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ــت كه تدوين  ــرأت مي توان گف  به ج
ــرى پژوهش، فن آورى  نظام جامع راهب
ــدات  ــت و تمهي ــوآورى وزارت نف ن و 
ــت  ــي آن، مهم ترين موضوعي اس اجراي
ــي پژوهش، ذهن  ــتانه روز مل كه در آس
و انديشه متوليان سازمان هاي پژوهشي 
ــان و  ــب كارشناس ــگاه ها و اغل و دانش
متخصصين اين صنعت عظيم را متوجه 
خود ساخته است. مروري بر راهبردهاي 
ــد وزارت نفت در  ــت ارش ــن مديري نوي
عرصه صنعت نفت كشور، رهنمونى براى 
دست يابي به نگرشى جديد به تحوالت 
ــاي كلي  ــردي در تصميم گيري ه راهب

كشور در اين حوزه است. از آن جمله:
"... پژوهش در صنعت نفت كشور بايد 
كاربردي شود و به دليل سوابق و تجارب 
يك صد ساله صنعت نفت كشور، توانايي 
ــي به  ــادرات خدمات فني و مهندس ص
متقاضيان خارج از كشور به دست خواهد 

آمد."
ــع در تصميم گيري هاي  ــگاه جام "... ن

صنعت نفت حاكم شود."  
ــت و عملكرد  ــاخص اصلي فعالي "... ش

صنعت نفت، منافع ملي است."
".... اين نظام يافتگي بايد به پايين ترين 
سطوح صنعت نفت نيز تعميم يابد و در 
ــچ جايي عملياتي صورت نگيرد مگر  هي
ــده  ــه در آن نظام جامع تعريف ش آن ك

باشد."
"...نبود يكپارچگي ميان بخش ها، هزينه 
ــنگيني را به سازمان و كشور تحميل  س
خواهد كرد. از اين رو نبايد تصميم هايي 
ــده است،  كه منافع ملي در آن ديده نش

گرفته شوند."
ــخنان  ــي فرازهاي مهمي از س بازخوان
ــه به  ــي ك ــر ميركاظم ــمند دكت ارزش
مناسبت هاي مختلف ايراد شده است، ما 
را به عمق تصميم گيري هاي حساس و 
مهم مديران ارشد سازمان در سال همت 
مضاعف و كار مضاعف رهنمون مى سازد. 
اگر بخواهيم از زاويه حرفه اي به رويكرد 
ــتراتژيك منافع ملي و زنجيره ارزش  اس
ــش و فن آوري  ــزوده در حوزه پژوه اف

بنگريم و نگاه وزير محترم نفت را مورد 
توجه دوباره قرار دهيم، شايد جانمايه و 
ــان را حول محور نيروي  بيت الغزل ايش
ــاني به عنوان موتور محركه پژوهش  انس
دريابيم. پژوهشي كه مي تواند در فرايند 
ــم انداز بلند مدت كشور،  ــعه و چش توس

كليد طاليي توسعه نام گيرد.
جاي هيچ شكي نيست كه كشورهاي 
صاحب تكنولوژي از در اختيار قرار دادن 
فن آوري هاي جديد و تأثير گذار در رشد 
ــالمي خودداري  ــعه، به ايران اس و توس
ــت كه براي  كرده و مي كنند. اما بر ماس
رسيدن به سطوح اجتماعي، اقتصادي و 
رفاهي قابل قبول و بلكه مطلوب در دنيا، 
ــمندان و نخبگان خود  با تكيه بر انديش
ــت مضاعف متخصصين  ــالش و هم و ت
ــورد نياز را براي  ايراني، فن آوري هاي م
ــع نفت و گاز  ــت صيانتي از مناب برداش
ــياري  ــب بازيافت و بس ــش ضري و افزاي
ــت آوريم.  ــاز ديگر به دس علوم مورد ني
ــراي ورود به برخي زواياي پنهان طرح  ب
جديد پژوهشي سازمان نفت، ذكر برخي 
ــطه و از زبان متوليان  موضوعات، بالواس
ــي از فايده نخواهد  ــتقيم طرح، خال مس

بود.
معاون پژوهش و فن آوري وزير نفت در 
ــريح جزيياتي از نظام نامه پژوهشي  تش
ــا بيان اين كه  و فن آوري صنعت نفت ب
ــي  در اين نظام نامه به طرح هاي پژوهش
ــي و ارزش امتيازدهي  ــاظ كاراي ــه لح ب
ــس  پ ــن  اي از   " ــد:  گفته ان ــود،  مي ش
طرح هايي كه توجيه اقتصادي نداشته و 
مشكالت صنعت نفت را رفع نمي كنند 
ــد." همچنين براساس  اجرا نخواهند ش
ــش و فن آوري  ــد پژوه ــه جدي نظام نام
صنعت نفت، تالش مي شود "از خريداري 
مكرر دانش هاي مشابه در صنايع مختلف 
جلوگيري شود." دكتر مقدم تأثير مثبت 
ــب و كار و رفاه اجتماعي را يكي  بر كس
ــع راهبرى  ــراي نظام جام ــج اج از نتاي
ــوآورى وزارت  ــن آورى و ن ــش، ف پژوه
ــرده و افزوده اند: "علم و  ــوان ك نفت عن
ــاب مي آيد  فن آوري زماني مفيد به حس

ــور را  كه بتواند توليد ناخالص ملي كش
ــاون وزير در پژوهش  افزايش دهد." مع
ــاس  ــن آوري با يادآوري اين كه براس و ف
ــند چشم انداز 20 ساله، ايران بايد در  س
انتهاى اين سند، در زمينه فن آوري رتبه 
ــت منطقه خاورميانه را در اختيار  نخس
ــد افزوده اند:"براي رسيدن به  داشته باش
ــي كه با  ــدف، طـرح هاي پژوهش اين ه
ــش و فن آوري صنعت  نظام نـامه پژوهـ
ــته باشند، متوقف  نفت هم خـواني نداش
خواهند شد." ايشان صنعت نفت پايدار و 
مبتني بر دانش و فن آوري براي يك قرن 
صادرات فن آوري، افزايش بازيافت نفت 
و گاز از مخازن هيدروكربوري و نوآوري 
ــت را از مهم ترين اهداف  ــت نف در صنع
ــش و فن آوري  ــراي نظام جامع پژوه اج
ــد كرده اند:  ــالم و تأكي ــت اع وزارت نف
ــاختار به صورت  ــه، س ــن نـظام نام "ايــ
ــده  همگرا و با راهبــردى كالن ديده ش
است. به گونـه اي كه ميان متقاضي(توليد 
ــش و فن آوري  ــده) با بـخش پژوه كنن
ــت گذار ( دولت  (عرضه كننده) و سياس
ــاركت وجود دارد؛ از اين رو طرح ها  ) مش
ــبد پژوهش و فن آوري هستند  داراي س
ــر متمركز اجرايي  ــر چند به طور غي و ه
ــوند، ولي در سياست گذاري آن ها  مي ش

تمركز كافي وجود دارد."
ــده در  ــث مطرح ش ــن مباح مهم تري
ــرم وزير در پژوهش  بيانات معاون محت
و فن آوري، اثر گذاري كاربردي  پژوهش 
ــران و برنامه  ــن آوري صنعت نفت اي و ف
ــل ها است. دكتر مقدم درباره  ارتقاى نس
ــل ها افزوده اند: " براي  برنامه ارتقاى نس
ــن آوري در صنعت  ــاى پژوهش و ف ارتق
نفت، پنج نسل پيش بيني شده است كه 
ــاخص ها در نسل  هم اكنون در برخي ش
ــل دو قرار  ــك و در برخي ديگر در نس ي
ــده است كه تا  داريم. ولي برنامه ريزي ش
ــوم و تا پنج  ــال آيـنده به نسل س دو س
ــل چهارم برسيم؛ در  سال آينـده به نس
ــيم تا  اين صورت مي توانيم اميدوار باش
پايان چشم انداز به رتبه نخست فن آوري 

در خاورميانه دست پيدا كنيم."

پژوهش، كليد طاليي توسعه 
" با نگاهي به تدوين نظام نامه و اهداف جديد 

پژوهشي صنعت نفت"

سخن نخست
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ــده  ــه به راهبردهاي تصويب ش با توج
ــاره  ــه آن ها اش ــه ب ــوزه وزارت ك در ح
ــازماندهي ساز و  شد، به نظر مي رسد س
ــي و آيين نامه اي رويكرد  كارهاي اجراي
ــش و فن آوري، از مهم ترين  جديد پژوه
برنامه هاي جاري متوليان و متخصصين 
صنعت نفت براي نيل به اهداف نظام نامه 

جديد پژوهشي باشد.
ــر كاربردي به ويژه در  روند جديد از نظ
ــيار مؤثر خواهد بود؛  حوزه باالدست بس
ــب ميادين  ــه به اين كه غال ــرا با توج زي
ــر  ــه دوم عمر خود به س ــور در نيم كش
مي برند، بنابراين برداشت از آن ها نيازمند 
فرايندهاي پيچيده فني و تخصصي است. 
ــي و نظام نامه  ــاز و كار جديد پژوهش س
ــده در مجموعه سيستماتيك  تدوين ش
سازمان نفت مي تواند تمام توانمندي هاي 
داخلي را از قوه به فعل درآورد. اين شيوه 
مي تواند هم افزايي را در سازمان افزايش 
ــالي صنعت نفت  ــات اعت داده و موجب

كشور را به ارمغان آورد.
هم اكنون در حوزه پژوهش و فن آوري 
صنعت نفت، حركتي در خور تقدير آغاز 
شده و برنامه اي با پشتوانه كار كارشناسي 
ــند  تدوين گرديده كه اهداف متعالي س
ــت.  ــانه رفته اس ــم انداز ملي را نش چش
ــالمي اين حركت در  الگوي ايراني – اس
صنعت نفت و در حوزه پژوهش مي تواند 
كشور را در بهره گيري از متدهاي نوين 
ــه دانش و  ــت يابي ب مديريتي براى دس
ــاند. خلق فن آوري و  فن آوري ياري رس
ــپس منتج شدن اين فن آوري به يك  س
ــاخصه هاي اصلي  نتيجه اثر بخش، از ش
اين نظام نامه شمرده مى شود. به همين 
ــؤال اساسي كه  ــخ به اين س منظور پاس
چرا فن آوري داخلي و پژوهش هايي كه 
انجام مي شوند به محصول تبديل نشده و 
تجاري و اثربخش نمي گردند، مهم ترين 
ــن طرح نظام نامه  دغدغه متوليان تدوي

جديد بوده است. 
اتكاء به اصول علمي رايج براى پژوهش 
در دنيا و هم زمان، درك عمومي از ضعف 
استراتژيك در اين عرصه، در دستور كار 

ــرار گرفته  ــزان صنعت نفت ق برنامه ري
ــت و اين مهم مي تواند نويدي باشد  اس
ــاى نقش و  ــه جز به ارتق ــراي آنان ك ب
جايگاه ايـران اسـالمـي در منـطقـه و 

در افـق چشم انداز ملي نمي انديشند.
ــروز در امر پژوهش  ــاً آنچه كه ام قطع
ــترش و  ــت، گس ــور به آن نياز اس كش
ــط ديد كيفي و عبور از تفكر كمي  بس
است. شايد در دهه هفتاد، حاكم بودن 
نگرش كميتي به پژوهش و افزايش آمار 
ــاالنه فارغ التحصيالن و دانشگاهيان  س
ــي با  ــره علم ــاالت منتش ــم مق و حج
معيارهايي چون ISI، يك ضرورت بود؛ 
ــت يابى كشور به نقطه  اما اكنون با دس
مطلوب يا قابل قبول از لحاظ كمي ( به 
لحاظ حجم مقاالت )، ديگر زمان عمق 
بخشي به نگرش كيفي فرا رسيده است. 
ــام معظم رهبري نيز  همان گونه كه مق
ــمند خود بر  ــخنان ارزش همواره در س
ــازي علوم  جنبش نرم افزاري و بومي س
ــيدن به روزي  ــق بلند مدت و رس با اف
ــان علمي جهان  ــي به زب كه زبان فارس
ــد ورزيده اند. تأمل  ــردد، تأكي تبديل گ
ــدي كه در  ــم و افق بلن ــاد عظي در ابع
ــده  عبارت رهبري نظام بر آن تأكيد ش
ــان دهنده صحت راهي  است، عمًال نش
ــت كه در نظام نامه پژوهش صنعت  اس
ــال آن گام نهاده ايم و اين  ــت به دنب نف
ــام همه بازيگران  مهم، نقش آفريني ت
ــت نفت و  ــي صنع عرصه هاي پژوهش
ــگاه ها را بدون كم و كاست طلب  دانش
ــرا كه يك حركت ملي آغاز  مي كند. چ
شده است و بايد با تمام پتانسيل ايراني 

تداوم يابد. 
ــت  ــت و در جه ــن حرك ــداوم اي در ت
ــتر  ــوب و ايجاد بس ــاني مطل اطالع رس
ــازماني براي پيشبرد اهداف  علمي و س
ــركت ملي نفت ايران،  ــتراتژيك ش اس
ــا ياري  ــركت ب ــط عمومي اين ش رواب
كارشناسان حوزه هاي باالدستي صنعت 
نفت، در جهت افزايش تعامالت اصحاب 
ــتره دانشگاه ها  علم و فن و نظر در گس
ــت.  ــيده اس و صنعت تمهيداتي انديش

ــزاري ميزگردهاي تخصصي ارتباط  برگ
ــگاه طي دو  ــان صنعت نفت و دانش مي
سال گذشته و گسترش ارتباطات علمي 
برون سازماني با صاحب نظران مؤسسات 
ــمرده  ــي، از جمله اين برنامه ها ش علم
ــتار بهره  ــت اين نوش ــود. از فرص مي ش
گرفته و در آستانه هفته پژوهش، مجدداً 
ــت اندركاران حوزه هاي  ــي دس از تمام
باالدستي دعوت مي نماييم ما را با تهيه 
ــمند  ــال مقاالت كاربردي و ارزش و ارس

خود در حوزه هاي زير ياري رسانند:
الف) علـوم و فنـون مرتبط بـا صنعت 

باالدستي و زنجيره اكتشاف و توليد 
ب) صدور خدمات و فن آوري هاي ساخت 
داخل و آشنايي با خدمات و فن آوري هاي 

بين المللي 
ج)آگـاهـي رسـانــي پــروژه هــا و 
دست آوردهاي صنعت نفت از منظر فني 

و تخصصي 
د) طرح هاي توسعه ميادين نفت و گاز 

ه) مديريـت مخـازن هيدروكربـوري و 
ازدياد برداشت 

پتانسـيل هاي  و  ذخايـر  منابـع،  و) 
هيدروكربني جديد 

 ز) توسعه منابع انساني و طرح مسايل و 
مشكالت اين بخش 

ح) پژوهش در بخش باال دستي 
ط) آشنايي با منابع و ذخاير و پروژه هاي 

جهاني 
ي) منابع و سـازمان ها و مراجع علوم و 
فنون تخصصي جهان و پايگاه هاي علمي 

و تخصصي 
ك) نخبگان نفت و گاز و رساله هاي برتر 

دانشگاهي و صنعتي 
ل) فرآيندهـا و تئوري هـاي مديريـت 

انرژي و نفت و گاز 
م) طرح مسايل زيست محيطي مبتال به 

صنعت با تأكيد بر بخش باالدستي
ن) قراردادهاي بين المللي نفت و گاز 

ص) خالصه مقاالت برتر جهان در بخش 
باال دستي ( ترجمه يا اصل )

مدير مسئول


