
 135-172 / صفحات1396 / پاییز54  شماره/  سیزدهم مطالعات اقتصاد انرژي/ سالي  هنام فصل

ایران   نفتی  قراردادهاي  در  تکنولوژي  انتقال  فرایند  تحلیل
 ١)IPC( جدید  مطالعه موردي تحلیل مدل

  ٢سیده مریم محمدي

 ،دانشجوي دکتري مدیریت تکنولوژي دانشگاه عالمه طباطبایی، کارشناس بازرگانی خارجی
s_m_mohammadi2@yahoo.com  

  منطقی منوچهر

، ت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشترها، عضو هیأ دکتري مهندسی سیستم
manteghi@ut.ac.ir  

  زهرا محمدي

، ، انسیتو نفتعلمی دانشگاه تهران هیأتعضو مدعو ،دکتري مهندسی شیمی
zahra.mohammadi81@gmail.com  

  ندا گرشاسبی نیا

  ngniaa@gmail.com، ه طباطباییدانشجوي دکتري مدیریت تکنولوژي دانشگاه عالم

  31/04/96تاریخ پذیرش:      06/09/95 تاریخ دریافت:

  
  چکیده 

، ي مراحـل عملیـات نفتـی در بخـش باالدسـتی     ها این مقاله ضمن بیان جزییات پیچیدگی
بـا روش   خواهد شـد. همچنـین  و محصوالت پیچیده مقایسه  ها ي این بخش با سیستمها ویژگی

 3و مراحل استراتژیک نفتی صنعت نفت ایران در قبل و بعـد از انقـالب،    ها بررسی تاریخی دوره
هـاي بیـع متقابـل     مدل انتقال و ارزیابی تکنولوژي در قراردادهاي نفتی را ارائه و در انـواع نسـل  

مـدل فراینـد انتقـال تکنولـوژي در      شود کـه  شود و اساس نتایج تحقیق مشاهده می میسی برر
ایـن   تأمین مدل باال به پایین در زنجیره صورت بهریزي کالن  صنایع نفتی ایران بایستی با برنامه

هـاي  قراردادجدید  ین فرایند انتقال تکنولوژي در مدل یصنعت صورت گیرد. همچنین پس از تب
منتقدان، اجراي صحیح  ات فراوانانتقاد با وجودکه گیریم  نتیجه می، IPCبه  یران معروف ا نفتی  

ي گـذار  هتواند با استفاده از جذب سرمای می ،بخشی نوآوريشرایط این قرارداد در کنار یک نظام 
توان  فراوانی داشته باشد. از جمله این مزایا میي منتخب، مزایاي ها خارجی در بخش تکنولوژي

ضـمنی و ایجـاد     هاي چرخشـی و انتقـال دانـش    نرم بواسطه مدیریت دانش تکنولوژي  سرریز ه ب
 CoPsو محصوالت پیچیـده   ها نفتی (که به نوعی سیستم  محصوالت  و  ها یکپارچگی در سیستم

توانـد بـه ادامـه     ، میها وجود ضعف باد. لذا اجراي این نوع قرارداد، اره نموشوند) اش محسوب می
  حرکت رو به جلوي صنعت نفت کمک نماید. فرایند

  JEL: O38 ،O32 ،O33 ، Q48طبقه بندي 
ي هـا  ، تکنولوژي نرم، سیسـتم IPC: انتقال تکنولوژي، قراردادهاي جدید نفتی ها کلید واژه

  پیچیده
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 . نویسنده مسئول2
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  مقدمه  -1

: کنـد  مـی  تأکیـد  انه ملیفناوربر موضوعات ذیل در خصوص توانمندي  ١سانجایا لعل

هاي  آموزش ها نه فقط شامل از آنها، مهارت مؤثري منابع مالی و استفاده رآو عتوانایی جم

) و در نهایـت  هـا  ي فنی و مدیریت ویژه (این شایسـتگی ها عمومی بلکه شامل شایستگی

خواند که مرتبط با متغیرهایی همچـون تحقیـق و    ملی می  انهفناورآنچه وي آن را تالش 

توانمنـدي فناورانـه ملـی را تنهـا      ه اعتقاد لعـل بباشد.  و پرسنل فنی می ٢توسعه، پتنت

هـاي   ، بلکـه بخشـی از آن را ناشـی از فنـاوري    بودههاي فناورانه داخلی ن وابسته به تالش

ي مسـتقیم خـارجی   گـذار  هو سـرمای  آالت کسب شده از خارج از طریـق واردات ماشـین  

ورهاي کـرد کشـ   عمال از تئوري رشـد جدیـد کـه بیـان مـی      مسئلهد. این گیر میصورت 

زاد و حرکـت بـه   آن به تجـارت  آو براي رفع  بوده  با مشکل مواجه نوآوريکوچک جهت 

 پشـتیبانی  ،باشند میوابسته المللی جهت حل معظالت خود  هاي مالی بین سمت جریان

  )1995، 4)، (کو1991، 3. (گروسمنمودن می

 »قابلیــت فنــی«اهمیــت و ضــرورت تــوان  دیگــر در انتقــال فنــاوري نمــی از ســوي

ضمن آنکه انتقال و توسعه فناوري نهایتاً  ،گرفت  ي عامل و پیمانکاران را نادیدهها شرکت

هاي بنیادین و عملیاتی توامان اسـت. تحقـق ایـن تعامـل مسـتلزم       مستلزم تعامل دانش

هاي  دانش اننظر وجود ترتیبات نهادي و به ویژه مدیریتی مناسبی است که بتوان صاحب

سامان یافته و مدیریت شده مسـتقیماً در ارتبـاط بـا صـاحبان      بنیادین را در یک فضاي

صـنعت نفـت کشـور     شاید بتوان گفت مسئوالني عملیاتی قرار داد. ها مهارتتخصص و 

و انتقـال فنـاوري را صـرفاً از طریـق      نمـوده الـذکر   حقیقـت فـوق   توجه کمی بـه عموماً 

پذیر  امکانمکن یزات مهاي خارجی در چارچوب قراردادهاي نفتی در تجه گذاري سرمایه

  .)1394 ،نوروزي( دانستند می

ژي در ي نفتـی ایـران و انتقـال تکنولـو    ها این مقاله با روشی تاریخی، به بررسی دوره

ي بیع متقابل) پرداخته است. سپس بـا  ها جمله انواع نسل ازقوانین و قراردادهاي نفتی (

  

 

1. Sanjaya Lall 

Patent  یک محصول یا فرایند کـه راه جدیـدي را بـراي     . این حتی بهیک حق اختصاصی به یک اختراع است 2.

 .شود دهد، داده می کند و یا یک راه حل فنی جدید براي مشکلی ارائه می انجام کاري فراهم می

3. Grossman 
4. Coe 
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کانـادا و مطالعـات    ،هـاي انتقـال تکنولـوژي نفتـی (رویکـرد چـین       مدل سیاست 3ارائه 

آنها تحلیـل  براساس در صنایع نفتی ایران  را انتقال تکنولوژي ندفرآیتطبیقی)، تاریخچه 

IPCنموده است. سپس مدل انتقال تکنولوژي قراردادهاي جدیـد  
را از بعـد تکنولـوژي    ١

درنهایـت برخـی از تحقیقـات انجـام شـده       ،هـاي پیچیـده تحلیـل کـرده     نرم و سیستم

نظـران بـراي    دات صاحبانتقال تکنولوژي کشور و پیشنها فرآینددرخصوص نقاط ضعف 

  است. بهبود آنرا ارائه نموده
  

  ٢ی نفتپیچیدگی قراردادهاي باالدست -2

بـراي   در غالب عقود معین قابل توجیه نیستبودهو  قراردادهاي نفتی بسیار پیچیده

قرارداد توسعه میدان نفتی مسـجد سـلیمان بـا هـدف افـزایش تولیـد        توان به نمونه می

بیع متقابل میان شرکت  صورت بهر بشکه مازاد بر تولید فعلی، هزا 20به میزان  خام نفت

 51بـا   "شرکت مهندسی: خـدمات نفتگـران  "ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از 

 1381خرداد  پنجمدر تاریخ که درصد سهم  49کانادا با  "3شیر انرژي"درصد و شرکت 

 دهنـده  نشـان رداد کـه  عملیـات اجرایـی منـدرج در ایـن قـرا     اشاره نمود. منعقد گردید 

  به شرح زیر است:  باشد یچیدگی این قراردادها میپ

  یی از میدان که قبال توسعه کامل نیافتهها بررسی امکان توسعه بخش -

 اي هي فنون و نرم افزارهاي رایانها تهیه مدل مخزن با استفاده از آخرین روش -

فاده از تکنیک حفـاري  حفاري دو حلقه چاه عمودي و هشت حلقه چاه افقی با است -

 زیر تعادلی

 تعمیر و تکمیل چهار تا شش حلقه چاه قدیمی موجود -

میلیـون فـوت    30و  خـام  نفتهزار بشکه  23ورش با ظرفیت آاحداث تاسیسات فر -

 مکعب گاز در روز 

  ي شش و سه اینچ ها و گاز در اندازه خام نفتاحداث خطوط لوله جمع آوري  -

 ها قی در چاهي شناور برها نصب پمپ -
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3. Sheerenregy LTD (Cyrrus) 
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 نفتـی (از نـوع بیـع متقابـل) را تشـکیل      باالدسـتی مجموع موارد فوق یک قرارداد 

 را نشان قراردادهاي نفتیو پیچیدگی مضاعف بوده قرارداد فرعی  ها ل دهامشد که ده می

دهد. شرایط موجود در این قراردادها و واگذاري دانش ضـمنی ماننـد دانـش فنـی و      می

را با توجه به اینکه  "تکنولوي"نی و حق اختراع و در یک کالم رسمی، کمک فغیر قواعد

گیرند)، باعث شـده   این موارد ملموس و عین معین نبوده (در قالب عقد حقوقی قرار نمی

در ادامـه ضـمن ارائـه     .)1389 ،مطـور ( ي فراوان گـردد ها آن دچار پیچیدگی که اجراي

معرفـی  پایین دستی و تشـریح اجـزاي هـر یـک و     عملیات نفتی به باالدستی و کیک فت

ي عملیات باالدستی نفت با این نوع محصوالت ها و محصوالت پیچیده، ویژگی ها سیستم

 .خواهد شدمقایسه 

 عملیات باالدستی و پایین دستی

و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاري،  ها فعالیتکلیه مطالعات، : ستیعملیات باالد

سازي و صـادرات آن ماننـد    برداري و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره استخراج، بهره

هـا،   شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، حفر و خدمات فنی چـاه  برداري، زمین جویی، نقشه پی

که منجر بـه برداشـت بهینـه و حـداکثري از منـابع       گاز، آب، هوا و یا هر فعالیتی  تزریق

نفتی گردد و نیز احداث و توسعه تاسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت آنها 

کردن نفت در حد جداسازي اولیه براي صـادرات و یـا بـراي     براي عملیات تولید و عرضه

  عملیات پایین دستی را شامل شود. 

و اقـدامات مربـوط بـه     هـا  فعالیـت لیه مطالعـات،  به ک: عملیات پایین دستی نفت

ي نفتـی و  هـا  وردهآتولیـد فـر   منظـور  بـه عملیات تصفیه و پاالیش در تاسیسات پاالیشی 

سـازي، توزیـع، فـروش     نها براي تولید محصوالت پتروشیمی و انتقال، ذخیرهآاستفاده از 

  شود. می القي نفتی و محصوالت پتروشیمی اطها وردهآداخلی، صادرات و واردات فر

 تأمینو  آموزشکاالها و مواد صنعتی،  تأمینمواردي نظیر مدیریت و نظارت بر  -

نیروي انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی بهداشـت و محـیط زیسـت و انجـام     

ارتقا و انتقال فناوري براي پشتیبانی عملیات  ،ي الزم جهت ایجادها فعالیتکلیه 

شـیروي و  (شـود   سـتی محسـوب مـی   یین دو پـا  فوق جزو عملیـات باالدسـتی  

  .)1388ابراهیمی 
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کسب و 
مدیریت  

قرارداد بهره 
برداري از  

معادن

 اکتشاف، توسعه و تولید

مـیالدي بـه مـرور وارد    

ادبیات مدیریت فناوري گردیـده اسـت. ظهـور ایـن مفهـوم و ایـن ایـده کـه بخشـی از          

ي گیـر  هانـداز 

پـیش از آن نیـز   

ي پیچیده اشاره کرده بودند امـا نـه   

یک بخش صنعتی مشخص و مجزا برخـورد  

ي اصـلی  

ي باال، تولید در حجـم پـایین، نیازمنـدي بـه دانـش و مهـارت عمیـق و        

ي مختلــف و لــزوم یکپــارچگی مســتمر میــان مشــتري و 

ي مهندسی و خـدمات بـا   

افزاري زیاد هستند که براي رشد اقتصادي و اقتصـاد  

به شکل تـک یـا در تیـراژ کـم جهـت تطـابق بـا        

1.Complex Products and Systems (CoPS)
2. Davies & h
3. Gunawan

                                                     باال دستی گاز   

  

اکتشاف و 
توسعه  
مخزن

اکتشاف، توسعه و تولید

p.cooper 2001  

مـیالدي بـه مـرور وارد    

ادبیات مدیریت فناوري گردیـده اسـت. ظهـور ایـن مفهـوم و ایـن ایـده کـه بخشـی از          

انـداز  نیازمنـد پیچیـده تعریـف شـوند،    

پـیش از آن نیـز    باشـد. 

ي پیچیده اشاره کرده بودند امـا نـه   

یک بخش صنعتی مشخص و مجزا برخـورد  

ي اصـلی  هـا  بـا ویژگـی  

ي باال، تولید در حجـم پـایین، نیازمنـدي بـه دانـش و مهـارت عمیـق و        

ي مختلــف و لــزوم یکپــارچگی مســتمر میــان مشــتري و 

ي مهندسی و خـدمات بـا   

افزاري زیاد هستند که براي رشد اقتصادي و اقتصـاد  

به شکل تـک یـا در تیـراژ کـم جهـت تطـابق بـا        

Complex Products and Systems (CoPS)
Davies & hobday 
Gunawan 

باال دستی گاز                        

  ... ایران

تولید نفت  
خام، گاز و 
NGLs

اکتشاف، توسعه و تولید حمل و نقل

p.cooper 2001 زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز

مـیالدي بـه مـرور وارد     1990ه دهـ واسط 

ادبیات مدیریت فناوري گردیـده اسـت. ظهـور ایـن مفهـوم و ایـن ایـده کـه بخشـی از          

پیچیـده تعریـف شـوند،    

باشـد.  ي فنی بزرگ مـی 

ي پیچیده اشاره کرده بودند امـا نـه   ها

یک بخش صنعتی مشخص و مجزا برخـورد  

بـا ویژگـی  اي  ههاي به هم تنیـد 

ي باال، تولید در حجـم پـایین، نیازمنـدي بـه دانـش و مهـارت عمیـق و        

ي مختلــف و لــزوم یکپــارچگی مســتمر میــان مشــتري و 

 :٤عبارتست از

ي مهندسی و خـدمات بـا   ها و سازه ها

افزاري زیاد هستند که براي رشد اقتصادي و اقتصـاد  

به شکل تـک یـا در تیـراژ کـم جهـت تطـابق بـا        

Complex Products and Systems (CoPS)

                     

ایران  نفتی  قراردادهاي

عرضه،  
بازار و  
حمل و 

نقل

حمل و نقل

زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز

  

واسط و محصوالت پیچیده از ا

ادبیات مدیریت فناوري گردیـده اسـت. ظهـور ایـن مفهـوم و ایـن ایـده کـه بخشـی از          

پیچیـده تعریـف شـوند،     عنـوان 

ي فنی بزرگ مـی ها و تحقیق روي سیستم

ها ازان فناوري و مکتب تکاملی، به سیستم

یک بخش صنعتی مشخص و مجزا برخـورد   عنوان به

2005(  

هاي به هم تنیـد  ي پیچیده تولید؛ زیر سیستم

ي باال، تولید در حجـم پـایین، نیازمنـدي بـه دانـش و مهـارت عمیـق و        

ي مختلــف و لــزوم یکپــارچگی مســتمر میــان مشــتري و 

2002(  

عبارتست ازارائه شده 

ها رساخت، زیها

افزاري زیاد هستند که براي رشد اقتصادي و اقتصـاد  

به شکل تـک یـا در تیـراژ کـم جهـت تطـابق بـا         ها

Complex Products and Systems (CoPS) 

                     میان دستیپایین دستی                   

قراردادهاي  در  تکنولوژي

تصفیه و 
پاالیش  
مواد خام

 ، بازاریابی، توزیع

زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز .1نمودار 

1ي پیچیده تولید 
CoPs  

و محصوالت پیچیده از ا

ادبیات مدیریت فناوري گردیـده اسـت. ظهـور ایـن مفهـوم و ایـن ایـده کـه بخشـی از          

عنـوان  بـه تواننـد  

و تحقیق روي سیستم

ازان فناوري و مکتب تکاملی، به سیستم

به نه با آنهاو به تعریف آنها پرداختند 

2005، 2دیویس و هاب دي

ي پیچیده تولید؛ زیر سیستم

ي باال، تولید در حجـم پـایین، نیازمنـدي بـه دانـش و مهـارت عمیـق و        

ي مختلــف و لــزوم یکپــارچگی مســتمر میــان مشــتري و هــا ده، مشــارکت گــروه

2002، 3گاناوان. (

ارائه شده  CoPsتلفی براي 

ها ، شبکهها کاالها، سیستم

افزاري زیاد هستند که براي رشد اقتصادي و اقتصـاد   هزینه، حجم مهندسی و بخش نرم

ها این سیستمباشند. 

پایین دستی                   

تکنولوژي  انتقال  فرایند

عمده  
فروشی  
محصوالت

خرده  
فروشی  
محصوالت

 

، بازاریابی، توزیعتصفیه

نمودار 

ي پیچیده تولید ها

و محصوالت پیچیده از ا ها مفهوم سیستم

ادبیات مدیریت فناوري گردیـده اسـت. ظهـور ایـن مفهـوم و ایـن ایـده کـه بخشـی از          

تواننـد   می محصوالت صنعتی

و تحقیق روي سیستم ها پیچیدگی سیستم

ازان فناوري و مکتب تکاملی، به سیستم

به تعریف آنها پرداختند 

دیویس و هاب دي(

ي پیچیده تولید؛ زیر سیستمها سیستم

ي باال، تولید در حجـم پـایین، نیازمنـدي بـه دانـش و مهـارت عمیـق و        ها ل هزینه

ده، مشــارکت گــروه

. (باشند یم کننده

تلفی براي تعاریف مخ

CoPs کاالها، سیستم

هزینه، حجم مهندسی و بخش نرم

باشند.  می مدرن حیاتی

  )1394( . منطقی و دیگران

پایین دستی                   

فرایند  تحلیل
  

خرده  
فروشی  
محصوالت

-  
 
 
 
 
  

  

ها سیستم

مفهوم سیستم

ادبیات مدیریت فناوري گردیـده اسـت. ظهـور ایـن مفهـوم و ایـن ایـده کـه بخشـی از          

محصوالت صنعتی

پیچیدگی سیستم

ازان فناوري و مکتب تکاملی، به سیستمتاریخ پرد

به تعریف آنها پرداختند 

(. شده بود

سیستم 

ل هزینهشام

ده، مشــارکت گــروهگســتر

کننده تأمین

تعاریف مخ

- CoPs

هزینه، حجم مهندسی و بخش نرم

مدرن حیاتی
  

 

. منطقی و دیگران4
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س و . (دیـوی شوند می ساخته الزامات مشتریان دولتی یا کسب و کارهاي بزرگ طراحی و

  )2005هاب دي، 

- CoPs     بـه شـکل   کـه  محصوالتی هستند در اندازه بزرگ با حجم مهندسـی زیـاد

. شـوند  می و متناسب با نیازهاي کاربران بزرگ مشخص تولیداي  همجموعمنفرد یا تولید 

  )1998، 1(دیویس و بردي

- CoPs  محصـوالت پـر هزینـه داراي حجـم زیـاد مهندسـی و        عنـوان  بهتوان  می را

و اجزا تعریف نمـود کـه بـه شـکل سفارشـی       ها اوري اطالعات، تعداد زیاد زیر سیستمفن

  )1998، 2هانسن. (شوند میتولید
  

  )1394(منطقی و دیگران  :CoPs يها از دیگر ویژگی

 و )2004، 3آکـا ()و 1998. (هانسـن،  شوند می احی و تولیدطراي  هدر ساختار پروژ -

  )2000، هاب دي(

  هاي استاندارد داراي درجه باالي شخصی سازي هستند در مقایسه با کاال -

(دیویس و  .دنمشارکت دار CoPs طراحی و تولید فرآیندکاربران اغلب به شدت در  -

  )2004(آکا،  و )2005هاب دي، 

. (دیـویس و هـاب   دفراوان هستند که با یکدیگر تعامل کارکردي دارن يداراي اجزا -

  ) 2007، 4اجاتیر( و )2004(آکا،  و )2005دي، 

کاالهـاي   فرآینـد ي محصـول یـا   ها فناوريحیات در  معمول الگوهاي چرخه طور به -

  )1998(هانسن،  ) و2005. (دیویس و هاب دي، کند نمی انبوه را دنبالتولید 

(هـاب دي،   ) و1998. (هانسـن،  شوند می نگاه تولیداغلب از طریق همکاري چند ب -

2000(  

ان تولید این محصوالت در یک شرکت منفرد وجود تو ها به این ویژگیبا توجه 

. شـند در آن حضـور داشـته با   هـا  از بـازیگران و شـرکت  اي  هندارد و بایستی شـبک 

  )2000، 5دیویس(

  

 

1. Davies &Brady 
2. Hansen 
3. Acha 
4. Ethiraj 
5. Davis 
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  هاي محصول پیچیده هاي صنایع باالدستی صنعت نفت با سیستم مقایسه ویژگی 

پیچیـده   هاي محصول هاي صنایع باالدستی صنعت نفت با سیستم جدول زیر ویژگی

  ه است. دادمورد مقایسه قرار را 
  

  و صنایع باالستی نفت  CoPsي ها مقایسه ویژگی .1 جدول

CoPs (Moody & Dodgson, 2006) & 
Ren.&Yeo. (2006) 

 )1394 ،مستقل( صنایع باالدستی نفت

 ي عمر محصول طوالنیها ي باال با چرخهها هزینه ي فراوان در بخش گذار همایسرنیاز سرمایه بر بودن و 

 پژوهش و توسعه 

 تولید در حجم پایین  قراردادهاي بلند مدت اکتشاف و تولید

ي طراحی توسـعه  ها مشارکت چندین شرکت در فاز

ي و ساخت/اغلب از طریق همکاري چند بنگاه تولید

  شود  می انجام

ي مختلــف و لــزوم یکپــارچگی هــا مشــارکت گــروه

 کننده نتأمیمستمر میان مشتري و 

در کنـار  IOCلیالمل بیني نفتی بزرگ ها وجود شرکت

 بازیگران اصلی عنوان بهNOCدولتیي نفت ها شرکت

  نیازمند به دانش و مهارت عمیق و گسترده

ــدت در    ــه ش ــب ب ــاربران اغل ــدک ــی و فرآین  طراح

 مشارکت   CoPsتولید

ـ بـا تجر  و کمبود شدید نیروي متخصـص  ه درسـطح  ب

 لالمل بین

 ودن به جاي بازار محور بودن کاربر محور ب  قراردادهاي بلند مدت اکتشاف و تولید

 انحصار چندگانه در بازار در کنار  IOCلیالمل بیني نفتی بزرگ ها وجود شرکت

  بازیگران اصلی عنوان بهNOCي نفت دولتیها شرکت

لی محیط زیسـتی و شـرایط سیاسـی    المل بینمقررات 

 (عامل بسیار حساس) لیالمل بین

اجزا فـراوان هسـتند کـه بـا یکـدیگر تعامـل        داراي

  کارکردي دارند

 ي مدیریتی متمایزها مهارتنیازمند 

در کنار  IOCلیالمل بیني نفتی بزرگ ها وجود شرکت

  بازیگران اصلی عنوان به NOCي نفت دولتیها شرکت

کمبود شـدید نیـروي متخصـص بـا تجریـه درسـطح       

 لالمل بین

داراي درجـه بـاالي   در مقایسه با کاالهاي استاندارد 

 شخصی سازي هستند  

و وجود مدل ریسـک   ها فعالیتعدم قطعیت ذاتی در 

 ي اکتشاف و تولیدها فعالیتپاداش زیاد در-زیاد

ي هـا  فنـاوري حیـات  ه چرخمعمول الگوهاي  طور به

 کاالهـاي تولیـد انبـوه را دنبـال     د،محصول یا فراینـ 

 کند نمی

ــاوررشــد  ــاد و تکا فن ــرات زی ــا ســرعت تغیی مــل ي ب

کـه برخـی اوقـات بـا تغییـرات      اي  هبه گون( همیشگی

جایگزین  ها فناوريلی باید بسیاري از المل بینمقررات 

 شوند
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به بعد در  1990ه دهجدید ادبیات مدیریت فناوري از ه دوربا توجه به جدول فوق و 

تـوان بخـش صـنایع باالدسـتی نفتـی را       مـی  ،و محصـوالت پیچیـده   ها خصوص سیستم

همراستا بـا دیگـر مگـا     تر ي پیچیده محسوب نمود تا تحقیقاتی منظمها یستمس عنوان به

در  ها دانش حاصل از مدیریت این نوع پروژهاستفاده از داشته باشد. ضمن اینکه  ها پروژه

ـ    مـی  صنایع دیگر مانند ساخت هواپیما و یا تـوربین  را بـراي  اي  هتوانـد یـادگیري فناوران

  .ل داشته باشددنبا به پروژهاي باالدستی نفت

 

 مروري بر ادبیات موضوع -2

هـایی کـه تـاکنون در     کاربرد موفـق تکنولـوژي   و از انتقال  تکنولوژي عبارتست  انتقال

نیـاز و یـا فنـون      هـاي مـورد   اعم از تجهیزات مربوطه، مهـارت  ،است کشور موجود نبوده 

زنجیـره ارزش  در کننـده در درون کشـور    مناسب از یک منبع خارج از کشور به دریافت

  )2001، 1زپر. (کوهاي مورد قبول وسیله مکانیزم هنفت و گاز ب

مدل انتقال تکنولوژي در صنعت نفت پرداخته شده که در ادامه به  3در این مقاله به 

 خت. پردا خواهیم  ها مدلیک از تشریح هر 

 
  نفت فراساحلی چین (در صنعت نفت) مدل انتقال تکنولوژي شرکت ملی

مرکز ملی تحقیقات و  دریک همکاري تحقیقاتی با2فت فراساحلی چینشرکت ملی ن

، 4و واحـد تحقیقـات سیاسـت علمـی دانشـگاه ساسـکس       3توسعه علم و تکنولوژي چین

  )1987، 5اولدهام( کنند: تکنولوژي را از دیدگاه خود اینگونه تعریف می

مچنـین  تولیدي شامل طراحی مدیریت متـدهاي سـازمانی و ه    فرآیند تکنولوژي یک

عنصـر را در   اسـاس سـه   همـین  تجهیزات اسـت. بـر   و  یکی آن مانند کارخانجات زنمود فی

  دانند: تکنولوژي نفتی دخیل می  انتقال فرآیند

 دانش و مهارت فنی و مهارت تکنیکی -1

 و اصول علمی  اطالعات تکنولوژیکی -2

  

 

1. coopers 
2. CNOOC  
3. NRCSTD 
4. Sussex 
5. Oldham 
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 ي محاسـبه هـا  شي مهندسـی و رو ها ، نرم افزارها، طراحیها ، دستورالعملها داده -3

 )2007، 1مابادي(

انتقال  بخشی گیري میزان اثر تالتنیک کانادا در اندازهآ مدل صنعت نفت و گاز

  تکنولوژي

انتقـال  گیـري میـزان و اثربخشـی     تالتنیـک کانـادا بـراي انـدازه    آعت نفت و گاز صن

توسـعه مـورد    حـال    در کشورهاي در کهچارچوب اطالعاتی تعیین نموده یک لوژي تکنو 

  )2001، پرز(کو. است استفاده قرار گرفته 

. 3 و . چـارچوب زمـانی  2، هـا  مکـانیزم .1انتقال تکنولوژي از سه بعـد   ددر این رویکر

ي بررسی عملکرد انتقال تکنولوژي . اطالعات مورد نیاز براگیرد مورد بررسی قرار میاثرات

  باشد:  می چارچوب فوق به شرح ذیلبراساس 

کننـدگان،   شده، تعیین مشـارکت  منتقل  لوژي (تکنولوژي تکنو ل انتقا پروژه  تعریف  -

 ...)و سطح تالش  ،چارچوب زمانی

توانمنـدي، ایجـاد     تجاري، بهبوده برنام با تکنولوژي (تناسب  دالیل انتقال  شناسایی   -

 فرصت تجاري)  یا و  قانونی  جدید، الزام   هاي توانمندي

قـرارداد   شـرایط    شناسایی و....) و  مشترك  گذاري  قرارداد (لیسانس، سرمایه تشریح  -

 تکنولوژي، پرداخت مالی)  انتقال، حقوق (قلمرو و پهناي 

فنـی،    هـاي  توصـیه  ،آمـوزش انسـانی،    نیروي  (تبادل تکنولوژي  انتقال  حوزه  تعیین  -

 از واسطه) تجهیزات، استفاده  توسعه، مستندسازي   و  تحقیق

 شود می باعث موفقیت و یا شکست انتقال تکنولوژي شناسایی عواملی که -

 نهاآبر  نفائق شد هاي شناسایی مشکالت و راه حل -

ي فنی جدید، تعداد افراد استخدام شده جدید، صـادرات یـا   ها شناسایی توانمندي -

 خطوط تجاري جدید 

تعیین جزئیات هر تغییر در موقعیت مالی حاصل از انتقـال یـا واگـذاري و معرفـی      -

 انتقال تکنولوژي در داخل شرکت

 

  

 

1. mabadi 
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صنعت نفت کشورهاي  (در: انتقال تکنولوژي يمدل باال به پایین و پایین به باال

 مختلف)

شروط متداول انتقال تکنولـوژي در کشـورهاي    ،آقاي فیصل عامريدر مقاله مشهور 

  )2003، 1مريعا. (خیز در دو گروه ازکشورها مورد بررسی قرار گرفته است نفت

پاکستان، نیجریه، پرو و ترینیداد و توباگو هستند کـه در   اول، کشورهایی مانندگروه 

ذیل وجود  صورت بهتکنولوژي   قراردادهاي نفتی آنها شروط متداول براي انتقال  قوانین و

نیروي بومی، اطالعات (الزام به تهیه و واگذاري اطالعات مربوط  آموزش: استخدام و ددار

 اسـتفاده مـورد  آالت کیت تجهیزات (واگذاري لوازم، ابزار و ماشین به عملیات نفتی)، مال

نصـب پاالیشـگاه و    در عملیات نفتی، استفاده از خدمات و کاالهـاي داخلـی، تاسـیس و   

  ساز و کارهاي اختصاصی صنعت نفت براي انتقال تکنولوژي صنایع پتروشیمی و

ه برناماز که  گیرد دربرمیرا نظیر الجزایر، هند، برزیل و مکزیک  ییکشورها گروه دوم

کـه   برخوردارنـد تکنولـوژي   2"جـدا سـازي  "یـا   و "تفکیـک "کالن یا سیاستی موسوم به 

تفکیک و سپس در ارتباط با هریک  ،دهنده تکنولوژي صنعت آن عناصر تشکیلبراساس 

هاي تولیدي خارجی بسـته   اي با شرکت از عناصر تفکیک شده، قرارداد مشترك جداگانه

بـرداري را   توان مراحل مختلف اکتشـاف تـا بهـره    ، در مورد صنعت نفت میشود. مثال می

شناسی، مطالعات لرزه نگاري، حفاري، مهندسی مخازن، تعبیه لوله  (نظیر تحقیقات زمین

 ،خارجی گذار شده با سرمایه  ) تفکیک و سپس در ارتباط با هریک از مراحل تفکیک…و 

ها  د. عالوه براین، از آنجائیکه اینگونه مشارکتشو می مشارکتی منعقد لیسانس یا  قرارداد 

وسایل مورد   و ابزار  توان درخصوص ساخت  می گردد، می شده محدود به تکنولوژي تولید

بـا اتخـاذ چنـین      فـوق  . کشـورهاي منعقد نمـود قراردادهائی  نفت نیز  استفاده در صنعت

. امـا، ایـن نـوع    ا کـاهش دهنـد  رفناوري خـود   اند تاحدودي وابستگی هائی توانسته برنامه

فنـاوري بایـد     . بـراي ارتقـاء سـطح   هـاي قـدیمی اسـت     به تکنولـوژي  ها محدود  موفقیت

 .ودالمللی اجرا ش اي و بین ملی، منطقه  توسعه منظم  و  هاي تحقیق برنامه

اگرچه برخی کشورها از قبیل ایران، اکوادور، اندونزي، نیجریـه و ترینیـداد و توبـاگو    

الذکر) را به منظور ارتقـاء سـطح فنـاوري در قراردادهـاي      (نظیر شش الزام فوق الزاماتی

  

 

1. Ameri 
2. the policy of unpackaging 
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نمودند ولی، در عمل چنین تـدابیري نقـش نـاچیزي در کـاهش وابسـتگی        درج منعقده

  خصوص محـدود بـه تکنولـوژي    و هرگونه انتقالی دراین فناوري کشورهاي میزبان داشته

حدویت نقشی اسـت کـه تکنولـوژي بـراي     عملیاتی فرسوده بوده است. علت اصلی این م

خارجی تـا    کند. شرکت المللی ایفا می عامل برتري رقابتی در بازار بین عنوان بهمالک آن 

آن را منتقل نخواهـد   ،اش را حفظ کرده کهنه نشده و برتري رقابتی  يزمانی که تکنولوژ

نظـري جدیـد   موضـوع را از م  ه دنبال آن است کهلذا این مقاله ب .)1380عامري، ( نمود

 نماید.  مطالعه و تحلیل

 تـأثیر و  ینفتـ  درآمـدهاي دهد کـه بـه دلیـل اهمیـت      نفت ایران نشان میه تاریخچ

ي هـا  بـرداري بـوده و بخـش    مستقیم آن بر اقتصاد کشور، اولویت بیشتر بر بخـش بهـره  

کـه   يطـور  بـه  ،لی نفتی واگذار گردیدهالمل بیني ها باالدستی اکتشاف و توسعه به شرکت

بـرداري   ي بهـره ها قراردادهاي بیع متقابل با وجود پیوست فناوري بیشتر در زمینه حتی

) و ایجـاد  3(نمـودار   ١اجرا شده، در حالیکه با تغییر مسیر مطـابق مـدل بـاال بـه پـایین     

ي مشترك و اولویت بخشی به صنایع باالدسـتی  گذار هقراردادهاي مشارکتی مانند سرمای

نیازمنـد  کـه   تـر  ي پیچیـده ها گذارتر و تقویت بخشتأثیر يها و توسعه و تمرکز بر حوزه

تـوان بخـش    می نماید، می ند و در بلند مدت مزیت رقابتی نیز ایجابهستتر یشسرمایه ب

مدت به درونی سازي دانش  تواند در بلند نمود. این مدل می 2بهره برداري را برون سپاري

ي زیرسـاختی مناسـبی    ها ی برنامهد. لذا بایستزا در این صنعت منجر شو درون نوآوريو 

ي پژوهشـی/کاربردي بـا   هـا  ها ترکیـب نهـاده   نآین تر مهم. که گرددبراي توسعه تدوین 

  بخش اجرایی صنعت نفت است.

  

  کشورهاي: برزیل، مکزیک، هند  ،پرو     کشورهاي: ایران،پاکستان،نیجریه

 پایین دستی: بهره برداري   باال دستی: اکتشاف

 توسعه:میان دستی   همیان دستی: توسع

 باال دستی: اکتشاف   پایین دستی: بهره برداري

مدل پایین به باال . 2نمودار 
3

  مدل باال به پایین .3مودار ن                    

  

 

1. TOP-DOWN 
2. OUTSOURCE 
3. BOTTOM-DOWN 
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اکتشاف

 10%

ساله 20دوره 

توسعه

 40%

ساله 8دوره 

برداري بهره

50  %

بازده زود

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بخشی صنعت نفت نوآوريي ها میانگین زمانی دوره .4نمودار

  

  را مرتبط  مالحظات   و  منویات  کلیهتنهایی  تواند به که قرارداد نمی نجاییآهمچنین از 

و  نوآوري ملی   فناوري، به یک نظام راهبردهاي  قرارداد از طریق   کنار  در باید ، کند منتقل

کـه   شـود   مـی  واقع قرارداد، ابـزاري   . دررا مورد توجه قرار دادنوآوری بخشی  حداقل نظام  یا

نظـام    و برزیل از مـدل   مکزیک شورهاي است. ک نوآوري حقوقی این نظام   دهنده سازمان 

  اند.  استفاده نموده نوآوري ملی  یافته از نظام  توسعه  و کشورهاي  نوآوري بخشی  

از ابعـاد   هـا  منطق استفاده از رویکرد بخشی به نظام نـوآوري ایـن اسـت کـه بخـش     

ي از مختلفی همچون فناوري، تولید، نوآوري و تقاضا متفاوتند. یک نظـام بخشـی نـوآور   

و محصوالت  ها فناورياز بازیگران نامتجانس که در تولید، جذب و استفاده از اي  همجموع

  .)1388 ،مربوط به یک بخش فعال هستند تشکیل شده است (فقیهی و سلیمی

  

  روش شناسی تاریخی در مطالعه انتقال تکنولوژي صنعت نفت ایران -3

تـوان   ت و گـاز کشـور را مـی   باالدستی صنعت نفـ  قراردادهاي ساله  114 تحول سیر

حاکمیـت نظـام ایـران و نیـز از حیـث رویکـرد       ه دوربندي از منظـر   برمبناي یک دسته

ت و گـاز  اثر گذار در بخش باالدستی صنعت نفـ  نفتشده و قانون  قراردادي به کار گرفته

 )2012، 1. (ابراهیمیدبندي نمو طبقه 2جدول شرح  کشور به
  

 

1. Ebrahimi 
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نونی قراردادهاي نفتی ایرانسیر تحول تاریخی و قا. 2جدول   

 نوع قراردادحاکمیت  سال دوره

 )1389 ،امانی(

حاتمی و ( نوع قرارداد باالدستی

 ) 1393کریمیان، 

قبل از 

نقالب ا

 اسالمی

 1280از سال 

 1336تا 

  قراردادهاي امتیازي سنتی

 1336از سال 

 1349تا 

قراردادهاي امتیازي 

 کتی)مشار(نوین

: قراردادهاي مشارکتی 1336قانون نفت 

 )1ه ماد(

 1349از سال 

 1357تا 

قراردادهاي خدماتی 

 خطرپذیر (پیمانکاري)

: اکتشاف و توسعه نفت بر 1353قانون نفت 

 )3ه ماد 2مبناي پیمانکاري (بند 

بعد از 

 انقالب

 1358از سال 

 1371تا 

ي ها پیمانکاري (روش

 نفتی)غیر مالی تأمین

نامه براي  بینی آیین : پیش1366ن نفت قانو

  )5ه مادقراردادهاي مهم (

 )6ه مادگذاري خارجی ( منع هرگونه سرمایه

 1372از سال 

 تاکنون

پیمانکاري (قراردادهاي 

بیع متقابل معروف به 

 قراردادهاي خدماتی ایران)

: عدم صراحت در 1390اصالح قانون نفت 

احصاي ساختار قراردادهاي باالدستی 

 )7ه ماداي گذرا به بیع متقابل در  اشاره(

  

  1380تا  1330ه دهاز  ي نفتی ایرانها بررسی دوره

تغییر و تحوالت محیط بیرونی صنعت نفت (محیط سیاسـی/ اجتمـاعی/ اقتصـادي)    

توان گفت موضوع انتقال اثربخش  درطول تاریخ این صنعت، فضایی را ایجاد کرده که می

د. صنعت نفـت در  انگذر می در این صنعترا ي عمر خود  لیهي فناوري مراحل او و توسعه

این صنعت نداشته و بحث انتقال   سال ابتدایی هیچگونه اختیاري براي کنترل و اداره 60

بعد از انقالب نیز به دلیل مشکالت  ،فناوري جایی براي ورود در این صنعت نداشته است

انقـالب   از  جلویی کـه در قبـل    به  هاي پس از آن عمال حرکت رو ناشی از جنگ و خرابی

به بعد انتقال و توسـعه فنـاوري در صـنعت     1370  اواخر دهه ازآغاز شده بود، متوقف و 

. با گذر زمان در قراردادهاي نفتی موارد مربـوط  گردیدر نفت از اهمیت بیشتري برخوردا

اسـت اجـراي آن در    تر مهماست، اما آنچه از خود قرارداد  فناوري گنجانده شده  به انتقال

نفت ایران طـی دو  صنعت در ادامه تاریخچه  .)1394، تکلیفدرخشان و (باشد.  عمل می

  . خواهد گرفتمورد بررسی قرار 1380ه ده پایانقبل و بعد از انقالب تا ه دور
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  )1395،قیومی( ننقاط استراتژیک قراردادهاي صنعت نفت ایرا .3جدول

1263 1280 1287 1312 1326 1329 1352-1333 

امتیاز نامه 
هوتز، رویترز، 

بانک 
 شاهنشاهی 

کشف  قرارداد دارسی
نفت 

مسجد 
 سلیمان

پرشین در امتداد امتیاز  -  قرارداد آنگلو
 نامه دارسی

تصویب 
واحده ه ماد

 مجلس 

حل اختالف با شرکت  ملی شدن صنعت نفت ایران
 نفت انگلیس 

سقوط دولت 
دکتر مصدق و 
آغاز همکاري با 

 امریکا

برداري  هبهر
از معادن 

فلزات، نفت و 
قیر و 

کشیدن خط 
راه آهن و 

چاپ 
 اساسکن

حق انحصاري 
اکتشاف، استخراج، 

حمل و نقل و 
فروش نفت و گاز 

 60و قیر به مدت 
سال در تمام ایران 

به استثنا پنج 
 والیت 

تبدیل دو 
شهر 

آبادان و 
کرمانشاه 
به حوزه 
اصلی 
صنعت 

 نفت

کاهش ، افزایش سهم دولت ایران از نفت
اندکی از حوزه قرارداد (هزار مایل مربع)، 

تفاده از خارجیان در هنگام الزام به عدم اس
 آموزشوجود کارکنان داخلی و 

دانشجویان این صنعت در انگلیس، تعهد 
مصارف نفت داخلی ایران (و نه  تأمینبه 

ي آبادان به خارج) و ها صدور تمام فرآورده
 درصد  20افزایش سود حاصله قبلی به 

ممنوعیت 
اعطاي 
هرگونه 
 امتیاز 

تأسیس شرکت ملی نفت ایران 
جاي شرکت نفت انگلیس و به 

ایران ممانعت شرکت آنگلو 
به نتیجه  ،پرشین از فروش نفت

نرسیدن درخواست ایران هم 
از سهم  مانند ونزوئال و عربستان

 مدهاي نفتیآپنجاه درصدي در

عدم خرید نفت ایران توسط خریداران 
 25خارجی که منجر به غرامتی معادل 

میلیون لیره استرلینگ از سوي ایران 
انعقاد قرارداد جدیدي تحت عنوان  ،دش
فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات "

بین ایران و شرکت  "مشروحه در آن
ملی نفت و کنسرسیوم مشهور به هفت 

 خواهران نفتی

لغو امتیاز 
 نامه

رضا شاه در  1311
تش انداخته و آ

دستور الغاي آن را 
 نمود صادر

ایجاد 
پاالیشگاه 
آبادان و 
خطوط 
 لوله 

ایرانیان در این  مؤثرلوگیري از مشارکت ج
 بخش

 هاي نفتی  حاکمیت تراست شرایط جهانی:
لی نفتی بیش از المل بینهشت شرکت عمده 

نود درصد تولید و پاالیش و توزیع نفت را در 
درصد ظرفیت ناوگان  85جهان و انحصار 

 را در اختیار داشتند ي دنیاي آزادها نفتکش

کاهش تولید نفت 
هزار  664ایران از 

هزار  20بشکه به 
 بشکه در روز
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  تقریبی)( در قبل از انقالب خام نفتروند تولید  .5نمودار 

  

   

1263
1280

1287
1312

1326

1329

1333
1352

1357

1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350
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  )1395 ،قیومی( نقاط استراتژیک قراردادهاي صنعت نفت ایران .4جدول 

1358-1357 1368 -1359 1381-1372 1384-1382 1392-1385 1395-1392 

انقالب اسالمی و تصویب 
الیحه قانونی تاسیس وزارت "

 »نفت

کمبود منابع و 
 مشکالت جنگ

قراردادهاي خرید  نسل جدید
 خطر پذیر (بیع متقابل) خدمات

مستندات قانونی تاسیس 
قراردادهاي نسل دوم بیع 

 متقابل

مستندات قانونی تاسیس 
قراردادهاي نسل سوم بیع 

 متقابل

  الگوي و ساختار
قراردادهاي 

 باالدستی نفت و گاز

خـــاص  کمیســـیون تشـــکیل 
و تحــول » قراردادهــاي نفتــی

ــه   ــاظر ب ــررات ن ــوانین و مق ق
 صنعت نفت

 5241.7از : ید نفتتولکاهش 
بـه   57سال هزاربشکه در روز 

در هزاربشکه در روز  3167.9
  58 سال

لغــو کلیــه قرارادادهــا (شــش 
قــــرارداد خــــدماتی یــــا   

 پیمانکاري).
تعطیلــی عملیــات صــنعتی   

 ي خارجیها شرکت

ــدمات   ــتن خـ کاسـ
مهندسی و تعمیرات 

ها و تا حد  و تعویض
امکان انجام کارهاي 
 خـــدماتی ماننـــد: 

ه و عمیـــــر چـــــات
 تاسیسات. 
هاي مورد  تکنولوژي

نیاز به ضـرورت بـه   
ي خـارجی  ها شرکت
 دش می واگذار

آگاهی مسئولین نسبت به ضـرورت  
 هاي خارجی جذب سرمایه

پشتوانه قـانونی قراردادهـاي نسـل    
اول مبتنی بر مفاد مـرتبط قـوانین   

 قوانین  و توسعه 3و 2، 1 هاي برنامه
کشـــور   1381تـــا  1372 بودجـــه  

در مراحـل   بـاوجود آنکـه    باشد. می
بانـک   مـالی    ضمانت از  خود  ابتدایی  

بعـدها    بودند، ولـی  برخودار  مرکزي 
مرکزي و دولت  مقررگردیدکه بانک 

ایـن    درخصـوص  تضمینی هیچ گونه 
 ارائه ندهند.  قراردادها 

نقاط   نفت براي همه   شرکت
دریــاي  اســتثناد ایــران (بــه 

فــارس و چهــار  خــزر، خلــیج 
ــوب  اســتا ــز جن ــت خی ن نف

ــهر،   ــتان، بوش ــران؛ خوزس ای
و ایالم) از مرحلـه    کهگیلویه

ــرکت   ــا ش ــاف ب ــاي  اکتش ه
متقابـل   پیمانکار قرارداد بیـع 

ــی   ــوده و درپـ ــد نمـ منعقـ
تجــاري میــدان از   اکتشــاف

فرصــت توســعه همــان نیــز 
 برخودار باشد

ــوع    ــن ن ــانونی ای ــأ ق منش
و  4ه برنامقرارداد درقوانین 

 توسعه  5
ــاد قرا ــع  انعق ــاي بی رداده

متقابل با هدف ایجاد فضـا  
و شرایط رقـابتی در کلیـه   
مراحل عملیـات باالدسـتی   
براي کلیـه منـاطق کشـور    

ــتان ــتثناء اسـ ــاي  (باسـ هـ
خوزســــتان، بوشــــهر و   

و با  کهگیلویه و بویراحمد)
ــک از    ــذیرش ریس ــد پ قی

 جانب پیمانکار خارجی 

تغییــر عمــده در  2 
بخــــش انتقـــــال  
تکنولـــوژي شـــامل 

ــرک  ــیس شـ   تتأسـ
-مشـــترك ایرانـــی

 خــارجی و چــرخش 
 مدیران 
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 ؛ مدل جدید قراردادهاي نفتی1390ه دهنفتی ایران در  تحوالت هدوربررسی 

IPC  
قراردادهـاي باالدسـتی    الگوي  و ، مصوبه شرایط عمومی، ساختار1/6/1395در تاریخ 

وزیران رسیده، بـراي اجـرا بـه وزارت نفـت، وزارت امـور       هیأتنفت و گاز که به تصویب 

این مدل قراردادي عالوه بر  .اقتصادي و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ شد

 تبصـره  4ه مـاد در  باشـد،  مـی  ي قبل را نیز داراها اینکه پیوست فناوري موجود در دوره

  شرح ذیل است: به تبصرهمفاد این  .توسعه فناوري دارد در خصوصجدیدي 

E&P( تولیـد  و  هـاي اکتشـاف     در هر قرارداد بر حسـب شـرایط شـرکت    -
1

 ایرانـی ) 

اجراي  فرآیندو با حضور در  معرفی شدهي معتبر نفتی خارجی ها شرکتعنوان شریک  به

ي مدیریتی و مهندسـی مخـزن بـه    ها مهارتو  قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی

توانند با انتخاب شریک صاحب صالحیت خارجی و  ها می گردد. این شرکت می آنها میسر

طور مستقل (و در صورت نیاز با انتخاب مشاور معتبر همکار)، بـه عقـد قـرارداد بـا      یا به

هـدف از   .نماینـد  ایران و اجراي آن با رعایت مفاد تصـویب نامـه اقـدام    نفت  ملی  شرکت

نفتی کشـور   مدیریت و عملیات   رفع نقیصه در زنجیره E&P .يها شرکتایجاد و تقویت 

مجـاز بـه فعالیـت در     هـا  ایـن شـرکت  د داشته باش E&P باشد، لذا باید صرفاً فعالیت می

٢کاال و تجهیـزات و ارایـه خـدمات متعـارف نفتـی (      هاي ساخت حوزه
EPC ٣و یـا

OSC( 

گـذاري، طراحـی و    هـاي سـرمایه   ولیتئعموماً وظایف و مس ها شرکت باشند. اینگونه نمی

٤ مدیریت عملیات اکتشافی، ارایه
MDPمالی و  تأمینها،  براي هر مخزن، مدیریت پروژه

حسب مورد در این مسیر و گیرند  برداري از تاسیسات باالدستی نفتی را بر عهده می بهره

  کنند. ن تجهیزات، استفاده میو یا سازندگا EPC، پیمانکارانهاOSCاز ظرفیت 

)، هـیچ ورود مسـتقیمی در   E&P( نفتـی   يهـا  شـرکت مطابق ابالغیه وزیـر نفـت    -

عمومـاً   و  ماننـدحفاري ندارنـد    OSCها و یا ارایه خدمات  و یا ساخت کاال EPCخدمات 

 اکتشـافی، مهندسـی    عملیات مدیریت  و   گذاري، طراحی سرمایه  هاي ولیتئو مس وظایف 

از  بـرداري   بهـره  و  مـالی   تـأمین هـا،   پـروژه  مخزن، مـدیریت    هر براي   MDPارایه، مخزن 

، هـا  OSC ظرفیـت  از  مسـیر   در ایـن    و گیرنـد   مـی  برعهـده   را  نفتی  باالدستی   تاسیسات 
  

 

1. Exploration&Production 
2. Engineering, Procurement, and Construction 
3. Oil Service Company 
4. Master Development Plan (MDP) 
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کـارگروهی از   کننـد.  مورد استفاده می  تجهیزات، حسب سازندگان  و یا  EPCپیمانکاران 

هـا و   ولیت تعیـین مـالك  فت ایـران بـه انتخـاب مـدیرعامل، مسـئ     مدیران شرکت ملی ن

 E&Pي ایرانی ها شرکتمعیارهاي ارزیابی، بررسی و اظهار نظر نهایی در مورد صالحیت 

حـوزه    در ظرفیـت    و  دارا بودن تجربـه : ها شرکتارزیابی این  معیارهاي . را بر عهده دارند

 توان  و نفت، سرمایه  باالدستی  تاسیسات   اجراي هیدروکربوري، مدیریت  مخازن  مهندسی 

تایید آن بـا شـرکت    تاسیسات است که صالحیت  از  برداري  بهره مالی و توانمندي   تأمین 

 .)1394 ،نفت وزیر(ابالغیه  دباش می ایران نفت  ملی 

مدیریتی، حسب مـورد و شـرایط مـورد توافـق،      هاي  برداري، سمت در شرکت بهره -

بتـدریج   اجرایـی   مدیریت  هاي  مدیریتی این شرکت، سمت باشد. در سازمان  می چرخشی 

هاي مـدیریتی بخـوبی    و مهارت فنی  شود تا امکان انتقال دانش اتباع ایرانی واگذار می به 

  میسر گردد. 

  

  ها تجزیه و تحلیل یافته -4

ارائه شده از انتقال تکنولوژي و روش ارزیابی آن، در این  یفو تعار ها مدلبا توجه به 

ي هـا  مـدل براسـاس  ي بیع متقابل) ها بخش قوانین و قراردادهاي نفتی (شامل انواع نسل

و  1390ه دهـ سپس مدل جدید قراردادهاي نفتی . گیرد مورد بررسی قرار میارائه شده 

ي انتقال فنـاوري  ها تئوريو  ها مدلاین براساس ي انتقال تکنولوژي نوین در آن ها روش

 شود. می بررسی

  

مدل شرکت براساس بررسی ساز و کار انتقال تکنولوژي در قوانین نفتی ایران 

  ملی نفت چین

قراردادهـاي  	در  حه در مدل شرکت ملی چین مطرو موارد  که  دهد  می نشان  ها  بررسی

و  قـوانین   در  عنصر این مدل   3است. مصادیق  گرفته  توجه قرار  مورد  ایران  گذشته  نفتی  

درخشـان و  ( و )1394نـوروزي,  ( گـردد  می تشریح ذیل   صورت به  ایران  نفتی  قراردادهاي  

  ).1394 ،تکلیف
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  انتقال تکنولوژي در قوانین ایران فرآیندتطابق عناصر .5جدول 

 )1394و نوروزي  1394مصادیق در قوانین ایران (به نقل از درخشان 
 انتقال فرآیند عناصر

 نفتی  تکنولوژي 

ها. این مورد  آن آموزشتأکید بر استفاده از نیروي انسانی ذیصالح ایرانی و  -
 .هم آمده است 1331حتی در اولین الیحه اساسنامه شرکت ملی نفت سال 

. در این مورد )ي آنها به ویژه تولید صیانتی و روش(نظارت بر عملیات تولید  -
نیز اشاره شده است  ها ريفناوبه روزترین  مستقیم به استفاده ازغیر صورت به

 1333، قرارداد کنسرسیوم سال 1312(از جمله امتیازنامه انگلیس و ایران سال 
 ). 1353و قانون نفت 

دانش و مهارت فنی و مهارت 
 تکنیکی

اجرا توسط  هاي فنی شرکت طرف قرارداد قبل و هنگام تأیید تمامی برنامه
گذشته نظیر قرارداد  که در( کارفرماي داخلی (یعنی شرکت ملی نفت ایران)

 مورد اشاره قرار گرفته بود). 1353و قانون نفت 1333کنسرسیوم 

و اصول  اطالعات تکنولوژیکی
 علمی

هاي  ها و یافته ها، نقشه بازرسی از حوزه عملیات و انتقال مستندات، گزارش
هاي دارسی و قرارداد انگلیس و ایران  مربوط به عملیات (در امتیازنامه

 داشت). حتی بیع متقابل وجود و1333، قرارداد کنسرسیوم سال1312سال

ها،  دستورالعمل ها، داده
 هاي طراحی افزارها، نرم

 هاي محاسبه مهندسی و روش

  
قوانین  تمامی  نفتی در تکنولوژي  انتقال   فرآیندشود، عناصر  طور که مشاهده می همان

نفـت   و قـانون   1333 اي دارسی، کنسرسـیوم زمان قرارداده ایران از  نفتی   قراردادهاي و  

عـدم اجـراي ایـن قراردادهـا و      ،ین نکتـه تر مهماست.   داشته  متقابل وجود و بیع  1353

  .باشد آنها میشروط 

صـحیح    فنـاوري، اجـراي   مناسب براي جذب  هاي  شرط وجود ظرفیت است به  بدیهی

تجربیـات    و فنـی   دانـش   ارتقاء  تواند عامل مؤثري در  الذکر می ي فوقها هریک از سیاست

فنـاوري فـراهم     مناسبی براي انتقال  ایرانی باشد که طبعاً زمینه  کارشناسان  و مهندسان  

  )1394 ،تکلیفدرخشان و (سازد.  می 

براساس متقابل  نفتی بیع  بررسی ساز و کار انتقال تکنولوژي در قراردادهاي

  ١کانادا گاز آتالنتیک و تکنولوژي صنعت نفت   رویکرد انتقال 

 متقابل بیع انتقال تکنولوژي در قراردادهاي نسل قدیم (اول و دوم)

ادیق مرتبط با انتقال تکنولوژي در قراردادهاي نسل قـدیم بیشـتر شـامل مـوارد     مص

 ءو ارتقـا  آمـوزش  ،اولویت استخدام نیروي انسانی با نیروي داخلـی متخصـص و هـدایت   

  

 

 )1387(شجاع . 1
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ی متناسب با تکنولـوژي و  آموزشه برنامموزان ایرانی با ارائه آي کارها مهارتو دانش فنی 

تجهیزات کاال مـواد  ه عرض، ارائه شرایط آموزشسطح و  آموزشدانش فنی، توافق بر نوع 

طرح جامع توسعه تعیین شده به منظور حـداکثر سـازي اسـتفاده از    براساس و خدمات 

از ظرفیـت  اي  هي سـرمای هـا  هزینـه  درصد 51که حداقل معادل  يطور بهظرفیت داخلی 

گیـري،   مـک هاي مشخص مانند ن اي را در حوزه ویژه 1هاي آموزش داخلی استفاده کند و

٢عملیات و نگهداري، 
HSE در طول اجراي پروژه انجام دهد. .... و  

  

 انتقال تکنولوژي در قراردادهاي نسل سوم بیع متقابل

متقابـل شـامل دو    مصادیق مرتبط با انتقال تکنولوژي در قراردادهاي نسل سوم بیـع  

  ضمیمه ذیل است: 

ه بـر قراردادهـاي قبلـی    جهـت رفـع ایـرادات واردشـد     "تکنولـوژي   انتقـال "ضمیمه 

است. ضـمیمه   وران مورد استفاده قرارگرفته آگردیده و براي اولین بار در قرارداد یاد تهیه

نفـت را ارائـه نمـوده     هاي باالدستی صنعت  مذکور فهرستی از نیازهاي عمومی تکنولوژي 

ینده و آ انداز است و شامل: تعریف فناوري، انواع و اقسام فناوري، وضعیت فناوري و چشم 

ن، تعریف گسترده فنـاوري عبارتنـد از بهبـود بازیافـت، بهبـود      آبه روز رسانی و ارتقاي 

 ،بهبـود ایمنـی و سـالمت    ،عمـر ه چرخـ بهبود مـدیریت   ،زنی، بهبود قابلیت تولید گمانه

و بهبـود حفـاري، تعریـف انتقـال      هـا  مهـارت بهبود  ،و پسماندها ها زباله ضایعاتکاهش 

  باشد. می دیدگاه انتقال فناوريفناوري، ماموریت و 

قـانونی اسـت کـه در تمـامی قراردادهـا       "استفاده از حداکثر تـوان داخلـی  "ضمیمه 

لذا در قراردادهاي نفتی نیز با وجـود ایـن ضـمیمه و راهکارهـاي آن،      .بایستی اجرا شود

ي داخلـی در اکتشـاف و توسـعه میـادین نفتـی ایـران در کنـار        ها شرکتفرصت حضور 

مـذکور:   پیمانکـار در ضـمیمه    است. از جمله تعهدات   المللی فراهم شده بین هاي شرکت

هـاي   تجاري و صنعتی ایران در راستاي پروژه، استفاده از شرکت استفاده از حداکثر توان 

فرعی خود)، استفاده از نیروهاي با تجربه  مستقیم و یا از طریق پیمانکاران  طور   ایرانی (به

شـده،   تعیـین   تعهـدات   خصـوص   در پیمانکـار    تعهدات بر  نظارت  منظور  به   .ایرانی  ماهر  و 

  

 

هاي  شغل ردتوانمندسازي نیروي انسانی شرکت ملی نفت  ايموزشی که به منظور انتقال دانش فنی برآهر نیاز . 1

  شود میمشابه انجام 

2. Health and Safety Executive 
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نقش آن ) که JICSC(1مشترك ظرفیت ایرانی  فرعی عنوان، کمیته  اي تحت  کمیته  ایجاد

 ابراهیمـی، ( ایجاد شده است است 2برنامه مطابق با ضمیمهبر بانی، کنترل و نظارت  دیده

  .)1393شیریجیان 

  

 زگا و لوژي صنعت نفتکنوت انتقال متقابل براساس رویکرد  نفتی بیع قراردادهاي .6جدول 

 کانادا آتالنتیک
)،(قراردادهاي نسل سوم هاي نسل دومقرارداد قراردادهاي نسل اول 

ی
ب زمان

چو
چار

  

 

ســال از تــاریخ  5تــا  3بــین 

تنفیــــذ قــــرارداد مــــدت 

ــه ــا بازپرداخــت هزین ــز  ه نی

ســال از تــاریخ  12حــداکثر 

خاتمه عملیات توسـعه و یـا   

 حصول تولید اولیه

ســال بــراي مرحلــه    4: ســال 25

ســـال بـــراي مرحلـــه  2اکتشـــاف، 

توسـعه   سال براي مرحله  4توصیف، 

بازپرداخـت.   مرحلـه   براي   سال 15 و

قابـل تمدیـد    توافـق   مورد  هاي  مدت

ــا  ــورت  بودهام ــدم  درص ــاف  ع اکتش

ــدم  ــا ع ــاري و ی ــاري   تج ــات تج اثب

  توصیف، خـود بـه    آن در مرحله بودن

 گردندخود فسخ می

مدت قرارداد بستگی مستقیم بـه  

میــزان عملیــات توســعه و تعــداد 

چـه  چنان .فازهاي انجـام کـار دارد  

فقط قرارداد توسعه میدان در یک 

فاز اجرا شود، مدت انجام عملیات 

سال و کل مـدت   5توسعه حدود 

ه دورقــرارداد بــا در نظــر گــرفتن 

 سال 15بازپرداخت نیز حدود 

مکانیزم
 

ها
 

ش
آموز

 
ی

سان
ي ان

نیرو
 

ــا   ــامی قراردادهـــ در تمـــ

اند تا  پیمانکاران موظف شده

ــد از   ــک درصـ ــداکثر یـ حـ

اي پـروژه   هاي سرمایه هزینه

نیروهــاي  آمــوزشرا صــرف 

 کارفرما نمایند

ــاران موظــف  ــد ند هســتپیمانک مانن

ــته  ــد از گذشـ ــادل یـــک درصـ معـ

(در مراحــل  اي هي ســرمایهــا هزینــه

اکتشاف، توصیف و توسعه) را صـرف  

 نمایند نیروهاي کارفرما آموزش

از  درصـــد یـــکماننـــد گذشـــته 

ــه ــرمایه  هزین ــاي س ــرف ه  اي ص

ــه در آمــــــوزش  ــود کــــ  بــــ

اي  هاي غیرسرمایه هزینه چارچوب 

قرار داشت. همچنین پیمانکـاران  

  کارشناسـان   انـد کـه   مکلف شـده 

 شرکت  شده از طرف  معرفی ملـی   

 را در چـــارت ســـازمانی خـــود  

گیرنـد  کار بـه  3جـایگزین  صورت به

نحوي که این کارکنان قادر بـه   هب

انجام کلیه عملیات نفتـی اعـم از   

 توسعه و بهره برداري گردند

  

 

1. Joint Iranian Conteret Subcommitee(jicsc) 
هاي داخلی بـر اسـاس شکسـت    شناسایی شرکته چون نحوتوان داخلی با مضامینی برنامه بخشی تحت عنوان . 2

  .کاري پروژه زمان و نحوه نظارت و کنترل و اهداف برنامه ارائه شده است

3. Secondees 
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)،(قراردادهاي نسل سوم هاي نسل دومقرارداد قراردادهاي نسل اول 

  

انتق
ي

ل تکنولوژ
ا

  

 

عنـوان   اي بـه  یا ضمیمه  ماده

انتقال دانـش فنـی از طـرف    

در  .ودشـ  نمی پیمانکار دیده

ــاده    ــا م ــی از قرارداده بعض

مربــوط بــه بحــث تصــدي و 

بینی  مسئولیت عملیات پیش

است که جهت اسـتفاده   شده

از دانش فنی پیمانکـار پـس   

از خاتمــه عملیــات توســعه، 

 1توافقنامه ارائه خدمات فنی

 طرفین منعقد گردد. بین

در یکــی از بنــدهاي ایــن نــوع از    

قراردادها، پیمانکار ملـزم بـه انتقـال    

تکنولوژي در طول مدت قـرارداد بـه   

شرکت ملی نفت ایـران شـده اسـت    

پیمانکاران فرعی نیز ملزم بـه انجـام   

ــه شــرکاي ایرانــی خــود   ایــن امــر ب

 اند شده

پیمانکار ملزم شده اسـت آخـرین   

نعتی اعـم  دستاوردهاي فنی و صـ 

از دانش فنی اسـتفاده شـده و یـا    

دانش فنی در مالکیـت را منتقـل   

نماید. براي اولین بار دستورالعمل 

این کـار یکـی از ضـمائم قـرارداد     

ــار  آن براســـاس بـــوده و پیمانکـ

 بایستی این تکلیف را انجام دهد.

ت
اثرا

 

   ي بیع متقابل ؛عدم یکپارچه دیدن عملیات باالدستی میادین نفت و گاز در قراردادها -

انتقال تکنولـوژي و دانـش فنـی بخصـوص     زمینه قراردادهاي بیع متقابل کنونی در  اندكموفقیت  -

  حوزه باالدستی به کشور؛

 . اند هسرمایه انسانی داخلی صرفاً با نحوه استفاده و بهره برداري از تکنولوژي خارجی آشنا شد -

از آنجایی که در کند.  اي براي انتقال تکنولوژي ایجاد نمی همتقابل، انگیز  کوتاه قراردادهاي بیعه دور -

گیرد، لذا طرف خارجی حاضر  می کشور میزبان، کنترل تولید و بهره برداري را به دست این قراردادها

در بخـش صـنعت نفـت و گـاز ایـران،       گیـرد.  کـار  بـه  هـا  را در پـروژه  ي برتر خودها نیست تکنولوژي

سال گذشته از تحوالت عظیم ایجاد شده در بخش   بیست طیکنند که  ن زیادي فعالیت میامتخصص

جهت جذب تکنولوژي را ندارند. انتقال  شرایط مناسب المللی به دور افتاده و نفت و گاز در سطح بین

متقابـل عـالوه بـر مـوارد فـوق        کوتاه قراردادهاي بیع زمان نیاز دارد. دوره ها سالها به  این تکنولوژي

کند و شاید اگر این قراردادها براي مـدت   زم را براي یادگیري متخصصان ما ایجاد نمیفرصت ال عمال

 ي مدیریتی فراهم آید ها مهارتالزم براي انتقال دانش و   تري منعقد شوند، امکان و انگیزه طوالنی

لـی ایـن   المل بـین عدم سازگاري مقبول قراردادهاي باالدستی جاري کشور با اسـتانداردهاي متعـارف   

 حوزه

  

  IPCتجزیه و تحلیل سازوکارهاي انتقال فناوري در قرارداد جدید 

گاز که اشاره  و  باالدستی نفت   الگوي قراردادهاي و  شرایط عمومی ساختار  4ه ماددر 

گـردد: تأسـیس    یمتقابل مشاهده م تفاوت مهمی با بیع  ،مستقیم به توسعه فناوري دارد

 7در جـدول   .)1394 ،حسـینی ( مـدیران   خـارجی و چـرخش    -مشترك ایرانـی  شرکت 

  

 

1. TSA 
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ــرارداد   ــات ق ــاس  IPCمشخص ــرد براس ــال رویک ــنعت ن تکنو انتق ــوژي ص ــتل ــا  و  ف  زگ

  کانادا مورد بررسی قرار گرفته است.  اتالتنیک

 
 کانادا:  تالتنیکآ زگا  و  ت نفتوژي صنعتکنول   بررویکرد انتقال  IPCمشخصات  .7جدول 

  ))1394 ،حسینی(و ) 1394 ،عمادي(

چارچوب 

 زمانی

 ساله 25تا  20نی زماه باز

ن آموزشها مکانیزم

یروي 

 انسانی 

جامع ه برنامی در اجراي قرارداد و ارایه داخل انسانی استفاده حداکثري از نیروي 

  ی جهت ارتقاي کیفی این نیروها آموزش

براي انجام اي  ههاي مستقیم سرمای هاي الزم در قالب هزینه گذاري انجام سرمایه

ی و تحقیقاتی شامل ارتقا و به روزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود/ آموزشهاي  برنامه

 هاي تحقیقاتی مشترك اجراي طرحایجاد مراکز تحقیقاتی مشترك و یا 

انتقال 

 تکنولوژي

ي معتبر ها شرکت شریک  عنوان بهي ایرانی اکتشاف و تولید ها مدل جدید شرکت

  نفتی خارجی

    ي مدیریتی ها چرخشی بودن سمت

مالی عملیاتی ساالنه ه برنامبخشی از  عنوان بهانتقال و توسعه فناوري ه برنامارایه 

جرایی و اقدامات عملیاتی براي تحقق مفاد این بند باید ي اها باشد. سیاست می

  پیوست فناوري باشد. عنوان به

الزام به حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی 

 کشورمطابق با قانون

ي، انتقال فناوري، تولید صیانتی از مخازن، افزایش ضریب گذار هجذب سرمای اثرات

انتقال و ارتقاي  ،از توان پیمانکاران داخلی تر فاده بیشتر و بهینهبازیافت و است

ي بزرگ و ها فناوري ملی در حوزه عملیات باالدستی نفت و اجراي طرح

هاي بزرگ داخلی و نیز حضور  ي ایرانی براي اجراي پروژهها شرکتتوانمندسازي 

  المللی، اي و بین بازارهاي منطقه در

ها و  نیروي انسانی، تقویت پژوهشگاه آموزشلیدي، هاي ک چرخش مدیران در سمت

انتقال فناوري  4ه مادحداکثر استفاده از توان داخل از دیگر مواردي است که در 

 راهبردهاي توسعه فناوري مورد توجه قرار گرفته است. عنوان به

  

  : CoPsعنوان بهبه صنایع باالدستی  IPCنگاه 

 وي قراردادهـاي نفتـی در صـنایع باالدسـتی    الگـ  و  ، سـاختار  IPCقراردادهاي نفتـی  

هـاي پیچیـده و    هـا از دیـد محصـوالت و سیسـتم     باشـند، لـذا نگـاه بـه ایـن پـروژه       می

 . ها کمک نماید تواند به مدیریت بهتر این مگا پروژه نها میآهاي فرآیندسازي  یکپارچه
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ن در سطح کـال 

توانمنـدي پـروژه. امـروزه    

اسـت. ایـن   

محصـول،  

  سـه  ترکیبـی از هـر   

هـا یـک   

ماننـد     توسـعه 

و   CoPsدسترسـی بـه   

سازمانی دشوارتر اسـت.  

نهـا در کشـورهاي   

(.  

هاي نفت در دسـتیابی بـه   

خـارجی بـراي انتقـال    

ونچــر  هــاي جوینــت

نفـت   باالدستی 

 مـؤثر ها  پروژه

  

در سطح کـال  CoPsهاي سازمانی مورد نیاز جهت حضور موفق در حوزه 

توانمنـدي پـروژه. امـروزه    

اسـت. ایـن    CoPsهـاي تولیـد کننـده    

محصـول،    هـاي مختلـف را بـراي تولیـد یـک     

ترکیبـی از هـر    عنـوان  

هـا یـک    سـازي سیسـتم  

توسـعه   در حال 

دسترسـی بـه   

سازمانی دشوارتر اسـت.  

نهـا در کشـورهاي   آهـا بـه نـوعی مگـاپروژه هسـتند کـه مـدیریت یکپارچـه         

)1393 ،منطقی و دیگران

هاي نفت در دسـتیابی بـه   

خـارجی بـراي انتقـال     و 

هــاي جوینــت . ایجــاد شـرکت 

باالدستی   صنعت

پروژه توانمندي سیستمی و مدیریت مگا

 . یکپارچگی سیستم ها و توانمندي هاي سازمانی

  ... ایران

هاي سازمانی مورد نیاز جهت حضور موفق در حوزه 

توانمنـدي پـروژه. امـروزه    و اي  توانمنـدي وظیفـه  

هـاي تولیـد کننـده    

هـاي مختلـف را بـراي تولیـد یـک     

عنـوان    کننـد. بـه  

سـازي سیسـتم   یکپارچـه  پـروژه 

در حال  کشورهاي شود. در

دسترسـی بـه    یکپارچـه،   و 

سازمانی دشوارتر اسـت.    تولید پیچیده برون

هـا بـه نـوعی مگـاپروژه هسـتند کـه مـدیریت یکپارچـه         

منطقی و دیگران(دلیل عدم تجربه کافی دشوارتر است 

هاي نفت در دسـتیابی بـه    یابی عدم توانمندي مگا پروژه

و   ایرانـی  مشـترك  

. ایجــاد شـرکت حــل انتخـاب شــده اســت 

صنعت  تأمین  ) که وظیفه پوشش نقاط ضعف زنجیره

توانمندي سیستمی و مدیریت مگا

. یکپارچگی سیستم ها و توانمندي هاي سازمانی

ایران  نفتی  قراردادهاي

هاي سازمانی مورد نیاز جهت حضور موفق در حوزه 

توانمنـدي وظیفـه  ، 

هـاي تولیـد کننـده     ها، فعالیـت اصـلی بنگـاه   

هـاي مختلـف را بـراي تولیـد یـک      سازد ورودي

کننـد. بـه   ا یکدیگر ترکیـب 

پـروژه   و  اي وظیفـه 

شود. در می  محسوب

   تخصصـی   بـزرگ  

تولید پیچیده برون هاي   یکپارچگی میان تولیدکنندگان سیاست

هـا بـه نـوعی مگـاپروژه هسـتند کـه مـدیریت یکپارچـه         

دلیل عدم تجربه کافی دشوارتر است 

یابی عدم توانمندي مگا پروژه

مشـترك   هـاي   سازي، تشکیل شرکت

حــل انتخـاب شــده اســت 

) که وظیفه پوشش نقاط ضعف زنجیره

توانمندي سیستمی و مدیریت مگا  ارتقا سطح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. یکپارچگی سیستم ها و توانمندي هاي سازمانی

قراردادهاي  در  تکنولوژي

هاي سازمانی مورد نیاز جهت حضور موفق در حوزه 

، هاي استراتژیک

ها، فعالیـت اصـلی بنگـاه   

سازد ورودي ها را قادر می

ا یکدیگر ترکیـب خدمت ب

وظیفـه  (اسـتراتژیک، 

محسوب CoPsحوزه 

بـزرگ    هـاي  شـرکت 

یکپارچگی میان تولیدکنندگان سیاست

هـا بـه نـوعی مگـاپروژه هسـتند کـه مـدیریت یکپارچـه         

دلیل عدم تجربه کافی دشوارتر است 

یابی عدم توانمندي مگا پروژه به این علت است که عارضه

سازي، تشکیل شرکت

حــل انتخـاب شــده اســت  عنــوان راه 

) که وظیفه پوشش نقاط ضعف زنجیره

ارتقا سطح  تواند در

. یکپارچگی سیستم ها و توانمندي هاي سازمانی7

تکنولوژي  انتقال  فرایند

هاي سازمانی مورد نیاز جهت حضور موفق در حوزه  توانمندي

هاي استراتژیک توانمندي :عبارتند از

ها، فعالیـت اصـلی بنگـاه    سازي سیستم

ها را قادر می بنگاه ،

خدمت ب   شبکه و سیستم، سازه

(اسـتراتژیک،  سـازمانی  

حوزه   در کلیدي  

شـرکت   فقـدان   علت

یکپارچگی میان تولیدکنندگان سیاست

هـا بـه نـوعی مگـاپروژه هسـتند کـه مـدیریت یکپارچـه          این پـروژه 

دلیل عدم تجربه کافی دشوارتر است  توسعه به

به این علت است که عارضه

سازي، تشکیل شرکت و درونیتکنولوژي 

عنــوان راه  بــهتکنولـوژي  

) که وظیفه پوشش نقاط ضعف زنجیرهE&Pهاي 

تواند در را برعهده دارند، می

7نمودار 

فرایند  تحلیل
  

توانمندي

عبارتند از

سازي سیستم یکپارچه

،توانمندي

سیستم، سازه

  توانمندي

  توانمندي 

علت به  ایران 

یکپارچگی میان تولیدکنندگان سیاست

این پـروژه 

توسعه به درحال

به این علت است که عارضه

تکنولوژي 

تکنولـوژي   

هاي  (شرکت

را برعهده دارند، می

  باشد.
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  ي نرم و اصالح ساختارفناوربه  IPCنگاه 

هاي جدید نگاهی نو به انتقال تکنولـوژي نـرم و سـرریز دانـش حاصـل از آن      قرارداد

 بـراي  مـدیریتی اسـت کـه     هـاي   اختصـار مهـارت   نرم در حقیقـت و بـه     دارد. تکنولوژي

نـرم اسـتفاده آگاهانـه از     است. تکنولـوژي   نیاز ز امکانات سخت افزاري مورد برداري ا بهره

هـا ومراحـل    روش نهادهـا،   ابزارهـا،   اقتصـادي، اجتمـاعی،    عمومی و یـا تجربیـات    قوانین 

 نماید.  خارجی کمک می و درونی دنیاي توسعه، تطابق یا کنترل باشد که به می

ي نرم و سخت داراي این ویژگی هسـتند کـه؛   اه فناوريفناوري، هر دو نوع  عنوان به

ها فرآینـد ها یـا   ، ابزارها، سازوکارها، متدولوژيها مهارت، به شکل تدابیر، مسأله براي حل

  توسـعه  و  اجتمـاعی   هـاي   راسـتاي پیشـرفت   در  "خـدمات " تأمینآیند و با هدف  در می

هاي ناملموسی  ، غالباً از راهنرم عالوه بر کاالهاي ملموس اند. فناوري  اقتصادي پدید آمده

شود.  منتهی می "خدمات"  ها، قوانین و قواعـدبـازي بـه تولید و ارائه مانند خدمات، رویه

ي هـا  فنـاوري کنـد.   چندانی تولید نمی  افزوده نرم، ارزش  سخت بدون فناوري  اما فناوري 

اجتمـاعی آنهـا آشـکار     و  اقتصادي   نرم یکپارچه شوند تا ارزش هاي  سخت باید با فناوري

کـردن    صـنعتی  و  سـازي   گیـري موفقیـت در تجـاري    معیار براي انـدازه  ترین  اصلی .  شود 

نـرمِ پیشـرو یکپارچـه     ي هـا  فناوريخوبی با  است که ببینیم آیا به  آن سخت ي ها فناوري

  )1384، جین(اند؟  شده

  و  وري تعاملی مانند کنسرسیومآ هاي انتقال فن روش نرم  فناوري  انتقال  راه  ترینممه

  IPCهـاي  قرارداد فنـاوري   بخـش   تغییـرات   رسد می  نظر به  که باشد می ونچرو ...  جوینت

نـرم     نـاوري ف   و JVروش بـه   لـوژي  تکنو انتقـال   اجـراي   جهت ها زیر ساخت  اصالح  درصدد

نـرم    فنـاوري   عنصـر   سه   اصالح   شرایط 5 نمودار  مدل براساس  IPC حقیقت  باشد.در می

ـ   و  مـدیران)   (چـرخش   )، رهبـري   E&P هـاي  (شـرکت   ارتباطـات   و شامل: سـاختار    وج 

پـذیري در    انعطـاف   و  زدایـی  تمرکـز   سـازي،  خصوصـی   طریـق    از  رقابـت   خالقیت (ایجاد

ي مشـترك) را فـراهم سـاخته    ها نفت با ایجاد شرکت بزرگ  سی پیچیده سازمان بوروکرا

  است.
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تحت مدیریت یکپارچه 

م مراحل خدمات فنی و توسـعه  

ي مرتبط با اکتشاف، حفاري و توسعه میـادین نفتـی را در انحصـار داشـتند و     

زنی براي انتقال فناوري بـه کشـورهاي صـاحب مخـزن     

نفـت در جهـان، بـازیگران جدیـدي     

ي هـا  شـرکت 

بـا وظـایف معـین در بخـش     

نگـاري،   شناسـی نفـت، لـرزه   

EOR/IOR و

  ، تولید ابزارها و تجهیزات فنی است. 

 ساخت و نصـب واحـدهاي مـورد   

  

copx 

تحت مدیریت یکپارچه 

م مراحل خدمات فنی و توسـعه  

ي مرتبط با اکتشاف، حفاري و توسعه میـادین نفتـی را در انحصـار داشـتند و     

زنی براي انتقال فناوري بـه کشـورهاي صـاحب مخـزن     

نفـت در جهـان، بـازیگران جدیـدي     

شـرکت ي سـازنده تجهیـزات فنـی و قطعـات،     

بـا وظـایف معـین در بخـش     

شناسـی نفـت، لـرزه   

EOR/IORهاي ازدیـاد برداشـت  

، تولید ابزارها و تجهیزات فنی است. 

ساخت و نصـب واحـدهاي مـورد   

  ... ایران

copx. مدل تلفیق فناوري نرم و سخت در 

تحت مدیریت یکپارچه  به تفکیک بازیگران صنعت نفت و گاز کشور و

(IOCs) م مراحل خدمات فنی و توسـعه  تما

ي مرتبط با اکتشاف، حفاري و توسعه میـادین نفتـی را در انحصـار داشـتند و     

زنی براي انتقال فناوري بـه کشـورهاي صـاحب مخـزن     

نفـت در جهـان، بـازیگران جدیـدي      تر شدن صـنعت  

ي سـازنده تجهیـزات فنـی و قطعـات،     

بـا وظـایف معـین در بخـش      )ي مهندسـی و سـاخت  

شناسـی نفـت، لـرزه    اي را در زمـین 

هاي ازدیـاد برداشـت   سعه میادین نفتی، اجراي برنامه

، تولید ابزارها و تجهیزات فنی است. 

ساخت و نصـب واحـدهاي مـورد    ،، وظیفه طراحی

ایران  نفتی  قراردادهاي

. مدل تلفیق فناوري نرم و سخت در 

به تفکیک بازیگران صنعت نفت و گاز کشور و

(IOCs) المللی

ي مرتبط با اکتشاف، حفاري و توسعه میـادین نفتـی را در انحصـار داشـتند و     

زنی براي انتقال فناوري بـه کشـورهاي صـاحب مخـزن     

تر شدن صـنعت  

ي سـازنده تجهیـزات فنـی و قطعـات،     

ي مهندسـی و سـاخت  

1394.(  

اي را در زمـین  وظایف تعریف شده

سعه میادین نفتی، اجراي برنامه

، تولید ابزارها و تجهیزات فنی است. ي سازنده تجهیزات

، وظیفه طراحی

  د. دار هستن

قراردادهاي  در  تکنولوژي

. مدل تلفیق فناوري نرم و سخت در 8نمودار 

به تفکیک بازیگران صنعت نفت و گاز کشور و

المللی ي نفتی بینها

ي مرتبط با اکتشاف، حفاري و توسعه میـادین نفتـی را در انحصـار داشـتند و     

زنی براي انتقال فناوري بـه کشـورهاي صـاحب مخـزن      از قدرت زیادي در چانه

تر شدن صـنعت   موازات تخصصی

ي سـازنده تجهیـزات فنـی و قطعـات،     هـا  شـرکت پیمانکاران نفتی، 

ي مهندسـی و سـاخت  هـا  شـرکت 

1394 ،درخشان

وظایف تعریف شده پیمانکاران نفتی

سعه میادین نفتی، اجراي برنامه

  نظایر آن بر عهده دارند. 

ي سازنده تجهیزاتها شرکت

، وظیفه طراحیي طراحی و ساخت

دار هستن نیاز در کلیه عملیات نفتی را عهده

تکنولوژي  انتقال  فرایند

نمودار 

IPC به تفکیک بازیگران صنعت نفت و گاز کشور و

  E&Pهاي

ها شرکتدر گذشته، 

ي مرتبط با اکتشاف، حفاري و توسعه میـادین نفتـی را در انحصـار داشـتند و     

از قدرت زیادي در چانه

موازات تخصصی برخوردار بودند. به

پیمانکاران نفتی، 

شـرکت اي و  مشاوره 

درخشان(باالدستی ظاهر شدند 

پیمانکاران نفتی

سعه میادین نفتی، اجراي برنامهآزمایی، تو حفاري، چاه

نظایر آن بر عهده دارند. 

شرکتوظیفه اصلی 

ي طراحی و ساختها شرکت

نیاز در کلیه عملیات نفتی را عهده

فرایند  تحلیل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IPCنگاه 

هاي شرکت

در گذشته، 

ي مرتبط با اکتشاف، حفاري و توسعه میـادین نفتـی را در انحصـار داشـتند و     ها فناوري

از قدرت زیادي در چانه بنابراین

برخوردار بودند. به

پیمانکاران نفتی،  مانند(

 -خدماتی

باالدستی ظاهر شدند 

پیمانکاران نفتی -

حفاري، چاه

نظایر آن بر عهده دارند. 

وظیفه اصلی  -

شرکت -

نیاز در کلیه عملیات نفتی را عهده
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هاي نفتی، انتخاب  سنجی پروژه ، امکاناي مشاوره -ي خدماتیها شرکتوظیفه  -

فناوري و تجهیزات مناسب، مدیریت عملیات مالی و بودجه و ارائـه راهکارهـاي مناسـب    

  .هاي نفتی است سایر خدمات نفتی موردنیاز پروژه تأمینبراي 

ي نفتـی  ها شرکتو نقش  توسعه نفتی، شناخت تغییر جایگاه  حال براي کشورهاي در

 1980ه دهـ اسـت. از اوایـل    فراوانـی المللی در انتقال و توسعه فناوري، حائز اهمیت  بین

ي هـا  شـرکت ، شـدید رقابـت  میالدي که تغییرات اساسی در بازار جهانی نفت و افزایش 

ي نفتی را کـاهش  ها فناوريبراي توسعه  گذاري در تحقیق و توسعه سرمایه ،بزرگ نفتی

 ها فناورياین » ساخت«ي پیشرفته را جایگزین راهبرد ها فناوري» خرید«راهبرد  و  هداد

  ).1394 ،درخشان وتکلیفکردند(

شرایط عمومی سـاختار و الگـوي قراردادهـاي باالدسـتی      4ه مادطورکه در  لذا همان

و یـا   EPCورود مسـتقیمی در خـدمات    هـیچ ": ها مده است این شرکتآنفت و گاز نیز 

و   عمومــاً وظــایف و  ماننــد حفــاري ندارنــد  OSCا و یــا ارائــه خــدمات هــ ســاخت کــاال

 همخزن، ارائ  اکتشافی، مهندسی  عملیات مدیریت  و  گذاري، طراحی  هاي سرمایه ولیتئمس

MDP  باالدستی   تاسیسات از  برداري  بهره و  مالی  تأمینها،  پروژه مخزن، مدیریت  هر  براي

و یـا   EPCهـا، پیمانکـاران    OSCظرفیـت   از  مسـیر   در این  و  ند گیر می برعهده   را نفتی  

که در حقیقت روند رو به جلویی در "کنند. مورد استفاده می  تجهیزات، حسب سازندگان  

نها از یکدیگر است.همان طـور کـه   آکشور براي تفکیک بازیگران و عملکردهاي متفاوت 

 E&P يهـا  شـرکت ایجـاد و تقویـت   هدف از "نیز اشاره شده است  IPCدر قراردادهاي 

هـاي   لذا نقـش شـرکت   ."باشد نفتی کشور می مدیریت و عملیات   رفع نقیصه در زنجیره

اسـت از سـویی نیـز، مـدیریت دیگـر       هـا واگـذار شـده    اي به این شرکت مشاوره خدماتی 

 نهـا واگـذار نمـوده و   آعملیات را به  مدیریت  و  گذاري، طراحی  جمله سرمایه ازها  فعالیت

نهـا  آهاي طراحی و ساخت و پیمانکاران نفتی و سازنده تجهیزات را زیر مجموعه  شرکت

  ها شریک شوند.   شرکتسایر قرار داده تا در صورت لزوم بتوانند براي هریک از وظایف با 

  

  و پیشنهادات گیري نتیجه - 5

 نوانع بهسال عمر آن این بوده که فناوري   صدطی ایران   نفت ین چالش صنعتتر مهم

توسـعه ایـن صـنعت در ایـران       است. الگوي  اولویت اصلی در صنعت نفت شناخته نشده



    163  ... ایران  نفتی  قراردادهاي  در  تکنولوژي  انتقال  فرایند  تحلیل
  

گیـري ایـن الگـو متـاثر از اسـاس       عملیـات بـوده اسـت. شـکل      و  بـرداري  مبتنی بر بهره

باشد.  گیري صنعت نفت در ایران و وابستگی شدید اقتصاد کشور به این صنعت می شکل

باشـد در   نفت نیز که در ادامه اهداف کالن کشور مینبود راهبردهاي فناوري در صنعت 

شـفاف،   صورت بهبوده است. با تدوین راهبردهاي فناوري  مؤثرتوسعه فناوري بسیار عدم 

خواهـد   ها انجـام   ریزي براي توسعه این فناوري و برنامه فناوري مشخص هدف   هاي حوزه

دارند که اجـراي  برعهده ها را   هولیت اجراي این برنامئاجرایی مس هاي نهایت بخش شد. در 

 .)1392 ،نوري و دیگران( گردد نفت می  فناوري در صنعت عمل منجر به توسعه  ها درآن

وجه به مدل انتقال فناوري شرکت ملی چین و دانشگاه ساسکس و عناصر تعریف با ت

هـا،   شده در این مدل (دانش و مهارت فنی و مهارت تکنیکی/ اطالعات تکنولوژیکی/ داده

مصـادیق انتقـال   ، هاي محاسبه) هاي مهندسی و روش افزارها، طراحی ها، نرم دستورالعمل

صـنعت نفـت شـامل قراردادهـاي     گیـري   شکلابتداي  قوانین ایران از فناوري در تمامی 

: اسـتفاده از نیـروي انسـانی    صـورت  بـه  1353 و قانون نفـت  1333 دارسی، کنسرسیوم

هـاي آن؛ تأییـد تمـامی     ها، نظارت بر عملیات تولیـد و روش  آن آموزشذیصالح ایرانی و 

لی؛ بازرسی اجرا توسط کارفرماي داخ هاي فنی شرکت طرف قرارداد قبل و هنگام برنامه

هـاي مربـوط بـه عملیـات      ها و یافته ها، نقشه از حوزه عملیات؛ انتقال مستندات، گزارش

وژي در نسل اول و دوم قراردادهـاي  لاست. همچنین حمایت از انتقال تکنو  داشته  وجود

بر اولویت استخدام نیروي انسانی با نیروي داخلی متخصص، هدایت  تأکید بیع متقابل با

نها بوده، و قراردادهاي نسل سوم بیع متقابل پیمانکار را بـا دو  آقا دانش فنی ، ارتآموزش

هـاي باالدسـتی    ؛ (که فهرستی از نیازهاي عمومی تکنولـوژي "لوژيتکنو انتقال "  ضمیمه

(که اشـاره   ؛"استفاده از حداکثر توان داخلی"است) و ضمیمه   نفت را ارائه نموده صنعت

جـاري و صـنعتی ایـران در راسـتاي پـروژه بـا اسـتفاده از        ت به استفاده از حـداکثر تـوان  

)) متعهـد  JICSCایرانی با نظارت کمیتـه (  کیفی  و هاي ایرانی و نیروهاي با تجربه  شرکت

  نموده است. 

دهد که به دلیل اهمیـت منـابع مـالی صـنعت نفـت و       تاریخچه نفتی ایران نشان می

 کـه  يطـور  بهبرداري بوده  بر بخش بهره مستقیم آن بر اقتصاد کشور، اولویت بیشتر تأثیر

ن زمینه اجرایـی شـده   حتی قراردادهاي بیع متقابل با وجود پیوست فناوري بیشتر در ای

در حالیکه با تغییر مسیر مطابق مدل باال به پایین و ایجاد قراردادهـاي مشـارکتی    است.
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باالدسـتی و    بخشی انتقـال تکنولـوژي بـه صـنایع     گذاري مشترك و اولویت مانند سرمایه

  برداري را برون سپاري نمود. توان بخش بهره توسعه، حتی می

 توجـه تکنولـوژي مـورد     نفتی، از هرنوعی که باشـند، بـه منظـور انتقـال     قراردادهاي 

مـالی و غیرمـالی بـراي     سـرمایه   تأمیناند. هدف چنین قراردادهائی  کشورها قرار نگرفته

اساسی این  تکنولوژي هدف  اشد. بنابراین، انتقال ب برداري و فروش نفت می اکتشاف، بهره

  قراردادها نیست.

د (ماننـد  ذکـر شـو  همچنین حتی اگر در قرارداد شروط متـداول انتقـال تکنولـوژي    

تنهـایی کلیـه منویـات و     تواند بـه  قرارداد نمی ،نیجریه و پرو)، پاکستان کشورهاي ایران،

ملـی   قـرارداد، یـک نظـام     کنـار    در است  بنابراین الزمد. نمایمالحظات مرتبط را منتقل 

شود  د. در واقع قرارداد، ابزاري میقرار گیرتوجه  نوآوريو یا حداقل نظام بخشی  نوآوري 

تطبیقی نیـز   که در مطالعات  طور هماناست.  نوآوري دهنده حقوقی این نظام  که سازمان

جداسـازي    و  تفکیـک ه نامـ بربرزیـل بـا اسـتفاده از     و  مکزیک  کشورهاي  ،شد نشان داده 

  انـد  توانسته و نموده استفاده   نوآوري بخشی  نظام   مدل  از نوعی   به خود  نفتی  هاي  فعالیت

  توسعه داشته باشند.  حال در  کشورهاي دیگر به  نسبت   بهتري  پیشرفت 

عت لوژي صـن تکنو انتقال رویکرد براساس از  IPCدر ادامه قراردادهاي بیع متقابل و  

هـاي   ي، رویهفناوري، مکانیزم انتقال فناورکانادا از نظر اهداف انتقال  تالتنیکآگاز  و نفت 

کار انتقال با یکدیگر مـورد   و  ي و بندهاي مرتبط با سازفناورگیري و نمایش انتقال  اندازه

  . اند همقایسه قرار گرفت

با استفاده از نظـام   توانند می E&Pي ها ها و شرکتقرارداداین براساس نتایج تحقیق 

هــاي  نمــوده و بخــش يبخشــی بــر مراحــل اکتشــاف و توســعه تمرکــز بیشــتر  نــوآوري

  برداري را برون سپاري نمایند. بهره
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  ipc . مقایسه قراردادهاي بیع متقابل و 8جدول 

 ))1394عمادي, ؛1394 ،حسینی(( IPC  در قراردادهاي نسل جدید کنولوژيانتقال ت
در قراردادهاي نسل بیع  تکنولوژيانتقال 

 ])1387شجاع, ([  متقابل

ي ایرانی ها یکپارچه (و با مشارکت شرکت صورت بهي مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) ها حلقه

E&P ( براي حضور در صنعت نفت ایران داشته اي  هي خارجی با چنین قراردادي، انگیزها شرکتواگذار شوند تا

ها ي ایرانی، دانشگاهها شرکتگذاري در حوزه فناوري با مشارکت  باشند. الزامات براي هر شرکت خارجی، سرمایه

هاي نرم  ري سخت، امکان انتقال فنارويشود عالوه بر انتقال فناو می و مراکز تحقیقاتی ایرانی است که باعث

. فراهم گردد E&Pهاي  هاي نفتی) از طریق مدیریت چرخشی و شرکت (مدیریت و یکپارچه سازي مگا پروژه

 باشد، رفع نقیصه در زنجیره مدیریت و عملیات نفتی کشور می E&Pي ها شرکتهدف، ایجاد و تقویت 

ي الزم توسط پرسنل شرکت ها کسب توانایی
 فت ایران و سایر کارشناسان ایرانی درملی ن

 و ها این صنعت به منظور شناسایی فرصت
ي پیشرفته در این ها فناوريگیري کار به

، صنعت، تقویت مراکز تحقیق و توسعه
 همکاري بین مراکز تحقیق و توسعه

اهداف 

انتقال 

 فناوري

نان ایرانی/ تهیه مستندات و تحقیق و توسعه ش نیروي انسانی/ استخدام کارشناسازموآ( ي قبلیها عالوه بر مکانیز

) این مدل باعث تغییر مسیر روش انتقال فناوري کشور از بیع متقابل JVمشترك) مواد انتقال: شرکت مشترك (

ي تحقیقاتی/ توسعه / ساخت و ها که سر ریز دانش جانبی بیشتري دارد) و امکان انجام همکاري( است FDIبه 

 بیشتر است  JVرك در واسطه سود مشت هتولید ب

 JVاز طریق  نوآوريشبکه سازي در انتقال  فرآیندتقویت 

نفت،   ملی  انسانی شرکت  نیروي آموزش
هاي  کارشناسان در فعالیت  فعال  مشارکت

مختلف عملیات مرتبط با قراراداد، استخدام 
لیسانس)، ( کارشناسان ایرانی، واگذاري امتیاز

، ها فعالیتهاي  کتابچهتهیه مستندات و 
 توسعه و  تحقیق ،ایرانی  پیمانکارهايمشارکت 

 مشترك و همکاري با مراکز تحقیقاتی  

مکانیزم 

انتقال 

 يفناور
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 ))1394عمادي, ؛1394 ،حسینی(( IPC  در قراردادهاي نسل جدید کنولوژيانتقال ت
در قراردادهاي نسل بیع  تکنولوژيانتقال 

 ])1387شجاع, ([  متقابل

یید شرکت أي ایرانی اکتشاف و تولید طبق ضوابط و شرایطی ابالغیه وزارت نفت، به تها شرایط صالحیت شرکت

 رسد، می ملی نفت ایران

نیازهاي  تأمیني مربوط به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در ها و آیین نامه ها دستورالعمل

   -1391مصوب  -ي مستقیم ها ) قانون مالیات104(ه مادکشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح 

مشتمل بر  (اکتشاف، ارزیابی، توسعه اولیه، توسعه آتی) ی و تحقیقاتی باید متناسب با عملیاتآموزشهاي  برنامه

با توافق شرکت ملی نفت ایران در هر مرحله از عمر مخزن با زمان بندي 1بهبود تولید و افزایش ضریب بازیافت

  .مشخصِ متناسب در هر قرارداد ارایه شود

 ی و تحقیقاتیآموزشهاي  براي انجام برنامهاي  ههاي مستقیم سرمای هاي الزم در قالب هزینه گذاري انجام سرمایه

گردند که عبارتند از  می بخش بیان ذیل دو

وري آکمیته فرعی مدیریت مشترك انتقال فن

 يفناوري انتقال ها و بخش نهایی هزینه

هاي  رویه

گیري  اندازه

و نمایش 

انتقال 

 فناوري

 :است ي ذیلها ي آن) شامل موارد انتقال به روشها این قرارداد (الف/ب/پ/ت و تبصره 4ماده

  .حسب هر میدان بایستی به کار گرفته شود يفناوري روزآمد ها روش

ي ایرانی و خارجی که روند انتقال فناوري ها الزام به شراکت و انجام مشترك عملیات روز به روز از سوي شرکت

بررسی پیوست انتقال فناوري قرارداد بیع 

دهد که سازوکارهاي انتقال  متقابل نشان می

فناوري دربرگیرنده شرط استفاده از توان فنی 

بندهاي 

مرتبط با 

کار  و ساز

  

 

1. EGR/EOR و   IGR/IOR 
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 ))1394عمادي, ؛1394 ،حسینی(( IPC  در قراردادهاي نسل جدید کنولوژيانتقال ت
در قراردادهاي نسل بیع  تکنولوژيانتقال 

 ])1387شجاع, ([  متقابل

  بخشد. می را سرعت

 آموزشعملیاتی که شامل  - ي مالیها بخشی از برنامه عنوان بهي فناورانتقال و توسعه ه برنامالزام به ارائه  

 نیروهاست.

مهندسی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي،  -استفاده از حداکثر توان فنی 

 صنعتی و اجرایی کشور.

ی جهت ارتقاي کیفی این آموزشجامع ه برناماستفاده حداکثري از نیروي انسانی داخلی در اجراي قرارداد و ارائه 

  نیروها

 ازي مراکز تحقیقاتی مشتركاند هي الزم از جمله ارتقا و به روز رسانی مراکز تحقیقاتی و رااه يگذار هانجام سرمای

 به تدریج به نفرات ایرانی ها ي مدیریتی و انتقال آنها ت) چرخشی بودن سمت

و  طور مستقل خارجی به  نفتی  ي معتبرها شرکت عنوان شریک  تولید به  و  ایرانی اکتشاف  هاي  جدید شرکت  مدل

 انتخاب مشاور معتبر همکار نیاز   درصورت

کارکنان و  آموزش)، 1ـ1داخلی (بند 

بند ( متخصصان ایرانیپژوهشنامه بازرگانی 

لعات و نرم افزارهاي )، تسلیم اسناد، مطا1ـ2

) و 1ـ3بند (مورد استفاده در پروژه 

 ) است. 1ـ4هاي پژوهشی (بند  همکاري

 :انتقال
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تـوان یـادگیري بـاال، قابلیـت      مـی  ي پیچیـده را هـا  ي محصوالت و سیسـتم ها ویژگی

ه دورري کـم و  حفاظت زیاد، هزینه اکتساب باال، نشت دانش کم، پیچیدگی زیاد، کدپذی

هـاي انتقـال فنـاوري     هـا و مـدل   زمانی بلند مدت بیان کرد. با در نظـر گـرفتن شـاخص   

ي محصـوالت و  هـا  هـا بـاویژگی   زا و مـانزینی و مقایسـه ایـن مـدل     شده توسط کیـه  ارائه

ها عبارت اسـت   فناوري این سیستم هاي همکاري براي انتقال یده، روشي پیچها سیستم

ي مشترك، گذار هسیوم، ادغام، تولید تجهیزات اوریجینال، سرمای، کنسرنوآوريشبکه : از

] بر ایـن اسـاس بـا در نظـر گـرفتن صـنایع       )1393محمدي و دیگران, (برون سپاري. [

مزایاي مدل جدیـد  ي پیچیده که یکی از ها محصوالت و سیستم عنوان بهباالدستی نفت 

نـوعی  (ي خـارجی ها طرفي مشترك با ها تواند ایجاد شرکت می )IPCقراردادهاي نفتی(

در صورت بهره برداري صحیح در اجراي این  .) در نظر گرفته شودي مشتركگذار هسرمای

ي انتفـال تکنولـوژي،   هـا  مـدل و نتایح اثریخش  ها ، روشها تئوريقراردادها با استفاده از 

منافع بلندمدتی را براي کشور ایجـاد خواهـد   ، هاقراردادام انتقادات وارده این علیرغم تم

  نمود.

  

  منابعفهرست 

). قراردادهاي باالدستی نفت و گاز 1393ابراهیمی. سید نصر اهللا، شیریجیان. محمد (

ي قانونی و الزامات قراردادهاي جدید. ها نظام جمهوري اسالمی ایران و تبیین داللت

  . 39-1، اقتصاد انرژي ایران پژوهشنامه

اکتشاف و  .)1388( شیروي عبدالحسن، مترجم مجتبی اصغریان، ابراهیمی نصرا...

لی المل بینحقوقی ه مجل، توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهاي بیع متقابل

  .262-243نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوري ص 

جایگاه قراردادهاي بیع متقابل در « .)1392سیدنصراله ( منتظر، مهدي و ابراهیمی،

، »هاي باالدستی نفت و گاز ایران و مقایسه آن با قراردادهاي مشارکت در تولید پروژه

 .232-215، صص 49ه شمارالمللی،  حقوقی بینه مجل

لی نفت. انتشارات دانشگاه امام المل بین). حقوق قراردادهاي 1393( مسعود ،امانی

 .)عصادق(
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  مار ایران.آمعاونت امور برق و انرژي مرکز . )1394نیرو (  ترازنامه انرژي وزارت

گذاري خارجی در پرتو قانون  اسماعیل، حقوق سرمایه .)1393حاتمی، علی و کریمیان (

 گذاري، تهران، نیسا. و قراردادهاي سرمایه

  .تشارات آواي نورنفت و باي بک و منابع ملی، تهران، ان .)1381ل(ضحسن بیگی ابوالف

). انتقال و توسعه فناوري در بخش باالدستی 1394درخشان مسعود، تکلیف عاطفه (

پژوهش ه فصلنامها و راهکارها.  صنعت نفت ایران: مالحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش

  . 4 ،نامه اقتصاد انرژي ایران

اي نفتی براي ها و راهکارهاي متعدد در قرارداده ) سیاست1394( ، مسعوددرخشان

  انتقال فناوري

 - هاي مطلوب قراردادهاي نفتی: رویکرد اقتصادي ویژگی« .)1392درخشان، مسعود (

اقتصاد انرژي ایران، سال سوم، ه فصلنام  ،»تاریخی به عملکرد قراردادهاي نفتی در ایران

 113-53، صص 9ه شمار

صف، آصنعت و فناوري  . اندیشکدهها ). فناوري نرم انواع و ویژگی1384وئینگ (جین ز

ی و تحقیقاتی صنایع آموزشه مؤسس مترجم مرکز آینده پژوهی علوم و فناوري دفاعی

 دفاعی. 

). پاسخ به ابهامات 1394رئیس کمیته بازنگري قراردادهاي نفتی (حسینی سیدمحمد، 

 .NIOCقراردادها، گزارش 

نیازهاي  تأمینمدي قراردادهاي بیع متقابل از نشر ). کارآ1387شجاع، فرزانه (

ه دانشکد( دانشگاه عالمه ،تکنولوژیک بخش باالدستی صنعت نفت ایران. پایان نامه ارشد

 مدیریت). 

 )، حقوق نفت و گاز، تهران: میزان1393شیروي، عبدالحسین (

ي مستقیم خارجی ونقش آن در انتقال تکنولوژي به گذار ه) سرمای1380(عامري فیصل 

پژوهش حقوق و سیاست، انتشارات دانشکده حقوق عالمه ه مجلکشورهاي رشد یابنده، 

 .5ه شمارطباطبائی، 
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نشریه حقوق -قراردادهاي نفت و نقش آنها در انتقال تکنولوژي .)1386( عامري فیصل

  .3ه شمارعمومی 

لی، راهکار انتقال و توسعه فناوري، گزارش رییس المل بینهاي  همکاري .)1394عمادي (

  /http://www.nioc.irت شرکت ملی نفت ایران پژوهشکده ازدیاد برداش

بر  تأکید ي نظام نوآوري بخشی با مطالعه .)1388( فقیهی ابوالحسن، سلیمی سعید باقر

علوم مدیریت ه فصلنامهاي دانشی و کارکردها/  تعیین روابـط میـان نهادها، همکاري

  .1 – 24ص ،  13ه شمارایران، سال چهارم، 

 ). تاریخ شرکت ملی نفت ایران. در حال بازنگري براي چاپ. 1395( قیومی. علی

ي مشترك و گذار هوتعهدات ناشی از قراردادهاي سرمای حقوق ).1389مطور، محسن (

، بر نقش آن در انتقال تکنولوژي تأکید حوزه صنعت نفت با بیع متقابل در

  مدیریت). ه دانشکد( دانشگاه عالمه ،ارشد نامه پایان

ي باالدستی و پایین دستی ها راهبردهاي جهش فناوري در حوزه .)1394(مستقل بیژن 

 .3-1، ص 128ه شمارماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز، صنعت نفت کشور، 

). شناسایی 1393هروز محمودي (حمیدي، ب مهدي سید علی حسینی. مهدي ،محمدي

ي ها هاي با محصوالت و سیستم هي مناسب همکاري فناورانه در بنگاها بندي روش و رتبه

  ). 2(3 ،مدیریت توسعه فناوريه فصلنامپیچیده مورد مطالعه: شرکت توگا. 

سازي  ). یکپارچه1393طباطباییان سید حبیب اهللا ( ،منطقی منوچهر، منطقی علی

 CoPSو محصوالت پیچیده  ها سیستمه ؛ یک توانمندي کلیدي در حوزها سیستم

 IRAMOTلی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوري، المل بینچهارمین کنفرانس 

). 1392هشدار فاطمه (، یقانی نژاد علی رضام، طباطباییان سید حبیب اهللا، نوري بهروز

ي فناورانه ها مدل جامع انتقال فناوري در صنعت نفت ایران با رویکرد شبکه همکاري
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Abstract 
In this paper, we will discuss about the complexities of oil operation steps in the 

upstream section. Also, the specification of this section will be compared with both 
systems  and  complex  products,  considering  the  historical  methods  to  compare  oil 
agreements  contracted  before  and  after  Iranian  revolution  and  taking  into  account 
the three models of the technology transfer in various versions of buyback contracts. 
Historical  contracts  and  their  strategic  path  in  transferring  technology  in  buyback 
contracts were studied. Comparative studies showed that the process of technology 
transfer  in  oil  Industry  in  Iran  should  be  top-down  macro  planning  in  the  supply 
chain as a model for the oil industry. Moreover, the argument clarifies that the new 
technology transfer model for Iranian oil contracts known as IPC, inspire of all the 
criticism,  is  still  the  best  option  available.  It  includes  several  advantages  of 
technology transfer such as soft-technology spillovers, by rotatory management and 
transfer of tacit knowledge, and creating integrity in oil systems & products as CoPs 
(complex product  &  systems),  by  attracting  foreign  investment  in  technology unit 
with 50% sharing. Therefore, the implementation of this type of the contract would 
safely proceed the path of technology transfer and will help the oil and gas industry 
in their long-term goals’ achievement. 
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