
 با صنعت و دوره هاي نفت و گازارشناسي ارشد مديريت پروژهكدانشجويان آشنايي جلسه گزارش 

 
 

آشنايي با صنعت نفت و گاز ي به منظور آشنايي دانشجويان پذيرفته شده با صنعت نفت و گاز و همچنين سرفصل دوره، جلسه

در سالن آمفي تئاتر موسسه مطالعات ساعته سه اي جلسهدر قالب  2936شهريورماه  62پيش از شروع ترم تحصيلي و در تاريخ 

 باشد.المللي انرژي برگزار گرديد كه خالصه گزارش آن به شرح زير ميبين

 
 با تالوت قرآن آغاز گرديد. 20:11جلسه در ساعت 

 

 
 

در جلسه نفر  62پذيرفته شده، دانشجوي  62حضور حداكثري دانشجويان بود به طوري كه از  ،جلسهدر اين نكته اميدبخش 
نشان  موضوع ندارند و اين در دانشگاه حاضر شده بودند. اين در حالي است كه اغلب دانشجويان پيش از مهرماه حضور پررنگي

كه انشاهلل خداوند در برگزاري اين دوره به نحو احسن هستند ي يادگيري  پيگير و تشنه يداد كه دانشجويان اين دوره افراد
 باشد.دوره ر استادان گرانقدر و كادر اجرايي ياريگ

 
توضيحاتي   ،ضمن عرض خيرمقدم به دانشجويان (رييس دفتر ارتباط با صنعت موسسه)وفائي دكتر طبق برنامه، ابتدا جناب آقاي 

مودند و هاي آن ارايه نهاي كارشناسي ارشد مديريت پروژه و گرايشهاي دنيا در برگزاري دورهدر خصوص وضعيت دانشگاه

توضيح دادند كه چگونه سرفصل دوره با الگوگيري از برترين موارد و همچنين درگير نمودن خبرگان صنعت نفت ايجاد شده 
 است.



 
 

هاي نفتي و نفت فالت قاره( هاي چون پااليش و پخش فراورده)مديرعامل سابق شركتسپس جناب آقاي مهندس آقائي 

تشريح كلياتي از چارچوب صنعت نفت و ساختار سازماني آن در ايران، ديد اوليه مناسبي براي دانشجويان ايجاد نمودند و  ضمن
ارايه كه در ترم پاييز توسط خود ايشان  "آشنايي با ساختار صنعت نفت در ايران و جهان"درس كالس موارد را به اين تشريح 

 اي براي دانشجويان محسوب خواهد شد.ي و نكات ارزندهخواهد شد؛ موكول نمودند كه قطعا مبان

 

 
 

آغازي در  )مديرعامل سابق شركت نفت و گاز پارس و رييس سابق پژوهشگاه صنعت نفت( در ادامه، جناب آقاي دكتر وكيلي

 ،گذاشتند و در ادامهها را به نمايش دانشجويان همچنين انواع نفت خام و فراوردهي فيزيكي سنگ مخزن نفت و هاجذاب، نمونه

هايي ملموس از مخاطرات و لزوم اتخاذ تصميماتي مناسب پروژه در اين صنعت را با ذكر مثال انمدير جايگاه قابل توجهنقش و 



مند هاي ايشان بهرهاز تجارب و اندوخته نيز  متذكر شدند. شايان ذكر است دانشجويان در قالب چند جلسه از درس مباحث ويژه

 .خواهند شد

 
 

با تشريح روند تدوين سرفصل مصوب و برنامه اجرايي آن، انتظارات مختلفي كه از جناب آقاي دكتر ايرانمنش پس از اين، 

به پايان  "هاها، برتريناولين"هاي خود را با اميد تحقق شعار رود را برشمردند و در انتها صحبتدانشجويان اين رشته مي

 رساندند.
 دانشجويان در قالب بخش پرسش و پاسخ، سواالتي را در خصوص دوره و جزييات آن مطرح نمودند.در انتهاي جلسه، 

 

 
 

 اي به همراه بروشور دوره تقديم دانشجويان عزيز گرديد.ي هديهپس از پايان جلسه ضمن پذيرايي از دانشجويان، بسته


