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تشریحعملکردمعاونتمهندسي،پژوهشوفناوريوزارتنفت

حوزه معاونت مهندسي ،پژوهش و فناوري وزارت نفت اقدام
به ارائه خالصهاي از عملكرد این حوزه در زمان تصدیگری
حبیب اهلل بیطرف ،معاون امور مهندسی ،پژوهش و فناوری وزیر
نفت کرد.
محسن ابراهیمی ،رئیس اداره برنامهریزی و سیستمهای
اطالعات مدیریت معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوری وزارت نفت
به اهم اقدامهای انجام شده در این حوزه در حدود  2سال اخیر
اشاره و تصریح کرد :ارزیابی و تایید صالحیت  17شرکت اکتشاف
و تولید ایرانی( )E&Pبرای مشاركت در قراردادهاي جديد نفتي،
ارزیابی و تایید صالحیت شرکتهای خدمات تعمیرات اساسی،
ارزیابی و تایید صالحیت  17شرکت مشاور ایرانی و  22شرکت
مشاور خارجی در زمینه مطالعات جامع مخازن نفت و گاز ،ارزیابی
و تایید صالحیت  41شرکت مشاور ایرانی و  18شرکت مشاور
خارجی برای برنامه بازسازی و نوسازی تاسيسات روسطحي
باالدستي و ارزیابی و تایید صالحیت  13شرکت عملیات حفاری
برای حضور در پروژههای EPC/EPDاز اقدامهای مهم در حوزه
نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرحها بوده است.
وی از تدوین شرح خدمات و اسناد همسان ،استانداردهای
طرحها و پروژهها ،فهرست بها و برآوردها و در نهایت نظارت و
ارزشیابی طرحها و پروژهها خبر داد و از آنها به عنوان دیگر
محورهای مورد بررسی در حوزه نظام فني و اجرايي و ارزشيابي
طرحها یاد کرد.
ابراهیمی از تامین و تجاریسازی فناوری به عنوان مهمترین
حوزه مورد بررسی معاونت مهندسي ،پژوهش و فناوري یاد کرد
و افزود :تجاريسازي فناوريهاي حمايت از ساخت داخل كاال و
تجهيزات مورد نياز ،محور اصلی مورد بررسی در این حوزه است
که راهبري و پيگيري اجراي قراردادهاي ساخت داخل پروژه ده
گروه خانواده كااليي وزارت نفت ،از فعالیتهای شاخصی است که
در این دوره از سوی معاونت مهندسي ،پژوهش و فناوري پیگیری
شد.
به گفته وی ،راهاندازي و تكميل سامانه الكترونيكي واحد
وزارت نفت ( ،)EPارتباط و تعامل مستمر با بخشهاي سازندگان
كاال و تجهيزات نفتي و حمايت قانوني و منطقي از سازندگان
داخلي بويژه شركتهاي دانش بنيان ،حمايت از راهاندازي نهاد
صدور گواهينامه كيفيت كاال و خدمات در جهت حمايت از كاال
و تجهيزات توليدي ايران و ارتباط و تعامل با وزارت صنعت ،معدن

و تجارت و گمركات براي ايجاد تسهيالت و استفاده از تعرفههاي
ترجيحي براي كاالهاي خارجي وارداتي كه هنوز امكان ساخت
داخل ندارند ،از مهمترین اقدامهای انجام شده در حوزه تامین و
تجاری سازی فناوری است.
این مقام مسئول در ادامه به اقدامهای شاخص انجام شده در
حوزه پژوهش پرداخت و گفت :سياستگذاري حوزه پژوهش و
ابالغ مصوبات و مقررات باالدستي ،دبیرخانه كميته راهبري اجراي
قرارداد پژوهشي در پيادهسازي پيوست انتقال فناوري و معماري
نظام پژوهش و فناوري وزارت نفت ،همكاري رسمي با شوراي
عالي علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) به عنوان عاليترين مرجع
ملي توسعه علوم ،تحقيقات و فناوري ،حضوردرمجامع و نهادهاي
ذيربط به عنوان نماينده وزارت نفت،برگزاري جشنواره پژوهش
و فناوري وزارت نفت با رويكرد جديد (كاهش هزينهها و اثربخش
کردن برگزاري) و در نهایت گسترش همكاريها و تقويت ارتباط
صنعت و دانشگاه ،از عملکردهای شاخص در حوزه پژوهش است.
ابراهیمی بر لزوم گسترش همکاریها و تقویت ارتباط صنعت
و دانشگاه تاکید و از انعقاد قرارداد پژوهشي در حوزه طرحهاي
كالن اكتشاف با  5دانشگاه كشور از جمله دانشگاههای فردوسی
مشهد ،صنعتی شاهرود ،شهید بهشتی ،چمران اهواز و خوارزمی،
امضاي تفاهمنامه پژوهش با جهاد دانشگاهي امضاي تفاهمنامه با
وزارت علوم با موضوع حمايت از فرصتهاي مطالعاتي در
شركتهاي اصلي و تابعه وحمايت از پايان نامههاي كارشناسي
ارشد و دكترا در موضوعات مرتبط با صنعت نفت به عنوان
محورهای مورد بررسی این حوزه یاد کرد.
وی در ادامه از حوزه فناوری به عنوان چهارمین محور اصلی
فعالیتهای حوزه معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوري یاد کرد و
افزود :نظارت عاليه بر پروژههاي دانشبنيان باالدست (  9قرارداد
ميدان محور) ،راهبري و نظارت عاليه بر پروژههاي دانشبنيان
پاييندست ( 12قرارداد انتقال و توسعه فناوريهاي كليدي)،
ايجاد هماهنگي موثر و رفع موانع و مشكالت از طريق
همكاريهاي مشترك با شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری
عتف ،تعريف پروژههاي ميدان محور در سامانه اقتصاد مقاومتي
با عنوان پروژههاي مستقل ،كارگروههاي تخصصي در حوزههاي
مرتبط با توسعه فناوري در وزارت نفت ،مشاركت در تدوين و ابالغ
دستورعملها و عضويت در كارگروهها و ارتباط با مراكز فعال در
حوزي فناوري و نوآوري خارج از وزارت نفت ،از محورهای مورد

بررسی در حوزه فناوری به شمار میآید.
ابراهیمی ادامه داد :در حوزه نظام مدیریت داراییهای فیزیکی
میتوان به اقدامهای ارتقای رويكرد سازمانی از نظام نگهداری و
تعمیرات به نظام مدیریت داراییهاي فیزیکی ،تدوین
استانداردهای حوزه مدیریت داراییهای فیزیکی ،حمايت از ايجاد
مركز توسعه مديريت داراييهاي فيزيكي دانشگاه صنعت نفت،
حمايت از اجراي پروژه پژوهشي سيستم مديريت خوردگي در
شركت ملي گاز ايران ،حمايت از ایجاد زیرسرساختها و انجام
پروژههاي مرتبط با نظام مدیریت داراییهاي فیزیکی و فراخوان
واگذاری مدیریت بهرهبرداری و نگهداری واحدهای منتخب به
شرکتهای بینالمللی اشاره کرد.
وی افزود :بازآرايي ساختار سازماني معاونت مهندسي ،پژوهش
و فناوری ،تمشیت امور مربوط به دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت
و رياست كارگروه راهبري احداث ساختمانهاي متمركز نفت
(وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران) از دیگر اقدامهای جانبی
انجام شده در این معاونت است.
ابراهیمی به موارد مهمي كه در دو سال گذشته با پيگيري
معاونت انجام شده است ،اشاره کرد و گفت :حضور در جلسات
براي تكميل و راهاندازي فاز اول (ترين يك) پااليشگاه ستاره خليج
فارس ،پيگيري پيشرفت طرحهاي شركتهاي نفت و گاز پارس
جنوبي و طرحهاي شركت متن ،مشاركت در نهايي سازي متن
پيوست فناوري قراردادهاي  IPCو حضور فعال در جلسات
شورايعالي علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) از جمله اقدامهای
معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوری است.
وی ادامه داد :برقراري ارتباط سازنده و تعاملي با سازندگان كاال
و تجهيزات نفتي بخش خصوصي و تشكلهاي صنعتي آنها مانند
انجمن استصنا و ستصا ،انجام حمايتهاي الزم در چارچوب
قوانين و اختيارات وزارت نفت از تمام شركتهاي بخش دولتي،
عمومي و خصوصي فعال در حوزههاي مختلف پژوهش ،طراحي،
ساخت ،اجرا و بويژه شركتهاي دانش بنيان ،حضور موثر در
نمايشگاههاي بينالمللي نفت و گاز تهران ،كيش ،اهواز ،شيراز و
تبريز ،برگزاري جايزه سرآمدي و بهبود مستمر براساس مدل
كيفيت اروپا در چارچوب دستورعمل جديد وزارت نفت و برقراري
ارتباط سازنده و متقابل با وزارت صمت و مشاركت در تنظيم
قوانين و مقررات ساالنه صادرات و واردات ،از دیگر اقدامهای
معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوری است.
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