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راهکارهای گسترش همکاری پایدار صنعت و دانشگاه بررسی شد
رضا میرمحرابی ،شرکت ملی نفت ایران

عکاس :مجتبی محسنی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دیدار با
مدیران و رؤسای دانشگاههای کشور بر لزوم
همکاری نزدیک بین دانشگاههای داخل و
مشاوران خارجی در حوزهی مطالعات برای
انتقال دانش تأکید کرد.
علـی کاردر بههمـراه ابراهیـم علـوی طالقانـی،
سرپرسـت پژوهـش و فـنآوری شـرکت ملـی
نفـت در تاریـخ سـیزدهم مهـر مـاه در نشسـتی
بـا مدیـران و رؤسـای دانشـگاههای کشـور که
در وزارت علـوم برگـزار شـد در خصـوص
چالشهـای همـکاری بیـن صنعـت نفـت و
دانشـگاه مذاکـره کردنـد.
کاردر در این نشست با بیان آنکه باید در راه
ایجاد همکاری بین صنعت و دانشگاه ثابت
قدم بود تأکید کرد بهطور یقین در این مسیر
مسائل و مشکالتی وجود دارد اما باید با صبر
و حوصله راهکارهایی برای این مسائل یافت.
به باور وی شرکت ملی نفت ایران در
قراردادهای جدید نقش عالیه و نظارتی دارد و
دانشگاهها نیز برای گسترش همکاریها نباید
صرفاً به ستاد شرکت ملی نفت و شرکتهای

تابعه اکتفا کنند و باید همکاری خود را
با شرکتهای  E&Pتأیید شدهی وزارت
نفت نیز تقویت کرده و برای انتقال دانش و
فنآوری از آنها نیز بهره بگیرند.
معــاون وزیــر نفــت همچنیــن بــه متــن
قراردادهــای جدیــد اشــاره کــرد و گفــت:
همانطــور کــه شــرکتهای ایرانــی بایــد
پروژههایــی کــه در قالــب قراردادهــای جدیــد
ارائــه میشــوند را بــا یــک شــریک خارجــی
راهبــری کننــد ،بهتــر اســت دانشــگاهها هــم
در فعالیتهــای مشــاورهای بــا مشــاوران
خارجــی ارتبــاط برقــرار کننــد و بــا آنهــا
فعالیــت نماینــد.
وی همچنیــن ایجــاد بســتری پایــدار بــرای
همــکاری بیــن صنعــت و دانشــگاه را مهــم
میدانــد و معتقــد اســت نبایــد ایــن بســتر
موقتــی باشــد و بایــد بهگونــهای عمــل کــرد
کــه در آینــده نیــز ایــن همــکاری تــداوم
داشــته باشــد و ایــن بســتر بــه فرهنگــی بیــن
دانشــگاه و صنعــت تبدیــل شــود.
ابراهیـم علـوی طالقانـی ،سرپرسـت پژوهش و

فـنآوری شـرکت ملی نفـت ایران نیـز در این
دیـدار بـا اشـاره بـه همکاریهـای گسـتردهی
دانشـگاه و صنعـت نفـت گفـت :هرچنـد ایـن
اقدامـات پـس از دوران صدسـالهی فعالیـت
صنعـت نفـت انجـام میشـود امـا گام بلنـدی
بهشـمار مـیرود و امیدواریـم به یـک فرهنگ
تبدیل شـود.
وی معتقـد اسـت در همـکاری بیـن صنعـت و
برخـی شـرکتها دشـواریهایی وجود داشـته
اسـت .امـا از آنجـا کـه در برخی شـرکتهای
تابعـهی شـرکت ملـی نفـت سـاختار الزم برای
انجـام تمـام فعالیتهای پژوهشـی وجـود دارد
بـرای برونسـپاری ایـن فعالیتهـا مشـکالت
بوروکراسـی بهمیـان آمـده و کار را دشـوار
میکنـد؛ امـا راهکارهایـی نیز برای تسـهیل آن
وجـود دارد.
طالقانــی بــه وجــود فرهنــگ برونســپاری
در شــرکت ملــی نفــت ایــران اشــاره کــرده
و گفــت :بــا تبــادل تفاهمنام ـهی  ۱۰ســاله بــا
ســازمان برنامــه ،بســتر الزم بــرای همــکاری
پایــدار بــا دانشــگاهها فراهــم شــده اســت.
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت ارائــهی
طــرح پیشــنهادی تیمــی بــرای طرحهــای
وزارت نفــت عنــوان کــرد کــه بــاور دارد
نبایــد طرحهــای پیشــنهادی ارائــه شــده
شــخصمحور باشــد و یــک دانشــجو
بهتنهایــی طــرح را ارائــه دهــد؛ بلکــه بایــد
ایــن طرحهــا بهصــورت تیمــی و بــا همراهــی
یــک دانشــگاه ارائــه شــوند.
سرپرسـت پژوهـش و فـنآوری شـرکت ملـی
نفـت ایـران همچنیـن شـرکت نفـت را عامـل
بسترسـازی همـکاری بیـن دانشـگاه و صنعـت
نفـت میدانـد و معتقـد اسـت شـرکت نفـت
نبایـد بـه ایـن پروژههـای مشـترک بهعنـوان
یـک پـروژه یـا یـک طـرح نـگاه کنـد بلکـه
بایـد نـگاه بلندمـدت داشـته باشـد و بـه تقویت
همـکاری بیـن دو طـرف کمـک نمایـد.
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