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(RFPهايپيشنهادپروژه)نيازمندي

 

 :آنو ضرورت انجام  وضوعبيان م -1

در  اهمینت نفنت منا     ی صنعت نفت از زمان کشف نفت تا پس از ملی شدن این صننعت   تاریخچه تر دقیق و بررسیبیشتر با مطالعه 
از زمنان پیندای    . شنود  مشناهد  منی   یتر محسوس طور به بشر زندگیی حیات  بر چرمه انرژی تأثیرگذارمنبع  ی به منزله دوقرن امیر

چننین جناییزینی   و هم أمین تقاضنای بنازار  های اکتشافی برای کشف ذمایر جدیند نفنت و گناز و تن     فعالیت  امروز به جهان تانفت در 
 د   به صورت مستمر در جریان است.های تولیدش حجم

 

و پنس از   در منطقه نفتون مسجدسنلیمان غاناز شند    7821سیر تاریخ اقتصادی صنعت نفت در ایران با کشف اولین چا  نفتی در سال 
  شرکت ملی نفت ایران به طور رسمی غاناز بنه کنار    7331تصویب و اجرایی شدن قانون ملی شدن نفت در مجلس سنا در اردیبهشت 

ن  تولید نفت به عنوان قطنب اصنلی اقتصناد کشنور از اهمینت      سیس شرکت ملی نفت ایراأت طی غن با ملی شدن صنعت نفت وکرد. 
 د. ای در دامل برموردار ش فزایند 

 

صننعت نفنت   شد  تنا  دگان ذمایر منابع هیدروکربوری جهان  باعث رتبه نخست دارن درجمهوری اسالمی ایران جاییا  در حال حاضر  
 تنرین  بنزر  ی  اکتشاف و بهر  برداری نفت و گناز  در زمنر   های  حوز شرکت ملی نفت به عنوان بازوی اصلی در ایران و در رأس غن 

الملنل   بنین  عرصنه  در و منطقنه  در منود  جاییا  تالشی مضاعف در راستای حفظی غن  واسطه گیرد که به قرار جهان نفتی های شرکت
بسترسنازی و  و گاز کشنور   اکتشاف و تولید نفت  زمینه در راهبردی این شرکت های سیاست داشته باشد. در این راستا  بخ  مهمی از

عنوان ماسنتیا  ماورمیاننه    های شرکت ملی نفت ایران )به انداز و مأموریت در راستای تحقق افق چشمبا این وجود عملیاتی شد  است. 
در کشف نفت و نهادی مهم و استراتژیک برای بسترسازی و ارائه مندیریت دانن  صننعت نفنت  کنه بنا مطالعنه و انجنا  تحقیقنات          

گینرد    مسنتندات جدیند صنورت منی    هنای مورداسنتفاد  در اینن صننعت و کشنف       روزرسانی تکنولوژی و فناوری کاربردی به لحاظ به

امنری ضنروری تلقنی     "زنجیره تولید نفت    ات ز راترر    " با عنوان گزارش جامعیپدیدغوری و تدوین اثری ارزشمند در قالب 

   گردد. می
 

ولی بنه ملنق محصن    اند و منجنر  وار به همدییر متصلگردد که زنجیر هایی اتالق می مجموعه فعالیت زنجیر  ارزش بهدر مفهو  اولیه  
کلی دو نوع مزیت رقنابتی وجنود دارد    به طور .کند سودغوری ایجاد میتولید کنند  کنند  با ارزش بود  و برای  برای مصرف که شود می

 :که شامل

 :ارائه محصول با هزینه پایین به مشتریان که دستیابی به این برتری نیازمند تالش سازمان در جهت افنزای  کنارغیی    مزا  هزانه

 .است

 متفاوت نسبت به رقبا است که از طریق افنزای  کیفینت محصنول  مندمت  ننوغوری       های ارائه محصول با ویژگی   تم از:مزا 

 .پاسخ گویی سریع به مشتریان و انتظارات غنها ایجاد می شود

 و قابنل کنتنرل   درون یک سازمان را معین می کند و شامل همان فعالینت هنای اساسنی    های تمامی فعالیت ابتدامدل زنجیر  ارزش 

سازی  ارزش در غمدی  نسبت ارزش افزود  غن بنه کنل    باشند  سپس هر کدا  از فعالیت ها را جداگانه و به لحاظ زمان بری  هزینه می
افنزود  گنردد. زنجینر      ای که محصول شرکت بتواند پس از عبور از هر مرحله زنجینر   مقنداری بنر ارزش غن    گردد؛ به گونه غنالیز می
سیستماتیک عمل می کند و با نیا  یکپارچه برای کسب مزینت رقنابتی کنه     تما  حوز  های فعالیتی سازمان به صورت کامال ارزش با

توجه بیشتر و بیشتر به مشتری و مواسنت او را   فراتر از قیمت و کیفیت است  بهبود عملکرد  بهبود کیفیت  بهبود ارتباطات و گزینه ای

 .نماید دنبال می
بهبنود   عملیات را به طور مستقیم بهبود و هزینه هنای تولیند را بنه شنکل اینر مسنتقیم       ر  ارزش سرعت و دقت انجا همچنین زنجی

گنردد و   موجنود در هنر بخن  از سنازمان را منی      رسنان  بخشد و باعث کشف حقایقی پنهان دربار  نقاط ضنعف و قنوت و غسنیب    می
 .دهد کارهای بهبود را نیز پیشنهاد می را 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RFPهايپيشنهادپروژه)نيازمندي

 روژه:اهداف پ -2

شنود کنه    موجنب منی   ی بزر  و کوچنک ها شرکت  جامعه جهانی و تأثیر غن بر رشد و توسعه  های سریع و پیچید  تغییرات و دگرگونی
 غشنایی دقیق با مفاهیم اولیه صنایع مهم کشورها ضرورت یابد. 

 

ت انرژی )نفت و گاز  بین اروپنا  غسنیا  غسنیای    مرکز تبادال 7111ساله توسعه  مقرر شد  است تا ایران در افق  81بنابر چشم انداز افق 
در  دنینا  المللی با دییر کشورها به وینژ  بنازییران بنزر  عرصنه اننرژی      ثر و سازند  بینؤجنوب شرقی و سایر نقاط جهان در تعامل م

 تمامی حوز  های تولید  انتقال  مدمات و مصرف انرژی باشد.
 

انجامد  سنعی   های حاضر می ارزش تولید نفت و گاز به عنوان وجه مهم و متمایزی از انرژی تر زنجیر  در این پروژ  که به بررسی دقیق
های جدیند توسنعه در تولیند نفنت و گناز       شد  است تا با شناسایی مستندات جدید از سوابق تاریخی صنعت نفت و همچنین ارائه مدل

های جدیند علمنی  تواننایی اقنناع و در       واسطه پتانسیل کرد که به کشور با تکیه بر توان داملی بتوان اثری نوین و متفاوتی را تدوین
 بهتر از این صنعت عظیم را در امتیار مخاطبان این عرصه قرار داد.

گنذاری غن بنر   و تاثیر ایراندر نفت و گاز  تولید زنجیر  ارزش واقعی مفهو  بر و دستیابی مروری پیشنهادی   پروژ اصلی هدف در واقع  
 تولید نفنت و گناز   ارزشیر  زنجدر واقع . شود ارائهمخاطبان این حوز  الز  برای  اطالعات است که شد محصول تولید ارزش دریافتی

 هنا و ایجناد ارزش و   بنرای تحلینل فعالینت   های تابعنه    ازمان)شرکت ملی نفت ایران و شرکتسبا هدف کمک به  پیشنهادی طرحدر 

 باشد. المللی می ی بین در عرصه مزیت رقابتی
 

تخصصی برای نیل به اهداف استراتژیک سازمانی اسنت. از  و   پاسخ علمی حوز  انرژی)جدید و قدیم   مفاهیم و نظریات توجه ویژ  به

تولیتد  ررزش زنجیتره   رقعتی   وممفه هدف رصلی؛دستیابی به  ذیل  برای رسیدن به اطالعات موردنیازرویکرد ویژ   با رو این

 سازد: مشخص می امروزبه تا  کشف نفت دایرا از ابت رارر  در   ا ز نف 

 

 ف ز ر ل پر ژه

 ي نف  ري بر ت راخچه مقدمه 

 نف  چیس ؟ 

  تشکیل نف 

o تاریخچه اکتشاف نفت در ایران از ابتدا تا کنون 

o کاربرد نفت در ایران باستان 

  ی نف  خ ماتركیب شیمی 

o  مواد سازند  نفت ما 

o هیدروکربورها 

o بندی انواع نفت ما  طبقه 

 ندي نف  خ مطبقه ب 

o طبقه بندی براساس موقعیت جغرافیایی 

o میزان گوگرد در غن طبقه بندی براساس 

o درجه  طبقه بندی براساسAPI 

  رست ندرردAPI 

  منش ء نف 

 ه ي منش ء سنگ 

o های منشاء ارزیابی سنگ 

o تولید هیدروکربن از سنگ منشاء 



 

 

 

 

 

(RFPهايپيشنهادپروژه)نيازمندي

o تکامل حرارتی مواد غلی 

o اع کروژنانو 

o های نفتی شیل 

o های مناسب برای رسوب گذاری محیط 

 

 نف  خورص 

o چرا نفت مهم است؟ 

  مه جرت نف 

o مهاجرت اولیه 

o مهاجرت ثانویه 

  نف  ایره 

o سنگ مخزن 

 ركتش ف 

o های زمین شناسی اکتشافی فناوری 

o فناوری های ژئوشیمی اکتشافی 

o های ژئوفیزیک اکتشافی فناوری 

 مخ ز  نفتی 

  مهندسی مخز 

o ری های توصیف مخزنفناو 

o سازی مخزن سازی و شبیه مدل 

 رستخررج نف  خ م 

 حف ري 

o حفاری  تاریخچه 

o تکنولوژی حفاری دورانی 

o سیاالت حفاری 

o تجهیزات حفاری 

o جاگذاری لوله جداری و سیمانکاری 

o  پلی 

o های جدید حفاری تکنولوژی 

o مته های حفاری 

 سکوه ي نفتی 

o سکوهای مشکی 

o سکوهای دریایی 

 ردرريب تولید   بهره 

o  تکمیل چا 

o مشبک کاری 

o  برداری تجهیزات و ادوات تولید و بهر 

o نمودارگیری 

o  تحریک چا 

o  عملکرد چا 

o باالبری مصنوعی 

o کنترل شن 



 

 

 

 

 

 

(RFPنهادپروژه)هايپيشنيازمندي

 
o جلوگیری از رسوب 

o رسوب غسفالتین و پارافین 

o االرضی تاسیسات و تجهیزات سطح 

o و گاز های بهبود برداشت نفت روش 

 رس زيجد 

o تبدیل 
o تصفیه 

  رنتق ل نف 

o مط لوله 
o  حمل و نقل دریایی 

 پ الاش 

o  نمودار جریان کلی در پاالیشیا 
o  های پاالیشیا  فرغورد 

 ك ربرد نف  در صن اع مختلف 

 رنورع فرآ رده ه ي نفتی   ك ربرد آ  در زندای ر زمره 

 ا زرلمللی در بهبود زنجیره ررزش نف      رررئه چشم رندرزي رز تج رب بین 

 ه ي آانده صنع  نف  چشم رندرز   چ لش 

 تركیب نف  خ م 

 

 ف ز د م پر ژه

 تحلیل زنجیره ررزش 

  مزا  رق بتی تحلیل 

o مزیت هزینه 

o مزیت تمایز 

  كت  ي    تحلیل، مستندس زي، بهینتهBench Mark      بررستی   تحلیتل تجربیت ت اهشتته   رستن د تت راخی در ،) 

   ملی نف  رارر در سطح شرك ه ي رصلی  زنجیره ررزش فع لی 

o ( تدارکات منابع تولیدلجستیک ورودی  

o عملیات تولیدهای عملیاتی ) فعالیت  

o ( تدارکات محصوالت و مدماتلجستیک مروجی  

o بازاریابی و فروش 

o مدمات پس از فروش 

 كت  ي    تحلیل، مستندس زي   بهینهBench Mark      بررستی   تحلیتل تجربیت ت اهشتته   رستن د تت راخی در ،) 

 درسطح  شرکت ملی نفت ایران  ي پیشتب    زنجیره ررزشه فع لی 

o های کسب و کار  سامتزیر 

o های مربوط به تحقیق و توسعه فعالیت 

o مدیریت منابع انسانیهای مربوط به  فعالیت 

o مینأسیستم تهای ستادی مربوط به تدارکات ) واحد  

 

  ك ربرد نف  خ م در صنع 

o باالدست 

o پایین دست  
 

 



 

 

(RFPهايپيشنهادپروژه)نيازمندي

 قلمرو پروژه:-3

 

 قلمرو موضوعي: -الف

ی موضنوع پیشننهادی بنه     های مختلف علمی و تخصصی  قلمرو پنروژ   های دانشی زنجیر  ارزش در حوز  با توجه به گستردگی مدل
ی  کنند و چنه بسنا در تکمینل فرغینند تحقینق نیناز بنه دامننه          ی تولید نفت وگاز بسند  نمی طور مستقیم و ایرمستقیم تنها به عرصه

مسنائل  بررسی صنایع دییر مرتبط با صنعت نفنت و ینا   طور مثال  فت و گاز است نیز بپردازد. بهموضوعات دییری که مرتبط با تولید ن
 دهی به تولید نفت و گاز از گذشته تاکنون. سیاسی یا اجتماعی در جهت

 

 قلمرو مكاني:-ب

ینران اسنت کنه تنأثیرات     کشنور ا  برای جمعیت غماری مربنوط بنه   مطالعهجغرافیایی مورد ی  به لحاظ تحقیق در محدود قلمرو مکانی 
با صننعت   گیرد. منظور از جمعیت غماری در مکان مورد مطالعه افراد مرتبط المللی غن نیز در ماورمیانه و جهان مورد ارزیابی قرار می بین

 است.داملی و مارجی  ؛ )مدیران  کارکنان و کارشناسان حوز  نفت و گاز در ایراننفت از ابتدای کشف نفت تاکنون

 

 زماني: قلمرو-ج

کلنی  است. هرچند در صورت نیاز بنه تحقیقنات    7111تا کنون در سال  7821قلمرو زمانی مورد تحقیق از ابتدای کشف نفت در سال 
 شناسی نیز اشار  کرد. های پی  از کشف نفت برای مطالعات زمین بایست به سال می

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(RFPهايپيشنهادپروژه)نيازمندي

 

 وژه:اقالم قابل تحویل، دستاوردها و نتایج حاصل از پر-4

در راسنتای   علمی و تخصصی با رویکرد بسترسازی فرهنیی و غموزشنی  کامالً مطابق با هدف اصلی در مروجی این طرح  اهداف کلی
 پژوهشنی گنزارش جنامع   همرا  با تجارب بین المللی در قالب ینک   های تابعه  مدیرت دان  سازمان)شرکت ملی نفت ایران و شرکت

 نینز  هنا  مسیر تحقنق غن  کهماهه برای انجا  کار تعیین شد   6 تا 3 زمانیی  باز سازی این طرح  اییچنین برای نههم ه مواهد شد.ئارا
 .گردد میه ئارا
 

  دانن  فرغینند تولیند نفنت     کمک می کند که در مسیر غموزشمخاطبان به  "و گاز در ایران زنجیر  تولید نفت گزارش جامع "تدوین 
نینر  جنامع    تکیه بر ذهنیتی پویا  غیند  بیاموزند. با ارائه این سند علمی و  را له صفر تا مرحله صدمرح  از استخراج نفتما  را از ابتدای 
گذری بنر مطالعنات علمنی تخصصنی در     که مواهد توانست  شودارائه می   تولیدی و اکتشافیهای  اندازی از فعالیت و اقتضایی  چشم

 .ایجاد کندرا برای موانندگان  و گاز حوز  نفت

 

 احل پيشنهادي پروژه:مر-5

توصنیفی و از   از لحناظ هندف   اسنت؛  کناربردی  ی کار  غموزشی و از لحاظ نتیجه وپژوهشی  صورت تحقیقات بهاز نظر نوع  پروژ این 
نینز بنا    غوری اطالعنات  روش جمنع بود  و  یپیمایش ات این پروژ قیتحقشود. استراتژی مورد استفاد  در  کیفی محسوب می  لحاظ داد 

هنای علمنی    چنین نتنای  حاصنل از کتناب   هم است.و مستندات تاریخی موجود مصاحبه فردی و گروهی   ای کتابخانهاز منابع  استفاد 
در  و مأمنذ  عننوان مننابع   ههای تخصصی نفتی بن  و ارائه گزارشات علمی براساس تجارب شرکتو مقاالت تألیف یا ترجمه شد  مشابه 

های الکترونینک در صنورت دسترسنی بنا امنذ مجوزهنای الز  نینز         مانه از کتاب هد گرفت.دسترس تحقیق نیز مورد استفاد  قرار موا
 گردد. استفاد  می

 
 شامل: "در ایرانزنجیر  تولید نفت  گزارش جامع "مراحل اجرایی طرح برای تولید 

 مرتبط با موضوع   و تخصصی علمی ی ها کارگرو ها و  شرکت  غماد  سازی 

 تعیین اهداف موضوع   

 با توجه به اهداف تعریف شد  گزارش جامعمختلف  های بندی و تألیف بخ  تقسیم ها و سرفصل تدوین 

 های نهایی های مطالعه و مروجی تعیین ورودی 

 با موضوعات مشابه   گزارش جامعمقایسه موضوعی  

 گزارش جامع کامل ریزی عملیاتی و تدوین برنامه 

 گزارش جامعویراستاری فنی و ادبی  

 گزارش جامعمذ و همچنین مستندات در انتهای درج منابع و مأ 

 گزارش جامعامذ مجوزهای الز  برای چاپ و نشر  

 پس از تأیید نهایی روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران به تعداد مقرر و در قطع مناسب گزارش جامعچاپ و انتشار  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(RFPهايپيشنهادپروژه)نيازمندي

 

 هاي اجرایي و ...( ساختار اجرایي، موانع و محدودیتسایر موارد ) از جمله  -6

  وابسته به قواعد و سنامتارهای تندوین کتنب علمنی و تخصصنی در      گزارش جامعاین طرح باتوجه به ماهیت  و تکمیلی سامتار اجرایی
 شرکت ملی نفت ایران و دارای چارچوب قواعد ذیل شامل:

 رسایی محتوای تولید شد  -

 صاریعد  وجود اعتبارات امت -

 عد  قضاوت و القای مفاهیم -

 عد  اشار  به موضوعات ایرمرتبط)در صورت انحراف  -

 متناسب با موضوع  اهداف و قلمرو تحقیق -

 توجه به شأن و جاییا  شرکت ملی نفت ایران -

 و متنی استفاد  از ابتکارات ماص موضوعی -

 امکان ارتباط مستقیم با موانند  -

 استفاد  از تصاویر مناسب با عنوان -

 گزارش جامععایت استانداردهای تألیف و تدوین ر -
 گردد.   لحاظ می  لحاظ کیفی و کمی )به شد  غوری های جمع تعداد صفحات و نوع داد  متناسب با گزارش جامع قطع همچنین

 

  :شامل ی موجو نیزها موانع و محدودیت
 ی در کسب موافقت و رضایت غنان برای انجا  مصاحبهدر زمان و مکان مناسب و یا عد  توانای مصاحبه عد  دسترسی به افراد مورد -

 های ناشی از اسناد ناکافی و یا عد  دسترسی به مستندات الز  محدودیت -

 کافیناتعیین بودجه کسب مجوزهای الز  در زمان ممکن   -

این زمیننه  ی متخصص در دلیل کمبود نیروی انسان ع بهوها ناشی از اجرای طرح توسط کارشناسان مرتبط با موض زمان کم و محدودیت -
 و... مصوص موضوع مورد مطالعهو در 

 

 زمان مورد نياز پروژه:-7

 است.)قابل مذاکر  تعیین شد   ما  6 تا 3پیشنهادی انجا  پروژ  از  زمانیی  باز طرح 
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 :تائيد  )مهر و امضاء( واحد متقاضي -8

 

 وادگی  سمت سازمانی و امضای تهیه کنند :نا   نا  مان

 : مسئول واحد7نا   نا  مانوادگی  سمت سازمانی  و امضای تأیید کنند  

 : رئیس واحد8نا   نا  مانوادگی  سمت سازمانی و امضای تأیید کنند  

 :نا   نا  مانوادگی  سمت سازمانی و امضای تصویب کنند : رئیس ادار  متقاضی



























حظات:مال

 تكميل اين فرم دليلي بر غيرتكراري بودن طرح نمي باشد. -1

 منظور تائيد صحت مندرجات ضروري مي باشد. هبواحد متقاضي توسط   RFPتائيد و امضاي فرم  -2
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