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نقش انتقال فناوري در قراردادهاي IPC از منظر اقتصاد مقاومتي

سید صالح هندي*، مدیریت اکتشاف  سید مهدیا مطهري، پژوهشگاه صنعت نفت   

یکـي از اهـداف اصلـي طراحـان قراردادهـاي IPC، در کنـار ایجـاد ارزش افـزوده از طریـق توسـعه 
میادیـن نفـت و گاز و جـذب سـرمایه خارجـي، انتقـال فنـاوري مرتبـط بـا صنعـت نفـت بـه کشـور 
اسـت. بـا توجـه بـه لزوم انطبـاق مفاهیـم اصلی ایـن الگو قـراردادی بـا اصول اقتصـاد مقاومتـی، یکي 
از سـواالت مطـرح در سـطح نخبـگان، چگونگي لحـاظ کردن سیاسـت هاي اقتصاد مقاومتـي در تهیه 
ایـن قراردادهاسـت. ایـن نوشـتار بـه دنبـال آن اسـت تـا بـه ایـن سـوال از جنبه نقـش انتقال فنـاوری و 
نسـبت آن بـا اقتصـاد مقاومتـی در ایـن نـوع قراردادهـا بپـردازد و بـا نگاهـي بـه ماهیـت و طبقه بنـدي 
فنـاوري در باالدسـتي، بـا اسـتفاده از مفهـوم حـوزه هـدف فنـاوري و سـطح بندي آن، الگویـي بـراي 

بهبـود فراینـد انتقـال فنـاوری در قراردادهـای IPC ارایـه نمایـد.
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ــم  ــه مه ــر دو وج ــه ب ــت ک ــردی اس ــی راهب ــی موضوع ــاد مقاومت اقتص
اقتصــاد و مقاومــت تأکیــد دارد. ایــن موضــوع اولیــن و مهم تریــن 
محــور از راهبردهــای ســه گانه نظــام جمهــوری اســالمی یعنــی "اقتصــاد 
مقاومتــی" ، "حرکــت پُرشــتاب علمــی" و "مصون ســازی فرهنگــی" 
ــاه  ــادی" ، "رف ــتقالل اقتص ــن "اس ــب ضام ــه به ترتی ــن س ــه ای ــت ک اس
عمومــی" و "پیشــرفت فرهنگــی" می باشــند. اقتصــاد مقاومتــی در مقابــل 
ــاه  ــا رف ــه ی ــتقالل فقیران ــِی اس ــر دو راه ــر س ــه ب ــادی ک ــت اقتص مقاوم
ذلیالنــه قــرار دارد، به دنبــال تبدیــل اســتقالل فقیرانــه بــه رفــاه مســتقالنه 
ــی  ــای علم ــه تئوری ه ــواردي از جمل ــر م ــی ب ــرد مبتن ــن راهب ــت. ای اس
ــز از  ــادی، پرهی ــی اقتص ــوری، خوداتکای ــر مردم مح ــرار ب ــه روز، اص ب
چالــش در عیــن جهــش اقتصــادی، اقتصــاد دانش بنیــان و فناوري محــور 
و خالقانــه بــوده و بنیان هــای اصیــل اســالمی و عدالــت ورزي در درون 

ــد. ــال مي کن ــور را دنب ــرون از کش ــل ورزي در بی و تعام

١- جایگاه فناوري در اقتصاد مقاومتي
ــه افزایــش ذخایــر  در بنــد چهاردهــم سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی، ب
ــی  ــازار جهان ــذاری در ب ــور اثرگ ــور به منظ ــت وگاز کش ــردی نف راهب
ــت  ــد نف ــای تولی ــعه ظرفیت ه ــظ و توس ــر حف ــد ب ــت و گاز و تأکی نف
و گاز به ویــژه در میادیــن مشــترک اشــاره شــده اســت، کــه ایــن 
ــد. در  ــد ش ــق نخواه ــو محق ــای ن ــری فناوری ه ــدون به کارگی ــدف ب ه
نظــر گرفتــن اقتصــاد مقاومتــی در همــه ی کارهــای اقتصــادی از جملــه 
معامــالت و قراردادهــا]1[ و هم چنیــن پیشــتازی اقتصــاد دانش بنیــان 
به منظــور ارتقــاء جایــگاه جهانــی کشــور بــر اســاس بنــد دوم آن 
ــی  ــای اصل ــی از مولفه ه ــی یک ــت. از طرف ــزام اس ــک ال ــت ها، ی سیاس

اقتصــاد دانش بنیــان، لحــاظ کــردن شــرط انتقــال فنــاوری در قراردادهــا 
ــه  ــبت ب ــاوری نس ــطح فن ــاي س ــت ارتق ــه آن در جه ــدید ب ــه ش و توج
ــاد  ــت های اقتص ــه سیاس ــس، از دریچ ــد]2[. پ ــی می باش ــت فعل وضعی
مقاومتــی، توســعه و تولیــد از میادیــن هیدروکربنــی از طریــق دســتیابی 
بــه دانــش و فنــاوری پیشــرفته حائــز اهیمــت اســت که مــا آن را "توســعه 

ــم.]3[  ــور" می نامی ــاوري مح ــد فن و تولی

2- طبقه بندی فناوری در باالدستی
قبــل از هــر چیــز الزم اســت تــا نگــرش جامعــی نســبت بــه فنــاوری در 
ــه دو  ــوان ب ــه شــود. ایــن  موضــوع را می ت باالدســتی صنعــت نفــت ارای

دســته کلــی خبرگــی فناورانــه و ابزارهــای فناورانــه تقســیم کــرد]4[.
ــامل  ــه، ش ــی فناوران ــر1، خبرگ ــره ارزش پورت ــدل زنجی ــاس م ــر اس ب
ــل  ــا و تبدی ــردازش داده ه ــب و پ ــرای کس ــه ب ــت ک ــی اس فناوری های
ــا  ــرای رفــع مشــکالت ی ــاز ب ــه اطالعــات و خلــق دانــش موردنی آنهــا ب
بهینه ســازی و خــرد )خبرگــی( الزم بــرای تصمیم گیــری در اکتشــاف، 
ارزیابــی، توســعه و تولیــد بــه کار گرفتــه می شــوند. ایــن دســته از 
ــه  ــت ک ــت اس ــت نف ــی صنع ــای اصل ــه فراینده ــوط ب ــا مرب فناوری ه
ــوب آن،  ــل رس ــته و مح ــان افزاری داش ــازمان  و انس ــت س ــاً ماهی عمدت
ــان  ــه هم ــای فناوران ــا ابزاره ــت. ام ــد اس ــاف و تولی ــرکت های اکتش ش
ــد  ــزاری( هســتند کــه فرآین ــاً ســخت افزاری و نرم اف فناوری هایی )عمدت
ــد. محــل رســوب ایــن دســته از فناوری هــا،  اصلــی را پشــتیبانی می کنن
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــکل از ش ــه متش ــکاری فناوران ــبکه های هم ش
ــات  ــی، موسس ــرکت های خدمات ــاوره، ش ــی و مش ــرکت های مهندس ش

ــت. ــاوری اس ــای فن ــگاه ها و پارک ه ــاوری، دانش ــش و فن پژوه
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بــرای ســنجش مقــدار تســلط بــر فنــاوری، از ســنجه ی2 "ســطح آمادگــی 
ذیــل  فناوری هــای  اســاس،  ایــن  بــر  می شــود.  اســتفاده  فنــاوری" 
»خبرگی هــای فناورانــه« و »ابزارهــای فناورانــه« خــود بــه دو گــروه 
»کلیــدی« و »پایــه« تقســیم می شــوند. منظــور از فناوری هــای »کلیــدی« 
ــن  ــردی و مزیت آفری ــور راهب ــت کش ــرای صنع ــه ب ــت ک ــي اس آنهای
ــی  ــطوح آمادگ ــام س ــا در تم ــه آنه ــل ب ــتیابی کام ــزوم دس ــتند و ل هس
فنــاوری قطعــی اســت و مــراد از فناوری هــای »پایــه« آنهایــي اســت کــه 

ــت. ــم اس ــت مه ــرای صنع ــا ب ــری آنه ــوان به کارگی ت

ــای  ــطوح آن و فناوری ه ــاوری، س ــدف فن ــای ه 3- حوزه ه
مرتبــط

حوزه هــای هــدف فنــاوری، ســاختاری از پیــش تعریــف شــده در 
ــت.  ــازمان اس ــتراتژیک س ــداف اس ــاس اه ــر اس ــاوری ب ــتراتژی فن اس
ــه  ــاوری مبین نیازهــا، چالش هــا و اولویت هــای فناوران حــوزه هــدف فن
کنونــی و آینــده اســت. در صورتي کــه فرصــت ســرمایه گذاري در 
حــوزه هــدف فنــاوري از نظــر اقتصــادي توجیه پذیــر باشــد، فعالیــت در 
ــاوري، یــک فعالیــت تجــاری منظــور می شــود. آن حــوزه ي هــدف فن
افزایــش ضریــب موفقیــت در اکتشــاف، مدیریــت مخــزن، مدل ســازي 
ــات  ــود عملی ــت و بهب ــاد برداش ــد و ازدی ــش تولی ــازی، افزای و شبیه س
حفــاري از حوزه هــاي هــدف فنــاوري اصلــی در باالدســتي اســت کــه 
ــف  ــی تعری ــاوري فراوان ــدف فن ــاي ه ــدام، حوزه ه ــر ک ــرای ه ــه ب البت
ازدیــاد  پایلــوت  اجــرای  و  نمونــه، طراحــی  عنــوان  بــه  می شــود. 
برداشــت، بهبــود سیســتم هاي تزریــق و تولیــد در مخــازن کربناتــه، 
ــراي مخــازن از حوزه هــاي  ــاد برداشــت ب ــه ازدی تعییــن روش هــاي بهین
هــدف فنــاوري فرعــی در حــوزه هــدف اصلــی ازدیــاد برداشــت اســت. 
هر کــدام از ایــن حوزه هــاي هــدف فرعــی مشــتمل بــر چندیــن فنــاوري 
ــد  ــق و تولی ــتم هاي تزری ــود سیس ــدِف بهب ــوزه ي ه ــاًل در ح ــت؛ مث اس
در مخــازن کربناتــه، مي تــوان بــه فناوري هــاي ســیاالت هوشــمند، 
ــر  ــن و تغیی ــید کرب ــي دي اکس ــق امتزاج ــمند، تزری ــاي هوش پروپانت ه

ترشــوندگي اشــاره کــرد.
هــر حــوزه هــدف فنــاوری بــه چنــد )دو یــا ســه( ســطح اصلــی تقســیم 
ــوند.  ــده می ش ــاوری نامی ــدف فن ــای ه ــطوح حوزه ه ــه س ــود ک می ش
تفــاوت ایــن ســطوح ناشــی از نســل های مختلــف فنــاوری و پیچیدگــی 
آنهاســت. به عنــوان نمونــه در حــوزه هــدف فنــاوري روش بهینــه 
ــا  ــق آب ب ــق آب و تزری ــه دو ســطح تزری ــوان ب ــاد برداشــت مي ت ازدی
شــوري کــم در مخــازن کربناتــه اشــاره کــرد. به عنــوان نمونــه اي دیگــر، 
ــاري  ــر حف ــا از نظ ــي چاه ه ــود بهره ده ــاوري، بهب ــدف فن ــوزه ه در ح
ــه  ــه س ــوان ب ــتان، مي ت ــروه بنگس ــازن گ ــل مخ ــراوا مث ــازن کم ت در مخ
ــد  ــاي چن ــي(، چاه ه ــي و انحراف ــودي، افق ــاري معمولي )عم ــطح حف س
ــن شــکاف مصنوعــي اشــاره  ــا چندی ــل ب شــاخه و چاه هــاي افقــي طوی

کــرد.
ــه دقــت تعریــف شــود.  ــرای هــر میــدان خــاص ب ــد ب مفاهیــم فــوق بای

ــاوری خــاص  ــک فن ــری ی ــِی به کارگی ــن ســطح کنون ــه، مبی ســطح پای
در میــدان و ســطح هــدف، مبیــن ســطح مطلــوب به کارگیــری فنــاوری 
ــاوري  ــدف فن ــوزه ه ــه در ح ــوان نمون ــت. به عن ــدان اس ــان می در هم
روش بهینــه ازدیــاد برداشــت، ســطح پایــه تزریــق آب و ســطح هــدف 
مي توانــد تزریــق آب بــا شــوري کــم باشــد. به عنــوان نمونــه اي دیگــر، 
در حــوزه هــدف فنــاوري، بهبــود بهره دهــي چــاه از نظــر حفــاري 
ــدف  ــطح ه ــي و س ــاري معمول ــه حف ــطح پای ــراوا، س ــازن کم ت در مخ
ــد. ــي باش ــکاف مصنوع ــاد ش ــا ایج ــل ب ــي طوی ــاي افق ــد چاه ه مي توان

خوبــی  عامــل  آن هــا،  ســطح بندي  و  فنــاوري  هــدف  حوزه هــاي 
ــرارداد  ــاوري در یــک ق ــال فن ــت انتق ــری مقــدار موفقی ــرای اندازه گی ب
می باشــد. در صنعــت باالدســتی نفــت، تجربــه اســتفاده از مفهــوم حــوزه 
ــود دارد. ــتان]6[ وج ــروژ]5[ و عربس ــورهاي ن ــاوري در کش ــدف فن ه

هم چنیــن، ســطوح فنــاوري، توســط کنسرســیومي متشــکل از شــرکت 
ــي  ــس و بي پ ــل، کونوکوفیلیپ ــون، ِش ــورون، هالیبرت ــل، ِش اگزون موبی

ــت]7[. ــده اس ــه ش ــاوري ارای ــدف فن ــاي ه ــي از حوزه ه ــراي برخ ب
ــق  ــزوده از طری ــترین ارزش اف ــاد بیش ــوق، ایج ــای ف ــاس طراحی ه اس
بیشــینه کردن کیفیــت و کمینه کــردن ریســک و هزینــه و زمــان در 
ــرای مدیریــت  چرخــه عمــر پــروژه اســت. از ایــن رو به نظــر مي رســد ب
ــدف  ــاي ه ــف حوزه ه ــوان از تعری ــاي IPC می ت ــاوري در قرارداده فن
فنــاوري و ســطح آن بــا توجــه بــه تجربیــات موفــق بین المللــي و 

ــود. ــتفاده نم ــي]8[ اس داخل

٤- مفروضــات پیشــنهادي بــراي تعریــف فراینــد انتقــال فنــاوري 
در قراردادهــا

بــرای اینکــه بتــوان در الگــوی قــراردادی جدیــد فراینــد انتقــال فنــاوری 
ــی تعریــف و مدیریــت نمــود، رعایــت مــوارد زیــر ضــروری  را به خوب

اســت.
ــگاه  ــزوم ن ــاوري در فضــای کســب و کار: ل ــه توســعه فن ــگاه ب ٤-١- ن
ــاوری از  ــری فن ــعه و یادگی ــه توس ــه ای ک ــاوری به گون ــه فن ــاری ب تج
ــای  ــت. فناوری ه ــم اس ــیار مه ــد، بس ــر باش ــادی توجیه پذی ــر اقتص نظ
ــتند.  ــرمایه بر هس ــیار س ــتی بس ــش باالدس ــژه در بخ ــت به وی ــت نف صنع
بایــد کوشــید قبــل از هرچیــز تمــام عوامــل اثرگــذار در تجاری ســازی 
فنــاوری موردتوجــه قــرار گیــرد. کــه از آن جملــه می تــوان بــه مطالعــات 
ــش  ــازی، نق ــازار، نهادس ــق ب ــه و تحقی ــادی، مطالع ــری اقتص توجیه پذی
و  گیرنــده  شــرکت های  شناســایی  قانونــی،  الزامــات  و  حاکمیتــی 
ــاوری و  ــذب فن ــوان ج ــش ت ــه افزای ــک ب ــاوری، کم ــعه دهنده فن توس

ــود. ــاره نم ــری اش ــت فک ــی مالکی پیش بین
ــد  ــکل گیری چن ــد ش ــي: بای ــش خصوص ــال بخ ــارکت فع ٤-2- مش
ــا کســب وکار فناوری محــور در  ــزرگ  )E&P( ب شــرکت خصوصــی ب
صنعــت نفــت و گاز در دســتور کار قــرار گیــرد. اصــل بر توانمندســازی 
و اعتمــاد بــه بازیگــران اصلــی بخــش خصوصــی اســت و وزارت نفــت 
به عنــوان نماینــده حاکمیــت ملــی، بــا سیاســتگذاری مناســب و اســتفاده 
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از ابزارهــای تشــویقی، حرکــت بازیگــران داخلــی و خارجــی ذی ربــط 
در توســعه فنــاوری را بــه ســوی اهــداف بخشــی و ملــی هدایــت 

مي کنــد.
٤-3- یادگیــري در الیــه فنــاوري: بــا نــگاه بــه تجــارب اســتفاده 
در  بیع متقابــل  قراردادهــای  آموزشــِی  فعالیت هــای  ظرفیــت   از 
و  عملیاتــی  مهارت هــای  آمــوزش  فنــاوری،  انتقــال  پیوســت های 
حــوزه  شــمول »آموزش های  دایــره  از  خــارج  بایــد  بهره بــرداری 
فنــاوری  قــرار گیرنــد. الزم اســت آموزش هــاي حــوزه  فنــاوری« 
اولویــت دار  و در حوزه هــای  فنــاوری  آمادگــی  تمــام ســطوح  در 
تعریــف شــود. دوره هــای آموزشــی بایــد بــا اهــداف کمــی، پیوســته و 

باشــند. قابــل ســنجش  یک پارچــه و 
٤-٤- تعریــف و ایجــاد شــبکه هاي نــوآوري: شــبکه های نــوآوری 
ــاوري  ــت فن ــز مدیری ــکل از مرک ــا متش ــته های دان ــاس هس ــر اس ــد ب بای
شــرکت هاي عملیاتــي مشــترک اکتشــاف و تولیــد و شــبکه توانــا 
متشــکل از شــرکت های دانش بنیــان و ســازمان های ایرانــی حــوزه 
صنعــت نفــت و گاز بــا هدایــت شــرکت هاي عملیاتــی مشــترک 

ــود. ــاد ش ــد ایج ــاف و تولی اکتش
٤-5- نظــارت و هدایــت خروجــی _ محــور و غیــر بروکراتیــک 
از طــرف حاکمیــت: نظارت هــا و مُداخــالت کارفرمــا و بازوهــای 
مشــاوره ای آن بایــد خروجی محــور باشــند. از اینــرو بایــد تمامــی 
اهــداف فناورانــه در حوزه هــای هــدف، کّمــی، زمان بندی شــده و 

ــرکت ها و  ــاورِی ش ــوان فن ــش ت ــدف، افزای ــند. ه ــنجش باش ــل س قاب
ــد  ــت. بای ــت دار اس ــاوری اولوی ــای فن ــی در حوزه ه ــازمان های ایران س
ــل  ــه حداق ــي ب ــات اجرای ــرا و تصمیم ــد اج ــا در رون ــه کارفرم مداخل
برســد تــا ُشــرکای ایرانــی بــدون مواجهــه بــا بروکراســی دولتــی و نــگاه 
ــل  ــر عم ــک و انعطاف پذی ــد چاب ــاوری، بتوانن ــه فن ــج ب ــاری رای غیرتج
ــرای  ــد.  نقــش کارفرمــا بایــد سیاســت گذاری، نظــارت و تــالش ب کنن

باشــد. هم افزایي هــا  و  ســرریزها  بیشینه ســازی 
قطــع  به جــای  صــادرات  توســعه  رویکــرد  از  حمایــت   -6-٤
واردات: یکــی از شــاخص های تشــویق، فعالیــت شــرکت عملیاتــی 
از  اســت.  از کشــور  E&P  در خــارج  اپراتــور  به عنــوان  مشــترک 
دیگــر شــاخص های تشــویق، صــادرات فناوری هــای توســعه یافتــه 
در "شــرکت عملیاتــی مشــترک" در مســیر انجــام قــرارداد اســت. 
ــروش  ــا ف ــاوری ی ــاز فن ــای امتی ــیر اعط ــد از مس ــادرات می توان ــن ص ای
ــی  ــا توســط خــود شــرکت عملیات ــن فناوری ه ــر ای ــی ب ــزات مبتن تجهی
ــر  ــی دیگ ــد. یک ــش باش ــبکه همکاران ــی ش ــای ایران ــا اعض ــترک ی مش
عضــِو  ایرانــِی  شــرکت های  قرارگرفتــن  تشــویق،  شــاخص های  از 
ــبکه  ــترک در ش ــی مش ــرکت عملیات ــه ش ــکاری فناوران ــبکه های هم ش
جهانــی تأمین کننــدگان تجهیــزات و خدمــات شــریک خارجــی اســت.

٤-7- تقســیم و کاهــش ریســک توســعه و به کارگیــری فنــاوری نویــن:  
ــط  یکــی از ســاز و کارهــای تشــویق، پرداخــت تمــام هزینه هــای مرتب
بــا پژوهــش و توســعه فنــاوری در قالــب هزینه هــای مســتقیم ســرمایه ای 

طرح ها و برنامه هاي مرتبط با انتقال فناوري در قرارداد1

طرح کلي ارتقاء فناوری

فهرست حوزه های 
هدف فناوری مرتبط 

با میدان

نوع حوزه هدف فناوری 
)خبرگی فناورانه/ ابزار 

فناورانه(

اهمیت استراتژیک )فناوری 
کلیدی/ فناوری پایه(

اعضای شبکه 
همکاری فناورانه 

سطح هدفسطح پایه

طرح )های( جامع ارتقاء فناوری

فناوری های ذیل هر بودجهزمانبندی
حوزه هدف فناوري 

نقش و وظایف 
هر عضو شبکه 
همکاری فناورانه

مورد 
تجاری

برنامه های آموزشی 
مرتبط با فناوری های 

کلیدی و پایه

طرح توانمند سازی نیروی 
انسانی مرکز مشترک 

مدیریت فناوری

برنامه ساالنه فناوری

بودجه ساالنه براي اجراي طرح هاي جامع ارتقاءفناوري
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اســت. ایــن کار، شــریک خارجــی را تشــویق می کنــد تــا بخشــی 
ــتن از  ــدف کاس ــا ه ــود را )ب ــرفته خ ــاوری پیش ــعه فن ــای توس از کاره
ــال  ریســک اقتصــادی آنهــا( در قالــب شــرکت عملیاتــی مشــترک دنب

کنــد.
شــرکت های  عالوه بــر  فنــاوری:  توســعه  در  برون گرایــي   -8-٤
و  شــرکت ها  اصلــی،  پیمانــکار  به عنــوان  قــرارداد  طــرف  نفــت 
ســازمان های غیــر ایرانــی می تواننــد در قالــب شــبکه های نــوآوری 
ــرا  ــد، زی ــران کمــک کنن ــه صنعــت نفــت ای ــه تحقــق اهــداف فناوران ب
ــنجش  ــالک س ــی م ــرکت های ایران ــاوری ش ــوان فن ــای ت ــاً ارتق نهایت
ــود.  ــا عدم موفقیــت در توســعه و ارتقــای فنــاوری خواهــد ب موفقیــت ی
کارفرمــا در جهــت احــراز تحقــق عملــی ارتقــای فنــاوری شــرکت های 
ــی  ــای تخصص ــد از بازوه ــده می توان ــن ش ــداف تعیی ــق اه ــی مطاب ایران

بین المللــی کمــک بگیــرد.
٤-9- ضمانــت اجرایــي انتقــال فنــاوري: ایــن مهــم از طریــق در 
ــق  ــي مشــترک محق ــراي شــرکت عملیات ــي ب ــاداش مال ــن پ ــر گرفت نظ

مي شــود.
ــی در  ــرات احتمال ــه تغیی ــه ب ــا توج ــاوری: ب ــه فن ــا ب ــگاه پوی ٤-١٠- ن
حوزه هــا و ســطوح فنــاوری، طرح هــاي فناورانــه هــر پنــج ســال توســط 

ــود. ــه روز می ش ــترک ب ــی مش ــرکت عملیات ش

IPC 5- طرح پیشنهادي انتقال فناوری در قراردادهای
ــرارداد  ــاوري در ق ــال فن ــا انتق ــط ب ــنهادي مرتب ــاي پیش ــرح و برنامه ه ط
ــرح  ــد، ط ــن فراین ــاس ای ــر اس ــت. ب ــده اس ــان داده ش ــکل-1 نش در ش
کلــي ارتقــای فنــاوری در مراحــل اکتشــاف، ارزیابــی، توســعه و 
دارد.   قــرار  ســطح  باالتریــن  در  هیدروکربــوری  میــدان  از  تولیــد 
ایــن طــرح شــامل فهرســت حوزه هــاي هــدف فنــاوري مرتبــط بــا 
میــدان موردنظــر، نــوع حــوزه هــدف فناوري )خبرگــي فناورانــه/ 

فنــاوري  کلیــدي/  اســتراتژیک )فناوري  اهمیــت  فناورانــه(،  ابــزار 
پایــه(، اعضــاي شــبکه همــکاري فناورانــه و ســطح پایــه و هــدف 
ــي،  ــرح کل ــن ط ــاس ای ــر اس ــت. ب ــاوري اس ــدف فن ــوزه ه ــر ح در ه
ــدی  ــاء توانمن ــرای ارتق ــاوری ب ــاء فن ــع ارتق ــای( پنج ســاله جام طرح )ه
ــا  ــن طرح ه ــوند. ای ــه مي ش ــی تهی ــد ایران ــاف و تولی ــرکت های اکتش ش
شــامل زمانبنــدي، بودجــه، فناوري هــاي انتخــاب شــده ذیــل هــر حــوزه 
هــدف فنــاوري مرتبــط بــا میــدان مورد نظــر، نقــش و وظایــف هــر عضــو 
شــبکه همــکاري فناورانــه، بررســي تجــاري بــودن فنــاوري، برنامه هــاي 
آموزشــي مرتبــط بــا فناوري هــاي کلیــدي و پایــه و طــرح توانمندســازي 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــاوري اس ــت فن ــترک مدیری ــز مش ــاني مرک ــروي انس نی
ــر  ــاوري ه ــش فن ــوان بخ ــاوری به عن ــاالنه فن ــه س ــا، برنام ــن طرح ه ای
ــازی  ــرای پیاده س ــاز ب ــه مورد نی ــامل بودج ــه ش ــاالنه ک ــه کاري س برنام

ــود. ــه مي ش ــت، تهی ــاوری اس ــاء فن ــع ارتق ــای( جام طرح)ه
ســاختار پیشــنهادي بــراي انتقــال فنــاوري در قراردادهــاي IPC در 
ــر ایــن اســاس، کارگــروه فنــاوری  شــکل- 2 نشــان داده شــده اســت. ب
ــر تمامــی جنبه هــای به کارگیــری، انتقــال و توســعه  قــرارداد، نظــارت ب
ــده  ــران را برعه ــی ای ــای نفت ــی قرارداده ــا تمام ــط ب ــای مرتب فناوری ه
ــت  ــی نف ــرکت مل ــط ش ــي توس ــوراي تخصص ــن ش ــاي ای دارد. اعض
مشــخص می شــوند. مرکــز مشــترک مدیریــت فنــاوری، مرکــزی 
اســت کــه توســط شــرکت مشــترک عملیاتــی اکتشــاف و تولیــد 
ــع  ــای جام ــازی طرح ه ــه و پیاده س ــه آن تهی ــود و وظیف ــیس می ش تأس
ــترک  ــش مش ــای پژوه ــر پروژه ه ــارت ب ــام و نظ ــاوری، انج ــال فن انتق
ــه  ــکاری فناوران ــبکه هم ــکانداری3 ش ــاد و ُس ــاوری، ایج ــعه فن و توس
اســت. کارکنــان ایرانــی کــه توســط شــریک ایرانــی شــرکت عملیاتــی 
ــه  ــال و رو ب ــش فع ــد نق ــتند بای ــاغل هس ــز ش ــن مرک ــترک در ای مش
افزایشــی را در تأســیس و مدیریــت ایــن مرکــز داشــته باشــند. بــر ایــن 
اســاس مي تــوان از ســنجه درصــد حقــوق پرداختــی بــه کارکنــان 
ایرانــی منصــوب شــده از طــرف شــریک ایرانــی مرکــز مشــترک 
ــان،  ــت زم ــا گذش ــي رود ب ــار م ــرد. انتظ ــتفاده ک ــاوری اس ــت فن مدیری
ــبکه ای از  ــه، ش ــکاری فناوران ــبکه هم ــد. ش ــش یاب ــد افزای ــن درص ای
ــر اســاس مشــارکت و  ــی اســت کــه ب ــر ایران ــی و غی شــرکت های ایران
ــح شــده در طرح هــای  ــه تصری ــه اهــداف فناوران در جهــت دســتیابی ب
جامــع ارتقاءفنــاوری، توســط مرکــز مشــترک مدیریــت فنــاوری ایجــاد 
و ســکانداری می شــوند. در چنیــن شــبکه ای تأکیــد ویــژه بــر مشــارکت 
ــت  ــه اس ــای یکپارچ ــعه راه حل ه ــور توس ــبکه به منظ ــای ش ــان اعض می

ــت.  ــن تخصص هاس ــات بی ــای ارتباط ــتلزم ارتق ــم مس ــن مه ــه ای ک
ــدف  ــای ه ــت حوزه ه ــه فهرس ــه ارای ــف ب ــت موظ ــی نف ــرکت مل  ش
فنــاوری در کنــار اهمیــت اســتراتژیک آنهــا )فنــاوري کلیــدي/ فنــاوري 
پایــه( بــه شــرکت عملیاتــی مشــترک اکتشــاف و تولیــد حداکثــر یــک 
ــر 100 روز پــس  ــکار حداکث ــرارداد اســت. پیمان مــاه پــس از شــروع ق
ــی  ــت بررس ــاوری" را جه ــاء فن ــی ارتق ــرح کل ــرارداد " ط ــروع ق از ش
ــرارداد شــرکت ملــی نفــت  ــاوري ق ــه کارگــروه فن ــه ب و کســب تأییدی

ساختار انتقال فناوري در قرارداد2
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ارایــه می کنــد. شــرکت عملیاتــی مشــترک، اولیــن طــرح جامــع 
ــت  ــرارداد جه ــروع ق ــد از ش ــاه بع ــش م ــر ش ــاوری را حداکث ارتقاءفن
اخــذ تأییــد بــرای کارگــروه فنــاوری قــرارداد شــرکت ملی نفت ارســال 
می کنــد. طرح هــای جامــع بعــدی ارتقــاء فنــاوری حداکثــر یکســال قبــل 
از پایــان طــرح جامــع قبلــِی ارتقــاء فنــاوری، بــرای کارگــروه فنــاوری 
ــرای  ــی نفــت ارســال می شــود. بودجــه مصــوب ب ــرارداد شــرکت مل ق
اجــرای هــر برنامــه ســاالنه فنــاوری توســط شــرکت عملیاتــي مشــترک 
پرداخــت شــده و در صــورت تاییــد اجــرای مناســب هــر برنامــه ســاالنه 
ــتقیم  ــای مس ــرارداد در هزینه ه ــاوری ق ــروه فن ــط کارگ ــاوری توس فن
قــرارداد لحــاظ می شــود. تــا حداکثــر یــک درصــد از رقــم هزینه هــای 
ــاوری، اجــرای  ــت فن مســتقیم صــرف مخــارج مرکــز مشــترک مدیری
ــاوری  ــی فن ــطوح آمادگ ــا س ــط ب ــعه مرتب ــق و توس ــای تحقی پروژه ه
ــه  ــکاری فناوران ــبکه هم ــدی در ش ــای کلی ــار فناوری ه ــا چه ــک ت ی
شــامل بهبــود تولیــد و ازدیــاد برداشــت )روش هــای بهبــود تولیــد 
ــرکت  ــق ش ــا تواف ــور( ب ــات مح ــور و تاسیس ــاه مح ــور، چ ــزن مح مخ

ــود.  ــترک می ش ــي مش ــرکت عملیات ــت و ش ــی نف مل
ــی  ــرکت عملیات ــط ش ــد توس ــعه و تولی ــات توس ــه عملی در صورتی ک
مشــترک بــر اســاس ســطح هــدف در حوزه هــای هــدف فنــاوری 
ــرکت های  ــای ش ــاوری در اعض ــوب فن ــود و رس ــرا ش ــی و اج طراح
ــه به نحــوی انجــام شــود کــه شــریک  ــی شــبکه همــکاری فناوران ایران
ــن  ــات ای ــوالت و خدم ــترک از محص ــی مش ــرکت عملیات ــی ش خارج
شــرکت ها اســتفاده کنــد، بــا تأییــد کارگــروه فنــاوری قــرارداد شــرکت 
ملــی نفــت، مقــدار پرداخــت بــرای هــر بشــکه4 بســته بــه شــرایط میــدان 

ــد. ــش می یاب ــراردادي افزای ــرایط ق و ش
شــرکت ملــی نفــت و تمامــی زیــر مجموعه هــای آن از حــق دسترســی 
ــل  ــه ذی ــی ک ــی فناوری های ــه تمام ــاز آزاد ب ــق امتی ــاری و ح غیرانحص

قــرارداد توســعه می یابنــد، برخــوردار مي باشــند. شــرکت عملیاتــی 
مشــترک ایــن حــق را دارد کــه مالحظــات مربــوط بــه مالکیــت معنــوی 
را در توافقــات مجــزا بــا اعضــای شــبکه همــکاری فناورانــه لحــاظ کند.

پیشنهادها 
ــوي  ــاس الگ ــر اس ــذاري ب ــراي واگ ــر ب ــورد نظ ــن م ــت میادی 1- جه
قــراردادي IPC، حوزه هــاي هــدف فنــاوري و ســطوح فعلــي براســاس 
وضعیــت میــدان و هــدف بــر اســاس تجربیــات موفــق جهانــي شناســایي 

ــه شــود. ــه ارای ــناد مناقص ــي از اس ــوان یک ــده و به عن ش
ــراردادي  ــوي ق ــراي الگ ــت ب ــي نف ــرکت مل ــاوري ش ــروه فن 2- کارگ
ایــن  و  تشــکیل  بین المللــي  و  ایرانــي  خبــرگان  از  متشــکل   IPC
ــه آیین نامه هــا، رویه هــا و اســتانداردهاي الزم  ــه تهی کارگــروه نســبت ب
ــع  ــاي جام ــاوري، طرح ه ــي فن ــاي کل ــد طرح ه ــي و تأیی ــراي بررس ب

ــد. ــدام نمای ــاوري اق ــاالنه فن ــه س ــاوري و برنام ــاء فن ارتق

نتیجه گیري
ــاد  ــداف اقتص ــا اه ــد ب ــراردادی جدی ــوی ق ــی روح الگ ــرای هم خوان ب
مقاومتــی، انتقــال فنــاوری در قراردادهــای باالدســتی اکتشــاف، توســعه 
و تولیــد مســتلزم طراحــی ســنجه های مناســب بــرای اندازه گیــری 
ــا  ــنجه ب ــن س ــاس ای ــر اس ــرفت ب ــردن پیش ــط ک ــاوری و مرتب ــال فن انتق
پــاداش بــرای هــر بشــکه نفــت به عنــوان ضمانــت اجرایــی مقولــه انتقــال 
ــاوری  ــن نوشــتارحوزه های هــدف فن ــاوری در قراردادهاســت. در ای فن
ــدی از  ــردن درص ــاظ ک ــنهاد لح ــنجه و پیش ــوان س ــطوح آن به عن و س
ــای  ــزای برنامه ه ــالوه، اج ــد. به ع ــه ش ــکه ارای ــر بش ــرای ه ــاداش ب پ
کلــی و جامــع ارتقــاء فنــاوری بــا محوریــت حوزه هــای هــدف فنــاوری 

ــد.   ــان گردی ــی بی ــار ســاختار اجرای در کن

 1. Michael Porter               

2. measure             

3. Orchestrating      4. Fee Per Barrel
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