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 مشهداتاق  یمعدن عیمعدن و صنا ونیسیکم سیرئ یاحمدرضا صفار طبس 

 صنعت خواهد بود اما  نیا ندهیآ یضرورت مهم برا کی رو،ین نیو پرورش ا دیآیبخش معدن به شمار م یهاهیاز سرما یکی یانسان یروین

 .داشته باشد یعرصه ورود جد نیبه ا دیبا یآموزش ستمیو س میا مواجه یبخش با کمبود جد نیدر حال حاضر در ا

 تیبه تقو دیبه کشننور شننود ببکه با یآموختگان خارجو معدن، موجب جذب دانش یشننناسنننیدر حوزه زم رویکمبود ن میاجازه ده دینبا 

 .میبخش باش نیا یهاشرفتیو پ تیتا شاهد گسترش فعال میخود بپرداز یداخب یروین

   آموختگان مسبط  دانش ریگمسئبه کمبود چشم   نیوجود دارد. اول یو مهم یجد یهادغدغه یمعدن عیدرحال حاضر در بخش معدن و صنا

 آموزش ها باید از مقطع دبیرستان آغاز شده تا دانش آموزان عالقه مند جذب این رشته شوند. .و معدن است یشناسنیبه بحث زم

  ست که ک  ییهاحوزه ازبخش معدن س  ریکار تاث یفعال در آن، بر خروج یروین یدانش تخصص   تیفیا ها از آموزش یدارد. بخش  یجد اریب

 کنند. دایجذب دانشجو، ارتقا پ یها تیبه موازات رشد ظرف دیبا زین

 س   نیکرده در حوزه زم لیوجود دارد که افراد متخصص و تحص   یدغدغه جد نیا یفعاالن معدن یامروز برا  نیورود ا .اندک هستند  یشنا

و  یآموزشن  سنتم یموثر از جانب بخش معدن، خطاب به سن  یبحث و مطالبه گر نیا شیگشنا  یموضنو  برا  نیبه ا یتخصنصن   ونیسن یکم

 است. یدانشگاه

 اتاق مشهد یمعدن عیمعدن و صنا ونیسیکم سیرئ بیغالمرضا نازپرور، نا 

     صنعت و معدن از اهداف قد شگاه به  صال دان سوب م  یمیات سفانه تاکنون بنا به دال  شود یما مح ست  یمختبف لیکه متا به  یابیموفق به د

 کارآمد است. یمتخصص با مهارت ها یروین ازمندیامروز بازار کار ن .میاموضو  نشده نیا

 کوتاه مدت متناسننب با   یو معدن، آموزش هادر حوزه صنننعت  یو فعاالن بخش خصننوصنن دانشننگاه دیاسننات یتا با همکار میدار شنننهادیپ

  یمعدن یهاتیدر فعال یو عمب یبصننورت تئور یو آموزشنن یکار یها طیتواند در مح یامر م نیکه ا میینما جادیمنطقه باشنند، ا یازهاین

 .می... را به افراد آموزش دهو کیزیژئوف ،یمی، ژئوشیهمچون اکتشافات، مدل ساز

 استان یمعدن عیمعادن و صنا یانجمن تخصص سیرئ بینا ،یماف وبرزنیآر 

  شجو شته زم  یانیدان س   نیکه در ر ص  یشنا ستند، با    لیبه تح شغول ه شند ز    تیفعال زین یدر حوزه عمب دیم شته با و  صرفا اطالعات  رایدا

 .افراد ندارد یبرا یحوزه، کاربرد چندان نیدر ا یبدون کسب تجارب عمب ،یموجود در ارتباط با موضوعات معدن یآگاه

   یرغبت چیو دانشگاه ه  رستان یاز مقطع دب انیاست که دانشجو   افتهی شیافزا یمعدن به قدر یعمب یدانشگاه و فضا   انیمتاسفانه فاصبه م 

 خواهد کرد. جادیا نهیزم نیدر ا یعواقب ناگوار ندهیآ یهاسال یمسئبه ط نیا .ندارند یشناسنیورود به رشته زم یبرا

 ست. اگر دانش  رانیاقتصاد ا  یچرخ اول بنا یمعدن یهاتیفعال برده و متوجه  یرشته پ  نیا تیبه ارزش و اهم رستان یآموزان در مقطع دبا

 بود. میخواه یشناسنیشاهد استقبال از رشته زم نیقیآن در جامعه شوند، قطع به  یرگذاریتاث زانیم

 

 یاداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو سیرئ ن،یمحمدرضا افش 
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  صورت نگرفته است. یریگبهره یاتیو عمب حیابزارها به طور صح نیدهنده صنعت و دانشگاه وجود دارد اما از ا وندیپ یابزارها 

  دو  نیا انیارتباط م یاست که تاکنون موفق به برقرار  لیدل نیو معدن اعتماد وجود ندارد و به همدانشگاه و بخش صنعت    انیمتاسفانه م

 میتواند نتایج مطبوبی را به همراه آورد. و مطبوب حیصح یهایزیرانجام برنامه .میاحوزه نبوده

 مشهد یاتاق بازرگان یمعدن عیمعدن و صنا ونیسیعضو کم ،یاوحد یعل 

 بپردازد. رویو جذب ن زهیانگ جادیبه ا یمعدن یهاتیدر بخش فعال دیبا یبخش خصوص 

   ساس فعال  نیا یهاتیفعال ندهینسبت به آ  توانینم رد،یانجام نگ یبه درست  یدر بخش معدن است، اگر روند اکتشافات معدن   تیاکتشاف ا

 بود نیبحوزه خوش

 مشهد یدانشگاه فردوس یشناسنیگروه زم ریمد ا،ینیدیمحمد وح 

    شته زم ضر ر س   نیاکنون در حال حا سبت به کمبود ن  ینگران یشنا ه ک یشغب  یشاخه ها  ندهیآ یتواند برا یبحث م نیوجود دارد و ا روین

 رشته هستند، نگران کننده باشد. نیوابسته به ا

 شودیدرس کاسته م نیا تیو روز به روز از اهم شودیتوجه نم یکاف زانیبه م رستانیدر مقطع دب یشناسنیمتاسفانه به درس زم. 

 پرورش  یبرا یادیز تیرشننته برخوردار هسننتند و ظرف  نیا یبرا یمطبوب زاتیاز تجه یکشننور از جمبه دانشننگاه فردوسنن  یهادانشننگاه

 اند.مانده یوجود دارد که متاسفانه بالاستفاده باق یشناسنیدر حوزه زم یاآموختگان متخصص و حرفهدانش

 مشهد یدانشگاه فردوس یشناسنیگروه زم یعلم اتیمقدس، عضو ه یناصر حافظ 

 رشنننته  ینه تنها برا کینزد ندهیکشنننور در بر خواهد داشنننت و در آ یبرا یادیز اریکه درحال وقو  اسنننت عواقب بسننن یتیکاهش جمع

 .میبپرداز یرونیمختبف ولو ب یها تیاز مراجع و ظرف رویبه جذب ن دیبا زیها نرشته ریسا یببکه برا یشناسنیزم

 س   یهاروش ستخراج معدن ب ابعاد   ی. از طرفاست  افتهیکاهش  یشناس  نیخاطر است که رجو  افراد به عبم زم  نیراحت شده و به هم  اریا

 ماند. یم یافراد نامشخص باق یرشته برا نیا

 قیبرخالف دولت در ارتباط با تشننو یدارد. بخش خصننوصنن  انیدانشننجو یبرا یعمب تیفعال قیو تشننو یگذارهیبه سننرما اجیمعدن احت 

 برخوردار است. یپررنگ اریو معدن از نقش بس یشناسنیبه ورود در حوزه زم انیدانشجو

 مشهد یو ژئوترمال )متآب( دانشگاه فردوس یزیرزمین یهامرکز تحقیقات آب سیمحمدزاده، رئ نیحس 

 است. ستیز طیبه مح یتوجهیب اندازدیجامعه را به خطر م تیکه وضع یاز مشکالت اساس یکی 

 شو  یهااز راه یکی شجو  قیت ص  انیدان شته زم  لیبه تح س   نیدر ر س  ،یشنا صورت کامال هدف  هیارائه بور  تیاز فعال یمال تیدار و حمابه 

 حوزه است. نیدر ا انیدانشجو

 مشهد نورامیدانشگاه پ یشناسنیگروه رشته زم ریمد ،یمظلوم رضایعل 

    ضر دارا ستان در حال حا شد که برا  یم یگوناگون زیخمناطق مس یا شتغال  یادیافراد ز یبا ست. با وجود ظرف  جادیا ییزاا  یهاتیکرده ا

س  شگاه      یادیز اریب شته دان ستان ما وجود دارد، همچنان ر س   با عنوان معدن یکه در ا  زانیبه م یو فناور رویجذب نوجود ندارد و  یشنا

 .شودینم تیتقو یورضدر خراسان یکاف

 امر کمک نیکند، استفاده شود. ا   یم شنهاد یپ یو معدن یکه بخش خصوص   ییهاانجام پروژه یماهر و متخصص برا  انیتوان از دانشجو  یم 

 .رندیقرار بگ وندیدر پ زیخود ن ندهیکار آ طیبا مح یکند و به نوع دایارتقا پ زیما ن انیدانشجو یکند تا مهارت تخصص یم

 به آب  یمبرم اجیدر استان مانند بردسکن احت   یادیز یها. شهرستان  باشد یبدون آب م یکارکه مطرح است، موضو  معدن   یگریبحث د

سر هب یخشک تیدر وضع یمنطقه شود. استان ما از لحاظ آب یمشکالت آب دیممکن است موجب تشد یمعدن یهاتیاز فعال یدارند اما برخ

 .فتدیبه خطر ن ،یصنعت، به واسطه بحران آب نیا ندهیتا آ میینما یو عمب جیبدون آب را ترو یکارروش معدن دیو با بردیم
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