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نگاهي به برگزاري هفتمين همايش ساليانه 
مديريت پژوهش و فن آوري شركت ملي نفت ايران

 مديريت پژوهش و فناوري

مقدمه 
هفتمين همايش ساليانه مديريت پژوهش و فن آوري شركت ملي 
نف�ت ايران، همزمان با هفته پژوهش، در روز دوش�نبه مورخ 87/10/2 

برگزار گرديد.
 وزي�ر نفت و تع�دادي از معاونين، مدير عامل ش�ركت ملي نفت، 
تعدادي از مديران عامل شركتهاي تابعه، تعدادي از نمايندگان مجلس 
ش�وراي اس�المي، معاون فن آوري معاون�ت علمي و ف�ن آوري رييس 
جمهور، رؤس�اي دانشگاه ها و جهاد دانش�گاهي، مسئولين پارك هاي 
فن آوري و جمع كثيري از محققين و پژوهش�گران صنعت نفت كشور 

در اين همايش حضور يافتند.
از مهمتري�ن اه�داف برگ�زاري اين هماي�ش مي توان ب�ه بحث و 
بررس�ي در خصوص مشكالت پژوهشي و تحقيقاتي صنعت نفت كشور 
و همچني�ن سياس�تهاي كالن دولت، وزارت نفت و ش�ركت ملي نفت 

ايران در زمينه پژوهش و فن آوري اشاره نمود.

برگزاری نمايشگاه
در حاشيه اين همايش، نمايشگاهي از دستاوردهاي پژوهشي 
مديري��ت پژوه��ش و فن آوري ش��ركت ملي نفت اي��ران و كليه 
شركتهاي تابعه برگزار گرديد كه مورد استقبال بازديد كنندگان 

قرار گرفت.
 

سخنرانان همايش
در مراس��م افتتاحيه همايش، پس از اجراي سرود ملي كشور و 

قرائت كالم ا... مجيد، سخنرانان زير به ايراد سخن پرداختند : 
 وزير نفت،

 مدير پژوهش و فن آوري شركت ملي نفت، 
 معاون فن آوري معاونت علمي و فن آوري رئيس جمهور و

 مدير عامل شركت ملي نفت.
 كه چکيده اي از سخنان آنها در ذيل آمده است:

مهندس غالمحسين نوذري، وزير نفت:
» كليه انديش��مندان بايد به دنبال كليدي باش��ند كه بتوان با 
آن قفل تنگناها و مش��کالت عملياتي -كه مجموعه وسيع صنعت 
نفت با آن روبروست- را بازگشايي نموده و بر اساس برنامه توسعه 
پنجم به توليد روزانه پنج ميليون و دويس��ت هزار بش��که نفت و 

يک ميليارد متر مکعب گاز دست يابند.
 صنعت نفت كشور ما نياز به تحقيق و پژوهش دارد، بايد در 

اين زمينه ايده هاي جديدي آفريد. 
صنعت نفت كش��ور ما با دو چالش اساسي روبروست: نيروي 
انس��اني و ضريب بازيافت نفت. در خصوص نيروي انس��اني بايد 

برنامه ريزي هاي صحيحي انجام شود تا برآيند فعاليت هاي اين 

* مريم قلياقي زاده/ گردآوري و تهيه 
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نيرو منجر به توس��عه كش��ور گردد. بايد ايج��اد انگيزه نمود و از 
انديشمندان گمنام حمايت كرد. در خصوص ضريب بازيافت نفت 
نيز بايد با برنامه ريزي هاي مش��خص تالش نم��ود تا اين ضريب 

حداقل يک درصد افزايش يابد. 
به طور كل��ي بايد با انجام فعاليتهاي پژوهش��ي اهداف ذكر 
ش��ده را تحقق بخشيم و پس از آن پژوهش را به سمت كاربردي 
ش��دن سوق دهيم. زنجيره پژوهش بايد به فن آوري ختم گردد و 

تجاري شود.«

دكتر محمد علي عمادي، 
مدير پژوهش و فن آوري شركت ملي نفت ايران:

» در اي��ن هماي��ش درصدد هس��تيم ك��ه در خصوص رفع 
مش��کالت و تنگناه��اي پيش روي فعاليتهاي پژوهش��ي بحث و 
بررسي هايي را انجام دهيم. محورهاي پژوهشي مديريت پژوهش 
و ف��ن آوري در حوزه هاي ازدياد برداش��ت از مخازن نفت و گاز و 

مسائل باالدستي صنعت نفت متمركز مي باشد. 

دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي از بازيگران و نقش آفرينان اصلي 
حوزه تحقيقات و فن آوري كشور هستند. بسياري از اين دانشگاهها 
به همراه مراكز تحقيقاتي در خصوص تحقق اهداف پژوهشي با اين 

مديريت همکاري مي نمايند. 
يک��ي از اه��داف مديريت پژوهش و ف��ن آوري، تکميل زنجيره 
پژوهش و هدايت فعاليتهاي پژوهش��ي به سمت بازار و تقاضا محور 
كردن آن در بازار مي باش��د. نيروي انس��اني در اي��ن مهم نقش به 
س��زايي دارد و همواره درصدد اجرايي ش��دن و اثربخشي تحقيقات 

گام برمي دارد.
مديري��ت پژوه��ش و ف��ن آوري كميت��ه اي را با عن��وان »كميته 
راهبري« تش��کيل داده اس��ت كه وظيفه آن، تعريف، تبيين و هدايت 
پروژه هاي تحقيقاتي مي باش��د. اميد اس��ت كه با وجود اين كميته ها و 
همکاري هاي برنامه ريزي ش��ده با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي داخلي 

و بين المللي، بر اس��اس محورهاي پژوهشي تعريف شده، ايجاد 
مراكز نخبگي و تجهيز نمودن آزمايشگاه هاي دانشگاه هاي كشور، 
برگزاري جلسات شوراي پژوهشي با دانشگاه ها، مشاركت با مراكز 
تحقيقاتي معتبر دنيا و حضور در مجامع بين المللي انرژي كه تا 
كنون فعاليتهاي بس��ياري در اين زمينه ها انجام شده است بتوان 

كليه مشکالت پيش روي اين مديريت را از ميان برداشت.«

دكتر حسين ساالر آملي، 
معاون فن آوري معاونت علمي و فن آوري رييس جمهور: 

» بر اس��اس قانون يک درصد و يا بن��د 26 قانون بودجه 
س��ال 1387 كل كشور، ش��ركت ملي نفت ايران مکلف است 
حداقل يک درصد از بودجه عملياتي خود را صرف هزينه هاي 

پژوهشي نمايد. 
بايد اذعان نمود كه اين قانون به صورت جدي با مجموعه 
فعاليتهاي شركتهاي مختلف و در رأس آنها شركتهايي كه زير 
نظر وزارت نفت هس��تند گره خورده است. فعاليتهاي علمي و 
فن آوري در داخل كش��ور پيشرفت بسيار خوبي داشته است، 
اما در دو موضوع ضعف هايي ديده مي ش�ود، يكي ضعف شديد در 
رشته هاي علوم انساني و ديگري كشش بازار كه با بحث و مبادالت 

بيشتر در اين زمينه ها ميتوان به رفع اين مشكالت كمک نمود.

در خص��وص انجام فعاليت هاي مذك��ور و همچنين انجام 
پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي دو وزارتخانه بهترين عملکرد 

را داشته اند، وزارت نيرو و وزارت نفت. 
اميدواريم با نشستها و برنامه ريزي هايي كه براي وزارتخانه هاي 
ديگر نيز انجام ش��ده اس��ت آنها هم بتوانن��د عملکرد خود را 

بهبود بخشند.
انتظار ديگر اين اس��ت كه توازن در طرحهاي پژوهشي )به 
صورت كالن( برقرار گردد نبايد همه نگاه ها به س��مت تحقيقات 
آزمايش��گاهي و كارگاهي معطوف ش��ود، باي��د از اين مراحل 
عبور كرده و به مراحل پيش��رفته تر رس��يد. يکي از وظايفي 
كه قانون و هيات وزيران بر عهده ما گذاشته است رعايت اين 

توازن است.
چالش ديگري كه با آن روبرو هستيم، گرايش شديد به سمت 
دانش�گاه هاي بزرگ اس�ت، ما باي�د توانمندي هاي دانش�گاه هاي 
كوچ�ک را افزايش دهيم. دانش�گاه هاي بزرگ بايد دانش�گاه هاي 
كوچكت�ر را تحت پوش�ش قرار داده و از اين طريق دانش�گاه هاي 

كوچک نيز فعاليت هايي را انجام دهند.«
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مهندس سيف ا... جشن ساز،
 مديرعامل شركت ملي نفت ايران:

معاون وزير نفت با بيان اين نکته كه شركت ملي نفت ايران 
بايد يک درصد از بودجه عملياتي خود را به فعاليت هاي پژوهشي 
اختصاص دهد، گفت: در سال جاري اعتباري معادل 100ميليارد 
تومان براي اين منظور در نظر گرفته ش��ده اس��ت كه علي رغم 
ابالغ فن آوري ه��اي جديد در ارتباط ب��ا انرژي هاي نو، كماكان 
منابع هيدروكربوري اع��م از نفت و گاز در تأمين نيازهاي انرژي 
امروزه جهان هم چنان بيش��ترين سهم را به خود اختصاص داده 
است. از اين رو به نظر مي رسد مساله تأمين انرژي يکي از عوامل 
عمده تمام درگيري هاي سياسي و نظامي در اكثر نقاط جهان از 

جمله خاورميانه و خليج فارس به شمار مي رود. 
ايشان در ادامه با توجه به نياز صنايع مختلف جهان، به منابع 
نف��ت و گاز و همچنين چالش هاي موجود در تأمين انرژي اظهار 
داش��تند: برخي از اين چالش ها نظير مسائل سياسي و اقتصادي 
جنبه برون صنعتي داش��ته و پاره اي ديگر مانند مشکالت ناشي 
از افت توليد و مس��ائل مرتبط با مخ��ازن، همچنين پايين آمدن 
ضريب موفقيت در عمليات هاي اكتش��افي، جنبه درون صنعتي 
دارند كه در نهايت هر دو جنبه چالش هاي دروني و بيروني باعث 
شده است كه مش��کالت متعددي براي كش��ورها و شركت هاي 
تولي��د كننده نف��ت و گاز به وجود آيد كه به منظور ش��ناخت و 
ارزيابي اين چالش ه��ا اعم از فني و غيرفني و تعيين راه حل هاي 
صحي��ح و علمي آنها، باي��د طرحي نو ايجاد گ��ردد تا بتوان اين 

مشکالت را به بهترين وجه ممکن حل نمود.
مدير عامل ش��ركت ملی نفت با اش��اره به تعريف پروژه هاي 
جدي��د افزودند: ش��ركت ملي نفت ايران اي��ن فرصت را غنيمت 
ش��مرده و تصميم دارد با تعريف پروژه ه��ا و طرح هاي كاربردي 
و همچني��ن بهره گي��ري از تمام دانش كارشناس��ان نفتي كه در 

بخش هاي گوناگون مشغول خدمت هستند، مشکالت اين صنعت 
را از طري��ق پژوهش و تحقيق مورد بررس��ي ق��رار دهد. امروزه، 
ش��اهد آن هستيم كه مديريت پژوهش و فن آوري  توانسته است 
مطالعات بيش از 227 طرح پژوهشي را به اتمام برساند و 264طرح 
پژوهش��ي ديگر را در دست اجرا داشته باشد كه از جمله ثمرات 
آن حمايت بيش از 1227پروژه پژوهش��ي دانشجويي در مقاطع 

دكتري و كارشناسي ارشد در زمينه هاي مختلف مي باشد.«
در ادام��ه مديرعامل ش��ركت ملي نفت با توج��ه به افزايش 
دامن��ه فعاليت ه��اي مديري��ت پژوه��ش و ف��ن آوري و افزودن 
تحقيقات علمي در مس��ائل غي��ر فني، عالوه بر موضوعات فني و 
كاري اي��ن مديريت، كاربردي بودن و تجاري ش��دن تحقيقات و 
پژوهش ه��اي مورد نظر را از نکات درخور توجه دانس��ته و خاطر 
نشان نمودند كه واگذاري برخي از امور به شركت هاي متخصص 
و استفاده از نتايج آنها مي تواند باعث موفقيت شركت هاي بزرگ 
ملي و بين المللي ش��ود چنانچه امروزه شركت هاي بزرگ، توليد 
نرم افزارهاي مورد نياز خود را به ش��ركت هاي متخصص در اين 
زمينه واگذار مي كنند و خود نيروهاي انساني زيادي را براي اين 

منظور اختصاص نمي دهند.

مهندس جشن ساز با توجه به ارتباط صنعت و دانشگاه افزودند:
در حال حاض��ر بازوهاي اجرايي پژوهش در كش��ور، عمدتاً 
دانش��گاه ها هس��تند و يکي از مراكز تدوين مق��ررات نيز وزارت 
علوم، تحقيقات و فن آوري مي باشد. اين نکته در مرحله پژوهش 
بس��يار خوب اس��ت اما به تدريج كه به مرحله فن آوري نزديک 
مي شويم )كه از ضروريات دستگاه هاي اجرايي و صنعتي همچون 
وزارت نفت اس��ت(، دانش��گاه هاي »آموزش مح�ور« كنوني كشور 
داراي ماموريت مشخص و تعريف شده اي در اين زمينه نيستند، 
هرچند كه در برنامه چهارم نيز به اين موضوع توجه ش��ده و قرار 
بر آن بود كه شركت هاي دانشگاهي تاسيس شوند كه تا به امروز 
محقق نش��ده اس��ت. بنابر اين يکي از راه هايي كه براي ملموس 
ش��دن و اثر بخش ش��دن نتايج پژوهش الزامي اس��ت، اين است 
كه ما بتوانيم اين س��از و كاري كه در برنامه تعريف شده است را 
سريع تر شکل داده و ورود بازيگرهاي جديد و يا بازوهاي جديد 
فن آوري را در كشور تعريف كنيم.                                    

مدير عامل ش�ركت ملي نفت در ادامه درباره ضرورت مطالعات 
و آينده صنعت نفت و همچنين مشكالت پيشرو، گفتند:

با توجه به سرعت ايجاد تغيير در پارادايم ها، امروزه شركت هاي 
مهم و بزرگ بين المللي مطالعات گس��ترده و عميقي از وضعيت 
صنع��ت نفت جهان در س��ال هاي آينده انج��ام داده اند و از هم 
اكنون نقش��ه راه خود را براي مواجهه با آن ايام تنظيم نموده اند. 
اين مسايل را در مجامع بين المللي انرژي به خوبي مي توان ديد، 
ب��ه گونه اي كه اخي��راً در كنگره هاي جهاني نفت بخش مهمي از 
مباحث مطروحه در كنگره ها به انرژي هاي تجديدپذير و مديريت 

انرژي اختصاص داده شده است. 
ل��ذا آنچ��ه كه براي ما مهم اس��ت و ضرورت دارد ش��ناخت 
مس��ايلي است كه در س��ال هاي آينده به مشکالت جدي صنعت 
نفت در كش��ور ما تبديل خواهند ش��د و به تب��ع آن درآمد كل 
كش��ور را نيز تحت تاثير ق��رار خواهن��د داد. از جمله اين موارد 
مي توان به س��نگين تر ش��دن نفت هاي ايران در س��ال هاي آتي 

تخصيص 1000ميليارد ريال به منظور انجام پروژه هاي 
پژوهشي شركت ملي نفت ايران
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و لزوم توليد بيش��تر از گروه بنگس��تان، با توجه به قوانين ملي و 
بين المللي زيس��ت محيطي در مورد گازه��اي آالينده و ضرورت 
تزريق گازه��اي غيرهيدروكربوري به مخازن نفتي اش��اره نمود. 
بنابراين يکي از انتظارات از بخش پژوهش ش��ناخت اين قبيل از 
مش��کالتي اس��ت كه امروزه دغدغه اصلي نيستند اما در سالياني 
نه چندان دور تمام صنعت را متاثر خواهند نمود، و از هم اكنون 
بايد براي آن برنامه ري��زي نموده و با انجام پژوهش هاي ضروري 
در س��طح نيمه صنعتي و صنعتي، راه حل هاي الزم را براي رفع 

مشکالت پيشنهاد نمود.  
 مديرعامل ش��ركت ملي نفت ايران با انتقاد از برخي از افراد 
ك��ه تمايلي به كار گروهي ندارند، خساس��ت علمي در زمينه هاي 
پژوهش��ي و دانش��گاهي را امري ناپس��ند دانس��ته و بر ضرورت 
توس��عه همکاري علمي مديران عامل ش��ركت هاي زيرمجموعه و 
كارشناسان واحدهاي بهره برداري با محققان و پژوهشگران و ارائه 
اطالعات مورد نياز براي پيش��برد اهداف تحقيقاتي تاكيد نمودند. 
در همين رابطه ايش��ان افزودند: از آنجايي كه از مديريت پژوهش 
و فن آوري ش��ركت مل��ي نفت ايران و ش��ركت هاي تابعه انتظار 
مي رود تا با كسب آگاهي از مشکالت آتي صنعت نفت، از امروز به 
فکر چاره باش��ند و قبل از اتخاذ تصميم مديريتي، نتيجه پژوهش 
را اراي��ه كنند، از مديران ش��ركت هاي عملياتي نيز انتظار مي رود 
مسايل خود را به امور پژوهش و توسعه مربوطه منعکس نموده و 

تالش كنيم تا شعار ››بدون پژوهش تصميم نگيريم‹‹ را عملي سازيم.
مع��اون وزير نفت در پاي��ان در مورد تأمين نيروي انس��اني 
در صنع��ت نفت اي��ران و جهان اظه��ار نمودند: ام��روزه صنعت 
نف��ت جه��ان با توجه به تغيي��رات قيمت نفت، ب��ا چالش جدي 
منابع انس��اني مواجه ش��ده و اين دارايي يک��ي از مزاياي رقابتي 
ش��ركت هاي بين المللي را به وجود آورده اس��ت. نيروي انس��اني 
ش��اغل در صنعت نف��ت در هر دو جنبه ج��ذب و نگهداري بايد 

مورد توجه قرار گيرد. 
به نظر مي رس��د كه شركت ملي نفت ايران در زمينه جذب، 
بيشتر فعاليت نموده اما از شيوه هاي مناسب نگهداري غافل مانده 
اس��ت. نيروي انس��اني عموماً با افکار و ايده هاي گوناگوني، وارد 
عرصه هاي كاري مي گردند اما به دليل نبود ش��يوه هاي انگيزشي 

مناسب جذب شركت هاي ديگر مي شوند.

اهداء جوايز
در بخ��ش ديگري از همايش از پژوهش��گران، كارشناس��ان 
پژوهش��ي، واحد پژوه��ش و ف��ن آوري و همچني��ن از مجريان 

پروژه هاي فني برتر تقدير و تشکر به عمل آمد.
 

نشست تخصصی :
»عملكرد فن آوري و كاربردي شدن 

تحقيقات در صنعت نفت«

  در بخ��ش ديگ��ري از همايش، كليه روس��اي واحدهاي پژوهش 
و توس��عه ش��ركت هاي تابعه ش��ركت مل��ي نفت اي��ران برخي از 
دس��ت آوردهاي خود ناشي از فعاليت هايي كه طي سال گذشته به 
انجام رسانده بودند را براي حاضرين در جلسه ارائه نمودند و پس 
از آن ميزگردي با عنوان »عملكرد فن آوري و كاربردي شدن تحقيقات 
در صنعت نفت« و با حضور مديران عامل برخي از شركت هاي تابعه، 
رئيس جهاد دانش��گاهي و رئيس »پارك فن آوري پرديس« تشکيل 
گردي��د و چالش هاي پيش روي بخ��ش پژوهش در صنعت نفت 
و لزوم حركت به س��مت تجاري ش��دن و تکميل زنجيره تحقيق 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در اين ارتباط پيشنهاداتي ارائه 
شد كه مي توان از آنها در تبيين مسير راه پژوهش در سال آينده 

استفاده نمود.
 

سخن پاياني
گرد هم  آمدن بيش از 700 نفر از متخصصين و پژوهشگران 
صنع��ت نفت، نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي، س��خنراني 
مديران ارشد وزارت نفت، برگزاري نمايشگاهي از دست آوردهاي 
پژوهش��ي، برگزاري ميزگردهاي تخصصي، تجليل از پژوهشگران 
برتر از جمله دس��تاوردهاي »هفتمين همايش س��االنه مديريت 

پژوهش و فن آوري شركت ملي نفت ايران« مي باشد. 
در مجموع، اين همايش در هفتمين س�ال برگزاري و در سالي كه 
به نام نوآوري و ش�كوفايي نامگذاري شده اس�ت، گامي مثبت ونقطه 
عطفي در ش�كوفايي صنعت عظيم نفت و حركت از پژوهش به سمت 

فن آوري محسوب مي گردد. 
اميد اس��ت دس��ت ان��دركاران برگزاري همايش ب��ا دريافت 
نقطه نظرات و پيش��نهادات س��ازنده كارشناس��ان صنعت نفت و 
پژوهشگران، كاس��تي هاي احتمالي را به حداقل رسانده و ان شا 
ا... همايش هاي ساالنه پژوهش و فن آوري به يکي از همايش هاي 

مهم در سطح بين الملل تبديل گردد.


