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پژوهشگاه صنعت نفت

سخن ریاست پژوهشگاه

ٖ پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه عنــوان بزرگتريــن موسســه پژوهشــي صنعــت نفــت ايــران، در ســال 1338  تاســيس شــد. ايــن موسســه بــه 
ــا برخــورداري از پيشــرفته ترين تجهيــزات و نيــروي انســاني خبــره و متخصــص، ماموريــت  عنــوان يــك ســازمان پژوهــش و فنــاوری و ب
ــان  ــراي ذينفع ــتمر ب ــي مس ــت ارزش آفرين ــه جه ــاي فناوران ــه راهكاره ــت و ارائ ــاز صنع ــورد ني ــاي م ــعه فناوري ه ــود را توس ــي خ اصل
ــد. پژوهشــگاه صنعــت نفــت بايــد چالش هــاي موجــود ناشــي از شــرايط محيطــي در راســتاي دانش بنيــان نمــودن صنعــت نفــت  مي دان
را مرتفــع نمايــد. بديهــي اســت كــه جهــت رفــع چالش هــاي حاضــر، تدويــن ســند برنامــه  راهبــردي ضــروري بنظــر مي رســد تــا نقشــه 
راه پژوهشــگاه مشــخص گــردد و در چارچــوب آن بتــوان ضمــن شــناخت بهتــر فرصت هــا و تهديد هــا، زمينــه ســاز ســرآمدي و ارتقــاي 
جايــگاه پژوهشــگاه در عرصــه ملــي و بين المللــي را فراهــم نمايــد. بــر اســاس ماموريــت و فلســفه وجــودي و در چارچــوب ســند راهبــردي، 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت ســه هــدف راهبــردي را بــراي خــود تعريــف كــرده و در راســتاي آن هــا، راهبردهــا و برنامه هــاي خــود را طراحــي 
ــه  ــن ســه هــدف راهبــردي عبارتنــد از: 1( اثربخشــي در صنعــت از طريــق پژوهــش و توســعه فنــاوري و ارائ ــد. اي ــزي مي نماي و برنامه ري
ــي و خارجــي ؛ 3(  ــاي داخل ــدي از ظرفيت ه ــازي و بهره من ــرد شبكه س ــا رويك ــان ب ــراي ذي نفع ــي ب ــه؛ 2( ارزش آفرين ــاي فناوران راه حل ه
رقابت پذيــري از طريــق توانمندســازي، چابكــي ســازماني و مديريــت زمــان، هزينــه  و كيفيــت. بنابرايــن انتظــار مــي رود تمــام برنامه هــا و 
فعاليــت هــاي پژوهشــگاه در راســتاي ماموريــت آن و پشــتيبان و تضميــن كننــده تحقــق اهــداف و اجــراي برنامه هــای راهبــردی باشــد. 

  جعفر توفيقي
رئيس پژوهشگاه

3



1398

پژوهشگاه صنعت نفت

4

ــان  ــاوری صنعــت نفــت و اهميــت نقــش آفرينــي آن در جهــت دانش بني ــازوي پژوهــش و توســعه فن ــوان ب ــه عن ــگاه پژوهشــگاه ب ــه جاي ــت ب ــا عناي ب
نمــودن صنعــت،  وجــود برنامه ريــزی جهــت نيــل بــه اهــداف پژوهشــی ايــن صنعــت از ضــرورت ويــژه اي برخــوردار اســت. در ايــن راســتا، برنامه ريــزی 
ــر مبنــای مــدل برايســون انجــام  ــه نقــش و جايــگاه آن در نظــام پژوهــش و فنــاوری صنعــت نفــت، ب ــا توجــه ب راهبــردی پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب
شــده اســت. بنابرايــن، مســائل راهبــردی پژوهشــگاه بــر اســاس »تحليــل اســناد باالدســت و پشــتيبان«، »بهينــه كاوی از ســازمان های مشــابه«، »تحليــل 
ــت،  ــامل ماموري ــگاه )ش ــاز پژوهش ــپس، اركان جهت س ــد و س ــتخراج ش ــی« اس ــته درون ــات زيس ــش و تجربي ــان« و »دان ــل ذی نفع ــی«، »تحلي محيط
چشــم انداز و ارزش هــا(، اهــداف كالن و راهبردهــای دســتيابی بــه ايــن اهــداف، بــا برگــزاری جلســات خبرگــی و نشســت های هم انديشــی )بــا مشــاركت 

فعــال مديــران ارشــد ســازمان( تدويــن و در بيســت و ششــمين جلســه هيــات امنــا بــه تصويــب رســيد.
 

فرآیند برنامه ریزی راهبردی پژوهشگاه صنعت  نفت
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تدوین  راهبرد

رد
خو

باز

اهداف کالن / راهبردى

توافق مقدماتى 
(تصمیم براى برنامه ریزى راهبردى)

اسناد باالدست و پشتیبان تحلیل محیطى

راهبردها

برنامه هاى عملیاتى

کارت امتیازى متوازن

مسایل راهبردى 

بهینه کاوى از سازمان هاى مشابه

بازنگرى ارکان جهت ساز

تحلیل ذى نفعان

مدل مفهومی برنامه ریزی راهبردی 
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پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــر اســاس اهــداف منــدرج در اساســنامه خــود، رســالت پژوهــش و توســعه فنــاوري مرکز تحقیق و توسعه صنعت نفت
در ســطح صنعــت نفــت و ســاير صنايــع مرتبــط )دولتــي و خصوصــي( را بــه عهــده دارد.

ــد در حداکثرسازي اثربخشي در صنعت ــه آن باي ــتاوردهاي فناوران ــاوري و دس ــعه فن ــاي توس ــه فعاليت ه ــاد دارد ك ــت اعتق ــت نف ــگاه صنع پژوهش
ــان شــود. ــش بني ــي دان ــه صنعت ــت ب ــت نف ــل صنع ــوده و موجــب تحــول و تبدي ــت اثربخش ب صنع

پژوهشگاه صنعت نفت رسالت خود مي داند در كنار حل معضالت كنونی صنعت، با حفظ رويكردی آينده نگارانه، رویکرد آینده نگارانه جهت اکتساب و توسعه فناوري هاي نوظهور
تحقيقات مستقلی را جهت اكتساب و توسعه فناوري هاي نوظهور انجام دهد.

پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا بكارگيــری رويكــرد نــوآوري بــاز، همكاری هــاي فناورانــه و بــا توســعه شبکه سازي هاي ملي و بین المللي جهت توسعه فناوري
شــبكه هاي همــكاري داخلــي و خارجــي بــا دانشــگاه ها، مراكــز علمــي و پژوهشــي،  مراكــز نــوآوري، 

ــعه  ــاب و توس ــتاي اكتس ــان و ...، در راس ــركت هاي دانش بني ــتارت آپ ها، ش ــا، اس ــتاب دهنده ه ش
دانــش فنــی مــورد نيــاز صنعــت و فناوري هــاي نوظهــور فعاليــت مي نمايــد. 

مديران پژوهشگاه با عنايت به تحليل های صورت گرفته از اسناد باالدست و پشتيبان و با بهينه  كاوی از سازمان های مشابه و همچنين بهره گيری از 
خرد جمعی پژوهشگاه، اصول زير را به عنوان سياست های كلی و خط مشی پژوهشگاه در تدوين برنامه  راهبردي مدنظر قرار داده اند.

خط مشی)سیاست های کلی( پژوهشگاه صنعت نفت

افزایش رقابت پذیري  در امر پژوهش و توسعه فناوري
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پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا بكارگيــری رويكــرد نــوآوري بــاز، همكاری هــاي فناورانــه و بــا توســعه 
شــبكه هاي همــكاري داخلــي و خارجــي بــا دانشــگاه ها، مراكــز علمــي و پژوهشــي،  مراكــز نــوآوري، 

ــعه  ــاب و توس ــتاي اكتس ــان و ...، در راس ــركت هاي دانش بني ــتارت آپ ها، ش ــا، اس ــتاب دهنده ه ش
دانــش فنــی مــورد نيــاز صنعــت و فناوري هــاي نوظهــور فعاليــت مي نمايــد. 

ــود تعهد به تکمیل چرخه تجاري سازي فناوري ــاي درون زاي خ ــازي فناوري ه ــه تجاري س ــل چرخ ــاوري و تكمي ــعه فن ــت، توس ــت نف ــگاه صنع ــالت هاي پژوهش ــي از رس يك
ــاور اســت. ــان و مهندســي مش ــش بني ــكاری، دان توســط شــركت هاي پيمان

پژوهشگاه صنعت نفت در انجام ماموريت  خود جلب رضايت حداكثري ذي نفعان مخصوصاً مشتريان را سرلوحه كار خويش قرار جلب رضایت حداکثري  ذي نفعان
داده است. 

پژوهشگاه صنعت نفت در انجام ماموريت ها  و وظايف خويش متعهد بهتعهد به توسعه پایدار
 اجراي اصول توسعه پايدار مي باشد.

درآمدهاي پژوهشگاه صنعت نفت از محل»پروژه هاي صنعتي و خدمات فناورانه«، »جذب منابع درآمدي پژوهشگاه
گرنت  از نهادهاي ملي و بين المللي« و  »اعتبارات دولتي« است.

پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حــوزه تدويــن و ارزيابــي اســتانداردهاي دســتگاهي، تجهيزات و مــواد شــيميايي مرتبــط بــا صنعت نقش مرجعیت و استاندارد
نفــت و محيــط زيســت، ارائــه گواهينامه هــاي فنــي بــه شــركت ها و شــبكه هاي آزمايشــگاهي ملــي فعــال بــوده و بــه عنــوان 

مركــز تحقيقاتــي معتمــد نهادهــاي نظارتــي بــه ايفــاي نقش مي پــردازد.

پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا توجــه بــه  افزايــش حضــور رقبــا در عرصــه پژوهــش و فنــاوري و رقابتی تــر شــدن فضــاي كســب و كار افزایش رقابت پذیري  در امر پژوهش و توسعه فناوري
برخــود الزم مي دانــد بــا در نظــر گرفتــن معيارهــای كيفيــت، هزينــه و زمــان بــه يــك ســازمان رقابت پذيــر تبديــل گــردد.

خط مشی)سیاست های کلی( پژوهشگاه صنعت نفت
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ماموریــت پژوهشــگاه، ارزش آفرینــی مســتمر بــرای ذی نفعــان  بــا توســعه فنــاوری و ارائه 
راه حــل  هــای فناورانــه  اســت. مــا بــا اتــکاء بــه شایســتگی های محــوری و بهــره گیــری  از 
ســازکارهای نظــام نــوآوری بــاز، ماموریــت خــود را در عرصــه  هــای ملــی و بیــن الملــل به 
انجــام مــی رســانیم . ســرمایه فکــری مــا، بزرگتریــن دســتمایه در حرکــت بــه ســمت تعالــی  

اســت. مــا متعهــد بــه اخــاق حرفــه ای  و توســعه پایــدار  هســتیم.

بیانیه ماموریت
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پیشگام در توسعه فناوری و ارائه راه حل های فناورانه در 
صنعت نفت و متعهد به توسعه پایدار

چشم انداز پژوهشگاه صنعت نفت در افق ۱۴۰۴
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ارزش های کلیدی پژوهشگاه صنعت نفت 
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اهداف کالن پژوهشگاه صنعت نفت 

اثربخشي در صنعت از طريق پژوهش و توسعه فناوري و ارائه 
راه حل هاي فناورانه

ارزش آفرينی براي ذي نفعان با رويكرد شبكه سازي و بهره مندي از
 ظرفيت هاي داخلي و خارجي

رقابت پذيري از طريق توانمندسازي، چابكي سازماني و مديريت 
زمان، هزينه و کيفيت 
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راهبردهای کالن پژوهشگاه صنعت نفت هدف

انجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه فناوری های مورد نياز كنونی صنعت 
اجراي پروژه هاي آينده نگارانه جهت توسعه فناوری های نوظهور/ متعارف صنعتاثربخشي در صنعت

بازنگري مدل توسعه كسب و كار پژوهشگاه در راستاي تكميل چرخه تجاري سازي فناوري
ايجاد شبكه هاي همكاري فناورانه جهت توسعه فناوري در صنعت نفت ارزش آفریني براي 

بهبود نظام مديريت ارتباط با مشتري )CRM(ذي نفعان
همسو سازي ساختار و فرايندها با راهبردها

رقابت پذیري

طراحی و توسعه نظام جبران خدمات مبتنی بر عملكرد
توسعه ساز و كارهاي مديريت بهينه منابع انساني

افزايش بهره وري منابع مالي و صرفه جويي در هزينه ها
پياده سازي نظام مديريت دانش و نشر دستاوردهاي فناورانه

تنوع بخشی منابع مالی جهت توسعه فناوری و ارائه راه حل های فناورانه

توسعه و توانمندسازي سرمايه های انسانی پژوهشگاه

راهبرد های کالن پژوهشگاه صنعت نفت 
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پژوهشگاه صنعت نفت

ــرد  ــدی عملك ــاخص های كلي ــا و ش ــی، پروژه ه ــای عمليات ــا، برنامه ه ــه راهبرده ــداف كالن را ب ــود، اه ــای خ ــازی راهبرده ــتای جاری س ــگاه در راس پژوهش
ترجمــه و در قالــب داشــبورد مديريــت عملكــرد اجــرای آن را پايــش مــی نمايــد. شــكل زيــر نمايــی از منطــق اجــرا و پايــش راهبردهــای پژوهشــگاه صنعــت 

ــد. ــت می باش نف

اجرای و پایش راهبردهای پژوهشگاه صنعت نفت 
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