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میزگرد "درباره فناوری در بخش باالدستی صنعت نفت"
 با حضور مدیران مرتبط با حوزه پژوهش و فناوري در وزارت علوم و  صنعت نفت 

مدیریـت فنـاوری، انتقـال و توسـعه فنـاوری و 
سـایر مباحـث مرتبـط با ایـن حـوزه در صنعت 
هنـوز  باالدسـتی  بخـش  در  خصوصـاً  نفـت 
یکـی از مهمتریـن موضوعـات و دغدغه هـای 
نفـت کشـور  توسـعه صنعـت  راه  در  موجـود 
اسـت. اینکـه جایـگاه کنونـی بخش باالدسـتی 
آینـده  بـرای  و  کجاسـت  فنـاوری  به لحـاظ 
اسـتراتژی  چـه  چشـم انداز  افـق  در  خصوصـاً 
و برنامـه ای وجـود دارد و اینکـه تاکنـون چـه 
تجاربـی را پشـت سـر گذاشـته اسـت، مباحث 
ترویجـی   - علمـی  نشـریه  کـه  اسـت  مهمـي 
اکتشـاف و تولید را برآن داشـت تـا میزگردی 
در ایـن بـاره برگـزار نمایـد. دکتـر احمـدی، 
تحقیقـات و  پژوهشـی وزارت علـوم،  معـاون 
فنـاوري، مهنـدس سـید صالـح هنـدی، مدیـر 
اکتشـاف شـرکت ملـی نفـت ایـران و مهندس 
و  پژوهـش  مدیریـت  سرپرسـت  طالقانـی 
فنـاوری شـرکت ملی نفـت ایران حاضـران در 
ایـن نشسـت بودنـد. در اینجـا مهمترین مباحث 
ارائـه شـده در ایـن میزگـرد ارائـه مي گـردد:

و  فناوري  تعریف  تولید:  و  اكتشاف  ماهنامه 
توسعه فناوري در بخش باالدستي صنعت نفت 
چیست؟ آیا مي توان یک تعریف واحد از آن 

ارائه کرد؟
از  عمومـی  تعریـف  بنـده  به نظـر  احمـدی: 
فنـاوری را می تـوان به ایـن صورت بیـان کرد: 
بهبـودی  می توانـد  کـه  ابـزاری  و  تکنولـوژی 
در فراینـد ایجـاد کنـد، اعـم از یـک فنـاوری 
پیشـرفته یـا ابـزار یـا فراینـدي کـه هـدف آن 
تأمیـن و بهبـود نتیجـه اسـت و قـرار اسـت بـا 
و  بیشـتر  افـزوده ي  ارزش  فنـاوری،  کمـک 

نمـود. تأمیـن  را  فرایند هـا  بهتـر  تسـهیل 
در  نهایـی  هـدف  کـه  اسـت  آن  مهـم  نکتـه 
تحقیقـات  انجـام  بـا  فنـاوری  از  اسـتفاده  راه 
و  میدانـی  و  کاربـردی  و  بنیادیـن  از  اعـم 
حـوزه  ایـن  در  مرتبـط  سـرمایه گذاری های 
آنکـه  دیگـر  مسـئله  مي آیـد.  به دسـت 

تحقیقـات، هـم باید بنیادین باشـد وهـم میدانی 
و تـا زمانی کـه تحقیقات، پایه و بنیادین نباشـد 

رفـت.  پیـش  میدانـي  حـوزه  در  نمی تـوان 
طالقانـی: عالوه بـر ایـن، در بخـش باالدسـت 
نفـت نکتـه ای را بایـد اضافـه کـرد و اینکـه دو 

تعریـف مي کنیـم: فنـاوری 
و  بهتـر  روز  هـر  کـه  تجهیـزات  فنـاوری   -1
داده هـای  و  اطالعـات  و  می شـوند  مدرن تـر 

مي شـود؛ کسـب  به روزتـر  و  دقیق تـر 
 2- فنـاوری فراینـدی و مفهومـی کـه درک 
چگونگـی کارکـردن با فنـاوری اسـت. پس با 
ِصـرف داشـتن تجهیزات بـدون اینکـه مهارت 
و دانـش کار بـا تجهیـزات را فرا گرفته باشـیم، 
موفـق نخواهیـم بـود و بایـد به بخش دانشـی و 
مفهومـی آن نیـز توجـه ویـژه داشـته و متمرکز 
نرم افـزار  فـالن  بـا  فقـط  اینکـه  مثـل  شـویم. 
شبیه سـازي مخـزن به خوبـی بتوانیـم کار کنیم، 
ولـی ندانیـم در پشـت ایـن نرم افزار چه دانشـي 

اسـت. نهفته 
هنـدی: براي درک بیشـتر جهـت ادامه بحث، 
بایـد تعریـف فنـاوری را دقیق تـر بیـان کنیـم. 
جهانـی  انجمـن  معـروف  تعریـف  اسـاس  بـر 
را  می توان"فنـاوري"  فنـاوری،  مدیریـت 
این گونـه بیـان کـرد: هـرگاه علـم از گـذرگاه 
تحقیـق و توسـعه عبـور کنـد و بتوانـد بخشـی 
از مشـکالت بشـر را رفـع کنـد بـه آن فنـاوری 
می گوینـد. بـه بیانـی دیگـر، هـر زمـان دانـش، 
کاربـرد عملـی پیـدا کنـد، آن دانـش فنـاوری 

اسـت.
در تعریـف فنـاوری چهـار افزار  بیان می شـود. 

این 4 افـزار عبارتند از:
1- سخت افزار؛

 2- نرم افزار؛
 3- سازمان افزار؛

بـراي  اگـر  کـه  )مغز افـزار(  انسـان افزار   -4
هرکـدام از ایـن چهـار پایه مشـکلی پیش آید، 
کل فراینـد تولید فناوری دچار مشـکل خواهد 
شـد. به عبـارت دیگـر، بـا اسـتفاده از هـر یـک 

از افزارهـاي فـوق یعنـي تجهیـزات، نرم افـزار، 
بـه  نمی تـوان  به تنهایـی  سـازمان،  و  خبـرگان 
فنـاوري  مدیریـت  و  توسـعه  تولیـد،  هـدف 
کـه  مـواردی  از  یکـی  اتفاقـاً  یافـت.  دسـت 
نادیـده گرفتـه می شـود سـازمان افزار  معمـوالً 
یـا همـان رویه هـا، سـاختار و ارتباطـات اسـت.

بـه مقولـه  به خوبـی  بتوانیـم  بـرای آنکـه  پـس 
تولیـد فنـاوری دسـت یابیم نیاز به شبکه سـازی 
کار  در  دخالـت  معنـای  بـه  ایـن،  داریـم. 
یکدیگـر نیسـت بلکـه تقویـت هر یـک از این 
چهـار رکـن اسـت. در یـک جملـه می تـوان 
اینطـور  را  رکـن  چهـار  ایـن  در  شبکه سـازی 
خالصـه کـرد و آن اینکـه، نیـاز به "هسـته های 
بایـد  به عبارتـی  داریـم.  توانـا"  شـبکه  و  دانـا 
هسـته های کوچـک بسـیار قـوی شـکل دهیـم 
و در کنـار آن، شـبکه های بسـیار توانا را رشـد 

دهیـم.
مـواردی کـه بیان شـد را اگـر بخواهم بـه بیانی 
باالدسـتی  فناوری هـای  دربـاره  خالصه تـر 
دو  کـه  شـد  خواهـد  اینگونـه  کنـم،  مطـرح 
مقولـه مهـم در ایـن حـوزه داریـم کـه یکـی 
ابزار فناورانـه  دیگـری  و  فناورانـه  خبرگـی 
و  انسـان افزار  بخـش  بـه  کـه  خبرگـی  اسـت. 
و  می شـود  مرتبـط  سـازمان افزار  و  نرم افـزار 
ابزار فناورانـه بیـن سـخت افزار و نرم افـزار کـه 
دارنـد. را  خـود  خـاص  برنامه هـای  هرکـدام 

طالقانـی: در تکمیـل سـخنان مهنـدس هنـدی، 
بهتـر اسـت افـزار "صبـر" را هـم بـه آن چهـار 
رکـن اضافـه کـرد. اینکـه صرفـاً یـک فناوری 
را از یـک جایـی بـه جایـی دیگر منتقـل کنیم، 
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نمی تـوان گفـت بـه هـدف رسـیده ایم چراکـه 
بـه  داریـم.  هـم  فناورانـه  بلـوغ  یـک  بـه  نیـاز 
بیانـی دیگـر، نمی شـود توقـع داشـت کـه در 
کوتاه تریـن زمـان فنـاوری بـه نتیجـه برسـد و 
ایـن، امـکان نـدارد مگـر بـا صبـر و رسـیدن به 

. غ بلو

ماهنامه اكتشاف و تولید: رمز موفقیت در ارتباط 
معموالً  چرا  و  چیست  دانشگاه  و  صنعت  بین 
نهاد،  دو  این  بین  گرفته  صورت  تالش های 

به خوبی نتیجه بخش نیست؟
احمـدی: سـوال ایـن اسـت کـه عامـل یـا رمز 
ارتبـاط تنگاتنـگ صنعت با نظام علمی کشـور 

چیسـت؟ مشـکل کجاسـت و چه بایـد کرد؟
ابتـدا بایـد عـرض کنـم کـه زبـان مشـترک و 
مفاهمـه نداریم. یعنـي نگاه دانشـگاه به صنعت 
ایـن اسـت کـه چـه موضوعـات تحقیقاتـی در 
صنعـت وجـود دارد و در مقابـل، صنعـت هـم 
مشـکالت خود را بـه دانشـگاه نمي تواند اعالم 
کنـد. بـه بیـان دیگر، صنعـت هنـوز در تعریف 
نیازهـای فناورانـه  خود برای مراکـز تحقیقاتی 
دچار مشـکل اسـت و از طرف دیگر، دانشگاه 
هـم در ارائـه خدمـات خـود آنگونه کـه باید و 
شـاید هنـوز موفـق نبـوده اسـت تـا بـه مطالبات 
صنعـت پاسـخ شایسـته بدهـد. بـرای رفـع ایـن 
معضـل مهـم به نظـر بنـده بایـد دفاتـر تحقیـق و 
توسـعه مشـترک بین دانشـگاه و صنعت شـکل 

دهیم.
طبیعتـاً هیچ کـدام از ایـن دو بخـش )صنعـت و 
دانشـگاه( به تنهایـی نمی توانـد به اهـداف خود 
دسـت یابـد. اگر صنعـت به تنهایی می توانسـت 
مشـکل را رفـع کند، در طول ایـن صد و اندی 
سـال بایـد انجـام مـی داد. نگاهـی بـه غـرب در 
ایـن مسـئله نشـان می دهـد کـه  شـبکه صنعت، 
دانشـگاه و مراکـز تحقیـق و توسـعه به خوبـی 
شـکل گرفتـه اسـت. وجود ایـن شـبکه تحقیق 
و توسـعه بـرای پاسـخ بـه همیـن سـواالت مهم 
مجموعـه  اینکـه  درک  اسـت:  ضـروری  و 
مشـکالت در میادیـن و مخـازن نفتـی و گازی 
چیسـت؟ اگـر می گوییـد مشـکل فنـاوری یـا 
تولیـد داریـد دقیقـاً چیسـت و از دانشـگاه چـه 

هسـت؟ توقعی 

مهمتریــن عامــل موفقیــت، عــزم و تــالش 
و  فعالیت هــا  کــردن  مأموریت گــرا  بــرای 
مشــخص شــدن دقیــق نقش هــا و وظایــف 
هرکــدام در بهبــود شــرایط صنعــت نفــت 
اســت. متأســفانه هنــوز فضــای گالیــه متقابــل 
ــود دارد.  ــس وج ــگاه و بالعک ــت از دانش صنع
ــد  ــه می کن ــگاه گالی ــتاد در دانش ــوالً اس معم
کــه چــرا صنعــت بــه انــدازه موردنیــاز و کافــی 
اطالعــات  در اختیــار قــرار نمی گــذارد. از آن 
طــرف صنعــت گالیــه می کنــد کــه مطالعــات 
دانشــگاه و نتایــج آن ســودمند نبــوده و عمــاًل 
مشــکالت  نمــود  بــرای  دانشــگاه  در  فضــا 
ــالش  ــال در ت ــه هرح ــت. ب ــا نیس ــت مهی صنع
هســتیم ایــن فضــا را بشــکنیم و شــبکه علمــی 

ــم. ــاد کنی ــگاه را ایج ــت و دانش ــن صنع بی
پژوهشـگاه  در  سـال   25 اینجانـب  هنـدی: 
صنعـت نفـت و طبیعتـاً درگیر تحقیق و توسـعه 
بـوده ام و تأییـد می کنـم صنعـت نفـت مـا در 
راه طوالنـي  فناورانـه خـود  نیازهـای  تعریـف 
لحـاظ  بـه  آنکـه  دیگـر  نکتـه  دارد.  پیـش  در 
نقـش  سـه  فنـاوری  توسـعه  بحـث  سـاختار 
اصلـی و محـوری تعریـف می کنـم: 1-عرضـه 
2- تقاضـا و 3-حاکمیـت و رگوالتـوری. باید 
به خوبـی ایـن 3 نقـش اینکـه جایـگاه هرکـدام 
دارنـد،  وضعیتـي  چـه  هرکـدام  و  کجاسـت 
مشـخص گـردد. صنعت ما باید بـه درجه ای از 
پختگـی برسـد کـه بتواند مشـکالتش را تبدیل 
بـه نیازهـای فناورانـه کنـد، نـه اینکـه ابتدا یک 
تفاهم نامـه امضـا شـود و تازه بعـد از آن بگویم 
موضـوع اجـرای ایـن تفاهم نامـه چـه باشـد! و 
بیـش از یـک سـال وقـت صـرف کنیـم. البتـه 
ِصـرف بیـان نیازهـای پژوهشـی کافی نیسـت، 
دقیقـاً  و  بنویسـد   RFP و  بیایـد  صنعـت  بایـد 
مشـخص کنـد اینکـه چـه چیـزی می خواهد و 
انتظـار چـه خروجی هـای قابـل اندازه گیـری را 
دارد، نـه اینکـه صرفـاً در یک صفحـه نیازهای 

پژوهشـی خـود را بنویسـد. 
پـس اگـر هرکـدام از ایـن 3 نقـش به خوبـی 
تعریـف و مشـخص شـود، ایـن شـبکه فناوری 
- نـوآوری به خوبـی در نفـت شـکل خواهـد 
گرفـت و چیـزی شـروع نمی شـود مگـر آنکـه 
بـرای آن یـک برنامـه، هـدف و محـل اجـرا 

وجـود داشـته باشـد کـه اتفاقـاً قابـل ارزیابی و 
نظـارت باشـد.

طالقانـی: دانشـگاه های ما عمدتـاً از غرب یک 
الگویـی را گرفتـه و صنعـت هـم یـک الگویی 
از آن طـرف گرفتـه اسـت. آنجـا ایـن رابطـه 
رابطـه  ایـن  اینجـا  ولـی  بـوده  بخـش  دو  بیـن 
شـکل نگرفتـه اسـت. ما اگـر در صنعـت دچار 
مشـکل شـدیم به دنبال آن هسـتیم که در درون 
خودمـان حـل کنیـم، چـرا کـه فکـر می کنیـم 
می کنـد.  بازخواسـت  را  مـا  باالدسـت،  مدیـر 
بـه بیانـی، ایـن فرهنـگ کاری کـه اکنـون در 
نفـت هـم وجـود دارد، مزید برعلت اسـت که 
به خوبـی نیازهایمـان را مطـرح نکنیـم و نتوانیم 
روی کاغـذ بیاوریـم. به هرحـال در عیـن آنکـه 
بهبـود  و  افزایـش  بـه  توجهمـان  و  حواسـمان 
تولیـد نفـت اسـت کـه به خوبـی انجـام شـود، 
ولـی بایـد جایـی باشـد تـا مشـکالت و مسـائل 
در آنجـا مطـرح شـود و به دنبال راهکار باشـد.

ماهنامــه اكتشــاف و تولید: در ســند چشــم انداز 
)در  اول  رتبــه  بــه  ایــران  1404 دســت یابي 
حــوزه فنــاوري( در منطقــه در نظــر گرفتــه 
ــش  ــده آل 1404 بخ ــر ای ــت. تصوی ــده اس ش
ــاوري  ــش فن ــت در بخ ــت نف ــتي صنع باالدس
چگونــه  خدمــات(  و  فراینــد  )محصــول، 
خواهــد بود؟)مثــاًل در بخــش اکتشــاف در 
یــا مخــازن غیرمتعــارف، حفــاري و  دریــا 
برداشــت از آب هــاي عمیــق، فناوري هــاي 
ــازي در  ــت مج ــدي، واقعی ــازي 3 بُع تصویرس
بخــش شبیه ســازي، تولیــد و فــروش نرم افــزار 
بخــش  در  ژئومکانیــک  )نظیــر  مدلســازي 
ــگ،  ــي از تیوبین ــوع خاص ــد ن ــه(، تولی کربنات

دکل و ...( به صــورت ایرانــي و یــا JV؟
طالقانـی: واقعیـت آن اسـت کـه پـس از ده هـا 
سـال تولیـد نفـت، از سـال 1380یعنـی حـدود 
15 سـال پیـش R&D در صنعـت نفـت شـکل 
گرفـت. یعنـی اول بـدن را ایجـاد کردیم و بعد 
بـرای آن مغـز گذاشـتیم کـه ایـن آثـار هنـوز 
بـا مـا هسـت. تـا می خواهیـد حـرف نوآورانـه 
کنیـد  صحبـت  نویـن  فنـاوری  از  و  بزنیـد 
می گوینـد کـه تولیـد در اولویـت اول اسـت و 
فنـاوري در اولویت بعدي اسـت. مثـال تبرزنی 
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بـود کـه درختان را قطـع می کرد و تبـر او کند 
شـده بـود، ناراحـت بـود کـه سـرعتش بـرای 
قطـع درختان بسـیار پایین آمده اسـت؛ بزرگی 
از او پرسـید: آخریـن بـار ِکـی تبـرت را تیـز 
کـردی؟ جـواب داد کـه بـه فکـر قطـع کـردن 
درخـت بـودم و اصـاًل فرصـت فکـر کـردن به 
ایـن مسـائل را نداشـتم! االن شـبیه بـه حکایـت 
ماسـت: تولیـد اولویـت اول ماسـت کـه کـم 
نشـود، ولـی حاضـر نیسـتیم یـک حلقه چـاه را 
به مـدت سـه هفتـه تـا یـک مـاه بـرای اجـرای 

یـک کار فناورانـه ببنیـدم.
و  تحقیقـات  )علـوم،  عتـف،  شـورای  در 
فنـاوری( کـه آقـای دکتـر احمـدی هـم دبیـر 
پیش نویـس  و  سـاختار  یـک  هسـتند،  آن 
اولیـه بـرای مراکـز تحقیـق و توسـعه و نقشـه 
راه فنـاوری در صنعـت ارائـه گردیـد و مـورد 
تأییـد قـرار گرفـت. آقـای رییس جمهـور هـم 
همـه  را  چارچـوب  ایـن  کـه  کردنـد  تأکیـد 
نقشـه  اجـرا کننـد. چـون خـالء  وزارتخانه هـا 
راه فنـاوری و برنامـه فنـاوری وجـود داشـت، 
بالفاصلـه از نقشـه اسـتفاده و آن را تبدیـل بـه 
کار  مراحـل  آخریـن  کردیـم.  قـرارداد  یـک 
ایـن  تالشـمان  و  اسـت  شـدن  انجـام  درحـال 
اسـت کـه در قالب یـک کار علمی، نقشـه راه 
فنـاوری برای بخش باالدسـتی را ترسـیم کنیم. 
بـه نظـر بنـده مهمتریـن رکـن، آینـده پژوهش 
در  فنـاوری  بخـش  اینکـه هم اکنـون  و  اسـت 
باالدسـتی بـه کدامیـن سـمت مـی رود. طبیعتـاً 
اگـر مـا ندانیـم بخـش فنـاوری نفـت در آینده 
بـه کـدام سـمت مـی رود نمی توانیـم بـرای آن 
نقشـه راه ترسـیم و برنامه ریـزی کنیـم. اینکـه 
آینـده نفت و انـرژی به کدام سـمت می رود و 
مثاًل آیا همچنان مسـائل میکروسـکوپی سـنگ 
در  متخلخـل(  )محیـط   Porous Media و 
اولویـت اول اسـت یـا مسـائل مهمتـر دیگـری 
آن  بـرای  بایـد  مي شـود،  مطـرح  آینـده  در 
چـاره اي اندیشـید. بنابرایـن، پویایـی نقشـه راه 
فنـاوری مسـئله بسـیار مهمی اسـت کـه باید در 
نظـر گرفتـه شـود. بـا یـک کار علمـی درصدد 
پُـر کـردن ایـن خـأ هسـتیم و ظـرف چنـد ماه  
آینـده نقشـه راه فنـاوری خواهیـم داشـت کـه 
بایـد بـه تأییـد مراجـع ذی صـالح )نظیـر هئیت 

مدیـره شـرکت ملی نفت( برسـد. نقش مجری 
نقشـه راه و برنامـه برعهـده مجموعه پژوهش و 

اسـت. فناوری 
فنـاوري  و  پژوهـش  اداري مدیریـت  سـاختار 
و  پژوهـش  مدیریـت  ضعـف  نقـاط  از  یکـي 
فنـاوري اسـت و سـمت هاي تعریـف شـده از 
قبیـل کارشـناس ارشـد حفـاري و کارشـناس 
ارشـد علـوم زمین، تناسـب زیـادي بـا وظایف 
علـت  به همیـن  نـدارد.  مدیریـت  ایـن  اصلـي 
سـاختار قبلي، در حالت تغییر اسـت و متناسـب 
بـا نیازهـاي فناورانه خواهد شـد. به عنوان مثال، 
کارشـناس آینده پژوهـي، کارشـناس فن بازار، 
کارشـناس تجاري سـازي، کارشـناس فنـاوري 
و ... مورد نیـاز خواهـد بـود تـا نیازهـاي واقعـي 
را از صنعـت نفـت اخـذ کـرده و متناسـب بـا 
بـه  توجـه  بـا  شـود.  برنامه ریـزي  نیازهـا،  آن 
سـابقه حـدود 14 سـال از زمـان شـروع بـه کار 
پژوهش و توسـعه در سـطح شـرکت ملي نفت 
ایـران و بـا اسـتفاده از تجربیـات به دسـت  آمده 
در طـول این مدت، نسـبت به تدوین نقشـه راه 
فنـاوري اقـدام خواهد شـد. البته تغییـر رویکرد 
از "پژوهـش بـراي پژوهش" بـه "پژوهش براي 
توسـعه فنـاوري" در حـال اتفـاق افتـادن اسـت 
و از تمـام ابزارهـاي موجـود در راه رسـیدن بـه 

ایـن هـدف اسـتفاده خواهد شـد.
صنعـت نفـت به مفهـوم عام، مجموعـه وزارت 
نفت و شـرکت ملي نفت ایران و شـرکت هاي 
تابعـه به همـراه مجموعه هاي غیردولتـي از قبیل 
نفـت،  تجهیـزات صنعـت  انجمـن سـازندگان 
دانش بنیـان،  نفتـي، شـرکت هاي  شـرکت هاي 
ویـژه  مناطـق  فنـاوري،  و  علـم  پارک هـاي 
راه  نقشـه  در  توسـعه  اهـداف   ... و  فنـاوري 
فنـاوري پژوهـش و فنـاوري خواهد بـود. نگاه 
اولیـه در پژوهـش و فناوري، نـگاه تولیدي بود 
و حتـي سـاختار سـازماني هـم بر اسـاس همین 
نـگاه شـکل گرفتـه بـود کـه در حـال حاضـر، 
ایـن نوع نـگاه در حال تغییر اسـت تـا خأهاي 
موجـود برطـرف شـود. البته الزم به ذکر اسـت 
کـه ایـن قـرارداد در یک بـازه زمانـي 10 ماهه 

اجـرا خواهد شـد.

ماهنامـه اكتشـاف و تولیـد: بـا توجه بـه مباحث 

مطروحـه ي فـوق، نویـد خوبـي از تغییـر نـگاه 
و سـاختار پژوهـش و فنـاوري در آینـده دیـده 
ایـن  تحقـق  زمـان  از  شـما  بـرآورد  مي شـود. 

مي باشـد؟ مدت زمانـي  چـه  تغییـرات 
احمـدي: قـرارداد فـوق را مؤسسـه تحقیقـات 
سیاسـت علمـي کشـور با خـود مجموعـه نفت 
بـه اجـرا در خواهـد آورد. کمیسـیون انـرژي 
شـوراي عالـي عتـف مسـئولیت تهیـه و تنظیـم 
نظـام توسـعه فنـاوري نفـت را خواهـد داشـت 
کـه پـس از تصویـب شـوراي عالـي عتـف و 
قابلیـت  جمهـوري،  ریاسـت  ابـالغ  و  امضـاء 

اجـرا خواهـد یافـت.
نواقـص  از  یکـي  اینجانـب،  به نظـر  هنـدي: 
عمـده موجـود در سـطح شـرکت ملـي نفـت 
ایـران، نبود سـند توسـعه فناوري اسـت. تجربه 
سـند توسـعه فنـاوري در سـطح شـرکت ملـي 
گاز وجـود دارد کـه باعـث ثبـات برنامه ریزي 
در سـطح شـرکت ملـي گاز شـده اسـت. یکي 
از مشـکالت عمـده، نبود سـند توسـعه فناوري 
در سـطح شـرکت ملـي نفـت و دیگـري، نبود 
نقشـه راه فنـاوري مي باشـد. البتـه سـند توسـعه 

فنـاوري مقـدم بـر نقشـه راه فنـاوري اسـت.
شـده  ارایـه  توضیحـات  ادامـه  در  طالقانـي: 
در  اینکـه  آن  و  مي کنـم  اضافـه  را  نکتـه اي 
صـورت نبـود سـند توسـعه فنـاوري و قبـل از 
تنظیـم نقشـه راه فنـاوري، نسـبت به تولید سـند 
توسـعه اقـدام خواهـد شـد تـا بـر اسـاس آن، 

تنظیـم شـود. فنـاوري  نقشـه راه 
هنـدي: مدت زمـان اجـراي 10 ماهـه یکـي از 
مشـکالت اولیـه آن مي باشـد، البتـه بـا توجه به 
سـابقه همـکاري بنـده بـا شـوراي عتـف، نکته 
دیگـري کـه بایـد مطـرح کـرد، عـدم وجـود 
نفـت  صنعـت  بدنـه  بـا  شـورا  ایـن  ارتباطـات 
اسـت. شـوراي عتـف ارتبـاط بسـیار ضعیفي با 
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صنعـت نفـت دارد و نبود کارشناسـان نفتي در 
جمـع افراد حاضر به شـدت احسـاس مي شـود. 
البتـه خروجـي ایـن عدم ارتباط بـا صنعت نفت 
را مي تـوان در قالـب پروژه هایـي کـه از طرف 
شـوراي عالـي عتـف بـه نفـت ارجـاع گردیده 
به وضوح مشـاهده نمـود. به عنوان مثـال، پروژه 
به عنـوان  زمـان  آن  در  کـه  گاز  ذخیره سـازي 
شـرکت هاي  سـطح  در  جـاري  پـروژه  یـک 
تابعـه وزارت نفـت در قالب پروژه پژوهشـي با 
هزینـه بسـیارکمتر در حـال اجرا بـود، از طرف 
بـا  گردیـد.  تعریـف  دوبـاره  عتـف  شـوراي 
توضیحـات فوق، بازنگـري در نحوه تعریف و 
تصویـب پروژه هـا در شـوراي عتـف به شـدت 

مورد نیـاز اسـت.
بـراي اینکـه یـک فنـاوري در بدنـه صنعت جا 
انداختـه شـود، بایـد نیـاز از سـطح کارشناسـي 
تعریـف و درخواسـت شـود و تـا این احسـاس 
نیـاز بـه فنـاوري به وجـود نیاید، امـکان اجرایي 
شـدن آن ایجاد نخواهد شـد. اگر سـند توسـعه 
فنـاوري بـر اسـاس نیازهـاي بدنـه کارشناسـي 
صنعـت نفـت تعریـف شـود، در آن صـورت، 
و  داشـت  خواهـد  را  الزم  اجرایـي  ضمانـت 
اگـر در سـطح مدیریتي این سـند تنظیم شـود، 
صنعـت  بدنـه  در  آن  شـدن  اجرایـي  احتمـال 
کمتـر خواهـد شـد. همچنیـن نیـاز بـه برقراري 
ارتبـاط و تعامل با شـوراي عتف بـراي تعریف 
واقعـي  موردنیـاز  و  کاربـردي  پروژه هـاي 

صنعـت بیشـتر احسـاس مي شـود.
مدیـره  هیـأت  جلسـات  از  یکـي  طالقانـي: 
بررسـي  جهـت  تابعـه،  تولیـدي  شـرکت هاي 
پروژه هاي پژوهشـي آن شـرکت تشـکیل شده 
بـود. بعـد از ارایـه تمـام پروژه هـاي پژوهشـي 
شـده  تعریـف  مختلـف  موضوعـات  در  کـه 
درحـوزه  کـه  کردنـد  مشـاهده  اعضـا  بـود، 
تولیـد، پـروژه اي ارائه نشـده اسـت که بـه آنها 
تذکـر داده شـد که عدم آشـنایي با مشـکالت 
چنیـن  تعریـف  باعـث  نادرسـت  شـناخت  و 
پروژه هایـي شـده اسـت و مشـخص اسـت کـه 
حـوزه  بـا  مرتبـط  پروژه هـاي  به تعریـف  نیـاز 
آن  سـطح  در  شـاید  آن،  افزایـش  و  تولیـد 

اسـت. نیامـده  به وجـود  شـرکت 
شـرکت ها  سـایر  تجربیـات  گذشـته  سـال  در 

اسـتفاده  مـورد  گاز  ملـي  شـرکت  ماننـد 
بررسـي  مـورد  آنهـا  مختلـف  جوانـب  و 
برگـزاري  بـا  مثـال  به عنـوان  گرفـت.  قـرار 
سـند  مجـري  توسـط  آموزشـي  کارگاه هـاي 
بـراي کارشناسـان  ملـي گاز  توسـعه شـرکت 
و مدیـران شـرکت هاي تابعـه و شـرکت ملـي 
نفـت، آشـنایي با علم فنـاوري و نحـوه کاربرد 

گرفـت.  صـورت  نفـت،  صنایـع  در  آن 
لـزوم  شـده،  ارایـه  توضیحـات  از  منظـور 
اسـتفاده از دانـش مدیریـت فنـاوري در تنظیـم 
نقشـه  ادامـه،  در  و  فنـاوري  و  پژوهـش  سـند 
راه فنـاوري و ارتبـاط آن بـا ضلـع دیگـر ایـن 
چند ضلعـي مي باشـد کـه الزمـه ي آن، ارتبـاط 
اسـت.  نفـت  کارشناسـان  بدنـه  بـا  تعامـل  و 
فنـاوري  و  پژوهـش  مدیریـت  میـان،  ایـن  در 
به عنـوان رابـط بـوده کـه در کنار سـایر مراجع 
تصمیم گیري مانند شـوراي عتـف و ... اهمیت 

دارد  به سـزایي 
فنـاوري،  راه  نقشـه  تنظیـم  و  تهیـه  پـروژه  در 
از وجـود بدنـه کارشناسـي نفـت در کنـار تیـم 
ولـي  شـد.  خواهـد  اسـتفاده  پـروژه  اجرایـي 
نـگاه مدیریتـي پـروژه، از نـوع فنـاوري اسـت 
استراتژیسـت را خواهـد داشـت و  نقـش  کـه 
کار  انجـام  حیـن  در  هـم  موجـود  خالءهـاي 

برطـرف خواهـد شـد.

فاصله اي  به  توجه  با  تولید:  و  اكتشاف  ماهنامه 
که میان شرایط ایده آل و شرایط واقعي وجود 
دارد، عمده چالش هاي موجود براي رسیدن به 
ملي  فناوري در سطح شرکت  ایده آل  شرایط 

نفت را ناشي از چه عواملي مي دانید؟
هنـدي: قبـل از هر چیـز الزم مي دانـم دالیل و 
علـل شـرایط موجـود را توضیـح بدهـم. نقـش 
کشـور  بودجـه  تأمیـن  نفـت  صنعـت  اصلـي 
 80 تقریبـاً  به طوري کـه  اسـت  شـده  تعریـف 
بودجـه  محـل  از  کشـور  درآمدهـاي  درصـد 
نفت به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم به دسـت 

می آیـد. 
بعضي اوقات مقایسـه اي میان پیشـرفت فناوري 
سـایر حوزه هـاي  بـا  نفـت  در حـوزه صنعـت 
فنـاوري دیگـر مانند فناوري هـاي بخش رویان 
یـا بخـش موشـکي و ... صـورت مي گیـرد که 

ادعـا مي شـود در ایـن حوزه هـا پیشـرفت هاي 
زیـادي صـورت گرفتـه اسـت و صنعـت نفـت 
در مقایسـه پیشـرفت کمتري داشـته است. البته 
در ایـن مـورد، ایـن توضیح ضروري اسـت که 
در صنعـت نفـت اولویـت اصلـي تولیـد نفت و 
جلوگیـري از کاهـش تولید مي باشـد. حال در 
این شـرایط درخواسـت بـراي انجـام یک کار 
پژوهشـي که احتمال آسـیب رسـاندن به تولید 
را خواهـد داشـت مورد اسـتقبال واقـع نخواهد 
شـد. مدیـران نفتـي و همچنین، مدیران کشـور 
بـراي  نفـت  صنعـت  بـراي  الزم  اجـازه  بایـد 
آزمـون و خطـا را بدهنـد و قبـول کننـد که در 
جاهایـي ایـن احتمـال وجود دارد کـه نتیجه اي 
حاصـل نشـود. توضیحـات فوق عمدتـاً عوامل 
خارجـي بودنـد کـه بـه صنعـت نفـت تحمیـل 
مي شـود ولـي در کنـار آنهـا تعـدادي عوامـل 
مناسـب  سـاختارهاي  نبـود  قبیـل  از  داخلـي 
هـدف  مثـال،  به عنـوان  دارنـد؛  وجـود  هـم 
از تأسـیس پژوهشـگاه صنعـت  نفـت  صنعـت 
دانشـگاه  میـان  مناسـب  ارتبـاط  ایجـاد  نفـت 
و صنعـت نفـت بـود در حالي کـه بـا گذشـت 
زمـان، پژوهشـگاه خـود تبدیـل بـه یـک واحد 
بـا کارکـرد دانشـگاهي شـده اسـت. یـا وقتـي 
نفـت  صنعـت  در  توسـعه  و  پژوهـش  مراکـز 
تأسـیس گردیـد، اهـدف اصلـي حاصل نشـد. 
ابتـدا مشـکل صنعـت بـا دانشـگاه، بـه مشـکل 
صنعـت نفـت بـا پژوهشـگاه مبـدل شـد و در 
حـال حاضـر بـه مشـکل صنعـت بـا مدیریـت 
اسـت.  شـده  تبدیـل  فنـاوري  و  پژوهـش 
بنابرایـن، ضـروري اسـت که در این مـورد راه 
چـاره مناسـبي را پیـدا کنیـم کـه بـه نظـر بنـده 
بـا  آمیختـه  فنـاوري  و  پژوهـش  مراکـز  بایـد 

مراکـز صنعتـي شـود.
یکي دیگر از مشـکالت با منشاء عوامل داخلي 
عبـارت اسـت از تعدد مراکـز تصمیم گیري در 
حـوزه فنـاوري در صنعـت نفـت و نبـود بلـوغ 
اولویـت  به علـت  فنـاوري  حـوزه  در  کافـي 
مسـائل عملیاتـي کـه مي بایـد بیـن ایـن مراکـز 
تولیـدي  اولویت هـاي  و  شـد  قائـل  تفکیـک 
فنـاوري جـدا کـرد.  بخـش  از  را  عملیاتـي  و 
در  و  فنـاوري  سـند  تدویـن  اینجانـب  به نظـر 
مي توانـد  فنـاوري  راه  نقشـه  تدویـن  ادامـه، 
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براي پیشـبرد اهـداف فناورانـه در صنعت نفت 
نقـش مهمـي داشـته باشـد. در خاتمـه، آخرین 
مـوردي کـه مي تـوان بـه آن اشـاره کـرد نیـاز 
به سیسـتم مشـوق سـازماني اسـت. این سیسـتم 
می توانـد هم سـازمانی باشـد و هم فـردی.  باید 
مدیـران را تشـویق کـرد تـا ریسـک کارهـای 

فناورانـه را قبـول کننـد.
مقـررات پژوهشـي چـه در سیسـتم  طالقانـي: 
مختلـف  بخش هـاي  در  یـا  و  نفـت  صنعـت 
نـدارد.  صنعـت  بخش هـاي  سـایر  بـا  تفاوتـي 
یعنـي نـگاه دسـتگاه هاي نظارتـي بـراي پـروژه 
پژوهشـي ماننـد نگاه بـه یک پـروژه عمراني یا 
خدماتـي و ... مي باشـد و هیـچ تفاوتـي وجـود 
نـدارد. در حـال حاضـر دسـتگاه هاي نظارتـي 
و  پژوهـش  مدیریـت  محـل  در  سـالیانه  کـه 
فنـاوري شـرکت ملـي نفـت مسـتقر مي شـوند، 
پـروژه پژوهشـي را  از اجـراي  نتایـج حاصلـه 
پیگیـري مي  کننـد و در صـورت عـدم حصول 
نتیجـه، آن را بـه معنـي تضییع امـوال عمومي و 
دولتـي قلمـداد مي کننـد. ایـن در حالـي اسـت 
منافـات  پژوهـش  روح  بـا  موضـوع  ایـن  کـه 
دارد. یعنـي مقـررات نظارتـي بخـش پژوهـش 
و  پژوهـش مصـوب  بخـش  بـا  متناسـب  بایـد 
اجـرا شـود و بلـوغ فکـري الزم بـراي ایجـاد 

چنیـن زمینـه اي ایجـاد شـود.
هنـدي: بـراي رسـیدن بـه چنیـن بلـوغ فکري، 
نقـش عوامـل حاکمیتي اهمیت پیـدا مي کند و 
بایـد در راسـتاي حمایـت از پژوهش و فناوري 
مدیریـت  کـه  اسـت  صـورت  آن  در  باشـد. 
را  خـود  محـوري  نقـش  فنـاوري  و  پژوهـش 
مي توانـد ایفـاد کنـد. موضوعـی کـه معمـوالً 
بـه عنـوان چالـش عنـوان مـی کننـد، کمبـود 
منابـع مالـی اسـت که بنـده اصـاًل قبول نـدارم. 
نمـی گویـم منابـع مالی مهـم نیسـت، می گویم 
گلوگاه نیسـت. مشـکل در راهبري و مدیریت 

ایـن منابع اسـت.
احمـدي: ضمـن تأییـد نیـاز مسـتمر و روزانـه 
اقتصـاد کشـور بـه بخـش صنعـت نفـت، بایـد 
گفـت که این مـورد هم به عنـوان یک فرصت 
و هـم یـک تهدید مي توانـد باشـد. به علت نیاز 
اساسـي بـه نفـت، اجـراي پروژه هاي پژوهشـي 
کـه  مي شـود  تلقـي  فرصـت  یـک  به عنـوان 

بایـد از ایـن فرصـت به طـور صحیـح اسـتفاده 
شـود؛ ماننـد صنایع خـودرو که وقتـي متقاضي 
کافـي و بـه تعـداد زیـاد بـراي خـودرو پیـکان 
وجـود داشـت، نیـازي بـراي به روزآمـد کردن 
در  و  نمي شـد  احسـاس  تولیـدي  ماشـین هاي 
ادامـه هـم به آن سرنوشـت دچار شـد. مشـکل 
نـگاه  کـه  مي شـود  ناشـي  آنجـا  از  اساسـي 
مدیـران مـا اکثـراً عملیاتـي و تولیـدي اسـت و 
وجـود  کمتـر  نوآورانـه  و  توسـعه محور  نـگاه 
داشـته اسـت. البتـه ایـن، بـه معنـي الـزام بـراي 
بایـد  بلکـه  نیسـت،  توسـعه اي  مدیـران  بـودن 
فنـاوري  و  توسـعه  بـراي رشـد  مناسـب  نظـاِم 

وجـود داشـته باشـد.
شـانگ هاي  فنـاوري  پـارک  بـه  شـما  وقتـي 
کـه  مي شـوید  متوجـه  کنیـد،  مراجعـه  چیـن 
ایـن پـارک در 25 تـا 30 سـال قبـل کـه فقـر 
اقتصـادي هـم در ایـن کشـور به شـدت وجـود 
داشـته، به علـت وجـود عقالنیـت در آن زمـان 
تأسـیس شـده و در حـال حاضـر بـه توسـعه و 
پیشـرفت کشـور کمـک شـایاني کرده اسـت. 
در کشـور مـا در مناطـق نفت خیـز جنـوب و 
یـا سـایر مناطـق نفت خیـز و گازخیـز، پتانسـیل 
پارک هـاي  تأسـیس  بـراي  خوبـي  خیلـي 
دارد  وجـود  گاز  و  نفـت  تخصصـي  فنـاوري 
شـرکت هاي  جـذب  محـل  مي تواننـد  کـه 
بـراي  باشـند.  داخلـي  و  خارجـي  تخصصـي 
رسـیدن بـه فنـاوري، وجـود مدیـران بـا نـگاه 
توسـعه اي ضـروري اسـت. یـک مدیریـت که 
انجـام کارهـاي  و  تولیـدي دارد  نـگاه غالـب 
روزمـره را مقدم بـر تمام موضوعـات مي داند، 
در  توسـعه  و  تحـول  ایجـاد  باعـث  نمي توانـد 
صنعـت شـود. البته ایـن نگاه در دانشـگاه ها هم 
مصـداق دارد و در دانشـگاه ها هـم بایـد نـگاه 
پژوهـش بـر نـگاه آمـوزش غلبـه داشـته باشـد. 
موضـوع دیگـري کـه بایـد بـه آن اشـاره کـرد 
در  پژوهشـکده هاي  و  پژوهشـگاه ها  وجـود 
ارتبـاط بـا صنعت مي باشـد. این پژوهشـکده ها 
هـم، باید نقش خـود را به عنـوان تعریف کننده 
ایفـا  به خوبـي  صنعـت  نیـاز  مـورد  RFP هـاي 
نماینـد نـه اینکـه خـود به عنـوان رقیبـي بـراي 
در  اینصـورت  غیـر  در  باشـند؛  دانشـگاه ها 
رسـیدن به رسـالت اصلي خود موفـق نخواهند 

. شد
الگویـي کـه در  دو  بـه  اسـت  طالقانـي: الزم 
حـال حاضـر در مدیریـت پژوهـش و فنـاوري 
تعریـف و اجـرا شـده و در ارتبـاط بـا مباحـث 
مطـرح شـده مي باشـد، اشـاره کنـم: با اسـتفاده 
جمهـوري  ریاسـت  علمـي  معاونـت  منابـع  از 
جنـوب  نفت خیـز  مناطـق  ملـي  شـرکت  در 
قـراردادي سـه جانبـه منعقد شـده اسـت که در 
یـک ضلـع آن، مدیریـت پژوهـش و فنـاوري، 
در ضلـع دیگـر، شـرکت ملي مناطـق نفت خیز 
علمـي  معاونـت  سـوم،  ضلـع  در  و  جنـوب 
ریاسـت جمهـوري قـرار دارد و با اجـراي آن، 
بازسـازي و به سـازي نمکزداهـاي قدیمـي آن 
شـرکت انجـام خواهـد شـد کـه در صـورت 
 70 بـا  نفـت  ملـي  شـرکت  طـرح،  موفقیـت 
درصـد قیمت خریـد، پـول را پرداخت خواهد 
نفتـي  پایانه هـاي  دیگـر: شـرکت  مثـال  کـرد. 
مصوبـه اي از هیـات مدیـره دریافـت کـرده که 
براسـاس آن مقـرر گردیـده 2 درصـد از منابـع 
مصوبـه فـوق را صرف کارهـاي فناورانه درآن 
ایجـاد  بـراي  بایـد  نهایـت  در  نمایـد.  حـوزه 
شـبکه اي در کنـار هـم کـه در آن، متقاضـي، 
فنـاور، زمینـه کاري و فنـاوري و اعتبـار الزم 

وجـود داشـته باشـد، تـالش نمـود.

ــاي  ــد: در قرارداده ــاف و تولی ــه اكتش ماهنام
پیشــگامان  از  یکــي  کــه  میدان محــور 
قراردادهــاي انتقــال فنــاوري از حوزه دانشــگاه 
بــه  صنعــت و بالعکــس تلقــي مي شــود، از 
اجرایي ســازي  بــراي  علــوم  طــرف وزارت 
و بهینه کــردن نتایــج آن چــه تمهیداتــي در 
نظــر گرفتــه شــده اســت و تــا به حــال چــه 
اقدامــات خاصــي جهــت تســهیل اجرایــي 
کــردن قراردادهــا در دانشــگاه هاي مربوطــه 
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ــت؟ ــده اس ــام ش انج
قراردادهـاي میدان محـور کـه  ایـن  احمـدي: 
سـوابق  و  تجربیـات  بـر  مبتنـي  شـده  شـروع 
دانشـگاه ها و پژوهشـگاه هاي مربوطـه صـورت 
گرفتـه و بـر اسـاس سـوابق علمـي، تجهیـزات 
 ... و  کارآمـد  انسـاني  نیـروي  آزمایشـگاهي، 
از  کـدام  هـر  در  ایـن،  اسـت. عالوه بـر  بـوده 
درخواسـت  قـرارداد،  طـرف  دانشـگاه هاي 
تخصصـي  پژوهشـکده  یـک  تأسـیس  مجـوز 
جداگانـه براي بحـث ازدیاد برداشـت دریافت 
ماننـد  دانشـگاه ها  بعضـي  در  اسـت.  شـده 
دانشـگاه تهـران از قبل تأسـیس شـده بـود ولي 
ایـن  قـرارداد،  طـرف  دانشـگاه هاي  سـایر  در 
درخواسـت در اولویت قـرار گرفته و به زودي 

کارهـاي اجرایـي آن شـروع خواهـد شـد.
همچنیــن بــا توجــه بــه لــزوم اســتفاده از مشــاور 
خارجــي در ایــن قراردادهــا، اقدامــات مؤثــري 
ــک  ــي به کم ــاوران خارج ــاب مش ــراي انتخ ب
آنهــا  از  تعــدادي  و  انجــام  نفتــي  دوســتان 
هــم انتخــاب شــده اســت. بــا توجــه بــه تغییــر 
درخواســت هاي  کشــور،  سیاســي  فضــاي 
شــرکت هاي  و  دانشــگاه ها  از  زیــادي 
دانش بنیــان خارجــي بــراي تنظیــم قــرارداد 
و تفاهم نامــه دریافــت شــده اســت کــه آمــاده 
ــک  ــر ی ــوع در ه ــتند. در مجم ــکاري هس هم
از  اســتفاده  بــا  محــوري  دانشــگاه هاي  از 
ظرفیــت و تــوان دانشــگاهي کشــور، یــک 
شــبکه داخلي و در ارتبــاط بــا دانشــگاه ها و 
ــي خارجــي هــم یــک شــبکه  مراکــز تحقیقات
خارجــي ایجــاد شــده اســت کــه البتــه نیــاز بــه 

ــا: ــوم دارد ت ــت و عل ــک وزارت نف کم
انعقـاد  مسـیر  در  قانونـي  الف:خالء هـاي 

شـود. برطـرف  قراردادهـا 
ب: منابـع مالـي به موقـع و به مقـدار کافي تأمین 

گردد.
انجـام  بـراي  موردنیـاز  اطالعاتـي  منابـع  ج: 

گیـرد. قـرار  آنهـا  اختیـار  در  پروژه هـا 
قبیـل  ایـن  اسـتمرار  بـراي  الزم  تضامیـن  د: 
پروژه هـا ایجـاد شـود تـا بـا تغییـر مدیریت هـا، 

نگـردد. مشـکل  دچـار  کار  ادامـه 
ایـن قراردادها جـزء کارهاي ماندگار و بزرگ 
هسـتند و اولین بار در تاریخ دانشـگاهي کشور 

در حـال انجـام اسـت. انجـام چنیـن کارهـاي 
بـا ریسـک زیـادي همـراه مي باشـد  بزرگـي، 
و بـدون وجـود ایـن سـوابق در مجموعه هـاي 
وزارت علـوم و وزارت نفـت، ایـن اقدامـات 
در حـال انجـام اسـت. البتـه مشـکالتي هـم در 
مسـیر انجـام ایـن قراردادهـا وجـود دارد کـه با 
تعامـل و همـکاري مجموعه هـاي مختلـف و با 
برگـزاري جلسـات مدیریتـي و کارشناسـي در 

حـال پیشـرفت مي باشـد.
طالقانـي: نکتـه اي که بـه توضیحات فـوق باید 
اضافـه شـود این اسـت کـه از طـرف مجموعه 
وزارت نفـت و شـرکت ملي نفت ایـران، تغییر 
رویکـردي اتفـاق افتـاده اسـت و ماحصـل آن 
مشـاهده  میدان محـور  قراردادهـاي  ایـن  در 
نقطـه عطـف در  به عنـوان یـک  مي شـود کـه 

روابـط صنعـت نفـت بـا دانشگاه هاسـت.
ــگاه  ــا دانش ــط ب ــا، رواب ــن قرارداده ــل از ای قب
فردگرایانــه بــوده و قراردادهــا بــا فــرد مجــري 
طــرح )عضــو هیــات علمــي دانشــگاه( منعقــد 
مســئولیت  دانشــگاه  بنابرایــن،  مي شــد. 
ــي در  ــت. ول ــرارداد نداش ــال ق ــادي در قب زی
و  علــوم  وزارت  مجموعــه  قراردادهــا  ایــن 
و  اســتعداد  تمــام  مربوطه )بــا  دانشــگاه هاي 
توانمندي هــا( ایفــاي نقــش خواهنــد کــرد کــه 
آن را مي تــوان شــروع ارتبــاط موثــر دانشــگاه 
نقطــه  نظــر گرفــت.  در  نفــت  بــا صنعــت 
ــاي  ــورد قرارداده ــر در م ــت دیگ ــز اهمی حائ
ایــن  ادبیــات  افتــادن  جــا  محــور،  میــدان 
ــي  ــه کارشناس ــطح بدن ــا، در س ــوع قرارداده ن
به جــاي  کــه  مي باشــد  نفــت  صنعــت 
ــه  ــا بدن ــتقیم ب ــل مس ــي در تعام ــار مدیریت فش
کارشناســي نفــت، خروجــي خواهــد داشــت و 
البتــه در ایــن مــورد یــک قــرارداد بلنــد مــدت 
ده ســاله هــم میــان وزارت نفــت و ســازمان 
ــا  ــا ب ــت ت ــده اس ــه ش ــه مبادل ــه و بودج برنام
تغییــر مدیریــت، آســیبي بــه رونــد اجرایــي آن 
وارد نشــود. همچنیــن، از طــرف ســتاد اقتصــاد 
ــازده طــرح  ــوان یکــي از ی ــي هــم به عن مقاومت

ــت. ــده اس ــالغ ش ــت اب ــه وزارت نف ــي ب مل
در ادامـه ایـن نکتـه را اضافـه مي کنـم کـه در 
ایـن قرادادهـا وقتـي که احسـاس شـد کـه نوع 
قـرارداد نتیجـه مـورد انتظـار را تأمیـن نخواهـد 

کـرد، قراردادهـا اصـالح گردیـد و بـا دسـتور 
پیـدا  تغییـر  قراردادهـا  شـکل  وزارت،  مقـام 
کـرد. حتـي نـگاه فرآینـدي بـه نـگاه خروجي 
تغییـر یافـت. وزیـر محتـرم نفـت در آخریـن 
برگـزار  کـه  فـوق  قراردادهـاي  جلسـه ي 
تمـام  در  کردنـد  اعـالم  به صراحـت  گردیـد، 
قراردادهـاي توسـعه اي که شـرکت ملـي نفت 
تنظیـم خواهـد کـرد، حتمـاً بایـد دانشـگاه  هـم 
به عنـوان یـک رکـن آن قـرارداد، همراه باشـد 
و حتـي در مذاکـرات فنـي و اولیـه هـم بایـد 
دانشـگاه حضـور داشـته باشـد کـه بـا گذشـت 

زمـان نتایـج آن قابـل مشـاهده خواهـد بـود.
میــان  الزم  همــکاري  قراردادهــا  ایــن  در 
دانشــگاه و صنعــت نفــت بــراي یــک موضــوع 
خیلــي  کــه  اســت  گرفتــه  شــکل  خــاص 
ارزشــمند بــوده و نیــاز بــه همــکاري و مراقبــت 
ــد در داخــل  دارد. ایــن الگــوي موفــق مي توان
صنعــت نفــت در مــوارد دیگــري هــم کاربــرد 
داشــته باشــد. همچنیــن، در ســطح کشــور 
نیــز توســط ســایر وزارتخانه هــا و ارگان هــا 
ــه  ــه الزم ــت ک ــد داش ــي خواه ــت اجرای قابلی
ــه دانشــگاه مي باشــد و در مســیر  آن، اعتمــاد ب
اجرایــي هــم اختیاراتــي را بایــد بــراي دانشــگاه 

ــت. ــر گرف در نظ
یکـي از تفاوت هـاي ایـن قراردادهـا، تشـکیل 

دو کمیتـه زیـر مي باشـد:
در  کمیتـه  ایـن  تخصصـي؛  کمیتـه  اول: 
تابعـه تشـکیل مي شـود و داراي  شـرکت هاي 
چهـار عضـو از طـرف دانشـگاه مربوطـه و 4 
عضـو از طـرف شـرکت ملـي نفـت مي باشـد. 
بـراي اولیـن بـار در پروژه هـاي پژوهشـي نفتي 
ایـن اتفـاق افتاده که دانشـگاه در ایـن کمیته ها 

دارد. رأي  حـق 
دوم: کمیتـه راهبـري؛ در ایـن کمیته 5 عضو از 
طـرف شـرکت ملـي نفـت و 3 عضـو از طرف 
دانشـگاه خواهـد بـود کـه ایـن کمیتـه، مرجـع 
در  آمـده  به وجـود  احتمالـي  اختـالف  حـل 

کمیته هـاي تخصصـي خواهـد بـود.
به صـورت  ده سـاله،  قراردادهـاي  برنامـه  البتـه 
برنامـه  یعنـي  شـد؛  بازنگـري خواهـد  سـالیانه 
تنظیـم  سـالیانه  به صـورت  عملیاتـي  و  مالـي 

مي شـود.


