استراتژی آموزش و پژوهش زمینه های انرژی در موسسه آموزش عالی انرژی (دکترین اولین
وتنها دانشگاه انرژی کشور)
این روزها درهمه جا بحث از بحران انرژی،محیط زیست ت و اس اوت ت و این از ایتتتای رین ایه ری و
شعاری مو س سه آموزش عالی انرژی به عنوان اولین و تنها دان شگاه انرژی ک شور بوده ا و  .از این
وظیفه همگانی و حیا ی که بگذریم خیای واضتتتر ر ان ه همه می ننارنن امر منابن انرژی کا ی وجود
داشته با شن ،همچنان ه عاوم و دانش های مهننوی ،جربی،ان سانی و  ...یشر کرده انن با کاربرد انها در
ا وتح صال انرژی هم م ش الت این حوزه حل می شود.حال ان ه دنیای کنونی با جمعی ا زون شوننه و
شتاس رامیر در خواوتگاه جمعی های خاموش و ظاهراً کم انتظار از انرژی،هرمز دیگر رونن مصرف انرژی
این چنین نیس ت با ه این دومینوهای متعندی را می نمایانن که به این وتتهو کنترل شتتننی نیس ت .
طبق امارهای موجود با رض حناقل اوتفاده به میزان ا زایش متووط انرژی ورانه واالنه عای وضعیتی
بس وخیم و وح ش ا رین از بود و نبود ان و طبیعتاً قیم های ور وام اور و ین و م صرف انرژی خبر
مینهن .و ی ازه این قط نوک کوه یخ او که شاین قسمتی از ان را به رض وجود منابن،به کمک عاوم
مهننوتتی و نی ،با و یا بنون ارجحی دهی به منابعی که در عریتته رقاب و نوم مصتترف و نو وژیهای
ال نواوریهائی در ا وتح صال انرژیهای سیای ،ی سیونی ،یوژنی ،جنین ذیر و وایر
مربوطه بر ری دارنن(مث ً
ش اهای حایل از انها)بطور نسبی برای یک دوره چنن ده وا ه قابل حل باشن.
روا ضر ا و در جهان امروزی م سایای نظیر وزین منابن انرژی ،نو وژیهای ا وتح صال انرژی ،م سایل
اجتماعی ،وتتیاوتتی ،حقوقی و کاربردهای ان (و وقعات متفاوت و رو بفزونی مردم) به ویژه درجهانی که
م سایل محیط زی س و کمبود اس به عنوان م سائل شانه به شانه انرژی هم ،اکنون وارد بحران شنه انن ،
طبیعی او که این زاحم ها هریک بمثابه !( nان اکتوریل) به یچینمی مش الت بر مرد محور و ین و
م صرف انرژی می ا زاینن.بنا براین راه حل های وق به د یل در هم نینمی عوامل شنینا اثر مذار ب سیار
ناکا ی باشتتنن .راه حل های از یش اننیشتتینه شتتنه و طراحی شتتنه یا ا گوهای خیا ی یا غا بی بیگانه
دراورد ماه واقع ی ها و م ینان های ع مل هم قری ب ًا م حال و غیرمم ن می ن مای نن.این در حا یستتتت ه
عام ،نو وژی ونیز رهنگ ها  ،عامالت بستتتیار ناهمگون ،وتتتبنهای انرژی نامتوازن یا نا مطمن در قریب

با فاق ک شورها ونیز شنت باالی مصرف انرژی در برخی ازک شورها و درامن ناخا ص بسیار متفاوت حا یل
از و ین و مصتترف انرژی نیز مزین برعا ها ومعاول هاوت .شتتاین ی ی از راه حاها و یشتتنهادات نوین و
طراحی نرم ا زار یشتتتر ته و در برمیرننه مامی عوامل و ارامترهای مای و بین ا ماای موارد اثر مذار وق
االشاره باشن که بارها و بارها ووط مهننوین حر ه ای و دانشمننان میل  ،صحیر و افیقات مربوطه در
ان حاظ شنه با شن  .بنابراین شک نی س که نه نها جهان امروز نیازمنن یک برنامه ویژه و ین،م صرف
و یر ه جوئی انرژی در به کنترل در اوردن مام ارامترهای وق ا و با ه اکثر ک شورها و به ویژه میهن
ا والمی ایران ب شنت از قنان یک برنامه من سجم جامن انرژی ،شاخص ها و ابزار اجرایی ان در ک شور رنج
می برنن .به نظر نمی ر ون م سایل انرژی در وازه ها و واختارهای نی،اجتماعی  ،ویا وی و بحران های
امروزی،این امور راه حل شفا بخ شی ینا کنن .وجود دان شگاهها ،مو و سات و ژوه شگاههای بی شماری با
منیری ی پارچه بسیار منسجم الزم او که هریک از مسایل بحران زا را مسئوالنه و همگام با همنیگر بر
ا واس عنا محوری وخرد جمعی منیری کننن ا شاین منابن خنادادی ،یناین ،والم جامعه وثروت
وازی کشور(ها) بااوتفاده از جربیات جهانی بتوانن به وضن نسبتاً مم ن و مطاوس نزدیک وبرای ن ساهای
ایننه ییان

شود .این موسسه و دانشگاه بسهم خود در این جهانی شنن ،شاخصی و برنن وازی خود

را(در موارد محنودیا غیر محنود) ،در خنم مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهن کرد.
م ساماًمحیط اموزش و ژوهش دان شگاهها هم به واز و کارهای خا یی نیازمنننن .از قبیل وازمان یا تگی
خاص ،عاقه ها ،عالقه ها  ،ا گوها ،ا وتانناردها ،شاکاهء واختارهای دان شگاهی و بیرون دان شگاهی از جماه
شناخ زیر واخ ها  ،رهنگ ها ،ا وتعنادها  ،اقایم ها ،شناخ نیازها ،بینش جمعی جوان ک شور،
قوانین و مقررات ک شوری ،ا وناد باالد وتی  ،برنامه های و وعه  ،درجه وازماریهای بینابینی وی ستم ها ،
نوم منابن ثروت واز کشور(ها) به ویژه منابن انسانی ان حائز اهمی می باشنن.
این مقنمات می بای س کمک کننن که دان شگاهها و ژوه شگاهها در جه یابی و وم میری در ک سب
اطالعات ،اکتساس دانش روز و اخرین عاوم خصصی را در حوزه های مربوطه داشته باشنن  .چنین چیزی
حایل نمی شود مگر با هن مننی وماموری مرائی مووسات و دانشگاهها در نخبه روری ،اننیشه وازی و
اوتتتعناد یابی که بطور روشتتن و واضتتر و با همگرائی دیگرمووتتستتات هم هنف که با اطمینان از جربیات
بنوتت امنه و در عین حال متحن  ،مطمئن و وشتتانننه زمینه های مونامون ان حوزه ها و کاهش هرچه
بیشتتر عنم قطعی ها و بنون موازی کاری به کمک ژوهش های ی میر و نقش ا رین با وجه به جهات
بومی و ییان از منابن اییل کشور(ها) در چهار چوس قانون مننیها و خردمننی به یش برونن.

این انبوه مسایل در یک بستر هم حایل از بحران انرژی در ایننه و زوم بهم یووتگیهای مردمی و منابن
انستتانی اننیشتته وتتاز م چاره محور ح م می کنن مردم و کایه اجزائ ح ومتی مربوطه ،برنامه های بزرگ
حقیقا ی و اموزشتتی را در چنن زیر مجموعه طراحی و نوین کننن که هر زیر مجموعه از وظایف ی ی از
چنن وزار خانه همسو و مسئول انرژی کشور به ینها و شاین هزاران روژه و هر مجموعه بین دها دانشگاه
و ژوهشتتگاه که شتترایط مطاوس در ان ها حایتتل شتتنه باشتتن قستتیم و وامذار مردد .مستتاما الزم اوت
مروههایی به عنوان طراح،ناظر و برنامه واز دایما جریان این مطا عات و وازماریهارادرقا ب یک برنامه زمان
بننی شنه و نبیر شنه ،ح نظر داشته باشنن .ا مثال در یک دوره ده وا ه مامی این مطا عات  ،ژوهشها
،عمایات با مو قی برای روتتینن به یک برنامه بزرگ و جامن انرژی کشتتور اجرا شتتونن.مستتاما" در جمن
بننی یک مطا عه طابق وازی رامیر مامی روژه ها الزم او که ضمنا" مم ن او برنامه های اقایمی
،منطقه ای ،اوتانی و مردمی و وپس برنامه بزرگ وراوری از ان حایل مردد.
ذا موسسه آموزش عالی انرژی براواس محوری

انرژی و بطور هن منن با د ایر کردن وایر رشته های

حمای کنننه قریباً در مام مقاطن طوری کوشش دارد که با مطا عات  ،ژوهشهای بنیادی و کاربردی
درحوزه های مهننوی و عاوم انسانی زمینه هایی را راهم اورد که ف ر ایای این مجموعه دانشگاهی
و ربی شنمان ان نه نها در حاکمی برنامه جامن انرژی در کشور با ه در برنامه جهانی انرژی و بهینه
وازی روشهای مهننوی و همچنین راهم وازی مینان ووین عمایات در بستری روشن و شفاف که مبتنی
بر حق طابی،اقتصاد ایو ی و عنا یشگی باشن از ان راوش نماین.این مو قی در مرو ا حاد عامی و
عمای مووسات ،دانشگاهها ،ژوهشگاههاو مجموعه های دانش بنبان هم یمان و وزار خانه های چابک
وچاالک ومتعهن به عهن مردم محوری و حفظ منا ن نساهای امروز ا ایننه نه چننان دور و رجیحاً ا قرن
های ایننه می باشن.
اینجاو که مصناق ایه شریفه  :واعتصموا بحبل اهلل جمیعا وال فرقوا)ووره مبارکه ال عمران ایه  (۳۰۱به
دروتی رخ مینمایانن.
ذا در این مخت صر و در اغاز و وعه مو س سه آموزش عالی انرژی ر شته های م صوس و ژوه شهای مورد
عالقه ازمای شگاهها و کارماهها و...را در د و

جهیزب شرح زیردارد.نامفته نمانن که م ساماً دراین هیاهوی

وزار خانه ای،موسسه آموزش عالی انرژی،در این وا ها ،با مش الت بسیار عنینه ای در رهسپاری بسوی
ماموری مرائی و هن مننی خود روبه رو بوده اوتت  .ذا از این دین شتتاین برخی انحرا ات کوچک از خط
ایای که مریزی از ان نیز نبوده او و خود بران معتر یم قنری قابل حمل باشنن.و ی مهم این او که
زاویه این انحراف های کوچک محنود به ا تزام هامردد و رو به ا زایش ننهن.؟

