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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  

  ١٤٠٠دانشجويان ورودي سيستم هاي انرژي سال  ياداشتي كوچك براي
  

و براي    سالم عرض كرده  انرژي  يورودي به رشته كارشناسي ارشد سيستم ها  خدمت دوستان عزيز، دانشجويان
موالنا جالل الدين محمد رومي بلخي كه در درياي تفكر و انديشه بشري نظير ندارد،    كنم.   شما آرزوي موفقيت مي

  كوتاه دارد كه تا بحال در مورد آن هزاران مقاله و ده ها كتاب نوشته شده است. اين مصرع عبارتست از  مصرعي  
  م.  ماهي از سر گنده گردد ني زدُ

.  ي زدم خواند و همچنين ماهي از سر گَنده گردد ني زدما مي توان بصورت ماهي از سر گُنده گردد نراين شعر  
پيشگامان يك جامعه مي تواند انجام شود.  از سوي  بهر صورت موالنا مي فرمايد كه توسعه و پيشرفت از سر و يا  

شود، باز از نخبگان و طاليه داران    و بقول مولوي گند   كشيده شده  همچنين اگر قرار باشد كه جامعه اي به فساد
  امعه صورت خواهد گرفت.   آن ج

يشرفت تكنولوژيك  پهمه جانبه، رشد اقتصادي و    صاحبان خرد و انديشه موضوع توسعهواقعيت آن است كه در نزد  
اين همان مفهوم طالي سياه و يا بالي سياه است كه در ادبيات انرژي  جامعه ايراني به موضوع انرژي وابسته است.  

كه داشتن ذخائر انرژي به مقداري  كنند    ي معروف است. برخي فكر م  ) Energy Curseبه نعمت و يا نقمت نفت (
كند، يك فرصت استثنايي براي اين    دارنده ذخائر ثابت شده مجموع نفت و گاز طبيعي مي  ن كه ايران را دومي

شايسته خود    و به موقعيت بايسته و  هدكر كه عقب افتادگي هاي تاريخي خود را جبران    كشور به وجود آورده است
در ميان كشورهاي جهان برساند. برخي ديگر معتقدند كه اگر درآمدهاي نفت و گاز نبود، شايد ما وضعيت بهتري  

  داشتيم و سريعتر مانند كشورهايي مانند ژاپن به يك كشور توسعه يافته تبديل مي شديم.  
ير پاي مسلمانان يك موهبت و هديه  من شخصا چنين عقيده اي ندارم. بنظر من وجود منابع طبيعي سرشار در ز

  ٥٠ان است.  گازي در اختيار مسلماندرصد منابع    ٤٥درصد منابع شناخته شده نفت و    ٧٠الهي به آنان بوده است.  
درصد    ١١و ايران با داشتن    هستند شيعه    آنها  اكثريت   در مناطقي است كهدرصد از گاز    ٢٥درصد از نفت جهان و  

اولين كشور مسلمان از لحاظ مجموع ذخائر  درصد از ذخائر گاز طبيعي جهان    ٥/١٦ذخائر ثابت شده نفت جهان و  
  مانند مديريت   ست. حال اگر با چنين ثروتي ما توسعه و رفاه بهينه را نداريم، احتماال در بخش هاي ديگرانرژي ا
و    ثروت هاي ديگر ايران عزيز مانند موقعيت ژئوپلتيك، منابع انساني بي نظير   اشكال هستيم. ديگر من به   داراي 

  . پردازم نمي فرهنگ و تمدن تاريخي آن



2 
 

گرو چگونگي استفاده بهينه از منابع انرژي است. چيزي كه هدف اصلي اين    ربنظر مي رسد آينده اين كشور د 
ه ايست براي آنكه به تدريج در يكي از بخش هاي  رشته شما مقدمرشته در دوره كارشناسي ارشد و دكترا است.  

 علوم انرژي خود را بعنوان يك متخصص تثبيت كنيد. من علوم انرژي را  در چند دسته جاي مي دهم: 

: انرژي همواره در طبيعت وجود داشته است، اما بشر از زماني كه دانش چگونگي استفاده  فنآوري هاي انرژي .١
از آن را آموخت، در حقيقت توانايي كشف و استفاده از انرژي ها را بدست آورد. تكنولوژي هاي متعدد هم  

اي استفاده از انرژي  روزه مرزهاي دانش برپذير و پايان پذير وجود دارد. هراكنون در زمينه انرژي هاي تجديد 
  هاي نو و بهينه استفاده نمودن از انرژي هاي مختلف گسترش مي يابد.

گرفت، زمين و مستغالت بود. اما  : تا قرن نوزدهم آنچه كه بيشتر در اقتصاد مورد بحث قرار مي اقتصاد انرژي .٢
توجه اقتصاددانان قرار    به تدريج و پس از انقالب صنعتي در اروپا، منابع طبيعي و بخصوص انرژي نيز مورد

پس از جنگ جهاني دوم برنامه ريزان متوجه شدند كه هرگونه رشد اقتصادي   ه ويژهگرفت. در قرن بيستم و ب 
الجرم با دسترس بودن منابع طبيعي مالزمه دارد. در اكثر سالهاي قرن بيستم كسي به فكر آنكه اين منابع  

ن آنكه به عامل كاهش و پايان پذيري منابع طبيعي فكر كنيم،  محدود و پايان پذير است نبود. اما اكنون بدو
 توانيم تجزيه و تحليل صحيح از اقتصاد كالن انرژي داشته باشيم.  نمي

هايي براي استفاده بهتر و پيدانمودن منابع جديد انرژي با استعانت  : گرچه در دو قرن اخير راه مديريت انرژي .٣
ا هميشه پيشرفت تكنولوژي و دستيابي به ذخائري كه تاكنون كشف  از فناوري پيشرفته پيدا شده است، ام

هايي بوده است كه نگراني در مورد كمبود انرژي وجود داشته است.  نشده است، از لحاظ زماني پس از دوره 
هاي اصلي براي  وري يكي از محرك هاي پايان پذير است. بهرهيعني نااطميناني از متغيرهاي اصلي بازار انرژي 

هاي جايگزين كميابي منابع پايان پذير است كه اين خود باعث افزايش  هاي مربوط به انرژي عه تكنولوژي توس 
 شود.هاي برخي از منابع اصلي انرژي همچون نفت و گاز مي قيمت

سياستگذاري انرژي در سالهاي اخير بلحاظ افزايش يافتن نقش انرژي و محيط زيست  : سياستگذاري انرژي .۴
اقتصادي، سياسي و اجتماعي جوامع مختلف از اهميت ويژه اي برخوردار گشته است. گرچه    در فعاليت هاي 

  كه در آن كشورهاي عرب توليد كننده نفت خام، شيرهاي نفت را بر   ١٩٧٣در گذشته نيز پس از شوك نفتي  
در    اما  .تبوده اس   روي جهان غرب بستند، همواره نگراني از تكرار چنان وضعيتي در كشورهاي توسعه يافته

موضوع تامين    در كشورهاي در حال توسعه مانند چين و هند رشد سرسام آور مصرف انرژي  سالهاي اخير  
روبرو ساخته است ابهام  با  انرژي  و  مطمئن  انرژي  پايدار  و  از عرضه مطمئن  برخورداري  از  يافتن  اطمينان   .

اصلي هر كشور براي توسعه همه جانبه  همچنين بازار تقاضاي همراه با كشش و رشد مناسب از دغدغه هاي  
انرژي در سطح بنگاه هاي صنعتي، شوراها و شهرداري هاي محلي،   خود است. اين امر بدون سياستگذاري 

 دولت هاي ملي و سطح بين المللي امكان پذير نيست.
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گر    توسعه   دارنده ذخائر انرژي بخصوص نفت گاز طبيعي و ذغال سنگ با بنگاه هاي   بين   : ارتباط حقوق انرژي .۵
و مصرف كنندگان در چارچوب حقوق انرژي تعريف مي شود. اكثر توليد كنندگان عمده انرژي همچنان دولتها  
وشركت هاي ملي نفت و گاز كشورهاي عرضه كننده هستند. اكثر مصرف كنندگان و يا توزيع كنندگان بنگاه  

دسته از بنگاه ها و شركت ها از موضوعات  هاي چند مليتي خصوصي مي باشند. بنابراين ارتباط مابين اين دو  
بسيار مهم و ظريف مي باشد. بعنوان مثال اگر توليد كننده نفت خام كشوري اسالمي باشد و شركت مسئول  
توسعه، اكتشاف و استخراج يك شركت بين المللي باشد، قرارداد مابين اين دو طرف بايد چنان نوشته شود كه  

اظ گردد تا منافع شركت خارجي در حد معقول حفظ شود. همچنين حقوق  اصول حقوق بين الملل در آن لح
مربوط به قانون اساسي آن كشور اسالمي بايد در نظر گرفته شود تا مالكيت مخزن نفت و درآمد هاي ناشي از  
آن به دولت بازگردد. همچنين شريعت اسالمي و حدود آن مورد توجه قرار گرفته تا نظر مردم و يا نمايندگان  
آنها ملحوظ شود. امور حقوقي انرژي و بخصوص قراردادها كمتر مورد توجه كارشناسان و تصميم گيران قرار  
 مي گيرد و به همين دليل در صورت بروز اختالف مابين دو طرف عموما طرف ايراني دچار ضرر و زيان ميگردد.  

بل اطمينان از عرضه انرژي براي راضي  دسترس بودن مقدار كافي و قا : امنيت انرژي عموما به درامنيت انرژي .۶
زنجيره   اساسي  سه مفهوم  انرژي  امنيت  كه  گفت  توان  بصورت خالصه مي  گردد.  تعريف مي  تقاضا  نمودن 
تحوالت انرژي در جهان امروزي را در بر مي گيرد: قيمت، تداوم و محيط زيست. فراز و نشيب در قيمت نفت  

بودجه هر خانواده، هزينه هاي هر كارخانه و بي ثباتي، آسيب    خام باعث تغييرات شگرف در اقتصاد جهاني، 
پذيري و يا شكوفايي كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده مي گردد. هر متقاضي دريافت انرژي براي آنكه  
امكان برنامه ريزي براي آينده را داشته باشد، الجرم به جريان مداوم و دراز مدت انرژي مي پردازد و نهايتا  

براي يافتن روشهاي با بازدهي بيشتر و مصرف كمتر، گامي در جهت حفظ محيط طبيعي و بقاي بشر  تالش  
 در آينده است. 

با اين همه واقعيت نشان مي دهد كه در شناخت و فهم دانش هاي مرتبط با انرژي، انسان كمتر موفق بوده است.  
اگر در زمينه فنآوري، پيشرفت هاي چشمگير براي بشر قائل باشيم، بدون شك در بخش هاي مربوط به سياست  

آن است كه عالوه بر فعاليت بر روي انرژي  كمتر كار شده است و دانشكده ما بدنبال  گذاري، امنيت و حقوق انرژي  
  هاي جديد، اين خالء را جبران كند. 

مالحظه مي كنيد كه دامنه و برد علوم مربوط به انرژي مي تواند وسيع و درازمدت باشد. براي انتخاب رساله در  
با نوآوري است،  رشته سيستم هاي انرژي مي توان اين موضوعات را كه براي كشور داراي تاثير بيشتر و همراه  

  پيشنهاد كرد: 
 (موقعيت مخازن، مسير خطوط لوله، مكان يابي تاسيسات انرژي) ژئوپليتيك انرژي  

   سياستگذاري انرژي (ماليات بر توليد، مصرف و ترانزيت، سياست هاي محيط زيستي انرژي در بخش
  دولتي، سياستگذاري انرژي در ايران)

  حاملهاي انرژيضوابط حاكم بر قيمت گذاري  



4 
 

 سياست هاي مربوط به صرفه جويي در انرژي  

      انرژي و تكنولوژي اطالعاتي 

 مطالعات آينده نگري در بخش انرژي  

  ذخائر استراتژيك نفت كشورهاي عمده مصرف كننده نفت در انبارهاي مختلف، مدت، مقدار، فلسفه  
  و تغييرات آنها وجودي 

 ن سقف و مقدار بيشينه گذر كرده ايم؟سقف توليد نفت در جهان، آيا از اي  

   آينده پژوهي در زمينه اوپك و اوپك پالس 

 بررسي مسئله ترانزيت انرژي در ميان كشورهاي همسايه ايران  

 بررسي وضعيت انرژي در درياي خزر و تعريف مدلي براي بهينه نمودن منافع ايران  

 ديگر سناريوهاي مختلف براي خطوط لوله گاز ايران به كشورهاي  

 ديپلماسي انرژي و نقش ايران در اين مسئله  

  امنيت عرضه انرژي در جهان متالطم نفت و گاز 

  نقل  جايگزين هاي نفت و گاز در بخش حمل و 

   مسئوليت اجتماعي شركت ها در شركت هاي بين المللي نفت و گاز و شركت هاي ملي نفت 

   مقررات زدايي در بازار انرژي 

 يروني در بازار انرژيسودآوري و هزينه هاي ب  

 انرژي و محيط زيست  

   مدلهاي مطرح در بهره برداري بهينه 

 رقابت ناكامل و منابع پايان پذير  

 عدم قطعيت و ريسك  

  تجارت بين الملل و انرژي هاي پايان پذير  
رساله كارشناسي ارشد، يافتن شغل مناسب در  يكي از مهمترين دغدغه هاي دانشجويان در زمينه انتخاب رشته و  

پس از فارغ التحصيلي است. بهرحال فعاليت هاي آموزشي مي بايد دورنماي روشني از معيشت و زندگي فارغ  
روسي كه همزمان با فهم درست از مسائل  التحصيالن را به آنان نشان دهد. رشته سيستم هاي انرژي با تكيه بر د 

فني انرژي، به ما چگونگي برخورد با جامعه، شركت ها و سازمانها، و همچنين افراد را مي آموزد، مي تواند در يافتن  
  شغل نيز به ما كمك نمايد. از نظر من اين بخش ها مي تواند در آينده پذيراي شما باشد:

كارشناسي در شركت هاي توليد كننده و يا توزيع كننده انرژي در ايران كه انتصاب  رده هاي مديريتي و  -١
به آن سمت هان نيازمند دانش فني و تجربه هاي اجتماعي بصورت توامان است. مانند شركت ملي نفت  

 ايران، شركت توانير، سازمان انرژي اتمي، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و ..... 
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مربوط به انرژي در كشور كه به نياز به كارشناساني  ه هاي متفاوت در شركت ها و سازمان هاي خصوصي  رد -٢
دارند كه بتوانند به انرژي از زواياي مختلف نگاه افكنده و در رفع مشكل كمك نمايند. مانند شركت مپنا،  

 .... و  ، شركت انرژي پاسارگادسازمان گسترش و نوسازي صنايع، شركت حفاري شمال

پيمانكاران بزرگ براي رفع نيازهاي بخش انرژي خود نياز به متخصصاني دارند كه بتوانند با ديگر مهندسان   -٣
 از بخش راه، ساختمان، و يا فرآيند همكاري نمايند. مانند شركت تهران جنوب، كيسون، آتي گستر و ... 

ي و انرژتيك خود را با شركت هاي  هميشه خورشيد زير ابر نمي ماند. باالخره ايران مجددا روابط صنعت -۴
) مجددا برقرار مي نمايد. شركت هايي مانند  IOCsبخش انرژي و بخصوص شركت هاي بين المللي نفتي (

 شل، بي پي، توتال و گازپروم نيازمند كارشناساني براي فعالي در دفاتر خود در تهران هستند.

انرژي،   -۵ بيزينس هاي بخش  از پردرآمدترين  بازار مشاوره (يكي  در  اين  Consultancyفعاليت  ) است. در 
صنعت استفاده درست از داده ها و سپس تهيه مدل و ارائه استراتژي هاي متنوع براي بيشتر كردن سود  
يك بنگاه هدف ماست. شركت هاي مشاوره اي اكنون به بخش قابل توجهي از صنعت نفت و گاز تبديل  

  شده اند.
در انتها    مطابق معمول كه در كالس هاي من هميشه چند توصيه غير مربوط هم   آورم.را درد نمي  من سر شما  

  توصيه مي كنم:   داشته ام به شما نيز سه
  سعي كنيد در طول هفته حداقل با ده نفر از دوستانتان مالقات و يا تماس تلفني داشته باشيد.-١
  از مهمترين دستاوردهاي بشري است. بستان و زمستان فراموش نكنيد. بستنيخوردن بستني را در تا-٢
كهولت  مواظب زانوهايتان باشيد، اگر خدا بخواهد كه شما بيماري داخلي پيدا نكنيد، اولين جايي كه در بدن  -٣

  خود را نشان مي دهد، سيستم لواليي زانو است.
  عباس ملكي

  ١٤٠٠شهريور تهران، 


