ػٌَاى هقالِ :تحقیق ٍ پظٍّص ضشٍست اًکاس ًاپزیش
هحسي حائشی ًظاد
کاسضٌاع تحقیق ٍ تَسؼِ ضشکت ساُ اًذاصی ٍ تْشُ تشداسی غٌایغ ًفت ()OICO

 هقذهِ:
سٍیکشد کًٌَی غٌؼت ًفت داًص هحَسی ٍ في آٍسی هحَسی است ٍ تِ دلیل ٍجَد تقاضای جذی دس غٌؼت ًفت،
ضایستِ است هحیظ ّای ػلوی ٍ تحقیقاتی دس ساستای ًیاص ّای غٌؼت ًفت حشکت کشد .تحقیق ٍ تَسؼِ دس غٌؼت
ًفت تِ ػٌَاى هَتَس هحشک تَسؼِ غٌؼتی ،اقتػادی ٍ اجتواػی کطَسهاى ،اّویت ٍ اٍلَیت هضاػف داسد صیشا تا
ٍجَد رخایش ػظین ًفت ٍ گاص اص یک سَ ٍ ًیاص سٍص افضٍى هلی ٍ تیي الوللی تِ ایي هٌثغ خذادادیّ ،ش گًَِ تالش تشای
سٍص آهذ کشدى ایي غٌؼت تِ ّذف جلَگیشی اص اتالف هٌاتغ ،استفادُ تْیٌِ اص هٌاتغ ،اهکاًات ،تجْیضات ٍ تأسیسات ٍ
تْشُ تشداسی اغَلی ٍ هٌغقی ٍ غیاًت اص آًْا تا استفادُ اص فٌاٍسیْای پیطشفتِ ٍ فشاّن ساختي صهیٌِ ّا ٍ تستشّای
هٌاسة تشای اًجام پظٍّص ٍ ًیض ٍ جزب ٍ تَهی ساصی فٌاٍسیْای ًَیي ،تسیاس تأثیش گزاس ٍ حیاتی است .غٌؼت ًفت اص
هَثشتشیي ٍ تضسگتشیي غٌایغ جْاى ٍ ایشاى است .تأثیش تشجستِ ایي غٌؼت دس اقتػاد ،سیاست ٍ تَسؼِ ایشاى اًکاس
ًاپزیش هی تاضذ .اهشٍصُ تشای ضتاب تخطیذى تِ سضذ ٍ تَسؼِ اقتػادی ٍ سسیذى تِ حذاقل ّای تَسؼِ یافتگی،
تحقیق ٍ پظٍّص اص ًخستیي ًیاص ّا تِ ضواس هی سٍد ،اص ایي سٍ ،دس سال ّای اخیش ،ساصهاى ّای دٍلتی اقذاهاتی سا دس
جْت تَسؼِ کوی ٍ کیفی اهش پظٍّص اًجام دادًذ.
 تؼشیف تحقیق ٍ اًَاع آى
تحقیق دس لغت تِ هؼٌای کطف حقیقت ،سسیذگی تِ حقیقت یک اهش ٍ کَضطی سٍضوٌذ تشای پاسخگَیی تِ
هسألِ ّای ػلوی است کِ هٌجش تِ ًَآٍسی ٍ پیطشفت ػلن هیضَد .فؼالیت ّای تحقیق ٍ تَسؼِ ( )R&Dػثاستٌذ اص:
تحقیقات پایِ ،تحقیقات کاستشدی ٍ تحقیقات تَسؼِ ای .تحقیقات پایِ ای ػثاست است اص تحقیقات اتتذایی کِ تشای
کسة داًص ػلوی جذیذ اًجام هی گیشیذ ٍ یافتِ ّای ػلوی سا دس قالة قَاًیي کلی ٍ تا استفادُ عشح ّا ٍ ًظشیِ ّای
تثییٌی پایِ سیضی هی کٌذ .تحقیقات کاستشدی تِ هٌظَس تؼییي کاستشدّایی دس تِ کاسگیشی یافتِ ّای تحقیقات پایِ یا
تِ هٌظَس تؼییي سٍش ّای جذیذ یا ساُ ّای تذست آٍسدى تشخی ّذف ّای خاظ اص پیص تؼییي ضذُ ،اًجام هی ضَد.
ایي ًَع تحقیق ،تا دس ًظش گشفتي داًص هَجَد ٍ ٍسؼت آى ،تِ هٌظَس حل هطکالت هؼیي تِ اجشا دس هی آیذ .تحقیقات
تَسؼِ ای ،ػثاست است اص کاستشد داًص تِ هٌظَس تَلیذ هَاد ،اتضاس ،هحػَالت ،فشآیٌذّا ،سٍش ّا ٍ ّوچٌیي تَلیذ ٍ

اسائِ خذهات جذیذ یا خیلی پطشفتِ کِ سْن آى سا هی تَاى دس استثاط تگٌاتٌگ تا قاتلیت ّای في آٍساًِ ّش کطَس
سٌجیذ.
 ضاخع ّای پظٍّطی
ضاخع ّای هختلفی تشای تحلیل ٍضؼیت پظٍّص دس یک کطَس ٍجَد داسد کِ ػوذُ تشیي ّا ػثاستٌذ اص:
ً سثت اػتثاسات تحقیقاتی تِ تَلیذ ًاخالع هلی:
ضاخع اػتثاسات تحقیقاتیّ ،ش چٌذ تِ تٌْایی ٍ جذای اص سایش ضاخع ّای تحقیقاتی ًوی تَاًذ گَیای ٍضؼیت
تحقیقات کطَس تاضذ ،اها تِ ػٌَاى ًیشٍی هحشکِ هَتَس تحقیقات کطَس ،اص اّویت ٍیظُ ای تشخَداس است .اص ایي سٍ
سْن اػتثاسات تحقیقاتی اص دس آهذ ًاخالع هلی دس کطَسّای هختلفّ ،وَاسُ تِ ػٌَاى یک ضاخع هْن تَسؼِ
یافتگی هَسد تَجِ قشاس هی گیشد.
 تؼذاد پظٍّطگشاى:
ضاخع ػوذُ دیگشی کِ دس اسصیاتی سغح تحقیقات کطَس هَسد استفادُ قشاس هی گیشد ٍ حتی یکی اص هؼیشّای تَسؼِ
یافتگی حساب هی ضَد ،ضاخع ًیشًٍی اًساًی یا تِ دیگش تؼثیشّ ،واى ضاغالى دس تخص تحقیقات است .تِ ػثاست
دیگش ّش چِ تؼذاد هحققاى ٍ تکٌیسیي ّای ضاغل دس تخص ّای تحقیقاتی کطَس تیطتش تاضذ ،دس آى جاهؼِ تحقیق ٍ
تَسؼِ اص جایگاُ هغلَب تشی تشخَداس است.
 تحقیق ٍ تَسؼِ دس غٌؼت ًفت
اص فَساى اٍلیي چاُ ًفت ایشاى ٍ خاٍسهیاًِ دس هسجذسلیواى ٍ تِ دًثال آى تَلذ غٌؼت ًفت ایشاى سال ّا هی گزسد.
اصآى صهاى کِ هشدم تٌْا تشای سٍضٌایی اص ًفت خام استفادُ هی کشدًذ تا اهشٍص کِ تقشیثا دس ّش غٌؼتی ،سدپایی اص ًفت
خام ٍ فشآٍسدُ ّایص دیذُ هی ضَد ،تحقیقات فشاٍاًی اص سَی پظٍّطگشاى هختلف دس تواهی صهیٌِ ّا ٍ کاستشدّای
هشتَط تِ ًفت خام اًجام ضذُ استّ .ویي تحقیقات ،پیطشفتْای تکٌَلَطی ٍسیؼی سا دس صهیٌِ غٌایغ ًفت،گاص ٍ
پتشٍضیوی دس پی داضتِ است .هسلوا" ػاهل هَثشی کِ هیضاى تَلیذ دسدِّ ّای آیٌذُ تِ آى ٍاتستگی فشاٍاًی داسد،
تکٌَلَطی است .چگًَگی ظَْس ٍ تشٍص تکٌَلَطی ٍ ًحَُ تِ کاسگیشی آى ،تؼییي کٌٌذُ هیضاى تَلیذ دسآیٌذُ غٌؼت
ًفت خَاّذ تَد .غٌؼت ًفت تِ ػٌَاى اّشهی قذستوٌذ دس هَاصًِ قذست ،دس هٌغقِ ٍ دس سغح جْاًی ،جایگاُ ٍیظُ ای
داسد ٍ اص ّویي سٍ اػتالی ایي غٌؼت تٌیادیي تِ ػٌَاى یکی اص الضهات هلی کطَس تلقی هی ضَد .دس ًگاّی کلی تِ
چاسچَب ٍ کلیت تشًاهِ جاهغ تَسؼِ ًفت ٍ ًگاّی ػویق تش تِ هفاد ٍ ساّثشدّای تَسؼِ هلی دس افق  ٍ 4141تشًاهِ
پٌجن تَسؼِ ،ایي ًکتِ اًسثاط هی ضَد کِ تَسؼِ ایي غٌؼت ،تٌْا اص ساُ ضاّشاُ استقای فٌاٍسی ٍ تْشُ هٌذی اص
اتضاسّای ًَیي ،تِ لحاػ غٌؼتی ٍ دس تؼذ کالى تش اص ًقغِ ًظش سیاسی ٍ استشاتظیک هی گزسد .دستیاتی تِ تکٌَلَطی

ّای جذیذ ٍ تثثیت آًْا تِ ػٌَاى تاثیشگزاستشیي ػاهل دس تَلیذً ،یاصهٌذ اًجام تحقیقات هتٌاسة ٍّذفوٌذ است،
ًقص ٍ جایگاُ اهش تحقیق ٍ تَسؼِ دس تَسؼِ غٌؼت ًفت اهشی تذیْی ٍ اًکاس ًاپزیش است تحقیق ٍ تَسؼِ تِ کاس
خالقاًِای گفتِ هیضَد کِ تِ عَس سیستواتیک اًجام هی ضَد تا تِ داًص هَجَد تیفضایذ ٍ ایي داًص سا تشای اتذاع
کاستشدّای تاصُ تِکاس تثشد.
ً تیجِ گیشی:
پظٍّص ٍ فٌاٍسی دس دًیای اهشٍص ،صیش تٌای سضذ ٍ تَسؼِ اقتػادی ٍ پیطشفت ّوِ جاًثِ تخص ّا ٍ غٌایغ هختلف تِ
ضواس هی سٍد ٍ جایگاُ آى دس غٌؼت ًفت ،هتوایض ٍ تشجستِ است ،اص ایي سٍ دستیاتی تِ قاتلیت ّای في آٍساًِ دس
غٌؼت ًفت ،تاػث ایجاد خلق ثشٍت ٍ کسة اقتذاس غٌؼتی ،سیاسی ٍ اقتػادی هی ضَد .اص سٌذ چطن اًذاص ٍ
ّوچٌیي تشًاهِ ّای ٍصاست ًفت چٌیي تش هی آیذ کِ دستیاتی تِ افق چطن اًذاص ٍ سسیذى تِ ستثِ اٍل دس صهیٌِ ّای
ػلوی ٍ في آٍسی دس خاٍسهیاًِ ،تا ساّثشدی داًص هحَس ٍ پظٍّص هیسش هی ضَد ،تِ جشأت هی تَاى گفت دس فشآیٌذ
تَسؼِ ٍ چطن اًذاص غٌؼت ًفت کطَس ،پظٍّص کلیذ تَسؼِ غٌؼت ًفت هی تاضذ .دس تحقق سیاست ّای کالى
استقای فٌاٍسیً ،قص هشاکض تحقیق ٍ تَسؼِ تِ ػٌَاى هشاکض تَلیذ ٍ تغثیق فٌاٍسیً ،قطی غیش قاتل اًکاس است.
استشاتظی تحقیق ٍ تَسؼِ خَد هتاثش اص یک استشاتظی کالى ،یؼٌی استشاتظی تکٌَلَطی است ،استشاتظی تکٌَلَطی تا
تَجِ تِ اّذاف کالى غٌؼت ًفت ،تَاًوٌذی داخلی ٍ هیضاى جزاتیت تکٌَلَطی ّای کلیذی ٍ سٍش اکتساب آًْا سا
هطخع هی کٌذ.

