
  ، اندیشی مدیران و استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سازمان صنایع دریایینشست یک روزه هم 

 و پژوهشکده استاندارد ملی  مرکز استاندارد دفاعی ایران

این نشست یک روزه به میزبانی دفتر توسعه استاندارد دریایی مستقر در دانشکده مهندسی دریا برگزار شد. در  

، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی  ئیس مرکز استاندارد دریایی رزمان صنایع دریایی، اعالوه بر رئیس س این مراسم  

اعضای    امیرکبیر،  و  ر   هیئترئیس  دریا،  های مکانیک، صنایع، هوافضا،  سای دانشکدهؤعلمی دانشکده مهندسی 

و  آموزش  فیزیک  هیئت   عضو   معاون  دانشکده  پژوهشعلمی  علمی  هیئت  اعضاء  از  یکی  به  ،  ملی  استاندارد  کده 

 و جمعی از مدیران صنعت دریایی حضور داشتند. نمایندگی از رئیس پژوهشکده

در خصوص مفاهیم استاندارد بحث و  ( برگزار شد،  ع ) علیهای امام اندیشی که در سالن همایشنشست همدراین 

 شد. وگو گفت

به  مدیرعامل محترم سازمان صنایع دریایی   موضوع استاندارد را تشریح کردند و فرمودند که  ضرورت پرداختن 

استاندارد دریایی ایجاد کنیم.    انقالبی در  ، امیدواریم همراه با دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان صنایع دریایی

تواند  سازی می کشتیو  دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یک دانشگاه قدرتمند در حوزه تخصصی مهندسی دریا

 در این فرآیند ایفا کند.   ثریؤنقش م 

آن است که  فرمودند این حرکت یک حرکت بنیادین است و نیازمند    دانشگاه  آقای دکتر غفاریان معاون پژوهشی

-کنیم که این فرهنگسازی مناسب برای آن انجام شود. ما به عنوان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تالش میفرهنگ

انجام شود.  ها با محوریت دانشکده مهندسی دریا  ها و پژوهشکدهسطح دانشکده  در   سیستماتیکسازی به صورت  

 های پرباری خواهیم داشت. روجیمسیر دشواری در پیش داریم ولی خ

  مرکز های همکاری و موضوعات مورد نظر این  به تشریح سرفصلنیز  مرکز استاندارد دفاعی ایران    محترم  رئیس

 کبیر پرداختند.های پژوهشی در دانشگاه امیر جهت انجام فعالیت

خانم دکتر نازی که به نمایندگی از رئیس پژوهشگاه استاندارد ملی در این نشست حضور داشتند، عالوه بر ارائه  

 مطالبی مفیدی پیرامون تعریف استاندارد، آمادگی پژوهشگاه را برای همکاری در این حوزه اعالم کردند.  

آقای دکتر زراعتگر که رئیس دانشکده مهندسی دریا نیز هستند در  مجری دفتر توسعه استاندارد دریایی جناب  

دانشکده مهندسی دریا ایجاد شده است    و با همت سازمان صنایع دریایی  توسعه  این نشست بیان کردند که دفتر

ا در  ی صنعت دریایی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه استانداردهای دریایی باشد. مطه ب گر راتسهیلو بنا دارد  

ها هستیم و دست یاری به سمت همه در راستای هرچه بهتر شدن  حال تعریف ساختار جدیدی از نوع همکاری
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