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 .ترتیب درج مطالب بر حسب رعایت تناسب،تنوع و مالحظات فنی است 

 «در ویرایش،تلخیص و چاپ نکات برگزیده از مطالب آزاد است.« فانوس دریا 

 .دیدگاه صاحبان آثار الزاما دیدگاه نشریه فانوس دریا نیست 

 با ذکر منبع، آزاد است.«فانوس دریا»نقل مطالب 

 الکم اول

با پیگیری اعضای وقت انجمن علمیی  19در سال  »فانوس دریا«نشریه

و با حمایت اداره کل انجمن های علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز به 

با رویکردی نو و به صورت فصلنامه منتشر میی  19کارکرد و از آغاز سال 

شود و اکنون به شماره شانزدهم خود رسیده است. اهیمیییت هیداییت 

ها با نهاد دانشگاه، ما را برآن داشت  دانشجویان ورودی جدید وآشنایی آن

 اختصاص دهیم. 19تا این شماره را به ورودی 

اولین نشریه دانشجویی در زمینه و مقوله دریا در کشور   »فانوس دریا«

است. اگر حمایت ها و کمک های شما دانشجویان عزیز و محترم نیبیود 

قطعاکار این نشریه ممتد نبوده و پایان می یافت.این نشریه قطعیا دارای 

مشکالت و نواقصی هست،لذا از شما خوانندگان محترم خواهشمندیم بیا 

نقطه نظرات،پیشنهادات و انتقادات خود یاریگر ما در ارتقای کیفیت ایین 

 نشریه باشید. 

روح  را تقدیم می کنیم به  درپایان،با کمال احترام این شماره از نشریه

آرامیش امیروزمیان بیه خیاطیر از  که سال دفاع مقدس  8شهدای 

سال دفاع مقدس  است.ییاد و خیاطیره شیان  8خودگذشتگی شهدای 

 جاودان باد.

 با آرزوی بهترین ها

 »فانوس دریا«تحریریه

 

 افنو س ردیا

@safmt @marine_engineering_aut 
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 رویاهاتو جمع کن؛ باید بریم دریا ...

بودند. اعدادی بی معنا که کد زندگیم را  شان دو صفر جا خوش کرده شروع شد! سه عدد یک و هفت و هشت که بین“  92829”همه چیز از 

ام در رشته مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر را شنیدم نه خوشحال شدم و نه ناراحت.  ساختند. شاید عجیب باشد اما وقتی جواب قبولی

ای انتخاب کردم؟! اما  تر باشم؛ با خودم گفتم مهندسی دریا دیگر چیست؟ من کی چنین رشته کال هیچ حسی نداشتم جز حیرت! بگذارید صادق

پرسیدم  بود. شاید باورتان نشود اما من پس از قبولی در اینترنت سرچ کردم تا ببینم مهندسی دریا چیست! از کسی هم می آن کد کارش را کرده

 ای مثل آبیاری گیاهان دریاییه :(( گفتند: احتماال یه رشته دانستند و یا می اکثرا نمی

تم باشم یا سوار قایق یا شناور شده باشم. تمام اطالعاتم از دریا خ راستش تا به حال دریا نرفته بودم چه برسد به اینکه کشتی از نزدیک دیده

ما  ورودی  آموختم! رفتم تا مهندسی دریا می فارس. اما حاال باید به بندرعباس می های جهان و دریای خزر و خلیج شد به دانستن اسم اقیانوس می

های کارشناسی دریا بود که چهار سال تحصیلی خود را در بندرعباس گذراند. سیستم تحصیلی برای ورودی بعد  آخرین نسل از ورودی 13یعنی  

 19های  از ما تغییر کرد  و دو ساالنه شد یعنی دو سال ابتدایی در تهران و دو سال دوم در بندرعباس که این سیستم آموزشی برای شما ورودی

 هم اجرا خواهد شد.

تر زندگی در  ای از دوران دانشجویم را تشکیل داد. پیش شود. زندگی در خوابگاه بخش عمده برای دانشجو زندگی فقط در دانشگاه خالصه نمی

ست. ه اخوابگاه را در مقطع راهنمایی و دبیرستان تجربه کرده بودم اما فضای خوابگاه دانشجویی غیر قابل قیاس و کامال متفاوت از آن دو خوابگا

بیاموزم توانستم بیرون از دانشگاه هم آن را  کنم تجربیات خوابگاه برایم بهتر از دانشگاه بود چرا که دانشگاه به من علمی آموخت که می اعتراف می

شد آموختم. من درس  ام که غذایش را با من شریک می را  از هم اتاقی“  مهربانی”کردن و انسان بودن آموخت. من درس  اما خوابگاه به من زندگی

را در پخت غذا در روزهای تعطیل آموختم. درس “  کار تیمی”و “  همکاری”را در نزد دوستم که مرا با تمام خوب و بدم پذیرفت آموختم. “  رفاقت”

جویی داد آموختم و ایثار را در دانش هایم با دقت گوش می ام که به حرف اتاقی مان پاس کردم. صبر و تحمل را از هم های ساده شادی را در دورهمی

کرد و در خوابگاه  زد و به دیگر دانشجویان برای موفقیت در امتحان کمک می داشتی از وقت و زمان تفریح خود می دیدم که بدون منت و چشم

 کرد.  برایمان کالس برگزار می

های واالیی مثل  هایی چون استاتیک و هیدرودینامیک و ساخت کشتی گرچه مهم است اما ساختن خودم با آموختن ارزش یاد گرفتم که درس

به   ها را دریا و دانشجویان و اساتیدش به من آموختند! اکنون با دیده دیگر مهربانی، شادی، تالش، صداقت و رفاقت. بیشتر اهمیت دارد. همه این

 ! رویاهاتو جمع کن؛ باید بریم دریا... 92989توانم بگویم:  نگرم فقط یک چیز می می“ 92829” 

از شادی گویم. امیدوارم در دانشگاه دوران پرتالش و پر  شدنتان را تبریک می در پایان به نمایندگی از تیم فانوس دریا دانشجو شدن و البته دریایی

ست را تجربه کنید و  شما به دنبال موفقیت نباشید؛ بلکه موفقیت در پی شما باشد. نشریه پیش روی شما حاصل تالش همکارانم در فانوس دریا ا

شگاه های جدید اختصاص دارد تا بتواند شما را با رشته، دانشکده و دان ها سپاسگزارم. این شماره از نشریه به شما ورودی که از نهایت همکاری آن

توانید به  و همچنین فضای دانشجویی آشنا کند. امیدواریم مجموعه حاصل مورد توجه شما قرار گیرد. نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را می

صورت مجازی از طریق سایت و کانال انجمن و یا صفحه اینستاگرام انجمن یا با حضور در دفتر انجمن، طبقه اول، دانشکده مهندسی دریا در 

 میان بگذارید.



 امیرکبیر ایران،پلی تکنیک تهران

 سخنی در باب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
amirkabiriha 
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آید، و همچنین نخستین  ی فنی و مهندسی به حساب می ی آموزش عالی ایران در زمینه دانشگاه صنعتی امیرکبیر از مؤسسات با سابقه

گذاری و به دستور محمد رضا شاه پهلوی تأسیس  پایه «حبیب نفیسی»توسط مهندس  9339دانشگاه صنعتی ایران است که در آبان سال 

، به اسم 9339و از طریق آزمون داخلی پذیرفته شدند و فعالیت رسمی این دانشگاه از سال  9336شد. اولین دانشجویان این دانشگاه در سال 

ی مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک، مهندسی نساجی، مهندسی شیمی و مهندسی راه و ساختمان  تکنیک، و با پنج رشته پلی

 تکنیک به امیرکبیر به فعالیت خود ادامه می دهد. تاکنون، این مجموعه با تغییر نام از پلی 9399آغاز شد. از سال  

واحد آموزشی در  3گروه آموزشی مستقل،  6دانشکده،  96دانشجو، در قالب   94222در حال حاضر این دانشگاه با تعداد نزدیک به 

الملل و یک مرکز آموزش  چنین دارای یک پردیس بین شهرهای بندرعباس، گرمسار و ماهشهر درحال فعالیت است. این دانشگاه هم

های صنعتی معروف است  باشد. از آن جایی که این دانشگاه نخستین دانشگاه فنی و مهندسی ایران است، به مادر دانشگاه الکترونیکی نیز می

 شناسند. و بعضاً این دانشگاه را به اسم استنفورد ایران نیز می

آید. کوچک بودن  های کوچک به شمار می های ایران، کم است و جزء دانشگاه مساحت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نسبت به دیگر دانشگاه

آید، چرا که نه تنها این مسئله عامل به وجود آمدن جوی صمیمی و دوستانه شده است، بلکه  های آن به حساب می این دانشگاه از حسن

رف اند و از ط ها در فاصله نزدیکی نسبت به یکدیگر قرار گرفته راحتی دانشجو را نیز با خود به همراه دارد. زیرا با کم بودن مساحت، دانشکده

 های آموزشی آن فاصله چندانی ندارد. های اداری این دانشگاه از قسمت دیگر قسمت

ای برقرار است. اما این فضای دوستانه یک روی سکه است. روی دیگر  همان طور که اشاره شد، در دانشگاه صنعتی امیرکبیر فضای دوستانه

 ها در بین دانشجویان این دانشگاه وجود دارد. ی زمینه این سکه فضای رقابتی موجود در این دانشگاه است، که این فضا در همه

های فنی و مهندسی،  از لحاظ علمی اگر به بررسی این دانشگاه بپردازیم، حرف برای گفتن بسیار است. چرا که این دانشگاه، در رشته

های خود از اساتید عالم و صاحب نظر برخوردار است. همین امر  دانشگاهی ریشه دار و شناخته شده است و به همین خاطر در تمام رشته

های باالی آموزش عالی قرار بگیرند. دلیل و سند محکمی که برای این  باعث شده است که دانشجویان این دانشگاه از لحاظ علمی در رده

جمهور و رئیس  توان ارائه داد، دانش آموختگان سرشناس این دانشگاه است. دانش آموختگانی مثل معصومه ابتکار )معاون رئیس مطلب می

چیان ) وزیرسابق نیرو (، سهیال جلودار زاده  سابق سازمان حفاظت از محیط زیست(، بهزاد نبوی )نایب رئیس مجلس ششم(، حمید چیت

ی مجلس شورای اسالمی (، عزت اهلل ضرغامی) رئیس سابق سازمان صدا و سیما (، داوود میرباقری ) کارگردان تلویزیون (، علیرضا  ) نماینده

 بذرافشان )نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون( و بسیاری دیگر را می توان نام برد.



 ویژه نامه ورودی جدید 9

از دیگر نکات مثبت این دانشگاه این است که 

نه تنها از لحاظ علمی دانشجویان را پرورش 

های دیگر نیز فضا را برای  دهد، بلکه در زمینه می

 کند. پیشرفت دانشجویان فراهم می

از لحاظ فرهنگی، بستر الزم برای انجام هر 

گونه فعالیت در این دانشگاه وجود دارد. این 

دانشگاه با برخورداری از چند سالن همایش و 

های عکس و فیلم و  آمفی تئاتر، وجود کانون

های خاص، شرایط را برای انجام  برگزاری کارگاه

هر گونه فعالیت فرهنگی و هنری توسط 

 دانشجویان فراهم کرده است.

در بین دانشجویان و همچنین کارکنان این 

ترین موضوعات به  دانشگاه، ورزش یکی از اساسی

آید. به طوری که این دانشگاه با در  حساب می

های ورزشی، استخر  اختیار قرار دادن انواع سالن

سرپوشیده و زمین چمن در این زمینه نیز بستر 

 الزم را ایجاد کرده است.

موضوع مهم دیگری که در این دانشگاه مورد 

تر از  گیرد، و شاید بتوان آن را مهم توجه قرار می

های  هر موضوع دیگری دانست، موضوع فعالیت

دانشجویی، سیاسی و اجتماعی است. در دانشگاه 

ی اقشار سیاسی )با هر نوع  صنعتی امیرکبیر همه

کنند و اگر از انصاف  طرز تفکر( فعالیت می

ها دانشجویان فعالی دارد  نگذریم در این زمینه

توان این دانشجویان را سرآمد  که به حق می

ی دانشگاه  فعالین سیاسی و اجتماعی حوزه

ها چشم گیر  قلمداد کرد. آن قدر این فعالیت

هایی  است که این دانشگاه، همیشه در بزنگاه

های مختلف و یا نوسانات سیاسی و  مثل انتخابات

اجتماعی آبستن حوادث خاص خودش است. 

ها منحصر به  جالب است بدانید که این فعالیت

یک جبهه خاص و یا یک طرز تفکر خاص 

ای  شود، بلکه همه با هر نوع تفکر و عقیده نمی

هستند و باید   که دارند مشغول به این فعالیت

ها باعث ایجاد فضای رقابتی  گفت که این فعالیت

و همچنین پیشرفت دانشجویان حاضر در این 

عرصه شده است. امید است که این فضای 

ی رقابت بماند و باعث  رقابتی در حد و اندازه

ایجاد فضای دو قطبی نشود، چرا که فضای دو 

شود  ی پیشرفت دانشجو نمی قطبی نه تنها مایه

 کشاند .  بلکه دانشجو را به قهقرا می

ی ما به شما دانشجویان   در پایان توصیه

ورودی جدید این است که سعی کنید همیشه 

های علمی و غیر علمی  خودتان راه را در زمینه

برای خود باز کنید. چرا که فضای دانشگاه به 

ای است که دانشجو باید مطالبه کند تا به  گونه

تواند از نوع  دست آورد. حال این مطالبه می

 علمی باشد یا نوع دیگری از مطالبه. 

 سردر دانشگاه

سردر دانشگاه اکه نماد دانشگاه نیز محسوب 

شود، شامل دو حلقه است که نمادی از چرخ  می

دنده های صنعت هستند و صنعتی بودن این 

دانشگاه را نشان می دهند. هرچرخ دنده ی این 

سال  92حلقه است که نماد  92سردر شامل 

فعالیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. هزینه 

 میلیون تومان بوده است. 992ساخت این سردر 
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 اولین دانشکده دریایی ایران
 معرفی دانشکده  مهندسی دریا

شکده جهانی اختصاص یافته به امور آموزش و پژ چشم انداز: ک دان دازی و دستیابی به ی  .وهش در حوزه مهندسی دریا راه ان

پیشبرد آموزش در حوزه مهندسی دریا، انجام تحقیقات تراز اول در حوزه مهندسی دریا و توسعه روابط دوجانبه با صنعت در  :ماموریت

 .سطح ملی و بین المللی

 تاریخچه دانشکده

با هدف پر کردن شکاف بین  9366که در سال   ی دانشگاه صنعتی امیرکبیر  است، دانشکده مهندسی دریا یکی ازشانزده دانشکده

دانشجو در رشته مهندسی کشتی  44ها در بخش مهندسی دریا و تربیت نیروی انسانی متخصص آن با پذیرش  حجم کالن سرمایه گذاری

سازی تاسیس گردید و هم اینک بصورت یک مجموعه دو یاخته ای مکمل، امکان بهره برداری همزمان از زیر ساخت های آموزشی 

دانشگاه در تهران برای دروس عمومی، اصلی و پایه و همچنین امکانات همجواری با دریا و صنایع دریایی در بندر عباس برای دروس 

نفر دانشجوی  422تخصصی رشته های خود را دارد. در حال حاضر این دانشکده به عنوان نخستین دانشکده مهندسی دریا با نزدیک به 

فعال در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا متکفل امر آموزش و تامین نیروی انسانی متحصص در همه گرایشهای 

دانش آموخته  9222های اخیر این دانشکده نزدیک به  آموزشی شناخته شده و مورد نیاز در بخش مهندسی دریا می باشد در طول سال

 ای کشور تقدیم کرده است. ممتاز را به جامعه علمی و حرفه

، این دانشکده به یکی از 9381در فضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در تهران واقع بود. ولی در سال  9381این دانشکده تا سال 

های دانشگاه، واقع در بندرعباس منتقل گردید. )دانشگاه صنعتی امیرکبیر شامل سه پردیس در بندرعباس، ماهشهر و گرمسار  پردیس

دادند ) از این که  هایی بود که مدیران وقت برای انجام این انتقال از تهران به بندرعباس ارائه می است(. ارتباط با صنعت یکی از منطق

، و پس از سلسله رخدادهایی که در  پردیس 9313ارتباط با صنعت تنها اتفاقی بود که در پردیس بندرعباس رخ نداد بگذریم(. در سال 

ها تغییر محل  های کلی این دانشکده تغییر کرد که یکی از این سیاست بندرعباس رخ داد، با عوض شدن ریاست دانشکده، سیاست

گذرانند و دو سال باقی مانده  تحصیل مقطع کارشناسی بود؛ به این صورت که دانشجویان دوسال ابتدایی مقطع کارشناسی را در تهران می

 را در پردیس بندرعباس به تحصیل خواهند پرداخت.

Marine_engineering_aut 
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 امکانات تحقیقاتی دانشکده 

 تهران –آزمایشگاه مقاومت مصالح و استحکام سازه های دریایی

 تحقیقاتی -کاربرد: آموزشی

های کشش و  تست  ای و های مرتبط با استحکام سازه در این آزمایشگاه انواع تست

ها و تجهیرات دریایی قابل انجام  ای کشتی های مرتبط با استحکام سازه چنین تست هم

 است.

 تهران -آزمایشگاه هیدرو دینامیک 

 پژوهشی -نوع آزمایشگاه: خدماتی

متر مریع در ساختمان تهران دانشکده در  42این آزمایشگاه در فضایی به مساحت 

کنون چندین پروژه کارشناسی و کارشناسی  احداث گردیده است و تا 9386سال 

ها نیز  ارشد در آن انجام شده و با موفقیت به اتمام رسیده است. از این پروژه

  ISI های معتبر داخلی و بین المللی و همچنین مجالت چندین مقاله در همایش

توان در پروژه های مرتبط با صنعت بهره  چاپ رسیده است. از این آزمایشگاه می به

 .برد

 

 بندرعباس -کارگاه موتورهای دریایی 

های  این کارگاه که در پردیس بندرعباس دانشکده راه اندازی شده است از کارگاه

رود و  شمار می خصوص برای دانشجویان مهندسی کشتی به ای دانشکده به مهم و پایه

ها که تعدادی از  ی کار آن در این کارگاه، دانشجویان با انواع موتورهای دریایی و نحوه

 .ها در این کارگاه تهیه شده است، بیشترآشنا خواهند شد آن
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 کارکنان دانشکده مهندسی دریا 

 فاطمه تیموری فرد

 کارشناس تحصیالت تکمیلی تهران مسئولیت

 64543123-021 شماره تلفن

 علی ندیمی

 کارپرداز تهران مسئولیت

 شماره تلفن
021-66413028 
021-66412959 

 لیال صفری پور

 کارشناس آموزش تهران مسئولیت

 64545041-021 شماره تلفن

 الهام جهانگیری

 مسئول دفتر ریاست  تهران مسئولیت

 66413028-021 شماره تلفن

 66412495-021 دورنگار

 پور آقای بایرام
 

 مسئولیت
کارشناس کامپیوتر و مسئول 

 تهران شبکه

 64543508-021 شماره تلفن

 صدیقه شیخی فینی

 مسئول دفتر بندرعباس مسئولیت

 6674715,6-0763 شماره تلفن

 فاطمه شیخی فینی

 بندرعباس-کتابدار مسئولیت

 6674715,6-0763 شماره تلفن

 طاهره سالمتی

 مسئول آموزش های مجازی مسئولیت

 6674715,6-0763 شماره تلفن

 محمد محقری دهبارز

 مسئول امور دانشجویی بندرعباس مسئولیت

 6674715,6-0763 شماره تلفن

 شیرزاد ساالری

 بندرعباس کارشناس آموزش مسئولیت

 6674715,6-0763 شماره تلفن
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های صنعتی کوچک و بزرگ،  ها و شرکت های پیشرفته برای تمامی سازمان با توجه به افزایش روزافزون ارزش افزوده تکنولوژی و فناوری

ای در تجارت جهانی به خود اختصاص داده  فرآیند تحقیق و توسعه به عنوان مهمترین بخش از یک فعالیت صنعتی بزرگ جایگاه ویژه

است. با توجه به گستره وسیع و متنوع انواع تکنولوژی در صنایع امروزی، فرآیندهای تحقیق و توسعه به صورت مجزا قابل انجام نبوده و 

نمایند. در  در اغلب موارد چندین تیم قدرتمند پژوهشی و صنعتی با همکاری یکدیگر اقدام به تدوین یک تکنولوژی جدید و توسعه آن می

توانند هویت مستقلی پیدا نمایند. از بارزترین  هایی خود به یک مجموعه بسیار بزرگ تبدیل شده که می برخی از موارد مجموعه چنین تیم

های بزرگ در محدوده سیلیکون ولی آمریکا اشاره نمود که به طور خاص و به منظور  توان به مجموعه شرکت های این مورد می مثال

 .های پیشرفته در حوزه مخابرات، الکترونیک و انفورماتیک متمرکز هستند توسعه فناوری

های  ها و ارگان های پیشرفته از طریق سازمان با توجه به تجربه طوالنی در سرتاسر دنیا و همچنین در داخل کشور، دستیابی به تکنولوژی

هایی و همچنین  پذیر است. دلیل اصلی آن نیز عدم وجود انگیزه کافی در مسئولین و نیروی انسانی چنین سازمان دولتی به سختی امکان

تواند این معایب را  فرآیندهای طوالنی اداری مورد نیاز برای انجام امور است. بنابراین حضور مراکزی چابک با سطح توانمندی باال می

سازی محصوالت خود،  های خود و از طریق تجاری مرتفع نماید. عالوه بر موارد فوق اگر چنین مراکز چابکی بتوانند با تکیه بر توانمندی

های مورد نیاز برای انجام تحقیقات خود را از این طریق تأمین  ای از هزینه های اقتصادی شوند خواهد توانست بخش عمده تبدیل به بنگاه

های  های فناور و به خصوص شرکت های مالی و معنوی خوبی از شرکت نمایند. ذکر این نکته ضروری است که هم اکنون در کشور حمایت

بنیان را به عنوان اعضای خود معرفی  های دانش ای از شرکت بنیان در حال انجام است. در صورتی که مرکز فناوری بتواند مجموعه دانش

های دولتی تأمین نماید. بدیهی است این امر باعث  نماید، خواهد توانست بخش زیادی از نیازهای مالی خود را از طریق جذب حمایت

 .های دولتی خواهد شد تسریع در دستیابی به محصوالت مد نظر و همچنین امکان مدیریت بهتر وجوه مالی ارگان

تأثیر تأسیس و راه اندازی مراکز رشد و فناوری و نوآوری در ارتقای پژوهش و تجاری سازی در تمام دنیا و به صورت کامل شناخته شده 

است. هم اکنون در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا این نوع مراکز به عنوان مهمترین ابزار تولید ثروت از دانش شناخته می شوند. نسل 

جدید مراکز رشد و نوآوری متمرکز بر مراکز رشد تخصصی هستند که فقط در یک حوزه دانشی فعالیت می نمایند. این مطلب باعث می 

شوند که شرکت های مستقر در آن مرکز از لحاظ علمی و صنعتی به مراتب دارای رشد سریعتری نسبت به شرکت های مشابه در مراکز 

دیگر باشند. همچنین صنایع و سرمایه گذاران نیز می توانند با اطمینان بیشتری، پروژه های صنعتی خود را این مراکز واگذار نمایند. 

مراکز رشد تخصصی یکی از ساز و کارهای استراتژیک علمی و صنعتی در تمامی کشورهای پیشرفته محسوب می شوند. تعیین حوزه 

کاری مراکز رشد تخصصی با توجه به مزیت های منطقه ای و بومی هر کشور مشخص می شود. یکی از مزیت های فناورانه اصلی در 

  .کشور، صنایع دریایی است

 

 نوآوری و پژوهش؛ کلید توسعه فناوری 
 معرفی اولین مرکز نوآوری، رشد و فناوری دریایی کشور
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نخستین مرکز رشد و نوآوری کشور در واقع در پردیس بندرعباس دانشگاه صنعتی امیرکبیر  تأسیس شده و در حال راه اندازی و جذب 

 .متر مربع در این مکان اختصاص داده شده است 822متقاضیان است. برای این منظور فضایی به مساحت تقریبی 

 خدمات این مرکز

  فضای کاری اداری مشترک برای متقاضیان در بدو ورود 

  فضای اداری مخصوص شرکت های مستقر در مرکز 

 ( فضای اداری فناورCenter of innovation) 

  بهرمندی از مرکز محاسبات سریع 

 استفاده از فضای کارگاهی 

 استفاده از فضای آزمایشگاهی 

 آتلیه عکاسی و فیلمبرداری مخصوص ساخت تیزرهای تبلیغاتی شرکت ها 

 آتلیه گرافیک و طراحی برای چاپ کاتالوگ و کارت ویزیت شرکت های عضو 

 مشاوره حقوقی ثبت شرکت و تبدیل آن به شرکت دانش بنیان 

 بهره مندی از قراردادهای دارای حمایت مالی از سوی ارگان های دولتی 

 تسهیالت مالی پیش رشد، رشد و فناوری 

 بازدید از مراکز صنعتی دریایی در سراسر کشور 

 ایجاد ارتباط علمی و تحقیقاتی با نهادهای مختلف 

 اردوهای علمی دوره ای 

 اینترنت پرسرعت مخصوص شرکت های عضو 

 استفاده از ماشین های اداری مشترک در فضاهای اداری 

  ارائه انواع مشاوره در زمینه های مختلف شامل تدوین طیر  تیوجیییه

اقتصادی، مشاوره ثبت اختراع، مشاوره تدوین مقاله های علمیی، عیقید 

 قرارداهای صنعتی و ...

 صفحه اختصاصی شرکت در وب سایت مرکز 

 یک ایمیل اختصاصی برای شرکت در  هاست مرکز 

 حمایت از پایان نامه تحصیالت تکمیلی 

 پرداخت کمک هزینه شرکت در مسابقات دریایی  

 های این مرکز ویژگی

 قرارگیری در بزرگترین و نخستین دانشکده دریایی کشور 

 قرارگیری در بزرگترین بازار دریایی کشور 

 حمایت مالی چندین ارگان دولتی و خصوصی دریایی از فعالیت های این مرکز 

 

 بهره مندی از شبکه کارگاهی و آزمایشگاهی در کل کشور 

 حمایت ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

 مرکز نوآوری،رشد و فناوری دریایی 
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 آینده آبی است!
 نگاهی به رشته مهندسی دریا

دریایی صورت   ونقل درصد تجارت جهانی از طریق حمل 12ها و دریاها پوشانده است. بیش از  ی زمین را آب اقیانوس درصد کره 92حدود  

میلیارد  99ی زمین حدود  جمعیت کره 1292ها حاکی از آن است که تا سال  بینی رشد است. پیش به گیرد که این روند در آینده هم چنان رو می

شود که تنهاترین و بهترین راه جهت غلبه بر  خواهد شد که تامین نیازهای این میزان جمعیت به انرژی و منابع یک چالش اساسی محسوب می

ریزی جهت  است. در این بین کشورهای مختلف اقدامات زیادی را در دست اجرا و برنامه «دریاها»و  «ها اقیانوس»آوردن به  این چالش روی

درصد از جمعیت جهان در مناطق ساحلی و دلتاها  42مرتبط به دریا است. «علوم»ها و دریاها دارند که اولین آن توسعه  سیطره بر اقیانوس

 درصد شهرهای پیشرفته و مدرن شهرهای ساحلی و بندری هستند. 12زندگی می کنند و 

کیلومتر مرزآبی در شمال و جنوب آن و قرارگرفتن در مسیر دو آبراه استراتژیک جهان یک  1122کشور عزیزمان ایران نیز با داشتن بیش از 

بیشتر از قبل «  دریا»های اخیر توجه به مقوله  ها و دهه کشور دریایی محسوب می شود. در کشور ما نیز با توجه به اهمیت موارد ذکرشده در سال

اقیانوس  »، «مهندسی دریا»های مختلف تاسیس شده است که از جمله آن می توان  های مختلف مرتبط با دریا در دانشگاه شده است و رشته

های دریایی عمدتا تازه تاسیس و نوپا هستند. در  های مرتبط را نام برد. البته رشته و دیگر رشته«  مهندسی شیالت»، «دریا زیست»، «شناسی

اند و حتی شهرهای ساحلی و بندری کشور برخالف دیگر  دریایی متاسفانه رشد الزم را نداشته های موجود صنایع رغم ظرفیت کشور ما علی

چنین  محوری کشور و هم های اقتصادی کشورمان در آینده و عدم نفت  کشورهای دنیا، چندان پیشرفته و مدرن نیستند اما با توجه به سیاست

 «آینده آبی است!»جهانی گفته شده، به قاطعیت می توان گفت: روند

 مهندسی دریا

مهندسی »و  «مهندسی کشتی»، «مهندسی دریانوردی»ی   دسته بندی های مختلفی برای این رشته وجود دارد اما عمدتا به سه شاخه

است که تا دو سال پیش در  ”Naval Architect“که نام بین المللی آن  «مهندسی معماری دریایی»شود.  تقسیم می «معماری دریایی

شود که  شناخته می «مهندسی دریا»شده اکنون با عنوان  قرار داشت؛که با اصالحات انجام «سازی کشتی مهندسی »ی کنکور به نام  دفترچه

برروی کشتی و دور از ساحل است  «مهندس کشتی»و  «مهندس دریانورد»ی کاری  است. حوزه «مهندسی معماری دریایی»منظور همان 

 تر بگوییم در خشکی است. ی کاری یک مهندس دریا در ساحل و یا دقیق در حالی که حوزه

ی دریا بر  در خشکی است و تمام موارد طراحی و ساخت و حتی تعمیر در حوزه «مهندس دریا»ی کاری یک  همان طور که گفته شد حوزه

 است.از جمله موارد معماری دریا می توان موارد زیر را نام برد: «مهندس دریا»عهده 
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 های دریایی کشور دانشگاه

 کبیر دانشگاه صنعتی امیر

 دانشگاه صنعتی شریف

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 دانشگاه دریانوردی چابهار

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 فارس بوشهر دانشگاه خلیج

 

 های ارشد مهندسی دریا گرایش

 هیدرودینامیک و رانش

 سازه و مواد

 ساخت در صنایع دریایی

 خوردگی دریایی

 های دریایی سازه

 سواحل و بنادر

 های دریایی: ها و متحرک طراحی و ساخت انواع کشتی 

 ها و کانتینربرها و .. های تجاری مانند نفتکش انواع کشتی 

 ها،شناور هیدروفویل و ... ماران ها، تری انواع شناورهای تندرو مانند کاتاماران 

 ها و ...  ها، فریگیت انواع شناورهای نظامی مانند ناوهای هواپیمابر، ناوچه 

 های زیرسطحی سرنشین مانند ربات های باسرنشین و بدون انواع شناورهای زیرسطحی مانند زیردریایی Auv ها وRov ... ها و 

 انواع شناورهای کروز و تفریحی 

 برداری و ... انواع شناورهای تحقیقاتی مانند شناورهای اقیانوس شناسی، شناورهای نقشه 

 طراحی و ساخت انواع سکوهای ثابت و متحرک دریایی:

ها  Jackupاست. و به طراحی و ساخت  «مهندسی دریا»ی  هم نامیده می شود که زیرشاخه «مهندسی فراساحل»این شاخه اصطالحا 

های بادی فراساحل نیز به این مجموعه اضافه شده است. اما به طور کل  ها می پردازد. البته اخیرا طراحی و نصب توربین Jackitو 

های بادی  توربین»، «ومد انرژی جزر»، «انرژی امواج»های  مانند روش «استحصال انرژی از دریاها و اقیانوس ها»ی علمی  توان زمینه می

 های علمی و فناوری این شاخه قلمداد کرد. و موارد دیگر را جزو آخرین زمینه «فراساحل

 شکن)صنایع ساحلی و بندری(: طراحی و ساخت انواع اسکله و موج

ی مهندسی دریا در بعضی از موارد قادر به  آموختگان رشته ی عمران است اما دانش این رشته بیشتر در تخصص فارغ التحصیالن رشته

 انجام این کار هستند.
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 درختواره دروس کارشناسی 

 نیاز نیاز و هم پیش واحد واحد(32دروس عمومی )

 _ 3 فارسی عمومی

 _ 3 زبان خارجی عمومی

 _ 9 9تربیت بدنی 

 _ 9 1تربیت بدنی 

 _ 9 جمعیت و تنظیم خانواده

 _ 1 9اندیشه اسالمی 

 _ 1 1اندیشه اسالمی 

 _ 1 اخالق اسالمی

 _ 1 انقالب اسالمی

 _ 1 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 _ 1 تفسیر موضوعی قرآن

 _ 1 فرهنگ وتمدن اسالمی

 نیاز نیاز و هم پیش واحد واحد(32دروس علوم پایه)

 _ 3 9ریاضی 

 9ریاضی  3 1ریاضی 

 9ریاضی  3 معادالت دیفرانسیل

 9ریاضی  3 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

 مبانی کامپیوتر 1 محاسبات عددی

 (H)9ریاضی  3 9فیزیک

 9فیزیک  3 1فیزیک

 _ 3 شیمی عمومی

 نیاز نیاز هم پیش واحد پروژه تخصصی و کارگاه

 بعد از اتمام سال سوم 3 پروژه

 _ 9 کارگاه جوشکاری و ورقکاری

 _ 9 کارگاه ریختگری و آهنگری

 _ 9 کارگاه موتور

 واحد92بعد از گذراندن حداقل  9 9کارآموزی

 واحد922بعد از گذراندن حداقل  9 1کارآموزی

 نیاز نیاز و هم پیش واحد دروس  تخصصی اجباری

 9رسم فنی 1 شناخت کشتی

 (Hوانتقال حرارت )1ترمو 3 9ماشین محرکه 

 (Hعلم مواد ) 1 تکنولوژی جوشکاری

 (H)1محرکه 1 9مهندسی دریایی 

 وتکنولوژی کشتی 9سیاالت  3 هیدرواستاتیک 

 هیدرواستاتیک 3 هیدرودینامیک

 1مقاومت  3 تحلیل سازه ها

 (Hها) شناخت کشتی و تحلیل سازه 3 9ساختمان کشتی 

 معادالت دیفرانسیل و دینامیک 3 ارتعاشات

 واحد 32 تعداد واحد جهت فراغت از تحصیل

 واحد 32 تعداد واحد جهت فراغت از تحصیل

 

 (Hنیاز) نیاز و هم پیش واحد دروس آزمایشگاه

 (H)9فیزیک 9 9آز فیزیک 

 (H) 1فیزیک 9 1آز فیزیک 

 (Hمبانی مهندسی برق) 9 آز مبانی مهندسی برق 

 (H) 1سیاالت 9 آز مکانیک سیاالت

 (H) 1مقاومت 9 آز مقاومت مصالح

 (Hانتقال حرارت) 1 آز انتقال حرارت 

 واحد 6 تعداد واحد جهت فراغت از تحصیل

 واحد 32 تعداد واحد جهت فراغت از تحصیل

 واحد 8 تعداد واحد جهت فراغت از تحصیل
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 نیاز نیاز و هم پیش واحد دروس اصلی

 ومعادالت دیفرانسیل1ریاضی  3 ریاضیات مهندسی

 1فیزیک  1 9مبانی مهندسی برق 

 _ 1 9رسم فنی و طراحی مهندسی

 9ریاضی  3 استاتیک

 استاتیک 3 دینامیک

 استاتیک 3 9مقاومت مصالح 

 9مقاومت  1 1مقاومت مصالح 

 معادالت دیفرانسیل 3 9مکانیک سیاالت 

 9سیاالت  1 1مکانیک سیاالت 

 9معادالت و فیزیک  3 9ترمودینامیک 

 9ترمو 1 1ترمودینامیک 

 9دینامیک ومقاومت  1 طراحی اجزاء ماشین

 (H)1ترمو 1 انتقال حرارت

 شیمی 3 علم مواد

 نیاز نیاز و هم پیش واحد دروس تخصص انتخابی

 شناخت کشتی و تکنولوژی جوشکاری 3 ساخت کشتی

 9مبانی برق  3 1مبانی مهندسی برق 

 علم مواد 1 روشهای تولید

 دینامیک 3 دینامیک ماشین

 9مهندسی دریایی  1 1مهندسی دریایی 

 هیدرودینامیک کشتی 3 طراحی کشتی

 9هیدرودینامیک  -1سیاالت  1 سکوهای دریایی

 9طراحی اجزا ماشین  1 1طراحی اجزا ماشین 

 مبانی کامپیوترو هیدرودینامیک 3 طراحی به کمک کامپیوتر

 هیدرودینامیک کشتی 1 طراحی کشتی های ویژه

 ارتعاشات-ریاضیات مهندسی-و آز 9مبانی برق  3 کنترل اتوماتیک

 کنترل اتوماتیک 1 اتوماسیون در کشتی

 9هیدرودینامیک-9ساختمان کشتی  1 شناورهای تندرو

 تحلیل سازه ها 1 مدیریت و روش های ساخت سیستمهای دریایی

 کشتی شناخت 1 اقتصاد دریایی

 شناخت کشتی و زبان عمومی 1 زبان تخصصی دریایی

 تکنولوژی کشتی 1 در محیط دریاخوردگی 

 9هیدرودینامیک کشتی  3 1هیدرودینامیک کشتی 

 1محرکه  3 تاسیسات کشتی

 شناخت کشتی 1 طراحی با استانداردهای کشتی سازی

 9های محرکه  ماشین 1  1های محرکه  ماشین

 واحد 23 تعداد واحد جهت فراغت از تحصیل

 واحد 32 تعداد واحد جهت فراغت از تحصیل
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 معرفی واحدهای مهم درسی

 استاتیک:

ی یک سیستم یا سامانه فیزیکی در حال تعادل  ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه درباره استاتیک یا استایی، شاخه 

های تحت تأثیر نیروهای خارجی، تغییر مکان نسبی نداده و در حالت استایی و سکون  پردازد. تعادل، حالتی است که در آن اجسام یا سازه می

ها و نیز مطالعه سیاالت در حالت سکون، کاربرد بسیاری دارد. برسی  باقی بمانند. استاتیک از جمله مباحثی است که در تجزیه و تحلیل سازه

ها و نیز گشتاور اینرسی سطو  و اجسام، اصطکاک و کار مجازی، از  ها، تیرها و کابل ها، ماشین تعادل دوبعدی و سه بعدی در خرپاها، قاب

نیاز مقاومت  است و خود این درس نیز پیش 9نیاز این درس ریاضی  گیرند.پیش جمله موضوعاتی است که در این علم مورد برسی قرار می

 تان مشکالت زیادی پیش روی شما خواهد بود. صورت تا آخر دوران تحصیل مصالح است. از این رو این درس باید جدی گرفته شود در غیر این

 دینامیک:

تر، برسی حرکت به کمک  ی دالیل حرکت و به بیانی دقیق ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دینامیک یا پویایی، شاخه

تواند مورد برسی قرار گیرد. مکانیک کالسیک که در  پردازد. در حالت کلی، حرکت یک ذره از دو دیدگاه مختلف می نیروها و قوانین مربوطه می

میان   گیرد، شامل دو بخش سینماتیک و سینیتیک است. در سینماتیک از علل حرکت، بحثی به آن حرکت اجسام مورد تجزیه و تحلیل قرار می

گیرند؛ یعنی هر  های حرکت مورد توجه قرار می شود؛ اما در سینیتیک علت ی آن برسی می آید و حرکت بدون توجه به عامل ایجادکننده نمی

ها به آگاهی قوانین  شود. بسیاری از مسائل مهندسی وجود دارند که پاسخ آن ها فرض می ذره در ارتباط با محیط اطراف خود و متأثر از آن

 دینامیکی وابسته است.

باشد،  ترین دروس رشته مهندسی دریا می نیاز مکانیک سیاالت که از جمله مهم است و خود این درس نیز پیش 9نیاز این درس فیزیک  پیش

 خوبی درک کنند. رو این درس نیز باید کامال جدی گرفته شده و دانشجویان مفاهیم این درس را به است. از این

 مقاومت مصالح:

ها در حالت کلی) مانند تنش، کرنش،  مقاومت مصالح یا مکانیک مواد بخشی از علم مواد است که به مطالعه استحکام مواد و رفتار مکانیکی آن

پردازد. در علم مواد، مقاومت یک ماده عبارت است از توانایی آن در استقامت  ی میان تنش و کرنش( می خمش، پیچش، تغییرشکل و رابطه

از ای است تا مهندسان آینده بتوانند با استفاده  ورزیدن در برابر بار اعمالی بدون شکست. هدف اصلی از درس مقاومت مصالح، فراهم کردن زمینه

ها و تغییر  ی تنش ی معلوم شامل محاسبه های باربر را تحلیل و طراحی کنند. تحلیل و طراحی هر سازه های گوناگون و سازه آن، ماشین

 هاست. شکل

ها است. هم چنین این درس پایه و  نیاز درس تحلیل سازه شود. مقاومت مصالح پیش ارائه می 1و  9واحد و طی مقاومت مصالح  9این درس در 

ده رو دانشجویان باید به صرف گرفتن نمره اکتفا نکنند و مفاهیم را به خوبی درک کنند تا در آین باشد. از این اساس گرایش ارشد سازه کشتی می

 به مشکل برخورد نکنند.
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ک یا گرماپویایی، شاخهترمودینامیک:  سبت آن با انرژی و کار و نیز  ترمودینامی علوم طبیعی است که به بحث راجع به گرما و ن ای از 

سری خواص برای توصیف حالت مواد، تعریف و  پردازد. در ترمودینامیک از یک های فیزیکی بر اساس تئوری و قوانین ترمودینامیک می سیستم

جم نامند، شامل دما، فشار، ح ها را خواص ترمودینامیکی می شود. این خواص که آن ها استفاده می ها و قوانین حاکم بر آن چگونگی ارتباط با آن

یک مخصوص، چگالی مخصوص، آنتروپی، آنتالپی، انرژی آزاد گیبس و ... است. ترمودینامیک، رفتار میانگینی از تعداد زیادی از ذرات میکروسکوپ

هیای شییمیایی،  ترمودینامییک موضیوع بخیش گسیتردهای از علیوم و مهندسیی ازجملیه موتیور، گیذار فیاز، واکنش  کند. را بیان می

 هیای انتقیال و ... اسیت. پدیده

 ها کاربرد فراوانی دارند. های محرکه این سیکل های ترمودینامیک این درس بسیارحائز اهمیت است چراکه در درس ماشین یادگیری سیکل

 مکانیـک سـیاالت:  

دهید. مکانییک سییاالت بیا همیان اصیول  هیای پیوسیته را تشیکیل می های وسییع در مکانییک محیط مکانییک سییاالت یکیی از شیاخه

سیازد، ایین اسیت کیه سییاالت برخیالف  شیود؛ ولیی آنچیه سیرانجام ایین دو را از هیم متماییز می مربیوط بیه مکانییک جامیدات آغیاز می

 ریزی شیده اسیت. هاییی برای تحلیل حرکت سییاالت طر  جامیدات قیادر بیه تحمیل تنش برشیی نیسیت. بیا دانسیتن این مسیئله، معادله

 رشته مهندسی دریا همان طور که از نامش پیداست با آب و دریا سروکار دارد که آب نیز یک سیال است.از این رو این درس از مهم ترین دروس

شود. این درس پایه و اساس گرایش ارشد هیدرومکانیک  ارائه می 1و  9واحد است که طی دروس مکانیک سیاالت  9این رشته است. این درس 

 شود مورد مطالعه قرارگیرد. است. شایسته است این درس عالوه بر جزوات اساتید، کتبی نیز که از سوی آنان معرفی می

 ارتعاشـات مکانیکـی:

هیا. تمام اجسیامی که جیرم و کشسیانی  ی نیروهیای وابسیته بیه آن ارتعاشیات مکانیکیی عبیارت اسیت از حرکیت نوسیانی اجسیام و مطالعه 

بایید رفتیار کننید و در طراحیی معمیوالً  ای ارتعیاش می های صنعتیی تا انیدازه ها و سیازه رو، اغلب ماشیین توانند نوسیان کننید. از این دارنید می

 بندی کیرد. تیوان تقسییم وسییع خطیی و غیرخطیی می ی ههای نوسیانی را به دو رد ها در نظر گرفته شیود. سیسیتم نوسیانی آن

ت چنین پروانه بسیار حائز اهمیت است. دانشجویانی که قصد دارند در آینده به تحقیقات در زمینه ارتعاشا در صنایع دریایی ارتعاش موتور و هم

 خوبی درک کنند. شود به بپردازند باید مفاهیم اولیه ارتعاشات را که در این درس ارائه می
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 هیدرواستاتیک:

ترین درس تخصصی مقطع  طور که ازنامش پیداست مربوط به تعادل و پایداری شناورها در آب دریا است. بدون شک مهم این درس همان

های  ی نحوه سطو  آبخور با استفاده از روش شود. در این درس محاسبه ارائه می 9کارشناسی رشته مهندسی دریا همین درس است که در ترم 

ها،  ی مرکز ثقل، مرکز بویانسی و ارتفاع متاسنتریک و اثر سطح آزاد بر این ی تریم، محاسبه ، محاسبه62عددی، بدست آوردن جدول سری 

 گیرد.  های خشک و مواردی دیگر مورد مطالعه قرار می بندی، حوضچه آشنایی با قوانین موسسات رده

 ماشین محرکه:

  شود. درس ماشین محرکه قسمت اول سیستم ها تقسیم می برنده سیستم رانش به سه بخش مولدهای قدرت، سیستم انتقال قدرت و پیش

 4های گازی موتورهای دو زمانه و  های بخاری، توربین گیرد. این درس شامل انواع مختلف مولدهای دریایی مانند توربین می  رانش را در بر

نیاز یادگیری  های ترمودینامیکی پیش تر گفته شد سیکل زمانه، موتورهای دیزل، بازدهی سوخت و مواردی دیگر است. همان طور که پیش

 مفاهیم این درس است.

 هیدرودینامیک:

 های این درس عبارتند از: پردازد. سرفصل این درس ادامه به برسی و تحلیل حرکت شناور در آب دریا می

 اصول هیدرودینامیک: یادآوری مطالب اصلی معادالت حرکت و جریان پتانسیل 

 امواج دریا: برسی اجمالی امواج دریا 

 هیای  ی تشکیل موج در اثر حرکت کشتیی، فیرمیول ی مرزی وجدائی، مقاومت موج، نحوه مقاومت در برابر حرکت)نیروی پسا(: یادآوری الیه

 مقاومت موج و مواردی دیگر در این فصل ارایه خواهد شد.

 ها، نتایج آزمایشات مدل بر کشتی و مواردی دیگر در ایین فصیل  آزمایشات مدلی کشتی: برسی ساخت مدل، مقاومت در مقابل حرکت مدل

 ارایه خواهد شد.

 ای، کاربرد تشابه دینامیکی در پروانه و مواردی دیگر در ایین های مختلف پروانه، تئوری ممان پروانه پروانه: اصل ممان، بحث در مورد تئوری 

 فصل ارایه خواهد شد.
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 مهندسی دریایی

های رانش  شود. این درس به طور کلی به سیستم ارایه می 9های محرکه است. این درس به طور عادی ترم  نیاز این درس، درس ماشین پیش

بینی  های رانش در کشتی، استانداردها و مقرارات پیش ی سیستم های این درس عبارتند از: مشخصات عمده کشتی مربوط است. برخی از سرفصل

های  های محرکه بخاری، ویژگی بندی، برسی انواع مختلف پروانه مانند پروانه با گام ثابت و متغیر، سیستم شده توسط یکی از موسسات رده

 های دریایی و مواردی دیگر. دیزل

 ساختمان کشتی های تجاری 

شود، بیه طیوری کیه فصیول  های تجاری از انقالب صنعتی تاکنون پرداخته می واحد اجباری، ابتدا به بررسی تاریخچه طراحی کشتی 3در این 

ای  ها و اجیزای سیازه ی دروس شناخت کشتی و زبان تخصصی دانست. پس از این مقدمه، ویژگی توان دنباله ابتدایی این درس را تا حدودی می

های اصلی سازه کشتی شامل عرشه، پوسته جانبی، سینه و پاشنه کشتی، انبارها و ... بسته به اهمیت هرکدام، مفصالً مورد بیحیث  مختلف قسمت

های ساختمانی منحصر به فردی دارند، پیوشیش  گیرند و هر کدام ویژگی های تجاری، طیف وسیعی را در برمی گیرد. اما از آنجا که کشتی قرار می

گیییرنید و  تمام آنها در یک کالس غیرممکن است و مانند اکثر دروس تخصصی بسته به تشخیص استاد، تنها بعضی از انواع مورد بررسی قرار می

شود و عالقه و پیگیری دانشجو در بهره بردن از ایین  تر از خود جلسات کالسی، منابعی است که پیرامون هر مبحث، معرفی می بدین ترتیب، مهم

 کالس، نقش اساسی دارد.

 شناخت کشتی

چنین رشته است. مواردی را که در این درس فرا خواهید گرفت عبارتند از:  شود و آشنایی کلی با کشتی و هم ارائه می 9این درس در همان ترم 

اع ها:انو کار رفته درکشتی های مختلف در خطوط بدنه، مواد به ها، تعاریف کشتی از نظر فرم بدنه، نحوه نشان دادن قسمت بندی انواع کشتی دسته

های مختلف،کاربرد اتوماسیون در کارخانجات  سازی، نحوه مدیریت و نحوه توزیع پرسنل در قسمت ها، کارخانجات کشتی فوالدها وچوب

 ها و مواردی دیگر. المللی موجود مانند کنوانسیون سازی، آشنایی با مقررات بین کشتی
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 دانشگاه خط پایان نیست...

 ممیز

ها تو زندگیشون به  من ممیز هستم دانشجوی سال سوم کارشناسی رشته مهندسی دریا دانشگاه امیرکبیر! قبول دارید که همه آدم!  سالم

معموال هر چیز عجیبی برایمان  .خورند؟ باید از آن چالش نترسند، بجنگند تا بتوانند از پسش بربیایند چالش های عجیب و غریبی برمی

 غریب و هر چیز غریبی برایمان عجیب است ولی دانشگاه برای من اینگونه نبود؛ دانشگاه برایم غریب بود اما عجیب نه !

رفتم در دانشگاه  عجیب نبود چون هنوز اتفاقی نیافتاده بود، من دوباره با همان حس هیجان انگیز اول مهر هر سال که به مدرسه می

کردم باید در همان روزهای اول اتفاق خاصی بیافتد، باید  حاضر شدم همه چیز عین اولین روز مدرسه نو بود اما غریب بود چون فکر می

 ای ریخته شود و ... هایم فرق کند و یا برخوردی به وجود آید و جزوه فرمولی کشف شود یا جنس و اسم درس

هایی که  مان بود نه از این کالس های مدرسه هایی می رفتیم که کامال شبیه کالس ولی هیچکدام از این ها نبود ما باید دوباره به کالس

ای مثل استادیوم های ورزشی است! فکرکنم در ایران فقط یکی از آن  دهند که جایگاه دانشجویان به صورت طبقه در تلویزیون نشان می

و ما دوباره باید سینوس و کسینوس و قانون اول نیوتون و جدول تناوبی  Jها باشد که آن هم مخصوص ساخت فیلم و سریال است کالس

 .شد ای ریخته نمی خواندیم در حالی که جزوه عناصر را می

اند ولی االن متوجه  های قبله مدرسه تر از سیب تر و خوش رنگ تر، قشنگ های بعد مدرسه خوشمزه در واقع من فکر می کردم سیب

بیشتر و “  تالش”تر  تر و قشنگ اند فقط الزمه به دست آوردن  سیب خوشمزه های مدرسه های دانشگاه دقیقا شبیه سیب ام که سیب شده

ام که شاید بتواند کمک کند تا در  هایی کسب کرده و تجربه  وقت گذاشتن بیشتر است. االن که من چهار ترم را پشت سر گذاشته

 .روزهای اول دانشجو بودنتان غربت دانشگاه نگیردتان

 .اینکه به استادتان بگویید استاد اول

ها  هایتان به دید آدم فضایی نگاه نکنید تا آن اینکه به ترم باالیی دوم

  .تری نگاه نکنند یا چیزهای زشت“ اندک ترم”هم شما را به دید 

اینکه سعی کنید بیشتر از دو رنگ خودکار با خودتان نبرید چون  سوم

 .شود زیاد نیازتان نمی

هایتان را در نگاه اول قضاوت نکنید چون ما  اینکه هم کالسی چهارم

بینم حالم بد  خودمان دیدیم طرف رفته گفته من وقتی شما رو می

 افتند! شود ولی االن دارند سر اسم بچه آیندشان با هم دعوا می می

اینکه سالم سالمتی می آورد؛ بنابراین سالم کنید به همکالسی  پنجم

 .هایتان

)مخصوص پسران!( اینکه ساختمان ابوریحان یک قسمتی دارد  ششم

 .ها حفظ کنید به نام عرشه آن را به همراه بقیه ورودی

های فرهنگی و هنری که زیرزمین ساختمان خیام  از کانون هفتم

 .روبروی در مسجد است استفاده کنید و لذتش را ببرید

یکسری کتاب هست که در روزهای اول دانشگاه اساتید معرفی  هشتم

ها تعجیل نفرمایید و حتما عضو کتابخانه صبوری  کنند در خرید آن می

 .شوید چون پر از کتاب هست و البته رایگان
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 درپ ا 
 

 پ ای ی ز

ری
 
 عک س:حامد اصغ

 ... ولی االن

 چرا است!“ عجیب”نیست اما “ غریب”ام دانشگاه دیگر برایم  االن که من ترم چهار را تمام کرده

ام  هایی از هدفی که داشته ام و حتی سراب عجیب است چون بیست سالم شده و همچنان نیمه راهی هستم که انتخاب کرده

عجیب است چون در همین دانشگاه  .ام عجیب است چون وجود خودم را در جامعه بزرگتر حس کرده .بینم را هم نمی

 .اش خودمانیم؛ مسِئول تمام اتفاقاتش خود ما هستیم فهمیدم باید جنگید برای زندگی ! جنگی که برنده و بازنده

بینم که  کردم وقتی آمدم دانشگاه یعنی تمام شده؛ یعنی پیروزی یعنی خط پایان ! ولی االن می عجیب است چون فکر می

 وقتی آمده بودم دانشگاه تازه شروع شده بود! 

تری گیرتان بیاید و نگران نباشید همان طوری که مدرسه رفت و ما  پس همین االن شروع کنید؛ بجنگید تا سیب خوشمزه

 .خندیم مانیم و حتی می رود ما می ماندیم و حتی خندیدیم دانشگاه هم می
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ترین نیکیتیه در  سخنی با کسانی که در ابتدای راهند! کسانی که بعضا به چرایی انتخاب این رشته فکر کرده و بعضا نه! مهم

انجام کار انگیزه و چرایی انجام آن کار است.که آیا در خوشبختی و آرامش خاطر من تاثیر دارد یا نه؟! حال چون متن وییژه 

ای برای دانشجویان تازه وارد است لطفا پاسخ این سواالت را به خودتان بدهید تا ببینید انگیزه تحصیل در این رشتیه را  نامه

 دارید یا نه؟

 .این رشته چگونه رشته ای است؟ 9

 .آیا براستی به آن عالقه دارم؟1

 شوم؟ .از فکر کردن به مباحث آن خسته نمی3

 ای که من عالقه به زندگی دارم چگونه است؟  .حوزه کاربرد آن در منطقه4 

 .آیا رابطه بین شایستگی و موفقیت در این حوزه مستقیم است یا عکس؟9

هیاییی هسیت کیه جینیبیه  این چند سوال، محدود سواالتی بود که به ذهن من رسید و مطمئنا از دیدگاه خودتان سیوال

تر دارد و بسته به هر فرد متفاوت است. لطفا سعی کنید با دقت به این گونه سواالت پاسخ  دهید شایید ییک روز  خصوصی

 کند. سال از زندگی شما را تامین می 4وقت شما را بگیرد اما حداقل آرامش 

ام در  شود  مطالبی که خود بعد از چند سال به آن رسیییده ترند و می اند برایم قابل درک کسانی که از مرحله قبل عبور کرده

خوانید بدین معنی است که به لزوم آگاهی اعتقاد داریید، هیمیییشیه بیرای  ابتدا کار تقدیم شان کنم. اینکه این متن را می

کنییم  ترین عناصرش آگاهی باشد. وقتی کاری یا بازی را شروع می های زیادی گفته شده اما شاید یکی از مهم موفقیت فرمول

کند جلوگیری کنیم. در  بهترین کار آن است که با قوانین آشنا شویم و از وقوع مشکالت کوچکی که آرامش ما را مختل می

 کنند!  این مرحله نیز  چند سوال که پیدا کردن جوابشان شما را در این مسیر یاری می

 .حداکثر و حداقل زمان فارغ التحصیل شدن چقدر است؟ 9 

 التحصیلی باید بیاموزم؟ .چه چیزهایی را فراتر از دروس در این دوران تا فارغ1

پیرو سوال دو: با توجه به اینکه زبان انگلیسی و نرم افزار دو بازوی قوی یک مهندس هستند شما باید چه اقدامی کنید !دقت 

 شود بهترین زمان برای قوی شدن دوره کارشناسی است.

 شویم. حال وارد سوال های جزئی تر اما عینی تر می

 

 انگیزه، آگاهی، موفقیت

 محمد جعفری



 ویژه نامه ورودی جدید 13

.نحوه ارائه دروس چگونه است؟ و چگیونیه بیایید 3

 انتخاب واحد نمود؟

 .چه تعداد واحد باید گذرانده شود؟4

 .درختواره آموزشی یعنی چه؟9

 .فرق دروس اختیاری و اجباری چیست؟ 6 

.تکدرس کردن، حذف پزشکی، حذف اضیطیراری 9

 یعنی چه؟

 .شرایط مشروطی چیست و  چه عواقبی دارد؟ 8 

شود تکدرس کرد؟ ترم تابستان  .چه دروسی را نمی1

 چگونه است؟

. دروس کارگاهی کدام دروسند و چیه وییژگیی 92

 شود تکدرس نمود(  دارند؟ )مثال این دروس را نمی

 .انتخاب واحد چگونه انجام می شود؟99

 شود؟ .کارآموزی چگونه ارائه می91 

پس از اینکه انگیزه تحصیل در این رشته را پیییدا 

های باال  و چند  کردید پیدا کردن جواب برای سوال

سوال دیگر که برای جلوگیری از طوالنی شدن متن 

نوشته نشد شاید بیشتر از چند هفته وقت شیمیا را 

نگیرد و بهترین پاسخ دهنده به شما امور آموزشی و 

 های قبل ترند. دانشجویان سال

موضوع متن انگیزه ،آگاهی و موفقیت بود اگر شیمیا 

چرایی تحصیل در این رشته و آگاهی چیگیونیگیی 

تحصیل را بدانید با اضافه کردن عنصر تالش به دو 

مورد قبل به موفقیت می رسید و اگر به درستی بیه 

مرحله اول یعنی انگیزه پاسخ داده باشید موفقیییت 

شما همان خوشبختی شماست. خواستین هیمیراه 

 دانستن توانستن است!
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 صنایع دریایی؛ علی برکت اهلل

 نگاهی  اجمالی به وضعیت صنایع دریایی کشور

آمریکا و  اند. هلند،پرتغال، بریتانیا، ها در طول تاریخ بشر همواره عاملی مهم در ایجاد قدرت سیاسی و اقتصادی برای کشورها بوده دریاها و اقیانوس

دست اند به قدرت های سیاسی زیادی  های مختلف توانسته حتی ایرانیان و یونانیان باستان با استفاده از موهبت دریاها و حکمرانی بر آن در دوره

 پیدا کنند.

که حضور ایرانیان در دریا  کشور ایران نیز با داشتن مرزهای طویل دریایی در شمال و جنوب آن یک کشور دریایی محسوب می گردد. با این

طور که شایسته آن بوده جایگاهی نداشته و همین دلیل هم به نظر  در کشور آن“  دریا  فرهنگ”قدمتی به پهنای تاریخ دارد اما در حال حاضر 

د ای که بای اند اما نکته ترین دلیل توسعه نیافتن صنایع دریایی کشور بوده گرچه دالیل مهم دیگری نیز در این توسعه نیافتگی دخیل بوده مهم

های صنایع دریایی جهت رشد اقتصاد و تولید ثروت و ایجاد  باالی کشور آشنایی با مواهب و فرصت است که اکثر مسئولین رده اذعان داشت این 

های اخیر پس از  است. البته در سال بوده "نفت"های توسعه کشور همواره بر محور  های اخیر برنامه ها و دهه اند از همین رو در سال اشتغال نداشته

و صنایع مرتبط به آن، کمی تغییر کرده است “  دریا”ها به   و نقش پررنگ اقتصادی و سیاسی آن نگاه“  دریا”تاکیدات مقام معظم رهبری بر مقوله 

های  ستای که باید یادآور شد با توجه به سیا اما هنوز هم از بسیاری از ظرفیت ها دریا، یا استفاده نشده و یا به درستی استفاده نشده است. نکته

ه ی اقتصاد ایران با دریا و صنایع دریایی پیوندی ناگسستنی خواهد داشت. ب اقتصاد مقاومتی که بر پایه عدم نفت محوری است به طور قطع آینده

 های آن جهت توسعه اقتصادی کشور برخالف مزه شورش، اتفاقا بسیار شیرین است! توان اذعان کرد که دریا به خاطر فرصت نوعی می

 : شاخه تقسیم کرد  8توان به  صنایع دریایی را به طور کلی می
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 ساخت و تعمیر کشتی:

سازی خود به سه قسمت ساخت، تعمیر و اوراق کشیتیی  صنعت کشتی

تقسیم می شود که به مرور درباره هر قسمت توضیحاتی داده خیواهید 

جنوبی، ژاپن و چیین بیا  های مختلف کشورهای کره شد. در بین شاخه

اند تحوالت اساسی  استفاده از رونق این شاخه از صنایع دریایی توانسته

و بنیادین در صنعت و به طور کل اقتصاد کشورشان ایجاد کنند اما این 

شاخه از صنایع دریایی متاسفانه در کشور ما جدی گرفیتیه نشیده و 

کتابی اسیت “  توسعه صنعت کشتی سازی” رشدی نداشته است. کتاب 

سه جلدی که توسط صندوق توسعه صنایع دریایی تهیه شیده و بیه 

پردازد که مطالعه آن بیه  های توسعه آن می تشریح این صنعت و راهکار

های شغلی    شود. عمده فرصت شما خوانندگان محترم نشریه توصیه می

همین شاخه از صناییع “  مهندسی دریا” و کاری دانش آموختگان رشته 

 دریایی است.

 های توسعه این شاخه می توان موارد زیر را نام برد: از جمله فرصت

ترافیک باالی حمل و نقل دریایی نفتی و باری در خلیج فیارس و ✅

 دریای عمان

 روند رو به رشد حمل و نقل دریایی در دریای خزر✅

 ناوگان قدیمی و سنتی صیادی و باری و نیاز به جایگزینی آن ها✅

برنامه های صادرات انواع گاز و محصوالت پتروشیمی و نیاوگیان ✅

 مورد نیاز آن

ای و نوسازی شرکت ملی  های توسعه ناوگان بزرگ موجود و برنامه✅

 .نفتکش و کشتیرانی ج.ا.ا

جایی مسافر و گردشگری دریایی و نیوسیازی و  به برنامه توسعه جا✅

 توسعه ناوگان مربوطه

شینیاسیی،  های توسعه ناوگان تحقیقاتی:شناورهای اقیانیوس برنامه✅

 برداری و هیدروگرافی نقشه

های ایزوایکو در  سازی در حال حاضر در جنوب کشور کشتی ساخت:

بندرعباس، صدرا در بوشهر، اروندان در خرمشهر و در شمیال کشیور 

شده دولتی هستند و هم  صدرای نکا فعال هستند. البته یاردهای گفته

در شمال و هم در جنوب یاردهای خصولتی و خصوصی نیز هست که 

اند. از جمله شناورهای ساخیتیه  تر از یاردهای دولتی بوده نسبتا موفق

کیاشیان، -اراک، اییران-تیوان اییران شده توسط یاردهای ایرانی میی

چنین شناور مسافربری آذرخیش  فارس و هم کاوشگر تحقیقاتی خلیج

 که در یارد مدکندآلو ساخته شده را نام برد.

تر از صنیعیت سیاخیت  یافته تر و توسعه این بخش نسبتا فعال تعمیر:

است. و بعضی از کارشناسان صنایع دریایی معتقدند اگیر از هیمیان 

آوردییم  سازی به تعمیر کشتی روی میی ابتدای شروع صنعت کشتی

ها و توفیقات بسیاری  هم در صنعت ساخت و هیم در  اکنون مزیت

سازی در کشیور ظیرفیییت  تعمیرات داشتیم. اکثر یاردهای کشتی

پذیرش برای تعمیر شناورها را بر اساس شرایط مختیلیف دارنید. از 

واقع در “  پرشیا هرمز” توان به شرکت  یاردهای مهم تعمیر کشتی می

 ی ایزوایکو را نام برد. مجموعه

 شیالت و صنایع وابسته:

دلیل  ها و دریاها همواره به از همان ابتدا آشنایی بشر با دریا، اقیانوس

اند. با گذر  وجود آبزیان، منابعی قابل اتکا برای تامین غذای بشر بوده

اکنون نه تنها خود به یک صنعت “ شیالت”زمان و پیشرفت تکنولوژی، 

تبدیل شده بلکه صنایع وابسته دیگر مانند صنعت کنسروسازی را نیز 

های دقیق و مشخصی  در پی داشته است. کشورهای مختلف برنامه

برای توسعه این صنعت در نظر دارند: از جمله طراحی و ساخت 

های اخیر  چنین در سال شناورهای صیادی مدرن و پیشرفته و هم

 توسعه فناوری پرورش ماهی در قفس.

های اخیر در این صنعت رشد نسبی خوبی  کشور ایران نیز در سال

هایی نیز جهت توسعه و نوسازی ناوگان صیادی خود در  داشته و برنامه

در نظر دارد که این امر به طور غیر مستقیم رشد شاخه ساخت شناور 

آموختگان  های شغلی برای دانش را نیز در پی دارد. از جمله زمینه

چنین  طراحی و ساخت شناورهای صیادی و هم«  مهندسی دریا»

 های پرورش ماهی است. قفس
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 صنایع فراساحل:

هت خیز است و نیز بسیاری از منابع نفت و گاز در دریا و در خلیج فارس است؛ لزوم ایجاد صنایع فراساحل ج که کشور ایران، نفت با توجه به این

کت توان شر ها می رو در کشور ما تعدادی یارد جهت پاسخ به این نیاز ایجاد شد که از جمله آن شد. از این ساخت و تعمیر انواع سکوها احساس می

چنین شرکت صدرا را نام برد. البته گفتنی است تعدادی شرکت خصوصی نیز در این زمینه فعال  سازه واقع در ایزوایکو، شرکت صف و هم مبین

جنوبی در خلیج فارس را نام برد.  توان سکوی البرز در شمال و برخی از سکوهای پارس شده در ایران می هستند. از جمله سکوهای دریایی ساخته

 هستند. ”های دریایی سازه“ی  آموختگان رشته ها اکثرا دانش مهندسان این شرکت

پردازیم.  های تجدیدپذیر بدان می ی انرژی اند که در شاخه های بادی فراساحل نیز به این شاخه اضافه شده های اخیر، توربین البته در سال

های عمیق خواهد بود که قطعا دانشگاه  یابی به نفت در دریا چالش اساسی این شاخه در آینده فناوری آب چنین با توجه به افزایش عمق دست هم

 به عنوان نهاد تحقیقاتی و پژوهشی نقش کلیدی در دستیابی به این فناوری خواهد داشت.

 امور دفاعی:

فارس و نیز جهت  چنین خلیج با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک ایران و قرار گرفتن در مجاورت تنگه حساس هرمز و هم

خودکفایی در تامین تجهیزات نظامی دریایی، صنایع ساخت نظامی ایجاد شدند. امور صنایع نظامی دریایی در کشور از طریق سه 

ترین  پذیرد. از جمله مهم ارگان نیروی دریایی ارتش، نیروی دریایی سپاه و سازمان صنایع دریایی)وزارت دفاع( صورت می

های طارق  های تندرو نظامی و زیردریایی توان ناو جماران و دماوند، شناور شهید ناظری، قایق های نظامی دریایی در ایران می پروژه

 و غدیر اشاره کرد. 

 گردشگری:

در حالی که صنایع کشتی سازی و دریانوردی از یک رکود جهانی رنج می برند اما خوشبختانه صنعت گردشگری در حیال رشید بیوده و 

های صنایع دریایی، این شاخه کمتیریین  از میان شاخه پیش بینی می کنند. 1212درصدی را برای این صنعت تا سال  4کارشناسان رشد 

تر و باالتری دارد. به نوعی گردشگری درییاییی  ها نرخ سوددهی سریع که این شاخه نسبت به دیگر شاخه است در حالی میزان توجه را داشته

آمیوخیتیگیان  است. رشد این صنعت همانند صنعت شیالت رشد غیر مستقیم صنایع ساخت را در پی دارد. دانیش پرجاذبه اما مغفول بوده

های توریسم محور مانینید  های توریستی و یا طر  به طور غیر مستقیم با طراحی و ساخت شناورهای تفریحی و زیردریایی“  مهندسی دریا” 

 های آبی وارد بازار کار شوند و به رشد این صنعت کمک نمایند. پارک
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 ونقل دریایی: حمل

گیرد که بر اساس آمارهای جدید این رقم در حال افزایش است.  ونقل دریایی صورت می درصد از تجارت جهانی از طریق حمل 12بیش از 

های صنایع دریایی رشد و توسعه بیشتری داشته است. این شاخه به دو قسمت ناوگان دریایی و  در کشور این شاخه نسبت به دیگر شاخه

 شود. های بندری و تجاری تقسیم می اسکله

 تعلق دارد.“ شرکت ملی نفتکش”و “ کشتیرانی جمهوری اسالمی”بخش اعظمی از ناوگان دریایی ایران به دو شرکت 

کیلومتری بندرعباس است که عمده صادرات و واردات  32های تجاری، بزرگترین بندر تجاری ایران، بندر شهیدرجایی در  در مورد اسکله

گیرد.. ناگفته نماند بزرگترین فرصت توسعه و رونق این صنعت در کشور، بازارهای کشورهای همسایه و  کانتینری از این بندر صورت می

 کشورهای آسیای میانه است. 

های الزم و مربوطه می  ها و آزمون توانند بر روی کشتی کار کنند اما با گذراندن دوره طور مستقیم نمی دانش آموختگان مهندسی دریا به 

های تخصصی مربوط به رشته در بنادر کشور  توانند در بخش چنین مهندسین دریا می توانند مدرک و مجوز ورود به کشتی را اخذ کنند. هم

 مشغول به کار شوند.

 تامین تجهیزات و مواد:

های نوین و از سوی دیگر  های فراساحلی، از یک سو نیازمند علم و دانش گسترده، تکنولوژی و فناوری های بزرگ و سازه ساخت کشتی

نیازمند قطعات، تجهیزات مطمئن و کارآمد است. تامین سریع، ایمن و استاندارد این تجهیزات و دسترسی به زنجیره تأمین تجهیزات مورد 

، “ها ها، تأسیسات الکترونیکی و کابل سیستم”بخش  9نیاز یکی از الزامات اساسی در صنایع دریایی بوده است. تجهیزات دریایی را می توان به 

“ ها و تجهیزات خاص سیستم”و “  ها و تجهیزات رفاهی محیط زیست سیستم”، “ای مواد و تجهیزات سازه”، “قوای محرکه و سیستم رانش”

که توسط انجمن مهندسی دریایی ایران تهیه شده اطالعات کاملی را در این شاخه “  اطلس تجهیزات دریایی ایران”تقسیم بندی نمود. کتاب 

 دهد. در دسترس قرار می

 های تجدیدپذیر انرژی

از میان انرژی های تجدید پذیر، انرژی های دریایی از پاک ترین و پر ظرفیت ترین انرژی ها به شمار می روند. به همین دلیل کشورهای 

 پیشرفته دنیا برنامه های جامعی برای استحصال انرژی از دریاها و اقیانوس ها دارند. انرژی های قابل استحصال از دریا به طور کلی شامل

منابع جزر و مد )روش سنتی به دام انداختن آب و ایجاد اختالف تراز(، امواج، شامل امواج خط ساحلی، نزدیک ساحل و فراساحلی، باد 

، اختالف چگالی )شوری( و منابع زیستی و OTECسامانه های موسوم به -فراساحلی، جریانات عموما ناشی از جزر ومد، اختالف گرمایی

 رسوبات دریایی است.

توانند مطالعات خود را در این زمینه  آموختگان مهندسی دریا می این شاخه یک شاخه تازه و نو در صنایع دریایی کشور است که دانش

 معطوف کنند.



 

 رشد جامعه در گرو مطالعه
 معرفی کتاب

 اساس کار آن باشد. )ارسطو، فیلسوف یونانی(“ خواندن”یابد که  جامعه هنگامی فرزانگی می

ای که شما تصور کنید انسان مهمی هستید و معلومات زیادی دارید دیگر پیشرفت نخواهید کرد. رشید  رشد و پیشرفت حاصل مطالعه است. لحظه

رسد که شما متواضعانه به دنبال یادگیری و افزایش سطح معلومات خود باشید. متاسفانه در کشور ما سرانه مطیالیعیه  و پیشرفت زمانی به اوج می

های غیر درسی چه در حیوزه  های درسی، خود را به مطالعه کتاب ، در کنار مطالعه و خواندن کتاب بسیار کم است. اگر شما در دوران دانشجویی

 های دیگر عادت دهید، قطعا عالوه بر پیشرفت و بالندگی خود، رشد جامعه را نیز به دنبال خواهید داشت.. دریا و چه در حوزه
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 ایران از افق دریا

 صفحه 111نویسنده: دکتر محمد احمدی بافنده  تعداد صفحات: 

 های کتاب: عناوین فصل

 دیرینه دریانوردی 

 سوی اقتدار دریا راهی به 

 بنادر 

 های دریایی ما ظرفیت 

 ونقل دریایی، شاهراه توسعه پایدار حمل 

فصل چهارم که بدون شک مهم ترین و می توان گفیت هیدف از 

نوشتن کتاب است؛به برسی ظرفیت های دریایی ما می پیردازد.از 

توانایی های نظامی و صنعت حمل و نقل دریایی گرفته تا صنیاییع 

اشتغال زای کشتی سازی  و یا گردشگری و شیالت.صنایع نفت و 

نیز مورد بحث قرار گرفته است.پایان  LNGفراساحل و نیز سوخت 

بخش این فصل مطالب در باب معرفی انرژی های تیجیدییدپیذییر 

دریایی  و نیز بیوتکنولوژی دریایی و وضعیت این حوزه ها در کشور 

 عزیزمان ایران می پردازد.

مطالعه این کتاب به جامعه دریایی و به طور ویژه دانشجوییان بیه 

عنوان آینده سازان این کشور توصیه می گردد. قیمت این کیتیاب 

 هزارتومان است. 99

 21916121414شماره تلفن مرکز پخش کتاب :

 دانستنی های دریایی جهان 

تصویر مستند دریایی ایران و جهان می 9922این کتاب شامل 

باشد که در زیر هر عکس، توضیحاتی به دو زبان فارسی و 

انگلیسی درج شده است. هدف نویسنده کتاب آشنایی بیشتر 

 .مردم و به ویژه جوانان و نوجوانان با مباحث دریایی است

خواننده کتاب با مباحثی نظیر صنعت ساخت کشتی، حمل و نقل 

دریایی کاالها، گردشگری دریایی، بنادر بازرگانی، صنعت شیالت، 

جانوران و گیاهان دریایی، غذاهای دریایی، جنگ های دریایی، 

رخداد های مهم دریایی، طب دریا، دریانوردان، غواصی، ساخت و 

سازهای دریایی، انواع کشتی ها، دزدی دریایی، ایمنی دریانوردی، 

پیشرفته ترین فن آوری های دریایی، محیط زیست دریایی، 

فرهنگ دریایی، رسوم و آئین های دریایی، تمبرهای پستی 

 .دریایی و موزه های دریایی آشنا می شود

توسعه دریا محور، مروری بر ”  تا کنون سه کتاب دیگر شامل 

مروری بر صنعت حمل و نقل دریایی و ”، “صنایع دریایی جهان

از این نویسنده “  بررسی بازار بنادر کانتینری”و “  بندری جهان

 .منتشر شده است

برای دریافت نسخه الکترونیکی این کتاب می توانید به سایت 

 مراجعه نمایید. safmt.aut.ac.irانجمن علمی به نشانی 
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 سازی توسعه صنعت کشتی

توسط صندوق توسعه « توسعه صنعت کشتی سازی»کتاب

صنایع دریایی و در سه جلد منتشر شده است و در آن تالش 

سازی  شده است تا با مطالعه روند و الگوی توسعه صنعت کشتی  

نفعان مختلف در کشورهای منتخب، این  و بررسی نقش ذی

هایی برای کشور     پدیده مورد مداقه قرار گرفته و درس آموخته

 .گردآوری شود

  در جلد اول و دوم این کتاب، الگوی توسعه صنایع کشتی

سازی، بدون توجه به الگوهای توسعه    جایی که مطالعه الگوی توسعه صنایع کشتی سازی در نه کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. ولی از آن

دست بدهد، بنابراین ابتدا روند و الگوی توسعه کل صنایع آن  پارچه و درستی را از مدل اجرا شده در هر کشوری به تواند فهم یک   صنعتی نمی

دهد، جلد    جنوبی و ژاپن را مورد بررسی قرار می کشورها مورد مطالعه قرار گرفت. جلد اول کتاب سه کشور پیشروی این صنعت یعنی چین، کره

هایی    نماید و جلد سوم آن درس آموخته   دوم کشورهای نوظهور در این عرصه شامل برزیل، ترکیه، سنگاپور، فیلیپین، ویتنام و هند را مطالعه می

 .نماید  تواند برای ایران استفاده شود را ارائه می  دست آمده و می که از مطالعه این نه کشور به

 مراجعه کنید. safmt.aut.ac.irبرای دریافت نسخه الکترونیکی این کتاب می توانید سایت انجمن به نشانی 

 سنگفرش هر خیابان از طالست

آشنا شوید؛ نه تنها به این دلیل که پسربچه ای فقیر بود که با   کیم وو چونگدر مورد او می نویسد:))شما باید با «  هنری کیسینجر»

میلیارد دالر فروش سالیانه تاسیس کرد و یا به این دلیل که رهبران جهان،  19تالش و کوششی وصف ناپذیر،گروه صنعتی دوو را با بیش از 

 نبوغ افسانه ای او را در کار و تجارت ستوده اند؛ شما می بایست با وی آشنا شوید، زیرا سرگذشت وی مجموعه ای از راهنمایی های خالقانه

 و کاربردی در راه رسیدن به موفقیت در کار و زندگیست.((

است که در آن علل موفقیت خود را برای دیگران تشریح می «کیم وو چونگ»به قلم خود آقای «سنگفرش هر خیابان از طالست»کتاب  

است.قسمتی از متن کتاب را  سازی است که در این کتاب نیز به آن اشاره شده های زیرمجموعه گروه صنعتی دوو، کشتی کند. یکی ازشرکت

 خوانیم: با هم می

رؤیا سکان کشتی آماده سفر است،سکانی که ممکن است کوچک به نظر برسد و یا اصال دیده نشود،اما این سکان است که مسیر را ”

تعیین می کند.کشتی بدون سکان مانند قایقی سرگردان است که آن قدر این طرف و آن طرف خواهد 

رفت تا سرانجام در بین جلبک های دریایی گرفتار شود،انسان بدون آرزو و رؤیا نیز سرنوشتی بهتر از این 

 نخواهد داشت.

من امروز اغلب می شنوم که جوانان دیگر رؤیا و آرزوی بزرگی برای آینده شان در سر ندارند و اگر هم 

دارند این رؤیا و آرزو فقط مربوط به زمان حال می شود.اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد هیچ چیز 

برای افراد و ملت ها غم انگیزتر ازاین نخواهد بود،چراکه رؤیاها شخصیت انسان را می سازند و می توانند 

 شغل و سرنوشت آینده آن ها را تعیین کنند.

 “باید دانست رؤیاها قدرت ایجاد تغییر در جهان هستند و تاریخ متعلق به رویا پردازان است.



 

 معرفی سایت
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 سیویلیکا

 بانک  مقاالت و منابع علمی فارسی

civilica.com 

 مکتب خونه

 مرجع دانلود فیلم های آموزشی دروس مختلف دانشگاهی

maktabkhooneh.org 

 بر بال های کتاب 

سایتی برای دریافت انواع کتب الکترونیکی در تمامی موضوعات 

 و رشته های دانشگاهی

booktolearn.com 

 ممرایز 

 سایتی بی نظیر جهت یادگیری زبان انگلیسی

memrise.com 

 مهندس یار

ها! مرجع دانلود فیلم آموزشی،  سایتی برای کمک به مهندس

 های مختلف دانشگاهی جزوه، کتاب، مقاله و نرم افزار برای رشته

mohandesyar.com 

 مارین نیوز 

سایت خبری تحلیلی جهت بازتاب جدیدترین رویدادها و اخبار 

 صنعت دریا

marinenews.ir 

 مارین تایمز

سایت خبری تحلیلی جهت بازتاب جدیدترین رویدادها و اخبار 

 صنعت دریا

marinetimes.ir 

 مارین اینسای

 ی دریا البته به زبان انگلیسی! سایتی با مطالب گوناگون و  در حوزه

marineinsight.com 

 سی تایم

شان به نوعی به دریا  ها که زندگی کانال تلگرامی به احترام آن

 مربوط است.

Telegram.me/seatime 

 های دریایی فناوری

 های نو فناوری سوپرگروه تلگرامی با هدف رصد انواع 

 ی دریا  درحوزه 

 رسانی خواهد شد. لینک گروه در کانال انجمن اطالع



 

 افزار معرفی نرم
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ی اولییه از آن در  شیود، ابتیدا بایید ییک طراحیی مقدماتی صیورت بگیرد تیا یک نمونه کیه ییک طیر  تعرییف می در تولیید سینتی، وقتی

سیازی و ... صیورت گیرد تیا رضایت مشیتری و نیاز  کارگاه سیاخته شیود و بیر روی ایین طیر  بایید چندیین بیار عملییات طراحیی و بهینه

بیه دو ها را  تیوان کل سییکل ی زییادی را در بیر خواهید داشیت. امیا از طرییق اتوماسییون می بیازار تأمیین شیود؛ ایین سییکل، زمیان و هزینه

ابتدا،  بیار از گیذارد، یک افیزار در اختییار می افیزار پییاده کیرد و بیا امکاناتیی کیه نرم تیوان در نرم سییکل رسیاند؛ چیون کل طیر  را می

و بعید افزار با دقت و سیرعت باال انجیام داد  سیازی و ... و حتیی بازاریابیی محصیول را در دنییای مجیازی نرم شیدن طیر ، طراحیی، بهینه مطر 

زار افی از جلیب رضاییت مشیتری ییا رفیع نییاز بیازار، طر  را برای سیاخت به خیط تولیید واقعی ارسیال نمود. ایین موضوع، اهمییت دخالت نرم

ت. افزارهیای مرتبط بیا کار و تحصیل، جزء جدانشیدنی آن اسی سیازد؛ بنابرایین امیروزه، فراگییری نرم شیکار می هیای صنعتیی را آ در فعالیت

د افزارهیا در کیه در طول تحصیل بارها با آنها سیروکار خواهید داشیت، خدمت شیما معرفیی خواهی بدیین منظیور، چنیدی از پرکاربردتریین نرم

رهیا افزا افزارهیا کیه در اولوییت اول یادگیری قرار دارند در زیر آورده شیده اسیت. برای آشینایی با سیایر نرم شید. دو نمونیه از ایین نرم

 .مراجعیه کنید safmt.aut.ac.irتوانیید به  بخش نشریه در سایت انجمن به نشانی  می

Autocad 

افزارهای مهم دیگر  ترین نرم کند. از جمله مهم افزارهای طراحی فعالیت می تهیه شده که در زمینه نرم Autodeskافزار توسط کمپانی  این نرم

های مهندسی است که  افزارهای مشترک در بین رشته از جمله نرم Autocadافزار  توان نام برد. نرم را می MaYaو  3DMAXاین کمپانی 

افزار  های این نرم رود. منوی کاربری ساده از جمله مزیت کار می ای به افزار جهت طراحی سازه آن دسترس است. این نرم 1296ی  اکنون نسخه

یاد افزارهای مهندسی مطابقت دارد. باتوجه با نقش مهم و کاربرد ز افزار خروجی آن است که با بسیاری دیگر از نرم ترین مزیت این نرم است. مهم

 نماید. افزار را برگزار می ی آموزشی این نرم افزار، انجمن علمی دوره این نرم

MATLAB 

تعرییف کنید. توانید توابیع جدیید  نوییس نییز می نویسیی اسیت و عیالوه بیر توابیع فراوانی که دارد، برنامه افیزار برنامه افیزار، ییک نرم این نرم

 هیا، مدلسیازی، آوری داده هیای ریاضیی، جمیع سیازی الگوریتم صیورت اختصاصیی در ریاضییات و محاسیبات، سیاخت و پیاده افزار به ایین نرم

بیرد افزارهیای کاربیردی دارای واسیط گرافیکیی و ... کار هیای مهندسیی، تولیید نرم سیازی و تحلییل میدل، آنالییز و رسیم دیتیا و گراف شبیه

 .دارد

برای  اسیتفاده زدایی آسیان، محیط کاربری سیاده قابل تیوان بیه امکان کدنویسیی سیریع و آسیان، اشیکال افیزار می هیای این نرم ازجملیه ویژگی

های مختلیف باهیم، امیکان گسیترش  بعدی، تطابیق نسیخه افراد مبتیدی، قابلییت نماییش گرافیکیی نتاییج و رسیم نمودارهیای دوبعدی و سیه

 ( توانمنید اشیاره کرد.Helpتیر راهنمیای )  هیا و از همیه مهمToolbox ی  وسییله هیای جدیید بیه آن به افیزار و افیزودن قابلیت نرم
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 فرصتی برای با هم بودن...
 علمی دانشجویـی معرفی انجمن

وجود گروه ها و تشکل های مختلف یکی از مهم ترین امکاناتی است که محیط دانشگاه در اختیار دانشجویان قرار می دهد.هر فرد با توجه به 

ی ها عالقه و سلیقه اش می تواند عضو این گروه ها شود یا به هر میزانی که می خواهد در آن فعالیت داشته باشد.همکاری با این گروه ها،تجربه

ها جزو عد مفید و ارزشمندی را در اختیار شما می گذارد و باعث می شود با افرادی که تفکرات مشترکی با شما دارند آشنا شوید و عالوه بر این ها،ب

 بهترین خاطرات دوران دانشجویی شما به حساب می آید.

یکی از این تشکل هاست که فعالیت های فوق برنامه ای که سمت و سوی علمی دارند را «انجمن علمی دانشجویی»

برگزار می کند.کارهایی از قبیل بازدیدهای علمی از صنایع دریایی کشور،شرکت در نمایشگاه ها و همایش های 

دریایی،برگزاری کالس های آموزشی،برگزاری جشنواره ها و مسابقات علمی،برگزاری مراسم های مناسبتی و همچنین 

 فعالیت نشریه فانوس دریا زیر نظر انجمن علمی می باشند.

 شورای مرکزی انجمن علمی دوره سیزدهم :

 

Instagram.com/marine_engineering_aut Aparat.com/safmt Telegram.me/safmt 

      

نژاد پوریا خلیل طاها مهاجر پور صالح عبدی کارن کوهرانی آرش ماهیخوار  پور علی نصراهلل   

ارتباط با صنعت  مسئول نشریه پردازی و نوآوری ایده   مالی اداری  روابط عمومی   

 )نایب دبیر(

 دبیر
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 فارس بازدید از کاوشگر تحقیقاتی خلیج

 بازدید از بزرگترین بندر تجاری ایران، بندر شهید رجایی

 برگزاری کارگاه کارآموزی

 برگزاری جلسه معرفی مرکز نوآوری، رشد و فناوری 
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 خالیق هر چه الیق!

پس از پیمان ترکمن چای،گربایدوف شاعر و نویسنده روسی،برای مبادله نسخه های پیمان به عنوان سفیر به تهران می آید. این سفیر مغرور 

ضمن انجام وظایف خود دست به اقدامات تحریک آمیزی می زند و دو زن گرجی مسلمان شده را که در خانه آصف الدوله بودند را از مقامات 

ایرانی تحویل می گیرد. مسلمانان تهران این حقارت را نپذیرفته و به فتوای یکی از روحانیون وقت)میرزا مسیح مجتهد( علیه سفارت روس 

 شورش کرده و گوربایدوف و سی و چهار نفر از اعضای سفارت را می کشند و زنان را آزاد می کنند.

حکومت وقت ایران که بر اثر دو شکست قبلی در جنگ با روسیه، روحیه خود را باخته بود تصمیم می گیرد تا با فرستادن هیئتی از عواقب 

 کم ناگوار این حادثه جلوگیری نماید لذا هیئتی از تبریز به سرپرستی فرزند عباس میرزا عازم روسیه می شوند. در این هیئت جوانی هم بود که

 و بیش به زبان روسی مسلط بود که به سفارش قائم مقام فراهانی انتخاب شده بود.

مذاکرات در حال برگزاری است و از وزنه سنگین طرف روس حکایت دارد. آن ها طلب غرامتی سنگین)باج(می کنند. در همین حین است که 

وزیر جنگ روسیه وارد می شود و به شاه و هیئت روسی)به زبان روسی( اعالم می دارد که در جنگی که در آن مشغول بودند شکستی سخت 

خورده اند و در وضعیت بغرنجی قرار دارند. جوانی که زبان روسی بلد بود متوجه این امر می شود و از طرف هیئت ایرانی اجازه صحبت می 

تمام آن غرامت ”و ادامه می دهد: “  بیچاره و بدبخت تان می کنیم.” خواهد. اجازه داده می شود. جوان با قاطعیت تمام این گونه آغاز می کند:

ها  روس“  اید را  پس خواهیم گرفت و در آتشی که خود درست کرده اید خواهید سوخت! هایی که در طی دو جنگ گذشته از ایران اخذ کرده

که قاطعیت طرف ایرانی را می بینند از مطالبات خود می کاهند و به نوعی از یک فاجعه و ننگی دیگر از سوی قاجارها توسط آن جوان 

 “.امیرکبیر”ملقب به “  میرزا محمد تقی خان  فراهانی”جلوگیری به عمل می آید. آن جوان کسی نبود جز: امیر بزرگ ایران زمین؛ 

ه ا کناگفته نماند بعد ها ایران به خاطر با لیاقت بودن شاهانش همان غرامت سنگین را پرداخت کرد!!!ا لبته بر شاهان نمی توان خرده گرفت چر

 «خالیق هر چه الیق»پیشینیان چه زیبا گفته اند:
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که شما دانشجوی دانشگاهی  مرد اندیشه و عمل تاریخ معاصر ایران بود. این داستان صفحه قبل برگی زرین از کتاب زندگی افتخارآمیز آن بزرگ

بخوانید تاریخ بیشتر از تاریخ مدرسه  نوعی یک توفیق اجباری باشد تا در مورد این بزرگ است شاید به گذاری شده هستید که اسم آن به افتخار او نام

اد؟ پله به صدارت رسید؟ چگونه در زمان دودمان ننگین قاجار اصالحاتی بنیادین انجام د که او که بود؟ از کجا آمد؟ چطور پله و تأمل کنید. این

که کی و چرا و چگونه رفت؟ سواالتی است که فقط با مطالعه  دشمنان واقعی او که بودند و چرا این همه دشمن چه داخلی و خارجی داشت؟ و این

 کند. توان فهمید و آوردن یک یا دو داستان قطعا کفایت بحث نمی ی او و بدستن آوردن شناخت کافی و کامل می درباره

خود “  انتصاب”گاه در او جای نداشت. نشان به این نشان که او  هیچ“  مصلحت”و “  ترس”توان گفت این است که  ای که می ترین نکته اما به نظر مهم

های دودمان قاجار،  مردم. با این وجود همانند استاد خود قائم مقام فراهانی و برخالف بسیاری دیگر از صدراعظم“  انتخاب”شاه قاجار بوده و نه 

گاه به اسم مصلحت خود رعیت، منافع رعیت را نادیده نگرفت و با  ترسی از مالمت کردن شاه در مورد اقدامات نادرست و مضرش نداشت و هیچ

ها را نپذیرفت و خیانت نکرد. که شاید همین عدم  گاه آن دوستی هیچ های دول خارجی از قبیل رشوه و ... او به خاطر میهن وجود مکر و حیله

شد!  نمی“  کبیر”گاه  هیچ“  امیر”ساز خروج او از قدرت و سپس قتل او را فراهم کردکه شاید اگر چنین نبود  او زمینه“ اندیشی مصلحت”و عدم “  ترس”

بود “  تولید داخلی”و دیگری حمایت از صنعت “  تاسیس دارالفنون”ساز تحوالت بنیادین اقتصادی بود:   ترین اقدامات اساسی او که زمینه از جمله مهم

 ما کجای تاریخ این سرزمین بودیم!“ اکنون”دو اقدام اساسی امیرکبیر نبود معلوم نبود  که شاید اگر این

ساز  تان در دانشگاه زمینه ها را گفتیم که بگوییم سعی کنید با تالش کردن و خوب درس خواندن و به طور کل استفاده مفید از دوران دانشجویی این

آموختگی فردی مفید برای خود، خانواده و مردم جامعه باشید که این  پیشرفت و آبادانی صنعت کشور و این ملک  را فراهم سازید و پس از دانش

 “خواستن همراه با دانستن، توانستن است.”هم شدنی است که 
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 آموخته دریایی های یک دانش حرف
 39محمد محمدی/ورودی 

 ها جاریست... جویبار لحظه

التحصیلی را نیز طی کردید و اکنون به طور رسمی مهندس هستید! و  ی فارغ تان به هوا شما آخرین مرحله تبریک و شادباش! با انداختن کاله

قیت های اجتماعی مانند اینستاگرام و سرانجام آرزوی موف ها در شبکه تان و احتماال اشتراک آن های یادگاری با دوستان و خانواده در نهایت عکس

 تان. برای شما در یکایک مراحل زندگی

چقدر زود، دیر »راستی  آمدگویی بگویم خداحافظ و آرزوی موفقیت برایتان کنم. به گفتم برای تنوع هم که شده به جای سالم و خوش

خاطر آورید؛ گویی همین دو روز پیش بود.  کند. روز اول مدرسه را به تر از آن چه تصور کنید حرکت می خواه یا ناخواه اسب زمان سریع «شود می

شود! و یا همین آخری کنکور و استرس  تان مرور می از روز اول دبیرستان یادتان هست؟ احتماال اکنون خاطرات شیرین و تلخش جلوی چشمان

زا تر از شب کنکور و  استرس.«بله داریم »تر از کنگور مگه داریم؟!(( واقعیت این است: زا تر و ترسناک گفتید:)) واقعا استرس آن. با خود می

. باشید التحصیل شدن شما از دانشگاه است. اگر در دوران دانشجویی خود به خوبی تالش نکرده تر از شب اعالم نتایج کنکور، فردای فارغ ترسناک

های  های دانشجویی و مفید، دنبال فعالیت خواندن و فعالیت سال از بهترین زمان زندگی خود را به بطالت گذرانده باشید. اگر به جای درس 4اگر 

 پندارید. تر از آن است که می انحرافی بوده یا اصال فعالیتی نداشته باشید. اگر...  قطعا فردای فارغ التحصیلی شما ترسناک

اید سعی کنید با  شما اکنون دانشجوی دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستید. اگر با شناخت وارد این رشته و دانشکده شده

های کاری در حوزه صنایع دریایی سعی کنید یک  یک هدف گذاری دقیق و تالش زیاد به اهداف ترسیم شده خود برسید. با توجه به تنوع شاخه

های مختلف داشته باشید شما در نهایت اقیانوسی به عمق یک سانت  شاخه را به طور تخصصی دنبال کنید و اگر صرفا مطالب کلی از شاخه

 اهیخواهید بود که در دنیای صنعتی تخصصی امروز احتماال یا جایگاه نخواهید داشت و یا احتماال جایگاه مناسبی. اما اگر با عدم شناخت و آگ

دست آورید و برای آینده خود تصمیم  اید سعی کنید در همان ترم اول شناخت دقیق و کامل از این رشته به وارد این رشته و دانشکده شده

لو در هر تان را و مند نشدید، سعی کنید رشته مورد عالقه مند شدید که با تالش و پشتکار ادامه دهید اما اگر عالقه بگیرید. اگر به این رشته عالقه

ی دیگری هم که با عالقه و اشتیاق دنبال نکنید، شک نکنید به جز خیانت  دانشگاهی بخوانید چرا که نه تنها رشته مهندسی دریا بلکه هر رشته

 به خودتان، چیز دیگری نیست.

تان نهایت استفاده و لذت را ببرید. فرصت یادگیری و تجربه کارهای جدید را در دانشگاه  از دست  زمان دشمن شماست. از دوران دانشجویی

های غیر درسی را فراموش نکنید که هرچه  های درسی، مطالعه جنبی کتاب ندهید. رشد و پیشرفت حاصل مطالعه است. عالوه بر مطالعه کتاب

علمی، شورای صنفی و یا   های دانشجویی مانند انجمن بخوانید و بدانید کم است. انسان ذاتا موجودی اجتماعی است. فرصت فعالیت در تشکل

هیچ شمعی با روشن کردن »های اسالمی را که زمینه آشنا شدن شما با دیگران را فراهم می کند را از دست ندهید. کالم آخر این که  انجمن

 کمک به دیگران را از یاد نبرید حتی اگر این کمک  یک لبخند باشد. .«شود شمع دیگر، خاموش نمی

 


