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نوع خدمت

خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی ()G2G

شرح خدمت

در راستای پیادهسازی بند چهارم سیاسـتهای کلی بخش نفت و گاز ،بند دوم سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی و بند ششم سیاستهای کلی علم و فناوری ،ابـالغی مقـام معظـم
رهبـری ،مبنی بر جذب و توسعه دانش و فناوریهای مورد نیاز صنعت نفت و نیز جایگاه این
فناوریها در اولویت "الف" نقشه جامع علمی کشور ،و با استناد به بند  6بخش ث ماده 3
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ،مبنی بر تدوین نظام جامع پژوهشی و برنامهریزی و
حمایت از فناوریها و فعالیتهای دانشبنیان و انتقال دانش فنی ،نظامنامه حاضر به منظور
توسعه فناوریهای مورد نیاز صنعت نفت با رویکرد توسعه درونزا و همکاریهای فناورانه با
کشورهای پیشرو و با هدف ارتقاء ظرفیتهای فناورانه درونی و ایجـاد هماهنگیهای الزم
میان بازیگران پژوهش و فناوری وزارت نفت معاونت مهندسی ،پژوهش و فناوری بروز رساني
نظام پژوهش و فناوري وزارت نفت را در دستور کار خود قرار داده است .خدمات مربوط به
طراحي و پياده سازي نظام نامه و خدمات مربوط به نظارت عاليه وراهبردي بر اجراي نظام
نامه در اين شناسه قرار خواهند گرفت.

منابع الزم برای انجام خدمت

کارشناسان و متخصصان حوزه مديريت پژوهش ،فناوري و نو آوري صنعت نفت
متخصصان و صاحبنظران و همكاران مرکز تحقيقات سياست علمي کشور به عنوان
مشاور طرح
قوانين  ،دستورالعملها و ضوابط منتشره باالدستي

سخت افزار و نرمافزارهاي تخصصي
قوانین و مقررات باالدستی

قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت
سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي
نقشه جامع علمي کشور
برنامه هاي پنج ساله توسعه کشور

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

خدمات مربوط به طراحي و پياده سازي نظام نامه  6 :ماه
خدمات مربوط به نظارت عاليه وراهبردي بر اجراي نظام نامه :در طول مدت پياده سازي و
اجراي نظام نامه

