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خبــــــرنامه
چهاردهمیـن کنفــــــــــــرانس تونل ایران
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شود

ضمن کمک به کاهش زمان و هزینه طراحی و اجرای پروژه های مشابه، می تواند گام بلندی برای رشد، اعتال و خودکفایی صنعت تونل سازی باشد.

می

مهندس سید ابراهیم قریشی دکتر جعفر حسن پور

رئیس انجمن تونل ایران
دکتر مرتضی قارونی نیک

دبیر اجرایی 
کنفرانس 

رئیس 
 کنفرانس 

مهندس غالمرضا شمسی

دبیر 
کنفرانس 

٢
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توسعه و نوآوری

• چالش های طراحی و ساخت تونل ها و فضاهای زیرزمینی
• فناوری های جدید و هوشمندسازی در تونل سازی

• مهندسی ارزش در فضاهای زیرزمینی
• BIM در تونل سازی و فضاهای زیرزمینی

• خودکار (دیجیتالی) کردن طراحی و اجرای سازه های زیرزمینی

مبانی شناسائی و طراحی
• بررسی های زمین شناسی، ژئوفیزیک و ژئوتکنیک 

• روش های تحلیل و طراحی سیستم های نگهدارنده، خدمات فنی، سیستم های رفتارسنجی و ابزار دقیق
• ارزیابی اثرات زیست محیطی

• شناسایی و تحلیل ریسک در تونل سازی
• ارزیابی اثرات لرزه ای

فضاهای زیرزمینی و فن آوری ساخت آنها
• روش های اجرا (مکانیزه، انفجار، NATM و کند و پوش)

• فضاهای زیرزمینی خاص (پدافند غیر عامل، صنعت نفت و گاز و معادن)
•  فضاهای زیرزمینی شهری

• حفاری بدون ترانشه (ریز تونل ها، لوله رانی و ...)

مباحث مالی، قراردادی و مدیریتی در پروژه های زیرزمینی
• مسایل قراردادی و مدیریت ریسک
• مدیریت طراحی، اجرا و بهره برداری

•  منابع مالی، سرمایه گذاری و اقتصاد مهندسی
• صدور خدمات فنی و مهندسی

سایر موارد
• آیین نامه ها و استانداردهای مرتبط با فضاهای زیرزمینی

• مالحظات اجتماعی و زیست محیطی
• بهداشت و ایمنی در تونل سازی

• معماری در فضاهای زیرزمینی
• تجهیزات و تأسیسات در فضاهای زیرزمینی

• بهره برداری و تعمیر و نگهداری فضاهای زیرزمینی

محور های کنفرانس

خبــــــرنامه
چهاردهمیـن کنفــــــــــــرانس تونل ایران

۴۵

(IRTA) انجمن تونل ایران

(ITA)   انجمن بین المللی تونل

با توجه به اهميت روزافزون تونل و فضاهاي زيرزميني ازجهات گوناگون مانند حفاظت از محيط زيست، صرفه جويي در مصرف انرژي، ايمني، 
كم كردن مسافت و … لزوم جهت دهي به اين مطالعات، طرح ها و مسائل اجرايي اين نوع سازه ها بيش از پيش مشهود مي باشد. در همين 
راستا انجمن تونل ايران (IRTA) به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاء دانش فني اين صنعت و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود 
بخشيدن به امور آموزشي، پژوهشي و اجرايي در تيرماه سال ١٣٧٧ از زمان کنفرانس چهارم تونل با مشاركت متخصصان و صاحب نظران اين 
صنعت شروع به فعاليت نمود و در خرداد ماه سال ١٣٧٨ به عضویت انجمن بين  المللي تونل (ITA) درآمد. انجمن تونل ایران از زمان تشکیل 

تا کنون تالش نموده است در زمینه های ذیل فعال باشد:
• همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به موضوع فعالیت انجمن؛

• ترغیب و تشویق پژوهشگران و مجریان و دست اندرکاران در صنعت تونل سازی به انجام امور پژوهشی در راستای توسعه صنعت؛
• ارائه خدامات آموزشی و پژوهشی و فنی؛

• تشکیل گردهمایی ها و کنفرانس های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین الملل؛
• انتشار کتب و نشریات علمی.

انجمن بین المللی تونل و فضای زیرزمینی (ITA) در سال ١٩٧٤ به ابتکار نوزده کشور تاسیس شد. اهداف این 
انجمن عبارتند از:

• تشویق به استفاده از زیرسطح به نفع جامعه، محیط زیست و در جهت توسعه پایدار؛ 
• ارتقای پیشرفت های برنامه ریزی، طراحی، ساخت، نگهداری و ایمنی تونل ها و فضاهای زیرزمینی، از 

طریق گردآوری اطالعات مربوط به آنها و مطالعه مسائل مربوط به آنها.

از آن زمان، ITA  توسعه چشمگیری یافته است. در حال حاضر، ٧٨ کشور و ٢٦٦ شرکت عضو رسمی 
این انجمن هستند. مجمع عمومی که هر ساله تشکیل می شود، کلیه مسائل مربوط به تشکیالت و 
اداره امور انجمن را حل و فصل می کند. بودجه دريافت ها و هزينه ها را تصويب و كليه كميته هاي 
انجمن را تعيين و سازماندهي می نماید و در مورد پذیرش اعضای جدید تصمیم می گیرد. مجمع 

عمومی ساالنه توسط کشور برگزار کننده کنگره جهانی تونل میزبانی می شود.

تاریخ های مهم 
چهاردهمین کنفرانس

تونل ایران
ارسال مقاالت: ١٤٠١/١١/٢٥

اعالم داوری مقاالت: ١٤٠١/١٢/١٠
ارسال مقاالت نهایی: ١٤٠١/١٢/٢٥

شروع ثبت نام برای شرکت در کنفرانس: ١٤٠١/١١/١٠
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چالش ها و راهکارهای حفاری با ماشین EPB در آبرفت های عمیق و پرفشار

بررسی درس آموخته های حاصل از اجرای تونل بازی دراز با تاکید بر چالش های محیط زیستی

مهندس محمد خسروتاش، دکتر محسن حاج حسنــــی، 
مهندس حسن عباسی، دکتر خرقانی، مهندس امید روشنی

انجمن تونل ایران
کارگروه حفاری مکانیزه

شرکت توسعه منابعمهندس اسماعیل ابتکار
 آب و نیروی ایران

سخنرانی های کلیدی و محوری

www.itc2022.ir
info@irta.ir

نشست های تخصصی
سایر اعضای پنلرئیس پنلعنوان

مهندس هرمز ناصرنیا

دکتر محسن کریمی
(انجمن تونل ایران)

مهندس سید محمد حسین موسوی 
(دبیر انجمن صنفی مدلسازی اطالعات 
(BIM ساخت ایران و پژوهشگر حوزه

مهندس غالمرضا شمسی
(انجمن تونل ایران)

دکتر محمد حسین صدقیانی
(دانشگاه شریف)

مهندس رهام پروز
(معاونت راهبـــردی شرکت سازه 

ساختمان ایرانیان)

مهنــــدس محمـــــــد خســــروتاش

مهنـــــدس ابوالقاســــــم مظفــــری، 
مهندس امید روشنی، مهندس سورنا گلپرور

مهنــــــــدس میثاق سلماســـــــــی، 
مهنــــــدس مهـــــــــــــدی برومند، 
مهنـدس محمــــد حسین تمنایــــی فر، 
مهنـــدس علیرضــــا فالحـــــت پیشه، 

مهندس دانیال ذوالفقاری

دکتر صافـــــــی، مهنـــــدس عبداللهی،
 مهندس ذوالفقاری، مهندس توتونچی

مهنـــــدس مسعــــــود درستــــــی، 
دکتر صادق طریق ازلی، دکتر سید جواد قانع فر، 
مهندس روح اله صداقت، دکتر هادی تلخابی

مهنــــــدس محمــــد علـــی کارآمــد، 
مهنــــدس حســـــــــن داداشــــی، 
مهندس بهرام بهمنی فر، دکتر جواد قانع فر 
یا نماینده سازمان برنامه و بودجه کشـــور

استفاده از تکنولوژی حفاری مکانیزه در معادن زیرزمینی

اهمیت ایجاد پردیس فضاهای زیرزمینی

(BIM) کاربرد مدلسازی اطالعات ساخت
 در طراحی، احداث و نگهداری فضاهای زیرزمینی

مدیریت دانش در صنعت تولسازی با مروری بر تدوین 
راهنمای اجرای تونلهای انتقال آب، مشکالت و راهبردها

معرفی و مقایسه شرایط عمومی استاندارد جدید 
تونلسازی با قراردادهای سه عاملی و طرح و ساخت

اثبات كیفی بودن ادعای پیمانكاران قراردادهای طرح و 
ساخت به همراه چالش ها و روش های كمی سازی آن

1
سازمانموضوعسخنران

مهندس ابوالقاسم مظفری

مهندس غالمرضا شمسی
دکتر گرشاسب خزائنی

مهندس محمد خسروتاش

دکتر صادق طریق ازلی

دکتر محمد حسین صدقیانی

دکتر جعفر حسن پور

دانشگاه امام حسین (ع)

انجمن تونل ایران

مهندسین مشاور زیستاب

مهندسین مشاور رهساز طرح

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

درس آموخته های مدیریتی تونلسازی در کشور

فعال ســازی مگاپروژه های زیرساختـــی تونل 
با مدیریت راهبردی تامین منابع مالی

چالش های مدیریتی شرکت ها برای ورود
 به بازارهای جهانی

تخصیص ریســــک های ژئوتکنیکی و زمین شناسی
 در استاندارد جدید قراردادهای تونلسازی

تبيين دستورالعمل ITA در موضوع مـــدیریت و اشتراک 
مخاطره (ریسک) در طرح های زیرزمینی

آخرین نگارش مــــدل دانشگاه تهــــران برای پیش بینی 
عملکرد  ماشین های تونل ُبری در سنگ

ســـــازمانبرگزارکننده (گان)

ســـــازمانبرگزارکننده (گان)

خبــــــرنامه
چهاردهمیـن کنفــــــــــــرانس تونل ایران
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کارگاه های آموزشی
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نمایشگاه
1

هتل المپیک تهران
هتل چهارستاره المپیک که در سال ١٣٨٠ در منطقه شمال غرب تهران افتتاح شده، ١٠٠ واحد 

اقامتی مجهز به امکانات روز داشته و خدماتی مطابق با استانداردهای جهانی ارائه می دهد. این 
هتل موقعیت مکانی منحصر به فردی دارد؛ نمای فوق العاده ای به دماوند و البرز زیبا دارند. بهره مندی 

از فضای دلنشین دریاچه آزادی و واقع شدن در ضلع غربی ورزشگاه آزادی از دیگر مزیت هایی است که در 
کنار امکانات و خدمات متنوع، مهمانان داخلی و خارجی را به اقامت در این هتل عالقه مند می کند.

تاکسی سرویس و پارکینگ سرپوشیده رایگان جهت تسهیل در رفت و آمد شما و یک مجموعه ورزشی کامل متشکل از 
استخر، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی، اتاق ماساژ، سالن بیلیارد و شطرنج، حمام سنتی و زمین چمن مصنوعی فوتبال 

اقامت شما را بیش از پیش راحت و خاطره انگیز می کنند. هتل المپیک با ارائه خدمات کاملی مانند آژانس مسافرتی، دستگاه 
خودپرداز، خدمات پزشکی، آرایشگاه، قنادی، غرفه فروش صنایع دستی، صرافی، چند فروشگاه، کافی نت و خدمات پذیرایی به 

یک شهر کوچک می ماند تا یک هتل.
از دیگر امکانات پذیرایی هتل المپیک باید به سالن های همایش و اتاق های ویژه جلسات اشاره کرد که تا ٦٠٠ نفر ظرفیت داشته و 

کامال مجهز هستند. امکانات صوتی و تصویری، نمایشگرهای ال ای دی، ویدئوپروژکتور، پرده اتوماتیک نمایش، رایانه و اینترنت پر سرعت 
از جمله امکاناتی هستند که این سالن ها را برای سمینارها، کنفرانس های علمی و کارگاه های آموزشی آماده می کنند.

- زمان تا فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تهران : ٤٧ دقیقه با خودرو

- زمان تا راه آهن : ٣٢ دقیقه با خودرو

- زمان تا فرودگاه مهرآباد : ١٣ دقیقه با خودرو

- زمان تا ترمینال اتوبوسرانی بیهقی آرژانتین : ٢٨ دقیقه با خودرو

- زمان تا ترمینال اتوبوسرانی شرق : ٤٢ دقیقه با خودرو

- زمان تا ترمینال اتوبوسرانی جنوب : ٤١ دقیقه با خودرو

تهــــران

جنب درب غربی ورزشگاه آزادی مجموعه ورزشی آزادی

هتل المپیک تهران

١٠١١

30/000/000

20/000/000

10/000/000

1402/03/03

1402/03/01



دبیرخانه کنفرانس
تهران، خیابان كارگر شمالی، باالتر از بیمارستان قلب، نبش خیابان دوم، ساختمان ١٨٣٩، طبقه ٥، واحد ٤١. 

تلفن: ٦- ٨٨٦٣٠٤٩٥

فاکس: ٨٨٠٠٨٧٥٤ 

info@irta.ir : پست الکترونیک 

www.itc2022.ir : سایت اینترنتی

مجری برگزاری
شرکت همایش صنعت انرژی

خیابان مطهری، روبروی ترکمنستان، کوچه پروشات، پالک ١٤، واحد ٨

تلفکس: ٨٦٠٢٣٩٦٤

٠٩١٩٢١١٧٦٠٥ - ٠٩١٢٣٢٤٤١٢٥

14th IRANIAN 
TUNNELLING
CONFERENCE

ارتباط با ما

١٢١٣

کانال تلگرام
@iraniantunelingassociation

ارتباط در تلگرام
@IRTA1387

کانال واتس آپ
https://chat.whatsapp.com/E4XRoXOSnxFCRtluqZzNNk

صفحه اینستاگرام
iraniantunnellingassociation

  

 


