نگاهي به مديريت پژوهش و فنآوري
در شركت ملي نفت ايران

 مديريت پژوهش و فنآوري

مقدمه

نظر به رش��د سريع جمعيت و گس��ترش صنايع گوناگون و
ني��از مبرم به انرژي و ب��ه دنبال آن مصرف روزاف��زون از ذخاير
مح��دود نفتي كش��ور ،ضرورت انج��ام فعاليتهاي پژوهش��ي با
استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و فنآوري روز در راستاي
افزاي��ش برداش��ت از مخازن نفت و گاز كش��ور و رفع مس��ائل و
مشكالت مبتالبه در مراحل مختلف شناسايي ذخاير نفتي جديد
(اكتش��اف) ،حفاري ،توليد و بهرهبرداري ،انتقال و تصفيه نفت خام
و رس��اندن فرآوردههاي مختلف نفتي حاصل از پااليش به دست
مصرفكننده ب��ا كمترين هزينه و باالتري��ن بازدهي مورد توجه
قرار گرفته است.
در س��ال  1378بنا به مصوبه ش��وراي معاونين وزارت نفت،
نظ��ام پژوهش صنعت نفت با هدف سياس��تگذاري ،گس��ترش،
ايجاد هماهنگيهاي الزم در زمينه رش��د خالقيت ،ش��كوفايي و
نوآوري در انجام فعاليتهاي پژوهش��ي خصوصاً در بخش صنايع
باالدس��تي نفت براي انتخاب راهكارهاي مؤثر در امر اكتش��اف،
حفاري ،توليد و بهویژه در زمينه ازدياد برداش��ت از مخازن نفتي
از طرف وزير محترم نفت ابالغ و الزماالجرا گرديد .بر این اساس
«مديريت پژوهش و توس��عه» در شركت ملي نفت ايران تأسيس
گرديد و از س��ال  1386به «مديريت پژوهش و فنآوري» تغيير
نام داد .ش��ايان ذكر اس��ت كه در هر كدام از شركتهاي تابعه به
ش��رح زیر يك واحد تحت عنوان «امور پژوهش و توسعه» ايجاد
گرديد:
ش��رکتهای« :ملي مناطق نفتخيز جن��وب»« ،نفت فالت
* مريم قلياقيزاده  -گردآوري و تدوين

قاره» « ،مهندس��ي و توس��عه نفت» « ،نف��ت مناطق مركزي»،
«نفت و گاز پارس» « ،نفت خزر» « ،ملي حفاري» « ،پايانههاي نفتي»،
« نفت و گاز اروندان» و شرکت «بهينهسازي مصرف سوخت».
اكن��ون با گذش��ت بيش از  8س��ال از تأس��يس «مديريت
پژوهش و فنآوري» شركت ملي نفت ايران و واحدهاي پژوهش
و فنآوري ش��ركتهاي تابعه ،ميتوان اذع��ان نمود كه گامهاي
مؤثري در امر گس��ترش پژوهش و فنآوري در شركت ملي نفت
ايران و به تبع آن در دانش��گاههاي سراس��ر كشور برداشته شده
است ،بهطوريكه بس��ياري از آنها نه تنها با فراهمآوردن شرايط
الزم ب��رای تربيت دانش��جويان در رش��تههاي مرتب��ط با صنايع
باالدس��تي نفت تا مرحل��ه دكتري ،زمين��ه الزم را براي تربيت
متخصصين به وجود آوردهاند ،بلكه با انجام پروژههاي پژوهشي
مورد نظر شركت ملي نفت ايران ،نقش مهمي را به عنوان يكي
از قطبهاي آموزشي -پژوهشي صنعت نفت ايفاء ميكنند.
محورهاي پژوهشي مديريت پژوهش و فنآوري شركت ملي نفت ايران

مهندسي مخازن
ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز
توليد و بهرهبرداري
مديريت مخزن
علوم زمين
حفاري
نرمافزارها
HSE
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مديريت ،بهرهوري ،نيروي انساني
در اي��ن بخش فعاليتهاي پژوهش��ي و اجرایی گس��تردهاي
و (Information & Communication Technology) ICT
شامل نظارت و راهبري پروژههاي پژوهشي مصوب در دانشگاهها
بهينهسازي مصرف انرژي
و مراك��ز تحقيقات��ي -علم��ي مث��ل پژوهش��گاه صنع��ت نفت،
فعاليتهاي فراساحلي نفت و گاز
پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز و نیز شركتهاي
سيستمهاي اندازهگيري كمي و كيفي
مشاور طرف قرارداد و همچنين حمايت از پروژههاي دانشجويي
خوردگي و متالوژي
(كارشناسي ارشد -دكتري) انجام ميپذيرد.
سيستمهاي ذخيرهسازي ،انتقال و توزيع نفت خام
اجراي پروژههاي پژوهشي ش��امل :تعريف ،اطالعرساني پروژه
فنآوريهاي نوين
از طريق س��ايت و مكاتبه با دانش��گاهها ،داوري در مورد طرحهای
فنآوريهاي مرتبط با LNG
پیش��نهادی (پروپوزالها) ،نظارت و كنترل در اجرا (در صورت تصويب)
گاز ،گاز ميعاني
ب��وده بهطوري كه با رعايت مراحل ف��وق و از بدو فعاليت مديريت
ارتقاء كيفيت نفت سنگين و بسيار سنگين
پژوه��ش و ف��نآوري و واحدهاي پژوهش و فنآوري ش��ركتهاي
گوگرد
تابع��ه تاكنون جمع��اً  486پروژه به مرحله اجرا درآمده اس��ت كه
اقتصاد انرژي (به ویژه انرژيهايي با منابع هيدروكربوري)
تعداد  227پروژه خاتمه يافته و تعداد  259پروژه پژوهش��ي ديگر
فعاليته�اي مديري�ت پژوه�ش و ف�نآوري را ميتوان در س�ه نيز با نظ��ارت و راهبري«مديريت پژوهش و فنآوري» و همچنين
بخش كلي معرفي نمود:
واحدهاي پژوهش و فنآوري شركتهاي تابعه در دانشگاهها ،مراكز
 -1فعاليتهاي داخلي
تحقيقاتي -علمي و شركتهاي مشاور در حال مطالعه ميباشد.
 -2مشاركتهاي بينالمللي و
«مديري��ت پژوهش و ف��نآوري» و نی��ز واحدهاي پژوهش
 -3اطالعرساني.
و فنآوري ش��ركتهاي تابعه در راس��تاي تش��ويق و حمايت از
پروژههاي فارغالتحصيلي كارشناس��ي ارش��د و دكتري در كليه
زمينهه��اي م��ورد نياز صنعت نف��ت ،به ویژه صنايع باالدس��تي
 -1فعاليتهاي داخلي
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دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي طرف قرارداد مديريت پژوهش و فنآوري شركت ملي نفت ايران
دانشگاه تهران
				
دانشگاه صنعتي شريف
دانشگاه شيراز
				
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه تربيت مدرس
				
پژوهشگاه صنعت نفت
دانشگاه صنعتي سهند تبريز
				
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه صنعتي اميركبير
				
دانشگاه شهيد بهشتي
دانشگاه شهيد چمران اهواز
		
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشگاه صنعتي اصفهان
				
دانشگاه اصفهان
واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي تهران
			
دانشگاه شهيد باهنر كرمان
دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور
				
جهاد دانشگاهي
دانشگاه كاشان
			
دانشگاه علوم پزشكي اهواز
پژوهشكده پليمر و پتروشيمي ايران ،مركز رشد فنآوري پليمر
			
دانشگاه بينالمللي امامخميني (ره)
پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز
				
پاركهاي فنآوري
شركت پيشروانديشان انرژي
			
پژوهشگاه فنآوري نوين
مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي
				
پژوهشگاه زلزلهشناسي
مركز خدمات مديريت صنايع
				
اداره زمينشناسي
شركت مهندسي زمين و معدن خوزستان
			
شركت تكتام صنعت آريا
شركت پاژن بسپار
			
شركت گسترش و فنآوري حيان
شركت فناور پترو آريا
		
شركت مديريت پروژههاي صنعتي ابدال (مپصا)
شركت مديريت و برنامهريزي صنايع و انرژي مبنا
			
شركت تعاوني چند منظوره شريف
شركت فنآوري اطالعات و ارتباطات مديريت صنعتي جنوب
		
شركت تحقيقاتي صنايع لوازم خانگي
مؤسسه تحقيقات داريان كاوش خاورميانه
			
مركز پژوهش متالوژي رازي
شركت كندو كاو انرژي پارس
		
شركت سما (سامانههاي مهندسي اطالعات)
شركت طراحي مهندسي و سخت افزار
			
شركت تحقيق و توسعه سيمان
انجمن متخصصان محيط زيست ايران
				
شركت دانش آسيا
شركت انرژيهاي تجديدپذير مهر
				
شركت عدل انرژي
پژوهشگاه نيرو
			
شركت نوپردازان صنعت رشد
شهركهاي علمي تحقيقاتي

برنام��هاي را در دس��توركار خ��ود ق��رار داده و تاكن��ون 1227
پاياننامه را حمايت كرده اس��ت كه فهرس��ت اسامي دانشجويان
و دانش��گاههاي مربوطه و همچنين عنوان پروژههاي مربوطه در
كتابچهاي جداگانه منتشر شده است.
(اين كتابچه در مديريت پژوهش و فنآوري موجود ميباشد).
 -2مشاركتهاي بينالمللي

 -1-2كنسرسيوم بينالمللي ازدياد برداشت

ف��نآوری مطالعه مخازن نفتی و ارائه طرح مهندس��ی توليد
بهين��ه از مهمترين فنآوریهای مورد نياز در بخش باالدس��تی
نفت اس��ت و در واقع مهمترين چالش پيش روی مهندسان نفت
در جهان ،ارائه طرحهايی اس��ت که اجرای آنها منجر به بازيافت
بيشتر نفت شود.
طی س��الهای طوالن��ی ،به داليل متع��دد و علیرغم تالش
مجدانه مهندسان شاغل در صنعت نفت در جهت اعمال مديريت
مطلوب بر مخازن نفتی ،کمتر مطالعه جديدی با هدف برداش��ت
بهينه از ميادين نفتي مطابق با استانداردهای شناختهشده جهانی
صورت گرفته اس��ت ،درخصوص بهروزکردن مطالعات انجام شده
قبلی -با توجه به اطالعات جديد و نيز رش��د فنآوری جهانی در
بخ��ش نفت -نیز وضعیت به همین ترتیب اس��ت .لذا پرداختن
به اين مهم مس��تلزم برنامهای با چشماندازی درازمدت و تدوين
ِ
سياس��ت کاری چندبعدي میباشد .جهت نيل به هدف
اهداف و
اصلي که همان:

«تعامل با شرکتهای نفتی و تحقيقاتی صاحب فنآوری پيشرفته،
به منظور ارتقای دانش فنی در جهت افزايش بازيافت نهايی از مخازن
نفت و نيز انتقال فــنآوری و ارتقاء تـوان فناوری ملـی اســـت»،
از یکسو اجراي پروژههاي مصوب و بودجهبندي شده در ارتباط

و  )2007تمديد ش��د .در اين زمان شرکت «بی.پي» انگلستان از
مشارکت خارج شد و شرکای مشارکت به  6شركت تقليل یافت.
سپس پروژه تحقيقاتي «توصيف خواص مخزنی سازند آسماری در
ميدان گچس�اران» به همراهي پروژه «مطالعات ترش�وندگی در ميدان
گچساران» در دستور کار قرار گرفت و با موفقيت به پايان رسيد.
 -3در سال  2008مشاركت مذكور با امضاي تفاهمنامه جديدي
به مدت يك س��ال ديگر تمديد و در طی اين مدت دو ش��رکت
نروژی «استات اويل» و «هيدرو» در يکديگر ادغام شدند و تعداد
ش��رکای مشارکت به  5مورد تقليل پيدا کرده و پروژه تحقيقاتي
«مدلس�ازی استاتيک ميدان گچساران» در دستور کار قرار گرفت
که توس��ط شرکت نروژی  ROXARو ش��رکت فرانسوی  ،IFPبا
حضور متخصصين صنعت نفت ،در مورخ اول نوامبر  2008رسماً
شروع گرديد.
همچنين انتظار ميرود پروژه تحقيقاتی «توصيف خواص ميدان
هنديجان در جهت مطالعه روشهای ازدياد برداشت» با مشارکت
فعال ش��رکت «نفت فالت ق��اره ايران» ،ش��رکت ايرانی « ِرزلب
کيش» ( )Rez Labو ش��رکت هلن��دی  PanTerraنیز در اوايل
دیماه  1387شروع بهکار کند .مقرر گردیده مشارکت مذکور در
پايان هر سال شمسی با توافق کليه شرکاء برای يکسال شمسی
ديگر تمديد شود.

تنگاتنگ با مجموعهاي از مؤسس��ات تحقيقات��ي بينالمللي قرار
گرفته است ،از جمله:
انس��تيتو نفت فرانس��ه( ،)IFPمؤسس��ه تحقيقات نفتی CSIRO
 Petroleumاس��تراليا ،بخشهاي پژوهش و توس��عه شركتهاي
نفتی شل ،استات اويل ،توتال ،هيدرو ،پتروناسBeicip Franlab ،
فرانسه ،و شركت رزلب نروژ.
 -2-2پروژه مطالعه ناحيهاي و ميداني گروه بنگستان در ناحيه لرستان
و از س�ويي ديگر قس��مت اعظم اين تحقيقات با مشاركت
اي��ن مطالعه با مش��اركت مديريت پژوه��ش و فنآوري،
فعال مؤسس��ات تحقيقات��ي داخلي مانند پژوهش��گاه صنعت
نفت و مديريت پژوهش و فنآوري ش��ركت ملي نفت ايران در شركت نفت مناطق مركزي ايران ،مديريت اكتشاف و شركت
تعامل سازنده با همكاران و متخصصين ايراني صنعت نفت در «استات اويل -هيدرو» در حال انجام است.
«ش��ركت ملي نفت مناطق نفتخيز جنوب»« ،شركت نفت فالت
 -3-2مطالع�ات جامع س�ه ميدان نفت�ي اهواز (آس�ماري) ،مارون
قاره ايران» و «مديريت اكتشاف» انجام شده است.
(آسماري) و بيبي حكيمه (آسماري -بنگستان)
مهمترين پروژههاي اجرا ش�ده در كنسرسيوم بينالمللي ازدياد مطالع��ات فن��ي از س��ـال  2001مي�لادي بـا ش��ــركت
برداشت به شرح ذيل ميباشد:
متخصصان ش��ركت ملي نفت ايـران از پــژوهش��گاه صنعت
دزفول»
فروافتادگي
در
آس�ماري
س�ازند
« -1مطالع�ه ناحيهاي
نفت ،ش��ركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و ش��ركت  Statoilبا
ب��وده كه اي��ن دوره با موفقي��ت و برمبناي برنام��ه زمانبندي و جم��عآوري و مطالعه نمودارها ،دادهه��ا و مغزههاي چاههاي اين
بودجه مصوب به انجام رسيدهاست( .مهمترين قسمت برنامه سه ساله سه ميدان آغاز شده و بعد از ذخيرهسازي اطالعات در بانكهاي
اوليه  )2003-2006در كنار برنامه اصلي ،پروژه كوچكتر تحقيقاتي اطالعاتي ،مدل كامل شبيهس��ازي مخزن تهيه و با تاريخچه 35
«غربال دادههاي ميادين بيبي حكيمه و كرنج» نيز به انجام رس��يد الي 40ساله ،مخازن مذكور تطبيق و كاليبره گرديدهاند تا جهت
كه گزارش نهايی آن در شرکت ملی نفت ايران و کليه شرکتهای پيشبيني بهترين روشهاي توليد از ميادين فوق مورد اس��تفاده
تابعه ذينفع توزيع گرديده است.
قرار گيرند.
كاري
ه

تجرب
سال
سه
داشتن
دردست
 -2مش��اركت مذكور با
بديهي اس��ت كه در طي اين مطالع��ات ،برنامه جامع انتقال
مثبت و با امضاي تفاهمنامه جديدي به مدت دو سال ديگر ( 2006ف��نآوري و همچنین آموزشهاي مرب��وط به بخشهاي مختلف
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مطالعاتي شامل :زمينشناسي ،ژئوفيزيك ،پتروفيزيك ،مهندسي از طرح در كميته راهبردي همكاريهاي پژوهش��ي مش��ترك با
مخازن و شبيهس��ازي به متخصصين و كارشناس��ان شركت ملي ش��ركت  Shlumbergerجهت مطالعه مدنظر ق��رار داده و چهار
نفت ايران مدنظر قرار داش��ته است ،نتايج بهدست آمده حاكي از مورد اول را به عنوان محورهاي فعاليت برگزيده است:
ظرفيت بالق��وه ميادين فوق جهت افزاي��ش توليد با بهكارگيري
1- Carbonates Characterization
طرحهاي توسعه پيشنهادي براي  30الي  50سال آينده ميباشد.
2- Well Integrity: Collapsed Casing and Corrosion
مطالعات جامع سه ميدان مذكور در سال  2004ميالدي به اتمام 3- Low Permeability/High Viscosity Oil Reservoirs
رسيده است.
)(e.g Bangestan Formation
 -4-2فعاليت در)NOCs) National Oil Companies
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4- Fractured Reservoirs
5- Data Management
6- Technology Master
7- Core Analysis and Storage
8- Rock Mechanics and Formation Stresses
9- Coordinating University Research and Coordinating Joint
Research With Foreign Service Companies and Institution
10- Reservoir Management: Stimulation / Monitoring

در س��ال  2002ميالدي بنابر پيشنهاد كش��ورهاي توليدكننده
نفت و بهمنظور هماهنگي بيشتر بين شركتهاي ملي نفت آنها،
مجمع جهاني ش��ركتهاي ملي نفت ( )NOC-Forumتش��كيل
ش��ده اس��ت .اين مجمع با  26عضو ،تاكنون چهار نشست داشته
كه طی آنها تش��كيل سه كميته « :گاز طبيعي»« ،محيط زيست» و
«تكنولوژي» را تصويب كرده است.
در كميت��ه تكنولوژي  9پروژه تصویب ش��ده اس��ت ك��ه از بین
آنه��ا  6پروژه به ص��ورت مش��ترك ( )Collaboration Projectو در اين پروژهها نكات زير بايد مدنظر قرار گيرد:
 3پ��روژه در قال��ب  Joint Industrial Projectمصوب گش��ته و  -1اقتصاديبودن طرحها؛
مديري��ت پژوهش و فنآوري به نمايندگي از ش��ركت ملي نفت  -2انجام تحقيقات هدفمند و متمركز؛
ايران مس��ئوليت راهبري و انجام  6پروژه مش��ترك مذكور را به  -3ارائه نقشه راه و نقاط كليدي؛
 -4مشخصنمودن پروژههاي اولويتدار؛
عهده گرفته است.
با توجه به رس��الت مديريت پژوهش و فنآوري و استفاده از  -5بهكارگيري دانش فني مدرن در زمينههاي تخصصي؛
توان ش��ركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران مقرر گشته است  -6برقراري نظام كنترل پروژه در هر يك از مراحل و
 -7اشاعه فرهنگ پژوهش و كار سيستمي در شركتهاي توليدي
كه  6پروژه مشترك به قرار زیر سرپرستي و اجرا گردند:
شركت ملي نفت ايران.
پ��روژه  EOR Strategy Screening and Technologyب��ه
 -6-2شوراي جهاني نفت ()WPC
سرپرستي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب؛
ش��وراي جهاني نفت (ك��ه در ابتدا نام آن كنگ��ره جهاني نفت بود)
پ��روژه  Mapping of Remaining Oilبه سرپرس��تي مديريت
در س��ال  1933ب��ا هدف فراهم نمودن فضاي��ي مؤثر براي طرح
نظارت بر توليد؛
ي صنعت نفت كش��ورهاي
پ��روژه  Non-Conventional Technologies for Upgradingموضوعات و چالشهاي مهم پيش رو 
 and Improvement of Refining Productsب��ه سرپرس��تي جهان ،در ش��هر لندن بنيان نهاده شد و صنعت نفت ايران نيز از
همان ابتدا از جمله بنيانگذاران آن بوده است.
پژوهشگاه صنعت نفت؛
با توجه به گستردگي مأموريتها ،در سال  2004ميالدي نام
پروژه Whole Crude Oil Upgrading by Non-Conventional
س��ازمان از «كنگره جهاني نفت» به «شوراي جهاني نفت» تغيير يافت.
 Technologiesبه سرپرستي مديريت پژوهش و فنآوري؛
پ��روژه  Produced Water re-injection for increased Oilاين س��ازمان كه يك س��ازمان بينالمللي و غيرسياسي ميباشد،
ام��كان مطرح كردن مس��ائل و مش��كالت صنعت نف��ت و گاز و
 recoveryبه سرپرستي شركت نفت فالت قاره ايران و
پروژه  Enhanced Oil recovery Process for extra heavy Oilيافت��ن راهحل براي آنها را فراهم ميكند و از اين نظر كه تمامي
زمينههاي اقتصادي ،فني و مديريتي نفت ،گاز و پتروش��يمي را
به سرپرستي شركت نفت فالت قاره ايران.
در برميگيرد ،منحصربهفرد است.
اي��ن س��ازمان درخصوص بسترس��ازي براي دس��تيابي به
شايان ذكر است كه دستاوردهاي كميته تكنولوژي به قرار زير ميباشند:
پيش��رفتهايي در زمينه صنايع نف��ت و گاز ،انتقال تكنولوژي و
تقويت شبكه تكنولوژي بين شركتهاي ملي نفت؛
دانش فني و نيز اس��تفاده بهينه از مناب��ع جهاني نفت در جهت
شناخت مشكالت تكنولوژي شركتها؛
منافع متقابل نوع بشر ،توجه ويژه دارد.
برگزاري اولين سيمپوزيوم با حضور شركتهاي عضو؛
ح��دود  65كش��ور عض��و  WPCهس��تند كه قري��ب  95درصد
امضای چهار تفاهمنامه همكاري براي چهار پروژه.
مليته��اي اصلي توليدكننده و مصرفكننده نفت و گاز جهان را
شامل ميگردد .هر كشور داراي يك كميته ملي است كه در آن
 -5-2بهينهسازي توليد
مديريت پژوهش و فنآوري در راس��تاي استفاده از شيوههاي نمايندگان صنعت نفت و گاز ،پژوهش��گران دانشگاهي آن كشور
پژوهشي و تكنولوژي نوين در جهت توليد بهينه از مخازن نفتي حضور دارند.
و رفع مشكالت ناش��ي از آن ،درقالب پروژه توليد بهينه اقدام به كش��ورهاي عضو و غيرعضو  OPECدر اين ش��ورا همكاري دارند
همكاري با شركت  Hydro Questنموده و موضوعات زیر را پس و ب��ا توجه به ماهيت جهاني و بيطرفي آن ،اين ش��ورا از جانب

سازمان ملل متحد نيز ،معتبر شناخته شده است.
اساس��يترين هدف ش��وراي جهاني نفت تس��ريع و تسهيل
گفتگ��و و تبادل نظر علم��ي و فني ميان كلي��ه توليدكنندگان،
مصرفكنندگان و دس��تاندركاران صنعت در حوزه نفت و انرژي
ميباشد تا بتوان بدين وسيله راهحلهاي مؤثري را در جهت حل
معضالت و مش��كالت فني ،اجتماعي ،محيط زيستي و مديريتي،
پيدا نمود.
شوراي جهاني نفت با انجام اينگونه اقدامات ،سهم به سزايي
در نيل به اهداف توس��عه پايدار در جهان ايفاء نموده و از آنجاكه
ماهيت آن اساس��اً مبتنيبر بيطرفي اس��ت ،در چالشهاي مهم
صنع��ت نفت و گاز جه��ان ،موضع خاصي را اتخ��اذ نمينمايد؛
ول��ي با فراه��مآوردن امكان گفتوگو و بح��ث و تبادلنظر ميان  -3اطالعرساني
صاحبنظران ،در جهت نيل به راه حلهاي مورد نياز اين صنعت
اطالعرساني یکی از وظايف مهم مديريت پژوهش و فنآوري
در حوزههاي جهاني و منطقهاي ،گام بر ميدارد.
برای انعكاس فعاليتهاي پژوهش��ي انجام ش��ده و در حال اجراء
است كه در قالب فعالیتهای زیر انجام میپذیرد:
عمد هترين فعاليتهاي كشورهاي عضو شوراي جهاني نفت در كنگره برگزاري همايشهاي ساالنه در هفته پژوهش؛
به سه بخش تقسیم می شود:
برگزاري سمينارها جهت ارائه عملكرد دستاوردهاي پروژههاي
حض��ور و س��خنراني مقام��ات عاليرتبه و مس��ئول در حيطه پژوهشي در حال اجرا يا خاتمهيافته؛
سياستگذاري نفت و گاز؛
ايجاد بانك اطالعاتي جهت جمعآوري و بهروز نمودن اطالعات
ارائه مقاالت تخصصي و علمي در حوزههاي مختلف كنگره و
طرحهاي در حال اجرا و خاتمه يافته مرتبط با صنعت نفت و
برپايي غرفه و ارائه عملكردها ،تواناييها ،تجارب و برنامهها.
ایجاد س��ايت اينترنت��ي بهمنظور دسترس��ي همگاني محققان
و دانش��جويان سراس��ر كش��ور به كليه اطالع��ات الزم از قبيل:
از سال  1383دبيرخانه شوراي جهاني نفت به «مديريت پژوهش پروژههاي مصوب هر س��ال ،قراردادهاي پژوهش��ي منعقد شده،
و ف�نآوري» انتق��ال يافت و آقاي دكتر عم��ادي مدير پژوهش و فهرست پروژههاي دانشجويي ،همايشها و سمينارها.
فنآوري ،به عنوان نایب رئيس كميته ملي جمهورياسالميايران
در شوراي جهاني نفت منصوب گرديد.
 -1-3تشكيل بانك اطالعاتي جامع
براس��اس رأيگيري صورتگرفته در س��ال  2005ميالدي ،وی
بهمنظ��ور جمعآوري ،دس��تهبندي ،ايج��اد امنيت در حفظ
ب��ه عنوان عضو  CPCش��وراي جهاني نفت ني��ز انتخاب گردید .اطالعات و نتايج بهدس��ت آم��ده از پژوهشهاي متنوع در بخش
حض��ور ايش��ان در جلس��ات  CPCموجب گرديد كه بخش��ي از صنايع باالدس��تي صنعت نفت ك��ه داراي حجم زياد و پراكنده با
مس��ائل و نقطهنظرات صنعت نفت ايران -از جمله نشست علمی موضوعات مختلف ميباشد ،يك بانك اطالعاتي جامع طراحي و
مخازن کربناته -به عناوين اصلي كنگره اضافه ش��ده و همچنین راهاندازي و درنتیجه اهداف زير حاصل شده است:
نايب رئيس��ي دو نشس��ت علمي ديگر به عهده نمايندگان ايراني بررس��ي ،تجزيه و تحليل ،طبقهبن��دي و بهروزآوري اطالعات و
واگذار ش��ود .كسب جايزه تعالي در پژوهش ،كسب مقام اول در نهايتاً بايگاني آنها به صورت مكانيزه؛
ارس��ال مقاالت علمي ،اختصاص يك ساعت س��خنراني به وزير دسترس��ي به اطالع��ات بايگانيش��ده در كوتاهترين زمان براي
محترم نفت و معاونين ايش��ان -جهت طرح ديدگاهها ،ويژگيها افراد و واحدهاي مجاز؛
و توانمنديهاي صنعت نفت جمهوري اس�لامي ايران  -كس��ب امكان كنترل مكانيزه و دقيق وضعيت بودجه و هزينه پروژههاي
دو جايزه در بخش دانش��جويي ،برگزاري دهها جلسه كارشناسي پژوهشي و
قبل از برگزاري كنگره ،توزيع منطقي موضوعات كنگره در سطح جلوگيري از انجام مطالعات تکراری و موازی.
صنعت نفت و دانش��گاههاي كش��ور ،ايجاد زمينههاي الزم جهت
حضور پررنگ و مؤثر كارشناس��ان ايراني در نوزدهمين كنگره ،از  -2-3سايت اينترنتي مديريت پژوهش و فنآوري
در سال  1382طراحي اوليه سايت «مديريت پژوهش و
جمله ديگر اقدامات بوده اس��ت ،در کل سطح مجموعه اقداماتي
كه توس��ط مديريت پژوهش و فنآوري در س��اليان اخير صورت فنآوري» درخصوص برگزاري نمايشگاه بينالمللي نفت ،گاز
و پتروش��يمي و معرفي غرفه اين مديريت راهاندازي گرديد
پذيرفته بیسابقه بوده است.
به اي��ن ترتيب كنگرهه��اي جهاني نفت محل��ي براي طرح و با گس��ترش فعاليتهاي پژوهش��ي و نيز جهت تسهيل در
موضوع��ات علمي و بحث و بررس��ي آن در قال��ب مقاالت علمي ارتب��اط و هماهنگي با امور پژوهش و فنآوري ش��ركتهاي
اس��ت و كليه محققين نفتي دنيا بر روي يك موضوع و يا مشكل تابعه و پاس��خگويي ب��ه نياز محقق��ان و متخصصان ذيربط،
مورد نظ��ر ،متمركز ش��ده و نتايج تحقيقات خ��ود را به صورت س��ايت  www.nioc.rtd.irجهت پاس��خگويي و ارائه خدمات در
مقاالت علم��ي ارائه نموده و کلیه ش��رکتکنندگان از نتایج آن دسترس همگان قرار گرفت.
برخوردار میشوند.
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