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  )94آبان (متن مصاحبه محمد مونسان با سایت مارین نیوز 
 

 .دیح کنیک خود را تشریت آکادمید و حوزه فعالیکن یلطفا ابتدا خود را معرف - 1
ک یدر رشته مکان 81ر شدم و در سال یرکبیام یدانشگاه صنعت) يسازیکشت( ییایدر يمعمار یوارد رشته مهندس 77در سال  بنده

 ه ومالک اشتر مشغول به کار شد یدانشگاه صنعت یات علمیبه عنوان عضو ه 84در سال . رفته شدمیف پذیشر یدانشگاه صنعتا یدر
 . ل هستمیتحص به ن مشغولیاوکرا يسازیکشت یدر دانشگاه مل يدکتر يز به عنوان دانشجوین 91از سال 

 باشد؟یم یت و در چه سطحا، به چه صوریت ارتباط آن دانشگاه با صنعت، در حوزه دریوضع - 2
د یبا یات علمیوجود دارد و اعضاء ه ییایک پژوهشکده بزرگ در کنار دانشکده دریمالک اشتر  یخوشبختانه در دانشگاه صنعت

ع یطرف صنا ن دانشگاه ازیدر ا یقاتیتحق يهاپروژه یاز آنجا که تمام. ندیل نمایتکم یقاتیخود را با کار تحق یاز موظف یبخش
بطور عام  یول. ن دانشگاه وجود داردین دانشگاه و صنعت در ایب یکیار نزدین خودبخود ارتباط بسید بنابرانشویف میتعرمختلف 

 یزه کافیانگ یات علمیمتاسفانه اعضاء ه .وجود داشته باشد رانیا ییایدر يهان نظر در دانشکدهیاز ا یت اسفناکیکنم وضعیفکر م
   :ست چراکهید ما سازگار نیه اساتیچندان با روح یصنعت يازهایارتباط با صنعت ندارند چون ن يبرا

در  هافرمولاز  یگر فقط نوشتن انبوهیموضوع د. ینسبت به کار داشته باش ید خوبید دیبا يشویم یوارد پروژه صنعت یوقت )اوال
 یقید دقیاگر خود ما د. یان برسانیو چگونه به پا یچگونه انجام ده ،یرا از کجا شروع کن یک طراحی ید بدانیبا. ستیتخته ن يپا

تا هر دو طرف از ینها شود ویمواجه م یطوالن يرهایرود، با تاخیش نمیاست که کارها درست پ یعیم طبینسبت به کار نداشته باش
افراد  يبرا یصنعت يهاپروژه يهاقلق ،وس نشدن، به مروریمناسب و ما يالبته در صورت صرف انرژ. شوندیمان میکرده خود پش

  . شودیمشخص م
با  یک کارشناس بخش صنعتیراد به کار و دانش خود را ندارند بخصوص اگر از طرف یدن اشکال و اید ما طاقت شنیاسات )دوما

ک محصول یقرار است . ستیتعارفات ن يجا یصنعت يدر کارها. شوندیم خاطر هدعا آزرین موضوع سریتر باشد و از انییمدرك پا
جوانب مسئله  ی، تمامین مالحظاتید بدون کوچکترین بایبنابرا. نه ساخته شودیاردها تومان هزیلید میونها و شایلیبا م یصنعت
-یل میم و تحویسینویم ياک گزارش چند صفحهیم یفکر کن ینکه در کار صنعتیا. و رفع شوند یرادات آن بررسیده شده و ایسنج

ن آمد و خود را با ییکه پاید از آن تخت و اریبا یصنعت يهادر پروژه. ستین خبرها نیا نه، م،یکنیافت میبلغ قرارداد را درم و میده
خود من  یمیان قدیموارد توسط دانشجو یداشتم که در برخ یبا بخش صنعت ییهاخود من بارها و بارها پروژه. ط کار وفق دادیشرا

 دیکشیو به چند ساعت جر و بحث هم م شدیم یچالش هم یلیمواقع کار خ یبرخ یحت. شدیم رادات آن استخراجیو ا یبررس
رفع اشکاالت  يم خود را فورا برایکردم تیم یقهر کردن سع يلذا بجا. اشکاالت یرفع برخ يشد برایم یک توافقیباالخره  یول

د با فوت و فن کار آشنا یاسات د هرگزیایش نیپ یکارشناسان صنعت د وین اساتیب ییهانطور چالشیم که تا ایرید بپذیما با. فعال کنم
د هرچقدر هم عالمه و دانشمند باشند یم که اساتیرید بپذیبا .شود يو جد یصنعت يتواند وارد کارهایدانشگاه نم شوند و هرگزینم
ن ید در ایپس با. د نداشته باشندیت را شاا صنعیسانسه داخل کارخانه ید آن کارشناس لی، دیو صنعت ییباز هم در مرحله اجرا یول

   .احترام گذاشت) ترنییپا یبا مدارك دانشگاه یحت(گران یبه تجربه د موارد کرنش نمود و
اورند درب یک پروژه را بیم تا ینیز بنشینکه ما در اتاق خود و پشت میا. خواهدیم يادیرفت و آمد ز یگرفتن پروژه صنعت )ماسو

ن ماه یشوند چندیموارد افراد مجبور م یبرخ در یک پروژه صنعتیگرفتن  يبرا. ستین خبرها نیباز هم ا ،ل بدهندیاتاق تحو
در  یا پژوهشکده و حتیکارخانه (ن مرتبه جلسه در محل کار کارفرما یرند و چندیبگ یکنند، دهها بار تماس تلفن يریگیپ یمتوال

کنند و آنها یسوء استفاده م يان به نحوید از دانشجویشود که متاسفانه اساتیده میموارد د یبرخ در. برگزار کنند) گرید يشهرها
استاد کار خود را به !. اورندیب ی، بروند و قرارداد صنعتخود يا دکترایارشد  یب پروژه کارشناسیتصو يکنند که برایرا مجبور م



ان یاز دانشجو یکی. افتدیران مید فقط و فقط در ایاست که شا یبیآن اتفاقات عج از. اندازدیبه دوش دانشجو م ین راحتیهم
نجا را به زور جور یط اتوبوس تا ایگفت واقعا پول بلیدم که میگر را من در پژوهشکده اصفهان دید يهاارشد دانشگاه یکارشناس
د ما یاسات یواقعا برخ. است گره خورده ام را منوط به آوردن قرارداد از صنعت کرده و چند ماه است که کارماستادم پروژه یکردم ول

م که یدهیاگر ما شعار م .ستندیاد نیران چندان زیدر ا ییایدر یا پژوهشی یمراکز صنعت .اندارتباط با صنعت را بد متوجه شده یمعن
دا یحضور پ یا مرکز صنعتیک کارخانه یم که تا حاال چند بار در ید ابتدا از خودمان بپرسیبه دانشگاه ندارد با يکردیصنعت، رو

       م؟یاآنها آشنا شده يازهایم؟ چقدر با نیادهیم؟ چقدر حرف آنها را شنیاهکرد
- یکنند و عمده کار را به دانشجو میصرف م يزیار ناچیخودشان وقت بس ،د، بعد از گرفتن پروژهیمتاسفانه معموال اسات )ماچهار

نجا یاز هم تواند در همه موارد درست باشد و اغلب اشکاالت همینم ییدانشجو يهابه پروژه یصنعت يهاگره زدن پروژه. سپارند
د یاسات .است خود یاز واقعیو صنعت به دنبال رفع نعتر از دانشگاه یو خروج هرچه سردانشجو به دنبال گرفتن نمره . کندیبروزم

تر است يار جدیبسلند مدت چندساله ب يهابخصوص در پروژهاشکاالت بوجود آمده . کنند يک واسطه را بازید فقط نقش ینبا
ام که خود دهید یپروژه صنعت یل دهیمن خودم بارها در جلسات تحوو  ن بار دست به دست شدهیک پروژه چندی يمحتوا چراکه

گر کمتر سراغ یادش بر آسمان بلند باشد و دینجا صنعت حق دارد که فریدر ا. ستیکار ن يان محتوایدر جر یاستاد به درست
فارغ ان یدانشجوخبره از مهندسان و  یقاتیم تحقیک تین است که یا یطین شراید در چنیشنهاد من به اساتیپ. دیایدانشگاه ب

م ین تیاز بیمورد ن يهاشوند آن را بر حسب تخصصیم یپروژه صنعت کیموفق به گرفتن  یوقت. خود داشته باشند یقبلل یالتحص
 یکنند پاسخگو هم خواهند بود ولیافت میکه در یقاعدتا افراد در قبال مبلغ. ار نظارت کنندک بر کیم کنند و خودشان از نزدیتقس

افت یدر يزیار ناچیا مبلغ بسیافت نکرده یدر یا اصال مبلغیداشت چراکه  یت آنچنانیتوان توقع احساس مسئولیاز دانشجو نم
  .   نموده

ر یو سا ياست جمهوریر يو فناور یوزارت علوم، معاونت علم يحوزه از سون یا شاهد توجه الزم به ایک سال گذشته، آیژه در یبو - 3
 م؟یا ربط بودهیمراکز ذ

د یـ با ییایـ در يجذب دانشـجو البته در مورد توسعه کمی . شده است ییایبه رشته در یوجه نسبتا خوبت یکنم در حالت کلیفکر م
و  یان کارشناسـ یدانشـجو  يش چنـد برابـر  یمحـدود اسـت و افـزا    ن رشـته یـ بازار کـار ا . تر عمل کندمحتاطانه يوزارت علوم مقدار

و  ییایـ در يم دانشجویدانشگاه بطور مستق 12امروزه  .دوشیمن رشته یارشد باعث به هم خوردن تناسب با بازار کار در ا یکارشناس
تـا امـروز، تعـداد     .ن باشدیکنم چنی، مطالعه شده و الزم است؟ من فکر نمیند منطقین فرآیا واقعا ایآ. کنندیاد جذب میبه تعداد ز

ن یـ الن ایاز فـارغ التحصـ   يادیـ بود، تعـداد ز ینماین اند که اگر شده یع دفاعین رشته جذب صنایالن ایاز فارغ التحص يادیار زیبس
ش جـذب  یافـزا فقـط در  . دانـم ین همه جذب دانشجو شده نمـ ید باعث ایاز و کدام بازار کار جدیحاال کدام ن. کار بودندیباالن رشته 

  . وجود دارد ازیرسد که هنوز نیبنظر م يان مقطع دکتریدانشجو
ها و کمبودهایی که در حال حاضر در بخش آموزش و تحقیقات دریایی وجود دارد، چیست و در جهت رفع آنها،  مهمترین چالش - 4

 رد؟یتواند صورت گ چه اقداماتی می
 سـال از  25حـدود  . اسـت  یبـه زبـان فارسـ    ییایـ در یتخصص يکمبود کتابهان عامل، یمهمتر: یفارس یتخصص يکمبود کتابها) 1

بخـش ترجمـه    ه نشـده بخصـوص در  یته یمناسب یمتاسفانه هنوز منابع علم یگذرد ولیران میدر ا ییایدر یس رشته مهندسیتاس
سـال قبـل    20تعلـق بـه   شـوند م یمـ  یدهـ که در اکثر مقاالت مرجع ییایرشته در ین مرجع و اصلیاز کتب الت یلیخ .کتب مرجع

شـود و  یچاپ م کتاب مرجع ترجمه و کیو کوچک ه یاول يهانست که بعضا بخشیگر ایمشکل د. اندهستند که هنوز ترجمه نشده
ل یـ عـدم تما  ید علت اصلیشا. ماندینم یکتاب باق یترجمه بخش اصل يبرا یگر همتیحاصل شد دبراي فرد آن  یعلم ازیامتوقتی 

سـال بطـول    3-2د یک کتـاب کـه شـا   یـ مثال ترجمـه  . سه با مقاالت باشدین آن در مقاییاز پایف کتاب، امتیتال اید به ترجمه یاسات
د بـه سـمت   یش اسـات یگـرا  ،طین شـرا یـ لذا در ا. از داردیامت 2 یک مقاله کنفرانسیاز و یامت 8ک مقاله ژورنال یاز، یامت 10انجامد یب

 یغنـ  يم کـه بـدون کتابهـا   ید باور داشته باشـ یما با یول. دهدیجه میار کمتر را نتیسشتر در زمان بیب ازیمقاالت خواهد بود که امت



 یمید قـد ید بخصوص اساتیدوارم توجه اساتیام. میدرکشور داشته باش یق دانش مهندسیم توقع تعمیتوانی، نمیبه زبان فارس یعلم
 یچ اثرعلمیبگذارند و ه ياز خود بجا يماندگار يهايادگاری، یشتر جلب شود و قبل از دوران بازنشستگین موضوع بین رشته به ایا

  .انیشده توسط دانشجو يد نگارش شده باشد و نه سرهم بندیکه بدست مبارك خود اسات ییالبته کتابها .ستیماندگارتر از کتاب ن
آن زمـان   يازهـا یبا توجه به ناند سال قبل نوشته شده 25-20د یکه شا ییایدر يالبسهایاز س ياریبس: یالبس درسیس يبازنگر) 2

  . بوده و بعضا گنگ و نامفهوم هستند
درصـد دروس   80سانس، حدود یدر مقطع ل ییایدر یگذرانده شده در رشته مهندس يدر واحدها: یکیکاهش تعداد دروس مکان) 3

ن کامال اشـتباه  یشود که ایم یترم آخر وارد دروس تخصص 3-2شتر در یک هستند و در واقع دانشجو بیمنطبق بر رشته مکانکامال 
ـ ا ين کـرد تـا دانشـجو   یگزیرا جـا  ییایـ در یآنها دروس تخصص يق کرد و بجایرا در هم تلف یکیاز دروس مکان ید برخیبا. است ن ی

واحـد خالصـه    3در ) واحد 7( و انتقال حرارت 2و  1ک ینامیس ترمودومثال در .برخوردار شود يشتریب یتخصص يمهارتها رشته از
    .واحد خالصه شوند 5در ) واحد 10(ل سازه یاجزاء و تحل یو طراح 2و  1دروس مقاومت مصالح  ای. شوند

رسد که افـزودن  یروز بنظر م يازهایان و تطابق با نیدانشجو یتخصص يافزودن بر مهارتها يبرا: ییایدر یافزودن دروس تخصص) 4
 یو طراحـ  ي، درس مدلسـاز ییایـ در يبـا اسـتانداردها   یطراح درس: د باشندیتوانند مفیر مید مانند دروس زیجد یدروس تخصص

چنـد   يشناورها ی، درس طراحیسرش يشناورها ی، درس طراحیکشت یداخل ییو جانما يمعمار یوتر، درس طراحیبا کامپ یکشت
کارگـاه   ين بجـا یهمچن .هستند يار ضروریبس ییایدر يمعمار یرشته مهندس يدو درس اول، برا. هاورکرافت یبدنه و درس طراح

کارگـاه  . نیبدون سرنش يبرگالس و کارگاه شناورهایکارگاه فا: ن نمودیگزیدتر را جایدو کارگاه مفتوان ی، ميجوشکار و يگرختهیر
  . جاد کندیا یو بازار کار خوب ار سودمند باشدیان بسیدانشجو يتواند برایم یحیکوچک و تفر يساخت شناورها يت برایکامپوز

د یعتا از اسـات یکه البته طب هستندبرخوردار  یکم ينرم افزار يران از مهارتهایان ما در ایکال دانشجو: ينرم افزار يضعف مهارتها) 5
بـا   یکشـت  یدرس طراح. انجام شود يترقیدق يزیرشتر و برنامهینه تامل بین زمیالزم است در ا .ده استیان به ارث رسیبه دانشجو

کـه توسـط    ییاز نـرم افزارهـا   ياریرا آغـاز کـرد تـا بسـ     ید حرکتـ یـ ن بایهمچن. از باشدین نیاک ورود خوب به یتواند یوتر میکامپ
ان بـه  یشتر دانشـجو یش بیگرا يبرا یرد که عاملیان قرار گیار دانشجویدر اخت یفارس یسیشود بصورت منو نویان نوشته میدانشجو
 .   است ينرم افزار يمهارتها

زات یز از چه امکانات و تجهیآن دانشگاه طی سال گذشته، چه مواردي بوده است و ن ییایهاي در مهمترین دستاوردها و پروژه - 5
 د؟یبرخوردار هست یقاتیو تحق یپژوهش

 ییایرشته در یقاتیتحق ییایرا در پو ي، نقش موثریدر بخش دفاع یعلم يتهایفعال یاصل یمالک اشتر بعنوان متول یدانشگاه صنعت
و  هـا ییایردریخاص مانند ز يساخت انواع شناورهاو  یطراحر در یقات را در دو دهه اخین تحقیا یخروج. در کل کشور داشته است

ا بـرون  یـ م ین دانشگاه بصورت مسـتق یا يهاآنها عمدتا در پژوهشکده ید که کار طراحیادهیتندرو د يانواع شناورها و هاهاورکرافت
متر است  140راز با طول یهمان حوضچه کشش کوثر در ش ،دانشگاهن یا ییایدر یز پژوهشین تجهیمهمتر. انجام شده است يسپار
ان اسـت  یاز دانشـجو  يامتاسفانه در اصـفهان کـه محـل اسـتقرار بخـش عمـده       یول. ا استیها در آسن حوضچهیاز بزرگتر یکیکه 
 ینست که ما اصوال فرقـ یوجود دارد اران یدر اکه  یک درك اشتباهیکال . ستیان موجود نیآموزش دانشجو يبرا یزات مناسبیتجه

شـوند  یف میتعر یقاتیکه با هدف تحق ییهاشگاهیا آزمایدر دن. میستیقائل ن یا پژوهشی یبا هدف آموزش یشگاهیزات آزماین تجهیب
نـه و  یشوند معمـوال کوچـک، کـم هز   یف میتعر یکه با هدف آموزش ییهاشگاهیآزما یق هستند ولینه و البته دقیار بزرگ، پرهزیبس

شـگاه  یران صـحبت از آزما یـ در ا یوقتـ . مناسب هسـتند  یمباحث آموزش يق هستند که عمدتا برایج نه چندان دقینتا يدارا بالتبع
بجـز  (ران یـ مـا در ا است که ن یبخاطر هم. شودینند که کار در نطفه خفه میبینه میشود آنقدر ابعاد کار را بزرگ و پرهزیم ییایدر

. جنـوب کشـور   يهـا در دانشـکده  یحتـ  مینـ یبینم ییایدر يهارا در کنار دانشکده یمناسب ییایشگاه دریچ آزمایه) فیدانشگاه شر
ـ ا يمسـئله بعـد  . اسـت  یآموزشـ  يهـا شـگاه یک نمونه موفق از آزمایف یدانشگاه شر ییایشگاه دریآزما ن ین اسـت کـه مـا از همـ    ی
حوضـچه بـزرگ    3(م یحوضـچه کشـش هسـت    5 يداراران یـ هم اکنون ما در ا. میکنیموجود هم درست استفاده نم يهاشگاهیآزما



ن حوضـچه  یو بزرگتـر متر  400ج فارس با طول حدود یخل يحوضچه کشش شهدا ،ن آنیبزرگتر .)یحوضچه آموزش 2و  یقاتیتحق
ز در یـ ن تجهیبـه عنـوان گرانتـر   (هـا  هم اکنون تعداد حوضـچه کشـش   .شروع بکار کرده است یباشد که به تازگیا میکشش در آس

نبـودن امکانـات    يبـرا  يام بهانـه یتـوان یگر نمـ ین پس دیما از ا یعنی. س استیران برابر با آلمان و انگلیدر ا) ییایدر يهاگاهشیآزما
و همـت   يد علت عمده آن را عدم دلسـوز یشا. میااز آنها نداشته یمناسب یگذشته خروج يم که البته متاسفانه در سالهایداشته باش

نـه در  یاردهـا تومـان هز  یلیمتـر بـا م   110اصفهان به طول حدود  یمثال حوضچه کشش دانشگاه صنعت. دانست آنها دست اندرکاران
ن یـ از ا یاسـتفاده تخصصـ   يبـرا  یچ همتـ یگر هـ یطرف د ندارد و از ییایدر يچ استاد و دانشجویاحداث شده که اصال ه یدانشگاه

ک استخر آب استفاده شـده  یشتر از آن به عنوان ینداشته و ب یمناسب یچ خروجیر هیاخ يخورد و در سالهایشگاه به چشم نمیآزما
تـوان  یگر نمـ یم دیامکانات موجود، درست استفاده کن م ازیخواهیا نمیم یتوانیما خودمان نم ین وقتیبنابرا. ک حوضچه کششیتا 

    .  ن کشور داشتیاز مسئول يش از حدیب توقع
هـاي   نامـه  ها و پایـان  تر کردن پروژه هایی براي کاربردي چه فعالیت) انشگاه محترماز جمله آن د( یقاتیو تحق یمراکز پژوهش - 6

 اند؟ دانشجویی و علمی داشته
ف یـ تعر يابـه گونـه  ) در مقطع ارشـد ( ییدانشجو يهاپروژهبا تمام یتقربا صنعت دارد لذا  یکیار نزدین دانشگاه ارتباط بسیاز آنجا ا

ن حس را دارنـد کـه   یقا ایمالک اشتر دق یل شده از دانشگاه صنعتیان فارغ التحصیدانشجو. باشندنده قابل کاربرد یشوند که در آیم
نـده  یآ« يتهـا ین اسـت کـه بـا انجـام فعال    یـ ن دانشگاه ایخوب ا ياز عملکردها یکی. سروکار دارند يو کاربرد یاتیعمل يهابا پروژه

د یهـا و اسـات  لذا دانشـکده . کندیها ابالغ مکرده و آن را به دانشکده يع مختلف جمع آوریرا از صنا ینده صنعتیآ يازهای، ن»یپژوه
  . کنند ینده خود را ساماندهیآ يهااز برنامه یبخش ییدانشجو يهادارند تا در قالب پروژه یهم فرصت کاف

که در (در سواحل جنوب کشور  یتید جمعیجاد مراکز جدیو ا یتیش تمرکز جمعیحول افزا يانات مقام معظم رهبریبا توجه به ب - 7
شگاه یش و نمایامحور در برنامه ششم توسعه، همایکرد دریش رویو افزا) ت کشور ابالغ شده استیجمع یکل يها استیقالب س

 ا داشته باشد؟یشرفت حوزه دریتواند در پ یم يریش چه تاثیک ییایدر
کند که یبه هر حال کمک م. ا شمال کشوریتر هستم تا در تهران ار موافقیشگاه در جنوب کشور بسیش و نمایهما يبنده با برگزار

 يش در شـهرها یهما يکنم برگزاریمن فکر م یول. ل شودیجنوب کشور متما يکه شده بسو کبار در سال همی ین حتینگاه مسئول
 يازهـا یتها و نیفراد بـا محـدود  د تا ایایبوجود ن يگرید فرصت دیشها نباشند شاین همایش باشد چراکه اگر ایگر بهتر از کیدجنوبی 
خرمشـهر   يکه شهرها يابنده خودم تنها دفعه. ار موثر باشدیها بسيزیرتواند در برنامهیم یین آشنایا. آشنا شوند یساحل يشهرها

اسـت کـه    یعـ یطب. ن شـهرها مهجـور باشـند   ینقدر ایشد که ایبود و البته باورم نمدریایی ش یدم همان مناسبت همایو بوشهر را د
از  یکـ یانشـاء اهللا   .دارد يارزشـمندتر  يهـا یقطعـا خروجـ   یش است ولیتر از کن شهرها به مراتب مشکلیش در ایهما يزیربرنامه

  .در چابهار برگزار شود يبعد يهاشیهما
انجـام   ییایـ ن دریمهندسـ  يجاد اشتغال برایو ا یاز مناطق ساحل ییت زدایمحروم يتوان برایکه م يواجب و ضرور يکارها از یکی

شرایط ثبت شـرکت،  مختلف،  يافت مجوزهاینحوه در: است شامل "احداث کارخانه فرآیند قانونی" یآموزش يهاکارگاه يداد برگزار
افت نمود، تعامـل بـا موسسـات اسـتاندارد،     یدراز سازمان بنادر و بانکها توان یکه م ییهاک کارگاه، وامیز یتجه ساخت و يهانهیهز

-یها من کارگاهیا .کوچک و متوسط يهایساخت کشتتجهیز کارگاه  یو انعقاد قرارداد ساخت شناور و الزامات فن يمشترتعامل با 
هـا و  ر کارگاهیتواند باعث توسعه چشمگیم يکردین رویچن. دناند ارائه گردکه قبال موفق به احداث کارگاه شده يد توسط افرادنتوان

 .  در کشور شود یکارخانجات کوچک ساخت کشت
هاي انجمن بویژه کمیته علمی همایش و نشریات  هاي علمی در فعالیت نحوه مشارکت و تعامل استادان دانشگاه و اعضاي هیأت - 8

 ان را فراهم سازد؟یجلب مشارکت دانشگاه يا انجمن توانسته بستر الزم براید و آینیب یپژوهشی را چگونه م-علمی
ـ  یخـوب  یکـ یو نزد ییران داشته و همگرایا ییاین مراکز درین عملکرد را در بیبهتر ییایدر یبه اعتقاد من انجمن مهندس ن همـه  یب

دا کنند و باهم در یگر را پیک خانواده همدیکشور همانند اعضاء  ییایدست اندرکاران در تا جاد کرده استیا ییایصنعت در يقشرها



افـراد، سـازمانها و    يتهایفعال یمعرف يک محمل مناسب برایارائه شده در آن  ین کنفرانس ساالنه و مقاالت علمیهم. ارتباط باشند
مختلـف را   يهـا نهیشد افراد متخصص در زمیم ین مقاالت نبود به سختیواقعا اگر ا یعنی. کشور است يجا يمراکز مختلف در جا

     .دوارم که همچنان ادامه داشته باشدیکنم و امیم تها تشکرین فعالیمانه از ایمن به نوبه خودم صم .کرد يو با آنها همکار ییشناسا
  

  ....حرف آخرو اما 
هاي بسیار هنگفتی را در کارخانجـات بـزرگ   گذاريسال گذشته، سرمایه 15باید بپذیریم که دولت و بخصوص وزارت صنایع، ظرف 

نظیر است ولی آنطور که توقـع بـوده،   ایران، کم اند که در تاریخما انجام دادهیپانوسیاق يهایسازي ایران با هدف ساخت کشتکشتی
توان از دولت توقع داشت که بدون حد و مـرز،  نمی. هاي انجام شده بدست نیامده استگذارينتایج مطلوبی از کارخانجات و سرمایه

. پیمـا بـوده اسـت    هاي اقیـانوس ها، توفیق محدود در ساخت کشتیشاید علت اصلی این ناکامی. گذاري کنددر یک صنعت، سرمایه
سازي براي کشوري مقرون بـه صـرفه اسـت کـه عمـده      صنعت کشتی«: گویدسازي حاکم است که میاصوال قانونی بر صنایع کشتی

ک قطعـه، نیـاز   یتولید قطعات جانبی هم در صورتی مقرون به صرفه است که به تعداد زیاد از . »قطعات جانبی را خودش تولید کند
هاي بزرگ هیدرولیک نیاز باشد، تولید آن هرگـز مقـرون   دستگاه از وینچ 10رخانجات یک کشور، در سال فقط مثال اگر در کا. باشد

در . دستگاه در سال، مورد نیاز باشد شاید تولید آن مقرون به صرفه باشد 500به صرفه نیست ولی اگر از یک نوع وینچ کوچک مثال 
کنـیم و از طـرف دیگـر بـا     پیمـا را از خـارج وارد مـی   قطعات یک کشتی اقیانوسدرصد  90وقتی ما . واقع، گلوگاه کار، همینجاست

بست و تاخیرهـاي چنـد سـاله    محدودیتهاي تحریم و جابجایی پول و خرید قطعات صنعتی مواجه هستیم، واضح است که کار به بن
هاي کوچک و متوسط در اي ساخت کشتیزیرساختهاي الزم برها براي تامین بخشی از بودجهاگر . کشدها میدهی کشتیدر تحویل

ها را تولید کنـیم و  سازان ایرانی، تعداد انبوهی از کشتیتوانستیم با تکیه بر توان صنایع فوالد و قطعهکشور انجام شده بود، امروز می
ال و جنوب ایـران  بسیاري از سواحل گسترده شم. ضمن پاسخگویی کامل به نیاز داخلی، بخشی از بازار خارجی را هم تصاحب کنیم

محرومیت و بیکاري در مناطق . توانست نقش پر رنگی در آن ایفا کندشد که بخش خصوصی هم میمملو از کارخانجات کوچکی می
توان مثال یک چون نمی هاي کوچک و متوسط، مزیت نسبی ماستاصوال ساخت کشتی. شدساحلی کشور هم تا حد زیادي رفع می

در چین ساخت و به ایران فرستاد چون ممکن است اصـال در ایـن مسـافت طـوالنی هرگـز بـه ایـران         هزار تنی را 3کشتی کوچک 
  !!.نرسد

-مهد کشتی یاند، آنان که زمانسازي خارج شدههاي بزرگ اروپا ورشکسته شده و از صنایع کشتیسازيدر روزگاري که اکثر کشتی
اصـوال در صـنعت بزرگـی ماننـد      .تر تصمیم گرفـت ، پس باید حساب شدهسازان این رشته بودندسازي مدرن دنیا و بزرگترین قطعه

مثال وقتی بدون پشوانه علمـی و  . و آدم را متهم و خود را تبرئه کرد نباید عالم. سازي نباید هیجانی و حساب نشده رفتار کردکشتی
سـال   15شـود  کنـیم، نتیجـه آن مـی   یصنعتی الزم، در شرکت اروندان، شروع به ساخت یک کشتی بزرگ کاتاماران آلومنیـومی مـ  

بـه امیـد روزي کـه بـا رفـع موانـع و انجـام         .سازي در ایـران اي براي به زمین زدن کل صنعت کشتیدهی و نمونهدر تحویل!! تاخیر
  .سازي باشیمهاي درست، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنایع دریایی و بخصوص کشتیگیريتصمیم

 


