسایل طرح بتن با دوا

نها بعد از ساخت و برنامه های تعمیراتی، در پروژه های تونل گتوناد ،تونال ناو ساود  مشاارکت داشاته ام. در       آارزیابی گیری مسایل دوام ونیز 

تونلهای مترو ودر بعضی ایستگاهها ی آن در مسایل مربوط به بتن نیز مشاوره داشته ام.پروژه های بزرگ وملای بناادر در مباحاث مرباوط باه      

نظیر بندر شهید رجایی وبندر بوشهر کارهای زیادی را به انجام رسانیدیم.در ساخت و سازهای جدید بنادر مشاوره  ارزیابی خرابی ها در بنادری

 در زمینه های طراحی بر اساس دوام صورت گرفته است وطر ح هایی در ساخت اسکله های جدیدبندر شهید رجایی ارایه شده است. 

ج میالد ،پل طبقاتی صدروپروژه بزرگ ایران مال در تهران اشاره نمایم. درپروژه برج میالد سااخت  از شاخص ترین این پروژه ها می توانم  به بر

ز  نوع از بتن های مختلف و جدیدنظیر بتن خود تراکم وبتن توانمند بکار رفته و موارد دوام بتن نیز در نظر گرفته شد. در پروژه پال صادر نیا    1

و نگرش کلی به دوام و طراحی براساس دوام وکنترل معیارهای دوام بتن این پل  مقیاس بسیار بزرگ در SCCدر کاربرد بتن های خود تراکم یا 

 مشارکت داشتم .

سال است مشاور عالی بتنی و کنترل کیفیت آن را عهده داریم. بتن های ویژه ای که در ایان پاروژه سااخته مای      31درپروژه ایران مال حدود 

طبقه  81سال اخیر ودرشروع ساخت یک ساختمان  5رسی و ساخت بتن های با دوام در نظر بوده است.در طی شود،نظیر بتن های توانمند و بر

 خودتراکم و باکنترل مسائل دمایی برای جلوگیری ازSCCبتنی در این پروژه ودرقسمت پی ساختمان که یک بتن حجیم بود با استفاده از بتن 

 ترک های حرارتی کار های ابداعی جدیدی انجام شد که در گینس بعنوان رکورد ثبت گردید.

هایی به عنوان مشاور مشارکت کردم. در طرح گسترش حرم حضرت علی و صحن حضرت فاطمه در نجف چناد  روژهدر خارج از کشور هم درپ 

رح بزرگ پروژه عظیم درکربال و گسترش سازه های  بتنی و نیز در سد سالی در بحث طرح مخلوط بتن ودوام آن مشارکت داشتم و اخیرا در ط

های  عظیم در خلیج فارس و بارای در نظار گیاری دوام در    کنعراق مشارکت دارم. اخیرا در پروژه آب شیرین در های بغداددهوک و استادیوم

دانش بنیان دانشگاه در زمینه های بتن های جدیاد مثال    دارم. کارهای اخیر ما در قالب شرکت رکتطرح و حین ساخت و تعمیرات الزم مشا

بتن های با استفاده ازپوزوالنهای مختلاف ،تولیاد سایمانهای مخلاوط و      بتن های ژئوپلیمری، بتن های با موادنانویی، بتن های پارچه گونه ای،

 سیمان آمیخته دوده سیلیسی به ثمر رسیده است. 

نیز مواردی از توسعه پایدار و ایجاد ساختمان های سبزبتنی وصرفه جویی در مصالح و مصرف انرژی با در احداث چند ساختمان بتنی در تهران 

 همکاری مجریان پیاده شده است.
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ریزی، مرکز تحقیقات راه، ها جنابعالی همکاری تنگاتنگی با دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، سازمان مدیریت و برنامهدر طی سالا  8

اید، لطفا در مورد سوابق های بتنی داشتهنامهها و آیینی و سازمان بنادر و دریانوردی کشور برای تهیه و انتشار دستورالعملمسکن و شهرساز

 خود در این مورد بفرمایید؟

سال است که عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان کشورهستم. همچنین مسائولیت تهیاه مبحاث پانجم کاه مصاالح        51حدود بیش از 

ختمانی و فرآورده های آن است را بعهده دارم.ضمنا عضو کمیته مبحث نهم طرح و اجرای سازه های بتنی مقررات ملی سااختمان نیاز مای    سا

 باشم.

حاضار  در ارتباط باسازمان مدیریت و برنامه ریزی همکاریهایم از تشکیل کمیته بازنگری تدوین آیین نامه بتن ایران )آبا( بوده است که در حال 

ز عضو کمیته تدوین این آیین نامه می باشم.همچنین در کمیته های تهیه آیین نامه هایی باا در نظرگیاری دوام بارای طراحای ساازه هاای       نی

جدیدراداشات    FIBساابق یاا    CEBبندری عضویت داشته و مواردی نیز چاپ شده است.از آنجا که سازمان مدیریت نمایندگی ملی وعضاویت  

ایران در جلسات شرکت می کردم که اخیراً این نمایندگی به دانشگاه امیرکبیرانتقال یافته و ریاست هیئت نمایندگی ایران ،بنده بعنوان نماینده 

 به عهده بنده واگذار شده است. FIBدر 

دم و باا انجاام   با عنوان مشاور عالی مرکز در قالب هفته ای یک روزمشغول کارشا 3144در مرکز تحقیقات راه ومسکن و شهرسازی نیز از سال  

پروژ های تحقیقاتی در زمینه تکنولوژی و دوام بتن با دانشگاه ها و صنعت همکاری می کردم.در این مادت بخاش باتن مرکاز را باا همکااری       

ه باتن و  محققان دیگر دایر نموده و برای اولین بار سایت تحقیقاتی دوام بتن کشور را در بندر عباس ایجاد نمودیم.  انتشارات متعددی در زمینا 

سال نیزکارهای مشاوره فنی و نیز تاییدیه و گواهی های فنی بتن  53دوام آن در مرکز با همکاری محققان دیگر بچاپ رسانیدیم.در طول حدود 

ومصالح آن در این مرکز انجام می شد.در حال حاضر همکاری ها در قالب پروژه های مشترک مرکز و دانشگاه وتهیه و تدوین مباحاث پانجم و   

 نهم مقررات ملی ساختمان در مرکز ادامه دارد.

سال قبل قراردادهایی بعنوان مشاوره ونیز اجرایی نظیر ارزیابی خرابی ها در اسکله های  55درخصوص سازمان بنادر و دریا نوردی هم از حدود  

تمری داشته ودارم.همچنین باه عناوان مشااور    شهید رجایی و محکوم نمودن ایتالیائی ها برای انجام تعمیرات با هزینه های خود، همکاری مس

هیم و عالی قراردادهای مختلفی داریم که در نظر گیری دوام بتن و طراحی بر اساس آن رادر سازمان بنادر و دریانوردی نهادینه نموده وارتقاء د

صورت گرفتاه اسات.همچنین ارائاه مشااورت     درقالب های آموزش و تهیه دستورالعمل هایی ویژه دوام بتن سازه های بندری و دریایی این کار 

درپروژه های بزرگ بندرسازی  با درنظر گیری دوام به مشاوران و پیمانکاران، که در ساخت اخیر گسترش بنادر انجام می شود.در این خصوص 

 رسیده است.دستورالعمل ها و آیین نامه هایی نیز در زمینه های بتن و دوام آن مختص سازه های دریایی و بنادربه چاپ 

 

خواهشمند است در مورد ساختار مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هدف تشکیل آن و نقش موثر خودتان در ا  4

 راهبری این مجموعه بفرمایید؟
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تقاال داناش وتجرباه چنادین سااله      ،نیرو سازی وان3141هدف از ایجاد مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن دانشگاه صنعتی امیر کبیراز سال 

وکسب علم وتجربه عملی در این زمینه بوده است. در این مرکز از همکاری اعضائ هیات علمی واز دانشجویان دکتارا و کارشناسای ارشادتحت    

عریاف مای شاوند و بصاورت     راهنمایی خود بهره می بریم.اکثر پایان نامه ها و رساله هادر قالب پروژه هایی که عمدتا با صنعت قرار داد دارند ت

هدفمند برای حل مساله ای از کشورانجام می شوند و نتیجه آن سودمند برای مملکت بوده وفقط رساله نمی شود که در کتابخانه بااقی بماناد.   

وصنعت بتن بطور  با کاربردی کردن علم بتن ونیز انجام تحقیقات حتی در مرز های دانش امیدواریم بتوانیم رسالت خود را در خدمت به جامعه

 شایسته محقق سازیم.

 

اید. لطفا در اید و جوایز متعددی علمی را کسب نمودهشما چندین سال به عنوان استاد نمونه در سطح دانشگاهی و کشوری انتخاب شده ا 0

 مورد این افتخارات با ذکر سال آنها و معیارهای سنجش و انتخاب صحبت بفرمایید؟

ق نمونه دانشگاه و استاد برجسته دانشگاه انتخاب شده ام. اما شاخص آنها اساتاد نموناه کشاوری باوده کاه در ساال       چند سالی به عنوان محق 

صورت گرفته و جایزه ای از ریاست جمهوری دریافت نمودم. جایزه دیگری تحت عنوان جایزه مرحوم عالمه طباطباایی مخاتص    3184-3188

به بنده تعلق گرفت. در چندین کنفرانس نیز جوایزی بعنوان مقاله برتار دریافات    3103در سال نخبگان علمی کشوراز طرف بنیادملی نخبگان 

 همچنین جوایزی بعنوان کتاب سال وکتاب تشویقی سال اخذ شده است. شد.

 

 لذا. ایدداشته فعالیت داور یا تحریریه هیئت عضو عنوان به ملی و المللیبین سطح در متعدد مجالت و هاجشنواره در حضرتعالی – 31

 ؟بفرمایید زمینه این در است خواهشمند

ر به عنوان عضو هیئت تحریریه درمجالتی نظیرمجله بین المللی عمران، مجله شریف ،مجله امیر کبیر ومجله آسیایی عمران فعالیت داشته ام. د

را انجام می دهم.  Cement and concrete researchو  Construction and building Materials مجالت خارجی داوری چند مجله نظیر

عضو هیئت علمی و یا رئایس کمیتاه علمای     ،در کنفرانسهای  متعددبین المللی در زمینه های بتن وتوسعه و دوام آن ونیز بتن و توسعه پایدار

 ضو هیات علمی انجام وظیفه نموده ام. بوده ام. همچنین در کنفرانس بین المللی و ملی عمران و کنفرانس های ملی بتن و دوام بتن به عنوان ع

 

 

رفت از این مشکالت موثر دانید و چه راهکارهایی را برای برونجناب دکتر مشکالت دست به گریبان امروز صنعت بتن کشور را چه می -33

 دانید؟می
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یر بتن از لحاظ کیفیت رشد خوبی داشته صنعت بتن ما هم مثل خیلی از صنایع دیگر مشکالتی دارد. البته باید اذعان کنم در چند سال اخ 

مورد در این صنعت باید ارتقاء پیدا کند: یکی موضوع دانش بتن است. بتن پیچیدگی و بحث های زیادی دارد و عزیزانی  5است. به طور کلی 

تن سازی که سنگدانه، شن، ماسه، که در ساخت مشارکت دارند، باید با بتن به عنوان یک مسئله علمی برخورد کنند. ما باید از سیستم سنتی ب

آب و سیمان را به همراه کمی مواد افزودنی مخلوط و بتن تولید می شود، فراموش کنیم و باید بدانیم که بتن پیچیدگی های بسیاری دارد و 

تن های جدید و ارتقاء کیفیت روی هر ماده اش باید خیلی فکر کرد تا با دانش کافی بتوانیم بتن باکیفیت مناسب تولید کنیم.  باید به سوی ب

مگاپاسکال خارج شویم و با یک حرکت انقالبی بسوی تولید بتن های با مقاومت باالی  11تا  53بتن برویم. امروز باید از بتن های با مقاومت 

نعت بتن نیاز داریم. البته در مگاپاسکال برویم. این در حالیست که بعضی از کشورها به این نقطه رسیده اند. ما یک چنین ارتقایی را در ص 31

سال اخیر صنعت بتن کشور ارتقاء پیدا کرده ولی کافی نیست. ما نیاز به چنین ارتقایی در سطح کشور داریم ولی شرط اولش این  1-1این 

 دانش بتن های باکیفیت و بادوام را فرا بگیرند.،است که بخصوص دست اندرکاران تولید بتن های آماده 

است که در تولید و اجرا، دست اندرکاران باید در وهله اول خدا را حاکم بدانند که ناظر بر همه کارهای آنهاست و باید بهترین  شرط دوم این 

دوم،  مواد، مصالح و طرح مخلوط را انتخاب کنند تا بهترین تولید را داشته و بتن مناسبی که ماندگار باشد، تحویل جامعه بدهند. بنابراین بحث

ی دانش در عمل یعنی تولید بتن باکیفیت است که الحمداهلل شروع شده و خیلی باید رشد کند و رقابت سالمی بین تولیدکنندگان بتن بکارگیر

ت باال و آماده پیش بیاید. با توجه به اینکه در حال حاضر  اکثر پروژه ها غیرفعالند لذاکارفرمایان سراغ کسانی می روند که بتوانند بتن باکیفی

ب تحویل دهند. صنعت بتن ما به این دو شرط نیاز مبرم دارد و تولیدکننده می بایستی با کسب دانش الزم به سمت تولیدبتن های جدید مناس

شده  مثل بتن های خودتراکم، بتن های الیافی، بتن های مقاومت باال، بتن های توانمند، بتن های بادوام روی آورد. در حال حاضر این امر آغاز

کندی پیش می رود والزم است از بتن های سنتی کم مقاومت وکم دوامی که مشکالت عدیده ای را به وجود می آورد، رهایی پیدا  ولی به

 کنیم و شاهد ارتقاء کیفیت بتن در سطح جامعه باشیم.

 

 "سخن پایانی"عمران در قالب ای برای جامعه مهندسی در پایان از حضرتعالی خواهشمندیم در صورت تمایل یک پیام اخالقی و حرفه -35

 بفرمایید؟

در بحث اخالق مهندسی یک بحث مهمی بخصوص در صنعت ساخت و ساز است که باید پیاده شود. اگر به آیات قرآن مراجعه کنیم مثال  

بیافرید و برای عمارت او خدایی است که شما را از خاک زمین یعنی "هو انشاکم من االرض و استعمرکم فیها  "سوره هود خداوند می فرماید:

ای این رشته ن حرفهکه دراین عمران و آبادی در خط اول یا خط مقدم ما مهندسین عمران و مهندسی در می یابیمو آباد ساختن آن برگماشت،

ادوام باشد و این فراهم یعنی در ساخت و سازها چیزهایی را بسازیم که بماند، ماندگار و ب ،قرار داریم که باید در این دنیا عمران و آبادی کنیم

نمی شود مگر اینکه اول دانش آن را فرا بگیریم.ازعزیزان مهندسین حرفه ای، نظام های مهندسی می خواهیم با آموزشهای منظم دانش خود را 

مل انجام دهید و اگر کاری را انجام می دهید کا"ارتقاء دهندوسپس این دانش را به خوبی و کامل همانطور که خداوند در قرآن می فرماید 

آن را در عمل پیاده کنید. در این  عمل کردن ممکن است کسی حتی شما را کنترل نکند ولی خداوند ناظر  "نیمه کاره وبا نقص باقی نگذارید

قی بنده بر اعمال ما است و می بایستی در همه امورودر کارهای ساخت وساز و نظارت خود اورا در همه لحظات ناظر بدانیم. این پیام اخال



2ن، شماره خبرنامه انجمن علمی بتن ایرا      

                                                                                                                                                                               99بهار   30

 

بسازیم و اگر این کار را انجام دهیم قطعا مورد شکر گزاری  ،ایمن وبا دوامحقیراست که برای انسان های دیگر ونیز خودمان سازه هایی مناسب

مردم وتوجه خداوند متعال قرار می گیریم.بطور کلی مهندسی نباشیم که با درست نساختن ویا عدم نظارت صحیح و مسئوالنه باعث 

 رتهای  مالی و حتی جانی افرادجامعه بشویم. خساایجاد
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 آوري كشور در حوزه صنعت ساختمانستاد توسعه نانوفن نقش حمایتی

 

 

 مهندس محمد یوسفی

مدیر توسعه فناوري نانو در حوزه ساخت و ساز ستاد 

  فناوري نانو

 

  

 در طی سالیان فعالیت این مجموعه بفرمایید.  های ستاد نانوجناب مهندس یوسفی، لطفا در مورد سابقه تاسیس و فعالیت -3

ین فناوری توضیحاتی دادند و نویز به مرحوم دکتر ابتکار در مورد اینانو از زمانی شروع شد که پروفسور منصوری از اساتید دانشگاه ایلستاد کار 

یا و آلمان ورهای پیشرفته دنیا مانند امریکا، استرالکه  فناوری نوظهوری به اسم نانوتکنولوژی در جهان ظهور کرده است که در کش ذکر نمودند

که ایران هم می تواند به این موضوع بپردازد. دکتر ابتکار با  دپیشنهاد دادن. ایشان شده است آنگذاری زیادی روی و دیگر کشورها سرمایه

اریهای فن آوری ریاست جمهوری ارجاع داده این موضوع به دفتر همک 3141سال  درضوع را در میان گذاشتند و رئیس جمهور وقت این مو

های دولتی شکل بگیرد تا پیگیر  ورای وزارتخانه یک ستاد گذاری و توسعه این فناوریپیشنهاد شد برای سیاستطبق بررسی به عمل آمده شد. 

تاد ویژه توسعه فناوری س 3145ال در س یی که وجود داشت، این اتفاق افتاد وها ی چالش رغم همه خاص این موضوع باشد که خوشبختانه علی

ساله توسعه فناوری در کشور با تمرکز بر  31هاد ریاست جمهوری تشکیل شد. بعد از مطالعات اولیه ای که صورت گرفت سند نانو زیر نظر ن

ساله  31 سندرسید.    به تصویب 3141توسعه علم و فن آوری در سال   ها وتوسعه منابع انسانی، ایجاد و توسعه زیرساختبه آگاهی بخشی 

( با تمرکز بر همکاری بین المللی، توسعه صنعتی و تولیدی محصوالت نانو، تجاری  3111تا  3103دوم توسعه فناوری نانو در کشور )از سال 

  تدوین و تصویب شد. 3101سازی، بازاریابی بین المللی و صادرات محصوالت و فناوری در سال 

زمانی افراد متخصص کمی داشتیم که با این فن  شاید .ها را در کشور می بینیملیتای توسعه نانو، نتایج این فعابعد از اجرای موفق برنامه ه

در نتیجه منابع انسانی بسیار  را داریم.کارشناس ارشد دانشجویان دکترا و  در حال حاضر ما اساتید بزرگ ولیکن خوشبختانه  ،بودند آوری آشنا

به صورت ه توسعه فن آوری نانو موثر هستند. اکنون در زمینه شرکتهای دانش بنیان در زمین ،بر بحثهای علمی خوبی شکل گرفته که عالوه

ستاد نانو با چشم انداز بهبود کیفیت زندگی مردم و تولید ثروت از طریق توسعه  بینیم. از همان ابتداباین برنامه ها را  نتایج توانیممیعملی 
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بهبود کیفیت  واسطه به ،در زنجیره ارزش صنایع کشور مفید واقع بشود بایستی عالوه بر اینکه فن آوری یعنی .گرفتپایدار فن آوری نانو شکل 

ما می توانیم در محصوالت خانگی و اکثر محصوالتی  اکنون .اثر ملموس آن بر زندگی مردم عادی نیز مشهود باشد محصول نهایی دریت و کم

 این موضوع را می بینیم.  ،برخورد دارند که مردم به صورت مستقیم با آنها

نسانی) با ن عرض کردم پیگیری کرده است عبارتند از: توسعه منابع اساله دوم که خدمتتا 31اول و سند  هایی که ستاد نانو در سندماموریت

اد و اختراعات ، تعدISIمقاالت )با شاخص کمیت و کیفیت  آوریفننانودر حوزه تولید علم (، صین فناوری نانوشاخص تعدادی تنوع متخص

 توسعه صنعتی نانو )با شاخص حجم و تولیدات محصوالت نانو  و سهم بازار داخلی و جهانی نانو(. معتبر بین المللی( و 

ال س 34 در زمینه دستاوردهای ستاد با توجه به شاخص های که در قسمت ماموریت ها خدمتتان عرض کردم، روند رشد مقاالت نانو ایران در

مقاله  31040با تولید  5130در حالی که در سال  ،دنیا را داشته است 38مقاله رتبه  31ایران با تولید  5113در سال  حاکی از آن است که

هیات علمی  5111نمونه اشاره کنم که حدود  کدر زمینه بحث تحقیقات دانشگاهی و توسعه سرمایه انسانی،  فقط ی  رتبه چهارم دنیا را دارد .

تدوین  باشد. همچنینمیدرصد کل پتنت های بین المللی ثبت شده کشور  11تعداد اختراعات بین المللی فن آوری نانو حدود  عال داریم وف

 استاندارد بین المللی از دیگر دستاوردهای ستاد می باشد. 3استاندارد ملی و  00

( در حوزه های صنعتی  04محصول )تا نیمه اول سال  411به تولید  شرکت موفق 510در زمینه توسعه صنعتی و تجاری سازی در حال حاضر 

 اند. انو تائیدیه نانو مقیاس اخذ کردهنساجی و پوشاک، نفت، پلیمر، ساخت و ساز، نانو مواد و... شدند و از ستاد فن آوری ن

  

 دهد.یوسعه محصوالت و تحقیقات انجام مبرای ترا هایی در حال حاضر ستاد نانو چه حمایت -5

 کندبررسی می نانومتری، تکرار پذیری و کاراییمقیاس واحد بررسی و بازرسی محصوالت نانو در ستاد نانو  محصوالت ادعایی نانو را از لحاظ 

حصوالت ) وقتی م فناوران می توانند از خدمات ستاد استفاده کنند لذا شود.کت ها تاییدیه نانومقیاس گذاشته میرکه این مسئولیت به عهده ش

را  امکان معرفی به سرمایه گذارو  اند کارایی الزم را داردانجام دادهارزیابی می شوند هم ستاد نانو و هم فناوران مطمئن می شوند که کاری که 

ی ها آزمون یابی محصوالت و تکمیل مدارک فنی و مشخصه است. یابیمشخصهاولین خدمتی که ارائه می شود بحث  در این زمینه (.دارد

-کشورهاست در این زمینه هم حمایت در دیگر ی برخی از محصوالت نیاز به تستکه برا یاست. حتی زمان  موردنظر جهت بررسی مقیاس نانو

 گیرد. های الزم صورت می

شرکت  آنه فرصتها به صورت خاص ب ،در زمینه نانو فعالیتی داشته باشدتصمیم دارد هست، اینکه یک شرکتی رصد فناوری  بحث مورد دیگر

 تواند تهیه شود.دارد با حمایت ستاد آن گزارش می یاز به یک گزارشنکه شود و یا در یک زمینه خاص معرفی می

خدمات کانون پنتت ایران است . اینکه یک فن آور محصولی را تولید می کند در زمینه مالکیت فکری دغدغه دارد،  ثبت پتنت خدمت دیگر 

یا شخصی  و... است اگر یک شرکت BP,BM,FSو هم خارجی را ارائه می دهد. خدمت دیگر، مشاوره در زمینه  مرتبط با ثبت پتنت داخلی 

یک گزارش تحلیل بازار تهیه شود در زمینه داخلی یا به تمایل داشته باشد که یا   کندبخواهد یک مدل کسب و کار برای محصولش تهیه 
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هست چه  در زمینه حضور در نمایشگاه داخلی و خارجیاستفاده کنند. مورد دیگر حمایت خصوص زمینه خارجی، می توانند از حمایت ستاد 

ن معرفی می گیرد. حمایتهای بعدی که خدمتتابه صورت انفرادی یا بصورت شرکت در قالب پاویون محصوالت فن آورانه، این حمایت صورت 

چین و اندونزی هند و کشورهای رهای خارجی و برخی کشورها مثل دفاتری ستاد فن آوری در کشوکه در این رابطه است  صادراتمی کنم 

تا بتوانند محصوالتشان را به آن  گیرندشوند و در اختیار متقاضی قرار میشناسایی میفرصتهای بازار آن کشور ها  از این طریق دارد. دیگر

ی که در زمینه صادرات داشتیم )مثال پروژه تولید قطعات پیش کشور صادر کنند. با توجه به قیمتی که بتن و سیمان در ایران دارد و تجربیات

(( برای ما ثابت کرد با توجه به قیمت تمام شده سیمان در ایران، 04ساخته بتنی با استفاده از بتن سبک سازه ای در کشور مالزی )در سال 

 والت را باال ببریم.به شرط اینکه کمی نوآوری این محص ایی صادرات این محصوالت را داریم، البتهتوان

کنند، نگاه صرفا هزینه بر بودن تولید فن آوری ورود پیدا نمی است یکی از دالیلی که شرکتها به مساله مشارکت در ریسکحمایت دیگر 

تواند می جم بازاری که آن محصول دارد یاتحقیق و توسعه است، ستاد بعد از ارائه طرح و مشخص شدن بازار آن، مدل کسب و کار، بسته به ح

شرکت های فناور به کند و در صورت موفقیت بخشی از آن بالعوض خواهد شد. خدمت دیگر معرفی داشته باشد در قالب وام حمایت می

در  توانیمها را میآوریت دارد، ما این فناست. یک شخص حقیقی یا حقوقی فناوری را که توسعه داده نیاز به مشارکهای سرمایه گذار شرکت

 کنند.د روی این محصوالت سرمایه گذاری کنیم تا بتوانننشستی به شرکتها معرفی  قالب

است شاید یکی از سخترین مراحل در زمینه تجاری سازی  ها و استانداردهامساله تسهیل اخذ گواهینامهشود میارائه خدمت دیگری که 

این می تواند در تاد نانو با دیگر سازمان ها دارد، ات و همکاریهایی که سمحصوالت درکشور اخذ تاییدیه ها از سازمانها است با توجه به ارتباط

با توجه به اهمیت موضوع و  ، لذاسال طول می کشد 3 و این مسئله گواهی بگیرد قصد دارید یکفرض کنیم شما  .ندگری کزمینه تسهیل

استانداردی را نیاز دارد که یک محصول  د کرد یا به عنوان مثالخواهبه کمتر از چند ماه کاهش پیدا  زمانافتد این گری که اتفاق میتسهیل

نسبت ها ستاد نانو  با همکاری سازمان استاندارد یا بقیه سازمان که در این زمینه باید تدوین بشود. )در زمینه توسعه بازار کمک کننده است(

 . کندآن اقدام میتدوین به 

 ند، مثالکنمطرح میها نیازهایشان را یک سری از سازمان . در این قسمتاست بازار دولتیمساله  گردد،میارائه  توسط ستادکه  خدمت دیگری

ریسک ورود به توسعه  ،و از این طریق دهیممی عارجاکننده دهای تولیما این بازارهای دولتی را به شرکت وستیک نیاز دارندبه محصوالت آک

 .کندآوری کاهش پیدا میفن

، یا به  Nano.irسایت  با مراجعه بهدوستان می توانند  دهد وآوری نانو ارائه میستاد توسعه فنهایی بود که از حمایت موارد باال بخشی 

 اطالعات تکمیلی را اخذ نمایند.است، آوری نانو که یکی از بخشهای همکار ستاد فن tmsc.irسایت موسسه خدمات فن آوری تا بازار ایرانیان  
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 يميایی بتن در ایرانهاي شافزودنی

 

 

 محمدیانمهندس محمدرضا رئيس

 هاي بتنصاحب نظر در زمينه افزودنی

 

 

 

هستند و سوابق کاری درخشان در زمینه تولید و عرضه محصوالت افزودنی بتن  3113محمدیان متولد جناب مهندس محمدرضا رئیس

شرکت ساختمانی اهرام نما و مدیرعاملی شرکت شیمیایی همکاران را  همچون مدیرعاملی شرکت ب.آ.اس.اف در ایران، ریاست هیئت مدیره

های بتن و همچنین تدریس و ارائه سیمنارهای تخصصی در زمینه افزودنی هستند. آرینا پلیمرحال حاضر ایشان مدیرعامل شرکت اند. در داشته

 باشد. طرح مخلوط بتن و انتشار مقاالت متعدد در رزومه ایشان می

 

 ها در طرح مخلوط بتن استفاده از افزودنی و اهمیت تضرور -3

 نوع کی به کمدست بتن مخلوط هرطرح که گفت توانیم نیقی به هستند. بتن مخلوط ریناپذیی جدا بخش امروزه بتنیی ایمیشی هایافزودن

 طیشرا دری زیر بتن ای بتن، ختنیر و حمل در سهولت خاص،ی فن مشخصات بهی ابیدست جهت است ممکن که دارد، ازینیی ایمیشی افزودن

 .باشدی اژهیوی میاقل

 فکر به شود،یم بتنیی ایپا در ضعف و مقاومت کاهش تخلخل، جادیا باعثی اضاف آب مصرف که شدند متوجه کارشناسان کهیزمان دراصل

 موجبی طوالنی هاحمل کهیزمان ا. یفتادندا بتنی ریپذ قالب و ختنیر درحمل، سهولت ویی کارا شیافزا جهتی اکننده روان ماده داکردنیپ

ی هایافزودن شیدایپ واقع در. آمد نظربهی الزام کننده ریکندگی افزودن داکردنیپ لزوم شد، مانیسی بخش ریتاث رفتن دست از و رشیگ شروع

 . دیجد لوکسی کاالها دیوتولی تجار بازار کی جادیا نه و است افتاده اتفاق بتن از کاربرانی انتظارها و ازهاین دنبالبه ،ییایمیش
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 سازها،حباب رش،یگی هادهندهشتاب ها،رکنندهیکندگ ها،کننده روان ای آبی هاکاهنده: از عبارتند بتنیی ایمیشی هایافزودن نیترمتداول 

 قرار استفاده مورد بتن در خاصی هاییکارآ کسبی برا زین گریدیی ایمیشی های افزودن ازی ادیز تعداد اگرچه. هاکننده بندآب و گازسازها

 .رندیگیم

ی برا مدت دراز و مدت درکوتاه هاآن منافع از ارکمتریبس ،ییایمیشی هایافزودن مصرف و دیخری برا شده پرداخت نهیهز زینی اقتصاد لحاظ به

 رای بتنی ها سازهی بازساز و میترم ر،یتعم دتم درازی هانهیهز و ختنیر حمل، د،یتول مدت کوتاهی ها نهیهز ازی زیناچ درصد و است سازه

 . دارد وجود هاآن کاربردی برای اقتصاد هیتوج همواره و دهدیم لیتشک

 آب و سنگدانه مان،یس رازیغبهی مواد بتنیی ایمیشی هایافزودن": اند شده فیتعر گونهنیا به استانداردهای تمام در بتنیی ایمیشی هایافزودن

 .باشدی مصرف مانیس وزن درصد پنج شترازیب دینبا هاآن مصرف مقدار. "روندیم کاربه بتن تیفیک بهبودی برا عیما ای پودر شکل به که هستند

 مختلف،ی درکشورها استاندارد تحت هاآن عملکرد و کاربرد و شده قانونمند جیتدر به زین بتنیی ایمیشی هایافزودن ،یمصرف مواد هیبق همانند

 :هستند ریز شرح به استانداردها نیتر معتبر. دارد وجود هاآن نیبی ادیز اریبس تشابه وجوه و است قرارگرفته رانیای مل ارداستاند ازجمله

ASTM, ACI, AASHTO, EN, BS, DIN and IRS 2930 

 مصالح ،یمعدن وی نعتصی هادنیافزو و هستند ساختمانیی ایمیش مواد ازی بخش فقط بتنیی ایمیشی هایافزودن کهاست ذکر به الزم

 لزوم درصورت هستندکه متفاوتی ا مقوله دهند،یم لیتشک را وساز درساختی مصرف مواد ازی بزرگ بخش که مصرف آماده مواد ویی ایمیش

 .پرداخت میخواه آن به گریدی نوشتار در

 

 های شیمیایی بتن در کشورافزودنی مصرف و دیتول زانیم -5

 طیشرا در را کشور در مانیدسیتول اگر. میاندازیم ایپا و توانمند کارا،ی هابتن دیتول در ازین موردیی ایمیشی هایودنافز بهی اجمال اشاره ابتدا

 ایی یبنای هامالت دیتول صرف دهندکهیم لیتشکی هامانیس راآن درصد 43 که میکن فرض و میریدرنظربگ سال در تن ونیلیم 01ی عاد

 بطور درکشور شده دیتول مانیس درصد 33 حدود تنها که گفت توانیم پس کنند،ینم استفاده هایافزودن از ولمعم بطور و شوندیم صادرات

 مصرف متوسط اگرحال . نمود دیتول ژهیو بتن مترمکعب ونیلیم 11 حدود بتوان تا استیی ایمیشی هایافزودن از استفاده ازمندین قطع

. رسدیم درسال لویک ای تریل ونیلیم 313 حدود به ازیموردنیی ایمیش یافزودن مقدار م،یریبگ ظردرن مانیس وزن درصد کی فقط هارایافزودن

 مصرف و دیتول زین بتنیی ایمیشی هایافزودن ازی رقم نیحاضرچن درحال و شودینم دیتول درکشور توانمند بتن مقدار نیا قطع بطوری ول

 توانینم شود،ینم هیارا بتنیی ایمیشی هایافزودن کنندگان دیتول و کنندگان مصرفی سو زای آمار چیه نکهیا به توجه بای طرف از. شودینم

 ختهیآم هاآن فروش و دیتول آمار اغلب زین بتنیی ایمیشی هایافزودن دکنندهیتولی هاشرکت. کرد اعالم مواد نیا مصرف و دیتول ازی قیدق آمار

 که گفت توانیم نانیاطم بای ول. کنندینم هیارا محصوالت نیا دیتول ازی ا جداگانه آمار ای است، ساختمانیی ایمیش محصوالت ریسا فروش با
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 و دیتول ازبازار را دارد وجود امروز در آنچه به نسبتی برابر چندی سهم تواندیم و داردی ادیز فاصله خود مطلوب حد به دنیرس تا صنعت نیا

 .دهد اختصاص خود به اشتغال

 های بتنولیه برای تولید افزودنیا موادتامین  -1

ی هایافزودن تهیکم در شده نیتدو "دربتنیی مایشی هایافزودن کاربرد" کتاب در لیتقص به چنانچه صنعت، نیا در ازیموردن هیاول مواد

 مواد دیتول امکان تاکنون و استی واردات هیاول مواد ازمندین شتریب است، شده انیب " ICI 2120-93 "کد با رانیا بتن انجمن در بتنیی ایمیش

 کهیدرحال باشد،ینم هاآن واردات بهی ازین و شودیم انجام درداخل صددرصد تقریبایی نها محصوالت دیتول. است نشده فراهم ازین مورد هیاول

 .گرفتیم قرار استفاده ومورد وارد کشورها گرید از مواد نیای دیخورش هفتاد دهه لیاوا تا که

 

 های شیمیایی بتن در کشورافزودنی موجود در استفاده از یهاچالش -1

ی هادهیفا به نسبت بتن کاربرانی اعتمادی ب وی کافیفن دانش عدم بتن، دریی ایمیشی هایافزودن از استفاده درعدمی اصل چالش شک بدون

ی هاطرح وجود کهحساسی هاپروژه در نکهیا با. دارد بدنبال رای همگان شتریبی هادستورالعمل میتنظ وی فنی هاآموزش لزوم و است مواد نیا

 و طرح اهداف به دنیرس جهت و لزوم درحدیی ایمیشی هایافزودن ،استی الزام نظارت و کنترلی مهندس دستگاه وحضور شده بیتصو اختالط

 از بعد بناها ازی اریبس شدنی کلنگ و است دمشهو ضعف نیا کماکان سازها و ساخت ریسا دری ول روند،یم کاربه ازین موردی پارامترها کسب

 زمان ای شود،یم استفادهیی کارا کسبی برا ادیز ازآب کماکانی شهری های زیر بتن شتریب در: مثال عنوان به. است شدهی عادی امر سال 11

 بتن در موجودمانیس ازی بخش رشیگ ماتمای معنا به که کشدیم طول ساعت 3 تا 1 نیب کارگاه محل در آن ختنیر تا کارخانه در بتن دیتول

 درصد افزودن با کهیدرحال ،میهست بتنی فنی پارامترها کسب عدم چونی موارد شاهد و شودیم ختهیر فاسد مهین بتنی ریتعب به و است

 نهیهز نکهیا ضمن. تسین تراک در آب افزودن بهی ازین و شودیم برطرف صهینق نیا ریکندگ کننده روان ای رکنندهیکندگی افزودنی زیناچ

 بتن،ی تکنولوژ از حیصح دانش داشتن و درست درک با که دارند وجودی متعهد دکنندگانیتول اگرچه. شودینم لیتحم پروژه به زینی چندان

 .کنندیم نیتضم را هاسازه مدت دراز عمر و کرده تیرعا کامل بطور را موارد نیا

 

 های شیمیایی در بتنبه استفاده از افزودنیبرای تغییر نگرش جامعه نسبت  راهکارها -3

 جیرا. است ادیز اریبسیی نها کاربران بای دانشگاه وی پژوهش ،یعلم مراکزی فکر فاصله و دشوار هاانسان رفتار و ذهن در رییتغ جادیا همواره

ی هاراه .است کاربران بای دولت وی علمی هاسازمان تعامل و صنعت آن اندرکاراندست تالش هاسال ازمندینی دیجد محصول هر مصرف شدن

 انیمتول زین رانیا در. باشد مثبت راتییتغ جادیا و هدف نیا به لینی برای مناسب سرمشق تواندیم قراولشیپی کشورها در شده گرفته کاربه

 دکنندگانیتول و مشاور نیمهندس وی علم موسسات ران،یا بتنی علم انجمن ران،یا بتن انجمن ساختمان، و راه قاتیتحق مرکز مانند بتن

 و مدارک هیارا با و کردهی آموزشی هاکالس رکردنیدا وی کارگاهی هاآموزش به اقدام راستا همی تالش در توانندیم بتنیی ایمیشی هایافزودن
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ی قانونی هادستورالعمل و هاهبخشنام صدور با الزم است گریدی سو از. ندینما بتن کنندگان مصرف میتعل به اقدام یرسمی هانامهیگواه

 . ایجاد گرددی هیتنب وی قیتشوی هانیتضم

 .باشد هاآنی برا خاص نامهیگواه هیارا و بتن کاربرانی برا مناسبی آموزشی هادوره لیتشک ران،یا بتنی علم انجمنی هارسالت ازی کی دیشا

 دکنندگانیتول انجمن و است شده استانداردی هایافزودن دیتول کننده نیتضمی ادیز حد تا صنف نیا دری دیتولی واحدها الزام خوشبختانه

 .  ردیکارگبه وی طراح زینی شتریب داتیتمه بخش نیدرا تواندیم ساختمانیی ایمیش محصوالت
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 ها براي صادرات در صنعت بتنها و چالشموقعيت

 

 

 جاوید خطيبی طالقانیمهندس 

 جمن علمی بتن كشورعضو هيئت مدیره ان

 

تحت راهنمایی  3183در سال  دانشگاه تهران از بوده و مدرک کارشناسی ارشد سازه را 3110جاوید خطیبی طالقانی ، متولد آقای مهندس  

در توسعه ن توسعه صنعت سیما و تحقیقات مرکزبه عنوان رئیس  3143-3183از سال  ایشان اند.استاد فقید جناب دکتر قالیبافیان اخذ نموده

برای شرکت خانه بتن اخذ  3143اند. اولین پروانه استاندارد ملی بتن آماده در ایران توسط وی در سال صنعت سیمان در کشور نقش داشته

مجتمع تحقیقاتی کیفیت کنترل و توسعه  ،حقیقمسئولیت ت آقای مهندس خطیبی عالوه بر وظایف مدیریتی 03 تا 43از سال شده است. 

ایشان به عنوان رئیس  3103اند. همچنین از سال دار بودهرا عهده ) وپارس النه و اسکلت بتنی ایران و کیهان ساختمان ( ایران فریمکوتولیدی 

اند. مهندس خطیبی در چندین دوره به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن های بتنی نقش داشتهکوه و مشاور شرکتهیئت مدیره شرکت زرین

های اند. ایشان در حال حاضر در پروژهوب شدههای بتنی کشور به عنوان دبیر این کمیته منصرویه یت داشته و با تشکیل کمیتهبتن ایران فعال

 المللی به عنوان مشاور چند شرکت بزرگ فعالیت دارند. متعدد بین

 

 دارد. های عمرانی وجودبتنی و ساختمانی و فعالیتلطفا بفرمایید چه بازارهایی در خارج از ایران برای محصوالت ناب مهندس خطیبی، ج -3

 های ذیل تقسیم نمود. توان به دستهبازارهایی که در این زمینه وجود دارد را می

ی مانند سنگدانه ، سیمان ، مواد شیمیایی  و معدنی ، قطعات بتنی ریز و درشت  میلگرد ، الیاف و .... را میتوان :  محصوالت بتنمحصوالت -3

های همسایه صادر نمود. البته  میتوان  میلگرد ، سیمان  و مواد شیمیایی  را به کشورهای عربی ، آفریقایی و اسیایه میانه وشاید به کشور

 اروپا صادر کرد.

به هر کشوری ممکن است. خدمات  و خدمات مهندسی که شامل نرم افزاری و طراحی هست محدودیت ندارد : خدمات  مهندسی -5

 اگر تقویت شوند و حمایت حداقلی باشد درکل منطقه ممکن است. پیمانکاری هم 
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 های عمرانی متصور هستید؟تا چه حد امکان دستیابی به این بازار برای صدور محصوالت و انجام فعالیت -5

، نیروی کار مناسب و دانش . انرژی و مواد ارزان کنیماستفاده نمی ،ولی ،ود داردامکان دستیابی زیادی وج مولفه های زیادی نشان میدهد که

کم نظیری  هایفرصت مهندسی و تجربه کافی، موقعیت خوب و کشورهای متقاضی منطقه چون عراق ، افغانستان ، سوریه ، قطر وعمان و ....

 که سهل تر است باید ده برابر حال حاضر باشد. ی. حداقل صدور محصوالتندهست

 

 د دارد؟چه موانع و رقبایی در این بازارها وجو -1

ترین اما  ضعف هایی هست که  مهم ، جایت را از دست میدهی!نیافتی و سهم بازار را نگرفتیرا حضور  لیکن اگر فرصت رقیب همیشه هست

 :هستند این موارد به نظر بنده هاآن

لی در این زمینه جدید باید خیبنگاه داری  ی در بخش خصوصی و دولتی ضعیف است، به عبارتییابی خارجدانش و تجربه بازار  -

 ر شود.تقوی

 . باشدمی هابا خارجی ظالمانه سد و مانع بزرگی برای کار یهاقطعا تحریم  -

ران و عراق ( ممانعت قابل عدم ثبات مصوبات و تغییرات متوالی قوانین داخل کشور و کشورهای مقصد) مانند قوانین گمرکی ای  -

 کند.توجهی ایجاد می

 نماید.  نییبها را بیشانه، برآیند  مولفهکه مقتدرانه و عالم یسطح ملنداشتن متولی دلسوز در    -

 

 چه راهکارهایی برای توسعه این بازار و امکان دستیابی بیشتر به آن وجود دارد؟ -1

در این مجال  چندی . لیکن مواردفرصت بیان نیست ،وارد جزییات شوبماگر کم است و  ،اگر کلی گویی کنیم .ین سوال باشدترسختاین شاید 

 گفتنی است:

ه پاسخگو ب و وب سایت قوی، چابک جی خود را جداً تقویت کنند، هنوزها بخش مهندسی فروش، صادرات و بازرگانی خارشرکت -

ها وجود در بسیاری شرکت زبان خارجی انگلیسی یا عربی و هر زبان بازار هدف و حتی توان مکاتبات و انعقاد قرارداد استاندارد

 ست.ا های آنهاجزو نارسایی ندارد و

برای بازار گزارش و ها . در صورتی که شرکتشناسایی جامع و علمی جدی گرفته شود مطالعات بازار هدف خارجی، الزامات آن و -

جویی در این بخش بزرگترین اشتباه بینند. صرفهناپذیری میدرصد صدمه جبران01 ، به احتمالدستورالعمل قوی نداشته باشند

 ست.رایج ه
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باید مناسب بازار هدف باشد. البته  باید  سایر مواردکیفیت محصول و بسته بندی رقابتی و نوع قرارداد و تعهدات حمل و بازرسی و  -

 ای و کالهبردار خارجی بود.  مراقب مشتریان حرفه

ه ربط و بازمان های ذیچوب توسط حاکمیت و سباید از رقابت آزادانه بدون چار .رقیب اصلی ما اغلب خودی هست تا خارجی -

 بخش خصوصی جدا جلوگیری شود.کمک 

ازرگانی خارجی را به و متخصصان و خبرگان  ببتن محدود نباشند  انجمن های صنفی و علمی بتن فقط به مسایل تکنولوژی -

 دعوت کنند. همکاری جدی

زار، طراحی، تامین و اجرا همکاری کنند تا از مرحله مطالعات با های مشترک و شرکت پروژهها با تشکیل شرکتشرکت ها و بنگاه -

 افزایی داشته باشند و مقتدر در برابر رقیب خارجی باشند.هم هزینه ها بهینه شود، هم هم

 

 گیرد.ربط برای توسعه صادرات در صنعت ساختمان صورت میچه حمایت هایی از سمت مراجع ذی -3

بازار مشترک داریم  با آن موفقی مثل ترکیه که یالگو از بهتراست ،توانند انجام دهندمی ی که دولت و دستگاه اجرایییهادر ارتباط با حمایت

افریقایی که  هایسرزمیندورتر  یکم و افغانستان ، عراق و یک سری کشورهای عربیمثل در ارتباط با  کشورهای همسایه و  نمودهاستفاده 

 مد نظر قراردهیم. آن را  ،صادرات ممکن استبحث 

 مصالح  ماست که شبکه ناقصی داریم.فعال بهترین برای  شود. حمل ریلیصادراتی  بصورت ریلی، کامیون ، هوایی و یا  دریایی حمل می کاالی

روسیه و اروپایی و... حمل و نقل ریلی ارزان و کم دردسر  همچون کشورهای همسایه شمالی . همچنین دردرون ایران حمل و نقل ارزان است

ها همسایگان و بنادر و پایانه طرحهای نیمه تمام ریلی را کمتر از دوسال به اتمام رساند و همه نقاط مشترک به شبکه ریلی  است. اگر دولت

 وصل شود صادرات ما حداقل سه برابر حال خواهدشد.

توان ریلی انجام داد. حمل هوایی کنند و بخش زیادی را  میبایدکاال مستقیم از مبدا به مقصد حمل شود، در دریا تحریم ها اذیت زیادی می

 ،اغلب کشورها محدودکننده است در ولی خارج از ایران به خاطر گرانی انرژی،مصالح اغلب توجیه ندارد. کامیون هم داخل ایران صرفش بیشتر 

ارخانه بارگیری کنند و سوخت دولت اجازه دهد کامیون های عراقی وافغانی از مبدا ک . اگردارندریلی ضعیف شبکه فغانستان که مگر عراق و ا

 چشمگیری کند. صادرات و سود آن رشد ،ارزان بگیرند

در  باید سازوکاری درست شود.و اما مهمترین قضیه کار خارجی داشتن دسترسی به شبکه بانکی جهانی است که تحریم ها سد بزرگی است 

دولت که بخش خصوصی مشکل دارد الزم است ناقصات  خارجی در م به عنوان مثال. نماید موارد را اصالح این حقیقت الزم است دولت

کنند  و صرافی امین سیستم صرافی و یا فضای غیرمجازی کار می ،جایی. در ارتباط با تبادل مالی و جابنامه مورد نیاز را تامین کندضمانت

خود از ایران را دارد. اینجا باید کار بهتر انجام درصد مصالح ساختمانی  31واسطه هست که کار سختی است.  کشور عراق  پتانسیل  واردات 

 ،جا  شود.  دولت و وزارت امور خارجه باید در الویتوان کنند و پول و کاال راحت جابهبات مرزی را رالزم است که مناسبرای همین قضیه  .شود
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همایش وزارت خارجه  کهزمانی اقتصاد نیست . ،که اولویت و تخصص ایشان ستا مشکل اینالبته تفکرو ماموریت اقتصادی داشته باشد.  

درصد وقت جلسه   41  نندگان حاشیه همایش هستند به عنوان مثالوصادرک بوده کند هدفشان نمایش و گزارش خودشانبرگزار میتجاری 

 !!!وقت دارنددقیقه  3صادرکننده ها  ازهر کدام ودر آخر  هست شام و ناهار  مقامات طرفین،سخنرانی 

 کلیه شرکت های ایرانی قرار گیرد؛ها با بودجه قوی دولت فعال شوند ودر اختیار خانهت های بازاریابی خصوصی  در سفارتاست شرکضروری 

 همه را رایگان در اختیار  کلیه تولیدکنندگان ایرانی بگذارند. یا محرمانگی  برای خودشان درست کنند و نباید انحصار و
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 4141ن سند چشم انداز بت

 

 مهندس محمدحسين افتخار 

 4141انداز بتن مسئول تدوین سند چشم

 

 

 

 

 ده است و چه هدفی در تدوین آن نقش داشته است؟ش تدوین سالی چه در سند اینجناب مهندس افتخار لطفا بفرمایید  -3

کشید. در طی این دوره  جلساتی با حضور آغاز شد که تدوین آن قریب به یک سال طول  3105در سال 3111تدوین سند چشم انداز بتن 

ترین بتن این سند را رونمایی شد. مهم همزمان با روز 01متخصصین و دست اندرکاران حوزه ی صنعت بتن برگزار شد که در نهایت در سال 

اه افزایش توان فنی ه همرها بکیفیت بتن مصرفی در پروژه ءپیگیری میکردیم ارتقا 3111هدفی را که ما در صنعت چشم انداز بتن 

 های بتنی بوده است.مهندسی داخلی در حوزه تولید و همچنین اجرای بتن در سازه ،مهندسین

 

 ؟است شده انجام سند اهداف حصول و شدن عملیاتی برای تاکنون هایی فعالیت چه -5

داف ذکر شده و همچنین نحوه اجرایی نمودن آشنا سازی مهندسین با اه 3111اولین قدم در زمینه عملیاتی کردن صنایع چشم انداز بتن 

ایش بتن بنام بتن چند دوره از هم برگزاریبوده که از جمله آن میتوان به برگزاری همایش درشهرهای مختلف و  3111سند چشم انداز بتن 

ی ساختمان و تاسیسات بود که با همکاری سازمان مجر 3111تهیه دست نامه بتن مانند موارد مهم دیگری اشاره کرد. همچنین  3111

عمومی در مرکز طرح تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با حضور افراد صاحب نظر و اساتید مطرح درحوزه بتن تدوین شد. این دستنامه که 

هداف سند گشا باشد. از جمله مواردی دیگری که در راستای پیاده سازی اتواند به عنوان یک سند فنی مهم راهبا دید اجرایی تهیه شد می

 .C40روزرسانی فهرست بهای ابنیه برمبنای رده مقاومتی بود و همچنین گنجاندن بتن تا رده مقاومتی هانجام گرفت ب
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 ؟دانید می چگونه را بتن صنعت فعلی وضعیت -1

چنین  تربیت مهندسین سازی و همقابل توجهی داشته است. فرهنگ ءسال ارتقا 33یا  31مقوله کیفیت در صنعت بتن کشور در مقایسه با 

جوان توسط نهادهای صنفی و علمی بخصوص انجمن بتن ایران موجب شده است که امروزه در اقصی نقاط کشور مقوله کیفیت بتن مورد 

 های پیچیده هم مد نظر قرار گیرد. ترین مصالح ساختمانی در طراحی و اجرای سازهتوجه و از سوی دیگر ظرفیت بتن به عنوان پر مصرف

ولی به نظر من هنوز جای توسعه و پیشرفت در  ،ستفاده از مواد افزودنی شیمیایی و معدنی در بتن توسعه خیلی خوبی در کشورپیدا کردها

های ویژه شامل بتن های پر مقاومت و بتن سبک و برای بحث روسازی و راه این صنعت وجود دارد. در زمینه قطعات پیش ساخته بتنی و بتن

 کار بیشتری در کشور وجود دارد.  سازی بتنی جای

 

 در صنعت بتن ایران قابل دستیابی هست؟ 3111تا چه حد دستیابی به افق  -1

به هر حال بحث تولید بتن در کشورارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی کشور دارد. زیرا هر زمان که ساخت و ساز شتاب گرفته مصرف بتن 

سازها شاهد آن ی نیز افزایش پیدا کرده است. با کاهش نرخ ساخت و ساز و افزایش رقابت میان بتنبه عنوان پرمصرف ترین مصالح ساختمان

اند که از جمله کاهش ها نسبت به کاهش کیفیت بتن اقدام نمودهایم که با سخت تر شدن اوضاع اقتصادی پیمانکاران برای کاهش هزینهبوده

ارزان بوده است. خوشبختانه در چند سال اخیر اگرچه کشور با  و از شن و ماسه بی کیفیت مقدار سیمان ،حذف مواد افزودنی و یا استفاده

 3111مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم میکند ولی با این وجود کیفیت بتن رو به افزایش بوده است. شعار اصلی سند چشم انداز  بتن 

توان گفت با توجه به آگاهی جامعه رت تدریجی و گام به گام بوده است. میساله و بصو 35در یک بازه  C50افزایش سطح کیفیت بتن تا رده 

ی مسیر خوبی برا درگرفته از سوی مراکز علمی و فنی کشور از جمله نظام مهندسی، همچنین سایر فعالیت هایی انجام  مهندسی کشور و

نعت بتن کشور موضوع ماشین االت و ی در زمینه رشد صهای اصلیکی چالشی تعریف شده قرار داریم.  دستیابی به اهداف در بازه زمان

های ظالمانه ایاالت متحده آمریکا روند نوسازی و یا تجهیز با کندی روبرو شده به علت تحریم  تجهیزات مورد استفاده در صنعت بتن است.

نیاز واقعی کشور نیست و جا دارد تا دولت  های داخلی نیز نسبت به تولید این تجهیزات اقدام می نمایند ولی پاسخگویاست. اگرچه شرکت

 های نوین در این صنعت اقدام نماید.  سازی تکنولوژیبا حمایت از توان داخلی نسبت به بومی
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 هاي بتن مسلحدر سازهاستراتژي تعميرات 

 

 

 دكتر سيد حسام مدنی

 انجمن علمی بتن ایرانعضو هيئت مدیره 

 

 

 

اند. ایشان در حال از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اخد نموده 3103مدنی مدرک دکتری در گرایش سازه را در سال دکتر سید حسام 

باشند. وی حاضر به عنوان دانشیار دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان و نائب رئیس انجمن علمی بتن ایران مشغول به فعالیت می

است.  های تحقیقاتی متعدد همکاری داشتهدر طرح دار بوده ورشد و دکتری را عهدهامه کارشناسی انمسئولیت راهنمایی حدود سی پایان

توان به همکاری در های ایشان میعضو کمیته تدوین مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان هستند. از دیگر فعالیت 3103از سال همچنین 

 دد همچون آیین نامه آبا اشاره نمود. های متعنامهها و آیینبازنگری و تدوین دستورالعمل

 

اندرکاران این حیطه باشد. های بتن مسلح داشته باشیم تا راهنمایی برای دستدر سازه اتدر این قسمت سعی داریم مروری بر استراتژی تعمیر

مقدماتی و جامع،  هایبازرسیشامل  مراحلتقسیم نمود که این  گام چهارتوان به های بتن مسلح را میاستراتژی تعمیرات سازهبه طور کلی 

 ،مبسوط دارندکامال د. قطعا هر کدام از این مراحل نیاز به توضیح نباشمی بهسازی و تعیین روش نگهداریطرح ، انجام ترمیم یا سازه ارزیابی

 شوند.لیکن در ادامه این مراحل به اختصار توضیح داده می

 

 گردد:وند انجام بازرسی اهداف ذیل دنبال میبه طور کلی در ر :سازه بتن مسلحبازرسی  -3

 آسیب بتن و میزان وسعت آن( لخرابی ها به دلیل شرایط محیطی )شناخت عل یازرسی -
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ای به لحاظ بارگذاری غیرمتعارف، اجرای ضعیف، بار سنگین، آتش سوزی، سیالب، نشست فونداسیون، فرسایش، های سازهآسیب بررسی -

 یایی و نگهداری نامناسب.اثرات خستگی، حمالت شیم

 .زایش سطح بارگذاریوضعیت فعلی سازه برای اف بررسی -

 .زیربنای سازه یا تغییر در ظاهر آن جهت افزایش سطحبازرسی  -

  .تعیین امکان اصالح وضعیت سازه جهت دستیابی به سطح ضوابط در کدها و استانداردهای حاضربازرسی برای  -

  .زه ای و یکپارچگی سازه یا المان های موجود در آنجهت تایید کفایت سابررسی  -

، پروژه مدارککنترل شود. در این دو نوع بازرسی الزم است بازرسی سازه به دو بخش بازرسی مقدماتی و بازرسی با جزئیات زیاد تقسیم می

-ها در دو نوع یازرسی کامال متفاوت میح بررسید. لیکن سطانجام گرد گزارش نویسیو  ارزیابی، آزمایش مصالح و نمونه برداری، بازرسی فیلد

در صورت آسیب جدی و گسترده یا نیاز به انجام  و یک بررسی مقدماتیپس از معموال ررسی مقدماتی یک بررسی جامع نیست و باشد. یک ب

 . شودتوصیه میجامع تر، یک بازرسی های دقیقآزمایش

 انجام شود: بایستی حداقل کارهای ذیلدر یک بررسی مقدماتی 

 مدارک موجود بررسی اولیه -

 مشاهده وضعیت سازه -

 کنترل و مقایسه سازه موجود با مدارک طراحی و ساخت -

 نمونه گیری موضعی و آزمایش در صورت نیاز -

 در صورت مشاهده شرایط خرابی شدید الزم است سریعا دستور اصالح وضع موجود و پایدارسازی سریع یا موقت داده شود.  -

بازرسی جامع انجام  ،برآورده ساختن اهداف کارفرما الزم بداندبازرسی مقدماتی نیاز به بررسی عمیق تر را جهت  زمانی که: بازرسی جامع

در نیازها و انتظارات کارفرما بررسی گردد و یک توافق نامه جدید به این منظور تنظیم گردد.  الزم است در این مرحله مجددا اهداف، میگردد.

 ییر یابد و تحلیل های اقتصادی و فنی جدیدی الزم داشته باشد. غت ن مرحله احتمال دارد استراتژی بازرسیای

 

گیری در مورد مراحل و تصمیم رسانبر حسب شرایط آسیب تهیه گزارش وضعیت فعلی سازه در مرحله ارزیابیارزیابی سازه بتن مسلح:  -5

 شود. انجام میو بررسی کفایت سازه ی بهسازی ای براآنالیزهای رایانهانجام یا  ترمیم
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های ها در قسمترود خرابی، تعیین مکانی که انتظار میهاها، تعیین وسعت خرابیعلت یا علل خرابی دقیق اهداف مهم ارزیابی شامل تعیین

ه نیاز به ترمیم یا بهسازی هایی کسایی همه محلشناو  سازه ایو مقاومت لرزه ها روی ایمنیدیگر سازه توسعه پیدا کنند، ارزیابی تأثیر خرابی

بینی شود. از لحاظ در این مرحله بایستی تصمیم گرفته شود که برای بحث تعمیرات، ترمیم لحاظ گردد یا بهسازی پیش شود.می دارند،

ارتقاء عملکرد سازه جهت  ،، در بهسازیباشد. در مقایسهمفهومی ترمیم به معنای برگرداندن سازه به وضعیت اولیه خود بدون تقویت اضافی می

 افتد. ای ارتقاء عملکرد اتفاق میبنابراین در شرایط ضعف سازه ،رودای طبق کدهای موجود انتظار میتحمل بارهای ثقلی و لرزه

 

 تعمیر و تقویت سازه بتن مسلح -1

به شرایط آسیب به سازه تعیین میگردند. در یک رویکرد کلی های بتن مسلح رویکردهای متعددی دارد که با توجه برای تعمیر و تقویت سازه

توان از و می در سازه های بتنی استو نوع مصالح  کارهای اصالحیک مبنای ارزشمند بین المللی برای انتخاب نحوه انجام ی EN1504بندی رده

سازی ترمیم بتن، مقاومشامل محافظت در برابر نفوذ، کنترل رطوبت، تعمیر و تقویت یازده روش کلی بندی دهبر اساس این رآن استفاده نمود. 

حفاظت یا بازگشت حالت انفعالی آرماتور، افزایش مقاومت عوامل شیمیایی، مقاومت در برابر افزایش افزایش مقاومت فیزیکی، ای، سازه

اب خسازه انتب آسیاز این موارد بر اساس شرایط  وشرک یا چند یباشند. میحفاظت کاتدی و کنترل مناطق آندی کاتدی،  نترلک الکتریکی،

دستنامه تعمیر بتن که توسط انجمن بتن امریکا تدوین استفاده از مراجعی همچون مجموعه همچنین و مورد استفاده قرار خواهند گرفت. شده 

 شود. توصیه می ضوابط مربوط به آن وترمیم  حوه اعمالنشده است برای تعیین 

 

 طرح نگهداری پس از ترمیم سازه بتن مسلح -1

های بعضی از قسمتممکن است  بی به طول عمر مورد نظر پس از ترمیم سازه، الزم است یک طرح نگهداری تعریف کنیم.به منظور دستیا

های ساختمان بتنی داشته سایر قسمتتر در مقایسه با ر بهره برداری مورد انتظار کوتاهساختمان بتنی محافظت شده یا ترمیم شده، یک عم

صوص عبارتند از پوشش های سطحی، درزگیرها و مواد هوابند. اگر یکپارچگی و عملکرد سازه در بخش های های آشنا در این خباشند. مثال

یک  و در صورت لزوم نوسازی شوند. آزمایشبازرسی،  تعمیرشده به این قبیل قسمت ها بستگی داشته باشد، ضروری است که آنها مرتباً

انتخاب نمی شود، بلکه عوامل اقتصادی، کاربردی، زیست محیطی و عوامل دیگر نیز تاثیر استراتژی مدیریت سازه فقط براساس زمینه های فنی 

 .دارند

 گردند:  جنبه های ذیل لحاظ در طرح نگهداری بایستی

  یک تخمین از عمر باقیمانده مورد انتظار ساختمان بتنی طراحی شده؛ -

  متر از عمر بهره برداری ساختمان بتنی است؛شناسایی هر بخشی از سازه که انتظار می رود عمر طراحی آن ک -
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 زمانی که هریک از این قسمت ها مورد بازرسی و آزمایش قرار گیرند؛  -

های بازرسی آتی تصمیم برای زمانکند و چگونه صورت نتایج بدست آمده را ثبت می سیستم بازرسی که مورد استفاده قرار می گیرد، به چه -

  شود؛گرفته می

  )البته درصورت وجود(، بعنوان مثال برای انجام حفاظت کاتدیک؛ ورالعمل برای عملیات محافظت پیوستهیک دست  -

)یا  آب های سطحی، ماکزیمم فشار برای آب دادن گردد، بعنوان مثال زهکش تهیهدر سازه  یک لیست از اقدامات احتیاطی یا ممنوعیت ها -

  یت استفاده از نمک یخ زدا؛یا ممنوع های پوشش داده شدهدر سازه شستشو(

. داری سازه وجود داردبرای نگه هاروش اینترکیبی از  و استراتژی نگهداری پیشگیرانه ،استراتژی نگهداری انفعالیشامل  سه استراتژی

در این تعریف  ز آن.کند و نه قبل ااستراتژی نگهداری انفعالی، ترمیم را در زمانی که شرایط واقعی سازه به حالت حدی می رسد الزامی می

بتن مانند ترک یا پوسته پوسته شدن و یا عالئم ناشی از خوردگی میلگرد مانند  آسیبهای آشکاری از وضعیت حدی معموال با وقوع عالمت

کند. به هرگونه آسیب محسوسی الزام آور میطرح نگهداری پیشگیرانه، ترمیم سازه را بدون  نشانه های زنگ زدگی روی سطح تعریف می شود.

مزیت این  در حالیکه هنوز پوشش قبلی از عملکرد مناسب برخوردار است. ،سال سیستم پوشش روی بتن تجدید میشود 31-3عنوان مثال هر 

 یابد. ر قابل توجهی افزایش میاستراتژی این است که ساختمان متحمل آسیبهای بزرگ نخواهد شد، لذا طول عمر کل ساختمان به طو

و استراتژی را نیز میتوان عملیاتی نمود. بعنوان مثال پس از تعمیر اولیه، تعمیرات ساختمان متوقف نشده و به صورت تعمیرات ترکیبی از هرد

 پیشگیرانه در بازه های مشخص انجام شوند.
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 هاو مزیت هاتصبنيان بتنی، فرهاي دانشركتش

 

ها تمعاون مركز شرك -زادهدكتر سعيد منجم

بنيان معاونت علمی و فناوري و موسسات دانش

 ریاست جمهوري

 

 

 های کشور قرار گرفته است؟بنیان در متن سیاستهای دانشای توسعه شرکتلطفا بفرمایید بر اساس چه ایدهزاده، جناب دکتر منجم -3

-. از آنجایی که سرمایهشودسازی میوآوری توسط دولتها طراحی و پیادهوری و ناسعه فنایت از تومی برای حیدر کشورهای مختلف سیاستها

، هاستت که نیازمند حمایتهای ویژه دولتسا یهایحائز ریسکها و هزینهو توسعه نوآوری در هر کشوری  پیشبرد فناوریهای نوینبرای گذاری 

ما هم این اتفاق افتاده و در سالهای اخیر به طور  در کشور .کنندهای حمایتی خاصی میم به طراحی برنامهدولتها در این زمینه اقدا معموال

توسعه فناوری و نوآوری از حمایت  ،و در قوانین و سیاستهای مختلف حاکمیتی شده استبه این موضوع توجه ویژه توسط دولتهای مختلف 

 3140حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان بوده که در سال قانون  ،در سطح قوانیناین حمایت ها بارزترین  است.مورد توجه قرار گرفته 

به عنوان و در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید  ،فناوری ریاست جمهوری تنظیم شده بودو بر اساس الیحه ای که در معاونت علمی 

آن، بر اساس که از این قانون استفاده می کنیم . ما امروز محسوب می شود ت از شرکتهای دانش بنیان جامعترین قانون در کشور ما برای حمای

برای حمایت در سطح ملی، گسترده ترین برنامه و به این ترتیب پیاده شده است برای شرکتهای دانش بنیان طراحی و جامعی برنامه حمایتی 

 .ه استاز شرکتهای دانش بنیان شکل گرفت

 د؟بنیان کردن یک شرکت )محصول( بایستی طی شوای برای دانشچه پروسه -5

، مند شودو موسسات دانش بنیان بهره حمایت از شرکتهاهر شرکتی برای اینکه بتواند از تائیدیه دانش بنیان استفاده بکند و از مزایای قانون 

ویژگی دوم . ت بکند باال فعالیست که در حوزه فن آوری های برتر و با ارزش افزوده اویژگی اول این  :داشته باشدویژگی اصلی را  ود الزم است
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می تواند  دویژگی اصلی را داشته باش 5اگر این  .این است که دانش فنی تولید آن محصول و یا خدمت در داخل شرکت بومی سازی شده باشد

و   www.daneshbonyan.irشرکت ها به سایت هنیازمند مراجعارزیابی  رایندفآغاز به عنوان یک شرکت دانش بنیان تائید بشود. اما 

کارگزاران تخصصی به شرکت آن  ،پرونده هر شرکت انجام شدبرای بغربال اولیه بررسی و ست و بعد از اینکه اثبت نام آنها در این سامانه 

 مورد ارزیابی دقیق تر قرار بگیرد.تا شود مربوطه در سطح کشور ارجاع می 

 ایی سازی قرار می گیردمورد بررسی و نه دکه در معاونت علمی و فناوری وجود دارپرونده هر شرکت پس از ارزیابی در کارگروه های تخصصی 

 نه؟ یاخواهد بود بنیان بهره مند دانش آیا از تائیدیه ه به شرکت اعالم می شود ک و نهایتا

در این فرایند رد می شوند می توانند در آینده فعالیتهای خودشان را توسعه بدهند و با تولید محصوالت جدید و با توسعه  که احیانا یشرکتهای

لذا  ،مراجعه کنندبرای ارزیابی های بعدی مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان ه سامانه ب مجددابا بومی کردن دانش فنی و  آوریهای خودفن

 وجود دارد.  دمورد ارزیابی قرار بگیرمجددا  امکان اینکه یک شرکت

 

 یابد؟بنیانی آنها اختصاص میگیرد و چه سطوحی برای دانشتعلق می بنیاندانشتاییدیه چه محصوالت یا خدماتی  به -1

دانش جدید و نیازمند تالش وابسته به هر محصول یا خدمتی که از نظر دانش فنی حائز پیچیدگی باشد و تولید آن به سادگی میسر نباشد و 

و ما البته فهرستی از محصوالت  .می تواند به عنوان یک محصول دانش بنیان تلقی شودباشد،  تحقیق و توسعه برای تولیدو برای بومی سازی 

محصوالتی که آیا و متوجه شوند می توانند مراجعه و آن را مشاهده کنند متقاضی یم که شرکتهای ه اقرار دادخدمات دانش بنیان را در سامانه 

به شرط اینکه  ه باشد،در آن فهرست وجود داشتشرکت  اگر محصوالت .یا نه فهرست مورد نظر وجود دارددر آنها هستند تولید در حال که 

قابل انش بنیان به عنوان یک شرکت دکه کند می تواند اطمینان حاصل دانش فنی تولید آن محصول در داخل شرکت بومی سازی شده باشد، 

 .هستندحائز پیچیدگی از نظر سطح فنی ، ه اندمحصوالت و خدماتی در آن فهرست قرار گرفتن. استتائید 

 

 آید؟ها حاصل میبنیان کردن، برای شرکتچه مزایایی از طریق دانش -1

بخشی از آنها در قانون حمایت از شرکتها و موسسات که تعریف شده مجموعه ای از مزیتها و امتیازات و حمایتها برای شرکتهای دانش بنیان 

همچنین در قانون به است. ارائه حال در به شرکتهای دانش بنیان که معافیتهای گمرگی و  ثل معافیتهای مالیاتیمدانش بنیان ذکر شده 

های معافیت "مثال .از اهمیت قابل توجهی برخوردار استموارد  که هر کدام از ایناشاره شده است نوآوری و شکوفایی های صندوق حمایت

های آوریحضور در فنو در نتیجه مزیت می دهد افزایش را و حاشیه سود آنها کاهش  را هزینه های شرکتهامرگی های گو معافیت اتیمالی

مجموعه گسترده ای از تسهیالت  .شرکتها عالقمندی بیشتری داشته باشند که در این حوزه فعالیت بکنندتا کند میدانش بنیان افزایش پیدا 

سرمایه و م از تسهیالت با نرخ ترجیحی که برای فعالیتهای مختلف سرمایه گذاری عااست  تعریف شدهنوآوری و شکوفایی صندوق در نیز مالی 

با شرایط مناسب و می توانند شرکتها که  یضمانتنامه هایو نیز  ،مونه و موارد دیگر به شرکتها اختصاص پیدا می کنددر گردش مثل تولید ن



2ن، شماره خبرنامه انجمن علمی بتن ایرا      

                                                                                                                                                                               99بهار   50

 

در کنار این  .آنها بهره مند شوند ازیا بخشی از خدمات توانمندسازی که می توانند به کمک صندوق  کننددریافت سهولت بیشتر و هزینه کمتر 

های دیگر و یا به صورت مستقل در حال ونت علمی و فناوری به کمک دستگاهمعااز سوی موارد که در قانون ذکر شده موارد متعدد دیگری هم 

که با کمک و  و فناور بنیان های دانش شرکتیفه تخصصی برای افراد فعال در وظ نظامتسهیالت مثل  ارائه به شرکتهای دانش بنیان هست

 .است به شرکتهای دانش بنیانارائه همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در حال 

کیلومتری شهرهای بزرگ دارای محدودیت استقرار که با  11هران و کیلومتری ت 351استقرار شرکتهای دانش بنیان در محدوده شعاع  زیتم

وط به تسهیالت صندوق توسعه بمربحث  . همچنینت جهاد کشاورزی در حال انجام استمحیط زیست و وزارسازمان صمت و همکاری وزارت 

ای تخصصی رایگان به ه ارائه مشاورهها است و یا ارائه به شرکتدر حال ملی که با کمک این صندوق با نرخ ترجیحی از طریق بانکهای عامل 

مباحث و گمرکی و بازرگانی  حثابو محوزه تخصصی مثل بحثهای مربوط به بیمه و مالیات  31بیش از در قالب شرکتهای دانش بنیان که 

بر این موارد الوه عست. ادر حال ارائه موضوعات مختلف دیگر  مباحث مربوط به بازاریابی و ،و چالشهای حقوقی شرکتهامربوط به مشکالت 

شود هزینه های آنها توسط معاونت علمی و فناوری پرداخت میاز درصد  31 حداقلارائه خدمات تجاری سازی که به طور میانگین  توان بهمی

 اشاره نمود.  خدمات تحقیقات بازار و غیره ،ی، خدمات حسابداریخدمات بازاریابی، خدمات طراحی صنعتمانند 

که شده است برای کمک به صادرات شرکتهای دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری طراحی و پیاده بسته حمایتی ویژه ای که همچنین 

ها برای معرفی این حمایت .ها فراهم بشودشرکتبرای ای در این مسیر شرکتها به بازارهای جهانی وصل بشوند و سهولت ویژه تا کمک می کند 

  شرکتها با مراجعه به سامانهو ر شده است منتشحمایت از شرکتهای دانش بنیان طراحی و  331تحت عنوان ای کتابچه

www.daneshbonyan.ir به صورت دقیقتر آشنا شوند.آنها توانند آن جزوه را مطالعه کنند و با حمایتها و نحوه دسترسی به می 

 توانند به پایگاه اطالع رسانی به نشانیآگاهی از نحوه دریافت حمایتها میمتقاضی به منظور ثبت نام و  یشرکتها

aneshbonyan.irwww.d .مراجعه نمایند 
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