
نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 

س��ال 1387 ورود به يكصدمين س��ال تولد صنعت نفت در ايران اسالمي است. از طرفي سال شكوفايي و نوآوري در عرصه هاي مختلف 2
توسعه و بالندگي علمي شناخته شده است. 

پيش بين��ي رش��د اقتص��ادي و تحوالت تقاضاي انرژي در جهان در اين مقطع تاريخي و سياس��ت هاي كلي نظام در بخش نفت مناس��ب 
ب��ا مأموريت ه��ا، راهبردها و س��اختار تحول گرايي وزارت نفت و البته ش��ركت ملي نفت اي��ران، ضرورت بازآراي��ي و رويكردهاي اصولي 
اصالحات و مديريت عملكرد را در پهنه هاي محوري توس��عه منابع انس��اني، تكنولوژي و ارتقاء فرآيند مديريتي مي طلبد كه از اساسي ترين 
و حس��اس ترين حوضه هاي كليدي آن بنابر نظر مقام معظم رهبري؛ »روابط عمومي« و تبيين اهم وظائف آن با موضوع »آگاهي بخش��ي« در 

زمينه كار آمدي و تحول گرايي است. 
از جمل��ه موضوعات مهم صنعت مي توان به نبود راهبردها، اس��تراتژي ها و س��از و كارهاي مناس��ب و مورد ني��از در عرصه هاي مختلف 

»اطالع رساني« و آگاهي بخشي به ويژه در بخش »باالدستي« اشاره نمود. 
شناخت فرآيندها، بهره گيري از ظرفيت ها و پتانسيل هاي علمي و اجرايي در سطح جهاني و بين المللي و نيز داخلي در نظامي سيستماتيك 

و متكي به مديريت اطالعات و تعامالت فني و تخصصي و گردش و تسهيم دانش و ايجاد فرهنگ خالقيت و نوآوري محقق مي گردد. 
بديهي اس��ت توس��عه پايدار و تحقق سند چشم انداز ملي در اين راستا در صنعت بزرگ نفت امروزي كشورمان مستلزم نگرشي عميق و 
اصولي به اركان روابط عمومي و آيين نامه هاي اجرايي هيأت محترم دولت، راهكارهاي مدبرانه مدير عامل محترم شركت ملي نفت ايران 
و تشريح ابزار و مكانيزم هايي است كه با هدف اطالع رساني و آگاهي بخشي مؤثر بتواند در انعكاس واقعيت ها و ايجاد انگيزه ها و تعامل 

برخورد افكار و توانمندي ها در رشد و بالندگي اين صنعت به لحاظ علمي و تخصصي نقش اساسي و سازنده ايفا نمايد. 
روابط عمومي شركت ملي نفت ايران مي كوشد به جهت ايجاد سطوح ارتباط بهينه و مؤثر بين قطعات و پيكره هاي اين ساختار عظيم، 
تعامل مناسب نيروي انساني در رده هاي مديريتي، كارشناسي را در ارتقاء سطح دانش، خلق تكنولوژي، خالقيت و نوآوري، صدور خدمات 

و انگيزه بخشي صاحب نظران عرصه هاي فني و تخصصي را در زنجيره امور باالدستي و پايين دستي فراهم آورد. 
در اين مقوله، ساز و كارهاي اجرايي متفاوتي جهت تحقق اهداف عاليه در نظر گرفته شده كه با بيانات اثر بخش مقام معظم رهبري 

بگرديد آن فكر نو را پيدا كنيد ... 
باي��د نوآوري فضاي كش��ور را فرا بگيرد و هم��ه خود را موظف بدانند كه كارهاي نو و ابتكاري را در س��ايه 

مديريت صحيح و تدبير درست، در فعاليت كشور وارد كنند. 
مقام معظم رهبري           

                  گزيده اي از پيام نوروزي 



شماره 49 / شهريور ماه 87

3

در خص��وص ض��رورت برنامه ريزي راهبردي در زمينه اطالع رس��اني و آيين نامه هاي اجرايي هيأت دول��ت در تعيين محدوده اختيارات و 
عملكرد روابط عمومي ها همخواني دارد. 

نش��ريه فني – تخصصي اكتشاف و توليد در گس��تره تخصصي باالدستي، طي سالهاي گذشته از جمله ساز و كارهايي بوده است كه در 
جهت تحقق اهداف اطالع رساني روابط عمومي شركت ملي نفت ايران نسبت به انتشار آن اقدام شده است. 

لزوم اصالح و تحول در س��اختار كمي و كيفي اين نش��ريه و دامنه فعاليت آن در سطحي وسيع تر و تعامل فزاينده با طيف شركت هاي 
اصلي و فرعي و مديريت هاي اجرايي و س��تادي در قالب س��ازماندهي جديد ش��وراي سياست گذاري و ش��وراي سردبيري بطوريكه بتواند 

پاسخگوي راستين تمامي مخاطبان بوده و از عمق بهره وري بيشتري برخوردار باشد، امري بديهي و ضرورتي اجتناب ناپذير مي نمايد. 
حض��ور نماين��دگان ش��ركتهاي توليدي و بهره برداري نف��ت و گاز در كنار نمايندگان مديريت هاي س��تادي ش��ركت ملي نفت ايران، 
تمهيداتي را فراهم س��اخته اس��ت تا به منظور ارتقاء سطح دانش تئوريك و علمي و كاربردي كارشناسان و مديران تخصصي آن و افزايش 
توان امور اكتش��اف و توليد در زنجيره ارزش��ي تعيين شده و مصوب شركت ملي نفت ايران، در جهت طبقه بندي علمي – تخصصي درج و 

نشر يافته ها و دست  آوردهاي علمي، فني و تخصصي صنعت نفت و گاز كشور )امور باالدستي( گام هاي استواري برداشته شود. 

اركان نش��ريه فني – تخصصي اكتش��اف و توليد، در جهت دستيابي به اهداف فوق الذكر، از نوآوري و ايده هاي 
نو كارشناسان صنعت نفت استقبال مي كند و همچنان چشم به آينده دوخته است. 
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