سخن نخست

سخن نخست
بگرديد آن فكر نو را پيدا كنيد ...
مشكل و نياز ،مهمترين دليل بروز خالقيت و نوآوري است
مشكل نه تنها مزاحم نيست ،بلكه مبارزهاي است براي كشف راه حل.

«مقام معظم رهبري»
گزيدهاي از پيام نوروزي

پژوهش و تحقيقات
راهبرد استراتژيك شركت ملي نفت ايران

پيش��رفت س��ريع فنآوريها و وابستگي شديد مناس��بات اجتماعي به اطالعات ،باعث ايجاد تحولي شگرف در عرصه زندگي
انسانها شده و چهارچوب كالسيك را از «سرمايه محوري» تغيير داده است.
در دوران فنآوري و تكنولوژي برخالف دوران تمدن صنعتي كه جهان روزبهروز گس��تردهتر ميشود ،جهان به سمت كوچكي
(دهكده جهاني) پيش ميرود ،سازوكار عصر اطالعات نه بر پايه توليدات صنعتي بلكه براساس پردازش دادهها و حاصل كاربست
فنآوري اطالعات ( )Information Techميباش��د .در اين عصر دولت و نهادهاي ملي از زواياي مختلف در ايجاد بس��ترهاي
اجتماعي و علمي توسعه تكنولوژي تأثيرگذارند.
نقش اين نهادها براس��اس نوع ،جايگاه و نيز ماهيت نظامهاي اقتصادي در كش��ورهاي مختلف ،متفاوت و گسترده است و آنچه
ك��ه بايد مورد توجه و تأكيد بيش��تر قرار گيرد ،ايفاي اثربخش��ي و كارآمدي نقش اين نهادها در زمينهس��ازي و فراهمآوردن
بسترهاي توسعه تكنولوژي است.
توس��ه تكنولوژي طي فرآيندهاي اجتماعي و اقتصادي كه عناصر و اجزاي مختلفي مانند ارزشهاي اجتماعي ،علوم ،دانشها،
ابزارها و فنون زيرس��اختارها و س��ختافزارهاي آن در تعادل با يكديگر قراردارند محقق ميشود .ايجاد فضاي انگيزشي جهت
پژوهش ،تحقيقات و ترويج و فرهنگسازي براي توسعه تكنولوژي يكي از عوامل اساسي و وجوه عمده اقدامات و سياستهاي
دولتها و نيز تصميمگيران بخش صنعت به شمار ميرود.
مهمترين ويژگي دوران فنآوري تكنولوژي اتكاء به اطالعات به عنوان ماده خام مورد نياز صنايع بوده و برخالف عصر صنعتي
كه در آن روابط كاري مبتني بر ايده تقسيم كار ،تخصصيكردن و به تعبيري تكبعدنگري در امور ميباشد ،در دوران فنآوري

تكنولوژي ،تدريجاً نوعي ديدگاه جامعنگري بر امور سايه ميافكند كه جامعه مبتنيبر اين نظام را «جامعه اطالعاتي» مينامند
و اين جامعه داراي سه ويژگي ميباشد:
كوتاهشدن فاصلهها و تبديل به مجموعه اجتماعي واحد؛
گردش اطالعات تكنولوژي به مثابه شريان اصلي حيات جامعه و
تبديلشدن اطالعات به كاال.
طراحي و اجراي نظامي مناسب براي شناسايي و ارزشگذاري بر تالشها ،پژوهشها و نوآوريهاي تكنولوژيكي در سطح ملي،
يكي از راهبردهاي موفق و تجربهشده جهت بسترسازي و ايجاد انگيزه براي توسعه تكنولوژي است .هدف اين نظامها در سطح
ملي؛ شناس��ايي و معرفي افراد ،گروهها سازمانها و نهادهايي اس��ت كه اقدامات برجستهاي براي ارتقاء سطح تكنولوژي انجام
ميدهند.
شركت ملي نفت ايران نيز براساس منشور نظام پژوهش صنعت نفت ،مسئوليت بررسي و شناخت نيازهاي تحقيقاتي صنعت
در زمينههاي مرتبط را بر عهده داش��ته و ميكوش��د تا با اس��تفاده از تجارب همكاران صديق و متحد اين شركت و همچنين
بهرهگيري از توان فني و پتانس��يل ذيقيمت دانش��گاهها و مراكز علمي و پژوهشگاههاي كشور برپايه فنآوري اطالعات ،آرمان
انتقال تكنولوژي در كشور را محقق ساخته و نهادينه نمايد.
«مديريت پژوهش و فنآوري» شركت ملي نفت ايران به عنوان متولي حوزه اصلي فوقالذكر ،با الهام از رسالت پژوهشي مصوب
صنعت نفت و اس��تفاده از تجارب كاري در ش��ش سال گذش��ته ،فعاليتهاي خود را در چارچوب محورهاي پژوهشي مصوب
در جهت برآورد فنآوريهاي مورد نياز ش��ركت ملي نفت ايران ،در س��ه بخش :فعاليتهاي داخلي ،مش�اركتهاي بينالمللي و
اطالعرساني ادامه داده است.
الف) فعاليتهاي داخلي:

اجراي پروژههاي پژوهشي و حمايت از پروژههاي دانشجويي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري.
ب) پروژههاي پژوهشي:

تعامل مستمر با دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي و شركتهاي مشاور؛ حاصل اين مهم در نيمه نخست سال جاري  259پروژه در
حال اجراست كه تعداد  31پروژه آن خاتمه يافته و تعداد  263پروژه درحال انجام ميباشد.

ج) اطالعرساني:

از طريق برگزاري سمينارهاي دورهاي ساليانه و تخصصي و انتشار گزارش عملكرد؛ شركت در نمايشگاههاي مرتبط با صنايع
نفتي و نيز از طريق سايت بينالمللي با آدرس .www.nioc.rbt.ir
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