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با توجه به حجم وسيع استفاده از ابزار دقيق در صنعت نفت و نقش كليدي اين تجهيزات در اين صنعت مهم
كشور ،بروز هر گونه ايراد در اين تجهيزات ميتواند عملكرد زير مجموعه هاي صنعت نفت را با مشكل مواجه كند.
در مدت كوتاه خدمت اين جانب در شركت ملي پخش ،و با مطالعات انجام شده بر روي ابزار دقيق موجود ،به
اين نتيجه رسيدم كه طراحي و ساخت اين تجهيزات دور از ذهن نبوده و در صورت حمايت مسئوالن مربوطه
كامالً عملي و مقرون به صرفه است .متاسفانه با وجود حجم وسيع كاربرد ابزار دقيق در صنعت نفت ،اكثر اين
تجهيزات وارداتي هستند .در حالي كه توان علمي متخصصان كشور در حد كافي است و از عهده ي طراحي و
ساخت اين تجهيزات بر خواهد آمد.
همچنين با وجود تحريمهاي روزافزون عليه ملت ايران ،در صورت بروز نقص در اين تجهيزات و يا از كار افتادگي
آنها ،تعميرات و يا خريداري آنها با مشكالت عديده اي روبرو بوده و مدت زمان طوالني به طول ميانجامد.
لذا طراحي و ساخت اين تجهيزات در كشور از هر نظر مقرون به صرفه و اقتصادي به نظر ميرسد و زمينهي
اشتغال و رشد صنعت كشور را نيز فراهم ميآورد.

ابزار دقيق ،يك تخصص بين رشته اي ست و نياز مند استفادهي همزمان از تخصص هاي گوناگون است .لذا به
منظور طراحي و ساخت اين تجهيزات بايستي از ظرفيت موجود در كشور استفاده كرد .در اين زمينهه مهي تهوان از
تجربيات صنايع دفاعي كشور در استفاده از توان علمي كشور استفاده نمود.
چندين راه براي نيل به اين هدف پيشنهاد ميشود:
شرح
پيشنهاد بهبود

 -2ايجاد مراكز پژوهشي در زمينه ي ابزار دقيق در منهاطق مختلهک كشهور بهراي بههره بهرداري از تخصهص
پرسنل صنعت نفت ،به خصوص در جنوب كشور به علت نزديكي به منابع نفت و گاز
مراكز پژوهشي موجود در صنعت نفت ،محدود بوده و كارايي الزم را در زمينه ي ابزار دقيهق ندارنهد.
چرا بايد مهمترين مركز پژوهشي صنعت نفت كشور يعني پژوهشگاه صنعت نفت در تهران واقهع شهود و
چرا در اين مركز به ابزار دقيق كه يكي از نياز هاي مبرم صهنعت نفهت اسهت پرداختهه نمهي شهود لهذا
پيشنهاد مي شود در جنوب كشور كه همهي منابع نفت و گاز ما در آنجا واقع است و به تبهع آن اكثريهت
نيروي انساني ما در آن نقاط مشغول به كار اند ،مراكز پژوهشي ايجاد شود تا بتوان از توان علمي پرسهنل
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شاغل در اين مناطق استفاده كرد .به هر حال بخش عظيمي از تخصص و توان نيروي انساني صنعت نفت
(به خصوص مهندسين) در گير و دار كارهاي معمولي هدر ميرود كه ميتوان با ايجاد كهانونهها و گهروه
هاي تخصصي در هر منطقه از توان داوطلبان استفاده نمود.
 -1ايجاد مراكزي براي استفاده از توان علمي دانشگاههاي كشور
سالهاي گذشته شهاهد آن بهوديم كهه وزارت نفهت اقهدام بهه برقهراري دانشهكدهي نفهت در برخهي
دانشگاهها نمود و حمايتهايي را هم از دانشجويانِ اين رشته به عمل آورد .همهانطهور كهه مستحرهريد،
امروزه در پيش پا افتادهترين و جزيي ترين كارهاي صنعتي هم بايد از چندين تخصص به طهور همزمهان
استفاده نمود و نميتوان به يك تخصص خاص تكيه نمود .لذا تكيهي بهيش از حهد بهه مهندسهين نفهت
امري زيان بار براي صنعت نفت است و به نظر ميرسد بايد در اين امر تجديد نظر گردد .بهتر بود در ههر
دانشگاه مركزي يا كانوني به عنوان كانون صنعت نفت ايجاد شود و مشكالت فني و نيازهاي صنعت نفهت
از طريق اين كانونها به اساتيد و دانشجويان ارايه شود تا بتوان با تعريک پايان نامه هاي مهرتب بهه رفهع
اين معرلها پرداخت.
 -9ايجاد مركزي تحت عنوان "مركز هم افزايي صنعتي" براي استفاده از توان ساير بخش هاي صنعتي
بخش اعظم توان علمي صنعت نفت كشور بر زمينه هاي نفت ،مكانيك و مهندسهي شهيمي متمركهز
است .توسعه ي ابزار دقيهق عهالوه بهر دانهش ههاي فهوق ،نيازمنهد تهوان زيهادي در زمينهه ي مهندسهي
برق(الكترونيك ،كنترل ،قدرت و مخابرات) و مهندسي كامپيوتر است .لذا پيشنهاد ميشود جهت استفاده
از توان علمي و فناوري و تجربيات ساير بخش هاي صهنعتي و اسهتفاده ي بهينهه از تهوان علمهي كشهور،
مركزي تحت عنوان مركز هم افزايي صنعتي ايجاد شود .در ايهن مركهز نماينهدگاني از بخهش ههاي مههم
صنعتي و علمي كشور حرور خواهند داشت و ضمن نياز سنجي ،به بررسي توان موجهود در بخهش ههاي
مختلک و برنامه ريزي جهت استفاده از اين توان خواهند پرداخت.

