
تدوين استراتژی تکنولوژی در شرکت نفت بهران
استفاده از مدل ريک و ديکسون

جناب آقای دکتر نصير زاده: نام استاد 
تکنولوژی و نوآوری: نام درس 

سارا   عالء: نام دانشجو 



معرفی شرکت نفت بهران
و با سرمايه گذاری شرکت آمريکايی  ۱۳٤۱شرکت نفت بهران در سال •

ESSO ) بخش روغن سازی گروه نفتیEXXON  ( و سرمايه داران
نيز اقدام به احداث تاسيسات توليد ۱۳٤۲ايرانی تشکيل شد و در سال 

.و مجاورت پااليشگاه تهران نمود)شهر ری(روغن در جنوب تهران 
تا بدو پيروزی انقالب  ESSOمحصوالت اين شرکت با نام تجاری •

توليد و تصفيه “ اسالمی عرضه می گشت اما پس از آن نام شرکت به 
. تبديل شد و شرکت نيز به مالکيت بنياد مستضعفان درامد ”روغن تهران

.نيز نام شرکت به شرکت نفت بهران تبديل شد۱۳٦۹در سال •



هستند و اساس آنها برش  یمعدنمنشاء  یدارا به طور عمدهروانساز  یها روغن•
در پااليشگاه  یروغنفرآيند تهيه برش . شودی مكه از نفت خام تهيه است  یروغن

.  و تقطير در خالء است کاتمسفرينفت خام شامل دو مرحله تقطير در فشار 
وارد ، یساز روغنماده اوليه واحد عنوان  به(Lube-cut)روغن   برش•

رشتـه عمليات پااليش به  کيو تحت شود  مينفت ِبهران   شركتپااليشگاه 
.گرددی متبديل ” روغن پايه”

مناسب را ندارد  یروانساز یبراالزم  یهای ويژگ یتنهايروغن پايه تهيه شده به •
مختلف به  یموادافزودن، بايد رودی مكه از آن انتظار  یا وظيفهو بسته به نوع 
.  آن افزوده شود

:روانساز  یها روش توليد روغن



نمودار زير مراحل پااليش روغن پايه و توليد محصوالت را در  
دهد پااليشگاه شركت نفت ِبهران نشان مي



خدمات/ محصوالت 
:نوع محصول دارد که در گروه های اصلی زير می باشد  600شرکت نفت بهران در حدود -

روانکار های خودرو -1
روغنهای صنعتی -2
روغنهای پروسس -3
محصوالت ويژه -4
سفارشات ويژه -5
پارافين وکس -6
محصوالت وارداتی -7
گريس -8
سياالت خنک کننده -9



خدمات/ محصوالت 

:خدمات اين شرکت شامل -
)به کليه صنايع(انواع خدمات قبل از فروش  -1
)شامل تعيين طول عمر روغن در  حال کار(خدمات حين مصرف  -2
شامل رسيدگی به شکايات مشتريان ، ( خدمات بعد از فروش  -3

)برگزاری سمينارها و دوره های آموزشی
کليه اين خدمات توسط واحد بازاريابی شرکت نفت بهران ارائه می * 

.شود



منابع انسانی شرکت نفت بهران
نفر نيز پرسنل  ۱۰۰نفر پرسنل دارد و حدود  ۷۰۰شرکت نفت بهران حدود •

.پيمانکاری نيز در اين شرکت مشغول به کار می باشند
نفر مشغول به کار می  ۱٥۰حدوداٌ ) ظفر -واقع در خيابان شريعتی(در دفتر مرکزی•

.باشند
نفر مشغول به  ٦٥۰حدوداٌ )مجاورت پااليشگاه تهران–واقع در شهر ری (در پاليشگاه •

.کارند
:ترکيب نيروی انسانی موجود •

ليسانس و باالتر% 40
ديپلم و فوق ديپلم% 47.34
ابتدائی و راهنمايی% 12.42



چارت سازمانی در شرکت نفت بهران
مدير عامل

مدير منابع انسانی مديربازاريابی و فروش  مدير تدارکات 
مدير مالی

حسابداریتدارکات خارجی

کارگزينی

امور رفاهی

روابط عمومی

عمليات فروش بازاريابی

مدير پااليشگاه

مدير انبار مدير کنترل کيفی مهندسی مالیتدارکات داخلمدير توليد

شرکت های تابعه

پژوهش
برنامه ريزی

و پشتيبانی فروش 



بازار محصوالت بهران
):بنزينی–ديزلی (روغن های موتور•

انواع شرکت های خودرو ساز ، دارندگان خودرو
...):روغن های هيدروليک،دنده،کمپرسور،توربين،عمليات ماشين کاری و(روغن های صنعتی•

صنايع خودروسازی
صنايع ماشين آالت سازی

صنايع سيمان
نيروگاه ها

پااليشگاه ها 
پتروشيمی ها

معادن و غيره
:ضد يخ•

انواع شرکت های خودرو ساز ، دارندگان خودرو و تعدادی از صنايع
:محصوالت صادراتی•

شامل روغن، ضد يخ ومحصوالت جانبی به کشور های مختلف آسيای مرکزی،همسايگان،هندوستان،خاوردور 
.کشور دنيا صادر می شود 30اروپا که به بيش از و 



سهم بازار و رقبای شرکت نفت بهران

بوده و رقبای او % 30سهم بازار در شاخه روانکارهای خودرو  -
.نفت سپاهان و شرکت نفت پارس می باشند–شرکتهای ايرانول 

بوده و رقبای  او % 60سهم بازار در شاخه روغنهای صنعتی  -
.شرکت ايرانول و نفت پارس می باشد

بوده و رقبای او % 80سهم بازار در شاخه سياالت خنک کننده  -
.شرکت فومن شيمی ، کيافرين و شرکت نفت پارس می باشد



تدوين استراتژی تکنولوژی در شرکت نفت بهران

استفاده از مدل ريک و ديکسون

 انتخاب خود از متمايز بنگاه کل استراتژی و است پورتر مدل برعکس مدل اين•
.تکنولوژيست

:دارد مرحله شش و است نزديک و آينده ديدگاه دو از ترکيبی مدل اين•
؟ است خبر چه آينده و دوردست افق -1
داشت؟ خواهد دنيا در جايگاهی چه دست دور افق اين در ما صنعت -2
کجاست؟ صنعت اين در تکنولوژی جايگاه -3
هستند؟ دسترس در تکنولوژيهايی چه -4
.کنيم می تکنولوژی کسب -5
  .کنيم می مديريت را آن -6

 می ذکر بهران نفت شرکت در را مذکور مدل سازی پياده موارد ترتيب به بعد صفحات در
.نماييم



افق دور دست و آينده چه خبر است؟ -1
 رود؟ می سمتی چه به آينده سال بيست در دنيا•
 و صنعتی های روغن از که هايی دستگاه کار نوع پيشرفت به توجه با

 روغن مقاومت افزايش لزوم و نمايند می استفاده خودرو روانکارهای
 مصرف کاهش ، محيطی زيست مسائل دليل به ، دما تغييرات مقابل در

 پی در را جديد نسل های موتور در روغن عمر طول افزايش ، سوخت
.داشت خواهد

 روغنهای مصرف شود می مالحضه بعد صفحه نمودار در که همانگونه
 پيدا کاهش آينده سال 10 طی 20W50 گريد مالتی و گريد مونو موتور
 ساير و 10W40 گريد مالتی موتور روغنهای مصرف و کرده

 خواهد پيدا افزايش 0W30 يا و 5W30 مانند گريد مالتی روغنهای
 روانکارها اين فرموالسيون در که ای پايه های روغن بنابراين .کرد

.کرد خواهد تغيير نيز شود می استفاده





 بايد و نبوده مشخصات اين تامين به قادر I گروه پايه روغن•
 دارند بااليی بسيار VI که III و II گروه پايه روغنهای از

 I گروه پايه روغن مصرف آينده سال 20 طی .نمود استفاده
.يابد می افزايش III و II گروه و رفته صفر سمت به کاهش

پيش بينی صنعت -2



 IIIتکنولوژی که در دنيا برای توليد روغن های پايه گروه •
استفاده می شود هايدروتريتينگ با استفاده از کاتاليزورهای 

.خاص می باشد
همانگونه که در نمودار صفحه بعد نشان داده می شود با •

افزايش دما و استفاده از کاتاليزورهای خاص ، امکان 
 Viscosity Index)(افزايش ضريب انديس ويسکوزيته 

باالتر رفته و روغن پايه اشباع تر و مرغوبتری حاصل می 
) IIIو  IIگروه .(شود

جايگاه تکنولوژی در اين صنعت کجاست؟ -3





 ، آمريکايی ، کانادايی کشورهای دنيا در حاضر حال در•
 چنين به مجهز ، مالزی و سنگاپور همچنين و اروپايی

.باشند می هايی پااليشگاه
Chevron )الف• USA
Exxon  )ب• Mobile USA
UOP )ج• Germany+USA
IFP  )د• / AXENS France+USA 

چه تکنولوژی هايی در دسترس هستند؟ -4



 شده ارائه های قيمت به توجه با اروپايی کشورهای از تکنولوژی خريد•
 قرار ارجهيت در موجود سياسی مسائل همچنين و بودن نزديک و

.) فرانسه کشور از ( گرفت
 توليد پااليشگاه اولين عنوان به( پااليشگاه ساخت جهت زمين خريد•

 تشکيل و تبريز شهر در )خاورميانه در II گروه پايه روغن کننده
.شتاب آذرسان شرکت

 کل و رسيد خواهد برداری بهره به 1392 سال تا که پااليشگاه ساخت•
.داد خواهد پوشش II گروه پايه روغن لحاظ از را خاورميانه

 روانکارهای توليد جهت پااليشگاه اين از حاصل II گروه پايه روغن•
 و توربين روغنهای( صنعتی روغنهای و خاص گريد مولتی خودروی

 مزيت عنوان به مذکور محصوالت و رفته کار به )حرارت انتقال
.شد خواهند محسوب بهران نفت شرکت رقابتی

کسب تکنولوژی -5



تکنولوژی را مديريت می کنيم -6

.اداره پااليشگاه تبريز و اخذ محصول•
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