معرفی کواته موسسه آموزش عالی ارنژی رد زمینه راهبردی
موسسه آموزش عالي انرژي بر اساس تفكري كه در سالها قبل در تعدادي از اعضاء هيئت علمي و
متخصصين انرژي كشور در مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها كه هم اكنون از اعضاي هيئت موسس مي
باشند شكل گرفته است  .تفكر یاد شده مبتني بر تدوین برنامه جامع انرژي در كشور  ،افزایش منابع
جدید انرژي  ،تعيين سهم و ظرفيت رشد ساليانه هر كدام در جهت تنوع بخشي به سبد انرژي
كشوراست .مسلماً بهينه سازي روش هاي توليد (استحصال ) انرژي و مصرف آن ،افزایش روشهاي
توليد و تبدیل انرژي  ،اصالح الگوهاي مصرف در صنعت و ساختمان ،ایجاد دانش ها و روش هاي
صرفه جویي  ،استراتژیهاي مربوط به توليد ومصرف  ،حقوق ،مدیریت انرژي و برنامه ریزي انرژي بخش
انفكاك ناپذیر اندیشه مهندسي و ساماندهي مدیریت انرژي هست .گزینش تاكتيك هاي مطالعه شده
اي كه بر اساس سوابق گذشته ،حال و آینده ایران آباد در زمينه انرژي و متناسب با فرهنگي كه از
آن عدالت ،استقالل ،توسعه پایدار و حقوق تمام نسلها و آحاد مردم در طول و عرض جامعه با استفاده
از تمامي مواهب خدادادي در آن ملحوظ و مستور شده باشد ،اجتناب ناپذیراست .ارتباط توليد و
مصرف انرژي با محيط زیست روي دیگر این سكه هست كه غفلت از آن سبب معضالت بزرگ كنوني
جهان در عرصه توليد و مصرف انرژي شده است .لذا اكنون نه تنها ادامه این غفلت و مسائل ناشي از
آن كه نوعي بي خردي است كه باید مرتفع گردد ،بلكه با بكارگيري دانش ها و فن آوریهاي جدید به
افزایش بهره وري توليد و كاهش مصرف انرژي از طرق مختلف مبادرت گردد.
توجه جدي به تمامي منابع انرژي ،روشهاي تبدیل آنها به نوع قابل استفاده  ،ویژگيهاي اقتصادي و
ساختاري هر یك و تناسب آنها با مقياس استفاده هاي صنعتي،مردمي در نواحي و اقليم هاي متفاوت
و حراست از منابع فراوان و ارزان خدادادي به عبارتي شكر گزاري از نعمات و ثروتي است كه برخي
از آنها در صورت عدم استفاده هدر مي روند .لذا یكي از الزامات این خواستگاه اشاعه وارتقاء فرهنگ
مردمي ،آموزش دانش هاي آكادميك و تمهيدات مربوط به ارائه خدمات آن است.
این مهم عمدتاً از طریق اجراي دوره هاي تحصيلي و پژوهشي ،فني و مهندسي در تمامي زمينه هاي
انرژي مي تواند حاصل گردد .در عين حال تالش مي شود با برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزش
دانش ها و مهارت هاي فوق ،براي آحادمردم و مدیران كشور جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومي ،بخاطر
پيدا كردن درك مشترك و همراه شدن همه با هم معضالت كنوني كشور در زمينه انرژي در نظام
هدفمند جمهوري اسالمي ایران در یك دوره  5-01ساله تا اندازه زیادي تخفيف یابد .بدیهي است
برنامه هاي درسي رایج نيازمند یك بازنگري جدي در تمامي موضوعات وفناوریهاي روشهاي
توليد،مصرف ،خدمات و مميزي انرژي بر اساس یك دیدگاه كامالً علميُٰ،منطقي و دست آوردهاي
جدیدمي باشد .بدیهي است تعامل و همسوئي با تمامي سازمانها و نهادهاي نامي در این زمينه از اهم
وظایف محسوب مي گردد.

