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ﻣﺼﻮب ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎء

سخنریاستپژوهشگاه
ٖ پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه عنــوان بزرگتريــن موسســه پژوهشــي صنعــت نفــت ایــران ،در ســال  1338تاســيس شــد .ايــن موسســه بــه
عنــوان يــك ســازمان پژوهــش و فنــاوری و بــا برخــورداري از پيشــرفتهترين تجهيــزات و نيــروي انســاني خبــره و متخصــص ،ماموريــت
اصلــي خــود را توســعه فناوريهــاي مــورد نيــاز صنعــت و ارائــه راهكارهــاي فناورانــه جهــت ارزشآفرينــي مســتمر بــراي ذينفعــان
ميدانــد .پژوهشــگاه صنعــت نفــت بايــد چالشهــاي موجــود ناشــي از شــرايط محيطــي در راســتاي دانش بنيــان نمــودن صنعــت نفــت
را مرتفــع نمايــد .بديهــي اســت كــه جهــت رفــع چالشهــاي حاضــر ،تدويــن ســند برنام ـ ه راهبــردي ضــروري بنظــر ميرســد تــا نقشــه
راه پژوهشــگاه مشــخص گــردد و در چارچــوب آن بتــوان ضمــن شــناخت بهتــر فرصتهــا و تهديدهــا ،زمينــه ســاز ســرآمدي و ارتقــاي
جايــگاه پژوهشــگاه در عرصــه ملــي و بينالمللــي را فراهــم نمایــد .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 آنهــا ،راهبردهــا و برنامههــاي خــود را طراحــي
و برنامهريــزي مينمايــد .ايــن ســه هــدف راهبــردي عبارتنــد از )1 :اثربخشــي در صنعــت از طريــق پژوهــش و توســعه فنــاوري و ارائــه
راهحلهــاي فناورانــه؛  )2ارزشآفرينــي بــراي ذينفعــان بــا رويكــرد شبكهســازي و بهرهمنــدي از ظرفيتهــاي داخلــي و خارجــي ؛ )3
رقابتپذيــري از طريــق توانمندســازي ،چابكــي ســازماني و مدیریــت زمــان ،هزینـ ه 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 برنامههــای راهبــردی باشــد.
جعفر توفيقي
رئيس پژوهشگاه
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فرآیند برنامه ریزی راهبردی پژوهشگاه صنعت نفت
بــا عنايــت بــه جايــگاه پژوهشــگاه بــه عنــوان بــازوي پژوهــش و توســعه فنــاوری صنعــت نفــت و اهميــت نقــش آفرينــي آن در جهــت دانشبنیــان
نمــودن صنعــت ،وجــود برنامهریــزی جهــت نيــل بــه اهــداف پژوهشــی ايــن صنعــت از ضــرورت ويــژهاي برخــوردار اســت .در ایــن راســتا ،برنامهریــزی
راهبــردی پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا توجــه بــه نقــش و جایــگاه آن در نظــام پژوهــش و فنــاوری صنعــت نفــت ،بــر مبنــای مــدل برایســون انجــام
شــده اســت .بنابرایــن ،مســائل راهبــردی پژوهشــگاه بــر اســاس «تحلیــل اســناد باالدســت و پشــتیبان»« ،بهینـهکاوی از ســازمانهای مشــابه»« ،تحلیــل
محیطــی»« ،تحلیــل ذینفعــان» و «دانــش و تجربیــات زیســته درونــی» اســتخراج شــد و ســپس ،ارکان جهتســاز پژوهشــگاه (شــامل ماموریــت،
چشـمانداز و ارزشهــا) ،اهــداف کالن و راهبردهــای دســتیابی بــه ایــن اهــداف ،بــا برگــزاری جلســات خبرگــی و نشسـتهای هماندیشــی (بــا مشــارکت
فعــال مدیــران ارشــد ســازمان) تدویــن و در بیســت و ششــمین جلســه هیــات امنــا بــه تصویــب رســید.
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مدل مفهومی برنامه ریزی راهبردی
ﺗﻮاﻓﻖﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ

)ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى راﻫﺒﺮدى(

اﺳﻨﺎدﺑﺎﻻدﺳﺖوﭘﺸﺘﯿﺒﺎن

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻄﻰ
ﻣﺴﺎﯾﻞراﻫﺒﺮدى

ﺑﻬﯿﻨﻪﮐﺎوىازﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎىﻣﺸﺎﺑﻪ

ﺗﺤﻠﯿﻞذىﻧﻔﻌﺎن
ﺑﺎزﻧﮕﺮىارﮐﺎنﺟﻬﺖﺳﺎز
اﻫﺪاف ﮐﻼن  /راﻫﺒﺮدى

ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮد

راﻫﺒﺮدﻫﺎ

اﺟﺮا و ﭘﺎﯾﺶ راﻫﺒﺮد

ﺑﺎزﺧﻮرد

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎىﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ
ﮐﺎرتاﻣﺘﯿﺎزىﻣﺘﻮازن
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خطمشی(سیاستهای کلی) پژوهشگاه صنعت نفت
مدیران پژوهشگاه با عنایت به تحلیل های صورت گرفته از اسناد باالدست و پشتیبان و با بهینه کاوی از سازمانهای مشابه و همچنین بهره گیری از
خرد جمعی پژوهشگاه ،اصول زیر را به عنوان سیاستهای کلی و خطمشی پژوهشگاه در تدوین برنامه راهبردي مدنظر قرار داده اند.
مرکز تحقیق و توسعه صنعت نفت

پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــر اســاس اهــداف منــدرج در اساســنامه خــود ،رســالت پژوهــش و توســعه فنــاوري
در ســطح صنعــت نفــت و ســاير صنايــع مرتبــط (دولتــي و خصوصــي) را بــه عهــده دارد.

حداكثرسازياثربخشيدرصنعت

پژوهشــگاه صنعــت نفــت اعتقــاد دارد كــه فعاليتهــاي توســعه فنــاوري و دســتاوردهاي فناورانــه آن بايــد در
صنعــت اثربخش بــوده و موجــب تحــول و تبديــل صنعــت نفــت بــه صنعتــي دانــش بنيــان شــود.

رویکرد آیندهنگارانه جهت اكتساب و توسعه فناوريهاي نوظهور
شبكهسازيهاي ملي و بينالمللي جهت توسعه فناوري
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پژوهشگاه صنعت نفت رسالت خود ميداند در کنار حل معضالت کنونی صنعت ،با حفظ رویکردی آیندهنگارانه،
تحقیقات مستقلی را جهت اكتساب و توسعه فناوريهاي نوظهور انجام دهد.
پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا بکارگیــری رويكــرد نــوآوري بــاز ،همکاریهــاي فناورانــه و بــا توســعه
شــبكههاي همــكاري داخلــي و خارجــي بــا دانشــگاهها ،مراكــز علمــي و پژوهشــي ،مراكــز نــوآوري،
شــتاب دهنده هــا ،اســتارتآپها ،شــركتهاي دانشبنيــان و  ،...در راســتاي اكتســاب و توســعه
دانــش فنــی مــورد نيــاز صنعــت و فناوريهــاي نوظهــور فعاليــت مينمايــد.

خطمشی(سیاستهای کلی) پژوهشگاه صنعت نفت
ي در امر پژوهش و توسعه فناوري
افزايش رقابتپذير 

پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا توجــه بــه افزايــش حضــور رقبــا در عرصــه پژوهــش و فنــاوري و رقابتیتــر شــدن فضــاي كســب و كار
برخــود الزم ميدانــد بــا در نظــر گرفتــن معیارهــای کیفیــت ،هزینــه و زمــان بــه یــک ســازمان رقابتپذيــر تبديــل گــردد.

تعهد به تكميل چرخه تجاريسازي فناوري
جلبرضايتحداكثريذينفعان

يكــي از رســالتهاي پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،توســعه فنــاوري و تكميــل چرخــه تجاريســازي فناوريهــاي درونزاي خــود
توســط شــركتهاي پیمانــکاری ،دانــش بنيــان و مهندســي مشــاور اســت.
پژوهشگاه صنعت نفت در انجام ماموريت خود جلب رضايت حداكثري ذينفعان مخصوصاً مشتريان را سرلوحه كار خويش قرار
داده است.

نقشمرجعيتواستاندارد

منابعدرآمديپژوهشگاه

پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حــوزه تدويــن و ارزيابــي اســتانداردهاي دســتگاهي،تجهيزات و مــواد شــيميايي مرتبــط بــا صنعت
نفــت و محيــط زيســت ،ارائــه گواهينامههــاي فنــي بــه شــركتها و شــبكههاي آزمايشــگاهي ملــي فعــال بــوده و بــه عنــوان
مركــز تحقيقاتــي معتمــد نهادهــاي نظارتــي بــه ايفــاي نقش ميپــردازد.
درآمدهاي پژوهشگاه صنعت نفت از محل«پروژههاي صنعتي و خدمات فناورانه»« ،جذب
گرنت از نهادهاي ملي و بينالمللي» و «اعتبارات دولتي» است.

تعهدبهتوسعهپايدار

پژوهشگاه صنعت نفت در انجام ماموريتهاو وظايف خويش متعهد به
اجراي اصول توسعه پايدار ميباشد.
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بیانیهماموریت

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.
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چشم انداز پژوهشگاه صنعت نفت در افق ۱۴۰۴

پیشگام در توسعه فناوری و ارائه راه حل های فناورانه در
صنعت نفت و متعهد به توسعه پایدار
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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
راهحلهاي فناورانه
ارزشآفرینی براي ذينفعان با رويكرد شبكهسازي و بهرهمندي از
ظرفيتهاي داخلي و خارجي
رقابتپذيري از طريق توانمندسازي ،چابكي سازماني و مدیریت
زمان ،هزینه و کیفیت
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راهبرد های کالن پژوهشگاه صنعت نفت

هدف

راهبردهای کالن پژوهشگاه صنعت نفت

انجام پژوهشهاي كاربردي و توسعه فناوریهای مورد نیاز کنونی صنعت
اثربخشي در صنعت

اجراي پروژههاي آيندهنگارانه جهت توسعه فناوریهای نوظهور /متعارف صنعت
بازنگري مدل توسعه کسب و کار پژوهشگاه در راستاي تكميل چرخه تجاريسازي فناوري

ارزشآفريني براي
ذينفعان

ايجاد شبكههاي همكاري فناورانه جهت توسعه فناوري در صنعت نفت
بهبود نظام مديريت ارتباط با مشتري ()CRM
همسو سازي ساختار و فرايندها با راهبردها
طراحی و توسعه نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد
توسعه ساز و كارهاي مديريت بهينه منابع انساني

رقابتپذيري

افزايش بهرهوري منابع مالي و صرفهجويي در هزينهها
پيادهسازي نظام مديريت دانش و نشر دستاوردهاي فناورانه
تنوعبخشی منابع مالی جهت توسعه فناوری و ارائه راهحلهای فناورانه
توسعه و توانمندسازي سرمایههای انسانی پژوهشگاه
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اجرای و پایش راهبردهای پژوهشگاه صنعت نفت

پژوهشــگاه در راســتای جاریســازی راهبردهــای خــود ،اهــداف کالن را بــه راهبردهــا ،برنامههــای عملیاتــی ،پروژههــا و شــاخصهای کلیــدی عملکــرد
ترجمــه و در قالــب داشــبورد مدیریــت عملکــرد اجــرای آن را پایــش مــی نمایــد .شــکل زیــر نمایــی از منطــق اجــرا و پایــش راهبردهــای پژوهشــگاه صنعــت
نفــت میباشــد.
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