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تهيه كننده:  دكتر  احسان خامه چي1     دانشگاه صنعتي اميركبير  

       مقدمه 
ــور نيازمند ارتباطات  توسعه پايدار كش
محكم بين دانشگاه به عنوان مركز توليد 
ــاي دولتـي  ــن آوري و ارگان ه علم و ف
ــژه صنـايع، به عنوان  و خصـوصي به وي
ــت. از سوي  ــتفاده كننـدگان آن اس اس
ــتابنده محيط هاي  ــر، تغييرات ش ديگ
ــن آوري و بازارهاي جهاني،  ــي و ف علم
ــدگان و مصرف كنندگان را  تولـيدكننـ
ناچار مي سازد كه همواره خود را با اين 

تغييرات هماهنگ و همراه نمايند.
در همه كشورهاي جهان ارتباط ميان اين 
ــت.  ــأله اى پيچيده و مهم اس دو نهاد مس
ــه اصلي اين مسأله از تفاوت ماهيت  ريش
ــى مى شود؛ زيرا صنعت  اين دو نهاد ناش
ــگاه يك نهاد  ــك نهاد اقتصادي و دانش ي
علمي است. در كشورهاي پيشرفته، اين 
ــعه يكديگر  ــاد گام به گام در توس دو نه
ــته و دارند.  ــل داش ــش تكاملي متقاب نق
پيشرفت هاي اوليه علمي سبب به وجود 
آمدن صنايع شد كه عالوه بر اثبات عملي 
نظريه هاي علمي، ابزارهاي الزم را به همراه 
نيازهاي جديد براي پيشرفت هاي بعدي 
علمي فراهم مي كردند و اين سير تكاملي 
ــورت همكاري هاي علمي  هم چنان به ص
محور (براي حل مسايل علمي موجود در 
ــاي پروژه محور (براي  صنعت) و برنامه ه
ــورد عالقه صنعت)  ــراي پروژه هاي م اج
ــور  ــود. در حالي كه در كش ــام مي ش انج
ــدا از نيازهاي صنعتي  ــگاه ها ج ما، دانش
كشور شكل گرفته اند. به عبارت ديگر در 
كشورهاي توسعه نيافته، صنعت و دانشگاه 
دو نهاد وارداتي هستند كه عالوه بر منتزع 
بودن از كل سيستم و ساختار جامعه، از 

خود نيز جدا و بي ارتباطند.

1 khamehchi@aut.ac.ir

ــاط صنعت نفت و  ــن ميان، ارتب در اي
دانشگاه اهميت بيش تري پيدا مي كند. 
ــور محركه  ــه صنعت نفت موت چرا ك
ــت؛ دليل اين امر  را  ــور اس اقتصاد كش
ــاي ارزي  ــوان در ميزان درآمده مي ت
ــياه  ــروش اين طالي س ــل از ف حاص
دانست. در حال حاضر ارتباط دانشگاه 
ــب قراردادهاي  ــت نفت در قال و صنع
ــاي  ــراي پروژه ه ــراي اج ــف ب مختل
ــت يابي به  ــدف دس ــون و با ه گوناگ
موفقيت هاي بيش تر و فن آوري هاي نو 
ــود، اما بررسي چالش هاي  انجام مي ش
ــگاه يكي از  ارتباط صنعت نفت و دانش

ضروريات صنعت نفت كشور است.
به منظور استحكام اين ارتباط و بررسي 
ــش رو و  ــاي پي ــكالت و چالش ه مش
ــازنده اين صنعت با  برقراري تعامل س
دانشگاه هاي فعال در حوزه باالدستي، 
ماهنامه فني-تخصصي اكتشاف و توليد 
ــتاي رسالت خود در اين حوزه،  در راس

اقدام به برگزاري ميزگردي تخصصي 
با حضور اساتيد دانشگاه و متخصصان 

صنعت نفت نمود.
در اين ميز گرد تخصصي كه با حضور 
ــر  عضو هيأت علمي  آقايان دكتر زرگ
ــر فريبرز  ــگاه صنعت نفت، دكت دانش
ــگاه  ــيدي عضو هيأت علمي دانش رش
صنعتي امير كبير، دكتر داود رشتچيان 
ــگاه صنعتي  ــو هيأت علمي دانش عض
شريف و دكتر احسان خامه چي، عضو 
هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير 
(عضو هيأت تحريريه ماهنامه اكتشاف و 
توليد و دبير جلسه)، آقاي اسحاق رويور 
مدير روابط عمومي شركت ملي نفت 
و مدير مسؤل ماهنامه فني-تخصصي 
اكتشاف و توليد و اعضاء هيأت تحريريه 
ماهنامه به همراه تعدادي از كارشناسان 
صنعت نفت برگزار شد، ارتباط صنعت 
ــگاه مورد بحث و بررسي  نفت و دانش
ــان  ــاتيد و كارشناس قرار گرفت و اس

ــؤاالت مطرح  محترم اين صنعت به س
شده پاسخ گفتند.

ــرح  ــه مي آيد، ش ــه در ادام ــه ك آنچ
ــز گرد تخصصي  مختصري از اين مي
است تا شايد بتوان حداقل تسهيل در 
استحكام ارتباط صنعت نفت و دانشگاه 

را موجب شد.

       وظيفـه و تعهـد دانشـگاه و 
صنعت نفت در قبال يكديگر 

ــي،  دكتـر رشـيدي: از نظر آموزش
ــگاه به صنعت نفت يا هر صنعت  دانش
ــون واحدهاي  ديگري تعهد ندارد، چ
ــده درهيچ جاي دنيا  ــي ارايه ش درس
ــك بخش تعريف  بر مبناي احتياج ي
نمي شوند. مسأله تعهد مربوط به بخش 
پژوهش است. تعهد دو جانبه دانشگاه 
 R&D ــع در بخش ــت در واق و صنع
مى باشد. در كشور ما الزم است نسبت 

به تعريف اين واژه بازنگري شود.

گزارش ميزگرد تخصصي ارتباط صنعت نفت و دانشگاه؛ 
كليد توسعه صنعت

امام صادق (ع ) : " از علم آنچه مي خواهيد فراگيريد، لكن تا به آن عمل نكنيد خداوند سودي از آن به شما نخواهد رساند."
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دكتر زرگر: تربيت نيروي انساني متعهد 
ــگاه در قبال  ــص وظيفه دانش و متخص
ــت. هم افزايي دانشگاه و  صنعت نفت اس
صنعت مي تواند در رفع مشكالت كشور 
ــزايي داشته  در همه زمينه ها نقش به س

باشد. 
ــگاه با  ــترش ارتباط دانش افزايش و گس
ــا نيازهاي مادي (حاصل  صنعت نه تنه
ــن  ــي) را تأمي ــاي تحقيقات از درآمده
ــد بلكه نيازهاي غير مادي ( مثًال  مي كن
رضايت مندي دانشمند از كاربردي شدن 

تحقيقش) را نيز جوابگو خواهد بود. 
ــان اولين وظيفه دانشگاه را تربيت  ايش
ــت و  ــروي متخصص و متعهد دانس ني
عنوان كرد: دست يابي به توسعه، نيازمند 
ــم، توجه ويژه به تربيت نيروي  توليد عل
ــدن آن با  ــر و هم خوان ش ــاني ماه انس
صنعت بومي است. وي با تأكيد بر اين كه 
ــگاه و صنعت بايد به عنوان  ارتباط دانش
اليه بيروني توسعه ديده شود و با تقويت 
تحقيقات كاربردي، زمينه علم و نزديكي 
علم و فن آوري فراهم شود گفت: وظيفه 
ما دانشگاهيان و صنعتگران اين است كه 
ــناخت موقعيت و نيازهاي كشور از  با ش
امكانات موجود علمي در توليد فن آوري 

استفاده كنيم.
و  ــدي  توانمن رشـتچيان:  دكتـر 
ــگاه ها  ــود در دانش ــيل هاي موج پتاس
مي تواند نيازهاي صنعت نفت را مرتفع 
ــكالت و  ــت بايد مش ــد. صنعت نف كن
نيازهاي خود را با دانشگاه ها مطرح نمايد 
تا اساتيد دانشگاهي توان و پتانسيل هاي 
ــت رفع نيازهاي صنعت  خود را در جه

نفت به كار گيرند.

       موانـع برقـراري ارتباط صنعت 
نفت و دانشگاه

دكتر رشتچيان: نه تنها دانشكده هاي 
ــه تمام  ــيمي و نفت بلك ــي ش مهندس
ــور بايد محور اصلي  ــگاه هاي كش دانش
فعاليت هايشان را توسعه صنعت نفت قرار 
دهند. يعنى اگر در زمينه نانوتكنولوژي 
كار مي شود بايد گفته شود: نانوتكنولوژي 
ــوري كه مملكت نفت  در نفت. در كش
ــد بودجه ارزي  ــت و حدود 90 درص اس
ــه ريالي آن از فروش  و 45 درصد بودج
ــت مي آيد، دانشگاه هاي  نفت خام به دس
ــور براي تربيت نيروي هاي انساني  كش
ــي مخازن  متخصص در زمينه مهندس

نفت و گاز با كمبود استاد روبه رو هستند.
وي در مورد توانمندي دانشگاه ها گفت: 
ــان دادند كه توانمندي  ــگاه ها نش دانش
دارند، وقتي مقاالت در بهترين مجالت 
ــند يعني  ــه چاپ مى رس ــي ب بين الملل
توانمندي، وقتي فارغ التحصيل دانشگاه ها 
جذب بهترين دانشگاه هاي خارج از كشور 
مي شوند يعني توانمندي. ولي اين براي 
ــور كافي نيست. اين توانمندي بايد  كش
در خدمت صنعت نفت كشور قرارگيرد. 
براي اين كه دانشگاه بتواند مؤثر باشد بايد 
اساتيد تخصصي تر كار كنند و مقاالتشان 
بايد در جهت تخصص اصلي شان باشد. 
اين اتفاق نشانه رشد دانشگاه خواهد بود 
و صنعت مي تواند از اين توانمندي و رشد 

استفاده نمايد.
آقـاي رويور با اشاره به ارتباط دانشگاه 
ــر ارتباط اين دو با  و صنعت نفت و تأثي
ــد اقتصادي كشور تأكيد  ــعه و رش توس
كرد: نفت سرمايه ملي و موتور محركه و 
پيشران اقتصاد كشور محسوب مي شود و 
مي تواند نقش به سزايي در رشد و ارتقاى 

سطح اقتصادي كشور بازي كند.
ــكالت و چالش هاي  ــد در ابتدا مش باي
صنعت به ويژه صنعت نفت را بشناسيم 
ــگاه ها و مراكز علمي،  و با همكاري دانش
توليدات نفتي را افزايش داده و از لحاظ 
ــي و اقتصادي به جايگاه ويژه اي  سياس

برسانيم. 
ايشان درباره اين كه آيا وجود منابع عظيم 
ــور مانعي براي توسعه  نفت خام در كش
ــاره كرد: نفت مي تواند در  مي باشد، اش
جهت رشد اقتصادي، پويايي و بالندگي 

ــور با  ــد مملكت به كار رود و كش و رش
ــي در اين زمينه  توانمندي علمي و فن
ــاد جهان ايفاى نقش  مي تواند در اقتص
نمايد، ولي متاسفأنه در حال حاضر اين 
ــت؛ يعني ما از تمام ظرفيت و  طور نيس
ــيل و مزيت هايي كه اين صنعت  پتانس
ــتفاده  ــت، اس ــا ايجاد كرده اس براي م
ــال حاضر  ــفانه در ح نمي كنيم. متأس
درجامعه ما تلقي درستي از نفت وجود 
ندارد و مانند قطاري شده است كه همه 
به آن سنگ مي زنند، از مراكز دانشگاهي 
ــا مراكز فرهنگي. در صورتي كه  گرفته ت
ــد بدانيم اين لوكوموتيو، اقتصاد ما را  باي
مي كشد و حركت مي دهد. براي حل اين 
مشكل به برنامه ريزي بهتري نياز است. 
ــده نزديك از نفت و  ــد آن كه در آين امي
مزيت آن بهتر بهره مند شويم و اين امر 
نيازمند پيوند محكم دانشگاه و صنعت 

نفت  است.

نفـت  بـه  وابسـته  علـوم       در 
دانشگاه ها پيشرو هستند يا صنعت 

نفت؟
دكتر رشيدي: شما با مراجعه به مجالت 
ــي مي توانيد متوجه اين  معتبر بين الملل
ــگاه از  ــويد. به نظر من دانش ــأله ش مس

صنعت نفت جلوتر است.
دكتر رشـتچيان: اگر يك پزشك را با 
ــه كنيم و بخواهيم  يك مهندس مقايس
ببينيم كدام موفق ترند براي مقايسه بايد 
يك شاخص داشته باشيم يعني در چه 

چيزي موفق هستند؟
 

اين اصالً مقايسه درستي نيست. صنعت 
ــت و گاز بوده و  ــد نف ــت كارش تولي نف
نقش دانشگاه هم تربيت نيروي انساني 
است. اگر كار پژوهشي در دانشگاه انجام 
مي شود، در جهت پرورش نيروي انساني 
ــت تا اين نيرو در  متخصص و محقق اس
يك مركز پژوهشي وابسته به دانشگاه يا 
صنعت به كار گرفته شود. اگر مي خواهيم 
مقايسه نماييم بايد دو دانشگاه را كه براي 
يك هدف و وظيفه طراحي شده اند، باهم 
مقايسه كنيم. اگر دانشگاه با صنعت نفت 
ــتباه خواهد  ــود، مقايسه اش مقايسه ش
ــاف،  بود؛ زيرا صنعت نفت وظيفه اكتش
استخراج، توليد و فروش نفت را به عهده 
دارد. اگر بخواهيم مراكز وابسته به صنعت 
ــگاه مقايسه كنيم، باز هم  نفت را با دانش
مقايسه ناقص است، چون وظيفه اصلي 
ــت ولي  ــز تحقيقاتي، پژوهش اس مراك
دانشگاه وظيفه آموزش و تحقيقات را بر 

عهده دارد.
وي افزود البته من خوشحال خواهم بود 
ــي وزارت نفت از نظر  كه مراكز تحقيقات
تحقيقات پيشرفته تر از دانشگاه باشند و 
اصالً بايد اين گونه باشد. مراكز تحقيقاتي 
ــرفته  ــركت هاي معتبر و مهم، پيش ش
هستند. يك سيستم پيشرفته و باهوش 
صنعتي، مشكالت را شناسايي مي كند و 
براي حل اين مشكالت به يك متخصص 

دانشگاهي مراجعه مي نمايد.

     نظـام جامـع راهبـري پژوهش 
و فـن آوري صنعت نفـت و جايگاه 
و  آوري  فـن  و  علـم  پارك هـاي 
قطب هاي پژوهش در ارتباط صنعت 

نفت و دانشگاه
دكتر زرگر: امروزه مي بينيم كه بهترين 
فارغ التحصيالن ما در بهترين دانشگاه هاي 
ــا در مقطع دكتري درس مي خوانند  دني
ــر خارجي كار  ــركت هاي معتب و در ش
ــر اين فارغ التحصيالن قابل  مي كنند. اگ
ــا خواهان  ــدر در دني ــه اين ق نبودند ك
ــتند. معتقدم كه وجود پارك هاي  نداش
ــيار  ــي بس فن آوري و قطب هاي پژوهش
ــت هم بايد  ــت و صنعت نف ضروري اس
ــن راه قدم هايي بردارد. ديدگاه هاي  در اي
خاصي هم كه وجود دارد محترم است؛ 
اين ديدگاه ها را مي شود در يك چارچوب 
ــاختار واقعي  ــكل داد تا بتواند در س ش

پژوهش صنعت نفت مؤثر باشد. 
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دكتـر رشـيدي: من با وضعيت فعلي 
ــم و فكر  ــاب مخالف ــيس ه يعني تأس

نمي كنم به هيچ وجه موفق باشد. 
دكتر زرگر: هدف از تعريف اين هاب ها 
اين است كه سيستم متمركزي تعريف 
شود تا مركز انباشت دانش باشد و بتوان 
ــتم  اثر آن را در صنعت نفت ديد. سيس
ــي  ــذف بوروكراس ــه دنبال ح جديد ب
ــر نفت هم  ــد. نظر وزي بيش تر مي باش
ــي و  ــن موضوع، در جهت اثربخش در اي
ــت. وجود يك مركز  ارتباط راحت تر اس
دانشگاهي سبـب شنــاسايـي راحـت تر 
ــود. من فكر  ــگاه هاي ديگر مي ش دانش
مي كنم كه بايد با ديد مثبت نگاه كنيم، 
شايد همين امر باعث ارتباط بهتر صنعت 
ــگاه گردد. بحث اثرگذاري خيلي  و دانش
ــا تومان  ــت؛ ميليارده بحث مهمي اس
هزينه شده و اثربخشي الزم ديده نشده 
ــت  ــت. اين اتفاق ها به اين دليل اس اس
كه ساختار قبلي مؤثر نبوده است. اميد 
ــت كه با همكاري تمام دانشگاهيان  اس
ــاختار جديد و بهتري  ــركت ها، س و ش
ــكل گيرد. اگر مراكز، مشكالتشان را  ش
ــايي نمايند و آن ها را كه  درست شناس
ــه متخصصان  ــد حل كنند ب نمي توانن
دانشگاه بسپارند، نتيجه بسيار مطلوب تر 
خواهد بود؛ ولي متأسفانه اين گونه نيست، 
درنتيجه مقايسه هم درست نيست. در 
ــن آوري و قطب هاي  پارك هاي علم و ف
ــاي مختلف در كنار  پژوهش، ديدگاه ه
هم اثرگذارتر و نتيجه گراتر خواهند   شد. 
ــد هم زمان با ايجاد  صنعت نفت نيز باي
ــعه پارك هاي علم و فن آوري در  و توس
كشور، نيازها و ديدگاه هاي خود را به اين 

مراكز ارايه كند.
وي با بيان اين كه هم اكنون فعاليت هاي 
پژوهشي در دانشگاه ها به صورت پراكنده 
انجام مي شود، اظهار داشت: با ايجاد يك 
ــي را   هاب مي توان فعاليت هاي پژوهش

به صورت تخصصي دنبال كرد. 
ــگاه صنعت نفت ادامه داد:  ــتاد دانش اس
ــگاه صنعت نفت  ــال حاضر دانش در ح
ــي اين صنعت به  در نظام جديد پژوهش
 عنوان يكي از هاب هاي پژوهشي برگزيده 
شده است. در اين بين همكاري با تمام 
دانشگاه ها و استفاده از پتانسيل آن ها در 
دستور كار قرار دارد. اميد است كه بتوان 
ــويه، نيازهاي صنعت  با اين تعامل دوس
نفت را مرتفع كرد. اما اين ديدگاه كه به 

دانشگاه صنعت نفت پروژه اي داده شود 
و اين دانشگاه به تنهايي آن را انجام دهد، 
درست نيست. بلكه بايد ساير شركت ها 
و دانشگاه ها نيز با اين دانشگاه همكاري 
داشته باشند. درگذشته پروژه اي تعريف 
ــى به نوعي  ــد ول ــپس انجام مي ش و س
ــيد. اين روش  ــرا نمي رس به مرحله اج
ــت و  ــي خوبي نداش پژوهش، اثربخش
ــري واحدي بر  ــز تصميم گي چون مرك
ــا نظارت نمي كرد، به ايده ها  كل پروژه ه
ــده  نيز جهت دهي يكپارچه اي داده نش
بود. بنابراين اميدواريم كه ساختار جديد 
ــى بتواند اين ارتباط را تسهيل  پژوهش
ــاختار  نمايد. وي افزود يكي از اهداف س
ــن آوري، كمك به  ــش و ف جديد پژوه
ايجاد شركت هاي دانش بنيان است كه 
مثل دانشگاه ها در پروژه ها شركت كنند 

و پايه اى براي مشاركت بيش ترشوند.
دكتر رشتچيان: بايد تيمي بنشيند و 
نيازهاي صنعت نفت و كشور را شناسايي 
ــا انجام  ــان  كارى كه در دني ــد، هم كن
ــركت توتال فقط در زمينه  مي شود. ش
نفت پژوهش نمي نمايد، در مورد انرژي 
ــته اي هم كار  ــيدي و انرژي هس خورش
مي كند؛ مثالً چگونه از انرژي خورشيدى 
استفاده نماييم تا بتوانيم نفت بيش تري 
براي صادرات داشته باشيم. پس چنين 
ــتقيم به  ــي نيز به طورغير مس تحقيقات
صنعت نفت ارتباط پيدا مي كنند. بنده 
ــيس هاب مخالف نيستم. هاب ها  با تأس
بايد يك گروه بي نظير باشند. ما مخالف 
اين هستيم كه به دليل ايجاد يك چيز 
ــرى را تعطيل كنند.  ــد، چيز ديگ جدي

ــي را ادامه  ــت بايد كار پژوهش وزارت نف
مي داد و دركنارآن، گروهي تحقيق  كرده 
و مشكالت پژوهش و فن آوري در صنعت 
نفت را بررسي مى نمودند و راه حل ارايه 
ــه پژوهش تعطيل  ــد، نه اين ك مي دادن
شود كه ما مي خواهيم منشور پژوهشي 

بنويسيم.

     آيا وجود سيستم بوركراتيك در 
صنعت نفت مانعي بر سر راه برقراري 

ارتباط صنعت و دانشگاه مي باشد؟
آقاي صفايي فر جانشين مدير مسؤل 
ــاف و  ــي تخصصي اكتش ــه فن ماهنام
ــد: آنچه كه در حوزه تعامل صنعت  تولي
و دانشگاه به عنوان يك چالش مشاهده 
مي شود، اين بحث ماهوي است كه: در 
ــات اجرايي مي طلبد و در  صنعت، عملي

دانشگاه ها تدريس و پژوهش.
ــزي راهبردي  ــزود براى برنامه ري وي اف
ــت نفت  ــن آوري در صنع ــش و ف پژوه
ــتم بوروكراتيك و موانع  ــذف سيس و ح
ــگاه، نظام نامه اي  ارتباط صنعت و دانش
تهيه شده است. اين نظام نامه به پيشنهاد 
معاون پژوهش و فن آوري وزارت نفت در 
8 بند و 21 تبصره به تصويب رسيده و 
آيين نامه هاي اجرايي آن توسط معاونت 
ــده ابالغ و جايگزين آيين نامه ها و  ياد ش

نظام نامه هاي پژوهشي قبلي  گرديد.
اين فرآيند مي تواند به اين پرسش پاسخ 
ــگاه چه  ــد كه صنعت نفت از دانش گوي
ــاز و كار ارتباط  مي خواهد و متقابالً، س
ــز بازتعريف  ــگاه با صنعت نفت ني دانش
شده است. اين نظام نامه كه از بدو ورود 

ــاتيد فن،  دكتر ميركاظمي، با كمك اس
صاحب نظران و مديران ارشد حوزه هاي 
ــده، به  ــي صنعت نفت تهيه ش پژوهش
ــتم  صنعت نفت در جهت حذف سيس
بوروكراتيك صرف اداري كه پژوهش را 
ــد نه اجرا، كمك  براي پژوهش مي طلب

شاياني خواهد نمود.

     نقـش صنعت نفـت در بـه روز 
رسـاني واحدهاي درسـي رشـته 

مهندسي نفت در دانشگاه ها
دكتر رشيدي: وزارت نفت متولي تعيين 
واحدهاي درسي استاندارد دوره ليسانس 
ــانس و  ــي در دوره فوق ليس ــت ول نيس
ــود. اگر به  ــأله عوض مي ش دكتري مس
ــه اول برگرديم، وزارت نفت تنها در  جمل
ــراى كارهاي  ــأله پژوهش مي تواند ب مس
دانشگاه تصميم گيري و اظهار نظر نمايد. 
ــت نفت، R&D بايد به گونه اي  در صنع
ــأله بايد از  ــود و اين مس ديگر تعريف ش
ــى گردد. پژوهش در  ديد اقتصادي بررس
ــق بر روي يك  صنعت نفت مانند تحقي
ــال طول بكشد،  ــت كه 50 س دارو نيس
ــند و از  بايد تحقيقات زود به نتيجه برس
لحاظ عملي نيز موفق باشند. تحقيقات 
بايد محصول گرا بوده و در صنعت عظيمي 
چون نفت كاربردي باشند. به عنوان نمونه 
دانشگاه صنعتي اميركبير اولين دانشگاهي 
ــدان را انجام  ــت كه مطالعه جامع مي اس
ــت. در حالي كه قبل از آن، همه  داده اس
ــركت هاي مشاوره  مطالعات جامع را ش
ــگاه  خارجي انجام مي دادند. در اين دانش
براي ميدان پايدار غرب مطالعه اي انجام 
شد و نتايج نشان داد كه اليه آسماري اين 
ميدان، توان توليد دارد. تا آن زمان فقط 
ــتان آن، توليد صورت  از اليه هاي بنگس
ــعه ميدان، اين فرضيه  مى گرفت؛ با توس
ــيد. بايد R يعني تحقيق را  به اثبات رس
ــگاه و D كه توسعه است را صنعت  دانش
ــگاه را ديد،  انجام دهد. بايد حركت دانش
ــتباه است آن را به سمت صحيح  اگر اش
ــت، مورد  ــت اس هدايت كرد و اگر درس

تحسين صنعت واقع شود. 
ــت؛ ممكن  ــيك اس آموزش امري كالس
ــجويي كه ليسانس مي گيرد،  است دانش
ــد ولي وقتي در  ــجوي خوبي نباش دانش
ــد و ادامه  ــت وارد پژوهش ش صنعت نف
داد بسيار موفق گردد و بالعكس، ممكن 
ــانس خيلي  ــت يك دانشجوي ليس اس
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ــي ارشد شود و  خوب وارد دوره كارشناس
توانايي بااليي از خود نشان ندهد. يعني 
به نظر من دو مقوله آموزش و پژوهش تا 
حدودي از هم جدا هستند. درست است 
ــكيل  ــر بناي اصلي را آموزش تش كه زي
ــي پژوهش، يافتن يك قطره  مي دهد ول
ــت از يك اقيانوس كه اگر عالقه مند  اس

باشي مي تواني آن را بيابي و كاركني.
ــركت  ــناس ش آقـاي منتهايي كارش
ــعه نفت و عضو هيأت  ــي و توس مهندس
ــاف و توليد در  ــه ماهنامه اكتش تحريري
ــدم كه اگر  ــاره گفت: من نيز معتق اين ب
آموزش درخدمت پژوهش باشد مي تواند 

مفيدتر واقع گردد.
ــه آقاي دكتر  آقاي رويـور: از زماني ك
ميركاظمي سكان هدايت وزارت نفت را 
به عهده گرفته اند، به اين موضوع تأكيد 
ــمتي برود  ــد كه صنعت نفت به س دارن
كه از نخبگان برجسته كشور در مقاطع 
ــي، كارشناسي ارشد و دكتري  كارشناس
ــود. اين موضوع منجر به اين  استفاده ش
شد كه بخش نامه و دستورالعملي صادر 
گردد كه در فرايند جذب نيروي انساني 
ــگاهي در  ــگان دانش ــت، نخب وزارت نف

اولويت هاي خاص قرارگيرند.

     انتشار فصل نامه اي براى انعكاس 
همكاري هاي صنعت نفت و دانشگاه

آقاي ربيعي مدير داخلى ماهنامه اكتشاف 
و توليد: ما خوشحاليم كه توانسته ايم گامي 
ــر چند كوچك در اين جهت برداريم و  ه
ــد بتواند نقش  ــاف و تولي ماهنامه اكتش
خود را به نحو احسن ايفا كند. اميدواريم 
اين گونه جلسات در يك مكان بزرگ تر و با 

حضورافراد بيش تر برگزار شود. 
وي افزود: من معتقدم كه انتشار نشريه و 
فصل نامه ويژه اي در زمينه ارتباط صنعت 
ــگاه مي تواند نقش مؤثري در  نفت و دانش
افزايش تعامالت اين دو نهاد داشته باشد 
ــتان، در اين  ــاء اهللا با كمك دوس كه انش

رابطه گام هاي اساسي تري برداشته شود.

     موانع برقراري ارتباط صنعت نفت 
و دانشگاه

دكتر رشتچيان: توانمندي هاي بسياري 
در صنعت نفت و دانشگاه وجود دارد، ولي 
هركدام ايرادهايي دارند. اين دو مركز بايد 
به هم نزديك شوند، بنابراين بايد احساس 

نياز به وجود آيد. 

ــاال مي رود، ديگر به  وقتي قيمت نفت ب
ــان كم است  كارخانه هايي كه درآمدش
اهميت نمي دهند. درحالي كه يك بازاري 
حاضر نيست حتي كوچك ترين مشتري 

خود را از دست بدهد. 
ــكالت را با پول  ــر بخواهيم اين مش اگ
ــاز نداريم.  ــگاه ني حل كنيم، به دانش
ــر كرد.  ــأله اي فك ــراي هر مس ــد ب باي
ــت كه بتواند  انسان باهوش كسي اس
ــخيص دهد.  ــكلش را درست تش مش
ــحال خواهيم بود  ــزود: ما خوش وي اف
ــتم هوشمندي موجود باشد  اگر سيس
كه بتواند مشكالتش را تشخيص دهد. 
بزرگ ترين مانع، عدم تشخيص مشكل 

است. 
دكتر رشيدي: براى تشخيص موانع 
بايد يك كار كارشناسي صورت پذيرد 
 R&D و براي رسيدن به جواب معني
ــعه بين دانشگاه و  بايد تحقيق و توس
صنعت جا بيفتد. اين امر زماني انجام 
ــراى انجام يك تحقيق،  مي گيرد كه ب
ــدا كنار هم  ــت از ابت ــگاه و صنع دانش
ــي كه در صنعت است  ــند و كس باش
ــق (R) چگونه  ــد كه تحقي بايد ببين
ــعه  ــود تا بتواند آن را توس انجام مي ش
(D)  دهد. تا وقتي اين دو بخش ازهم 
ــند، سرنوشت تحقيقات  گسسته باش
مثل صدها پروژه پژوهشى خواهد بود 
ــتند و به نتيجه  كه دركتابخانه ها هس

عملي منجر نشده اند.

براي تقويت       راه كارهاي عملي 
ارتباط صنعت نفت و دانشگاه

دكتر زرگر: ارتباط دانشگاه و صنعت 
نفت يك پل دوطرفه است. نيازها بايد 
ــاركت داده  ــده و نخبه ها مش ديده ش
شوند تا از نظرات ايشان در جهت رفع 

مشكالت استفاده گردد.

دكتر رشـتچيان: شناسايي مشكالت 
ــكلي وجود دارد يا نه ؟ اگر  يعني آيا مش
ــود كه مشكلي هست، ده ها  احساس ش
پروژه تعريف مي شود. وي ادامه داد: نبايد 
دنبال آدم هاي نخبه گشت، بايد به دنبال 
سيستم هاي نخبه بود، مثل موتور ماشين 

كه يك سيستم نخبه است. 
ــور پيشرفته اي بحث نخبه  در هيچ كش
مطرح نيست بلكه سيستم نخبه است 
كه بايد مشكالت را شناسايي نمايد.50 
درصد حل مشكل، شناسايي آن است؛ 
توانمندي براى حل مشكالت در كشور 

وجود دارد. 
مهندس دخاني از كارشناسان صنعت 
ــه ماهنامه  ــت و عضو هيأت تحريري نف
اكتشاف و توليد گفت : ما نياز داريم كه 
در صنعت نفت نگاهي به گذشته داشته 
ــيم. در آن زمان دانشگاه ها توانمند  باش
ــم در حد  ــت آموزش ه ــوده و كيفي نب
ــت. ما نياز داريم بدانيم  خوبي نبوده اس
ــال پيش در صنعت نفت چه  كه50 س
ــت. وي افزود: بايد  اتفاقي مي افتاده اس
ــوند و در يك  ــدا پروژه ها تعريف ش ابت
ساختار مدون برگزيده گردند، سپس به 
دانشگاه انتقال يابند. بدون اين ساختار 
ــد. ايشان ادامه  مدون نمى توان موفق  ش
دادند: بايد پروژه هايي كه نياز روز صنعت 
است از كاربران صنعت يعني شركت هاي 
ــتعالم شوند و تقاضا بايد از  بهره بردار اس

آن جا باشد. 

     نتيجه گيري 
در پايان ميزگرد، دكتر احسان خامه چي 
ضمن جمع بندي ميزگرد، بيان داشت 
ــگاه و  كه با افزايش تعامل ميان دانش
صنعت، اطالعات به روز شده، راه هاي 
دست يابي دانشجويان به صنعت فراهم 
ــخص تري در  ــده و راه حل هاي مش ش
ــدات و ضريب  ــش تولي ــت  افزاي جه
ــور  بازيافت از ذخاير نفتي و گازي كش
به دست مي آيد. همچنين درآمدهاي 
ــي از ارتباط با صنعت  ــي ناش تحقيقات
افزايش يافته، تحقيقات كاربردي شده، 
دست يابي به تسهيالت و مهارت هاي 
صنعت مهيا شده و امكان دسترسي به 
ــكالت  اخبار و اطالعات مربوط به مش

صنعت نيز فراهم مي گردد.
ــه كرد: در هر دو نهاد صنعت  وي اضاف
ــال در حوزه  ــگاه هاي فع نفت و دانش

ــد تعريف  ــن صنعت باي ــتي اي باالدس
ــود و در  ــدي از R&D ارايه نم جدي
ــريع تر  ــير، اجراي هر چه س ــن مس اي
نظام جامع راهبري پژوهش، فن آوري 
و نوآورى وزارت نفت توصيه مي گردد. 
ــراي درك متقابل  ــي گفت: ب خامه چ
ــدازي  راه ان ــگاه ها،  دانش و  ــت  صنع
كميته هاي راهبردي متشكل از اساتيد 
ــگاه و نخبگان صنعت نفت مفيد  دانش
است. اين كار با ايجاد سيستمي نخبه 
ــرگان و  ــكل از خب ــمند متش و هوش
نخبگان هر دو نهاد كه بتواند مشكالت 
ــخيص دهد و را  صنعت را درست تش
ــكالت را با كمك  ــاي اين مش ه حل ه
ابزارهاي علمي بيابد، امكان پذير خواهد 
ــه مي تواند از  ــتم نخب ــود. اين سيس ب
ــان هاي مجرب كاردان و هوشمند  انس
تشكيل شود؛ افرادى كه قادرند ضمن 
حفظ بي طرفي، با نگاهى تيزبين، علل 
ــت تشخيص دهند تا از  اصلي را درس
ــه منجر به اتالف  دوباره كاري هايي ك
سرمايه هاي مادي و انساني مي شوند، 
ــد به اين  ــردد. آنچه مي توان پرهيز گ
سيستم كمك كند، ارتباط مستمر اين 
ــت كه تحت هيچ شرايطي  دو نهاد اس
نبايد قطع گردد. تأسيس كلينيك هاي 
ــگاه ها مي تواند مانع از  صنعت در دانش

قطع اين ارتباط شود.
ايشان در پايان ابراز داشت: دانشگاه ها 
براي هم گرايي بيش تر با مراكز صنعت 
نفت بايد هم راستا با اين صنعت، نظام 
ــي خود را براي توليد و  جامع پژوهش
ــب با نياز صنعت  ارايه فن آوري متناس
ــعه و بهبود بخشند. در اين  نفت توس
ــگاه ها با دست يابي، حفظ  راستا دانش
ــي و افزايش  ــعه جايگاه پژوهش و توس
ــهم توليدات علمي در سطح ملي،  س
ــش  افزاي ــي،  بين الملل و  ــه اي  منطق
تعداد  ــش  افزاي ــي،  پژوهش كارآمدي 
ــاي هيأت  ــاي تحقيقاتي اعض طرح ه
ــي، رايزني با مراكز صنعت نفت و  علم
ــازمان هاي مربوطه به منظور  گاز و س
ــي با توجه  جلب همكاري هاي پژوهش
ــيل موجود در  ــا و پتانس ــه توانايي ه ب
ــير نقشه  ــگاه ها و حركت در مس دانش
ــي كشور و سند  جامع علمي پژوهش
ــم انداز، مي توانند جايگاه خود را  چش
ــي صنعت نفت  به عنوان بازوي پژوهش

تثبيت نمايند.


