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سخن نخستسخن نخست

نفت ازديربازعامل رشد و توسعه كشور بوده وطي 20 سال آينده نيز عامل اصلي تأمين ودرآمدهاي كشور خواهد بود.
 ن��گاه اصول��ي و صحيح به اين صنعت با هدف حداكث��ر بهره برداري از اين فرصت و موهبت خدادادي مي تواند ايران را به 
كشور اول منطقه از حيث علم وفناوري تبديل نمايد. از سوي ديگر مديريت و برنامه ريزي دوركن مهم رشد وتوسعه هرجامعه 
به ش��مار مي رود. خوشبختانه چش��م انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران درافق 1404 از سوي مقام معظم رهبري ابالغ 

گرديده و دراين ميان سياستهاي كلي صنعت نفت نيز مشخص شده است .    
 امروزه صنايع نفت، گاز و پتروش��يمي كش��ور توسط شركتهاي بزرگ ايراني اداره مي شود و الزم است هرچه سريعتر براي 

توسعه وتقويت ظرفيت هاي خلق فناوري دست به كار شويم.
هم اكنون ارزش افزوده منابع طبيعي متعلق به كش��ورهاي دارنده نفت نيس��ت بلكه دراختيار كش��ورهاي دارنده فناوري 
اس��ت و اگرقص��د حركت به س��مت ايج��اد ارزش افزوده درتولي��د را داريم و مي خواهي��م اقتصاد كش���ور را مبتني براقتصاد                    
دانش - محور پايه ريزي كنيم و به اهداف چشم اندازبلند مدت كشور برسيم، استفاده ازفناوري هاي پيشرفته، انتخابي درست، 

محتوم و پرمنفعت براي كشور وخصوصاً صنعت نفت خواهد بود. 
امروزه تكنولوژي، عامل اساسي در ايجاد ثروت، توانايي و دانايي يك كشور ارزيابي می شود.

دست يابی بشر به پيشرفت هاي شگرف تكنولوژي از قرن بيستم به اين سو و تأثيرات آن بر سطح زندگي انسان ها، فناوري 
را به صورت يك عامل استراتژيك و رقابتي در جوامع صنعتي تبديل نموده است. ظهور انواع تكنولوژي در سال هاي اخير نشان 
دهنده توجه روز افزون دانشمندان، محققان و صنعتگران به توسعه اين امر به  عنوان مهمترين عامل گذر از »صنايع توليد محور« 

به »صنايع دانش محور« مي باشد.
دس��تيابي به فناوري چه از طريق توليد ملي و چه از طريق انتقال و بومي س��ازي از جمله مراحل اصلي و اجتناب ناپذير در 
توس��عه صنعتي اس��ت كه با هدف حل مشكالت اقتصادي- اجتماعي يك كشور برنامه ريزي مي گردد. اهميت فرآيند دستيابي 
به تكنولوژي تا حدي اس��ت كه امروزه فنون مختلف اين دستيابي در قالب علم  »مديريت تكنولوژي« در دانشگاه هاي مختلف 

دنيا تدوين شده و توسط دانش آموختگان و صنعتگران در صنعت مورد پياده سازي و استفاده قرار مي گيرد. 
در مديريت تكنولوژي با بهره گيري از روشهاي نوين مطالعاتي و تحقيقاتي، تكنولوژيهاي مناسب براي آينده مورد پيش بيني 

بگرديد آن فكر نو را پيدا كنيد.  
»مقام معظم رهبري«

توسعه فناوري و 
ضرورت هاي سازماني 
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و پايش قرارگرفته و روند حركت كشورهاي پيشرفته براي دستيابي به آنها مورد ارزيابي قرار می گيرد. 
بازارهاي گذش��ته، فعلي و آتي مورد بررس��ي و رفتارشناس��ي قرار مي گيرند و بر اس��اس توانمندي بخش هاي تحقيقاتي، 
س��رمايه گذاري، دانش��گاهي و صنعتي برنامه اي براي دستيابي به س��طوح مختلف تكنولوژي هاي مورد نظر از راههاي مختلف، 
چ��ون تحقيق��ات داخلي، انتقال تكنول��وژي و يا همكاري هاي تكنولوژي��ك تدوين مي گردد. اين واقعيت بيانگر اين اس��ت كه 
»مديري��ت تكنول��وژي«- با نگرش كل گرا و درگير ب��ا تمامي فرآيند نوآوري، از مرحله ايده ت��ا تبديل آن به محصول و عرضه 
ب��ه ب��ازار- با »مديريت تحقيق و توس��عه«- كه جزو گرايانه  مي انديش��د و به ابداع فناوري يا نمونه آزمايش��گاهي و در نهايت 

نيمه صنعتي محصوالت نو محدود مي شود- كاماًل متفاوت است. 
يكي از مهمترين رس��التهاي »مديريت تكنولوژي«، هدايت هوش��مندانه كليه تالش هاي تكنولوژيك س��ازمان يا ش��ركت 
ب��ه س��مت ايجاد مزيت رقابتي و ابداع نوآوري هاي موفق اس��ت. دس��تيابي ب��ه اين هدف كه ما آن را »تعال��ي در تكنولوژي« 
مي ناميم، نيازمند تدابير ويژه اي است كه مهمترين آن تبديل ))كثرت به وحدت(( در روشهاي كسب تكنولوژي، يكپارچه سازي 

فرآيندهاي »تحقيق و توسعه« و »انتقال تكنولوژي« و نيز بهره گيري از هم افزايي ناشي از اين يكپارچگي است.
 اين مهم بدون وجود يك دس��تورالعمل مش��خص كه بر مبناي روشهاي نوين برنامه ريزي تدوين شده باشد ميسر نيست. 
ما اين دس��تورالعمل را »س��ند ملي راهبرد تعالي تكنولوژي صنعت نفت« مي ناميم تا با بهره گيري هوش��مندانه از فرصت هاي 
تكنولوژيك به توانمنديهاي تكنولوژيك صنعت نفت و كس��ب مزاياي رقابتي و در نتيجه بهره مندي از شايس��تگي هاي محوري 

و ايجاد صنعت نفت پيشرو بيانجامد.

ايران امروز هم اكنون درس�طح مناس�بي ازفناوري درصنعت نفت قراردارد، اما براي افزايش توانمنديهاي خود درزمينه 
نيروي انساني، صنعتي و تكنولوژي بايد سرمايه گزاري بيشتري براي توليد علم و فناوري نفتي انجام دهد. 
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