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شرکتنفتمناطقمرکزی

شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب

تولید فناوریهای نو ازاولویتهای پژوهشی است

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز
جنوب گفت :افزایش بهر ه وری ،تولید
فناوریهای نو و بهبود فناوریهای موجود،
اولویت فعالیتهای پژوهشی این شرکت
است .احمد محمدی با بیان این که پژوهش
بنیان و اساس همه کارهاست و هزینه آن نیز
نوعی سرمایهگذاری محسوب میشود ،افزود:
باید به سمت و سویی حرکت کنیم که اجرای
پروژههای پژوهشی ،اهداف سازمان را محقق
کند .وی اظهار کرد :نفت ،صنعتی بینالمللی
است ،اما بخشهایی ازآن باید مطابق با شرایط
مناطق نفتخیز بومیسازی شود ،بنابراین،
رویکردی که این شرکت دارد ودرگذشته نیز
داشته ،استفاده از امور پژوهشی برای خلق
فناوریهای نو است .مدیرعامل شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب با بیان این که
درصنعت نفت بهویژه این شرکت فعالیتهای
بسیار مهمی در حوزه پژوهش انجام شده
است ،افزود :باهمکاری کارشناسان این شرکت
رویکرد جدیدی درحوزه پژوهش تدوین شده
است تا فرآیند تصویب خواهی پروژهها در
کوتاهترین زمان ممکن انجام شود .وی تاکید

کرد :دانشگاهها و مراکز علمی و شرکتهای
دانشبنیان در استانهای نفتخیز کشور
دارای ظرفیتهای زیادی هستند که این
ظرفیت درکمتر جایی وجود دارد و از همه آنها
برای همکاری با این شرکت دعوت میشود.

امضای قرارداد همکاری پژوهشی با
دانشگاه چمران

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و دانشگاه
شهید چمران اهواز همزمان با گرامیداشت
هفته پژوهش ،قراردادهمکاری پژوهشی امضا
کردند.
این قرارداد با موضوع «تدوین دانش فنی و
تهیه نرمافزار طراحی مجموعه کامل پمپهای
میلهای مکشی با کورس بلند و راستیآزمایی
نرمافزار طراحی شده» هفته پایانی آذرماه بین
احمد محمدی،مدیرعاملشرکتملیمناطق
نفتخیز جنوب و علی حقیقی ،معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز
امضا و مبادله شد.
ارزش این قرارداد 80میلیارد ریال و مدت
زمان اجرای آن  20ماه پیشبینی شده است.

تصویب 71عنوانپروژهتحقیقاتی

رئیس اداره پژوهش و توسعه شرکت نفت
مناطق مرکزی ایران از تصویب  71عنوان
پروژه تحقیقاتی به مبلغ  140میلیارد ریال
در این شرکت خبر داد .سیدعباس ضیایی
گفت :شناسایی ،اولویتبندی و اجرای
پروژههای تحقیقاتی کاربردی ،حمایت از
پایاننامههای تحصیالت تکمیلی ،استفاده
از نخبگان وظیفه برای رفع مشکل ادارات
مختلف شرکت ،همچنین حمایت از ارائه
مقالههای پژوهشی و ارتباط منسجمتر و
اثربخشتر با دانشگاهها ومراکز علمی ،از
ت اداره پژوهش و
مهمترین محورهای فعالی 
توسعه است.
وی با بیان این که کل پروژههای مصوب
اداره پژوهش و توسعه شرکت نفت مناطق
مرکزی  72مورد است ،تصریح کرد :از این
تعداد  71مورد تصویب شده است.
رئیس اداره پژوهش و توسعه شرکت نفت
مناطق مرکزی ایران درباره حمایت از
پایاننامه تحصیالت تکمیلی ،تعداد آنها و
خالصه وضعیت نخبگان وظیفه اظهارکرد:
از ابتدای سال  81تاکنون  519پایاننامه

شرکتبهرهبردارینفتوگاز زاگرسجنوبی

ضرورت آموزشهای تخصصی برای تربیت نیروی ماهر

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی بر
ضرورت برگزاری مستمر دورههای آموزشی تخصصی برای
تربیت نیروی انسانی ماهر تاکید کرد .حمید ایزدی ،درجلسه
افتتاحیه دوره آموزشی جامع مدیریت کسبوکار -گرایش
عمومی ( )OIL&GAS MINI MBAافزود :آموزش
یکی از شاخصها و نیازهای اساسی سازمانهای پویاست که
هزینه برای آن نوعی سرمایهگذاری به شمار میرود.
وی اثربخشی و بازخورد دورههای آموزشی را مهمترین دلیل
سرمایهگذاری عنوان و اظهار کرد :باید برنامهریزیهای
آموزشی به سمت برگزاری دورههایی حرکت کند که بازخورد
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مثبت آن در فرآیندهای کاری سازمان دیده شود .ایزدی،
برگزاری نخستین دوره آموزشی جامع مدیریت کسبوکار-
گرایش عمومی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
را مهم ارزیابی کرد و افزود :باید با غنیسازی کتابچه آموزشی
شرکت به سمت برگزاری دورههای تخصصی هدفمند حرکت
کنیم.
وی با اشاره به اینکه منتخبان این دوره از میان افراد شاخص
سازمان انتخاب شدهاند ،گفت :شرکتکنندگان دراین دوره
آموزشی باید حضور مستمر داشته و دیدگاههای خود را برای
برگزاری مؤثرتر این دوره آموزشی ارائه دهند.

تحصیالت تکمیلی به این شرکت ارائه شده
که  107مورد آن در مرحله اجرایی قرار دارد
و  48مورد نیزامسال مصوب شده است.
به گفته وی 61،نخبه دانشگاهی نیز درقالب
امریه شرکت نفت مناطق مرکزی ،مشغول
خدمت نظام وظیفه بودهاند.
ضیایی فعالیتهای آینده اداره پژوهش و
توسعه شرکت نفت مناطق مرکزی را انعقاد
قرارداد پروژههای مصوب ،سازماندهی
پایاننامه دانشجویی و پروژههای نخبگان و
ارتباط سازنده با دانشگا هها و مراکز
دانشبنیان و تحقیقاتی کشور از جمله
فعالیتهای آتی این شرکت برشمرد.
وی همچنین ایجاد کرسیهای دوجانبه در
دانشگاه و صنعت ،فراگیرکردن فرهنگ
پژوهشی در سازمان به عنوان بازوی
پشتیبان قوی ،ایجاد سامانه اطالعرسانی و
پورتال داخلی پژوهش و تکمیل و به روز
نگهداشتن محتوا و قالب سایت جدید اداره
پژوهش و توسعه را بخش دیگری
ازفعالیتهای این شرکت درحوزه پژوهش
عنوان کرد.

