
گفتگو با دکتر بهروز عسگریان
 دبیر علمی هشتمین کنفرانس سازه و فوالد

لطفا خودتان را معرفی بفرمایید و شـرح مختصری از فعالیت های 
علمی و اجرایی تان را برای خوانندگان مجله ارائه فرمایید.

بهـروز عسـگریان هسـتم، متولد هفتم بهمن مـاه 1347 در تهران. دوره کارشناسـی ام را در 
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، کارشناسی ارشد را در 
دانشگاه صنعتی شریف در گرایش مهندسی سازه و دکتری خود را در دانشگاه تربیت مدرس 
در گرایش مهندسـی سـازه به اتمام رسانیده ام. همچنین در دوره دکتری، حدود یک سال در 
دانشگاه برکلی کالیفرنیا به تحقیق پرداخته ام. از سال 1381 در گروه مهندسی زلزله دانشکده 
مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به تدریس و تحقیق مشغول شدم 
و در سـال 1387 به مرتبه دانشـیاری و در سال 1393 به مرتبه استادی ارتقاء یافتم. در سال 

1391 به عنوان استاد نمونه آموزشی و پژوهشگر نمونه دانشگاه انتخاب شدم.
عالوه بر مسئولیت های تدریس و تحقیق، مسئولیت های اجرایی شامل مدیریت گروه مهندسی 
زلزله، سرپرستی تحصیالت تکمیلی، معاونت آموزشی، معاونت پشتیبانی و ریاست دانشکده 
مهندسی عمران را هم در این مدت به عهده داشته ام. عالوه بر این ها مجری چندین طرح پژوهشی 
ارتباط با صنعت در دانشگاه بوده و راهنمایی پایان نامه 80 دانشجوی کارشناسی ارشد و رساله 4 
دانشجوی دکتری را در کارنامه خود دارم. حدود 60 مقاله در مجالت معتبر علمی و حدود 100 
مقاله در کنفرانس های معتبر علمی در زمینه های مهندسی سازه، مهندسی زلزله و سازه های 
دریایی از اینجانب به چاپ رسیده است. همچنین در حال حاضر سردبیری مجله روش های 
عددی در مهندسی عمران و عضویت در هیئت تحریره 2 مجله معتبر علمی را بر عهده دارم.

تعداد چکیده مقاالت ارسـال شـده به هشـتمین کنفرانس سازه و 
فوالد چقدر بوده و نهایتا چه تعدادی از مقاالت توسط کمیته علمی 

کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفته است؟

در کنفرانس هشتم سازه و فوالد؛ 182 چکیده مقاله دریافت گردید که پس از طی مراحل داوری 
اولیه توسط کمیته علمی کنفرانس، 152 چکیده برای دریافت اصل مقاله مورد پذیرش قرار 
گرفت. از این تعداد 113 مقاله کامل در موعد مقرر به دبیرخانه کنفرانس ارسال که نهایتا 21 مقاله 
برای ارائه شفاهی و حدود 50 مقاله به عنوان ارائه پوستر پذیرفته شد. ضمنا 22 مقاله نیز جهت 
درج در مجموعه مقاالت کنفرانس پس از طی مراحل داوری توسط کمیته علمی پذیرفته گردید.

پروسه داوری مقاالت کنفرانس سازه و فوالد چند مرحله ای است و 
به چه صورت انجام می شود؟ 

در دو مرحله، چکیده مقاالت و مقاالت کامل توسط کمیته علمی در جلسات حضوری داوری 
صورت می گیرد.

آیا حضور ذهن دارید که بیشترین تعداد مقاالت پذیرش شده، توسط 
اساتید و دانشجویان کدام دانشگاه به کنفرانس ارسال شده است؟

با توجه به وجود تحصیالت تکمیلی در بیشتر دانشگاه های دولتی و غیر دولتی در گرایش های 
مهندسی سازه، زلزله و مدیریت ساخت و نیز متالورژی، مقاالت از دانشگاه های متعددی برای 
کنفرانس ارسال می گردد. شاید نتوان دانشگاه خاصی را به عنوان دانشگاهی که بیشترین تعداد 

مقاالت را دارد، معرفی نمود.

سخنرانان کنفرانس با چه ساز و کاری انتخاب می شوند؟ امسال چه 
اساتید شاخصی برای سخنرانی دعوت شده اند؟

سخنرانان کنفرانس با توجه به مقاالت پذیرفته شده شفاهی مشخص می گردند. البته ممکن 
است بعضی از نویسندگان، به دالیل مختلف امکان حضور و یا ارائه شفاهی را نداشته باشند. 
ضمنا دو سخنران مدعو نیز از بین اعضاء کمیته علمی کنفرانس خواهیم داشت. در کنفرانس 
هشـتم، با توجه به حادثه آتش سـوزی سـاختمان پالسـکو و نیز زلزله 21 آبان ماه اسـتان 

کرمانشاه، دو پانل تخصصی با حضور اساتید در خصوص نتایج بررسی های انجام شده روی 
این دو موضوع برگزار خواهد شـد. ضمنا یک پانل تخصصی با حضور اسـاتید و متخصصین 
و فعالیـن بخـش صنعت فوالد در خصـوص راهکارهای کاهش هزینه تولید و توسـعه بازار 
سازه های فوالدی خواهیم داشت. همچنین بر اساس سنوات سال های گذشته، پانلی با حضور 
تدوین کنندگان مبحث دهم مقررات ملی سـاختمان برگزار و طی آن مباحث مربوطه مورد 

بررسی و به سواالت مطرح شده پاسخ خواهند داد.

گویا از امسـال، دانشـگاه صنعتـی خواجه نصیرالدین طوسـی در 
کنار دانشـگاه های تهران، تربیت مـدرس و علم و صنعت به جمع 
برگزارکنندگان کنفرانس سـازه و فوالد اضافه شـده اسـت. لطفا 
بفرمایید که دانشـکده عمران دانشگاه خواجه نصیر چه تسهیالتی 

را به کمیته برگزاری کنفرانس سازه و فوالد داده است؟

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان حامی معنوی از کنفرانس هشتم در این 
کنفرانس حضور دارد. ضمنا در برگزاری کارگاه های علمی با کنفرانس همکاری دارد.

کنفرانس سـازه و فوالد در سـال های گذشته یکی از موفق ترین و 
پرمخاطب ترین کنفرانس های علمی کشور بوده است. از دید شما 

دالیل موفقیت این کنفرانس چیست؟

به نظر می رسـد، حضور اسـاتید مطرح و فعال در زمینه سـازه های فوالدی و صنعت فوالد 
در دانشـگاه های مختلف کشور، موجب عالقه مندی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و 
انجام تحقیقات با ارزش گردیده است. در نتیجه مقاالت خوبی از نتایج تحقیقات ایشان تهیه 
و برای کنفرانس ارسـال می گردد. به عالوه، حضور و حمایت شـرکت های پیشرو و فعال در 
زمینه سـازه های فوالدی در کنفرانس و نمایشگاه، باعث ارتقاء کنفرانس می گردد. عالوه بر 
این، انجمن سازه های فوالدی برنامه های دیگری از جمله جایزه آرک مگردیچیان، انتخاب 
طرح های برتر سـازه های فوالدی، انتخاب پایان نامه برتر و مسـابقه پل فوالدی را در طول 
کنفرانس پیش بینی نموده است که باعث جذابیت بیشتر کنفرانس برای مخاطبین این صنعت 
می گـردد. در نتیجـه عوامل فوق باعث عالقه مندی و حضور فعالین این صنعت می گردد که 

می تواند باعث ایجاد ارتباط های مناسبی بین دانشگاه و صنعت نیز گردد.

از وقتی که برای مصاحبه اختصاص دادید، بسیار ممنونم. در پایان 
لطفا هر صحبتی در مورد کنفرانس سازه و فوالد دارید، بفرمایید.

من هم متقابال از مجله سازیران که ویژه نامه ای را به کنفرانس سازه و فوالد اختصاص داده 
است تشکر می نمایم.
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