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مصاحبه دكتر محبوبی رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیركبیر

معرفی اهداف راه اندازی

مقدمه
برنامه ريزی و حركت به سوی خودكفايی در 
صنعــت نفت كه از مزيت كلیدی در كشــور 
مــا برخوردار اســت نه تنها زمینه اســتقالل و 
كاهش وابستگی به شــركت های خارجی را 
در پی خواهد داشت بلکه زنجیره گسترده ای 
از ايجاد ارزش افزوده و اشتغال و كارآفرينی 
برای جوانان اين مرز و بوم ايجاد خواهد كرد.
در ســالهای پس از انقالب در راستای نیل به 
خودكفايــی در صنعت كلیدی نفــت، اقدام 
مهم و اساسی صورت گرفته كه اين روند در 
سال های گذشته و با تشديد فشارهای خارجی، 
بیشتر شــده اســت. درهمین راســتا دانشگاه 
صنعتی امیركبیر اقدام به راه اندازی رشــته ای 
تحت عنوان " مهندسی نفت-گرايش ساخت 
تجهیزات نفت" كرده اســت كــه در ادامه به 
بررســی اهداف و ضرورت های تأسیس اين 
رشته در گفتگو با جناب آقای دكتر محبوب، 
رئیس محترم دانشکده مهندسی نفت دانشگاه 

صنعتی امیركبیر خواهیم پرداخت.

 هدف از طراحي این رشته 
چه بود و چه نیازهایي شــما را به تأسیس 
این رشــته در دانشــکده مهندسی نفت 

دانشگاه امیركبیر سوق داد؟ 
با توجــه به تجربه كاري شــخصی در زمینه 

ساخت تجهیزات و قطعات صنعتی در دوره 
دانشــجويي و پــس از آن و اين واقعیت كه 
بســیاري از تجهیزات صنعت نفت وارداتي 
اســت و هم  چنیــن بــا توجه بــه تحريم  های 
دشــمنان و نیــز لحاظ كــردن پتانســیل  ها و 

عبداله یونس آرا
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توان  مندي  هاي موجود در دانشکده  هايي كه 
به نوعــي درگیر طراحي و ســاخت قطعات 
صنعتــي هســتند، از جملــه دانشــکده  های 
مکانیــك، معدن و متالــورژي، برق و غیره 
بــه اين فکــر افتاديــم كه رشــته  اي بــه نام 
مهندســي نفت گرايش ســاخت تجهیزات 
نفت تأســیس شــود كه فارغ  التحصیالن آن 
كار طراحــي، ســاخت، تعمیــر و نگهداري 
تجهیزات مورد اســتفاده در صنعت نفت را 
انجام دهند. الگوي اين طرح، رشته مهندسي 
پزشــکي اســت. عمده افرادي كه در حوزه 
مهندسي پزشکي كار مي  كنند فارغ  التحصیل 
رشــته بــرق، الکترونیك، مکانیــك و مواد 
هســتند. ولي اين دانش  آموختگان به تنهايی 
پزشــك شــوند، مگر  نمي  تواننــد مهندس 
اينکه شاكله بدن انسان را بشناسند، آناتومي 
را بدانند؛ مثاًل برای ســاختن قلب مصنوعي 
بايد بدانند قلب چطور كار مي  كند. بنابراين 
با وجود اينکــه تخصص  افــراد مکانیك يا 
الکترونیك اســت اما از آنجا كه شــناخت 
كافی از بدن انسان ندارند نمي  توانند مهندس 
پزشك شوند. رشته مهندسي پزشکي نخست 
بدن انســان را به مهندس معرفي كرده و بعد 
ســفارش ســاخت قلب يا دريچه مصنوعي 
مي  دهد. در رشته مهندسي نفت - تجهیزات 
هم الگويي مشــابه رعايت شده است. اغب 
تجهیزات فلزي هستند. قطعات فلزي به طور 
عمده توســط متالورژها و مکانیك  ها ساخته 
مي شــوند، سنســورها و قطعات و تجهیزات 
توســط فارغ  التحصیالن رشــته  های فیزيك، 
مهندســي برق و الکترونیك، ابــزار دقیق و 
غیره ســاخته مي  شــود ولي از آنجــا كه اين 
را  الزم  نیازمندي  هــای  دانش  آموختــگان 
نمي  شناسند، قادر به ســاختن اين تجهیزات 
نیستند. بنابراين هدف ما اين بود كه مهندسی 
تربیت كنیم تــا عالوه بر اينکه با مهندســي 
نفت آشــنا باشــد، بــا مباحث متالــورژي، 
مکانیك، الکترونیك وغیره آشــنا باشــد و 
بتوانــد كاركرد و ماهیــت قطعات را درک 

كرده و آنها را تعمیر كند يا بسازد.

 ســابقه این رشــته در دنیا 
چگونه است؟

رشــته  هايي شــبیه به ايــن رشــته در برخي از 
دانشــگاه  های دنیا وجود دارد. اما اين رشــته 
خاص با توجه بــه نیازهاي ما در صنعت نفت 
ايران طراحي شــده است. خیلي از كشورها با 
توجه به نیازهايشان رشته را طراحي مي  كنند. 
رشــته هايی مثل احداث خطــوط لوله نفتي يا 
كارشناسي ارشد مخازن نفت يا لوله  گذاری1 
از جملــه اين رشــته  ها هســتند. هر كشــوري 
با توجــه به نیازهــاي خــود و توانمندي  هاي 
را  رشــته  هايي  دانشــگاه  هايش  در  موجــود 
طراحــي مي  كنــد. تأكید اصلی اين رشــته بر 
صنايع باالدستي است. چون به هر حال گستره 
وســیعي از قطعات و سامانه  ها در صنعت نفت 
كاربرد دارد كــه يك دانشــجو نمي  تواند به 
همه اين موارد اشراف داشته باشد. همین طور 
يك دانشــکده نمي  تواند همه اين آموزش  ها 
را ارائه كند. در اين رشــته به طور عمده روي 
تجهیزات باالدستي از قبیل تجهیزات حفاري، 
درون چاهي، سیستم  هاي دوار، تفکیك  گرها، 
لوله  گــذاری و از اين قبیــل تجهیزات تمركز 

شده است.

این  ایجاد  و   در طراحــي 
رشته، چه كمکي از صنعت نفت و به طور 
مشــخص شــركت ملي نفت گرفته شده 

است؟ 
به جــز هم  فکــري با برخــی از كارشناســان 
صعتــت نفــت در انتخاب و تدويــن دروس، 
تاكنون كمــك خاصي از صنعت نفت گرفته 
نشــده ولي انتظار داريــم در تجهیز و تکمیل 
كارگاه  ها و هم  چنین در ارائه صورت مسئله  ها 
بــه ما كمك كنند. مثــاًل بگويند صنعت نفت 
فالن قطعه را مي  خواهد، يا فالن قطعه ســاخته 
شده ولي بهمان مشکل را دارد. اگر اين گونه 
موارد توســط دســت  اندركاران صنعت نفت 
عنوان شــود می  توانیم پروژه  هاي كارشناسي 
ارشــد را بــر اين اســاس انجام دهیــم نه مثل 
پروژه  هاي آزمايشــگاهي كه متقاضي خاصی 

ندارند. پروژه ها بايد كاربردي و تقاضا  محور 
باشند تا دانشجو بتواند با صنعت ارتباط برقرار 
كنــد و در نتیجه هم به نوعي مشــکل صنعت 
حل شــود و هم تجربه عملی دانشجو افزايش 
يابد. صنعت نفت بايد توجه داشــته باشــد كه 
خروجــی اين رشــته كامال  ً در راســتای رفع 
مشــکالت اين صنعت اســت و بنابراين بايد 
به طور ويژه بايد از اين رشــته حمايت شــده 
و توسعه آن در ســاير دانشگاه  ها نیز در برنامه 

كار قرار گیرد.

 محتواي دروس چیســت و 
در این رشته  چه تعداد واحد درسی ارائه 

مي  شود؟
اين رشــته براي دو نوع ورودي طراحي شده 
است. يکي ورودي  هاي مهندسي نفت، يعني 
دانشــجوهايي كــه با نفــت آشــنايي دارند و 
ديگري ورودي  هاي ســاير رشته  ها كه با نفت 
آشنايي ندارند. براي گروه نخست يك  سري 
دروس جبراني در حوزه  هايي كه دانشــجو با 
آنها آشنا نیست پیش  بینی شده است؛ مثل علم 
مواد، طراحی اجزا و كنتــرل فرآيندها. برای 
ســاير رشته  ها مثل مکانیك، متالورژي و غیره 
كه با نفت آشنايی ندارند نیز دروس مهندسی 
نفت، عملیات بهره  برداري و مهندسي حفاري 
به عنوان دروس جبراني در نظر گرفته شده تا 
دانشجو با مفاهیم مهندسي نفت آشنا شود. در 
كل 12 واحد اصلي و 12 واحد انتخابي برای 
اين رشــته قرار داده شــده اســت. هم  چنین 6 
واحد پايان  نامه و 2 واحد سمینار هم پیش  بیني 
شده كه مجموع واحدهای ذكر شده مثل ساير 
رشته  هاي مهندسي نفت 32 واحد خواهد بود.

 برآوردتان از میزان استقبال 
دانشجویان و تمایل آنها به ادامه تحصیل 

در این رشته چیست؟
طــی مدت كمــي كه از تأســیس اين رشــته 
می  گــذرد بــا توجه بــه اخذ مجــوز پذيرش 
دانشــجو از طريق اســتعدادهاي درخشــان و 
هم  چنین بــازار كار مناســب فارغ  التحصیالن 
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اين رشته، .دانشجويان بسیار به تحصیل در اين 
رشــته عالقه مند شده   اند. بیش از هزار شركت 
در نمايشــگاه تجهیزات نفت امســال شركت 
كردنــد كه آمــار شــركت  ها و كارگاه  هايي 
كه در نمايشــگاه شــركت نکرده  اند نیز شايد 
بیــش از دو يا ســه برابر اين رقم باشــد. حتي 
اگــر هركدام از اين شــركت  ها، تنها يك نفر 
از فارغ  التحصیــالن اين رشــته را جذب كند 
بــاز هم فرصت  هــاي كاري فراواني براي اين 
دانش  آموختگان اين رشــته وجــود دارد. در 
عین حال با وجود اينکه حساب چندانی روي 
بخش دولتي باز نشــده ولي بــه طور حتم در 
آينــده، در صنعــت نفت نیز )مثل رشــته  هاي 
مکانیــك و برق كه اكنــون در فراخوان  هاي 
استخدامي  شــان چنیــن كارشناســاني را نیاز 
دارند( جايي براي اين رشــته باز خواهد شد، 
زيرا اين فارغ  التحصیالن، نفت و قطعات مورد 
نیاز آن را به خوبي مي  شناســند ولی به عنوان 
مثــال برای مهندســان مکانیك زمــان زيادي 
الزم اســت تا بــا صنعت و تجهیــزات نفت و 
چگونگی عملکرد سامانه  های آن آشنا شوند.

 عمده نیازهاي صنعت نفت 
كه فارغ  التحصیالن این رشــته مي  توانند 
در حوزه ساخت یا تأمین كاالها )به ویژه 
در بخش باالدست( رفع كنند، شامل چه 

مواردي است؟
اكثر قطعات و ســامانه  های صنعت نفت مشابه 
قطعــات ســاير صنايع اســت. به عنــوان مثال 
شــیرهای مصرفی در صنعت نفــت از لحاظ 
ظاهري شــبیه شیر آب، شیر گاز يا شیر صنايع 
غذايي اســت. ولي شــرايط عملیاتي از قبیل 
دما، میزان خوردگي يا فشــار باعث مي  شــود 
مــوارد خاصي براي آن در نظر گرفته شــود. 
مثــاًل اگر محیط خورنده اســت بايد مقاومت 
خوردگي افزايش يابد و يا اگر فشار عملیات 
باالست بايستی اســتحکام زياد شود. در بازار 
شــیرآالت كشــور ســازندگان زيادی وجود 
دارنــد. مثــاًل شــیر تولید شــده توســط يك 
شركت خارجی معتبر چند سال كار مي كند؛   

در حالی كه شیرهايي كه بدون در نظر گرفتن 
الزامات عملیاتي ســاخته مي  شــوند عمر مفید 
كوتاهی دارند. پس ســاخت، تــراش  كاري، 
پوشــش  دهی و ســاير موارد يك قطعه آسان 
اســت، اما طراحي و اســتفاده از مواد مناسب 
باعث طول عمر بیشــتر قطعه مي  شود. مثاًل در 
ساخت فلنج يا لوله جداری2 از لحاظ ظاهري 
همان تــراش  كاري و ســوراخ  كاري متداول 
انجام مي  شــود. ولي فوالدي كه برای ساخت 
اين قطعات اســتفاده مي شــود از نظر آلیاژ و 
فرآينــد تولید، نیاز به عملیات حرارتي دارد و 
تراش  كاري و فورج يا ســاير عملیات، ســبب 
تولید محصول با كیفیت و ايمنی خواهد شد. 
بنابراين مي  توان قطعه را مشــابه نمونه خارجی 
ســاخت، اما رعايت اين مالحظــات كیفیت 
را بــاال مي برد. به عنوان مثــال در حال حاضر 
تعــداد زيــادی از قطعات دكل حفــاري در 
داخل ساخته مي  شــود. اما وقتي يك مهندس 
آشنا به شــرايط كاری قطعه و مجهز به دانش 
متالورژی و مکانیك قطعه را مي  سازد، تفاوت 
بســیاري بین اين قطعه با قطعه  اي وجود دارد 
كه يك صنعت  گر ســنتی يا يــك تراش  كار 

معمولی مي  سازد.

 در حــوزه دانش ســاخت 
قطعــات چقدر با اســتانداردهاي جهاني 

فاصله داریم؟
به هــر حال فاصلــه زيادي بین شــركت  های 
داخلی با شــركت  هاي معتبر دنیا وجود دارد. 
ضمن اينکه تعداد شــركت  های معتبر محدود 
به چند كشور خاص است. اما اين طور نیست 
كه با متوســط جهانــي فاصله زيادی داشــته 
باشیم. شركت  هاي زيادي تأمین  كننده قطعات 
هســتند و اگر كشــور مــا هم بــا تحريم  های 
بین  المللی و فشــارهای سیاســی مواجه نبود، 
خريدها راحت  تر و سريع  تر انجام می  شد و به 
فکر تولید داخل نمي  افتاديم. بنابراين نمي  توان 
گفــت تولیدات مــا از لحاظ كیفیت مشــابه 
شركت  هاي معتبر است، ولي به طور حتم اگر 
جهت  گیری درستی داشته باشیم دير يا زود به 

آن شــركت  ها خواهیم رسید. ولی اگر جهت 
مشخصي نداشته باشیم و اين رشته يا رشته  هاي 
مشابه آن يا سیاست  گذاري شبیه به اين وجود 
نداشته باشد، هرگز به مقصد نمي  رسیم. ايجاد 
اين رشــته می  تواند ســبب اتخاذ جهت  گیري 
مناســب صنعت شــود و شــايد بتــوان گفت 
تحريم  هــا نیــز در ايــن زمینه نقــش توفیقی 
اجباري دارد. به خصوص در شركت نفت كه 
سابق بر اين پذيرش بسیاری از قطعات داخلي 
به سختی انجام می  شد، در حال حاضر با توجه 
به شــرايط تحمیلی موجود همکاري مناسبی 
در جهت هماهنگی ســازنده با مصرف  كننده 
و تأمین الزامات صنعت نفت انجام می شــود. 
ممکــن اســت شــیري در نوبت نخســت كه 
ساخته مي  شود پاســخ گوي نیاز صنعت نفت 
نباشد، ولي با مشاوره تخصصی مصرف  كننده 
به سازنده در خصوص مشکالت شیر و انجام 
تعاملی ســازنده، كیفیت قطعات بهبود خواهد 
يافــت كه در حال حاضرايــن فرايند تا حدي 
انجام می  شود. بنده چند سال پیش دانشجويي 
در رشــته متالورژي داشــتم كه پدرش مالك 
و مديرعامل يك شــركت پمپ  سازي سنتی 
بود. در حــال حاضر پــس از فارغ  التحصیلي 
ايشــان و با اعمال مديريــت روزآمد، در آن 
واحــد، پمپ  هــاي بســیار پیشــرفته  اي براي 
صنايــع نفت و گاز ســاخته می  شــود كه اين 
پمپ  ها بــه دلیل اينکــه بايــد در محیط  هاي 
خورنــده كار كننــد، ارزش افزوده بســیاری 
دارنــد. اكنون محصوالت ايــن واحد قابلیت 
رقابت بــا پمپ هاي آمريکايــي را دارد. البته 
پمپ  هاي اولیه  اي كه توســط آن واحد سنّتی 
ســاخته می  شد با مشکالتی مواجه بود ولی در 
نهايت با تعاملی ســازنده، واحد مذكور موفق 
به ســاخت محصول باكیفیت موردنظر شد. به 
همیــن ترتیب در بخش بازســازي پمپ  ها نیز 
همین فرآيند وجود داشــت كه بايد از طريق 
سرمايه  گذاري، تعامل و صبر، نیازهاي داخلي 
را در ســطح اســتانداردهای مورد نیاز تأمین 
كــرد. همان طور كه در بســیاري از صنايع از 
جمله صنايع نظامي شاهد اين فرآيند بوده  ايم.
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نفت  صنعت  فعلي  تعامالت   
با ســازندگان داخلي در جهت حمایت 
از ســاخت داخل را تا چه حد قابل قبول 
مي  دانیــد و ایــن موضوع تــا چه حد 
مي  تواند سبب دست  یابی به نتیجه مناسب 

باشد؟
از اين تعامــالت اطالع زيادی ندارم. شــايد 
مصاحبه حاضر باعث باز شــدن باب مذاكره 
شود. جلســاتي با قسمت تجاري  سازي ايده  ها 
در شــركت كاالي نفت داشته  ايم كه از رشته 
ســاخت تأسیســات و تجهیزات نفت استقبال 
كرده  انــد. ضمــن اينکه كمتر از يــك ماه از 
اعالم رســمي ايجــاد اين رشــته می  گذرد و 
شناخت بیشتر اين رشته در صنعت نفت نیاز به 
زمان دارد. همین مصاحبه  ها، فرهنگ سازي  ها 
و معرفي  هــا می  تواند در پیش  بــرد اين هدف 
مؤثر باشد. ممکن اســت در ادامه، يك  سري 
از دروس، واحدها يا اساتید و آزمايشگاه  ها و 
غیره كم و زياد شــوند. انجام اين امور زمان  بر 
هســتند ولي به نظــر بنده چــون جهت  گیری 
درست انجام شده انشــاءا... به نتیجه مطلوب 

خواهیم رسید.

خاطــر  بــه  مقطعــي  در   
تحریم  هــا ضرورت همــکاري و توجه به 
توانمندي  هاي داخلي پررنگ  تر مي  شود، 
اما به هر حال این محدودیت  ها در بلند 
مــدت دوام ندارند و دیر یا زود به اتمام 
خواهند رسید. با توجه به این مطلب رشته 
مورد بحــث در بلند مدت چه كاركردي 

برای صنعت نفت خواهد داشت؟ 
نخســت اينکه به هر حــال تولیدكننده  اي كه 
مصرف  كننده هم باشــد بهتريــن تولیدكننده 
اســت. ما كشــوري هســتیم كه ذخاير عمده 
نفت و گاز داريم. حجم زيادي از تأسیســات 
و تجهیزات نفت و پتروشــیمي در بخش  هاي 
اســتخراج، باالدســت و پايین  دســت داريــم 

و بنابرايــن خودمان جرو بزرگتريــن بازارها 
هســتیم. با برداشته شــدن تحريم  ها نیز دلیلی 
برای وارد كردن نیازهايمان وجود ندارد. دوم 
اينکه خوشبختانه كشور ما در منطقه نفت  خیز 
جهان قرار دارد. از خلیج فارس و عراق گرفته 
تا كشورهاي همسايه شــمالي، همگی دارای 
ذخايــر عمده نفت و گاز هســتند. در ســوي 
ديگر دنیا نیز شركايی مثل ونزوئال هستند كه 
ارتباطات خوبي با آنهــا داريم و بازارهاي ما 
بســیار وسیع اســت. به عالوه اينکه حتي اگر 
كیفیــت كاالهاي ما مشــابه كیفیت كاالهاي 
خارجي نباشــد، هرجا كه تولیدكننده داخلي 
وارد شــده، قیمت  های فروشنده  های خارجي 
شکسته شــده و يا دســت  كم مانع از افزايش 
قیمت شــده اســت و در كل اين مطلب سبب 

شکسته شدن انحصار بازار خواهد شد.

 تأمین اســتاد واجد شرایط 
ویژه بــرای درس  هایي كه تلفیق بین دو 

رشته بوده چگونه صورت گرفته است؟
با كمك اســاتیدي كه بازنشسته صنعت نفت 
بوده  اند يا سال  ها در اين صنعت كار كرده  اند، 
چند درس جديد طراحي شده است. دروس 
نمودارگیري،  ابزارهــاي  تجهیزات حفاري، 
تجهیــزات تکمیل چاه و تجهیزات ســطحي 
كــه همگــي دروس اصلــي و ســه واحدي 
هســتند. اين درس  هــا با عناويــن و محتوای 
ذكر شــده وجــود نداشــتند، ولي بســیاری 
از دروس انتخابــي مثل خوردگي پیشــرفته 
يا مهندســي ســطح، پتروفیزيــك و طراحي 
ساخت به كمك كامپیوتر وجود داشتند كه 
از اســاتید و امکانات موجود استفاده كرديم 
و انشــاءا... به مــرور لیســت دروس غنی  تر 
خواهد شــد. ضمن اينکه امیدواريم اساتید، 
افرادي كه  صاحب  نظــران، صنعت  گــران و 
در صنعــت نفــت كار كرده  انــد و بهتر از ما 
ايــن صنعــت را مي  شناســند، می  تواننــد در 

حمايــت از ايــن رشــته، پروژه  هــای آن و 
تجهیز آزمايشــگاه  ها، حتي از بعد معنوي به 
ما كمك كنند. ما ادعا نداريم كه اين رشــته 
بهتريــن و كامل  ترين اســت، اما مثل رشــته 
مکانیك كه گرايش  هاي جامدات، سیاالت 
و ســاخت و تولیــد دارد مي  توانیــم به مرور 

شاخه  هاي مختلف ايجاد كنیم. 

 برنامــه دانشــگاه در زمینه 
ایجاد رشــته  هاي جدید در حوزه صنعت 

نفت شامل چه موارد دیگري است؟
رشــته مهندســی مخازن هیدروكربوري در 
مقطع كارشناســی ارشد به صورت آموزش 
الکترونیکي )مجازي( راه  اندازي شده  كه با 
اســتقبال متقاضیان روبرو شده و امسال )مهر 
مــاه 1391( دور دوم آن برگزار مي  شــود. 
بــرای تــرم بهمن ماه نیــز اقدام بــه پذيرش 
دانشــجو در اين رشته شــده كه مورد توجه 
شاغالن در صنعت نفت قرار گرفته و آگهی 
آن روی ســايت دانشــگاه قرار داده شده و 
مدرک دانشــگاه صنعتــي امیركبیر به دانش 
آموختگان اعطا می  شــود. امســال براي ترم 
بهمن ماه دانشــگاه امیركبیر در هفت رشــته 
بــه زبان  بین المللی  الکترونیکــي  آمــوزش 
انگلیسي دانشــجو می  پذيرد كه يکي از اين 
رشــته  ها مديريت در صنايع نفت اســت كه 
آگهي و شــرايط آن روي ســايت دانشگاه 
قرار داده شــده اســت. اين رشــته كه براي 
ايرانیــان داخــل و مقیم خارج از كشــور و 
ســاير متقاضیــان خارجی برگزار مي  شــود، 
امتحان ورودی نداشــته و پذيرش دانشــجو 
در آن بــر اســاس معــدل و مجموعــه  ای از 
ديگــر ارزيابی  هــا بــوده و فارغ  التحصیالن 
همه رشــته  ها مي  توانند در آن شركت كنند. 
هم  چنین در آينده، انشــاءا... رشته مديريت 
در صنعــت نفت به زبان فارســي نیــز ارائه 

خواهد شد.
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