مديريت دانش در پروژه هاي صنعت نفت
ًؾش ثِ ايٌكِ داًص ٍ تجشثيبت سبصهبى دس صهشُ هْوتشيي داسائي ّبي آًْب هحسَة هي ضًَذ ،دس چٌذ سبل
اخيش ثشخَسداسي اص سيستن ٍ ضيَُ ضٌبسبئي ،تَليذ ،پشداصش ،اسائِ ٍ ثِ كبسگيشي داًص ٍتجشثيبت ،دس ثسيبسي
اص سبصهبى ّب ٍ ضشكت ّبي ثضسگ دًيب هَسد تَجِ ٍيظُ قشاس گشفتِ است.
تحقيقبت هشكض ثْشُ ٍسي ٍ كيفيت آهشيكب كِ دس اٍاخش سبل  ٍ9111دس اسٍپب اًجبم ضذ ًطبى هي دّذ كِ دس
ثيص اص  05دسصذ ثْتشيي سبصهبى ّب ،هذيشيت داًص ثِ عَس ٍيظُ دس ساّجشدّبي هذٍى آًْب گٌجبًذُ ضذُ
است.
اص سَي ديگش دس كطَسّبي ثشخَداس اص هَّجت رخبيش فسيلي ،صٌقت ًفت ثِ فٌَاى صٌقت ساّجشدي ً ،قص
هحَسي دس پيطشفت ،تَسقِ هلي ٍ جبيگبُ ثيي الوللي داسد.
ًؾش ثِ جَاًت هختلف اّويت پشٍطُ ّبي صٌقت ًفت اص جولِ حجن قبثل تَجِ افتجبسات ٍ ّضيٌِ ّبي
هشثَط ثِ ايي ثخص ،گستشدگي آًْب دس سغح كطَس ٍ تبثيشات صيش سبختي ايي هَاسد دس تَسقِ جبهقِ ،اجشاي
ثْيٌِ پشٍطُ ّبي ايي صٌقت دسقبلت ثِ حذاقل سسبًذى ّضيٌِ ٍ صهبى ًٍيض سفبيت كيفيت الصم اص اصلي تشيي
دغذغِ ّبي هسئَليي ٍدست اًذكبساى ايي پشٍطُ ّب ٍ ثِ كبسگيشي آًْب دسهَاسد هطبثِ ،هَضَفي ضشٍسي ثِ
ًؾش هي سسذ.
صهبًي كِ دساجشاي پشٍطُ ّب دچبس هطكالتي هي ضَين ٍ ثشاي آًْب ساُ حلي پيذا هي كٌين ،دسًْبيت ثِ تجشثِ
اي خَاّين سسيذ كِ ايي تجشثِ هقوَال دس رّي افشاد دسگيشحل هطكل ،ثبقي هي هبًذ ٍ هوكي است ثب سفتي
ايي افشاد ّيچ گبُ دس سبصهبى پشٍطُ هَسد استفبدُ هجذد قشاس ًگيشدً .تيجِ ايٌكِ دس صَست ثشٍص هطكل
هطبثِ  ،هوكي است الصم ضَد سبصهبى جْت حل آى هجذدا صهبى ٍّضيٌِ صيبدي ساصشف ًوبيذٍ .لي اگش
تجشثِ ٍ داًص قجلي حفؼ ٍ ًگْذاسي ضَد ،دٍ هضيت ثِ ٍجَد هي آيذ:
 هوكي است اص ثشٍص هطكل هطبثِ پيطگيشي ضَد. دس صَست ثشٍص هطكل صهبى ٍ ّضيٌِ كوتشي جْت حل آى هصشف هي گشدد.دس ايي ساستب ثِ هٌؾَس ايجبد سبصهبى هطخص جْت اًجبم ايي فقبليت ،ثخص هذيشيت داًص ثِ فٌَاى يك
ٍاحذ هستقل دس هجوَفِ ّبي كبسي اص قجيل حَصُ كبسفشهبيي ،هطبٍساى ،پيوبًكبساى ،تبهيي كٌٌذگبى ٍ...
فقبل دس صٌقت ًفت قبثل تقشيف ٍجبًوبيي هي ثبضذ.

اضبسُ ثِ ايي ًكتِ ضشٍسي است كِ آًچِ دس ايي ساستب ثبيذ ثِ فٌَاى يك اصل اسبسي هذًؾش قشاسگيشد،
فشٌّگ سبصي دسثحث لضٍم اًجبم ايي فقبليت ٍتسشي تفكش ٍ ًگشش هجتٌي ثش آى ثخص ّبي هختلف جبهقِ
اص جولِ هشاكض آهَصش فبلي هشتجظ ،ثخص كبسفشهبيي ،هطبٍساى ٍ هجشيبى پشٍطُ ّب هي ثبضذ.
اقذاهبت فلوي كِ اهشٍصُ دس كطَسّبي پيطشفتِ دس ساستبي گستشش هذيشيت داًص دس هحَسّبي گًَبگَى
اصقجيل هذل ّبي هختلف هذيشيت داًص هجتٌي ثش اًَاؿ داًص ٍ يب فشآيٌذّبي هذيشيت داًص ٍ هَاسدي اصايي
قجيل صَست هي گيشد ،ثيبًگش اّويت ايي سضتِ جذيذ تخصصي دس هجبهـ داًطگبّي ٍ فلوي هغشح دس دًيب
است.
آهبس ٍ اسقبم اسائِ ضذُ دس صهيٌِ ثْشُ ثشداسي فولي اص هذيشيت داًص دس هحَسّبيي چَى كبّص چطوگيش
ّضيٌِ ّب ٍ افضايص قبثل تَجِ دس آهذ ّب ٍ سبيش ًتبيج هثجت ًبضي اص پيبدُ سبصي سبهبًِ هذيشيت داًص دس
سبصهبى ّبي فقبل دسايي صهيٌِ ،گَيبي اثش ثخطي ٍيظُ فقبليت هزكَس دس سًٍذ تَسقِ كوي ٍكيفي سبصهبى ّب
اص جَاًت هختلف است.
ثٌب ثِ اؽْبس ضشكت  Schlumbergerكِ اص سبصهبى ّبي هقتجش فقبل صٌقت ًفت دس سغح ثيي الوللي ثِ
حسبة هي آيذ ،ثقضي اص ًتبيج هْن پيبدُ سبصي سيبست ّبي هذيشيت داًص دس ايي ضشكت پشٍطُ هحَس،
ضبهل ثيص اص 055هيليَى دالس صشفِ جَيي دس ّضيٌِ ّب ثِ ّوشاُ سَدّبي غيش هلوَع ديگش هي ثبضذ.
ثب اًجبم ايي اقذام صهبى پبسخ ضشكت ثشاي سفـ هطكالت فٌي تب  10دسصذ ٍ ثشاي تَسقِ ٍ اصالح سيستن
ّبي هٌْذسي تب  50دسصذ ثْجَد يبفتِ است ٍ تبثيش ايي كبّص ّب هٌجش ثِ ثْشُ ٍسي فولي ثبالتش ٍاسائِ
خذهبت ثْتش ثِ هطتشيبى گشديذُ است.
هَضَؿ پيبدُ سبصي ًؾبم هذيشيت داًص دس كطَس هب عي دِّ اخيش دس ثخص ّبيي هَسد تَجِ قشاسگشفتِ
است .آًچِ هتضوي فوليبتي ضذى ٍثِ ثْشُ ثشداسي سسيذى هذيشيت داًص است،فالٍُ ثشلحبػ ًوَدى
صيشسبخت ّب ٍپيص ًيبصّبي آى ً ،گشش كبسثشدي ٍ خشٍجي هحَس ًسجت ثِ آى هي ثبضذ كِ ثِ ًؾشهي سسذ
ايي هْن ثبيذ هجٌب ٍ دغذغِ اصلي هتَليبى ٍ دست اًذسكبساى هذيشيت داًص  -ثِ ٍيظُ دس سغَح كالى-
گشدد.
اهيشهٌصَس فجذاللْي
هذيش ثخص هذيشيت داًص
ستبد عشح ّب ٍ پشٍطُ ّبي ٍيظُ ٍصاست ًفت

