میزگرد "درباره فناوری در بخش باالدستی صنعت نفت"
با حضور مدیران مرتبط با حوزه پژوهش و فناوري در وزارت علوم و صنعت نفت
مديريـت فنـاوری ،انتقـال و توسـعه فنـاوری و
سـایر مباحـث مرتبـط با ایـن حـوزه در صنعت
نفـت خصوصـاً در بخـش باالدسـتی هنـوز
یکـی از مهمتریـن موضوعـات و دغدغههـای
موجـود در راه توسـعه صنعـت نفـت کشـور
اسـت .اینکـه جایـگاه کنونـی بخش باالدسـتی
بهلحـاظ فنـاوری کجاسـت و بـرای آینـده
خصوصـاً در افـق چشـمانداز چـه اسـتراتژی
و برنامـهای وجـود دارد و اینکـه تاکنـون چـه
تجاربـی را پشـت سـر گذاشـته اسـت ،مباحث
مهمـي اسـت كـه نشـریه علمـی  -ترویجـی
اکتشـاف و تولید را برآن داشـت تـا میزگردی
در ایـن بـاره برگـزار نمايـد .دکتـر احمـدی،
معـاون پژوهشـی وزارت علـوم ،تحقيقـات و
فنـاوري ،مهنـدس سـید صالـح هنـدی ،مدیـر
اکتشـاف شـرکت ملـی نفـت ایـران و مهندس
طالقانـی سرپرسـت مديريـت پژوهـش و
فنـاوری شـرکت ملی نفـت ایران حاضـران در
ایـن نشسـت بودنـد .در اينجـا مهمترین مباحث
ارائـه شـده در ایـن میزگـرد ارائـه ميگـردد:
ماهنامه اكتشاف و توليد :تعريف فناوري و
توسعه فناوري در بخش باالدستي صنعت نفت
چيست؟ آيا ميتوان يك تعريف واحد از آن
ارائه كرد؟
احمـدی :بهنظـر بنـده تعریـف عمومـی از
فنـاوری را میتـوان به ايـن صورت بیـان کرد:
تکنولـوژی و ابـزاری کـه میتوانـد بهبـودی
در فراینـد ايجـاد كنـد ،اعـم از يـك فنـاوری
پیشـرفته یـا ابـزار یـا فراینـدي کـه هـدف آن
تأمیـن و بهبـود نتیجـه اسـت و قـرار اسـت بـا
كمـك فنـاوری ،ارزش افـزودهي بیشـتر و
تسـهیل بهتـر فرایندهـا را تأمیـن نمـود.
نکتـه مهـم آن اسـت کـه هـدف نهایـی در
راه اسـتفاده از فنـاوری بـا انجـام تحقیقـات
اعـم از بنیادیـن و کاربـردی و میدانـی و
سـرمایهگذاریهای مرتبـط در ایـن حـوزه
بهدسـت ميآيـد .مسـئله دیگـر آنکـه
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تحقیقـات ،هـم باید بنیادین باشـد وهـم میدانی
و تـا زمانی کـه تحقیقات ،پایه و بنیادین نباشـد
نمیتـوان در حـوزه میدانـي پیـش رفـت.
طالقانـی :عالوهبـر ايـن ،در بخـش باالدسـت
نفـت نکتـهای را بايـد اضافـه كـرد و اینکـه دو
فنـاوری تعريـف ميكنيـم:
 -1فنـاوری تجهیـزات کـه هـر روز بهتـر و
مدرنتـر میشـوند و اطالعـات و دادههـای
دقیقتـر و بهروزتـر كسـب ميشـود؛
 -2فنـاوری فراینـدی و مفهومـی كـه درک
چگونگـی کارکـردن با فنـاوری اسـت .پس با
ِصـرف داشـتن تجهیزات بـدون اینکـه مهارت
و دانـش كار بـا تجهیـزات را فرا گرفته باشـیم،
موفـق نخواهيـم بـود و بایـد به بخش دانشـی و
مفهومـی آن نیـز توجـه ویـژه داشـته و متمركز
شـويم .مثـل اینکـه فقـط بـا فلان نرمافـزار
شبيهسـازي مخـزن بهخوبـی بتوانیـم کار کنیم،
ولـی ندانیـم در پشـت ایـن نرمافزار چه دانشـي
نهفته اسـت.
هنـدی :براي درك بيشـتر جهـت ادامه بحث،
بايـد تعریـف فنـاوری را دقيقتـر بیـان کنیـم.
بـر اسـاس تعریـف معـروف انجمـن جهانـی
مدیریـت فنـاوری ،میتوان"فنـاوري" را
اینگونـه بیـان کـرد :هـرگاه علـم از گـذرگاه
تحقیـق و توسـعه عبـور کنـد و بتوانـد بخشـی
از مشـکالت بشـر را رفـع کنـد بـه آن فنـاوری
میگوینـد .بـه بیانـی دیگـر ،هـر زمـان دانـش،
کاربـرد عملـی پیـدا کنـد ،آن دانـش فنـاوری
اسـت.
در تعریـف فنـاوری چهـار افزار بیان میشـود.
این  4افـزار عبارتند از:
 -1سختافزار؛
 -2نرمافزار؛
 -3سازمانافزار؛
 -4انسـانافزار (مغزافـزار) کـه اگـر بـراي
هرکـدام از ایـن چهـار پایه مشـکلی پیش آید،
کل فراینـد تولید فناوری دچار مشـکل خواهد
شـد .بهعبـارت ديگـر ،بـا اسـتفاده از هـر یـک

از افزارهـاي فـوق يعنـي تجهیـزات ،نرمافـزار،
خبـرگان و سـازمان ،بهتنهایـی نمیتـوان بـه
هـدف توليـد ،توسـعه و مديريـت فنـاوري
دسـت یافـت .اتفاقـاً یکـی از مـواردی کـه
معمـوالً نادیـده گرفتـه میشـود سـازمانافزار
یـا همـان رویههـا ،سـاختار و ارتباطـات اسـت.
پـس بـرای آنکـه بتوانیـم بهخوبـی بـه مقولـه
تولیـد فنـاوری دسـت یابیم نیاز به شبکهسـازی
داریـم .ایـن ،بـه معنـای دخالـت در کار
یکدیگـر نیسـت بلکـه تقویـت هر یـک از این
چهـار رکـن اسـت .در یـک جملـه میتـوان
شبکهسـازی در ایـن چهـار رکـن را اینطـور
خالصـه کـرد و آن اینکـه ،نیـاز به "هسـتههای
دانـا و شـبکه توانـا" داریـم .بهعبارتـی بایـد
هسـتههای کوچـک بسـیار قـوی شـکل دهیـم
و در کنـار آن ،شـبکههای بسـیار توانا را رشـد
دهیـم.
مـواردی کـه بیان شـد را اگـر بخواهم بـه بیانی
خالصهتـر دربـاره فناوریهـای باالدسـتی
مطـرح کنـم ،اینگونـه خواهـد شـد کـه دو
مقولـه مهـم در ایـن حـوزه داریـم کـه یکـی
خبرگـی فناورانـه و دیگـری ابزارفناورانـه
اسـت .خبرگـی کـه بـه بخـش انسـانافزار و
نرمافـزار و سـازمانافزار مرتبـط میشـود و
ابزارفناورانـه بیـن سـختافزار و نرمافـزار کـه
هرکـدام برنامههـای خـاص خـود را دارنـد.
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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نمیتـوان گفـت بـه هـدف رسـیدهایم چراکـه
نیـاز بـه یـک بلـوغ فناورانـه هـم داریـم .بـه
بیانـی دیگـر ،نمیشـود توقـع داشـت کـه در
کوتاهتریـن زمـان فنـاوری بـه نتیجـه برسـد و
ایـن ،امـکان نـدارد مگـر بـا صبـر و رسـیدن به
بلو غ .
ماهنامه اكتشاف و توليد :رمز موفقیت در ارتباط
بین صنعت و دانشگاه چیست و چرا معموالً
تالشهای صورت گرفته بین این دو نهاد،
بهخوبی 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 بايـد عـرض كنـم كـه زبـان مشـترك و
مفاهمـه نداريم .يعنـي نگاه دانشـگاه به صنعت
ايـن اسـت كـه چـه موضوعـات تحقیقاتـی در
صنعـت وجـود دارد و در مقابـل ،صنعـت هـم
مشـكالت خود را بـه دانشـگاه نميتواند اعالم
كنـد .بـه بیـان دیگر ،صنعـت هنـوز در تعريف
نیازهـای فناورانـه خود برای مراکـز تحقیقاتی
دچار مشـكل 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 شايسـته بدهـد .بـرای رفـع ایـن
معضـل مهـم بهنظـر بنـده بایـد دفاتـر تحقیـق و
توسـعه مشـترک بین دانشـگاه و صنعت شـکل
دهیم.
طبیعتـاً هیچکـدام از ایـن دو بخـش (صنعـت و
دانشـگاه) بهتنهایـی نمیتوانـد به اهـداف خود
دسـت یابـد .اگر صنعـت بهتنهایی میتوانسـت
مشـکل را رفـع کند ،در طول ایـن صد و اندی
سـال بایـد انجـام مـیداد .نگاهـی بـه غـرب در
ایـن مسـئله نشـان میدهـد کـه شـبکه صنعت،
دانشـگاه و مراکـز تحقیـق و توسـعه بهخوبـی
شـکل گرفتـه اسـت .وجود ایـن شـبکه تحقیق
و توسـعه بـرای پاسـخ بـه همیـن سـواالت مهم
و ضـروری اسـت :درک اینکـه مجموعـه
مشـکالت در میادیـن و مخـازن نفتـی و گازی
چیسـت؟ اگـر میگوییـد مشـکل فنـاوری یـا
تولیـد داریـد دقیقـاً چیسـت و از دانشـگاه چـه
توقعی هسـت؟

مهمتریــن عامــل موفقیــت ،عــزم و تــاش
بــرای مأموریتگــرا کــردن فعالیتهــا و
مشــخص شــدن دقیــق نقشهــا و وظایــف
هرکــدام در بهبــود شــرایط صنعــت نفــت
اســت .متأســفانه هنــوز فضــای گالیــه متقابــل
صنعــت از دانشــگاه و بالعکــس وجــود دارد.
معمــوالً اســتاد در دانشــگاه گالیــه میکنــد
کــه چــرا صنعــت بــه انــدازه موردنیــاز و کافــی
اطالعــات در اختیــار قــرار نمیگــذارد .از آن
طــرف صنعــت گالیــه میکنــد کــه مطالعــات
دانشــگاه و نتایــج آن ســودمند نبــوده و عم ـ ً
ا
فضــا در دانشــگاه بــرای نمــود مشــکالت
صنعــت مهیــا نیســت .بــه هرحــال در تــاش
هســتيم ایــن فضــا را بشــكنيم و شــبکه علمــی
بیــن صنعــت و دانشــگاه را ايجــاد كنيــم.
هنـدی :اينجانـب  25سـال در پژوهشـگاه
صنعـت نفـت و طبیعتـاً درگير تحقیق و توسـعه
بـودهام و تأییـد میکنـم صنعـت نفـت مـا در
تعریـف نیازهـای فناورانـه خـود راه طوالنـي
در پيـش دارد .نکتـه دیگـر آنکـه بـه لحـاظ
سـاختار بحـث توسـعه فنـاوری سـه نقـش
اصلـی و محـوری تعریـف میکنـم-1 :عرضـه
 -2تقاضـا و -3حاکمیـت و رگوالتـوری .باید
بهخوبـی ایـن  3نقـش اینکـه جایـگاه هرکـدام
كجاسـت و هرکـدام چـه وضعیتـي دارنـد،
مشـخص گـردد .صنعت ما باید بـه درجهای از
پختگـی برسـد کـه بتواند مشـکالتش را تبدیل
بـه نیازهـای فناورانـه کنـد ،نـه اینکـه ابتدا یک
تفاهمنامـه امضـا شـود و تازه بعـد از آن بگویم
موضـوع اجـرای ایـن تفاهمنامـه چـه باشـد! و
بیـش از یـک سـال وقـت صـرف کنیـم .البتـه
ِصـرف بیـان نیازهـای پژوهشـی کافی نیسـت،
بایـد صنعـت بیایـد و  RFPبنویسـد و دقیقـاً
مشـخص کنـد اینکـه چـه چیـزی میخواهد و
انتظـار چـه خروجیهـای قابـل اندازهگیـری را
دارد ،نـه اینکـه صرفـاً در یک صفحـه نیازهای
پژوهشـی خـود را بنویسـد.
پـس اگـر هرکـدام از ایـن  3نقـش به خوبـی
تعریـف و مشـخص شـود ،ایـن شـبکه فناوری
 نـوآوری بهخوبـی در نفـت شـکل خواهـدگرفـت و چیـزی شـروع نمیشـود مگـر آنکـه
بـرای آن یـک برنامـه ،هـدف و محـل اجـرا

وجـود داشـته باشـد کـه اتفاقـاً قابـل ارزیابی و
نظـارت باشـد.
طالقانـی :دانشـگاههای ما عمدتـاً از غرب یک
الگویـی را گرفتـه و صنعـت هـم یـک الگویی
از آن طـرف گرفتـه اسـت .آنجـا ایـن رابطـه
بیـن دو بخـش بـوده ولـی اینجـا ایـن رابطـه
شـکل نگرفتـه اسـت .ما اگـر در صنعـت دچار
مشـکل شـدیم بهدنبال آن هسـتیم که در درون
خودمـان حـل کنیـم ،چـرا کـه فکـر میکنیـم
مدیـر باالدسـت ،مـا را بازخواسـت میکنـد.
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 .بههرحـال در عیـن آنکـه
حواسـمان و توجهمـان بـه افزایـش و بهبـود
تولیـد نفـت اسـت کـه بهخوبـی انجـام شـود،
ولـی بایـد جایـی باشـد تـا مشـکالت و مسـائل
در آنجـا مطـرح شـود و بهدنبال راهکار باشـد.
ماهنامــه اكتشــاف و توليد :در ســند چشـمانداز
 1404دســتيابي ايــران بــه رتبــه اول (در
حــوزه فنــاوري) در منطقــه در نظــر گرفتــه
شــده اســت .تصويــر ايــدهآل  1404بخــش
باالدســتي صنعــت نفــت در بخــش فنــاوري
(محصــول ،فراينــد و خدمــات) چگونــه
خواهــد بود؟(مثــ ً
ا در بخــش اكتشــاف در
دريــا يــا مخــازن غيرمتعــارف ،حفــاري و
برداشــت از آبهــاي عميــق ،فناوريهــاي
تصويرســازي  3بُعــدي ،واقعيــت مجــازي در
بخــش شبيهســازي ،توليــد و فــروش نرمافــزار
مدلســازي (نظيــر ژئومكانيــك در بخــش
كربناتــه) ،توليــد نــوع خاصــي از تيوبينــگ،
دكل و  )...بهصــورت ايرانــي و يــا JV؟
طالقانـی :واقعیـت آن اسـت کـه پـس از دههـا
سـال تولیـد نفـت ،از سـال 1380یعنـی حـدود
 15سـال پيـش  R&Dدر صنعـت نفـت شـکل
گرفـت .یعنـی اول بـدن را ایجـاد کردیم و بعد
بـرای آن مغـز گذاشـتیم كـه ایـن آثـار هنـوز
بـا مـا هسـت .تـا میخواهیـد حـرف نوآورانـه
بزنیـد و از فنـاوری نویـن صحبـت کنیـد
میگوینـد کـه تولیـد در اولویـت اول اسـت و
فنـاوري در اولویت بعدي اسـت .مثـال تبرزنی
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بـود کـه درختان را قطـع میکرد 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
ً
اصلا فرصـت فکـر کـردن به
درخـت بـودم و
ایـن مسـائل را نداشـتم! االن شـبیه بـه حکایـت
ماسـت :تولیـد اولویـت اول ماسـت کـه کـم
نشـود ،ولـی حاضـر نیسـتیم یـک حلقه چـاه را
بهمـدت سـه هفتـه تـا یـک مـاه بـرای اجـرای
یـک کار فناورانـه ببنیـدم.
در شـورای عتـف( ،علـوم ،تحقیقـات و
فنـاوری) کـه آقـای دکتـر احمـدی هـم دبیـر
آن هسـتند ،یـک سـاختار و پیشنویـس
اولیـه بـرای مراکـز تحقیـق و توسـعه و نقشـه
راهفنـاوری در صنعـت ارائـه گرديـد و مـورد
تأييـد قـرار گرفـت .آقـای رییسجمهـور هـم
تأکیـد کردنـد کـه ایـن چارچـوب را همـه
وزارتخانههـا اجـرا كننـد .چـون خلاء نقشـه
راه فنـاوری و برنامـه فنـاوری وجـود داشـت،
بالفاصلـه از نقشـه اسـتفاده و آن را تبدیـل بـه
یـک قـرارداد کردیـم .آخریـن مراحـل کار
درحـال انجـام شـدن اسـت و تالشـمان ایـن
اسـت کـه در قالب یـک کار علمی ،نقشـه راه
فنـاوری برای بخش باالدسـتی را ترسـيم كنيم.
بـه نظـر بنـده مهمتریـن رکـن ،آینـده پژوهش
اسـت و اینکـه هماکنـون بخـش فنـاوری در
باالدسـتی بـه کدامیـن سـمت مـیرود .طبیعتـاً
اگـر مـا ندانیـم بخـش فنـاوری نفـت در آينده
بـه کـدام سـمت مـیرود نمیتوانيـم بـرای آن
نقشـه راه ترسـيم و برنامهریـزی كنيـم .اینکـه
آینـده نفت و انـرژی به کدام سـمت میرود و
مث ً
ال آیا همچنان مسـائل میکروسـکوپی سـنگ
و ( Porous Mediaمحیـط متخلخـل) در
اولویـت اول اسـت یـا مسـائل مهمتـر دیگـری
در آینـده مطـرح ميشـود ،بایـد بـرای آن
چـارهاي انديشـيد .بنابرایـن ،پویایـی نقشـه راه
فنـاوری مسـئله بسـیار مهمی اسـت کـه باید در
نظـر گرفتـه شـود .بـا یـک کار علمـی درصدد
پُـر كـردن ایـن خلأ هسـتیم و ظـرف چنـد ماه
آینـده نقشـه راه فنـاوری خواهيـم داشـت کـه
بایـد بـه تأییـد مراجـع ذیصلاح (نظیـر هئیت
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مدیـره شـرکت ملی نفت) برسـد .نقش مجری
نقشـه راه و برنامـه برعهـده مجموعه پژوهش و
فناوری اسـت.
سـاختار اداري مديريـت پژوهـش و فنـاوري
يكـي از نقـاط ضعـف مديريـت پژوهـش و
فنـاوري اسـت و سـمتهاي تعريـف شـده از
قبيـل كارشـناس ارشـد حفـاري و كارشـناس
ارشـد علـوم زمين ،تناسـب زيـادي بـا وظايف
اصلـي ايـن مديريـت نـدارد .بههميـن علـت
سـاختار قبلي ،در حالت تغيير اسـت و متناسـب
بـا نيازهـاي فناورانه خواهد شـد .بهعنوان مثال،
كارشـناس آيندهپژوهـي ،كارشـناس فنبازار،
كارشـناس تجاريسـازي ،كارشـناس فنـاوري
و  ...موردنيـاز خواهـد بـود تـا نيازهـاي واقعـي
را از صنعـت نفـت اخـذ كـرده و متناسـب بـا
آن نيازهـا ،برنامهريـزي شـود .بـا توجـه بـه
سـابقه حـدود  14سـال از زمـان شـروع بـه كار
پژوهش و توسـعه در سـطح شـركت ملي نفت
ايـران و بـا اسـتفاده از تجربيـات بهدسـتآمده
در طـول اين مدت ،نسـبت به تدوين نقشـه راه
فنـاوري اقـدام خواهد شـد .البته تغييـر رويكرد
از "پژوهـش بـراي پژوهش" بـه "پژوهش براي
توسـعه فنـاوري" در حـال اتفـاق افتـادن اسـت
و از تمـام ابزارهـاي موجـود در راه رسـيدن بـه
ايـن هـدف اسـتفاده خواهد شـد.
صنعـت نفـت به مفهـوم عام ،مجموعـه وزارت
نفت و شـركت ملي نفت ايران و شـركتهاي
تابعـه بههمـراه مجموعههاي غيردولتـي از قبيل
انجمـن سـازندگان تجهيـزات صنعـت نفـت،
شـركتهاي نفتـي ،شـركتهاي دانشبنيـان،
پاركهـاي علـم و فنـاوري ،مناطـق ويـژه
فنـاوري و  ...اهـداف توسـعه در نقشـه راه
فنـاوري پژوهـش و فنـاوري خواهد بـود .نگاه
اوليـه در پژوهـش و فناوري ،نـگاه توليدي بود
و حتـي سـاختار سـازماني هـم بر اسـاس همين
نـگاه شـكل گرفتـه بـود كـه در حـال حاضـر،
ايـن نوع نـگاه در حال تغيير اسـت تـا خألهاي
موجـود برطـرف شـود .البته الزم بهذكر اسـت
كـه ايـن قـرارداد در يك بـازه زمانـي  10ماهه
اجـرا خواهد شـد.
ماهنامـه اكتشـاف و توليـد :بـا توجه بـه مباحث

مطروحـهي فـوق ،نويـد خوبـي از تغييـر نـگاه
و سـاختار پژوهـش و فنـاوري در آينـده ديـده
ميشـود .بـرآورد شـما از زمـان تحقـق ايـن
تغييـرات چـه مدتزمانـي ميباشـد؟
احمـدي :قـرارداد فـوق را مؤسسـه تحقيقـات
سياسـت علمـي كشـور با خـود مجموعـه نفت
بـه اجـرا در خواهـد آورد .كميسـيون انـرژي
شـوراي عالـي عتـف مسـئوليت تهيـه و تنظيـم
نظـام توسـعه فنـاوري نفـت را خواهـد داشـت
كـه پـس از تصويـب شـوراي عالـي عتـف و
امضـاء و ابلاغ رياسـت جمهـوري ،قابليـت
اجـرا خواهـد يافـت.
هنـدي :بهنظـر اينجانـب ،يكـي از نواقـص
عمـده موجـود در سـطح شـركت ملـي نفـت
ايـران ،نبود سـند توسـعه فناوري اسـت .تجربه
سـند توسـعه فنـاوري در سـطح شـركت ملـي
گاز وجـود دارد كـه باعـث ثبـات برنامهريزي
در سـطح شـركت ملـي گاز شـده اسـت .يكي
از مشـكالت عمـده ،نبود سـند توسـعه فناوري
در سـطح شـركت ملـي نفـت و ديگـري ،نبود
نقشـه راه فنـاوري ميباشـد .البتـه سـند توسـعه
فنـاوري مقـدم بـر نقشـه راه فنـاوري اسـت.
طالقانـي :در ادامـه توضيحـات ارايـه شـده
نكتـهاي را اضافـه ميكنـم و آن اينكـه در
صـورت نبـود سـند توسـعه فنـاوري و قبـل از
تنظيـم نقشـه راه فنـاوري ،نسـبت به توليد سـند
توسـعه اقـدام خواهـد شـد تـا بـر اسـاس آن،
نقشـه راه فنـاوري تنظيـم شـود.
هنـدي :مدتزمـان اجـراي  10ماهـه يكـي از
مشـكالت اوليـه آن ميباشـد ،البتـه بـا توجه به
سـابقه همـكاري بنـده بـا شـوراي عتـف ،نكته
ديگـري كـه بايـد مطـرح كـرد ،عـدم وجـود
ارتباطـات ایـن شـورا بـا بدنـه صنعـت نفـت
اسـت .شـوراي عتـف ارتبـاط بسـيار ضعيفي با
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صنعـت نفـت دارد و نبود كارشناسـان نفتي در
جمـع افراد حاضر بهشـدت احسـاس ميشـود.
البتـه خروجـي ايـن عدمارتباط بـا صنعت نفت
را ميتـوان در قالـب پروژههايـي كـه از طرف
شـوراي عالـي عتـف بـه نفـت ارجـاع گرديده
بهوضوح مشـاهده نمـود .بهعنوان مثـال ،پروژه
ذخيرهسـازي گاز كـه در آن زمـان بهعنـوان
يـك پـروژه جـاري در سـطح شـركتهاي
تابعـه وزارت نفـت در قالب پروژه پژوهشـي با
هزينـه بسـیاركمتر در حـال اجرا بـود ،از طرف
شـوراي عتـف دوبـاره تعريـف گرديـد .بـا
توضيحـات فوق ،بازنگـري در نحوه تعريف و
تصويـب پروژههـا در شـوراي عتـف بهشـدت
موردنيـاز اسـت.
بـراي اينكـه يـك فنـاوري در بدنـه صنعت جا
انداختـه شـود ،بايـد نيـاز از سـطح كارشناسـي
تعريـف و درخواسـت شـود و تـا اين احسـاس
نيـاز بـه فنـاوري بهوجـود نياید ،امـكان اجرايي
شـدن آن ايجاد نخواهد شـد .اگر سـند توسـعه
فنـاوري بـر اسـاس نيازهـاي بدنـه كارشناسـي
صنعـت نفـت تعريـف شـود ،در آن صـورت،
ضمانـت اجرايـي الزم را خواهـد داشـت و
اگـر در سـطح مديريتي اين سـند تنظيم شـود،
احتمـال اجرايـي شـدن آن در بدنـه صنعـت
كمتـر خواهـد شـد .همچنيـن نيـاز بـه برقراري
ارتبـاط و تعامل با شـوراي عتف بـراي تعريف
پروژههـاي كاربـردي و موردنيـاز واقعـي
صنعـت بيشـتر احسـاس ميشـود.
طالقانـي :يكـي از جلسـات هيـأت مديـره
شـركتهاي توليـدي تابعـه ،جهـت بررسـي
پروژههاي پژوهشـي آن شـركت تشـكيل شده
بـود .بعـد از ارايـه تمـام پروژههـاي پژوهشـي
كـه در موضوعـات مختلـف تعريـف شـده
بـود ،اعضـا مشـاهده كردنـد كـه درحـوزه
توليـد ،پـروژهاي ارائه نشـده اسـت كه بـه آنها
تذكـر داده شـد كه عدم آشـنايي با مشـكالت
و شـناخت نادرسـت باعـث تعريـف چنيـن
پروژههايـي شـده اسـت و مشـخص اسـت كـه
نيـاز بهتعريـف پروژههـاي مرتبـط بـا حـوزه
توليـد و افزايـش آن ،شـايد در سـطح آن
شـركت بهوجـود نيامـده اسـت.
در سـال گذشـته تجربيـات سـاير شـركتها

ماننـد شـركت ملـي گاز مـورد اسـتفاده
و جوانـب مختلـف آنهـا مـورد بررسـي
قـرار گرفـت .بهعنـوان مثـال بـا برگـزاري
كارگاههـاي آموزشـي توسـط مجـري سـند
توسـعه شـركت ملـي گاز بـراي كارشناسـان
و مديـران شـركتهاي تابعـه و شـركت ملـي
نفـت ،آشـنايي با علم فنـاوري و نحـوه كاربرد
آن در صنايـع نفـت ،صـورت گرفـت.
منظـور از توضيحـات ارايـه شـده ،لـزوم
اسـتفاده از دانـش مديريـت فنـاوري در تنظيـم
سـند پژوهـش و فنـاوري و در ادامـه ،نقشـه
راه فنـاوري و ارتبـاط آن بـا ضلـع ديگـر ايـن
چندضلعـي ميباشـد كـه الزمـهي آن ،ارتبـاط
و تعامـل بـا بدنـه كارشناسـان نفـت اسـت.
در ايـن ميـان ،مديريـت پژوهـش و فنـاوري
بهعنـوان رابـط بـوده كـه در كنار سـاير مراجع
تصميمگيري مانند شـوراي عتـف و  ...اهميت
بهسـزايي دارد
در پـروژه تهيـه و تنظيـم نقشـه راه فنـاوري،
از وجـود بدنـه كارشناسـي نفـت در كنـار تيـم
اجرايـي پـروژه اسـتفاده خواهـد شـد .ولـي
نـگاه مديريتـي پـروژه ،از نـوع فنـاوري اسـت
كـه نقـش استراتژيسـت را خواهـد داشـت و
خالءهـاي موجـود هـم در حيـن انجـام كار
برطـرف خواهـد شـد.
ماهنامه اكتشاف و توليد :با توجه به فاصلهاي
كه ميان شرايط ايدهآل و شرايط واقعي وجود
دارد ،عمده چالشهاي موجود براي رسيدن به
شرايط ايدهآل فناوري در سطح شركت ملي
نفت را ناشي از چه عواملي ميدانيد؟
هنـدي :قبـل از هر چيـز الزم ميدانـم داليل و
علـل شـرايط موجـود را توضيـح بدهـم .نقـش
اصلـي صنعـت نفـت تأميـن بودجـه كشـور
تعريـف شـده اسـت بهطوريكـه تقریبـاً 80
درصـد درآمدهـاي كشـور از محـل بودجـه
نفت بهصورت مسـتقيم و غيرمسـتقيم بهدسـت
میآیـد.
بعضي اوقات مقايسـهاي ميان پيشـرفت فناوري
در حـوزه صنعـت نفـت بـا سـاير حوزههـاي
فنـاوري ديگـر مانند فناوريهـاي بخش رويان
يـا بخـش موشـكي و  ...صـورت ميگيـرد كه

ادعـا ميشـود در ايـن حوزههـا پيشـرفتهاي
زيـادي صـورت گرفتـه اسـت و صنعـت نفـت
در مقايسـه پيشـرفت كمتري داشـته است .البته
در ايـن مـورد ،ايـن توضيح ضروري اسـت كه
در صنعـت نفـت اولويـت اصلـي توليـد نفت و
جلوگيـري از كاهـش توليد ميباشـد .حال در
اين شـرايط درخواسـت بـراي انجـام يك كار
پژوهشـي كه احتمال آسـيب رسـاندن به توليد
را خواهـد داشـت مورد اسـتقبال واقـع نخواهد
شـد .مديـران نفتـي و همچنين ،مديران كشـور
بايـد اجـازه الزم بـراي صنعـت نفـت بـراي
آزمـون و خطـا را بدهنـد و قبـول كننـد كه در
جاهايـي ايـن احتمـال وجود دارد كـه نتيجهاي
حاصـل نشـود .توضيحـات فوق عمدتـاً عوامل
خارجـي بودنـد كـه بـه صنعـت نفـت تحميـل
ميشـود ولـي در كنـار آنهـا تعـدادي عوامـل
داخلـي از قبيـل نبـود سـاختارهاي مناسـب
هـم وجـود دارنـد؛ بهعنـوان مثـال ،هـدف
صنعـت نفـت از تأسـيس پژوهشـگاه صنعـت
نفـت ايجـاد ارتبـاط مناسـب ميـان دانشـگاه
و صنعـت نفـت بـود در حاليكـه بـا گذشـت
زمـان ،پژوهشـگاه خـود تبديـل بـه يـك واحد
بـا كاركـرد دانشـگاهي شـده اسـت .يـا وقتـي
مراكـز پژوهـش و توسـعه در صنعـت نفـت
تأسـيس گرديـد ،اهـدف اصلـي حاصل نشـد.
ابتـدا مشـكل صنعـت بـا دانشـگاه ،بـه مشـكل
صنعـت نفـت بـا پژوهشـگاه مبـدل شـد و در
حـال حاضـر بـه مشـكل صنعـت بـا مديريـت
پژوهـش و فنـاوري تبديـل شـده اسـت.
بنابرايـن ،ضـروري اسـت كه در اين مـورد راه
چـاره مناسـبي را پيـدا كنيـم كـه بـه نظـر بنـده
بايـد مراكـز پژوهـش و فنـاوري آميختـه بـا
مراكـز صنعتـي شـود.
يكي ديگر از مشـكالت با منشاء عوامل داخلي
عبـارت اسـت از تعدد مراكـز تصميمگيري در
حـوزه فنـاوري در صنعـت نفـت و نبـود بلـوغ
كافـي در حـوزه فنـاوري بهعلـت اولويـت
مسـائل عملياتـي كـه ميبايـد بيـن ايـن مراكـز
تفكيـك قائـل شـد و اولويتهـاي توليـدي
و عملياتـي را از بخـش فنـاوري جـدا كـرد.
بهنظـر اينجانـب تدويـن سـند فنـاوري و در
ادامـه ،تدويـن نقشـه راه فنـاوري ميتوانـد
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براي پيشـبرد اهـداف فناورانـه در صنعت نفت
نقـش مهمـي داشـته باشـد .در خاتمـه ،آخرين
مـوردي كـه ميتـوان بـه آن اشـاره كـرد نیـاز
به سيسـتم مشـوق سـازماني اسـت .این سیسـتم
میتوانـد هم سـازمانی باشـد و هم فـردی.باید
مدیـران را تشـویق کـرد تـا ریسـک کارهـای
فناورانـه را قبـول كننـد.
طالقانـي :مقـررات پژوهشـي چـه در سيسـتم
صنعـت نفـت و يـا در بخشهـاي مختلـف
تفاوتـي بـا سـاير بخشهـاي صنعـت نـدارد.
يعنـي نـگاه دسـتگاههاي نظارتـي بـراي پـروژه
پژوهشـي ماننـد نگاه بـه يك پـروژه عمراني يا
خدماتـي و  ...ميباشـد و هيـچ تفاوتـي وجـود
نـدارد .در حـال حاضـر دسـتگاههاي نظارتـي
كـه سـاليانه در محـل مديريـت پژوهـش و
فنـاوري شـركت ملـي نفـت مسـتقر ميشـوند،
نتايـج حاصلـه از اجـراي پـروژه پژوهشـي را
پيگيـري ميكننـد و در صـورت عـدم حصول
نتيجـه ،آن را بـه معنـي تضييع امـوال عمومي و
دولتـي قلمـداد ميكننـد .ايـن در حالـي اسـت
كـه ايـن موضـوع بـا روح پژوهـش منافـات
دارد .يعنـي مقـررات نظارتـي بخـش پژوهـش
بايـد متناسـب بـا بخـش پژوهـش مصـوب و
اجـرا شـود و بلـوغ فكـري الزم بـراي ايجـاد
چنيـن زمينـهاي ايجـاد شـود.
هنـدي :بـراي رسـيدن بـه چنيـن بلـوغ فكري،
نقـش عوامـل حاكميتي اهميت پيـدا ميكند و
بايـد در راسـتاي حمايـت از پژوهش و فناوري
باشـد .در آن صـورت اسـت كـه مديريـت
پژوهـش و فنـاوري نقـش محـوري خـود را
ميتوانـد ايفـاد كنـد .موضوعـی کـه معمـوالً
بـه عنـوان چالـش عنـوان مـی کننـد ،کمبـود
ً
اصلا قبول نـدارم.
منابـع مالـی اسـت که بنـده
نمـی گویـم منابـع مالی مهـم نیسـت ،میگویم
گلوگاه نیسـت .مشـكل در راهبري و مديريت
ايـن منابع اسـت.
احمـدي :ضمـن تأييـد نيـاز مسـتمر و روزانـه
اقتصـاد كشـور بـه بخـش صنعـت نفـت ،بایـد
گفـت كه اين مـورد هم بهعنـوان يك فرصت
و هـم يـك تهديد ميتوانـد باشـد .بهعلت نياز
اساسـي بـه نفـت ،اجـراي پروژههاي پژوهشـي
بهعنـوان يـك فرصـت تلقـي ميشـود كـه
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بايـد از ايـن فرصـت بهطـور صحيـح اسـتفاده
شـود؛ ماننـد صنايع خـودرو كه وقتـي متقاضي
كافـي و بـه تعـداد زيـاد بـراي خـودرو پيـكان
وجـود داشـت ،نيـازي بـراي بهروزآمـد كردن
ماشـينهاي توليـدي احسـاس نميشـد و در
ادامـه هـم به آن سرنوشـت دچار شـد .مشـكل
اساسـي از آنجـا ناشـي ميشـود كـه نـگاه
مديـران مـا اكثـرا ً عملياتـي و توليـدي اسـت و
نـگاه توسـعهمحور و نوآورانـه كمتـر وجـود
داشـته اسـت .البتـه ايـن ،بـه معنـي الـزام بـراي
بـودن مديـران توسـعهاي نيسـت ،بلكـه بايـد
نظـا ِم مناسـب بـراي رشـد توسـعه و فنـاوري
وجـود داشـته باشـد.
وقتـي شـما بـه پـارك فنـاوري شـانگهاي
چيـن مراجعـه كنيـد ،متوجـه ميشـويد كـه
ايـن پـارك در  25تـا  30سـال قبـل كـه فقـر
اقتصـادي هـم در ايـن كشـور بهشـدت وجـود
داشـته ،بهعلـت وجـود عقالنيـت در آن زمـان
تأسـيس شـده و در حـال حاضـر بـه توسـعه و
پيشـرفت كشـور كمـك شـاياني كرده اسـت.
در كشـور مـا در مناطـق نفتخيـز جنـوب و
يـا سـاير مناطـق نفتخيـز و گازخيـز ،پتانسـيل
خيلـي خوبـي بـراي تأسـيس پاركهـاي
فنـاوري تخصصـي نفـت و گاز وجـود دارد
كـه ميتواننـد محـل جـذب شـركتهاي
تخصصـي خارجـي و داخلـي باشـند .بـراي
رسـيدن بـه فنـاوري ،وجـود مديـران بـا نـگاه
توسـعهاي ضـروري اسـت .يـك مديريـت كه
نـگاه غالـب توليـدي دارد و انجـام كارهـاي
روزمـره را مقدم بـر تمام موضوعـات ميداند،
نميتوانـد باعـث ايجـاد تحـول و توسـعه در
صنعـت شـود .البته ايـن نگاه در دانشـگاهها هم
مصـداق دارد و در دانشـگاهها هـم بايـد نـگاه
پژوهـش بـر نـگاه آمـوزش غلبـه داشـته باشـد.
موضـوع ديگـري كـه بايـد بـه آن اشـاره كـرد
وجـود پژوهشـگاهها و پژوهشـكدههاي در
ارتبـاط بـا صنعت ميباشـد .اين پژوهشـكدهها
هـم ،بايد نقش خـود را بهعنـوان تعريف كننده
 RFPهـاي مـورد نيـاز صنعـت بهخوبـي ايفـا
نماينـد نـه اينكـه خـود بهعنـوان رقيبـي بـراي
دانشـگاهها باشـند؛ در غيـر اينصـورت در
رسـيدن به رسـالت اصلي خود موفـق نخواهند

شد .

طالقانـي :الزم اسـت بـه دو الگويـي كـه در
حـال حاضـر در مديريـت پژوهـش و فنـاوري
تعريـف و اجـرا شـده و در ارتبـاط بـا مباحـث
مطـرح شـده ميباشـد ،اشـاره كنـم :با اسـتفاده
از منابـع معاونـت علمـي رياسـت جمهـوري
در شـركت ملـي مناطـق نفتخيـز جنـوب
قـراردادي سـه جانبـه منعقد شـده اسـت كه در
يـك ضلـع آن ،مديريـت پژوهـش و فنـاوري،
در ضلـع ديگـر ،شـركت ملي مناطـق نفتخيز
جنـوب و در ضلـع سـوم ،معاونـت علمـي
رياسـت جمهـوري قـرار دارد و با اجـراي آن،
بازسـازي و بهسـازي نمكزداهـاي قديمـي آن
شـركت انجـام خواهـد شـد كـه در صـورت
موفقيـت طـرح ،شـركت ملـي نفـت بـا 70
درصـد قيمت خريـد ،پـول را پرداخت خواهد
كـرد .مثـال ديگـر :شـركت پايانههـاي نفتـي
مصوبـهاي از هيـات مديـره دريافـت كـرده كه
براسـاس آن مقـرر گرديـده  2درصـد از منابـع
مصوبـه فـوق را صرف كارهـاي فناورانه درآن
حـوزه نمايـد .در نهايـت بايـد بـراي ايجـاد
شـبكهاي در كنـار هـم كـه در آن ،متقاضـي،
فنـاور ،زمينـه كاري و فنـاوري و اعتبـار الزم
وجـود داشـته باشـد ،تلاش نمـود.
ماهنامــه اكتشــاف و توليــد :در قراردادهــاي
ميدانمحــور كــه يكــي از پيشــگامان
قراردادهــاي انتقــال فنــاوري از حوزه دانشــگاه
بــه صنعــت و بالعكــس تلقــي ميشــود ،از
طــرف وزارت علــوم بــراي اجراييســازي
و بهينهكــردن نتايــج آن چــه تمهيداتــي در
نظــر گرفتــه شــده اســت و تــا بهحــال چــه
اقدامــات خاصــي جهــت تســهيل اجرايــي
كــردن قراردادهــا در دانشــگاههاي مربوطــه
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انجــام شــده اســت؟
احمـدي :ايـن قراردادهـاي ميدانمحـور كـه
شـروع شـده مبتنـي بـر تجربيـات و سـوابق
دانشـگاهها و پژوهشـگاههاي مربوطـه صـورت
گرفتـه و بـر اسـاس سـوابق علمـي ،تجهيـزات
آزمايشـگاهي ،نيـروي انسـاني كارآمـد و ...
بـوده اسـت .عالوهبـر ايـن ،در هـر كـدام از
دانشـگاههاي طـرف قـرارداد ،درخواسـت
مجـوز تأسـيس يـك پژوهشـكده تخصصـي
جداگانـه براي بحـث ازدياد برداشـت دريافت
شـده اسـت .در بعضـي دانشـگاهها ماننـد
دانشـگاه تهـران از قبل تأسـيس شـده بـود ولي
در سـاير دانشـگاههاي طـرف قـرارداد ،ايـن
درخواسـت در اولويت قـرار گرفته و به زودي
كارهـاي اجرايـي آن شـروع خواهـد شـد.
همچنيــن بــا توجــه بــه لــزوم اســتفاده از مشــاور
خارجــي در ايــن قراردادهــا ،اقدامــات مؤثــري
بــراي انتخــاب مشــاوران خارجــي بهكمــك
دوســتان نفتــي انجــام و تعــدادي از آنهــا
هــم انتخــاب شــده اســت .بــا توجــه بــه تغييــر
فضــاي سياســي كشــور ،درخواســتهاي
زيــادي از دانشــگاهها و شــركتهاي
دانشبنيــان خارجــي بــراي تنظيــم قــرارداد
و تفاهمنامــه دريافــت شــده اســت كــه آمــاده
همــكاري هســتند .در مجمــوع در هــر يــك
از دانشــگاههاي محــوري بــا اســتفاده از
ظرفيــت و تــوان دانشــگاهي كشــور ،يــك
شــبكهداخلي و در ارتبــاط بــا دانشــگاهها و
مراكــز تحقيقاتــي خارجــي هــم يــك شــبكه
خارجــي ايجــاد شــده اســت كــه البتــه نيــاز بــه
كمــك وزارت نفــت و علــوم دارد تــا:
الف:خالءهـاي قانونـي در مسـير انعقـاد
قراردادهـا برطـرف شـود.
ب :منابـع مالـي بهموقـع و بهمقـدار كافي تأمين
گردد.
ج :منابـع اطالعاتـي موردنيـاز بـراي انجـام
پروژههـا در اختيـار آنهـا قـرار گيـرد.
د :تضاميـن الزم بـراي اسـتمرار ايـن قبيـل
پروژههـا ايجـاد شـود تـا بـا تغييـر مديريتهـا،
ادامـه كار دچـار مشـكل نگـردد.
ايـن قراردادها جـزء كارهاي ماندگار و بزرگ
هسـتند و اولين بار در تاريخ دانشـگاهي كشور

در حـال انجـام اسـت .انجـام چنيـن كارهـاي
بزرگـي ،بـا ريسـك زيـادي همـراه ميباشـد
و بـدون وجـود ايـن سـوابق در مجموعههـاي
وزارت علـوم و وزارت نفـت ،ايـن اقدامـات
در حـال انجـام اسـت .البتـه مشـكالتي هـم در
مسـير انجـام ايـن قراردادهـا وجـود دارد كـه با
تعامـل و همـكاري مجموعههـاي مختلـف و با
برگـزاري جلسـات مديريتـي و كارشناسـي در
حـال پيشـرفت ميباشـد.
طالقانـي :نكتـهاي كه بـه توضيحات فـوق بايد
اضافـه شـود اين اسـت كـه از طـرف مجموعه
وزارت نفـت و شـركت ملي نفت ايـران ،تغيير
رويكـردي اتفـاق افتـاده اسـت و ماحصـل آن
در ايـن قراردادهـاي ميدانمحـور مشـاهده
ميشـود كـه بهعنـوان يـك نقطـه عطـف در
روابـط صنعـت نفـت بـا دانشگاههاسـت.
قبــل از ايــن قراردادهــا ،روابــط بــا دانشــگاه
فردگرايانــه بــوده و قراردادهــا بــا فــرد مجــري
طــرح (عضــو هيــات علمــي دانشــگاه) منعقــد
ميشــد .بنابرايــن ،دانشــگاه مســئوليت
زيــادي در قبــال قــرارداد نداشــت .ولــي در
ايــن قراردادهــا مجموعــه وزارت علــوم و
دانشــگاههاي مربوطه(بــا تمــام اســتعداد و
توانمنديهــا) ايفــاي نقــش خواهنــد كــرد كــه
آن را ميتــوان شــروع ارتبــاط موثــر دانشــگاه
بــا صنعــت نفــت در نظــر گرفــت .نقطــه
حائــز اهميــت ديگــر در مــورد قراردادهــاي
ميــدان محــور ،جــا افتــادن ادبيــات ايــن
نــوع قراردادهــا ،در ســطح بدنــه كارشناســي
صنعــت نفــت ميباشــد كــه بهجــاي
فشــار مديريتــي در تعامــل مســتقيم بــا بدنــه
كارشناســي نفــت ،خروجــي خواهــد داشــت و
البتــه در ايــن مــورد يــك قــرارداد بلنــد مــدت
دهســاله هــم ميــان وزارت نفــت و ســازمان
برنامــه و بودجــه مبادلــه شــده اســت تــا بــا
تغييــر مديريــت ،آســيبي بــه رونــد اجرايــي آن
وارد نشــود .همچنيــن ،از طــرف ســتاد اقتصــاد
مقاومتــي هــم بهعنــوان يكــي از يــازده طــرح
ملــي بــه وزارت نفــت ابــاغ شــده اســت.
در ادامـه ايـن نكتـه را اضافـه ميكنـم كـه در
ايـن قرادادهـا وقتـي كه احسـاس شـد كـه نوع
قـرارداد نتيجـه مـورد انتظـار را تأميـن نخواهـد

كـرد ،قراردادهـا اصلاح گرديـد و بـا دسـتور
مقـام وزارت ،شـكل قراردادهـا تغييـر پيـدا
كـرد .حتـي نـگاه فرآينـدي بـه نـگاه خروجي
تغييـر يافـت .وزيـر محتـرم نفـت در آخريـن
جلسـهي قراردادهـاي فـوق كـه برگـزار
گرديـد ،بهصراحـت اعلام كردنـد در تمـام
قراردادهـاي توسـعهاي كه شـركت ملـي نفت
تنظيـم خواهـد كـرد ،حتمـاً بايـد دانشـگاه هـم
بهعنـوان يـك ركـن آن قـرارداد ،همراه باشـد
و حتـي در مذاكـرات فنـي و اوليـه هـم بايـد
دانشـگاه حضـور داشـته باشـد كـه بـا گذشـت
زمـان نتايـج آن قابـل مشـاهده خواهـد بـود.
در ايــن قراردادهــا همــكاري الزم ميــان
دانشــگاه و صنعــت نفــت بــراي يــك موضــوع
خــاص شــكل گرفتــه اســت كــه خيلــي
ارزشــمند بــوده و نيــاز بــه همــكاري و مراقبــت
دارد .ايــن الگــوي موفــق ميتوانــد در داخــل
صنعــت نفــت در مــوارد ديگــري هــم كاربــرد
داشــته باشــد .همچنيــن ،در ســطح كشــور
نيــز توســط ســاير وزارتخانههــا و ارگانهــا
قابليــت اجرايــي خواهــد داشــت كــه الزمــه
آن ،اعتمــاد بــه دانشــگاه ميباشــد و در مســير
اجرايــي هــم اختياراتــي را بايــد بــراي دانشــگاه
در نظــر گرفــت.
يكـي از تفاوتهـاي ايـن قراردادهـا ،تشـكيل
دو كميتـه زيـر ميباشـد:
اول :کميتـه تخصصـي؛ ايـن كميتـه در
شـركتهاي تابعـه تشـكيل ميشـود و داراي
چهـار عضـو از طـرف دانشـگاه مربوطـه و 4
عضـو از طـرف شـركت ملـي نفـت ميباشـد.
بـراي اوليـن بـار در پروژههـاي پژوهشـي نفتي
ايـن اتفـاق افتاده كه دانشـگاه در ايـن كميتهها
حـق رأي دارد.
دوم :كميتـه راهبـري؛ در ايـن كميته  5عضو از
طـرف شـركت ملـي نفـت و  3عضـو از طرف
دانشـگاه خواهـد بـود كـه ايـن كميتـه ،مرجـع
حـل اختلاف احتمالـي بهوجـود آمـده در
كميتههـاي تخصصـي خواهـد بـود.
البتـه برنامـه قراردادهـاي دهسـاله ،بهصـورت
سـاليانه بازنگـري خواهـد شـد؛ يعنـي برنامـه
مالـي و عملياتـي بهصـورت سـاليانه تنظيـم
ميشـود.
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