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مصاحبه دکتر محبوبی رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر

معرفی اهداف راه اندازی

عبداله يونس آرا

مقدمه

برنامه ریزی و حرکت به سوی خودکفایی در
صنعــت نفت که از مزیت کلیدی در کشــور
مــا برخوردار اســت نه تنها زمینه اســتقالل و
کاهش وابستگی به شــرکت های خارجی را
در پی خواهد داشت بلکه زنجیره گسترده ای
از ایجاد ارزش افزوده و اشتغال و کارآفرینی
برای جوانان این مرز و بوم ایجاد خواهد کرد.
در ســالهای پس از انقالب در راستای نیل به
خودکفایــی در صنعت کلیدی نفــت ،اقدام
مهم و اساسی صورت گرفته که این روند در
سال های گذشته و با تشدید فشارهای خارجی،
بیشتر شــده اســت .درهمین راســتا دانشگاه
صنعتی امیرکبیر اقدام به راه اندازی رشــته ای
تحت عنوان " مهندسی نفت-گرایش ساخت
تجهیزات نفت" کرده اســت کــه در ادامه به
بررســی اهداف و ضرورت های تأسیس این
رشته در گفتگو با جناب آقای دکتر محبوب،
رئیس محترم دانشکده مهندسی نفت دانشگاه
صنعتی امیرکبیر خواهیم پرداخت.

هدف از طراحي اين رشته
چه بود و چه نيازهايي شــما را به تأسیس
این رشــته در دانشــکده مهندسی نفت
دانشگاه امیرکبیر سوق داد؟

با توجــه به تجربه كاري شــخصی در زمينه

ساخت تجهيزات و قطعات صنعتی در دوره
دانشــجويي و پــس از آن و اين واقعيت كه
بســياري از تجهيزات صنعت نفت وارداتي
اســت و همچنیــن بــا توجه بــه تحريمهای
دشــمنان و نیــز لحاظ کــردن پتانســيلها و
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سرفصل ویژه

توانمنديهاي موجود در دانشكدههايي كه
به نوعــي درگير طراحي و ســاخت قطعات
صنعتــي هســتند ،از جملــه دانشــكدههای
مكانيــك ،معدن و متالــورژي ،برق و غیره
بــه اين فكــر افتاديــم كه رشــتهاي بــه نام
مهندســي نفت گرايش ســاخت تجهيزات
نفت تأســیس شــود كه فارغالتحصيالن آن
کار طراحــي ،ســاخت ،تعميــر و نگهداري
تجهيزات مورد اســتفاده در صنعت نفت را
انجام دهند .الگوي اين طرح ،رشته مهندسي
پزشــكي اســت .عمده افرادي كه در حوزه
مهندسي پزشكي كار ميكنند فارغالتحصيل
رشــته بــرق ،الكترونيك ،مكانيــك و مواد
هســتند .ولي اين دانشآموختگان به تنهایی
نميتواننــد مهندس پزشــك شــوند ،مگر
اينكه شاكله بدن انسان را بشناسند ،آناتومي
را بدانند؛ مث ً
ال برای ســاختن قلب مصنوعي
باید بدانند قلب چطور كار ميكند .بنابراین
با وجود اینکــه تخصص افــراد مکانیک یا
الکترونیک اســت اما از آنجا که شــناخت
کافی از بدن انسان ندارند نميتوانند مهندس
پزشك شوند .رشته مهندسي پزشكي نخست
بدن انســان را به مهندس معرفي کرده و بعد
ســفارش ســاخت قلب يا دريچه مصنوعي
ميدهد .در رشته مهندسي نفت  -تجهيزات
هم الگويي مشــابه رعايت شده است .اغب
تجهيزات فلزي هستند .قطعات فلزي به طور
عمده توســط متالورژها و مكانيكها ساخته
مي شــوند ،سنســورها و قطعات و تجهیزات
توســط فارغالتحصيالن رشــتههای فيزيك،
مهندســي برق و الكترونيك ،ابــزار دقيق و
غیره ســاخته ميشــود ولي از آنجــا كه اين
دانشآموختــگان نيازمنديهــای الزم را
نميشناسند ،قادر به ســاختن این تجهیزات
نیستند .بنابراين هدف ما اين بود كه مهندسی
تربیت كنيم تــا عالوه بر اینکه با مهندســي
نفت آشــنا باشــد ،بــا مباحث متالــورژي،
مكانيك ،الکترونیک وغیره آشــنا باشــد و
بتوانــد كاركرد و ماهيــت قطعات را درك 
كرده و آنها را تعمير كند يا بسازد.
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چگونه است؟

ســابقه اين رشــته در دنيا

رشــتههايي شــبيه به ايــن رشــته در برخي از
دانشــگاههای دنیا وجود دارد .اما اين رشــته
خاص با توجه بــه نيازهاي ما در صنعت نفت
ايران طراحي شــده است .خيلي از كشورها با
توجه به نيازهايشان رشته را طراحي ميكنند.
رشــته هایی مثل احداث خطــوط لوله نفتي يا
1
كارشناسي ارشد مخازن نفت يا لولهگذاری
از جملــه اين رشــتهها هســتند .هر كشــوري
با توجــه به نيازهــاي خــود و توانمنديهاي
موجــود در دانشــگاههایش رشــتههايي را
طراحــي ميكنــد .تأكيد اصلی این رشــته بر
صنايع باالدستي است .چون به هر حال گستره
وســيعي از قطعات و سامانهها در صنعت نفت
كاربرد دارد كــه یک دانشــجو نميتواند به
همه اين موارد اشراف داشته باشد .همین طور
يك دانشــكده نميتواند همه اين آموزشها
را ارائه كند .در این رشــته به طور عمده روي
تجهيزات باالدستي از قبيل تجهيزات حفاري،
درون چاهي ،سيستمهاي دوار ،تفکیکگرها،
لولهگــذاری و از اين قبيــل تجهيزات تمركز
شده است.
در طراحــي و ايجاد اين
رشته ،چه كمكي از صنعت نفت و به طور
مشــخص شــركت ملي نفت گرفته شده
است؟

به جــز همفكــري با برخــی از کارشناســان
صعتــت نفــت در انتخاب و تدویــن دروس،
تاكنون كمــك خاصي از صنعت نفت گرفته
نشــده ولي انتظار داريــم در تجهیز و تکمیل
کارگاهها و همچنین در ارائه صورت مسئلهها
بــه ما كمك كنند .مثــ ً
ا بگويند صنعت نفت
فالن قطعه را ميخواهد ،یا فالن قطعه ســاخته
شده ولي بهمان مشکل را دارد .اگر اين گونه
موارد توســط دســتاندرکاران صنعت نفت
عنوان شــود میتوانیم پروژههاي كارشناسي
ارشــد را بــر این اســاس انجام دهیــم نه مثل
پروژههاي آزمايشــگاهي که متقاضي خاصی

ندارند .پروژه ها باید كاربردي و تقاضامحور
باشند تا دانشجو بتواند با صنعت ارتباط برقرار
كنــد و در نتیجه هم به نوعي مشــكل صنعت
حل شــود و هم تجربه عملی دانشجو افزایش
یابد .صنعت نفت باید توجه داشــته باشــد که
خروجــی این رشــته کامال ً در راســتای رفع
مشــکالت این صنعت اســت و بنابراین باید
به طور ویژه باید از این رشــته حمایت شــده
و توسعه آن در ســایر دانشگاهها نیز در برنامه
کار قرار گیرد.
محتواي دروس چیســت و
در این رشته چه تعداد واحد درسی ارائه
ميشود؟

اين رشــته براي دو نوع ورودي طراحي شده
است .يكي وروديهاي مهندسي نفت ،يعني
دانشــجوهايي كــه با نفــت آشــنايي دارند و
ديگري وروديهاي ســاير رشتهها كه با نفت
آشنايي ندارند .براي گروه نخست يكسري
دروس جبراني در حوزههايي كه دانشــجو با
آنها آشنا نيست پیشبینی شده است؛ مثل علم
مواد ،طراحی اجزا و کنتــرل فرآیندها .برای
ســایر رشتهها مثل مكانيك ،متالورژي و غیره
که با نفت آشنایی ندارند نیز دروس مهندسی
نفت ،عمليات بهرهبرداري و مهندسي حفاري
به عنوان دروس جبراني در نظر گرفته شده تا
دانشجو با مفاهیم مهندسي نفت آشنا شود .در
کل  12واحد اصلي و  12واحد انتخابي برای
این رشــته قرار داده شــده اســت .همچنين 6
واحد پاياننامه و  2واحد سمينار هم پيشبيني
شده که مجموع واحدهای ذکر شده مثل ساير
رشتههاي مهندسي نفت  32واحد خواهد بود.
برآوردتان از ميزان استقبال
دانشجويان و تمايل آنها به ادامه تحصيل
در اين رشته چيست؟

طــی مدت كمــي كه از تأســیس این رشــته
میگــذرد بــا توجه بــه اخذ مجــوز پذيرش
دانشــجو از طريق اســتعدادهاي درخشــان و
همچنین بــازار كار مناســب فارغالتحصيالن
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این رشته. ،دانشجویان بسيار به تحصیل در این
رشــته عالقه مند شدهاند .بيش از هزار شركت
در نمايشــگاه تجهيزات نفت امســال شركت
كردنــد که آمــار شــركتها و كارگاههايي
كه در نمايشــگاه شــركت نكردهاند نیز شايد
بيــش از دو یا ســه برابر اين رقم باشــد .حتي
اگــر هركدام از اين شــركتها ،تنها يك نفر
از فارغالتحصيــان اين رشــته را جذب كند
بــاز هم فرصتهــاي كاري فراواني براي اين
دانشآموختگان این رشــته وجــود دارد .در
عين حال با وجود اینکه حساب چندانی روي
بخش دولتي باز نشــده ولي بــه طور حتم در
آينــده ،در صنعــت نفت نيز (مثل رشــتههاي
مكانيــك و برق كه اكنــون در فراخوانهاي
استخداميشــان چنيــن كارشناســاني را نیاز
دارند) جايي براي اين رشــته باز خواهد شد،
زیرا اين فارغالتحصيالن ،نفت و قطعات مورد
نياز آن را به خوبي ميشناســند ولی به عنوان
مثــال برای مهندســان مكانيك زمــان زيادي
الزم اســت تا بــا صنعت و تجهیــزات نفت و
چگونگی عملکرد سامانههای آن آشنا شوند.
عمده نيازهاي صنعت نفت
كه فارغالتحصيالن اين رشــته ميتوانند
در حوزه ساخت يا تأمين كاالها (به ویژه
در بخش باالدست) رفع كنند ،شامل چه
مواردي است؟

اکثر قطعات و ســامانههای صنعت نفت مشابه
قطعــات ســاير صنايع اســت .به عنــوان مثال
شــيرهای مصرفی در صنعت نفــت از لحاظ
ظاهري شــبيه شير آب ،شير گاز يا شير صنايع
غذايي اســت .ولي شــرايط عملياتي از قبيل
دما ،ميزان خوردگي يا فشــار باعث ميشــود
مــوارد خاصي براي آن در نظر گرفته شــود.
مثــ ً
ا اگر محيط خورنده اســت بايد مقاومت
خوردگي افزايش يابد و یا اگر فشار عملیات
باالست بایستی اســتحکام زیاد شود .در بازار
شــيرآالت كشــور ســازندگان زيادی وجود
دارنــد .مثــ ً
ا شــير توليد شــده توســط يك
شركت خارجی معتبر چند سال كار مي کند؛ 

در حالی که شيرهايي كه بدون در نظر گرفتن
الزامات عملياتي ســاخته ميشــوند عمر مفيد
کوتاهی دارند .پس ســاخت ،تــراشكاري،
پوشــشدهی و ســایر موارد يك قطعه آسان
اســت ،اما طراحي و اســتفاده از مواد مناسب
باعث طول عمر بيشــتر قطعه ميشود .مث ً
ال در
ساخت فلنج يا لوله جداری 2از لحاظ ظاهري
همان تــراشكاري و ســوراخكاري متداول
انجام ميشــود .ولي فوالدي كه برای ساخت
این قطعات اســتفاده مي شــود از نظر آلياژ و
فرآينــد توليد ،نیاز به عمليات حرارتي دارد و
تراشكاري و فورج یا ســایر عملیات ،ســبب
تولید محصول با کیفیت و ایمنی خواهد شد.
بنابراين ميتوان قطعه را مشــابه نمونه خارجی
ســاخت ،اما رعایت این مالحظــات كيفيت
را بــاال مي برد .به عنوان مثــال در حال حاضر
تعــداد زیــادی از قطعات دكل حفــاري در
داخل ساخته ميشــود .اما وقتي يك مهندس
آشنا به شــرایط کاری قطعه و مجهز به دانش
متالورژی و مکانیک قطعه را ميسازد ،تفاوت
بســياري بین این قطعه با قطعهاي وجود دارد
كه یک صنعتگر ســنتی یا یــک تراشكار
معمولی ميسازد.
در حــوزه دانش ســاخت
قطعــات چقدر با اســتانداردهاي جهاني
فاصله داريم؟

به هــر حال فاصلــه زيادي بین شــرکتهای
داخلی با شــركتهاي معتبر دنيا وجود دارد.
ضمن اينكه تعداد شــركتهای معتبر محدود
به چند كشور خاص است .اما اين طور نيست
كه با متوســط جهانــي فاصله زیادی داشــته
باشيم .شركتهاي زيادي تأمينكننده قطعات
هســتند و اگر کشــور مــا هم بــا تحريمهای
بینالمللی و فشــارهای سیاســی مواجه نبود،
خريدها راحتتر و سريعتر انجام میشد و به
فكر تولید داخل نميافتاديم .بنابراين نميتوان
گفــت تولیدات مــا از لحاظ كيفيت مشــابه
شركتهاي معتبر است ،ولي به طور حتم اگر
جهتگیری درستی داشته باشیم دير يا زود به

آن شــرکتها خواهيم رسيد .ولی اگر جهت
مشخصي نداشته باشيم و اين رشته يا رشتههاي
مشابه آن يا سياستگذاري شبيه به اين وجود
نداشته باشد ،هرگز به مقصد نميرسيم .ايجاد
اين رشــته میتواند ســبب اتخاذ جهتگيري
مناســب صنعت شــود و شــاید بتــوان گفت
تحريمهــا نیــز در ایــن زمینه نقــش توفيقی
اجباري دارد .به خصوص در شركت نفت که
سابق بر این پذيرش بسیاری از قطعات داخلي
به سختی انجام میشد ،در حال حاضر با توجه
به شــرایط تحمیلی موجود همكاري مناسبی
در جهت هماهنگی ســازنده با مصرفكننده
و تأمین الزامات صنعت نفت انجام می شــود.
ممكــن اســت شــيري در نوبت نخســت كه
ساخته ميشود پاســخ گوي نياز صنعت نفت
نباشد ،ولي با مشاوره تخصصی مصرفکننده
به سازنده در خصوص مشكالت شیر و انجام
تعاملی ســازنده ،كيفيت قطعات بهبود خواهد
یافــت که در حال حاضرايــن فرایند تا حدي
انجام میشود .بنده چند سال پيش دانشجویي
در رشــته متالورژي داشــتم كه پدرش مالک 
و مديرعامل يك شــركت پمپسازي سنتی
بود .در حــال حاضر پــس از فارغالتحصيلي
ايشــان و با اعمال مديريــت روزآمد ،در آن
واحــد ،پمپهــاي بســيار پيشــرفتهاي براي
صنايــع نفت و گاز ســاخته میشــود که این
پمپها بــه دلیل اینكــه بايــد در محيطهاي
خورنــده كار كننــد ،ارزش افزوده بســیاری
دارنــد .اکنون محصوالت ایــن واحد قابلیت
رقابت بــا پمپ هاي آمريكايــي را دارد .البته
پمپهاي اوليهاي كه توســط آن واحد سن ّتی
ســاخته میشد با مشكالتی مواجه بود ولی در
نهایت با تعاملی ســازنده ،واحد مذکور موفق
به ســاخت محصول باكيفيت موردنظر شد .به
همیــن ترتیب در بخش بازســازي پمپها نیز
همين فرآيند وجود داشــت که بايد از طریق
سرمايهگذاري ،تعامل و صبر ،نيازهاي داخلي
را در ســطح اســتانداردهای مورد نياز تأمين
کــرد .همان طور كه در بســياري از صنايع از
جمله صنايع نظامي شاهد اين فرآيند بودهايم.
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سرفصل ویژه

تعامالت فعلي صنعت نفت
با ســازندگان داخلي در جهت حمايت
از ســاخت داخل را تا چه حد قابل قبول
ميدانيــد و ایــن موضوع تــا چه حد
ميتواند سبب دستیابی به نتيجه مناسب
باشد؟

از این تعامــات اطالع زیادی ندارم .شــايد
مصاحبه حاضر باعث باز شــدن باب مذاكره
شود .جلســاتي با قسمت تجاريسازي ايدهها
در شــركت كاالي نفت داشتهايم كه از رشته
ســاخت تأسیســات و تجهیزات نفت استقبال
كردهانــد .ضمــن اینکه كمتر از يــك ماه از
اعالم رســمي ايجــاد اين رشــته میگذرد و
شناخت بیشتر این رشته در صنعت نفت نياز به
زمان دارد .همين مصاحبهها ،فرهنگ سازيها
و معرفيهــا میتواند در پيشبــرد این هدف
مؤثر باشد .ممكن اســت در ادامه ،يكسري
از دروس ،واحدها يا اساتید و آزمايشگاهها و
غیره كم و زياد شــوند .انجام اين امور زمانبر
هســتند ولي به نظــر بنده چــون جهتگیری
درست انجام شده انشــاءا ...به نتيجه مطلوب
خواهیم رسید.
در مقطعــي بــه خاطــر
تحريمهــا ضرورت همــكاري و توجه به
توانمنديهاي داخلي پررنگتر ميشود،
اما به هر حال اين محدودیتها در بلند
مــدت دوام ندارند و دير يا زود به اتمام
خواهند رسید .با توجه به این مطلب رشته
مورد بحــث در بلند مدت چه كاركردي
برای صنعت نفت خواهد داشت؟

نخســت اینکه به هر حــال توليدكنندهاي كه
مصرفكننده هم باشــد بهتريــن توليدكننده
اســت .ما كشــوري هســتيم كه ذخاير عمده
نفت و گاز داريم .حجم زيادي از تأسيســات
و تجهيزات نفت و پتروشــيمي در بخشهاي
اســتخراج ،باالدســت و پاييندســت داريــم
پا نویس ها
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و بنابرایــن خودمان جرو بزرگتريــن بازارها
هســتيم .با برداشته شــدن تحريمها نیز دلیلی
برای وارد کردن نيازهايمان وجود ندارد .دوم
اينكه خوشبختانه كشور ما در منطقه نفتخيز
جهان قرار دارد .از خليج فارس و عراق گرفته
تا كشورهاي همسايه شــمالي ،همگی دارای
ذخایــر عمده نفت و گاز هســتند .در ســوي
دیگر دنيا نیز شرکایی مثل ونزوئال هستند كه
ارتباطات خوبي با آنهــا داريم و بازارهاي ما
بســيار وسيع اســت .به عالوه اينكه حتي اگر
كيفيــت كاالهاي ما مشــابه كيفيت كاالهاي
خارجي نباشــد ،هرجا كه توليدكننده داخلي
وارد شــده ،قيمتهای فروشندههای خارجي
شکسته شــده و یا دســتکم مانع از افزایش
قیمت شــده اســت و در کل این مطلب سبب
شكسته شدن انحصار بازار خواهد شد.
تأمین اســتاد واجد شرایط
ویژه بــرای درسهايي كه تلفيق بين دو
رشته بوده چگونه صورت گرفته است؟

با کمک اســاتيدي كه بازنشسته صنعت نفت
بودهاند يا سالها در این صنعت كار كردهاند،
چند درس جديد طراحي شده است .دروس
تجهيزات حفاري ،ابزارهــاي نمودارگيري،
تجهيــزات تكميل چاه و تجهيزات ســطحي
كــه همگــي دروس اصلــي و ســه واحدي
هســتند .اين درسهــا با عناويــن و محتوای
ذکر شــده وجــود نداشــتند ،ولي بســیاری
از دروس انتخابــي مثل خوردگي پيشــرفته
يا مهندســي ســطح ،پتروفيزيــك و طراحي
ساخت به كمك كامپيوتر وجود داشتند كه
از اســاتيد و امكانات موجود استفاده كرديم
و انشــاءا ...به مــرور ليســت دروس غنیتر
خواهد شــد .ضمن اینکه اميدواریم اساتيد،
صاحبنظــران ،صنعتگــران و افرادي كه
در صنعــت نفــت كار كردهانــد و بهتر از ما
ایــن صنعــت را ميشناســند ،میتواننــد در
casing
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حمايــت از ايــن رشــته ،پروژههــای آن و
تجهيز آزمايشــگاهها ،حتي از بعد معنوي به
ما كمك كنند .ما ادعا نداريم كه اين رشــته
بهتريــن و كاملترين اســت ،اما مثل رشــته
مكانيك كه گرايشهاي جامدات ،سياالت
و ســاخت و توليــد دارد ميتوانيــم به مرور
شاخههاي مختلف ايجاد كنيم.
برنامــه دانشــگاه در زمينه
ايجاد رشــتههاي جديد در حوزه صنعت
نفت شامل چه موارد ديگري است؟

رشــته مهندســی مخازن هيدروكربوري در
مقطع کارشناســی ارشد به صورت آموزش
الكترونيكي (مجازي) راهاندازي شده كه با
اســتقبال متقاضيان روبرو شده و امسال (مهر
مــاه  )1391دور دوم آن برگزار ميشــود.
بــرای تــرم بهمن ماه نیــز اقدام بــه پذیرش
دانشــجو در این رشته شــده که مورد توجه
شاغالن در صنعت نفت قرار گرفته و آگهی
آن روی ســایت دانشــگاه قرار داده شده و
مدرك دانشــگاه صنعتــي اميركبير به دانش
آموختگان اعطا میشــود .امســال براي ترم
بهمن ماه دانشــگاه امیرکبیر در هفت رشــته
آمــوزش الكترونيكــي بین المللی بــه زبان
انگليسي دانشــجو میپذیرد كه يكي از اين
رشــتهها مديريت در صنايع نفت اســت که
آگهي و شــرایط آن روي ســايت دانشگاه
قرار داده شــده اســت .این رشــته که براي
ايرانيــان داخــل و مقيم خارج از كشــور و
ســایر متقاضیــان خارجی برگزار ميشــود،
امتحان ورودی نداشــته و پذیرش دانشــجو
در آن بــر اســاس معــدل و مجموعــهای از
دیگــر ارزیابیهــا بــوده و فارغالتحصيالن
همه رشــتهها ميتوانند در آن شركت كنند.
همچنين در آينده ،انشــاءا ...رشته مديريت
در صنعــت نفت به زبان فارســي نیــز ارائه
خواهد شد.
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