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  عنوان طرح:  .1

 مديريت تکنولوژي شرکت ملي پااليش و پخش فراورده هاي نفتي سيستمطرح ريزي 

بيان مسئله يا مشكل)مشكلي كه در سازمان وجود دارد و سازمان را از رسيدن به اهداف خود باز  .2

 مي دارد(

کارگيري فاز شناسايي تا به تالزم اس ،بهبود تکنولوژي هاي موجود و دستيابي به تکنولوژي هاي جديد مورد نيازجهت 

که قادر باشد ضمن اتصال  ذيرد. در اين راستا ايجاد سيستميسازمان مشخصي صورت پ با، به شکل متمرکز و فناوري ها

به اهداف و استراتژي هاي شرکت، به شکل متمرکز، ساختار و گردش کار مورد نياز جهت اين امر را فراهم سازد بيش از 

 که در قالب سيستم مديريت تکنولوژي قابل طرح ريزي مي باشد. تيافته اسپيش ضرورت 

كه از منظر تكنولوژي، اقتصادي، مديريتي و  2ضرورت طرح)بازنمودن پيامد مشكل يا مسئله بند  .3

 ... ضرورت انجام تحقيق را توجيه پذير مي نمايد( 

در ظرفيت بهينه پااليشي و توليد و عرضه  با توجه به لزوم دستيابي شرکت ملي پااليش و پخش به جايگاه نخست منطقه

برداري فناوري هاي مورد انداز(، ضرورت دارد مراحل شناسايي تا بهرههاي نفتي )طبق سند چشمور فرآوردهپايدار و بهره

نياز، بر مبناي فرآيندي منطقي و مدون انجام شود. به اين ترتيب از اعمال ساليق فردي و رويه هاي غير شفاف در 

جلوگيري خواهد شد و روند  -که مي تواند به عدم حصول نتيجه الزم منجر گردد-ليتهاي متنوع مديريت فناوريفعا

مذکور از فردمحور به فرآيندمحور تغيير خواهد يافت. در اين راستا الزم است الگويي جامع براي ايجاد ساختار مديريت 

دوين تافزاري نرمو  افزاريزيرساختهاي سخت منابع و تن تماميتکنولوژي و تعريف فرآيندهاي حاکم بر آن با در نظر گرف

 گردد.

اهداف طرح)اهداف كمي، كيفي، كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدتي كه براي طرح مورد نظر  .4

 متصور است، مرتبط بودن طرح مربوطه با اهداف شركت به خوبي توجيه گردد(

 به شکل کلي اهداف زير به ترتيب مد نظر مي باشد:

 در شرکتشناخت وضع موجود فرآيند مديريت تکنولوژي  -

 ايجاد فرهنگ سازماني مديريت تکنولوژي -

 ارتباطات الزم بين ساختار مديريت تکنولوژي با مديريت نوآوري، مديريت دانش و استراتژي هاي شرکت ايجاد -

 تدوين نظام نامه مديريت تکنولوژي   -

 تدوين فرآيند مديريت تکنولوژي  -

 تهيه دستورالعمل بکارگيري ابزارهاي مديريت تکنولوژي -

 مستندسازي نتايج طرح -
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 ارائه آموزشهاي الزم  -

نظام نامه  و همچنين در نهايت، ارائه مدل و فرآيند مديريت تکنولوژي همراه با نحوه بکارگيري ابزارهاي مورد نياز آن

ن مختلف در شرکت و شرکتهاي تابعه به شکل شفاف و )شامل شرح وظايف ارکاو اسناد مکمل آنمديريت تکنولوژي 

ارتباط آنها با يگديگر( به گونه اي که قابليت اجرايي سازي را داشته باشد، از جمله خروجي هاي اصلي اين طرح 

 باشند.مي

و خارج شركت، ادبيات موضوع تحقيق،  پيشينه طرح)طرحهاي مشابه در ساير سازمانها در داخل .5

 از طرح هاي قبلي(نتايج بدست آمده 

در شرکتهاي متعددي در داخل و خارج از کشور نظام مديريت تکنولوژي پياده سازي شده است که هر شرکت با توجه به 

به شکل متفاوتي به اين امر پرداخته است. به عنوان مثال شرکت بوئينگ آمريکا از  خودزيرساختهاي موجود و نيازهاي 

 ل گريگوري استفاده نموده است.و شرکت رولزرويس از مد 4Dمدل 

 سازي کرده است.در داخل کشور نيز شرکت فوالد خوزستان مديريت فناوري را با الگويي مشابه اين پيشنهاد پياده

متدولوژي انجام طرح)روش كار، مراحل انجام طرح پژوهشي، ابزارهاي مورد استفاده، فرضيه يا  .6

 ها، نحوه كار آزمايشگاهي و تجهيزات مورد نياز(سئواالت پژوهش، روش جمع آوري و تحليل داده 

، شرکتهاي خطوط لوله و مخابرات فرآورده هاي نفتي ايران  محدوده اجراي طرح ستاد شرکت ملي پااليش و پخش -

نفت ايران، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران و شرکتهاي پااليش 

 .نفت مي باشد

در کنار کارگروه مديريت فناوري اين مديريت، هدايت و آموزش آنها  خود ضمن استقرار تيممشاور پژوهشي الزم است  -

 برداري از سيستم مديريت تکنولوژي عهده دار شود.را در زمينه استقرار و بهره

مديريتها و شرکتهاي تابعه در مجري مي بايست به شکل ويژه وظايف و ارتباط مديريت پژوهش و فناوري را با ساير  -

راستاي استقرار سيستم مديريت فناوري و همچنين نقش و وظايف ساير مديريتها و شرکتهاي تابعه در اين راستا را احصا 

 و ارائه نمايد.

 پيشنهادات اين مديريت به مشاور با توجه به سوابق موجود عبارتند از:

ن آ ت فناوري دريا مديريت و کارکنان مشارکت کننده در استقرار مديراز شرکت فوالد خوزستان و مصاحبه ب ديدباز -

 شرکت

 برداري از بروندادها و نتايج پروژه هاي پژوهشي مديريتبهره -

 اين قسمت با توجه به روش مشاور پژوهشي تکميل خواهد شد. -

پيشنهاد مي  آيا براي انجام اين طرح، دانشگاه، موسسه تحقيقاتي يا شركت دانش بنيان خاصي را .7

 نمائيد )توضيح دليل پيشنهاد( 


