
 

 مسعود شفقی یا مرد بتنی؟

 :2012مسعود شفقی مخترع برتر جهان در سال 

ترین سازه در اختراع در زمینه مقاوم 9های دریایی با ثبت کارشناس ارشد سازه مسعود شفقی

لمللی نشان برترین امدال در مسابقات جهانی اختراعات متعدد بین 6برابر زلزله و همچنین کسب 

 .را نیز از آن خود کرد 2012مخترع سال 

ای بود که های دو قلوی نیویورك در حادثه تروریستی جرقهحادثه یازده سپتامبر و فرو ریختن برج

 .در ذهن خالق جوان مخترع ایرانی زده شد

بر مقاومت د که عالوه ای شهای شبانه روزی موفق به اختراع بتن ویژهبا پژوهش مسعود شقفی

 .باال از بیشترین دوام در برابر زلزله و همچنین انفجار برخوردار باشد

اختراع این مهندس ایرانی با استقبال کشورهای صنعتی دنیا رو به رو شد و کسب مدال طالی 

 .های مالزی نشان از اهمیت این اختراع دارددر رقابت 2012برترین مخترع سال 

های دریایی که از دوران نوجوانی عالقه زیادی به بتن و ازهکارشناس ارشد س مسعود شفقی

 .های بتنی داشتسازه

های بتنی خود توانست در طی چند سال تحقیقات خود را به نتیجه رسانده و سازه مسعود شفقی

 . کیلوگرم بر سانتی متر مربع را اختراع کند 4200متراکم با مقاومت 

سوئد را تقدیم کودکان قحطی  2011ها مدال طالی رقابت این جوان که فرزند آخر خانواده است

های طال و نشان برترین مخترع جهان در خواهد با فروش تمام مدالزده سومالی کرد و این بار می

 .عواید آن را به کودکان سرطانی اختصاص بدهد 2012سال 

 

https://ostovarsazan.com/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%81%d9%82%db%8c/


 

 

 :های ماكارونیایده نو با سازه

برای اختراع  مسعود شفقی نخستین گامی بود که 84ن سازه ماکارونی در سال ساخت قویتری

 .بزرگ خود برداشت

 :گویدهای بتنی رفته است، میها سراغ سازهوی با بیان این که پس از موفقیت در این سازه

ای که به پس از تحصیل در دوره کارشناسی رشته عمران دانشگاه فنی ساریبا توجه به عالقه

های دریایی داشتم تصمیم گرفتم در این رشته ادامه تحصیل بدهم و در واحد علوم و سازه

 .تحقیقات در این رشته مشغول به تحصیل شدم

 

https://ostovarsazan.com/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%81%d9%82%db%8c/


 

کبیر و تهران به های امیرر دانشگاههای بتنی داشتم دسازه ای که بههمزمان با توجه به عالقه

 .کردمصورت آزاد در کالس درس اساتید رشته بتن شرکت می

های ماکارونی شرکت کردم موفق شدم با ساخت یك پل رکورد نخستین بار که در مسابقات سازه

 .کیلوگرم بود به ثبت برسانم 248جهان را که 

ها را با کردند و مقاومت سازهای ماکارونی آویزان میهها را از سازهدر این مسابقه داوران این وزنه

 .سنجیدندآنها می

اصول  همراه با یكی از اساتید به نام دکتر طاووسی نخستین کتاب 84با ثبت این رکورد در سال 

را نوشتیم و این کتاب نیز تاکنون چندین بار تجدید چاپ  های ماکارونیطراحی و ساخت سازه

 .شده است

 

https://www.fadakbook.ir/product/30/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://www.fadakbook.ir/product/30/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://www.fadakbook.ir/product/30/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://www.fadakbook.ir/product/30/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://www.fadakbook.ir/product/30/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://ostovarsazan.com/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%81%d9%82%db%8c/


 

های بتنی افتادم و در آزمایشگاه ها شروع به وی ادامه داد: پس از آن کم کم به فكر ساخت سازه

 .کار کردم

های متوالی نیز انگیزه زیادی به من داد و قرار بتن دنیا توسط ایران طی سالکسب مقام نخست 

اجازه ندهد ایران در  ACI انجمن بتن امریكا گرفتن ایران در سطح اول جهان باعث شده بود تا

 .مسابقات بتن جهان شرکت کند

سال به دنبال ساخت بتنی بودم که عالوه  6با انگیزه باالیی که داشتم کارم را آغاز کردم و در این 

های امروزی داشته باشد از دوام بیشتری نیز برخوردار بر آن که قدرت بیشتری نسبت به بتن

 .باشد

 

 :استفاده از فناوری نانو در ساخت بتن

https://aciiranchapter.org/
https://ostovarsazan.com/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%81%d9%82%db%8c/


 

ها نفوذپذیری به داخل آن است به طوری که عوامل محیطی یا مهاجم مانند های بتنیكی از ضعف

 .شوندو نمك باعث از بین رفتن آن می سولفات ین کلر، اسید

ترین در خلیج فارس همه این عوامل محیطی وجود دارند و باعث شده است تا این خلیج خورنده

منطقه بتن باشد و مهندسان ساخت سكوهای بتنی و نفتی را با مشكل مواجه سازد اما مخترع 

پذیری بتن را غیر ممكن کرده است و با این بتن امروزه جوان ایرانی با استفاده از فناوری نانو نفوذ

 .شودساخته می خلیج فارس سكوهای بتنی در کنار سكوهای نفتی در

 :گویداختراع در زمینه بتن انجام داده است، می 5با بیان این که تاکنون  مسعود شفقی

های دارای فناوری نانو بوده و در سال این اختراعات در زمینه پدافند غیرعامل و همچنین بتن

که به مناسبت صدو بیست و  سوئد المللی اختراعات کشوردر نخستین دوره مسابقات بین 2011

مخترع موفق به  800پنجمین سالگرد تاسیس فدراسیون مخترعین سوئد برگزار شده بود در میان 

 .کسب یك مدال طالو یك نقره شدم

مسابقات اختراعات این کشور شرکت کردم که در آنجا نیز به  پس از آن به دعوت دولت نیجریه در

 .مدال طالرسیدم

پس از کسب این مدال آن را به کودکان قحطی زده سومالی تقدیم کردم تا من هم سهمی در 

 .کمك مردم ایران به مردم قحطی زده این کشور داشته باشم

 :المللیهای داخلی و بینعضویت در انجمن

 نی مخترعینعضو فدراسیون جها

International Federation of Inventors Associations 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
https://www.ifia.com/
https://ostovarsazan.com/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%81%d9%82%db%8c/


 

 عضو فعال انجمن بتن ایاالت متحده آمریکا

American Concrete Institute 

 عضو فعال انجمن تست و مواد ایاالت متحده آمریکا

American Society for Testing and Materials 

 های فکری سازمان ملل متحدعضو فعال مالکیت

World Intellectual Property Organization 

های توسعه فناوری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست عضو كارگروه زیرساخت

 جمهوری

عضو شورای تحقیقات صنعتی و مشاور جوان دفتر تحقیقات و مطالعات كاربردی 

 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 مشاور سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

 :2012كسب نشان برترین مخترع 

 .اوج افتخارات مخترع جوان ایرانی بود مالزی هایرقابت

 80مخترع از  846در بیست و سومین دوره مسابقات اختراعات که در مالزی برگزار شده بود 

 .کشور ضمن برپایی نمایشگاهی از اختراعات خود با یكدیگر نیز به رقابت پرداختند

ان در این نمایشگاه از ویژگی خاصی برخوردار بود و مخترع جوان کشورمان در حمایت از غرفه ایر

 نام خلیج همیشگی فارس بیلبوردی که نام خلیج فارس روی آن نوشته شده بود در غرفه نصب 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
https://ostovarsazan.com/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%81%d9%82%db%8c/


 

کرد به طوری که مخترعین دیگر کشورهای جهان ضمن توجه به این بیلبورد با آن عكس نیز 

 .گرفتندمی

 .شد 2012ها برای نخستین بار ایران صاحب عنوان برترین مخترع سال رقابتدر این 

 :های مالزی شرکت کرده بود گفتبا بیان این که با دو طرح بتنی در رقابت مسعود شفقی

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع  4200ها بتن خود متراکم بود که مقاومت این بتن یكی از این طرح

 .ن امریكا داوری شداست و توسط رئیس انجمن بت

همچنین طرح دیگر من ساخت بتن با استفاده از فناوری نانو بود که داوران در پایان این مسابقه 

 .های من دادنددو مدال طال به طرح

هایی که ساخته ای از بتنای که برای ایران برپا شده بود نمونهدر حاشیه این مسابقات نیز در غرفه

ی حمایت از نام خلیج فارس نیز بیلبورد بزرگی که نام خلیج فارس روی آن بودم را قرار دادم و برا

 .نوشته شده بود را داخل غرفه قرار دادم که مورد توجه بسیاری از بازدیدکنندگان قرار گرفت

ها منتظر شنیدن نام ها و در حالی که در سالن اصلی محل مسابقات همه کشوردر پایان این رقابت

صدا زد و جایزه  2012ند گوینده سالن نام من را به عنوان برترین مخترع سال برترین مخترع بود

ویژه که توسط کشور لهستان و زیر نظر فدراسیون مخترعین و مالكیت فكری سازمان ملل تهیه 

 .شده بود به من داده شد

 :2012مسعود شفقی مخترع برتر سال 

رسید این بود که پرچم ایران را روی سن به احتزاز در آن لحظه تنها چیزی که به ذهنم می

 .دربیاورم و خیلی خوشحال بودم که این جایزه به ایران رسید

https://ostovarsazan.com/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%81%d9%82%db%8c/


 

 

 :طرح ساخت استادیوم زیر آب

با کسب جایزه ویژه مسابقات اختراعات جهان توسط مخترع ایرانی نگاه بسیاری از کشورها برای به 

دست آوردن دانش ساخت این نوع بتن دست به کار شدند و این درحالی بود که این اختراع در 

 .مهری مسئوالن روبه رو شدکشورمان با بی

 

https://ostovarsazan.com/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%81%d9%82%db%8c/


 

با بیان این که به خاطر عرق ملی پیشنهاد بسیاری از کشورها را رد کرده  مسعود شفقی مهندس

 :است گفت

حاضرم این دانش را رایگان در اختیار کسانی که در امر ساختن بتن هستند قرار بدهم تا از آن در 

 .ها در برابر زلزله استفاده کنندمقاوم سازی ساختمان

سلح شوند از مقاومت بسیار باالیی برخوردار خواهند ها در صورتی که با میله گرد ماین نوع بتن

 .شد

خانی رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات سیرجان با بیان این های دکتر قلیوی با قدردانی از حمایت

 :که در حال حاضر مشغول مطالعه علمی روی ایده ساخت استادیوم زیرآب است ادامه داد

ام و هم ایده ساخت استادیوم زیرآب را مطرح کردهبا توجه به میزبانی قطر در جام جهانی من 

 .اکنون نیز مشغول مطالعه روی این ایده هستم

 :جوایز و افتخارات

 1386شاخه ایران، تهران، ایران،  ACI کسب مقام اول مسابقات بتن ایاالت متحده آمریكا

ون مخترعین کسب مدال طال و نقره به مناسبت یكصد و بیست و پنجمین سالگرد تاسیس فدراسی

 .1390کشور سوئد، استكهلم، 

های مدرن باوچی، ها و خالقیتکسب مدال طال در پنجمین نمایشگاه و مسابقات بین المللی ایده

 .1391نیجریه،

المللی اختراعات و تكنولوژی مدال طال در بیست و سومین دوره مسابقات و نمایشگاه بین 2کسب 

 .1391کواالالمپور، مالزی،

https://ostovarsazan.com/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%81%d9%82%db%8c/


 

 .1391المللی اختراعات کویت، کویت،در پنجمین مسابقات بینمدال طال 

 .1392مدال طال در چهل و یكمین دوره نمایشگاه جهانی اختراعات ، ژنو، سوئیس،

های نوین و اختراعات پراگ، کسب یك مدال طال و دو مدال نقره در اولین دوره از مسابقات ایده

 .1392جمهوری چك،

ویژه اختراعات جهان از طرف فدراسیون مخترعین و مرکز  یزهسال متوالی جا 2افتخار کسب 

 .1392-1391صنعتی کشور لهستان ، 

سال متوالی جایزه ویژه مسابقات جهانی تكنولوژی، ایده و اختراعات از طرف کشور  2افتخار کسب 

 .1392-1391تایوان و چین، 

ین المللی تحقیقات پیشرفته افتخار کسب جایزه ویژه جهان در زمینه اختراعات از طرف مرکز ب

 .1392 -کشور روسیه

، سوئیس، توسط ایشان به مخترعان برتر کشورهای ایتالیا و رومانی، ژنو LCT اهدای تندیس ویژه

1392. 

 .1392کسب مدال طالی ششمین دوره مسابقات اختراعات کشاورزی، بیوگراد نامورا، کرواسی،

 .1392 لمللی اختراعات. ورشو. کرواسیامدال مدال برنز بین 1مدال طال و  2کسب 

 .1392 کسب کاپ گرند پیرکس یازدهمین دوره نمایشگاه اختراعات کشور کرواسی

 .1392 . زاگرب2013کسب کاپ نابغه کشور مجارستان در سال 

 .1392دریافت نشان مخترع جوان نمایشگاه اختراعات. ورشو. لهستان. 

https://ostovarsazan.com/%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%b4%d9%81%d9%82%db%8c/


 

 .1392 فدراسیون جهانی مخترعین 2013افتخار کسب گلوری مدال شیمی سال 

المللی اختراعات مدال طالی شصت و چهارمین دوره مسابقات و نمایشگاه بین 3افتخار کسب 

 . 1392کشور آلمان.نورنبرگ

المللی اختراعات مدال طالی ششمین دوره مسابقات و نمایشگاه بین 3افتخار کسب 

 1392کشورکویت.کویت.

 .1392 مدال نقره در مسابقات اختراعات کشور کره جنوبی.سئول 2مدال طال و  1افتخار کسب 

 .1392 افتخار كسب جایزه ویژه از سازمان ثبت اختراعات كشور كره جنوبی

 .1392 افتخار کسب نشان لیاقت سازمان اختراعات کشور کره جنوبی

در کالس مهندسی عمران.کره  2013موفقیت در کسب عنوان برترین مخترع جهان در سال 

 .1392 جنوبی.سئول
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