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چشم انداز

نقشه راه فناوري اطالعات و ارتباطات
 در صنعت نفت

ســهم بزرگي از موفقيت و پويايي صنايع 
نفت و شــركت هاي بــزرگ نفتــي، متعلق به 
بهره برداري و بكارگيــري فناوريهاي نوين، به 
ويــژه فناوري اطالعــات و ارتباطات در حوزه 
صنعت نفت اســت. نمونه هاي موفق بســياري 
در جهان وجود دارد كه نشان مي دهد چگونه 
به كارگيري فناوريهاي نويــن به ويژه فناوري 
اطالعات و ارتباطات توانســته اســت صنعت 
نفت و گاز كشــورها را به صنعتي پويا، بهره ور 
و پيشــرو تبديل كنــد. بعنوان مثــال، انتخاب 
روش بهينه تهيــه تصاوير لرزه نگاري، حفاري 
هوشمند، تكميل چاههاي هوشمند، استخراج 
ذخايــر هيدروكربن جهانــي را به ميــزان 52 
ميليارد بشكه در طول 5 تا 10 سال افزايش مي 
دهند. نمونه ديگر، درآمد شركت هاي مختلف 
از بازار 770 ميليون دالري نرم افزارهاي بخش 

باالدستي نفت و گاز مي باشد.
امروزه بركســي پوشيده نيست كه فناوري 
اطالعات و ارتباطات (فاوا) در پيشبرد كسب و 
كار در عصر حاضر از جايگاه ويژه اي برخوردار 
است و از طرفي ديگر اكثر دست اندركاران و 
نخبگان اقتصاد ايران اذعــان دارند كه صنعت 
نفت نقــش محوري در اقتصاد ايران داشــته و 
بعنوان پيشــران اقتصاد ايران مطرح اســت؛ لذا 
توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در صنعت 
نفــت يكــي از حوزه هــاي كاري تخصصــي 
محوري در پيشــرفت اقتصاد ايران و به تبع آن 
موثــر در جايگاه و اهميت و تاثيرگذاري ايران 

اسالمي در منطقه و جهان است. 
فناوري اطالعات و ارتباطات بعنوان يك 
فناوري  ويژه، مي تواند در توســعه صنعت نفت 

ايران و ارتقاء افزايــش درآمدهاي حاصله در 
كليه مراحل زنجيره ارزش نفت تاثير اساســي 
گذاشــته و موجب خلق ثروت در توليد نفت، 
عالوه بر فروش نفت گردد. با توجه به اهميت 
و جايــگاه فنــاوري اطالعــات و ارتباطات در 
صنعــت نفت و اقتصاد ايران، وجود نقشــه راه 
در توســعه فاوا اهميت حياتــي دارد. در يك 
فرآينــد گام به گام، از مرحله شــناخت وضع 
موجود بــه وضعيت مطلوب و در نتيجه تحليل 
شــكاف در رسيدن به اهداف توسعه، نقشه راه 
مي تواند محور اساسي حركت به وضع مطلوب 
در توســعه فناوري اطالعات و ارتباطات باشد 
و از اين رو الزم اســت كه با فعال سازي اذهان 
متخصصين اين امور و ايجاد زمينه براي تعامل 
و همفكري آنها در تدوين يك نقشه راه جامع 
و كامــل و قابل اجــرا و پذيــرش عمومي در 
امور فنــاوري اطالعات و ارتباطات در صنعت 
نفت گامهايي اساســي برداشــته شــود. برخي 
راهبردهاي پيشــنهادي جهت تعامالت بيشتر و 
ايجــاد فضاي فكري مناســب در افكار در اين 

حوزه عبارتند از: 
 توســعه و اصالح شــبكه و ارتباطات و 
زيرساختهاي فاوا بمنظور تامين بستر امن و قابل 
اعتمــاد حتي االمكان بومي كــه داراي ظرفيت 
الزم و كافــي بمنظور تداوم اســتفاده از منابع 
اطالعاتــي و كابردهاي فاوا در كســب و كار 
متناســب با نيازهاي امروز و آينده قابل توجيه 

بوسيله تحليلها و ارزيابي هاي اقتصادي باشد.
 اســتفاده گسترده از رويكرد جامع نگري 
و يكپارچه ســازي در تدوين طرحها و برنامه ها 
و پروژه ها و فرآيندها و روشــها و ساير مسائل 

نيازمنــد اين ديدگاه در حــوزه كاري فناوري 
اطالعات و ارتباطات در سطح صنعت نفت.

 استفاده حداكثري از برون سپاري به روش 
صحيح يعني با اعمال ضوابط و اســتانداردهاي 
الزم در تدويــن قراردادهــاي مربوطه و اعمال 
نظارت دقيــق و كارا و اثربخش بر فرآيندهاي 
انجــام كار با هدايت آگاهانه و پويا و مســتمر 
و بكارگيــري سيســتمها و روشــهاي كنترل و 
مديريت پروژه به منظــور جلوگيري از اتالف 
منابــع و انجام به موقع كارها در ســطح صنعت 

نفت.
 همزماني اجــراي طرحهــا و برنامه هاي 
درازمدت و ميان مــدت و كوتاه مدت بمنظور 
استفاده حداكثري از منابع و افزايش بهره وري 
و عملكرد مراكز فناوري اطالعات و ارتباطات 

در تحقق اهداف مورد نياز.
 بهبود مستمر ساختار مراكز فاوا در جهت 
ايجــاد پويايــي و چابكــي و مديريــت موثر بر 
همسوئي امور فاوا با كسب و كار و گسترش بيشتر 

كاربردهاي فاوا در كسب و كار صنعت نفت.
 استفاده از روشها و استانداردها و و ابزارها 
و سازوكارها و چهارچوب هاي كارا واثر بخش 
و حتي االمكان بومي شــده در انجــام كليه امور 
مرتبط با فاوا بمنظــور ايجاد نظام هماهنگ بين 
مراكز فاوا و احراز شرايط مزاياي رقابتي و بهبود 

مستمر كيفيت در سطح صنعت نفت.
 بكارگيري ســاز و كارها و ساختارهاي 
مناســب و كارا و اثربخش جهت تامين جريان 
مســتمر اطالعات روزآمد و معتبر بمنظور رفع 
نيازهاي كسب و كار خصوصا امور پشتيباني و 
حمايت تصميم و هوش تجاري و سيســتمهاي 
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خبره و درگاههاي وب در سطح صنعت نفت.
 بكارگيري ابزارها و روشــهاي مناسب و 
كارآمد جهت فرهنگ ســازي و ارتقاء جايگاه 
فاوا در نزد كارشناســان و مديران صنعت نفت 
بمنظور زمينه سازي جهت ايجاد ديدگاه ويژه از 
نقش فاوا در نزد آنان و ايجاد انگيزه همكاري 
در آنها براي توســعه هرچه بيشتر فاوا در سطح 

صنعت نفت.
 آموزش مديران فــاوا در جهت افزايش 
آگاهي و بكارگيري هرچه بيشــتر پاراديمهاي 
مديريتي فاوا بمنظور افزايش بهره وري منابع و 
بهينه سازي سازوكارهاي مرتبط با فاوا خصوصا 
اســتفاده از مكانيــزم يكپارچــه مديريتــي و 
هماهنگي با ديدگاه هاي همه ذينفعان در سطح 

صنعت نفت.
  استفاده از چهارچوب هاي ملي در ايجاد 
تعامل پذيري و مقايســه پذيري و بسترسازي و 
انعطاف پذيري و امنيت به منظور استقرار دولت 
الكترونيكي براساس يك چهارچوب مشترك 
معماري سازماني و تحقق ديدگاه پنجره واحد 

در ارتباط با دولت و مردم.
وزارت نفــت اهتمام ويژه  اي در مقوله فاوا 
داشــته و در ايــن بين مي توان بــه مصاديقي از 
اجراي نقشه راه فن آوري اطالعات و ارتباطات 

در اين وزارت در ذيل اشاره كرد: 
 اجراي اســتاندارد جامع امنيت اطالعات 

ISMS در سطح صنعت نفت.
 تدويــن و اجراي نظام ســنجش و پايش 
عملكــرد فعاليت هــا در حوزه فاوا در ســطح 

صنعت نفت.
 توســعه و تكميل دولــت الكترونيك و 
ايجاد پورتال واحد ســازماني بمنظور افزايش 

بهره وري در سطح صنعت نفت.
 توســعه و تكميل سامانه هاي اطالعاتي و 
انبارهاي داده مورد نياز و گسترش بكارگيري 
سيستمهاي پشتيباني تصميم و هوش تجاري و 
ايجاد داشــبوردهاي الكترونيكي براي مديران 

در سطح صنعت نفت.
 طراحي و پياده ســازي ســامانه يكپارچه 
مديريت طرح هــا و پروژه هاي فاوا در ســطح 

صنعت نفت.
 طراحي و پياده ســازي ســامانه مديريت 

دانش در سطح صنعت نفت.

 ايجاد و توسعه و تكميل كاربردهاي فاوا 
با رويكرد ERP و مبتني بر ســرويس گرايي در 

سطح صنعت نفت.
 تدويــن و اجراي نظــام جامع نظارت بر 
طرحها و پروژه هاي فاوا در سطح صنعت نفت.

 ايجــاد شــبكه اينترانت ملي در ســطح 
صنعت نفت.

 تجديد ســاختار و روابط بين مراكز فاوا 
مبتني بر فرآيندگرايي و ارتقاء جايگاه آنها در 

صنعت نفت.
 ايجــاد و توســعه و تكميل سيســتمهاي 
كنترل و اتوماســيون صنعتــي و اخذ خودكار 
اطالعات درســطح مراكز عملياتي در صنعت 

نفت. 
يكپارچه ســازي  و  تكميــل  و  توســعه   
گســترش  و  اداري  اتوماســيون  سيســتمهاي 

دوركاري در سطح صنعت نفت.
 توسعه و تكميل و پياده سازي سامانه هاي 
اطالعات باالدستي و سامانه جامع اطالعات در 

صنعت نفت.
 ايجاد و توسعه و تكميل سامانه اطالعات 
شناسنامه نرم افزارها و سخت افزارها و تجهيزات 
كامپيوتري و شبكه وارتباطات درسطح صنعت 

نفت.
 بكارگيري سامانه هاي يكپارچه مديريت 
شبكه و مشتريان و ذينفعان درسطح صنعت نفت.

 ساماندهي و يكپارچه سازي استانداردها 
و روشــهاي طراحــي و ســاخت نرم افزارها و 
سامانه هاي فاوا با بكارگيري BPMS در سطح 

صتعت نفت.
 تدوين طرح جامع معماري ســازماني و 
مهندســي فرآيندهاي كاري در سطح صنعت 

نفت .
بمنظــور  الزم  ســازوكارهاي  ايجــاد   
گســترش بكارگيري آمــوزش مجازي جهت 
به روزرســاني مهارت و دانش نيروهاي انساني 

فاوا و كسب و كار در سطح صنعت نفت.
 گســترش بكارگيري روشهاي تضمين 
كيفيــت و تعالــي ســازماني و چابك ســازي 
بمنظور افزايــش بهره وري فعاليتهــاي فاوا در 

سطح صنعت نفت.
 توسعه و تكميل و گسترش و بكارگيري 
سيســتمهاي تامين الكترونيكي و برنامه ريزي و 

مديريت تعميرات و اطالعات مديريت پروژه ها 
و مديريت عملكرد در سطح صنعت نفت.

 تحقيق و پژوهش در زمينه توسعه و بهبود 
و ارتقاي مداوم سيستمهاي فاوا و استانداردها و 
روشهاي مناسب جهت اداره امور فاوا در سطح 

صنعت نفت .
 پشتيباني مؤثر و كارا از سيستمهاي موجود 
و تالش جهت ارتقاي كمي و كيفي آنها و بهبود 

رضايت مشتريان در سطح صنعت نفت.
 بكارگيري فناوريهاي نوين در شــبكه و 
ارتباطات بمنظور بهبود جريــان امور ارتباطي 
بــر پايه آي پي از قبيــل IP-PHONE و ويدئو 

كنفرانس و غيره در سطح صنعت نفت.
و  روشــهاي  و  ابزارهــا  بكارگيــري   
اســتانداردهاي الزم جهت مديريت دارائيهاي 
اطالعاتي (ركورد) در چرخه عمر آنها و كنترل 
مدت و چگونگي نگهداري محتوي در سطح 

صنعت نفت.
 يكپارچه ســازي اســتانداردها و روشها 
اســتفاده  مــورد  و سيســتمهاي داده مكانــي 
و جهت دهــي آنهــا بمنظــور جلوگيــري از 
ناهماهنگيهــا و دوباره كاريهــا و اتــالف منابع 

درسطح صنعت نفت.
سخن آخر اينكه به كارگيري موثر فناوري 
اطالعــات و ارتباطــات در وزارت نفت، نقش 
بســيار ارزشــمندي را در جهــت دسترســي به 
اطالعات و تصميم گيري بــه موقع ايفا نموده و 
بي شك بدون توجه به اين امر، ورود جدي اين 
مجموعه به عرصه هاي رقابت امكان پذير نيست. 
خوشبختانه وزارت نفت توانسته است با طراحي، 
ساخت، پياده سازي و پشتيباني سامانه هاي پيشرفته 
و بكارگيري آنها در فعاليت هاي فني و مهندسي، 
عملياتي و پشــتيباني و خدماتــي صنعت نفت، 
گامي موثر در مديريت منابع و ارتقاء بهره وري و 
كيفيت ارائه خدمات بردارد و چشم انداز تدوين 
شده در زمينه " نقش محوري فناوري اطالعات 
و ارتباطات براي دستيابي به صنعت نفتي متكي 
بر دانــش و خرد، برتر در خلق ارزش، پيشــتاز 
در ســطح شــركت هاي بين المللــي در دو دهه 
آينــده و تحول صنعت نفت به صنعتي يادگير و 
صاحب انديشه و خرد " است. به اميد تحقق اين 
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