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خود هست. قبل از هر چیز سپااس از  »چهاردم«این بار در لنگرگاه شماره   »فانوس دریا«ترین جمله ممکن آغاز میکنم! ای کالمم را با کلیشه

دی اتافااق  42ترین اتفاق دریایی سال در  شک مهم ی این شماره ما را یاری رساندند. بدون تمام دوستان، دانشجویان و بزرگوارانی که در تهیه

به نوبه خود این حادثه ناگوار را که نه تنها جامعه دریایی بلاکاه  »فانوس دریا«افتاد.روز تلخی که سانچی برای همیشه در اعماق دریا آرام گرفت. 

 باد! شان شاد و یادشان گرامی کند. روح های ایشان تسلیت عرض می ی مردم ایران و به طور خانواده همه

 تان قرار گیرد. است. گرچه مطالب جذاب دیگری هم هست که امیدوارم مورد توجه »سانچی«مطالب این شماره بیشتر پیرامون تراژدی بزرگ 

بیشتر بدانند و بخوانند! این نشریاه در »فانوس دریا«ای کوتاه از نشریه بازگو نمایم. باشد که آیندگان در مورد  بینم تاریخچه خالی از لطف نمی

های علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز به کار کرد. نشریه در آغاز کار با فعالیت جدی  با پیگیری دانشجویان و حمایت اداره کل انجمن 11سال 

های اول و سوم و چهارم در آرشیو انجمان ماوجاود  شماره از این نشریه شد که شماره 2شد. که حاصل این تالش  به صورت فصلنامه منتشر می

به چاپ رسید و به شماره ششم خود رسید. متاسفانه از شماره پاناجام  12سال( بار دیگر در بهار  4ای طوالنی)به مدت  است. نشریه پس از وقفه

لمای در ی یازدهم انجمن ع ای در آرشیو موجود نیست. متاسفانه بار دیگر نیز  در کار نشریه وقفه افتاد و این بار با شروع به کار دوره نشریه نسخه

با رویکردی جدید آغاز به کار کرد و ایت بار به طور مرتب به مدت دو سال به صورت فصلنامه منتشر شد که حاصال »فانوس دریا«، 19بهار سال 

بود، است. قابل ذکار  19و  19های ورودی جدید  نامه نامه هجدهمین همایش صنایع دریایی و ویژه این دوران هشت شماره که سه شماره آن ویژه

های علمی دانشجویی بعد از نشریه بلور دانشاکاده  فانوس دریا موفق شد در بین نشریات علمی منتشر شده از سوی انجمن 19است که در سال 

نماینده نشریات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دبیرخانه جشنواره ملی حرکت معرفی شود. قطعاا   4معدن در رتبه دوم قرار گیرد و به عنوان یکی از 

ی دانشجویان از نخستین شماره تا شماره  های همه است که حاصل تالش »فانوس دریا«این اتفاق خوشایندی و مبارکی برای نشریه نسبتا جوان 

از سردبیران قبلی نشریه آقایان قاسمی، کیانفر و بهنیا که در رسیدن به  »فانوس دریا«است. که من در اینجا به نمایندگی از تیم کنونی  دهم بوده

هنوز راه درازی برای تکامل و پیشرفت دارد که قطعا با دانشجویاان پارتاالش و »دریا فانوس«نمایم. بدون شک  این مهم نقش داشتند تشکر می

، راتپرانرژی دانشکده  پیمودن این راه میسر خواهد شد. این نشریه قطعا خالی از اشکال نبوده، از این رو شما خوانندگان محترم یاریگر باا نا ا

 انتقادات و پیشنهادات خود یاریگر ما در ارتقاء کیفیت این نشریه باشید.

ای خواهد بود که بنده حقیر به عنوان سردبیر در خدمت شما دوستان گرامی بودم. در این هشت شماره خیلی چایازهاا از  این آخرین شماره

به مان   »فانوس دریا«ای که افتخار سردبیری نشریه  حالم که از اولین شماره همکاری با دانشجویان و دیگران آموختم. بسیار خوشبخت و خوش

ای که اکنون در حال مطالعه آن هستید همواره دانشجویان پای کار بودند و مفتخرم اعالم کنم که فانوس دریا اکنون تایامای  محول شد تا شماره

ها دارم  هاست که با شناختی که از آن های بعدی نشریه بر عهده آن ی سنگین چاپ شماره های مختلف دانشکده دارد که وظیفه متشکل از ورودی

 مطمئن هستم با همکاری تیمی خود به راحتی از پس این کار برآمده و با چاپ نشریه به رشد فکری و آگاهی خود و دیگران کمک خواهند نمود.

کنیم به تعدادی دیگر از شهدای دریایی سرزمینمان که آرامش امروز ما به خاطار رنا   های پیشین این شماره را هم تقدیم می به رسم شماره

گزار نیروی دریایی راهبردی ارتش که در حادثه ناگوار ناو دماوند در دریاای  پرسنل خدمت 4دیروز آنهاست. شماره چهاردم را تقدیم میکنیم به 

 ی ناگوار دیگر دریایی، کشتی سانچی، گم شد.روحشان شاد و یادشان گرامی!  الی اخبار حادثه بار که در البه کاسپین شهید شدند. خبری تاسف

 به امید تالش و پیشرفت 

 محمد محمدی

 سردبیر نشریه فانوس دریا
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 سمفونی آب و آتش
 دریا 69زاده/ محمدمهدی یوسف

آدم را بلرزاند!؟ چرا هرسال، در دی باید اتفاقات بد داشته باشیم؟گویی بعد از  آورد، هری دل می  سردی کهسوز  ماه با چرا همیشه باید دی

های  ترین شکست بوده که یکی از سخت  99سال  دی   9در   2بارترین اتفاقات سال کنیم.از عملیات کربالی ی غم یلدا باید خودمان را آماده شب

انگیز و تلخ دیگری هم  ها ما خبرهای غم پالسکو درسال گذشته. درطول این سال و تلخِ ساختمان  ایران در جنگ تحمیلی بود، تاحادثه عجیب 

 ایم. روشن بوده احمدی که ما شنونده خبر ترور دانشمند عزیزمان، مصطفی 11سال دی41یا در  24دی سال 9ایم.  زلزله بم در  ماه شنیده در دی

مان در  که سبب پیروزی و موفقیت  2سری تصمیمات مهم شدند مثل همان حادثه کربالی ی یک و جرقه  همه این اتفاقات شروع

و جذب آن شدند که باعث پیشرفت ما در زمینه   ای نخبگان کشور بیشتر این رشته را شناخته بود.بعد از ترور دانشمندان هسته9کربالی عملیات

 ؟تلخ سانچی چیست! نشانی روی بیاوردند.و اما دستاورد ما ازحادثه شریف آتش کرد که به شغل زیادی را ترغیب ای شد.حادثه پالسکو جوانان هسته

؛ شدی خبر،کسی باورش نمی .مسلما در لح ات اولیهدی خبر رسید که یک کشتی ایرانی در نزدیکی ساحل چین تصادف کرده است19

تر از آن چیزی است که تصورش را  چون برایمان کمی عجیب بود! تصادف در دریا!؟ولی بعد از گذشت زمان فهمیدیم که اوضاع خیلی سخت

ی آن درجا جان  شود و تمامی خدمه سوزی می بر چینی با نفتکش سانچی)سپید(،کشتی ایرانی دچار آتش ی فله در اثر برخورد کشته  کردیم. می

همه انسانی که دور از خانواده و در حال خدمت به کشور بودند با چنین اتفاق  ترین وقایع ممکن است که آن سپارند.و این یکی از تراژدی می

 ناگواری مواجه شوند. 

 شاید...

 دانم! نمی

شغل را  ها سختی این اند. آن های این عزیزان داشته بزرگ را خانواده خواهد که مطمئنا آن دل ولی قطعا تحمل این حادثه، دل بزرگی می

ها هستم.چند روز قبل سالگرد عزیزان حادثه پالسکو بود اما از خود  های نگران آن دانستند، درک کرده بودند. و من تنها نگران نگاه می

سربری که سبب افزایش غم نزدیکان و  ایم؟مگر جز چند مراسم تشریفاتی و حوصله ها و یا عزیزانشان کرده ایم که چه برای آن پرسیده

ایم  صبورشان باشیم؟آیا توانسته ایم سنگ ایم حالشان را خوب کنیم؟آیا توانسته ایم؟آیا توانسته شود کار دیگری کرده خویشاوندان آن عزیزان می

ایم؟بهتر نیست برای یادبود این عزیزان که  شریف را حفظ کرده های باعزت ایم؟آیا عزت آن انسان دهیم که الیق آن همه فداکاری بوده نشان

تپید کارهایی  دانند می شان بهتر از بعضی از مسئولین که خودرا به غلط سردمداران این کشور می اندو دل   جانشان را در کف دستشان گذاشته

های جذاب  شود با داستان ها را بشناسانیم؟برایشان مستندهای فاخر بسازیم ،می در شان آن بزرگواران باشد؟بهتر نیست که بهتر آن بکنیم که

 های مادر عزیزمان،ایران! برایشان بنویسیم و الگوی درست بسازیم برای بچه  کتاب

شود کسی که جانش را در راه  رفت؟ مگر می دی امسال هر ایرانی بایک شاخه گل سرخ به محل حادثه ساختمان پالسکو می31بهتر نبود 

 42شود ماه هرسال بیاد عزیزان حادثه سانچی لباس آبی تنمان کنیم.می دی42توانیم  کشورش از دست بدهد برای مردمانش عزیز نباشد؟! ما می

.این ی درست بسازیم توانیم به فرزندانمان شجاعت را یاد بدهیم. میتوانیم برایشان الگو دی هر سال با یک شاخه رزآبی به استقبال دریا برویم،می

 ها واقعیت! ها افسانه اند و این نیستند آن  ای کشورهای غربی هایی که ما در کشورمان داریم شبیه آدم های افسانه آدم

 به ن ر شما دستاورد سانچی برایمان چیست ؟  



 دی؛ به عنوان روز ملی دریانوردان 41ثبت 
 دریا 69محمد محمدی/
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گاه  است. در لح ات ابتدایی شاید هیچ دی ماه بود که خبر رسید کشتی سانچی)سپید( در دریای چین دچار  تصادف شده 19

ای که کم از  ترین حوادث دریایی نه ایران بلکه جهان بدل شود. حادثه شد که این حادثه به یکی از ناگوارترین و تراژدی تصور نمی

 روز غرق آتش بودن؛ در آب سوخت و با پرسنل آن در بستر دریا آرام گرفت. 2پس از  »سانچی«ی تایتانیک نداشت.  حادثه

باال و سیاستمداران ما به آن  ها و توجه مسئولین رده ی سانچی توجه شد که اگر زودتر نگاه که شاید دیر به مسئله جدای از این

چند روز قبل و چند روز بعد کانون توجه عموم مردم بود به طوری که »سانچی«داد؛  شد شاید اتفاقات دیگری روی می جلب می

 ترین مردم جهان بودند! شناس در آن روزها شاید ایرانیان کشتی

 بود؟! ، موضوعات و مسائل دیگری کانون توجهات مردم نشده»سانچی«اما مگر قبل از 

 که مدتی موضوع داغ بودند اما پس از مدتی به دست فراموشی سپرده شدند! »سانچی«ها، کولبرها و یا خود  پالسکو، گورخواب

 "دریادوست"و  "شناس کشتی"، "شناس سانچی"کسی می داند چند روز از حادثه ی سانچی گذشته است؟! در آن روزها مردم 

شده بودند. آیا اکنون هم مردم عزیز کشورمان اهمیت دریانوردان این سرزمین را مانند آن روزها به یاد دارند؟ دریانوردانی که 

است. دریانوردانی  چنان که شایسته بود به چشم نیامد و نیامده ها، شاید آن ها در زمان دفاع مقدس و جنگ نفتکش فداکاری آن

که جان در دست برای چرخیدن چرخ اقتصاد این کشور در آن دوران از هیچ کوششی برای خدمت به این کشور دریغ نکردند که 

المللی دست  ی بین آمده های تحریم با وجود تمامی مشکالت پیش گرچه اکنون نیز چنین است. دریانوردانی که در روزهای و سال

ها اگر نگوییم برابر با پرسنل ناوچه همیشه  آن  از خدمت به این کشور و مردمانش نکشیدند. دریانوردانی که فداکاری و خدمت

قهرمان پیکان هست حداقل کمتر نیست. دریانوردانی که اکنون هم با تحمل دوری از خانواده و مصایب و مشکالت دیگر در حال 

خدمت به کشور با رفتن به نقاط مختلف جهان هستند. آیا ثبت یک روز ملی در تقویم جهت ثبت یاد و خاطره شهدای سانچی و 

ها قایل  های آن توانیم برای زحمات و تالش اهمیت و اهتمام به دریانوردان عزیزمان کمترین تقدیر و احترامی نیست که می

 شویم؟!
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قطعا ثبت یک روز ملی در تقویم با عنوان روز ملی دریانوردان در 

جهت ثبت یاد شهدای سانچی و تکریم دریانوردان و نیز تروی  

شود که هر ساله مجدد  فرهنگ دریایی بسیار موثر است و باعث می

 یادآور شهدای سانچی باشد.

سازمان بنادر و دریانوردی که متولی اصلی دریا و فرهنگ دریایی 

در کشور است هر ساله همزمان با روز جهانی دریانوردان این 

دارد که گرچه قابل تقدیر است اما این مناسبت  مراسم را گرامی می

به نوعی سازمانی محسوب شده و به نوعی در ضمیمه تقویم 

در تقویم به نام »ملی«آید. این در حالیست که ثبت یک روز  می

شود که دریا و دریانوردان به کانون توجه  دریانوردان سبب می

 های سمعی، بصری بدل شوند.  عموم مردم و رسانه

ثبت روز در تقویم در ابتدا توسط شورای فرهنگ عمومی تصویب 

و پس از تایید توسط شورای عالی انقالب فرهنگی در تقویم ثبت 

شورای عالی انقالب  922مصوبه  3ی  گردد. بر اساس ماده می

دارای یکی از »حداقل«فرهنگی ثبت یک روز در تقویم باید 

 های زیر باشد: ویژگی

الف( برای تمام قشرهای مختلف جامعه مهم و تأثیرگذار بوده و از 

 .دیدگاه همه ملت ارزشمند و معتبر باشد

ب( همه مناطق کشور، آن مناسبت را با خود مرتبط بدانند و 

 اهمیت آن منحصر به یک منطقه جغرافیایی خاص نباشد.

های هویت ملی ایرانیان  کننده حداقل یکی از مؤلفه ج( تقویت

 باشد.

توان دریافت که ثبت روز ملی  با نگاهی گذرا به راحتی می

دریانوردان، دارای هر سه ویژگی بوده در حالی که یک ویژگی برای 

 ثبت این روز کافی است. 

ی دریانوردان چقدر برای  ی سانچی نشان داد که مسئله حادثه 

مردم و اقشار مختلف آن اهمیت دارد که فضای مجازی خود گواه 

توان گفت که اقتصاد،  این مسئله است. در مورد بند))ب(( می

ی آن تحت تاثیر  تجارت، واردات و صادرات کشور ما بخش عمده

ونقل دریایی است. این یعنی نقش دریانوردان را بر زندگی  حمل

 توان دید. ی مردم ایران می همه

های اخیر ما نسبت  توان گفت که در سده می   در مورد بند))ج((

ایم این در حالیست که  به دریا یک غفلت اساسی داشته

ترین سند دریانوردی متعلق به ایرانیان است و هویت ایرانی  قدیمی

ما با دریا گره خورده است که چه بسا حفر کانال سوئز برای اولین 

 دانند. بار، را نیز به داریوش بزرگ مرتبط می

های  در کل سازمان بنادر و دریانوردی و دیگر سازمان و ارگان 

دریایی مانند شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی جمهوری 

اسالمی با همکاری یکدیگر این پیشنهاد را مطرح و پیگیری کنند. 

ی ملی  تواند به طور غیر رسمی هفته ثبت روز ملی دریانوردان می

را دربرداشته باشد و هر روز از این هفته به یکی از  "دریا"

های دریایی اختصاص یابد. روز برای گردشگری دریایی، روزی  حوزه

برای محیط زیست دریایی، روزی برای مهندسی دریایی، روزی 

برای شیالت و دیگر روزهای هفته نیز با توجه به اهمیت نامگذاری 

های مرتبط این امر را پیگیری کرده تا  شود. امیدواریم که سازمان

 بیش از پیش شاهد تروی  فرهنگ دریایی باشیم. ان شاء اهلل
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 معرفی دانشکده  مهندسی دریا

 

 بزرگترین فجایع دریایی

 دریا 61آرش ماهیخوار/

نفر  34سوخت به زیرآب رفت و دل ملت ایران را به درد آورد. در این فاجعه دریایی  که می کش سانچی درحالی ام دی ماه امسال نفت 42در روز 

باختگان کشف شد و طبق اعالم تیم امداد و نجات گاردساحلی  تن از جان 3ها ایرانی بودند. تنها پیکر  نفر از آن 31جان خود را از دست دادند که 

 چین امکان دسترسی به پیکر بقیه سرنشینان سانچی وجود ندارد.

 MT Vectorکش  برخورد کشتی مسافربری و نفت

روی داد  1121دسامبر 41مرگبارترین فاجعه تاریخ دریانوردی دنیا در 

که یک کشتی مسافربری که راهی مانیل پایتخت فیلیپایان باود باا 

برخورد کرد و در اثر آتش ایجادشاده هار دو MT Vectorکش  نفت

  »ام وی دنا پاس«کلی آتش گرفتند. طی این حادثه، کشتی  کشتی به

(MV Doña Paz)  ام تی وکتور«با یک کشتی حمل سوخت به نام« 

 (MT Vector) کیلومتری جنوب مانایال،  121ی تابالس و  در تنگه

خواستند قابال از  برخورد کرد. این کشتی پر از مسافرانی بود که می

شروع تعطیالت سال نو، به مقصدشان برسند. اگرچه در آن زمان دریاا 

شود اهاماال و  بسیار آرام و مسیر کامالً قابل رویت بوده، اما گفته می

ی هر دو کشتی یاد شده، موجب وقاوع چانایان  مالح گی خدمه بی

بانی نداشت اما کشتی دنا  ای شده است. کشتی وکتور هیچ دیده عارضه

پاس افسران ارشد خود را بر روی عرشه داشت. هار دو کشاتای از 

محض برخورد این دو  سیم سالم و کارآمد محروم بودند. به ارتباطات بی

بشکه نفت و گازوئیلی که همراه وکتور بود، آتش گرفته  2211کشتی، 

و در اولین ثانیه های این تصادف، کشتی وکتور در آتش سوخت و در 

عرض چند دقیقه آتش سوزی به دونا پاس سرایت کردو هر دو کشتای 

کس از این حادثه جاان  های آتش سوزاند. تقریبا هیچ مذکور را در زبانه

ی اسفنااک جاان  گناه در این فاجعه انسان بی 2329سالم به در نبرد. 

 باختند.

 (Le Joola)غرق شدن کشتی لی جوال 

، یکی از ناگوارتریان ساوانا  (Le Joola)غرق شدن کشتی لی جوال 

سپاتاامابار  49شود. این کشتی در  دریایی تاریخ بشریت محسوب می

مسافر از بنادر سنگال باود کاه در  4111، در حال حمل 4114سال 

کیلومتری سواحل گامبیا در اقیانوس اطلس واژگون شاد.  39ی  فاصله

طور وحشتناکی پار از  نفر ظرفیت داشت، به 991این کشتی که تنها 

مسافر بود. اگرچه دالیل اصلی غرق شدن این کشتی نامعلوم است، اماا 

ی  شود که تعداد بسیار باالی مسافران و نیز باافات فارساوده گفته می

کشتی معقول ترین عاملی است که بر اثر طوفان به وجود آمده در روز 

حادثه، موجب شده که با اولین ضربه های موج های سهمگین دریا، لی 

 جوال واژگون شود.

گفته می شود که غرق شدن این کشتی بعد از حادثه دوناا پااس )از 

لحاظ تاریخی( بدترین اتفاق در طول تاریخ دریانوردی غیرن امی است 

 نفر شده است. 1293که باعث کشته شدن 
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   8491دسامبر  3کشتی کیانگیا، چین، 

که از شااناگاهاای باه  (SS Kiangya)اس کیانگیا  کشتی چینی اس

غارق شاد.  1122دیامبر سال  3سمت نانگبو در حال حرکت بود، در 

این حادثه زمانی رخ داد که کشتی کیانگا در حال رفاتان باه ساوی 

نفر باود  1129بود. ظرفیت این کشتی در حدود  «پو رودخانه هوانگ»

کارد. بایاشاتار  که در آن زمان سه برابر این تعداد مسافر را حمل می

مسافران کشتی مذکور، متشکل از پناهجویانی بود که در حال فرار از 

ترین دلیلی که برای انافاجاار و  رژیم کمونیستی چین بودند. محتمل

اس کیانگا وجود دارد، برخورد آن با یک مین دریاایای  غرق کشتی اس

است که توسط نیروی دریایی امپراطوری ژاپن کار گذاشته شده باود. 

نفر طی این حادثه جان خود را از دست دادند و تاناهاا  3339حدوداً 

 اند. های دیگر نجات داده شده نفر، توسط کشتی 111

 849۱نوامبر  1، چین، »های چو«کشتی 

از  (Hai Chu)»چاو  های»نفر جان خود را در کشتی  1211حدوداً 

دست دادند. ایان کشاتای از شاهار کااناتاون واقاع در چایان 

غیرنا اامای و خادماه  111سرباز و  4111بود که  کنگ هنگ عازم

و در  «بوکاا تاایاگاریاس»چو در حوالی  همراه داشت. کشتی های به

چو زماانای  تنی های 1112ی رودخانه کانتون غرق شد. کشتی  دهانه

 311غرق شد که با یک مین دریایی برخورد کرده و منفجر شد. تنها 

 نفر از این فاجعه جان سالم به در بردند.

 8494ژانویه  72کشتی مسافربری تایپینگ، چین، 

مهاجر که در جستجوی یاک  1911، حدوداً 1121ژانویه سال  41در 

شده باودناد  تایوان زندگی بهتر بودند، از چین راهی کیالنگ واقع در

ولی طی این سفر، جان خود را از دست دادند. بیشتار مساافاران، از 

جمله افرادی بودند که از حکومت کمونیستی کشورشان طی جاناگ 

کاه ماورد  داخلی چین، دل خوشی نداشتند. این کشتی از ترس ایان

هایی خاموش و نیز در  ی نیروهای کمونیستی واقع نشود، با چراغ حمله

حاال، اقاداماات  ساعات منع عبور و مرو در حال حرکت بود. باا ایان

، موجب بدبیاری آن شاد. ایان (Taiping)احتیاطی کشتی تایپینگ 

، »جاواشاان«الجازایار شاهار  های مجمع دلیل تاریکی آب کشتی به

در مقابل خود را ببیند کاه در »چینیوان«نتوانست کشتی مسافربری 

قدری بااال  نتیجه به برخورد این دو کشتی منجر شد. صدمات وارده به

نافار  1911بود که موجب غرق شدن کشتی تایپینگ و مرگ حدوداً 

 شد.

 84۱9سپتامبر  7۲ژاپن،  کشتی مسافربری تویا مارو،

، طوفانی سهمگینی که در ژاپان باا عاناوان 1192سپتامبر  49در 

 1193شود، جاان  شناخته می»ماری«و در غرب با نام »19شماره «

را گرفات.  (Toya Maru)نفر از مسافران کشتی مسافربری تویا مارو 

شود.  ی دریایی تاریخ ژاپن یاد می از این حادثه، با عنوان بدترین سانحه

این کشتی بین هاکوداته در جزایر هوکایدو و آموری در جزایر هونشاو 

دلایال  تر به در حال حرکت بود. یکی از سفرهای این کشتی، کمی قبل

حال، کاپیتان کشاتای باا  بینی وقوع طوفان لغو شده بود. با این پیش

های خطرناک طوفان به اتمام رسیده، در غاروب  که بخش اعتقاد بر این

همان روز شروع به حرکت کرد. این کار کاپیتان، اشتباهی بزرگ باود؛ 

چیزی نگذشت که طوفان، به کشتی تویا مارو رسیاد. در آن زماان، 

های آبی قدرتمند، از بنادر  دلیل وزش بادهای شدید و جریان کشتی به

کالای  که آب وارد کشتی شد، مالاواناان باه فاصله گرفته بود. هنگامی

های خروشان بلاعایاده  کنترل آن را از دست دادند و کشتی توسط آب

نفر از جملاه مساافاران و  1193شد. با غرق شدن کشتی تویا مارو، 

 ی آن، جان خود را از دست دادند.  خدمه

 مصر-عربستان سعودی ،41کشتی السالم بوکاچو 

السالم باوکااچاو  »، یک کشتی با نام 4119در تاریخ سوم فوریه سال 

12 « (Al-Salaam Boccaccio 98) نافار را  1111که  در حالی

کرد، در دریای سرخ غرق شده و تمامی مسافرانش را به کاام  حمل می

مرگ برد. این کشتی از بندر ضبا واقع در عربستان، به سامات بانادر 

مصری صفاجا در حال حرکت بود. بیشتر مساافاران ایان کشاتای، 

ها کاار در عاربساتاان، قصاد  کارگران مصری بودند که پس از مدت

 بازگشت به خانه را داشتند.

ور شدن آتشای  ، شعله12دلیل اصلی غرق شدن کشتی السالم بوکاچو 

 توجهی و اهمال کاپیتان این کشتی، یعنی صیاد عمر  درون آن بود. بی
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که کشتی آتش گرفت،  ای شد. هنگامی موجب وقوع چنین فاجعه

ی راه داد؛  جای بازگشت به مکانی امن، دستور به ادامه کاپیتان به

کیلومتر با سواحل عربستان  31شایان ذکر است که این کشتی تنها 

 سعودی فاصله داشت.

   ]8[نفر در اثر حوادث دریایی 22۲هزار و  88جان باختن بیش از

با وجود توسعه فناوری های مربوط به حرکت و رصد فعالیت  41قرن 

شناورهای دریایی، عاری از حوادث دریایی نبود به طوری که  آمارها 

 از ادامه سوان  دریایی و به تبع آن جانباختن صدها نفر حکایت دارد.

حادثه دریایی بزرگ و  91، 4111تا پایان سال  41از ابتدای قرن 

قابل توجه رخ داده است. البته الزم به ذکر است که تعداد حوادث 

دریایی بسیار بیشتر از این رقم بوده و در اینجا تنها حوادثی که تعداد 

جانباختگان آنها زیاد بوده و عمدتاً مربوط به بخش مسافری است، 

 مورد توجه قرار گرفته است.

حادثه مرگبار در سال است. در  3.2این تعداد حادثه به معنی وقوع 

تن جان  119هزار و  11نزدیک به  41مجموع حوادثِ دریایی قرن 

خود را از دست دادند و این به معنی این است که بطور متوسط 

بازند به عبارتی روزانه  نفر در حوادث دریایی جان می 914ساالنه 

 نفر.4نزدیک به 

میالدی  4114بزرگترین حادثه دریایی از لحاظ تلفات انسانی به سال 

شود که در آن و تنها در جریان یک حادثه یک هزار و  مربوط می

نفر جان خود را در آبهای سنگال از دست دادند؛ این حادثه  292

 برای یک کشتی مسافری رخ داد.

میالدی تاکنون  4111و  4119، 4111در این میان در سال های 

گزارشی از حادثه دریایی که تلفات سنگین داشته باشد، ثبت نشده 

میالدی بود که  4111است.اما پر حادثه ترین سال در این میان سال 

 9شاهد  4114حادثه ثبت شد. پس از این سال، در سال  11در آن 

هر یک شاهد پن   4119و  4112، 4112حادثه و در سال های 

در روزهای  4112حادثه پر تلفات بودیم. بزرگترین حادثه نفتی سال 

نفر  34آغازین این سال، برای نفتکش سانچی رخ داد که طی آن 

 ایرانی جان باختند. 31شامل 

]marinetimes.ir8[  
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 مهندسی دریا؛ از رویا تا واقعیت
 دریا 69طاها مهاجر/

کا" ی  ورهشاید وقتی برای اولین بار، پای انسان نخستین به سواحل دریاها رسید، یا وقتی کنده ی شناور روی آب را دید، یا وقتی فریاد "یوره کا ی 

سال بعد، سازه ی شناور روی آب، پیچیده ترین دساتااورد بشاری  4311ارشمیدس، گوش جهانیان را پر کرد کسی فکرش را هم نمی کرد که 

شاید وقتی آشوری ها در سنگ نگاره های خود، عبور از دریا را حک کردند، کسی گسترش قایق ها و شناورها و کشتی هاا را در  . شناخته شود

  . ذهن نمی توانست بیاورد

 انسان آموخت!

د کر آموخت می توان دریا را تسخیر کرد. آموخت می توان در دریا سفر کرد. با چوب خودش را به جلو راند، مدتی بعد این وظیفه را به باد محول

  . و بعد کم کم پروانه ساخت و موتور و الکتریسته به کمکش آمدند تا دریا را بشکافد و به سمت کران ها حرکت کند

  !دیری نپایید که ساخت و تعمیر شناورها از یک فن مبدل شد به یک علم

 !علمی با پیچیدگی های خاص! قوانینی دشوار برای غلبه بر آب

 321و هدایت و حفظ چنین شناوری نیازمند اطالعات علمی دقیق و بسیاری می باشد و اکنون ما با ناو هایی روبرو هستیم که گاه نزدیاک باه  

متر عرض دارند. شهر های شناوری که بدون شک ساخت، هدایت و مدیریت آن ها دانش بسیاری را می طلبد. دانشی کاه نامای  21متر طول و 

 .توان به تجربه و با گذر ایام فرا گرفت بلکه نیاز به تحصیالت کالسیک و دانشگاهی دارد

ای نیازی که منجر به تولد رشته مهندسی دریا شده است.رشته مهندسی دریا در کشور ما نیز با این که نو پا است دارای اهمیت و جایگاه ویاژه 

کیلومتر آن در جنوب کشور و به آب های آزاد دنیا متصل است. اهمیت ایان  4111متر مرز آبی دارد که  4911است چرا که کشور ما در حدود 

 مرز آبی زمانی مشخص می شود که بدانیم از بین راههای حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، حمل و نقل دریایی مقرون به صرفه تر است و باه

% صادرات غیرنفتی و تقریباً تمامی صادرات نفتی کشور به وسیله کشتی ها صورت می گیرد. همچنین توسعه نااوگاان دریاایای 11همین دلیل 

 اینعالوه بر حمل و نقل کاالهای مورد نیاز کشور، عامل حضور کشور ما در بازار حمل و نقل بینالمللی و کسب درآمدهای ارزی بیشتری میگردد. 

 .رشته دارای سه گرایش مهندسی کشتی، کشتی سازی و دریانوردی است

بدیهی است دانشگاهی که نام موسس دارالفنون را همچون نشان افتخار بر سر در خود دارد، پیشگام و پیشتاز فعالیت دانشگاهی و تاحاصایاالت 

 . کالسیک این رشته در ایران باشد

ای دانشکده مهندسی دریا یکی از پانزده دانشکده از دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( می باشد که به خاطر کیفیت باالی برناماه ها

 .دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه های استراتژیک فن آوری های دریایی شناخته شده است

این دانشکده، اولین دانشکده منحصر به صنایع دریایی و دانش مهندسی کشتی سازی و سازه های فراساحل، در ایران می باشد که در یاکای از 

بهترین دانشگاههای صنعتی کشور ایجاد شده است. ن م و انضباط مهندسی و پایبندی به رسالت دانشگاه صنعتی امیرکبیر سرلوحه برنامه هاای 

 .آموزشی این دانشکده می باشد

 .دارتباط با برنامه های علمی و دانشگاهی دیگر موجب شده است تا توانایی های دانشکده در حوزه فن آوری مدرن صنایع دریایی نیز گسترش یاب
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 IMOمعرفی سازمان 
 دریا 69مهرنوش غالمی/

جایی که کشتیرانی، صنعتی است با ماهیت بین المللی، مدتها بود که همگان دریافته بودند اقدام به من ور افزایش ایمانای  از آن

عملیات دریایی در صورتی که در سط  بین المللی انجام گیرد مؤثر خواهد بود تا اینکه توسط کشورهای مختلف تک تاک و باه 

صورت یکجانبه و بدون هماهنگی با سایر کشورها صورت پذیرد. اگرچه متن تعدادی موافقتنامه بین المللی تصویب گاردیاده باود 

ولی کشورهای بسیاری بر این عقیده بودند که نیاز به وجود ارگانی دائمی است که بتواند سایر اقدامات را هماهنگ و بر آنها اضافاه 

 ]1[نماید. 

مارس   9در International Maritime Organization(IMO) المللی دریانوردی  به این ترتیب طرح تأسیس سازمان بین

در کنفرانسی که در ژنو برگزار شده بود به تصویب رسید. ولیکن با توجه به موانع بسیاری که  در خصوص همگرایای بایان   1122

اعضا وجود داشت و عدم امکان همکاری مشترک و تدوین قوانینی که همه اعضا بر روی آن اتفاق ن ر داشته باشند. باعث تاخیر در 

شاروع باه   1192سال بعد لوازم عملیاتی شدن ان فراهم گردید و از سال   11تاسیس این نهاد بین المللی شده و سر انجام حدود 

شاد اماا از ساال  خوانده مای لالدو المللی نمود. سازمان مذکور سابقاً تحت عنوان سازمان مشورتی دریایی بین کار در جامعه بین

المللی دریانوردی، تسهیل همکاری و مبادله اطالعات میان  المللی دریانوردی تغییر نام داد. هدف سازمان بین به سازمان بین  1124

ترین معیارهای ایمنی دریایی است. ساازماان  رانی و به وجود آوردن عالی کشورهای عضو در زمینه موضوعات فنی مربوط به کشتی

المللی صرفاً اختصااص باه  آید چرا که این نخستین بار است که یک رکن بین المللی به شمار می مذکور نقطه عطفی در جامعه بین

 .مسائل دریایی دارد

سازمان بین الملالای   91سازمان بین الدولی ارتباط رسمی دارد. همچنین به حدود   31سازمان بین المللی دریانوردی با بیش از 

غیر دولتی وضعیت مشورتی اعطا شده است و به آنها اجازه داده شده است که بعنوان ناظر در کار کمیته های مخاتالاف شارکات 

نمایند. این سازمانها بعنوان نمایندگان طیف وسیعی از شرکتهای دریایی، حقوقی و محیط زیستی هستند و از طریق ارائه اطالعات، 

اسناد و ن رات تخصصی در کار ارگانها و کمیته های مختلف سهم بسزایی بر عهده دارند. با این وجود، هیچ یک از این ساازمااناهاا 

 .حق رای ندارند

این سازمان در لندن واقع است و تنها سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است که مقر آن انگلستان می باشد. ناهااد اداره     

کشور عضو و دو عضو وابسته تشکیال یاافاتاه   191کننده آن، مجمع است که هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد. مجمع از 

دولت عضو که توسط مجمع انتخاب شده اند باعاناوان   21است. در فواصل بین جلسات مجمع، در حال حاضر شورایی متشکل از 

 هجری شمسی به عضویت سازمان بین اللملی دریاناوردی 1332نهاد اداره کننده آیمو انجام وظیفه می نماید. کشور ایران درسال 

IMO   درآمده است . 

[1] tnews.ir 
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 :المللی دریانوردی متشکل از ارگان زیر است سازمان بین

 مجمع 

عضو وابسته( تشکیل  3کشور به عالوه  111های عضو ) شود و از تمامی دولت ترین رکن سازمان محسوب می مجمع عالی

دهد اما در صورت نیاز از اختیار برگزاری جلسات اضطراری  بار به طور من م تشکیل جلسه می سال یک 4است. این رکن هر  شده

هم برخوردار است. مجمع مسئول تصویب برنامه کاری سازمان و بودجه است و در خصوص عملکرد مالی سازمان تصمیمات الزم 

  .شوند چنین اعضای شورا توسط مجمع انتخاب می نماید. هم را اتخاذ می

 شورا 

شوند. مجمع این  سال انتخاب می 4دولت عضو هستند برای مدت  21اکنون  بعد از اولین جلسه من م مجمع، اعضای شورا که هم

 .است انتخاب نموده( 4114-4113المللی برای یک دوره دو ساله ) دولت را با توجه به معیارهای بین 21

دولت عبارتند از:  11رانی دریایی ارائه می کنند. این  المللی را در کشتی ترین خدمات بین هایی که بیش دولت از میان دولت 11

 . چین، یونان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، پاناما، جمهوری کره، فدراسیون روسیه، بریتانیای کبیر و ایاالت متحده آمریکا

المللی نقش داشتند. آرژانتین، بنگالدش، برزیل،کانادا، فرانسه،  تر از سایرین در تجارت بین هایی که بیش دولت از میان دولت 11

 . آلمان، هند، هلند، اسپانیا و سوئد

ها در شورا این  رانی دارند و با عضویت این دولت دولت از دولت هایی هستند که منافع خاص در حمل ونقل دریایی یا کشتی 41

شوند. استرالیا، باهاما، بلژیک، شیلی،  جغرافیایی رعایت می ٔ  است که در این سازمان نمایندگی عادالنه اطمینان به وجود آمده

قبرس، دانمارک، مصر، اندونزی، جامائیکا، کنیا، لیبریا، مالزی، مالت، مکزیک، موراکو، فیلیپین، سنگاپور، آفریقای جنوبی، تایلند و 

 .ترکیه

کند. شورا در فاصله دو اجالس مجمع، وظایف این رکن  شورا رکن اجرایی سازمان است و زیر ن ر مجمع بر کار سازمان ن ارت می

ها در مورد امنیت دریایی و جلوگیری از آلودگی دریاها )این موارد فقط در صالحیت مجمع است( را  را به جز توصیه به دولت

 :دهد. دیگر عملکردهای شورا عبارت است از انجام می

 های ارکان سازمان؛ سازی فعالیت هماهنگ 

 ها و تخمین بودجه سازمان و ارائه دادن آن به مجمع عمومی سازمان؛ نویس برنامه بررسی و تهیه پیش 

 تعیین و منصوب کردن دبیرکل آیمو با موافقت مجمع؛ 

 های عضو؛ ها به مجمع و دولت ها و ارائه آن ها و سایر ارگان ها و پیشنهادهای کمیته دریافت گزارش 

 المللی است و ارائه به مجمع در جهت تصویاب  های بین های سازمان که در ارتباط با دیگر سازمان ها و توافقنامه بررسی برنامه

 .آن
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 ها کمیته 

کمیتاه   9هایش را از طریق  آیمو یک سازمان فنی است و اغلب فعالیت

 .دهد های فرعی تخصصی انجام می اصلی و تعداد زیادی کمیته

 کمیته امنیت دریایی

ترین رکن فنی سازمان است و از  اصلی (MSN) کمیته امنیت دریایی

است. این کمیته کلیه مسائلی را کاه  های عضو تشکیل شده کلیه دولت

رانای  است. مانند کمک به کشتای در قلمرو صالحیت سازمان واقع شده

المللی، ساخت لوازم کشتی، ایجاد قوانین برای جلوگیری از تصاادم  بین

های دریایی خاطارنااک،  در دریاها، اداره کردن و حمل و نقل محموله

تحقیق در خصوص صدمات دریایی، اطالعات مربوط به آبنگاری نقشاه، 

تکمیل خدمه از ن ر ایمنی و سایر موضوعاتی که به طور مستاقایام و 

چنین کمیته امانایات دریاایای  هم .مؤثر به امنیت دریا مرتبط است

ای که از طرف کنوانسیاون،  است تا هر وظیفه مکانیسمی را فراهم آورده

المللی را که باه آن ماحاو ل  مجمع و یا امور ناشی از سایر اسناد بین

 .شود، انجام دهد می

 کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی

در ابتدا به عاناوان  (MEPC) کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی

بار   1129تأسیس شد. اما از سال   1113رکن فرعی مجمع در نوامبر 

اساس اساسنامه سازمان به یک کمیته  مستقل تغییر شکل یافت. ایان 

های عضو است، صالحیت دارد به کلیاه  کمیته که مرکب از کلیه دولت

موضوعاتی که در ارتباط با جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی تاوساط 

ها است، رسیدگی کند. از دیگر عملکردهای کمیته، تصاویاب و  کشتی

اصالح کنوانسیون و سایر قوانین و اطمینان یافتن از قابلیات اجارایای 

 .ها است آن

 های فنی کمیته همکاری

هاای عضاو  مرکب از تماامای دولات (TC) های فنی کمیته همکاری

به عنوان رکن فرعی شورا تأسیاس   1191سازمان است. این کمیته در 

تبدیل   1122شد اما بعد از اجرایی شدن اصالحات کنوانسیون آیمو در 

های رسمی سازمان شد. این سازمان مسئاول اناجاام  به یکی از کمیته

وظایف مهمی در جهت ارائه همکاری فنی، به ویژه به کشاورهاای در 

 .حال توسعه است

 کمیته مسایل حقوقی 

های عضو سازماان  مرکب از تمامی دولت (LEG) کمیته مسائل حقوقی

 به عنوان رکنی فرعی در پاسخ به  1191آیمو است. این کمیته در سال 

مسائل حقوقی و مشکالت زیست محیطی برآمده از عواقب فاجعه غارق 

کش غول پیکر توری کنیون تأسیس شد اما ماتاعااقاب آن  شدن نفت

فاجعه، تبدیل به رکن دائمی سازمان شد. این کمیته هر گاوناه اماور 

چانایان  دهاد. هام حقوقی در محدوده وظایف سازمان را انجاام مای

های سازمان، مجمع یاا  ای که از طرف کمیته صالحیت انجام هر وظیفه

المللی مورد قبول سازمان را که باه آن  هر امر ناشی از سایر اسناد بین

 .شود، بر عهده دارد احاله می

 کمیته تسهیل

هم مرکب از تمامی دول عضو ساازماان اسات.  (FAL) کمیته تسهیل

تأسیس شد و   1114این کمیته در ابتدا به عنوان رکن فرعی شورا در 

، در زماره 4112بعد از اجرایی شدن اصالحات در کنواسیون آیمو در 

های اصلی سازمان قرار گرفت. این کمیاتاه در جاهات  یکی از کمیته

تر کردن ارائه  کاهش و حذف تشریفات غیرضروری و زائد اداری و آسان

ها به هنگام ورود و یا ترک باناادر باه وجاود  اسناد مورد نیاز کشتی

ترین وظیفه این کمیته، تمارکاز بار  های اخیر مهم است. در سال آمده

سازی و ارتباط میان دو موضوع مهم، یعنی، امنیت دریایای  ایجاد تعادل

 .است المللی بوده و تسهیالت تجارت دریایی بین

 های فرعی تخصصی کمیته

دو کمیته امنیت دریایی و حفاظت از محیط زیست دریایی کار خود    

دهاناد. در ایان  کمیته فرعی تخصصی انجام مای  1را در همکاری با 

کمیته فرعی عبارتاناد   1کنند. این  ها کلیه دول عضو شرکت می کمیته

 :از

 مایعات، فله و گازها (BLG) 

 حمل کاالهای خطرناک، خشک و کاتینرها (DSC) 

 حفاظت در برابر حریق (FP) 

 ارتباطات رادیویی، جستجو و نجات دریایی (COMSAR) 

 ایمنی ناوبری (NAV) 

 طراحی کشتی و تجهیزات آن (DE) 

 تعادل، خط شاهین بارگیری و ایمنی شناورهای صیادی (SLF) 

 استاندارهای آموزش و نگهبانی در دریا (STW) 

 اجرای مقررات توسط کشور صاحب پرچم (FSI)  
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 دبیرخانه 

است. دبایارخااناه  المللی که در مقر سازمان، لندن مستقر هستند، تشکیل شده کارمند بین  311دبیرخانه آیمو از دبیرکل و 

 .مسئولیت امور اداری و هماهنگی اجرایی را بر عهده دارد

 دبیرکل 

بار عاهاده کاوجای   4114ژانویه   1شود. دبیرکل سازمان هم اکنون از  دبیرکل از طرف شورا با تصویب مجمع انتخاب می

و بیست و هفتمین جلسه مجمع در نوامابار   4114سکیمیزواز ژاپن است. او در صد و شصتمین جلسه شورای آیمو در ژوئن 

 .ساله انتخاب شد 2برای یک دوره  4111

 ها فعالیت: 

 :توان به دو قسمت تقسیم کرد های آیمو را می فعالیت

 المللی )کنوانسیون( های آیمو در زمینه تدوین قواعد بین فعالیت 

 المللی نجات انسان در دریا، معروف به سوالس کنوانسیون بین )SOLAS)  

 المللی در مورد امنیت کانتینرها، معروف به کنوانسیون بین )CSC)    

 المللی برای جلوگیری از تصادم در دریاها، معروف به کنوانسیون در مورد مقررات بین )COLREG)    

 المللی ارتباطات دریایی از طریق ساتلیت، معروف به کنوانسیون مربوط به ایجاد سازمان بین )INMARSAT)    

 های صیادی، معروف به المللی تور مولینوس در مورد امنیت کشتی کنوانسیون بین )SFV)    

 رانی دریایی، معروف به کنوانسیون برای سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت کشتی )SUA)    

 های متعدد دیگر در مورد جلوگیری از آلودگی دریاها تصویب کنواسیون 

 های عملی آیمو برنامه 

الامالالای  هاای بایان ها برای اجرای کنوانسیون های آموزشی و کمک به دولت ها به تشکیل سمینارها و کارگاه این برنامه    

، (World Maritime University( اختصاص دارد. در راستای اجرای این طرح بود که آیمو دانشگاه جهانی علوم دریایی

تأسیس کرد. هدف این مؤسسه فراهم آوردن امکانات آموزشی پیشرفته برای کارمندان کشورهای در   1123مالموسوئد را در 

های  اند. از دیگر فعالیت های دریایی رسیده ای است که در کشور خود به سط  نسبتاً استانداردی در زمینه فعالیت حال توسعه

 .ایتالیا است المللی در تریسته المللی در مالت و آکادمی دریایی بین این سازمان تأسیس مؤسسه حقوق دریایی بین
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 نگاهی بر کنوانسیون سوالس

 دریا 69زاده/ محمد رضوانی

12 

اولین و مهمترین معاهده دریایی در زمینه افزایش ایمنی در 

المللی ایمنی جان اشخاص در  کشتیرانی تحت عنوان کنوانسیون بین

کشور تدوین و در  13با حضور  1112ژانویه  41در   (SOLAS(دریا

زمانی که جنگ جهانی اول ،  اروپا را در کام خود   1119جوالی 

کشوری که آن را امضاء کرده بودند الزم االجرا  9گرفته بود  برای 

که  1114آوریل  12شد . ضرورت وجود آن بروز فاجعۀ تایتانیک  در 

های یخ شناور منجر به  به دلیل برخورد کشتی مسافری تایتانیک با کوه

 . نفر مسافر و خدمه کشتی شد، بود 1911مرگ بیش از 

این کنوانسیون به مرور زمان تکمیل گردید و نسخه های متعددی از  

آن تدوین و به تصویب رسید آنچه امروز به عنوان کنوانسیون سوالس 

 .است 1112شناخته می شود عمدتاً نسخه 

کنوانسیونی در ژنو به تصویب رسید  که به موجب  1122در سال 

این کنوانسیون سازمانی تحت عنوان سازمان مشورتی دریایی بین دول 

 Inter-governmental Maritime Consultative یا

Organization (IMCO)   می بایست تأسیس گردد این کنوانسیون

 1191الزم االجرا شد و اولین نشست آن در سال  1191در سال 

این سازمان به سازمان جهانی  1124برگزار شد.  بعدها در سال 

 International Maritime Organization دریانوردی یا

(IMO)  تغییر نام داد. مقر این سازمان در لندن واقع شده و با حدود

کارمند یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد محسوب  311

کشور در آن عضو هستند. وظیفۀ اصلی سازمان  111می شود که 

های  جهانی دریانوردی، تدوین چارچوب مقررات کشتیرانی در زمینه

های  های حقوقی، همکاری ایمنی، مالح ات زیست محیطی، جنبه

فنی، امنیت دریانوردی و کارایی کشتیرانی است و در همین زمینه 

 .کنوانسیون های متعددی تدوین ، تصویب و به اجرا گذاشته است

هدف اصلی در این کنوانسیون تعیین حداقل استاندارد های الزم 

برای ساخت و ساز و تجهیزات و بهره برداری و در نهایت همسویی 

باشد . بر این اساس کشورهای  کامل  این استانداردها با ایمنی  می

هایی که تحت لوای آنها از دیگر  عضو کنوانسیون مسئول کلیه کشتی

کنند بوده و مقررات کنترل در صورت هر گونه شک  کشور ها عبور می

 . باشد و دلیل موجه دال بر نداشتن این استانداردها نیز موجود می

در قسمت مربوط به حمل کاالهای خطرناک کارشناسان تصمیم به 

 : موارد زیر شدند

   1تعریف کاالی خطرناک و دسته بندی آنها که در نهایت به 

 دسته تقسیم شدند.

  لیست کاال ها را بدست آوردند و نام مناسبی بر روی کاالها

  UN قراردادند و در نهایت منجر به کد گزاری کاال تحت عنوان

 شد.

نیست در نتیجه جزو کاالهای   UN نتیجه : هر کاالیی که دارای 

  خطرناک نیز نیست

 بسته بندی یا ظرف مناسب 

  

  قسمت میشد  که تفاوت این دو  4عالمت گزاری که خود شامل

 . بخش صرفا در ابعاد بود

 برچسب یا LABEL 

 پالکارد PLACARD 

  

  تهیه و تن یم اسناد که در ب ٍ کاالی خطرناک مهمترین سند

اظهارنامه کاالی خطرناک میباشد .خصایص کامل کاال توسط 

فرستنده دانسته شده و پر کردن  این اضهارنامه بر عهده وی 

 . باشد ) فرستنده ( می
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 شناور نجات
 دریا 69پور/ صالح عبدی

 بسیار  زیردریائی  ساختار  لحاظ  به  ها،  زیردریائی  کارکنان  طرفی  از .آیند  بشمارمی  کشور  یک  رزمی  ناوگان  بخش  مهمترین  از  ها  زیردریائی 

 جهت  بعالوه .باشند  می  نیازمند  سطحی  واحدهای  از  پشتیبانی  و  کمک  به  شناور،  دیدن  صدمه  و  سوان   صورت بروز  در  و  بوده   پذیر  آسیب

 در  خاص  و  ویژه  قابلیتهای  با  شناوری  که  است  الزم  کارکنان  انتقال  و  آموزش  آبی،  درون  تعمیرات  پشتیبانی،  شامل  خاص،  عملیات  برخی  انجام

 زیردریائی  برای  پشتیبان  شناور  عنوان  به  توانند  می  خود  فراوان  قابلیتهای  با  نجات  شناورهای  .برساند  انجام  به  را  اقدامات  این  و  بوده  دسترس

 مایحتاج  سایر  و  سوخت  آب،  تامین  جنگ  در  درگیر  های زیردریایی  برای  تواند  می  شناور  این  .شوند  کارگرفته  به  جنگ  و  صل   مواقع  در  ها

 بررسی  در  تواند  می  خود،  غواصی  و  آبی  زیر  امکانات  به  توجه  با .دهد  نجات  را  آن  کارکنان  شدن،  غرق  و  دیدن  صدمه  صورت  در  و  نموده

 باعث  ها، زیردریایی  برای  خود  حمایتی  نقش  ایفای  با  شناور  این .دهد  انجام  را  پاکسازی  عملیات  و  نموده  اطالعات  آوری  جمع  دریائی،  مناطق

 تا  شود  می  موجب  خود  این  که  بپردازند  خود  ماموریت  انجام  به  بیشتری  خیال  آرامش  با  بتوانند  ها  زیردریایی  در  مشغول  کارکنان  تا  شود می

 سازه  سکوها،  برای  پشتیبان،  شناور  عنوان  به  میتوانند  شناورها  گونه  این  نیز  ن امی  غیر  بخش  در .پذیرد  انجام  بیشتری  کیفیت  با  و  بهتر  کارها

 مثال  بطور  رساند،  انجام  به  را  مهمی  فعالیتهای  محدودی  زمانی  فاصله  در  بایست می  نجات  شناور  نمایند  عمل  دریائی  متحرک  و  ثابت  های

 زیردریایی  در  شده  تعبیه  اضطراری  پیام  مخابراتی  های  سامانه  کمک  به( دیده  حادثه  زیردریایی  از  غیرمستقیم  یا  و  مستقیم  اطالعات  دریافت

 و  رسانی  امداد  عمدتاً  ن ر،  مورد  شناور  کاربری  که  آنجا  از .ممکن  زمان  کمترین  در  نجات،  شناور  خروج  مورد  در  تصمیم  اتخاذ  و )دیده  حادثه

 معینی  زمان  مدت  در  بایست  می  یا نجات  و  امدادرسان  شناور  بنابراین  باشد  می  برخوردار  ایهالعاد  فوق  اهمیت  از  زمان  عامل  باشد،  می  نجات

 محل  به  را  خود  نجات  شناور  کشد  می  طول  زمانی که  مدت  و  رسان  امداد  شناور  سرعت  لذا .برساند  دیده  دریایی آسیب  زیر  محل  به  را  خود

 باید  شناور  این .باشد می  مهم  بسیار  هستند  حیات  به حفظ  قادر  حادثه  وقوع  از  پس  دریایی  زیر  ی  خدمه  که  زمانی  و حداکثر  برساند  ن ر  مورد

 همانند  تجهیزاتی  توسط( دیده  حادثه  زیردریایی  دقیق  تعیین موقعیت  و  شناسایی  و  جستجو  عملیات  بتواند  تا  شود  تجهیز  و  ای طراحی گونه  به

 .دهد  انجام  براحتی  را  دیده  حادثه  شناور  نجات  عملیات  نهایت  در  و )سونار  توسط ساید اسکن( محتمل  و بررسی دقیق نقاط )صوتی  عمق یاب

 ای از نمونه  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  طرح  این  با  مرتبط  های  و گواهینامه  استانداردها  طرح،  این  محصول  کارایی  و  اهمیت  سط   مقاله  این  در

محاسباتی روش   الگوریتم  از  استفاده  با  نجات  شناور  بدنه  نوع  شامل انتخاب  خود  که  است  شده  ارائه  آن  نیاز  مورد  تجهیزات  و  شناور  این

OMOE دقیق،  بسیار  صوتی  یاب  عمق  پویا،  موقعیت  تثبیت  سامانه  دقیق،  موقعیت  تعیین  سامانه  انتخاب  جستجوگر،  سونار  فنی  مشخصات 

 پشتیبانی  و  حمایت  شناورهائی برای  چنین  باشد. ساخت  می  درمانی  فشار  اتاق (ROV)زیر آبی   روبات (ELSS)حیات اضطراری   پشتیبان  سامانه

 این  برای  که  گیرد. شناوری  قرار  مورد توجه  کشور  در  شناوری  چنین  ساخت  تفکر  باید  و  است  یک ضرورت  آنها  خدمه  و  زیردریائی  شناورهای  از

استفاده از   با .باشد  می  نجات  های عملیات  با  دارای تجهیزاتی متناسب که شود، می نامگذاری «نجات شناور« گیرد، قرار می استفاده مورد  اهداف

 شناور  کرد  گیری  نتیجه  میتوان  باشد  می  طرح بهترین کمتر هزینه بیشترو OMOEدارای  طرح که آنجا و از مذکور روش در آمده نتای  بدست

 .دارد مطلوبیت کامالً من ور این برای شده طراحی
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 S.A.R 20معرفی شناور نجات 

شود. این  این شناور تحت عنوان شناور نجات و جستجو طراحی و ساخته می 

شناور از سری شناورهای با فرم تک بدنه و قدرت مانور باال و سیستم ناوبری 

بوده که این آلیاژ  9123میباشد. بدنه شناور از جنس آلومینیوم دریایی گرید 

باشد. یکی از  دارای استحکام قوی و مقاومت مناسب در برابر خوردگی می

های بارز این شناور قابلیت بازگشت آن به حالت اولیه در صورت  مشخصه

 واژگونی است.

سیستم رانش این شناور از دو موتور تشکیل شده و نیروی محرکه آن سیستم 

گره دریایی است. این شناور  39باشد. بیشترین سرعت این شناور  واترجت می

لیتر، آب شیرین  3911به سیستم تهویه مرکزی، مخازن سوخت با ظرفیت 

لیتر، سیستم اطفاء حریق داخلی و خارجی در شناور، سیستم ارتباطی مناسب، تجهیزات ناوبری و امکانات رفاهی و مرتبط با  111

 سالمتی خدمه مجهز است.

درصد طی  19درجه سانتی گراد و رطوبت  39درجه سانتی گراد، دمای آب  29سرعت عملیاتی شناور در آب آرام، دمای محیط 

شود از جمله یک قالب جهت  گره دریایی است. برای این شناور وظایف دیگری نیز در ن ر گرفته می 41ساعت،  42مدت زمان 

 تن که بر روی شناور نصب شده است. 1.4تن و جرثقیلی با ظرفیت  2کشیدن با ظرفیت 

 این شناور تحت ن ارت و با توجه به مقررات موسسات رده بندی ساخته می شود.
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 ها هم جاده دارند! کشتی
 دریا 69مهیار اکبرزاده/

ی سانچی و همچنین جذابیت این مطلب که چطور امکان دارد  با توجه به رویدادهای ناگوار اخیر در رابطه با حادثه

  .های بیکران با یکدیگر برخورد کنند قصد داریم مطالبی را در همین خصوص برایتان شرح دهیم ها در اقیانوس کشتی

جمله خطرات احتمالی مسیر و حفظ  ابتدا باید بدانیم که کشتی ها هم جاده دارند به این معنا که به دالیل خاصی از در

ی آن ناچار به عبور از محدوده های خاصی هستند به طوری که گاهی اوقات با فاصله های اندکی  ایمنی کشتی و خدمه

 .از کنار یکدیگر عبور میکنند

 کنند؟ های ناوبری تصادف می ها باوجود سیستم اما چرا کشتی

ونقل مانند رادار و  های بزرگ تجاری به انواع و اقسام وسایل ناوبری و هدایت حمل ویژه کشتی ها به همه کشتی

شوند، با استفاده از همین تجهیزات  اس مجهز هستند و معموالً زمانی که به بنادر و مناطق پرترافیک نزدیک می پی جی

 .ها را نیز در اختیار داشته باشند توانند نقشه حرکت سایر کشتی پیشرفته می

ونقل وجود دارد.  عالوه بر آن، برخالف تصور عامه، در دریاها نیز مانند مسیرهای هوایی و زمینی قوانین حمل

ها به من ور کاهش  المللی برای توقف کشتی ها، وضع قوانین بین شده برای ناوبری ایمن کشتی های تعریف محدوده

ها،  ها با هم و اصول و مقررات حرکتی دیگری که درست مانند قوانین راهنمایی و رانندگی در جاده ریسک برخورد آن

نام  colregها طراحی و تن یم شده است. کنوانسیون جلوگیری از تصادم در دریا  آمد صحی  و ایمن کشتی و برای رفت

 .گذارد افتد و خسارات هنگفتی بر جای می بینیم که این نوع تصادفات دریایی در دنیا اتفاق می با این وجود میدارد.
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 :این نوع حوادث چند دلیل عمده دارند

ترین این دالیل، خطای انسانی است. نداشتن آموزش کافی، غفلت از دستگاه ناوبری، عدم توجه به اخطار از جانب کشتی دیگر و  یکی از مهم

ها نیز  هایی از این دست. دلیل دیگر بروز این نوع از اتفاقات، خرابی و ضعف تجهیزات است. اختالف اندازه کشتی کاری ها و اهمال دقتی بی

سایز امکان تغییر سریع جهت حرکت و  های بزرگ آید، چراکه کشتی ها به حساب می عامل دیگری در بروز اشکال برای تن یم حرکت آن

 .مانور زیاد را ندارند و در صورت مواجهه با یک انتخاب اشتباه در مسیر ممکن است شانسی برای اصالح آن نداشته باشند

های دیگر باشد. هرکشتی باید مسیر مورد ن ر  موقع با کشتی درست و به (Communication) گیری تر از همه شاید عدم ارتباط اما مهم 

های دیگر را به وضوح دریافت کند. در بسیاری  های دیگر بگذارد و متقابالً برنامه حرکت کشتی خود را مشخص کند و آن را در اختیار کشتی

 .شود ها، موجب پدید آمدن حوادث دریایی می از موارد وجود سوءتفاهم در انتقال اطالعات بین کشتی

های بزرگ حامل میعانات گازی وجود دارد این است که احتمال دارد پیش از  الجثه تجاری و کشتی های ع یم ای که در مورد کشتی نکته

برخورد با کشتی دیگر متوجه انتخاب اشتباه مسیر خود شده باشند، اما به دلیل ع مت زیاد کشتی و اینرسی زیاد و اندازه حرکت بسیار 

بزرگی که دارند، نتوانند پیش از وقوع حادثه تغییر مسیر و جهت حرکت دهند، چراکه برای اندازه حرکت به این بزرگی به فضایی بسیار 

ها با هم غیرممکن  تر شوند عمالً جلوگیری از برخورد آن ها از یک حدی به هم نزدیک احتیاج است و به همین دلیل زمانی که کشتی

 .شود، هرچند که علم به وقوع این اتفاق وجود داشته باشد می

 .ادامه به بررسی نحوه ی توقف کشتی ها می پردازیم در

 پیکر ترمز ندارند! های غول کشتی

آورد، بسیار باالست و از این  کشتی یک جسم بسیار بزرگ با سرعت حرکت نسبتا پایین دارد اما در عمل انرژی که در دریا به وجود می

برخالف تصوری که عموم از ترمز در وسایل نقلیه دارند باید بگوییم که چنین چیزی .رو کنترل آن کاری بسیار دشوار و تخصصی است

  .پیکر وجود ندارد های غول در کشتی ها ازجمله کشتی

ریزی شده متوقف شوند.  جای برنامه ها قبل اقدام به توقف کنند تا در ها برای توقف در مکان خاصی باید از کیلومتر عبارت دیگر کشتی به

و یا اقیانوس در آن ناحیه   استفاده از لنگر هم محدودیت های خاصی دارد که در هر شرایطی نمیتوان از آن کمک گرفت و به عمق دریا

بنابراین طرز توقف کشتی با سایر وسایل نقلیه تفاوت بسیاری دارد و کوچکترین اشتباه در تخمین مسافت الزم برای .بستگی دارد

 .بار بیاورد توقف میتواند خسارات زیادی را به

   ی تلخ حادثه

ی کشتی و ناخدا دقایقی قبل از برخورد  کند آن است که افراد و خدمه انگیز می آن چیزی که حوادث دریایی را یک داستان درام و غم

در این میان تنها کاری که از .ای رخ خواهد داد دیگری از این حادثه خبر دارند و میدانند که تا دقایقی دیگر چنین حادثه  با کشتی

 .ی حاصل از برخورد دو کشتی است آید تالش برای کاهش هزینه دست آنها برمی

و در مواقع اضطراری خروخ خدمه از کشتی و فرار کردن به وسیله ی قایق های نجات که در کشتی برای مواقع ضروری تعبیه 

 .است شده
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سابق 95وگوی صمیمانه با  گفت  

 دریا 69زاده/ محمدمهدی یوسف
ها یکی از  ی تلخ سانچی ما را بر آن داشت تا به پای صحبت حادثه

ی دریانوردی را دنبال  دانشجویان سابق دانشکده که اکنون رشته

ساله از  78کند بنشینیم. سید است! سید محمدحسن موسویان  می

تبریز. دانشجوی سال دوم مکانیک دانشگاه علوم دریایی امام 

ی شرکت ملی نفتکش است و در آینده بر  خمینی نوشهر. او بورسیه

روی نفتکش مشغول به خدمت خواهد بود. از او در مورد اهدافش در 

ی  زندگی، آشنایی با این رشته، و نیز احساسش در مورد حادثه

ایم. وقتی از او عکس خواستیم برای انتشار؛  سانچی پرسیده

گوید:عکس با لباس نظامی ممنوع است وگرنه با کمال میل در  می

ی  گذاریم. ادامه گذاشتم.بیش از این شما را منتظر نمی اختیارتان می

 وگوی جذاب را از زبان خودشان بخوانید! این گفت

گردد به دوران دبیرستان!  خب،آشنایی من با مهندسی دریا برمی⬛

به طور اتفاقی از یکی از همکالسی هایم شنیدم و بعدا در زمان انتخاب 

انتخاب دریایی   2انتخاب   41رشته کنکور متمرکز دانشگاه ها از 

ها، رشته مهندسی دریا)کشتی  داشتم که به لطف الهی از بین آن

 سازی( دانشگاه امیر کبیر قبول شدم.

در دانشگاه به علت عالقه شدید به دریانوردی با اشخاص زیادی ⬛

مصاحبه کردم و از آنها راهنمایی خواستم از اشخاصی مانند دکتر 

حسن قاسمی دکتر زراعتگر که استاد راهنمایم بودند.  اواسط ترم اول 

دکتر زراعتگر من را با یکی از کاپیتان های شرکت ملی نفتکش 

کاپیتان رضایی که مشغول تحصیل در دانشگاه بودند معرفی کرد. 

ایشان من را با شرکت ملی نفتکش و مزایا و معایب این شغل آشنا 

کرد.البته در آشنایی با این رشته که در دفترچه انتخاب رشته نیمه 

متمرکز بود از دانشجو ی برق دانشگاه امیر کبیر امید الهی نهایت قدر 

دانی را دارم زیرا من اصال نمیدانستم چگونه باید ثبت نام کنم و ایشان 

خواهم به امید و لطف الهی اگر  مرا راهنمایی کرد.به عنوان هدف، می

مقدر شد یکی از سر مهندسان شرکت شوم و البته اگر شد یکی از 

 مهندسین ناظر شرکت

رتبه کنکور فاکتورهایی که سبب شد جذب این رشته شوم: اول ⬛

سال تحصیل بود. دوم پشتکار که پدر و   14که حاصل تالش من در 

مادرم با این کار من بسیار مخالف بودند. سوم حمایت صمیمانه 

 خواهرانم که جا دارد از ایشان نیز تشکر کنم.

خب.خیر. راستش تصوراتم قبل از آمدن و بعد از آمدن به رشته ⬛

کامال متفاوت بود. راستش را بخواهید،فکر میکردم میروم روی نفتکش 

عشق و حال و هر بندری رسیدیم گشت و گذار و ... که بعدا متوجه 

شدم که این شغل بسیار شغل سختی است اما متاسفانه در ایران جز 

مشاغل سخت نیست. البته شرایط دانشگاه را هم بگویم که فکر 

میکردم میروم به یکی از بهترین شهرهای شمال وعشق وحال که 

وقتی به دانشگاه وارد شدم فهمیدم چه جایی آمده ام! چون این جا 

دانشگاه افسری نیروی دریایی هست ماهم مثل دانجویان افسری ارتش 

ن امی گری هم داریم.راستش را بگویم موقعی که آمدم این دانشگاه 

کیلو بودم ولی با ورزش های من م و فعالیت های آمادگی   21

 کیلو در دو ماه کم کردم! 2جسمانی 

ن رم بعد از اتفاق ناگوار سانچی و تصمیم بر انصراف از این ⬛

رشته؟خب.اول از همه من این حادثه و اتفاق تاسف بار رو به خانواده 

این عزیزان علی الخصوص خانواده های مهندس محبی و مهندس 

بهاری و مهندس رومیانی که فارغ التحصیل دانشگاه  نوشهر بودند 

والبته خدمت خانواده مهندس بهرام اتحاد که همشهری بنده بودن 

 وجامعه دریانوردی و دریایی کشور تسلیت می گویم.

دوم اینکه،نه.شاید بیشتر هم مصمم تر شدم چون که مردم تازه این 

شغل را شناختند و فهمیدند که بخش بزرگی از اقتصاد کشور به دست 

 های این مهندسین شجاع فراهم میشود.

من فکر نمیکنم کسی باشد که از عمق دریا نترسد.این واقعیت را ⬛

بگویم که مرگ با آب خیلی مرگ دشواری است.جا دارد از شهدایی که 

های سرزمینمان شهید شدند یاد کنیم.به خصوص شهدای  در راه آب

 نفتکش.روحشان شاد و یادشان گرامی

دوری از من را   ام که سختی در پایان از پدر و مادرم و خانواده⬛

کنم و  وم(تشکر می ر ماه خانه می2ماه   2کنند )چون من  تحمل می

نهایت قدردانی را از دانشجویان دریایی دانشگاه امیرکبیر مخصوصا 

جو که مسئول دانشجویان بورسیه در شرکت  وخانم سعادت19ورودی 

  .نفتکش هستند را دارم

 ومن اهلل توفیق
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 موهبت دریا برای بشر 404

 دریا 61آرش ماهیخوار/

کشتیرانی و دریانوردی برای حمل و نقل کاال و تجاارت دریاایای  ( 1 

 نوع کشتی دلیلی بر امکان حمل ونقل تقریبا همه نوع کاال( 91)وجود 

 بهره برداری از منابع نفت و گاز موجود در اعماق دریا  (4

 استفاده از دریا جهت شیالت و صید آبزیان برای تغذیه  (3

 (تولید انرژی پاک از دریا2

 استفاده از دریا برای مقاصد گردشگری (9

 (ساخت انواع کشتی و صنایع ساحلی و فراساحلی9 

 .... در دریاها    و  (دریانوردی ن امی، تجاری 1 

 (ساخت انواع بنادر تجاری، توریستی، صیدی، نفتی و ...2 

 (صید آبزیان به روش های سنتی وصنعتی1 

 (حفر چاه های نفت و گاز در دریا و بهره برداری از نفت و گاز11 

تولید برق از جزر و مد و امواج دریا با ایجاد مزرعه توربیان هاای ( 11 

 بادی

 ساخت هتل های دریایی(14 

 see food(پخت انواع غذاهای دریایی 13 

 ورزش های آبی )واترپلو، قایقرانی، اسکی روی آب و...((12 

 (پرورش و تکثیر ماهیان آکواریومی19

 (ساخت فیلم و مستندهای علمی آموزشی دریایی19 

نوع غاذای  191ایجاد رستوران های دریایی ثابت و سیار )بیش از  (11

 دریایی(

 (تولید صنایع دستی دریایی12 

 (ساخت جزایر مصنوعی11 

 (ساخت موزه های دریایی41 

 (ساخت پارک آبی در کنار سواحل41 

 (ساخت آکواریوم های بزرگ طبیعی44 

 های تفریحی، علمی و صنعتی انجام غواصی (43

 پرورش و صید مرواریدهای طبیعی و مصنوعی (42

 (ساخت آب شیرین کن49 

 “کشتی موزه”تبدیل کشتی های از رده خارج شده به عنوان  (49

ایجاد آسیاب های بادی در کنار سواحل برای تبدیل مواد معدنای  ( 41

به پودر که در تهیه صنایع دستی استفاده شاده و تاوریسات هاای 

 خارجی طرفدار آن هستند )هلند کشور پیشرو در این زمینه(

ایجاد فانوس های دریایی در سواحال دریااهاا بارای ماقااصاد  ( 42

 گردشگری و آشنایی جامعه با دریانوردی

 marinalایجاد پارکینگ شناورهای دریایی تفریحی در سواحل  (41

 (ساخت پالژهای دریایی31 

(ساخت مجتمع های آب درمانی مجهز در کنار سواحل زیارنا ار 31 

متخصصین طب دریا )بهترین عامل بهبود دهنده دیسک کمر پایااده 

 روی در آبهای ساحلی است(

(ساخت مجتمع های بهداشتی در کنار سواحل )آب دریا بهتاریان 34 

 های صورت( عامل از بین برنده جوش و کک و مک

اسکراپ و اوراق نمودن کشتی های فرسوده و استفاده ماجادد از  ( 33

 فوالد و.... آنها

انجام تحقیقات علمی درمورد فیزیک دریا جهت تدویان کاتااب،  ( 32

ارائه در سمینارهای علمی و اساتافااده در صاناعات و.... )نا ایار 

 هیدروگرافی(
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انجام تحقیقات علمی در مورد شیمی دریا جهات اساتافااده در  ( 39

صنعت، دروس دانشگاهی، تدوین کتاب، ارائه در سمینارهای علمی و.... 

 )ن یر شناخت امالح آب(

انجام تحقیقات علمی درمورد زیست شناسی دریا جهت استافااده  ( 39

در صنعت، دروس دانشگاهی، تدوین کتاب، ارائه در سمینارهای علمای 

 و ...

(انجام تحقیقات علمی درمورد زمین شناسی دریا جهت اساتافااده 31 

در صنعت، دروس دانشگاهی، تدوین کتاب، ارائه در سمینارهای علمای 

و ...)ن یر کشف علل زلزله و آتشفشان های دریاایای، جاریاان هاای 

 دریایی و رسوب گذاری(

 (تخصص جوشکاری در اعماق دریا32 

غرق برنامه ریزی شده شناورهای از رده خارج شده در دریا بارای ( 31 

 علمی(-ساخت زیستگاه های مصنوعی آبزیان دریایی )مقاصد توریستی

(ساخت زیستگاه های حفاظت شده برای پرنادگاان و جااناوران 21 

 علمی(-دریایی )مقاصد توریستی

 تولید نمک های خوراکی و صنعتی از آب دریا(21 

صنعتی کارخانجات -استفاده از نمک دریا در فرآیندهای شیمیایی( 24 

 تولیدی

 ساخت مجموعه دهکده های دریایی(23 

 (استفاده از روغن نوعی کوسه در ساخت شناورهای سنتی لن 22 

ایجاد مزارع دریایی پرورش و صید ماهی و میگو)به خصاوص در (29 

سواحل استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان( به من ور سهم بیشتر 

 آبزیان در سبد غذایی جامعه

(ساااخاات ژئااو پااارک هااای دریااایاای )تاانااهااا ژئااو پااارک 29 

 ژئوپارک جزیره قشم(️⬅خاورمیانه

بهره برداری از طالی موجود در آب دریا )تاکنون روش اقتصاادی ( 21 

 آن کشف نشده است(

 (برگزاری مسابقات ورزشی در کنار سواحل22 

(ساخت استخرهای طبیعی بزرگ در سواحل دریا)آرژانتین کشاور 21 

 پیشرو در این زمینه(

 (ساخت موزه های دریایی در کف دریا91 

 دریانوردی و...(-(ایجاد آکادمی های دریایی )اقیانوس شناسی91 

برگزاری جشنواره های دریایی)ن یر ساخت فارش خااکای در ( 94 

 جزیره هرمز(

ایجاد زیستگاه های مرجان های دریایی)انتقال وسیع مرجان های ( 93 

دریایی در محدوده ی طرح توسعه بندر چابهار به عاناوان پاروژه ی 

 دریایی مهم ایران(

 (ایجاد بازارچه های محلی وسنتی بر روی دریا و رودخانه ها92 

(ایجاد زیستگاه های پرورش کروکودیل در کنار سواحل باا آب و 99 

هوای گرم و شرجی جهت تکثیر)صادرات گوشت آنها و اساتافااده از 

خون  آنها در تهیه داروهای خاص که هم اکنون در جزیاره ی قشام 

 )کشور تایلند پیشرو در این زمینه(  انجام می پذیرد.

تولید صابون خرچنگ از خرچنگ های دریایی که ضاد چاروک  ( 99

 بهداشتی(-پوست صورت میباشد)استفاده آرایشی

(تولید کرم حلزون از حلزون های دریایی جهت باازساازی باافات 91 

 بهداشتی(-های آسیب دیده پوست بدن و صورت)استفاده آرایشی

(ساخت پارک دلفین ها در سواحل دریاها که در آن دلفین، گاراز 92 

 دریایی، فک دریایی و امثالهم به اجرای نمایش میپردازند.

(استفاده از موجودات دریایی در طب سنتی ن یر روغن کوسه در 91 

 درمان دردهای عضالنی)کشور چین پیشرو در این زمینه(

 (توسعه علم مهار آتش سوزی چاه های نفتی دریایی91 

 (کابل گذاری در بستر دریا91 

(توسعه ی ایجاد جنگل های دریایی)ن یر جنگل دریایی درخاتاان 94 

حرا در حوالی قشم( به جهت مسائل محیط زیستی، توسعه ی زیستگاه 
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 دریا 69کارن کوهرانی/

44 

 های جانوران وپرندگان دریایی و بهبود اکوسیستم منطقه

(استفاده از ماسه های ساحل دریا در پاروژه هاای عامارانای و 93 

 ساختمانی

(استفاده از گوشت برخی از انواع پرنده های دریایای)در ساواحال 92 

 شمالی ایران(

(تکثیر و پرورش الک پشت های دریایی جهت مقاصاد خاوراکای 99 

 صادراتی

(استفاده از سم مارهای دریایی در تولید پادزهر جاهات مصاارف 99 

 پزشکی

در غذای انسان در بارخای از “ صدف های خوراکی”جایگاه ویژه (91 

 کشورها

(ساخت صخره های مصنوعی در دریا برای پرورش صادف هاای 92 

 خوراکی

(استفاده از صدف های دریایی در تهیه غذای طیور به سبب وجاود 91 

 منگنز در صدف

 (استفاده از برخی صدف های دریایی به عنوان دکوراسیون منازل11 

(جایگاه ویژه انواع و اقسام صدف ها در موزه های تاریخ طبایاعات11 

 )مقاصد علمی، آموزشی(

(استفاده انسان های ماقبل تاریخ از صدف های دریایی به عاناوان 14 

 کارت شناسایی

استفاده از برخی انواع صدف در معابد هندوها که جنبه ی تقدس ( 13 

 دارند

ایجاد مزارع پرورش گیاهان دریایی به من اور اساتافااده هاای ( 12 

 گردشگری و تحقیقاتی

 (استفاده از جلبک های دریایی در غذای انسان19 

(استفاده از جلبک های دریایی در تهیاه غاذای دام و آبازیاان 19 

 پرورشی

استفاده از جلبک های دریایی در ساخت داروهای پزشکی ن ایار ( 11 

 پنی سیلین

استفاده از جلبک های دریایی در تولید  بستنی، نان، بیسکاویات، ( 12 

 ماکارونی، کیک و قندسازی

استفاده از روش منحصر به فرد استتار برخی گونه های دریاایای  ( 11 

 مانند اختاپوس ها در علوم ن امی

(استفاده از جلبک های دریایی در تهیه محصوالت آرایشی جاهات 21 

 حفظ رطوبت پوست

(استفاده از جلبک های دریایی در ایجاد زیستگاه های مانااساب 21 

 برای بچه ماهیان

استفاده از جلبک های دریایی جهت تصفیه بیولوژیک پساب های ( 24 

 مزارع پرورش ماهی و میگو

(استفاده از جلبک های دریایی در صنایع نساجی، کاغاذساازی و 23 

 رنگ سازی

(استفاده از جلبک های دریایی جهت انجام تحقیقاات کاارباردی 22 

 برای تبدیل اتانول جلبک ها به سوخت

(جلبک عامل جذب دی اکسید کربن زمین و پاکسازی ماحایاط 29 

 زیست

استفاده از دریا جهت راه اندازی کشتی هاای کاتااباخااناه ای، ( 29 
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 فرهنگی ساحل نشینان و جزایر-سینمایی جهت ارتقا سط  علمی

 (استفاده زیاد از آب دریا برای خنک کردن سیستمهای برودتی نیروگاه های هسته ای و کارخانجات تولید فوالد و آهن21 

 جهت درمان جوش صورت“ کف دریا”(استفاده از ماده ای تحت عنوان 22 

 (استفاده از گل دریای سیاه برای برای درخشندگی پوست بدن21 

 (استفاده انسان از ماهی و میگوی دریا در تامین فسفر مغز و نیز برای حفظ سالمت قلب11 

 (ماهی به عنوان غذای سالمتی در دنیا شناخته شده است.11 

 19kgمتوسط مصرف جهانی آبزیان:  

 11kgمصرف آبزیان در ژاپن:   

 2kgمصرف سرانه آبزیان در ایران:  

 (استفاده از زایدات صید آبزیان دریایی جهت تولید کودهای کشاورزی و نیز تولید غذای دام و طیور14 

 (استفاده از روغن کبد ماهی در مداوای صفرا و زردا13 

 (نقش دریا در کاهش شدت زلزله در نوار ساحلی12 

که نوعی جاندار دریایی بوده و در کشورهای جنوب شرقی آسایاا پارورش و تاولایاد “ خیار دریایی” (استفاده بشر از 19 

 در صنعت داروسازی و طب سنتی )تسویه خون،بیماری های کلیوی، بیماری های پوستی(️⬅میگردد

 خیار دریایی: مهمترین عامل ضد سرطان که از داروهای ضد سرطانی نیز قویتر است. 

به عنوان نگین تاالب بین المللی انزلی در دریای خزر که عالوه بر جاذبه های گردشگری در طاب “ پسته دریایی” وجود ( 19 

 سنتی نیز کاربرد دارد.

(تولید سوخت هواپیما از آب دریا )تحقیقات علمی برای گرفتن دی اکسید کربن و هیدروژن از آب دریا و تولید آن باه 11 

 هیدروکربن ها(

 پارک آبی دوبی( -درمان برخی بیماری های پوستی با قرار دادن عضو بدن در مسیر نوعی از ماهیان )نمونه: توکیو (12

 (استفاده از عصاره خاویار دریایی جهت تولید کرم های آرایشی که گران قیمت نیز می باشند.11 

 (جایگاه دریا در تامین مواد معدنی مورد نیاز بشر111 

استفاده از آب دریاها، پس از شیرین سازی، در آبیاری مزارع و کشتزارها در برخی کشورها با بکارگیری تجهیازات و ( 111 
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 نگاهی  اجمالی به وضعیت صنایع دریایی کشور
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 IMOسالگی  00
 دریا 69سارا مرادخانی/

 7181درباره روز جهانی دریانوردی در سال 

  سازمان بین المللی دریانوردی هفتادمین سالگرد تصویب و تائید سازمان را جشن می گیرد. 4112در سال 

  1[است.“ ای بهتر میراث ما ، حمل و نقل دریایی بهتر برای آینده”شعار امسال روز جهانی دریانوردی[ 

 کند اما انت ار می رود که چالش های فعلی و حاضر و  این مسئله فرصت را برای دادن سهام و بازپرسی فراهم می

چالش های آتی حمل و نقل دریایی را نیز شناسایی کرده تا بتواند همکاری پیوسته و قدرتمندی را برای رشادی 

 پایدار برای همگان حفظ کند.

 مناسبت ها

برنامه  1122در ماه مارس سال  IMOمجموعه ای از فعالیت ها و مناسبت ها برای نشان دادن هفتاد سال پس از انعقاد سازمان 

 ریزی شده اند.

 مناسبت ها شامل :

 برگزار خواهد شد.  IMOپایه گذاری و تصویب شد در مقر  IMO، جشنی برای گرامیداشت تاریخی که  4112.مارس 1

های پیش رو در آینده و  ی سازمان، چالش برای گفتگو و بحث پیرامون تاریخچه IMOانجمنی بلند پایه در مقر  4112می  19. 4

 نقش سازمان در تجارت جهانی که در هر لح ه تغییر می کند.

 ، روز جهانی دریانورد4112ژوئن 49.  3

 و سراسر جهان برگزار خواهد شد. IMO، روز جهانی دریانوردی در ستاد  4112. اواخر سپتامبر 2

، به موازات کنگره بین المللی موزه های دریایی و دریانوردی یک نمایشگاه متحرک برای موزه های شرکت  4112. در طول سال 9

 کننده برگزار می گردد.

 مسابقه عکاسی نیز برگزار خواهد شد. 4112. در طول سال 9

 المللی عضو ، برای برگزاری مراسمات و جشن ها در طول سال نیز تشویق می شوند. های بین .دولت ها و سازمان1
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 : IMOسال گذشته  ۱شعار های 

 : مردم ، بنادر و کشتی4111سال 

 : کشتیرانی ، ضرورت انکار ناپذیر دریا 4119سال 

 : آموزش ، علوم و مهارت های دریا نوردی4119سال 

 IMO: اجرای موثر کنوانسیون های  4112سال 

 Rio+41پس از  IMO: توسعه پایدار : نقش 4113سال 

.]1[ http://www.imo.org/en/About/Events/WorldMaritimeDay/Pages/WMD-2018.aspx 
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 معرفی کتاب
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کشور ما یک کشور دریایی است.متصل به اقیانوس و دارای دریا. دریا برای یک کشور، یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی «

 «است. فواید دریا برای یک کشور و ملت، فواید راهبردی است، فواید بزرگ و کالن است.

 مقام مع م رهبری

درصد از تجارت جهانی از طریق  11ی آن مشاع است.  است که بخش عمده ها پوشانده ی زمین را آب دریاها و اقیانوس کره 3/4بیش از 

سالی، ترسالی  های خشک های اصلی جوی هستند که دوره های دریایی و اقیانوسی محل تشکیل سامانه گیرد. محیط ونقل دریایی صورت می حمل

پذیرد؛  چنین تولیدات زیستی عالوه بر سط  در ستون آب نیز انجام می گیرد. هم ها نشأت می و بسیاری از مخاطرات محیطی از طریق این محیط

هایی که شده کشور شود. با توجه به موارد گفته  های آینده در ن ر گرفته می ها به عنوان منبع تامین غذای نسل رو امروزه دریاها و اقیانوس از این

ای های اقتصادی و سیاسی بر ریزی جهت استفاده از این فرصت و موهبت خدادادی، توامندی اند با برنامه ها را درک کرده اهمیت دریاها و اقیانوس

 اند. وجود آورده خود به

شود.  کیلومتر نوار ساحلی و قرار گرفتن در کنار دو آبراه استراتژیک جهان یک کشور دریایی محسوب می 9211کشور عزیزمان ایران با داشتن 

 oceanها و دریاها ) ی اقیانوس ای به دریا نبوده به طوری که هیچ گونه دورنما و سیاست کلی در زمینه در کشور ما متاسفانه نگاه ویژه

vision,ocean policyی علوم و فنون دریایی و اقیانوسی  های اخیر اقداماتی در زمینه ها و دهه ( وجود نداشته است. گرچه خوشبختانه در سال

و تر در دریاها  در ابعاد آموزشی، پژوهشی، صنعتی، فناوری و امور دفاعی انجام شده که در جای خود قابل تقدیر است اما جهت حضور قدرتمندانه

 ها، ارتقاء سط  کنونی ضرورتی انکارناپذیر است. اقیانوس

ی دریا و کسب شناخت دقیق از محیط  اولین اقدام جهت استفاده از فرصت دریا و کسب قدرت دریایی توسعه آموزش و پژوهش در حوزه

شناسی سازمان یونسکو  با پیشنهاد کمیته ملی اقیانوس 1311شناسی در سال هاست. بر همین اساس بود که مرکز ملی اقیانوس دریاها و اقیانوس

به پژوهشگاه  1314شناسی و سپس در سال  به موسسه ملی اقیانوس  1322در وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت تاسیس شد و بعدها در سال 

ی ها ها، پژوهشگاه با مدیریت ای ارتقا یافت. در طی این سال شناسی و علوم جوی با سه پژوهشکده و دو مرکز ملی و یک مزکز منطقه ملی اقیانوس

جام های ساحلی ان شناسی در استان اندازی مراکز اقیانوس های دریایی مربوطه، راه اندازی آزمایشگاه مختلف اقدامات خوبی ن یر چاپ نشریات، راه

ها و  که همگی در نوع قابل تقدیر است؛ گرچه توان، ظرفیت  بوده «فارس خلی »ترین آن پروژه بزرگ و ملی، کاوشگر تحقیقاتی  داده که البته مهم

 ها پژوهشگاه بیش از این است.  قابلیت
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اند. از سویی دانشجویان به عنوان موتور محرکه جامعه شناخته  ساز تحوالت اساسی در جوامع بوده ها همواره بسترساز و زمینه دانشگاه

دانایام کاه در جاهات  ی باالیی برخوردارند. به نمایندگی از دانشجویان دریایی بر خود الزم می شوند که از نیروی جوانی و انگیزه می

 های خود را از ریاست محترم جدید پژوهشگاه بیان کنیم. ی گفتمان دریایی خواسته توسعه

های توسعه و نقشاه جااماع  های کلی کشور  مانند برنامه ها و سیاست ها در برنامه ( تالش جهت گنجاندن مبحث دریاها و اقیانوس1

 علمی کشور 

 ( تالش برای اجرای سند راهبردی توسعه آموزش عالی  کشور در حوزه علوم و فنون دریایی و اقیانوسی4

 «شناسی اقیانوس»ی  هایی دریایی مخصوصا رشته ( تالش برای تروی  فرهنگ دریایی با نشر کتب و مجالت و نیز شناساندن رشته3

 ها های دریایی و اقیانوسی جهت استحصال انرژی از این محیط (توسعه فناوری2

  ROV ،AUV ،Sea Glider( تالش برای دستیابی دانش فنی و مهندسی و بومی سازی فناوری زیرسطحی مانند 9

 توسعه ناوگان تحقیقات دریایی ایران (9

 توجه و اقدام ویژه جهت وضعیت نامناسب محیط زیست دریایی ایران (1

 های دریایی کشور ها و سمینارهای علمی تخصصی در دانشگاه ( برگزاری کارگاه2

 های دانشجویی جهت بازدید علمی از مراکز تابعه پژوهشگاه ( حمایت و اجازه صدور به تشکل1

 های نوآورانه و فناورانه دانشجویی ها و نیز ایده نامه ( جدی گرفتن توان دانشجویی و حمایت از پایان11

 

 های دانشجویی امضا کننده بیانیه: تشکل

 (انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر8

 شناسی دانشگاه هرمزگان (انجمن علمی دانشجویی اقیانوس7

 (انجمن علمی دانشجویی زیست دریا دانشگاه هرمزگان3

 (انجمن علمی دانشجویی حمل و نقل دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار9

 (انجمن علمی مکاترونیک دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر ۱

 شناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (انجمن علمی دانشجویی اقیانوس۲

 فارس بوشهر سازی دانشگاه خلیج (انجمن علمی دانشجویی مهندسی کشتی2

  سازی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (انجمن علمی دانشجویی مهندسی کشتی1



 معرفی کتاب
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 مطابات آموزشی از معاون جدید آموزشی دانشکده

42 

واحد و عملکرد بد آموزش دانشکده در موسم انتخاب   در بین تعطیالت ترم  و پس از اعتراضات کثیر دانشجویان مبنی بر عدم ارایه

واحد، تغییر و تحولی در مدیریت دانشکده پدید آمد و جناب دکتر رهبر به عنوان معاون آموزشی جدید دانشکده معرفی شدند. انجمن 

های دکتر کیاست در زمان حضورشان در این سمت که بدون  علمی در پامی که در کانال منتشر گردید ضمن تشکر از زحمات و تالش

شک یکی از نکات مثبت ایشان شنیدن و بعضا پذیرش پیشنهادها و انتقادات دانشجویی بود و آرزوی موفقیت در ادامه مراحل 

 شان، به دکتر رهبر تبریک گفته و خواهان برقراری همکاری و تعامل بیشتر با تشکل دانشجویی انجمن علمی گردید. زندگی

 کنیم امیدواریم که مورد بررسی و توجه قرار گیرد. های دانشجویان را بار دیگر مطرح می از این رو مطالبات و خواسته

قطعا وجود یک سیستم آموزشی قوی و هدفمند باعث شکوفایی علمی و در نتیجه آن به حرکت در آمدن چرخ های اقتصاد و صنعت  

خواهد شد که این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست.سه دهه از تاسیس این دانشکده می گذرد و با وجود تالش های بسیاری که 

شده و  قابل تقدیر است با این حال در طی سالیان متمادی این دانشکده با چالش ها و کمبودهایی از ن ر ساختار آموزشی و علمی 

مواجه بوده است.هنوز هم برخی مشکالت و چالش های اساسی وجود دارد که شایسته نام و اعتبار این دانشکده نیست که  با نگاهی 

 به رتبه های کنکور ارشد سال های اخیر به راحتی می توان به اثرگذاری این مشکالت و فضای نامناسب پی برد.

آیین  3ی  ماده 1انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی دریا به عنوان تشکلی برآمده از آراء مستقیم دانشجویان و بر اساس بند  

توسط این تشکل اشاره شده،وظیفه قانونی »  نقد علمی«وزارت علوم تحقیقات و فناوری که به »  انجمن های علمی دانشجویی«نامه 

ی آموزشی و علمی جهت شکوفا شدن هرچه بیشتر  خود می داند که پیگیر مطالبات و خواسته های به حق دانشجویان در زمینه

ی علمی پژوهشی  صنایع دریایی   در حوزه »دانشکده مهندسی دریا«استعدادهای دانشجویان و در پی آن شاهد اعتالی هرچه بیشتر 

 گردد باشیم.از این رو مطالبات و مشکالت جهت اطالع و اقدام در این نشریه ذکر می
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(احترام به قوانین آموزشی و تقویم آموزشی دانشگاه و اجرای دقیق آن و عدم شروع ترم پس از یک هفته و یا 1

 برگزاری کالس ها در روزهای غیر رسمی

 (حضور بیشتر اعضای محترم هیئت علمی در بندرعباس جهت آموزش و پژوهش4

 (پخش کالس های آموزشی در طول هفته و عدم متمرکز کردن آن در آخر هفته3 

ی آموزشی اصالح شده تغییر چندانی با  (پیگیری اصالح مجدد درختواره درسی رشته با توجه به این که برنامه2

 برنامه آموزشی ناکارآمد قبلی ندارد.

(ایجاد و تشکیل رشته های مرتبط با مهندسی دریا در دانشکده و به طور اخص در بندرعباس و تالش برای 9

 برگرداندن رشته های حذف شده از دانشکده

 (تشکیل من م جلسات شورای آموزشی و ارائه صورت جلسه و گزارش عمومی به دانشجویان9

(تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده و تشکیل این کارگاه ها و آزمایشگاه ها به طور من م و مرتب در ظول 1

 ترم

(صدور مجوز کارآموزی برای دانشجویان در همه مراکز صنعتی،علمی و پژوهشی و عدم اجبار برای گذراندن 2

 کارآموزی در تعدادی شرکت خاص 

 (تجهیز کتابخانه بندرعباس به کتاب ها و مجالت جدید1

 دانشگاه vpn(حل مشکل وصل نشدن دانشجویان کارشناسی بندرعباس به 11

(حل معضل تشکیل نشدن کالس ها به علت به حدنصاب نرسیدن دانشجویان  با توجه به شرایط خاص این 11

 دانشکده

 (توجه به خواست دانشجویان در انتخاب اساتید برای ارائه واحد های درسی14

 های کارشناسی دانشجویان نامه یان ریزی جهت هدفمند کردن پا (برنامه13
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 دریا 69سروش حدیدی/
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 ها انواع دانشگاه
 دریا 69پور/ صالح عبدی

 مقدمه

مانند هر مقوله ی دیگری، دانشگاه و آموزش عالی رانیز می توان از 

من رهای گوناگون دسته بندی نمود به گونه ای که هرکدام از این 

دسته ها از دیدگاه خود هدف های گوناگون دانشگاه،نحوه شکل گیری 

و... را تبیین و دسته بندی می کنند. در ابتدا شاید با این پرسش 

مواجه شویم که پاسخ به این گونه سوال ها که دانشگاه چگونه شکل 

ی اساسی تشکیل دهنده ی آنها چیست؟چه  گرفته اند؟ و یا ایده

کنند. پاسخ به آنها رو می توان از این من ر بررسی  کمکی به ما می

کرد که بدست آوردن اطالعات در مورد ماهیت شکل گیری هر مسئله 

می تواند راهنمای ما در یافتن پاسخ های مناسب پیرامون مسائل و 

مشکالت آن باشد. همچنین اهمیت بحث آنجا مشخص می شود که 

در غالب بحث های مرتبط با آموزش عالی اکثرا با دیدگاه های متفاوت 

افراد مواجهیم. دیدگاه هایی که عمدتا از مسیر هایی جداگانه می آیند 

و شاید بتوان با شناسایی سرچشمه آنها به گونه ای پاسخ مناسب نیز 

برایشان بدست آورد. و سوال دیگر که اهمیت این موضوع را دو چندان 

میکند این است که آیا تفاوت های عمده ساختاری کارکردی که در 

مقایسه دانشگاه های ایران با سایر دانشگاه های مطرح جهان به آن 

برمیخوریم، صرفا ناشی از تفاوت در نگرش افراد مسئول در دانشگاه 

های ماست یا باید جواب را در جای دیگر مانند هدف دانشگاه و 

چگونگی و بسترهای شکل گیری آن پیدا کرد. در ادامه سعی میکینم 

نمای کلی از الگوهای جهانی دانشگاهی در مواجه با مسائل اصلی این 

 حوزه مانند آزادی علمی، استقالل و ایده دانشگاه ارائه دهیم.

 آزادی علمی

 دانشگاه ها در دوره ی تکوین از دو الگوی نمونه پیروی میکردند.

 الگوی اول

مانند دانشگاه بولونیا ایتالیا که در آن اتحادیه دانشجویان پایه اصلی 

دانشگاه را تشکیل میداد اما به دلیل پیوند با مراکز ثروت و قدرت 

 آزادی علمی در آن معنا نداشت.

 الگوی دوم

دانشگاه های فرانسه بودند، که در آن مجمع استادان از ارکان دانشگاه 

به حساب می آمدند هرچند چالشهایی بین این مجمع و کلیسا وجود 

نداشت اما باز هم استادان از کلیسا اجازه ی تدریس دریافت میکردند و 

 آزادی علمی در این دانشگاه ها نیز هنوز مستقر نشده بود.

 استقالل دانشگاه

در این نوع بررسی به طور خاص با پن  الگوی دانشگاهی روبه رو 

اکسبریجی ،ناپلئونی ، هومبولتی، «میشویم که شامل گروه های 

شوند. در هرکدام از این الگوها خط مشی خاصی  ایالتی، ایدئولوژیک می

 شود. برای مواجه با استقالل در ن ر گرفته می

 اکسبریجی:

این الگو که در دو دانشگاه قدیمی آکسفور و کمبری  مسلط بود خط 

مشی کلی آموزش را از سوی دولت دریافت میکرد ولی برنامه ریزی ها 

جزئی تر به طور کامل در اختیار دانشگاه ها یا گروه ها قرار میگرفت. 

همچنین در عین اینکه هنجار گرایی و ضابطه مندی نیرومند و ریشه 

 داری بر آنها حاکم بود اما تثکر نیز کامال پذیرفته شده بود.

 ناپلئونی:

به شکلی فراگیر و به منزله ی بخشی  11پس از انقالب و ابتدای قرن 

از برنامه مدرنیزاسیون از باال به اجرا در آمد. با وجود اینکه در این ن ام 

واحد، دولت نقش و مسئولیت اصلی و حضور گسترده دارد اما استقالل 

دانشگاهی نیز تضمین میشود، چرا که آرمان سیاسی فرانسه پس از 

روشنگری، دولت را نماینده اراده ملت و تحقق دهنده آرمان های 

در این الگو شکل گرفته  »پلی تکنیک«مدرن میداند. دانشگاه های 

 اند.

 دانشگاه بلونیا ایتالیا
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 هومبولتی:

تحت تاثیر ایده ی روشنگری توسط  11این دانشگاه های قرن 

هومبولت وزیر آموزش عالی وقت دولت فدرال پروس به مسیری رفتند 

که آزادی علمی را رکن اساسی خود قرار داده و تبدیل به الگویی در 

خور اقتباس شدند. در این دانشگاه ها هئیت های خودگردان 

پس از دولت  »متشکل از استادان، دانشجویان و کارکنان«دانشگاهی 

فدرال و ایالتی سومین عامل موثر در برنامه ریزی علمی به شمار 

 میروند و نقش مشورتی و تعدیل کنند در سیاستهای کلی نیز دارند. 

 

 ایالتی:

این دانشگاه ها در آمریکای شمالی بدون برنامه ریزی متمرکز از باال و 

براساس نیازهای جامعه محلی و مدنی رشدی طبیعی داشته اند. نقش 

اصلی را بخش خصوصی برعهده داشته اما دولت نیز نقش حمایتی 

خود را حفظ کرده است. برای همین همگرایی خاصی میان مسئولین 

ایالتی و هئیت امنای دانشگاه ها وجود دارد که هم خود را متناسب با 

هنجارها و نیاز های جامعه محلی و مقتضیات بازار پیش میبرد و هم 

نسبت به سنت های ریشه دار علمی تعهد کامل دارد و استاندارها و 

 برنامه ها توسط متخصصان تدوین میشود.

 ایدئولوژیک:

و به عنوان نمونه آخر میتوان الگوی ایدئولوژیک را بررسی نمود که با 

استناد بر تجربیات همه ی کارها تحت سیطره ی ایدئولوژی حکومتی 

 بوده و دانشگاه عمال استقالل کافی ندارد.

 ایده دانشگاه

 هر یک از دانشگاه های زیر با هدف خاص خود به وجود آمده اند.

 گزار به دولت: خدمت

برا تامین نیازها و رفع کاستی های دولت در زمان مورد ن ر پدید می 

آیند. به گونه ای که اگر در برهه ای از زمان دولت احتیاج به صنعت 

خاصی در خود ببینید این دانشگاه است باید به مثابه ی یک پروژه و 

در قالب تیم های تحقیقاتی آن احتیاج به خصوص را رفع کند. با اتمام 

ان احتیاج و به جود آمدن نیازی دیگر، رسالت دانشگاه در آن حوضه 

 به پایان میرسد و باید وارد حوضه ی فعالیت دیگری شود.

 گزار به دین: خدمت

مجموعه کوشش های دانشگاه معطوف به این نکته است که حقایق و 

شرایط موجود در دین که در ارتباط با مسائل روزمره علمی است را 

توجیه کرده و برای آن دالیل معقول بیاورد. نمونه بارز این دانشگاه ها 

را میتوان در قرون وسطا دید در شرایطی که دانشگاه به صورت آشکار 

 به بازوی قدرت کلیسا تنزل یافته بود.

 دانشگاه حقیقت بنیان:

عالوه بر اهمیت کاربرد علوم ذات علم نیز ارزش دارد و دانشگاه به 

دنبال هدفی ورای کاربرد محض علوم است. و کشف قوانین حاکم بر 

هستی و فهم پاسخ به پرسش های بنیادین انسان بر اثر گذاری و شکل 

 دادن به جهان الویت دارد.

 دانشگاه کارآفرین:

به علم نگاه ابزاری و کاال گونه دارد و آموزش را به مثابه تجارتی می 

بیند که دانشجو نقش مشتری آن را دارد و نقش خود را در حد واسطه 

 و ارائه دهنده خدمات تقلیل میدهد.

 سخن آخر

این دست نمونه ها و الگو های متفاوت که در شرایط عادی بخشی از 

وضع طبیعی شمرده میشوند در بزنگاه های تاریخی مانند انقالبها به 

صورت خاص تبدیل به موضوعی مهم میشوند. چنانچه در انقالب 

فرانسه یکی از مخالفتهای اصلی انقالبیون متوجه دانشگاه های این 

کشور بود که به اعتقاد آنها به گونه ایی شرکت استهاله یافته بودند و 

در نتیجه ی آن پس از اصالحات اساسی اقدام به تاسیس ن امی نو 

برای آموزش عالی خود کردند این نمونه ها بحث عمومی درباره ی 

الگو ها و ایده های دانشگاه را مشخص میسازد چرا که تغییرات 

بنیادین در این نهاد پیشرو هم میتواند به رشد و بالندگی تمام جامعه 

بیانجامد و هم ممکن است دستاوردهای موجود را نیز به کلی نابود 

 سازد. 

 دانشگاه آکسفورد

 دانشگاه هومبولت برلین
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 فرصتی برای با هم بودن...
 علمی دانشجویـی معرفی انجمن
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 من و تو فرزندان امیرکبیریم!

 دریا 69طاها مهاجر/

پس از نشان دادن کارت دانشجویی ام به حراست دانشگاه به سارم  

زد تا در هوای سرد دی ماه با سردیس جناب امیرکبیر سلفی بگیارم . 

های مختلف یکی از رفقای گرمابه و  پس از گرفتن چند عکس با ژست

گلستان از راه رسید و پرسید : امروز چندم است ؟ بدون معطلی پاساخ 

ها شدم . کمی بعد سرم را بااال  و مشغول مشاهده عکس“  بیستم:“ دادم 

  ...را دیدم“ امیر”آوردم و پیش خود  

اش قدم می زد . اما این بار تند تر و با اضطراب تار!  با وقار همیشگی

خشم، اضطراب و اندوه حالت امروزش را به کلی دگرگون کرده بودند . 

انگشتانش را محکم به کف دست می فشرد. تالش می کرد کودک بای 

جان مقابلش را ندیده بگیرد . از جهل  آن مرد خونش به جوش آماد، 

خشم از پایش شروع به جان گرفتن کرد و از دهان بیرون دوید و فریاد 

کشید : ای نادان! مگر خبر به تو نرسیده که با زیر پا گذاشتن قااناون 

 مغروم خواهی بود؟

مرد نگاهی به پیکر بی جان فرزند انداخت ... تنها واژه ای کاه از 

فهمید غرامت بود . رعشه به جانش افتااد ... روزگاار “  امیر” ی   جمله

سختی می گذراند و روز را سخت به شب می رسانید . با صدایی لارزان 

  ... گفت : اما ... اما من پولی ندارم

سرش را پایین انداخت . عرق سردی روی پایاشاانای اش “  امیر” 

هاای مارد را  نشست. پاهایش کم کم سست شدند و دستانش شااناه

گرفتند : حکم همان است! باید غرامت بپردازی ولی این غرامت را مان 

ای اثر نشاط در چهره اش، پیاکار  مرد بدون ذره. به جای تو می پردازم

پاراناد و خاداحاافا ای “  تشکری” بی جان کودکش را زیر بغل زد و 

روی صندلی نشست . در حال خودش بود که صادا زدناد: “  امیر” کرد

 ... امیر ... باز هم

مرد دیگری وارد شد . الغر اندام و ناالن . کودک شایارخاوارش را 

طاقت نیاورد! مقابل کودک شیرخاوار “  امیر” .گرفت“ امیر” مقابل صورت 

  ... بی جان زانو زد و گریست! به پهنای صورت

دستانش را مشت کرد و صدا در داد که : مگر افراد ما برای واکسن و 

مقابله با بیماری به سرزمین شما نیامدند ؟ مرد گفت : آمدناد ... اماا 

فالگیرها و دعا نویس ها از این کار باز داشتندمان! گفاتاناد هار کاه 

  . گریه امانش نداد واکسن استفاده کند جن زده می شود

  ... و مرد در کنار هم گریستند“امیر”

هرگز امیر را بدین حال ندیده بودند. در راهرو می گریست و آشفتاه 

  .حال و بی هدف راه می رفت

میرزا دل به دریا زد و پرسید : امیر! چه شده ! حالت چارا چانایان 

 است؟ 

  ... گفت : فرزند از دست داده ام“ امیر”

از جواب  امیر  متعجب شد . فرزند امیر  را ساعتی پیاش قابال از 

  . آمدن نزد امیر دیده بود

  ... گفت : آقا زاده که حالشان خوب است

امیر فریاد زد: آن دو کودک که جلوی چشمم آوردند را می گویام . 

  !همه ی فرزندان این سرزمین فرزند من اند

  ... مسئول جهل این مردم منم . من جهل را ریشه می کنم

......... 

سال از آن واقعه می گذرد ! جان دادن عده زیاادی از  119اکنون 

مردمان بر اثر بیماری آبله و جهل مردم در استفاده از واکسان و راه 

 !های پیشگیری از بیماری! از گریه ی امیرکبیر

در تاریخ نوشته شده سلطان صاحب قران ، امیرکبیر را تبعید کرد و 

به قتل رسانید. اما ذره ای تردید به خود راه ندهید که سلطان صاحاب 

قران به تنهایی قادر به چنین کار ع یمی نبود . لشکری از جهل مای 

بایست همراه ناصرالدین شاه می بود تا قدرت صدور چنین فرمانای را 

 .به او بدهد

هنوز هم دیوارهای حمام فین می گویند امیرکبیر ، هنگام به قاتال 

رسیدن، در چهره قاتالن خود نه خشم دید و نه نفرت او در چشاماان 

 . قاتالن خود، دریا دریا جهل دید و حماقت

بیستم دی ماه بزرگداشت بزرگمردی است که کتاب تاریخ ایاران از 

کشیدن نام او به خود می بالد! بیستم دی ماه روز بزرگداشت پدر ایان 

ساله  3سرزمین است. مردی که درخشان ترین دوره را در مدت وزارت 

اش برای این مملکت به ارمغان آورد. امروز روزبزرگداشت کشته جهال 

  .است

 ! من و تو مسئول جهل این مردمیم

 !من و تو فرزندان امیرکبیریم

....  

 حاال سردیس امیرکبیر را به دید دیگری می نگرم



 33 69/زمستان41شماره

 

 لطفا کودک درون خود را فعال کنید!
 دریا 69محمد محمدی/

شد که داستان آن مربوط  پخش می“  سفرهای علمی”کارتونی به نام “  فیتیله جمعه تعطیله”به خاطر دارم کودک که بودم قبل از شروع برنامه 

آموز و البته یک مارمولک سبز بود که یک اتوبوس جادویی داشتند که سفرهای خاص و سراسر هیجان را  به یک خانم معلم و تعدادی دانش

قدر بزرگ که حتی با یک دایناسور  رفت و گاهی آن شد و به داخل بدن انسان می کردند. این اتوبوس جادویی گاهی یک ذره می تجربه می

و  بار تبدیل به یک زیر دریایی شد کرد. حتی درست به یاد دارم یک های دریا، دریانوردی می شد و بر روی موج جنگید و یا به قایق تبدیل می می

 !به اعماق شگفت انگیز دریا رفت

ایمان مان را ! دورانی که دنیا بر خواهم به یاد آوریم دوران کودکی های کودک نیست اما می ها و برنامه بگذریم! این نوشته برای یادآوری کارتون

پردازی. رویش یک  کردیم و فکر و نیز خیال پرسیدیم. فکر می چیز برایمان تازگی داشت و در مورد هر چیز می  پر از شگفتی و حیرت بود و همه

ا از انگیز بود و یا شاید برایمان سوال بود که صدای امواج دری ها و یا پرواز پرندگان شگفت گیاه برایمان جذابیت داشت. حرکت دسته جمعی مورچه

  !کردیم آید؟! البته هنوز هم برای من سوال است که چرا دریا را آبی نقاشی می کجا می

 .گرانگیز دی ها و ماه بودند. به همین نزدیکی! و هزاران مورد خیال خوابمان ستاره  ها شنا و سقف اتاق کردیم و با ماهی با پرندگان پرواز می

ها را بیان کردیم که بگوییم با ورود به دوران بزرگسالی شاید در خیلی از ما شوق دانستن کمتر شده باشد و مثل گذشته فکر و  بگذریم! این

د. اگر بشر پروراندن تواند پرواز کند تنها به این خاطر بود که افرادی رویای پرواز را در سر می خیال پردازی نکنیم. اما بدانیم اگر اکنون انسان می

کردن  تواند بدون حبس تواند دریانوردی کند به این خاطر است که افرادی رویای عبور از دریاها و فت  آن را داشتند. اگر حاال انسان می اکنون می

جا بماند و از اعماق دریا آگاهی داشته باشد به این خاطر است که افرادی فکر و خیال حضور در زیر آب را  نفس به زیر دریا برود و مدتی آن

توسط اطرافیان و یا دیگران “  مگه میشه؟! مگه داریم؟! غیر ممکنه”ی  ها و فکرها را داشتند بارها با جمله ی افرادی که این ایده داشتند. گرچه همه

  .کنیم بینیم و حتی استفاده می مواجه شدند. اما ما االن حضور داریم و این موارد را می

هایی ساخته خواهد شد که دیگر نیازی به خدمه نخواهند داشت کمی مضحک به ن ر  شد که کشتی سال پیش گفته می 11شاید اگر سال 

 هایی که قادر به حمل بیست هزار کانتینر باشند! باو!چه ع متی! و یا است! و یا کشتی بینیم که این نوع کشتی ساخته شده آمد اما حال می می

گه های دریاها! آخه م های شناور اقیانوسی و یا شهرهای زیرآبی! تصور کنید یک شهر زیر موج شود خانه های دیگری  که برای آینده مطرح می ایده

این ها به سرانجام برسد. فردا، ماه دیگر. سال بعد یا شاید یک قرن بعد و شاید هم هرگز! مهم  میشه؟! مگه داریم!؟ مهم نیست چه زمانی این طرح

ه کنند و بدون اینکه بترسند به دنبال خیال پردازی، فکر کردن و اید های مغزشان استفاده می هایی هستند  که از سلول است در این دنیا انسان

 .وجود دارد“ممکن”هم “ غیرممکن”دانند که در خود  دادن هستند و می

ی زمین را آب پوشانده است. البته زیر دریاها را نیز از یاد نبریم!روند افزایش جمعیت جهان و در پی آن تامین  درصد  سط  کره 11بیش از  

کشور عزیزمان ایران نیز با “  آینده آبی است.”ها را به سوی استفاده از دریاها سوق خواهد داد و این یعنی قطعا  انرژی و منابع مورد نیاز، ما انسان

 !ی ما ن یر برای استفاده شود. و این یعنی باز یک فرصت بی داشتن مرزهای طویل آبی یک کشور دریایی محسوب می

تر از دانش است چرا  تخیل مهم «گوید: پردازی کنیم. فکر کنیم و ایده بدهیم چرا که من هم با انیشتین موافقم که می پس شجاع باشیم. خیال

 ».گیرد که علم محدود است اما تخیل دنیا را در برمی
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 المللی صنایع دریایی گزارش اولین نمایشگاه بین
 دریا 69طاها مهاجر/

 !راستش را بخواهید غافلگیر شدیم 

  !برگزاری اولین نمایشگاه جامع دریایی همه مان را غافلگیر کرد

و از آن غافلگیر کننده تر، حضور غرفه ی دانشگاه صنعتی امیرکبایار، در 

  !این نمایشگاه، همراه شرکت های فعال زمینه ی صنایع دریایی بود

  .مهر ماه مخابره می شود12فراخوان شرکت در نمایشگاه جامع دریایی، 

نمایشگاه بین المللی جامع دریایی ایران براساس اهداف تعیین شده مای 

سال به بزرگترین گرد همایای صاناایاع دریاایای در   3بایست در عرض 

خاورمیانه تبدیل گردد. لذا زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری در 

 .راستا ی دستیابی به این هدف پایه ریزی گردیده است

نمایشگاه دریایی به عنوان بستری با هدف معرفی کاالها و ماحاصاوالت 

جدید، ایجاد فرصت تعامل با تولید کنندگان، بازرگانان و ماتاخاصاصایان، 

آشنایی با آخرین دستاوردها، ایجاد فرصت مذاکره و عقد قراردادهای کاری 

تبلیاغااتای   –و ... مورد توجه بوده است و مشارکت در این پدیده اقتصادی 

می تواند بهره وری و بازخورد مطلوبتر را برای شرکت کنانادگاان فاراهام 

 .سازد

شرکت های فعال با اهداف زیر، اقدام به شرکت در این نماایشاگااه مای 

  .نمایند

 معرفی محصوالت جدید

ایجاد فرصت جهت برقراری ارتباط و شناسایی شرکتهای معتابار           ·

 داخلی وخارجی

آشنایی با آخرین دستاوردها و فن آوریهای تخصصی ارائه شده از          ·

 سوی شرکت کنندگان

در اختیار گذاردن فرصت انعقاد قرارداد های کاری، پایاشارفات و       ·

 توسعه فعالیتهای اقتصادی شرکت کنندگان

 یافتن نمایندگان فعال         ·

 شناخت نیازهای مشتری         ·

 ارزیابی نحوه افزایش توان صنعت دریایی         ·

بهره گیری گسترده از تبلیغات در جهت افزایش اعتبار و معارفای           ·

 بهتر شرکت کنندگان

البته هدف بزرگ تر و مهم تری نیز مد ن ر برگزار کنندگان این نمایشگاه 

  .است

فراهم ساختن زمینه مناسب جهت ارائه آخرین دستاوردهای نوین علمی، 

پژوهشی و صنعتی در حوزه های مختلف اعم از حمل و نقل دریایی ، بنادر 

و عملیات بندری ، ساخت و تجهیز کشتی ، فراساحل ، شایاالت و آبازی 

 ...پروری ، گردشگری دریایی و

شناخت توانایی های علمی، پژوهشی و صنعتی کشاور و تاقاویات       ·

 پژوهشی کشور -ارتباط بین دانشگاه ها و صنایع و مراکز علمی

بنابراین دانشکده ی مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر فرصت مای 

  .یابد تا دستاوردهای خود را به نمایش بگذارد

شاید جالب توجه باشد که اعضای تنها گروه پژوهشی دانشگاهی حاضر در 

ساعت مانده به آغاز نمایشگاه از حضور خاود در ایان  42نمایشگاه، فقط 

نمایشگاه با خبر می شوند و بدیهی است نمایشگاه در راستای تحقق اهداف 

  .بزرگ تر و مهم تر خود چگونه به طور مثبت )!( گام بر می دارد

 !نمایشگاه افتتاح می شود، تحت ضعیف ترین پوشش خبری رسانه ها

به طوری که تنها دو خبرگزاری مطرح، خبر این نمایشگاه را کاار مای 

 !کنند

حضور امیر دریادار امیر رستگاری نوید برگزاری نمایشگاهی در حد اهداف 

نمایشگاه جامع دریایی کمترین سهم و دورترین بنرهاا را  .خود را می دهد

در محوطه ی محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهاران را باه خاود 

 .اختصاص می دهد

گرامی داشت یاد و خاطر شهدای حادثه ی نفتکش سانچی، روحی دیگار 

  !به سر در نمایشگاه می دهد

متاسفانه این نمایشاگااه باا  .مرینکس به طور رسمی آغاز به کار می کند

اقبال عمومی در روز اول مواجه نمی شود و خیلی زود فضای نمایشگاه باه 

  .فضایی خسته کننده مبدل می شود

پس خیلی زود غرفه داران، غرفه را ترک گفته و قصد گشت و گاذار در 

  .نمایشگاه را می کنند

نکته ای که همه به آن معترفند آن است که حتا بسیاری از غرفاه داران 

  !تمرکز اصلی شان روی زمینه ی دریایی نبود و نیست

مثالش هم همان مدل ساز ارجمندی که تنها فعالیاتاش در حاوزه ی 

نمایشگاه جامع دریایی فاعاال از  .صنایع دریایی ساخت ماکت دریایی بود

چنانچه اگر با با همین ترتیب پیش برود، هدف ساه  .اهداف خود دور است

  .ساله ی تصویر شده حتی ده سال بعد هم دست یافتنی نیست

  . این زمینه بسیار مستعد رشد و نمو و شکوفایی است

  .این نمایشگاه نوپاست

 .امید که بسیار سریع به بلوغ خود رسد و تکامل یابد
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 مندیم! ما دغدغه

گر، پرانگیزه، پرنشاط، حاضر در صحنه و ناظر به مسائل  جوان دانشجو باید مطالبه«:  1313به فرموده حضرت آیت اهلل خامنه ای در اول مرداد 

به همین جهت و به نمایندگی از دانشجویان دانشکده مهندسی دریا و با توجه به مشکالتی که همواره همراه این دانشجویان بوده بر »کشور باشد

ترین دانشجویان دانشگاه صنعتی  دانیم که مطالبات دانشجویان دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر که به حق م لوم خود الزم می

 ای از مشکالت این دانشجویان باز شود.  امیرکبیر هستند را ذکر کنیم تا که شاید گره

دانیم که باید از کدام یک از مشکالت دانشجویان دانشکده مهندسی دریا شروع کنیم، مشکالت رفاهی دانشجویانی که در واحد بندرعباس  نمی

شان که گریبانگیر تمامی دانشجویان این دانشکده، چه آن دسته از دانشجویانی که در  کنند و یا مشکالت آموزشی تحصیالت خود را سپری می

شود. نیک مستحضرید دانش، رکن  دهند، می واحد بندرعباس مشغول به تحصیلند و چه دانشجویانی که در تهران تحصیالت خود را ادامه می

وزارت علوم، تحقیقات و “های علمی آیین نامه انجمن”  1ماده  1آید. طبق بند  اصلی توسعه و ن ام آموزشی نیز گذرگاه رسیدن به دانش بشمار می

کند در این متن موظف به انعکاس مشکالت  توسط انجمن علمی اشاره می“  نقد و ن ر علمی و تخصصی”که به  1319مهر  41فناوری مصوب 

های صنفی دانشجویان این  علمی و آموزشی این دانشکده هستیم و از شورای صنفی دانشکده خود نیز درخواست داریم که پیگیر خواست

 .دانشکده باشند

درصد صادرات و وارادت کشور   11کیلومتر نوار ساحلی و قرارگرفتن در کنار دو آبراه استراتژیک جهان که   9211کشور عزیزمان ایران با داشتن 

شود همانطور که در کالم مقام مع م رهبری )مدظله(  پذیرد. یک کشور دریایی محسوب می از طریق دریاهای آن در جنوب و شمال صورت می

دانیم، دریا برای یک کشور، یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی است. فوائد دریا  ی ما می همان طوری که همه“آمده است که:

ی رهبری  ترین قدم در جهت توجه و عمل به فرموده که اولین و مهم“  برای یک کشور و یک ملت، فوائد راهبردی است؛ فوائد بزرگ و کالن است

گذرد و  ، آموزش و پژوهش و کسب دانش فنی و مهندسی در حوزه دریا هست که این مسیر  قطعا از دانشگاه می“فرصت بزرگ دریاها”در موضوع 

، در یکی از بزرگترین و “اولین دانشکده دریایی کشور”های دریایی است. دانشکده مهندسی دریا  نیز به عنوان  ای به رشته ه نیازمند توجه ویژ

به صورت کامال مستقل، بیش از پیش مورد “  بزرگترین پایگاه دریایی در حوزه آموزش و پژوهش”بایست به عنوان  برترین دانشگاه های کشور، می

 توجه مسئولین دانشگاه، دانشکده و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گیرد تا رشد و بالندگی در این حوزه مهم حاصل گردد. 

دانشمند و کارآمد است. تربیت نیروی انسانی کارآمد تنها به واسطه آموزش   های اقتصادی کشور، پرورش نیروی انسانی الزمه حرکت چرخ

 گردد، که این امر در رشته مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارائه دروس تئوری صحی  و معقول هر موسسه، نهاد یا واحد علمی میسر می

ه و نامربوط توفیق چندانی نداشته است. شاید به جرات بتوان گفت که مشکل و دغدغه اصلی دانشجویان این دانشکده برنامه آموزشی این دانشکد

شد که این برنامه آموزشی با توجه به رویکرد  در این دانشکده اجرا می 11/11/1313است. برنامه آموزشی فرسوده و ناکارآمد قدیمی که از تاریخ 

ای از دانشجویان صورت  مورد اصالح و بازنگری قرار گرفت، اما با توجه به بررسی این اصالح و بازنگری که توسط عده 49/19/19دانشگاه در تاریخ 

درختی که ریشه نداشته باشد با اصالح ”پذیرفت این برنامه آموزشی نیز تغییر چندانی در رویه این دانشکده ایجاد نخواهد کرد، شاید ذکر مثال 

 .بتواند مثالی درست در توصیف این برنامه آموزشی باشد“ دهد شاخ و برگ آن ثمر نمی

رد اند ارتباطی با صنعت برقرار نخواهند کرد به نحوی که اگر دانشجویی موفق به فارغ التحصیلی شود و بتواند وا دروسی که در این برنامه آمده " 
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بازار کار گردد! گویی وارد یک دنیای دیگر از عجایب شده و با انبوهی 

از سواالت بی جواب مواجه خواهد شد و آن زمان است که از خود 

  " گذرد؟ خواهد پرسید به راستی در دانشگاه چه می

اند وارد  های دانشجویانی هست که توانسته این تنها یکی از نقل قول

بازار کار شوند و کماکان با این انجمن علمی در ارتباط هستند و خود 

را به نحوی مدیون دانشجویان این دانشکده و صنعت دریایی کشور 

 .دانند می

اگر زیاد نخواهیم به برنامه آموزشی بپردازیم یکی از دیگر سواالت و 

های دانشجویان، عدم جذب هیئت علمی در این دانشکده هست  دغدغه

که اگر دنباله این موضوع را بگیریم به مشکالت آموزشی این دانشکده 

شود خواهیم رسید. دانشکده مهندسی دریا شامل  که در ذیل ذکر می

هست که در این دانشکده این واژه به “  فعال”نفر هیئت علمی  13

اشتباه به بنگاه تولید مقاله تعبیر شده است. بعضا دانشجویان این 

دانشکده شاید تبدیل به دستگاه تولید مقاله برای ترفیع مرتبه اساتید 

اند که در پایان تحصیلشان تنها افتخار درج نامشان به  گرامی شده

های ملی و بین المللی، که گاها ارزش چندانی   همراه اساتید در ژورنال

  .ندارند، را به همراه خواهند داشت

اساتید این دانشکده هر هفته به صورت کامال من م جلسات شورای  

دهند اما جلساتی که هیچ گزارشی و صورت  دانشکده را تشکیل می

شود، این حق دانشجویان است  ای از آن به دانشجویان ارائه نمی جلسه

شان که قرار است آینده خود را  که بدانند در جلسات شورای دانشکده

شود. امیدواریم  گذرد و چه تصمیماتی گرفته می در آن بسازند چه می

این جلسات با حضور تمام اعضای هیئت علمی برگزار شود و اگر هم 

تر حل شده چرا که نتیجه اختالفبه  خدای ناکرده اختالفی هست سریع

  ضرر همه ما خواهد بود.

ذکر این نکته نیز شاید خالی از لطف نباشد که برنامه آموزشی این 

مورد 19/9/49ترین مشکل این دانشکده( که در تاریخ  دانشکده )اصلی

اصالح و بازنگری قرار گرفت نیز از دل همین جلسات بر آمده است 

ولی اینکه در این امر آیا از افراد شاغل در صنعت و یا سیالبس مشابه 

های دریایی ایران و جهان نیز استفاده شده است به  در سایر دانشگاه

 .لطف عدم ارائه گزارش اطالعاتی از آن در دسترس نیست

تاکنون دانشجویان با آن  21یکی از بزرگترین سواالتی که از سال 

ای که  مواجه هستند دوگانه شدن دانشکده مهندسی دریاست، دانشکده

معلوم نیست در تهران واقع است یا در واحد بندرعباس؟ دانشجویان 

اند  این دانشکده از بدو تاسیس این دانشکده دانشجویانی توانمند بوده

ها با هم و یکدل باشند اینکه دانشجوی  اما به شرطی که همگی آن

سال خود را در تهران  4رشته مهندسی دریا در مقطع کارشناسی 

بگذراند و در این دوسال با شرایط و محیط دانشگاه وفق بگیرد و بعد از 

اتمام این دوسال بخواهد به محیطی جدید برود خود از بازده 

 12توانید در ورودی  دانشجویان خواهد کاست، گواه این مسئله را می

کارشناسی مهندسی دریا مشاهده کنید که به دلیل صرف بندرعباس 

اند. یقینا  شان یا تغییر رشته و یا انصراف از تحصیل داده بودن دانشکده

سال تحصیلی خود را در یک شهر سپری کنند  2اگر دانشجویان تمام 

قطعا از لحاظ رفاهی، آموزشی، فکری و ... در آرامش بیشتری به 

  .تحقیق، تحصیل و پژوهش خود خواهند پرداخت

یکی از مشکالتی که در واحد بندرعباس دانشجویان همواره با آن 

دانشگاه صنعتی ”اند این است که چرا دانشجوی  مشکل داشته

بایست دروس ترمی خود را در دانشگاه هرمزگان  می“  امیرکبیر

بندی طبق گزارش پایگاه  بگذراند؟ دانشگاهی که از لحاظ رتبه

قرار  21های جامع در رتبه  استنادی علوم جهان اسالم در بین دانشگاه

دارد اما در صورتی که دانشگاه صنعتی امیرکبیر طبق گزارش همین 

 های صنعتی قرار دارد.  پایگاه در رتبه دوم دانشگاه

یکی دیگر از مشکالت دانشجویان با در ن ر نگرفتن مشکل در برنامه 
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گردند،  های مختلف ارائه می آموزشی در ارائه دروسی است که در ترم

های متعددی از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی  گزارش

رسد که در اخذ دروس به مشکالت عدیده، همچون  ارشد به گوش می

تداخل دروس با یکدیگر آنهم زمانی که تعداد دروس ارائه شده بسیار 

اندک است و یا اینکه اگر برنامه کالسی دروس تداخل ندارد برنامه 

خورند که با  امتحانی آنها تداخل دارد و موارد مشابه دیگر، برمی

گردند  پیگیری از معاونت آموزشی دانشکده نیز این مشکالت حل نمی

و یا پس از رفت و آمدهای فراوان و اعتراضات گسترده به معاون 

گردند. بگذارید کمی از مشکالت دانشجویان تحصیالت  آموزش حل می

ترین دغدغه  تکمیلی این دانشکده بگوییم، شاید بتوان از اصلی

دانشجویان این مقطع به قوانین خودمختارانه معاون تحصیالت تکمیلی 

دانشکده با عدم توجه به آیین نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اشاره 

کرد، به عنوان مثال اجبار به اخذ درسی جهت ترمیم معدل برای آن 

دسته از دانشجویانی که معدل مقطع کارشناسی ارشد آنها بدون در 

است که در این مورد آیین نامه  12نامه کمتر از  ن ر گرفتن نمره پایان

فصل سوم خود  11کارشناسی ارشد دانشگاه در ماده 

کمتر  12میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از «گوید: می

ارشد شناخته  آموخته دوره کارشناسی باشد، در غیر این صورت، دانش

فرمایند که هر دانشجو حق  و یا در موردی دیگر ایشان می»شود. نمی

واحد درسی با یک استاد را ندارد در حالی که در هیچ  9اخذ بیش از 

ای به این مورد نشده است و  اشاره  جای آیین نامه کارشناسی ارشد

موارد عدیده دیگری ازین دست. ذکر این نکته هم جای تامل دارد که 

برخی اساتید دروسی مشابه را در یک ترم هم در واحد تهران هم در 

دهند اما در نحوه ارزشیابی و سیستم  واحد بندرعباس ارائه می

بینیم که  های بسیار بزرگی در این دو واحد می دهی ایشان تفاوت نمره

ها به خوبی این موضع مبرهن و  با نگاهی به میانگین نمرات این درس

  .واض  خواهد بود

فصل پنجم آخرین نسخه آیین نامه استخدامی  29مطابق ماده 

اعضای هیئت علمی، موسسه )که در اینجا دانشگاه و دانشکده من ور 

است( موظف است بر مبنای  نتای  حاصل از ارزیابی و عملکرد ساالنه 

ها و  عضو و به من ور ارتقای سط  کارآیی و اثربخشی فعالیت

های  توانمندسازی وی در ایفای هرچه بهتر تکالیف محول، برنامه

آموزشی الزم را جهت ساختن نگرش، دانش و مهارت عضو با شغل 

بایستی هر ساله  مورد ن ر، طراحی و به مورد اجرا گذارد. دانشکده می

و هر ترم با توجه نتای  ارزیابی که در اواخر هر ترم توسط هر دانشجو 

پذیرد به رشد و بالندگی خود بفزاید اما متاسفانه دانشجویان  انجام می

شوند. به راستی جناب دکتر معتمدی  تر از ترم پیش می هر ترم ناراضی

ها تاثیری جایگاه اساتید دارند؟ آیا اصال این نتای   آیا نتای  ارزیابی

 شوند؟ ارزیابی تحلیل و بررسی می

ای کوچک از  در پایان باید بگوییم که این متن تنها گویای گوشه

مشکالت دانشکده مهندسی دریا هست امیدواریم بزرگان دانشکده و  

دانشگاه تصمیمی راسخ برای حل این مشکالت اساسی بگیرند. چرا که 

ی خوبی دانشکده ندارد و این قطعا به ضرر همه  با این اوضاع آینده

 خواهد بود!
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