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 نقدی بر علم حال حاضر دنیا

  1  پژمان مالکی نژاد

  pejmanmlekinejad2@gmail.com، ایمیل: TUV NORDشرکت  -1

 خالصه

در این مقاله برخی از مشکالت و مسایل علمی ایران ارزیابی شدند. برای مثال 

صیالن دانشگاهها و مشکالت و مسایل صنعت نفت بررسی ، تعداد فارغ التحISIمقاالت 

شدند. همچنین برخی رویدادهای سیاسی مرتبط مانند ملی شدن صنعت نفت ایران نقد شدند و 

و فرموده هایی از  VOA PERSIANمطالب سیاسی از شبکه خبری صدای آمریکا فارسی 

قاله مثالهایی از مشکالت اعلی حضرت شاهزاده رضا پهلوی ذکر شده اند. بعالوه در این م

علمی ایران با تمرکز بر صنعت نفت که ایرانیها نمیتوانند آنها را حل کنند مورد بررسی قرار 

 نتیجه این مقاله این بود که ایران در علم هیچی نخواهد شد. گرفت. 

mailto:pejmanmlekinejad2@gmail.com
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 نفت و گاز، طراحی و متریال، بازرسی، خوردگیکلمات کلیدی: 

  مقدمه

است و این مقاله را مقاله این را منتشر نمود که در راستای صدای آمریکا مقاله ای 

می  عطاملک جوینیاعلیحضرت شاهزاده رضا پهلوی از قول همچنین . [1] تایید می کند

". این جمله را در وصف نظام آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند: " فرمایند 

 . قاله را تایید می کندکه این م [2] جمهوری اسالمی ایران فرمودند

علمی که در حال حاضر در دسترس عموم قرار دارد به هیچ وجه تمامی علم تولید 

شده توسط بشر نیست. موسسات علمی هیچ گاه تمامی علم تولید شده خود را در دسترس 

بخش بزرگی از علم عموم )مثال اینترنت، کتاب، دانشگاه، ژورنال و ...( قرار نمی دهند. 

باید بسیار مواظب بود زیرا ه، آشکار نشده و در دسترس عموم قرار داده نشده است. کشف شد

این کار دالیل زیادی دارد از این بخش از علم که آشکار نشده است می تواند مرگ آور باشد. 

 جمله انحصاری و تجاری شدن علم، دالیل سیاسی، دالیل امنیتی و ...

. در حال حاضر در ایران کسی نقشه تولید API گرید هایبه عنوان مثال نقشه تولید فوالد

 را نمی داند. ( در ضمیمه متن آمده اند APIگرید  هایمثال های فوالد) API گرید های فوالد

اگر کسی  (به چاپ رسید؟ 8291اولین بار در سال  API 5Lآیا می دانستید که استاندارد )
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در ایران و فروش آن به صنعت نفت  هافوالدیاد داشته باشد با تولید این روش تولید آنها را 

بسیار پولدار خواهد شد. به عنوان مثال دیگر می توان به روش تولید ممانعت کننده های 

خوردگی در صنعت نفت اشاره کرد که در ایران بسیار گران هستند. این مواد به ایران وارد 

، می تواند آنرا تولید کرده و به می شوند. اگر کسی روش تولید این ممانعت کننده ها را بداند

صنعت نفت بفروشد و بسیار پولدار شود. مثال دیگر روش تولید ابزار های بازرسی با 

 در صنعت نفت مانند :  )پیشرفته(  تکنولوژی باال

 Phased array ultrasonic testers,  

 Guided wave ultrasonic testers,  

 Intelligent pigs (MFL and Ultrasonic),  

 TOFD testers,  

 Tube Inspection “IRIS/ECT/RFECT/NFT”- Heat Exchangers/Air 

Cooler, 

 INCOTEST/PEC- Inspection Under Insulation – Pressure Vessels 

/Piping Systems,  

 LRUT- Inspection of insulated piping systems,  
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 Online PSV – Inspection and calibration of safety valves -In-

Service,  

 RMS2 Corrosion Mapping – Inspection of corrosion distribution 

and profile of pressure vessel and critical piping systems,  

 MFL- Tank Floor Inspection, Acoustics Emission – Tank 

Floor Inspection – In-Service,   

 E-Pit / Vertiscan – Water Wall Boiler Inspection,  

 SLOFEC- Saturated Low Frequency Eddy Current,  

 Acoustic Eye-Tube Inspection, 

 EMAT- pipeline inspection, 

 Lixi Profiler- for inspection of corrosion under insulation, 

 Short Range Ultrasonic Testing for Tank Annular plates,  

 ACFM -(Alternating Current Field Measurement) for inspection of 

any cracks in welds or materials.  

 PEC-Pulsed Eddy Current for thickness inspection of insulated PV 

and piping systems, 
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 OTIS-Robotic Tank Inspection while in service,  

 Sludge Profiler -In-Service,  

 Tank De-Sludge - 95 % oil recovery- In-Service,  

 Remote Visual Inspection,  

 Digital Radiography & RTR, 

 Borescope 

 است.  و ....

در ایران کسی روش تولید این دستگاهها را نمی داند. اگر بداند با تولید و فروش این 

عنوان یک مثال دیگر می توان به به  دستگاهها به صنعت نفت بسیار پولدار خواهد شد.

اشاره کرد که لیستشان در ضمیمه این متن آمده است. هیچ کس در  ASTMفوالدهای گرید 

ایران روش تولید این فوالدها را نمی داند. اگر بداند با تولید و فروش آنها به شرکت نفت 

 پولدار خواهد شد. 

ره کرد. در ایران کسی اشا SCADAبه عنوان یک مثال دیگر میتوان به سیستم 

را نمی داند. این سیستم در صنعت نفت استفاده شده است و  SCADAروش ساخت سیستم 
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اگر کسی در ایران روش ساخت آنرا بداند با فروش آن به صنعت نفت ایران پولدار خواهد 

 شد. 

 که به عنوان یک مثال دیگر ایران نمی تواند ابزارهای مشخصه یابی مواد در علم مواد

 نماید. مثالهایی از این ابزارها به شرح زیر هستند:  تولید در صنعت نفت استفاده می شوند را

 Optical Microscope 

 Scanning Electron Microscope (SEM) 

 Transmission Electron Microscope (TEM) 

 Field Ion Microscope (FIM) 

 Scanning Tunneling Microscope (STM) 

 Scanning probe microscopy (SPM) 

 Atomic Force Microscope (AFM) 

 X-ray diffraction topography (XRT) 

 Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX) 

 Wavelength dispersive X-ray spectroscopy (WDX) 

 X-ray diffraction (XRD) 

 Mass spectrometry 
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 Nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) 

 Secondary ion mass spectrometry (SIMS) 

 Electron energy loss spectroscopy (EELS) 

 Auger electron spectroscopy 

 X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) 

 Ultraviolet-visible spectroscopy (UV-vis) 

 Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) 

 Thermoluminescence (TL) 

 Photoluminescence (PL) 

 Photon correlation spectroscopy/Dynamic light scattering (DLS) 

 Terahertz spectroscopy 

 Small-angle X-ray scattering (SAXS) 

 Small-angle neutron scattering (SANS) 

 X-ray Photon Correlation Spectroscopy (XPCS) 

 Mechanical testing, including tensile, compressive, torsional, 

creep, fatigue, toughness and hardness testing 

https://en.wikipedia.org/wiki/Photon_correlation_spectroscopy
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_light_scattering
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 Differential thermal analysis (DTA) 

 Dielectric thermal analysis 

 Thermogravimetric analysis (TGA) 

 Differential scanning calorimetry (DSC) 

 Impulse excitation technique (IET) 

 Ultrasound techniques, including resonant ultrasound 

spectroscopy and time domain ultrasonic testing methods 

…  

اگر کسی روش تولید این ابزارهای مشخصه یابی مواد را در ایران بداند، با تولید و 

 فروش آنها بسیار پولدار خواهد شد. 

، ماشین زارها، قطعاتبدرصد مواد مصرفی، دستگاهها ، ا 811در حالت کلی تقریبا 

 گرددارد می به ایران و ،)از جمله علم(  استفاده می شودو هر آنچه در صنعت نفت ایران  ها

 و ایرانیان نمی توانند آنها را تولید کنند. 

را تولید کنند و در و علم چند سال طول خواهد کشید تا ایرانیها بتوانند این محصوالت 

به طور مثال، انگلستان در سال  آن زمان جایگاه علمی کشورهای پیشرفته کجا خواهد بود؟

نمی توانند چنین  9182ان حتی در سال پاالیشگاه نفت آبادان را ساخت. ایرانی 8289



Oil and Gas Research, Open Access, OMICS International, ISSN: 2472-

0518, Volume 3, Issue 2, 100141, August 2017, DOI: 10.4172/2472-

0518.1000141.  
______________________________________________________________________________ 

9 | P a g e  

در بخش پایین دستی صنعت نفت، دو نقطه ضعف مهم ایران پاالیشگاه نفت بزرگی بسازند. 

عبارتند از طراحی و متریال. برای فایق آمدن بر مشکل طراحی، ایرانیان از مهندسی 

تمامی متریال معکوس استفاده می کنند. اما برای متریال ، همانطور که گفته شد تقریبا 

مواد منظور من از متریال عبارت است از مصرفی در صنعت نفت ایران ، وارداتی هستند. 

مصرفی، دستگاهها ، ابزارها، قطعات، ماشین ها و هر آنچه در صنعت نفت ایران استفاده 

نصب و سر هم بندی بازرسی، توان صنعت نفت ایران در بخش پایین دستی فقط به  .می شود

سال پیش خود را در دسترس  811میبینیم که ابرقدرتها حتی علم صه می شود. قطعات خال

 عموم قرار نمی دهند. 

 ،تصویب شد 8292در این راستا میبینیم که ملی شدن صنعت نفت ایران که در سال 

کشورهای پیشرفته خارجی بهتر از عهده انجام امور مربوط به است. و مزخرف بی معنی 

به نظر می رسد که دارند.  تری زیرا آنها تکنولوژی پیشرفتهمی آیند. صنعت نفت ایران بر 

می دانستند که  8229در سال محمد رضا پهلوی هم اعلیحضرت آمریکا، انگلیس و شاه ایران 

ایران در علم هیچی نمی شود که حکومت مصدق )به عنوان رهبر نهضت ملی شدن صنعت 

س بزرگتر میبینیم که ما هرچه در ایران داریم یا در یک مقیانفت( را در کودتا ساقط کردند. 

 مستقیما به ایران وارد شده است یا علم تولید آن به ایران وارد شده است. 



Oil and Gas Research, Open Access, OMICS International, ISSN: 2472-

0518, Volume 3, Issue 2, 100141, August 2017, DOI: 10.4172/2472-

0518.1000141.  
______________________________________________________________________________ 

10 | P a g e  

در  برای مثال باالترین سطح دانشمندان ایرانی )در رشته های خوردگی و بازرسی

 ( فایلهای زیر را دارند: صنعت نفت

 AWS WELDING HANDBOOKS (VOLUMES 1, 2, 3, 4, 5) 

 NACE CP 1, CP 2, CP 3, CP 4 

 NACE CIP 1, CIP 2 

 American standards from AWS, ASME, API, NACE, AWWA, 

NFPA, ASTM, TEMA, SSPC (SPC), ABS, AAR, AASHTO, 

AISC, AREA, NBBPVI UBPVLS, FED, PFI, SAE, UL, MSS SP, 

ASNT, … 

 ASM HANDBOOKS (VOLUMES 1 TO 23) 

 ASNT NDT HANDBOOKS (VOLUMES 1 TO 10)  

… 

باید بدانند که در برابر فکر می کنند در باالترین سطح علمی بین المللی هستند. اما آنها آنها 

آنها مصرف کننده این علوم آمریکا هیچی نیستند چون آمریکا تولید کننده این علوم است و 

یا آنرا هستند. تفاوت از زمین تا آسمان است. وقتی آنها بتوانند این علوم را تولید کنند و تمام دن
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تمامی این علوم برای عموم مردم استفاده و قبول کند آنگاه آنها با آمریکا برابری خواهند کرد. 

ناشر این علوم پول زیادی از توسط ناشر آنها و تحت قانون کپی رایت قابل خرید است. 

باید توجه بدون آمریکا، آنها )ایرانیان( هیچی نیستند. طریق فروش آنها بدست می آورد. 

داشت که این فایلها تمامی علم آمریکا نیست. آمریکا هیچ وقت تمامی علم خود را در رشته 

برای مثال این علوم روش تولید  های خوردگی و بازرسی در دسترس عموم قرار نخواهد داد.

را که در این مقاله ذکر یا ممانعت کننده های خوردگی ابزارهای بازرسی با تکنولوژی باال 

همانطور که قبال هم گفتم، بخش بزرگی از علم کشف شده، آشکار نشده نمی دهد. شده اند را 

 و در دسترس عموم قرار داده نشده است. 

می سنجد   ISIمقاالت  شمارش تعدادایران پیشرفت علمی خود را با تولید علم از راه 

 ISIمقاله ال او. باید توجه داشت که [3] جهان را داراست 81گوید که مقام و برای مثال می 

علمی است که مصرف کننده آن به تولید کننده این علم هیچ پولی نمی پردازد و تنها پول به 

برای نویسندگان آنها کاری بی ارزش  ISIبنابراین انتشار مقاله انتشار دهنده مقاله می رسد. 

گر ثانیا ارزش علمی ندارد چون در دسترس عموم قرار داده شده است . او مزخرف است. 

ارزش بسیار زیادی داشت هیچ گاه در دسترس عموم قرار داده نمی شد. برای مثال همانطور 

ممانعت  ،ASTMو  APIتولید فوالدهای گرید  روشکه در بخش آغازین این مقاله گفتم 

در  SCADAسیستم  ،با تکنولوژی باال )پیشرفته(بازرسی ابزارهای ، کننده های خوردگی
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که ایران توانایی تولید آنها را ندارد شخصه یابی مواد در علم مواد و ابزارهای مصنعت نفت 

ثالثا، اینگونه رتبه بندی ها در هیچ ژورنال علمی نیامده است.  ،و ارزش بسیار زیادی دارند

نامعتبر است، چون بخش بزرگی از علم تولید شده  ISIمقاله  تعدادبرای تولید علم براساس 

اتالف وقت هستند  ISIمقاالت قرار داده نشده است.  ISIهای در دسترس عموم و در ژورنال

)و دیگر چیزهای مهم( فقط برای سرگرم کردن مردم ایران است تا به حکومت و سیاست و 

 .و مانع پیشرفت می شوند فکر نکنند و هیچ ارزشی ندارد

در حالت کلی پژوهشهای علمی در ایران مزخرف و بی ارزش هستند زیرا دو فاکتور 

 امکانات.  -9علم و  -8هم برای پژوهشهای علمی در ایران وجود ندارند که عبارتند از م

دانشگاههای ایران کپی برداری از دانشگاههای ابرقدرتها هستند اما باید توجه داشت 

که ابرقدرتها هیچ گاه تمامی علم تولید شده خود را در دانشگاهها ارائه نمی کنند. در این 

 ه دانشگاهراستا می بینیم ک

 MIT (Massachusetts Institute of Technology)  

به عنوان بهترین دانشگاه مهندسی جهان فایلهای دروسش را بصورت رایگان در وبسایتش  

قرار داده است. اما باید توجه داشت که این تمامی علم تولید شده در ایاالت متحده آمریکا  [4]

اند مشکالت علمی ایران که در این مقاله آورده شده اند نمی توحتی این علم برای مثال نیست. 

عالوه بر این، پس قطعا نخواهد توانست مشکالت علمی ابرقدرتها را حل نماید.  را حل نماید.
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قابل خریداری  و بطور خالصه تمامی تایید صالحیت ها گواهینامه ها، ، مقاله هامدارک

 التحصیالن مهندسی را در دنیا دارد رین فارغایران اعالم می کند که رتبه دوم بیشتهستند. 

. در ظاهر به نظر می رسد که علوم مهندسی ایران باید در در رتبه دوم ) و برتر از [5]

دنیا باشد در حالیکه ایران نه و ...(   ایرقدرتهایی پیشرفته مانند انگلیس، فرانسه، ژاپن، آلمان

مشکالت علمی  BPبرای مثال شرکت ست. ابر قدرت و نه پیشرفته است و در علم هیچی نی

حتی نمی تواند مشکالت علمی صنعت نفت  NIOCصنعت نفت دنیا را حل می کند ولی 

علت این است که همانطور که قبال گفتم دانشگاههای ایران کپی برداری از ایران را حل کند.

موم و مثال در دانشگاههای ابرقدرتها هستند ولی ابرقدرتها تمامی علم خود را در دسترس ع

دانشگاه ها قرار نمی دهند. آنها بخش بزرگی از غلم تولید شده خود را در دسترس عموم قرار 

هستند چون نمی توانند نیازهای علمی ایران و زمان نمی دهند. دانشگاه های ایران اتالف پول 

د و به دانشگاه برای سرگرم کردن مردم ایران است تا فکرشان مشغول شورا مرتفع سازند. 

مسایل مهم سیاسی و حکومتی فکر نکنند. همین را هیچ کسی در ایران نمی داند. همه فکر 

دانشگاه فقط برای سرگرم کردن مردم  می کنند دانشگاه همه چیز هست و تماما افتخار است.

 فکر نکنند و هیچ ارزشی ندارد.)و دیگر چیزهای مهم( ایران است تا به حکومت و سیاست 

 ی دانشگاهها برای این بوجود آمده اند تا جلوی پیشرفت را بگیرند.در حالت کل

 نتیجه گیری
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و میتوان این نتیجه گیری را کرد که رقابتها و جوایز علمی مانند جایزه نوبل بی معنی 

آشکار نشده است تا کشف شده،  هستند چون بخش بزرگی از علمحتی مزخرف و بی ارزش 

 داوری شود. 

فتم که ایران در علم هیچی نخواهد شد. ایران را ایرانیها تشکیل می مقاله گاین من در 

دهند. یعنی ایرانیها در علم هیچی نخواهند شد، حتی ایرانیهای خارج از کشور هم همین وضع 

 امشکالت علم ایران ردر این مقاله بخش کمی از را دارند و در علم هیچی نخواهند شد. من 

)اینها تنها بخش کوچکی از مشکالت  دحل کن ااین مشکالت ر دنامطرح کردم که ایران نمیتو

. حاال شما یک ایرانی، فقط یک هستند(در رشته مهندسی مواد و متالورژی علمی ایران 

ایرانی . نداریم دحل کن ااین مشکالت ر دناایرانی در خارج از ایران بمن معرفی کنید که بتو

این کار ساده است چون اگر ایرانیان خارج از دلیل  .دحل کن ااین مشکالت ر دناکسی که بتو

 ایران به این تکنولوژی ها دست بیابند، آنها را به ایرانیان داخل ایران منتقل خواهند کرد. 

اختراع هوش مصنوعی که بوسیله آن پیچیده ترین مسایل علمی قابل حل است نشان 

 می دهد که قدرت مغزهای بشری بسیار ناچیز است. 

 علماز جمله در  ایرانه من قویا برای توسعه علمی و پیشرفت همه جانبه راهی ک تنها

خود را ایالتی از )و کال( و به لحاظ سیاسی رسما  ایرانو ... پیشنهاد می دهم این است که 

)و کلی( به لحاظ سیاسی خود را  ایرانعنوان کند. یعنی بسازد و کشور ایاالت متحده آمریکا 
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