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نسل جدید قراردادهاي نفتي و بررسی ضرورت ایجاد مرکز "رصدخانه فناوري" 
در صنعت نفت

مجتبی کریمی*، پژوهشگاه صنعت نفت  

مقولـه توسـعه فنـاوري همیشـه یکـي از مهمتریـن اهـداف در نظـام علمـي و صنعتـي کشـور بـوده 
به طوري کـه سـند چشـم انداز 14۰4، جایـگاه اول فنـاوري در خاورمیانـه بـراي بخـش هـاي صنعتـي 
متصـور شـده اسـت. از ایـن منظـر و بـا عنایـت بـه جایـگاه ویـژه فناوري هـاي جدیـد در کاهـش 
هزینه هـاي تولیـد و توسـعه میادیـن نفتـي و همچنیـن تولیـد صیانتـي از مخـازن، ایـن مقولـه در بخـش 
باالدسـتي صنعـت نفـت اهمیـت ویـژه اي دارد؛ خصوصاً آنکه صنعت نفت کشـور هم اکنـون در حال 
آماده سـازي بـراي نسـل جدیـدي از قراردادهـاي نفتـي بـا نـام IPC اسـت و یکـي از وجـوه مهـم این 
قراردادهـا، تأکیـد بـر توسـعه فنـاوري در داخـل و انتقـال فنـاوري مي باشـد. از جملـه مـوارد مهـم در 
انتقـال فنـاوري، شناسـایي و ارزیابـي دقیـق فنـاوري به عنـوان سـنگ بناي ایـن فراینـد اسـت. بـه همین 
منظـور الزم اسـت اطالعـات مربـوط بـه ایـن فناوري ها به صـورت مداوم و منسـجم جمع آوري شـده 
و همچنیـن ارزیابي هـاي یکپارچـه اي از تأثیـر آنهـا بـر عوامـل اقتصـادي، اجتماعـي، فرهنگـي و غیره 
انجـام گیـرد. در فضـای فنـاوری، تصمیم گیری های بجـا و صحیح نیازمنـد اطالعاتی به هنـگام و دقیق 
اسـت کـه گاه یافتـن آنهـا نیازمنـد فعالیت هـای زمان بـر، هزینه بر و مسـتقلی خواهـد بود. در ایـن مقاله 
و بـا درنظـر گرفتـن نیـاز حیاتـي صنعـت نفـت کشـور بـه دیده بانـي دقیـق فناوري  هـاي حـوزه نفت و 
گاز، ادبیـات، ضرورت هـا و لـوازم ایجـاد یـک مرکـز پایـش و تحلیل )رصدخانـه) فنـاوری صنعـت 

نفـت بررسـي شـده و نکاتـي درایـن خصـوص ارائـه مي گردد. 
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صنعـــت  جدیـــد  قراردادهـــاي  در  مهـــم  پیوســـت هاي  از  یکـــي 
نفـــت، پیوســـت فنـــاوري اســـت کـــه محوریـــت آن دربـــاره شـــرایط 
ــور  ــه از حضـ ــتفاده بهینـ ــي اسـ ــاوري و به عبارتـ ــعه فنـ ــال و توسـ انتقـ
ــر  ــور از منظـ ــت کشـ ــت نفـ ــل در صنعـ ــي بین الملـ ــرکت هاي نفتـ شـ
بهره بـــرداري فنـــاوري اســـت. از ایـــن رو، توجـــه بیـــش از پیـــش بـــه 
ـــت.  ـــروري اس ـــت الزم و ض ـــت نف ـــاوري در صنع ـــتراتژي فن ـــات اس ادبی
ـــاوري و  ـــوذ فن ـــه ي نف ـــج در زمین ـــات رای ـــه یکـــي از اقدام ـــوان نمون به عن
ـــي  ـــل پیچیدگ ـــرژي )به دلی ـــش ان ـــوص در بخ ـــوذ به خص ـــع نف ـــع موان رف
و گســـتردگي فناوري هـــاي ایـــن بخـــش) معرفـــي و دراختیـــار قـــرار 
دادن اطالعـــات مربـــوط بـــه فناوري هـــاي نوظهـــور اســـت. ایـــن 
اطالع رســـاني در ســـطوح مختلفـــي صـــورت گرفتـــه و از ایـــن رو 
ـــاني،  ـــتاي اطالع رس ـــت. در راس ـــد داش ـــز خواه ـــي نی ـــان گوناگون ذینفع
الزم اســـت اقداماتـــي یکپارچـــه و نظام منـــد در جهـــت جمـــع آوري، 
تحلیـــل، ارزیابـــي و تبـــادل ایـــن اطالعـــات صـــورت گیـــرد. از ایـــن 
اقدامـــات در ادبیـــات مدیریـــت فنـــاوري تحـــت عنـــوان پایـــش 

ــود.  ــاد مي شـ ــاوري  یـ ــمندانه  فنـ هوشـ
از آنجایي کـــه بخـــش خصوصـــي به دلیـــل عـــدم بازگشـــت ســـرمایه 
در کوتاه مـــدت و برخـــي موانـــع دیگر)کـــه در کشـــورهاي در حـــال 
ـــه  ـــی ب ـــد) تمایل ـــا مي کنن ـــر ایف ـــر رنگ ت ـــي پ ـــع نقش ـــن موان ـــعه ای توس
ســـرمایه گذاري در اینگونـــه فعالیت هـــا نـــدارد، مســـئولیت پایـــش 

ـــت و  ـــود دول ـــه خ ـــته متوج ـــا ناخواس ـــته ی ـــاوري خواس ـــمندانه فن هوش
نهـــاد حاکمیتـــی مي شـــود. از ســـوي دیگـــر، تجربیـــات کشـــورهاي 
ـــودن  ـــي ب ـــل تخصص ـــه به دلی ـــد ک ـــان مي ده ـــه نش ـــن زمین ـــرو در ای پیش
ــپاري  ــه برون سـ ــه، نهاد هـــاي حاکمیتـــي اغلـــب اقـــدام بـ ایـــن وظیفـ

ــد. ــمندانه مي نماینـ ــه پایـــش هوشـ ــوط بـ ــاي مربـ فعالیت هـ
ــاوري  ــش فنـ ــز پایـ ــک مرکـ ــاد یـ ــراي ایجـ ــي بـ ــاي اصلـ فعالیت هـ
مطابـــق بـــا مفاهیـــم پایـــش هوشـــمندانه، طیـــف گوناگونـــي از 
ایـــن  ایجـــاد  بـــراي  برمي گیـــرد.  در  را  تخصص هـــا  و  رشـــته ها 
ـــه  ـــاوري ک ـــه ي فن ـــور در زمین ـــي کش ـــاي اصل ـــد نیازه ـــدا بای ـــز ابت مرک
ـــخص  ـــتند، مش ـــور هس ـــت و کش ـــي صنع ـــاي اساس ـــه از چالش ه برگرفت
ــاوري  ــاي فنـ ــا، حوزه هـ ــن نیازهـ ــا ایـ ــپس متناســـب بـ ــده و سـ گردیـ
ــمندانه  ــش هوشـ ــه پایـ ــوط بـ ــاي مربـ ــایي و فعالیت هـ ــه شناسـ مربوطـ
ـــارکت  ـــن راه، مش ـــر در ای ـــت دیگ ـــز اهمی ـــه ي حائ ـــد. نکت ـــاز گردن آغ
صاحب نظـــران، کارشناســـان و ذي نفعـــان متفـــاوت در بخش هـــاي 
ــا بـــه  ــا هم اندیشـــي و تعامـــل میـــان آنهـ مختلـــف صنعـــت اســـت تـ
ـــردد.  ـــي گ ـــا منته ـــدن فعالیت ه ـــر ش ـــدن و اثربخش ت ـــر ش ـــه کارات هرچ
ـــاز حیاتـــي صنعـــت نفـــت کشـــور  ـــا درنظـــر گرفتـــن نی در ایـــن راســـتا و ب
بـــه پایـــش هوشـــمندانه فناوري  هـــاي حـــوزه نفـــت و گاز، راه انـــدازی 
ـــنهاد  ـــت پیش ـــت نف ـــاوری صنع ـــه) فن ـــل )رصدخان ـــش و تحلی ـــز پای مرک
می شـــود. مرکـــز پایـــش هوشـــمندانه فنـــاوري )رصدخانـــه فنـــاوری) 
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ــرکت ها و  ــي شـ ــای تمامـ ــتره آن نیازهـ ــه گسـ ــت کـ ــت نفـ در صنعـ
ـــط  ـــي مرتب ـــي غیردولت ـــی و حت ـــزرگ و دولت ســـازمان هاي کوچـــک و ب
ــرد،  ــر می گیـ ــرژی را در بـ ــیمي و انـ ــت، گاز، پتروشـ ــع نفـ ــا صنایـ بـ
تشـــریک مســـاعي جـــدی مدیـــران و کارشناســـان ارشـــد چهـــار شـــرکت 
اصلـــي و بدنـــه حاکمیتـــی و سیاســـت گذار صنعـــت نفـــت در حـــوزه 
ـــدی  ـــو ج ـــه نح ـــط را ب ـــای ذیرب ـــان و نهاده ـــی کارشناس ـــاوری و تمام فن

می طلبـــد.
ــات و  ــاوري اطالعـ ــعه ي فنـ ــه توسـ ــه بـ ــا توجـ ــر، بـ ــویي دیگـ از سـ
به طـــور مشـــخص اینترنـــت و خدمـــات مرتبـــط بـــا آن، وب ســـایت ها 
بســـتر مناســـبي بـــراي انتقـــال و انتشـــار اطالعـــات جمـــع آوري شـــده 
ــز  ــد. از ایـــن رو، اغلـــب مراکـ ــمار مي رونـ ــا به شـ از پایـــش فناوري هـ
پایـــش هوشـــمندانه ي فنـــاوري در جهـــان اقـــدام بـــه راه انـــدازي 
وب ســـایت هایي مختـــص فعالیت هـــاي خـــود کـــرده و در واقـــع بـــه 
ـــش  ـــه نمای ـــق ب ـــن طری ـــود را از ای ـــاي خ ـــام فعالیت ه ـــج تم ـــي نتای نوع
مي گذارنـــد. ایـــن وب ســـایت ها بـــه پایگاه هایـــي بـــراي درج اخبـــار 
ـــه  ـــتراتژیک، مباحث ـــي و اس ـــي، فصل ـــاي تحلیل ـــا، گزارش ه و رویداده
و  ســـایر خدمـــات  ارائـــه ي  و  فناوري هـــا  پیرامـــون  تبادل نظـــر  و 

ــده اند. ــل شـ ــط تبدیـ ــات مرتبـ اطالعـ

1- ضرورت ایجاد رصدخانه فناوری
بـــا توجـــه به تعاریـــف ارائـــه شـــده، هوشـــمندی فنـــاوري را می تـــوان 
به  عنـــوان ابـــزاري بـــراي تأمیـــن اطالعـــات مناســـب در زمینـــه ي 
فناوري هـــاي موجـــود و نوظهـــور و همچنیـــن ارزیابـــي آنهـــا بـــا 
توجـــه بـــه وضعیـــت ســـازمان و ارائـــه ي آنهـــا بـــه طـــرق گوناگـــون 
ــا  ــت تـ ــازمان دانسـ ــره در کل سـ ــایت و غیـ ــه،  سـ ــه خبرنامـ از جملـ
بدین ترتیـــب بخش هـــاي مختلـــف ســـازمان بتواننـــد تصمیمـــات 
ــط  ــاي مرتبـ ــایر حوزه هـ ــا سـ ــاوري و یـ ــوزه ي فنـ ــه اي را در حـ بهینـ
ــدي  ــه فراینـ ــمندي فناورانـ ــر، هوشـ ــارت دیگـ ــد. به عبـ ــاذ نماینـ اتخـ
ــرد؛  ــي کـ ــر بررسـ ــرورت آن را از دو منظـ ــوان ضـ ــه مي تـ ــت کـ اسـ
ـــب وکار   ـــمندي کس ـــه هوش ـــیدن ب ـــراي رس ـــي ب ـــر راه ـــت از منظ نخس

کـــه در بخـــش اول به طـــور کامـــل توضیـــح داده شـــد و دوم،  از 
دیـــدگاه ارتبـــاط آن بـــا ســـایر فرایندهـــاي مدیریتـــي و ســـهم آن در 

بهبـــود فعالیت هـــا. 
در واقـــع پایـــش هوشـــمندانه ي فنـــاوري فراینـــدي اســـت کـــه از آن 
در قســـمت هاي مختلـــف ســـازمان و بـــا اهـــداف متفاوتـــي مي تـــوان 
ـــه  ـــمندي فناوران ـــرد هوش ـــده ي کارب ـــی عم ـــور کل ـــت. به ط ـــره گرف به

ــت:  ــر گرفـ ــر در نظـ ــاي زیـ ــوان در بخش هـ را می تـ
 مدیریت فناوري

 مدیریت تحقیق و توسعه
 برنامه ریزي استراتژیک

 مدیریت دانش
 سبد سرمایه گذاری

ــاوري  ــمندی فنـ ــه هوشـ ــی بـ ــا دسترسـ ــن حوزه هـ ــک ایـ ــر یـ در هـ
می توانـــد راه گشـــای تصمیمـــات بهتـــر و متعاقـــب آن عملکـــرد 
ـــمندی  ـــش هوش ـــه، نق ـــردد. در ادام ـــوزه گ ـــازمان در آن ح ـــر س قوی ت
فنـــاوري در یکـــی از مهم تریـــن بخش هـــا یعنـــی مدیریـــت فنـــاوري 

بیـــان می شـــود.

فراینــد   در  فناورانــه  هوشــمندي  نقــش  و  1-1-کارکــرد 
فنــاوري مدیریــت 

ـــی،  ـــوم، مهندس ـــه عل ـــت ک ـــته ای اس ـــي بین رش ـــاوري، مبحث ـــت فن مدیری
و مدیریـــت را به هـــم پیونـــد می زنـــد. از دیـــدگاه مدیریـــت فنـــاوري، 
فنـــاوري اصلی تریـــن عامـــل تولیـــد ثـــروت اســـت و ثـــروت چیـــزی 
فراتـــر از پـــول اســـت کـــه می توانـــد عواملـــی چـــون ارتقـــاء دانـــش، 
ـــی  ـــع طبیع ـــظ مناب ـــع، حف ـــر از مناب ـــتفاده ی موث ـــری، اس ـــرمایه ی فک س
و ســـایر عوامـــل موثـــر در ارتقـــاء اســـتاندارد و کیفیـــت زندگـــی را 
ـــت  ـــتمي اس ـــت سیس ـــع مدیری ـــاوري در واق ـــود]3[.مدیریت فن ـــامل ش ش
کـــه خلـــق، کســـب و به کارگیـــري فنـــاوري را ممکـــن مي ســـازد و 
ـــت  ـــتاي خدم ـــا را در راس ـــن فعالیت ه ـــه ای ـــت ک ـــئولیتي اس ـــامل مس ش
ــد.  ــرار مي دهـ ــتري قـ ــاي مشـ ــاختن نیازهـ ــرآورده سـ ــر و بـ ــه بشـ بـ

فرایند مدیریت فناوري1

گام اول:
شناسایي فناوري ها

گام دوم:
انتخاب فناوري مناسب

گام هفتم:
اشاعه و گسترش فناوري

گام هشتم:
فروش فناوري

گام سوم: 
تعیین روش مناسب 

اکتساب فناوري

گام ششم:
بومي سازي فناوري

گام چهارم:
تعیین منبع مناسب براي 

اکتساب فناوري

گام پنجم: 
اکتساب فناوري
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تحقیـــق، اختـــراع و توســـعه، اساســـي ترین مولفه هـــاي خلـــق فنـــاوري 
ـــاي  ـــر مولفه ه ـــکل-1 بیانگ ـــتند. ش ـــه هس ـــرفت هاي فناوران ـــوع پیش و وق
ـــاوري اســـت. چنانچـــه ســـازماني سیســـتم  ـــد مدیریـــت فن اصلـــي در فراین
ـــا  ـــط ب ـــاي مرتب ـــمندانه ي فناوري ه ـــش هوش ـــور پای ـــه اي به منظ یکپارچ
خـــود در اختیـــار داشـــته باشـــد، مي توانـــد در هـــر یـــک از گام هـــاي 

فراینـــد مدیریـــت فنـــاوري از ایـــن اطالعـــات بهره منـــد شـــود.

2- مراحل راه اندازی مرکز رصد فناوری صنعت نفت
ــمندانه  ــش هوشـ ــرای پایـ ــی بـ ــز ملـ ــک مرکـ ــدازی یـ ــت راه انـ جهـ
ـــن  ـــود. ای ـــی ش ـــد ط ـــی بای ـــاز اساس ـــه ف ـــت، س ـــت نف ـــای صنع فناوري ه
ـــک از  ـــر ی ـــه، ه ـــت. در ادام ـــده اس ـــان داده ش ـــکل-2 نش ـــا در ش فازه
فازهـــای اجـــرای ایـــن فراینـــد بـــه اختصـــار توضیـــح داده می شـــود.

2-1-طراحی مفهومی مرکز پایش فناوري
جهــت راه انــدازی یــک مرکــز ملــی بــرای پایــش هوشــمندانه فنــاوري، 
پیــش از هــر کار بایــد بــه طراحــی مفهومــی آن پرداخــت. ایــن فــاز از 
ــن  ــرای موفقیــت چنی ــی تشــکیل شــده اســت و ب فعالیت هــای گوناگون
مرکــزی و اینکــه بتوانــد به صــورت موثــر و کارا فعالیــت کــرده و 
ــع،  ــت دارد. در واق ــیار اهمی ــود، بس ــانی ش ــه روزرس ــان ب ــول زم در ط
از طریــق یــک طراحــی مفهومــی دقیــق و جامــع اســت کــه طراحــان، 
گرداننــدگان و کاربــران ایــن مرکــز می تواننــد به خوبــی بــا چنیــن 
سیســتمي ارتبــاط برقــرار کــرده و انتظاراتــی را کــه از آن دارنــد، 
ــد  ــاز عبارت ان ــن ف ــرای ای ــرای اج ــای الزم ب ــد. فعالیت ه ــرآورده کنن ب

از:

2-1-1-تعیین اهداف و ماموریت های مرکز
ـــواب  ـــم ج ـــوال مه ـــک س ـــد ی ـــز بای ـــی مرک ـــه طراح ـــروع ب ـــل از ش قب
ـــدازی  ـــه از راه ان ـــت ک ـــی اس ـــداف و ماموریت های ـــود و آن، اه داده ش
ـــه  ـــود ک ـــخص ش ـــد مش ـــع بای ـــی رود. در واق ـــار م ـــزی انتظ ـــن مرک چنی
ـــاوري چیســـت و صنعـــت نفـــت و  ـــاد مرکـــز پایـــش فن هـــدف از ایج
گاز کشـــور در ابعـــاد کالن بایـــد چـــه انتظاراتـــي از چنیـــن مرکـــزي 
ـــور  ـــن دو فاکت ـــوال تعیی ـــن س ـــه ای ـــخ دادن ب ـــه ي پاس ـــد. الزم ـــته باش داش
ـــاط  ـــز در ارتب ـــن مرک ـــا ای ـــي« ب ـــه اهداف ـــا »چ ـــاني« و ب ـــه کس ـــت؛ »چ اس
ـــانی  ـــه کس ـــردد چ ـــن گ ـــد تبیی ـــه اول بای ـــا ک ـــن معن ـــود. بدی ـــد ب خواهن

ـــزي  ـــن مرک ـــد و از چنی ـــرار گیرن ـــز ق ـــن مرک ـــان ای ـــت مخاطب ـــرار اس ق
ـــه چـــه ســـواالت  ـــرای پاســـخ ب اســـتفاده کننـــد و دوم اینکـــه ایـــن افـــراد ب

مشـــخصي بـــه مرکـــز مراجعـــه می کننـــد]1[.

2-1-2-شناسایی منابع اطالعاتی
یکـــی دیگـــر از فعالیت هایـــی کـــه بایـــد در فـــاز طراحـــی مفهومـــی 
ـــات  ـــا و اطالع ـــن داده ه ـــرای تأمی ـــع الزم ب ـــایی مناب ـــود، شناس ـــام ش انج
ــاوري اســـت. در طراحـــی  ــمندانه فنـ ضـــروری جهـــت پایـــش هوشـ
مفهومـــی، فراینـــد اجـــرا و جنـــس داده هـــای مـــورد نیـــاز مشـــخص 
ــا و  ــن داده هـ ــه ایـ ــد کـ ــخص باشـ ــد مشـ ــالوه بایـ ــه عـ ــود. بـ می شـ
ـــع  ـــن مناب ـــی از ای ـــوند. برخ ـــم ش ـــد فراه ـــع بای ـــدام مناب ـــات از ک اطالع
عبارتنـــد از بانک هـــای اطالعاتـــی شـــناخته شـــده در داخـــل صنعـــت 
مورد نظـــر، ســـایت های اینترنتـــی مربـــوط بـــه ســـازمان های فعـــال در 
ـــن  ـــی از ای ـــالوه برخ ـــره. به ع ـــده و غی ـــت ش ـــای ثب ـــوزه، پتنت ه ـــن ح ای
اطالعـــات از طریـــق گزارش هـــا، تحلیل هـــا و مطالعـــات آینده نگـــری 
کـــه در ســـطح کشـــور انجـــام می شـــوند، فراهـــم می شـــود]1[. ذکـــر 
ـــق  ـــه اف ـــه ب ـــا توج ـــان و ب ـــت زم ـــا گذش ـــه ب ـــت دارد ک ـــه اهمی ـــن نکت ای
ـــام  ـــرای انج ـــاز ب ـــی موردنی ـــع اطالعات ـــس مناب ـــده، جن ـــن ش ـــی تعیی زمان
فعالیت هـــای الزم تغییـــر می کنـــد. به طور کلـــی می تـــوان گفـــت 
کـــه روش کســـب اطالعـــات و انجـــام تحلیل هـــا در پایـــش فنـــاوري 

ـــت: ـــر اس ـــر متغی ـــوارد زی ـــاس م ـــر اس ب
 نوع صنعت موردنظر

 افق زماني
 پیچیدگي ساختار و الیه هاي سازماني

ــک  ــمندی کم ــش هوش ــم پای ــه تی ــد ب ــه می توانن ــی ک ــی از منابع برخ
ــد از ]1[: ــد، عبارتن کنن

بــرای  ســازمان ها  ســرمایه گذاری  حجــم  پتنت هــا؛  انتشــارات؛ 
توســعه فنــاوري؛ نمایشــگاه ها؛ دانشــگاه ها؛ مشــاوران و متخصصــان 
خــارج از ســازمان؛ کنفرانس هــای علمــی و تجــاری؛ همکاری هــا؛ 
ــی؛  ــای صنعت ــت؛ کمیته ه ــری دول ــات آینده نگ ــدگان؛ مطالع تأمین کنن
پســت  پروژه هــای  و  دکتــرا  پایان نامه هــای  تحقیقاتــی؛  کمیته هــای 

مصاحبه هــا  دکتــرا؛ 

2-2- ارایه خروجی پایش هوشمندانه فناوري
آخریـــن فـــاز پایـــش هوشـــمندانه فنـــاوري، ارایـــه خروجـــي بـــه کاربـــران 
ـــد  ـــي مي توان ـــن خروج ـــد، ای ـــه ش ـــر گفت ـــه پیش ت ـــور ک ـــت. همانط اس
به صـــورت ارایـــه گـــزارش، برگـــزاري ســـمینار و پنـــل، راه انـــدازي 
وب ســـایت و یـــا ترکیبـــي از اینهـــا باشـــد. امـــا آنچـــه در اینجـــا 
قابـــل ذکـــر اســـت ایـــن نکتـــه اســـت کـــه بـــراي پایـــش هوشـــمندانه 
ــت، گاز و  ــت نفـ ــد صنعـ ــاص ماننـ ــت خـ ــک صنعـ ــاي یـ فناوري هـ
ـــایت  ـــک وب س ـــاد ی ـــن روش، ایج ـــي، بهتری ـــطح مل ـــیمي در س پتروش
اســـت کـــه به طـــور مرتـــب بـــه روز شـــده و بـــراي تمـــام فعـــاالن در 

ــی 2 ــرای دیده بان ــی ب ــز مل ــدازی یــک مرک ــي راه ان فازهــاي اصل
ــت و گاز ــوزه نف ــای ح فناوري ه

طراحی مفهومی پردازش خروجی
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آن صنعـــت قابـــل دسترســـي باشـــد. در ایـــن قســـمت به طـــور خـــاص 
ـــار  ـــل انتظ ـــاي قاب ـــه اي از خروجي ه ـــه و خالص ـــزار پرداخت ـــن اب ـــه ای ب
از آن ارایـــه مي گـــردد. خدمـــات ارایـــه شـــده در وب ســـایت مرکـــز 
ـــي  ـــگان و برخ ـــا رای ـــي از آنه ـــه برخ ـــاوري را ک ـــمندانه فن ـــش هوش پای
دیگـــر غیررایـــگان هســـتند، مي تـــوان به طـــور کلـــي بـــه ســـه دســـته 

ـــرد: ـــیم ک تقس

الف( رویدادها و اخبار
 تازه هاي جهان فناوري در زمینه هاي فني، بازار، ...

 تقویم رویدادها
 اخبار کنفرانس ها

 ارسال خبرنامه الکترونیک براي اعضا

ب( تحلیل ها و گزارش ها
 شناســایي تغییــر و تحــوالت اجتماعــي، اقتصــادي، سیاســي و فرهنگــي 
موثــر بــر فنــاوري و ارزیابــي اثــرات آنهــا بــر فضــاي فنــاوري و اثــرات 

فنــاوري بــر آنهــا
مدیریــت  مختلــف  حوزه هــاي  زمینــه  در  تحلیلــي  گزارش هــاي   

(... فنــاوري )آینده نگــري، روندیابــي، شناســایي چرخــه عمــر، 
 بررسي و تحلیل منحني روندهاي مرتبط با فناوري

ج( بانک اطالعاتي در زمینه فناوري
 درخت فناوري هاي حوزه نفت، گاز و پتروشیمي

ــر  ــه ه ــي و تاریخچ ــنامه فن ــخصات، شناس ــه مش ــوط ب ــات مرب  اطالع
ــاوري فن

 اطالعات مربوط به دارندگان فناوري ها
 اطالعات مربوط به پتنت ها و نوآوري هاي حوزه فناوري

 اطالعات مربوط به فناوري هاي نوظهور
ــطح  ــه در س ــعه اي ک ــق و توس ــز تحقی ــه مراک ــوط ب ــات مرب  اطالع
جهانــي در زمینــه توســعه فناوري هــاي حــوزه نفــت و گاز فعالیــت 

. مي کننــد

د( سایر خدمات
ــت،  ــه، ماموری ــاوري )تاریخچ ــمندانه فن ــش هوش ــز پای ــي مرک  معرف

ــي...) ــایل حقوق ــان، مس ــان، ذي نفع متولی
 معرفي متولیان وب سایت و نحوه تماس با آنها

 نقشه سایت
 موتور جستجو

 فروم هاي تخصصي
 عضوگیري و ارایه خدمات ویژه به اعضا

 ارایه مشاوره به سازمان ها
 کتابخانــه )معرفــي کتاب هــا و مجــالت مربــوط بــه فناوري هــاي 

ــاوري) ــت فن ــوزه مدیری ــن ح ــت و همچنی صنع
 لینک سایت هاي مشابه
 امکان دانلود اطالعات

 امکان دانلود ویدیو و فایل هاي صوتي
 امکان دانلود مقاله

 برگزاري کنفرانس هاي تخصصي

نتیجه گیري
ـــت  ـــه صنع ـــوالت فناوران ـــر و تح ـــا و تغیی ـــي از رویداده ـــه آگاه ـــاز ب نی
نفـــت و گاز و ارایـــه آن از یـــک مرجـــع واحـــد و معتبـــر و بـــا 
مکانیزمـــي یکپارچـــه، به شـــدت احســـاس مي گـــردد. راه انـــدازي 
ــخ  ــاز را پاسـ ــن نیـ ــي ایـ ــه به خوبـ ــن اینکـ ــد ضمـ ــه مي توانـ رصدخانـ
ـــه  ـــن زمین ـــات در ای ـــتراک گذاري اطالع ـــه اش ـــراي ب ـــتري ب ـــد، بس گوی
ــن  ــم آورد. همچنیـ ــا فراهـ ــن فضـ ــد در ایـ ــاي مفیـ ــه تحلیل هـ و ارائـ
ـــري بـــراي  ـــازوکار پشـــتیبان تصمیم گی ـــد یـــک س رصدخانـــه، مي توان
تصمیم گیـــران پژوهـــش و فنـــاوري در حـــوزه فناوري هـــاي ایـــن 

بخـــش تلقـــي گـــردد.
خروجـــي ایـــن پـــروژه نیـــز هماننـــد آنچـــه دربـــاره هوشـــمندي 
ـــه  ـــوالت فناوران ـــر و تح ـــش تغیی ـــز پای ـــک مرک ـــد، ی ـــان ش ـــي بی رقابت
در زمینـــه صنعـــت نفـــت و گاز خواهـــد بـــود. قســـمت عمـــده اي از 
ـــان و  ـــان، مهندس ـــراي کارشناس ـــتفاده ب ـــل اس ـــز قاب ـــن مرک ـــات ای اطالع
ـــات روز  ـــان اطالع ـــا در جری ـــود ت ـــد ب ـــوزه خواه ـــن ح ـــگران ای پژوهش
ـــات  ـــن اطالع ـــد. همچنی ـــن نماین ـــود را تأمی ـــاي خ ـــد و نیازه ـــرار گیرن ق
ـــر روي  ـــب ب ـــل مناس ـــه تحلی ـــایت در صورتي ک ـــن س ـــق ای ـــه روز و موث ب
کالن  تصمیم گیري هـــاي  جهـــت  مي توانـــد  گیـــرد  صـــورت  آن 
ـــرد. از  ـــرار گی ـــور ق ـــت کش ـــت نف ـــد صنع ـــران ارش ـــتفاده مدی ـــورد اس م
ـــار  ـــج و انتش ـــه تروی ـــوان ب ـــز می ت ـــن مرک ـــدازی ای ـــداف راه ان ـــر اه دیگ
ـــاوری  ـــش و فن ـــت گذاری پژوه ـــت و سیاس ـــا مدیری ـــط ب ـــث مرتب مباح
در صنعـــت نفـــت و نیـــز کمـــک بـــه شبکه ســـازی و تقویـــت روابـــط 

ـــرد.  ـــاره ک ـــت اش ـــت نف ـــوآوری صنع ـــام ن ـــزاء نظ اج
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