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  مقدمه -١
هاي نفتی ایران به عنوان یکی از چهـار شـرکت اصـلی وزارت نفـت      شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

 20 بیش از گیري از خدمات هاي خود را با بهره تو ماموری بودهشرکت فرعی  12داراي  1389بوده و تا سال 
ه اسـت لـیکن در   رسـاند  ام مـی به انجـ  کار رسمی و تقریباً به همین تعداد نیروي کار پیمانکارهزار نفر نیروي 

شرکت از شرکتهاي فرعی به بخش خصوصی واگذار شده و در حال حاضـر عـالوه بـر سـتاد     7اخیر  هاي سال
 .صرفاً با پنج شرکت فرعی فعالیت مینماید

کارکنان شرکت که باعث بازنشسـتگی تعـداد زیـادي از    واگذاري به بخش خصوصی، میانگین سنی باالي 
، تجربه محوري کار در صنعت نفت، ارزش افزایی باالي دانش براي صـنعت نفـت و   ودپرسنل در هر سال میش

  میباشدمدیران مستندسازي تجارب ضرورت  دهنده تجربیات ارزشمند مدیران موفق؛ نشان

منـابع  «تلقـی شـده کـه مفهـوم     » مـدیریت منـابع انسـانی   « پارادایم نوین » و خالقیت مدیریت دانش«
رسـد یـک    به نظـر مـی  . تبدیل نموده است "سرمایه فکري"و سپس به   "مایه انسانیسر"را ابتدا به » انسانی

انقالب فکري و نگرشی و به دنبال آن تحوالت عظیم ساختاري و محتوایی در عرصه علـم مـدیریت در شـرف    
هـا در عصـر    رسد مزیت رقابتی سازمان به نظر می.باشد تکوین بوده که نیازمند بسترهاي سازمانی مناسب می

برخـورداري  . اسـت » سـرمایه فکـري  «تر به مفهوم  تر و عمیق نوین و در ابتداي هزاره سوم در گرو توجه دقیق
منـد کـردن سـایر     هـا و بهـره   ها از سرمایه فکري، به خصوص در حیطه مدیران و کارشناسان سـازمان  سازمان

همچنین افزودن به ایـن سـرمایه   هاي تجربی در طول عمر و حیات سازمان و  ها و اقشار سازمانی از یافته رده
توسط تمامی رده هاي سازمانی، گنجینـه ارزشـمندي اسـت کـه حفـظ و توسـعه و بکـارگیري آن از جملـه         

  .ها است هاي مدیران ارشد سازمان مأموریت

  RFP١هدف از ارائه  - ٢

و  مستند سازي تجربیات ارزشمند مدیراندر زمینه ) proposal( هدف از ارائه این سند اخذ پیشنهاد
شرکت ملی پاالیش و  واحد ها و مدیریت هاي ستادي پیشنهاد کارکنان/ایده/همچنین مدیریت دانش

اي است که  در هر سازمان مسئله شنهاد وایده پیو بهره برداري از دانش، چگونگی تولید .باشد می پخش
علمی، علم  هاي این موضوع رویکرد هاي زیر سیستم. نیازمند استفاده از یک متدلوژي سیستمی است

ایده  یکپارچه سازي ، انتقال و ایجاداطالعات، علوم اجتماعی، علم دانش هستند که هدف غایی آنها 
مستندسازي تجربیات بعنوان روشی براي انتقال تجربیات . است ها دانش جدید و علم سیستم و 

                                                        
١ Request For Proposal 
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ایتاً ایجاد آوري، مستند سازي و نه هاي بعدي با جمع مدون شده مدیران و کارشناسان به نسل
با » دانش، پیشنهاد و ایدههاي  پایگاه«همچنین ایجاد  .ممکن و میسر میشود» هاي دانشی بسته«

سازي در  گذاري و پیاده قابلیت کد پیشنهاد/ایده/هاي دانش اي که بسته رها به گونهافزا برخورداري از نرم
و با رعایت منابع قانونی و ر میباشد یک بانک اطالعاتی منظم را داشته باشند از جمله ملزومات اصلی کا

  .خواهد بود االجرا الزممقرراتی 

مستند سـازي تجربیـات ارزشـمند    جهت متقاضی  اخذ پیشنهاد رسمی RFPبر این اساس، هدف از این 
باشد که  این شرکت می و همچنین دریافت، پردازش و بهره برداري از دانش، پیشنهاد و ایده کارکنان مدیران

  .طور مشخص بیان شده باشد مربوطه بههاي  هزینه در آن باید

  موجود وضعيتو  محيط -٣

  شركت. ١-٣
 17ازبـیش   با بهره گیـري از خـدمات   درحال حاضر هاي نفتی ایرانشرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

 هزار نفر نیروي انسانی شاغل  در طرحها و فعالیتهاي16و حدود ) رسمی و غیررسمی(انسانیي هزار نفر نیرو
، شـرکت ملـی مهندسـی و    لوله و مخابرات خطوط  ، شرکت، شرکت ملی پخشدر سطح ستادبرونسپاري شده 

هـاي   یکـی از مهمتـرین شـرکت   شازند اراك و  نفت در شهرهاي آبادان شپاالیشرکت 2و  در  ساختمان نفت
شـرکت   شـت هو در کنـار   این شرکت با ایـن حجـم نیـروي انسـانی    . رود شمار می جمهوري اسالمی ایران به

وظیفـه   )و اصفهان الوان ،خلیج فارس ستاره ،کرمانشاه، شیراز، بندرعباستهران،تبریز،(پاالیش نفت خصوصی 
  .باشد دار می کشور را عهده هاي نفتی ع فرآوردهیش، انتقال نفت خام و فرآورده، صادرات، واردات و توزیاالپ

 387یروي انسانی شاغل دارد که شامل نفر ن 546ستادي شرکت حدود واحدهاي  :جامعه مورد مطالعه
نفـر در قالـب پیمانهـاي     229نفر مدت موقت می باشـد همچنـین    101نفر مدت معیین و  58نفر رسمی و 

  باشند سپاري مستمر بصورت ارکان ثالث در واحدهاي ستادي مشغول به کار می برون

  محيط بيروني شركت. ٢-٣
نماید و یکی  ت عمده نیاز داخلی کشور را تأمین میقسم و شرکتهاي خصوصی شده پاالیشی این شرکت

باشـد کـه ایـن     تحریم و مخاطرات ناشی از آن براي کشور می موضوعمسائل محیطی این شرکت مهمترین از 
بـه دیگـر    موضوع اهمیت شرکت ملی پاالیش و پخش و نقش استراتژیک آن در خودکفایی و عـدم وابسـتگی  

هـاي   ي دیگري وجود دارند که صنعت پاالیش فرآورده هاي عمده چالش ین،برا عالوه .دهد را نشان می کشورها
محیطـی،   هـاي زیسـت   توان به نگرانی ها می نفتی را تحت تأثیر قرار داده و یا خواهند داد، از جمله این چالش
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د و رآینـد تولیـ  نیروهاي رقابتی و کسب مزیت رقابتی پایدار، فشار تقاضاي انرژي، افزایش اهمیت بهبـود در ف 
  .وري در انرژي اشاره نمود ، و بهرههاي نفتی فرآوردهویژه پاالیش و توزیع به

  در شركت مديريت دانش و مستندسازي تجاربوضعيت موجود . ٣-٣
و  مهندسی ساختار شرکت، متولی اصـلی مـدیریت دانـش    مدیریتطبق تقسیم کار صورت گرفته توسط 

پـس از تعریـف   ومیباشـد   پژوهش هاي منابع انسـانی  دارها/وسعه منابع انسانیتمدیریت  ؛در شرکت خالقیت
، 1399به عنوان یکی از پروژه هاي بهبـود شـرکت در سـال     "نظام مدیریت دانش و خالقیت کارکنان"پروژه 

پیوسـت  نیز و در انتهاي این سند ترسیم شده  دانش و خالقیتمدیریت فراینداصلی نظام تاکنون 
  .قرار گیرد اده سازيکه میبایست مالك اصلی پیشده است، 

ضـمن اشـاره     1/28-20شماره   با ابالغ نامه) آقاي وزیري هامانه ( وزیر نفت  وقت  5/1/1385در تاریخ 
حافظـه  «هاي بیشمار صنعت ،  حفظ و اشاعه و نگهداري از این گنجینـه گرانبهـا را بـه     به تجربیات و نوآوري

و پیرو آن کمیتـه مـدیریت دانـش در     اند ندگار قلمداد کردهتعبیر و انجام آن را کاري ارزشمند و ما» سازمانی
تعیین دورنماي شرکت در این زمینه را بـر عهـده داشـت    شرکت تشکیل یافت که مسئولیت سیاستگذاري و 

همچنین در . سازوکار الزم براي انجام کار؛ فعالیت قابل توجهی صورت نگرفتلیکن به دلیل فقدان ساختار و 
تند سازي دویست مدیر صنعت نفت که پنجاه نفر آن از شرکت ملـی پـاالیش و پخـش    همان زمان پروژه مس

  .بودند تعریف و اجرا گردید ولی نتایج ملموسی نداشته و ادامه نیافت

سیسـتم جـامع و   مدیریتها و شرکتهاي فرعی نیز فعالیتهایی در زمینه مدیریت دانش انجام داده اند ولی 
وجود ندارد و داشته هاي شرکت در این زمینه اندك و پراکنده میباشد در کل شرکت کاملی در این خصوص 

  :که در ذیل به برخی از این موارد اشاره میشود

 اجراي مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت تهران  
 اجراي مدیریت دانش در شرکت پاالیش نفت بندرعباس  
  اجراي آزمایشی مدیریت دانش در حوزه مدیریتHSE کل شرکت  
 نتشارات که به نوعی نقش ممیزي دانش را در شرکت بر عهده داردکمیته ا  
  ی بـه نتـایج قابـل     برخی سیستم هاي کامپیوتري تحت وب یا تحت شبکه که در شرکت پیاده شده وـل

بانکهـاي   و نرم افزار کلیک وویو، پورتال شرکت که پتانسـیلهاي زیـادي دارد  :  قبولی نرسیده است مثل
هـاي اجرایـی یـا     ادارات اطالعات مربـوط بـه پـروژه   /که در بعضی مدیریتهااطالعاتی کوچک و پراکنده 

  .پژوهشی را نگهداري نموده یا به اشتراك میگذارند
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  الزامات ارائه پيشنهاد -٤
اعضـاي  اجرایـی  علمـی و   در فایلی جداگانه شرحی از سـوابق  ؛عالوه بر ارائه پیشنهاددهنده پیشنهاد - 

 .نماید میارائه  تیم مجریان پروژه را

  :باشد میذیل  آدرسو به  1400فروردینپایان  تا تاریخ ارسال پیشنهادحداکثر - 

مرکزي (ساختمان شهدا - 422پالك  -جنب کوچه خوشبختی  -طلقانی خیابان   -تهران 
  اداره پژوهش هاي منابع انسانی/توسعه منابع انسانیمدیریت   -1591814814:پستیکد)سوم

 research_hr@niordc.ir: پست الکترونیکی

  قوانین و ضوابط - 5
  :دباش رعایت قوانین و ضوابط زیر مییشنهاددهنده ملزم به پ

  دسترسی به اطالعات. 5-1
ه     و مستندات دیگري که توسط این شرکت ارائه می RFPکلیه اطالعاتی که در این  شـود کـامالً محرماـن

یـد در اختیـار افـرادي    ت نباایـن اطالعـا  . باشـد  بوده و مالکیت آنها متعلق به شرکت ملی پاالیش و پخش می
اجـازه ایـن کـار را     طور مستقیم و روشـن  بهپیشنهاددهنده قرارگیرد، مگر اینکه این شرکت  خارج از مجموعه

  .داده باشد

  شرایط عمومی. 5-2

  مدت قرارداد. 1- 2- 5
افزارهـا و   هایی که توسط شـرکت پیشـنهاددهنده بـراي خـدمات، نـرم      قیمتRFPبا توجه به اهداف این 

معتبـر و غیـر    یکسـال باید به مـدت   شود ارائه میدر پیشنهاد یزات آن شرکت و یا پیمانکاران آن شرکت تجه
  .قابل تغییر بماند

  ها هزینه. 2- 2- 5
د، شـو  هزینه می RFPسازي و تهیه پاسخ به این  جهت آماده هایی که توسط پیشنهاددهنده نهتمامی هزی

  .باشد پیشنهاددهنده می تنها برعهده

  تهیه پاسخ. 3- 2- 5
نمودن الزامات و نیازهـایی کـه در ایـن سـند      واضح توانایی در برآورده صورت کامالً بایست به پیشنهاد می

هـاي مختلـف ایـن     هایی که  در پیشنهاد و در پاسخ بـه مولفـه   همچنین، قیمت .ذکر شده است را بیان نماید
RFP ها ارائه شوند ز هزینهصورت دقیق همراه با جزئیات ری بایست به یشود، م آورده می.  
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  ارزیابی پیشنهاد و مذاکره. 5-3
این منظور توسط شرکت ملی پـاالیش و پخـش تهیـه شـده      به) RFP(این درخواست براي ارائه پیشنهاد 

  .ارزیابی و نظارت پیشنهاد ارائه شده کمک نمایدشرکت را در است که بتواند 

  ارائه رسمی .5-4
سوي شرکت، پیشنهاددهنده موظف است نسبت به تشریح پیشـنهاد   در صورت اعالم نیاز ازبدیهی است 

  .صورت حضوري اقدام نماید خود به

  پذیرش یا رد پیشنهاد. 5-5
 RFPوجـود ایـن    .باشـد  میپیشـنهاد اراي حق قانونی براي پذیرش و یا رد دشرکت ملی پاالیش و پخش 

  .باشد نمی پیشنهاددریافتیانتخاب منزله الزام این شرکت به  وجه به هیچ به

  هاي قرارداد شرط پیش. 5-6
تواند از کلیه اطالعات دریـافتی در پیشـنهاد و    پذیرفته شود، شرکت میشده  ارائه یشنهادپدر صورتی که 

  .قرارداد با پیشنهاددهنده استفاده کندعقد ضمایم دیگر در 

  عنوان پیمانکار مستقل ها به مسئولیت. 5-7
شـود و   در نظر گرفته می مجموعهعنوان کارمند یا نماینده آن  نده بهپیشنهاددههر یک از افراد مجموعه 

  .روند شمار نمی تحت هیچ شرایطی این افراد کارمند یا نماینده شرکت ملی پاالیش و پخش به

اگر متقاضی قصد استفاده از شرکتی ثالث در انجام برخی وظایف پروژه را دارد، این نیت و وظیفه محوله 
براین، مسئولیت هر جزء و یا فعالیتی که توسط  عالوه .بایست در پیشنهاد صریحاً ذکر شود به شرکت ثالث می

و درحقیقت تنهـا طـرف قـرارداد ایـن      باشد شود، برعهده پیشنهاددهنده می پیمانکار یا شرکت ثالث انجام می
  .باشد میپیشنهاددهنده ،شرکت

  افراد تیم پروژه. 5-8
افراد واجد شـرایطی از نظـر علمـی و    پیشنهاددهنده بر این است که  عنوان بخشی از این توافق، فرض به
است، ولی شرکت ملـی پـاالیش و پخـش داراي حـق قـانونی       درنظرگرفتهها  براي هریک از فعالیت یتخصص

 کننـد  ه انتظارات را برآورده نمیرا ملزم به حذف و یا جایگزینی اشخاصی نماید کپیشنهاددهنده باشد که  می
  .نمایند ت مثبتی با دیگر افراد پروژه همکاري نمیو یا به صور

عنـوان عضـوي از    منتخب شرکت بـه تعدادي از کارشناسان  تر شدن اقدامات، در راستاي واقعیهمچنین 
در کنـار عناصـر   پخش  و پاالیش صنعت مدیران ارزشمند تجربیات پروژه مستندسازيهاي تخصصی  کارگروه
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خـود از صـنعت پـاالیش و     اطالعـات تا عالوه بر انتقال تجربیات و  علمی پیشنهادهنده حضور خواهند داشت
  .گیرندپروژه را فرا  مرتبط باطور کامل دانش و تکنولوژي  در تمامی فرآیند طرح حضور داشته و به پخش،

  بیمه. 5-9
بق بایست مطـا  ، آنها میخدمات بهتر و کیفیت بیشتر و درعین حال رضایت افراد تیم پروژه منظور ارائه به

ثه و اتفـاقی بـراي اعضـاي    ددر صورت بروز هرگونه حا. اشندبیمه شده ب پیشنهاددهندهشور توسط با قوانین ک
و طـرف   پیشـنهاددهنده تیم پروژه که سالمت وي را تحت تأثیر قرار دهـد، هزینـه و مسـئولیت آن برعهـده     

  .باشد می قرارداد

  تجهیزات. 5-10
افزارها و یا مدل و الگوهاي پیشنهادي  تجهیزات، نرم ،امکانات هیشنهاددهندعنوان بخشی از پیشنهاد، پ به

  .خود را ارائه نمایدموردنیاز 

  هاي قرارداد ينهزه .١١- ٥

  عمومی. ١- ١١- ٥
مسـتند سـازي تجربیـات    مثابه انتخاب یک همکـار بـراي    شرکت ملی پاالیش و پخش به این فرآیند به

صورت فعاالنه تمامی تالش  به پیشنهاددهندهانتظار دارد نگرد و  می ارزشمند مدیران صنعت پاالیش و پخش 
  .کار گیرد خود را براي ارائه بهترین خروجی و حداقل نمودن هزینه براي این شرکت به

  حفظ قیمت. 2- 11- 5
ي یکسـاله معتبـر    بایست براي حـداقل دوره  شود می در پیشنهاد ارائه می هنرخ کلیه خدمات و اقدامات ک

 قـرارداد مـدت   ، درصورت پذیرفته شدن پیشنهاد، نرخ کلیه خدمات از شروع تاریخ پروژه بـه براین عالوه. باشد
  .باشد بدون تغییر می

  )RFPحوزه (نیازها و انتظارات شرکت در حوزه پروژه  -6
موقـع فرآینـد    بـه  برآورده نمـودن الزامـات و نیازهـاي پـروژه و شـفافیت در انجـام درسـت و       در راستاي 
  .دموارد زیر را مورد توجه قرار ده تبایس می پیشنهاددهنده
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  هاي مورد انتظار و خروجی اقدامات. 6-1

  مورد انتظار پروژهاصلی هاي  خروجی .6-1-1
ه          -  مستند نمودن تجربیات موفق مدیران و طبقـه بنـدي و تبـدیل آن بـه دانـش صـریح و مکتـوب ـب

 تخصصی و دانشیتفکیک حوزه هاي 

شناسـایی، طبقـه   : شامل چرخه کامل مدیریت دانش( قیتو خال نرم افزار کامپیوتري مدیریت دانش - 
، اتاق هاي فکر و نظام خالقیت و هم چنـین نظـام پیشـنهاد    کارکنان بندي، انتشار و توسعه دانش

  )ها
 جهت استقرار در حوزه هاي فنی و غیر فنی و خالقیت ارائه مدل مناسب مدیریت دانش - 

  ا و همچنین اتاق هاي فکرتدوین دستورالعمل هاي مدیریت دانش و پیشنهاد ه - 
 ساله پس از اتمام پروژه 3ارائه برنامه استراتژیک  - 

 هاي فرعی مورد انتظار پروژه خروجی. 6-1-2

 :گیرد هاي اصلی پروژه موارد ذیل انجام می ي رسیدن به خروجیدر راستا

 فرهنگ سازي - 

 آموزش کارکنان و مدیران  - 

 توسعه قابلیتهاي داخلی - 

 جهت حصول به خروجی هاي اصلیایجاد زیرساختهاي الزم  - 

 و خالقیت توسعه قوانین و مقررات حمایت از مدیریت دانش - 

 به روش علمی شرکت تخصصی/حوزه هاي دانشیتعیین  - 

  خدمات اجرایی. 6-2

  شناسی روش. 6-2-1
مسـتند سـازي    شناسی پروژه که قرار است جهـت  را نسبت به روش یارائه شده اطالعاتی جامع پیشنهاد
ایـده  / هادپیشـن /و همچنـین دانـش   شـود اسـتفاده   از آن شمند مدیران صنعت پـاالیش و پخـش  تجربیات ارز

تواند براساس مراحـل مختلـف کـار     یاین اطالعات م. نماید میسازماندهی و مدیریتکارکنان را مدیریت کند، 
ظ زمانبنـدي  دهنده جهـت حفـ   است ابزار، اقدامات و منابعی که شرکت پیشنهاد الزمبراین،  عالوه. مدون شود

  .گیرد، شرح داده شود کار می پروژه به
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  انتقال دانش و تکنولوژي خروجی. 6-2-2
 رايهاي پروژه بـ  و خروجی دانش کسب شده ،هاي آن بعد از اجراي پروژه و دستیابی به اهداف و خروجی

حـل اجـراي   به این منظور بهتـر اسـت در مرا  . دخواهد شآموزش داده تبیین و این شرکتتیمی از نمایندگان 
جهـت  ، تا از طرف این شـرکت نماینـدگانی   در نتایج طرح مشخص مرتبطپروژه و قبل از آن عوامل و ادارات 

  .معرفی شوندآموزش 

رود طرف قرارداد  همچنین در صورتیکه افرادي از این شرکت جزو تیم پروژه قرارگرفته باشند، انتظار می
  .مبذول نماید ایشان نهایت همکاري را هبنسبت به انتقال تمامی دانش و تکنولوژي پروژه 

، نتایج و مستنداتی که در راستاي تکمیل پروژه از جمله مطالعـه شـناخت و   براین، کلیه گزارش ها عالوه
  .گیرند ارائه گردد برداري قرار می هاي آتی تدوین و مورد بهره روندهاي گذشته، وضع موجود و برنامه

  مدیریت پروژه. 6-3
  .نماید فرآیند انجام پروژه، این شرکت فردي را معرفی میبر نظارت  ویربط ذه مراجع جهت پاسخگوئی ب

  شرکت ملی پاالیش و پخشمورد درخواست از منابع . 6-4
  .شودکه در طول اجراي پروژه مورد نیاز باشد بیان  شرکتاین در پیشنهاد ارائه شده منابعی از 

  :د زیر را شامل شوداروم تواند ع و اطالعات مرتبط با آن میاین مناب

  هاي شغلی مورد نظـر و تعیـین    شرکت پاالیش و پخش با ذکر سمتمورد نیاز از تعداد نیروي انسانی
  .وقت بودن آنها وقت و یا تمام پاره

 تعیین حداقل و بهترین حالت منابع مورد نیاز  
 و نیروهاي مـورد   شامل کارکنان شرکت پیشنهاددهنده(چارت سازمانی جامع و ساختار تیم مورد نیاز

  )نیاز از شرکت پاالیش و پخش
  مورد نیازمنابع فیزیکی و هر نوع تجهیزات  

  پروژه مالی زمانبندي. 6-5
توانـد   میشرکت پیشنهاددهنده و حداکثر زمانی که هاي مالی در طول پروژه  ضوابط و زمانبندي پرداخت

  .در پیشنهاد تعیین گرددخود ادامه دهد  کار شده به ها طبق زمانبندي ارائه بدون تأمین بخشی از هزینه
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  زمانبندي خاتمه پروژه. 6-6
در گـزارش پیشـرفت هرمرحلـه    ارائـه  همراه بـا  براي شروع تا پایان پروژه  برنامه زمانی مشخص و دقیقی

براین، اگـر   باشد و عالوه می یکسالرود  انجام این پروژه انتظار می حداکثر زمانی که براي. دطرح گردپیشنهاد 
نتواند در زمان پیشنهاد شده طرح را به اتمام برساند، این شرکت طبق شرایطی که در  پیشنهاددهندهشرکت 

  .نماید، اقدام خواهد نمود مستندات بعدي و حین عقد قرارداد لحاظ می

  ها تائید و تصویب انتظارت و خروجی. 6-7
حیت نسبت به تائید و تصویب و ها، مراجع صاحب صال شدن انتظارات و خروجی بدیهی است جهت نهایی

ه موضـوع    نخواهنظر یا ارائه پیشنهاد جهت تغییرات آن اعالم  د نمود و پیشنهاددهنده موظف است نسـبت ـب
  .هاي مراجع را اعمال نماید اقدام و خواسته

و حسب شرایط اجـرا و پـس   در محیطی مناسب پروژه باید مصوب خروجی ،در راستاي کاستن از معایب
 .شده نسبت به رفع معایب احتمالی اقدام و سپس در کل سیستم اجرایی گردد تعیین از زمانبندي
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  :کارکنان خالقیت و دانش مدیریت نظام  اجراي  و سازي پیاده فرایند: پیوست


