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یکی از موضوعات مهم پژوهشي كه پس 
از شروع قراردادهاي ميدان محور با پيشنهاد 
مديري��ت اكتش��اف و راهب��ري مديري��ت 
پژوهش و فناوري ش��ركت ملي نفت ايران 
در دستور كار قرار گرفت، عقد قراردادهای 
پژوهش��ي موضوع مح��ور اکتش��افی، با 5 
دانشگاه داخل كشور طرف قرارداد بود. در 
اي��ن خصوص از طرف ماهنامه اكتش��اف و 
توليد، ميزگرد تخصص��ي با حضور مديران 
دو رك��ن اصلي اين نوع قراردادها، مديريت 
پژوهش و فناوري ش��ركت ملي نفت ايران 
و مديريت اكتش��اف، برگزار ش��د كه طی  
آن مطالب��ي در خصوص عل��ل تعريف اين 
نوع قراردادها، نياز ب��ه تعريف آنها، مراحل 
انجام كار، خروجی های مورد نظر، انتظارات 
شركت ملي نفت ايران و دستاوردهاي آنها 
به صورت کلی و به ش��کل تحلیلی به شرح 

زیر ارائه گردید: 
ماهنامه اکتشاف و تولید: اولین سوال 
از آقای مهن��دس طالقانی، مدير پژوهش و 
فناوري مطرح گرديد؛ علت و چرایی تعریف 
اکتشافی  پژوهشی موضوع محور  پروژه های 
در ش��رکت ملی نفت ايران چیست؟ بر چه 
اساسی تعریف شده اند و چه تفاوتی با ساير 

پروژه هاي پژوهشي دارند؟
مدی�ر پژوه�ش و فن�اوری: مدیریت 
پژوهش و فن��اوری تقریباً از س��ال 1380 
تاس��یس و فعاليت هاي آن شکل گرفت، در 
دوره اول بيش��تر تمركز ب��ر نقش حمایتی 
از موضوع��ات تحقیقاتی را برعهده داش��ت 
ول��ي در دوره دوم ك��ه از اواخر دهه 80 و 
اوایل دهه90 را ش��امل مي شود، از تعريف 
و اج��راي پروژه ه��ای تحقيقاتي کوچک به 

س��مت پروژه ه��ای حرفه ای متمايل ش��د، 
اما همچنان، معیار پروژه بود. خوش��بختانه 
امروز به اندازه کاف��ی این بلوغ درمجموعه 
به وجود آمده که ما به سمت انجام کارهای 
بلندمدت فناورانه حرکت کنیم و می توانیم 
اسمش را نسل سوم یا گام سوم بگذاریم. در 
نتیجه دانشگاه ها باید پروژه های حرفه ای و 
کارب��ردی را تعریف کنند به گونه ای که بعد 
از مدت��ی در دانش��گاه ها مراک��ز تخصصی 
داش��ته باش��یم که به ما خدم��ات فناورانه 
بدهد؛ نه به ص��ورت پروژه بلک��ه به صورت 
یک مگاپ��روژه و در قالب ط��رح بلندمدت 
ک��ه در ذيل آن زیرپروژه ها تعریف ش��ود و 
مجموعه زیرپروژه ها و پروژه ها هدف کالن 
مگاپروژه ای یا طرح را محقق کرده و کشور 

را توانمند سازد.
در دوره دوم ک��ه آقاي مهن��دس زنگنه 
ب��ه وزارت نفت برگش��تند ای��ن حرکت با 
قرارداده��ای میدان مح��ور ش��روع گرديد. 
ير اين اس��اس یک میدان نفتي در اختيار 
هرک��دام از دانش��گاه هاي ط��رف ق��رارداد 

گذاشته شد به صورتي كه تمام فعالیت های 
صفر تا صد فناورانه میدان، در آن دانش��گاه 
متمرک��ز گرديد. به عبارتی در گذش��ته، از 
مجم��وع فعاليت ه��ايE&P، در قس��مت 
مربوط بهP یک بسته مگا پروژه ای پژوهشي 
تعری��ف گرديد ولی در قس��مت مربوط به 
E، که فعاليت هاي اکتش��افي است اتفاقي 
نیفت��اده بود. هدف از انج��ام این قراردادها 
با 5 دانش��گاه، این اس��ت که بخش E هم 
ساماندهی شود و بعضی از دانشگاه ها روی 
موضوعات اكتشافي موردنياز، استعدادهای 
خودش��ان را متمرکز کنند. در نهایت، هم 
کش��ور و هم ش��رکت ملی نفت و مدیریت 
اکتش��اف از نتای��ج آن مراک��ز به ص��ورت 
کاربردی و مش��اوره ای بهره من��د گردند و 
فقط یک مطالعه  برای دانس��تن بیش��تر یا 
ی��ک تحقیقی صرفاً ب��راي پژوهش صورت 
نگرفته باش��د. همه اینها باید باهم در یک 

طرح جمع شود.
ماهنام�ه اکتش�اف و تولی�د: س��وال 
دوم را ب��ا آق��ای مهن��دس هن��دی، مدير 

میزگرد تخصصي ماهنامه اکتشاف تولید با مدیران محترم مدیریت اکتشاف و مدیریت 
پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ایران در خصوص قراردادهاي پژوهشي موضوع محور 

اکتشافي با پنج دانشگاه طرف قرارداد
محمود حاجیان، میر احمد حسینی 
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مطرح مي كنيم؛ با توج��ه به اينكه طرح ها 
و موضوع��ات فناوران��ه موردني��از از طرف 
مديريت اكتش��اف مطرح گرديده است، در 
خصوص ش��اخص ها و اولویت بندی تعريف 
طرح های اکتشافی موضوع محور توضيحاتي 

را ارائه فرماييد؟
مدیر اکتشاف:  قبل از اینکه به این سوال 
پاسخ بدهم نیاز به ارائه توضیحاتی است که 
در نهايت جواب سوال ش��ما هم استخراج 
خواهد ش��د. از 2 س��ال پیش در مدیریت 
اکتش��اف با یک نگاه بنگاه داری به سازمان 
ن��گاه کردیم و در نتیج��ه جهت گیری ها و 
رویکردهای متناس��ب را در پیش گرفتیم. 
راهبردهای س��ازمان در سطح کالن تدوین 
ش��د و مبتنی بر این راهبردها، فرآیندهای 
کس��ب و کار و همچنین ساختار سازمانی 
م��ورد بازنگری قرار گرفت. مهمترین تغییر 
س��اختاری در س��ازمان، تبدیل س��ازمان 
وظیفه ای به پروژه ای بوده است. در راستای 
راهبرده��ای اصل��ی س��ازمان، راهبردهای 
مرب��وط به حوزه ه��ای اصلی مانن��د منابع 
انس��انی، فناوری ارتباطات، مالی و پژوهش 
و فن��اوری هم تدوین ش��د. پ��س می توان 
اینگونه به سوال شما پاسخ داد که برمبنای 
راهبردهای کالن س��ازمان، اق��دام به تهیه 
سند راهبردی در بخش پژوهش و فناوری 
گرديد و در این س��ند، اولویت های توسعه 
فن��اوری احصاء ش��د. در واق��ع موضوعات 
قرارداد با دانشگاه ها برگرفته از اولویت های 
استخراج شده در س��ند راهبردی پژوهش 
و فناوری می باش��د. بر این اس��اس در ابتدا 
نیازهای فناورانه  مش��خص ش��د و در یک 
مطالعه س��اختارمند به چن��د حوزه هدف 
فن��اوری منتج و در ادامه موضوعات تعريف 
شد. يعني در حقیقت عناوین این موضوعات 
حاصل یک کار سیستمی منسجم مي باشد. 
مهم ترین عامل )براساس سوال شما، تعیین 

شاخص ها( در حقیقت این بود که کدامیک 
از این فناوری ها می تواند ما را برای رسیدن 
ب��ه آن اه��داف بلندم��دت و چش��م انداز و 
اس��تراتژی س��ازمانی که داش��تیم، كمك 
کند. در ادامه، به یک تعداد از س��رفصل ها 
رس��یدیم و مبتنی بر تجربه خبرگان آنها را 
اولویت بن��دی کردیم. نتيجه حاصل نش��ان 
داد كه م��ا در زمینه علوم زمین که مبنای 
اصلی فعالیت های اکتش��افی است، نیاز به 
کار بیش��تری داریم و ب��ه همین خاطر هم 
و  ژئوفیزی��ک  زمین شناس��ی،  پروژه ه��ای 
ژئوشیمی اس��تخراج و در ادامه، یک مورد 
مربوط به اس��تفاده از عل��م ژئومکانیک در 
حفاری بود كه اضافه شد. فکر می کنم اینها 
بیش��ترین نق��ش را در راهنمایی س��ازمان 
برای رسیدن به اهدافشان دارند. البته الزم 
به ذكر اس��ت شاخص اصلی ما این بوده که 
ای��ن موضوعات تا چه ح��د می توانند ما را 
در رسیدن به استراتژی های سازمان کمک 

کنند.
ماهنامه اکتش�اف و تولید: در ارتباط 
با توضيحات جنابعالي كه گفته ش��د نقشه 
راه فناوری در مدیریت اکتشاف تهیه شده 
است یکی از س��واالت این است که ارتباط 
طرح های��ی ک��ه در حوزه پژوه��ش تعریف 

کردید با نقشه راه فناوری چیست؟
مدیر اکتشاف: اين طرح ها خروجی های 
هم��ان مطالعه هس��تند و البته ب��ه غیر از 
اینها، موارد دیگری هم هست که از اولویت 
کمتری برخوردارند، ولی قطعاً در آينده بر 
روي آنه��ا هم كارخواهد ش��د. الزم به ذکر 
است که این طرح ها پروژه نبوده و از جنس 
طرح مي باش��ند؛ یعنی امکان دارد هرکدام، 
پروژه هاي زيادي داش��ته باش��ند و یکی از 
ويژگي ه��اي آنها اين اس��ت ك��ه مجموعه 
فعالیت های��ی را هدای��ت می کنن��د ک��ه با 
تجمیع و یکپارچه شدن آنها ما به اهدافمان 

خواهيم رسيد.
ماهنامه اکتش�اف و تولید: با توجه به 
توضيحات ارائه ش��ده، اولویت بندي تعريف 
طرح های پژوهش��ی با استفاده از نقشه راه 
مي باش��د كه در ادام��ه، اولویت هاي بعدی 
را هم خواهید داش��ت. سوال مشخص اين 
است كه با توجه به تعدد تکالیف باالدستی 
)از طرف وزارتخانه، نهاد ریاست جمهوری، 
مجلس و س��ایر نهاده��ای نظارتی(، آيا در 
ای��ن پروژه ه��ای پژوهش��ی موارد  تعریف 
فوق در نظر گرفته ش��ده است؟ مخصوصاً 
با توجه به تأكيد زياد قوانين باالدس��تي در 
ضرورت تطابق با دانش بنیان بودن و اقتصاد 

 1  عناوین و دانشگاه هاي طرف قرارداد

دانشگاه هاي منتخبعناوین طرح هاي پژوهشيردیف

توسعه فناوري هاي نوین ژئوشیمیائي اکتشافي با تأکید بر مدل سازي 1
دانشگاه شهید بهشتي هیدروکربوري حوضه رسوبي در ناحیه دزفول شمالي

دانشگاه خوارزمي توسعه فناوري هاي سنگ هاي کربناته شکاف دار در ناحیه دشت آبادان2

توسعه فناوري بهبود تصویرسازي زیرسطحي در اکتشاف منابع 3
دانشگاه فردوسي مشهد هیدروکربوري در حوضه رسوبي کپه داغ

کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربوري و فناوري هاي نوین 4
دانشگاه صنعتي شاهرود حفاري و مهندسي نفت در چاه هاي اکتشافي

توسعه فناوري هاي نوین ژئوشیمیایي اکتشافي با تاکید بر ژئوشیمي 5
دانشگاه شهید چمران اهواز سطحي و زیرسطحي در ناحیه دشت آبادان
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مقاومتي، تدابير خاصي در نظر گرفته شده 
است؟

مدیر پژوهش و فناوری: ما چند سند 
باالدس��تی داریم که یک��ی از آنها بندهاي 
مرتبط با اقتصاد مقاومتی است. در اقتصاد 
مقاومت��ی چن��د قس��مت وج��ود دارد که 
دانش پایه کردن عملیات یکی از اين موارد 
مي باش��د. راه اجرايی این کار چیست؟ اگر 
ما بخواهیم عملیات جاری یک سازمانی را 
دانش پایه کنیم یعن��ی باید مفاهیم بنیانی 
آن را در داخ��ل کش��ور نهادين��ه کنی��م. 
به عن��وان مثال، بح��ث ژئومکانی��ک، یکی 
از م��وارد مطالعاتی مطرح مي باش��د و باید 
مفاهیم علمی آن در داخل كش��ور نهادينه 

شود.
 نقش��ه راه جامع علمی کش��ور ترس��يم 
ش��ده که ش��امل فرازهای علمی مختلفی 
مي باشد. همچنين در برنامه ششم، تکالیف 
مختلف��ی برای مجموع��ه وزارت نفت و در 
اقتص��اد مقاومتی برای کل کش��ور در نظر 
گرفته شده اس��ت و همه اینها ما را به این 
س��مت هدایت می کند ک��ه باید طرحی نو 
در اندازیم و این ط��رح نو باید دانش محور 
و دانش پایه باش��د. تفاوت دانش پایه بودن 
با مهارت محور بودن هم در همین حرکتی 
است که شرکت ملي نفت ايران برای اولین 
ب��ار انج��ام داده اس��ت. ما به ان��دازه کافی 
اف��راد متخصص و ماهر در درون ش��رکت 
ملي نفت ايران و ش��رکت های مشاور داریم 
که مه��ارت به کارگیری تجهی��زات موجود 
را دارن��د، ول��ي در مقابل، به ان��دازه کافی 
استعدادهای علمی کشور فعال نشده اند که 
بتوانند پش��تیبانی علمی از تکنولوژی های 
موج��ود را انجام دهند. ش��رکت ملي نفت 
ايران در حوزه علوم اکتشافي از قبل مقدار 
زیادی تبح��ر پیدا کرده ولي براي دس��ت 
يافتن ب��ه تكنولوژي هاي جدي��د، ضروري 

اس��ت از تمام اس��تعدادهای علمی کش��ور 
اس��تفاده نمايد ک��ه آن محدوده ها از روی 
نقش��ه راه فناوری مشخص مي شود و البته 
برای اس��تفاده، الزامات قانون��ی هم وجود 
دارد. از مجموع��ه اقدام��ات و تعامالتی که 
ش��رکت ملي نفت ايران با دانشگاه ها برقرار 
کرده اس��ت، مي ت��وان ادعا نم��ود كه اين 
ش��ركت از پیشروترین دستگاه های اجرایی 
برای دانش پای��ه کردن عملیات مي باش��د 
به طوري كه در دانشگاه ها هویت و استقالل 
فکری و اطمینان خاطر را ايجاد كرده است 
و در صورت اجراي صحيح و دس��تيابي به 
اه��داف موردنظر در طول10 س��ال آينده، 
ش��اهد نتايج بس��يار مطلوبي خواهيم بود. 
این روش اجرايي، کار حرفه  ای اس��ت. اگر 
ای��ن کار حرفه ای انجام نش��ود منویاتی که 
برای اقتصاد مقاومتی، نقش��ه جامع علمی 
کشور، برنامه ششم و سایر اسناد باالدستی 
مدنظر بوده محقق نخواهد شد. این ارتباط 
را بر اساس آیین نامه ها و مقررات فوق الذكر 
از یک س��مت و نیاز علمي كشور از سمت 
ديگ��ر، ايجاد مي نماييم. در واقع کش��وری 
ک��ه بيش از 100 س��ال تولید نفت کرده و 
در دنی��ا به عنوان یکی از کش��ورهای نفتی 
شناخته مي ش��ود، بايد بتواند استعدادهای 
علمی کش��ور را همس��و با نياز خود تعريف 
كن��د تا بتواني��م در آینده ص��دور خدمات 
عالمانه و فناورانه حداقل به منطقه خودمان 

را از این مراکز داشته باشیم.
ماهنامه اکتشاف و تولید: در خصوص 
عناوي��ن قرارداده��ا و دانش��گاه هاي طرف 
قرارداد و همچنين در خصوص ميزان مبالغ 

قراردادها توضيحي را ارائه فرماييد؟ 
مدی�ر پژوه�ش و فن�اوری: عناوي��ن 
 و دانش��گاه هاي ط��رف ق��رارداد به ش��رح 

جدول-1 مي باشد. 
البته در اين نوع قراردادها، ميزان نهايي 

مبلغ ق��رارداد مش��خص نيس��ت و ميزان 
اعتبار اوليه در نظر گرفته ش��ده براي همه 
دانش��گاه ها تقريبا يكسان مي باشد. یکی از 
ویژگی ه��ای بارز اين ن��وع طرح ها افزايش 
اعتبار به صورت ش��ناور به صورت س��االنه و 
براس��اس كارهاي تعريف و تصويب ش��ده 
مي باش��د. عملک��رد این سیس��تم با روش 
س��نتی و معمول تعریف پروژه و تخصيص 
ی��ک مبل��غ خاص به ه��ر ي��ك از پروژه ها 
متفاوت اس��ت. همانطوري که قباًل اش��اره 
گرديد، بای��د کاًل مفاهیم قدیم��ی را کنار 
بگذاریم زيرا در اينجا ديگر مانند گذش��ته، 
پروپوزال و در ادامه ي آن، پروژه پژوهش��ي 

وجود ندارد. 
در ح��ال حاض��ر تمركز اصل��ي بر روي 
خروجی های مورد انتظار مي باش��د که باید 
در طول اجراي نقش��ه راه احصاء ش��وند و 
در آنصورت برای هرکدام از این خروجی ها 
می توانیم یک ع��ددی را پیش بینی کنیم. 
به عنوان مثال کس��ی نمی داند ميزان اعتبار 
موردني��از براي س��ال 1400 چ��ه عددی 
اس��ت، به همین دلیل در ساختار پیشنهاد 
ش��ده، یک کمیته تخصصی وجود داردكه 
فعاليت ه��ا را به صورت كارشناس��ي و فني 
م��ورد بررس��ی ق��رار مي ده��د و در ادامه، 
در ی��ک کمیته راهبری با اهداف ش��رکت، 
متناسب مي شود و در مسیر تصويب خواهي 
از مراجع قانوني به ميزان عدد مبلغ قرارداد، 

یک هویت رسمی داده مي شود.
ماهنامه اکتش�اف و تولید: آقای وزیر 
در مراس��م امضای قراردادها به اين موضوع 
اش��اره کردند كه ما این كار را به عنوان گام 
س��وم می دانیم که در صحبت های شما هم 
ب��ه آن اش��اره گرديد. منظور از گام س��وم 
قرارداده��اي وزارت نف��ت با دانش��گاه های 

طرف قرارداد چيست؟
مدیر پژوهش و فن�اوری: در حقیقت 
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اولین سری این نوع قراردادها، قراردادهاي 
ميدان محور بود که ب��ا 9 مركز تحقيقاتي 
و دانش��گاهي كش��ور امضاء و براي هرکدام 
از طرف ه��اي ق��رارداد، يك مي��دان نفتي 
مش��خصي در نظر گرفته شد. براين اساس 
و ب��ه منظ��ور افزاي��ش ضري��ب بازيافت از 
مخازن هيدروكربوري و بهبود بهره وري در 
توليد، موافقتنامه همكاري با 7 دانش��گاه و 
2 مركز تحقيقاتي و پژوهشي جهت تحقق 
اهداف و سياس��ت هاي كل��ي بهبود/ ازدياد 
برداش��ت )IOR/EOR( از ميدان هاي نفتي 
در اس��فند1394 في مابي��ن ش��ركت ملي 
نفت ايران و روس��اي 7 دانشگاه و 2 مركز 
تحقيقاتي و پژوهش��ي به مدت 10 س��ال 

امضاء گرديد.
قرارداده��اي  قرارداده��ا،  دوم  گام 
پايين دس��تی مي باش��د که با یک سری از 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در کشور منعقد 
گردي��د و در ادام��ه منجر به ایج��اد مراکز 
فناوری در حوزه فناوري هاي پا يين دس��تي 
خواه��د ش��د. در تکمی��ل آنها گام س��وم، 
تعری��ف پروژه های اکتش��اف محور بود زيرا 
تعدادی دانشگاه داشتیم که در علوم زمین 
و اكتش��افي داراي تجربيات و استعدادهاي 
علمي و فني ق��وي بودند و در قراردادهاي 
فوق از آنها بصورت مستقيم استفاده نشده 
بود. با اين نوع قراردادها فرصتی ایجاد شد 
که این دانش��گاه ها در حوزه های با موضوع 

اکتشاف فعالیت کنند.
در راس��تاي عملياتي ک��ردن موارد فوق 
جلس��ات مش��ترک مديران و کارشناسان 
ش��رکت ملي نفت ايران با روس��ا و اعضاي 
هيات علمي دانشگاه هاي طرف قرارداد آغاز 
و مقرر ش��د عناوين درخواس��ت پروژه هاي 
پژوهش��ي )RFP( از طرف ش��رکت ملي 
نف��ت ايران و مديريت اکتش��اف در اختيار 
دانشگاه ها قرار گيرد. جلسات متعدد ميان 

کارشناس��ان نفت و نمايندگان دانشگاهي 
برگزار و پس از بررس��ي هاي متعدد صورت 
گرفت��ه از ميان 7 پيش��نهاد اوليه مديريت 
اكتش��اف و پس از تجمي��ع و بازنگري آنها 
پنج عن��وان پيش��نهاد پروژه پژوهش��ي با 
عناوي��ن مندرج در ج��دول-1 مورد توافق 

قرار گرفت.
ماهنام�ه اکتش�اف و تولی�د: با توجه 
به توضيحات ارائه ش��ده اينگونه اس��تنباط 
مي شود كه قراردادهای جدید با قراردادهای 
پژوهشي قبلي تفاوت زيادي دارند؛ به نظر 
ش��ما مراحل اجرای��ی ای��ن قراردادها چه 
تغییرات عمده ای نس��بت ب��ه قراردادهاي 
قبلي داش��ته و در نهاي��ت، خروجی مورد 
انتظار شما از این قراردادها چه خواهد بود؟

مدیر اکتش�اف: بهتر اس��ت كه مراحل 
اجرایی را آقای طالقان��ی توضيح دهند اما 
خروجی های مورد انتظار با توجه به نقش��ه 
راهی که برای هرک��دام از طرح ها جداگانه 
و با جزئیات بیش��تری ترسیم خواهد شد، 
مشخص خواهد گرديد. قطعاً هدف شرکت 
ملی نفت این است که در پایان این طرح ها، 
یک فناوری جدید ایجاد شود که این ایجاد 
فناوری در بس��تر نهادی مانند یک شرکت 
دانش بنی��ان بتوان��د اقتصادی باش��د. من 
معتقدم که تا زمانی که فناوری به کس��ب و 
کار متصل نش��ود، این حالت یارانه ای، باید 
برای تداوم حي��ات آن ادامه پيدا كند ولی 
اگر این فناوری توانس��ت روی خودش یک 
الگوی اقتصادی پیاده کند، ماندگار خواهد 
ب��ود. به همی��ن دلیل ما به دنب��ال فناوری 
تجاری سازی شده در بستر یک نهاد دانش 
بنیان )مانند یک ش��رکت، مرکز توس��عه( 
هس��تیم. البته الزم به ذكر است كه وقتی 
طرح هايي با اين وس��عت تعريف مي شوند، 
قطعاً یک سری محصوالت جانبی هم توليد 
مي ش��وند كه در طول اج��راي پروژه ديده 

مي شوند و ممکن است خروجی های میانی 
مانند کاهش ریس��ک اکتش��افی یا افزایش 
کیفیت کارهای اکتش��افی داش��ته باش��د. 
به عنوان مثال در بحث بهبود تصویرسازی، 
انتظار ما افزایش کیفیت اس��ت که آن هم 
مبتنی بر کاهش ریسک، زمان، قیمت و یا 

افزایش کیفیت می شود.
ماهنام�ه اکتش�اف و تولی�د: آق��ای 
مهندس طالقانی لطفاً درخصوص تغییراتی 
كه در ساختار اجرايی پروژه  ها به وجود آمده 

است، توضيح بفرماييد؟
مدی�ر پژوه�ش و فن�اوری: این طرح 
به دلی��ل ماهیت پیش رون��ده ای که دارد 
و خ��ودش، خ��ودش را تعری��ف می کند، با  
سیستم Technical committee و JMC مثل 
طرح های بيع متقابل، مدیریت می شود. این 
یک روش اس��تاندارد است برای طرح هایی 
که نمی دانی��م در آینده آن چه اتفاقی قرار 
اس��ت رخ دهد. در اینجا به دلیل اعتمادی 
ک��ه ب��ه دانش��گاه ها داريم، ش��رکت نفت 
چه��ار نماینده در کمیت��ه تخصصی دارد و 
دانشگاه ها هم چهار نماينده. البته بايد اضافه 
كرد كه اين نمايندگان به عنوان کارشناس 
در کمیت��ه تخصصی بح��ث می کنند نه به 
عنوان نمایندگان سازمان متبوع خود. این 
تصمیم��ات تخصصی، در کمیت��ه راهبری 
ب��ا حضور نمایندگان ديگري از دانش��گاه و 
شرکت مورد بررسی قرار مي گيرد و در این 
کمیته، تصمیمات تخصصی را با تصمیمات 
مدیریت��ی هماهن��گ می کنن��د. نتیجه ي 
تصمیم��ات مدیریتی ب��رای تأيید نهایی به 
هیأت مدیره ش��رکت ملی نفت ارجاع داده 

می شود که تصویب خواهی کنند. 
مکانیزم ف��وق مكانيزم اجرایی اس��ت، اما 
برای اینکه این ساختار عاقالنه اجرا شود باید 
نقش��ه راه فناوری هر موضوعي مورد بررسي 
دقي��ق قرار گرفته و در طول مس��یر کامل تر 
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ش��ود. همانط��ور که در س��ال های قبلی این 
نیازها از یک نقش��ه راه استخراج شده است، 
بايد در س��ال های آت��ی نيز، تم��ام اقدامات 
دانشگاه ها برگرفته از نقشه راه خودش باشد. 
اولین گام این اس��ت که هدف ما چيس��ت و 
کج��ا می خواهیم برویم و بر آن اس��اس الزم 
است نقشه راه فناوری را استخراج كنيم. اگر 
در کمیته های تخصصی این نقشه راه به دست 
آمد، بايد در کمیته های راهبری س��عی  کنیم 
مراحل اجرایی این کار به صورت بسترس��ازی 
ش��ده پیش برود ولی محتوای هرکدام از آنها 
در آن مقط��ع بای��د خاص باش��د. این نوعی 
Stage Gate اس��ت که در ه��ر مرحله یک 
برنامه اجرایی براساس شاخص های موفقیت 
مش��خص ش��ده ص��ورت می گی��رد. اگر آن 
ش��اخص ها را طی ک��رد، از آن مرحله عبور 
می کن��د و وارد مرحله بعدی می ش��ود. این 
بس��تر در قرارداد پیش بینی ش��ده است. در 

اينجا به طوركلي دو دسته انتظارات داریم:
1- انتظ��ارات حاکمیت��ی: يعني در کل 
کش��ور چه اتفاق��ی می افت��د؟ می خواهیم 
در آینده دانش��گاه ها  به حدی متبحر شده 
باش��ند که از آنه��ا خدم��ات بگیریم و هر 
ك��دام از آنها یک مرک��ز تخصصی حرفه ای 

سرویس دهنده ایجاد كنند.
2- انتظارات ش��رکتی: مانن��د کمک به 
شركت ملي نفت ايران و مدیریت اکتشاف، 
کاهش ریسک، کاهش هزینه، جلوگیری از 
خروج ارز، داراب��ودن فناوری های موردنیاز 
و... همه مواردی ک��ه از دیدگاه بنگاه داری 
اقتصادی انتظ��ارات را ب��رآورده نمايد، در 
غير اينصورت به صورت بنگاه هايي خواهند 
بود که درآمدي ندارند و همواره با حمایت 

دولتی پیش خواهند رفت. 
نگاه هاي بنگاهی- ش��رکتی و حاکمیتی 
از ه��ر زاویه ای انتظ��ارات خاص خودش را 
دارد، ش��رکت ملي نفت ايران اکثر اقدامات 

الزم را انجام داده و نقش خود را ايفا كرده 
اس��ت، حال نوبت دانشگاه هاست كه نقش 
خ��ود را انجام دهند و اين در حالي اس��ت 
كه نتيجه اقدامات صورت گرفته به عملکرد 
دانش��گاه ها کاماًل بس��تگی دارد؛ يعني اگر 
متناس��ب با نیاز ش��رکت ملي نفت نباشد، 
امكان ادامه يافت��ن پیدا نكرده و در نهايت 

به فسخ قرارداد منجر خواهد شد.
ماهنام�ه اکتش�اف و تولی�د: وقت��ی 
به ص��ورت کالن به موضوع ن��گاه می کنیم، 
این کار خود یک تجربه جدید اس��ت و گام 
س��وم فعاليت هاي پژوهشي براي اولين بار 
در کش��ور اجرا می ش��ود. مطمئناً وقتی از 
این زاویه به موضوع نگاه می کنیم، به عنوان 
مدی��ران ارش��د ط��رح فک��ر می کنید چه 
قسمت هایی نیاز به مراقبت بیشتری دارد؟

مدیر اکتش�اف: این نگران��ی در هر دو 
سمت هم شرکت ملی نفت و هم دانشگاه ها 
وجود دارد. با صحبت هايي كه آقای طالقانی 
مطرح كردند موافق هستم که شرکت نفت 
تا حد زیادی به وظایف خودش عمل کرده 
و حال نوبت دانشگاه هاست. ولي يك مشکل 
ديگري هم وجود دارد؛ در شرکت ملی نفت 
ایران و در بخش باالدستی آن، روی مفهوم 
فناوری خیلی کم کار کرده ايم اين درحالي 
اس��ت كه در پایین دس��تی كارهاي زيادي 
انجام ش��ده است. مثاًل روش شیرین سازی، 
س��بک کردن نف��ت س��نگین و ...، در این 
مثال ها مفهوم فناوری مش��خص اس��ت و 
روش انتقال و توسعه آن نیز مشخص است. 
مثاًل با روش لیسانس که روشی مرسوم در 
بخش پایین دستی است، می توان به انتقال 
ای��ن فناوری ها مبادرت نمود ولي در بخش 
باالدستی ابهامات بيشتري وجود دارد. يكي 
از سخت ترين قسمت هاي باالدستي، بخش 
علوم زمین اس��ت والزم است كه ما در اين 
بخش به یک فهم خوبی از موضوع فناوری 

در بخ��ش علوم زمین و اکتش��اف برس��یم 
که متأس��فانه از بلوغ کاف��ی در این زمینه 
برخوردار نیس��تیم. در بخش دانشگاه، افراد 
دانش��گاهی دوس��ت دارند در هر موضوعی 
خیلی تمرکز کنند و وارد جزئيات ش��وند و 
متأسفانه دید یکپارچه سازی كه بتواند یک 
طرح کالن متشكل از اجزای مختلف را در 

بر بگيرد، وجود ندارد.
دانش��گاه ها نس��بتاً در بخ��ش مدیریت 
فن��اوری ضعیف عمل می کنن��د، به همين 
علت از دانشگاه ها درخواست شده تا در انجام 
فعاليت هاي بسته اول )پروژه نقشه راه(، از 
افراد مرتبط بيشتر استفاده كنند. به عنوان 
مث��ال، وزن مباح��ث فنی زمین شناس��ی 
ژئوفیزیک %20 حجم كار را شامل مي شود 
ول��ي وزن مدیریت فن��اوری، بيش از 80% 
حجم كار اس��ت. نگرانی اصلی ما این است 
که دانشگاه ها نتوانند ساز و کارهایی مناسب 
از نظر س��اختاری پیاده کنند که همان کار 
تجاری س��ازی این فناوری ها را انجام دهد. 
این مرحله تجاری س��ازی، نياز به مراقبت و 
دقت بيش��تري دارد و علت آن اين اس��ت 
كه اين مراحل خیلی درهم تنيده هس��تند. 
البته من امیدوارم که از طریق اجرای پروژه 
اول این طرح ها یا همان نقش��ه راه، به یک 
فهم مش��ترکی در این زمینه برسیم، چون 
در آنجا مجبوریم به خیلی از این س��واالت 

پاسخ دهیم.
در اي��ن بخش م��ن از آق��ای میقانی نژاد از 
مش��اوران مديريت اكتش��اف خواه��ش کردم 
در جلس��ه حضور داش��ته باش��ند تا ایش��ان، 
در م��ورد مبان��ی نظ��ری ای��ن كار، مخصوصاً 
بحث های ش��بکه ن��وآوری فناوری و توس��عه 
بحث ه��ای   ، ش��بکه  ب��ر  مبتن��ی   فن��اوری 
تجاری سازی و ... توضيحات بيشتري را بدهند.

آق��ای میقانی نژاد: تجرب��ه ای که االن در 
صنع��ت نفت دنی��ا در کش��ورهای نوظهور 
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نفتی رواج دارد، توس��عه مبتنی بر فناوری 
اس��ت. نظام پژوهش و فن��اوري را مبتنی 
بر توس��عه حوزه های هدف فناوری تعریف 
می کنن��د. به لحاظ ادبی��ات نظری، ما این 
را خیل��ی به مبان��ی نظری نظ��ام نوآوری 
فناورانه نزدی��ک می بینیم که در این نظام 
بازیگران، نهادها، زیرس��اخت ها و تعامالت 
در یک ش��بکه و مکانیزم��ی )نظام نوآوری 
فناوران��ه( تعامل می کنند تا یک تکنولوژی 
در آن صنعت خاص توسعه یابد. اصلی ترین 
ویژگی این نظام پویا بودنش است. بنابراین 
ش��بکه فن��اوری ک��ه در درخواس��ت هاي 
پيش��نهاد پژوهش��ي)RFP( مرب��وط ب��ه 
طرح ها خواس��تار آن ش��ده ايم، مبتنی بر 
همین س��یال بودن و داینامیک بودن این 
نظام است تا از انجام این طرح ها به اهداف 

موردنظر برسیم. 
در ارتباط با نقش��ه راه، ما به دنبال پاسخ 
به یکس��ری س��وال بوديم كه بر اين اساس 
ب��رای هردانش��گاه ی��ک ح��وزه تکنولوژی 
حاوي مجموع��ه ای از تکنولوژی ها در نظر 
گرفته ش��د. نقش��ه راه تهيه شده، به اولین 
سوال مربوط به اولویت های فناوری جواب 
می دهد. یعنی در گس��تره ای از حوزه های 
تکنولوژی، کدامیک را بايد توس��عه دهیم؟ 
ای��ن مس��ئله خ��ودش با ان��واع و اقس��ام 
ش��اخص ها و روش های کیف��ی وکمی باید 
توس��ط دانش��گاه ها و ش��ركت مل��ي نفت 
انجام ش��ود. در گام بعدی باید تعيين شود 
چگون��ه تکنول��وژی اولویت دار را توس��عه 
دهیم؟ نس��خه ای ک��ه مارا به توس��عه این 
فناوری ها در بازه 10 ساله می رساند، به چه 
صورت اس��ت؟ مثاًل اگر م��ا در حوزه بهبود 
 FWI تکنولوژی  زیرسطحی،  تصویرسازی 
را به عنوان حوزه هدف درنظر گرفتيم، باید 
ببینی��م FWI در دنیا چه وضعيتي دارد و 

در ایران وضع آن چگونه است؟ 

بنابرای��ن به لح��اظ مبانی نظ��ری ما در 
ادبی��ات نظ��ام ن��وآوری فناوران��ه تنف��س 
می کنی��م و انتظارم��ان از قس��مت اول و 
قراردادهایی که به عنوان فاز صفر يا بس��ته 
اول با دانش��گاه ها بسته شده، این است که 
در این مرحله، اولویت های توس��عه فناوری 
و نحوه چگونگی اکتس��اب اینها را در کنار 
س��اختار ش��بکه فناوری و نوآوری به دست 

بیاوریم.
ماهنامه اکتش�اف و تولی�د: در ادامه 
صحبت های قبلی كه به دو مبنای نظری در 
خصوص داینامیک بودن مدیریت فناوری و 
ایجاد شبکه اشاره ش��د، آيا در تعریف این 
طرح ه��ا، اين مبان��ي در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت؟ در اين خصوص چه اقداماتی را در 

قراردادها درنظر گرفته ايد؟
مدیر اکتش�اف: موارد اش��اره شده، از 
الزام��ات ق��راردادی هس��تند و در آن، هم 
از تجربه ه��ای بین المللی و ه��م تجربیات 
داخلی اس��تفاده شده اس��ت. استعدادهای 
داخلی كه هم در بخش تجربيات مهندسان 
مشاور و هم در س��ایر دانشگاه  وجود دارد، 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. دانش��گاه ها 
ملزم ش��ده اند که حتماً این تفاهم نامه های 
هم��کاری را به عنوان بخش��ی از ق��رارداد 
ارائه کنند؛ به عنوان نمونه دانش��گاه مشهد 
و موسسه ژئوفیزیک دانش��گاه تهران باهم 

روی این موضوع کار مي کنند.
ایج��اد  حاکمیت��ی،  اه��داف  از  یک��ی 
ش��بکه های فناورانه اس��ت. البته در داخل 
کش��ور، دانش��گاه های ما در ذات فردگرا یا 
دانش��گاه گرا هس��تند، ولي باي��د روی این 
موضوع پ��روژه تمرین کنند تا باهم بتوانند 
کار را جمع بن��دی کنند و ب��ه کارفرما ارائه 
نمايند. لزوم این شبکه سازی از اینجا شکل 
می گی��رد که ما در کش��ور هی��چ جایی را 
نداری��م که در مورد تمام موضوعات مربوط 

به یک ط��رح به تنهای��ی از ظرفیت و توان 
باالیی ب��رای انجام دادن برخوردار باش��د. 
مثاًل در ژئوش��یمی ما نف��رات متخصص را 
به صورت ف��ردي داریم ولي اینه��ا باید در 
کنارهم جمع ش��وند تا نتيجه مورد انتظار 

حاصل شود.
ماهنامه اکتش�اف و تولی�د: به عنوان 
آخری��ن س��وال، يك��ي از لوازم و ش��رايط 
اصل��ي موفقي��ت و عدم موفقي��ت پروژه ها، 
پرداخت ه��اي به موق��ع در قبال پيش��رفت 
پروژه مي باش��د. با توجه به فضاي اقتصادي 
حاكم در كشور، در حال حاضراز نظر بودجه 
وضعی��ت خیلی خوبی وجود ن��دارد، آيا در 
خصوص پرداخت ه��اي اين نوع  قراردادها، 

تدابير الزم انديشيده شده است؟
مدیر پژوهش و فن�اوری: اعتقاد کلی 
من این است که مشکل نقدینگی در کشور 
در اولويت هاي بعدي قرار مي گيرد، مشکل 
اول تعريف صحيح و درس��ِت بس��تر کاری 
اس��ت. م��ا فعاليت خيلي خوب��ي را تعريف 
كرده ايم و در حال اجراي آن مي باشيم. در 
حال حاضر در دانش��گاه ها ش��ور و ش��وقی 
به وجود آمده اس��ت. خوشبختانه برای این 
احج��ام كاري محدودی��ت مناب��ع مال��ی 
اثربخش نیس��ت زيرا در تمامی موارد برای 
بخش پژوهش محدودیت قائل نمی شوند و 
براي فعاليتي که در دانش��گاه انجام شده و 
خروج��ي آن در اختيار ش��ركت ملي نفت 
ايران قرار داده شده باش��د، پرداخت مالي 
صورت مي گيرد. در ح��ال حاضر، پرداخت 
مالي قراردادها نس��بت به درصد پيشرفت 
فيزيكي پروژه ها تقريباً يكس��ان مي باش��د. 
پروژه هایی که االن در حال انجام مي باشد، 
از نظر منابع مال��ي مبالغ زيادي ندارند كه 
تأمين آن مش��كلي ايج��اد نمايد، ولي مهم 
در  کاری  فراین��د  ای��ن  گرفت��ن  ش��كل 

دانشگاه هاست. 


