نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 905

مرجان طباطبائی :ضرورت پررنگ شدن ارتباط میان صنعت
نشگاه را میتوان از الزامهای مناسبات هر جامعه اقتصادی
ست که حاصل جمع آن ،ارتقای دانش و فناوری در این حوزه
اهد بود .این مساله در مراکز تخصصی اقتصادی کشور،
چون پژوهشگاه صنعت نفت ،دارای نقشی دو چندان است،
ونه که جعفر توفیقی در قامت ریاست پژوهشگاه صنعت
ت به عنوان چهرهای که از دل دانشگاه آمده ،در گفتوگو با
شعل» می گوید که تقویت و توسعه این مهم را در دستور
خود قرار داده است.به گفته او در حال حاضر بالغ بر 17
رداد و تفاهمنامه ميان پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاههاي
تلف در زمينه به كارگيري ظرفيتها و توانمنديهاي طرفين

شامل منابع انساني ،امكانات و فضاي آزمايشگاهي ،كارگاهي،
كتابخانهاي ،بانكهاي اطالعاتي ،ارائه طرحهاي پژوهشي
مشترك بينالمللي ،برگزاري مشترك دورههاي آموزشي و
توسعه نرمافزارهاي تخصصي به امضا رسيده است.صحبت از
نقش دانشجویان در پروژههای پژوهشی که میشود ،اشاره
میکند که تقریبا در  10سال گذشته ،حدود  400دانشجوی
دکترا و کارشناسی ارشد از دانشگاههای مختلف در پژوهشگاه
مشغول پروژه بودند.خواسته او از مدیران صنعت نفت این است
که از ظرفیت پژوهشگاه صنعت نفت ،غفلت نکنند و ارزش
بیشتری برای پژوهشگاه قائل شوند .متن گفتوگوی «مشعل»
با رییس پژوهشگاه صنعت نفت در ادامه میآید:

گفتوگو را از ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت
نفت آغاز کنیم .نقطه تالقی این دو حوزه کجاست؟
اقتصاد دانش بنیان ،یکی از سیاستهای اصلی کشور ماست
که آن هم موکول به صنعت دانش بنیان است؛ صنعتی که از
ظرفیتهای دانشی کشور و حتی جهان ،بیشترین بهره را میبرد
و روز به روز سطح توانمندیهای دانشی و فناوری خود را ارتقا
میدهد .با توجه به اینکه موضوع اصلی در صنعت دانش بنیان،
مساله دانش است ،بنابراین نقش دانشگاهها بسیار اهمیت
مییابد .امروز دانشگاهها کاالیی را عرضه میکنند که صنعت
دانش بنیان ،بشدت به آن نیازمند است .همین ،نقطه تالقی
دانشگاه و صنعت محسوب میشود؛ صنعتی که اصرار دارد به
ترازهای باالتری از دانش و فناوری ارتقا پیدا کند و قابل رقابت
در تراز جهانی باشد ،بتواند به اقتصاد کشور کمک کند و از
به رهوری باالیی برخوردار باشد .بنابراین اینجاست که ارتباط و
همکاری میان دانشگاه و صنعت گره میخورد و به نظر من به
یک ضرورت تبدیل میشود .به شکلی که مطالعه تجربه جهانی
هم بیانگر آن است که تمام صنایعی که امروز در سطح جهان از
نظر دسترسی به فناوری پیشتاز و پیشرو هستند ،حتما با
شبکهای از دانشگاههای خود و سایر کشورها در ارتباط و
همکاری بوده و هستند .بنابراین ارتباط میان دانشگاه و صنعت،
حیاتی و ضروری است .اگر این اتفاق نیفتد ،دستیابی به صنعت
و اقتصاد دانش بنیان دشوار خواهد بود.

