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 خالصه مدیریتی

سال  نیهمچنو  یتوسط مقام معظم رهبر  "نیآفرو اشتغال انیبندانش د،یتول "به مناسب شعار سال 

 یدر دانشععهاخ خوار م 1401خرداد  19 خیدر تار ونسعع،و،یتوسععط   "داریو توسعععه پا هیعلوم پا" یالملل نیب

شتغال یچالشها و فرصتها یبررس یبراای یک رو خ دادیرو  یزبانیبه م نی ممختلف علوم یشهایدر گرا یی اا

دانشهاخ  نیبا مشارکت دانش،دخ علوم  م رویداد کهدر این برگزار شد.  یدانشهاخ خوار م ن،یم دانش،دخ علوم

شد و ،یخوار م شهاخ خوار م یفناور یاحدهاشتابدهندخ تواناتک و مرکز ر صورت   یدان ست  کیب ش پنل و ن

 یعلم یهاا  دانشهاهها، انجمن نیمتخصصید گردبرگزار  در دانشهاخ خوار می 19/3/1401در تاریخ  یتخصص

ش صنعت یهارکتو  شرکت مل یبزرگ  صنا یچون  مختلف  یشاخه ها قتی، آب و ...که در حقیمعدن عینفت، 

 باانجام شععدخ  یهایضععمنا با هماهنه  .ختندپردابه تبادل نظر  زیم کیدهند دور  یرا پوشععش م نی معلوم

ا  دانشهاخ  ممتا  نشجوبه چهل دا ا  قریب ند،ینما یم سیرا تدر نی معلوم یکشور که رشته ها دانشهاههای

. در کنار ی شدزبانیم یبه ش،ل حضور جهت مشارکت در مباحث تهران، تربیت مدرس، اصفهان، قزوین و ...

دانشععهاهها  ریکه ا  سععا یزانیعز سععایرکه شععد پوشععش دادخ زنی یبه شعع،ل مجا  دادیرو ،یحضععور یبرگزار

ضور پ ستند ح صورت مجا  داینتوان سات یکنند ب شوند. عالوخ بر ا  انیدر م ،یداخل نیو متخصص دیبهرخ مند 

 دیدکتر ام یوآقا کیزیرشته ژئوف دیاسات نیا  برجسته تر ی،ی ه،یترک ا  لما یا او دگان وفسورپنل پر یاعضا

 دادیدر رو یکانادا به شعع،ل مجا  یندروکربویسععا مان منابع ه نیمحققشععناسععان و  مینا   یاردکان حائری

 .داشتندمشارکت 

شاخه ها نیدرا شهاخ در  صنعت و دان شد تا توقعات  ست تالش  ش  هری،دیا   نیعلوم  م مختلف ین

 چون: یگردد. به عنوان مثال سواالت یشیشود و چارخ اند کیبه هم نزد دگاههایشدخ و د یبررس

 داشته باشند؟ یجد راتییتغ یشناسنیدروس  م یهست که سرفصلها ا ین ایآ 

 ست که  ا ین ایآ شته گراه ش،دخ در یو نوآور یبا توجه به تحوالت فناور یدیجد یشهایر  دان

 با هم ادغام شوند؟ ایشود و  فیتعر نی معلوم های

 شود؟ جادیمختلف ا یدانش،دخ ها نیب یارشته نیب یشهایهست رشته گرا ا ین ایآ 

 شجو یضعف مهارت تواندمیصنعت  چهونه ش یدورخ ها یرا با برگزار انیدان  یکاربرد یآمو 

 د؟یجبران نما یعمل یهاکارآمو ی  و

 شجو ا ین ییمهارتها چه ست دان شهاهقبل ا  ورود به با ار انیا سب  یکار در کنار دروس دان ک

 اشتغال یبرا رندیتا مورد استقبال صنعت قرار گ ندینما

 شجو چهونه ستارتاپ یها میت جادیبا ا انیدان سب توانندیم یا  جادیخود را ا انبنیدانش کارو ک

 ند؟ینما
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به شرح  یر  موارد یو جمع بند شدبه بحث و تبادل نظر گذاشته  دادیرو نیدست در ا نیا  ا یسواالت

 خالصه میهردد:

o  آن  انیدانش بن دیتول یمال نیبا هدف تامکاالها بر واردات ) عوارض(  اتیمالپیشنهاد تخصیص

  ایی توسط وارد کنندخ ها و اشتغال محصول در کشور

o و  انیدانشجو یی ا و اشتغال یشغل ،یلیتحص با هدف کمک به رفع موانع نیخانه علوم  م جادیا

جهت  نیخانه علوم  مدر یی ا اشتغال دادیرو یدائم رخانهیدب جادیو ا نیعلوم  م النیالتحصفارغ

 یآت یدادهایرو یبرگزار

o یگا /ینفت دانیو دو م یخش، یگا  /ینفت دانیدو م یدیو تول یکامل اکتشاف یاهداده صیتخص 

حو خ جهت  نیو فناور ا انیبندانش یهاها، پژوهشهاهها و شرکتحساس  به دانشهاخریغ ییایدر

 یکاربرد یهایتوسعه فناور

o یهاشرفتیرو  کشور و همسو با پ ا یبا هدف ن نیو سرفصل دروس علوم  م شهایرشته گرا ینیبا ب  

 ینهر ندخیو آ یجهان نینو

o و فراهم آوردن ملزومات آن یه عنوان دروس اجبارب یدرس کارآمو  جادیا 

o با  انیدانشجو ییدر جهت آشنا یدر مقطع کارشناس تالیجید نیعلوم  م یواحد 3درس  جادیا

 مرتبط یسیبرنامه نو یهاو  بان یابزارها ،یتخصص یدادخ ها، نرم افزارها لیتحل

o ارشد یو کارشناس یدر مقطع کارشناس نیعلوم  م یهاپروژخ تیریمد یواحد ۲درس  جادیا 

o در   شیارشد در هر گرا یدر مقطع کارشناس تالیجید یدادخ و ابزارها لیتحل یواحد 3درس  جادیا

  ،یتخصص یو نرم افزارها یهوش مصنوع یکاربردهادادخ ها،  لیبا تحل انیدانشجو ییجهت آشنا

 مرتبط یسیبرنامه نو یهاو  بان یابزارها

o یرشته ها ریو سا نیعلوم  م نیب) یرشته ا نیب  یکاربرد یشهایگرا جادیا یبرا یزیر برنامه 

  (یمرتبط علوم انسان یرشته ها و نیعلوم  م نی، بیو مهندس نیعلوم  م نیب علوم،



 زمینزایی در علوماشتغال و فرصتهای چالشهابررسی  یک روزه گزارش رویداد

 36 زا 4 فحهص

 



 زمینزایی در علوماشتغال و فرصتهای چالشهابررسی  یک روزه گزارش رویداد

 36 زا 5 فحهص

 

  



 زمینزایی در علوماشتغال و فرصتهای چالشهابررسی  یک روزه گزارش رویداد

 36 زا 6 فحهص

 گزارش تفصیلی رویداد:

 گردید.آغا   8:30رویداد با تالوت آیاتی چند ا  کالم اهلل مجید و پخش سرود ملی در ساعت 

ثاعلی  دکترقای آ ئت علمیقیمی  ، عضووو هی

دانشووگاه خوارزمی و مدیر  دانشووکده علوم زمین

در آغا   ،به عنوان مدیر رویداد شووتابدهنده تواناتک

به سععخنرانان نشععسععت،  آمدگوییضععمن خوش رویداد

با اعالم  ، کنندگان حضعععوری و مجا ی رویدادشعععرکت

آن دالیل برگزاری رویداد و انهیزخ های  برنامه رویداد به

به مناسععب شعععار اظهار داشععتند که  ایشععان پرداختند.

توسط مقام   "نیآفرو اشتغال انیبندانش د،یتول "سال 

 یک رو خ دادیرواین   ونس،و،یتوسط   "داریو توسعه پا هیعلوم پا" یالملل نیسال ب نیهمچنو  یمعظم رهبر

 ن،یم دانش،دخ علوم یزبانیبه م نی ممختلف علوم یشهایدر گرا یی ااشتغال یچالشها و فرصتها یبررس یبرا

 ،یدانشععهاخ خوار م نیبا مشععارکت دانشعع،دخ علوم  م رویداد کهدر این . یهرددمبرگزار  یدانشععهاخ خوار م

شد و شهاخ خوار م یفناور یاحدهاشتابدهندخ تواناتک و مرکز ر صورت   یدان شست تخصص کیب  یپنل و ن

نفت،  یچون شرکت مل یبزرگ صنعت یهارکتو ش یعلم یهاا  دانشهاهها، انجمن نیمتخصصد گردمی برگزار 

به  زیم کیدهند دور  یرا پوشععش م نی ممختلف علوم یشععاخه ها قتی، آب و ...که در حقیمعدن عیصععنا

 نی معلوم یکشور که رشته ها دانشهاههای باانجام شدخ  یهایضمنا با هماهنه  .اهند پرداختخوتبادل نظر 

شجوبه چهل دا ا  قریب ند،ینما یم سیرا تدر صفهان، قزوین و ... ممتا  ن شهاخ تهران، تربیت مدرس، ا  ا  دان

 . دوشمی  ی زبانیم یبه ش،ل حضور جهت مشارکت در مباحث
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 ریکه ا  سا یزانیعز سایرکه شد پوشش دادخ زنی یبه ش،ل مجا  دادیرو ،یحضور یدر کنار برگزار

 ،یداخل نیو متخصص دیبهرخ مند شوند. عالوخ بر اسات یکنند بصورت مجا  دایدانشهاهها نتوانستند حضور پ

 یوآقا کیزیرشته ژئوف دیاسات نیا  برجسته تر ی،ی ه،یترک ا  لما یا او دگان وفسورپنل پر یاعضا انیدر م

در  یکانادا به ش،ل مجا  یندروکربویسا مان منابع ه نیمحققشناسان و  مینا   یاردکان حائری دیدکتر ام

 .رنددامشارکت  دادیرو

 

  فناوریی، نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناور محترم خیرالدین معاون علی دکترجناب آقای 

 با ارائه اسالیدهایی سخنرانی خود را ایراد نمودند.

مدیر  دکتر حبیبی رئیس دانشهاخ خوار می وجناب آقای  ن ضمن تبریک دهه کرامت و تش،ر ا ایشا

این،ه این رویداد به صورت تخصصی به این  برگزاری این رویداد، ابرا  داشتند که بسیار مناسب است که

در تمامی  مساله میپردا د و امید است

 ها بسط دادخ شود.حو خ

ای در رابطه با سپس ایشان خالصه

تعامل بین دانشهاهها و پارکهای فناوری در 

شرح ارائه بحث اشتغال دانشهاهیان بدین 

 دادند:

با توجه به نامهذاری سال به نام 

تنی بر نیا  است که هم کنیم مبای که ما داریم در تولید عنوان میآفرین وظیفهبنیان و اشتغالتولید دانش

بنیان. در راستای بهبود و ارتقای شاخصه های فناوری و نوآوری در کشور و آفرین باشد هم دانشاشتغال

ا فعالیت های مختلفی در حال انجام است. ا  تعامل بین دانشهاهها و پارکها با طرح گسترش گفتمان ه

دیپلماسی و رصد فناوری، ایجاد مدرسه اشتغال در دانشهاهها. سطوح آمادگی فناوری ا  دستیار فناوری، 

صنعتی  علم و فناوری و شهرکهای می شود و تا مراکز رشد و پارکهایمراکز نوآوری علمی و پژوهشی شروع 

ادامه میابد. مش،لی که اخیرا شاهد آن هستیم کاهش تعداد متقاضیان برای پذیرش در پارکها و مراکز رشد 

است به دلیل این،ه ما توجه کافی به مقوله کارآفرینی، نوآوری، شتابندخ ها در داخل دانشهاخ نداشتیم. برای 

پارک علم و  49 مندیم. در حال حاضر ما علمی نیا این مش،ل به کمک اساتید محترم و اعضای هیئتحل 

بنیان شدخ است. ی،ی ا  هزار شغل دانش 90باعث ایجاد مرکز رشد داریم که  ۲46پردیس،  1۲فناوری، 

اهداف اصلی ما همین توسعه و ت،میل و تقویت  یست بوم فناوری و نوآوری است که موضوع همین رویداد 
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شهاخ خوار می ایجاد کنیم و بعد ا  دو سال شاهد ایجاد پارک علم امیدواریم بتوانیم یک پردیس در داناست. 

دیهری که در حال ایجاد آن هستیم طرح ملی ترویح کارآفرینی طرح  و فناوری در دانشهاخ خوار می باشیم.

آن وارد شود که به هر دانشجو یک میلیون تومان اعتبار هزار دانشجو در  30است که قرار است در فا  اول 

با استفادخ ا  آن بتواند در دورخ های آمو شی و مهارت آمو ی کارآفرینی شرکت کند. در دخ شو تا دا تخصیص

میلیون تومان افزایش می یابد. طرح بعدی طرح ملی تور فناوری است که در  5فا های بعدی این عدد به 

د و با دستاوردهای شرکت  خ فناوری آشنا شوندر حو این طرح قرار است دانشجویان با مدیران، کارشناسان

ی فناوری و نوآوری یونس،و با جایزخافزایی و انتقال تجربه صورت بهیرد. سا ی و همبنیان شب،ههای دانش

تهران ترتیب دادخ شدخ است که امیدواریم باعث تشویق و دیدخ هم،اری کمیسیون ملی یونس،و در دانشهاخ 

 شدن کارآفرینان بشود.  

فارغ التحصیالن دانشهاهی هستند. امیدوارم این رویداد  ،درصد بی،ارهای کشور 40متاسفانه بیش ا  

هزار شغل ایجاد کردخ  65بتواند قدمی در راستای ورود آنان به با ار کار شود. ما در ابتدای سال گذشته 

بنیان در شرکت های دانش صیالن دانشهاهیهزار شغل رسیدخ است. تعداد فارغ التح 90بودیم که اکنون به 

می تواند تالشی در  بخش باشد. این امرداشته است که این می تواند نوید درصد رشد 40مستقر در پارکها 

ست رابطه با جلوگیری مهاجرت نخبهان باشد. مدرسه اشتغال درواقع در خیلی ا  دانشهاهها ش،ل گرفته ا

سا ی داشته باشد. ه هم ثبت نام کردخ و توانمندمدرستواند در این که همزمان با تحصیل دانشجو می

بنیان خواهد بود. خوشبختانه مورد ی در دانشهاهها و شرکتهای دانشهمچنین استعدادیابی و مهارت آمو 

رتباط دانشهاخ با کار را جویان قرار گرفته است. طرح دستیار فناوری نوعی کارآمو ی است و ااستقبال دانش

تواند در شرکت های دانشجوی ما همزمان با تحصیل می ه،هما 6ی طرح طی یک دورخ. در این نمایدبهتر می

میلیون تومان به دانشجویان  1این طرح ماهیانه  شود. درارک های علم و فناوری مشغول کار بنیان و پدانش

ه شدخ رفتدر نظر گ یلیون تومان برای دانشجویان دکترام 3میلیون تومان دانشجویان ارشد و  ۲کارشناسی، 

 900تاکنون تا االن به پارکهای علم و فناوری کل کشور و چند پارک دانشهاهی پرداخت شدخ است. است و 

تعداد  یادی هیئت علمی و  98ا  سال شرکت متقاضی هستند و تفاهم نامه های مختلفی ش،ل گرفته است. 

میلیون تا  ۲0ا   ،ری انتخاب شدخ باشددانشجویان ارشد و دکترا که پایان نامه و رساله شان در راستای فناو

استان شروع شدخ است. در این  31 ، در3قرار می گیرد. اخیرا طرح جوانه میلیون تومان مورد حمایت  90

ه راحت تر بتوانند به دانشهاهها و دانشجویانی که طرح پول در اختیار پارکهای علم و فناوری قرار میهیرد ک

در علوم انسانی، حو خ های هنری و معماری کمک مالی داشته باشند. در در حو خ فناوری و نوآوری حتی 

در خیلی ا  استانها بحث پسادکترای فناوری را هم داریم. حقوقی  ستا ا  آنان تقدیر هم شدخ است.این را

 شود. تومان به آنها پرداخت میمیلیون  10معادل 

 دادند: " نان "ام ایدخ ها و نیا ها ایشان در ادامه توضیحات  یر را در رابطه با سامانه نظ
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تواند هست. نظامی ایجاد شدخ است که می این سامانه به نوعی ارتباط بین صنعت و بحث نیا  و ایدخ

آوری کردخ و ایدخ ها براساس نیا  تعریف بشوند. با  این کار بسیاری ا  پایان نامه های تمامی نیا ها را جمع

ارشد و دکترا  بر اساس حل نیا های کشور مطرح می شود. خوشبختانه شورای عالی انقالب فرهنهی این را 

سامانه  مصوب کردخ است. به نوعی ی،پارچه سا ی سامانه های موجود را بر عهدخ و ارت علوم و همین

درصد اعتبار دستهاههای اجرایی برای پژوهش و  1در بندی به بحث بودجه نیز اشارخ شدخ که گذاشته است. 

کنیم و بعد ایدخ را   را وارد میفناوری باید ا  همین طریق ثبت گردد. سامانه نان به این صورت است که نیا

توانیم نیا هایمان واند پیهیری کند. ما میتدانشجویان و هر کسی میبراساس نیا  اعضای هیئتهای علمی و 

دهد و سامانه به ما گزارشات تحلیلی می را پاالیش کنیم. ایدخ ها را ثبت کنیم و به آنها گواهی بدهیم. در این

کشور  کند. به نوعی نقشه جامع نیا  و ایدخ کشور و توانمندیهایدقیقا پراکندگی نیا ها را مشخص می

هر چه سریعتر دانشهاههای دیهر هم به این سامانه متصل گردند تا بتوانیم این سامانه را  باشد. امیدواریممی

ی آیندخ اجرایی تر کنیم. پژوهشهاهها و پارکهای علم و فناوری مختلفی اکنون در این سامانه داریم. برنامه

محصوالت و سامانه نان ایجاد بستر مناسب برای اجرایی کردن شعار سال است. و همچنین معرفی 

نیا  جامعه و  ورانه و تولید مبتنی بربنیان و ایجاد  مینه های فنادیها و نیا مندیهای شرکتهای دانشتوانمن

ایم معرفی کردخ n.indexمهارت محور و شاخصی را به نام  . دورخ های آمو شیبنیانصنعت در بستر دانش

که  شهاهها و اعضای هیئتهای علمی استفادخ کنیمتوانیم بعدها این شاخص را هم برای رتبه بندی دانکه می

اند و چقدر نند و چه نیا هایی را برطرف کردخ ایی که اند اشتغالعلمی ما توانستچه تعدادی  ا  اعضای هیئت

تحقیقاتشان مساله محور بودخ است. در آیندخ قرار است جریان اقتصادی نوین در آ مایشهاههای مرجع نیز به 

و اشتغال ل بشوند که امیدواریم با هم،اری کلیه دانشهاهها قدم کوچ،ی در تحقق شعار سال این سامانه متص

 بنیان فارغ التحصیالن برداریم. دانش

 

ضمن تش،ر ا  حضار و ایشان  :دکتر حبیبی رئیس دانشگاه خوارزمیخالصه سخنان  جناب آقای 

دکتر خیرالدین جناب آقای اشارخ به صحبتهای 

رویدادهایی که در دانشهاخ در حال فرموند: من 

 ،دانمرخ دادن است را جزئی ا  فرهنگ سا ی می

د فضای ی اجزا و افراد دانشهاخ وارچون همه

شوند که بعد ا  آمو ش و پژوهش به جدیدی می

و این  مساله یابی و حل مسائل جامعه اند دنبال

بسیار ار شمند است. این گونه حرکتها نشان 

ست. قشر جوان ما در همه مقاطع آمادگی دارند که به وطن که دانشهاخ  ندخ و پویا ی این استدهندخ
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منفرد و شخصی نیست. یک فعالیت است که این فعالیتها دیهر یک  خدمت کنند. خوبی این حرکت این

ن مراکز یان را به دنبال خودش دارد. همچنیجریان سا ی است که هم دانشهاهیان، هم اساتید و هم دانشجو

کنند که اثرات این گونه فعالیتها به بهبود ژوهشی و مراکز صنعتی سطح کشور را در این راستا به خط میپ

ما با پارک علم و فناوری در ارتباط با شعار سال جلسه وری مشاهدخ می شود. و عمل،رد و بهرخدر تولید 

با این،ه کارخانه »: گفته بودداشت  داشتیم. ی،ی ا  مدیران صنعتی که در نزدی،ی دانشهاخ ما کارخانه تولیدی

در نشست هایی که در  .به این دانشهاخ نداشتم که چه کار انجام می دهد یمن نزدیک دانشهاخ بود من توجه

ا  کشور کمک بهیرم با ی،ی ا  خارج  مخواستمیکه  سال گذشته با حو خ پژوهشی داشتم برای رفع مش،لم

برای  حتی باعث شد که .حل شدم و ظرف یک ماخ مش،ل آشنا شد ا  نخبه های لیسانس دانشهاخ خوار می

ی من مشغول به در کارخانهگرفتن مجو  خدمت به صنعت سربا ی اقدام کنم و در حال حاضر آن دانشجو 

لف  یست،  مین، فنی، علوم این یک مثال  ندخ است و بسیاری ا  این مثالها در رشته های مخت «کار است.

به خصوص که ما دانشهاخ جامع هستیم همه این  مینه ها وجود دارد. با تش،ر ا  دکتر انسانی، معماری و 

 خیرالدین و سخنرانان و برگزارکنندگان و امیدوارم این کار ادامه داشته باشد.

 :زمین دانشگاه خوارزمی دکتر نخعی رئیس دانشکده علومجناب آقای  سخنان

 ننخعی به عنوان میزبان این رویداد ضمدکتر قای آ

 نان و دانشجویان ارجمند فرمودند:تش،ر ا  حضور اساتید و مهما

در کشور ما مش،ل دریاچه ارومیه یک مساله ملی است و 

میلیاردها تومان برای رفع مش،ل آن هزینه شدخ است. اما 

چون وجود دارد، ولی دریاچه هامون دربارخ ی همین مش،ل 

نشدخ  یک مساله ملی نشدخ است یک ریال هم برایش هزینه

یک مش،ل را به یک توانیم است. ما باید بفهمیم که چهونه می

که  و خاک خو ستان یک مساله ملی است؟ ما چه کار کنیمچه شدخ است که گرد  کنیم؟تبدیل مساله ملی 

در رابطه با آن ف،ری بشود. چه در مجلس و دولت  ؟ مین تبدیل به یک مساله بشود ایی در علوماشتغال

خانمها به استادیوم یک مساله ملی است اما تضاد منافع که بزرگترین مش،ل کشور است و  شدخ که رفتن

خواهم که در مطرح نبودخ است؟ ا  افراد حاضر در این جلسه میشدخ است هیچوقت  منجر به ضررهای مالی

ه به نام یک کتاب بسیار عالی نوشت Peter Schwevtzاین رابطه ف،ری کنند. یک روانشناس معروف به نام 

Inevitable surpvises: Thinking ahead in a time of Turbulence  شهفتی های اجتناب(

کشورهایی که مثل کشور ما در حال توسعه هستند و دانشهاخ هاروارد و... »ناپذیر( که در آن می گوید: 

 ما نیز «ن ایدخ می دهد.ندارند باید چه کار کنند تا توسعه پیدا کنند؟ تنها راخ ایجاد کافه هست که در آ

 بوجود بیاوریم. مین در کل کشور  ایی علومتغالی اشخواهیم یک کافه به عنوان کافهمی
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را نیز معرفی  Kevin Dunbarاثر  where good ideas come fromایشان در ادامه کتاب 

ی توسعه رشد رشان در  مینهفادخ نمایند تا تف،نمودند و به دانشجویان توصیه کردند که ا  این دو کتاب است

 جود بیاورند. ایشان فرمودند:پیدا کند و سبب شود تا ارتباطات بیشتری به و

نیز بر  Peter Schwevtzکتابخوانی و ایجاد کتابخانه مهم ترین بخش رشد یک کشور است که این 

 گذاشت. bookاین امر مهم تاکید داشتند در این حد که نام وسط فر ندش را 

کشور ا  جمله  6دکتر نخعی بیان کردند که عامل این که کشور سوئیس در حال حاضر حافظ صلح 

و ی،ی ا  صلح جو ترین کشورهاست آن است که بعد ا  جنگ جهانی برای با سا ی کشور  ایران و آمری،است

 Kevinیآقا اقدام به تولید کتابخانه کرد و این ثمرخ ی فرهنگ کتاب و کتابخوانی این کشور است.

Dunbar کنید   شب،ه ارتباطی. وقتی شما ف،ر میمی گوید ا " ایدخ های خوب ا  کجا می آیند " در کتاب

شود. ما انسان ها نیز باعث تولید ایدخ های خوب مید و کننسلول مغز شب،ه ارتباطی تولید می میلیاردها

ما االن اینجا  همانطور که مسائل را حل کنیم. توانیم با ایجاد شب،ه ارتباطی این کار را ب،نیم و بسیاری ا می

  ایی را حل کنیم.سا ی مش،ل مهم اشتغالایم و با شب،هجمع شدخ

در صحبتی دیهر ایشان بیان داشتند که با توجه به این که رشته شان آبهای  یر مینی است و شباهت 

ند.  به نظرشان این دو ا  نظر بیبسیار  یادی بین آب و نفت وجود دارد. ایشان هر دو را یک چیز می

،نی،ال را در نظر بهیریم شوند. اینهونه نیست که ما فقط تمدیریتی و سیاسی کنترل میاقتصادی، ت،نی،ال، 

تا ت،نی،ال. مثال  ضوع منشا مدیریتی و اجتماعی داردگیری کنیم بسیاری ا  مش،الت در این دو موو نتیجه

بدین صورت که کشاور   .مش،ل اجتماعی بود ،یه با موفقیت همراخ نشدی،ی ا  دالیلی که احیای دریاچه اروم

پس این اتفاق  داد.کرد حیاتش را ا  دست میمی  یرا اگر این کار را .کرد که چاخ را ببنددهمراهی نمی

  نیفتاد.

  

 :دکتر ایلماز استاد برجسته بین المللی ژئوفیزیک از ترکیهخالصه سخنان  جناب آقای 

 ایشان ضمن سالم و ابرا  خوشحالی بابت در شرکت در این همایش فرمودند:  
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ها شروع  یکه ا  انرژ میا مندیدر ابتدا ن

به  یلیفس یا  سوخت ها دیامرو خ ما با .میکن

 دیاکس یکه کربن د میاستفادخ کن یاگونه

که درخواست  ییا  آنجا. ما صفر باشد یدیتول

 شتریرو  به رو  ب یلیفس یسوخت ها یها برا

 یما مانند سوخت ها یمنابع انرژ ریا،شودیم

مسئله  کی نیاد. شو یمکمتر و کمتر  یلیفس

کار  یافراد ا مندین نهی م نیدر ا رانیا .است رانیکنندخ نفت و گا  مانند ا دیتول یکشورها یمهم برا یلیخ

و منابع آب  ییگرما نیاکتشافات  م یدر حو خ اکتشافات معدن هریآموخته و مطالعه باال است. ا  طرف د

ثبت  یمدار ا یکه ن یان،ته حاال .میهست ی،یزیژئوف یروش ها ا مندین ل،یقب نیا ییها تیو فعال ینیر می 

و  یآمو ش یدر برنامه ها دیبا یو فقط مهندس یمهندس یهاجوان در رشته انیکه دانشجواست  نیا میکن

 کیزیو ف یاضیفقط ر یدروس مهندس هیامرو خ پا طیدر شرا انعطاف را مورد توجه قرار بدهند. خود، یپرورش

کنم که رشته یم قیتشو من .داشته باشند کیزیو ف یاضیدر ر یقو یذهن ها دیبا نیو مهندساست 

که  کنمی. صراحتاً عرض مردیو اساس قرار به هیدر مدارس ا  پا یلیرشته تحص کیبه عنوان  کیزیژئوف

شما . دآیینه چندان دور به کار م ندخیاست که در آ یعیعلوم طب هیپا یا  رشته ها ی،ی یشناس نیرشته  م

 دیو با ستین یشناس نیالبته فقط  م. دیکامل کن یشناس نیرا در  م دیدار ا یکه ن یدروس هیپا دیتوانیم

 یبا توجه به با تاب .باشد یراحته ب دینبا یمهندس مدرکگرفتن  .مطالعه شوند زین کیزیو ف یاضیمطالب ر

و مهندس  لیوک یادیتعداد   ،ایدر آمر امرو خ .ن،ته کامال قابل فهم است نیا ،میدار ،ایکه ا  کشور آمر

 یپزش، یحت ،رشته ها ریسخت تر ا  اخذ مدرک سا یلیخ دیبا یوجود دارد و به نظر من اخذ مدرک مهندس

 یمهندس یبه دخ سال مطالعه دارند اما رشته ها کینزد یپزش، یدر رشته ها انیامرو خ دانشجود. باش

اندک اما با  نیتعداد مهندس ا مندین شوند. یم یلیمدرک تحص نکمتر موفق به گرفت ایسال  6به  کینزد

خوب در  مان  یکه کار یثاقیکنم ا  دکتر م یتش،ر م یلی. در آخر خمیهست ییباال یلیو مهارت خ تیفیک

 دارم.

 

 :دکتر حائری محقق سازمان منابع طبیعی کانادااب اقای سخنان جن 

ایشان به صورت مجا ی ا  کانادا مهمان همایش بودند. در ابتدا بعد ا  تش،ر ا  دعوت شدن در این  

 رویداد در رابطه با معضل گرمایش جهانی فرمودند: 
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در رو های اخیر در ایران شاهد بودیم که باالترین میزان دی اکسید کربن در اتمسفر وجود دارد. 

معضل گرمایش جهانی همه را درگیر کردخ است و مساله مهمی است. اما مساله دیهری در دنیا هست که 

ها جنگ  بحث انرژی هاست. هر دوی آنها به  مین شناسی مربوط می شود. همچنین صنعت نفت که شاهد

باعث نوساناتی در قیمت نفت و انرژی در با ار  و... جنگ اوکراین و کووید بر سر آن بودخ و هستیم. حتی

درجه ا  درجه حرارت  5/1که  بینی می کنندجهانی دانشمندان پیش جهانی شدخ است. در رابطه با گرمایش

ل است که به طبع در کشورهایی که هنو  فعلی میتوانیم باالتر برویم. البته این با رعایت ی،سری ا  مسائ

تواند باعث افزایش حتی بیشتر ا  تخمین درجه کمتر انجام خواهد شد. این می ،توسعه یافته نشدخ اند

شناسی و تاثیراتی که می تواند بر روی این معضالت ن در رابطه با دانش  مینحرارت بشود. درکل صحبت م

ای و... تامین ژی هستهطبیعی، نفت و انرسنگ، گا فسیلی،  غال منابعشد است. انرژی ما اکنون ا  داشته با

فسیلی  ، منابعشود. در حال حاضر اصلی ترین منبع انرژیشناسی مربوط میشود. تمامی آنها به  مینمی

است که جایهزین برایش نخواهد بود. اما با توجه به مش،الت، جهان در جهت کاهش مصرف کربن و در 

شناسی حال سوال این است که دانش  مینش مصرف انرژی های فسیلی در حال حرکت است. نتیجه کاه

ا  دانشهاخ تهران که ی،ی ا  بهترین  68آمو یم نیز در این راستا است؟ من ورودی سال که ما در ایران می

ه کانادا آمدم سال پیش من ب 15اند. وقتی ای استاد من بودخی ایران است بودم. اساتید برجستهدانشهاهها

من دانش فیلد  یرا  .گرفتبر سر فیلد غلط می ،یک دانشجوی لیسانس ا  من که دانشجوی دکترا بودم

آن  مان توسط ما  ،همین نامه ای که نشان دادخ شد .ی،ی ا  مش،الت ما بحث فیلد بود که چرا نداشتم.

ه ما باید تالش کنیم که ت،رار دانشجویان برای اساتید به جهت رفع این مش،ل بود. این چیزی است ک

نهردد. ما باید همزمان با جهان پیش برویم امرو خ در جهان به دنبال منابع انرژی جایهزین انرژی فسیلی 

حتی در جایی مانند خو ستان ما که کنند. هستند و دیهر مانند قبل در  مینه صنعت نفت هزینه نمی

بزرگترین منابع ماسه های نفتی دنیا را دارد. اکنون مش،ل سرشار ا  نفت و گا  است. در همین کانادا که 

شناسی را دارد چون شرکتهای نفتی به سمتی رفته اند که دیهر مانند ریزش عالقه مندان به کارهای  مین

اند و سعی در استفادخ ا  نیروهای جوان و بی تجربه کنند و حقوقهایشان را کاهش دادخ سابق هزینه نمی

دارند تا در هزینه هایشان صرفه جویی کنند. این اتفاق غیرقابل اجتناب است که در ایران نیز اتفاق خواهد 

سطح جهان کاهش پیدا  صحبت در رابطه با میلیونها شغل است که در صنعت سوختهای فسیلی درافتاد. 

رابری در موضوع ال،تریسیته و سوختهای تجدیدپذیر خواهد داشت. جهش چند بخواهد کرد.  در عوض یک 

هم اکنون در دانشهاخ کلهری در کانادا پذیرش رشته های لیسانس نفت و گا  متوقف شدخ است. چون دیهر 

شناسی بر روی در حال حاضر بیشتر گروههای  مین درآمد ا نمی باشد. و این یک واقعیت است.

همچنین موضوع چاههای  یر مینی و ژئوشیمی. حرکت به اند.  یست متمرکز شدخحیطشناسی و م مین

شناسی مربوط است شدخ است. در به معادن که با  هم به  مین ،نیا سوی انرژیهای نو و پاک باعث ایجاد 

بع ثابت توانیم به انرژی خورشیدی و بادی اعتماد کنیم و دنبال یک منرابطه با تولید ال،تریسیته ما نمی
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سنگ ا  مدار خارج شدخ و تمام نیروگاههای  غال ۲030ا سال هستیم. در کانادا برنامه این است که ت

آن نیروگاههای گا  طبیعی شود. با افزایش ماشینهای ال،تری،ی و جایهزین شدن آن با ماشینهای  جایهزین

ث شدخ کردخ است که باع یش پیدامیزان مصرف فلزات و عناصر افزا ،معمولی که مصرف سوخت فسیلی دارند

شناس . مم،ن است ما قبال به فسیلبشود دیهر الخصوص مس و یک سری عناصرعلی ای به معادننهاخ ویژخ

شناسی که قبال کمتر کاربردی بودند نیا  بیشتری در آیندخ به سایر رشته های  مین نیا  داشتیم ولی

وی ذخیرخ انرژی و منابع انرژی و مدیریت پسماندهای شناسی در آیندخ بر رتمرکز  مینخواهیم داشت. 

طبیعی و ذخیرخ آن هیدروژن ا  گا بود. بحث دیهری که وجود دارد تولید  ال،تری،ی و عناصر معدنی خواهد

است که با این پیشرفتهایی که وجود داشته هنو  هم به علت قابلیت باالی انفجار هیدروژن مش،ل است. 

ا  با ار شود باشد که باعث میشناسی مانند ندانستن ریاضیات میمینسا ی در  لامرو خ ندانستن دانش مد

 کار جا بمانیم.

 بیان داشتند: یدیهر بخشدکتر حائری در 

ام. برای مثال من شهاخ صنعتی برای دانشهاهها ندیدخمن در خارج ا  ایران تقسیم بندی به نام دان 

پروژخ را دولت فدرال کانادا پول این  کنم.را پیدا می S2Hاینجا یک مدیر پروژخ هستم که دارم منبع تولید 

کار  ایم. دانشهاخ با دولتان ارشد، دکترا و پسا دکترا کردخبا آن پول اقدام به استخدام دانشجویاست.  دادخ

چرا که چندین شرکت این مش،ل را مطرح کردخ است و ما  .ندکگذاری را میکند و دولت این سرمایه می

کاربردی است. مر بندی وجود ندارد. اینجا استاد  ی، مجموعه توانایی حل آن را داریم. مجموعه،نیز 

لت کانادا برای حل مش،ل دوگیرد. ه مانند و ارت علوم ایران هست میپولش را ا  اینسرت ک ،شناسیمین 

نهایت این به نفع  یرا به این معتقد است که در  .دهدتادی که ا  خارج آمدخ نیز بها میاسکند و به هزینه می

شود. هدف این نیست که اینها به طور ی،سان کنار هم باشند هدف آن است که تولید کنند کشور کانادا می
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وچ،ترین هزینه و نفعش به ساختار برگردد. صنعت نفت در کانادا خصوصی است و این باعث شدخ که برای ک

ف،ر شود. همین باعث شدخ به دنبال حل مش،الت باشند. در کشور ما ایران ارتباطات گسسته است و اصال 

. وجود ندارد. باید همه به هم متصل باشند و تحقیقات ا  تحقیقات کتابخانه ای در بیاید و موثر واقع شود

ریم. با این که این کربن ندا–الیز سادخ کربن ما در ایران یک آن البته تحریم ها هم بسیار موثر هستند.

برایش هزینه  سال پیش است. دانشجو مجبور است آنالیز را در خارج انجام دهد که 60 ت،نولوژی مربوط به

ایران بعضی ا  ساختارها را ندارد و این  دارد. در صورتی که در اینجا بسیار ار ان است.بسیار باالیی بر می

بین اساتید برای بهتر شدن به وجود نیاید. در کانادا من به عنوان یک استاد مجبورم باعث شدخ ا  رقابت 

 تمام تالشم را ب،نم تا رتبه ام ا  یک استاد کانادایی باالتر باشد تا اینجا بتوانم دوام بیاورم و پروژخ بهیرم.

 

 :دکتر حاتمی رئیس هیئت مدیره انجمن ژئوفیزیک ایرانجناب آقای خالصه سخنان 

فنی در هر موضوعی این،ه در حال حاضر چقدر ما دانش فنی و یشان در رابطه با پیدا کردن دانشا 

 را داریم و مش،الت و تعللهایی که در این  مینه وجود دارد سخنرانی به شرح  یر ارائه فرمودند:

ی در همه موضوعات فن ما نیا  به تولید دانش

ی گرفته تا افنی تولید چای کیسهداریم. ا  دانش

فنی بر چند پایه استوار تولید دانشدکل حفاری. 

. سرمایه ۲. استاد و دانشجو )دانشهاخ( 1است. 

 )صنعت( 

در رابطه با دانشهاخ ما هیئتهای علمی ال م را 

داریم اما مش،التی وجود دارد که باید رفع شود. 

مثال دانشجوی ما در حال حاضر در تامین هزینه 

به خانوادخ است.  این باعث  ندگی خود وابسته 

انشجویان با استعداد مهاجرت بسیاری ا  نخبهان و د

ما شدخ است. مش،ل دیهری که وجود دارد این است که در دانشهاههای ما وسایل آ مایشهاهی کم است. ما 

 ت،نیک محور نیستیم.

اما صنعت  ،اریمسرمایه کافی و ال م همچنین پارک های علم و فناوری را ددر رابطه با صنعت ما 

در حالی که ما تعدد  ی خود را به دانشهاخ اعالم ن،ند.داند و این باعث شدخ نیا هادانشهاخ را رقیب خود می
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فنی تولید  مساله باعث می شود که دانش این ، کارایی را نداریم.داریمرا اسامی در قسمتهای مختلف صنعت 

 نشود. 

رسمیت بشناسد و تمرکز بیشتری بر تولید اقالم مورد نیا  و راخ حل این است که صنعت دانشهاخ را به 

موجود در جهان در کنار ایدخ های جدید داشته باشد. برای تولید دانش فنی یک راه،ار این است که مالیات 

مستقیما برای تولید همان کاال وارد دانشهاخ شود. فنی برقرار گردد و مالیات آن انشبر واردات به نفع تولید د

نیا  است به دانشهاهها اعتماد شود و پارکهای علم و فناوری  دانشهاخ درخواست شود که آن را تولید نماید. ا 

به جای وابستهی به مراجع اجرایی کشور به دانشهاهها وابسته گردد. همانهونه که در دانشهاهها دفتر ارتباط 

این کار با شعار عملی نخواهد وجود بیاید. با صنعت وجود دارد در صنعت نیز دفتر ارتباط با دانشهاهها به 

 شد و تنها ایجاد سا مان و ادارخ باعث اتالف هزینه می باشد.

دکتر حاتمی در سخنی دیهر بیان کردند که اثبات دانشهاهها حضور متخصصینی است که ا  دانشهاخ 

را درست انجام نمی داد فارغ التحصیل شدخ و در صنعت نفت و... مشغول به کار هستند. اگر دانشهاخ کارش 

شوند. در حال حاضر دانشهاهها مراجعه صنعت به دانشهاخ صنعتی میاینها نبودند. در دنیا دانشهاهها به علت 

 افتد که صنعت به دانشهاخ اعتماد کند. تجربه ندارند و نیا  به تمرین است و این تنها در صورتی اتفاق می

 

 :نفتمدیریت اکتشاف شرکت ملی  -اکتشاف ب آقای دکتر سلیمانی معاون جناسخنان 

 :این رویداد ا   اویه صنعت به سخنرانی پرداختند و فرمودند بعد ا  تش،ر ا  عوامل برگزاری
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گیرید ا  دانشهاخ و دولت نیست بعضی ا  پروژخ هایی است که و معضل موجود دانشجو پولی که می

تی داریم. تا دانشهاخ صنعتی نشود. نیا  به دانشهاخ صنعاین است که دانشهاهها اکثرا آمو شی هستند و ما 

آنها  ،کنیم این است که توانیم با دانشهاههای خارج ا  کشور کارد و دلیل این که میتواند کار بهیرینمی

انجام . پس نیا  است یک کار آمایشی مخصوص صنعتی اند

شود تا دانشهاخ ها ا  آمو شی به صنعتی تبدیل شوند. در 

با دستور کاری  ،دانشهاخ هستم که من خود طرفدارحالی 

 90سال قبل  30شود. یشود و هیچ چیز ساخته نمنمی

ل حاضر شد در حادرصد دکل حفاری ا  خارج تامین می

شود. که حاصل دانشهاههای درصد در داخل ساخته می 70

. نیا  داریم که درصد باقی ماندخ را هم بسا یم صنعتی است 

درصد ا  گا   40رابطه با هدر رفت گا  که  نیا  داریم در

شود کاری انجام شود تا بتوانیم این کشور را شامل می

که به ذکر است مقدار گا  را وارد خط صادرات کنیم. ال م 

با این،ه ما سومین دارندخ ی گا  در دنیا هستیم هیچ 

سهمی در صادرات نداریم. نیا  داریم وسایل صنعتی که 

شناسی و... در داخل تش،یالت ژئوفیزی،ی، تجهیزات  مینرداتی است مانند ژئوفون ها ، اینک اکثرشان وا

نیا  داریم دستهاهی برای سنجش گا  هلیوم بسا یم تا نیا ی به  بنیان تولید شود.سط شرکتهای دانشتو

برای این کار دانشهاهها ا  حالت آمو شی تبدیل به پژوهشی و سپس صنعتی  واردات هلیوم نداشته باشیم.

سا ی دارد و این ی دارد که نیا  به بومیکار  یاد است و کشور نیا های  یاد ،شود. جوانانمان را ناامید ن،نیم

میتوان پروژخ کار می تواند این کسالت موجود در با ار کسب و کار را ا  بین ببرد. به دانشهاههای آمو شی ن

ای آید. مثال االن ما پروژخشود و مش،التی به وجود می یا کار انجام نمی شود یا  خمی می یرا  ،صنعتی داد

یم حال نیا  ما نیا مان را گفتماخ است سرپرست پروژخ ندارد و این معضلی است.  6در دانشهاهی داریم که 

بنیان خالقیت داشته ا آغا  کنند. اگر شرکتهای دانشر بنیان بیایند و فعالیت خوداست که شرکتهای دانش

شود. ما در میقطعا خریداری ای ارائه دهند ی کشور توجه کنند وپروژخباشند و به نیا های فعلی و آیندخ

چهونه کار را پیش می بنیانی که هسته شان در دانشهاههاست شرکتهای دانشانتظار این هستیم که ببینیم 

ای کار  یادی دارد مانند پدر پیری که نیا  به مراقبت دارد. و حاال ما باید ا  این پدر برند. ممل،ت ما ج

 پیرمان مراقبت کنیم. 

 

 :زمین پژوهشگاه صنعت نفتعلوم دکتر بیرانوند رئیس پژوهشکدهجناب آقای سخنان 
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 ایشان در ابتدا روی صحبتشان با دانشهاهها بود. و بیان کردند:

ضمن تبریک به دانشهاخ خوار می برای برگزاری این رویداد که بسیار باعث خرسندی اینجانب شد و  

تا االن بسیاری چیزها آموختم ولی سوالی دارم که چرا تاکنون هیچ یک ا  دانشهاههای دیهر چنین اقدامی 

ل بودخ ام بیشترین برون  مین صنعت نفت مشغوی علوماین سالها که در پژوهش،دخرا انجام ندادخ اند؟ در 

ما با یا دخ سپاری ها با دانشهاخ خوار می بودخ است که پس ا  انجام آن رضایت ما را هم جلب نمودخ است. 

کار دانشجویی و هم اخ خوار می است که هم، هم،اری و همنامه داریم و فعال ترین آنها دانشهدانشهاخ تفاهم

ولی دانشهاههایی داریم که حتی حاضر نیستند لوگوی صنعت نفت فناورانه بودخ است که جای تبریک دارد. 

میلیون تومان و دانشجوهای فوق  100را بر روی کار خود بزنند. در طرح میزبانی ما به دانشجویان دکترا 

  دانشجویان این دانشهاهها با این کار باعث سلب این امتیا  ا دهیم.میلیون تومان بودجه می 50لیسانس 

. دفتر 1ند. در پاسخ به دکتر حاتمی باید بهویم ما دو نوع دفتر ارتباط صنعت با دانشهاخ داریم. شوخود می

. دفتر ۲سال است که در حال فعالیت است.  15پژوهش و فناوری که پایهاخ اصلی دانشجوهاست و باالی 

حتما ا  این  ا  دوستان میخواهیم که محل ارتباط دانشجو با صنعت است.که تحصیالت ت،میلی داریم 

اینک با هر سه در حال کار و ارائه خدمات  ملی بنیاد نخبهان را هم داریم.ما در سطح . 3استفادخ کنند. 

هستیم. اعم ا  آ مایشهاخ، مشاورخ علمی و پول برای آنالیزهای بیرون ا  پژوهشهاخ. جای گله مندی ا  صنعت 

ما به عنوان پژوهشهاخ در ایم اما کدام موفق است؟ خپروژخ به دانشهاهها داد 5ی وجود ندارد ما در سطح مل

این اش،االتی است که نه به نشهاهها حتی مسئول طرح ندارند. ولی بعضی ا  این دا .حال حمایت هستیم

خواهشم این است  گردد. دانشجو در حال پرورش در آن است.دانشجو بل،ه به تف،ر و ساختار سا مانی برمی

 را فراهم کنند.که دانشهاهها این بستر 

 تشان خطاب به دانشجویان فرمودند:ایشان در قسمت دوم صحب
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این صحبت بسیار مهم تر است. دانشجویان عزیز 

ادگیری دارم و خود را من هم مانند شما نیا  به ی

د دارد این است دانم. اش،ال اصلی که وجودانشجوی می

کند که باید یک مقطع را طی کند و که دانشجو ف،ر می

عد نامه  دخ شود که بفرمایید فالن جا ، جای شماست. ب

مون و که این واقعی نیست. ما هم مثل شما بودیم با آ 

،ار بودیم و تالش کردیم مصاحبه آمدیم چندین سال بی

که امرو  در صنعت هستیم. توصیه بندخ این است که ا  

این سخنان استفادخ کنید تا موفق شوید. ما دانشجو 

ی موضوع دادیم بدون دیتای خام و که به وداریم 

دانشجو بعد ا  چندی انصراف می دهد. چون هنو  یاد 

استفادخ کند و به آنالیز  Big dataنهرفته است که ا  

دادخ ها بپردا د. اولین پیشنهاد بندخ این است که دانشجویان بروند به سمت مطالعات و آنالیزهای دادخ های 

 ند. و توصیه دومم این است که روی،رد سیستمی و تلفیقی که اکنون در دنیا حرف اول را می . چیزیبزرگ

است. ما هنو  دانشجو چینه شناس داریم که اگر به او مقطع نا ک بدهند و بهویند تحلیل رسوبی کن، 

ترین همپیشنهاد بعدی که م شما نیست.تواند. تا وقتی این مش،ل وجود دارد صنعت خواستار جذب نمی

فزار کار اسا ی آشنایی دارید و چقدر با نرمسا ی و مدلدر شما با حوضه شبیهپیشنهاد است این است که چق

در با ار جای داری ولی ما االن به  ،گفتند که اگر  بان انهلیسی بلد باشیسال پیش به ما می ۲5اید. کردخ

 ،گویم که اگر برنامه نویسی بلد باشیدن به شما میدهیم. حال منیمان انهلیسی و کامپیوتر یاد میبچه دبستا

اینقدر اهمیت دارد که اولین سوال من در هر مساله این ر با ار کار جایی داشته باشید. توانید دشما نیز می

چه توانمندیهای جانبی دارید؟ بزرگترین ایراد ما  لد هستید؟مصاحبه ای این است که چه نرم افزارهایی ب

 ،دار هم به آن نیا  داردهای مدیریتی که حتی یک خانم خانه( این است که ما با مهارتشخص خودم )حتی

دهم که اولین نفری که شما را جذب ما به آنها مسلح بشوید من قول میآشنایی نداریم. مباحثی که اگر ش

من تمام کند خود من هستم. همانهونه که همین االن ی،ی ا  دانشجویان من چنین توانایی را دارد و 

ا  این که  هارتهای جانبی بسیار توجه کنید.تمرکزم بر روی ایشان است. به تلفیق دادخ و اطالعات همراخ با م

تدریس  تدریس می کنم و هیچ موقع در هنهامیک سری محفوظات را بدانید بپرهزید. من خودم در دانشهاخ 

حس کردم در صنعت مورد نیا   دادخ ام کهآن چیزی را آمو ش  های و ارت علوم توجه ن،ردخ ام وبه سرفصل

 خواهشم ا  اساتید این است که چهار آید.چند رو  دیهر برای کار نزد من میدانم دانشجو است. چون می

راحت  شوند دوستان صنعتی بتوانندکنند که وقتی وارد صنعت می سا یبرای دانشجویان آمادخرا موضوع 

باشد که هزینه آنها نفر می 100پذیرای  ،ما ساالنه در طرح میزبانی البته شرکتدانشجویان را جذب کنند. 
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ملی نفت عمدتا مت،ی به باشد. شرکت میلیون تومان، جدای ا  آنالیزها و مشاورخ ها  می 50نفری حداقل 

دهم که من در اینجا قول می مو ی دارد.نفر کارآ ۲0است و ساالنه حداقل دانشجویان و فارغ التحصیالن شدخ

 نفر ا  دانشجویان حاضر در این همایش را به عنوان کارآمو  بپذیرم. 10حداقل 

 

ئیس کرسی یونسکو در شناسی ایران و رعضو انجمن زمین ،دکتر نظریسخنان جناب آقای 

 شناختی:مخاطرات زمین

دکتر نظری ضمن تایید تمام مطالب گفته 

 :صنعت ابرا  داشتندشدخ چه ا  جانب دانشهاخ چه 

نیز محلی ا  اعراض کنیم خودمان ف،ر میاگر 

یک دلیل اساسی آن  ،شناسی جهانیداریم در  مین

این  ،این است که  مانی که دانشجو لیسانس بودیم

ام،ان را داشتیم که ا  سمت دانشهاخ با اتوبوس به 

عنوان دانشجو بتوانیم همه جای ایران را بهردیم و 

گشتیم و این برایمان بسیار مفید بود. ولی اکنون 

دانشجوی ما این ام،ان را ندارد. درست است که االن 

دانشجو باید  بان و.... بلد باشد ولی ماهی ا  سر 

دانیم اهیم مستقیم صحبت کنیم همه ما میا  دم. گناهی بر گردن دانشجو نیست. اگر بخوگندیدخ میشود نه 

ین هستیم آن هستیم ولی در اصل ما ما ا گوییم کهنشینیم و میکه این درد جهان سوم است که همه می

خ فنی فارغ دختر من ا  دانش،دمثال که  دوست دارید ناامید بشوید یا نشوید. مساله این استهیچی نیستیم. 

اش این است که به فرانسه برود. ایشان دیهر دانشهاخ آ اد فالن جا تحصیل شدخ است و االن تمام دغدغهال

مد ندارد و من نیز توانایی آن را دارم که او نیست که بهوییم بخاطر آن کار ندارد یا رشته اش کار ندارد یا درآ

. بنابراین افتداین اتفاق همین االن دارد می خواهد برود.گوید که میولی فقط می .را در بهترین جا بفرستم

کردیم. دانشجو به کردند و ما گوش میدر اصل باید دانشجویان صحبت می .مکنیچرا ما داریم صحبت می

دربارخ تاب آوری اجتماعی اکنون تواند تحمل کند. )ما ار بشود و وقتی بی،ار شد چقدر میچه امیدی باید بی،

 آن گذشته است(.دیهر  مان   ی پایدار،نه توسعه نیمکصحبت می

گفتیم که کشورهای می سوادی بود.سوادی و بدسوادی. در قرن بیستم مش،ل ما بیدو واژخ هست: بی

در حال توسعه فالن درصد بیسواد دارند. که در نتیجه آن باسواد شدیم. افرادی ا  ایران رفتند و برگشتند و 

کنید. مانند پاستور، سا مان  مین که امرو  شما به آنها افتخار می دستهاههایی شدند بستر همان سا مانها و
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میالدی یعنی ا   مانی که چهوارا و.... داشتند در دنیا جنبش های چپ را به پا  60ا  دهه شناسی و... 

ای ردخ باال ا  دنیا ا  روی،رد مهندسی به علوم انسانی تغییر کرد. در حال حاضر در دنیا رهبره ،می،ردند

لتحصیل شدخ اند. دوران مهندس ها که ما باشیم درسه عالی حقوق بین الملل فارغ امدرسه عالی اقتصاد و م

به پایان رسیدخ. ما سا ندگی هایی نیا  بودخ را انجام دادیم. هر که برگشت ساخت. ولی االن  ۲0در قرن 

دانند که این ولی هیچ چیز نمی .زرگتری دارندی بمساله این است که همان آدمها دکتر هستند یا لیبلها

تیم. ما هستیم که داریم درگیر بدسوادی هس ،سوادی نیستیممعنای واژخ بد سوادی است. ما االن درگیر بی

کنیم و برای خائن بودن حتما نباید اسممان میر ا آقاخان آقاسی باشد. نظریه هم بدهیم کافی خیانت می

دانیم که چهونه دانیم جای ما نیست و باید بلند شویم و مینشینیم که میصندلی میاست. خیلی ا  ماها در 

 سادخ است مسائل را پیچیدخ ن،نیم.پس بحث خیلی  ایم.روی آن نشسته

 40آقای دکتر  .ایمنفر گرفته 1000ایم یا نفر دانشجو گرفته 100ما  ،می گویداالن و ارت صمت 

تواند ا  بقیه اگر شرکت نفت نمی اید.کاری ن،ردخ ؟؟؟نفر 100فقط  لیمل،ت دست شماست. ودرصد بودجه م

شما تا  مانی که اثر گذاری اجتماعی نداشته باشی  ۲019شرکتها که دیهر نمیتوان انتظاری داشت. در سال 

مالی ما بی،اریم، مش،ل  د نفر باسواد داریم. ما ناامیدیمطبق تعریف یونس،و است. حاال چناین باسواد نیستی. 

داریم و مساله این است که احترام امامزادخ دست متولی اش هست. چند سال پیش در نمایشهاخ کتاب من 

به آقایی برخوردم که دانشجوی دانشهاخ شریف بود. به او گفتم  .در بزرگترین غرفه که ا  آن کن،وری هاست

ای مجبوری ترین دانشهاخ درس خواندخ،ه در بهتو با این .توانی نمونه خوبی برای فر ند من باشیکه تو نمی

 . تا خرویمدهد که ما داریم اشتباخ میآمو شی انجام دهی پس این نشان میتبلیغ کار  ،برای کسب درآمد

کند. همه قائل به این مساله ایم ولی در متدلوژی ماند و مهاجرت نمیاین دانشجوی شریفی ای است که می

 1000تواند شرکت کند ولی دانشهاخ با نفر می 5/1رکت  با صات بزرگ یک شمش،الت هست. در مناق

 ،کشدتواند. برای ثبت شرکت در حالی که در کشورهای اروپایی نیم ساعت بیشتر طول نمیدانشجو نمی

سا ی اما تا اینها شب،ه .فرم داریمپلت ،قانون داریم ،اینجا بسیار موانع دشوار وجود دارد. ما ساختار داریم

قتی همه چیز ما ا  افتد. وتا همه استفادخ کنند اتفاقی نمی ،همه ام،انات روی میز گذاشته نشودنشود و 

 شود ما باید طلب،ار باشیم نه بده،ار. مالیات خرج می

شناسی وجود داشته شورای عالی  مین 1339که در سال  در ادامه ایشان ن،ته ای را مطرح کردند

شناسی ارائه دهد و سهم خود را ید و نیا هایش را به سا مان  مینکس بیا دادخ که هراین ام،ان را می است.

 است.رایی بهتر اتب ا  تکخرد جمعی شدخ که به مراین باعث ایجاد یک پرداخت کند تا کار انجام شود. 

حل که منیا  داریم  ارخ این شورا را به وجود آوریم.است. ما نیا  داریم که دوباکنون این شورا منحل شدخ

ای البته هیچ بچه تی کاهش بیابد.سهم دستهاههای ح،وم تری به شرکتهای خصوصی دادخ شود.جوالن بیش

افتد. و قطعا این مساله نیز در ابتدا ش،ستهایی خواهد داشت. ولی تا ش،ست بدون  مین خوردن راخ نمی 
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المللی فرمهای بینرم، پلتففرم این کار وجود دارد که بهترین پلتنباشد موفقیتی به دست نمی آید. پلت

ما نیز باید تغییراتی در این  بخش است. سانس در خارج ا  ایران بسیار لذتاست. مثال اسم رشته های فوق لی

شناسی وگنر ما هنو   مین .درسی را تغییر دهیممواد اسامی ایجاد کنیم. نه تنها در این موضوع بل،ه ما باید 

ن مشترک سف است. ما هیچ چیز نداشته باشیم خاک مشترک داریم و گورمادهیم. و این جای تامی را درس

 است. پس باید تالش کنیم.

 

 

 

 :رئیس هیئت مدیره انجمن ژئو مکانیک نفت ایران ،دکتر قاسم زادهسخنان جناب آقای 

 :ایشان در این همایش فرمودند

کنیم ا  ی وسایلی که استفادخ میسایر رشته ها خدماتی هستند. همه همه چیز ا  مهندسی است و

بنابراین این رشته واقعا ی،تاست و  .ی  مین داریم که تک و منحصر به فرد استمهندسی است. ما یک کرخ

که هم  همچنین معرفی انجمن ژئوم،انیک نفت ارد. روی صحبتم با دانشجویان است.خیلی جای کار د

اشتغال هم در عناصر جدید علمی است نه قدیمی.  باشد. همچنین با ار کار دارد.یا  کشور مینوپاست و هم ن

سال است که تاسیس شدخ  10درصد دانشجویی هستند که بی،ار هستند. انجمن ما  40روی صحبتم با آن 

ریق انجمنها د. ا  طاست. اولین فعالیت دانشجو باید این باشد که شرکتهای مرتبط با رشته شان را بشناسن

تهای مرتبط را توانند شرکدانشجویان می

کنم که دانشجویان در بشناسند. توصیه می

سمینارها، دورخ ها و کارگاههایی که توسط 

ت خصوصی دانشهاهها، انجمنها و موسسا

شود شرکت کنند تا با ار کار را برگزار می

بشناسند. البته ا  شرکتها هم  بیشتر

نداشته باشند که دانشجو خواهم که توقع می

ی بین ما وارداتی است و ما باید رابطه سال سابقه دارد را داشته باشد. دانشهاخ و صنعت ۲0توانایی کسی که 

این دو را بفهمیم تا بتوانیم بهترین و بیشترین استفادخ را ا  آن ب،نیم برای این کار استفادخ ا  رشته های نوپا  

 و جدید بهتر است. 
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ادامه صحبتشان توصیه های دیهری نیز به دانشجویان کردند. ا  جمله یاد گرفتن برنامه  ایشان در

 :های تجاری و کاربردی و عدم استفادخ مطلق ا  کتاب و جزوخ. ایشان فرمودند

به فعالیتهای پژوهشی  می با نرم افزارها را بلد باشند.دانشجویان در این دورخ باید کار کامپیوتری و عل

مجالت پژوهشی و نشریه های علمی بسیار مفید است. همچنین شرکت در کنفرانسها در این رابطه  بپردا ند.

در مسابقات و جشنوارخ ها  توانند ا  آنها استفادخ کنند. شرکتا که امرو خ به صورت غیرحضوری میو وبیناره

آشنایی با سیاست های رو   باشند.به دنبال ایدخ های نوین  تواند برایشان بسیار تاثیرگذار باشد. در کلنیز می

دانشجو باید دیتا داشته »غال و بودجه نیز بسیار راههشاست. خطاب به صنعت گفتند: دولت در  مینه اشت

ا  موضوعات مهمی که ایشان ی،ی دیهر امرو خ اهمیت دانشهای بین رشته ای بسیار باال رفته است.  «باشد.

رایشها و آ مایشهاههاست. ایشان ایجاد شغل را یک فرآیند دانسته اهمیت مفاد درسی اصلی و گ .اشارخ کردند

االن که دانشجو هستید تالش کنید.  برای اشتغال اگر ا  .افتدو فرمودند در یک برهه  مانی اتفاق نمی

ر به د ورود به با ار کاهر چه این تالش دیرتر انجام گیر کار شوید.وانید بعد ا  دانشهاخ وارد با ارتبالفاصله می

وقتی کاری را به خارج ا  کشور  ،یان درخواست کردند که در نظر بهیرندتعافتد. خطاب به صنتاخیر می

کنند خیلی ا  هزینه وقتی که همان کار را به داخل واگذار کنند. هزینه ای بسیار  یادی را صرف می ،بدهند

 د. شود تا به نتیجه مطلوب نرسنکنند در نتیجه باعث میها را حذف می

 

 :دکتر گل محمدی مشاور سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشورسخنان جناب آقای 
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در ابتدا ایشان بیان داشتند که  

برای شروع کار دانشجویان باید پایه ی 

قوی داشته باشند و این بدان معناست 

که تسلط کافی برای دروس تدریس 

منجر  در دانشهاخ بسیار مهم است.  شدخ

به باال رفتن توانایی تحلیل، تفسیر 

اطالعات دانشجو میهردد. مطلب دیهر 

آن،ه مهارت بسیار بسیار مهم است. 

نار هر گونه دانشجویان عزیز در ک

کنید باید آمو شی که دریافت می

توانایی آن را داشته باشید که آنها را در 

تحلیل و تفسیر ب،ار گیرید. ن،ته دیهر 

بین افراد متخصص و  ایجاد ارتباطات

اساتید و صنعتیان آن رشته است. نرم 

افزارها را به خوبی آمو ش ببینید. برای 

کارهای عملی وقت بهذارید. خودتان را 

به مجموعه های خصوصی اثبات کنید. 

ما اکنون به دنبال متخصصی هستیم که بتواند نقشه های  مین در کل ا  فرصت ها نهایت استفادخ را کنید. 

شناس تنها با دیدن نقشه ن تهیه کند. به صورتی که یک  مینسی معدنی درست و منطبق با سر  میشنا

بدون حضور در سر  مین تمام اطالعاتی که با حضور به دست می آورد با آن نقشه بتواند به دست بیاورد. 

صندوق های سرمایه در حال حاضر در دنیا سعی کنید پاسخ مطلوبی به نیا های جامعه معدنی ارائه دهید. 

گذاری بر روی صندوق های جسورانه هستند که سهام ری وجود دارد که به دنبال سرمایهگذاری کالن بسیا

خیلی معمول یک استارت آپ را بهیرند که با یک نوآوری جهش عجیبی ب،ند. ما اکنون در بحث آنالیز 

ید و هم،اری کنید. االن مباحث خیلی مش،ل داریم. با دوستان شیمی و دیهر رشته ها ارتباط بهیر

logging  در دنیا به صورت دیجیتال صورت می گیرد و ما هنو  به صورت دستی و با خطای بسیار باال در

 دیهر بحث باطله های معدنی است.حال انجام دادن آن هستیم. در بحث معدنی نیا  بسیار است. یک نیا  

و ،نم مهارت مهارت مهارت. فقط به دانش پایه توجه ن،نید باید روی آن کار شود. در آخر دوبارخ تاکید می

ما هم ا  صفر شروع کردیم. بیشتر توجهتان را برای ورود  .برای ورود به محیط کار در ابتدا سخت نهیرید

 بهذارید و بحث درآمد را در اولویت بعدی قرار دهید. 
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 :شرکت انرژی دانا –مدیر پژوهش و توسعه  ،دکتر صالحیناب آقای خالصه سخنان ج

بخش اصلی   4ایشان در ابتدا به معرفی شرکت دانا پرداختند و فرمودند: شرکت انرژی دانا دارای 

است. بخش اول، اکتشاف و تولید. که وظیفه اش مدیریت توسعه و تولید ا  یک مخزن است. چندین سال 

که  است. OFSباشد. بخش سوم، است که کارش را شروع کردخ است. بخش دوم، خدمات میادین نفتی می 

داریم. همه آنها به نوعی با خدماتی متنوعی  OFSباشد. در بخش گذاری مینوپاست. و بخش چهارم، سرمایه

 مین در شرکت انرژی دانا مربوط به خدمات ژئوفیزی،ی و عملیات ی کار علوم مین مرتبط است. عمدخعلوم

  مین که عمدتاا  فارغ التحصیالن علومنفر  10۲در شرکت ما  در حال حاضرحفاری و اکتشاف و تولید است. 

شناسی، ژئوفیزیک و مهندسی نفت گرایش اکتشاف است، مشغول به کار هستند. رشته تحصیلی آنها  مین

ای و دادخ ت، پردا ش و تفسیر دادخ های لر هدر حال حاضر ما به دنبال جذب افراد در  مینه های عملیا

  هستیم.ای لر خبینهای 

و ه نیا  به بهبود دارند پرداختند ایشان در ادامه به برررسی فرصتها، چالشها، نقاط قوت و فضاهایی ک

ت انرژی دانا نیز انجام دادخ اند و پیشنهاداتی را نیز راه،ارهایی را ارائه دادند که تعدادی ا  آنها را در شرک

 موارد ذکر شدخ توسط ایشان به شرح  یر می باشد: بیان فرمودند.  برای دانشجویان

 فرصتها:

نیا مند  ی های  یادیو فناور  مینبه خدمات علومکشور ما دارای ذخایر بزرگ نفت و گا  است. که  .1

 است.
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بنیان ه خوبی برای پیشرفت شرکتهای دانشعدم حضور شرکتهای رقبای خارجی در کشور  مین .۲

 فراهم کردخ است.

افزاری نیز بسیار افزاری و چه سختتوسعه در ایران چه در  مینه نرم ولید وهزینه پایین ت .3

 کنندخ است.کمک

 

 

 چالشها:

تواند مش،التی ایجاد موانع و پیچیدگیهای پذیرش ت،نولوژی و ت،نولوژیستها و کشش پایین با ار می .1

 کند.

تحریم ها ایجاد شدخ باعث گذاری های کشور، شرایط مالی و بود تجربه خارجی که بر اثر سیاستکم .۲

  مین به داخل محدود شود.مشدخ با ار خدمات علو

 کاهش تعداد پروژخ ها نفت نیز ی،ی ا  مش،الت است. .3

 نقاط قوت:

بنیان که منجر به تمرکز بیشتر در این  مینه شدخ است. نامهذاری سال به عنوان تولید دانش .1

 همچون طرح دستیار فناوری و...

 شود بستر ال م فراهم باشد.راکز آمو شی و پژوهشی که باعث میمتعدد دانشهاهها و  .۲

نیز ی،ی ا  نقاط قوت به حساب  دارا بودن دانشجویان و فارغ التحصیالن مستعد و پتانسیل باال .3

 آید.می

 فضاهایی برای بهبود:

بهبود تواند انشهاهها که با تغییر سرفصلها میعدم انطباق نیا های صنعت با دانشهای موجود در د .1

 یابد.

 و... مین و نداشتن دانش حداقلی ا  ژئوفیزیک شجویان علومتک محوری بودن جمع کثیری ا  دان .۲

 راه،ارها و کارهای انجام شدخ در شرکت انرژی دانا در راستای رفع مش،الت:

 در شرکت انرژی دانا برای جذب مستقیم دانشجویان ا  دانشهاهها "باور"ایجاد طرح  .1

شرکتها به طوری که شرکتهای اکتشاف و تولید در راستای ایجاد نیا های  با  تعریف وظایف .۲

 فناورانه، تست و توسعه آنها
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آپ ها و گذاری خطرآفرین که موظف به شناسایی استارتتاسیس صندوق های سرمایه .3

 گذاری در آنهاست.سرمایه

 پیشنهادات:

 شرکت در برنامه های کارآمو ی بخصوص طرح دستیار فناوری  .1

  machine learning / programming / data scienceآموختن موضوعات رو  مانند:  .۲

 ایجاد شب،ه ارتباطی با دانشجویان دیهر و افراد مختلف چه در رشته خود و چه در رشته های دیهر. .3

درخواست دانشجویان برای تغییر و تنوع سرفصلها در دانشهاهها و همچنین درخواست آنان برای  .4

 .  خواندن دروس مورد نیا  مانند: مدیریت پروژخ و برنامه نویسی و...مم،ن بودن 

 

 اعضای پنل:سخنان دانشجویان با 

انتقادات و پیشنهادات خود دانشجویان اقدام به پرسش سواالت و بیان  ،پس ا  سخنرانی اعضای پنل

 پردا یم:سخنان می کردند که این سخنان بعد ا  وقت نما  و ناهار نیز ادامه یافت. در  یر به شرح

چه در مقاالت ی دانشجویان قابل استفادخ باشد )داریم که برا data baseما یک مرجع جامع آیا  (1

کتاب های  ف،ری برای این موضوع شدخ است؟ چراها و چه آمو ش و تمرین( چه نامه وپایان

 شوند؟ مین هم اکثرشان تجدید چاپ نمیعلوم

باشد که وب محور  مین میجود هست، پایهاخ دادخ های علومکه مو data baseجامع ترین  الف(

ای دادخ این پایهاخ دار و در سطوح مختلف که با دادن درخواست برای مجو  قابل دسترسی هست.

 آید.ن میهای بسیاری است که ب،ارتا

 ند مین دارقوانینی در کشور وجود دارد که تمام دستهاههایی که تولیدات در رابطه با علوم ب(

شناسی قرار بدهند که متاسفانه تا االن موظفند یک نسخه ا  دادخ هایشان را در اختیار سا مان  مین

 محقق نشدخ است.

دادخ های نفتی به دلیل محرمانه بودن دارای ممنوعیت ا  سمت شورای امنیت ملی کشور  ج(

 هستند.
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آیا این ام،ان وجود دارد که دو  (2

میدان نفتی )ی،ی در خش،ی و 

ی،ی در دریا( که دارای 

ممنوعیت خاصی نباشد و در 

ی حساسی و استراتژیک نقطه

خوبی  data baseنباشد و 

داشته باشد را دادخ هایشان را 

برای در اختیار دانشجویان 

 قرار بهیرد؟ توسعه فناوری

اما مجو  ال م باید ا  شورای امنیت ملی کشور گرفته شود و  پیشنهاد بسیار خوبی است الف(

 ش این است که دانشهاهها تقاضا بدهند.،ارراه

 

چرا ام،ان تخصصی تر  گیرند؟قه و با استعداد مورد توجه و حمایت قرار نمیچرا دانشجویان با ساب (3

لی هایشان نه تنها چرا ایدخ هایی که ما داریم خی تر شدن محدود است؟کادمی،یشدن همراخ با آ

 استقبالی ا شان نشدخ بل،ه موانع هم ایجاد گشته است؟

. مردم نیز به بینند چون تقاضایی نیستصاحب های صنعت نیا ی به توسعه فناوری نمی الف(

کاالی کم کیفیت راضی هستند. اگرچه اتفاقاتی همچون مرکز توسعه و فناوری صنایع معادن راخ 

 افتادخ است.

چه در دانشهاخ چه صنعت کم نیاورید و چیزهای جدید  کنید و کنم کفش آهنین بپامیتوصیه  ب(

 بیامو ید و وقتتان را تلف ن،نید.

 

توان نتیجه گرفت که همه به مش،الت موجود واقفند ولی کاری طبق صحبت هایی که شنیدیم می  (4

کنم که درخواست می شود مندر رابطه با حل مش،الت و ا  بین بردن این دور باطل انجام نمی

 بزرگان کمی راخ را برای دانشجویان هموارتر کنند.

 صنعت این فرصت را حتما برایتان ایجاد خواهد کرد. الف(

 

همان شود و دادخ نمیال م ضمن تش،ر ا  اساتید و برگزار کنندگان، در این مورد که به دانشجو بها  (5

همان دانشجو دوست دارد مهاجرت کند، دانشجو  دانشجو در داخل عاجز و در خارج ا  کشور توانا!!!

 تواند؟! تواند و اینجا نمیافتد که آنجا میا  هم همان نیا  پس چه اتفاقی میدانشجوست و نی
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تا  مانی که کند دانشجو هیچ پیشرفتی نمی .گیردکه دانشجو در بطن کار قرار نمیاین است  مش،ل

م با سال است داری 40فقط کتاب محوریم. ما  مامش،ل اینجاست که  .عت جداستآمو ش ا  صن

دانیم مش،ل کجاست و رویم دریغ ا  پذیرش مدیریت اشتباخ. همه مییک مدیریت اشتباخ به جلو می

مساله و راخ حل مشخص است وهنو  درگیریم. ای کاش ا  تصمیم گیرندگان و مسئوالن کشور نیز 

  شنیدند.مع ما حضور داشتند و حرف مارا میدر ج

دانشجو نیا  به تامین منابع مالی و جایهاخ دانشجو دارد. در حال حاضر دانشجو برای تامین معاش و 

شود کار کرد در حالی که یک فرمودید کار ب،ند، چهونه می .هزینه حمل و نقل خود مش،ل دارد

 رو  در هفته کالس دارد؟ 5دانشجوی فوق لیسانس 

شناسی جایهاخ خودش را ندارد، بسیاری ا  مان  مینرسد که سا ن،ته آخر این،ه به نظر می

 گرفت.شود اگر در جایهاخ مناسبش قرار میمش،الت حل می

 ایم.ندیدخ وستان منابع انسانی را در اینجای،ی ا  چالشها این است که ما هیچ وقت د الف(

ست ولی دادخ ا رضایتمندی نسبی است و نسبت به هرشخصی متفاوت است. اتفاقات خوبی رخب( 

 این،ه چقدر رضایتمند باشیم مربوط به خودمان است.

  باید بیامو ید که ار ش افزودخ تولید کنید و کار را عار ندانید.ج( 

پسندم که هوش اجتماعی باالیی داشته باشد. من خودم شخصا )دکتر شاکری( دانشجویی را مید( 

شناسی نیا  وافر داریم و بسیار مهم است ما امرو خ به مهارت مدیریت پروژخ و مهارت سرچ در  مین

ه که استادی این مهارت را به دانشجویان آمو ش دهد که عالوخ بر دانش، تجربه شخصی در آن  مین

 را نیز داشته باشد.  

سا ی و ارتباط با صنعت را امرو خ شتابدهندخ ها و مراکز رشد داریم که به دانشجویان تیمه( 

بیامو ند. نیا  های واقعی صنعت هنو  کامال مشخص نیست ولی دارد بر روی این موضوع کار 

 ی لیست نیا  های واقعی هستیم.شود و درصدد تهیهمی

 

به  ت و ا  پاسخ دادنکاران اسدانشهاخ و دست اند خورد همراهی ن،ردنچشم می اولین چیزی که به (6

 ،نند.کند سرپیچی میکسی که سوال می

دربارخ برگزاری کارگاخ های آمو شی، ما سه راخ برای برگزاری کارگاخ داریم ش اساتید باتوجه به فرمای

. که بیرون.  موسسات 3. انجمن های علمی دانشجویی ۲  ی مرتبط عملی. انتخاب واحدها1

به طور مثال کارگاهها برای موسسات بیرون حالت درآمد ایی دارد کاش تسهیالتی فراهم بشود که 

 مند شود.ا  این کارگاهها بهرخ  ن دانشجو بتواند با چند درصد تخفیفمنجبا عضویت در فالن ا
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نویسی  ه نام برنامهگویید برنامه نویسی یاد بهیرید آیا ما در انتخاب واحد هایمان واحدی ببه ما می

داریم که آمو ش دادخ شود؟ ما واحد های ال،ی  یاد داریم و سرفصل های و ارت علوم نیا  به تفسیر 

 اساسی دارد. ما نیا  داریم که با نرم افزار های مورد نیا  و مرتبط با رشته مان حداقل ی،بار کارکنیم.

شود که آمو ش کارگاهها را بر عهدخ بهیرند تا نمیچرا به دانشجویان ارشد و کارشناسی اجا خ دادخ 

 سا ی برایشان محسوب شود؟هم ر ومه هم یک درآمد ایی و 

دهند ا  وسایل ان میچرا دانشهاهها در طول آمو ش هایی که در ترم های تحصیلی به دانشجوی

شینه کنند؟ که پیعلمی پیرامون دانشهاخ استفادخ نمیموجود مانند سنسورها و... برای پایش 

نامه بتوانند ا  آن به مطالعاتی و آمار منطقه ای دستشان باشد که دانشجویان در هنهام نوشتن پایان

 عنوان یک بانک اطالعاتی بلندمدت استفادخ کنند؟ این،ار ا  کجا باید شروع بشود؟  

باشند. کنندخ االن انجمنها باید خیلی کمک الف(

رگزار های آمو شی بدرحال حاضر انجمنها دوره

توانید کنند، در صورت عضویت در انجمنها میمی

ف و حتی های بسیار ار ان قیمت با تخفیدر دوره

ه( شرکت رداخت هزینگاهی با اسپانسر )بدون پ

 انجمن ها حفظ کنید.تان را با کنید. رابطه

اش )کاری که رشته شود کهکسی موفق میب( 

به عنوان بیزینس ویا در حاشیه به آن نهاخ کند، ی  ندگی اش بشود. کسی که همه( دهدانجام می

شود. شما باید شب و رو  تالش کنید و مهارت کسب کنید. وببینید چه چیزی اهمیت فق نمیمو

رسید. هرکس باید خواهید میید و هم به چیزی که میبرارد. با انجام این کار هم لذت میبیشتری د

 به اندا خ خودش موثر باشد.

 تا هرجا که بتوانم پیهیر این مسائل هستم. یثاقی()دکتر م منج( 

 

ر صورتی که تا جایی که من د .شودی کارشناسی اهمیتی دادخ نمیدر ایران به دانشجو هاچرا واقعا  (7

 شود؟دادخ میبه دانشجویان کارشناسی  م در خارج ا  ایران اهمیت بیشتریمطلع هست

 مین و و مهارت های پیشرفته تری در علومخواستم درخواست کنم که نرم افزار های پیشرفته می

تا دانشجو حداقل مهارت های جامع مانند برنامه نویسی به دانشجوی کارشناسی آمو ش دادخ شود

ی به با همان وارد با ار کار شود و درآمد داشته باشد که حتی مم،ن است با این کار دیهر نیا  بتواند

 ادامه تحصیل برای دانشجو نباشد.
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دانشهاخ خوار می اقداماتی انجام دادیم و دوبارخ هم  مین ما در این رابطه در دانش،دخ علوم الف(

 شود.وبی مانند نوشتن گزارشات و... میخواهیم داشت ،که شامل دورخ های فنی و مهارتی خ

 

درصد  40درصد معادنی که داریم، هیچ  یرساختی برای حضور بانوان ندارد. حداقل  90در ایران   (8

ورودی های  مین شناسی خانم هستند. هر دانشهاهی در رشته ی معدن، ورودی خانم دارند. ولی  

که معادن نیروی خانم نمیهرند. درس خواندخ ایم، دورخ های ال م را گذراندخ ایم، ولی جایی نیست 

ما به امید کار به این رویداد آمدخ ایم. من خود رشته ی اقتصادی خواندخ ام که  ما را استخدام کند.

در  مینه اکتشاف کار کنم. اگر قصد داشتم پشت میز و سیستم بنشینم، قطعا رشته ی دیهری را 

و ماسه کار انتخاب می کردم. این همه تالش ن،ردم که االن به عنوان مدیر مالی در یک معدن شن 

 کنم. شاگرد اول بودم، و به بسیاری ا  نرم افزارها تسلط دارم. چرا نباید در جایهاخ خودم کار کنم؟

در  مینه اکتشاف، شما می توانید در بخش ساختاری و آ مایشهاهی کار کنید و سپس به الف( 

مام تالشمان را می قسمتهای دیهر معدن بروید تا به جایهاهی که دوست دارید، برسید. البته ما ت

کنیم تا مش،الت شما را منع،س کنیم. گروهی در راستای بیان و حل مش،الت شما ایجاد شدخ 

است. درصدد هستیم که آن را حفظ و ت،میل کنیم. حتما گزارشی را که ا  این رویداد تولید می 

در حال امضا شدن شود را پیهیری می کنیم. تفاهم نامه ای هم با معادن ایران،  یرمجموعه فیمو، 

 د. و قولهایی نیز گرفته شدخ است.است. مطمئن باشید در این راستا اقداماتی انجام میهیر

شما با دانشی که اینک در مدیریت مالی کسب کردخ اید ا  بسیاری ا  دوستان، جلوتر هستید. ب( 

مچنین در من مطمئنم با این اندیشه و انهیزخ و دغدغه مطمئن هستم که موفق خواهید شد. ه

توانید، تعاونی تش،یل دهید و سرمایه گذاری کنید و خیلی کارهای دیهری هم رابطه با معدن می

توانید انجام دهید. به دولت امید  یادی نداشته باشید. من برای تک تک کسانی که االن اینجا می

یهران هم توصیه می کنم و قولهایی را نیز گرفته ام. به دحضور دارند، برای کارآمو یشان تالش می

کنم که مدیریت مالی، مدیریت پروژخ، فن بیان،  بان و برنامه نویسی را جدی بهیرند.  یرا این 

  مین، چه در  مینه های دیهر حتما به کارشان خواهد آمد.مهارتها چه در علوم

سیل کنم.  یرا بسیار سخت است. با پتانمن شخصا کار در معدن را به یک خانم توصیه نمیج( 

توانید در قسمتهای دیهر اکتشاف پیشرفت بیشتری داشته باشید. پیشنهاد هایی که شما دارید می

می،نم موفقیت خود را فقط در یک جایهاخ نبینید. راخ حلی که برای این مش،ل شما وجود دارد، 

جام دهید این است که شما به معادن مختلف رفته و کارهایی را با دستمزد کمتر و یا حتی رایهان ان

و خود را اثبات کنید. وقتی آنان توانایی شما را ببینند،  یرساختهای ال م را به وجود می آورند و 

درصد ا   30د. البته در رابطه با اکتشاف، حضور بر سر  مین تقریبا حتما شما را جذب خواهند کر
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شرکتهای بسیاری هستند  سا ی است. اکنونکار است و بیشتر کار در رابطه با آنالیز، تحلیل و مدل

شود. که تمام پرسنلشان در این بخشها بانوان هستند. بدون این کارها گواهی اکتشاف دادخ نمی

 کنم به این قسمتها توجه بیشتری داشته باشید.توصیه می

 

کنند. من به شناسی در رابطه با بها دادن به این رشته، کاری نمیی  مینچرا بزرگان ما در رشته  (9

گویند شوم که میروم، با این مواجه میشناس، وقتی برای تدریس به مدرسه میعنوان یک  مین

. این امی بهتری نبود که بخوانی؟ این حرفی است که من حتی ا  هسته ی گزینش، نیز شنیدخرشته

شناسی، ا  این،ه در  مینه مند به  مینباعث شدخ با مقوله ای مواجه بشویم که دانشجوی عالقه

 شود و این درد است. شود خوشحال میدیهر مشغول کار می

ی عمران تاسیس خانه ی عمران نیز چنین مش،لی وجود داشت که باچندی پیش در رشتهالف( 

بهوییم که فالن مش،ل هست صحیح نیست، البته متاسفانه این رفع گشت. این،ه ما بنشینیم و 

ی رداریم. تاسیس خانهمش،ل وجود دارد و ما نیز شاهد آن هستیم. باید در جهت رفع آن قدمی ب

 حل این مش،ل باشد.تواند راخمی  مین

ایی و هم  هم در  مینه اشتغال کنیم. تار می تاسیس میی  مین را در دانشهاخ خوابا هم خانهب( 

هیم کسی  مین مفید باشد. خودمان باید این کار را انجام بدهیم تا ما نخوانیا های دیهر علوم

 "کاردان  "کند. در حال حاضر ما )شرکت توانا( در حال ایجاد سایتی به نام برایمان این کار را نمی

شناسی، دانشجویان  مینها باشد. در فا  اول آن تن ایی هوشمند میالفرم اشتغهستیم که یک پلت

کند. می ی خود را ثبت کنند. همچنین صنعت نیز نیا های خود را اعالمر آن ر ومهتوانند دمی

تلف در این سایت برگزار و  یا  صنعت و دانشجویان است نیز توسط مراکز مخکارگاههایی که ن

را با نیا  با ار داشته  ای که بیشترین تطبیقشود. سایت به صورت هوشمند ر ومهرسانی میاطالع

ر شود. در فا های بعدی رشته های دیهیی اتصالی بین دانشجو و صنعت مکند و حلقهباشد پیدا می

ای دارد ن سایت ا  شما و هر کسی که دغدغهتوانند وارد این سایت شوند. تا شروع اینیز می

 ی  مین را تاسیس کنیم.خواهم که بیاید تا خانهیم

ای ویژخ افزارها اهمیتکنم که به  بان و نرما توصیه میی شخصی خودم به شمطبق تجربهج( 

ت های بسیاری برایتان بشوند و هیچهاخ تسلیم نشوید و منتظر توانند باعث موفقیهید. این دو میبد

 کسی که بیاید و به شما کار بدهد نباشید. خودتان کاری ب،نید.

شرکت توانا در بحث های آب، نفت، حفاری شعاعی و بهینه دهم که ما در این نوید را هم مید( 

ام،انات شرکت ما باشد مند به استفادخ ا  ا  هر کسی که عالقه سا ی تولید در حال کار هستیم،
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ا   کنیم سعی کنید. ما یک بار عمر میکنیم. کاری را انجام دهید که به آن عالقه داریداستقبال می

 آن لذت ببرید.

 

ا سرفصلهایی که در حال حاضر در حال تدریس است، بخصوص در مقطع کارشناسی، در رابطه ب  (10

ند ما هیچ افزارها کردل ا  صبح در رابطه با آموختن نرمچرا با این همه تاکیدی که اکثر اعضا پن

ی شناسی یک رشتهی  میناین،ه رشتهافزارها نداریم و همچنین با توجه به واحدی در رابطه با نرم

ست. چرا واحدی به عنوان کارآمو ی نداریم؟ چرا در دروس اختیاری دستمان در انتخاب عملی ا

ها اختیاری ارائه شدخ توسط دانش،دهشویم به علت کمبود تنوع در دروس بسته است و مجبور می

ی کاری و نه  ندگی برای ما مفید عالقه مند نیستیم و نه در آیندخ واحدهایی را برداریم که به آنها

در حالی که طبق قوانین و ارت علوم، دانش،دخ این ام،ان را دارد که با دانش،دخ های دیهر  ستند؟نی

تواند کالسهایی مانند مهارت های مدیریتی را به راحتی برگزار کند که و اینهونه می ارتباط بهیرد

 برای هر کسی بسیار مفید است.

افزارهایی که برای شما مفید و نرم تی ا من و چند نفر ا  هم،ارانم درصدد هستیم تا لیسالف( 

توانید ا  آنها یاد بهیرید. ا  ضروری است را تهیه کنیم. و به همراخ کارگاخ یا مراکزی که شما می

GIS ی معدنافزار های حو خگرفته تا نرم. 

ها را تغییر دهیم اما کم کاری ا  سوی ما اساتید درخواست شدخ که سرفصل خیلی وقت است ا  ب(

هایتان درخواستی تهیه کنید و دهم که خود شما به کمک انجمنمی ما اساتید است. من پیشنهاد

کنیم. اگر یبانی میاین موضوع را مطرح کنید. ما نیز وقتی درخواست ا  سوی شما باشد آن را پشت

باشد. تر میسیار سهلچنین درخواستی ا  سمت دانشجویان دانشهاههای مختلف باشد کار ب

. مهارت های مدیریت 3افزارها . نرم۲. کارآمو ی 1در رابطه با  کنم در درخواستتاناد میپیشنه

آن را دارند.  ا  این مسائل را هم دانشهاهها توانایی حل پروژخ و مدیریت مالی بپردا ید. البته خیلی

 لطف خودتان پیهیری کنید.

برای توانید که شما می وجود دارد "س فرادر "افزارها سایتی به نام ری نرمدر رابطه با یادگیج( 

تواند در راستای خ کنید. اینترنت نیز نقش مهمی میای اندک ا  آن استفادیادگیری با هزینه

 افزارها ایفا کند.یادگیری این نرم

 

ی توسط دانشجویان در رابطه با معرفی رشته آمو شی کلیپ 6 تعداد  ،انتهای برنامه صبحدر 

پنل به نمایش  تهیه شدخ بود در حضور اعضای به مناسبت سال بینالمللی علوم پایه  ژئوفیزیک

 اهدا گردید.  یجوایز ا  طرف شتابدهندخ تواناتک پ برترذاشتند و با رای اعضای پنل به کلیگ
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به  کارآفرینی های اشتغالزایی و مشاوره  –بعد از ظهر رویداد برنامه 

ری مسابقات تیم سازی و هماهنگی تیمی بین دانشجویان و برگزا

 دانشجویان دانشگاههای مختلف

بحث و مشاورخ در خصوص  دانشجویان در کنار اساتید و کارشناسان به ،ا  پذیرایی ناهار  و نما  پس  

  یاننآفرینی دانش برکلیدی در خصوص کا ت،انن پرداختند و میو چالشهای اشتغالزایی در علوم  فرصتها 

  مرور گردید.

 

تواناتک چند  شناسان شتابدهندخ دانشهاههای مختلف در کنار کار ا  جلسه پرسش و پاسخ، دانشجویانپس 

  تیم تش،یل دادند و با برگزاری مسابقات جذابی هماهنهی تیمی را تمرین نمودند.
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 سا ی )در رو و آب بر( نیز با حضور تیمهایی ا  دانشهاخ خوار می، دانشهاخ تربیت مدرس، دانشهاخمسابقه تیم

 تکتوانا تابدهندخشجوایزی ا  طرف گان درنببرگزار شد که به  تک توانا تابدهندخ شقزوین و  خمینی ماما

  دا گردید.اه
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 غذا و اقالم پذیرایی ما اد بین نیا مندان تقسیم شد. ،رویدادهای رو  و توسط تیم برگزاری انتدر 

 

   

آرزوی ایرانی سربلند و پیروزبا   


