شركت ملي نفت ايران
شركت پايانه هاي نفتي ايران

« فرم درخواست پيشنهاد پروژه پژوهشي «
» )« REQUEST FOR PROPOSAL (RFP

سازمان يا شركت كارفرما :شركت پايانههاي نفتي ايران ( واحد پژوهش و فناوري )

عنوان پروژه به فارسي:
تحليل شکاف دانشي در فرآيندهاي اندازه گيري وصحت سنجي نفت خام صادراتي پايانه نفتي خارگ

عنوان پروژه به انگلیسي:
Knowledge gap analysis in the processes of measuring and validating crude oil
exported from Khark Oil Terminal

مهلت ارسال پیشنهاد:
ده روز كاري از تاريخ اعالم فراخوان در سامانه ساتع ( مطابق با فايل راهنماي شركت در فراخوان )

تهیه كننده:
اداره پژوهش و فناوري شركت پايانههاي نفتي ايران
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 -1واحد پژوهشي بعنوان كارفرما :شركت پايانههاي نفتي ايران
 -1-1معرفي شركت و تبيين چشم انداز
شركت پايانههاي نفتي ايران سازماني است عملیاتي ،تخصصي و حرفهاي كه در حوزههاي دريافت،
ذخیره سازي ،اندازه گیري ،پهلودهي و جداسازي كشتي هاي نفتي ،صادرات و واردات نفت خام و
فرآورده هاي نفتي فعالیت مي نمايد و مأموريت اصلي آن كمك به تداوم تولید و صادرات و واردات نفت
خام ،مواد نفتي مبادله اي ( طرح سوآپ) و میعانات گازي كشور و تكمیل زنجیرهي ارزش نفت و ايفاي
نقش شايسته در استمرار زنجیره تأمین انرژي ملي  ،منطقه اي و بین المللي مي باشد .
اين شركت ارتقاي سطح رضايت مندي مشتريان و ذي نفعان كلیدي از طريق خلق سازمان استراتژي
محور ،يادگیرنده ،سالم و متعالي  ،تداوم و بكارگیري اصل بهبود مستمر را اساسي ترين محور خط مشي
جامع خود مي داند و به همین منظور و در جهت توسعهي پايدار و دانايي محور و تحقق اهداف چشم
انداز ،رعايت الزامات استانداردهاي ( ISO 11110 )5102و ( ISO 00110 )5102و( ISO 02110 )5102را
در دستور كار خود قرار داده و خود را به رعايت موارد ذيل متعهد مي نمايد:


سرآمدي عملیاتي در عرصه هاي بین المللي به لحاظ ظرفیت ،كیفیت ،سرعت و دقت و
ايمني عملیات صادرات /واردات مواد نفتي ،از طريق كسب ،بكارگیري ،ارتقا و اشاعهي فن
آوري ها و ابزارهاي اثربخش و روزآمد مديريتي و نوآوريدر نحوهي ارائهي خدمات و
فرآيندها متناسب با نیاز مشتريان و خلق سازمان استراتژي محور.



بكارگیري و توسعه منابع انساني شايسته ،توانمند ،حرفه اي و با انگیزه و وفادار به آرمان ها
و ارزش هاي سازمان و خلق سازمان متعالي و پويا .



گسترش و حمايت از كار تیمي و گروهي و برهم افزايي فكري و افزايش بهره وري و انتقال
دانش و تجارب كاركنان به يكديگر از طريق قابلیت هاي سیستمي و فضاي مشاركت و
تبادل اطالعات و ايجاد حافظه سازماني و در نهايت تبديل سازمان به سازماني يادگیرنده.



حفظ و ارتقاي فرهنگ سازماني از طريق تقويت فضاي اعتماد و احترام متقابل ،و ايجاد
محیطي صمیمي و بانشاط ،دلبستگي سازماني و افزايش اعتبار و ارزش تخصص ،مهارت و
ارشديت و در نهايت خلق سازماني سالم .



بسترسازي و حركت در جهت انجام خدمات به موقع همراه با قیمت ،سرعت ،دقت و كیفیت
مناسب در چارچوب نیاز مشتريان و گسترش فرهنگ مشتري مداري و عملكرد بنگاه
اقتصادي.



پیشگیري از آلودگي هاي زيست محیطي و حوادث شغلي



انطباق با كلیه ي قوانین و مقررات حاكم بر فعالیت ها و خدمات شركت و ساير الزامات
مرتبط
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-2مقدمه:
سازمانها همواره در حال تولید تجارب و درسآموختههاي ارزشمند در حین پروژهها و فرآيندهاي
كاري هستند ،اما تالشي منسجم براي جمعآوري ،تبادل ،نگهداري ،به روز آوري و استفاده مجدد از
آنها نميكنند و به همین جهت دچار دوبارهكاري و تكرار خطاها و فراموشي بهبودها ميشوند.
مديريت دانش ( )Knowledge Management-KMبر اساس همین ديدگاه و با مفهومي شامل
كنترل و بهبود كلیهي فرآيندهاي كسب ،كشف ،به كار گیري ،تسهیم و تبادل ،اندازهگیري و ذخیره-
سازي دانش درون سازمان طراحي گرديده است.
مجموعه داناييهايي كه در شركت پايانه هاي نفتي ايران در حین فرآيندهاي كاري به وجود آمده
است ،بارزترين بخش سرمايههاي نامشهود اين سازمان محسوب ميشود .اين سرمايهها در تجربیات
مديران و كاركنان ،استانداردها ،مستندات ،تجهیزات ،بینشهاي ناشي از طرحها و  ...مستتر است
كه با مديريت سرمايههاي دانشي خود راههاي رفته را بازآزمايي ميكند و دانشهاي تولید شده حین
انجام كار و اجراي پروژههاي گوناگون را مستند مينمايد.

 -3بيان مسأله:
براساس نقشه راه استقرار مديريت دانش كه در شركت پايانه هاي نفتي ايران تدوين شده ،ضروري
است تا ارتباط فرآيندهاي اصلي و تخصصي سازمان مورد واكاوي قرار گیرد و تحلیل شكاف دانشي
در حوزه هاي تخصصي تعیین و برنامه مدون جهت رفع موانع در اين خصوص عملیاتي گردد.
اولین قدم در اجراي راهكارهاي مديريت دانش در يك بخش از سازمان ،پرداختن به اهداف
استراتژيك آن بخش است .به اين ترتیب كه ابتدا اهداف سازماني در سطح واحدها براساس اهداف
استراتژيك كل سازمان تعريف ميشوند و پس از شناسايي حوزهها و فرآيندهاي كلیدي مرتبط با
اين اهداف ،دانش مورد نیاز(نیازهاي دانشي) جهت تقويت حوزههاي كلیدي و تحقق اهداف تعريف
شده شناسايي ميشوند.

-4اهداف طرح پژوهشي اعطاي پژوهانه:
در راستاي تحقق اهداف زير الزم است تا با استفاده از نقشهي دانش ،وضعیت موجود سازمان در هر
حوزهي دانشي ()AS-IS؛ مانند دانشهاي موجود ،مستندات موجود ،انجمنهاي تخصصي موجود،
خبرگان موجود و ...شناسايي و سپس با توجه به انواع مختلف شكاف دانشي ،راهكارهاي مديريت
دانش را جهت ارتقاء هر حوزهي دانشي و به تبع آن تحقق وضعیت مطلوب تعیین كرد.
 .0شناسايي منابع دانشي ،نقاط ضعف و خالءهاي موجود جهت رفع شكافهاي دانشي در
فرآيند اندازه گیري و صحت سنجي شركت و تعیین نقاط قوت و قابل بهبود مديريت دانش
و شناسايي راهكارهاي مناسب جهت ارتقاء شرايط موجود در فرآيند اندازه گیري و صحت
سنجي
 .5استخراج دانش تولید شده از ذهن مديران و كارشناسان فرآيند اندازه گیري و صحت
سنجي ،ارزيابي و طبقه بندي آن در راستاي شناسايي شكاف دانشي موجود در میان
كارشناسان و خبرگان فرآيند اندازه گیري و صحت سنجي
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 .3شناسايي شكاف دانشي موجود در میان فرآيند اندازه گیري و صحت سنجي و ساير
فرآيندهاي كلیدي شركت در راستاي ايجاد نظامي به منظور شناسايي و ثبت درس آموخته
هاي حاصل از اجراي فرآيند اندازه گیري و صحت سنجي
 .0شناسايي راهكارهاي مديريت دانش جهت ارتقاء دانش و رفع شكافهاي دانشي در فرآيند
اندازه گیري و صحت سنجي
 .2امكان فراهم ساختن برگزاري انجمن هاي دانشي پیرامون مشكالت كاري و استفاده از هم
افزايي حاصل از كار گروهي جهت حل مشكالت
 .6ايجاد انگیزه هاي مناسب براي كاركنان به منظور شركت در فعالیتهاي تسهیم دانش در
فرآيند اندازه گیري و صحت سنجي
 .7آموزش روشهاي استخراج دانش به تیم هاي تخصصي مربوطه در فرآيند اندازه گیري و
صحت سنجي

 -5نيازها و انتظارات طرح


شناسايي نیازهاي دانشي و تحلیل شكاف دانش در حوزه اندازه گیري و صحت سنجي
شركت



تحلیل شكاف دانشي و تدوين راهكارهاي اصالحي مديريت دانش جهت رفع شكافهاي
دانشي در حوزه فرآيند اندازه گیري و صحت سنجي

الزم به ذكر است كه خروجي اين طرح بايستي يك تصوير واضح از عناوين انواع مختلف شكاف
دانشي ،عناوين منابع دانشي متناسب جهت رفع شكافهاي دانشي ،اسامي مخاطبان هريك از
شكاف هاي دانشي و عناوين راهكارهاي مختلف مديريت دانش جهت رفع انواع شكاف دانشي
در فرآيند اندازه گیري و صحت سنجي را ايجاد كند.
 -1-5مراحل طرح
عنوان

مراحل

تشكیل كارگروه تخصصي يا انتخاب خبرگان موضوعي در فرآيند اندازه گیري و صحت سنجي شركت
شناسايي شكافهاي دانشي موجود در فرآيند اندازه گیري و صحت سنجي و بررسي سطح تكنولوژي
تجهیزات موجود و دانش و توانمندي پرسنل
شناسايي شكافهاي دانشي موجود بین فرآيند اندازه گیري و صحت سنجي و ساير فرآيندهاي كلیدي شركت
شناسايي نقاط ضعف و خالءهاي دانشي فرآيند اندازه گیري و صحت سنجي و تحلیل شكاف دانشي داخلي و
خارجي فرآيند اندازه گیري و صحت سنجي
تحلیل شكافهاي دانشي و تدوين راهكارهاي اصالحي مديريت دانش در فرآيند اندازه گیري و صحت سنجي
تدوين سند رويه تحلیل شكافهاي دانشي
برگزاري جلسه آموزش نحوه شناسايي و تحلیل شكافهاي دانشي ويژه مهندسان دانش
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 -2-5تخصص هاي مورد نياز


مديريت دانش ،مهندسي هاي مرتبط شامل مهندسي صنايع و ...

 -6بخش مديريتي
 -1-6طرح مديريت پروژه:
 -0مدارك و سوابق علمي  ،پژوهشي و تحصیلي مجري و همكاران طرح در امتیازدهي بخش مديريتي
پروژه نقش اصلي را دارا مي باشد.
 -5اداره پژوهش و فناوري پايانه هاي نفتي ايران ،كنترل و نظارت بر حسن اجراي پروژه را در طول
زمان انجام كار برعهده دارند.

 -2-6مدت زمان طرح:
مدت زمان پیشنهادي اجراي پروژه شش ماه شمسي مي باشد.

 -3-6چگونگي استقرار تيم پروژه:
اياب و ذهاب به مناطق عملیاتي شركت پايانه ها و تامین غذا و اسكان تیم پروژه در مناطق عملیاتي
بر عهده شركت پايانههاي نفتي ايران مي باشد و نیاز به قید اين هزينه ها در پیشنهاد طرح نیست.
همچنین در صورتي كه مجري نیاز به خدمات بیشتر داشته باشد ،مي بايستي جزيیات آن را در پیشنهاد
طرح تشريح نمايد.

 -7شرايط شركت و نحوه ارسال پيشنهادها به كارفرما
در راستاي شیوه نامه اجرايي وزارت نفت (به شماره  51/5-727تاريخ  ) 0312/00/53و يا نسخه
هاي به روز شده بعدي كه موضوع آن اعطاي پژوهانه توسط وزارت نفت به اعضاي هیات علمي
دانشگاهها و مراكز تحقیقاتي در صنعت نفت مي باشد ،در صورت شمول متقاضیان جهت استفاده از طرح
پژوهانه ،فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتي شامل دو بخش فني و مالي مي باشد كه مطابق با راهنماي شركت
در فراخوان ( پیوست يك در سامانه ساتع ) مي بايست تكمیل و ارسال گردد.

 -1-7جدول امتيازدهي :
پس از ارسال پیشنهاد ها از طرف موسسه (دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي
مجوز از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري مي باشد ).يا متقاضي(عضو هیأت علمي موسسه با مرتبه علمي
حداقل استادياري كه از اعتبار طرح پژوهانه وزارت نفت استفاده مي نمايد) ،مراتب جهت داوري به
كمیته علمي -اجرايي ارجاع مي گردد.
روش ارزيابي و انتخاب موسسه /متقاضي ،ارزيابي بر اساس كیفیت ( )QBSمي باشد و تمام پیشنهادهاي
ارايه شده طبق جدول ارزيابي زير بررسي مي گردد .لذا الزم است تا اطالعات و مستندات موارد مشخص
شده در جدول مذكور در پروپوزال فني بطور كامل و دقیق ارائه گردد.
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جدول ارزيابي طرح پژوهشي
رديف
0

معيار ها

امتياز

ضريب

عالي

خیلي خوب

خوب

متوسط

ضعیف

1-1

درک کامل  RFPشامل قابلیت تحقق اهداف ،مناسب بودن روش
کار برای اجرا در شرکت پایانه های نفتی ایران

5

5

4

3

2

1

2-1

گواهی حسن انجام کار طرح های تحقیقاتی صنعتی خاتمه یافته،
حداکثر مربوط به  3سال گذشته و حداکثر  3مورد *

3

5

4

3

2

1

3-1

برنامه زمانی مشاور با توجه به زمان پیشنهادی انجام کار

2

5

4

3

2

1

ضريب

عالي

خیلي خوب

خوب

متوسط

ضعیف

1-2

تحصیالت مجری و همکاران طرح پژوهشی

3

5

4

3

2

1

2-2

تجربه مجری و همکاران طرح پژوهشی

3

5

4

3

2

1

ضريب

عالي

خیلي خوب

خوب

متوسط

ضعیف

5

3

1-3

2-3

روش شناسي /متدولوژي

كاركنان كلیدي موثر

ساير معیارها:
فعالیت پژوهشی شامل مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده در نشریات
بین المللی و مجالت مورد تایید وزارت عتف/راهنمایی پایان نامه
های خاتمه یافته دانشجویان تحصیالت تکمیلی /ثبت اختراع یا
اکتشاف /تالیف و ترجمه کتاب به زبان فارسی/جایزه های ملی و بین
المللی /سابقه دریافت پزوهانه

3

5

4

3

2

1

به کارگیری سخت افزار و نرم افزار مناسب در راستای اهداف طرح

1

5

4

3

2

1

*درخصوص گواهي حسن انجام كار چنانچه موضوع مرتبط با طرح پژوهشي باشد امتیاز عالي و در غیر اينصورت به تناسب
امتیاز داده مي شود.

 -2-7قالب ارايه پيشنهادها:
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتي در سامانه ساتع درج گرديده است و مي بايست در فرمت ياد شده تكمیل و در
سامانه بارگذاري گردد.
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