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گـذارنـد! هـاي خـود نـمـیرا بر روي خـیـابـان 13قدر شوم که در بعضی از کشورها عدد عددي نحس و شوم است. آن »سیزده«گویند می

دانم اما من معتقد بر شوم و نـحـس ها موارد دیگر. شما را نمیشود و دهخداي دیگر می 12سیزدهمین خداي یونانیان باستان  باعث از بین رفتن 

روز عـادت  13در خودمان را در نظر بگیرید. بعد از بهآفرین است. براي مثال سیزدهبیشتر تغییرساز و تحول“  13” نیستم. من معتقدم “  13“ بودن

تر بگوییم همه چیز به دیدگاه و شویم براي نو شدن. شروع کار و تالش براي یک سال. سادهدهد و دوباره آماده میتعطیلی، حال تغییري روي می

 نگاه خود ما بستگی دارد. جور دیگر باید دید! بگذریم.

به سیزدهمین شماره خود رسید! نشریه پیش روي شما حاصل کار دانشجویان با ذوق و پر تالش دانشکده مهندسی دریا است.   »فانوس دریا«

هاي قبلی نشریه که حداقل خودم سردبیر بودم یک سر و گردن باالتر است. مطالبی اعـم از کنم این شماره از نظر محتوایی از شمارهاعتراف می

کـه است. نکته مـهـم ایـنگنجانده شده افزار، گردآوري مطالب علمی، مصاحبه و نیز گزارشهاي دانشجویی، ترجمه، معرفی کتاب و نرمیادداشت

جا که اطالع و آگـاهـی شد از نشریه حذف اما از آنکه از اهمیت آن کاسته میي زمانی طوالنی چاپ نشریه نظر به اینبخش اخبار با توجه به بازه

توانید از طـریـق می »خبرهاي مهم دریایی روز«از شرایط و مسائل روز دریایی  یک امر مهم و اساسی براي ما  است؛ بخش اخبار را تحت عنوان 

هایی جـهـت تـرویـج تهیه اینفوگرافیک »فانوس دریا«هاي اضافه شده توسط کانال انجمن به صورت تازه به تازه دنبال کنید. یکی دیگر از بخش

اسـت اینفوگرافیک تهیه شد که در همین نشریه به چاپ رسیده 2باشد که در طول این ترم هاي مختلف صنایع دریایی میفرهنگ دریایی و حوزه

 هاي دیگري تهیه و منتشر خواهد شد.و در آینده نیز با همکاري شما دوستان عزیز اینفوگرافیک

اسـت. گویی و نقادي او بودههاي دانشجو همواره صریحترین مشخصهنشریات دانشجویی متعلق به دانشجویان بوده، هست و خواهد بود. از مهم 

ها و انتقادات خود را کـه مـتـوجـه نشریات دانشجویی باید این بستر را فراهم کنند تا دانشجویان به راحتی بتوانند نظرات، پیشنهادات، خواسته

اوست که تراوشات ذهنی و فکر او را بـر روي »قلم«فضاي دانشجویی و دانشگاه و صنعت است در یک چارچوب معین بیان کنند. ابزار دانشجو 

در راه  »ي مـفـیـداستفاده«ي دوم و در وهله»استفاده«ي اول دهد. از این ابزار سعی کنیم در وهلهآورد و در اختیار دیگران قرار میکاغذ می

سازي سازي و جریاني مناسب را براي گفتمانهاي دانشجویی باید زمینهبخشی به دانشجویان کنیم. نشریات دانشجویی با انتشار یادداشتآگاهی

 اند.ساز تحوالت اساسی ابتدا در سطح دانشگاه و سپس جامعه بودهبه دانشجویان ایفا کنند که چه بسا تاکنون همین نشریات دانشجویی زمینه

و سیاهی به مسـائـل دانشـجـویـی،  ها نگاه ناامیدوارانه، تیرهنویسیم تا دیگران بخوانند! در زمانی که خیلیدیگران نوشتند و ما خواندیم، ما می

ها بـاشـد و راه را نشـان دهـد. است همانند نوري در این تاریکیطور که از نامش پیداست آمده، همان»فانوس دریا«دانشگاه و صنعت دارند 

ا ا رامیدواریم که توانسته باشیم تاکنون حداقل پرتو نوري باشیم و قطعا با کمک  شما دانشجویان این نور به مرور زمان بیشتر خواهد شد و فضـ

به او و حتی شما دوست عزیز! پس بخوانیم تا بنویسیم. و  »فانوس دریا«ها بستگی به خود ما دارد. به من. به تیم ي اینتر خواهد کرد. همهروشن

 شویم.بنویسیم تا خوانده

نویسیم که شما بخوانید. پس بخوانید. نقد کنید. پیشنهاد دهید. یادتان نرود ما دانشجوییم و نبض بیدار و امید جامعـه. با ما راحت باشید! ما می

گزارم و  همکاري با تک تک ایـن غایت سپاسپس دانشجو باشیم!در پایان از تمامی دوستان و همکاران عزیز که در این شماره همکاري کردند به

، در ایـن 96تر از هر چیزي برایم، حضور بسیار فعال دانشجویان ورودي جدید، ورودي حال کنندهاست. خوشبخش بودهعزیزان برایم بسیار لذت

دهد. از من نشنیده بگیرید اما این نوید را هدهـد علمی، دانشکده و حتی صنعت میتر براي نشریه، انجمنشماره بود که نوید  آمدن روزهاي خوب
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 مندیم؟! ما دغدغه

 محمد محمدي

پردازیم. با مراجعه بـه گفتیم حال به تشریح بیشتر آن می »جنبش دانشجویی توسعه صنایع دریایی«در شماره قبل نشریه از ضرورت تشکیل 

یابیم که این کلمه از اسم مصدر جنبیدن و به معناي حرکت و نقطه مقابل آرام و سکون است. در می »جنبش«ي جوي کلمهلغت نامه و جست

 نیندانشجو به عنوان قشر جوان جامعه باید همواره پویایی الزم را داشته و این پویایی را حتی به سطح جامعه و مردم منتقل کند که چه بسا چ

 است.کردهاست و یا تالطمی را کنترل نیز بوده و در طول تاریخ این دانشجو بوده که گاها تالطمی در اجتماع ایجاد کرده

مندي خود از آگاهـی و رشـد فـکـري تر شویم این دغدغهگیرد و اگر دقیقمندي دانشجو سرچشمه میاز هر چیز از دغدغهاین پویایی بیش

آیا وضعـیـت »مندیم؟!ما دغدغه«گیرد. سوالی که هر یک از ما دانشجویان دریایی باید از خود بپرسیم و بدان پاسخ دهیم. آیا دانشجو نشأت می

تر از بندرعباس، دبی درآمد هنگفتی فقـط از که چند کیلومتر آن طرفاست؟ اینصنایع دریایی برایمان به یک دغدغه اصلی و مهم تبدیل شده

هاي مریخی چابهـار و جـزیـره هاي گردشگري فراوان آن از کوهکیلومتر نوار ساحلی و جاذبه 5800بعد صنعت گردشگري دارد اما ما با وجود 

ي جنوبی دریایی کاسپیـن در هاي دیگر در حاشیهاسرارآمیز هرمز و بندر باستانی سیراف و رود کارون چو گل بارون در جنوب  گرفته تا جاذبه

اسـت. هاي خدادادي در اقتصادمان داریم، هنوز تبدیل به یک دغدغه نشـدهها و موهبتشمال کشورمان هنوز سهم بسیار ناچیز از  این ظرفیت

سازي را شروع کردند اما آنان با استفاده از این صنعت تحوالت اساسی و بنیادین در جنوبی و ژاپن که تقریبا همزمان با صنعت کشتیکه کرهاین

زایی و تولید ثروت کردند اما ما در کشورمـان اقتصاد خود بوجود آوردند و دیگر صنایع مرتبط به آن را نیز متحول کردند و به طور ساده اشتغال

رود. آیا هنوز توانیم! در حالی که زمان به سرعت از دست میتوانیم شناور بسازیم یا نمیها  همواره بر سر این منازعه کنیم که ما میپس از سال

 است؟ براي ما دانشجویان به یک دغدغه جدي تبدیل نشده

شود، خود درگیر موجی از ناامیدي نسـبـت کاش قلم بشکند و دیگر ننویسیم. اما متاسفانه امروزه دانشجو که به عنوان امید جامعه شناخته می

است. این در حالی است که دانشجو باید همواره امیدوار بوده و بذر امید را در جامعه بپراکند. دانشجو جـور است شدهاي که هنوز نیامدهبه آینده

سـاخـت روزهـاي دیگر باید ببیند. دانشجو نباید به فکر آمدن روزهاي خوب باشد بلکه با تالش کردن باید به فکر ساختن روزهاي خوب باشـد.

دانشجو بودن یعنی تالش!تالش!و تالش! تالش و کوشش براي ساخت ایرانـی آبـاد و    مان. پدر. مادر. خانواده و خودمان.خوب براي مردم وطن

چنان بچرخـد. دانشـجـو سازي مشغول به کار است تا چرخ این صنعت همدرجه کارخانه کشتی 50دنیایی بهتر براي آن کارگري که در دماي 

ي دو طـرفـه اسـت. ها یک رابطههایی دانشجویی هستند. اثرگذاري و اثرپذیري دانشجو و تشکلها تشکلترین ارکان جنبشباشیم!یکی از مهم

هـا و ها باید در راستاي ارتقا سواد و آگاهیگر و فعال یک تشکل پویا و قوي را خواهد ساخت و از سویی تشکلیعنی از سویی دانشجوي مطالبه

هـاي اندازي میزگردها و تریبونصفحه، راه 2ها و نشریات دانشجویی حتی به اندازه رشد فکري دانشجویان اقداماتی را انجام دهند. چاپ یاداشت

ها صورت بگـیـرد. بـایـد هاي تخصصی با مدیران دریایی، نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی باید توسط تشکلآزاد حتی با تعداد کم، نشست

اي فراهم گردد تا صداي دانشجو شنیده شود. دانشجو باید خودش را باور داشته باشد. قفل یعنی کلیدي هم هست. اگر نگوییم کلید قفـل زمینه

خواهد صدایش شنیـده شـود تواند کلیدساز باشد. بدیهی است اگر دانشجو میتوانیم بگوییم دانشجو میصنایع دریایی دانشجو است حداقل می

هاي دریـایـی کشـور بـایـد هاي دانشجویی دانشگاهباید چیزي براي گفتن داشته باشد که این از مطالعه و خواندن حاصل خواهد شد. تشکل

هاي مشترك داشته باشند و حتی اگر در بـعـضـی از تجربیات و اطالعات خود را در اختیار هم قرار دهند و بعضا اگر در توانشان است همکاري

هاي دریایی باید اقـدامـی در هاي حال حاضر دانشگاههاي دانشجویی فعال نیست و یا کال تشکل دانشجویی وجود ندارد تشکلها تشکلدانشگاه

ي دانشجویان دریایی شنیده شود. کالم آخر اینکه در مـورد ها انجام دهند. تا صدایی یکنواخت و هماهنگ از سوي همهجهت فعال شدن تشکل

 دریا بخوانیم و بقیه را نیز به خواندن در مورد دریا تشویق کنیم و از هر فرصتی در جهت ترویج گفتمان توسعه دریامحور استفاده کـنـیـم تـا

 بتوانیم با کمک هم گفتمان توسعه دریامحور را توسط جنبش دانشجویی توسعه صنایع دریایی به سر منزل مقصود برسانیم.ان شاءاهللا



 چنین شد که دانشجو شدم!

 دریا 96محمد مهدي مهاجر/
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  .ها، اولین روز اولین سال تحصیلم را به خاطر ندارم بر خالف اغلب انسان

 به خاطر ندارم چگونه به مدرسه رفتم، مراسم روز اول به چه شکل بود یا حتی روپوشم به چه رنگ بود .

 تنها تصویر گنگی که از آن زمان به یاد دارم، سجاد است.

 نبود. »با من دوست می شوي «پسري سیه چرده که آشناییم با او مطابق کلیشه ي 

  .هاي باالتر آمدم و زسیدم به سال پنجم تحصیلم درس خواندم، الف، ب ، پ، جدول ضرب ، بخوانیم و بنویسیم و به سال

 .براي اولین بار در انتخابات شوراي دانش آموزي شرکت کردم و به عنوان نفر دوم برگزیده شدم

  .بماند که مزه اش زیر زبانم رفت و پس از آن تقریبا همه سال عضو شوراي دانش آموزي بودم

 .کار جدي شده بود، براي نخستین بار مسئولیت به من واگذار شد و سرپرستی کمیته ي بهداشت را پذیرفتم

  .گذشت و نوبت به ثبت نام آزمون تیزهوشان رسید. بدیهی بود از من توقع قبولی هم می رفت

اما از اقبال بد، یا شاید هم خوب، شب آزمون در تب سختی سوختم و صبح آزمون وقتی هم قطاران من مشغول فکر کردن به سواالت سخت 

  !آزمون بودند، ذهن من درگیر این سوال بود که چرا من نباید بتوانم شرکت کنم

  .ابتدایی گذشت و نوبت به مقطع راهنمایی رسید

  !به عکس اول دبستان، اول راهنمایی را به خاطر دارم، کامال واضح و شفاف

  .با گروهی دوست شدم و روابط پررنگ تر شد و رفاقت کم کم معنا گرفت

  .شاگرد اول هر سه سال راهنمایی شدم و زمان آزمون استعدادهاي درخشان رسید و بدیهی بود از من توقع قبولی هم می رفت

  !اما از بخت بد، یا شاید هم خوب، زمان ثبت نام کمی عقب و جلو شد و من از ثبت نام بازماندم

و افسوس خوردم!چرا که هم قطاران من می توانستند در مدارس خوب تحصیل کنند و من می بایست در مدرسه اي گمنام، در شمال شرقی 

  .ترین نقطه ي تهران درس می خواندم

  !رسید به سال سوم، امتحانات نهایی

  . گویا این تب بنا نبود براي همیشه از تن من رخت بر ببندد
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پنج امتحان را با تب سختی گذراندم با این کیفیت که قبل از 

 !امتحان زیر سرم بودم و بعد از آن زیر سرم

هاي  کمی بزرگ شدم، فکر هاي مهم تر، درس هاي مهم تر،دغدغه

  !بزرگ تر، بیشتر

  !و باز هم پس از اندکی رسید سال کنکور

 !سال سرنوشت

  !ترین سال زندگی هر فرد پیش از ازدواج به زعم من، مهم

به گمانم بر خالف اکثر امیرکبیري ها، سال کنکور به من خیلی 

  !خوش گذشت

  !به جرئت می توانم بگویم از هیچ تفریحی فروگذار نکردم

روزي را به خاطر نمی آورم که والیبال بازي نکرده باشیم، یا گیم 

 !نت نبوده باشیم، یا به دیدن مناطق نادیده ي تهران نرفته باشیم

خواندیم، خیلی هم  کنم که درس هم می البته کتمان نمی

  !خواندیم می

ساعت کامل درس خواندیم تا به  24به خاطر دارم روزي را که 

برنامه ي گزینه دو برسیم و شب آزمون بی هوش شدیم و زمانی به 

 !هوش آمدیم که زمان انتشار نتایج گزینه دو بود

 کمی بعد. 

 روز کنکور. 

  !روزي بی استرس

روز بی استرس کمتر در زندگی من دیده می شود، گاهی حتی از 

  .هاي مجازي ایجاد شود کمبود استرس سعی می شود استرس

  !خصوصی بود اما روز کنکور روز به

 !پس از کنکور بی صبرانه منتظر انتشار نتایج آزمون بودم

ي  با دیدن رتبه ام کمی در خودم رفتم و تالش کردم انتخاب رشته

  .هوشمندانه اي انجام دهم

سایت را باز .نوبت به روز انتشار نتایج نهایی آزمون سراسري رسید

کردم و چشمانم را بستم این کارهمیشه جواب می دهد و بهترین 

 امور پشت چشمان بسته اتفاق می افتند.

وقتی چشمانم را باز کردم و چشمم به نام امیرکبیر خورد نفس 

ي مورد عالقه ام را در کنارش  راحتی کشیدم و وقتی نام رشته

  !دیدم، خداي را شکر گفتم

  !رسید روز پنجشنبه

 ناگهان به خودم آمدم و خود را زیر سر در دانشگاه امیرکبیر یافتم

 به پشت سر نگاهی کردم.

آموزي، تیزهوشان،  سجاد، الف، ب، پ، جدول ضرب، شوراي دانش

زنگ ورزش، بخوانیم و بنویسیم و ... همه و همه به صف ایستاده 

  .کردند ام می بودند و بدرقه

 هاي اهدایی حرکت کردم ها و پیکسل سر برگرداندم و به طرف گل

 تر از در وصف آوردن بود. به عکس تصورم، فضا صمیمی

با گرفتن کارت دانشجویی ام براي اولین بار نوزده سال زندگانی ام 

 به چشمم آمد.

 !همه چیز برایم تازگی داشت

ي خودمان، تا  ها در دانشکده از برگزار نشدن هیچ یک از کالس

هایی که در زندان مدرسه خبري ازشان  رزرو غذاي سلف و آزادي

 نبود

  .آزادي بیان گروه هاي سیاسی دانشگاه برایم جالب بودند

درجه مخالف هم بودند  180تجمع انسان هایی با تفکراتی که بعضا 

  .برایم جالب بود

 .کالس هاي پر جمعیت برایم جالب بودند

  .رفاقت ها و روابط برایم جالب بودند

ترس از درس برایم جالب بود، آکواریوم و پارك دریا برایم جالب 

بودند، آسانسور پیر کننده ي نساجی برایم جالب بود، آشنا شدن با 

برخی امور برایم جالب بود، ورود از فضاي بچگانه به چنین فضاي 

در عین صمیمیت جدي، برایم جالب بود، روزانه دو گیگابایت 

دانلود با سرعت باال برایم جالب بود، دیدن بسیاري از آشنایان قدیم 

 ... برایمً جالب بود و

 .هر روز با شوق بیشتري نسبت به روز قبل به دانشگاه آمدم

  !تري جهت کشف جلوي چشمم دیده شدند ه هر روز امور تاز

  .می شوند

ي مهندسی دریا هستم،  و امروز که من دانشجوي ترم اول رشته

ها،  ي کشتی آرامش، تمام دغدغه روزي را می بینم ، که بر عرشه

ها و ناکامی ها را، به آرامش دریا می سپارم  درس، دانشگاه، نا آرامی

 ... می پیوندد، محو می شوم »آسمان«و در نقطه اي که دریا به 
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 معرفی دانشکده  مهندسی دریا

 

 شده توسط بشر  ترین ماشین ساخته  کشتی؛پیچیده

 دریا 96مهیار اکبرزاده/

به اذعان همه ي سازه سازان ، کشتی پیچیده ترین سازه ساخته دست بشر است . حال آن که شناخت این ساختار پیچیده، در عین سختی، 

مبحثی شیرین و قابل جذب براي عالقمندان به این رشته است . این نوشتار جستاري پیرامون انواع سازه هاي متحرك دریایی است . از آن جا 

که شناخت و معرفی سازه هاي کشتی ها، الزم به شناختی اجمالی در مورد انواع کشتی هاست.بنابراین به معرفی کشتی هاي مطرح موجود می 

 پردازیم تا در خالل آن موضوعات را مطرح کنیم. 

 انواع کشتی ها از نظر ساخت و کاربرد: 

 General Cargo ship)کشتی هاي شامل کاالهاي عمومی(

این نوع کشتی ها مجهز به جرثقیل هایی هستند که همه نوع بـار را 

خالی و بارگیري می کند .در این کشتی ها انبار ها در قسمت جلو قرار 

دارند، و موتورخانه و محل اسکان خدمه در قسمت انتهایی است برخی 

از آن ها عرشه میانی دارند به طوري که بتوان کاال ها را در چند طبقه 

 بر روي هم قرار داد.

 bulk carrier)کشتی هاي فله بر خشک (

این کشتی ها ذغال ، ذغال سنگ و سنگ معدنـی و کـاکـائـو، کـود 

شیمیایی، گندم و سایرغالت و ... را حمل می کنند. این کشـتـی هـا 

عرشه مسطح دارند. سر تا سر عرشه درب هاي ضد آب دیده می شـود 

که در برابر نشست آب مقاوم و محافظ هستند. این کشتی ها خود بـه 

نوع کشتی دیگر از نظر مقدار و ظرفیت بارگیري تقسیم می شـونـد  4

هزار تن شروع شده و به کشتی هایی با وزن چشمگیري مـی  10که از 

رسند به طوري که برخی از آنها حتی از کانال پاناما نمی توانند عـبـور 

کنند و براي گذر از اقیانوس اطلس به آرام مجبور هستند از دمـاغـه 

 هورن در جنوب کشور شیلی عبور کنند. 

این کشتی ها از لحاظ ساختمان و موارد استفاده به دو دسته اصـلـی 

 تقسیم می شوند: 

 special bulc carrier)الف) کشتی هاي فله بر مخصوص (

طراحی این نوع کشتی به نوعی است که می توانـد یـک یـا دونـوع 

محموله را حمل نمایند و معموال پس از تخلیه بار و هنگام مراجعت بـا 

 انبار خالی در حفظ تعادل خود دچار مشکل هستند.

 mul� purpose ships)ب) کشتی هاي فله بر چندمنظوره (

در ظرفیت هاي متفاوتی ساخته می شوند و ظاهر آن ها مثل کشـتـی 

هاي فله بر خشک با لوله هاي متعدد نفت و هواکش هاي ویژه مخـازن 

 بر روي عرشه است . 
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 )oil tankersکشتی هاي نفتکش (

براي حمل نفت و محصوالت نفتی هستند. سطح عرشه این نوع کشتی 

ها پوشیده از لوله ها و پمپ ها است . و طبقه بندي این کشتی ها بـر 

اساس گنجایش نفت در آن ها می باشد. شکل ظاهري ان ها تقـریـبـا 

شبیه کشتی هاي فله بر بوده که به جاي دریچه هـاي بـزرگ روي 

 مخازن دریچه هاي کوچکتري دارند . 

در آن ها پمپ هایی که کار تخلیه  وبارگیري را انجام می دهـنـد در 

 محلی جدا نصب شده اند.

توسعه و بهتر شدن ساختمان نفتکش ها بعد از جنگ جهانی دوم بـه 

دالیل مختلفی صورت گرفت. در این کشتی ها تانـکـر هـا مـعـمـوال 

جرثقیل هاي کوچکی دارند که با آن لوله هاي ترمینال را بلند کرده و 

 به لوله هاي کشتی متصل می سازند. 

بارگیري و تخلیه توسط پمپ هاي نصب شده بر روي عرشه یا سـکـو 

 انجام می شود . 

در آن ها یک رو بناسازي و ساختمان به عنوان محل اسکان خدمه در 

قسمت پاشنه موجود است و براي محافظت پرسنل از تاثیرات ناشی از 

امواج یک راهروي مرکزي در طول عرشه فوقانی و کمی باالتر از عرشه 

 می سازند. 

 )ro-roکشتی هاي حمل وسایل نقلیه (

 این کشتی ها مجهز به سکوهاي مخصوص در جلو، عقب یا پهلو به نام 

ramp . می باشند و براي حمل وسایل نقلیه استفـاده مـی شـونـد

محموله هایی که در این کشتی ها هستند بسیار متنوع، اعم از کانتینر 

ها، خودروها، اتوبوس و وانت و ... است و براي مسافرانی که با وسیـلـه 

نقلیه خود سفر میکنند مناسب هستند. این کشتی ها انواع مختـلـفـی 

 :دارند 

 الف) چندمنظوره

 ب)مجهز به جرثقیل

 ج)حمل مسافر

 د)حمل خودرو

 (container ships)کشتی هاي کانتینر بر 

براي حمل انواع محموله ها با بسته بندي کانتینر طراحی و ساخته می 

شوند. ساختمان این کشتی ها همچون جعبه اي باز می بـاشـد کـه 

کانتینر ها در آن به ردیف و ستون هاي منظم چیده می شوند. انـبـار 

هاي این کشتی ها داراي تسمه هاي فوالدي عمودي هسـتـنـد کـه 

کانتینر ها را در میان این تسمه ها می چینند و این تسمه ها عالوه بر 

اینکه از حرکت انحرافی جلوگیري می کنند، کانتینر ها را در کنار هـم 

ثابت نگاه می دارند و انواع مختلفی دارند . الزم بذکر است این کشتـی 

ها عرشه میانی نداشته و لذا براي تحمل ممان هاي پیچشی وارد بـر 

 بدنه ، اغلب این کشتی ها را دو جداره می سازند.
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 LNG)کشتی هاي حمل گاز مایع (

LNG  حاصل فرآیند میعان گاز طبیعی است که تنها در این صورت

قابل حمل به بازارهاي مصرف توسط کشتی هاي خاصی که به این 

منظور طراحی شده است می باشد و به دلیل اهمیت این ساله از 

کشتی هاي دوجداره و استاندارد هاي دقیق صنعتی بهره گیري می 

کنند. شکل ظاهري آن به صورت سه یا بیشتر نیم کره هایی که بر 

 روي کشتی قرار گرفته اند می باشد . 

 کشتی هاي یخچالی 

جهت حمل کاالهاي فاسد شدنی من جمله گوشت و میوه و مواد 

غذاي استفاده می گردند و انبارهایی با سردخانه هاي مخصوص دارند 

 که روي عرشه آن ها قابل مشاهده است . 

 passenger ships)کشتی هاي مسافربري (

کاربرد این کشتی ها از نامشان پیداست. ابتدا در این نوع کشتی ها 

موتورخانه در وسط قرار داشت. در قسمت پایین مخازن آب و سوخا 

و پاشنه کشتی به محل زیست ملوان، آشپزخانه و سالن هاي پذیرایی 

مهمانان اختصاص یافته بود. کشتی هاي مسافربري امروزي داراي 

رمپ ورود خودروها و کابین هاي خصوصی، سینما، استخر، 

 بیمارستان به پزشکان متخصص می باشد . انواع این کشتی ها :

 الف)الینر : براي سفرهاي طوالنی

 ب)فري : براي سفرهاي کوتاه

 ج)تفریحی : سفرهاي دور یا نزدیک 

ستاره روي سطح آب  5برخی از این کشتی ها مجلل و مانند هتلی 

هستند و با یک نظر مشاهده می شود که ساختمانی بر روي آن ها 

 روي آب شناور است. 

 کشتی هاي دوبه بر

براي حمل سایر شناور ها خصوصا دوبه ها هستند . و داراي جرثقیل 

هایی براي بارگیري دوبه ها می باشند. {دوبه به شناوري مکعب 

مستطیل شکل تو خالی که معموال پیشرانه ندارد و آن را قایق 

دیگري می کشد می گویند } و براي حمل کاال به اسکله هایی با 

عمق کم و رودخانه هایی که قابل کشتیرانی نیستند استفاده می 

 شوند.
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 TUGS)کشتی هاي یدك کش(

براي انجام یدك کشی کشتی هاي بزرگ در محدوده بندري 

استفاده می شوند. بر روي آن ها قسمتی براي کنترل کشتی در 

قسمت جلو و محوطه اي در قسمت پشت وجود دارد. و بیشتر روي 

قدرت این کشتی ها کار می شود چرا که باید کار یدك کشتی هاي 

 بزرگ را انجام دهند.

 شناورهاي چندبدنه

 این شناور ها انواع خاصی دارند :

 catamaran)الف) دو بدنه یا کاتاماران (

 Trimaran)ب) سه بدنه یا تري ماران (

 mul�-hull)ج) بیش از سه بدنه (

این کشتی ها کاربرهاي خاصی دارند و مسافر بري و نظامی می 

باشند . و مزایاي بیشتري که نسبت به کشتی هاي دیگر دارند به 

 شرح ذیل است : 

 وجود تعداد بیشتر صندلی حمل مسافر در یک عرشه از شناور-1

 پایداري بسیار مناسب به دلیل عرض زیاد بدنه  -2

تاثیر پذیري کم از امواج دریا چرا که مقطع کوچکی از بدنه در  -3

 معرض تهاجم امواج است 

 سرعت باال -4

شکل چند بدنه این شناورها باعث کاهش شدید حرکات رول آن می 

گردد. شناور هاي دوبدنه اي داراي سطح خیس شده بیشتري 

هستند بنابر این مقاومت اصطکاکی در آن ها نسبت به شناور هاي 

تک بدنه اي بیشتر می باشد اما بدلیل هیدرودینامیکی بودن و شکل 

خاص بدنه در سرعت هاي باال نیروي مقاومت موج سازي کمتري 

 کنند . تولید می

 )naval shipsکشتی هاي نظامی(

 انواع مختلفی دارند که به اختصار به آن ها اشاره میکنیم.

 الف)ناو هواپیمابر:

یک فرودگاه نظامی شناور است که تعداد زیادي هواپیماي جنگنده 

 را بر روي خود جاي میدهد.

داراي دو عرشه ي پرواز هستند که یکی در راستلی طولی شناور 

است و عرشه ي دیگر عرشه ي پرواز مایل است که با خط مرکزي 

درجه میسازد. از عرشه ي مایل براي نشستن  7-11ناو زاویه ي 

هواپیما استفاده می شود چرا که در مقابل ان هواپیمایی وجود 

ندارد.و عرشه ي اصلی اغلب براي بلند شدن و پرواز کردن هواپیما 

 استفاده میشود.

روي عرشه جند رشته کابل ترمز وجود دارد که براي کاهش شتاب 

 هواپیما استفاده می شود.
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 ب) نبرد ناو :

پس از ناو هواپیمابر بزرگترین کشتی جنگی محسوب میشودك که 

داراي سنگین ترین تسلیحات بر روي شناور میباشد و بدنه ي این 

 شناور به سختی زره پوش شده است. 

این کشتی ها براي بمباران شدید و سنگین ساحلی و همچنین 

عملیات ضد هوایی استفاده میشوند.ولی پس از جنگ جهانب دوم 

تقریبا کنار گذاشته شدند چرا که درصورت غرق شدن یکی از انها 

 چندین تن فوالد و چند صد نفر از بین میرفتند.

 cruiser)پ) رزمناو (

نظامی و کوچکتر از نبردناو است وداراي تسلیحات سنگین وزره 

 پوش قدرتمند است.

 )destroyerت)ناوشکن(

ابعاد کوچکتري نسبت به رزمناها دارند و داراي قابلیت تحرك و 

مانورپذیري باالیی بوده  وداراي تسلیحات متنوعی است کار اصلی 

ناوشکن ها اسکورت کردن ناوگان نظامی به خصوص رزمناوها و ناو 

 هاي هواپیما بر است.

 ):frigateفریگیت (

داراي لبعاد و تناژ کوچکتري از ناوشکن است و براي اسکورت 

ناوشکن ها و کاروان هاي دریایی بکار میروند.انها داراي بدنه کشیده 

 و باریک بوده و سرعت حرکت بسیار باالیی دارند.

 ):corve�eناوچه(

کوچکتر از فیریگیت ها هستند و داراي سالح سبک و قابلیت تحرك 

 باشد.و مانور باال می

 :قایق جنگی 

سبکترین عضو ناوگان نظامی دریایی و معموآل داراي تناژ کمتر از 

تن هستند. به دلیل تناژ کوچک امکان حضور در مناطق  300

 ساحلی را دارند. 

با وجود این ها، کشتی ها و قایق هاي دیگري وجود دارند که کارایی 

هاي حاصی دارند و در کار هاي به حصوصی از انها استفاده میشود 

ولی از نظر سازه و ساختار روي عرشه در یکی از زیر مجموعه هاي 

 گیرند.باال قرار می

 مراجع:

 کتاب جامع مهندسی معماري دریایی، محمد مونسان ]1[

[2]Safirancargo.com 

[3]Marinenews.ir 
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 IMOمعرفی سازمان 

 دریا 96مهرنوش غالمی/

IMO  یکی از سازمان هاي تخصصی سازمان ملل متحد است که مسئولیت ثبت استانداردهاي جهانی براي ایمنی، امنیت و عـمـلـکـرد زیسـت

محیطی حمل و نقل بین المللی را بر عهده دارد. نقش اصلی آن ایجاد یک چارچوب قانونی براي صنعت حمل و نقل است که منصفانه و موثر، بـه 

 ]1طور جهانی پذیرفته شده و در سراسر جهان اجرا شده است. [

کشتیرانی یک صنعت بین المللی است و تنها در صورتی می تواند به طور موثر کار کند که استانداردها و مقررات تنظیم شده بر اسـاس  اصـول 

 است که این روند را انجام می دهد.سازمانی   IMOبین المللی اجرا شوند. 

ترین روش حمل و  پذیرد. حمل و نقل دریایی کارآمدترین و مقرون به صرفه ونقل دریایی انجام می درصد از تجارت جهانی توسط حمل 80بیش از 

قابل اعتماد و کم هزینه براي حمل کاال در سطح جهانی، تسهیل تجارت و کـمـک بـه ، نقل بین المللی براي بسیاري از کاالها است. این وسیله

 ایجاد رونق بین ملت ها و مردم است.

 پشتیبانی می شود. IMOو این توسط چارچوب قانونی توسعه یافته و توسط  -جهان به صنعت کشتیرانی بین المللی ایمن و کارآمد متکی است 

 -از جمله طراحی کشتی، ساخت و ساز، تجهیزات، انبار، عملیـات دفـع  -شامل تمام جنبه هاي حمل و نقل بین المللی دریایی   IMO اقدامات

 براي اطمینان از این بخش حیاتی براي سالمتی، زیست محیطی، انرژي کارآمد و امن است.

کشورهاي عضو سازمان، جامعه مدنی و صنعت حـمـل و   ،IMOحمل و نقل جزء ضروري هر برنامه اي براي رشد اقتصادي پایدار است. از طریق 

. نقل هم اکنون با یکدیگر همکاري می کنند تا از سهمیه اي مداوم و تقویت شده در زمینه اقتصاد سبز و رشد به شیوه اي پایدار حمایت کـنـنـد

 در سال هاي آینده است. IMOارتقاء حمل و نقل پایدار و توسعه پایدار دریایی یکی از اولویت هاي مهم 

وري انرژي، تکنولوژي و نوآوري جدید، آموزش و پرورش دریایی، امنیت دریایی، مدیریت ترافیک دریایی و توسعه زیرساخت هـاي دریـایـی  بهره

استانداردهاي جهانی مربوط به این موارد و مسائل دیگر براي ایجاد یک چهارچوب نهادي الزم براي قراهم   ،IMO(توسعه و پیاده سازي) از طریق 

 کردن یک سیستم جهانی حمل و نقل دریایی سبز و پایدار، ارائه شده است. 

کشور عضو این سازمان هستنـد. مـقـر ایـن  161در حال حاضر المللی دریانوردي هستند.  در حال حاضر آقاي کیتاك لیم، دبیرکل سازمان بین

هـاي  هـمـکـاري«، »مسائل حقوقی«، »حفاظت از محیط زیست دریایی«، »امنیت دریایی«کمیته اصلی  5داراي  IMOسازمان در لندن است. 

 هاي بعدي نشریه در مورد این سازمان بیشتر توضیح خواهیم داد. است. در شماره »تسهیل«و  »فنی

  

h�p://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx ]1[ 
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 وگو صمیمانه با دکتر قاسمی گفت

 دریا 95زاده، یاسین حسنی/ محمدمهدي یوسف

 و این دانشگاه؟  لطفا در ابتدا خودتون رو معرفی کنید و اینکه اصال چه جوري شد اومدین این رشته 

ام رو  کنم که من مدرك کارشناسی تون عرض قاسمی هستم استاد تمام دانشکده مهندسی دریا در گرایش هیدرودینامیک و رانش. خدمت 

از دانشگاه شریف و رشته مکانیک گرفتم و بعد براي دوسال به دانشگاه نفت محمود آباد رفتم و اونجا با رشته دریا آشنا شدم و بعد با 

ارشد وارد دانشگاه گدانسک لهستان شدم.اون زمان لهستان  قبولی در آزمون اعزام به خارج وزارت علوم، براي تحصیل درمقطع کارشناسی

و بعد از مقطع ارشد براي تحصیل در مقطع دکتري از طرف دولت ژاپن  سازي بسیار پیشرفته بود  که جزئی از شوروي بود در رشته کشتی

آموزي در  ونیم به عنوان کار سال این دوره را به اتمام رساندم و حدود یک 76براي دانشگاه ملی صنعتی یوکاهاما بورس شدم و در سال 

پسادکترا به دانشگاه مونیرال کانادا   وبعد براي گذراندن دوره  که بزرگترین شرکت صنایع سنگین ژاپن است فعالیت کردم IHIشرکت ملی

وارد دانشگاه امیرکبیر شدم  80هم رفته حدود ده سال در کشورهاي مختلف خارجی مشغول تحصیل و پژوهش بودم و سال  رفتیم و روي

 .جا مشغول تدریس و تربیت مهندس هستیم و تا االن این

 کنند؟ دانشکدمون خوبه؟ فضاي کاري مناسبی حاکمه و دانشجویان با انگیزه و تالش کار می استاد بنظرتون حال 

چنین  و هم  نفر هست 15سال در دانشکده مشغول هستم و حدودا تعداد هیئت علمی ما، 17خدمتتون عرض کنم که من االن نزدیک  

و تعامل داریم و با دانشجویان هم  و دوستانه هست و با همدیگر در تصمیمات مشارکت  تعدادي استاد مدعو. ارتباط ما با هم بسیار خوب 

کنیم.البته از دانشجوي کارشناسی نباید انتظار زیادي در  هایشان کمکشان می ها و درس کنیم که در پروژه رابطه خوبی داریم و سعی می

 .است هاي صنعتی نیز تعریف شده رابطه با تحقیق و پژوهش داشت اما در مقطع ارشد و دکترا فضا بازتر است و بعضا پروژه

 و جذابیت هست، شما هم موافقین یا نه؟ شما(استادي) یک شغل بدون هیجان خب استاد،از نظر اکثر مردم شغل 

قطعا نه! رشته معلمی و تدریس کردن جذابیت خاص خودشو داره و شخص باید واقعا عاشق این حرفه باشه و من خودم به شخصه  

برم.و  رو صرف پژوهش و آموزش کردم ولی بسیار از این کار لذت می که بسیاري از وقتم  دارم و با این آموزش و تربیت دانشجو رو دوست

 .اي تر تو این زمینه دارم هاي فراوانی رو براي فعالیت بیشتر و حرفه هنوز انگیزه

خب گفتید انگیزه،از دید ما جوونا یکی از ابعاد انگیزه براي کار کردن بحث اقتصادیه. جسارتا درآمدتون خوبه؟ راضی  

 هستید؟
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هرحال از نظر اقتصادي باید بگم که شغل  متاسفانه به 

حقوق ثابت داره و کسی که به فکر درآمدزایی  ما یک

هست باید فعالیت بیشتري در زمینه صنعت انجام بده و 

صرفا به عنوان یک شغل ثابت شاید، حقوق ثابت 

ماهیانه یک استاد نتونه راضی کننده باشه.مثال من 

خودم با برخی از موسسات پژوهشی خارج از دانشگاه 

 .ارتباط و همکاري دارم

شما براي ورودي هاي جدید و مقاطع کارشناسی و 

ارشد و دکترا هر ترم دروسی رو ارائه  کارشناسی

 تره و چرا؟ دهید، کدوم مقطع براي شما جذاب می

من جذابه و  تدریس همه دروس در هر مقطعی براي 

کند ولی خب توي درس شناخت  فرق زیادي برایم نمی

دهم ما  هاي ورودي جدید ارائه می کشتی که براي بچه

هارا بیشتر   ها را تغییر بدهیم. آن باید تفکر دبیرستانی آن

هارا آشنا   به سمت رشته مهندسی دریا بیاوریم و آن

رو  شان. که از این تحصیلی کنیم با این حرفه و آینده

خودم رو  برایم کمی جذاب هست و من تمام سعی

ها  درستی به آن کنم که رشته مهندسی دریا رو به می

معرفی کنم تا با انگیزه و آگاهی بیشتر، تحصیل تو این 

شاخه از مهندسی را ادامه بدهند.و اخیرا یک اردو هم 

هاي جدید که بازدید از  براي ورودي

سازي شهید جوالیی هست درنظر گرفته  کشتی کارخانه

 .شده است

یه سوال هم مخصوص ورودي هاي جدیدکه تازه  

از دبیرستان وارد فضاي دانشگاه شدن. اینکه 

ها چگونه باید درس بخوانند و به چه اندازه  آن

تالش کنند تا به موفقیت نسبی که اساتید و 

 خودشون انتظار دارند برسند؟

دو سال اول براي تمامی دانشجویان مهندسی تقریبا  

اول و ترم اول  که سال یکسان است.توصیه من اینست 

رو بسیار جدي بگیرند و دروس ریاضی و فیزیک را 

هاي دیگر مشکلی  بانمره خوب طی کنند تا در ترم

برایشان پیش نیاید. مطمئن باشند اگر دروس پایه مثل 

استاتیک،دینامیک و مقاومت مصالح را به خوبی 

بگذرانند در سال سوم و چهارم در دروس اختصاصی 

 .مشکلی نخواهند داشت

طور که ما تو درس شناخت کشتی  استاد همون 

ها  که با شما داشتیم گفته شده که مقیاس و اندازه

در دریا و کشتی بسیار بزرگ است و اخیرا هم 
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اید.ارتباط  هاي نانو نوشته شما یک کتاب درباره فناوري

نانو فناوري که با مقیاس بسیار کوچک درارتباط است با 

 ساخت و طراحی کشتی را لطفا کمی توضیح دهید؟

ریز است ولی خب در  درسته که نانو یک اسکیل بسیار 

هم هست با  هاي مختلف مثال نانومتریال که مرتبط زمینه

ما؛ براي کاهش درگ و مقاوم سازي و   ي سازه مصالح سازنده

همچنین سبک بودن یک سازه و جلوگیري از مصرف 

ازاندازه انرژي، مثل بسیار از صنایع دیگر فناوري نانو را  بیش

کنیم. درسته که سایز یک کشتی  وارد این صنعت(دریایی) می

بزرگ هست ولی خب مواد اولیه ساخت آن طبیعتا با 

 .هاي کوچکتره اسکیل

 کنید؟ هایی می استاد وقت آزادتون رو صرف چه فعالیت 

جداي همکاري با برخی از موسسات خارج از دانشگاهی بیشتر  

گذرانم و رسیدگی به  آزادم را با خانواده و امور فرزندانم می وقت

 مسائل شخصی و خانوادگی

 :لطفا کوتاه پاسخ دهید 

 نیروي بویانسی:شناور بودن کشتی در دریا 

 با امواج   ِدریا:رنگ آبی 

دانشکده دریا واحد بندرعباس:صمیمیت و ارتباط خوب بین  

 استاد و دانشجو

 علم:استفاده مفید جهت تولید 

 ایی از علم در دریاي بیکرانِ دانش پرفسور:داشتن ذره 

 

 و سوال آخر.چرا کشتی تو دریا غرق نمیشه :) ؟ 

 طراحی خوب 

 .ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید

 .چنین از مصاحبه شما ممنونم هم
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 ثروت واقعی

 دریا 93محمد محمدي/

هزار کیلومتر خط نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور،معادن فراوان در اقصی نقاط کشور.این ها هیچ کدام  5منابع نفت و گاز فراوان،بیش از 

میلیون ایرانی است که در تک تک ما وجود دارد.مغزي که می تواند فکر کند؛بپرسد؛پاسخ  80ثروت واقعی ما نیستند.ثروت واقعی ما،مغزهاي 

 دهد؛مجهوالت را معلوم نماید و به طور کل تولید علم نماید.این علم را به فناوري تبدیل کند و بعد از آن فناوري را به ثروت.

است که این «حماسه اقتصادي»تبدیل دانایی به توانایی یا به طور واضح تر تبدیل علم به فناوري و تجاري سازي علم از مهم ترین عرصه هاي 

 امر در کشور هاي توسعه نیافته و یا در حال توسعه به هیچ عنوان جدي گرفته نمی شود و اگر پیشرفتی هم در زمینه علم می شود،تحقیقات  و

این بر نیروي انسانی این کشور ها به طور ارزان در اختیار کشورهاي توسعه یافته قرار می گیرند و این یعنی تسلط بیشتر کشور هاي توسعه یافته 

 کشورها.

تولید صرف مقاالت علمی نشان دهنده رشد و توسعه فناوري در کشور نیست،چرا که نتایج تحقیقات علمی باید در جامعه به صورت محصول و 

ا ه هدستاورد فنی مورد استفاده قرار گیرد.با برسی اجمالی و کیفی وضعیت دانشگاه هاي کشور (نه تنها در رشته مهندسی دریا بلکه در سایر رشت

 هم)می توان به راحتی دریافت که اکثر مقاالت صرفا جنبه پژوهشی داشته  و درصد کمی از آن ها تبدیل به فناوري و محصول شده است.

خوش بختانه کشور ایران در سال هاي اخیر  از نظر تولیدات علمی در زمینه مهندسی دریا رشد قابل مالحظه اي داشته است و در خاورمیانه 

) که بسی جاي تقدیر دارد اما از نظر تولیدات فناوري و صنایع دانش 1395برخوردار است(آمارنامه دریایی ایران  21و در جهان از رتبه  1رتبه 

شرکت دانش بنیان مرتبط با دریا به ثبت رسیده است که البته براي شروع  40بنیان متاسفانه آن طور که شایسته بوده عمل نکرده ایم و حدود 

 خوب است.

در حالی که ساالنه بر تعداد فارغ التحصیالن دریایی اضافه می گردد و معضلی جدي به نام اشتغال هم براي دولت و هم براي شخص ایجاد می 

شود، نگاه به تجاري سازي علم و تبدیل علم دانشگاه به محصول و روي آوردن به سمت صنایع دانش بنیان می تواند این معضل را برطرف 

هم  زنند بگویند براي رونق اشتغال،رونق صنعت کشتی سازي چرا در اولویت قرار نگیرد ؟ این ها که مدام حرف از ناامیدي می نماید.البته شاید آن

 اي در برابرمان قرار دهد چرا که هاي روشن و تازه بنیان بتواند جبران مافات کند و افق هاي جدید و دانش حرفی است اما شاید ورود در عرصه

م محصوالت دانش بنیان و فناوري محور لزوما اشتغال زا نیست و بیشتر ارزش افزوده ي باالیی دارد و حتی می توان آن را به دیگر کشور ها ه

 صادر کرد.

نیاز یک اولین قدم براي تولید یک محصول یا فناوري احساس نیاز می باشد.ابتدا باید نیاز ها برسی شوند.این نیاز می تواند نیاز داخلی باشد یا 

 جهانی.خوشبختانه ستاد توسعه فناوري و صنایع دانش بنیان دریایی در طی جلسات مختلفی که با دیگر سازمان و ارگان ها و شرکت هاي دریایی

محور  45برگزار کرد موفق به جمع آوري نیازهاي صنعت دریا شد و  اقدام به ترسیم نقشه راه کرد. این نقشه از  95تا  93در بین سال هاي 

ترسیم شده است. شایسته است دانشگاه  1404تا  1395تشکیل شده و تمامی نیازهاي صنعت دریایی ما را پوشش می دهد.این افق براي سال 

و ند هاي ما این نقشه راه را سرلوحه کار خود قرار دهند و مهم ترین کار را در این زمینه که همان کمک به اجراي این نقشه راه است انجام ده

 آن تعریف پایان نامه ها و پروژه هاي دانشجویی بر اساس این نقشه راه است تا دانشجویان تحقیقات و پژوهش هاي کاربردي انجام دهند و هم

 صنعت دریایی ما نیاز هایش بر طرف شود و به یک خودکفایی نسبی برسد.

راستاي در امید است با توجه به نیروي بسیار جوان و با انگیزه اي که در دانشگاه ها اختیار داریم و با حمایت از این جوانان دانشجو بیش از پیش 

 تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قدم برداریم.ان شا اهللا
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 معرفی کتاب

 فناوري نانو در صنایع دریایی

فناوري نانو به عنوان یکی از حوزه هاي علم و فناوري با ماهیتی بین رشته اي، مورد توجه اکثر کشورهاي دنیا می باشد. علوم و 

سال پیش  17فناوري نانو، یک حوزه ي علمی جذاب و کارآمد است که نخستین حرکت هاي پژوهشی آن در کشور ما، از حدود 

شروع شده است. امروزه نیز، به دلیل توجه ویژه ي نهادهایی نظیر ستاد توسعه ي فناوري نانو و تدوین اسناد باالدستی همانند 

نقشه ي جامع علمی کشور، تخصیص بودجه ي مناسب، پرورش نیروهاي جوان و مطرح شدن این فناوري به عنوان جزء الینکفِ 

 رشد صنایع مختلف، دانش فناوري نانو شاهد رشد و توسعه اي فزاینده می باشد.

رو، امروزه کتب متعددي با رویکردهاي جهت دار و کاربردهایی مشخص از فناوري نانو براي استفاده متخصصین صنایعِ از این

مختلف نظیر هوافضا، پزشکی، خودرو، کشاورزي و غیره تدوین شده  است. با این حال، تدوین کتابی در حوزه ي تخصصی فناوري 

نانو در صنایع دریایی مغفول مانده است. لذا، با توجه به اهمیت صنایع دریایی در ایران به دلیل موقعیت ژئوپولیتک کشور، ضرورت 

شناسایی پتانسیل هاي فناوري نانو در صنایع دریایی و فقدان کتابی در حوزه ي فناوري نانو در صنایع دریایی، کتابی تحت عنوان 

توسط دکتر حسن قاسمی (عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر) و هاشم نوروزي (دانشجوي  »فناوري نانو در صنایع دریایی«

دکتري مهندسی دریا دانشگاه امیرکبیر) تدوین گردیده است. نویسندگان حاضر، مشخصه ها، نیازها و مشکالت مختلفِ صنایع 

دریایی را شناسایی و تبیین کرده و با داشتن دانش مناسب در حوزه ي فناوري نانو به دلیل پژوهش هاي انجام داده، به تشریح 

 جامع مقدمه ي از فناوري نانو در صنایع دریایی پرداخته اند. 
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فصل در اختیار جامعه ي علمی  5کتاب حاضر مشتمل بر 

کشور قرار گرفته است. فصل اول، مقدمات و مفاهیم اولیه ي 

موردنیاز خواننده براي ورود به مباحث فناوري نانو ارائه شده 

است. براي این هدف، آشنایی با مفهوم و مقیاس نانو، 

تاریخچه مختصري بر فناوري نانو، تقسیم بندي انواع 

نانوساختارها، مقدمه اي بر روش هاي تولید نانوساختارها و 

مشخصه یابی مواد نانوساختار در فصل نخست فراهم آمده 

فناوري نانو در ساخت، و  «است. در فصل دوم، با عنوان 

، جایگاه فناوري نانو و حوزه هاي کاربردي »سازه هاي دریایی

فناوري نانو در ساخت، و سازه هاي دریایی ارائه شده است. 

جایگاه و تشریح دقیق فناوري نانو در الکترونیک و مخابرات 

دریایی نیز در فصل سوم، ارائه گردیده است. مقدمه اي از 

فناوري نانو در تمهیدات و تجهیزات نظامی در حوزه ي 

دریایی در فصل چهارم تشریح شده است. در این فصل، 

شرحی بر توجه جهانی در راستاي فناوري  نانوي نظامی، 

تبیین روش هاي شناسایی تجهیزات نظامی دریایی، معرفی 

جایگاه فناوري نانو در استتار و اختفاء نظامی و جایگاه 

فناوري نانو در شناسایی و ارتقاء ایمنی در محیط دریایی 

نانو در -تبیین گشته است. در فصل پنجم نیز نقشِ فناوري 

انرژي هاي تجدید پذیر دریایی، شناسایی آالینده هاي زیست 

محیطی منابعِ آبی، معرفی جایگاه فناوري نانو در راستاي 

تصفیه ي آب، آشنایی با آلودگی زیست محیطی نانومواد و 

مدیریت و کنترل پسماند هاي زیستی نانومواد تشریح شده 

 است.

از اهداف اصلی نویسندگان آن بوده است که در هر فصل،  

پس از تدوین و تبیین مبانی علمی زیرشاخه ي علمی 

فناوري نانو در حوزه ي موردنظر، کاربردهاي موجود، آینده و 

ایده هاي نوین فناوري نانو در حوزه هاي مختلف صنایع 

دریایی نیز ارائه شود. از اینرو، کتاب حاضر، براي دانشجویان 

حوزه هاي مهندسی نانو، دریا، مکانیک، عمران و محیط 

زیست، پژوهشگران، محققان و صنعت گران حوزه ي صنایع 

 دریایی کارآمد و راهگشا می باشد.

 :مشخصات فیزیکی 

 300وزن(گرم)  

 قطع  وزیري

 181تعداد صفحات  

 نوع جلد  شومیز

 :مشخصات فنی 

 1تعداد جلد  

 نوبت چاپ  چاپ اول

 1396تاریخ چاپ  تابستان 

 موضوع  مهندسی دریا

 2-688-463-964-978شابک  

 300تیراژ  

   سایر توضیحات 

 مقدمه اي بر فناوري نانو.1

 فناوري نانو در ساخت  وسازه هاي دریایی.2

 فناوري نانو در الکترونیک ومخابرات دریایی.3

فناوري نانو در تمهیدات وتجهیزات نظامی در حوزه ي .4

 دریایی

 کاربردهاي فناوري نانو در انرژي ومحیط زیست دریایی.5
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 صفر تا صد سازه کشتی با ترایبون

 دریا 95پور/ صالح عبدي

حضور رشته هاي مختلف ونیز تخصص هاي مختلف در   صنعت کشتی سازي ، سنگین ترین صنعت وجزو پیچیده ترین آنها بحساب می آید .

امروزه با استفاده از کامپیوترها ، بسیاري از مشکالت محاسباتی و دقت در اندازه    طراحی وساخت این شناورها ضروري بنظر می رسد .

گیري برطرف شده ونیز وجود ربات در صنعت ، دقت کار را افزایش داده است . هر چند که فرایند طراحی وساخت شناور، بر مبناي تجربه 

ه شکل گرفته ، ولی وجود محاسبات پایداري و ...... بدون کامپیوتر مقدور نیست . در صنعت کشتی سازي ، نرم افزار هاي زیادي به بازار عرض

 ت ،شده اند . ولی همه آنها جوابگوي کامل حل مشکالت نبوده ویا در فرایند ساخت شناورتوانا نیستند . از این نرم افزارهاي مهم در این صنع

TRIBON  اگر مهمترین نباشد ، یکی از مهم ترین نرم افزارها بشمار می آید . این نرم افزار عالوه بر کمک در ساخت شناور ، در هر سه

مرحله طراحی که طراحی مفهومی ، طراحی پایه و طراحی دقیق شمرده می شوند، دخالت می کند . وجود جعبه ابزار ( ماژول ) هاي 

بر   مختلف مدلسازي ، محاسباتی ومدیریتی در این نرم افزار ، توجه هر نوع مهندس صنایع دریایی وکشتی سازي را به خود جلب می کند .

که درطراحی دقیق نقش چندانی ایفا نمی کند  ونیز  فاقد قدرت مدیریتی است ، این نرم افزار داراي چنین  Auto Shipخالف نرم افزار 

 Management Informa�on، بر اساس فن آوریهاي نوین مدیریتی وتبادل اطالعات (  TRIBONخصوصیاتی است. نرم افزار 

System هاي مختلف رد و بدل کند. این کار به کاربر و طراح ) قادر است اطالعات مدلسازي ویا محاسباتی ویا مدیریتی را در بین ماژول

اجازه می دهد بتواند مدل ساخته شده در یک جعبه ابزار را به جعبه ابزار محاسباتی منتقل کرده ودر آنجا عمل محاسبات پایداري . 

 هیدرودینامیکی ویا هیدرواستاتیکی انجام دهد.

 Hullمجموعه جعبه ابزارهاي 

 Lines u�li�esمجموعه جعبه ابزارهاي  

  Ou�i�ng  مجموعه جعبه ابزارهاي 

 Weld Planningمجموعه جعبه ابزارهاي 

 Assembly Planningجعبه ابزار   

 Basic Designجعبه ابزار   

 Calc & Hydroجعبه ابزار   

 Design Managerجعبه ابزار   

 Dra�ingجعبه ابزار   

 Formجعبه ابزار   

 Linesجعبه ابزار   

 Produc�on Managerجعبه ابزار   

 Project Selec�onجعبه ابزار   

 Surface & Compartmentجعبه ابزار   

 :  جعبه ابزارهاي(ماژول) ترایبون
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مـخـصـوص   Design Managerیک سري از جعبه ابزارها مانند 

  Ou�i�ngرشته مهندسی صنایع است . مجموعه جعبه ابزارهـاي 

به تجهیزدهی شناور است ، مخصوص رشتـه مـهـنـدسـی   که مربوط

با این وجود ، اکثر جعبه ابزارها مربوط بـه رشـتـه  .مکانیکی می باشد

بـه  TRIBONمهندسی کشتی سازي می باشد . آنچه که در نرم افزار 

وضوح دیده می شود ، اینست که یک نفر به تنهایی نمی تواند با کـل 

کار کند . حداقل یک گروه چند نفره باید جـهـت   TRIBONمجموعه 

 طراحی شناور با این نرم افزارکار کنند .

در مکانیزم طراحی اولیه شناور ، بین جعبه ابزار هاي مختلف می توان 

نموداري را شبیه به نمودار شکل زیر را رسم کرد که ارتباط بین ایـن 

 جعبه ابزارها نشان داده می شود .

 

 

معرفی تعدادي از جعبه ابزارهاي(ماژول) نرم افزار 

 ترایبون:

جعبه ابزار  5این مجموعه که شامل  :  Hullمجموعه جعبه ابزارهاي 

است ، مهمترین جعبه ابزارها را در خود جاي داده است . در این 

بدنه به طور کامل انجام می گیرد  Detail Designمجموعه ، عمل 

که ابعاد واندازه هاي پروفیلها ، جزئیات سازه اي شامل طولیها ، ورقها ، 

 Classifica�on)تقویتیها و...   تابع مقررات موسسات رده بندي  

Socie�es)  ویا محاسبات سازه اي حاصل شده براي شناورهاي

 خاص ( مانند شناورهاي نظامی وزیر دریایی ) می باشد.

این مجموعه که خود  :   U�li�es   Linesمجموعه جعبه ابزارهاي 

جعبه ابزار مختلف است ، وظیفه دارد اعمال مربوط به انتقال  9شامل 

وتبدیل فایل از یک قالب به قالب دیگر را انجام دهد ، بعنوان مثال می 

توان فایلهاي مربوط به خطوط بدنه را به نرم افزارهاي دیگري همچون 

Autocad   ویاHicadec   منتقل نمود . ویا با جعبه ابزارهايBrit 

fair  تعداد نقاط روي هر ،Body plan  را کم یا زیاد کرده و یا

Body plan  . را اضافه ویا کم نمود 

این مجموعه همانگونه که  :   Ou�i�ngمجموعه جعبه ابزارهاي 

از نامش پیداست وظیفه تجهیز دهی شناوررا بر عهده دارد . مدلبندي 

) Pipingوطراحی سیستمها ومدارهاي الکتریکی ، سیستم لوله کشی (

) ، مدلبندي سازه هاي تجهیزاتی Ven�lla�on، سیستم تهویه (

وسایر تجهیزات برعهده این مجموعه جعبه ابزارهاست . این مجموعه 

 جعبه ابزار می باشد . 8خود شامل 
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این مجموعه نیز  :   Weld planningمجموعه جعبه ابزارهاي 

جعبه ابزار بوده ووظیفه آن ، مدلبندي وبرنامه ریزي جوش  5داراي 

با استفاده از این مجموعه می توان میزان حجم و  .وجوشکاري است

وزن جوش با توجه به نوع مفتول را حساب کرد . همچنین تاثیر آن بر 

وزن سازه و نیز مرکز جرم ساختمان کلی شناور مشخص شده ونیز نوع 

 جوشکاري با توجه به اتصال سازه ها مشخص می شود .

این جعبه ابزار ، عمل فراهم  :  Assembly planningجعبه ابزار 

آوري مدل اطالعات تولیدي ونیز ترکیب قسمتهاي مختلف را بر عهده 

دارد . مثال موقعیت قسمتهاي تجهیز دهی را در سازه مشخص کرده 

وبا هم ترکیب می کند . وجود این جعبه ابزار باعث می شود بدانیم در 

کدام قسمت ساختمان شناور (بطوردقیق) چه نوع سازه وبا چه ابعادي 

 ونیز چه نوع امکاناتی (درصورت وجود) موجود است .

فرض کنید طراحی کاملی از شناور  :    Basic Designجعبه ابزار 

انجام شده است . در این حالت یک سیکل کامل از طراحی صورت 

گرفته ولی کلیه نیازها برآورده نمی شود . مثال در جایی فراموش می 

کنیم امکانات الزم را بگذاریم . یا اینکه سازه در جایی درست طراحی 

ومدل نشده است. در نتیجه مجبوریم در ساختمان شناور عمل اصالح 

را انجام دهیم . با توجه به اینکه ذره اي تغییر در یک نقطه خاص از 

شناور باعث تاثیر بر روي کل ساختمان شناور می شود، باید کل 

ساختمان شناور اصالح شود. عمل اصالح به شکل صحیح وسریع ، 

 ) است.Basic Designوظیفه اصلی این جعبه ابزار (

کاربرد این جعبه ابزار، جهت  :  Design Managerجعبه ابزار 

مدیریت ونظارت جهت کنترل پروژه طراحی جهت هماهنگ سازي 

ونیز دادن نظم در پروسه هاي مختلف طراحی است . کار با این جعبه 

 ابزار بیشتر بر عهده مدیر طراحی است .

هدف ازکاربرد این جعبه ابزار ، نظارت  :  Dra�ingجعبه ابزار 

وبازیابی اطالعات مربوط به اجزاء مختلف طراحی اولیه است . همچنین 

می توان جهت جایگزینی اجزاء وتجهیزات مختلف شناور در یک جاي 

خاص از ساختمان ، فضایی را به عنوان فضاي اولیه در نظر گرفت تا 

 & Surfaceاین فضا در جعبه ابزارهاي دیگر (مانند 

Compartments. اصالح شود ( 

این جعبه ابزار ، یکی از نمادهاي قدرت نرم افزار  :  Formجعبه ابزار 

TRIBON  است . بدست آوردن خطوط بدنه شناور ، کار ساده اي

نیست. راههاي معمول ، استفاده از آزمایش و یا استفاده از منابعی 

است . این جعبه ابزار وظیفه دارد براي شناورهاي  60مانند سري 

معمول با توجه به سرعت ، وزن ،ابعاد وضریب بلوکی، یک خطوط بدنه 

بهینه را بدست آورد . جالب است بدانیم که با استفاده از این جعبه 

) نیز طراحی کرد ، بدون   Bulbous Bowابزار می توان بالب سینه (

 اینکه نیاز به آزمایش داشته باشیم .

در صورتیکه خطوط بدنه یک شناور را از قبل  :  Linesجعبه ابزار 

یا چه غیر معمول مانند   داشته باشیم ( چه با فرم بدنه معمول و

شناورهاي چند بدنه وتندرو ) می توانیم در این جعبه ابزار ، عمل 

مدلسازي خطوط بدنه را انجام دهیم . از آنجا که مدلسازي خطوط 

بدنه شناور کاري مهم به شمار می آید، باید نهایت دقت را در این کار 

داشت . وجود ابزار مختلف در این جعبه ابزار ، عمل مدلسازي دقیق را 

 آسان می کند . 

این جعبه ابزار، عمال وظیفه اي را  :Project Selec�onجعبه ابزار

بر عهده ندارد ، بجز انتخاب یک پروژه در صورتیکه چند پروژه مختلف 

در طراحی داشته باشیم ( مثالً قرار باشد همزمان چند شناور ساخته 

 شود). 

هدف از این جعبه  :  Surface & Compartmentجعبه ابزار 

ابزار ، ابتدا مدلبندي هندسی ساختمان شناور و یا متعلقاتی است که 

قرار است به شناور متصل شود. جهت اینکه بتوان براي شناور یا 

زیردریایی ، محاسبات هیدرواستاتیکی و هیدرودینامیکی انجام داد. 

الزم است براي شناور سطح بسته ویا باز تعریف شود که این کار در 

این جعبه ابزار قابل انجام است . همچنین ، جداي از تولید سطح ، 

عمل قسمت بندي شناور جهت مدل هندسی جانمایی عمومی وتولید 

 سطوح وبخشهاي داخلی بدنه ، از وظایف این جعبه ابزار می باشد .
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کشورهایی که در جهان در کارخانه هاي کشتی سازي بزرگ از 

 این نرم افزار استفاده میکنند:

 اروپا:

، فنالند ، دانمارك ، کرواسی ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، ایتالیا ،   بلژیک

نروژ ، هلند ، لهستان ، رومانی ، سوئد ، ترکیه ، ترکیه ، انگلستان و 

 روسیه

 آفریقا:

 مصر

 آسیا:

ایران ، هند ، اندونزي ، چین ،ژاپن ، مالزي ، کره جنوبی ، سنگاپور ، 

 تایوان

 آمریکاي جنوبی:

 برزیل و کلمبیا

 آمریکاي شمالی:

 کانادا ، ایاالت متحده آمریکا

 

کشورهایی که ماموران و کارشناسانی درباره فن آوري نرم 

 افزار ترایبون دارند:

 اروپا:

، فنالند ، دانمارك ، کرواسی ، فرانسه ، آلمان ، یونان ،   بلژیک

ایرلند ، ایتالیا ، لیتوانی ، نروژ ، هلند ، لهستان ، رومانی ، اسپانیا ، 

 ترکیه ، انگلستان و روسیه

 آسیا:

 چین ،ژاپن ، کره جنوبی ، سنگاپور ، تایوان

 آمریکاي جنوبی:

 برزیل

 آمریکاي شمالی:

 کانادا ، ایاالت متحده آمریکا
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 مصاحبه با مهندس نوروزي؛ دانشجوي دکتري دانشکده

 دریا 95کارن کوهرانی/

 آوردهایتان برایمان بگویید. لطفا در ابتدا خودتان را معرفی کنید و از دست-

 با عرض سالم و ادب خدمت شما و تمامی خوانندگان این مصاحبه.

ي مهندسی دریا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) هستم. کارشناسی خود را در بنده هاشم نوروزي دانشجوي مقطع دکتري رشته

و به عنوان نفر ممتاز دوره، اخذ کردم و سپس از طریق دفـتر اسـتعداد 17.34با معدل  1391سازي در سال رشته مهندسی دریا گرایش کشتی

هاي درخشان دانشگاه، به صورت بدون آزمون وارد مقطع کارشناسی ارشد در گرایش هیدرومکانیک کشتی شدم. بنده کارشناسی ارشد خود را در 

ها، به پایان رساندم و مجددا از طریق دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه، براي به عنوان نفر اول مابین تمامی گرایش 18.61با معدل  1393سال 

وارد مقطـع دکـتري  1394ي دکتري بدون آزمون انتخاب شده و عالوه بر آن نیز بنده کنکور دکـتري را نـیز دادم و در سـال ورود به مصاحبه

ي دکتري شده و باالترین معـدل تـاریخ دانـشکده مهندسـی دریـا را نفر اول دوره 19.83مهندسی دریا شدم. در مقطع دکتري نیز بنده با معدل 

 باشم.ي دکتري ام مشغول به پژوهش میکسب نمودم و در حال حاضر نیز بر روي رساله

ي اول در تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري، برگزیده بـه توان اشاره داشت به احراز رتبهاز جمله دستاوردهاي بنده می

ي تخصصی، تـدریس یـار و ي پژوهش دانشگاه امیرکبیر، برگزیده بنیاد ملی نخبگان براي خدمت وظیفهي برتر کارشناسی ارشد هفتهعنوان پروژه

ي علوم دریایی داخلی و خارجی، تالیف دو کتـاب مـشتمل بـر مجله 10تدریس در دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علوم دریایی چابهار، داور بیش از 

المللـی در ي بیـنمقالـه 30ي فناوري نانو در انتشارات امیرکبیر، نگارش بیـش از ي اسپري و اتمیزاسیون و کتابی در حوزهکتابی التین در حوزه

هـاي هـاي سـبز، انـرژيهاي مختلفی نظیر هیدرودینامیک شناورهاي تندرو، پروانه و سیستم رانش، اسپري سوخت، اتمیزاسیون و سـوختحوزه

هـاي تحلیلی، ناپایداري هیـدرودینامیکی، شـبکههاي نیمهسازي دینامیک ملکولی در ابعاد نانو، ترموهیدرودینامیک، حلتجدیدپذیر دریایی، شبیه

 ي مهندسی دریا و .......عصبی در حوزه

اید. لطفا در این مورد توضیح  نوشته »فناوري نانو در صنایع دریایی«اخیرا جنابعالی همراه با دکتر قاسمی کتابی تحت عنوان -

 که چه کارهایی در زمینه تالیف کتاب باید انجام شود؟ دهید و این

-ام که امیدوارم رهگشاي افقي فناوري نانو در صنایع دریایی را با همراهی جناب آقاي دکتر قاسمی نگارش کردهبله، بنده اخیرا کتابی در حوزه

ي اولیه براي نگارش این کتاب در زمانیکه بنده در تابستان مابین ترم دوم و هاي نوین دریایی باشد. جرقهي علوم و فناورياي در زمینههاي تازه

ي آموزشی سربازي رفته بودم، در ذهنم شکل گرفت. در آموزشی سربازي نخبگان، طیف وسیعی از سوم مقطع دکتري، براي گذراندن دوره

اي در ذهن افراد را فراهم هاي تازهها بستر مناسبی جهت شکل گرفتن افقشوند و این قبیل دورههاي مختلف در کنار هم جمع مینخبگان رشته

-ها فرا گرفتم و دوست دارم با شما نیز درمیان بگذارم آن است که، امروزه کلید طالیی براي رشد و توسعهاندیشیسازد. آنچه که من از این هممی

ي اي است. من باب همین دیدگاه، بنده با همراهی دکتر قاسمی، نگارش کتابی در حوزههاي بین رشتهي پایدار در هر دانشی، تنها ورود به حوزه

باشد. لذا اي نوین و کارآمد را آغاز کردیم که ماحصل آن کتاب مذکور میهاي بین رشتهفناوري نانو در صنایع دریایی به عنوان یکی از حوزه

هایی که تخصصی و منحصرا در ي تالیف و نگارش متون علمی را دارند آن است که در کنار کتابپیشنهاد بنده به دوستانی که قصد ورود به زمینه

هاي جدید و اي نیز بروند تا امکان بسترسازي مناسب براي محققین و دانشجویان در حوزههاي بین رشتهي دریایی هستند، به سمت حوزهحوزه

 هاي نوین آینده نیز فراهم آید. افق
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اگر زمان به عقب برگردد و شما به اولین روز از مقطع کارشناسی برگردید، اضافه بر مسیري که تا به حال پیش -

 دهید؟ اید، چه کاري را انجام می گرفته

زیبایی و هیجان زندگی به همین است که امکان بازگشت به عقب وجود ندارد و باید در لحظه و با توجه به مسیري که تا کنون 

ي خودتان ها را نمایید و مطمئن باشید اگر هدفمند با نگاهی به جلو و برداشتی صحیح از گذشتهپیموده اید، بهترین انتخاب

ها با توجه به شرایط موجود پیرامون زندگی ترین انتخابدهید، مناسبهایی که در لحظه انجام میزندگی کنید، حتما انتخاب

ام را داشتم، در هر شما خواهد بود. اما اگر بخواهم به سوال شما بازگردم، شاید بنده اگر امکان بازگشت به روزهاي اول کارشناسی

بردم، تعارف را با دیگران کمتر اش لذت میام از هر لحظهداشتم که در مسیري که تا کنون پیمودههایی را میاي انتخابحوزه

 دادم.ریزي براي هر روز زندگیم قرار میکردم و دفترچه اي براي برنامهمی

 براي بهبود سطح علمی دانشجویان دانشکده مهندسی دریا چه راهکاري را پیشنهاد می کنید؟-

توان به این نکته رسید که اگر دنبال علم براي خود علم و جایگاه مقدس آن باشیم، اگر تعارف را با خودمان کنار بگذاریم، می

آید. اما مان خود به خود فراهم میشود و بستر مناسب براي رشد و بهبود سطح علمیهاي رسیدن به این مهم، محقق میراه

هاي تراز اولی نظیر امیرکبیر را ي امروزه حاکم بر جامعه ما که تیر آن دانشجویان دانشگاهسو نگاه مدرك گرایانهمتاسفانه از یک

هاي الزم براي دانشجویان دیگر، فضاي اقتصادي ناامید کننده امروزه جامعه ما، انگیزهنیز مورد هدف قرار گرفته است و از سویی

 جهت علم اندوزي واقعی را از بین برده است. 

اما اگر بخواهم به چند نکته نیز در راستاي بهبود سطح علمی دانشجویان عزیز اشاره کنم، بایستی عرض کنم که برقراري ارتباط 

ي دقیق و ژرف متون علمی تدریس شده در کالس با رجوع به کتب التین جدید با دانشجویان تحصیالت تکمیلی، تکمیل مطالعه

 کنند با دنیاي واقعی و صنعت و دوري از بسیاري از حواشی دانشکده و .....التالیف، ایجاد ارتباط مابین آنچه که تحصیل می

 به نظر شما مشکل اصلی پیش رو در مورد کار در فضاي آکادمیک دانشگاه چیست؟-

شده در تمامی موسسات و فضاهاي آکادمیک کشورهاي متاسفانه چیزي تحت عنوان کارگروهی که به عنوان یک اصل نهادینه

شود و این امر سبب جمود و الخصوص دانشکده ما، دیده نمیشود، در فضاي آکادمیک دانشگاه و علییافته قلمداد میتوسعه

 سردي فضاي پژوهشی دانشکده ما و انزواي پژوهشی بسیاري از دانشجویان و حتی اساتید محترم گشته است.

از سویی دیگر، یکی از کلیدهاي اساسی جهت کار در فضاهاي آکادمیک، ارتباط مناسب صنعت و دانشگاه و تعریف خرد و کالن 

هایی است که تمامی اساتید و دانشجویان را با خود همراه سازد اما به هر حال امروزه دانشجویان در پارادایم نا امیدکننده پروژه

 برند.هاي صنعتی و پژوهشی به سر میاي از لحاظ کار گروهی و عدم مشارکت دادن آنها در پروژه
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 نگاهی  اجمالی به وضعیت صنایع دریایی کشور
 مهم ترین و پر کاربردترین واحد هاي درسی در مقطع کارشناسی به نظر شما کدام واحد ها هستند؟-

ي خود جایگاه دارند و باشند که هریک به نوبههاي یک زنجیر میاز یک نگاه تمامی دروس تخصصی رشته ي ما نظیر حلقه

اي ترین و پرکاربردترین درس مابین مابقی دروس خیلی مناسب نباشد. اما از نگاهی دیگر، شاید بتوان دروس پایهتعیین مهم

ها نیز گذارند و همیشه بداننظیر ریاضی و فیزیک را به عنوان مادر دروس مهندسی قلمداد کرد که هیچگاه ما را تنها نمی

 داریم. 

 به نظر شما مهم ترین معضالتی که باعث تفاوت کار در ایران نسبت به کشور هاي خارجی می شود چیست؟-

توان عدم فضاي کسب کار با امنیت شغلی مناسب، عدم تعریف جایگاه شغلی مناسب با تخصص فرد، ترین معضالت را میمهم

هاي نوپا و بسیاري ي فرا روي شرکتهاي نانوشتهها و صد البته قانوني بسیار در تمامی حوزهوجود ارتباطات تعریف نشده

 گنجد.موارد دیگر که در این مجمل نمی

حلی را  شوند. براي مقابله با آن چه راه بسیاري از دانشجویان پس از ورود به دانشگاه دچار افت تحصیلی می-

 پیشنهاد می کنید؟

شود تا زمانیکه با آن فضا تطابق یابید، نیاز به زمان و البته تان عوض میاین افت طبیعی است زیرا زمانیکه شما فضاي زندگی

 ها افت تحصیلی و گاهی افسردگی بسیاري از دانشجویان است.باشد که یکی از این هزینههزینه می

توان در آگاهی بخشی به دانشجویان نو ورود به دانشگاه دانست و اینکه براي آن عزیزان اما راهکار مقابله با این مسئله را می

هاي برون رفت از این هایی که ممکن است در دانشگاه با آن برخورد کنند و راههاي توجیهی براي تبیین انواع چالشکالس

ي صحیح مطالعه، هاي نخست، نحوههاي ترم اول، معدل این ترمها، برقرار شود. همچنین تبیین دقیق اهمیت درسچالش

 تواند راهگشا باشد.منابع مناسب براي مطالعه توسط دانشجویان سال باالیی نیز می

هاي دانشجویی مانند انجمن علمی می تواند براي دانشجو مفید  هاي دانشجویی در تشکل به نظر شما آیا فعالیت-

 هایی را تایید و توصیه می کنید؟ باشد؟ چه نوع فعالیت

بله بنده خود یکسال در انجمن علمی بودم و خب حضور در چنین فضاهایی جهت رشد و بلوغ اجتماعی و افزایش سطح 

ي جامعه بیرون تلقی کنیم، فعالیت در پذیري ما دانشجویان بسیار مفید بوده و اگر دانشگاه را کوچک شدهمسئولیت

آید. اما نباید از این نکته غافل شد که هاي دانشجویی بهترین بستر براي رشد شخصیت اجتماعی ما به حساب می تشکل

ها خود مانعی براي اصل اساسی حضور در دانشگاه که ي بسیار مهم بوده و نباید حضور در این تشکلاعتدال در هر مسئله

 همان تحصیل است، شود.
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 است؟ جالب ترین عبارتی که تا به حال شنیده اید چیست؟بهترین کتاب غیر درسی که خوانده اید،چه بوده-

ام آن است که  سعی کن شبیه دیگران نباشی و پایت را در جاي پاي دیگـران قـرار ترین عبارتی که به نظر در محیط آکادمیک شنیدهجالب

 ندهی و همیشه ردپایی از خودت به جا بگذاري تا در تاریخ ماندگار شوي.

 ام، کتاب بیشعوري اثر خاویر کرمنت بوده است.هاي غیردرسی که اخیراً خواندهیکی از بهترین کتاب

 به عنوان یک دانشجوي موفق چه توصیه هایی به دانشجویان دارید؟

 کنم که:اي به دانشجویان عزیز پیشنهاد میبه عنوان یک هم رشته

ي منابع محـدودتان در هایتان داشته باشید و به فکر تخصیص بهینهها و خواستهتان انتخاب بهینه اي مابین داشتهدر مسیر دانش و تحصیل

تان باشید ( به عبارتی دیگر، الویت بندي مابین منابع و از سویی دیگر واقع بین بـودن نـسبت بـه وضـعیت جامعـه، گذاري شدهمسیر هدف

 توانمندي و غیره).

 استراحت را فراموش نکنید و از جریان زندگی لذت ببرید.

 زندگی خودتان را چه ظاهر، چه باطن، چه زمانبدي هایتان، چه داشته و چه نداشته هایت را هیچگاه با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنید.

  ي شما عزیزان از درگاه خداوند توفیق روزافزون را خواستارم.سپاسگزارم و براي همه
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 معرفی کتاب

 نیرویی به قدمت تاریخ این سرزمین

 دریا 96محمد مهدي مهاجر/

شاید پیش از ورودم به دانشگاه، به تقویم توجه چندانی نشان نمی دادم و حتی بعضا روزهاي ماه را گم می کردم و یا آن کـه 

وقایع مربوط به دریا و دریایی ها، دور از چشم من، در نقطه اي زیر عددهاي درشت تقویم، پنهان می شدند. اما امسال، وقـتـی 

تاریخ تولدم را میان همان عددهاي درشت تقویم آذرماه جستجو می کردم، ناخودآگاه چشمانم دویدند سمت مناسبت هاي ماه 

 توجهم را به خود جلب می کند!  »دریا«توقفی طوالنی کردند. هر کلمه ي شامل  »روز نیروي دریایی«و روي 

به عکس ویژگی ثابت شخصیتی ام، که عموما کنجکاو نیستم، این بار لفظ روز نیروي دریایی ترغیبم کرد بخوانم و بفـهـمـم و 

است ؟ شاید عالقه ي همیشگی ام به نظم و آرایش خاص ارتـش، لـبـاس  بدانم که چرا این روز، روز نیروي دریایی نامیده شده

هاي اتوکشیده و ظاهر مستحکمشان در این کنجکاوي بی تاثیر نبوده باشد. روز نیروي دریایی، بیانگر تاریخی دریایی  مـلـت 

ایران است! وقتی به تاریخ دریایی ایران می نگریم، انتقال سربازان هخامنشی توسط کشتی ها و توان دریایی باالي ایـرانـیـان، 

نخستین امري است که مورد توجه قرار می گیرد. تالش صفویه براي ایجاد ناوگان جنگی و بیرون راندن پرتغالی ها از جـزیـره 

ي هرمز و ناکام ماندن این طرح به دلیل دخالت هاي انگلیس، خرید چند کشتی توسط نادر شاه افشار و تاسیس نیروي دریایی 

رسمی ، بی توجهی به نیروي دریایی تا زمان ناصر الدین شاه و خریداري یک کشتی جنگی مجهز به توپ کروپ آلمانی توسـط 

سلطان صاحب قران، برگی از دفتر تاریخ نیروي دریایی ایرانند! رفته رفته منافع انگلستان از تسخیر سرزمین هاي جنوبی ایران 

و خلیج فارس، موجب شد ایران در تحریمی غیر علنی فرو رفته و هرگونه خریداري سالح و کشتی جنگی براي ایران در دوره 

ي رضاخان، ممنوع گردد! حال زمان آن بود که زیرکانه چند کشتی و یدك کش از ایتالیا خریداري شود و افسـران دریـایـی 

ایرانی آموزش هاي مقدماتی را بگذرانند.کمی بعد نیروي دریایی نوپاي ایران، مورد شبیخون انگلیس وروسیه قـرار گـرفـت و 

 تقریبا از آن اثري باقی نماند.
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 روزهایی تلخ براي نیروي دریایی! 

جان باختن ششصدتن از افسران نیروي دریایی در بندر انزلی ضربه اي بزرگ به این نیروي نوپا بود.قندي مـی 

بایست تلخی زهر این شبیخون را جبران می کرد. سی و نه سال گذشت تا روزگار شیرین شدن کـام نـیـروي 

 دریایی فرا رسد.

 ! 1359روز ششم آذر 

سحرگاه، نیروي هوایی و نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران، آغازگر عملیاتی بزرگ شدنـد! گـروهـی 

هفت نفره از تکاوران ایرانی، راهی سکوي البکر شدند و پس از استقرار بر اسکله عراقی ها را فـراري دادنـد.در 

 »پـیـکـان«ادامه ي این عملیات چندین فروند از ناوها و هوپیماهاي عراقی به وسیله ناوچه همیشه قهرمان  

منهدم گردیدند. و به این ترتیب بنادر اصلی تخلیه بار عراقی ها، از دسترس آنان خارج شد و ایـن ضـربـه ي 

و نیروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی ایران به عملیات مروارید مشهور شد  »پیکان«مهلک با همراهی ناوچه  

و افتخار آفرینی پرسنل ناوچه پیکان باعث شد تا روز پیروزي این عملیات، روز نیروي دریایی ارتش نام گیرد و 

یاد و خاطر ناوچه پیکان که در همین روز همراه پرسنل خود غرق شد و در بستر خلیج فارس آرام گرفت، زنـده 

 نگاه داشته شود.

 یابند! حاال چشمانم غرور را در زیر عددهاي درشت تقویم می



 معرفی کتاب
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 من یار مهربانم

 دریا 91جواد شریفی زمانی/

هاي کوتاه تابستان بود به گمانم. خانوادگی دور تا دور سینی هندوانه نشسته بودیم به هندوانه خوردن و یادش بخیر. یکی از شب 

هایمان باب موضوعی بین پدر بزرگوارم و برادر بزرگترم باز شد. برادرم با اعتماد به نفسی کامل و صحبت کردن که در میان صحبت

صدایی رسا با نظر پدر بزرگوار درباره آن موضوع به مخالفت برخاست. بحث تا آنجایی باال گرفت که هر دو طرف ماجرا براي اثبات 

سندیت حرفشان منابعی ارائه کردند. پدرم با آرامش کامل فرمود حرف من بر اساس فالن کتاب است. جالب اینجاست که برادرم نیز 

هاي یکدیگر را گرفتند تا بخوانند و هاي خود را به اثبات برساند. اتفاق جالبتر این بود که هر دو طرف کتابکتابی ارائه داد تا حرف

 .بیشتر بدانند

علت بیان این خاطره این است که در همان شب کوتاه تابستانی اتفاقاتی در زیرر سقف خانه ما افتاد که زیاد هم مایه شگفتی نبود. 

شود که ما با یکدیگر بحث کنیم و براي اثبات شوم. آخر مگر میاندیشم، پر از شگفتی میاما در حال حاضر وقتی به آن شب می

اند که اي بودهصحبتمان منابعی به جز تلگرام و اینستاگرام و صفحات مجازي بیاوریم؟! جالب است که روزي نه چندان دور، عده

  !اندخواندهکتاب می

هاي سیاسی کنیم. نه صحبتمان درمورد جناحآنچه که مسلم است این است که به طور واضح و روشن درمورد فرهنگ صحبت می

کنیم. فرهنگی که هر دفعه درمورد آن هاي اجتماعی و مدنی. فقط و فقط درمورد خودمان و فرهنگمان صحبت میاست و نه نهاد

کنند که ما هفت هزار سال اي، در حالتی که رگ گردنشان نیم متر بیرون زده است، حنجره خود را پاره میکنیم، عدهصحبت می

 !فرهنگ داریم. آري، هفت هزار سال فرهنگ با تنها سرانه دو دقیقه مطالعه در سال

ها را زندگی کنیم. توانیم زندگیخواندیم وضعمان به این صورت نبود. با خواندن است که میخوانیم! که اگر میتعارف که نداریم! نمی

میرد. از این یک بارها در زندگی بسیار است. ممکن است چندین بار شود و یک بار بیشتر نمیآخر آدمی یک بار بیشتر زاده نمی

 .هایشان تجربه کنیمهاي دیگران را نیز در کتابتوانیم عشقعاشق شویم، اما می

 بخوان که عقده این عاشقانه سر برسد

 بخوان که مرگ دوتا کوچه دیرتر برسد

هاي چاپ هاي مفصل به عمل آوریم که چه شد که به اینجا رسیدیم. عواملی مثل مسائل اقتصادي و عنوانباید بنشینیم و بررسی

 :ایمان گفته استبر »حافظ«شده و غیره و غیره را کنار بگذاریم. بیایید در ابتدا سوزنی به خودمان بزنیم؛ به خودمان که 

 زیررکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت

 صعب روزي، بلعجب کاري، پریشان عالمی
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ایم که با چند هزار سال فرهنگ، دچار زند که عجیب مردمانی شدههم بر احوال پریشان عالم امروزمان خنده می»حافظ«

ایم و حال خواندن نداریم. فرهنگی که باعث شده حتی در فیسبوك و اینستاگرام و تلگرام و ... شده»فرهنگ سه خطی«

هم، اگر احواالت دوستان مجازیمان از سه خط بیشتر شد، بگوییم: طوالنی بود، نخواندمش اما الیک! همین فرهنگ سه 

اي کند که شکیبایی نداشته باشیم و همه به دنبال پیمودن ره صد ساله در یک شب باشیم. ره صد سالهخطی کاري می

شود و بعد از چندي بوي متعفن فساد و اختالس و تباهی یک ملت از جاي پاي ما در آن راه که در یک شب پیموده می

قابل استشمام است. آري، اگر تنها چکیده را به جاي متن اصلی بخوانیم و لذت ورق زدن کتب مختلف را به خواندن سه 

کنیم در دنیاي امروز که تکنولوژي با سرعت هر چه خط بفروشیم، دچار تعفن و تباهی خواهیم شد. ماییم که مشخص می

خواهیم انگشت تحیر بر دهان خواهیم بایستیم. آیا میتمامتر در حال رشد است، روي سکوي چندم رقابت جهانی می

خواهیم نگاه دقیقه در سال بنگریم، یا اینکه می 34تعجب بگیریم و به علم و فناوري کشوري مثل آلمان با سرانه مطالعه 

 .جهانیان را به سوي خود بچرخانیم

کند که سرنوشت هر حتی معجزات الهی هم از جنس کتاب هستند. خداوند در آخرین کتاب خود به همگان گوشزد می

ملتی به دست خودشان است و ما خودمان ملت این سرزمین هستیم؛ ملتی که شاید تنها چند سال از دوران دبستان خود 

 »عباس یمینی شریف«فاصله گرفته است و تنها با همین چند سال، شعر دوران مدرسه خود را فراموش کرده است که 

 :برایمان سروده بود که

 من یار مهربانم، دانا و خوش زبانم

 گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم

به راستی که کتاب چشم است و گوش است و مهربان است و یار! یاري مهربان که همیشه مهربان است، اما ما که این یار 

 خواهیم فرهنگ چند هزار ساله را به رخ دیگران بکشیم؟ایم، چطور میرا فراموش کرده

خواهیم در کجاي چشمان جهانیان باید به خودمان رجوع کنیم و ببینیم که در دنیاي امروز که دنیاي دیده شدن است می

ها اي کنند. آخر در این روزاي با گوشه چشم به ما اشارهها به ما خیره شود، یا جایی که شاید عدهباشیم؛ جایی که چشم

زنند. اما آن حرفی که از دل برآید و بر دل نشیند کمیاب است. پیچ رادیو و تلوزیون را باز کنید صداي همگان حرف می

کردند که خاموشیشان پر سود تر از بیانشان است. اگر ما کنند، و اي کاش صحبت نمیشنوید که صحبت میافرادي را می

 .خواهیم صحبت کنیم و این صحبت برتر از خاموشی ما باشد تنها باید بخوانیم و بخوانیم و بخوانیمنیز می



 

 آشنایی با موتورهاي دیزل
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 دریا 96سروش حدیدي/

 هـواموتورهاي احتراق داخلی با موتورهاي بنزینی که بعد از متراکم شدن هوا از جرقه استفاده می کنند فرق دارد.در یک موتور دیزل در ابـتـدا 

 .بار است 14تا  8بار برسد که در موتورهاي بنزینی حدود  40متراکم میشود که این نسبت تراکم میتواند به 

درجه سانتیگراد هست  550وقتی پیستون به سمت باال میاید در باالترین نقطه سوخت مستقیما به هواي فشرده شده که درجه حرارت آن حدودا 

پاشیده میشود.حرارت باالي هواي فشرده شده باعث باعث بخار شدن ذرات سوخت میشود.این سوخت که توسط انژکتورها پاشیده مـیـشـود بـه 

ره صورت ذرات بسیار ریزي در میایند در ابتدا حرارت تولید شده سطوحی از این ذرات را بخار کرده و زمان بسیار اندکی طول میکشد تا تـمـام ذ

 .سوخت بخار شود که همین امر ایجاد تولید صدا در موتورهاي دیزل میکند

دهـد.ایـن شود و انرژي حاصل از احتراق پیستون را به سمت پایین حرکت میاین ذرات سوخت در اثر حرارت باالي هواي متراکم شده محترق می

 ]2] , [1[.شودحرکت به سمت پایین پیستون به میل لنگ منتقل میابد و باعث حرکت موتور می

 مقدمه اي بر موتور هاي دیزل دوزمانه

دیزل بزرگ بر اساس سیکل دو   شاید کمی عجیب باشد که موتورهاي

زمانه کار میکنند.اگرشماتجربه اي در زمینه موتورهاي بنزینی دو زمانه 

داشته باشید قطعا دیده اید که آالیندگی این موتورها به مراتب بیشتـر 

از موتورهاي چهار زمانه بنزینی است.دلیل این امرروغنی است که براي 

روغنکاري یاتاقانهاي موتور به مخلوط سوخت و هوا اضافه میـشـود.اي 

روغن باعث میشود احتراق کامل صورت نگیرد و مقداري از بـنـزیـن 

 .بصورت نسوخته از راه اگزوز خارج شود و باعث آلودگی هوا شود

در موتورهاي دیزل دو زمانه سوخت و روغن به هواي ورودي اضـافـه 

نمیشود و یاتاقانها به وسیله فشار روغن همانند موتوهاي چـهـازمـانـه 

سیکل دو زمانه بدین جهت به این نام خوانده میشود .روغنکاري میشود

که دو مرتبه حرکت رفت و برگشت پیستون براي تبدیل انرژي سوخت 

به کار الزم است. این بدان معناست که بدلیل حرکت رفت و برگشتـی 

موتور،پیستون یک بار باال و یک بار به پایین برود در حالیکه میل لنگ 

 یک دور میزند.

میل لنگ در حال چرخیدن در جهت عقربه هاي سـاعـت اسـت و :1

پیستون درون سیلندر به سمت باال حرکت میکند و هـواي ورودي را 

متراکم میکند.بدلیل انرژیی که به هوا منتقل میشود حرارت و فشار آن 

افزایش می یابد.بطوریکه وقتی پیستون به باالي سیندر یعنی نـقـطـه 

 500میرسد درجه حرارتـش  (top dead center=TDC)مرگ باال

بار است.(لطفا توجه داشته بـاشـیـد   100درجه سانتی گراد و فشارش 

 سایز موتورهاي تحت مثال بزرگ است.)
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درست قبل از نقطه مرگ باال سوخت به داخل محفظـه احـتـراق :2

سیلندر پاشیده میشود.سوخت به شکل ذرات بسیار ریزي به صـورت 

مه پاش پاشیده میشود و بدلیل کوچکی آن بسیار سریع گرم میشود 

و به سرعت شروع به سوختن میکند.به همان سرعتی که پیستون از 

نقطه مرگ باال میگذرد.انبساط گازهاي حاصل از احتراق نیرویـی را 

بر روي پیستون وارد میکنند و آنرا به سمت پایین حرکت میدهند و 

باعث چرخس میل لنگ میشوند.در این مرحله انرژي کار به مـوتـور 

منتقل میشود و در مرجله باال آمدن پیستون مـوتـور کـار انـجـام 

 .میدهد

با حرکت رو به پایین پیستون درون سیلندر انرزي مفید حاصل :3

ازاحتراق منبسط میشود.سپس سوپاپ دود خروجی باز میشود 

وگازهاي حاصل از احتراق(این گازها شامل نیتروژن،دي اکسید 

بعد پیستون :کربن،بخار آب و هواي اضافی هستند) به بیرون میروند. 

ها نمایان عبور میکند و پورت(scavenge port)از پورتهاي هوا

هاي هوا وارد شوند.هواي متراکم تحت فشار از طریق پورتمی

سیلندر میشوند و باقیمانده گازهاي حاصل از احتراق را به بیرون 

 .باشدمی(scavenging)میفرستد.این مرحله تنفس

  مقدمه اي بر موتورهاي دیزل چهارزمانه

 :زمان مکش

ترین  پیستون از باالترین مکان خود (نقطه مرگ باال) به طرف پایین

کند در این  مکان خود در سیلندر (نقطه مرگ پایین) حرکت می

زمان سوپاپ تخلیه بسته است و سوپاپ هوا باز است. با پایین آمدن 

شود و هواي خالص از  پیستون یک خأل نسبی در سیلندر ایجاد می

گردد. در انتهاي این زمان  طریق مجراي سوپاپ هوا وارد سیلندر می

  .گردد سوپاپ هوا بسته شده و هواي خالص در سیلندر حبس می

 :زمان کمپرس( تراکم)

پیستون از نقطه مرگ پایین به طرف باال (تا نقطه مرگ باال) حرکت 

اند (سوپاپ هوا و سوپاپ  کند و در حالیکه هر دو سوپاپ بسته می

تا  15گردد و نسبت تراکم به  تخلیه) هواي داخل سیلندر متراکم می

اتمسفر باال  40رسد. فشار داخل سیلندر تا حدود  برابر می 20

رود و بر اثر این تراکم زیاد حرارت هوا داخل سیلندر به شدت  می

  .رسد درجه سانتیگراد می 600افزایش یافته و به حدود 

 :زمان انفجار( قدرت)

اند و  در انتهاي زمان تراکم در حالیکه هر دو سوپاپ همچنان بسته

رسد مقداري سوخت روغنی  پیستون به نقطه مرگ باال می
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 فرصتی براي با هم بودن...
 علمی دانشجویـی معرفی انجمن

 

شود و ذرات  (گازوئیل) به درون هوا فشرده و داغ موجود در محفظه احتراق پاشیده می

گردند. پس از خاتمه تزریق سوخت  سوخت در اثر این درجه حرارت زیاد محترق می

  .کند از زمان قدرت ادامه پیدا می 3/2عمل سوختن تا حدود 

فشار زیاد گازهاي منبسط شده (به علت احتراق) پیستون را به طرف پایین و تا نقطه 

شود و موجب  لنگ منتقل می راند. حرکت پیستون از طریق شاتون به میل مرگ پایین می

درجه  2000گردد. در این مرحله حرارت گازهاي مشتعل شده به  لنگ می گردش میل

  .یابد اتمسفر افزایش می 80رسد و فشار داخل سیلندر تا حدود  سانتیگراد می

 :زمان تخلیه(خروج دود) 

شود و به  با رسیدن پیستون به نقطه مرگ پایین در مرحله قدرت، سوپاپ تخلیه باز می

پس پیستون از  .دهد سیلندر را ترك کند گازهاي سوخته تحت فشار اولیه اجازه می

کند و تمام گازهاي سوخته را بیرون از سیلندر  نقطه مرگ پایین به طرف باال حرکت می

کند و با شروع زمان  راند. در پایان پیستون یکبار دیگر به طرف پایین حرکت می می

  .گردد تنفس سیکل جدیدي آغاز می
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 دالیل بکارگیري بیشتر موتورهاي دوزمانه نسبت به چهارزمانه در کشتی ها

در زمان ساخت کشتی در کارخانه کشتی سازي ، مهمترین ماشین آالتی که انتخاب میشود سیستم رانش کشتی میباشد. هر دو 

موتور دو و چهارزمانه بصورت گسترده در بازار موجود میباشد ولی براي کشتی هاي تجاري بزرگ ، موتورهاي دوزمانه معموال براي 

 .میشوند و این موتورها بازار بهتري نیز در این زمینه دارند  سیستم رانش بکار گرفته

با توجه به گستردگی مزایاي موتور چهارزمانه همانند سایز کوچک و دور و سرعت باال ، موتورهاي دوزمانه با مزایاي کم ولی حیاتی 

 .آنها را تحت شعاع قرار داده است

 :بعضی از دالیل مهمی که چرا موتورهاي دوزمانه بسیار پرکابردتر از موتورهاي چهارزمانه بعنوان سیستم رانش هستند عبارتند از

قیمت سوخت ارقام نجومی دارند و سوخت با کیفیت بهتر هزینه بیشتري را براي عملیاتی شدن یک کشتی به  :انتخاب سوخت

 .همراه دارد. موتور دوزمانه میتواند سوخت با درجه کیفی پایین تري را بکار ببرد و در نتیجه هزینه عملیاتی کشتی را کاهش دهد

 .راندمان حرارتی موتور دوزمانه نسبت به موتور چهارزمانه بسیار بیشتر است :راندمان

بسیاري از موتورهاي دوزمانه امروزي از نوع موتورهاي با استروك بزرگ هستند که قدرت بیشتري را تولید میکنند. در  :قدرت

 .نتیجه آنها قدرت بیشتري را نسبت به وزن در مقایسه به موتور چهارزمانه دارند

 .کشتی میتواند وزن بیشتر و در نتیجه بار بیشتري را با موتور دوزمانه بدلیل قدرت بیشتر نسبت به وزن حمل کند :بار بیشتر

سیار کمتر میباشدتعمیر و نگهداري کمتر: سبت به موتورهاي چهارزمانه ب گهداري موتورهاي دوزمانه ن  .تعمیر و ن

 .استارت به سمت جلو و عقب موتوردوزمانه راحتتر میباشد :کنترل جهت حرکت

موتورهاي دوزمانه چون دور پایین هستند بنابراین نیازي به تجهیزات کاهنده سرعت نظیر گیرباکس  :عدم نیاز به گیربکس

 .نیستند برعکس موتورهاي سرعت باالي چهارزمانه

باشد اگرچه مانورپذیري موتور دوزمانه نسبت به موتور چهارزمانه بسیار کمتر است و هزینه نصب موتور دوزمانه به مراتب بیشتر می

 .ولی مقدار ذخیره اي که در استفاده از سوخت با کیفیت پایین بدست میاید میتواند تمام معایب موتور دوزمانه را کاهش دهد

]1[ Diesel Engine,Aj Wharton,3rd edition 

[2]http://www.marinediesel.ir 
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 امیر دریادل

 دریا 93محمد محمدي/

ي این تشریفات درجات نظامیان  در سرتاسر جهان، نظامیان قوانین و آداب و تشریفات خود را دارند. از جمله

است. کشور عزیزمان ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. براي مثال براي نیروي دریایی ارتش، این درجات از 

شود. اما آیا براي یک نظامی دریایی  ناوي، مهناوي و ناواستوار شروع و به دریادار،دریابان و دریاساالر ختم می

 اي باالتر از دریاساالر نیز هست؟! درجه

ي  شد که تاکنون تنها فرمانده  بود که  هدایت کشتی نیروي دریایی ارتش به دستان کسی سپرده 86مرداد ماه 

ي تفنگداري و در کل هفتمین فرمانده پس از انقالب بوده است! آري! او از  نیروي دریایی ارتش با رسته

 تفنگداري به تکاوري و فرماندهی رسید! اما چگونه؟

گذاشتند. دوست »حبیب اهللا«بود فرزندي در فارس چشم به جهان گشود که نام وي را  1334زمستان سرد  

ي کشاورزي دانشگاه شیراز پذیرفته شد اما هم خود و هم  التحصیل و در رشته ي ریاضی فارغ خدا! او در رشته

گري  خواست. او دانشگاه را رها کرد و به دلیل عالقه به نظامی شاید تقدیر چیزي فراتر از یک مهندس از او می

ي مقدماتی تکاوري در نیروي دریایی مشغول به  نام کرد و پس از گذراندن دوره در دانشگاه افسري ارتش ثبت

خدمت شد. او از جمله تکاورانی بود که در در جنگ خرمشهر حضور داشت و در این همین جا بود که به درجه 

ي علوم استراتژیک را در دانشگاه عالی دفاع  هاي تکاوري و دافوس، دوره جانبازي نایل شد. وي پس از طی دوره

ملی گذراند و پس از کسب مدرك دکتري به عضویت هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی هم درآمد. او پس از 

هایی نظیر فرماندهی آموزش تفنگداران دریایی منجیل، فرماندهی تیپ یکم  کسب تجربه در مسئولیت

ي نیروي  به عنوان جانشین فرمانده 84تفنگداران بندرعباس و جانشین فرمانده منطقه یکم دریایی در سال 

سال در  10دریایی ارتش انتخاب شد و دو سال بعد از آن به مقام فرماندهی نیروي دریایی ارتش رسید و مدت 
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این منصب بود. و در طی همین مدت بود که نیروي دریایی به عنوان یک نیروي راهبردي از سوي رهبري قلمداد شد و 

 مدال افتخار از سوي مقام معظم رهبري شد. 20امیر موفق به دریافت 

کرد.او با برگزاري  گاه سواحل مکران در نزد دولتمردان ما  اهمیت پیدا نمی هاي امیر سیاري نبود هیچ شاید اگر تالش

و  »ها اي رو به اقیانوس مکران دروازه«و  »سواحل مکران اقتدار دریایی«هایی نظیر  هاي مرتبط و نیز انتشار کتاب همایش

بناي  همچنین مستقر کردن کارکنان خدوم نیروي دریایی راهبردي ارتش و تامین امنیت در منطقه مکران، سنگ

ایم اگر به او لقب سردار سازندگی مکران را دهیم. در مدت فرماندهی امیر  ي این مناطق را بنا نهاد و گزاف نگفته توسعه

به اتمام رسید و  هم چنین شناوري دیگر از همان کالس  "جماران"ي ملی ساخت ناوشکن  دریادار سیاري بود که پروژه

به آب انداخته شد. در طی دوران فرماندهی امیر بود که ناو استراتژیک خارك توسط  "دماوند"هاي شمال و به نام  در آب

متخصصان و مهندسان ایرانی تعمیر اساسی شد و بهتر از قبل به ناوگان نداجا ملحق شد. امیر سیاري بود که پاي ناوگان 

هاي آزاد جهت مقابله با چالش دزدي دریایی  ناوگروه به آب 50هاي آزاد باز کرد و با اعزام بیش از  نیروي دریایی را به آب

در خلیج عدن، تامین امنیت خطوط کشتیرانی ایران را فراهم ساخت. از جمله اقدامات دیگر او تقویت دیپلماسی دریایی با 

 پهلوگیري ناوهاي ایرانی در کشورهاي دیگر بود.

قلمداد کرد. وي  »بازگشت به دریا«ي  توان ارائه نظریه ترین اقدام امیر دریادار سیاري را بدون شک می اما بدون شک مهم

هاي  از جمله کسانی بود که  در راه رشد گفتمان توسعه دریامحور از هیچ کوششی دریغ نکرد که گواه این مسئله مصاحبه

 مختلف ایشان و اقداماتشان است. کالم آخر، پاسخ سوالی که در بند اول مطرح شد. 

 اي باالتر از دریاساالر نیز هست؟! آیا براي یک نظامی دریایی درجه

ها نیز  اهللا سیاري، امیر دل است.  دریادار دکتر حبیب »دریادل بودن«بودن  »دریاساالر«ي باالتر از   آري هست! درجه

 بود!
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 زمینی نباشیم!سیب

 دریا 91جواد شریفی زمانی/

 

دانم هنوز هم هستیم یا نه! اما موجی بودیم با قدرتی زیاد و انرژي باال. هر زمان که یک ناهماهنگی و یـا یـک  موج بودیم. نمی

ها را با زبان گویا و نـقـاد  شد و همه این نامتعارف دیدیم، این موج سرازیر می حرکت نامتعارف و خالف اخالق، قانون و عرف می

برد. زبان نقادي که از رهبر جامعه و رییس دولت، تا افراد پایین دست، کارشناسان و تحلیـل گـران بـر آن  خود میشست و می

 کنند. بدانید موج بودیم. آسودگی ما مایه عدم ما بود. تاکید دارند و همیشه از آن به عنوان یکی از صفات دانشجو صحبت می

هـاي  بینیم که دانشجو در طول تاریخ آسوده نبوده است. همیشه تالطم آسودگی براي ما نیست. اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم، می

جامعه توسط دانشجو کنترل شده است و یا حتی در بعضی موارد این دانشجو بوده است که به خاطر یک موضوع تالطمی ایجـاد 

 کرده است تا بلکه صدایش را بشنوند.

توانست افتـاده  آمد. آخر دانشگاه است اینجا و نه پادگان. سر و صداي زیادي به پا شد. چه اتفاقی می هاي نظامی می صداي چکمه

هاي نظام طاغوتی لرزیـده بـود و  ها و پایه اي رخ داده بود. ستون باشد که پاي نظامیان را به دانشگاه باز کرده است؟ گویی زلزله

بزرگـنـیـا یـی «و  »شریعت رضوي«، »قندچی«دانستند. تلفات این زلزله،  همگان مرکز زلزله را دانشجویان دانشگاه تهران می

بودند که همچون سه قطره خون در کل تاریخ، دوامشان بر جریده عالم ثبت است. اما آوار این زلزله، بر سر پهلوي و حکومـتـش 

بود. چرا که فرداي آن روز، نیکسون، نه گویی در دانشگاه تهران، که انگار در یک پادگان نظامی دکتراي افتخاري خود را دریافـت 

 کرد.

قـلـعـه «زمانی که تازه وارد دانشگاه شده بودم و متوجه معنا و مفهوم دانشگاه شدم، به دنبال وقایع تاریخی رفتم. در آن دوران 

. کـتـاب »پنجاه و هـفـت«و  »چهل و دو«خواندم. کتاب جالبی بود. پس از آن باز هم تاریخ خواندم. تاریخ سال  می »حیوانات

. نمیدانم ترم سه بودم یا چهـار، »هفتاد و هشت«هایی از سال  جورج اورول را که شروع کردم، رسیده بودم بر سر تاریخ»1984«

کردم. به یاد دارم، در  کردم، از بهمن هم استفاده می اما به یاد دارم زمانی که وقایع دهه هفتاد، به خصوص تیر ماه، را بررسی می

کردم و روزي یـک پـاکـت  را بررسی می »هشتاد و هشت«بودم، که وقایع سال  »گزارش یک آدم ربایی«حال خواندن کتاب 

 بهمن.

 خالصه خواندم و خواندم، تا رسیدیم به امروز.
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امروز اما روز دیگري است. دیروز تاریخ است و ما تنها امروز را 

در اختیار داریم. امروز که من هستم و شما هستید و خـدایـی 

کند، همه چیز فـراهـم اسـت کـه  در باالي سر ما خدایی می

خـواهـد آدمی نو براي عالمی نو پرورش دهیم. دانشجو اگر می

موج نباشد، الاقل نباید سیب زمینی باشد؛ که اگر مـا سـیـب 

زمینی بشویم، جامعه هم براي ما تبدیل به کشتزاري خـواهـد 

شد، که هر بار کسی از راه میرسد و آن را شخم میزند و دیگـر 

 ماند و نه دانشجویی. اي می نه جامعه

براي آن که سیب زمینی نباشیم، تنها کافیست بـخـوانـیـم و 

بخوانیم و بخوانیم. که اگر بخوانیم و آگاه باشیم، به طور حتـم 

و یقین آسوده نخواهیم نشست تا دچار عدم و نابودي شـویـم. 

باید آگاه باشیم که فصل به فصل زندگیمان مربـوط بـه چـه 

اند در گذشته و از این پـس کسانی است و این افراد چه کرده

ما کدامین فصل زندگی بقیه را میخواهیم به خود اخـتـصـاص 

بدهیم. ما میخواهیم کجاي تاریخی که فرزندانمان میخوانـنـد 

باشیم؟ آیا یک فرد معمولی که ناممان در پیچ و خـم تـاریـخ 

سـه «ناپدید شود؟ و یا یک فرد تاثیر گذار که ناممان همچون 

 بر جریده عالم ثبت شود؟ »قطره خون

براي تاثیر گذاري کافیست با آگاهی کامل، پـاي خـود را از 

فضاي دانشگاه فراتر گذاشته و به جامعه بروید و به یکه رسالت 

دانشجویی خود، یعنی زبانی گویا و نقاد براي آگاهی بـخـشـی 

 عمل کنید.

 پاییز است و ما:

 سراپا اگر زرد و پژمرده ایم

 ولی دل به پاییز نسپرده ایم 

 چو گلدان خالی لب پنجره

 پر از خاطرات ترك خورده ایم

 اگر داغ دل بود ما دیده ایم  

 اگر خون دل بود ما خورده ایم   

 اگر دل دلیل است ما آورده ایم   

 اگر داغ شرط است ما برده ایم 

 اگر دشنه ي دشمنان گردنیم   

 اگرخنجر دوستان گرده ایم 

 گواهی بخواهید اینک گواه 

 همین زخم هایی که نشمرده ایم  
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 گزارش سومین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

 دریا 93محمد محمدي/

است. بسیاري از  ي زمین را آب پوشانده درصد سطح کره 70بیش از 

ها تحوالت  کشورهاي جهان با استفاده از موهبت دریاها و اقیانوس

اند. کشورهایی از  اساسی و بنیادي در اقتصاد کشور خود به وجود آورده

جنوبی و نیز امارات. کشور ایران با  قبیل آمریکا، آلمان، هلند، کره

کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب آن، یک کشور  5800داشتن 

گردد. با وجود این مزیت صنایع دریایی متاسفانه  دریایی محسوب می

ترین دلیل آن عدم رشد  در کشور ما رشد چندانی نداشته که مهم

 در کشور است.»فرهنگ دریایی«

با هدف رشد فرهنگ دریایی »  دریا مسیر پیشرفت«جشنواره ملی 

توسط ستاد توسعه فناوري و صنایع  1394در کشور از سال 

بنیان دریایی معاونت علم و فناوري ریاست جمهوري آغاز به کار  دانش

آموزان بود اما از دوره دوم به بعد این  کرد. اولین دوره محدود به دانش

جشنواره به دانشجویان نیز بسط یافت. سومین دوره جشنواره که 

ماه امسال در محل باغ موزه دفاع مقدس برگزار گردید شامل  آبان

 هاي زیر بود: بخش

 آموزي هاي ماکارونی/دانش بخش سازه-1

 نمایشگاه دستاوردهاي فناورانه دریایی-2

 آموزي و دانشجویی بازار دریایی/دانش ایده-3

 آموزي و دانشجویی مسابقات شناورهاي هوشمند/دانش-4

 جشنواره عکس و فیلم کوتاه دریا-5

 هاي زیردریایی مسابقات ربات-6

 هاي آموزشی کارگاه-7

انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی دریا به عنوان نماینده 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نمایشگاه دستاوردهاي فناورانه دریایی 

جایی که تعداد قابل  حضور داشت و داراي غرفه اختصاصی بود. از آن

آموز بودند بخشی از غرفه به  توجهی از بازدیدکنندگان جشنواره دانش

تدارك دیده شده بود. چاپ بنرهاي  »مهندسی دریا«معرفی رشته 

 ها بود. ي این برنامه مرتبط از جمله

بخش دیگري از غرفه به معرفی کتب اساتید و اعضاي محترم 

 13ها  علمی دانشکده مهندسی دریا اختصاص داشت. تعداد کتب هیئت

گیرد. براي  هاي مختلف صنایع دریایی را در بر می جلد بود که حوزه

ها را  کتاب بازدیدکنندگان این کتب معرفی شد تا در صورت تمایل این 

 تهیه کنند.

ها و  وگو با سازمان یکی دیگر از دستاوردهاي غرفه مذاکره و گفت

نیروهاي دانشجویی   هاي دریایی بود تا در صورت امکان از کمک ارگان

وگو با مهندس کیان ارثی  بهره ببرند. از جمله این موارد گفت

مدیرعامل نفتکش بود که اقداماتی را در تسهیل بازدیدهاي دانشجویی 

هاي شرکت ملی نفتکش انجام دهند که مورد موافقت ایشان  از نفتکش

هاي نیروي  وگو با مسئول غرفه وگوهاي دیگر گفت ي گفت بود. از جمله

راهبردي دریایی ارتش، معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، 

سازمان بنادر و دریانوردي، پایگاه خبري مارین نیوز و غرفه ستاد 

 توسعه فناوري و صنایع دانش بنیان دریایی بود.

بخش دیگر جشنواره مربوط به مسابقات شناورهاي هوشمند بود که 

با حمایت انجمن علمی در این  «پاشاجم شمس»و  «امید»دو تیم 

ي این  مسابقات حاضر شدند. با توجه به برگزاري پنجمین دوره

مسابقات و نیز اولین حضور دانشگاه امیرکبیر در این مسابقات، نتایج 

ها چه مادي و چه معنوي از سوي  قابل قبول بود گرچه اگر حمایت

دانشکده و دانشگاه بود قطعا شناورها در این مسابقات مقام کسب 

هاي  دست آمده در مسابقات و سال کردند. با این وجود تجربه به می

 ها خواهد کرد. آتی کمک شایانی به تیم

هاي آموزشی بود که از طرف  بخش دیگر جشنواره مربوط به کارگاه
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 رسانی انجمن علمی دانشکده مهندسی دریا، دانشجویان در این ستاد توسعه فناوري با همکاري موسسه ایرانیان برگزار گردید. با حمایت و اطالع

 ها حضور فعالی داشتند و از این کارگاه نهایت استفاده را کردند. قابل ذکر است در پایان کارگاه، گواهی حضور نیز صادر گردید. کارگاه

در مجموع حضور در این جشنواره که به نوعی بعد از همایش و نمایشگاه صنایع دریایی، دومین گردهمایی بزرگ جامعه دریایی محسوب 

هاي علمی  کل انجمن هاي مادي و معنوي دانشکده و اداره هاي آتی حمایت گردد براي دانشجویان مفید واقع شد. البته امیدواریم در دوره می

 تر دانشجویان در این جشنواره و مسابقات باشیم. بیشتر شود تا شاهد حضور پررنگ
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 “دریامسیرپیشرفت”نقدي بر جشنواره 

 دریا 93محمد محمدي/

چیز که کامال قابل تقدیر و تحسین است  پس از طی راهی دراز سرانجام به مقصد رسید. آن»دریا مسیر پیشرفت«کشتی سومین جشنواره ملی 

ر تالش مسئولین برگزاري این جشنواره است که با زحمات فراوان این کشتی را ساخته و تا رسیدن به مقصد هدایت کردند. این جشنواره عالوه ب

ن توا راحتی می هاي مختلف جشنواره، به آثار مثبت کوتاه مدت، قطعا بیشتر نتایج مثبت خود را در درازمدت نشان خواهد داد. با نگاهی به دوره

ط ي دوم و سوم به دانشجویان نیز بس آموزان بود که در دوره ي اول به صورت اختصاصی براي دانش پیشرفت در برگزاري این جشنواره را دید. دوره

هاي خوب و مفید آن، نقدهایی بر آن وارد است از این رو پیشنهاداتی از منظر دانشجویی  یافت. در هر صورت این جشنواره نیز با تمام ویژگی

 گردد که امیدواریم پس از بررسی مسئولین امر مورد توجه قرار گیرد. مطرح می

آمیز بوده و در درازمدت  باشد که همان طور اشاره شد این امر موفقیت می «فرهنگ دریایی»ترین هدف برگزاري این جشنواره قطعا رشد  )مهم1

دریا »اي با نام  شود حال جشنواره مندیم که چرا به مناطق ساحلی و دریایی توجه چندانی نمی خود را نشان خواهد داد. اما همواره از این امر گله

هاي مختلف جشنواره، براي تمامی افراد از سراسر  شود. البته شرکت در بخش دور از آب و شهرهاي ساحلی و بندري برگزار می «مسیر پیشرفت

هاي مختلف این جشنواره در شهرهاي مختلف ساحلی و بندري برگزار شود قطعا نتایج پربارتري خواهد داشت. گرچه  کشور است اما اگر دوره

توان هر بخش را با حضور  هایی هم مواجه است اما حداقل می گیرد و با چالش برگزاري در شهرهاي ساحلی همانند تهران به سهولت صورت نمی

ند. هاي دریایی در یکی از شهرها و به طور همزمان برگزار کرد تا تعداد بیشتري از  افراد و شهرها درگیر شو یک نماینده از ستاد توسعه فناوري

 توانست با همکاري دانشگاه دریانوردي چابهار برگزار گردد و یا مسابقه عکس و فیلم کوتاه دریا در دانشگاه براي مثال پانل تخصصی مکران می

 هاي مختلف دریایی نفوذ هر چه بیشتر جشنواره را در افراد و مخصوصا دانشجویان هرمزگان برگزار شود. قطعا برگزاري این جشنواره در دانشگاه

 دارد. 

افه شدن کار کرد. در این امر نیز کامال موفق بوده و اض آموزان با علوم دریایی آغاز به )این جشنواره در ابتدا با هدف آشنایی و درگیر کردن دانش2

شود قابل تقدیر است. اما باز همان نقد اول! چه  هایی دریایی مانند جکت مربوط می هاي ماکارونی در این دوره نیز که به سازه بخش جدید سازه

آموزان خوزستانی، بوشهري، هرمزگانی، سیستانی و  آموزان شهرهاي ساحلی و بندري در این جشنواره درگیر شدند؟ سهم دانش تعداد از دانش

هاي علمی در راستاي  هایی دریایی مانند انجمن هاي دانشجویی دانشگاه تواند از ظرفیت تشکل شمال کشور چقدر بود؟ ستاد توسعه فناوري می

وزان آم هاي دریایی و یا مراکز صنعتی براي دانش گیرد و بازدیدهایی را از دانشگاه آموزان شهرهاي ساحلی بهره ترویج فرهنگ دریایی در بین دانش

وپرورش  ترتیب دهد. گرچه یکی از همکاران برگزاري در این جشنواره وزارت آموزش و پرورش است اما اگر روراست باشیم کار وزارت آموزش

می هاي عل شود ستاد از ظرفیت انجمن گیرد. از این رو پیشنهاد می اي صورت نمی شود به صدور و ابالغ چند بخشنامه و کار اجرایی ویژه منتهی می

 هاي دریایی کشور در راستاي اعتالي جشنواره بیشتر بهره گیرد. دانشجویی دانشگاه

 شود با توجه به صنعتی هایی دریایی است. پیشنهاد می اي قطعات، شناورها و سازه )  از جمله موارد مورد نیاز صنایع دریایی بحث طراحی سازه3
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نیز همراه با جشنواره برگزار گردد. نمونه  CATIAافزار  اي تحت عنوان طراحی صنعتی دریایی با نرم ، مسابقهCATIAافزار  بودن نرم

کند. با الگو برداري از این  مسابقه کتیا را به صورت جامع، انجمن کتیا ایران هر ساله با کمک دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می

 ي صنایع دریایی برگزار نمود. اي را براي حوزه توان به صورت اختصاصی چنین مسابقه مسابقات می

است که در  «چالش فناوري»هاي دریایی، که بسیار جالب بود و قابل تقدیر است برگزاري  ) یکی از اقدامات اخیر ستاد توسعه فناوري4

است. قطعا برگزاري چنین  «جاذب مواد نفتی از سطح دریا»محیطی اقدام به برگزاري چالش فناوري  هاي زیست راستاي ارتقا فناوري

هایی با تمرکز بر روي یک موضوع خاص عالوه بر رفع نیازهاي صنعتی و فناورمحور ما، پویایی جامعه دریایی خصوصا دانشجویان  چالش

هاي فناوري همزمان با جشنواره دریا  شود با یک شناخت نسبت به نیازهاي صنعتی این چالش را در پی خواهد داشت. پیشنهاد می

تواند ورود  ي حمل و نقل دریایی که در جشنواره دریا مسیر پیشرفت نقش کمرنگی دارد می مسیر پیشرفت نیز برگزار گردد. حوزه

 کند. ونقل دریایی برگزار می افزاري حمل ي نرم ي این چالش را دانشگاه هامبورگ در حوزه خوبی به این بخش باشد. نمونه

بندي ایرانیان برگزار گردید. قطعا برگزاري  هاي آموزشی بود که با همکاري موسسه رده هاي جشنواره برگزاري کارگاه )یکی از بخش5

چنین رایگان بودن آن و  ها و هم هایی بسیار مفید و موثر است. با وجود تبلیغات مناسب و نیز موضوعات مختلف کارگاه چنین کارگاه

ها  را مسئولین برگزاري باید بررسی کنند. اما اگر این کارگاه صدور گواهینامه شاید استقبالی که قابل انتظار بود نداشت که علل آن

 هاي مختلف دریایی برگزار شود بدون شک مفیدتر و موثرتر واقع خواهد شد. هاي مختلف جشنواره در دانشگاه همزمان با بخش

هاي تلگرامی محدود بود. اگر تبلیغات  ) از نقدهاي وارده بر جشنواره، تبلیغات جشنواره بود که بیشتر به فضاي مجازي و گروه6

ها و مراکز دیگر فرستاده شود بهتر است. البته تبلیغات مجازي هم  جشنواره از همان آغاز جشنواره به صورت پوستر و یا بنر به دانشگاه

بسیار مفید است اما در این جشنواره بیش از حد معمول تبلیغات مجازي شد و این مورد را باید در نظر داشت که تبلیغات بیش از حد 

 متعارف، نتیجه عکس و سوء خواهد داشت. 

باال بودند.  ها، این جشنواره نیز افتتاحیه و اختتامیه داشت که سخنرانان آن افراد رده ها و همایش ) همانند بسیاري دیگر از جشنواره7

ها را به خود معطوف خواهد کرد اما  گرچه حضور و سخرانی افراد مسئول مانند نمایندگان مجلس و مدیران صنایع دریایی توجه رسانه

ها هم دیده  ها دید. سخنانی که در مصاحبه و رسانه توان همان سخنان همیشگی را در سخنرانی ها می با نگاهی به سخرانی

شود در کنار سخنرانی مسئولین، زمانی را هم جهت صحبت کردن برندگان جشنواره در افتتاحیه و اختتامیه داد تا  شود.پیشنهاد می می

 را نیز در نظر داشته باشند.» شنیدن«، »گفتن«مدیران و مسئوالن ما عالوه بر 

 را نیز صرف کنند! «شنیدن»باید گاهی فعل  «توانستن»آري! مدیران و مسئوالن ما در کنار فعل 

ها کار و کوشش و فکر در  ها و زحمات زیادي صورت گرفته است و ساعت در مجموع، برگزاري جشنواره قابل تقدیر است. قطعا تالش

اند. براي دبیر محترم ستاد توسعه فناوري و صنایع دانش بنیان  است. افراد زیادي درگیر این جشنواره بوده پشت این جشنواره بوده

 دریایی، جناب دکتر سیف و کارکنان ایشان، و به طور ویژه مهندس بهنام رضایی، دبیر جشنواره آرزوي موفقیت داریم.

 به امید پیشرفت و ایرانی آباد و دریایی
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 (بررسی اجمالی سیستم ارزیابی دانشگاه در مقطع کارشناسی)امتحان! 

 دریا 93االسالمی/محمد شیخ 

اصوالً در مقطع لیسانس ما به دنبال چه 

کنیم؟ واحد پاس می 140هستیم؟ چرا 

 60-50یعنی در این دوره، ما چیزي حدود 

گذرانیم. چرا این قدر کالس مختلف را می

زیاد؟ شاید هر کدام از ما در نهایت، تنها 

ها را نیاز داریم واحد از این درس 20حدود 

ها مسلط باشیم. حدس من که کامالً به آن

اي که گذار یا طراح اولیهاین است که قانون

واحد را تعیین کرده است، این  140این 

گونه در نظر داشته که به هر حال فردي که 

قرار است در آینده در یک بخشی از حوزه 

مربوط به این رشته (براي مثال دریا) فعالیت 

کند، خوب است که کم و بیش با تمام 

واحد آشنا  140موضوعات موجود در این 

باشد. این طرز فکر احتماالً درست است. 

البته این را هم نباید فراموش کرد که برنامه 

ریزي دانشگاه براي یک عده زیاد است و 

-شود که کیفیت برنامههمین امر سبب می

ریزي کاهش یابد. بسیار خوب، برداشت من 

از این فرض این است که دانشجوي مقطع 

لیسانس تنها الزم است که با موضوعات آشنا 

شود. او هنوز راه آینده اش را احتماالً 

انتخاب نکرده است. براي مثال، اگر قرار 

است که ادامه تحصیل دهد، تازه شاید ترم 

گیري کند. اگر قرار بتواند تصمیم 7و  6هاي 

است که با مدرك لیسانس در جایی شاغل 

شود، باز هم احتماالً در سال آخر است که 

تواند شرایط بازار کار را بسنجد و با توجه می

اش راهش را پیدا کند. به توانایی و عالقه

اي از دوره پس دانشجو، در بخش عمده

-هاي الزم و درستواند درسلیسانسش نمی

هاي خیلی هاي کمتر الزم  و احیاناً درس

 خیلی کم الزم (!) را بشناسد. 

بسیار خوب. در این شرایط، دانشجو باید 

هر درسی را با چه عمقی بیاموزد؟ شاید 

آل این است که فرد بگوییم که حالت ایده

ها را با کیفیت عالی بیاموزد. اما همه درس

ها آیا واقعاً شدنی است؟ خیلی از این درس

ها) واقعاً اول و آخري (اگر نگوییم همه آن

ها را کامل شود همه درسندارند. پس نمی

یاد گرفت. پس چه باید کرد؟ چیزي که به 

رسد، این است که دانشجوي نظر من می

لیسانس تنها کافی است که با مطالب آشنا 

هاي مرجع را بشناسد. شود. او باید کتاب

باید نرم افزارهاي کاربردي را بشناسد. باید 

، صفحه 1000ترس دیدن کتب مرجع باالي

از چشمش بریزد. یعنی باید طوري باشد که 

هاي سازه اي را اگر یک فردي که درس

ماکسول نیاز -نگذارنده، براي فهم قانون بتی

به یک هفته مطالعه دارد، دانشجو با مدرك 

لیسانس، با یک ساعت مرور جزواتی که در 

دوره لیسانس جمع آوري کرده است و کتب 

مرجعی که پیشتر شناسایی کرده است، 

بتواند درك ابتدایی از آن موضوع پیدا کند. 

یعنی زمان و سرمایه گذاري دانشجو، همان 

قدر که صرف یادگیري و کسب علوم و 

شود، همان قدر هم باید صرف ها میمهارت

ها شود. چون کالسه بندي و جمع آوري آن

قرار است که این معلومات در آینده استفاده 

 شود.

حال اگر قبول کنیم که هدف دانشجو به 

ها و دسته دو قسمت فراگیري علوم و مهارت

-بندي و مرتب سازي به یک شیوه سهل

شود، اگر قرار است که الوصول تقسیم می

اي انجام دهد، این ارزیابی دانشگاه ارزیابی

باید میزان موفقیت دانشجو را در رسیدن به 

 هر کدام از این دو هدف بسنجد. 

اگر به سیستم فعلی دانشگاه توجه کنیم 

بینیم و نحوه ارزیابی آن را بررسی کنیم، می

که ارزیابی دانشگاه در اکثر دروس عمدتاً 

منحصر است به امتحان کتبی. امتحان کتبی 

کنند؟ براي موفقیت چه چیز را بررسی می

ها باید چه کار کرد؟ پاسخ این سوال در آن

که تازه از  1را حتی دانشجویان ترم 

دانند. باید جزوه دبیرستان آمده اند هم می

استاد را خواند و احیاناً تمرینات تعیین شده 

تضمین شود و  15را حل کرد تا نمره باالي 

هستید،  18اگر احیاناً دنبال نمره باالي 

خوب است که یکی از کتب مرجعی را که 

استاد معرفی کرده است هم نگاهی بیندازي. 

بعد آن قدر بخوانی و حفظ کنی و تمرین 
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ساعت امتحان بتوانی  2-1حل کنی، تا در 

قاطی »ها را بدون اشتباه و اصطالحاً همه آن

استفاده کنی. باري، آیا این نوع  «کردن

ارزیابی، میزان موفقیت دانشجو در دستیابی 

-به دو هدفی که ذکر شد را به درستی می

) تا به 7سنجد؟ من (یک دانشجوي ترم 

حال در هیچ امتحانی شرکت نکردم که در 

آن نحوه کالسه بندي مطالب توسط من 

ارزیابی شود و دغدغه طراح سوال این باشد 

توانم به سرعت به که آیا دو ترم دیگر من می

-فضاي این درس برگردم یا نه. در امتحان

هایی که من شرکت کردم، تمام تمرکز 

طراح بر روي این بوده که آیا من در یک 

توانم که حجم قابل مدت مشخص می

توجهی از یک مبحث را استفاده کنم یا نه. 

هاي زیادي را حفظ براي موفقیت باید فرمول

باشی (با تمام جزئیات و حتی بدون اشتباه 

در یک مثبت و منفی). باید قبل از امتحان 

(معموالً حداکثر یک هفته قبل از امتحان) 

ها و منابع مختلف را مسائل مختلف از کتاب

در این موضوع حل کنی و با کاربردهاي 

ها آشنا شوي، تا سر مختلف این فرمول

جلسه غافلگیر نشوي. با این وضع، انگار تمام 

ساعت امتحان است  2تمرکز ما روي همان 

و اصالً به بعد آن کاري نداریم. اما اگر قرار 

باشد که ما در آینده، با این درس سروکار 

آید که داشته باشیم، آیا شرایطی پیش می

مجبور باشیم بدون استفاده از هیچ کتاب و 

جزوه یادداشت، یک مسئله را حل کنیم؟! 

آیا بهتر نیست که به جاي این که وقت خود 

را صرف حفظ کردن و تسلط کامل بر یک 

اي بکنیم، به طوري که صفحه 50جزوه 

ساعتی خاص (مطمئناً  2بتوانیم در یک بازه 

تا یک هفته بعد از امتحان آمادگی همه 

دانشجویان در حل مسائل آن درس به شدت 

کند.) به طور کامل استفاده کنیم، افت می

 200همان وقت را صرف ایجاد یک منبع 

کتاب مرجع در  4اي کنیم و احیاناً صفحه

این زمینه را هم ارزیابی کنیم و استفاده از 

 الوصول تر کنیم؟ ها در آینده را سهلآن

از طرفی، این جور امتحانات چه چیز را 

بازي، «کند؟ بیشتر شبیه یک معلوم می

است. فقط یک بازي است، که خوب »ریاضی

ارزش علمی باالتري  »مار و پله«البته از 

دهد! اما اگر قرار دارد و ذهن را ورزش می

است که ارزیابی انجام شود، نتیجه آن باید 

معنا داشته باشد. امتحان نمره دارد. یعنی 

عدد. یعنی چیزي که براي ماشین حساب 

متوسط -خوب«معنا دارد! دیگر یک ارزیابی 

 17با  15نیست. لذا تفاوت نمره »ضعیف -

باید کامالً معلوم باشد. یعنی باید معلوم باشد 

شده است، چه چیزي را  17که کسی که 

داند. این گرفته می 15بیشتر از فردي که 

اي به خاطر یاد نداشتن کدام تفاوت دو نمره

روش حل است. اما آیا این طور است؟ به 

نظر شرایط فعلی انگار اینطور نیست. چیزي 

شود این است که ها معلوم میکه از نمره

دارد، درس  15خوب، کسی که معدل باالي 

است هم به  12خوان است، کسی که زیر 

تا  12درس اهمیتی ندارد. نمره هاي بین 

هم بسته به فرد ممکن است که در یکی  15

از این دو گروه قرار بگیرد. پس اگر تنها 

شود چیزي که از نتیجه ارزیابی برداشت می

این است، این همه تشکیالت پورتال و 

آموزش و امتحان و مراقب و مصحح سوال 

و ... براي چیست؟ بهتر نیست که یک 

دوربین مدار بسته باالي میز مطالعه هر فرد 

قرار گیرد و در ابتداي هر ترم هم از 

دانشجویان یک تست هوش بگیرند. حال با 

توجه به میزان هوش هر فرد، از روي ساعت 

توانند بگویند اش اساتید دانشگاه میمطالعه

آید یا سهل وي درس خوان به حساب می

اي انگار. حال اگر قرار است که یک ارزیابی

انجام »بد -متوسط -خوب«تر از حالت دقیق

شود و براي ارزیابی از عدد استفاده شود، 

باید معنی هر عدد معلوم باشد و گرنه این 

نمره از  20که امتحان میان ترم به جاي 

نمره هم گرفته شود (چیزي که این  2500

ها اتفاق افتاد)، ترم سر یکی از کالس

کند. این معلوم نبودن مشکلی را حل نمی

شود. چه معنی نمرات تنها به اینجا ختم نمی

بسیار اوقاتی که دانشجو از سر جلسه 

آید و بعد از یک هم امتحان بیرون می

-اش آه بلند میصحبتی کوتاه با هم کالسی
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حال  »اي واي فالن چیز را بلد بودم ولی اشتباه کردم!«کشد که 

اش تکلیف این دانشجو چیست؟ هیچ! او دیگر به برگه امتحانی

دسترسی ندارد. چون اگر داشته باشد، این خالف عدالت است. خوب 

-بینیم که دانشگاه میاگر بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم، می

خواسته بررسی کند که مثالً دانشجو بلد هست که از روش فالن براي 

هاي زیادي حل مسئله استفاده کند یا نه. حال براي این ارزیابی راه

وجود دارد. اما چون تعداد دانشجویان زیاد است، روش امتحان کتبی 

برگزیده شده است (البته این که آیا اصل این ارزیابی چیز ارزشمندي 

را قرار است بسنجد یا نه را قدري پیشتر مطرح کردیم و در ادامه هم 

پردازیم). بسیار خوب. تا دنبال میکنیم ولی در اینجا به آن نمی

اینجاي کار به نظر، چندان مشکلی نیست. اما در اینجا باید بسیار 

مراقب بود که براي خود روش امتحان کتبی ارزشی قائل نشویم و 

هیچ مانعی براي بهبود یا حتی جایگزین کردن این روش با روش 

 »اصل«دیگر در نظر نداشته باشیم. باید تعیین کرد که چه چیزي 

اصل این است که دانشجو ارزیابی شود »رسم«است و چه چیزي 

(هرچند که شاید معیار این ارزیابی هم در حال حاضر درست نباشد، 

ولی فعالً بگذریم!) حال اگر دانشجویی از سر جلسه امتحان کتبی 

مسئله را براي بقیه حل  10بیرون بیاید و با استفاده از روش فالن، 

کند ولی در پاسخ به سوال امتحان، از آن روش به درستی استفاده 

خواهید چه کنید، با اعتماد به نفس کامل، نمره نکرده باشد، می

مربوط به استفاده از آن روش را به دانشجو ندهید؟ فرض کنید این 

نمره را مثالً به فالن شرکت اعالم کردید و گفتید که ما این دانشجو 

را ارزیابی کردیم، دیدیم که فالن روش را نمیداند، به همین خاطر 

نمره از او کم کردیم (البته میدانیم که سیستم نمره دهی در  5مثالً 

دانشگاه ها اصالً اینقدر دقیق نیست! در اینجا حالتی را در نظر گرفتم 

که آنقدر دقیق است که نحوه تخصیص نمرات به مباحث مختلف 

کامالً معلوم باشد). حال اگر همان روز امتحان، بازرس همان شرکت، 

هنگامی که دانشجو داشت براي دوستانش، مسائل را با روش یاد شده 

داند، سیستم ارزیابی کرد، دید که دانشجو آن روش میحل می

زنم که اگر بیش از حد سر دانشگاه چه دارد که بگوید؟ من حدس می

این مسئله، پا روي دم سیستم ارزیابی دانشگاه بگذاریم، اصطالحاً 

است، باید با »گیج«گوید که دانشجویی که تخریب شخصیت کند. می

دانشجوي دقیق فرقش معلوم باشد. بسیار خوب، دانشگاه اگر اینقدر 

خواهد حواس پرت بودن یا دقیق بودن مسئولیت پذیر است که می

دانشجویان را هم ارزیابی کند، مختار است. احتماالً یک تست 

روانشناسی باید از دانشجویانش بگیرد. ولی تا جایی که از واحدهاي 

توان با یک آزمایشگاهی دانشگاه آموخته ایم، در حالت کلی نمی

آزمایش تأثیرات دو پارامتر را بررسی کرد، اگر این اتفاق بیفتد، از 

اي که توان گرفت. پس عمالً نمرهاي نمینتیجه آزمایش هیچ نتیجه

در آن عالوه بر آموختن درس، عوامل دیگري مثل حواس پرتی، 

اضطراب، حافظه و ... تأثیر گذاشته باشد، هیچ معنایی ندارد. دانشگاه 

اي صادر تواند برگه، می»حواس پرت«براي یک دانشجوي اصطالحاً 

به خاطر »حق ندارد«کند، و میزان حواس پرتی او را تعیین کند، ولی 

 17.99تمام،  18حواس پرتی، نمره مقاومت مصالح او را به جاي 

 بدهد.

گویند که اي میرسد، عدهمعموالً زمانی که بحث به اینجا می

ها دست نیافتنی اند. و البته بحث شما تا حدي منطقی آلباالخره ایده

یکی از بزگترین  «آل رسید.است، اما به هرحال نمیتوان به این ایده

ایرادهایی که به این دست سخنان وارد است، این است که معلوم 

-غیر ممکن است، نتیجه می 100نیست چطور از این که رسیدن به 
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آل دور است که حدس برسد، یعنی شرایط کنونی آنچنان از ایده 100برابر است! در حال حاضر، کسی قرار نیست که به  70با  20گیرند که 

 بنده این است که هیچ کدام از ما (یا حداقل خود من)، حتی توان تصور آن ایده آل را هم نداریم! 

چنان زیاد است که جمع آوري هاي دیگر آن وارد است، آنرسد به سیستم دانشگاه، چه سیستم ارزیابی و چه بخشالبته ایرادهایی به نظر می

 شود.یکباره آنها مثنوي هفتاد من می

 
کنم. سیستمی مثل سیستم در انتها براي خودداري از اطاله بیش از حد کالم، به ذکر یک نکته کوتاه اکتفا می

هاي نسبتاً مشابه با انعطاف پذیري هاي مختلف، برنامه ریزيدانشگاه که براي دانشجویان مختلف در طول زمان

آید که در بعضی اش پایین میدهد، اگر دائماً تحت بازبینی قرار نگیرد، کم کم آنقدر بازدهیناچیز انجام می

دانیم این سیستم در حال شرایط دنبال کردن آن دیگر شاید چندان منطقی به نظر نرسد. اما همان طور که می

هایی را که به طور رسمی از سوي مراجع رسمی قرار است که به بحث آموزش حاضر تمام امکانات و مساعدت

رو، اصالح آن چیزي نیست که بتوان گفت که به یک عده کشور اختصاص داده شود، از آن خود کرده است. از این

خاص مربوط است و به دیگران ارتباطی ندارد! لذا، در شرایط کنونی که طرح اصالح این سیستم هنوز به صورت 

اي جدي درنیامده است، بهتر است که براي اصالحات کوچک از هر امکاناتی استفاده کرد. این امکانات دغدغه

تواند استفاده از قدرت و نفوذ شوراي صنفی و انجمن علمی باشد تا همکاري با چند تن از اساتیدي که با این می

ها را مجاب کند، خودشان زحمت وفق پیدا کردن با یک دست اصالحات موافق اند و بدون این که قانونی آن

کنند. در نهایت از تمام دانشجویانی که در این تر ولی احیاناً پردردسر تر را به خود هموار میسیستم منطقی

شود که نظراتشان را به هر صورتی (کتبی یا شفاهی) به اي دارند، تقاضا میزمینه ایده یا طرح یا حتی تنها گالیه

-هاي اخیر، با این که تشکلگوش انجمن علمی دانشکده مهندسی دریا برسانند. در نظر داشته باشید که در دهه

ها فعالیت داشته اند، اما کمتر دیده شده است که یک تیم منسجم به بررسی این دست هاي زیادي در دانشگاه

کند، اگر مدام تحت اصالح مسائل بپردازد. لذا چنان که یک برنامه ریزي فردي که شخص براي خودش آماده می

-و تغییرات قرار نگیرد، بالاستفاده میشود، برنامه ریزي دانشگاه نیز که براي طیف وسیعی از دانشجویان انجام می

شود اگر دائماً تحت چنین تغییراتی قرار نگیرد، به شدت کاهش بازده خواهد داشت (چیزي که هم اکنون شاهد 

هاست کمترین اصالحاتی در اساس آن انجام نشده است، حجم اي که دههآنیم). روشن است که برنامه ریزي

مشکالت آن چقدر میتواند زیاد باشد. بنابراین در بیان مشکالت دانشگاه به نظر بنده، هر مشکلی که به ذهن 

خطور میکند، به سیستم دانشگاهی وارد است، مگر این که خالفش ثابت شود! پس لطفاً در ارائه نقدهاي خود 

 هاي شما هستیم.محافظه کار نباشید! منتظر دریافت پیام
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 96/مهر96.برگزاري آیین ورودي 1

 96.بازدید از حوضچه کشش دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز/مهر2

 96.گشت دریایی بر روي ناوچه نایبند/آذر3

 در تهران و بندرعباس free discussion.برگزاري جلسات 4

 95.حضور در جشنواره دریا مسیر پیشرفت/آبان5

 .برگزاري عصرانه دریایی6

 »هاي تضمین عملیات دریاییآشنایی با بازرسی«.برگزاري کارگاه آموزشی7

 TOFFLE.برگزاري کالس آموزشی 8

 www.safmt.aut.ac.irاندازي سایت انجمن به نشانی .راه9

 telegram.me/safmt.فعالیت مستمر کانال تلگرام انجمن 10

 .بازدید از حوضچه کشش دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز11

 »کتاب نخوانیم!«.نشست دانشجویی12

 instagram.com/marine_engineering_aut.فعایت مستمر پیج اینستاگرام 13

 .پیگیري مطالبات آموزشی دانشجویان14

 هاي آموزشیي اینفوگرافیک.تهیه15

هاي دریایی: ستاد توسـعـه هاي دریایی براي توسعه کتابخانه انجمن  از ارگان و سازمان. دریافت کتاب16

 بنیان دریایی، صندوق توسعه صنایع دریایی و نیروي دریایی راهبردي ارتشفناوري و صنایع دانش

 

 96هاي انجمن در پاییزگزارش فعایت
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 نوزدهمین همایش صنایع دریایی 96آیین ورودي 

 بازدید از حوضچه کشش F.dي برگزاري جلسه
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 اعضاي فانوس دریا

   

 محمد محمدي

 سردبیر

 �رن کوهرانی

 دبیر تحریریه

 محمد مهدي مهاجر

 نویسنده

   

 مهرنوش غالمی

 مترجم

 محمد مهدي یوسف زاده

 خبرن�ر

 جواد شریفی

 نویسنده

   

 سروش حدیدي 

 محقق

 مهیار اکبرزاده

 محقق

 پورصالح عبدي

 محقق

   

 االسالمیمحمد شیخ

 نویسنده

 محمد رضوانی زاده

 تهیه خبر

 یاور محمدي

 مدیر مسئول


