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تولید و توسعه بدون اتکا به دانش هرگز میسر نیست .این امر همواره در مقاطع زمانی مختلف مورد
تاکید مقام معظم رهبری( حفظه ا )...بوده است و ایشان همواره در سیاست گذاری-های خود به
تولید دانش و صدور آن و کسب ثروت از راه تولید و خلق دانش تاکید فرمودند .صنعت نفت و گاز
کشور نیز به عنوان یکی از بزرگترین و با سابقه ترین صنایع زیربنایی اقتصادی کشور نیازمند تحولی
شگرف در راه خلق دانش مدیریتی در این حوزه بوده و با توجه به روند رو به رشد جذب نخبگان
کشوری در این صنعت ،می توان از این فرصت استراتژیک و حیاتی در راستای توسعه و خلق
فرآیندهای جدید مدیریت صنعت و تدوین نظامهای کنترل استراتژیک به منظور غلبه بر ناپیوستگی
ها و پیچیدگی های محیطی استفاده کرد .مانند سایر رشته های دانشگاهی موجود در کشور نظیر
مدیریت بیمه ،مدیریت بانکداری ،مدیریت گمرک و  ...به نظر می رسد جای رشته ای خاص در
سطح دکتری و کارشناسی ارشد( جهت تدوین کتب و مقاالت و تطبیق پذیری تئوری ها ) و
سپس در مقطع لیسانس با عنوان مدیریت نفت و گاز در بین رشته های دانشگاهی صنعت نفت و
کشور خالی بوده و ایجاد آن نیروی انگیزشی باالیی در درون صنعت ایجاد خواهد نمود .
ایجاد رشته ای دانشگاهی مدیریت نفت و گاز با اولویت مناطق عملیاتی بر طبق سر فصل های ذیل
در سطوح دکتری و کارشناسی ارشد ): (1شیوه تفکر علمی و روش تحقیق  (2) ،ارتباطات و
مذاکرات حرفه ای در حوزه نفت و گاز (3) ،مدیریت امور مالی (4) ،مدیریت امور بین
الملل(بازاریابی) (5) ،مدیریت قراردادها و حقوق نفت و گاز (6) ،مدیریت انرژی های هیدرو
کربوری (7) ،حسابداری در حوزه نفت و گاز (8) ،مدیریت مگا پروژه های نفت و گاز (9) ،مدیریت
تولید و عملیات و توزیع( لجستیک )نفت و گاز (10) ،مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی(11) ،
مدیریت استراتژیک نفت و گاز

