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سخن نخستفنی

سردبیر 

صنعت نفت محرک دانشگاه و یا دانشگاه محرک صنعت نفت؟

چندين دهه است كه در كشور ما از ارتباط 
صنعت و دانشگاه صحبت می شود و هم زمان 
با هفته ی »پژوه��ش و فناوری« طبق روال 
عادی و همیش��گی بحث ارتباط دانشگاه و 
صنعت به میان می آید و به طور کلیش��ه ای 
چالش ه��ای موجود و عوام��ل مختلف عدم 
موفقیت درنهادینه ش��دن این تعامل مورد 
بحث و بررس��ی قرار می گیرد. در این میان 
موانع زیادی ذکر می گردد که بخشی از آنها 
به صنعت و بخشی دیگر به دانشگاه منتسب 
می شود. نکته ای که وجود دارد این است که 
آیا باید دانش��گاه پیش قدم ش��ده و محرک 
صنعت باش��د و یا بالعکس. در این نوش��تار 
تعامل  تاریخچ��ه ی  مس��تندات،  براس��اس 
بین دانش��گاه و صنعت نف��ت )وزارت نفت 
به طور عام و ش��رکت ملی نفت ایران به طور 
خاص( در س��ه دهه ی گذشته مورد ارزیابی 
ق��رار می گیرد؛ برای رس��یدن به این هدف 
می توانیم براساس سیرتحول  دانشگاه ها به 

این مقوله بپردازیم.
دانش��گاه به عنوان یک نهاد پیش��رو از بدو 
ش��کل گیری در دنیا س��یر تحولی را دنبال 
و س��ه نس��ل مختلف را تجربه کرده است. 
»دانشگاه  نسل اول«که تا دهه ی اول انقالب 
ادامه داشته، به نام دانشگاه  »آموزش محور« 
یا »دانش��گاه  آموزشی« شناخته می شود که 
ه��دف و وظیفه آن، ارائه آم��وزش و صدور 
مدرک تحصیلی بوده و برای توس��عه کشور 
فقط به تربیت نیروهای مجرب آموزش دیده 
پرداخت��ه ک��ه ای��ن ویژگ��ی از محورهای 
اصلی »دانشگاه های نس��ل اول« بوده است 
و فارغ التحصیالن آن ب��رای امر تدریس در 
این مراکز و س��ایر مراکز علمی دیگر و  نیز 

پر کردن پس��ت های مدیریت��ی در صنعت 
کشور آماده می شوند؛ لذا،  آموزش نیروهای 
انسانی جهت آگاهی بخشی و افزایش سطح 
آگاه��ی جامعه نی��ز تربیت نیروی انس��انی 
برای انجام امور صنعتی و مدیریتی کش��ور 
صرف می ش��د. نمونه ی این نوع دانش��گاه ها 
که مبتنی بر فعالیت های تعلیمی اس��ت در 
کشور ما بسیار است و اغلب دانشگاه های ما 
در این نسل باقی مانده اند. سوالی که وجود 
دارد این است که نس��ل اول دانشگاه ها، آیا 
در رف��ع نیازه��ای صنعت نف��ت )در بخش 
باالدس��تی( موف��ق بوده اند؟ یا ب��ه عبارتی 
توانایی تربیت نیروی متخصص دانش��گاهی 
در گرایش ه��ای مختلف مهندس��ی نفت را 
داشته اند؟ با بررسی رش��ته های دانشگاهی 
در دهه ی ش��صت و هفتاد شمس��ی به این 
واقعیت پی می بریم که تا س��ال 1375 تنها 
دانش��گاهی که رش��ته کارشناسی مرتبط با 
حوزه ی باالدس��تی نفت )مهندسی شیمی-

گرایش بهره برداری از منابع هیدروکربوری( 

داشته، دانشگاه صنعت نفت بوده است. این 
دانش��گاه در سال 1380 دوره ی کارشناسی 
مهندسی نفت با گرایش بهره برداری از منابع 
نفت ، حفاری و استخراج نفت، مخازن نفت، 
و مهندسی اکتش��اف نفت را تاسیس نمود. 
اولین دوره کارشناس��ی مهندس��ی نفت در 
»دانش��گاه صنعتی امیرکبیر« و »دانش��گاه 
صنعتی شریف« در سال 1383 دایر گردید؛ 
یعنی تا قبل از س��ال 1383 در هیچ کدام از 
دانشگاه های کشور رشته مهندسی نفت )در 

گرایش های مختلف( وجود نداشت. 
 به دلیل نیاز مبرم صنعت نفت به گرایش های 
مختلف باالدستی )مهندسی نفت(، در سال 
1381 ب��ا حمای��ت وزارت نفت، دانش��کده 
صنعتی ش��ریف،  دانش��گاه های  در  نف��ت 
مرحل��ه  در  و  ته��ران  صنعتی امیرکبی��ر، 
بعد در دانش��گاه های ش��یراز، س��هند تبریز 
و خلی��ج ف��ارس و ...  تاس��یس گردید و با 
تجهیز آزمایش��گاه ها و هم چنین حمایت از 
دانش��جویان دوره کارشناسی ارشد در قالب 

 1   حجم پروژه های تحقیقاتی و تعداد پایان نامه های حمایت شده در شرکت ملی نفت ایران 
در طی سال های 1387 تا 1395
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اعزام به خارج برای انجام پایان نامه و نیز اخذ 
دانشنامه های »دو مدرکی«1 در سال 1379 
و 1380، دوره های کارشناس��ی ارش��د و در 
ادامه کارشناسی در رشته های ذکر شده بنا 
نهاده ش��د. در یک کالم، محرک دانشگاه ها 
در نسل اول برای آموزش نیروهای مورد نیاز 
صنعت نفت در باالدستی را می توان وزارت 

نفت دانست. 
»دانشگاه های نسل دوم« با ظهور تحقیقات 
پایه شکل گرفته و عموماً پژوهشی و مبتنی 
ب��ر فعالیت های تحقیقاتی بنا ش��دند، یعنی 
پژوهش محور بوده و با توسعه مرزهای دانش 
و پژوهش های بنیانی و نیز تربیت نیروهای 
متخصص کش��ور پدیدار شدند. این نسل از 
دانش��گاه ها ضمن فعالیت های آموزشی که 
مختص دانشگاه های نس��ل اول است توجه 
بیش��تری به مباحث پژوهش��ی و کاربردی 
داشته و خروجی آنها افزایش تعداد مقاالت 
ایران در میان کش��ور های پیشرفته بود که 
اکثر دانش��گاه ها در ایران نیز به این سمت 
حرکت کرده اند. دوران طالیی دانشگاه های 
نسل دوم )از منظر صنعت نفت( را می توان 
دهه ی هشتاد دانس��ت. بعد از پایه گذاری و 
توسعه رش��ته های کارشناسی و کارشناسی 
ارش��د )و در ادام��ه دکت��ری(  گرایش های 
مختلف مهندس��ی نفت در دانشگاه ها، نیاز 
مبرم به ایجاد ش��رایط پژوهش و تحقیقات 
و هم چنین حمایت از پروژه های دانشجویی 
در این نهادهای آموزش��ی ضرورت داش��ت. 
در این مرحله با ایجاد پس��ت های سازمانِی 
»مدیری��ت پژوهش و فناوری« در ش��رکت 
پروژه ه��ای  تابع��ه،  ش��رکت های  و  نف��ت 
تحقیقاتی زیادی تعریف و به اساتید دانشگاه 
مح��ّول گردید. برای اختصار در کالم، حجم 
پروژه ه��ای تحقیقات��ی و هم چنی��ن تعداد 
پایان نامه های حمایت شده در طی سال های 
1387 ت��ا 1395  ب��ا اس��تناد ب��ه س��ایت 

»پژوهش و فناوری ش��رکت ملی نفت« در 
جدول-1 نش��ان داده شده اس��ت؛ به دلیل 
عدم وجود اطالعات، سال های قبل از 1387 

آورده نشده است.
همان گون��ه که مش��اهده می ش��ود در این 
بازه زمان��ی، صنعت نف��ت به عنوان محرک 
دانشگاه های نسل دوم عمل کرده و با ارجاع 
پروژه های پژوهش��ی به مراکز دانش��گاهی، 
زمین��ه رش��د در فعالیت های پژوهش��ی و 

بنیادی را فراهم نموده است. 
اما »دانش��گاه های نس��ل س��وم« ب��ا ظهور 
تحقیقات کاربردی و »نیاز محور« شکل گرفته 
و عموماً کارآفرین و مبتنی بر حل مس��ائل 
جامع��ه با رویک��رد علم��ی و نظام یافته در 

تعامل با محیط پیرامونی هستند.
در این دانشگاه ها، محور و مأموریت کانونی 
نظ��ام دانش��گاهی، کارآفرین��ی اس��ت. در 
چنین دانشگاهی، دانشجویان باید هم زمان 
مجموع��ه ای از دان��ش، مدیری��ت دانش و 
مدیریت کارآفرینی را فراگیرند تا بتوانند در 

زمینه ی صنعت شروع به فعالیت کنند.
ش��کل گیری و اثربخشی دانشگاه کارآفرین، 
بدون توسعه ی نظام مند آموزِش کارآفرینی 
و مهارت آموزی موثر دانش��جویان، استادان، 
مدی��ران و کارکنان نظام دانش��گاهی و نیز 
تقویت ویژگی های کارآفرینی منابع انسانی 
دانش��گاه، امکان پذیر نیست. بنابراین، یکی 
از وجوه و منظرهای کلیدی دانش��گاه نسل 
سوم، توس��عه مهارت های شغلی، حرفه ای و 
شایس��تگی ها و توانمندسازی دانشجویان و 
اس��تادان هم سو با فرایند توسعه ملی و حل 

مسائل جامعه به روش علمی است.
خوش��بختانه ب��ا سیاس��ت های صحی��ح و 
برنامه ریزی ش��ده در بدن��ه ی کالن صنعت 
نفت، حرکت از پروژه های کوچک پژوهشی 
و بنیادی به س��مت طرح های کالن »فناور 
محور« در س��ال 1393 آغاز شد و با امضای 

موافقت نامه 10 س��اله با 9 دانش��گاه معتبر 
کشور، برای نخستین بار مطالعات تولید نفت 
و افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی در 
کش��ور به دانشگاه ها س��پرده شد. پرهیز از 
پراکندگ��ی، تمرکز روی یک میدان و تقاضا 
محور بودن از ویژگی های این قراردادها بوده 
و دانش��گاه ها به صورت گروهی و ش��بکه ای 
در پیش��برد اهداف پژوهشی و فناورانه نفت 
ایفای نقش می کنند. براین اساس، مطالعه ی 
»می��دان آزادگان جنوب��ی« به »انس��تیتو 
مهندس��ی نفت دانش��گاه تهران«، »میدان 
نفت��ی دارخوی��ن« ب��ه دانش��گاه امیرکبیر، 
»میدان نفتی س��روش« به دانش��گاه سهند 
تبریز، »میدان اهواز« به پژوهش��گاه صنعت 
نف��ت، »می��دان کرنج« ب��ه دانش��گاه آزاد 
اسالمی، »میدان کوپال« به دانشگاه صنعتی 
شریف، »میدان منصوری« به دانشگاه شیراز، 
»میدان گچساران« به دانشگاه صنعت نفت 
و »می��دان بی بی حکیمه« به پژوهش��کده 

ازدیاد برداشت واگذار شد. 
در زمین��ه ی فناوری ه��ای م��ورد نی��از در 
ح��وزه ی اکتش��اف نی��ز بعد از شناس��ایی 
انعق��اد موافقت نامه  نیازه��ای فناورانه ب��ا 
ده س��اله با پن��ج دانش��گاه  »خوارزمی«، 
»فردوس��ی مش��هد«، »صنعتی شاهرود«، 
»شهيد بهش��تي« و »شهید چمران اهواز« 
در سال 1395 جهت توسعه ی فناوری های 
س��نگ های کربنات��ه ی ش��کافدار، بهب��ود 
تصویر س��ازِی زی��ر س��طحی، ژئومکانیک، 
ژئوش��یمیایی اکتش��افی- با تاکید بر مدل 
سازی و ژئوشیمی سطحی- انجام پذیرفت. 
کالم آخر این که، به موازات تغییر دانشگاه ها 
از نس��ل اول به نس��ل س��وم )در زمینه ی 
باالدس��تی نف��ت(، صنعت نف��ت به عنوان 
محرک، نقش اساس��ی در  روان س��ازی و 
پیش��برد دانش��گاه ها در این تغییرات ایفا 

کرده است.


