
نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 

اهميت و جايگاه مديريت منابع انساني در برنامه هاي توسعه صنعت 4
نف��ت لزوم تدوين برنامه هاي توس��عه صنعت نف��ت و لزوم تدوين 
برنامه هاي جامع دراين خصوص را مشخص مي كند كه البته اين امر 
مهم هم اكنون محقق شده و با ايجاد معاونت منابع انساني درسطح 
وزارت نفت، برنامه هاي چگونگي جذب نيروي انساني كيفي با هدف 
شايسته ساالري و جذب نخبگان در اين صنعت زيربنايي و افزايش 
س��طح آموزش��ي كاركنان )كمي وكيفي( و اصالح هرم تحصيلي 

نيروي انساني تدوين شد  و به اجرا در آمد.
مس��ئوليت خطيري كه در برنامه هاي پنجس��اله توسعه به عهده 
شركت ملي نفت گذاشته شده و آنچه كه در سند چشم انداز براي 
آينده پيش بيني شده اس��ت حاكي ازنقش حساس بخش نفت و 

صنايع وابسته به آن در آينده اقتصاد ايران مي باشد.
 ايفاي اين نقش در اقتصاد كشور مستلزم در اختيار داشتن عواملي 
اس��ت كه يكي از مهمترين آنها منابع انساني است. بدين منظور 
ش��ركت ملي  نفت براي اجراي تعه��دات خود در عرصه داخلي و 
حضور در عرصه هاي بين المللي مي بايست در حوزه منابع انساني 

اقداماتي را متناسب با مسئوليت هاي محوله به انجام برساند.
وزارت نفت با توجه به اهميت منابع ا نساني در برنامه هاي توسعه، 
معاونت منابع انس��اني و پژوهش را جهت تدوين سياس��ت و خط 
مش��ي هاي الزم را در زمينه هاي زير ايجاد كرد بطوريكه رش��د و 
ارتقاي مستمر كاركنان صنعت نفت از طريق نظام آموزش ضمن 
خدمت كاركنان صنعت نفت از طريق تدوين نظام آموزش ضمن 
خدمت كاركنان، چگونگي اصالح تركيب هرم نيروي انس��اني به 
سمت افزايش متخصصان و فارغ التحصيالن ممتاز در صنعت نفت، 
انتخاب و انتصاب بر اساس شايستگي افراد به ويژه در مشاغل مهم 

و تدوين طرح هاي ارشديت نسبي و جايگزيني، تدوين طرح هاي 
آموزشي مديران، چگونگي تامين نيروي انساني متخصص براساس 
كمبوده��اي  موجود باالخص در بخش باالدس��تي صنعت نفت، 
چگونگي تدوين طرح هاي مس��يرهاي پيش��رفت ش��غلي و ايجاد 

انگيزه در بين كاركنان از اهم اين برنامه ها به شمار مي آيند.
در خص��وص تامين نيروي انس��اني متخصص و كارآمد بايد گفت 
كه دانش��گاه صنعت نفت همواره يكي از منابع تامين نيروي مورد 
نياز صنعت نفت بوده اس��ت. با توجه به برنامه هاي ش��ركت ملي 
نف��ت براي افزايش توليد و ضرورت بهره برداري صيانتي از مخازن 
نفت و گاز و طرح هاي توس��عه در اين بخش، تجديد نظر اساسي 
در جهت گيري هاي اين دانش��گاه، براي تربيت نيروي متخصص 
م��ورد نياز بعمل آم��د. از اين رو ضمن بازنگ��ري فعاليت هاي آن 
دانشگاه، سياست تغيير رشته هاي تحصيلي دانشگاه صنعت نفت 
تدوي��ن و ابالغ ش��ده و مقررگرديد فعاليت هاي آن دانش��گاه به 
تربيت نيروهاي متخصص درگرايش هاي مختلف باالدس��تي نفت 
مانند مهندسي مخازن، اكتش��اف، حفاري و بهره برداري متمركز 
ش��ود. لذا با هماهنگي هايي كه با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
بعمل آمد، دوره هاي فوق درمقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد 
تعريف و تدوين و از چندين س��ال پيش تاكنون پذيرش دانشجو 
در اين رش��ته ها آغاز شده اس��ت. بدين ترتيب از پذيرش دانشجو 
در رشته هايي كه قبال« دانشگاه صرفا« در آنها مبادرت به پذيرش 
دانشجو در سطح كارداني و كارشناسي مي كرد )شامل رشته هاي 
مكانيك - برق - حسابداري - پرستاري شيمي( با توجه به وجود 

تعداد كافي فارغ التحصيالن ساير دانشگاه ها خودداري گرديد. 
بي ش��ك توسعه منابع انساني در صنعت نفت در گرو تعميق بين 

جايگاه منابع انساني
 و ضرورت توسعه بهينه آن در صنعت نفت

چـشمانـداز



5

شماره 59 / مرداد ماه 88

ساختارهاي تحول گرا، توسعه كيفي نيروي انساني و مديريت منابع 
انس��اني است. لذا به منظور ارتقاء و توسعه كيفي نيروي انساني در 

صنعت نفت سرلوحه قراردادن راهبردهاي زير اجتناب ناپذير است.
- توسعه و تعميق فرهنگ سازماني

- بازنگ��ري روش هاي انتصاب و ارتقاء، تنبيه، تش��ويق و غيره در 
جهت استقرار نظام شايسته ساالري

- استقرار نظام ارزيابي كمي و كيفي نيروي انساني 
- متناسب بودن اختيارات با مسئوليت هاي سازماني

- توسعه و تقويت مطالعات و پژوهش هاي منابع انساني
- اصالح ساختار هرم نيروي انساني شاغل

- افزاي��ش مش��اركت كاركن��ان در فرآين��د تصمي��م س��ازي و 
تصميم گيري

- توسعه و اعمال مديريت آموزش در تمامي سطوح
اگ��ر چه جاي��گاه و اهميت مديريت منابع انس��اني فراتر از ايجاد 
ساختارهاي سازماني متداول اس��ت بلكه بايد به اين موضوع نيز 
توجه جدي نمود كه اصالح ساختار سازماني صرفاً بعنوان بستري 
مناس��ب جهت تحقق الزامات و مفروضات مديريت منابع انساني 
قلمداد مي گردد. امروزه در راستاي ايجاد تحول در حفظ و ارتقاء 
جايگاه مديريت منابع انساني اتخاذ سياست هاي زير براي صنعت 

نفت الزام آور است.
- افزايش سطح خدمات رفاهي، مالي و اداري و نظم بخشيدن به 

اين امور در جهت كرامت بخشيدن به نيروي انساني.
- س��اماندهي زير ساخت هاي توس��عه اي الزم در مناطق نفتخيز 

كشور براي جذب نيروي انساني كارآمد در اين مناطق.
- تنظيم سياست هاي توسعه سازماني براساس ارتقاي بهره وري و 
اس��تفاده بهينه از نيروهاي موجود به جاي گسترش حجم ديوان 

ساالري و نيروي انساني صنعت.
- توس��عه آموزش نيروي انساني و برنامه ريزي براي جذب نيروي 

متخصص.

بنابراي��ن اگر بپذيريم كه ايجاد تحول در مديريت منابع انس��اني 
مس��تلزم در اختيار داشتن نقشه راه است، ايجاد ساختار سازماني 
مناس��ب و متناس��ب با كليه بخش هاي صنعت بويژه بخش هاي 

باالدستي نفت و گاز برنامه هاي زير را طلب مي كند.
- ايج��اد س��اختارهاي س��ازماني برمبناي مديريت مخ��ازن و يا 

واحدهاي بهره برداري.
- اصالح ساختار سازماني در جهت افزايش توان عملياتي و كاهش 

هزينه هاي جاري به وسيله هم افزائي پراكنده موجود.
- تالش براي كاس��تن از حجم ديوان س��االري صنعت به وسيله 
ادغام قسمت هاي موازي، ش��ركت ها و كاهش حجم قسمت هاي 

خدماتي و ستادي.
- حاكم ك��ردن فرهنگ قان��ون مداري و ضابطه مندي بوس��يله 
توسعه س��اختار هاي قانوني، تعريف دقيق وظايف و حدود و ثغور 

شركت هاي تابعه و ساز و كارهاي نظارتي.
- هدفمند نمودن اصالحات س��اختار سازماني ازطريق پيوند بين 
اهداف و خط مش��ي هاي »بهبود به��ره وري كيفيت«و اصالحات 

ساختار سازماني«.
- بهبود س��اختارهاي س��ازماني با نگرش كاه��ش تصدي گري و 

رويكرد بنگاه اقتصادي 
 سردبير 

مس�ئوليت خطي�ري كه در برنامه هاي پنجس�اله توس�عه به عهده 
ش�ركت ملي نفت گذاش�ته شده و آنچه كه در سند چشم انداز براي 
آينده پيش بيني ش�ده اس�ت حاك�ي ازنقش حس�اس بخش نفت و 

صنايع وابسته به آن در آينده اقتصاد ايران مي باشد.




