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ــه معناي  ــش در صنعت نفت ب پژوه
ــت يابي به  تحقيق و مطالعه براي دس
ــك موضوع  ــد علم در ي دانش و تولي
ــد. آنچه كه در پژوهش و  ويژه مى باش
فن آوري مورد اهميت است، كاربردي 
نمودن پژوهش و استفاده از نتايج آن 
در راستاي توليد يك محصول، كسب 
ــازي  يك مهارت و در نهايت بهينه س

عملكرد است.
ــع مهارت ها، دانش  فن آوري به جم
ــردد كه  ــالق مي گ ــى اط و تجهيزات
ــت يابي به آن ها، يك  در صورت دس
ــيده  ــد به توليد كنوني رس روز تولي
ــه فرآيندهاي موجود  ــا فرآيندي ب ي
اضافه شده و در اين صورت مجموعه 
ــازي مي شود. در  ــتم، بهينه س سيس
ــن آوري نيز  ــتا انتقال ف همين راس
ــات و امكانات و  ــادل اطالع ــه تب ب
ــر علم و  ــه منظور نش ــزات ب تجهي
ــن آوري  ــتفاده از آن ف ــش و اس دان
براى ديگر متقاضيان (يا شايد تمام 
صنايع) اطالق مي گردد. آنچه كه در 
ــش و فن آوري بايد  واحدهاي پژوه
در نظر گرفته شود، انجام تحقيقات 
و مطالعات بنيادي و علمي و سپس 
ــا در توليد  ــودن آن ه ــردي نم كارب
ــازي استفاده  يك محصول و بسترس
ــطح بزرگ تر و  از آن محصول در س
در نهايت، آماده نمودن يك صنعت 
ــاخت آن دانش و انتقال آن  براي س
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ــد. آنچه كه اهميت  فن آوري مي باش
ــت كه در دنياي امروز،  دارد اين اس
هدف از تأسيس واحدهاي پژوهش 
و فن آوري چيست؟ در گذشته اي نه 
ــن واحدها، عنوان  چندان دور به اي
ــعه اطالق مي گرديد.  تحقيق و توس
ــن آوري و  ــرفت ف ــا اخيراً با پيش ام
ــتفاده از كاربردهاي  ــدف اس ــا ه ب
ــتفاده از تمامي  ــد منظوره و اس چن
ــا، از  ــزار و مهارت ه ــزات و اب تجهي
ــا عنوان واحدهاي  اين مجموعه ها ب
ــود.  ــن آوري ياد مي ش ــش و ف پژوه
بيش تر صنايع از واحدهاي پژوهش 
ــد  ــك واح ــوان ي ــن آوري به عن و ف
ــوآور با رويكرد توليد بهتر  جديد و ن
ــوالت در زمان كم تر و كيفيت  محص
ــتا  باالتر و با روش هاي نوين هم راس
با تغييرات فن آوري و توسعه صنايع 
براى انتقال به ساير كشورها و نهايتاً  

توسعه ملي ياد مي كنند.
ــط در چند  ــي بتواند فق ــر صنعت اگ
ــده در راستاي  طرح مهم تعريف ش
ــتراتژي مديريتي به نتايج كامل  اس
ــا را اعمال  ــد و آن ه ــن آوري برس ف
ــعه رو به رشدي خواهد  نمايد، توس
ــر تحقيقات،  ــن اث ــت. بيش تري داش
ــود كه نتايج آن  زماني آشكار مى ش
ــوان آن   ــد و بت ــل اطمينان باش قاب
ــج را بر پايه اين اطمينان علمي  نتاي

و عملي در صنايع اجرايي نمود.

پس مي توان چرخه ايده تا محصول 
را اين گونه در نظر گرفت كه:

1. موضوعي طرح گردد.
2. درباره آن موضوع مطالعه بنيادي 

صورت گيرد.
3. به طور آزمايشگاهي تست شود.

4. در واحدهاي نيمه صنعتي، يك مرحله 
 (Continuous يا   Batch) توليد

صورت پذيرد.
ــش و اطمينان از  ــا تكميل دان 5. ب
ــد صنعتي صورت  ــه نتايج، تولي كلي
ــول به مصرف كننده  گرفته و محص

عرضه گردد.
ــازار، رقابت،  ــا در روند حاكم بر ب ام
ــاي تغيير  ــد فن آوري، فرآينده رش
فن آوري درخواستي مصرف كننده، 
شرايط محيطي و حاكم بر مصرف را 

نيز نبايد ناديده گرفت.

ــه تمامى اين  ــت ك ــايان ذكر اس ش
ــع دانش حاصل  ــج جز با تجمي نتاي
ــگ  ــكاري تنگاتن ــردد و هم نمى گ
ــگاه ها، مراكز علمي  ــت با دانش صنع
ــع مختلف،  ــي صنــاي و پــژوهـش
و  ــرمايه گذاران  س مصرف كنندگان، 
ــد  پارك هاي علم و فن آوري در رش
ــمگير و اثر  ــيار چش هر صنعتي بس

بخش است. 
ــه ضروري  ــر اين نكت ــان، ذك در پاي
است كه آنچه در به تحقق پيوستن 
ــت،  اس مهم  ــي  پژوهش ــاي  طرح ه
يكپارچگي و تجميع كليه مراكز در 
كنار هم و نه به طور موازي و پيروي 
ــت يابي  از روند ايده تا بازار براي دس
ــد و اين محقق  به دانش برتر مي باش
نمي شود مگر با نگرش جديد صنعت 
به پژوهش و تحقق آن در صنعت و 

همكاري مراكز علمي.

مريم خرم1    شركت نفت و گاز پارس

نگاهى كوتاه به پژوهش و فن آورى 
در صنعت نفت


