
گفتگو با دکتر علیرضا رضاییان
 دبیر اجرایی هشتمین کنفرانس سازه و فوالد

برای شـروع لطفـا خودتان را معرفـی کنید و کمـی از تجربیات و 
مسئولیت هایتان در انجمن سازه های فوالدی ایران برای ما بگویید.

علیرضا رضائیان هستم، دکترای سازه  دارم و با مرتبه علمی استادیاری عضو هیئت علمی تمام 
وقت دانشگاه آزاد اسالمی کرج هستم. عضو هیئت مؤسس انجمن ساز ه های فوالدی و عضو 
هیئت مدیره فعلی انجمن سازه های فوالدی هستم. در دوره های اول، دوم، سوم و پنجم نیز 
عضو هیئت مدیره بوده ام. به دلیل شرایط آیین نامه ای که هرکس سه دوره می تواند باشد، دوره 
چهارم عضو هیئت مدیره نبوده و آن دوره در حقیقت به عنوان بازرس انجمن حضور داشتم 
و در خود انجمن خزانه دار بودم. دوره دوم و سوم مسئولیت اجرایی دیگری در انجمن نداشتم. 
در مجله علمی و پژوهشی سازه فوالد حدودا تا سه سال پیش ویراستار بودم که دیگر زمان 
به من اجازه نداد و در حال حاضر آقای دکتر امیدی دارند آن بخش را جلو می برند. از سـال 
اولی که کنفرانس شکل گرفت عضو هیئت رئیسه کنفرانس و دبیر اجرایی و عضو بعضی از 
کمیته های اجرایی آن بودم و مسئولیت دو تا از کمیته های زیر مجموعه انجمن را بر عهده 
داشته ام. یکی کمیته شبیه سازی که بحث مسابقات پل فوالدی را به پیشنهاد من و از طریق 
آن کمیته شبیه سـازی برنامه ریزی کردیم و برای اولین بار در ایران اجرا کردیم. 3 دوره دبیر 
مسابقات پل فوالدی بوده ام البته باز زمان اجازه ادامه اش را نداد و مابقی دوستان زحمت آن 
را می کشند. کمیته دیگر هم کمیته اتصاالت پیچ و مهره ای بود که در آن جا با اداره استاندارد 
همکاری داشـتیم و با ISO898 کار می کردیم. 2 تا 3 راهنما منتشـر کردیم و با ارگان های 
دیگری مثل نظام مهندسی هم در همان بخش ارتباطات خوبی برقرار کردیم. در حال حاضر 

هم که دبیر استاندارد ساخت بر پایه سازه های فوالدی هستم.
در کنفرانس امسال شما برای هشتمین سال پیاپی مسئولیت دبیر 
اجرایی را بر عهده داشتید. ضمن خسته نباشید به شما لطفا برای ما 
کمی در مورد مسئولیت های اصلی دبیر اجرایی کنفرانس توضیح دهید.

بله من 8 سـال متوالی دبیر اجرایی کنفرانس سـازه و فوالد بودم. مسئولیت های دبیر اجرایی 
همان طور که از اسمش مشخص است برنامه ریزی برای اجرای کنفرانس است که بخش های 
گوناگونـی دارد و داخـل پوسـتر می توانید ببینید؛ از جمله انتخاب طرح برتر، چهره برجسـته، 
سـخنرانی های علمی، پنل های علمی، ورکشـاپ و مابقی موارد مثل نمایشگاه های جنبی و 
بعضی وقت ها مسابقه. تمام این رویدادها را دبیر اجرایی هماهنگ می کند و مسئولیت همه 
ایـن برنامه ریزی هـا با دبیر اجرایی اسـت. باید ارتباط خیلی خوبی بـا صنعت برقرار کند، باید 
ارتباط خیلی خوبی با دانشگاه ها داشته باشد و باید با ارگان های مسئول در تهیه استانداردها 
و آیین نامه ها ارتباط داشته باشد. همچنین با اعضایی که می خواهند در سخنرانی ها و پنل ها 
حضور داشته باشند هماهنگ باشد. این بخش دبیری اجرایی کمی کار پر استرسی هست چون 
در آن واحد و در مقطع هایی از زمان باید با بیش از 30 یا 40 نفر همزمان ارتباط داشته باشی 
و یک چیزی حدود 1000 نفر که در دو روز کنفرانس حضور دارند باید به نوعی رضایت آنان 
جلب شود. فکر می کنم در 7 کنفرانس قبلی ماحصل کار، ماحصل بدی نبوده و رضایت مندی 
کلی برقرار بوده است، به نظر می رسد هیئت مدیره رضایت داشته است که کماکان مسئولیت 

این بخش را به من واگذار می کنند.
عمده تریـن مشـکالتی کـه شـما در ایـن کنفرانـس و همچنین 

کنفرانس های قبل با آن مواجه بودید، چه بوده است؟
یکـی از دغدغه هـای اصلی کنفرانس بحث علمی و دیگری مالی اسـت. مشـکالت ریز در 
حوزه برگزاری کنفرانس وجود دارد. اما این دومورد عمده ترین مشکالت هستند که خدمتنان 
عرض کردم. مثال در کنفرانس بین المللی در پروسـه دعوت از اسـاتید محترم دنیا و گرفتن 
ویزا برایشان، هماهنگی رفت و آمد و ... دردسرهایی وجود دارد، در حوزه اسپانسرینگ بسته 
به شرایط کشور همیشه مشکالتی وجود داشته ولی خدا را شکر در 7 سال گذشته ما خیلی 
گرفتارش نبودیم. البته خوب از سال اول پله پله مردم دیدند، مخاطبان دیدند و بعد اسپانسر 

شدند و نمایشگاه گرفتند و کارها جلو رفت.
آیا برای این کنفرانس نقشه راه مشخصی در نظر گرفته شده است؟ 

تفاوت این کنفرانس با سایر کنفرانس های علمی مشابه چیست؟
بله نقشه راه به طور مشخص و خیلی واضح ترسیم شده است و آن این است که در کشورهای 
دیگـر یـک دید بدی نسـبت به ایـران همواره وجود داشـته و دارد. فرقـی نمی کند، حتی در 
دانشگاه ها هم همینطور است. ما یکی از کارهایی که در این کنفرانس مدنظرمان بود این که 
با دانشگاه های مختلف و ارگا ن های داخل کشور ارتباط برقرار کنیم و چهره ایران را حداقل 
در این زمینه تا جایی که در محدوده توان ما هسـت یک چهره معتبر و خوب نشـان بدهیم. 

خوشبختانه در این زمینه خیلی موفق بودیم و اساتید معتبری که به ایران آمدند در بعضی از 
موارد از دانش اسـاتید و مهندسـان ایرانی و توانمندی اجرای سـازه فوالدی در ایران شگفت 
زده شدند. راه کار دوم که پیش گرفتیم ارتباط با مراجع تصمیم ساز مثل مقررات ملی و اداره 
اسـتاندارد هسـت تا از طریق کنفرانس با آن ها ارتباط داشـته باشیم و بتوانیم یافته هایشان را 
هر سـال عرضه کرده و در تولید آن یافته ها نقش داشـته باشـیم. خدا را شـکر این اتفاق هم 
افتاده و بسـتری را فراهم کردیم تا دوسـتانی که کار سـازه فوالدی می کنند بتوانند به شکل 
تخصصی نتیجه تحقیقات علمی  خود را عرضه کنند. یکی دیگر ازهدف هایی که می توانیم به 
طور قاطع بگوییم در این سال هایی که کنفرانس برگزار شد محقق شده است؛ ارتباط خیلی 
خوب با صنعت سازه های فوالدی و تولید آن، شرکت های مشاور و اساتید دانشگاه است. در 
روزهای کنفرانس خیلی از شرکت های تولید کننده سازه فوالدی یا تولیدات جنبی مثل پیچ و 
مهره توانستند ارتباط خوبی با دانشگاه ها و مشاوران بگیرند. هم در حوزه گرفتن کار و هم در 
حوزه ارتقاء سطح علمی. در حال حاضر در همین کنفرانس مثال یک شرکتی با شرکت فوالد 
ماشین و با انجمن هماهنگ شدند و یک کتاب علمی منتشر کردند. یا به واسطه همین شرکت 
ایران توحید با شرکت سازان با همدیگر هماهنگ شدند و یک دست نامه تدوین کردند. فکر 
می کنم ما در این حوزه ها موفقیت خوبی داشتیم. یکی از هدف هایی که ما داشتیم این بود که 
بزرگان صنعت سازه فوالدی، چه در حوزه طراحی و ساخت چه در صنایع وابسته مثل الکترود، 
پیچ و مهره فراموش نشـوند و از آن ها تقدیر به عمل آید. برای این که اسـم ایران و یکی از 
اساتید بزرگ را در دنیا زنده نگه داریم به پیشنهاد آقای دکتر آستانه اصل جایزه ساالنه  ای به 
اسم آرک مگردیچیان پیش بینی کردیم که هر سال به یکی از اساتیدی که در خارج از ایران 
فعالیت می کنند، اهدا می شود. آن هم با یکسری شرایطی که اسم ایران در کشورهای مختلف 
به واسطه این جایزه در این حوزه برجسته شود. ذاتا این کنفرانس، کنفرانس آیکنی هست و 
خیلی یونیک هست که بعد از ما یکی دو تا انجمن دقیقا از همه کارهایی که ما انجام دادیم 
دارند کپی می کنند. مهم ترین خصوصیت این کنفرانس که با بقیه متفاوت است سطح نگاه به 

برگزاری کنفرانس و نگرش متفاوت در همه زمینه های مربوط به آن است.
یکی از جذاب ترین بخش های کنفرانس سازه و فوالد، پانل مبحث 
دهم اسـت که گویا از ابتکارات شـما بوده است. لطفا توضیحی در 
مورد این پانل، به خوانندگان بدهید و بفرمایید اعضای پانل مبحث 

دهم و سؤاالت پانل، بر اساس چه ساز و کاری انتخاب می شوند؟
بلـه من پیشـنهاد مبحث دهم و نقـد مبحث دهم را از روز اولی که انجمن شـکل گرفت به 
اعضای هیئت مدیره دادم. ولی بنا به مالحظاتی این نقد کردن به تعویق می افتاد. راستش را 
بخواهید یکی دو بار پیشنهاد شد از قبل سواالت برای اعضای پنل قرار بگیرد که من خودم 
خیلی موافق نیستم، به خاطر این که سوال و پاسخی که خود اعضای کمیته می دهند به نظرم 
نیاز به فکر کردن خیلی جدی نباید داشته باشد. یعنی اعضای کمیته تخصصی مبحث دهم 
ممکن است اختالف نظر با هم داشته باشند و این خیلی هم خوب است ولی منطق همین 
سواالتی که برای دوستان طراح پیش می آید را آن ها قبال با آن برخورد داشتند. اعضای پنل 

مبحث دهم ترکیبی هست از اعضای هیئت مدیره انجمن و اعضای کمیته تخصصی.
از وقتی که برای مصاحبه به ما دادید، بسـیار ممنونم. در پایان اگر 

صحبتی برای خوانندگان مجله دارید، بفرمایید.
خواهش می کنم من هم خیلی خوشحال شدم که خدمت شما بودم. صحبت خاصی نیست؛ 

امیدوارم همه پیروز و شاد باشند.
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