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  :چکیده
مشــروط بــر، انتقــال  يدر صــنعت نفــت، قراردادهــا يفنــاور يسازیبوم يراهکارها نیتراز عمده یکی

 نیــدر ا رانیــگذشــته صــنعت نفــت ا انیسال ی. البته طباشدیم ،یالمللنیب ینفت يهااز شرکت يفناور
 نیگزیجــا نعنوابــه )(IPC رانیــا ینفتــ دیــنداشــته و اکنــون در قــرارداد جد یچنــدان قیــمورد توف

ال در کســب و انتقــ یقــرارداد، ســع تیــشــروط و ماهدر نوع،  یراتییتغ جادیمتقابل، با ا عیب يقراردادها
 یداخلــ يهابا شــرکت یالمللنیب ینفت يهاشرکت يهمکار قیطرآن از  يسازیبوممدرن و  يهايفناور

 جینتــا توجه بــه باشد،یتر ممهم يفناورآنچه که از انتقال  یولرا دارد.  رانینفت ا یشرکت مل دیمورد تائ
 ســکیر یابیــارز نیقــرارداد اســت؛ بنــابرا يوربخش انتقال فنااتخاذ شده در  ماتیحاصل در قبال تصم

 نیــخواهــد داشــت. در ا يانقش بــارز و برجســته رانیاصنعت نفت  یآت داریدر توسعه پا يانتقال فناور
 يانتقــال فنــاور يهاسکیر ،يانتقال فناور هیزاواز  IPC دادمتقابل و قرار عیقرارداد ب یمقاله ضمن بررس

کنکــاش قــرار گرفتــه، ســپس بــا اســتفاده از و با نقد و نظــر نخبگــان مــورد  ییشناسا IPCدر قرارداد 
محاســهــر  يبــراو  یشده، نمره ده ییشناسا يهاسکیر FMEAروش  يپارامترها

حاصــل از جــدا شــدن  یمنفــ جینتــا بیــبــه ترت سکیر تیاولو نی. باالترگردندیم يبندتیاولو تینها
 ینفتــ يهاشــرکتحضــور  ری) و تأثRPN=576( رانینفت ا یاز شرکت مل ینفت مهندسان و کارشناسان

به بــاال بــودن . با توجه دیگرد نیی) تعRPN=448( رانیصنعت نفت ا يزادرونرشد  يبر نابود یالمللنیب
خبرگــان در جهــت کــاهش بر اســاس نظــرات  یشده، اقدامات کنترل ییشناسا يهاسکیر اکثرخطر در 
  .دیارائه گرد ها،سکیسطح ر

 

  

  دانشجوي دکتري مدیریت قراردادهاي بین المللی نفت و گاز دانشگاه عالمه طباطبائی .2

ـبه و در   RPN ،یـک

پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران  
سال ششم، شماره 22، بهار 1396، صفحات43 

١.دانشیارگروه اقتصاد انرژي ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول)  
emami@atu.ac.ir

  ahmad.hadi1390@gmail.com
  

mailto:ahmad.hadi1390@gmail.com
mailto:emami@atu.ac.ir


  1396، بهار 22پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران، سال ششم، شماره  2
  

 

 .JEL:K12 ،O22 ،O32 ،O33يبندطبقه

  IPCاد متقابل، قرارد عی، قرارداد بFMEAروش  ،يانتقال فناور سک،یر یابی: ارزهادواژهیکل
  
 . مقدمه1

ر ا به فکیافته رهاي صنعتی و نظامی، کشورهاي توسعههاي متعدد نفت در زمینه استفادهقابلیت
احب ص -ماندهعمدتًا عقب - دستیابی به منابع عظیم نفتی در سراسر جهان واداشت. کشورهاي

روش ز محل فمد ااین منابع نیز که به خاصیت درآمدزایی این ماده پی بردند، به دنبال کسب درآ
ب ذات ر حسهاي تجاري نیز که ببرداري صنعتی از آن برآمدند. شرکتآن و بعدها درصدد بهره

آمد، ار دررشسنبع مپیمایند نگاه خود را این بار متوجه نفت، خود به دنبال کسب سود، دنیا را می
د به وجو هاي معینیبراي ایجاد تفاهم بین منافع این بازیگران ابتدا بایستی چارچوبد. ساختن

 ر رسیدنعنوان ابزاها هستند که از زمان کشف نفت، به. قراردادهاي نفتی همان چارچوبآمدیم
). 64)، ص 1393( عامرياند (ها به کار گرفته شدهبه منافع مشترك طرفین و تنظیم روابط آن

اکثر در قالب آن بتوان حد مطلوب بوده کهتوان یک چارچوب قراردادي زمانی میالبته 
و  بديامامی میبردار) ایجاد کرد (گذار (بهرههمگرایی را بین هدف مالک و هدف سرمایه

که المللی هاي بینهدف شرکتدر قالب قراردادهاي نفتی،  ) چرا که64)، ص 1395همکاران (
شوند، می برداري از مخازن نفت و گاز واردگذار به فرآیند توسعه و بهرهسرمایه عنوانبه

 ک،به عنوان مال که هدف دولتمنافع خود در دوره قرارداد است درحالی يحداکثرساز
ي نفتی قراردادهارو حداکثرسازي ارزش اقتصادي برداشت از منبع در طول عمر آن است. ازاین

  اند.ودههمواره با ریسک همراه ب
ترین مسائل و ارائه آن از طرف کشورهاي پیشرفته همواره یکی از مهم فناوريموضوع 

 باشد.ها و معیارهاي اصلی رشد و توسعه اقتصادي مییکی از ضرورتو مربوط به اقتصاد جهان 
ها از یافته و در حال توسعه سطح برخورداري آنبندي کشورها به توسعهیکی از معیارهاي تقسیم

در کنار سود اقتصادي که بحث اصلی باشد. کارشناسان حوزه نفت و گاز معتقدند فناوري می
یک قرارداد مطلوب براي کشورهاي در حال توسعه باید تربیت باشد، همه قراردادهاي نفتی می
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) اما 111)، ص 1392(درخشان ( را به دنبال داشته باشد فناورينیروي انسانی متخصص و انتقال 
هاي نفتی خارجی در چارچوب قراردادهاي دهد که شرکتقراردادهاي نفتی نشان میعملکرد 

اند. هاي فنی و تربیت نیروهاي متخصص ایفا نکردهمنعقده، نقش فعالی در انتقال دانش و مهارت
) و یا بعد از 1350و  1340هاي ویژه در دههاگر رشدي در این زمینه، قبل از انقالب اسالمی (به

سالمی حاصل شده است ناشی از تالش دانشجویان مستعد و استادان متعهد و دلسوز انقالب ا
  ).112)، ص 1392درخشان (( دانشگاهی و حمایت برخی مدیران ارشد دستگاه نفت بوده است

ري بود ال فناوانتق یکی از انتقادات وارد به قراردادهاي بیع متقابل مربوط به عدم موفقیت در
درن ناوري مفشد، انتقال همی و کلیدي که در قرارداد بیع متقابل دنبال میزیرا یکی از اهداف م

الیلی دبه  براي رسیدن به خودکفایی در صنعت نفت بود که محقق نگردید. مقامات نفتی کشور
اوري، زاي فنهاي پیشرفته، پایین بودن سطح تولید دروناز جمله عدم برخورداري از فناوري

د العاده زیاوقفمیزان برداشت نتقال فناوري در قرارداد بیع متقابل، وجود مشکالت و ضعف در ا
هاي ها و فناوريجوار با استفاده از تکنیکهاي مشترك نفتی توسط کشورهاي هماز حوزه
رداد د قرامدل جدیتغییرات اساسی در صنایع باالدستی صنعت نفت اعمال نمودند و  پیشرفته،

  دند.ارائه کر IPCنفتی را با عنوان 
 اع ریسکز انواموفقیت در انتقال فناوري امري تصادفی و خود به خودي نیست بنابراین یکی 

نجا ت. از آي اسهاي ناشی از انتقال فناورکه در قرارداد جدید نفتی با آن مواجه هستیم، ریسک
اف دبر اه توانندکه از وجود ریسک گریزي نیست بنابراین با شناسایی و ارزیابی حوادثی که می

شان نواکنش  هاآن توان به نحو مناسب و مقتضی بهانتقال فناوري در قرارداد تأثیرگذار باشند می
ضر بوده که در مقاله حا FMEAهاي ارزیابی ریسک به روش کمی، روش داد. یکی از روش

  مورد استفاده قرار گرفت. IPCهاي انتقال فناوري در قرارداد جهت ارزیابی ریسک
هاي قراردادهاي بیع متقابل و قرارداد بعد از تعریف فناوري، ضمن بررسی مدل در این مقاله

فناوري پرداخته شد. بعد از بیان ضرورت  از زاویه انتقال هاآن) به تحلیل IPCجدید نفتی ایران (
معرفی گردید. در بخش بعدي با  FMEA، روش IPCارزیابی ریسک انتقال فناوري در قرارداد 
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هاي داخلی و خارجی انجام شده در زمینه ارزیابی ریسک و انتقال فناوري، به اشاره به پژوهش
  بندي ارائه گردید.هاي تحقیق پرداخته شد و در پایان جمعشرح روش کار و یافته

  
  در صنعت نفت ایران و جهان آناهمیت . فناوري و 2

 وم ازکشورهاي جهان سهایی است که اینک در ترین واژهانتقال فناوري شاید از پرمصرف
از به ي نیمنظور تعریف انتقال فناورسو و کشورهاي پیشرفته از سوي دیگر مطرح است. بهیک

د اي تولیه برتوضیح مفهوم فناوري است. فناوري به مجموعه پویایی از دانش مهارت و تجربه ک
شود. فته میگرود می هاي تحقیق و توسعه به کارکاال، به کاربري فرایند، ارائه خدمات و فعالیت

لور در متب توان اشاره کرد: یک جنبه آن خود دانش است که یادر این تعریف به دو جنبه می
افزار) سخت(آالت، ابزار و وسایل تولید اي مثل تجهیزات، ماشیناي و واسطهکاالهاي سرمایه

ها رمولو ف اختراعاست و یا اینکه به اشکال مختلفی چون جزئیات و خصوصیات مندرج در ورقه 
روش و  یوه،شگردد. جنبه دیگر آن دانش فنی است که به مهارت، افزار) ظاهر می(از جمله نرم

مهارت  عات،شود. دانش فنی به اشکال گوناگونی مانند، اطالکارگیري فناوري مربوط میفن به
 واوضاع  با اق آنبرداري، اصالح، نگهداري و توسعه فناوري و انطبکارگیري، بهرهو ظرفیت به

ر به ایی دیگمعن گردد. افزون بر این دانش فنی دراحوال اقتصادي و نیز اجتماعی محل پدیدار می
شود ق میاطال داشتن اطالع و آگاهی از منابع فناوري و یا منابع عناصر سازنده فناوري، نیز

  ).170)، ص 1389عامري ((
ولید تسایل وآالت، ابزار و یزات، ماشینبنابراین طبق تعریف فوق موضوعاتی از قبیل تجه

ساخت و  افزار)، دانشطورکلی نرمها (بهها، فرایند، نقشه و طرحافزار)، روشطورکلی سخت(به
ي و وسازتولید کاالها یا عرضه خدمات، دانش نگهداري و تعمیرات، دانش مدیریت، دانش ن

ا و اجز به عنوان توأمانردي یا طورکلی دانش فنی) همگی ممکن است به صورت موتوسعه (به
 اگیرفر و لیک فهومم ما در این مقاله اقسام تکنولوژي یا فناوري مورد معامله قرار گیرند. منظور

یده گرد استفاده وريفنا انتقال عبارت از مقاله این در که است فناوري انتقال تکنولوژي یا انتقال
  است.
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شود. بر استفاده می "سطح آمادگی فناوري" 1براي سنجش مقدار تسلط بر فناوري، از سنجه
خود به دو گروه  "ابزارهاي فناورانه"و  "هاي فناورانهخبرگی"هاي ذیل این اساس، فناوري

هایی است که براي آن "کلیدي"هاي شوند. منظور از فناوريتقسیم می "پایه"و  "کلیدي"
ها در تمام سطوح امل به آنصنعت کشور راهبردي و مزیت آفرین هستند و لزوم دستیابی ک

کارگیري هایی است که توان بهآن "پایه"هاي آمادگی فناوري قطعی است و مراد از فناوري
  ).26)، ص 1395هندي و مطهري (ها براي صنعت مهم است (آن

گذاري و ریسک گیرنده در باال بردن ، جهت به حداقل رساندن سرمایهفناوريابزار انتقال 
کند تا با استفاده از نتیجه دیگر در این روش گیرنده سعی میعبارتبه است فناوريسطح 
هاي تحقیقاتی مرجع تکنولوژیک، از انجام تحقیقاتی مشابه و پر هزینه خودداري گذاريسرمایه

باشد، چرا بخش میگرفته شده قبالً آزمایش شده و قطعًا نتیجه فناورينماید و مطمئن باشد که 
 وارد تحقیقات ممکن است منجر به شکست یا نتایجی غیرکاربردي شوندکه در بسیاري از م

زمانی که فناوري به کشورهاي در حال توسعه انتقال  ).57)، ص 1394(درخشان و تکلیف (
یابد، ضروري است سطح فناوري متقاضی مشخص و درخواست فناوري بر مبناي توانایی می

هاي پیچیده باشد. رخواست کننده فناوريعلمی و متناسب با سطح مهارت نیروي انسانی د
تواند فناوري کهنه، از رده خارج شده و با ارزش کننده فناوري در چنین شرایطی نمیعرضه

بنابراین ؛ )408)، ص 1994( 2(مورافزوده کمتر در کشورهاي در حال توسعه اجرا نماید 
گیري فرآیندهاي پیشرفته در کارکننده فناوري براي ساخت محصول و یا بهتوانمندسازي دریافت

سازي شرط الزم به عبارت دیگر ظرفیت ؛عملیات نفتی و توسعه در عملیات نفتی، ضروري است
نخستین گام  سازي است زیرااي جزئی از فرایند ظرفیتانتقال فناوري است. تعلیمات فنی و حرفه

جدید، قادر باشند با هاي براي توانمندسازي نیروهاي داخلی است تا عالوه بر درك فناوري
  ).54)، ص 1394ابزارهاي فنی پیشرفته کار کنند (درخشان و تکلیف (

 

1. Michael Porter 
2. Moor (1994) 
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تواند نقش مهمی را در فناوري به مثابه یک عامل اساسی تولید کاال و عرضه خدمات می
اقتصادي یک کشور ایفا کند. این واقعیت بارها به اثبات رسیده و  "توسعه"رشد و در دراز مدت 

دوم رشد اقتصادي ملی هر کشور  سوم تا یک اند که یکاط اقتصاددانان ثابت کردهدر این ارتب
برخورداري از دانش و  ).3)، ص 1986( 1ت (الندوآن کشور اس فناوريمرهون پیشرفت 

هاي فنی و مدیریتی از شروط اساسی شرکت مستقیم و فعال کشورهاي میزبان در اداره و مهارت
دیگر، براي اینکه کشور در حال توسعه بتواند با عبارتد. بهباشاجراي عملیات نفتی می

هاي کمتري، خود به عملیات نفتی بپردازد باید در این خصوص تا سطح معینی از وابستگی
قابلیت فنی و مالی الزم برخوردار باشد. اکتشاف و توسعه نفت، صنعتی مبتنی بر علوم و مهندسی 

ها، بر خالف خرید و فروش لوازم و تجهیزات، کار آسانی نمربوط به آ فناورياست. لذا انتقال 
 فناوريکند. مالکین ها انتقال آن را مشکل میمستفاد در آن فناورينیست زیرا ماهیت و طبیعت 

سختی حاضر به انتقال و یا به منظور حفظ وضعیت انحصاري خود در بازار رقابت بهاین خدمت به
خود خواهند شد؛ بنابراین برخی کشورها مبادرت به تدوین قوانینی  فناوريعبارتی بهتر فروش 

اند که عالوه بر الزامات حقوقی، ساختار مالی، اقتصادي و مدیریتی، در این قراردادها کرده
گذار یا پیمانکار خارجی ملزم به انتقال دانش و مهارت مورد نظر، ارتقاي شرکت سرمایه

گونه قوانین در راستاي اهداف و منافع طرف مقابل باشد. اینهاي فنی و مدیریتی داخلی ظرفیت
هاي نماید که در قراردادهاي خود با شرکتوزارت، نهاد و یا شرکت دولتی مربوط را ملزم می

  :خارجی الزاماتی از جمله موارد زیر را درج نمایند
  .استخدام پرسنل کشور میزبان - 1
  .آموزش پرسنل داخلی - 2
  .و واگذاري اطالعات مربوط به عملیات نفتی به کشور میزبان الزام به تهیه - 3
  .استفاده از خدمات و کاالهاي داخلی - 4
  .تیت نفبرداري قرار گرفته در عملیاآالت مورد بهرهواگذاري لوازم، ابزار و ماشین - 5
  .اندازي پاالیشگاه و صنعت پتروشیمیتأسیس، نصب و راه - 6

 

1. Landau (1986) 
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 تیماگو الزاتوبا وان، اکوادور، اندونزي، نیجریه و ترینیداد گرچه برخی کشورها از قبیل ایر
ود با خهاي منظور ارتقا سطح فناوري اتباع خود در قراردادالذکر را بهنظیر شش الزام فوق

ش گذاران خارجی درج نمودند ولی در عمل چنین تدابیري نقش ناچیزي در کاهسرمایه
ه بحدود و هر گونه انتقالی در این خصوص موابستگی فناوري کشورهاي میزبان داشته است 

  ).42)، ص 1386(عامري ( عملیاتی فرسوده بوده است فناوري
و  ريفناو توان مشاهده کرد، وضعیت نامناسب انتقالآنچه در کشورهاي در حال توسعه می

 فناوري تقالهاي مشخصی براي انتنوع بیش از حد فناوري است؛ زیرا در این کشورها استراتژي
دن ند شدر نهایت توسعه آن وجود نداشته است و این روند جز وابستگی تکنولوژیک و ک و

  ).62)، ص 1388کاباران زاد قدیم (در بر نداشته است ( حاصلیتحرك و قدرت پویایی 
ولید و ارد و ترار دایران نیز در شمار سه کشور اول دارنده باالترین ذخایر نفت و گاز جهان ق

فت در عت نحیاتی آن تبدیل شده است؛ اما علیرغم یک قرن سابقه در صن فروش نفت به شریان
سال  40تا  20، ها سلطه استکبار و غفلت از اهمیت فناوريمقایسه با برخی کشورها به دلیل سال

ست و افته ادست نی زمینه فناوريبه توسعه مطلوبی در و تر است یافته عقباز کشورهاي توسعه
اي ها و کـشورههاي گسترده فنی و انسانی شرکتآن هنوز مستلزم کمکهاي نفتـی اجراي طرح

  پیـشرفته اسـت.
گردد و هنوز نفت نقش از منظر اقتصادي اهمیت نفت در اقتصاد ایران روز به روز بیشتر می

درصـد از درآمـدهاي ارزي آن از صـادرات  80مسلط اقتصادي را در آن دارد چرا که بیـشتر از 
طـی بیـست سـال  .کنددرصد انرژي کشور را تـأمین می 98گردد و این بخش نفت تأمین می

درصد از درآمدهاي بودجه عمومی دولت از درآمدهاي ناشی  54طور متوسط بیش از گذشته به
از صدور نفت تأمین شده است و این منهاي اثرات غیرمستقیم صـنعت نفـت بـر اقتـصاد اسـت؛ 

ها، تفـاوت زیادي با ه تولید نفت در قیاس با سـایر کـشورها/شرکتاما به رغم وابستگی کشور ب
ها از لحاظ کسب درآمد وجود دارد. این تفاوت درآمدي عظـیم عمـدتًا (و عـالوه بـر مسائل آن

(تولید، فرایند و بازاریابی و ...) نفت است. اگر درآمد  فناوريمـدیریتی و فرایندي) مربوط به 
له توتال، آسون موبیل، شلمبرژر، استات اویل و... در ارائه خدمات میادین هاي برتر از جمشرکت
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نفتی و تأمین و تهیه تجهیزات نفت را نیز با درآمد کشورمان مقایسه کنیم، خأل عدم توجه جدي 
- 23)، ص 1386توکل و مهدي زاده (شود (تر میو صنایع جانبی نفت روشن فناوريبه توسعه 

درصد درآمد  13حدود  2014پک درآمد ایران در سال وا ساالنه گزارشطبق چرا که ) 22
  .باشدشرکت توتال می

  
و مدل جدید قراردادهاي نفتی ایران  1هاي قراردادي بیع متقابلتعریف مدل. 3
)IPC(2  

المللی نفت قرارداد بیع متقابل قراردادي است که بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت بین
)IOC(3 کند که یک حوزه المللی نفت توافق میشود که از این طریق آن شرکت بینبسته می

نفتی یا گاز طبیعی را توسعه داده و در مرحله آغاز تولید به شرکت ملی ایران تحویل دهد. نرخ 
المللی نفت نیز بر اساس درصد خاص از تولید نخست حوزه مورد پرداخت ساالنه شرکت بین باز

 4(وان گروندال و مزراتی گرددعالوه نرخ بازگشت مورد توافق محاسبه میبه برداريبهره
گذار خارجی موظف به تأمین . در قراردادهاي بیع متقابل، شرکت سرمایه)3711)، ص 2006(

باشد. همچنین این می فناورياندازي و انتقال همه سرمایه الزم در خصوص نصب تجهیزات، راه
اندازي پروژه آن را به کشور صاحب مخزن تحویل دهد. این هشرکت موظف است پس از را

ها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و نوع قرارداد بیشتر در کشورهایی که طبق قوانین آن
  گیرد.برداري قرار میباشد، مورد بهرهخارجی ممنوع می

 پذیرشمورد  قراردادي چارچوب تنها عنوانبه 1377 سال از متقابل بیع قراردادي چارچوب
 این قراردادها، اول نسل در .گرفت قرار استفاده مورد و عرضه ایران قانونی و حقوقی سیستم

 عملیات انجام نیاز جهت مورد ايسرمایه هايهزینه سقف و پروژه کار شرح پروژه، انجام زمان
 سه عنوان به توسعه پایان فاز تا قرارداد در مندرج اهداف به رسیدن و میدان توسعه یا اکتشاف

 

1. BUY BACK 
2. Iran Petroleum Contract 
3. International Oil Company 
4. Van Groenendaal and Mazraati (2006) 
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 هايهزینه سقف بر مازاد هزینه کرد مبنا این بر شد،می معین قرارداد انعقاد هنگام مهم، ویژگی
 مقابل در تعهدي گونههیچ و کارفرما بوده پیمانکار عهده بر قرارداد در مندرج ايسرمایه

 سال (درقراردادها  این دوم نسل در .نداشت توسعه مرحله در اضافی هايهزینه بازپرداخت
 فاز تا گردید بینیپیش بازپرداخت)، جمله دوره قرارداد (از دوره افزایش با شد)، عرضه 1382

 قرارداد یک قالب در میدان توسعه و عملیات اکتشاف و اضافه پروژه کار شرح به نیز اکتشاف
افزایش  به توجه با .باشد پیمانکار عهده بر نیز ریسک اکتشاف طبیعتاً که گردد انجام یکپارچه

و  مواد تأمین جهت پیمانکار هايهزینه شدید افزایش آن به دنبال و خام نفت جهانی قیمت
 و همچنین گردیدمی منجر پیمانکار واقعی بازدهی نرخ کاهش به که هاپروژه نیاز مورد تجهیزات

 حسن در تضمین پیمانکار مسئولیت و حضور عدم از ناشی هاينارسایی از برخی شدن آشکار با
 دوره در فنی پیمانکار خدمات ارائه به قرارداد، نیاز تحت میادین توسعه در تعهداتش انجام
)، 1395( (حاج میرزایی و همکاران گردید عرضه متقابل بیع قراردادهاي سوم نسل برداري،بهره
  ).45ص 

 عنوانباشد که به) نسل جدید قراردادهاي باالدستی میIPCقراردادهاي نفتی ایران (
ها جایگزینی براي قراردادهاي بیع متقابل در صنعت نفت معرفی شده است (مرکز پژوهش

هاي مختلف صنعت . تغییرات شگرفی که در حوزه)16)، ص 1395( مجلس شوراي اسالمی
هاي کالن کشور در حوزه گذارينفت ایجاد شده و نیز تغییراتی که در رویکردهـا و سیاست

) قـانون حـدود وظـایف 3بند (ت) ماده () 3(ت، در نهایـت در جـزء نفت و گاز واقع گردیده اس
صراحت مجوز که بهطوري، خـود را ابـراز نموده، به1391و اختیـارات وزارت نفـت، مصـوب 

) همین قانون نیز 7را به مجموعه وزارت نفت داد. در ماده (» طراحی الگوهاي جدید قراردادي«
ی قراردادهـاي نفتـی بـا پیشنهاد وزیر نفت به تصویب شرایط عمـوم«دارد: مقرر می

برسد. با اتکا به ایـن مجوزهـاي قـانونی، کمیتـه بازنگري قراردادهاي نفتی با » وزیران...هیئت
تشـکیل و نسـبت بـه بـازنگري قراردادها و ارائه الگوي جدید  30/06/1392حکم وزیـر نفـت در 

) اقدام نمود. بـر ایـن اساس، شرایط عمومی، ساختار و IPC( قراردادهاي نفتی ایران موسوم به
به  11/08/1394وزیران رسید و در تاریخ الگوي قرارداد جدید نفتـی ایـران بـه تصـویب هیئت
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). 37-38)، ص 1394نیکبخت و موسوي (وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران ابالغ گردید (
سازي آن از طریق همکاري و بومی فناوريال ترین اهداف این قرارداد انتقیکی از مهم

منظور کارگیري نیروي متخصص داخلی بههاي داخلی و بههاي خارجی با شرکتشرکت
جویی در هزینه و ارتقاي قابلیت نیروهاي داخلی و کسب مهارت الزم جهت همکاري با صرفه

  .شدباالمللی میهاي خارجی در میادین داخلی همچنین بازارهاي بینشرکت
  
  بررسی قراردادهاي بیع متقابل از زاویه انتقال فناوري. 4

 را توسعه و رشد کشورها این اینکه با دهدمی نشان اقتصادي پیشرفته کشورهاي پیشینه بررسی
برسند  یافتهتوسعه قبالً  کشورهاي سطح به کوتاهی مدت در اندتوانسته اما اندکرده آغاز دیرتر

 رشد بر اختراعات و نوآوري باالي سرعت تأثیر امر این دلیل. )5)، ص 2014( 1(فاگربرگ
 شده کشورها این در اقتصادي رشد و جهش موجب اصلی عامل دو. کشورهاست این اقتصاد

 موجب که توسعه و تحقیق در گذاريسرمایه و پیوسته طوربه کار نیروي آموزش اوالً . است
 شده انجام هايپژوهش بودن مرتبط دوماً  و است شده ابتکار و نوآوري خالقیت، ظرفیت افزایش

 آن برآیند که گرفته شکل »نـوآوري ملی نظام« کشورها این در نتیجه در. نیازها و بازار با
 میان رشد اختالف اساس، این بر. باشدمی اقتصادي جهـش عامل که است اختراعاتی و ابداعات

  ).765)، ص 1995( 2است (جانز نوآوري ملی ظرفیت در تفاوت از متأثر مختلف، کشـورهاي
ي کشور ی برانتقال فناوري در قراردادهاي بیع متقابل، اهمیت اقتصادي و حقوقی فراوانا

گذاري و هرمایداشت. ایران براي اکتشاف، استخراج و توسعه منابع نفتی و گاز خود نیازمند س
رار از قگی فعال در صنعت نفت و هاي فراملاي است که در اختیار شرکتهاي پیشرفتهفناوري

ل ع متقابي بیهایش در قراردادهاترین خواستهها است که یکی از مهمدارد؛ به همین دلیل، سال
  ).85)، ص 1393(شمشیري ( انتقال فناوري از پیمانکاران خارجی به صنعت داخلی بود

ت دولت بر منابع قراردادهاي بیع متقابل با وجود مزایایی از جمله حفظ مالکیت و حاکمی
هاي انجام گرفته توسط شرکت طبیعی کشور، عدم تعهد دولت ایران براي بازپرداخت هزینه

 

1. Fagerberg (2014) 
2. Jones (1995) 
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گذاري بر عهده پیمانکار در صورت عدم رسیدن پیمانکار و بر عهده قرار گرفتن ریسک سرمایه
وارد به انتقاد بود. از جمله  هاي جديبه سطح تولید قراردادي، داراي یکسري انتقادات و ضعف

در نسل پیمانکار  عنوان انتقال دانش فنی از طرفاي بهماده یا ضمیمهنبود  قراردادهاي بیع متقابل،
عدم ، گذاران خارجیعدم انتقال فناوري و دانش فنی توسط سرمایه ،اول قراردادهاي بیع متقابل

و عدم  فناوريعدم ایجاد انگیزه کافی براي شرکت خارجی جهت انتقال ، آموزش نیروي انسانی
(ابراهیمی باشد. به کار گرفته شده در توسعه میدان می فناوريارتباط میان دریافتی شرکت با نوع 

ترین مهم. )1)، ص 1395( ها مجلس شوراي اسالمیمرکز پژوهش؛ 16)، ص 1391و همکاران (
رح زیر است که در ساختار قراردادهاي بیع متقابل وجود داشته است به ش فناوريموانع انتقال 

  ).12-13)، ص 1395( ها مجلس شوراي اسالمی(مرکز پژوهش
الف) کوتاه بودن طول دوره قرارداد و عدم مشارکت شرکت خارجی در دوره 

 نظر هاي خارجی با دردر قراردادهاي بیع متقابل شرکت :هاي داخلیبرداري با شرکتبهره
و  رك کنندترا  بردار ایرانی، میدانگرفتن این مسئله که قرار است بعد از تحویل طرح به بهره

ه (که پیشرفت اوريهیچ منفعتی از عواید آتی میدان نخواهند داشت لذا دلیلی براي استفاده از فن
مایان نلندمدت بها در روند و نتایج استفاده از آنداشت به کار میهاي ازدیاد برمعموًال در پروژه

مکن ند میافتند. لذا هر چهاي متخصص داخلی نمیگردد) و آموزش و انتقال آن به نیرويمی
 اما به دلیل افزاري (آن هم از نوع دست دوم) منتقل شود،است در این قراردادها فناوري سخت

سبت به ندیریتی هاي مافزاري و مهارتانگیزه براي انتقال فناوري نرم کوتاه بودن دوره قراردادها،
  قراردادهاي مشارکت در تولید کمتر بود.

 دعوت اگر دولت فقط از شرکتی براي امضاي یک قرارداد باي بک براي مدت پنج ساله
 همانکه د بلهاي خود را در اختیار ایران بگذارکند، محال است آن شرکت نفتی آخرین فناوري

رکت ین شدهد. محال است امیزان فناوري را که براي انجام پروژه الزم است به ایران می
  ).16)، ص 1391ابراهیمی و همکاران (هاي الزم را به جوانان ایرانی بدهد (آموزش

رشد و تعالی شرکت ملی نفت در  :ب) عدم مشارکت شرکت ملی نفت در مدیریت پروژه
قیم در تمامی مراحل مدیریت پروژه از مدیریت مالی و جذب گرو تقبل ریسک و حضور مست
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در  شکستفاینانس تا تأمین کاال و فروش و بازاریابی است. بدیهی است هر گونه شکاف و 
شود. در قراردادهاي مشارکتی قبل از انقالب، مدیریت پروژه باعث اختالل در این فرایند می

(تحویل گیري) بود و این اداره تمامی  1کامیشنینگداره مدیریت پروژه از ابتدا تا انتها بر عهده ا
نشانی، مهندسی، کاال و ... را در ساختار خود داشت و واحدها همچون عملیات، تعمیرات، آتش

کرد و نیروي کار از ابتدا همراه با توسعه برداري نیروي کار مربوطه را استخدام میقبل از بهره
گرفت اما در صورت یکپارچه صورت میو مدیریت پروژه بهدید هاي الزم را میمیدان آموزش

هاي مربوطه از توجهی به وجود آمده و مدیریتهاي مدیریتی قابلقراردادهاي بیع متقابل گسل
  هم جدا شده است.

در قراردادهاي بیع متقابل عملیات  :ج) عدم پیوستگی فازهاي اکتشاف، توسعه و تولید
لید کامًال مجزا بوده است و بعد از تحویل پروژه به شرکت ملی اکتشاف و توسعه از عملیات تو

الزحمه و سود حفظ ها و حقنفت، ارتباط میان پیمانکار و کارفرما تنها در حد بازپرداخت هزینه
اي براي نظارت و مشارکت در روند تولید از میدان ندارد. البته به شود و پیمانکار هیچ انگیزهمی

تواند از مشاوره و راهنمایی دادهاي نسل اول و دوم شرکت ملی نفت میلحاظ حقوقی طبق قرار
استفاده نماید و شرکت  TSA(2پیمانکار در مرحله تولید در قالب توافقنامه ارائه خدمات فنی (

ها و از طریق کمیته مدیریت مشترك مذکور بر عملیات تولید در طول مدت بازپرداخت هزینه
)JMC(3  .در نسل سوم قراردادهاي بیع متقابل حضور پیمانکاران در مرحله نظارت داشته باشد

تر شده و وي موظف شده است با التزام به اصول تولید صیانتی در شرایطی تولید کمی پر رنگ
منظور هاي ازدیاد برداشت بهکه میدان با افت فشار مواجه شود اقدامات الزم را با استفاده از روش

طور که بیان گردید از آنجا که ید از میدان اتخاذ نماید اما همانحفظ و یا ارتقاي سطح تول
درصد  60ها و دستمزد وي از محل جز بازپرداخت هزینهپیمانکار هیچ منفعتی در مرحله تولید به

ارزش نفت تولیدي نداشته است و قیمت نفت نیز به اندازه کافی باال بوده است تا بازپرداخت 

 

1. Commissioning 
2. Technical Service Agreement  
3. Joint Management Committee 



  13 ...متقابل عیدر قرارداد ب يموانع انتقال فناور یبررس

 

 

اي براي وي جهت حضور و مشاوره جدي حاظ اقتصادي هیچ انگیزهمذکور را پوشش دهد، به ل
  به طرف ایرانی وجود نداشته است.

رسد به نظر می :فناوريد) عدم ایجاد انگیزه کافی براي شرکت خارجی جهت انتقال 
تقیم صورت غیرمسصورت مستقیم و چه بهصورت تشویقی یا تنبیهی، چه بهمکانیسم انگیزشی به

ه لی بوهاي مهندسی، ساخت و ساز و خدمات وجود داشته، در مورد انتقال فناوري در بخش
در  هاي فنی و مدیریتیبرداري امکان ارتقاي توانمنديدلیل عدم حضور در دوره بهره

 رکت طرفمشا واردادهاي بیع متقابل وجود نداشته است. لذا حضور پیمانکاران در این دوره قر
هت بل جایرانی، مکانیسمی خودکار و مستقیم جهت درگیر نمودن منافع بلند مدت طرف مقا

ایر سقدام شود و با این اهاي داخلی محسوب میپیشرفته و ارتقاي توانمندي فناوريانتقال 
داکثر کارگیري حها ناشی از بههاي طرحنگیزشی و غیرمستقیم نظیر کاهش هزینههاي امکانیسم

  گردد.نیرو و توان داخلی در مقایسه با خارجی نیز حاصل می
به کار گرفته شده در توسعه  فناوريهـ) عدم ارتباط میان دریافتی شرکت با نوع 

ت نوین صنعت نف هايناوريفهاي انگیزشی جهت استفاده و انتقال یکی از مکانیسم :میدان
 ت. برايده اسبه کار گرفته ش فناوريایجاد ارتباط مستقیم میان میزان دریافتی شرکت و نوع 

 هایی رانیافت هاي پیشرفته مربوط به حفاري افقی یا شکست هیدرولیکی که نرخ بازيفناورمثال 
ن آکارگیري دهد و بهایش میدهد هزینه پیمانکار را به شدت افزتوجهی افزایش میبه میزان قابل

  هاي در این زمینه است.مستلزم وجود انگیزه
 ریسک اکتشاف در صنعت نفت و) عدم تناسب قراردادهاي بیع متقابل در حوزه اکتشاف:

به  تماماً  را که این ریسک انداي طراحی شدهگونهبسیار باال است و قراردادهاي بیع متقابل به
ذبور شرکت م د بایند. حتی در نسل اول این قراردادها، انعقاد قراردانماطرف قرارداد منتقل می

بوده  نفت در صورت رسیدن به تولید تجاري از میدان اکتشاف شده منوط به تمایل شرکت ملی
 نظر کند. همچنین دستمزدي که براي پیمانکار دراست که ریسک مذکور را دو چندان می

ادهاي راردقطه ندارد و برابر با دستمزدي است که در مربو ك .شود تناسبی با ریسگرفته می
  گردد.توسعه تعیین می
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  از زاویه انتقال فناوري IPC بررسی قرارداد. 5
دانش  مالی و نگفتهکارگیري منابع برداري از منابع نفت و گاز، مستلزم بهبا توجه به اینکه بهره

هایی که باشد، یکـی از سیاستمیپذیري باالیی فنی و مدیریتی روزآمد و قدرت ریسک
تخـاذ اطه، هاي صاحب مخازن نفت و گاز جهـت جـذب ایـن منـابع و انتقـال ریسـک مربودولت

 هاي توسعهالمللی نفتـی در اجراي طرحهاي بینکنند، جلب همکـاري و مشـارکت شرکتمی
رداد نفتی ایران قرا) 64)، ص 1395(امامی میبدي و همکاران ( باشدبرداري از این ذخـایر میبهره

رچوب با تدوین و عرضه چهامدل جدیدي از قراردادهاي صنعت نفت ایران است که  IPCیا 
 درگذار المللی سرمایههاي بینجدید قراردادي جهت تعامل و همکاري هرچه بیشتر شرکت

قراردادهاي  ايماده 11متن  از آن رونمایی شد. در 1392روزهاي سوم و چهارم اسفندماه سال 
 رکتبه ش صورت یکپارچههاي مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) بهحلقه ،جدید

قرارداد  اجراي جریان در فناوري ارتقاي و به انتقال قرارداد 4در ماده  واگذار شد. پیمانکار
  پرداخته شده است.

 باالدستی عملیات حوزه در ملی فناوري ارتقاي و انتقال منظوربه قراردادي الگوي این در

اول آنکه، بر  :است شده گرفته نظر در راهکار چند ایرانی هايشرکت و توانمندسازي نفت
هاي نفت تولید از میدان و توسعه اکتشاف، هايشرکت صالحیت تعیین نحوه نامهشیوه« اساس 
داده شوند، با تأیید  تشخیص صالحیت صاحب که ایرانی هايشرکت 1تنف وزیر ابالغی» و گاز

هاي معتبر نفتی خارجی در اجـراي قرارداد عنوان شریک شرکتشرکت ملی نفت ایران، به
ها بـا حضور هاي نفتی تراز اول خارجی خواهند بود. ایـن شرکتحضور داشته و شریک شرکت

نـی و در فرایند اجراي قرارداد، امکان بیشتري جهت ایجاد زمینه انتقال و توسـعه دانـش ف
اینکه طرف دوم  یژهوبههاي مدیریتی و مهندسی مخزن به خود را خواهند داشت. مهارت

عنوان بخشـی از برنامـه مـالی عملیـاتی قرارداد، موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوري به
  ).63-64)، ص 1394نیکبخت و موسوي (( 2باشدسـاالنه می

 

 یر نفت. وز 4/9/1394شیوه نامه تعیین صالحیت اکتشاف، توسعه وتولید از میدان هاي نفت و گاز ابالغی . 1
  .وزیران هیئت نامه تصویب 4 ماده (الف) بند. 2
 



  15 ...متقابل عیدر قرارداد ب يموانع انتقال فناور یبررس

 

 

دوم آنکه، طرف قرارداد، ملزم به حداکثر استفاده از تـوان فنـی و مهندسـی، تولیـدي، 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی در «صـنعتی و اجرایی کشور ایران بر اساس 

هاي قـانون مالیات 104ها در امر صادرات و اصالح مـاده تأمین نیازهاي کشور و تقویت آن
ربط هاي ذينامهها و آیینمجلس شوراي اسالمی و دستورالعمل 1/5/1395مصـوب » مسـتقیم

در صورت اجراي صحیح این قانون و اعمال نظارت مناسب توسط شرکت ملی نفـت  .1دباشمی
تواند بـه تقویت بدنه پیمانکاري در صنعت نفت کمک کند. ضمن آنکه تعهد طرف ایـران، می

بایست در قالب ارائه داکثري از نیروهاي داخلی در اجراي قرارداد میدوم قرارداد به اسـتفاده ح
هاي الزم در قالب گذاريبرنامه جامع آموزشی جهت ارتقاي کیفی این نیروها و انجام سرمایه

هاي آموزشی و تحقیقاتی از جمله ارتقا و به روز اي براي انجام برنامههاي مستقیم سرمایههزینه
راهکار سوم آنکه، . 2تی موجـود و ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترك تبلور یابدرسانی مراکز تحقیقا

در قرارداد توافق  کهينحومدیریتی در دوره تولید به يهاسمت 3در شرکت عملیاتی مشترك
برداري، در سازمان مدیریتی شرکت متصـدي عملیـات بهره. 4خواهد شد، چرخشی خواهد بود

شود تا امکان انتقال دانش و طرف ایرانی مشارکت واگذار می تدریج بههاي مدیریتی بهسمت
  )64- 65)، ص 1394نیکبخت و موسوي (هاي مدیریتی به نیروهاي ایرانی فراهم شود (مهارت

  
دادي ضرورت ارزیابی ریسک فرایندهاي مربوط به انتقال فناوري در مدل قرار. 6

IPC 
 در ویژهبه فناوري همکاري اینکه با. شودمی تلقی مهم بسیار آن ارزیابی فناوري، انتقال هنگام در

 عملکرد بهبود سبب تواندمی و است برخوردار زیادي بسیار اهمیت از برتر فناوري با هايحوزه
 هايهمکاري از زیادي بخش ساله هر. است مواجه نیز زیادي تهدیدات و هاچالش با اما شود

 استاندارد در ریسک تعریف ترینعمده. شوندمی مواجه شکست با مختلف هايپروژه در فناوري
 

  وزیران هیئت نامه تصویب 4 ماده (ب) بند. ۱
  وزیران هیئت نامه تصویب 4 ماده (پ) بند. ٢

3.Joint Operating Company (JOC) 
  وزیران هیئت نامه تصویب 4 ماده (ت) بند. 4
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 اتفاق اگر که است غیرمسلم واقعه یا وضعیت یک ریسک: باشدمی صورت بدین 1باك ام پی
 و هزینه بندي،زمان محدوده توانندمی اهداف. دارد اثر پروژه اهداف از یکی بر حداقل بیفتد

 قابل حد به توانمی اما کرد حذف کامل طور به تواننمی را هاریسک طورکلیبه. باشد کیفیت
 و مندنظام چهارچوب یک ایجاد ریسک مدیریت هدف بنابراین؛ داد کاهش تحمل قابل یا قبول

 تا است هاریسک ابالغ و کاهش پیشگیري، کنترل، حذف، ارزیابی، شناسایی، منظوربه مستمر
  . دهد افزایش محسوسی صورتبه را فناوري همکاري پروژه یک موفقیت احتمال

است و در ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعی،  کشور صنعت ترینمهم ایران نفت صنعت
برداري از ذخایر سیاسی و ... جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. اکتشاف، توسعه، بهره

هاي فناوري کارگیريارزشمند نفتی و تبدیل به محصوالت داراي ارزش افزوده باال، مستلزم به
ایران  نفتی قراردادهاي مفاد در موضوعات ترینپراهمیت از یکی فناوري پیشرفته است. انتقال

 پوشیده کسی بر کشور اقتصادي رشد در آن کننده تعیین نقش و اهمیت و شودمی محسوب
فیق دهد تونیست. نگاهی به سوابق تاریخی انتقال و توسعه فناوري در صنعت نفت ایران نشان می

هاي مختلف چندانی در این امر حاصل نشده است. به دالیلی که در پیش از این بیان گردید نسل
هاي گذشته در انتقال کامل و مناسب فناوري به ، نتوانسته است در طی سالمتقابلقرارداد بیع 

هاي اخیر داشته است هایی که خصوصًا در سالکشور موفق عمل نماید و علیرغم پیشرفت
الگوي جدید قرارداد  4. در بند ان توانمندي صنعت نفت ایران در حوزه بهره برداري استکماک

) نیز انتقال فناوري پیگیري شده است. موفقیت در انتقال فناوري امري تصادفی و خود IPCنفتی (
هاي مختلف نگر در عرصهبه خودي نیست بلکه توفیق در این امر نیازمند دیدگاهی جامع و آینده

گذاري و اجرایی دارد. با توجه به عدم موفقیت در انتقال فناوري ریزي و سیاستقیقاتی، برنامهتح
هاي جدي روبرو در قراردادهاي بیع متقابل و نیز توجه به شرایط کنونی که صنعت نفت با تحریم

نه هاي موجود در انتقال فناوري در قرارداد جدید نفتی آگاهانماید ریسکشده است، ایجاب می
ترین مورد ارزیابی قرار گیرد چرا که بروز هر گونه مشکل در انتقال فناوري که یکی از بزرگ

 

1.PMBOK 



  17 ...متقابل عیدر قرارداد ب يموانع انتقال فناور یبررس

 

 

موجب شکست در این امر و وابستگی شدید  تردیداهداف در قرارداد جدید نفتی ایران است، بی
  گردد.المللی میهاي بینکشور به شرکت

  
  FMEA1ارزیابی ریسک به روش . 7

اند از: ارتباط و مشاوره، ایجاد باشد که عبارتشامل پنج فعالیت می فرایند مدیریت ریسک
ترین زمینه، ارزیابی ریسک، عملیات بر روي ریسک، نظارت و بازنگري. ارزیابی ریسک پیچیده

مبحث در بین پنج فعالیت ذکر شده بوده و شامل شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی ریسک 
) رویکردي FMEAوش ارزیابی حاالت شکست و آثار آن (ر). 2015( 31000 2است (ایزو

هاي بالقوه و بالفعل یک محصول یا فرایند و بندي ریسکسیستماتیک جهت ارزیابی و رتبه
هایی با باالترین درجه و سپس ها جهت اقدامات اصالحی و رفع ریسکبندي ریسکاولویت
 3(پاسیاروتی و همکاران باشدها در یک چرخه بهبود مستمر میبندي مجدد ریسکاولویت

اقدام کنشی بجاي واکنشی در مقابل برخورد با  FMEA هاياز بهترین ویژگی). 789)، ص 2014(
ها یا بـه عبارتی دیگر انجام عملی پیشگیرانه قبل از وقوع حادثه است. این روش شکست

در زیر مجموعه یک سیستم آغاز شده و  4ساختاري از جز به کل است که با یک حالت شکست
در  بارنخستین این روش کند. ها و کل سیستم بررسی میآن را بر روي سایر زیرمجموعه تأثیر

هاي هوانوردي جهت رفع مشکالت ایمنی و پایایی توسط ارتش آمریکا در بخش 1949سال 
و در  ))1993( 5رگندال(نورل ب محصوالت در طی فاز طراحی و ساخت (مونتاژ) بکار گرفته شد

طور گسترده در صنایع فضانوردي، اتمی و خودروسازي مورد استفاده قرار گرفت. به 1963سال 
بندي حاالت شکست شرکت فورد در بخش خودروسازي براي ارزیابی اولویت 1977در سال 

توجه به با  .)987)، ص 2005( 6(راجیو و همکاران روش استفاده نمود این در مرحله طراحی از
 

1. Failure Mode and Effects analysis 
2. ISO 31000 (2015) 
3. Paciarotti et al (2014) 
4. Failure 
5. Norell Bergendahl (1993) 
6. Rajiv et al (2005) 
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هایی که این روش را به کار کنشی بودن این روش و در نتیجه افزایش سودآوري در بخش
هاي علوم رشد کرده و امروزه عالوه بر گرفته بودند، این فناوري جدید به سرعت در تمام شاخه

هاي مختلفی چون بانکداري، منابع انسانی، بهداشت و درمان، صنایع مختلف تولیدي، در بخش
گیرد. در حوزه پاالیش اي مورد استفاده قرار میورزي و بخش خدمات به صورت گستردهکشا

هایی در برطرف کردن حلبراي دستیابی به راه FMEAنفت و صنایع مرتبط با آن از روش 
مسائل به کار رفته است. به عنوان مثال از این روش براي ارزیابی و ارتقاي ایمنی و پایداري 

هایی هم چون مستمر فراوري نفت و بررسی درجه ریسک زایی انجام پروژه - هفرایندهاي پیوست
 FMEAخروجی  )).1999( 1)؛ بوت1391( و همکاران نوذريحفر چاه نفت استفاده شده است (

ضرب سه پارامتر ها و حاصلاست که بیانگر سطح اهمیت ریسک RPN(2عدد اولویت ریسک (
براي هر یک از سه  باشد.می 5و قابلیت کشف شکست 4خسارت ، شدت3وقوع شکست احتمال

اي از درجات جداولی با دامنه FMEAهاي استانداردهاي پارامتر ذکر شده با توجه به مقیاس
که در هر پژوهش با توجه به  )SAE.J 1739 استاندارد( ) تعیین شده است10تا  1ممکن (از عدد 

. افراد، )182)، ص 1387(نژاد علی و همکاران ( گردداهداف آن، جداول تغییر و اصالح می
) پارامترهاي شدت، احتمال وقوع 10تا  1اي از درجات ممکن (از عدد تجربیات خود را با دامنه

و قابلیت کشف، مطابقت داده و اعداد را به ازاي هر علت بالقوه شکست به پارامترها تخصیص 
(دري  کندرا با لحاظ پارامتر معین مشخص می آمیزي هر علتدهند. این اعداد درجه مخاطرهمی

توان در سه بخش متوالی را می FMEA روش استفاده از . )115)، ص 1389و همکاران (
  بندي نمود:طبقه

 ها.آنالیز کیفی: بر اساس شناسایی همه حاالت شکست، علل و آثار آن . 1
 ).RPNآنالیز کمی: بر اساس ارزیابی شاخص عدد اولویت ریسک ( . 2

  ها.آنالیز اصالحی: بر اساس تفسیر راهبردهاي بهبود با هدف کاهش سطح ریسک . 3
 

1. Booth (1999) 
2. Risk Priority Number 
3. Occurrence  
4  . Severity 
5.Etection 
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  د:را در ده مرحله به شرح ذیل اجرا نمو  FMEAروش توان مراحل میدر پژوهش حاضر 
  نمایید. تر تقسیمها و یا اجزا کوچکسیستمی را جهت آنالیز تعیین نموده و آن را به زیرمجموعه. 1
ابطه تعیین ر براي را رسم نمایید. از نمودار ساختاري، عملکردي و علت و معلولی نمودار کلی سیستم. 2

  شود.اجزا استفاده می
ل سیستم کها و یا موعهها بر روي عملکرد زیرمجتمام حاالت شکست اجزا را تعین و علل و آثار آن. 3

  .مشخص کنید
جربه توجه به با ت (فرد خبره رزیابی کنیدترین پیامد احتمالی اهریک از حاالت شکست را از نظر وخیم. 4

  کند).شدت و میزان آسیب ریسک مورد نظر عددي از جدول شدت انتخاب می خود در خصوص
رسی هایی ردیابی و کشف شکست و تدابیر جبرانی در صورت بروز هر گونه شکست را برروش. 5

از  ر عدديمیزان احتمال کشف ریسک مورد نظ فرد خبره باتوجه به تجربه خود در خصوصکنید. (
شتر داد بیکند. با این توضیح که هرچه احتمال کشف وقوع یک رویمیجدول قابلیت کشف انتخاب 

راحتی ا بهرکمتر باشد و نتوان ماهیت موضوع  احتمال کشف یک رویداد باشد، عدد کمتر و هرچه
یشتري داشته بتأثیر  RPNه این دلیل که در گیرد. عدد باالتر بمیکشف کرد عدد باالتري در نظر 

  د.)باشد و ریسک مورد نظر با توجه به گنگ بودن ماهیت، در اولویت رسیدگی قرار گیر
ود در خه تجربه وجه ب. (فرد خبره باتهاي کیفی و کمی تخمین بزنیداحتمال وقوع را با استفاده از روش. 6

  کند.)احتمال وقوع را انتخاب می خصوص احتمال وقوع ریسک مورد نظر عدد از جدول
DSORPNعدد اولویت ریسک را از طریق رابطه . 7  1محاسبه کنید.  
 اقدامات اصالحی را تعیین نمائیدکه اقدامات ممکن است شامل موارد زیر باشد:. 8

 اقدامات جبرانی جهت حداقل نمودن خسارت ناشی از وقوع شکست 

  ممانعت از بروز شکستاقدامات پیشگیرانه جهت 

  هید.دوسعه هاي کنترلی را تجهت ارتقا و بهبود عملکرد سیستم و یا فرآیند پیشنهادات و راه. 9
 را در جدولی ارائه نمایید. FMEA گزارش . 10

  
  
  

 

1 .O ،احتمال وقوع ریسک :S ،شدت ریسک :Dقابلیت کشف ریسک :  
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   FMEAشماتیک مراحل انجام  ):1ل (شک
  

  
  988)، ص 2005( 1راجیو و همکارانمنبع: 

 
  پژوهش . پیشینه8

 در تحقیقات نبود از حاکی نفتی، قراردادهاي در ریسک ارزیابی زمینه در جستجو نتایج
 از غیر مختلف هايپروژه در ریسک ارزیابی زمینه در مختلفی مطالعات البته بود زمینه این

 مطالعات جمله نداشتند. از فناوري انتقال با ارتباطی که بود شده انجام گاز و نفت صنعت
 جانانلو و ابراهیمی مطالعه به توانمی فناوري انتقال ریسک ارزیابی زمینه در شده انجام

 

1. Rajiv et al (2005) 
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 به که کرد اشاره) 1393( همکاران و زاده نقی و) 1393( همکاران و جاویدنیا ،)1394(
  :باشندمی زیر شرح

 هايیسکر گروه دو به را نفتی قراردادهاي هايریسک) 1394( جانانلو و ابراهیمی
 هايریسک اقتصادي، و تجاري هايریسک ماژور، فورس هايریسک( سیستماتیک

 یسکر مدیریت براي راهکارهایی کردند و تقسیم فنی هايریسک ،)اجتماعی و سیاسی
  .کردند ارائه قرارداد حیات چرخه از قرارداد تنظیم مرحله در

 صنعتی مختلف هايبخش در مدیر 60 از نظرسنجی در) 1393( همکاران و جاویدنیا
 ایران صنایع در فناوري انتقال در همکاري و بازار فنی، ریسک نوع سه بررسی به ایران

 فناوري انتقال در همکاري ریسک تأثیر رگرسیون، تحلیل نتایج اساس بر. پرداختند
 ترینایینپ همکاري ریسک و اولویت باالترین بازار ریسک و) p≥05/0( نگردید دارمعنی

  .کرد کسب فناوري انتقال در را اولویت
 ویژهبه فناوري هايهمکاري در موجود ریسک 46 تعداد) 1393( همکاران و زادهنقی

 محیطی و سازمانی فردي، میان فردي، بعد چهار در را فناوريزیست حوزه هايپروژه در
 با هايریسک عنوان به ریسک ده شده شناسایی هايریسک میان در. کردند بنديطبقه
 فردي هايریسک بعد ها،ریسک چهارگانه ابعاد بین در. شد ارزیابی باال اولویت عدد

  .گرفتند قرار محیطی و سازمانی فردي، میان ابعاد ترتیب به سپس و اهمیت بیشترین داراي
 ارائه ینهزم در که نفت صنعت در فناوري انتقال با مرتبط مطالعات برخی ادامه در

  :اندشده ارائه باشد،می فناوري انتقال زمینه در نفتی قراردادهاي نقد و هاچالش راهکارها،
 به شان،مطالعه در مقاومتی اقتصاد موضوع بررسی ضمن) 1395( مطهري و هندي

 با و پرداختند IPC قرارداد در مقاومتی اقتصاد با آن نسبت و فناوري انتقال نقش هايجنبه
 و فناوري هدف حوزه از استفاده با باالدستی، در فناوري بنديطبقه و ماهیت به نگاه

  .دادند ارائه IPC قرارداد در فناوري انتقال بهبود براي الگویی آن، بنديسطح
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 به مدیریتی، هايمدل و فناوري توسعه هايپروژه معرفی از بعد) 1395( مقدم و عزیزي
 و فیرانسول پروژه( ایران گاز و نفت صنعت پروژه دو در مدیریتی هايچالش شناسایی

 هاپروژه این خاص شرایط با متناسب مدیریتی الگوي یک و پرداختند) جی.ان.ال پروژه
  .کردند ارائه

 ردادهايقرا در فناوري انتقال هايچالش واکاوي به خود پژوهش در) 1394( نوروزي
 رداختهپ مخالفان و موافقان هاياستدالل به توجه با متقابل بیع قرارداد ویژهبه نفت باالدستی

 در اوريفن توسعه راهکار فناوري، و دانش جذب ظرفیت در ضعف به اشاره با وي. است
 فناوري و زايدرون توسعه فناوري، عرصه در فعال بازیگران شناخت را ایران نفت صنعت
  .کرد نبیا ایران نفت صنعت در فناوري جذب افزایش و ایجاد در الزم گذاريسرمایه

 با ريفناو انتقال بر مؤثر عوامل خود پژوهش در) 1392( قراخانی و خانی موسی
 شناسایی را خبرگان و اساتید با مصاحبه تساي، و الي توسط شده ارائه مدل از استفاده
. پرداختند رالکت و تاپسیس ،AHP روش سه از استفاده باها آن بنديرتبه به سپس و کردند

 از پس و دش شناخته عامل ترینمهم عنوان به فناوري شکل عامل تحقیق، نتایج اساس بر
 سازمانی شکل و فناوري انتقال هزینه دولت، هايسیاست کارکنان، و مدیران توانایی آن
  .شدند شناخته مهم عوامل سایر توسعه و تحقیق ویژهبه

 ناوري،ف انتقال اساسی تنگناهاي و مشکالت شناسایی به) 1386( همکاران و عزیزي
 الانتق اساسی مشکلها . آنپرداختند ایران نفت صنعت در فناوري سطح و وضعیت
 به توجه دمع و فناوري توسعه و انتقال جریان هدایت مسئول ارگان یک فقدان را فناوري
  .کردند ذکر صنعتی توسعه فرایند در استراتژیک عامل یک عنوان به فناوري

 پرداخته کشور زا خارج در فناوري انتقال حوزه در شده انجام مطالعات بررسی به ادامه در
  .است شده
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 مدیران از نفر 30 هاينگرش و هادیدگاه به توجه با) 2015( 1طالقانی و منجیلی
 صنایع در فناوري انتقال استراتژي تعیین به فناوري انتقال مسائل به آشنا کارشناسان

 انتقال مشروط اثربخشی مدل از استفاده با) نفتی میادین توسعه( ایران نفت باالدستی
 از و انتقال موضوع نفتی میادین توسعه در فناوري انتقال عوامل میان از. پرداختند فناوري

  .کرد کسب را اولویت بیشترین فیزیکی فناوري و علمی دانش آن زیرمعیارهاي بین
 نفت، صنعت در فناوري انتقال اهمیت بیان با) 2013(2کیارخشانی و اصغري

 انتقال در هادانشگاه مشارکت مناسب، فرهنگی شرایط سازيزمینه همچون راهکارهایی
 با نزدیک همکاري فناوري، انتقال مدیریت نفت، صنعت با مؤثر ارتباط و فناوري

 با استراتژي تدوین دولت، گذاريسرمایه مالزي، و ترکیه جنوبی، کره مانند کشورهایی
 را فناوري انتقال زمینه در توسعه و تحقیق تقویت و ملی قوت و ضعف نقاط به وجهت

 کشورهاي و نفت کننده تولید کشورهاي بین فناوري انتقال شکاف کاهش منظوربه
  .دادند ارائه فناوري صاحب

 در فناوري انتقال در مؤثر عوامل بررسی و شناسایی به) 2012( 3همکاران و موهامد
 عامل دو. پرداختند نفت صنعت متخصصان از نفر 201 از نظرسنجی با لیبی نفت صنعت
 مقررات، و قوانین دولت، هايحمایت( دولت نقش فناوري، مؤثر انتقال در کلیدي

 توانایی و) اطالعات فناوري المللی،بین کیفیت استانداردهاي نفت، صنعت استراتژي
 آموزش، انسانی، نیروي جذب گروهی، يکارها پذیرش، نظارت،( فناوري یادگیري

  .شد شناخته) فناوري پیچیدگی
 به مربوط را همکاري در موفقیت در مؤثر عوامل از یکی) 2002( 4لینک و تمارکس

 از اطالعات انتقال در ضعف را فناوري همکاري به مرتبط هايریسک. کرد بیان ریسک
 

1. Manjily and Taleghani (2015) 
2. Asghari and Rakhshanikia (2013) 
3. Mohamed et al (2012) 
4. Marxt and Link (2002) 
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 نقش تعریف همکاري، نتایج و اطالعات نبودن شفاف همکاران، به پروژه ارشد مدیران
 قانونی و نظارتی سیستم وجود عدم فنی، دانش انتقال نادرست شیوه همکاري، در افراد

 عدم همکاري، در کلیدي هايحوزه نامناسب بندياولویت گیري،تصمیم ضعف کارآمد،
  .برشمرد قرارداد در ظرفیت منافع تأمین

  
  . فرایند اجرایی روش پژوهش9

این پژوهش از نظر هدف جز تحقیقات کاربردي و از نظر روش از نوع توصیفی و از 
هاي بندي ریسکشاخه میدانی است. با توجه به اینکه هدف این تحقیق شناسایی و رتبه

بندي در دو مرحله باشد، این شناسایی و رتبهمی IPCانتقال فناوري در قرارداد نفتی 
هاي انتقال فناوري پرداخته شده است ناسایی ریسکصورت گرفت. در مرحله اول به ش

 نظرات و انتقادهاي خبرگان در مورد قرارداد جدید نفتیکه بدین منظور، پس از مطالعه 
مصاحبه و و همچنین  خبري و تحلیلی معتبر هايیتسا ،در مقاالت IPCایران موسوم به 

هاي انتقال فناوري، علل وقوع و پیامدهاي بالقوه شناخته و ریسک مشورت با افراد خبره
ها با بندي ریسکدر مرحله دوم به رتبه) ثبت گردید. 1هاي کاري (جدول در برگه سپس

پرداخته شد و براي هر ریسک ارزشی تعیین گردید. از آنجا که  FMEAاستفاده از روش 
) و شدت D)، قابلیت کشف (Oوقوع ( گیري شاخص میزان احتمالاندازه در این روش،

گردد، در این مطالعه نیز بیان می 10تا  1اي از درجات ) معموًال بر حسب دامنهSاثر (
هاي انتقال فناوري از جداول مناسب با محیط پژوهش استفاده گیري ریسکجهت اندازه

ول بندي احتمال وقوع ریسک (جدگذاري ریسک بر اساس جداول رتبهگردید. ارزش
) موجود در روش 4) و شدت ریسک (جدول 3)، قابلیت کشف ریسک (جدول 2

FMEA افراد خبره با توجه به تجربیات خود براي شد انجامافراد خبره و با تجربه  توسط و .
هر ریسک ارائه شده به ایشان از هر یک از جداول تنظیم شده احتمال وقوع، قابلیت 
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بر اساس  ردند. تعیین احتمال وقوع ریسککشف و شدت ریسک یک عدد را انتخاب ک
شود. ارزیابی شدت سنجیده می 10تا  1 يمبنابر تجربیات گذشته و دانش خبرگان 

شود. با توجه به اینکه انجام می ابی کنندگانریسک، بر اساس آگاهی و خبرگی ارزی
دي از گردد و با عدبندي میمعیارهاي مورد بررسی آثار مختلفی دارند اثر ریسک درجه

منظور شناسایی علت وقوع قابلیت کشف به یینتع گردد.(از پایین به باال) بیان می 10تا  1
به عبارت دیگر احتمال کشف، توانایی پی بردن به وقوع ریسک قبل از ؛ ریسک است

گردید. تعیین 10تا  1هاي عددي رخداد آن است. درجه قابلیت کشف با توجه به مقیاس
 عدد مربوط به 3ضرب ها از حاصل) براي هر یک از ریسکRPN( عدد اولویت ریسک

تا  1از  RPN). مقدار عدد 1شد (رابطه شدت محاسبه  و قابلیت کشف ،احتمال وقوع
براي  RPNمتغیر است و با توجه به نظر افراد خبره و مقادیر به دست آمده، حدود  1000

پس از  FMEA). در روش 5ل تعیین نوع ریسک (پایین، متوسط و باال) تعیین شد (جدو
ها و همچنین کاهش خطرات ناشی از منظور کاهش سطح ریسکها، بهتعیین رتبه ریسک

  ها، راهکارهاي کنترلی ارائه گردید.ریسک
)1(  DSORPN   

O احتمال وقوع ریسک؛ :S شدت ریسک؛ :Dقابلیت کشف ریسک :  
 

  FMEA هايکاربرگ ):1(جدول 
 IPCسیستم: 

  زیر سیستم: انتقال فناوري

  ریسک  ردیف
علل وقوع و 

  پیامدهاي بالقوه
  احتمال وقوع

قابلیت 
  کشف

  RPN  شدت
راهکارهاي 

  کنترلی
                

  هاي پژوهشمنبع: یافته
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  احتمال وقوع ریسک ):2(جدول 
  بنديرتبه  احتمال  تفسیر

  خیلی باال  شکست تقریباً حتمی
10  
9  

  باال  هاي مکررشکست
8  
7  

  متوسط  شکست اتفاقی
6  
5  

  کم  هاي نسبتاً کمشکست
4  
3  

  جزئی  شکست غیرمحتمل
2  
1  

  هاي پژوهشمنبع: یافته
 

  قابلیت کشف ریسک ):3(جدول 
  بنديرتبه  قابلیت کشف  تفسیر

  10  کامًال نامشخص  احتمال کشف شکست فرایند انتقال فناوري غیرممکن است
  9  خیلی جزئی  انتقال فناوري بسیار سخت استاحتمال کشف شکست فرایند 

  8  جزئی  احتمال کشف شکست فرایند انتقال فناوري سخت است 
  7  خیلی کم  احتمال کشف شکست فرایند انتقال فناوري بسیار کم است

  6  کم  احتمال کشف شکست فرایند انتقال فناوري کم است
  5  متوسط  احتمال کشف شکست فرایند انتقال فناوري متوسط است

  4  تقریباً باال  احتمال کشف شکست فرایند انتقال فناوري تقریبًا باالست
  3  باال  شودمی هاي موجود فرایند انتقال فناوري کشفاحتماالً شکست با کنترل

  2  خیلی باال  ستاالهاي موجود فرایند انتقال فناوري باحتمال کشف شکست با کنترل
  1  تقریباً مشخص  کندفرایند انتقال فناوري را کشف میهاي موجود قطعًا شکست کنترل

  هاي پژوهشمنبع: یافته
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  شدت ریسک ):4(جدول 
  بنديرتبه  شدت  تفسیر

ی حت وفرایند باعث نتیجه تخریبی شدید در فرایند انتقال فناوري 
  1  العاده باالفوق  سایر فرایندهاي هدف قرارداد مادر دارد.

  9  شدیداً باال  دهد.طورکلی دچار نقص و نتیجه عکس میبهآوري فرایند انتقال فن
  8  خیلی باال  شود.آوري میفرایند باعث نقص جدي فرایند انتقال فن

  7  باال  فرایند باعث اختالل زیاد در فرایند انتقال شده است.
  6  متوسط  شود.فرایند باعث اختالل در سیستم فناوري می

  5  کم  شود.آوري میسیستم انتقال فنفرایند باعث اختالل کم در 
  4  خیلی کم  شود.آوري میفرایند باعث اختالل کم در سیستم انتقال فن

  3  جزئی  شودفرایند باعث اختالل جزئی در کار می
  2  خیلی جزئی  شودفرایند باعث اختالل جزئی در کار می

  1  تأثیربی  فرایند تأثیري ندارد
  هاي پژوهشمنبع: یافته

 
 

  RPNحدود  ):5(جدول 
  RPNحدود   نوع ریسک
  L(  125-100ریسک پایین (
  M(  250-126ریسک متوسط (

  H(  1000-251ریسک باال (
  هاي پژوهشمنبع: یافته

  

  . تجزیه و تحلیل نتایج10
ور در نفر از مدیران و کارشناسان حوزه نفت و گاز کش 34اندیشی با تعداد نظر به هم

  .نتایج ذیل حاصل گردید FMEA، با روش IPCهاي مطرح در قرارداد بندي ریسکاولویت
ریسک،  7هاي انتقال فناوري در قرارداد جدید ایران، به ازاي طورکلی در بررسی ریسکبه

در جدول کاربرگ نهایی فهرست شده  راهکار کنترلی 20و  هاآنعلت وقوع به همراه اثرات  20
ها بر اساس امتیاز کسب شده هر یک از ریسک RPNاست. در مراحل بعدي، پس از احتساب 

هاي با خطرات باال در فرایند انتقال وقوع، قابلیت کشف و شدت، ریسک هاي احتمالشاخص
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ها، جز بندي گردید. نتایج نشان داد همه ریسکشناسایی و اولویت IPCفناوري در قرارداد 
 100باالتر از  )RPNعدد اولویت ریسک ( هاآنباشند و در همه هاي با خطر باال میریسک

وم اجراي راهکارهاي کنترلی ارائه شده در جهت انتقال فناوري دهنده لز تعیین گردید که نشان
سوء حاصل از جدا شدن  مربوط به نتایج باشد. در این میان باالترین اولویتمی IPCدر قرارداد 

 نفتی هايشرکت حضور تأثیرو  576مهندسان و کارشناسان نفتی از شرکت ملی نفت با نمره 
کمترین عدد  .باشدمی 448با نمره  کشور نفت صنعت زايدرون نابودي رشد المللی بربین

باشد. بررسی می 192اولویت ریسک مربوط به نبود ساز و کار مناسب براي انتقال فناوري با نمره 
هاي موجود نشان داد وابسته بودن انتقال فناوري در قرارداد ارزیابی احتمال وقوع در ریسک

در این قرارداد دارد. نبود ساز و  باالترین احتمال وقوع را ي دیگر،جدید نفتی به انعقاد قرارداد
کار مناسب در انتقال فناوري و نیز وابسته بودن انتقال فناوري در قرار جدید به انعقاد قرارداد 

باشد. در فرایند انتقال فناوري باال می هاآن هایی که احتمال کشف شکستدیگر از جمله ریسک
ی ریسک باالترین شدت ریسک در انتقال فناوري قرارداد جدید نفتی جدا شدن طبق نتایج ارزیاب

هاي خصوصی تدریجی مهندسان و کارشناسان نفتی از شرکت ملی نفت و تشکیل شرکت
  باشد.می
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  FMEAبه روش  IPCدر قرارداد  نتایج ارزیابی ریسک ):6(جدول 
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1  

تضعیف شدید شرکت 
ملی نفت ایران با رشد و 

هاي تأسیس شرکت
  خصوصی ایرانی

ه ک. در صورت انتقال فناوري، آن صرفًا در اختیار شرکت خصوصی است 1
به  یا تواند در عمل به تعهدات خود کارشکنی کند وهر زمان اراده کند می

 به المللی شود و در کشور حاضرجهت کسب سود بیشتر راهی بازارهاي بین
 ).http://safirane57.ir، 1394فعالیت نباشد (مسعود درخشان، 

بخش خصوصی که به موجب قانون اساسی حق ورود به بخش باالدستی . 2
اسی قانون اس JOC» شرکت عملیات مشترك«نفت را ندارد این بار در قالب 

نی که ادیتواند حاکم بر مقدرات میادین نفتی کشور شود، میرا دور زده و می
، 1394از انفال است (مسعود درخشان،  بخشی

http://www.farsnews.com.(  
هاي هاي نفتی بخش خصوصی ایران در دامن شرکت. ثمره رشد شرکت3

کت هاي متخصص و با تجربه نفتی از بدنه شرنفتی خارجی، جدا شدن نیرو
س هاي جدیدالتأسیها به شرکتهاي وابسته و پیوستن آنملی نفت و شرکت

هاي مند شدن از مزایاي شغلی است که در همکاري با شرکتایرانی و بهره
  ).1395نفتی خارجی وجود دارد (سعید رضایی، 

  

7  6  7  294  

. شرکت ملی نفت و وزارت نفت به علت ضعف شدید مدیریت و 1
دهاي رداساختارهاي نامناسب، ظرفیت الزم براي رشد و بالندگی در قالب قرا

راردادها این ق تارنفتی به شیوه بیع متقابل یا نظایر آن را ندارد بلکه بایستی ساخ
 هايرکترا تغییر داد و به جاي آنکه شرکت ملی نفت، محور همکاري با ش

خش بی ایرانی از هاي نفتنفتی خارجی باشد این همکاري با محوریت شرکت
الذکر خصوصی صورت گیرد. استداللی که معموالً براي اثبات ادعاي فوق

د هاي نفتی ایرانی چون خصوصی هستنشود این است که این شرکتمطرح می
ي مدیریتی هاهاي الزم براي جذب فناوري و مهارتاند و ظرفیتپس چابک

 ).http://khabarone.ir، 1395را دارا هستند (مسعود درخشان، 

در  PMIو ISO  یرسازي جدي استانداردهاي سازمانی جدید نظپیاده. 2
گیري ممدیریت و تصمی طور فراگیر و رهایی از مدلشرکت ملی نفت ایران به

  .ايسنتی و سلیقه

http://safirane57.ir
http://www.farsnews.com
http://khabarone.ir
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گرفتن صنعت نفت قرار 
کشور و ذخایر نفتی در 

هاي دست شرکت
  خصوصی ایرانی

  
  
  
  
  
  
  

در نظر » یک کل واحد«عنوان هاي خارجی و ایرانی است که به. مجموعه شرکت1
نعقد اد مشود و این کل واحد در مقابل شرکت ملی نفت قرار گرفته و قراردگرفته می

لکه در ست بهاي نفتی ایرانی، جزئی از شرکت ملی نفت ایران نیشود؛ بنابراین شرکتمی
ت ی نفن جزئی از طرف دوم قرارداد، با شرکت ملعنواکنار شرکت نفتی خارجی و به

 هاي شرکتینههاي این شرکت ایرانی دقیقًا مشابه هزکند. کلیه هزینهزنی میایران چانه
، 1394 خارجی از محل نفت تولید شده از میدان پرداخت خواهد شد (مسعود درخشان،

http://www.farsnews.com.(  
ارجی و هاي نفتی خهداف شرکتی، دقیقاً مانند شرکتها به لحاظ منافع و ا. این شرکت2

نبال دبه  داري، در مقابل شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته ودر چارچوب اصول بنگاه
ي جدید ادهامنافع خود و سهامدارانشان خواهند بود. حاصل آنکه در چارچوب این قرارد

نده هاي آیفعلی و نسلنفتی، شرکت ملی نفت ایران از محل نفت و گاز متعلق به نسل 
ها در که این شرکتکند درحالیهاي ایرانی را تأمین مالی میکشور، تعدادي از شرکت

بردها راه وها، منافع، اهداف هاي نفتی خارجی رشد کرده و از منظر انگیزهدامن شرکت
 - ه تحلیلیماهنام، 1394هاي نفتی خارجی هستند (مسعود درخشان، دقیقاً همسو با شرکت

  گفتمانی قرارگاه پدافند اقتصادترویجی و 
هاي . با طوالنی شدن عمر میادین بزرگ نفتی کشور، این میادین به شدت نیازمند برنامه3

شرکت ملی نفت،  		مهندسی - ازدیاد برداشت بوده و خواهند بود. با تضعیف توان فنی 
هاي خارجی با شرکاي ایرانی خود به تدریج رود که همین شرکتمنطقاً انتظار می

این قرارداد  2مدیریت همین میادین بزرگ را نیز در دست بگیرند. به موجب ماده 

6  9  6  342  

 ) متشکلJOCهاي مشترك عملیاتی (جاي آنکه شرکت ملی نفت با شرکت. به 1
د ارداخارجی و شرکاي ایرانی او (از بخش خصوصی) وارد قر 	هاي نفتیاز شرکت

ست که ایهی هاي خارجی، قرارداد نفتی را منعقد نماید. بدشود، مستقیمًا با شرکت
امه توان برننفتی، می هاي نفتی ایرانی در فرآیند عملیاتبراي حضور این شرکت

 - توان فنیاي تدوین نمود. هدف از این پیشنهاد این است که اوًال، جداگانه
بدیل تریج هاي مدیریتی شرکت ملی نفت ایران ارتقا یابد و به تدمهندسی و مهارت

، از رقابت مهندسان و کارشناسابین - به شرکت ملی ا بخصص و ن متالمللی شود. ثانیاً
ه تن بفت با یکدیگر در جدا شدن از بدنه شرکت ملی نفت و پیوستجربه صنعت ن

هاي هاي نفتی خصوصی ایرانی به امید همکاري طوالنی مدت با شرکتشرکت
جی و تروی - ماهنامه تحلیلی، 1394نفتی خارجی جلوگیري شود (مسعود درخشان، 

  گفتمانی قرارگاه پدافند اقتصادي).

http://www.farsnews.com
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قرار گرفتن صنعت نفت 
کشور و ذخایر نفتی در 

هاي دست شرکت
  خصوصی ایرانی

  

 هیبرداري بر پاهاي در حال بهرهعملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت در میدان«
هاي وظایف در حوزه» هابرداري از آنو در ادامه، بهره مطالعات مهندسی مخزن

، 1394باشد (مسعود درخشان، ها میآنهاي نفتی خارجی و شرکاي ایرانی شرکت
http://www.farsnews.com(  

هاي نفتی خارجی عنوان شرکاي شرکتهاي نفتی بخش خصوصی ایران به. شرکت4
برداري) اکتشاف، توسعه، تولید و بهرههستند و بخش خصوصی در بخش باالدستی نفت (

لیت هاي بخش خصوصی مجاز به فعادانیم که به موجب قانون، شرکتحضور دارد. می
ارداد بین و انعقاد قر JOCکه با تشکیل در بخش باالدستی نفت و گاز نیستند درحالی

توانند وارد بخش هاي بخش خصوصی می، عمًال شرکتJOCشرکت ملی نفت و 
ی قرارگاه ترویجی و گفتمان - ماهنامه تحلیلی، 1394ی شوند (مسعود درخشان، باالدست

  پدافند اقتصادي).
ات ه اثبب. ناکارایی شرکت ملی نفت ایران در مدیریت مخازن، در خالل چند دهه گذشته 5

رفًا صد و تضعیف و کوچک شو یآرامرسیده است و با اجراي این قرارداد، شرکت ملی نفت به
امن دهاي ایرانی در و راهبردي داشته و در عوض، تعداد زیادي از شرکت جنبه نظارت

ت یابند و مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دسهاي نفتی خارجی پرورش میشرکت
  )http://www.farsnews.com، 1394گیرند (مسعود درخشان، می
 
  
  

http://www.farsnews.com
http://www.farsnews.com
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نبود ساز و کار مناسب 
  براي انتقال فناوري

بیند . طرف خارجی که صاحب سرمایه و فناوري است، هیچ تعهدي بر خود نمی1
، 1394(مسعود درخشان، که فناوري خود را به طرف ایرانی منتقل کند 

http://www.farsnews.com(  
هاي دهند و شرکتهاي بزرگ نفتی تنها مدیریت پروژه را انجام می. شرکت2

ها به کار کنند، در پروژهتري را که خدمات فنی مهندسی ارائه میکوچک
، 1395گیرند (بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران، می

http://www.mashreghnews.ir.(  
عالم ابندي، تعیین و شناسد و اولویتمی. شرکت ملی نفت نیازهاي فنی خود را ن3

مات ي اقدافناور توان براي مسئله انتقالامر محقق شود، قطعًا مینشده است. اگر این 
اه انشگمؤثرتر و با ضمانت بیشتري انجام داد (بسیج دانشجویی دانشکده فنی د

  ).http://www.mashreghnews.ir، 1395تهران، 
براي انتقال فناوري از طرف شرکت نفتی خارجی به کشور . قراردادهاي نفتی ذاتًا 4

صاحب مخزن طراحی نشده است و اگر در قراردادي مالحظاتی در باب انتقال 
از بدنه اصلی  ئیهایی است که جزصورت پیوستفناوري وجود دارد نوعًا به

الزحمه قرارداد نیست و صرفاً به درخواست کشور صاحب مخزن و با پرداخت حق
بخشی اضافی به طرف خارجی، طراحی شده و به لحاظ تاریخی، عملکرد رضایت

توان داشت صرفًا نیز نداشته است. حداکثر انتظاري که از یک قرارداد نفتی می

8  4  6  192  

ش ر بخدهاي نفتی خارجی . از منظر اقتصاد مقاومتی، اساساً نیاز به حضور شرکت1
 وباالدستی نفت و گاز کشور آن هم براي طوالنی مدت وجود ندارد. مهندسان 

ي بازساز یر واند که در شرایط جنگ تحمیلی، عالوه بر تعمکارشناسان ایرانی نشان داده
عد از بد و اند تولید را ادامه دهنهاي صنعت نفت و گاز، توانستهتجهیزات و زیرساخت

استفاده از  با	هزار بشکه برسانند. 700میلیون و  3جنگ تحمیلی سطح تولید را به مرز 
ا مران منابع بانک مرکزي و تأمین تجهیزات حتی در شرایط تحریم، مهندسان و مدی

ه به برخی ند کمانده در پارس جنوبی را توسعه دهفازهاي باقی تمام اند تقریباًتوانسته
 ،1394، خشانشوند (مسعود درزودي وارد مرحله تولید میمرحله تولید رسیده و مابقی به

http://www.farsnews.com.(  
ازي به تنها نی. با رویکرد فرهنگ مقاومتی که الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی است، نه2

 خارجی نیست بلکه حضور مجدد آنان در صنعت نفت و گاز کشورهاي نفتی شرکت
حضور  شود که تمام دستاوردهاي حاصل از دوران تحریم را از دست بدهیم.موجب می

رشدي  زاي صنعت نفت کشور است،رشد درون 	المللی، نابودکنندهنفتی بین هايشرکت
گیري کرده است جهتکه در شرایط تحریم شکل گرفته و به سرعت به سمت شکوفایی 

  ).http://www.farsnews.com، 1394(مسعود درخشان، 
اند و یا هاي بزرگ نفت و گاز در سطح جهان که بازنشسته شده. از مدیران ارشد پروژه3 

صورت استفاده از کننده خدمات نفتی هستند، بههاي معتبر جهانی که ارائهاز شرکت
هاي فنی و شویم. براي انتقال و کسب مهارتمند الزحمه بهرهخدمات و پرداخت حق

کرد (مسعود درخشان، » استخدام«المللی را مدیریتی، باید کارشناسان و مدیران ارشد بین

http://www.farsnews.com
http://www.mashreghnews.ir
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با کسب فرآیندهاي فناورانه تفاوت اساسی  اي است که اساساً حرفههاي فنیآموزش
  ).http://www.farsnews.com، 1394دارد (مسعود درخشان، 

 ري و. قرار دادن یک شرکت ایرانی در کنار شرکت خارجی براي انتقال فناو5
و  ر ریسکهاي مدیریتی است؛ اما شرکت ایرانی نه در سرمایه، نه دآموختن مهارت

مانده اي باقیگزینه تنها بنابراین	خارجی نخواهد بود. نه در فناوري شریک شرکت 
چاق آن است که شرکت ایرانی براي شرکت خارجی ناوبري کند و تبدیل به کار
 النیکن قانونی (یا غیرقانونی) شرکت خارجی شود و براي یک دوره زمانی طو

کند (سعید رضایی،  صورت مشروع دریافتهاي کالنی را بهفقط حق داللی
1395.(  

نعت صه در کآنان با اطالع از نیازهاي تکنولوژیک و فناوري و کمبود ادواتی   .6
ده و رار داقریم دوباره ایران را زیر تیغ تح 		هاتوانند سر بزنگاهنفت و گاز است، می

ور ر کشي دیگري از منفذ به وجود آمده به اقتصاد بیماخلف وعده کنند و ضربه
 )1394یان ایران، وارد کنند (خبرنامه دانشجو

 
  
  
 
  

1395 ،http://www.farsnews.com.(  
ي ناورفهاي کوچکی را که داراي هاي داخلی، شرکت. براي انتقال فناوري به شرکت4

ی نشجوی(بسیج دا قراردادهاي خدماتی به کار گرفته شوندپیشرفته هستند، در قالب 
 ).http://www.mashreghnews.ir، 1395دانشکده فنی دانشگاه تهران، 

 یاسترنامه همکاري بین شرکت ملی نفت ایران و معاونت فناوري . انعقاد تفاهم5
ز ا هاي صنعتی ایرانهاي صنعتی ایران (شرکت شهركجمهوري همراه با شرکت شهرك

سیس سال گذشته موازي با وزارت علوم تحقیقات و فناوري اقدام به تأ 10حدود 
 ها نمودههاي صنعتی کالن کشور در کلیه استانهاي فناوري در شهركمجموعه شهرك

عنوان مثال است و هر براي هر شهرك تخصص مشخصی خاصی را تعریف کرده به
  شهرك فناوري صنایع شیمایی فارس).

هاي صنعتی در حوزه ساخت و تأمین اري در راستاي تشکیل خوشهگذ. سرمایه6
  تجهیزات شرکت نفت در داخل و خارج از کشور.

، یرانبنیان نفتی داخلی توسط شرکت ملی نفت اهاي دانش. فاینانس فرایند شرکت7
یران انفت  عالم شده شرکت ملیاهاي دانشجویی مرتبط با نیازهاي نامهحمایت از پایان

 گذاريکارشناسی ارشد و دکترا و حمایت از صنعتگران داخلی جهت سرمایه در سطح
  هاي مورد نیاز این صنعت.در حوزه

http://www.farsnews.com
http://www.farsnews.com
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4  

وابسته بودن انتقال فناوري 
در قرارداد نفتی جدید به 

انعقاد قرارداد دیگر 
(طرف قرارداد نبودن 

در قرارداد  E&Pشرکت 
جدید شرکت ملی نفت 

منظور انتقال و توسعه به
  فناوري)

. حلقه مفقوده در قرارداد جدید نفتی به لحاظ کسب فناوري این است که با 1
که شود درحالیخارجی براي انتقال فناوري قرارداد امضا می E&P هايشرکت

با شرکت است که طرف قرارداد EPC و  OSC1 هايها نزد شرکتاین فناوري
پذیر است که انتقال فناوري در هر قرارداد نفتی به شرطی امکان .ملی نفت نیستند

قرارداد «چنین ویژگی را داشته باشد نه آنکه این ویژگی، وابسته به » ذاتاً«آن قرارداد 
بایستی بین باشد. تحقق این هدف، منوط به قرارداد دیگري است که می» دیگري
خارجی که مرتبط با همان  EPC و OSC هايتخارجی و شرک E&P شرکت
، 1395خارجی هستند منعقد شود (مسعود درخشان،  E&P شرکت

http://www.farsnews.com.(  
9  4  6  216  

هاي مدیریتی هاي نفتی خارجی متعهد به انتقال فناوري و مهارت. به جاي آنکه شرکت1
 هاي نفتی خارجیهاي ایرانی بخش خصوصی باشند، در قرارداد تصریح شود که شرکتشرکت 	به

دیهی بنند. هاي مدیریتی الزم را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کموظف هستند فناوري و مهارت
طریق  ی، ازهاي نفتی ایرانی در بخش خصوصهاي مدیریتی به شرکتاست که انتقال فناوري و مهارت

 - ان فنیارتقا تو ملی نفت ایران انجام خواهد شد. هدف از این پیشنهاد این است که اوالً،شرکت 
ود. جام شصورت کارا و با حداقل هزینه انهاي مدیریتی در صنعت نفت کشور بهمهندسی و مهارت

کت ر شردهاي مدیریتی هاي پیشرفته و مهارتسازي فناوريکارگیري و بومیثانیًا، ظرفیت جذب و به
رو، ازاین	هاي نفتی بخش خصوصی است.هاي مشابه در شرکتمراتب بیش از ظرفیتملی نفت به

کت تی شرهاي فنی و مدیریباشد که بجاي تضعیف ظرفیت جذب مهارتقراردادي بهینه و مطلوب می
 ).http://www.farsnews.com، 1395ملی نفت، آن را توسعه دهد (مسعود درخشان، 

یح اي صحنهاد نظارتی مستقل از وزارت نفت و شرکت ملی نفت، مسئولیت اجر	. ضروري است یک2
سو و کاز ی هاي فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت راتعهدات شرکت نفتی خارجی در انتقال مهارت

دار دهگر عههاي فنی و مدیریتی توسط شرکت ملی نفت را از سوي دیسازي این مهارتتوسعه و بومی
سازي را میه و بونظارتی بایستی بکوشد تا موانع موجود را در فرآیند انتقال، توسعشود. این نهاد 

ت که در رو، ضروري اسهاي مساعدتري براي تحقق این هدف را فراهم نماید. ازاینو زمینه 		برطرف
 ال،راي انتقرتی بعنوان نهاد نظاقرارداد جدید نفتی تصریح شود که معاونت فناوري ریاست جمهوري به

 - ه تحلیلیماهنام، 1394هاي فنی و مدیریتی عمل کند (مسعود درخشان، سازي مهارتتوسعه و بومی
 ترویجی و گفتمانی قرارگاه پدافند اقتصادي).

 
  

 

1.Oil Service Company 
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5  

جدا شدن مهندسان و 
کارشناسان نفتی کشور از 
شرکت ملی نفت و وارد 

هاي نفتی شدن به شرکت
  خصوصی

ی ت ملخواهند با شرکهاي نفتی خارجی که می. بر طبق قرارداد جدید نفتی، شرکت1
 مشارکت ردادهاي ایرانی قرابایستی با شرکتنفت ایران قرارداد منعقد نمایند نخست می

ند آن دار مثالهاي ایرانی نیاز به مهندس مخزن، مدیر مخزن و امنعقد نمایند. این شرکت
 30تا  20توانند از بدنه شرکت ملی نفت جدا شوند و به مدت و این مهندسان فقط می

، 1395کنند (مسعود درخشان، سال با یک شرکت خارجی کار می
http://www.farsnews.com.(  

8  8  9  576  

اري هاي ایرانی باید به تصویب شرکت ملی نفت برسد و ساز و ک. صالحیت شرکت1
نی، ترتیب داده شود تا حداقل تعهد وز مان همکاري مشخص گردد (سید مهدي حسی

1395 ،http://www.sharghdaily.ir.( 

سازي پرسنل شرکت نفت با هدف ایجاد تعهد گذاري در جهت فرهنگ. سرمایه2
  .ملیارق  سازمانی و

  
  
  
  
6  

  
  
  
  
  
  

ناچیز بودن نقش این قرارداد 
در کاهش وابستگی فناوري 
کشور چون هر گونه انتقال 

هاي کهنه و مربوط به فناوري
  فرسوده بوده است.

  

اند از طریق هاي در حال توسعه نفتی توانسته. تاکنون هیچ مطالعه جدي که نشان دهد کشور1
هاي پیشرفته دست یابند توسعه، تولید یا ازدیاد برداشت به فناوريقرارداد نفتی براي اکتشاف، 

عنوان فرایند فناورانه اي بههاي فنی و حرفهوجود نداشته است؛ و البته نباید اجازه داد آموزش
  ).http://www.farsnews.com، 1395معرفی شوند (مسعود درخشان، 

هاي نفتی نیستند و دهنده فناورينوان توسعههاي بزرگ نفتی به هیچ ع. در حال حاضر شرکت2
ها خریداري OSCهاي خدمات نفتی یا اصطالحًا هاي مورد نیاز را از شرکتانواع فناوري

نیستند به طرف  توانند به هیچ عنوان چیزي را که مالک آنها نمیبنابراین این شرکت		کنند. می
ش اندن بخالی مبا توجه به کاهش قیمت نفت و خسوم یعنی ایران منتقل کنند. عالوه بر اینکه 

هاي بسیار تواند با قیمتدهنده خدمات نفتی، عمًال ایران میهاي ارائهبزرگی از ظرفیت شرکت
ه خریداري کند و دربار OSC هايصورت مستقیم از شرکتتري همین خدمات را بهنازل

  ).1395ی، (سعید رضای ها وارد مذاکره شودانتقال فناوري با آن
. قراردادهاي نفتی ذاتاً براي انتقال فناوري از طرف شرکت نفتی خارجی به کشور صاحب 3

مخزن طراحی نشده است و اگر در قراردادي مالحظاتی در باب انتقال فناوري وجود دارد نوعًا 

7  5  8  280  

ا بمزمان ه؛ که توان شکوفا کردبنیان ایرانی میهاي دانشاخلی را با تکیه به شرکت. ذخایر د1
واهد ها نخشود زد. عالوه بر اینکه اطالعات ذخایر نفتی دست خارجییک تیر چند نشان می

 ین حلقهند بهاي داخلی، تولید علم، ایجاد اشتغال و ایجاد پیوافتاد، موجب شکوفایی شرکت
، 1395دانشگاه خواهد شد (محمدعلی کول، مفقوده صنعت و 

http://samaaknews.com.( 

هاي نفتی هاي نفتی براي تضمینی درباره انتقال فناوري شرکت. در الگوي جدید قرارداد2
ود (سعید شدر نظر گرفته  خارجی و عمل کردن به تعهداتشان درباره انتقال فناوري جریمه

 ).1395رضایی، 

فت ندستی ت باالناوري، ساخت تجهیزات و مواد و لوازم مورد نیاز در عملیا. اگر منظور از ف3
تی ات نفهاي سازنده تجهیزها را باید در همکاري با شرکتباشد آنگاه کسب این فناوري

ار هاي نفتی ابزالمللی نفتی؛ بنابراین قراردادهاي نفتی با شرکتهاي بینجستجو کرد نه شرکت
، 1395ها نیست (مسعود درخشان، ین فناوريمناسبی براي انتقال ا

http://www.farsnews.com.( 
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هایی است که جزئی از بدنه اصلی قرارداد نیست و صرفاً به درخواست کشور صورت پیوستبه
الزحمه اضافی به طرف خارجی، طراحی شده و به لحاظ صاحب مخزن و با پرداخت حق

بخشی نیز نداشته است. اگر منظور از فناوري، فرآیندهاي فناورانه تاریخی، عملکرد رضایت
)Technological Processesهاي بنیادین در ) به معناي تسلط علمی و آگاهی از دانش

ستی باشد، آنگاه براي کسب این فناوري ضروري است که عملیات نفتی در بخش باالد
هاي تخصصی در جذب این فرآیندهاي فناورانه در کشور هاي مناسب علمی و توانمنديظرفیت

ها در فضاهاي دانشگاهی و صاحب مخزن وجود داشته باشد. بدیهی است که این ظرفیت
نه در چارچوب قراردادهاي نفتی گیرد پژوهشی نفتی شکل می - هاي علمیمؤسسات و سازمان

توان داشت صرفًا حداکثر انتظاري که از یک قرارداد نفتی می		با یک شرکت نفتی خارجی.
اي است که اساساً با کسب فرآیندهاي فناورانه تفاوت اساسی دارد حرفه - هاي فنیآموزش

  ).http://www.farsnews.com، 1395(مسعود درخشان، 

اي جستهبق بر. شناسایی کارشناسان، متخصصان و مدیران بازنشسته و توانمند خارجی که سوا4
کارگیري هباند و هاي بزرگ اکتشاف، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت داشتهپروژه 		در مدیریت

شان، درخ یت میادینی که همسو با تخصص و تجربیات آنان است (مسعوداین مدیران در مدیر
1395 ،http://www.farsnews.com.(ز  

7  

 نفتی هايشرکت حضور
 رشد نابودکننده المللی،بین

 کشور نفت صنعت زايدرون
  .است

  

 تسم هب سرعت به و گرفته شکل تحریم شرایط در که رشدي المللی،بین نفتی هايشرکت حضور با
حضور  تنها زمینهاجراي قرارداد جدید نفتی، نه دهیم.می دست از را است کرده گیريجهت شکوفایی

امن در د هاي ایرانی و رشد آنانکند بلکه با تشکیل شرکتخارجی را فراهم می 	هاي نفتیشرکت
اي از نیروهاي شود که شرکت ملی نفت به سرعت بخش عمدههاي نفتی خارجی، موجب میشرکت

سعود متخصص خود را از دست بدهد که با اصول و موازین اقتصاد مقاومتی سازگار نیست (م
  ).http://www.farsnews.com، 1395درخشان، 

7  8  8  448  

هاي نفتی کتتنها نیازي به شراقتصاد مقاومتی است، نه. با رویکرد فرهنگ مقاومتی که الزمه تحقق 1
شود که تمام خارجی نیست بلکه حضور مجدد آنان در صنعت نفت و گاز کشور موجب می

ا ربایستی آنچه یمدستاوردهاي حاصل از دوران تحریم را از دست بدهیم. در رویکرد اقتصاد مقاومتی، 
 یفزاییمبر آن بایم حفظ کنیم و بکوشیم تا ه دست آوردههاي بزرگ نفت و گاز بکه در مدیریت پروژه

  ).http://www.farsnews.com، 1395(مسعود درخشان، 
ور فت کشگذاري در جهت ارتباط مؤثر دولت، صنعت و دانشگاه در جهت ارتقا صنعت ن. سرمایه2
  عنوان صنعت پیشرو و مادر.به

هاي پژوهشیافتهمنبع: 

http://www.farsnews.com
http://www.farsnews.com
http://www.farsnews.com
http://www.farsnews.com
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 IPCبندي ریسک انتقال فناوري در قرارداد اولویت ):7جدول (
 IPCسیستم: 

  زیر سیستم: انتقال فناوري
  RPN  ریسک  اولویت

 به شدن وارد و نفت ملی شرکت از کشور نفتی کارشناسان و مهندسان شدن جدا  1
 خصوصی نفتی هايشرکت

576 

 448 .است کشور نفت صنعت زايدرون رشد نابودکننده المللی،بین نفتی هايشرکت حضور  2

 342 ایرانی خصوصی هايشرکت دست در نفتی ذخایر و کشور نفت صنعت گرفتن قرار  3

  294  ایرانی خصوصی هايشرکت تأسیس و رشد با ایران نفت ملی شرکت شدید تضعیف  4

5  
  البه دلیل انتق کشور فناوري وابستگی کاهش در قرارداد جدید نقش بودن ناچیز

 فرسوده و کهنه هايفناوري
280 

 قرارداد طرف( دیگر قرارداد انعقاد به جدید نفتی قرارداد در فناوري انتقال بودن وابسته  6
 )فناوري توسعه و انتقال منظوربه نفت ملی شرکت جدید قرارداد در E&P شرکت نبودن

216 

 192 فناوري انتقال براي مناسب کار و ساز نبود  7

  هاي پژوهشمنبع: یافته
  

  هاي سیاستیو توصیه گیرينتیجه. 11
 ي درهاي مختلفی روبرو بوده و انتقال فناوراصوالً هر همکاري فناوري با ریسک

ها یسکریریت باشد اما شناسایی، ارزیابی و مدنمی یمستثنقراردادهاي نفتی از این اصل 
عد از باضر تواند احتمال موفقیت در پروژه را به طور محسوسی افزایش دهد. مقاله حمی

سایی و از زاویه انتقال فناوري، با هدف شنا IPCبررسی قراردادهاي بیع متقابل و 
خبرگان  وجه به نقد و نظربا ت IPC هاي انتقال فناوري در قراردادبندي ریسکاولویت

 هبودها با توجه به نظر افراد خبره با هدف بصورت گرفت. بعد از شناسایی ریسک
 FMEAش ها با استفاده از روبندي آنهاي با اولویت باالتر، اقدام به اولویتریسک

هاي کمنظور مدیریت و کاهش احتمال شکست در ریسگردید. در پایان راهکارهایی به
ا ویت بهاي شناسایی شده به ترتیب اولشده پیشنهاد گردید. طور کلی ریسکشناسایی 

  باشند:توجه به نظر خبرگان به شرح زیر می
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به دن شرکت ملی نفت و وارد شکارشناسان نفتی کشور از جدا شدن مهندسان و الف) 
  .نفتی خصوصیهاي شرکت

ر زاي صنعت نفت کشودرونالمللی، نابودکننده رشد بیننفتی  هايحضور شرکتب) 
 است.

 .ایرانیهاي خصوصی دست شرکتکشور و ذخایر نفتی در قرار گرفتن صنعت نفت ج) 
 .یهاي خصوصی ایرانشرکتنفت ایران با رشد و تأسیس تضعیف شدید شرکت ملی د) 

 ل انتقا کشور به دلیلدر کاهش وابستگی فناوري اچیز بودن نقش قرارداد جدید هـ) ن
 .و فرسودههاي کهنه فناوري

 .قرارداد دیگرقرارداد نفتی جدید به انعقاد وابسته بودن انتقال فناوري در و) 

  .انتقال فناورينبود ساز و کار مناسب براي ز) 
تقال ف انهایی که در باال ذکر شد، قرارداد جدید نفتی ایران با هدبه دلیل ریسک

یران اقرار دادن ساختار شرکت ملی نفت  تأثیرفناوري به صنعت نفت کشور با تحت 
هاي کبا ریس ناسبتواند تأثیرات غیرقابل جبرانی به دنبال داشته باشد. در این مقاله متمی

له مقا 6ل جدو شناسایی شده، راهکارها نیز طبق نظر خبرگان ارائه گردید که اهم آنان در
قدامات ده اشرگان و مطالعات انجام طورکلی با توجه به نقد و نظر خباند. بهارائه شده

ستقیماً با شرکت ملی نفت ایران براي انتقال فناوري م - 1گردد: کنترلی زیر ارائه می
ه از استفاد - 2که صاحبان فناوري هستند، وارد قرارداد شود،   EPCو  OSC هايشرکت

از  توان متخصصین داخلی و شناخت بازیگران فعال در صنعت نفت کشور و استفاده
 پیوست قرارداد اصل انتقال فناوري به جاي ارائه در -3هاي آنان در توسعه فناوري، ظرفیت

منظور افزایش رکت ملی نفت ایران بهش -4به عنوان یک اصل در متن قرارداد آورده شود، 
تقاي اي فناوري به غیر از قالب قراردادهاي نفتی، جهت آموزش و ارزدرونتوسعه 
ت ملی همکاري مفید و سازنده شرک -5گذاري کند، آوري سرمایههاي علمی و فنظرفیت

بته لات و ها جهت ارتقاء علمی و اصولی صنعت نفنفت ایران با مراکز علمی و دانشگاه
  هاي دیگر که در راهکارهاي کنترلی در متن اشاره گردید.حلبرخی راه
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گذاري خارجی و تحقق اهداف در هر صورت وزارت نفت با هدف جذب سرمایه
زو گرچه ساد، ابرنامه پنجم و ششم توسعه نسبت به ارائه الگوي جدید قراردادي اقدام نمو

گذاري اصلی که همانا جذب سرمایهتوانسته در هدف  IPCکار مطرح شده در قرارداد 
نتقال ها از جمله ابایست اصالحاتی در سایر بخشخارجی بوده موفق عمل نماید، اما می

  پروژه به شکل کارایی محقق گردد. قراردادي صورت پذیرد تا اهداف فناوري
  

  منابع. 12
 الف) فارسی
 نفت، المللیبین ايقرارداده تنظیم در ریسک تفسلی مدیریت ،)1394( فرخ. نصراهللا و جانانلو ابراهیمی،

  .17-36 صص ،1 شماره ،1 دوره ،انرژي حقوق مطالعات
 قراردادهاي رب وارده انتقادهاي ،)1391( نرگس سراج، محمدحسن و مقدم، صادقی نصراهللا، ابراهیمی،

 سیاسی، علوم و حقوق دانشکده مجله ،حقوق فصلنامه آن، هايو پاسخ ایران گاز و نفت صنعت متقابل بیع
  1-19 صص ،4 شماره ،42 دوره

سید  میرزایی، علی و حاجی سوري، محسن، ابراهیمی، مهدي، سید حسینی، علی، میبدي، امامی
 قراردادهاي زا استفاده با نفتی مخازن از اقتصادي برداريبهره بهینه مسیر بررسی ،)1395( محمدعلی

 و هاهشپژو فصلنامه. ایران غرب جنوب نفتی میادین از یکی موردي مطالعه - متقابل بیع خدماتی
 63 - 94  صص ،77 شماره ،24 سال ،اقتصادي هايسیاست

 ،1395 کول، محمدعلی ایران، نفتی جدید قرارداد تحلیل نیوز، سمعک تحلیلی خبري پایگاه
http://samaaknews.com  

- 1287 نایرا نفت صنعت و تکنولوژي توسعه بررسی ،)1386( محمدرضا زاده، مهدي توکل، محمد و
  22-56  صص ،31 شماره ،اجتماعی علوم فصلنامه تکنولوژي، شناسیجامعه دریچه از نگاهی 1357

 قربانی سوري، علی و محسن، ابراهیمی، علی، میبدي، امامی سید محمدعلی، میرزایی، حاجی
 بیع قراردادي چارچوب کارگیريبه وجود با نفتی مخازن از استخراج بهینه مسیر ،)1395( وحید پاشاکالیی،

 تحقیقات فصلنامه ،)فارسخلیج در ایران برداريبهره حال در نفتی میادین از یکی موردي مطالعه( متقابل

  42 - 82  صص ،24 شماره ،اقتصادي سازيمدل
 انتقال هايریسک واکاوي ،)1393اصغر ( عطایی، مهدي و آبادي، امیرمهدي مجتبی، جاویدنیا،

 1-6 صص ،21 قرن در مدیریت المللیبین کنفرانس. رویکرد با ایران صنایع در تکنولوژي

http://samaaknews.com
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)، 1395( نفتی، جدید دادهايقرار از درخشان مسعود تحلیل خبروان، خبرگزاري
http://khabarone.ir  

)، 1394-1395( درخشان، دکتر منظر از نفتی جدید قراردادهاي بررسی فارس، خبرگزاري
http://www.farsnews.com 

 بسیج فتی،ن قراردادهاي جدید الگوي براي اصالحی پیشنهاد 4 و ایراد 10 عیارآنالین، خبرنامه
 http://ayaronline.ir )،1395( تهران، دانشگاه فنی دانشکده دانشجویی

  .دي 9 تماعیاج و سیاسی نامههفته ،IPC و برجام مشترك نقطه ایران، تحقیر )،1395رضایی، سعید (

 نفت نعتص باالدستی بخش در فناوري توسعه و انتقال ،)1394( تکلیف عاطفه، درخشان، مسعود و
 مارهش ،4 سال ،یرانا انرژي اقتصاد پژوهشنامه راهکارها، و هاچالش الزامات، مفاهیم، در مالحظاتی: ایران

  .33 - 88 صص ،14
 -تحلیلی اهنامهم مقاومتی، اقتصاد منظر از )IPC( نفتی جدید قرارداد تحلیل ،)1394( مسعود درخشان،

  5-9  صص ،16 شماره اقتصادي، پدافند قرارگاه گفتمانی و ترویجی
 به ریخیتا - اقتصادي رویکردهاي: نفتی قراردادهاي مطلوب هاي ویژگی ،)1392( مسعود درخشان،

 53 - 113  صص ،9 شماره ،3 سال ،ایران انرژي اقتصاد فصلنامه ایران، در نفتی قراردادهاي عملکرد

ا استفاده از )، رویکردي تلفیقی در تحلیل ریسک ب1389هادي ( ،سالمی و هاشم ،بهروز، معزز ،دري
ي پژوهش ها)، ANP) و فرایند تحلیل شبکه (FMEAروش هاي تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (

  107-136 صص، 4، شماره 14، دوره مدیریت در ایران
 تجارت سازمان راتمقر تأثیر و متقابل بیع نفتی قراردادهاي در فناوري انتقال). 1393( صادق شمشیري،

  83-109 صص ،72 شماره ،بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه آن، بر جهانی
 برتحلیلی  :نفت کننده تولید کشورهاي منافع و جدید امتیازي قراردادهاي ،)1393( فیصل عامري،

 ،خصوصی حقوق پژوهش فصلنامه قرارداد، مالی رژیم و میزبان دولت مدیریت و نظارت نفت، مالکیت
  64 - 108 صص ،6شماره  ،2 سال

 مجله فناوري، انتقال در هاآن نقش و دولتی هايهمکاري بر ناظر معاهدات ،)1389( عامري، فیصل
-169  صص ،43 شماره ،27 سال ،جمهوري ریاست المللیبین حقوق امور مرکز نشریه المللی،بین حقوق

202  
 ،مومیع حقوق مجله تکنولوژي، انتقال در هاآن نقش و نفت قراردادهاي ،)1386( فیصل عامري،

  40-46  صص ،3 شماره
 مدیریت تاهمی و جایگاه بررسی ،)1386( محمدرضا بمانیان، محمدحسین و صبحیه، مجتبی، عزیزي،

  14-24 صص ،6 شماره ،پروژه مدیریت فصلنامه کشور، نفت صنعت در تکنولوژي انتقال

http://khabarone.ir
http://www.farsnews.com
http://ayaronline.ir
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 صنعت در فناوري توسعه هايپروژه مدیریت براي الگویی ارائه ،)1395( مقدم، عادله مجتبی و عزیزي،
  103-128 صص ،1 شماره ،5 سال ،نوآوري مدیریت پژوهشی - علمی نشریه ایران، گاز و نفت

 انتقال مطلوب هشیو انتخاب و ارزیابی در مؤثر عوامل شناسایی ،)1388( محمدرضا قدیم، زاد کاباران
 اسالمی آزاد دانشگاه انسانی علوم دانشکده صنعتی مدیریت مجله بزرگ، تهران گاز شرکت در تکنولوژي

 61-79 صص ،7 شماره ،4 سال ،سنندج واحد
 )،1394( نفتی، جدید دادهايقرار از درخشان مسعود تحلیل انقالب، سفیران مجموعه

http://safirane57.ir 

 متقابل، یعب قراردادهاي با IPC قراردادهاي )، مقایسه1395اسالمی ( شوراي مجلس هاپژوهش مرکز
  15059 مسلسل شماره اقتصادي، هايپژوهش معاونت

 تکنولوژي تقالان بر مؤثر عوامل بنديرتبه و شناسایی ،)1392( موسی قراخانی، مرتضی و خانی، موسی
 1-8 صص ،15، شماره تحول و توسعه مدیریت فصلنامه، MADM هايتکنیک از استفاده با

از مایع با )، ارزیابی ایمنی مخزن کروي گ1387نژاد علی، حجت، مرتضوي، باقر و خوانین، علی (
)، ه (بهبودپزشکی کرمانشافصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم ، ETBAو  FMEAاستفاده از روش هاي 

  180-189، صص 2، شماره 12سال 
 هايریسک بنديیتاولو و شناسایی ،)1393( مریم میرافشار، جهانیار و صوفی، بامداد محمد، زاده، نقی

 ،3 شماره ،2 دوره ،فناوري توسعه مدیریت فصلنامه ، )فناوريزیست حوزه( فناوري همکاري هايپروژه
  9-33 صص

 نفتی قراردادهاي جدید الگوي ساختار و اصول ،)1394( حسن سید موسوي، حمیدرضا و نیکبخت،
 35-69 صص ،72 شماره ،حقوقی تحقیقات فصلنامه ایران، 

عملیات  )، ارزیابی و مدیریت ریسک1391نوذري، افسون، یوسفی، حسین، جعفرزاده، نعمت اله (
حیط ریزي م اولین همایش ملی حفاظت و برنامهمطالعه موردي میدان نفت اهواز،  FMEAحفاري به روش 

  1-15، صص زیست
 بیع قراردادهاي رب تاکید با نفت باالدستی قراردادهاي در فناوري انتقال چالش ،)1394( نوروزي، محمد
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