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  زیستایمنی و محیط سالمت،ۀ  رشتۀتوسع

 اه به بخش باالدستی نفتنگبا 

  

  3قدم و ابوطالب قدمی جدول2، مهدي ارجمند 1محمدامین دانشفر

  

رسد که طی این عنوان یکی از بخشهاي نوپاي صنعت نفت ایران به بیش از یک دهه می بهHSEمدیریت پیشینه  :چکیده

عنوان اهداف خود دنبال زیست را بهیروي انسانی، ایمنی تجهیزات و حفاظت از محیطمین سالمت نأ تۀمدت سه مقول

سیس أهاي ترشته توان گفت میHSE هاي دانشگاهی در زمینۀ رشتهنگاه به بخش باالدستی نفت و توسعۀبا . ده استکر

 براي مستقل و یکپارچه شتۀر را در قالب یک HSEاند به صورت تخصصی مبحث کنون نتوانسته تا شده در این زمینه

  کمبود نیروي متخصص در این بخش امروزه .نندک کاربردي در این بخش معرفی و نیازهاي صنعت را برآورده ةاستفاد

در این . داردثري در این زمینه به عهده ؤ که دانشگاه نقش ماستعنوان یکی از مهمترین چالشها در این صنعت مطرح به

ایجاد .  بخش باالدستی در دانشگاهها پرداخته شده استبرايبه صورت یک مبحث تخصصی  HSE پژوهش به لزوم توسعۀ

درس اجباري در  عنوانزیست به مستقل در دانشگاه و معرفی درس آشنایی با مبانی سالمت، ایمنی و محیطايرشته

 . دشوشته در این مقاله پیشنهاد میر اینتوسعۀ   که براي است پیشنهاداتی جمله از نفت باالدستی بخش با مرتبط هايرشته

  

 دانشگاه و صنعت زیست، بخش باالدستی،سالمت، ایمنی و محیط : کلیدييها  هواژ
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 مقدمه .1

 ـ اقتصاديۀ اي کارآمد درجهت توسععنوان مقولهامروزه ارتباط مطلوب بین صنعت و دانشگاه به

ارتباط صنعت . ناپذیر تبدیل شده استهاي آتی یک جامعه به ضرورتی انکاراجتماعی و موفقیت برنامه

اي است که بدون پرداختن  نیازمند سازکارهاي ویژه،به نقش این دو نهاد در جامعهبا دانشگاه باتوجه

توان بر کارآمدي هاي واسط این ارتباط نمیعنوان حلقههاي مناسب بهبه آنها و نیز بدون ایجاد زمینه

سازي و بلوغ خاصی آوري به دانشگاه نیازمند زمینهو رويصنعت براي شکوفایی . خوش کرد آن دل

 توانمندیهاي ، نیازمنددانشگاه نیز براي جذب صنعت. افتد اتفاق نمیامرياست که بدون آن چنین 

درنهایت .  روي آوري صنعت امیدوار باشدهتواند ب که در صورت بروز و شکوفایی آن میاستخاصی 

هاي رشد خود و ثیرگذاري متقابل از همدیگر زمینهأثیرپذیري و تأا تاتحاد و آمیختگی این دو نهاد ب

 توسعۀ صنعتی و ورود به عصر دانایی و از دوران توسعۀبا عبور  .]1[در پی دارد جامعه را نیز توسعۀ

که طوريهب.  ارتباط دانشگاه و صنعت به ضرورتی حیاتی و به یک الزام تبدیل شده است،بنیاندانش

  .شوند بازیگران اصلی نظامهاي ملی نوآوري قلمداد مینهاد این دو

جهت  در نظام ملی نوآوري در ،موریت آموزشی و پژوهشی سنتی خودأ مۀدانشگاهها در ادام

  تولید دانش با ارزش اقتصادي، با و اندگرفته عهده رب جدیدي مسئولیتهاي کارآفرینی و اوريفنّ توسعۀ

در میان  .]2[اند براي بنگاهاي اقتصادي و صنعت فراهم کردههاي نوآوري مبتنی بر دانش رازمینه

ترین صنایع کشور توان از کهنساله در ایران را میصد با عمري یکنفت صنعتصنایع مختلف، 

دانشگاه وجود منبع عظیم نفت و گاز با  ارتباط و پیوند بیشتر مند و نیازاست از علم  متأثردانست که

  اندازدر سند چشم. فرد در کشور تبدیل کرده استدر کشور این صنعت را به صنعتی منحصربه

 کلیدي اشاره شده است که تربیت نیروي انسانی یقشنعنوان به نقش صنعت نفت به  نظامۀسالبیست

بخش باالدستی نفت با توسعه در تمامی ابعاد . ]3[صنعت معرفی شده استاین متخصص از وظایف 

 .محقق خواهد شدبا همکاري دانشگاه این امر  کشور داشته باشد که ۀتواند نقش مهمی در توسعمی

 صنعت نفت کشور در سالهاي اخیر بحث سالمت، ایمنی و ۀشده در توسعهاي مطرحاز زمینهیکی 

 تخصصی در این ايمینهزعنوان ا سالمتی و جان افراد بهبرتبط بودن مدلیل ه بوده که ب 1زیستمحیط

  .صنعت مطرح شده است

ع در دانشگاههاي زیست در ایران این موضوبا گذشت یک دهه از فعالیت سالمت، ایمنی و محیط

  یک ضعف قلمدادبلکه  مستقل معرفی نشده است عنوان یک بحث تخصصی و یک رشتۀکشور به

 مستقل ايرشته نبود به نقش کلیدي بخش باالدستی نفت در کشور ودر این پژوهش باتوجه. شودمی

 اين رشتهعنوازیست، این سه مبحث با ترکیبی از سه مفهوم به سالمت، ایمنی و محیطةدر حوز

____________________________________________________________________ 
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امید است با همکاري میان دانشگاه و صنعت نفت . ده استشمستقل در دانشگاههاي کشور پیشنهاد 

  .زیست به حد اعالي خود برسد سالمت، ایمنی و محیطۀمقول

  

  باالدستی نفت نگاهی به صنعت  .2

هداف کالن تحقق ا  نقش اساسی در و جایگاه ویژهروایناست و ازپرچمدار اقتصاد کشور  صنعت نفت

 همکاریها و طریق توسعۀ اقتصادي کشور و تضمین امنیت ملی ازسیاستپیشبرد  اقتصاد ملی،

 درصدي صنعت نفت در تولید ناخالص داخلی کشور، 28سهم . داردالمللی اي و بینتعامالت منطقه

دنیاز  مورۀمین انرژي اولیأصدي در ت  در95آمد ارزي کشور، سهم بیش از  صدي از در  در84سهم 

ده کرتبدیل  بودجه کل کشور این صنعت را به مهمترین صنعت کشور ةمین بخش عمدأکشور و ت

 میلیارد فوت مکعب 1187 میلیارد بشکه منابع نفت و همچنین 154ایران با داشتن بیش از  .]4[است

 مربه عتوجهکنندة انرژي جهان است و بامینأترین کشورهاي تمنابع گاز طبیعی، یکی از عمده

عنوان یکی از اعضاي سازمان  ایران به. مانده از ذخایر نفت و گاز این جایگاه حفظ خواهد شدباقی

 نفتةکشورهاي صادرکنند
1

، چهارمین ذخایر نفت دنیا و دومین ذخایر گاز طبیعی جهان را در )اوپک(

 1 در جدول 2013ده کشور برتر جهان از لحاظ میزان ذخایر نفت و گاز  در سال . ]5[اختیار دارد

  .ستآمده ا

  2013بندي ده کشور برتر جهان از لحاظ میزان ذخایر نفت و گاز در سال رتبه: 1جدول 

گازي  میزان ذخایر کشور رتبه )میلیارد بشکه(میزان ذخایر نفتی  کشور رتبه

 )میلیارد فوت مکعب(

 1500بیش از  روسیه 1 285بیش از  ونزوئال 1

 1187 ایران 2 265 عربستان 2

 890 قطر 3 173 کانادا 3

 288 عربستان 4 154 ایران 4

 273 امریکا 5 141 عراق 5

 265 ترکمنستان 6 102 کویت 6

 215 امارات 7 92 امارات 7

 195 ونزوئال 8 80 روسیه 8

 182 نیجریه 9 48 لیبی 9

 159 الجزایر 10 37 نیجریه 10
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در سال گذشته میالدي  1المللی نفت و گازن بیشده در مجلۀاین آمار بر اساس اطالعات منتشر

 نشان داده 2 و 1میزان پراکندگی ذخایر نفت و گاز در این ده کشور در شکلهاي . منتشر شده است

  .شده است

  

  
  

 2013پراکندگی میزان ذخایر نفتی در ده کشور برتر جهان در سال : 1شکل

____________________________________________________________________ 
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  2013جهان در سال پراکندگی میزان ذخایر گازي در ده کشور برتر : 2شکل

 
  از یکی ایران ازآنجاکه .]6[شودنفت مهمترین منبع تولید انرژي در جهان محسوب میامروزه 

 مجهزترین از نیز کشور نفت صنعت و درومی شمار به گاز و نفت منابع رندةدا کشورهاي ترینغنی

 نقش حاصل از آن هايوردهآفر و گاز و نفت فروش و تولید از حاصل درآمد کسب میزان است، صنایع

 .دارد نظام جمهوري اسالمی ایران سالۀبیست اندازچشم سند در مندرج اهداف دستیابی در بسزایی

 .دهددر حال حاضر فعالیتهاي خود را در قالب چهار شرکت اصلی انجام می ایران نفت وزارت

 در مربوط است،بیعی  که به اکتشاف، حفاري و تولید نفت خام و گاز ط،فعالیتهاي بخش باالدستی

قالب فعالیتهاي شرکت ملی نفت و فعالیتهایی که به استفاده از منابع تولیدشده در بخش باالدستی و 

 فعالیت شرکتهاي ملی دةدستی و در محدوشود در بخش پایینتولید مشتقات نفت و گاز منجر می

 یکی از شرکتهاي اصلی 1انشرکت ملی نفت ایر. گاز، پاالیش و پخش و صنایع پتروشیمی قرار دارد

مجموعه شرکت تولیدي و خدمات فنی تشکیل شده است که حجم   از دو است که وزارت نفتۀتابع

صنعت نفت کشور را در خود جاي داده و به تعبیري قلب صنعت نفت کشور به  وسیعی از فعالیتهاي

  .]7[آمده است 2 عملیاتی تحت مدیریت آنها در جدول ةاین شرکتها با حوز. رودشمار می

____________________________________________________________________ 
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   شرکت ملی نفتمجموعۀشرکتهاي تولیدي و فنی بخش باالدستی نفت زیر: 2دول ج

شرکت 

 مادر

نوع  شرکتهاي اصلی

 شرکت

 محدوده فعالیت

مناطق عملیاتی در خلیج فارس شامل جزایر خارك،  تولیدي شرکت نفت فالت قاره 

 بهرگان، سیري، الوان، کیش و قشم

  شرکت نفت و گاز پارس

 

اي همیدان ،   جنوبی  پارس  میدان  فازهاي ۀ تمامتوسع تولیدي

 نفتی پارس ۀ و الی ، فردوسی ،گلشن  شمالی پارس

 فارسجنوبی در خلیج

 ین نفتی دارخوین، آزادگان، یادآوران، جفیر،میاد تولیدي شرکت نفت و گاز اروندان

 سهراب، خرمشهر و امید سوسنگرد، اروند، کرخه،ربند

شرکتهاي نفت و گاز کارون، مارون، گچساران،  تولیدي خیز جنوبشرکت نفت

آغاجاري، مسجدسلیمان، خدمات مهندسی توربین 

پیراحفاري، ترابري و پشتیانی نفت و خدمات  جنوب،

 رفاهی نفت

 شرکتهاي نفت و گاز زاگرس جنوبی، شرق و غرب تولیدي شرکت نفت مناطق مرکزي

عملیات حفاري در مناطق خشکی و دریا در مناطق  یفنّ شرکت ملی حفاري 

 مختلف داخل و خارج از کشور

شرکت پشتیبانی ساخت و 

  کاالي نفت ۀتهی

 دن کاالها وکرري و ساخت داخل واتهیه، انتقال فنّ یفنّ

 و  گاز پاالیش نفت تجهیزات موردنیاز صنعت

 پتروشیمی

 خدمات آزمایشگاهی،  ارائۀگیري،سازي، اندازهذخیره یفنّ هاي نفتیشرکت پایانه

اد نفتی، عملیات صادرات و واردات نفت خام، مو

 خدمات دریایی میعانات گـازي و

 اقتصادي ویژة ۀشرکت منطق

 انرژي پارس

فعالیتهاي اصلی شامل   عسلویه در قالبۀراهبري منطق یفنّ

   ایجاد و احداث زیرساختهاي عمومی،تعریف، تصویب

 ...و فرودگاه، برق، آب آهن، بندر، مانند راه، راه

 توسعه و تولید منابع نفت و گاز در منطقه خزر شامل یفنّ شرکت نفت خزر

و ) گیالن، مازندران و گلستان(سه استان ساحلی 

 آبهاي ایران در دریاي خزر

  

  

  

  

  

شرکت ملی 

  نفت

  

  

 

 ۀشرکت مهندسی و توسع

 نفت

 دین نفت و گاز در مناطق مختلف کشور میاۀتوسع یفنّ

  

  ة و در حوزستشایان ذکر است حجم فعالیت شرکت ملی نفت مطابق جدول ذکرشده نی

  ۀل شرکتهاي توسعشامشرکت بازرگانی نفت ایران  .دهدتري عملیات خود را انجام میوسیع
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 ملی صادرات گاز  صندوقهاي بازنشستگی نفت، شرکتمجموعۀایران و پتروپارس، شرکتهاي زیر پترو

با شرکتهاي فرعی خود در ارتباط با شرکت ... و  شرکت حفاري شمال ایران، شرکت عملیات اکتشاف،

شرکتهاي ذکرشده در جدول . اندده یا در حال واگذاريشملی نفت بوده که به بخش خصوصی واگذار 

 به عنوان شرکتهاي  به نوعی شرکت کارفرما نیز محسوب شده و هزاران شرکت داخلی و خارجیباال

هاي مختلف در این پیمانکار در این میان با حجم زیادي از نیروي انسانی وظایف خود را در زمینه

  .رسانندصنعت به انجام می

  

  زیست در جهان و ایرانسالمت، ایمنی و محیط پیشینۀ .3

 زیست در جهانسالمت، ایمنی و محیط پیشینۀ. 1. 3

 ایمنی سخن از مواره در کنار میالدي با هم مطرح شد و ه1885مباحث بهداشت و ایمنی از سال 

یل افزایش آمار قالب صنعتی به دلمباحث ایمنی بعد از ان. بهداشت و محیط نیز به میان آمده است

وجود شکل گسترده به بعد از انقالب صنعتی به هم زیستی مسائل محیط. دشمرگ کارگران مطرح 

سنگ و افزایش بیماریهاي ناشی از کار در  کار در معادن زغالواريدشهمچنین به دلیل شرایط و . آمد

. دش و در گام بعدي ارتباط بین بیماري و وقوع حادثه کشف به میان آمد بحث بهداشت نیز ،کارگران

افزایش . شودآفریند یا اینکه دچار حادثه میبردند که وقتی کارگري بیمار شود حادثه می یعنی پی

 که در سال ،مریکاابه جهت اهمیت این موضوع در قانون کار . را در پی داردحوادث ش افزایبیماریها، 

که بر حق کارکنان و کارگران نسبت به گنجانده شده است  بخشی ، میالدي تصویب شده است1970

این مسئله یکی از حقوق کارکنان است و باید .  داردأکیدشناخت خطرات و مشکالت محیط کار ت

 ایمنی امریکا در سال ةادار .ان به آگاهی آنان برسد تا بدانند در چه محیطی کار کنندتوسط کارفرمای

 منابع انسانی تغییر نام پیدا کرده واحد و امروزه به کردتأسیس  پرسنلی واحد با نام میالدي 1969

  خدمات ایمنی به شکل چشمگیري افزایش یافتۀ میالدي تقاضا براي ارائ1970 ۀدر اواسط ده. است

 مدیریت ریسک و واحددر این مدت  .مقام اداري قرار گرفتو جایگاه سازمانی آن در معاونت قائم

هاي مدیریت ریسک و  خود را از بازرسی محیط کار و کمیتهۀ تشکیل شد که اطالعات اولی1ایمنی

 واحد  آن پیشگیري و کنترل تلفات و ضایعات بود و مأموریتکرد و مهمترین وظیفۀمیایمنی دریافت 

)  محیطـصنعتی ( بهداشت واحد. شدانجام می 2مذکور مطابق قوانین سازمان بهداشت و ایمنی شغلی

در سال  .زیست ایجاد شدهاي بهداشت صنعتی و بهداشت محیطواحد میالدي از ادغام 1970در سال 

هاي هاز آن در اثر ادغام رشتپس . دش اضافه واحدشناسی نیز به این  میالدي موضوع سم1979

____________________________________________________________________ 
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 تغذیه به ۀعلوم بهداشت محیط با گنجانیدن رشت واحد 1995دیگر با این رشته و از سال  یدانشگاه

  .]8[در امریکا به یک نظام یکپارچه تبدیل شد زیست سالمت، ایمنی و محیطواحد

  ایران زیست درسالمت، ایمنی و محیطپیشینۀ . 2. 3

 دنیا گاز و نفت بزرگ شرکتهاي حضور با یشپ دهه یک حدود زیستمحیط و ایمنی سالمت، بحثم

 جدي طور به شرکتها این فعالیت از الگوبرداري با ملی بزرگ هايهپروژ در فرانسه 1توتال شرکت ازجمله

یستم س وزیر نفت مبنی بر استقرار کیدأت با 1380 سال در .گرفت قرار نفت وزارت کار دستور در

  ن وزارتخانه، شوراي مرکزي نظارت بر ایمنی ودر ایزیست محیطمدیریت سالمت، ایمنی و 

زیست  خطوط راهنماي نظام مدیریت سالمت، ایمنی و محیطۀنشانی، نسبت به انتخاب و ترجمآتش

شرکت ملی نفت . شتهمت گما 2 تولیدکنندگان نفت و گازالمللیانجمن بین شده توسطتدوین

شده در شرکت شلمدل طراحیاین ایران با الهام از 
3

 خود ۀبت به تدوین این استاندارد در مجموعنس 

 رسیدن براي سیاستهاي کالن خود دامۀدر او شرکت ملی پاالیش و پخش در همین راستا . دکراقدام 

به استانداردهاي جهانی صنایع نفتی و تغییر نگرش دیدگاههاي سنتی نسبت به مسائل ایمنی در 

هریک از  در ادامه. دکرزیست  و محیط خود اقدام به تشکیل مدیریت سالمت، ایمنیۀمجموع

) اعم از شرکتهاي اصلی نفت، گاز، پتروشیمی و پیمانکاران فرعی( وزارت نفت مجموعۀشرکتهاي زیر

المللی نسبت به اجراي مدل سالمت، ایمنی و بین شده در سطحبا استفاده از خطوط راهنماي تدوین

  .]9[دندکرزیست اقدام محیط

  

 زیستیمنی و محیطبندي سالمت، اتقسیم .4

اي از علوم و مهندسی را به خود اختصاص داده است اما طیف گسترده زیستسالمت، ایمنی و محیط

زیست و نظام مدیریت سالمت، ایمنی و محیطتحت عنوان را به دو مبحث  توان آنبه طور کلی می

 .دکربندي زیست تقسیممهندسی سالمت، ایمنی و محیط

 4زیستمت، ایمنی و محیطنظام مدیریت سال. 1. 4

تر شدن نقش تجهیزات و آالت به عرصۀ زندگی افراد و پررنگدنبال پیشرفت صنعتی و ورود ماشین هب

یندهاي کاري و افزایش تعامل انسانها با اجزاي محیطهاي صنعتی، سازمانها با ادستگاهها در فر

  زیست مواجه شدند،و محیطبا موضوعات سالمت، ایمنی  رابطه چالشهاي جدید و مستمري در
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لذا براي . رسیدنظر نمیهکه تنها رعایت قوانین قدیمی موجود براي رهایی سازمانها کافی بطوريهب

 جلوگیري از خسارت وارده به تجهیزات و ،زیستاعتالي سازمانها، نیروي انسانی، بقاي محیط نجات و

   سالمت، ایمنی وۀمدیریت یکپارچ موجودهاي براي خاتمه دادن به تمامی دغدغه  وتأسیسات

این نظام یک ابزار مدیریتی براي کنترل و بهبود عملکرد  . صنعت نهادۀزیست پا به عرصمحیط

این نظام . است صنعتی یا تشکیالت سازمانی ۀهاي توسعزیست در همۀ برنامهسالمت، ایمنی و محیط

نعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب به کمک موارد زیر موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ص

   سطح سالمت افراد و همچنین صیانت ازيو آسیبهاي ناشی از کار، ارتقا حوادث آن، به صفر رساندن

  :دشوعنوان سرمایۀ بشریت میزیست بهمحیط

  ؛زیست سالمت، ایمنی و محیطۀ به مقولمندنظامایجاد بستر فرهنگی خالق و نگرشی نو و 

 ؛نسانی، امکانات و تجهیزاتهمگرایی نیروي ا  

 هاي، ارزیابی و بهبود مستمرهاستفاده از سیستم آموزش کارآمد، ممیزي دور. 

 هدف 4 زیست بهسالمت، ایمنی و محیط شده نظام مدیریتکارگیري موارد گفتههبا ب ترتیبو بدین

 :رسد می،است که شامل موارد زیر ،اصلی خود

 ؛به حداقل رسیدن سطح خطاها   

 ؛ وقوع حوادثعدم   

 ؛زیستعدم آلودگی محیط 

 نفعوارد نشدن آسیب به کارکنان و سایر گروههاي ذي. 

 1زیستمهندسی سالمت، ایمنی و محیط. 2. 4

  : تشکیل شده استو جداناشدنیزیست از سه بخش متفاوت مهندسی سالمت، ایمنی و محیط

 ۀت نیروي انسانی زیرمجموعزیست وظیفه دارد تا سالممهندس سالمت، ایمنی و محیط: سالمت 

 راهکارهاي د وناین فرد باید خطرات موجود در محیط کار را شناسایی ک. را حفظ کند خود

 ؛ براي کنترل آنها ارائه دهدمناسب

 از زیست وظیفه دارد دستورات الزم جهت حفاظت کاملمهندس سالمت، ایمنی و محیط: ایمنی 

هاي بخش باالدستی نفت هر عملیاتی که پروژه اجراي در  مثالً .کند صادر را... و مخازن دستگاهها،

 اول باید فردي آن را ۀسیس شود در درج قرار است تأجدیدي که هر واحد باید انجام شود یا

ولیت خطرات احتمالی را باشد که این فرد مسئیید کند که انجام این عملیات خطري نداشته أت

____________________________________________________________________ 
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  فعالیتهاي یک مهندس سالمت، ایمنی وة شامل عمدبراي این امر که . بر عهده دارد

 .مهارتهاي بسیاري مانند علم ارزیابی ریسک است واست، نیازمند فنون زیست محیط

 این است که براي زیستمهندس سالمت، ایمنی و محیطوظیفۀ سوم ۀ در درج: زیستمحیط 

 .اقل برساندبه حد و خطرات ناشی از آنها راراهکاري بیندیشد زیست از آلودگی محیطنجات 

بخش بودن فعالیتها الزم است نظرات و راهکارهاي مهندس سالمت، بدیهی است که براي نتیجه

طرح ایده، انتخاب فرایندهاي تولیدي،  اعم از  فرایندهاي سازمانتمامزیست در ایمنی و محیط

  .]8[ودبرداري و برچیدن واحد به کار گرفته شاندازي، بهرهطراحی، خرید، ساخت و نصب، راه

  

  صنعت باالدستی نفت در زیستنقش سالمت، ایمنی و محیط .5

 خود که شده یاد راهبري نقش ی باصنعت، عنوانهب نفت صنعت از کشور ۀسالبیست اندازچشم سند در

  و عظیم ظرفیت این کشف .دارد آتی سالهاي تا جهانی انرژي بازار در ایران مهم جایگاه  ازایتحک

 فناوري هاي مختلفتوسعه در زمینه با که است دهش عنوان اندازچشم سند هدف آن کارگیريهب

 توجهیبی و اهمال آنکه حال. یافتدست نظرمورد اهداف به توانمی دستیپایین و صنایع باالدستی

  سند نظرمد ی، کهمطلوب و جانبههمه ۀتوسع از تنهانه صنایع این از هریک تکامل و توسعه در

 اقتصاد بر هنگفتی اقتصادي ضرر آینده رقابتی دنیاي در بلکه کند،می وگیريجل  است،اندازچشم

 .]3[ندکمی تحمیل کشور

 در اوريفنّ ۀهاي توسعدر صنعت نفت یکی از زمینه زیستسالمت، ایمنی و محیط مدیریت نوپاي

   که با نگاهی جدید به سه مفهوم سعی دارد تا با ارتقاي سطح آگاهی واستصنعت نفت 

آمیز و وقوع حوادث آالت در تمام بخشها از ظهور عوامل مخاطرهسازي محیط کار و ماشینایمن

فعالیتهاي مختلف در صنعت . شودواقع سودمند  یا در کاهش این مخاطرات و حوادث ند وکجلوگیري 

مرتبط  تابع قوانین و مقررات گسترده... برداري وباالدستی نفت اعم از اکتشاف، حفاري، استخراج، بهره

 باالدستی نفت موظف به عال در حوزة شرکتهاي ف و تماماستزیست با بحث ایمنی، سالمت و محیط

  ،جهان مختلف کشورهاي در شغلی حوادث بروز طبق آمار اعالم شده میزان. اندرعایت این الزامات

 کهوريطهب است، افزایش به رو همچنان زمان گذشت با و باال اًنسبت ،صنایع بخش در خصوصبه

 در مرگ به منجر شغلی ادثۀح هزار 300و جرح به منجر شغلی حادثۀ میلیون 250حدود ساالنه

 هزار 14 حدود ساالنه کشور ما رسد میزان حوادث شغلی دربه نظر می .]11و10[دهدمی رخ جهان

 هاي سالمت،مقوله .]12[است صنایع کارکنان به مربوط درصد زیادي از این حوادث که استمورد 

اما   نفت مطرح بوده است، صنعتزیست به طور جداگانه در طی سالهاي مختلف درایمنی و محیط
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ماي کلی نظام مدیریت شِ. است تحت یک مدیریت واحد  وجانبه همهمند،نظامنگاه امروز نگاهی نو، 

  .ده است نشان داده ش3در بخش باالدستی نفت در شکل  زیست سالمت، ایمنی و محیطیکپارچۀ

  

 زیست در بخش باالدستی نفتایمنی و محیط  سالمت،ۀسیستم مدیریت یکپارچ :3شکل

  

 دتوانمیکه در بخش باالدستی نفت  زیستسالمت، ایمنی و محیط  استقرار سیستم مدیریتدستاورد

  :این صورت است، به مطرح شوددر قالب کاهش زیانهاي ناشی از حوادث 

  ؛کارکاهش خسارات ناشی از توقف 

 ؛هاي مربوط به درمانکاهش هزینه 

  ؛از کارافتادگی موقت و دائم یا مرگ کارکنانمربوط به کاهش میزان پرداخت غرامتهاي 

 ؛محیطیکاهش خسارات و ضایعات زیست 

 ؛دیدهنکردن فرد یا افراد حادثه کاهش اتالف وقت در اثر کار 

 ؛ه و امدادرسانی نگرانیهاي حاصل از تبعات حادثواسطۀکاهش اتالف وقت به 

 8[کاهش میزان خرابی دستگاه یا اتالف مواد و درنتیجه ضایعات کمتر در تولید[. 

 ،گذردزیست در صنعت نفت میاکنون که بیش از یک دهه از استقرار نظام سالمت، ایمنی و محیط

 کاري خصوص بخش باالدستی با دامنۀن مقوله در صنعت نفت بهاست که ایده شت اببه وضوح ث

 وري، توسعۀي در افزایش بهرهناپذیرسیع و حساس در قالب شرکتهاي کارفرما و پیمانکار نقش انکارو

 و امروزه مبحث سالمت، ایمنی و اندزیست داشتهپایدار، صیانت از نیروي انسانی و حفاظت از محیط
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 نفت تبدیل ناپذیر براي صنعت حیاتی و اجتنابیرورتضتنها به یک انتخاب بلکه به زیست نهمحیط

  .ه استشد

 

  زیست درجهت رفع نیازمندیهاي صنعت نفت سالمت، ایمنی و محیطۀ رشتۀلزوم توسع .6

 صنعتی به معنی اخص آن، در دو فعالیت عمده یعنی ۀنقش دانشگاه در توسعه به معنی اعم و توسع

  نسانینقش آموزشی دانشگاه در فرایند توسعه، بر تربیت نیروي ا. استآموزش و پژوهش نهفته 

 صنعتی استوار است و نقش پژوهشی آن نیز در تحقیقات بنیادي و عنوان کلید و راهگشاي توسعۀبه

صنعت نیز به نوبۀ خود نقش . یابد صنعتی تبلور میعنوان شرط الزم براي موفقیت توسعۀبهکاربردي 

 پیشرفت و توسعۀ هر هايترین جلوه یکی از عمدهاً،قطع. کند هر کشور ایفا میبسیار مهمی در توسعۀ

  یافته نامیده صنایع آن کشور است و حتی رشد کشورهایی که امروز توسعهکشور رشد و توسعۀ

 گاه و صنعت دو رکن اساسی در توسعۀبنابراین، دانش. شوند در گرو تحوالت صنعتی آنها بوده استمی

 ،اساساً.  دارد،وسعه پایدار و نقش مهمی در شتاب بخشیدن به فرایند توسعه، به ویژه تستهر جامعه ا

ضرورت ارتباط دانشگاه با صنعت ناشی از نیازهاي متقابل و در نهایت سرعت بخشیدن به فرایند 

 نیروي انسانی علمی و متخصص در سطح عالی بوده و از کنندةمینأدانشگاه از یک سو ت. استتوسعه 

از طرفی . استی در دانشگاه مستقر سوي دیگر بسیاري از تواناییهاي علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاه

هاي دانشگاهی هم به نیروي  آموختهمایشگاهی علمی و مکانی براي تجربۀ آزعنوانهم بهصنعت 

.  هم به تحقیق و توسعه نیاز دارد وی و مدیریتیدیده و متخصص براي مشاغل فنّانسانی آموزش

حوالت صنعتی ابتدا از مراکز علمی یافته تشورهاي توسعهکدهد که در بررسیهاي تاریخی نشان می

 .]1[اند صنعتی بوده علمی در این کشورها پیشگام توسعۀشروع شده و به عبارتی نیروهاي

 کشور نفت صنعت و است گاز و نفت منابع ندةدار کشورهاي ترینغنی از یکی کشور ما که آنجا از

 هايوردهفرا و گاز و نفت وشفر و تولید از حاصل درآمد کسب میزان، صنایع ترینمدرن از نیز

 نفت صنعت سالۀبیست اندازچشم سند در .دارد  کشورجانبۀ همهتوسعۀ در بسزایی نقش هیدروکربونی

 بر و شده تصریح خصوص صنعت باالدستیبه نفت صنعت اساسی نقش بر وضوحبه1404 افق در ایران

  .ترسیم شده است نفت صنعت سالۀبیست اهداف آن اساس

 بخشهاي درویژه به کارآمد و متخصص انسانی نیروي انداز تربیتندهاي این چشمیکی از ب

   را ارتباط میان صنعت و دانشگاههمین نکته  واستهاي مختلف دانشگاهی نفت در رشته باالدستی

  .]13[کندخوبی روشن میبه

 الگوهاي ادابع درست شناخت صنعت نفت خصوصدر تمام صنایع به اوريفنّ ۀتوسع براي الزم شرط

در دنیاي امروز نظامهاي . است آن توسعۀ منظورها بهالزم در تمام زمینه زیرساختهاي و پایه دانش
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 تنگاتنگ و ارگانیک با یکدیگر یتولید از صنعت با نظامهاي تولید از دانش یکپارچه شده و در تعامل

  زیست ایمنی و محیطبه اینکه مبحث جدید سالمت،باتوجه .]14[کنندزیستی و همکاري میهم

ده است، نقش مراکز دانشگاهی با ش اخیر معرفی هايتوسعه در سال هاي مهمعنوان یکی از جنبهبه

  .استاساسی  تربیت نیروهاي متخصص در این زمینه نقشی

  زیستسالمت، ایمنی و محیط هاي کاردانی و کارشناسیایجاد دوره. 1. 6

  از طریق اضافه کردن چند درس جدید اتفاقفقط  باید توجه داشت که اصالح آموزش مهندسی

افتد بلکه اصالح آموزش مهندسی نیازمند درك جدیدي از نقش علم در نوآوري و کاربرد آن ینم

اي وجود دارد مبنی بر اینکه رویکرد علوم مهندسی، که بیش از پنجاه سال وفاق گسترده .]15[است

  کند، باید در ارتباط با نیازهاي قرنباال آماده میآموختگان مهندسی را با توان فنی است دانش

اري از دانشگاهها به ترکیب جدیدي یهاي اخیر بسبا این دیدگاه در دهه. ]16[شودازبینی بیکم وبیست

زیست در صنایع باالدستی نفت سالمت، ایمنی و محیط. ]17[انداز علم و عمل مهندسی روي آورده

د و این به معنی طلب کارکنان در سطوح مختلف را میتمامارکت سیس آن، مشأ تبه فلسفۀباتوجه

به . است کاري با این مقوله  در قسمتهاي مختلف صنعت در هر ردة افراد مشغولدرگیر بودن تمام

هاي مختلف مرتبط با نیاز  رشته ابعاد و توسعۀبه ظرفیتهاي صنعت نفت در تمامرسد باتوجهنظر می

در حال . نظر قرار گیردعنوان یک ضرورت مددر دانشگاههاي کشور بهید باایجاد این رشته  صنعت،

  سالمت، ایمنی و عنوانبا ي ا  در رشتهمقطع کارشناسیحاضر هیچ دانشگاهی در ایران در 

هایی در هر چند رشته. است خود ضعف اساسیاین موضوع د که پذیر انشجو نمیدزیست محیط

ست را یزاند مبحث ایمنی، سالمت و محیطکدام نتوانستهاند، ولی هیچاخیر مطرح شدههاي سال

ی از سه مقوله اهدافی به اینکه این مبحث به صورت ترکیبتوجهاب. در دل خود جاي دهندیکپارچه 

  اخیرهايدر سال هاي کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشدسیس دورهأکند تمشترك را دنبال می

و توانایی برآورده کردن نیاز صنعت نفت  نبوده زیستسالمت، ایمنی و محیط  مرتبط با مباحث،کامالً

  . در بخش باالدستی را نداشته و ندارد

 عملیات با انواع ةاي از شرکتهاي فنی و تولیدي و حجم گستردموعهبخش باالدستی نفت با مج

در بخشهاي و زیست به شکل تخصصی مسائل مختلف در ارتباط با مباحث ایمنی، سالمت و محیط

هاي  رشته .ندکپیش ضروري میاز که این خود لزوم ایجاد این رشته را بیشاستمختلف مواجه 

زیست در مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ی و محیط مرتبط با سالمت، ایمنشدةسیسأت

  .]18[آمده است 1در جدول  در دانشگاههاي کشور
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 زیست در مقاطع مختلفهاي ایجاد شده مرتبط با سالمت، ایمنی و محیطرشته: 3جدول 

 نام رشته مقطع

 اي، بهداشت محیط ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه کاردانی

، مهندسی تکنولوژي ایمنی صنعتی، )گرایش ایمنی صنعتی( مهندسی صنایع کارشناسی

، مهندسی بهداشت محیطاي،  مهندسی ایمنی صنعتی، مهندسی بهداشت حرفه

گرایش سالمت، ایمنی و (زیست و ارگونومی، مهندسی شیمی مهندسی محیط

 )زیستمحیط

دسی ایمنی صنعتی، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، بهداشت، ایمنی و مهن کارشناسی ارشد

زیست، ارگونومی، مهندسی ریزي، مدیریت و آموزش محیطبرنامه زیست،محیط

اي،  ، مهندسی بهداشت حرفه)زیستگرایش سالمت، ایمنی و محیط( شیمی

 زیستمدیریت سالمت، ایمنی و محیط

  

در مقطع کارشناسی کسانی که اقدام به انتخاب  زیستو محیطسالمت، ایمنی  ۀ رشتنبودبه باتوجه

 و هستندهاي مرتبط ها یا رشته از سایر رشتهنند معموالًکاین رشته در مقطع کارشناسی ارشد می

  . است اساسی در ایجاد این رشته در مقطع کارشناسی ارشد یضعفاین موضوع 

تواند با تلفیقی از ي متخصص، این رشته میبه دلیل تازگی این بحث در صنعت نفت و کمبود نیرو

هاي دانشگاهی زیست در بین رشته مهندسی ایمنی، مهندسی بهداشت و مهندسی محیطۀسه رشت

می توان گفت در حال حاضر . ندکخوبی ایفا و نقش خود را در صنعت نفت بهشود کشور گنجانده 

کنند ر شرکتهاي نفتی فعالیت میزیست دعنوان کارشناس سالمت، ایمنی و محیطکسانی که به

  .هستند 3هاي ذکرشده در جدول  یکی از رشتهۀآموختدانش

هاي  آموزشی رشته در برنامۀزیستآشنایی با مبانی سالمت، ایمنی و محیط درس لحاظ کردن. 2. 6

  مرتبط با صنایع باالدستی نفت

 خود را از نوع تکراري به نوع یات عملیوةافزایش رقابتهاي جهانی شرکتها را مجبور کرده است تا شی

این تغییر کیفی به همراه شرایط حاکم و نوع صنایع فعال در هر کشور الزاماتی را . ق تغییر دهنداخلّ

طریق سازماندهی مجدد مراکز آموزشی متناسب مهندسی مطرح ساخته است که فقط ازبراي آموزش 

روند  .]19[ صنعت کشور گام برداشتةو آیندتوان در جهت برآوردن نیازهاي حال با آن الزامات می

 ۀتاریخی آموزش مهندسی و همچنین نقش آموزش مهندسی در نظام نوآوري و درنتیجه، توسع

 این امر کهشده است در سالهاي اخیر ر ارتباط دانشگاه و صنعت بموجب تأکید اقتصادي جوامع، 

 و 20[ابط دانشگاه و صنعت شده است تدوین سیاستها و اجراي پژوهشهایی براي ارتقاي رومنجر به

رآوردن سازماندهی مجدد آموزش مهندسی براي ببر  1990 ۀبراي نمونه در کشور فنالند از ده. ]21

حل جدید آموزش  راهشده است که هدف آن تدوین و ارائۀکید أت 2010الزامات صنعت اروپا در دهۀ 
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در کشور . ]22[است جهانی محیط پیچیدةاي عملیاتی شرکتها در مهندسی براي پاسخگویی به نیازه

اي در سطوح مختلف سوئد این کار ازطریق چارچوبی از نمایندگان صنعت، جامعه و سازمانهاي حرفه

ریزي و مدیریت آموزش مهندسی و همچنین ازطریق همکاري مستقیم در دروس واقعی انجام برنامه

تکنیک هلسینکی نشان داد که مشارکت لیتجارب دانشگاه واشنگتن شرقی و دانشگاه پ. ]23[شودمی

و همکاري متقابل مراکز آموزش مهندسی و صنعت ارزش زیادي دارد و تنها امکان براي تحقق الزامات 

  .]24[ بین دانشگاه و صنعت استمندنظامجدید یادگیري، همکاري بلندمدت و 

 که این مسئله در استپذیر نا اجتنابيمرا علوم مختلف در هر کشور  کردنروزدر دنیاي امروز به

 به اینکه سرآغاز وباتوجه . استاي برخورداراهمیت ویژه اي مثل ایران ازتوسعهکشورهاي درحال

 براي گیرد، تربیت نیروي انسانی متخصص و کارآمدت میأدانشگاه نش انتهاي تمامی علوم مهندسی از

هاي مختلف  خود مستلزم شناخت رشته کهاستمهم ي آموزشی امر سوي مراکز ورود به بازار کار از

ظرفیت باالي صنعت نفت . ]25[استلزوم اصالحات آموزشی متناسب با نیاز دانشجویان  دانشگاهی و

 مهندسی، دانشگاههاي مختلف - هاي فنیخصوص رشته دانشگاهی بهآموختگاندانشکشور در جذب 

 بحثآنجا که از . انددهکرنعت  این صمرتبطهاي مختلف سیس رشتهأدر سراسر کشور اقدام به ت

 ،استعنوان یک بحث فنی در صنعت باالدستی نفت مطرح امروزه به زیستسالمت، ایمنی و محیط

 از ورود به بازار کار در بخشهاي مختلف این صنعت با مبانی ایمنی، سالمت و پیشآشنایی دانشجویان 

 تمام ( مهندسی نفترشتۀ. داشته باشداین مدیریت نوپا  تواند نقش مهمی در توسعۀزیست میمحیط

توانند هاي مرتبط با صنعت نفت میو برخی رشته)  گرایشهاتمام(  مهندسی شیمیۀ، رشت)گرایشها

 به صورت »زیست در صنعت نفتآشنایی با مبانی سالمت، ایمنی و محیط«این مبحث را با نام درس 

  .ندبگنجان آموزشی خود ۀواحدي اجباري در برنامیک درس سه

  

  بندي و پیشنهاداتمعج .7

خصوص عنوان یک ضرورت در تمامی صنایع به آنچه گفته شد لزوم ارتباط میان صنعت و دانشگاه به

اي از فعالیتها را در بخش باالدستی صنعت نفت ایران که حجم گسترده. دکنصنعت نفت مشخص می

مدیریت نوپاي . است علمی کشور جانبه خود نیازمند تعامل با فضاي همهۀخود جاي داده براي توسع

هاي زیست که در سالهاي اخیر در صنعت نفت مطرح شده است یکی از زمینهسالمت، ایمنی و محیط

دلیل ارتباط با تمام نیروي انسانی شاغل در صنعت نفت به یک ه  که باستصنعت این پیشرفت در 

نبود ر صنعت نفت به دلیل کمبود نیروي انسانی متخصص در این حوزه د. مهم تبدیل شده است

هاي رشتهاخیراً هرچند . شوددیده میزیست در دانشگاهها  یکپارچه سالمت، ایمنی و محیطرشتۀ

   لیکناست کشور ایجاد شدهدانشگاههاي زیست در مختلفی در ارتباط با سالمت، ایمنی و محیط
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 دشوپیشنهاد می بنابراین. ست نیاز صنعت نفت در این زمینه نیگوییپاسخبه دلیل عدم یکپارچگی 

  :که

   اي  گـستردگی بخـش باالدسـتی نفـت ایجـاد رشـته             و رتباط بین صنعت و دانـشگاه     در راستاي ا

 ؛نظر قرار گیردزیست در مقاطع مختلف تحصیلی مدالمت، ایمنی و محیطمستقل با نام س

 انی آشنایی با مب واحديهاي مرتبط با صنعت نفت، درس سهبه گستردگی رشتهباتوجه

  .ها گنجانده شود درسی این رشتهزیست در برنامۀسالمت، ایمنی و محیط
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