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پژوهش نقش كليدي و مهميدر توسعه كشورها دارد .در قرن حاضر
کش�ورهاي صنعتي براي حفظ موقعيت و افزاي�ش برتري خويش در
صحنههاي رقاب�ت بينالملل�ي در زمينه تحقيقات س�رمايه گذاري
ميکنند و کش�ورهاي در حال توس�عه نيز براي رس�يدن به رش�د و
توس�عه واقعي و حل و فص�ل اصولي مس�ائل و مش�کالت اقتصادي
و اجتماعي خود راهي جز س�رمايه گ�ذاري در زمينه تحقيقات پيش
روي خود نمي يابند .تمركز بر ش�ركت هاي نفتي بزرگ دنيا و ميزان
بودجهای که آن ها صرف امور تحقیقاتی خود میکنند ،خود شاهدی
بر اهمیت مقوله پژوهش و دستیابی به تکنولوژیهای نوین است .تكنولوژي سبب كاهش هزينه ها و افزايش تمايل
به سرمايهگذاري در اكتشاف و توليد نفت و گاز طبيعي مي گرددو اين روند همواره ادامه مي يابد.
پژوهش و تحقيقات در وزارت نفت به منظور توانمندس�ازي و اس�تفاده بهينه از ظرفيتهاي پژوهش�ي با رويكرد
بهرهگيري از دانش پايه به جاي منابع پايه تعريف شده است .رسيدن به موقعيت ممتاز جهاني به لحاظ شاخصهاي
توليد علم و فناوري ،افزايش سهم پژوهش و فناوري در ارتقاي شاخص بهرهوري و توان رقابتي ،ارتقاي سطح پژوهش
و نگاه به آن به مثابه سرمايهگذاري و دس�تيابي به نظام ملي نوآوري براساس برنامه جامع توسعه فناوري و گسترش
صنايع نوين با تاكيد بر توسعه فناوريهاي نوين ازجمله اهدافي اس�ت كه در رويكرد دانش پايه تعريف شده است.
از يك طرف ،نفت براي كش�ور ما اهميت ويژه اي دارد و از طرف ديگر ،هر كار پژوهش�ي در صنعت نفت ميتواند به
افزايش توليد و در نتيجه افزايش دارايي و رفع مشكالت منجرشود .به همين دليل ،پژوهش و فناوري در صنعت نفت
موضوعي كليدي ،استراتژيك و حساس است.
ي شكل دارد و بر  3اليه استوار است .اليه اول كه همان راس هرم است،
نظام پژوهش در صنعت نفت ساختاري هرم 
اليه سياستگذاري يا تصميمگيري است كه از شوراي عالي پژوهش؛ شوراي هماهنگي پژوهش و اداره كل پژوهش
كه يكي از مديريتهاي معاونت توس�عه منابع انس�اني و پژوهش وزارت نفت اس�ت ،به عنوان واحدي تصميمساز
از طريق خرد جمعي ،تش�كيل ميش�ود.اليه دوم و مياني هرم ،بخش مديريت و نظارت بر اجراس�ت كه متشكل از
مديران پژوهش و فناوري  4شركت اصلي است كه سياستها را جاري و ساري ميكنند ،اما هيچگونه اقدام اجرايي
در پژوهش ندارند .س�ومين اليه كه به نوعي اليه عملياتي اين نظام به حس�اب ميآيد ،بخش اجراست .پژوهشگاه
و دانش�گاه صنعت نفت ،موسس�ه مطالعات بين المللي انرژي ،موسسه ازدياد برداشت ،ش�ركت پژوهش و فناوري
پتروشيمي ،دانشگاههاي كشور و مراكز پژوهشي خصوصي عناصر اين بخش محسوب ميشوند.
مش�اركت در بيش از  860مورد همايش علمياعم از سمينارهاي علميو كارگاههاي پژوهش�ي ()Work shop
و هزينه بيش از  512ميليون ري�ال اعتبار براي همايشها ،حمايت از  804م�ورد پايان نامههاي تحصيالت تكميلي،
بررس�ي و رفع  44مورد تنگناي توليد ( )Trouble shoutingثبت  103اخت�راع ،ايجاد  11واحد نيمه صنعتي،
واگذاري  19مورد دانش فن�ي و چاپ  856مقاله و گزارشه�اي علميو كتاب به همراه هم�كاري موثر حدود  4هزار
پژوهش�گر صنعت نفت و كش�ور در اجراي پروژههاي مختلف در س�ال گذش�ته تنها بخش كوچكي از فعاليتها و
دستاوردهاي پژوهش و فناوري در صنعت نفت است.
با توجه به اهميت مقوله پژوهش در پيشبرد كشور و تاثير بسزاي صنعت نفت به عنوان كليدي ترين صنعت كشور بر
آن شديم تا با مهندس پرويز نوري مديركل محترم پژوهش وزارت نفت مصاحبه اي در همين ارتباط انجام دهيم.
مهندس نوري با  25سال سابقه كار كه آن را به سه دهه تقسيم كرده است مي گويد دهه اول عمر خدمتي خود را در
سمت هاي كارشناسي واحدهاي برنامه ريزي مناطق نفتخيز جنوب و دهه دوم در شركت ملي صنايع پتروشيمي در
سمت هاي مديريتي در واحدهاي مطالعاتي و پژوهشي و از سال  84تاكنون به عنوان مديركل پژوهش وزارت نفت در
خدمت پژوهشگران و مراكز پژوهشي مشغول به كار است.

 -1اخالق و تفكر پژوهشي چيست و در صنعت نفت چه
وضعيتيدارد؟

داشتن تفكر پژوهشي يا تفكر علمي ،به كار بردن فرآيندها و روش هاي
علمي براي زندگي است .تا از اين طريق بتوان از آموخته هاي علمي استفاده
كاربردي در زمينه هاي مختلف را نمود .براي رسيدن به اين مهم ابتدا توجه به
رشد و توس��عه تفكر منطقي نه احساسي و هيجاني از اهميت زيادي برخوردار
است ،سپس بايد براي اين تفكر ارزش و اعتبار قائل باشيم ،براساس دانسته هاي
معتبر و علمي اظهار نظر كنيم و تصميمات را براس��اس يافته هاي پژوهش��ي
صورت دهيم و اين در فرآيند تغيير كه تغيير در دانش ،نگرش ،رفتار فردي
و رفتار گروهي است تجلي پيدا مي كند .بنابراين با نهادينه شدن اين مهم در
كش��ور ،قطعاً صنعت نفت را نيز شامل مي ش��ود .اينكه اآلن چگونه است و چه
وضعيتي داريم ،در حال عبور از دو مرحله تغيير دانش و نگرش هستيم.

 -2ارزش هاي حاكم بر حرفه پژوهشگري كدامند؟

براساس بررسي هاي به عمل آمده ،مسائل اخالقي در دوران حيات يك
پژوهش يكسان نيس��تند .اين نگرش شايد براساس مراحل مختلف فرآيند
پژوهش ش��امل انتخاب و تبيين مس��أله ،طراحي و تش��ريح روش تحقيق،
گردآوري اطالعات ،تحليل و تفس��ير داده ها و انتش��ار نتايج پژوهش شكل
مي گيرد .بطور مثال ،چه چيزي تحقيق ش��ود يا نش��ود ،چه مقدماتي نياز
دارد ،محقق تا كجا مي تواند پيش برود ،تحليل و تفس��ير داده ها با توجه به
نگ��رش محقق باعث چه مش��كالتي مي ش��ود ،براي رعاي��ت اخالق حرفه
پژوهش��گري از س��وي پژوهش��گران ،توجه به مؤلفه هاي مختلف از جمله
س��رمايه گذاران پژوهش ،موضوع پژوهش و تبع��ات آن ،ارزيابان پژوهش،
منتش��ر كنندگان نتايج پژوهش��ي ،رعاي��ت حقوق جامعه علم��ي و ديگر
محقق��ان ك��ه مالكيت فكري ناميده مي ش��ود ،مخاطب��ان و كاربران نتايج
پژوهش و مهمتر از همه مس��ئوليت محقق نسبت به جامعه و اهداف متعالي
آن و ارضاي درون خودش ضروري است.

 -3پژوهشگران صنعت نفت با چه مسائلي دست به
گريبان هستند؟

ماهيت صنعت نفت مي بايست صنعتي دانش پايه باشد لذا ،ناگزير هستيم
درادارهامورآنتفكرپژوهشيداشتهباشيم.بنابراينمرادازپژوهشگرانبصورت
عام كليه همكاران گرانقدر در واحدهاي مختلف عملياتي و پژوهش��ي اس��ت و
بصورت خاص عزيزاني كه در واحدهاي R&Tبه توليد ايده و فكر نو مي پردازند
مي باشد .پس رفع مشكالت عمومي كليه همكاران براي ايجاد شادابي در آنها و
خانواده محترمش��ان مي طلبد محيطي صميمي و همدل را ايجاد كرد كه البته
اين محيط مي بايس��ت بوسيله خودشان و مسئولين ذيربط شان نهادينه شود.
يعني همه بايد دست به دست هم دهيم تا به اهداف عاليه صنعت دست يابيم .اما
همكاراني كه در واحدهاي R&Tكار مي كنند عالقه مندند نتايج پژوهشي آنها
كاربردي شود و دردي از دردهاي صنعت را حل كند ،موضوعات پژوهشي خوب
تعريف شوند كه براساس نياز صنعت باشند و از نتايج آن نيز خوب استقبال شود.
البته اين عزيزان خوب مي دانند صنعت نفت نهايت تالش را مي كند تا حداقل
هاي مورد نياز آنها را فراهم نمايد .شايد يكي از مسائل مهم مبتالبه پژوهشگران
به طور كلي ،ضعف در تعامل مس��تدل في مابين واحدهاي پژوهشي و عملياتي
باشد،كهانشاءا...باهمكاريكليهعزيزانايننقيصهمرتفعخواهدشد.

 -4به زعم بعضي از علماي علم مديريت ،مديريت از راه
ارزش ها در سازمان مي بايست از رأس هرم سازمان ها آغاز
شود .آيا به نظر شما برداشتن گام اول در نهادينه كردن
فرهنگ پژوهش نيز بايد از راس سازمان باشد؟ اگر پاسخ
مثبت است ،چه اقداماتي در صنعت نفت انجام يا پيش بيني
شده است؟

در موضوع مديريت از طريق توجه به ارزش��ها ،ابتدا بايد به ارزشهاي برگزيده

هر س��ازمان توجه ش��ود .تغييرواقعيزمانيرخميدهدكههمهماشيوه
ديدنخودمانراتغييردهيم،چش�مهارابايدشس�ت.بعد از اين تغيير
است كه جاذبه هايي شكل مي گيرد و ما را به طرف خودش مي كشاند" .تو خود
پاي در ره بنه و هيچ مپرس ،خود راه بگويدت كه چون بايد رفت" .ش��ايد بگوئيد
تغييرازكجابايدآغازشودازباالياازپايين،قطعاًاگربهاينكالمگهربارمعصوم(ع)
كه الناس علي دين ملوكهم ،توجه كنيم شروع هر سياستي بايد از رأس سازمان
صورت پذيرد .در صنعت نفت همانطور كه عرض كردم رويكرد به س��وي تعالي
سازماني است ولي نياز به تقويت ايجاد اين باور در ميان همه سطوح مي باشد .در
اي��ن رويكرد در حاليك��ه ماموريت ،اهدافبلندمدت و كوتاه مدت و اس��تراتژي
رسيدنبهصنعتيدانشبنيانرادراسنادداريم،وليبايدعملياتيشود.

-5عواملپژوهشستيزيدرسازمانهاكدامندوبرايحذف
اين عوامل در صنعت نفت چه بايد كرد؟

چون پژوهش نگاهي پويا به آينده دارد ،تغيير را س��بب مي ش��ود .لذا از
آنجائيكه انسان دشمن چيزي است كه نمي داند يا با چيزي كه باعث تغيير
ش��ود در ستيز اس��ت ،بنابراين بايد اين عوامل را ش��ناخت و بصورت پويا و
پيوسته آنها را اصالح و تغيير داد .رسيدن به يك جامعه دانش بنيان ،نياز به
طي كردن مس��يري بس طوالني دارد و اين مس��ير پر از خطرات است ،يك
راه ديدن و كارنكردن و دم فروبس��تن است و راه ديگر در دل مشكالت رفتن
اس��ت .بطور مثال در صنعت از اقالم مختلف تجهيزاتي استفاده مي شود كه
بس��ياري از خارج وارد مي شود ،اگر اراده همه اين باشد كه در بعضي از اقالم
كه اس��تراتژيك و اقتصادي بودن آنها محرز اس��ت ،س��اخت داخل صورت
پذيرد ،در اين صورت اس��ت كه پژوهش��گر دلگرم به كار است ،براي سرمايه
گ��ذار انگيزه ايجاد مي كند ،اس��تفاده كننده از محص��ول رضايت دارد و در
نهايت خودكفايي حاصل و اش��تغال صورت مي گيرد .بنابراين حذف عوامل
بازدارن��ده با كمي همدل��ي و ديدن مصلحت عموم و تغيي��ر نگرش و رفتار
فردي و گروهي ميسر خواهد بود.

-6در ارتباط با پيوند تحقيقات و تصميمات در سازمان ها
چه نظري داريد و در اين مورد در صنعت نفت چه اقداماتي را
ضروريمي دانيد؟

خوشبختانهباوجودنظامجامعپژوهش،براياجرايپروژهها،فرآيندخوبي
تعريف و اجرا مي ش��ود كه با ايجاد معاونت خاصي براي پژوهش و فناوري
در صنعت نفت انشاءا ...سرعت و كيفيت بيشتري پيدا خواهد كرد .علت نبود
پيوند قوي ،مس�تحكم و مس�تدل بين تحقيقات و تصميمات ،درگير
نبودن واحدهاي عملياتي با موضوعات پژوهشي و بالعكس است .ما از
واحده��اي عمليات��ي ،توليد م��ي خواهيم ،خ��وب هم مي خواهي��م و زود هم
ميخواهيم .پژوهش بايد اول به نيازهاي فوري و عملياتي صنعت ،براي توس��عه
صنعت در طرح هاي توس��عه اي اقدام نمايد همچنين پژوهشگر بايد همواره در
كنار بخش توليدي و مهندسي در تعامل آموزشي باشد و نيازهاي واقعي صنعت
را لمس كند و پس از آن حركت در مرزهاي دانش را سرلوحه كار خود قراردهد.
براي رسيدن به مقصود ،در كارگروه هايي كه تشكيل مي شود بايد نيازهاي
صنعت با همكاري واحدهاي عملياتي و پژوهشي برنامه ريزي و تهيه شود.

-7براي اعتالي فرهنگ پژوهش در سطح كشور چه
بايد كرد؟

آموزش تفكر علمي ،آموزش روش انديش��يدن است يعني چيزي كه همه
ب��ه آن احتي��اج دارند .به نظر م��ن ،ايجاد و توس�عه تفكر پژوهش�ي در
چارچ�وب حركتي ملي ،عمومي و همگاني براي اصالح امور فرهنگي
موضوعيت مي يابد .در چنين شرايطي ،اصلي ترين محور در بسط و توسعه
تفكر پژوهشي ،سازمان آموزش و پرورش كشور خواهد بود و اقداماتي به شرح
ذيل مي بايست صورت گيرد تا در بلندمدت نظاره گر ثمرات آن باشيم.
ارتباط آموخته هاي درسي با زندگي روزمره دانش آموزان بايد حفظ شود.
جايگاه معلم و اس��تاد ،جايگاه دانايي و معرفت اس��ت و اساس��ي ترين
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نقش را براي نهادينه كردن تفكر پژوهش دار اس��ت .لذا اعتبار اين جايگاه
بايد حفظ ش��ود .آش��نايي عملي دانش آموزان با مراحل تحقيق و پژوهش و
روش هاي علمي ضرورت دارد .مش��اهده و واقع گرايي آموزش داده ش��ود .اين
آم��وزش ،در واقع آموزش مهارت هاي زندگي خواهد بود .اگر دانش آموزان ياد
بگيرند كه با مس��ائل و مش��كالت زندگي به طرزي واقع بينانه روبه رو ش��وند،
اعتم��اد به نفس آنان افزايش يافته و منطقي تر زندگي خواهند نمود .بنابراين
اگر تفكر پژوهشي در كش��ور نهادينه شود ،تازه آن وقت ضرورت فعاليت هاي
پژوهش��ي موضوعيت مي يابد .راه حل اساس��ي كش��ور ما براي برون رفت از
مش��كالت فرهنگي ،بها دادن به دانايي و پژوهش جهت س��اختن زمينه هاي
نظريه پردازي علمي است.

-8چـه تمهيداتــي براي اعتالي فعاليــتهاي پژوهشي در
صنعت نفــت به عمل آمـده و چـه اقداماتي در ايـن زمينه
ضرورت دارد؟

براي اعتالي پژوهش اگر آنرا بصورت يك سيستم در نظر بگيريم ،توجه به
وروديها ،فرايندها و خروجي و پيامدها ،بايد از اهميت برخوردار شود.
ورودي هاي سيستم پژوهش ش��امل انسانهاي فرهيخته ،مقررات و
دس��تورالعمل ها ،موضوعات نيازسنجي شده پژوهشي ،سرمايه ،تجهيزات
و  . . .م��ي باش��د .در خصوص اين م��وارد ،فرايند ج��ذب دانش آموختگان
عالقه مند با تدوين مقررات تس��هيل س��از صورت ميپذي��رد ،جهت ايجاد
انگي��زه در كاركنان دس��تورالعمل هاي مختلف جاري گش��ته اند ،تعيين
نيازهاي پژوهشي با تعامل برقرار شده ميان واحدهاي پژوهشي و عملياتي
در ح��ال انجام اس��ت ،از بعد مالي  %1درآمد عملياتي ش��ركتها به اين امر
اختصاص يافت��ه و ممانعتي وجود ندارد ،وجود آزمايش��گاهها و تجهيزات
پيش��رفته در مراكز پژوهشي و آزمايش��گاهي صنعت نفت ،زمينه كار براي
پژوهشگران را فراهم ساخته است در فرآيندها كه شامل انجام پژوهش و
نظ��ارت بر آن ،بهره گيري بهينه از تجهيزات ،مديريت پژوهش��گران ،نحوه
واگ��ذاري پروژه ه��ا به مراكز پژوهش��ي درون و بيرون صنع��ت نفت و . . .
ميباشد ،در حال بهره گيري بهينه مي باشيم و در خصوص خروجيهاي
پژوهش�ي ما نياز به مستندسازي داريم تا از دوباره كاريها جلوگيري شود
و اثربخشي نتايج را در صنعت ببينيم.
جه��ت كاربردي ش��دن نتايج پژوه��ش موضوع ايده ت��ا محصول را در
دس��تور كار داري��م و اين امكان پذير نيس��ت مگر اينك��ه واحدهاي پايلوت
ونيم��ه صنعتي را براي موضوعاتي كه دانش فني داريم راه اندازي كنيم و در
نهايت از طريق س��رمايه گذاري بخش خصوصي است كه در توليد صنعتي،
به خودكفايي مي رسيم.

-9اولويت هاي پژوهش در بخش هاي باالدستي نفت و گاز
كدامند؟

مطالعات خوبي در واحدهاي عملياتي و پژوهشي شركت ملي نفت در اين
زمينه صورت گرفته اس��ت كه در آن به افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت
توجه ويژه ش��ده اس��ت .اگر ما بتوانيم توليد نف��ت را از طريق افزايش ضريب
بازيافت صورت دهيم ،به توليد صيانتي دس��ت يافته ايم .در اين جا الزم اس��ت
ع��رض كن��م ،واحده��اي مطالعاتي مخ��ازن نفت با به��ره گي��ري از دانش
آزمايش��گاهي و پايلوت مراكز پژوهشي مي توانند به توليد بيشتر با افزودن به
ضريب بازيافت از مخازن دس��ت يابن��د بنابراين تعامل تنگاتنگ ميان عزيزان
شاغل در اين دو واحد شرطي الزم است.
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-10نتايج كارهاي پژوهشي تا چه ميزان نيازهاي باالدستي
نفت و گاز را برطرف نموده است؟ و تا چه ميزان در صنعت
كاربردعملياتيپيداكردهاند؟

ش��ايد مطالعات مختلف صورت گرفته درخصوص بخش هاي باالدستي
بصورت مقياس آزمايش��گاهي نتايج قابل قبولي را در بر داشته است ولي اينكه
نتايج كاربردي اين پژوهش ها در ميدان هاي عملياتي چگونه بوده است ،بايد

از همكاران گرانقدر در واحدهاي عملياتي پرسيد.

-11به نظر مي رسد كه صنعت توانسته نياز دانشگاهها را تا
حدوديبرطرفنمايدامادانشگاههاخير.نظرشماچيست؟

همانطوركهبيانشدنهادينهشدنفرهنگپژوهشبايدازآموزشوپرورش
و دانشگاه ها صورت پذيرد .صنعت استفاده كننده نتايج پژوهش است .صنعت
در زمين��ه هم��كاري بادانش��گاه ها و ارجاع پروژه هاي پژوهش��ي متناس��ب با
زيرساختهايش��ان به آنها ،خوب عمل كرده ولي دانشگاه ها متأسفانه آنطور كه
ميبايس��ت نقشي فعال در حل مش��كالت عملياتي و توسعه اي صنعت داشته
باشد،نداشتهاست.انشاءا...باتدابيريكهدرپيشنويسقانونبرنامهپنجمديده
شده است اگر تفكيك دانشگاه ها به آموزش محور ،پژوهش محور و كارآفريني
تحققيابدوظايفهرمركزدانشگاهيوپژوهشيمشخصترخواهدشد.

نتيجهگيري

در دنياي امروز از سويي توسعه تكنولوژي از طريق تجاري سازي ايده هاي
پژوهش��گران صورت مي گيرد و از سويي ديگر كشورهاي توسعه يافته همواره
در انتقال و فروش تكنولوژي به كش��ورهاي در حال توس��عه مسايل سياسي را
دخيل مي كنند .با توجه به موقعيت كش��ور م��ا و اعمال تحريم ها ،مي توان با
تكيه بر توان داخلي و بهره گيري از پژوهش و پژوهشگران از تهديدات موجود
به عنوان فرصت طاليي براي بومي س��ازي و رش��د و توسعه بهره برداري كرد و
روشن است كه پژوهشگران جايگاه ويژه اي در اين راستا خواهند داشت.
ام��روزه كش��وري در زمينه اقتصادي به خودكفايي مي رس��د كه از لحاظ
تكنولوژي وابس��تگي زيادي به س��اير كشورها نداشته باش��د .كشوري كه در
توليدات علمي و فن آوري جهان نقش��ي ندارد مجالي ب��راي حضور پايدار در
صحن��ه ي بين الملل نمي يابد .بنابراين بومي س��ازي توليد علم از مهم ترين
اهداف توسعه اي كشورها مي باشد.
صنعت نفت ایران با توجه به نقش و ماموریت ویژه خود ،در رقابت با رقبای
همسطح نیازمند تالش همراه با فعالیت مستمر است .ضرورت کاهش فاصله
بخ��ش ه��ای صنعتی و پژوهش��ی وبرنامه ریزی و هدای��ت متمرکز طرح ها و
فعالیت های پژوهش��ی از نیازهای اصلی بخش پژوهش در صنعت نفت است.
همچني��ن اعتقاد و باور مدیران ارش��د به اهمیت پژوه��ش در اجرای طرح ها،
بسیاری از مشکالت موجود را برطرف خواهد کرد.
زنجیره پژوهش درصنعت نفت باید به فناوری و تولید تجاری بینجامد و ما در
اين مسيردر ابتداي كار هستيم و به سمت تكامل پيش ميرويم و براي دستيابي
به نتيجه ؛ به عنوان اولين قدم بايد پژوهش و پژوهشگر را باور داشته باشيم.
طبق س��ند چش��م انداز کش��ور باید به میزان  500میلیارد دالر تا س��ال
1404شمس��ی در صنعت نفت س��رمایه گذاری شود و به طور قطع این میزان
سرمایه گذاری بدون انجام فعالیت های پژوهشي و تحقیقاتی در صنعت نفت
غیر ممکن خواهد بود .همچنين توس��عه صنايع نفت و گاز متناسب با سرعت
تغيير و تحوالت جهاني ،كسب حداكثر ارزشافزوده و توانمندي تكنولوژيكي
تنها با تدوين برنامههاي صحيح تحقيق و توسعه و پژوهش در زمينه نفت ،گاز
و پتروش��يمي دست يافتني خواهد بود .و صنعت نفت قادر خواهد بود به جاي
خام فروشي تهديدات حاصله از بابت كاهش منابع اوليه انرژي در سالهاي آتي
را به فرصتهايي براي توس��عه مبدل سازد.روشن اس��ت كه پايه و اساس اين
روند بر پژوهش و پژوهشگر استوار است .بنابراين صنعت نفت ايران براي حفظ
حيات و موجوديت خود به عنوان يك شركت مطرح در معادالت تاثير گذار بر
بازار بين الملل ناگزير از جذب نيروهاي متخصص و پژوهش��گران ماهر در اين
ح��وزه ها ؛ نگه��داري و دلگرم نمودن آنها و اعم��ال راهكارهاي اجرايي جهت
عملياتي شدن پروژه ها ي پژوهشي و كاهش فاصله موجود بين بدنه صنعت و
پژوهش مي باشد.

