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همانطور که استحضار دارید در سنوات گذشته به دلیل عدم وجود برنامه ای هدفمند جهت شناسایی متخصصان جوان برتر
صنعت نفت و استفاده از ظرفیت علمی و فنی و مدیریتی آنها و همچنین نبود برنامه مدون جهت حمایت و توانمند سازی آنها
منجر به مستهلک شدن و از بین رفتن انگیزه و در نتیجه روبرو شدن با معضلی به نام فرار نخبگان شده ایم.
فرایند ارزیابی متخصصان جوان صنعت نفت و معرفی برگزیدگان نهایی ،گامی بسیار موثر در جهت شناسایی نخبگان جوان
صنعت نفت به شمار می رود که با همکاری کانون تفکر جوانان صنعت نفت و با مدیریت مشاور جوان محترم وزیر نفت به
انجام می رسد ،اما مسئله و چالش اساسی در این امر مهم آن است که در صورت عدم وجود برنامه های حمایتی و استفاده از
توان علمی فنی و مدیریتی آنها  ،منجر به مستهلک شدن و از دست دادن انگیزه های شغلی در ایشان شود و به این ترتیب با
ارزیابی و انتخاب و معرفی برگزیدگان متخصصان جوان برتر صنعت نفت صرفاً امکان شناسایی و جذب آنها توسط شرکتهای
خصوصی خارجی تسهیل میشود ،بنابراین الزم است از برگزیدگان نهایی متخصصان صنعت نفت به نحو احسن حمایت و از
ظرفیت علمی و توان فنی و مدیریتی آنها استفاده شود.
تدوین برنامه ای هدفمند برای برگزیدگان متخصصین جوان برتر صنعت نفت در جهت استفاده از ظرفیت علمی و فنی و
مدیریتی آنها و همچنین تدوین برنامه ای جهت حمایت ،توانمند سازی بیشتر و ایجاد انگیزش بیشتر در آنها
در برنامه تدوین شده موارد زیر جهت حمایت و توانمندسازی برگزیدگان متخصصین جوان برتر صنعت نفت پیشنهاد می
شود:
تبدیل وضعیت برگزیدگانی که استخدام رسمی نیستند به استخدام رسمی
برگزاری دوره های تخصصی مدیریتی برای پشتوانه سازی بخشهای مدیریتی صنعت نفت و استفاده از آنها در بخشهای
مدیریتی
فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی باالتر و در رشته تخصصی با کسب مجوز های الزم و معرفی به مراکز
دانشگاهی و پژوهشی ازجمله دانشگاه صنعت نفت-پژوهشگاه صنعت نفت-دانشگاه شهید چمران
معرفی به بنیاد ملی نخبگان و استعدادهای درخشان جهت عضویت و استفاده از تسهیالت بنیاد
ارائه تسهیالت جهت خرید کتب خارجی و فراهم نمودن امکان دسترسی به منابع کتابخانه ای دیجیتالی معتبر جهانی و
مقاالت معتبر علمی
معرفی و ا لزام حضور برگزیدگان متخصصین برتر جوان در طرح های پژوهشی-تحقیقاتی تخصصی که توسط واحدهای
پژوهش و توسعه مجموعه وزارت نفت به انجام می رسد یا به بخش خصوصی واگذار می شود.
بررسی جایگاه سازمانی برگزیدگان و موانع و مشکالت کاری آنها با برگزاری جلسات هم اندیشی.
فراهم نمودن امکان شرکت برگزیدگان متخصصین برتر جوان در همایشها و کنفرانس های معتبر علمی داخلی و خارجی در
زمینه های تخصصی شغلی ایشان

