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جای بسی شگفتی و تامل است که با توجه به پیچیدگی و اهمیت صنعت عظیم حفاری در توسعه و خودکفایی
کشور ،چرا تاکنون مرکز علمی دانشگاهی-صنعتی مجزا ،به منظور تربیت نیروی انسانی نخبه و مستعد فنی برای
پشتوانه سازی برای صنعت حفاری ،بررسی مشکالت و نیازمندیهای موجود ،و استفاده از ظرفیت فنی پرسنل ،و
تجهیزاتی صنعت حفاری تاسیس نگردیده است.
با علم به این موضوع که چرخهای تولید و توسعه در صنعت نفت روی پاشنه حفاری می چرخد و صنعت حفاری
کلید فتح مخازن محسوب می شود بکارگیری و انتقال تجربه و توان فنی و مدیریتی پرسنل حفاری و همچنین
تجهیزات و امکانات عظیم صنعت حفاری کشور ،در یک مجموعه دانشگاهی صنعتی ،در پرورش نیروی انسانی نخبه
متخصص و متعهد بسیار مفید و ضروری به نظر میرسد.
با اجرای این طرح یک پشتوانه قوی و کارآمد از نیروی انسانی برای صنعت حفاری کشور در مدت زمانی بسیار
کوتاه به وجود خواهد آمد .این مرکز دانشگاهی صنعتی با جذب و پرورش جوانان نخبه و مستعدعلمی و فنی (در
رشته های تحصیلی تخصصی صنعت حفاری از جمله تکنولوژی حفاری ،شیمی حفاری ،برق ،مکانیک ،نمودارگیری
و  )..یک ساختار تشکیالتی منسجم قوی و دانش بنیان تجربه محور در بخشهای مختلف صنعت حفاری شکل
خواهد گرفت و بدین ترتیب با توسعه منابع انسانی که رکن اصلی هرمجموعه ای شناخته می شود به اهداف
توسعه پایدار نزدیک خواهیم شد.
همچنین با تاسیس این مرکز دانشگاهی مشکالت و نیازمندیهای صنعت حفاری در فضای کامالً علمی به بحث و
چالش کشیده خواهد شد تا درجهت بهبود روشها و حل مشکالت و تامین نیازمندیهای و خودکفایی صنعت حفاری
گامهای اساسی برداشته شود.

